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  كلمة شكر
بداية نشكر اهللا تعالى الذي أمدنا بالصحة والعافية إلنجاز هذه المذكرة ووفقنا طيلة 

  .المشوار الدراسي

على قبوله اإلشراف  "قساسيونس " ه بخالص الشكر إلى األستاذ المشرفكما نتوج
  .ى نصائحه وتوجيهاته القّيمة جزاه اهللا خيراعلى هذه المذكرة وعل

ويسرنا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل أساتذة العلوم السياسية والعالقات 
على  "نبيلة بن يوسف"وباألخص األستاذة  الدولية الذين أفادونا طيلة مشوارنا الجامعي

ء لجنة المناقشة على نصائحها التي أفادتنا خالل إنجازنا لهذا العمل، كما نشكر أعضا
  .قبولهم مناقشة هذه المذكرة

وال يفوتنا أن نشكر كل الطاقم اإلداري لقسم العلوم السياسية والعالقات الدولية بما 
وكل موظفي  "عمرون محمد"واألستاذ  "مهدي فتاك"فيهم رئيس القسم األستاذ 

  .المكتبة وكل من ساعدنا على إتمام هذه المذكرة

 شكرا 
  



  إهداء
دي هذا العمل إلى الوالدين الكريمين أطال اهللا في عمرهما أه

خاصة أختي أمينة وزوجها  وأمدهما بالصحة والعافية، وإلى كل عائلتي
  صالح وابنتهما رانية

  وإلى أخي الوحيد مولود

وابنة خالتي روزة، وأشكرهم جزيل الشكر على  وإلى ابنة عمي حسيبة
  .لي دعمهم

خاصة ميهادي ججيقة وابنتها أليسيا، وإلى كل أقاربي وأصدقائي، 
، حر رادية، حمداني ججيقة ينيس، غنام عقيلة، أوقاشة شفيعة يإسعد
  .وإلى كل طلبة وأساتذة قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية... 

  

أمال.  
  



  إهداء

  

بكل حب وفخر أهدى هذا العمل المتواضع بداية إلى أمي وأبي الغاليين 
ربيني أحسن تربية، ومرافقتهما الدائمة لي طيلة اللذان سهرا على ت

مشواري الدراسي، وتوفيرهما لي كل اإلمكانيات المتاحة سواء المادية 
وإلى إخواني األحبة، وأختي وزوجها،وأبناءها الثالثة، كما ... أو المعنوية

وأهديه أيضا إلى كل األصدقاء كل واحد بإسمه، وإلى كل األساتذة، 
ألعزاء في قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية وزمالئي الطلبة ا

نخصص دراسات إقليمية وشرق أوسطية، وإلى كل من ساعدني سواء 
من قريب أو من بعيد، راجيا بذلك من المولى عز وجل أن ينفع هذا 
  .المجهود العلمي أبناء هذا الوطن الحبيب الجزائر الغالية، واألمة العربية
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  :مةمقدّ 
العديد من التحديات واألزمات التي من شأنها  تعرف المجتمعات العربية منذ أمد بعيد

ثير سلبا على استقرار المجتمع وٕاعاقة عملية أللدولة، وبالتالي التاإلخالل باألمن العام 
التنمية، وذلك نتيجة ظهور تهديدات أمنية قصوى كمشكلة اإلرهاب التي شهدت انتشارا 
واسعا في السنوات األخيرة، هذا إلى جانب ظاهرة تعاطي المخدرات التي تعد من الظواهر 

قد تؤدي بهم للتعرض لحوادث المرور وارتكاب  الخطيرة التي تالحق فئة الشباب، والتي
األمن نجد أنه في العصر الحديث  وبالحديث عن موضوع .جرائم مختلفة كجريمة القتل

بعدة مجاالت، مما أدى لظهور مفاهيم جديدة كارتباطه مثال بمجال األمن، حيث  ارتبط
ضايا األمن في صبح اليوم الحديث عما يعرف باإلعالم األمني الذي يهتم بمتابعة قأ

تهدف للتقليل من نسبة  توعويةالمجتمع ورصد تطوراتها من خالل نشر رسائل إعالمية 
وقد تم التركيز في هذه الدراسة على دور  .اآلفات والظواهر األمنية المنتشرة في المجتمع

 آفةوسائل اإلعالم المختلفة في مكافحة كل من ظاهرتي اإلرهاب والجريمة إلى جانب 
تي تواجهها الدول العربية بما في ذلك المملكة باعتبارها إحدى أهم التهديدات الت المخدرا

  .العربية السعودية
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   :الدراسةإشكالية 
حدى الوسائل المعتمدة لدى األجهزة الحكومية لدعم منظومة إعالم تعتبر وسائل اإل

في تشكيل اتجاهات  وذلك نظرا للتأثير الفعال الذي تتميز به هذه الوسائل،األمن الوطني
فهل أسهمت وسائل اإلعالم األمني  ،الجماهير ومواقفهم وسلوكاتهم اتجاه القضايا األمنية

  العربية بما فيها السعودية في دعم منظومة األمن الوطني؟

  :ولإلجابة عليها، البد من اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية 

 صود باإلعالم األمني؟ما هي العالقة بين اإلعالم واألمن وما المق -

 ما هي أهم المواضيع األمنية المتداولة في وسائل اإلعالم العربية؟ -

 هل أسهمت وسائل اإلعالم العربية في جوانب التوعية األمنية؟ -

 ما هو واقع اإلعالم األمني في المملكة العربية السعودية وما مدى فعاليته؟ -

  :الدراسةحدود 
األمني في تعزيز  اإلعالمالدراسة حول دور  حورت هذهتم: جغرافيةال الحدود-أ

ملكة العربية السعودية بصفة وفي الم منظومة األمن الوطني في الدول العربية بصفة عامة 
  .خاصة

  عالم األمني       منذ ظهور مصطلح اإلتمت دراسة هذا الموضوع  : ةالزماني الحدود-ب

  .م2017إلى غاية م 1980
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  :يات ضالفر
 .ي في الدول العربية دورا مهما في دعم منظومة األمن الوطنيلإلعالم األمن -

في المملكة العربية السعودية في دعم منظومة األمن  يساهم اإلعالم األمني -
 .الوطني

  :أھداف الدراسة
نهدف من خالل هذه الدراسة إلى إبراز العالقة بين اإلعالم واألمن ودور اإلعالم 

على الجريمة، وذلك من خالل التطرق إلى واقع  األمني في مكافحة اإلرهاب والقضاء
  .اإلعالم األمني في الدول العربية عموما، وفي المملكة العربية السعودية خصوصا

  :أھمية الدراسة
 :هذه الدراسة فيما يليالعلمية لهمية األتكمن 

 .التعرف على الخصائص التي يتميز بها اإلعالم األمني في الدول العربية -

 .بيعة الرسائل اإلعالمية التي تغطيها وسائل اإلعالم العربيةالتعرف غلى ط -

التعرف على دور اإلعالم األمني في المملكة العربية السعودية في مكافحة  -
 .التهديدات األمنية التي تواجهها

  : أما األهمية العملية تتمثل فيما يلي       

ستفادة من طلبة من اإلتبة القسم حيث تسمح للتعتبر هذه الدراسة إضافة علمية لمك
خصوصا وان هذا الموضوع لم يتطرق إليه الطلبة ،نتائجها وبالتالي إمكانية التعمق فيها 

  .المتخرجين قبلنا سواء من هذا القسم أو من قسم اإلعالم واالتصال
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  :مناھج الدراسة
لمنهج التاريخي، المنهج ا: من أبرز المناهج التي اعتمدنا عليها في هذا البحث

  .ومنهج تحليل المضمون منهج دراسة حالةنوني، القا

هو المنهج الذي يعتمد على المدخل الزمني في البحث والرجوع : المنهج التاريخي- 1
إلى الماضي، يستخدم في كل العلوم اإلنسانية استنادا إلى حقيقة أن التاريخ سلسلة متصلة 

ر فيه الباحث على وصف والمنهج التاريخي ليس في جوهره منهجا وصفيا يقتص. الحلقات
ليل حوالعوامل المؤثرة فيها، بل يمتد إلى النظر والتحقيق والت الظواهر وتعداد خصائصها

، )1(الدقيق للظواهر، فهو يدرس الوقائع والظواهر وأسبابها تمهيدا لدراسة األوضاع المعاصرة
م األمني في اإلعالمصطلح عند تناولنا لظهور ا المنهج في دراستنا وقد اعتمدنا على هذ

تناولنا لتاريخ  ايات األولى لإلعالم السعودي وكذلك عندوعند التعرض للبدالدول العربية 
  .الجريمة  في المملكة العربية السعودية

 يركز المنهج القانوني في دراسته لألحداث والمواقف والعالقات: المنهج القانوني - 2
م الظواهر بالمعايير والضوابط المتعارف عليها واألبنية على الجوانب القانونية، أي مدى التزا

. وبصيغة أخرى على مدى تطابق الفعل مع القاعدة القانونية. والقواعد المدونة وغير المدونة
كما . فالدراسة القانونية تركز على شرعية الفعل أو المؤسسة أو العالقة أو عدم شرعية ذلك

يفترض وجود مجموعة معايير وضوابط وقواعد  تهتم باألفعال والجزاءات، فاالقتراب القانوني
أو عدمه، كما يركز على  ومن ثم يستخدم تلك الضوابط في التوصل إلى شرعية الفعل

المعاهدات واالتفاقيات والعقود من حيث أطرافها وكيفية إعدادها وتوقيعها والتصديق عليها 

                                                            
ديوان المطبوعات : الجزائر( تقنيات ومناھج البحث العلمي في العلوم السياسية واالجتماعيةعبد الناصر جندلي، - 1

  199.، ص)2006، 1.الجامعية، ط
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عالمية للمملكة العربية عند التطرق للسياسة اإل وقد تم إدراج هذا المنهج. )1(وتفسيرها
  .السعودية

هو منهج يتجه إلى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأية وحدة، : منهج دراسة حالة- 3
جتماعيا، وهو يقوم على أساس التعمق في إفردا أو مؤسسة أو دولة أو نظاما سواء كانت 

ها وذلك قصد أو دراسة جميع المراحل التي مرت بدراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة 
ويعرفه . الوصول إلى تعميمات متعلقة بالوحدة المدروسة وغيرها من الوحدات المتشابهة

جمع البيانات ودراستها بحيث يمكن رسم  همنهج يمكن عن طريق«بأنه   Tchaild تشايلد
وقد اعتمدنا على هذا . )2(»صورة كلية لوحدة معينة في عالقتها المتنوعة وأوضاعها الثقافية

نهج في الفصل األخير من هذا البحث عند دراستنا لواقع اإلعالم األمني في المملكة الم
  .العربية السعودية

مجموعة من «بأنه  محمد عبد الحميدعرفه الدكتور  :منهج تحليل المضمون- 4
الخطوات المنهجية التي تسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى من خالل البحث 

  .  »م للسمات الظاهرة في هذا المحتوىالموضوعي والمنظ

أن تحليل المضمون هو أحد األساليب  )مBerelson )1871-1952 ويري بيرلسون
البحثية المستخدمة في تحليل المحتوى الظاهر بشكل منهجي وموضوعي، وذلك بهدف 

 وقد اعتمدنا على هذا المنهج عند تحليلنا )3(.اكتشاف المعاني الكامنة في ذلك المحتوى
  .لمضمون السياسة اإلعالمية للملكة العربية السعودية وألهدافها

                                                            
  117.، ص)1996مكتبة المنار، : القاھرة( المنھجية في التحليل السياسي محمد شلبي،  - 1
ديوان المطبوعات : الجزائر( مناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث الذنيبات، عمار بخوش، محمد محمود  - 2

  .102.، ص)1995الجامعية، 
  .106ص المرجع ذاته، - 3
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  :اإلطار النظري
وهي إحدى أهم النظريات التي  ثالث نظريات أساسية،الدراسة على  اعتمدنا في هذه

  .اعتمد عليها الباحثون الذين تطرقوا قبلنا لمواضيع مرتبطة بدور اإلعالم األمني

  :نظرية حارس البوابة

 Kurtالنظرية في النصف الثاني من القرن العشرين على يد كيرت لوين ظهرت هذه  

Lewin  في وسائل اإلعالم األمني ) اإلعالمي(تصال ، تفترض أن القائم باإلم1977عام
كالحارس الذي يقرر من يدخل أو ال يدخل وفقا العتبارات قانونية وأمنية، وبالتالي فحارس 

م في الرسالة األمنية المراد تبليغها من خالل عرض البوابة هنا هو اإلعالمي الذي يتحك
المعلومات التي يراها مناسبة لتحقيق غايته، وفي المقابل حجب المعلومات التي يراها 
متعارضة مع أهدافه، وذلك العتبارات أمنية ولكونه مسؤوال عن ردة فعل الجمهور المتلقي 

مجال مكافحة الجرائم واالنحرافات اإلعالم األمني في  النظرية دور تدعم هذه. لرسالته
  )1(.السلوكية والمخدرات

  :نظرية التطعيم أو التلقيح

تحصين  هذه النظرية وفكرتها من فكرة التطعيم ضد األمراض، إذ أن اسم اشتق
اإلنسان ضد األمراض يتم من خالل حقنه بمصل يحتوي على جرثومة ضعيفة للمرض 

حتواء تلك الجرثومة با اإلنسانلمناعة في جسم المراد تحصين الفرد منه، فيقوم جهاز ا
ضدها، وعندما يتعرض الفرد لهذه الجرثومة مرة المناعة والقضاء عليها وجلب حالة من 

أخرى يكون تأثيرها عليه محدودا، ونظرية التطعيم مماثلة لمفهوم التأثر على المدى الطويل، 

                                                            
جامعة (، رسالة ماجستير دى إسھام اإلعالم األمني في مكافحة الظاھرة اإلرھابيةمتركي بن صالح عبد هللا الحقباني،  - 1

  .26.، ص)2006كلية الدراسات العليا، : نيةنايف العربية للعلوم األم
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ي يتلقاها األفراد عبر وسائل اإلعالم تشبه فالجرعات المتتالية من المفاهيم والقيم واألفكار الت
األمصال التي يحقنون بها والتي تستمر فائدتها عل مدار الزمن، وهو نفس الشيء بالنسبة 
لهذه القيم التي يكتسبها األفراد من وسائل اإلعالم ويبقى تأثيرها راسخا، وبالتالي من  شأنها 

في تعاطي المخدرات التورط  دي إلى نحرافات التي تؤ إلفي اتحصين األفراد من الوقوع 
وارتكاب الجرائم مثلما تحصن األمصال الفرد ضد األمراض، وهذه النظرية أيضا تدعم دور 

  )1(.اإلعالم األمني في مكافحة الجرائم والمخدرات

:نظرية الرصاصة  

حيث  2"هارولد السويل"نشأت هذه النظرية إبان الحرب العالمية األولى على يد 
سائل اإلتصال بشكل فعال ضد ألمانيا، وكانت من أسباب هزيمة ألمانيا بسبب استخدمت و 

الحرب النفسية التي شنها الحلفاء عبر وسائل اإلعالم، لتكون هذه النظرية بعد ذلك أكثر 
  )3(.شيوعا قبل الحرب العالمية الثانية

 ت سحرية،هذا وتسمى أيضا بنظرية اآلثار الموحدة بإعتبار الرسائل اإلعالمية كطلقا
الرسائل اإلعالمية تصل إلى  أنوكانت الفكرة األساسية التي اعتمد عليها هذا االعتقاد هي 

المجتمع بطريقة متشابهة، وأن االستجابات الفورية والمباشرة تأتي نتيجة للتعرض  أفرادجميع 
   .)4(لهذه المؤثرات

                                                            
رسالة  دور اإلعالم األمني في الوقاية من خطر المخدرات في المملكة العربية السعودية،بدر بن خالد حزام القحطاني،  -  1

  .45- 44. ، ص ص)2005كلية الدراسات العليا، : جامعة نايف العربية للعلوم األمنية(ماجستير 
عالم سياسي ومنظر إعالمي أمريكي درس تأثير أجھزة اإلعالم على تكوين ، )1987- 1902(ھارولد السويل  -2 

  .الرأي العام
، دور اإلعالم األمني في الوقاية من أخطار المخدرات في المملكة العربية السعوديةبدر بن خالد حزام القحطاني،   -3

ة العربية للعلوم األمنية والدراسات العليا، قسم العلوم مذكرة تخرج لنيل شھادة الماجستير في العلوم اإلدارية، الجامع
  .44اإلدارية، ص 

  :نظرية االتصال، موسوعة ويكيبيديا الحرة، على الرابط التالي - 4
https://ar.wikipedia.org/wiki/  
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وقويا وفوريا وتلقائيا على تقوم هذه النظرية على أساس أن لوسائل اإلعالم تأثيرا مباشرا 
الفرد، فالفرد الذي يتعرض ألية وسيلة إعالمية  يتأثر بمضمونها مباشرة خالل فترة قصيرة 
دون وجود وسطاء، وهذه النظرية تدعم دور وسائل اإلعالم ورجال األمن في مكافحة 

بخطورة في تبصير المجتمع المخدرات بشكل فعال من خالل الرسائل اإلعالمية التي تؤدها 
  )1(.ة وأضرارها، وبالتالي االبتعاد عنها وعدم اإلنغماس في تعاطيهافهذه اآل

    :اإلطار المفاھيمي للدراسة
 - اإلعالم: تشمل هذه الدراسة على جملة من المفاهيم المتعلقة بالموضوع وهي كالتالي

وقاية من ال - الوقاية -التوعية األمنية –الجريمة  - اإلرهاب –األمن  -اإلعالم المتخصص
  .الجريمة

تزويد الناس باألخبار الصحيحة « بأنه  عبد اللطيف حمزةيعرفه الدكتور : اإلعالم -1
والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة من 

بحيث يعبر هذا الرأي تعبيرا موضوعيا عن عقلية  ،الوقائع أو مشكلة من المشكالت
فقد أشار إلى أن اإلعالم المعاصر  الشنقيطيأما الدكتور . »واتجاهاتهم وميولهمالجماهير 

ليس له طبيعة واحدة، فمنه ما هو صادق ومنه ما هو كاذب، وعليه فالتعريف الذي يوضع 
هو كل فعل أو قول قصد به حمل حقائق «له البد أن يشتمل كافة أنواعه حيث عرفه بقوله 

 )2(».صية أو جماعية إلى فرد أو جماعة بغية التأثيروأفكار أو تجارب سلوكية شخ

من مجاالت الحياة محدد هو اإلعالم الذي يقع ضمن مجال  :اإلعالم المتخصص -2
هتمامه األساسي على معالجة األحداث والظواهر إوالذي يركز ...) سياسية، ثقافية، أمنية(

                                                            
  .44ص  ، مرجع سابق،بدر بن خالد حزام القحطاني -  1
   .21.، ص)1984، 1.عالم الكتب، ط: قاھرةال( إلعالم واالتصال بالجماھيرسمير حسين، ا - 2
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مل بها كوادر إعالمية والتطورات في هذا المجال، تقوم به مؤسسات إعالمية متخصصة تع
 )1(»مؤهلة ومختصة في هذا المجال

تلك الحالة التي تتوفر حين ال يقع في البالد «يعرفه أحد الباحثين بأنه : األمن -3
إخالل بالنظام العام إما في صورة جرائم يعاقب عليها أو في صورة نشاط خطير يدعو إلى 

. »يتحول إلى  جريمة من الجرائم الوقاية لمنع هذا النشاط الخطير من أن اتخاذ تدابير
بأنه " مدخل إلى العالقات العامة واإلنسانية"في كتابه  علي بن فايز الجحنيويعرفه الدكتور 

حصيلة مجموعة من اإلجراءات والتدابير الوقائية والعقابية التي تتخذها السلطة لصيانته « 
ها األمة وال تتعارض أو تتناقض نطالقا من المبادئ التي تدين بإواستتبابه داخليا وخارجيا 

 .)2(»مع المقاصد والمصالح المعتبرة

عرفته االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب الصادرة عن مجلس وزراء  :اإلرهاب -4
راضه غكل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أ« الداخلية العرب بأنه 

ي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تهديدهم يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماع
بإيذائهم أو تعريض حياتهم وأمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو 

أما لجنة اإلرهاب  .)3(»األمالك العامة أو الخاصة أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر
عمل من أعمال العنف الخطيرة « نه بأ م1980الدولي التابعة لألمم المتحدة عرفته عام 

يصدر من فرد أو جماعة بقصد التهديد، ويوجه ضد األشخاص أو المنظمات أو المواقع 

                                                            
  .74.، ص)1989دار الشرق، : القاھرة( معجم المصطلحات اإلعالميةكرم شلبي،  - 1
، )2000أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، : الرياض( اإلعالم األمني والوقاية من الجريمة علي بن فايز الجحني،  - 2
  .68. ص

  .8.، صمرجع سابق الحقباني، تركي بن صالح عبد هللا -3
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السكنية أو الحكومية بهدف إفساد عالقات الود والصداقة بين الدول أو بين مواطني الدول 
 .)1(»المختلفة أو فرض تنازالت معينة من الدول

إشباع لغريزة إنسانية بطريقة شاذة ال « نفس التحليلي بأنها عرفها علماء ال :الجريمة -5
نتابت مرتكب الجريمة في لحظة إالعادي، وذلك ألحوال نفسية شاذة يسلكها اإلنسان 

جتماعية ناتجة عن تفاعل إهي ظاهرة « : البيولوجيا كالتاليبينما عرفها علماء . »ارتكابها
وتكوينه العضوي والنفسي، ) المجرم(الفرد عوامل عديدة منها عوامل داخلية تتصل بذات 

وعوامل خارجية تتمثل في البيئة التي تحيط بهذا الفرد وتؤثر على سلوكه، وقد تكون عامة 
 .)2(»كاألوضاع السياسية واالقتصادية أو خاصة كوضع األسرة

يمكن تعريفها بأنها الجهود المبذولة من الجهات األمنية المختصة  :التوعية األمنية -6
لجهات األخرى ذات العالقة ضمن خطة عامة، لرفع مستويات الفهم واإلدراك لألبعاد وا

والمخاطر والسلوكيات المشروعة وغير المشروعة الواجبة والممنوعة في مجال األمن 
والسالمة العامة والخاصة بهدف تقليل المخاطر والمهددات التي يمكن أن يتعرض لها األفراد 

 .)3(والمجتمع والدولة

هي أي فعل مخطط نقوم به تحسبا لظهور مشكلة معينة أو مضاعفات  :لوقايةا -7
كانت قائمة أصال، وذلك بغرض اإلعاقة الجزئية أو الكاملة للمشكلة أو لمشكلة 

 . )4(مضاعفاتها

                                                            
  .13.، ص)2006دار الخلدونية، : الجزائر( مكافحة اإلرھاب  بين السياسة والقانونوقاف العياشي،  - 1
أكاديمية نايف العربية : الرياض( تخطيط برامج التوعية األمنية لتكوين رأي عام ضد الجريمة أديب محمد خضور، -2

  .18.، ص)2003، 1.للعلوم األمنية، ط
 دور، في مركز الدراسات والبحوث، »األندية األمنية والعسكرية في التوعية األمنية دور«سعد بن علي الشھراني،  -  3

ص -، ص)2010، 1.جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ط: الرياض( مؤسسات المجتمع المدني في التوعية األمنية
68،69.  

  .9.، ص)2001دار الطليعة، : وتبير(، ، الوقاية من الجريمةحسين طالب - 4
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يرى أحد الخبراء في هذا المجال أن الوقاية من الجريمة هي  :الوقاية من الجريمة -8
. تهدف إلى الحيلولة دون توفر عوامل وظروف الجريمةمختلف الجهود المجتمعية التي 

والمالحظ أن هذا التعريف يرتكز على إبراز جهود المجتمع المبذولة بهدف منع العوامل 
والظروف المسببة لإلجرام، ويمكن أن تتنوع هذه الجهود لمواجهة ظهور هذه العوامل الدافعة 

 .)1(وقائيةالرتكاب الجريمة بين الجهود القمعية والجهود ال

  :الدراسة أدبيات
دور الصحافة المتخصصة في «مجاهد الشيخ أحمد الشيخ الفادني : الدراسة األولى

: ة أم درمانعرسالة ماجستير غير منشورة، جام ،»التوعية األمنية والوقاية من الجريمة
  .2006كلية اإلعالم، 

المجتمع أمنيا والحد من هذه الدراسة إلى إبراز أهمية اإلعالم األمني في توعية  تهدف
ارتكاب وانتشار الجرائم بوصفها ضمن التدابير التي تتخذها الشرطة لمنع الجريمة قبل 

  .وقوعها

مسيرة اإلعالم بين الواقع «عبد المحسن بدوي محمد أحمد صديق، : الدراسة الثانية
وظائف تناول أهم  ،)2004جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، : الرياض( »والمأمول

مؤسسات اإلعالم األمني بالوطن العربي، وأبرز العقبات التي تواجهه، كما أشار إلى مفهوم 
  .اإلعالم الجديد الذي يعتمد على وسائل التكنولوجيا الحديثة

عالقة اإلعالم األمني بالمسائل األمنية في «كتاب لمجموعة مؤلفين، : الدراسة الثالثة
عالم األمني في الوطن العربي، كما أبرز الجوانب تناول واقع اإل ،»المجتمع العربي

                                                            
  .10.ص المرجع ذاته، - 1
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إلى الدور السلبي  اإليجابية لتقنيات االتصال الحديثة في مجال اإلعالم األمني، وأشار أيضا
  .لإلعالم في دفع الفرد إلى الجريمة

تناول  ،»اإلعالم األمني واألمن اإلعالمي«ركة بن زامل الحوشان، ب: الدراسة الرابعة
ل اإلعالم في دفع الفرد إلى الجريمة وتعرض إلى الجانب التطبيقي لإلعالم تأثير وسائ

األمني من خالل معالجة موضوع الجريمة في اإلعالم من منظور األنظمة الخليجية بما فيها 
  . المملكة العربية السعودية

  :تقسيم الدراسة
  :ثالثة فصول رئيسية وهي كالتاليتم تقسيم هذه الدراسة إلى 

خصصناه لإلطار النظري لهذه الدراسة، حيث تطرقنا فيه إلى مفهوم : ألولالفصل ا
اإلعالم األمني، مصادره، عوامل ظهوره وأهم خصائصه، عناصره وأبرز العراقيل التي 

  .تواجهه

تناولنا فيه مهام اإلعالم األمني ودوره في الحفاظ على األمن الوطني : الفصل الثاني
ا فيه إلى واقع اإلعالم األمني في الوطن العربي وذلك من في الدول العربية، كما تطرقن

خالل إبراز المواضيع األمنية المتداولة في وسائل اإلعالم العربية ومعوقات اإلعالم األمني 
  .العربي

، خصصناه لدراسة واقع اإلعالم األمني في المملكة العربية السعودية: الفصل الثالث
إلعالم األمني في المملكة، دور اإلعالم األمني السعودي ستراتيجية اإوذلك من خالل إبراز 

 .في مكافحة الجرائم ومحاربة المخدرات والتصدي ألخطار الظاهرة اإلرهابية

  



 

  

  

  

  

  

  

 الفصل األول

 المفاھيم واألسساإلعالم األمني، 
  

  

  



 اإلعالم األمني، المفاهيم واألسس                    الفصل األول
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  :تمھيد
األمني نمطا من أنماط اإلعالم الهادف لخدمة المجتمع وأحد عد اإلعالم ي

والمعلومات  االتصالا بعد التطور الهائل في وسائل والسيم ،ضوعات العصرية المهمةالمو 
لتشمل موضوعات عديدة منها الموضوعات  ،اإلعالم استخداممجاالت  اتسعتبعد أن 

األمنية، إذ يمكن لوسائل اإلعالم أن تقدم خدمات جليلة لزيادة الوعي األمني في المجتمع، 
ما يدور حوله من أخبار  عرف عبر القنوات اإلعالميةحيث يحق لهذا األخير أن ي

، فعندما تنشر وسائل اإلعالم األخبار )1(ومعلومات عن الظواهر اإلجرامية التي يشهدها
فإنها تعطي تحذيرا من الخطر المحدق بالمجتمع، مما يساعد على درء الخطر، كما يتيح 

هته، لذا يسعى المسؤولون عن األمن  لمواج واالستعدادلألفراد فرصا لإلحساس بالخطر النشر 
الوعي األمني ونشره والمحافظة إلى توظيف هذه الوسائل، وذلك لما لها من دور في تشكيل 

  .)2(على توحد المجتمع ودعوته إلى التمسك بالقيم األخالقية والدينية

وللتعمق أكثر في مفهوم اإلعالم األمني سنتناول في هذا الفصل عالقة اإلعالم 
من، أهمية اإلعالم األمني، عوامل ظهوره وأهم خصائصه، مصادره وأبرز العراقيل التي باأل

  .تواجهه

  

  

  

  

   في المجتمعاإلعالم األمني وأھميته  مفھوم :المبحث األول

                                                            
  
  



 اإلعالم األمني، المفاهيم واألسس                    الفصل األول
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مصطلح اإلعالم األمني عربي النشأة برز بشكل كبير خالل نهاية القرن العشرين 
، إذ تعود واإلنحرافبمحاربة الجريمة  بطارت، اإلعالم المتخصصكمفهوم جديد في حقل 

أحد  استحدثعندما  م1980مني إلى عام الكتابات األولى إلطالق مصطلح اإلعالم األ
، وقد علي بن فايز الجحنيالباحثين في أطروحته للماجستير هذا المصطلح، وهو الباحث 

عن أجهزة  درمصطلح جديد لم يسبق تداوله وحدده فيما يص استعملأشار في رسالته أنه 
ية التي تهدف إلى تحقيق الوعي األمن من مجالت ونشرات وبرامج وجميع األنشطة  اإلعالم

  .)1(لتساعد على تدعيم مبادئ وقيم أخالقية التي تشكل سدا مانعا ضد الجريمة االجتماعي

وانتشاره، أصبح اإلعالم األمني مصطلح كثير  وبعد سنوات من بدء تناول المصطلح
دت له ندوات ومؤتمرات، وعملت جامعة نايف العربية للعلوم األمنية على انتشاره، التداول عق

كما ساهمت في نشر العديد من البحوث والدراسات التي تعالج هذا المفهوم، وبالرغم من 
المناسب، إذ ال  باالهتمامهذا المصطلح إال أنه لم يحظ  ظهورسنة على  30مرور أكثر من 

  .)2(مستقر وثابت ي تعاني من عدم وجود تعريفيزال من المصطلحات الت

  .وفيما يلي سنتعرض إلى بعض التعريفات التي قدمها الباحثون لهذا المصطلح

  .اإلعالم األمنيتعريف : المطلب األول
تعددت التعريفات التي قدمها الباحثون لمفهوم اإلعالم األمني، وذلك تبعا للجانب الذي 

 دإلى أن اإلعالم األمني يع لمفهوم، وتشير إحدى الدراساتركز عليه كل باحث في تناوله ل
فرعا من فروع اإلعالم المتخصص الذي يهدف إلى إخبار الجمهور بموضوعات تخص 

وفي دراسة أخرى تشير إلى أن اإلعالم األمني يقصد به . األمن ويقوم به رجال األمن ذاتهم

                                                            
، )2000جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، : الرياض( اإلعالم األمني والوقاية من الجريمةعلي بن فايز الجحني،  -  1
  .36.ص

  .29.، ص)2001مركز اإلشعاع الفني، : اإلسكندرية( اإلعالم واإلعالم األمنيعلي الباز،  - 2
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إعداده من رسائل إعالمية بهدف  كافة األنشطة اإلعالمية المقصودة والمخطط لها ويتم"
ية من خالل وسائل اإلعالم جهزة األمناألإلقاء الضوء والتعريف بجميع الجهود وٕانجازات 

  .)1("واالتصال المختلفة

نوع من اإلعالم الذي يهدف إلى زيادة "عرفه بأنه  علي بن فايز الجحنيأما الدكتور 
م المتخصصة وعن جهات األمن من التأثير وفاعلية ما يصدر عن أجهزة وسائل اإلعال

والصحافة لتوعية أكبر نشاطات إعالمية ذات طابع أمني تقدم من خالل اإلذاعة والتلفزيون 
قدر من الجمهور بهدف إيجاد وتأسيس وعي أمني لدى المواطنين، وتعميق التعاون 

الدكتور  وفي نفس السياق يعرفه". ستقرارمنية لتحقيق األمن واإلوالتجاوب مع الجهات األ
عن جهاز الشرطة، وتبث عن طريق  رتلك المعلومات التي تصد"بأنه  ميرزا جاسم خليل

وسائل اإلعالم المختلفة بهدف التوعية واإلرشاد وتحسين صورة المؤسسة الشرطية في أذهان 
  .)2("الجماهير لتحقيق التفاعل اإليجابي بين الشرطة والجماهير

الجهود اإلعالمية المبذولة من خالل وسائل "ي بأنه يعرف أحد الباحثين اإلعالم األمن
اإلعالم المختلفة إللقاء الضوء على العمل الشرطي بوجه عام، والعمل على تكوين صورة 

مجموعة من العمليات المتكاملة "وعرفه آخر بأنه ". طيبة عن الشرطة في أذهان الجماهير
ل تحقيق أكبر قدر من التوازن اإلعالم المتخصصة من أج التي تقوم بها أجهزة ووسائل

وعليه فإن دور اإلعالم األمني ". االجتماعي بغية المحافظة على أمن الفرد وسالمة المجتمع

                                                            
، نوفمبر 19.، عمجلة البحوث األمنية "استخدامات شبكة األنترنت في مجال اإلعالم األمني العربي"فايز الشھري،  -  1

  .187.، ص2001
برامج في مركز الدراسات والبحوث، ، "دور اإلعالم األمني في الوقاية من الجريمة"عبد هللا بن سعود السراني،  - 2

  .45.، ص)2012جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، : الرياض( لعاتاإلعالم األمني بين الواقع والتط
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في الحفاظ على األمن االجتماعي، باعتباره وسيلة من وسائل دعم بمدى مشاركته يحدد 
  .)1("األجهزة األمنية في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها

ي تمارسه أجهزة األمن ذفن التعبير ال"المختصين في هذا المجال بأنه  وعرفه أحد
لتوجيه الرأي العام في االتجاه الصحيح من خالل اإلعالم الصادق عبر مختلف الرسائل 
اإلعالمية المدروسة التي تصدرها األجهزة األمنية بهدف تحقيق جوانب الخطة األمنية 

لجماهير، كما يشمل التنسيق مع الجهات التي يرتبط المتاحة إلحداث التأثير المنشود في ا
  .)2("ستقرار المجتمعإعملها بجهاز األمن إلرساء دعائم 

  :إلعالم األمني يتضح أنه ينطوي على ما يليمن خالل المفاهيم السابقة ل

ستقرار ومحاربة الظواهر اإلجرامية األمني يهدف إلى ترسيخ األمن واإل اإلعالم -1
التفاعل اإليجابي بين رجال األمن والجماهير في ظل تنامي نسبة الجريمة من خالل زيادة 

  .ومخاطر اإلرهاب التي تتطلب تظافر الجهود لمواجهتها

بالتنسيق مع األجهزة األمنية  أنشطة إعالمية توعوية تقوم بها األجهزة اإلعالمية -2
  .من خالل وسائل اإلعالم المختلفة

لمجتمع بأهمية مشاركتهم وتعاونهم مع األجهزة األمنية يسعى لترسيخ قناعة أفراد ا -3
جتماعية التي من شأنها إعاقة التنمية اهر اإلجرامية ومكافحة اآلفات اإللمقاومة الظو 

  .)3(واإلخالل بأمن الدول

                                                            
، في المركز العربي للدراسات األمنية "السبل الكفيلة بتوثيق العالقة بين اإلعالم واألمن"الشيخ سليمان داود الصباح، - 1

، )1988العربية للعلوم األمنية، جامعة نايف : الرياض( عالقة اإلعالم بالمسائل األمنية في المجتمع العربي والتدريب، 
  .82.ص

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، : الرياض( المشكالت والحلول: العمل اإلعالمي األمنيعبد الرحمان عسيري،  - 2
  .31. ، ص)2000

  .54. ص مرجع سابق،عبد هللا بن سعود السراني،  - 3
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ن األجهزة األمنية نستخلص إلى أن اإلعالم األمني عبارة عن إعالم متخصص يمكّ 
ف عبر القنوات والوسائل اإلعالمية المتعددة، من خالل من الوصول إلى جمهورها المستهد

  .)1(مع مصالح الدول خطط وبرامج إعالمية مدروسة تتوافق

  أهمية اإلعالم األمني: المطلب الثاني
يعتبر اإلعالم األمني اليوم من أهم المواضع المتداولة في اإلعالم المتخصص، وهذا 

دولة تريد الحفاظ على استقرارها الداخلي  لما يتميز به من حساسية قصوى في منظومة أي
وأمن أفرادها، فضال عن زيادة وعي مختلف األجهزة األمنية العربية بمدى أهمية هذا المفهوم 

، وهذا لما يمتلكه من غايات وقائية، اإلعالمي المتخصص في المجتمعات الحديثة
ها، ومن بين أهم األدوار واجتماعية من شأنها أن تساهم في ترسيخ أمن المجتمعات واستقرار 

  :يبناء األمن الوطني ألية دولة ما يل التي يقوم بها اإلعالم األمني في

وذلك من خالل التعريف ببرامج  ،سعي رسالة اإلعالم األمني لنشر الثقافة األمنية-1
المؤسسات األمنية وعرض الموضوعات والقضايا األمنية بموضوعية ومعالجتها بشفافية 

  .ر في الرأي العام وكسب ثقة الجمهوربهدف التأثي

مني المعدة والموجهة بصورة علمية على الرأي العام األتؤثر رسالة اإلعالم  -2
، حيث يتم ذلك من منية الخاصة بسياسة األجهزة األمنيةوتساهم في تبني االتجاهات األ

 ،الوقائي هاار والمعارف األمنية لتفعيل دور خالل تزويد المواطنين بالمعلومات، واألفك
  .)2(بهذا الدورفي قيامها  وبالتالي مشاركتهم ألجهزة األمن

                                                            
  .55. ص نفس المرجع، - 1
جامعة نايف العربية للعلوم : الرياض( مسيرة اإلعالم بين الواقع والمأمولمد صديق، عبد المحسن بدوي محمد أح -  2

  .5.، ص)2004األمنية، 
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بهدف الرفع من درجة  اإلعالم األمني هو إعالم يقدم المعرفة األمنية إلى الناس -3
الوعي األمني، وخاصة في المجتمعات النامية التي تحتاج شعوبها إلى تحسين الواقع نحو 

  .قيقية في المجال األمنياألفضل، والتعرف على مشاكلها الح

يزيد اإلعالم األمني من قوة المشاركة الجماهيرية في خدمة قضايا المجتمع  -4
األمنية، وذلك من منطلق أن اإلعالم يقرب وجهات النظر ويبني رأيا عاما موحدا اتجاه 

  .بما يدعم الجهود الرسمية الداعية إلى مواجهتها ،القضايا األمنية

رتباط بين المجال األمني ووسائل اإلعالم، وهذا بما مني من اإليزيد اإلعالم األ -5
وتزويد  تباره مناسبافضال عن اع قهتهدف إليه هذه األخيرة إلى نشر الوعي األمني وتعمي

الناس بالمعرفة األمنية، التي تساعدهم على مسايرة ركب التطور والتقدم في المجاالت 
  .)1(المختلفة

بعض األدوار المميزة مثل بث التوجيهات ونشر التعليمات  يمارس اإلعالم األمني -6
للجماهير بهدف التعامل مع نتائج األزمات، والحرص على مراقبة الجماهير المستهدفة 
ومالحظة التغيرات التي قد تحدث في أوساطها لمواجهة ما قد تثيره األزمة، كما يعمل على 

الجماهير بالمعلومات الكاملة التي تحد من  ربط المعلومة بسياق األحداث المعاصرة، وتزويد
انتشار الشائعات واألخبار حول أحداث األزمة األمنية، كما يقوم اإلعالم األمني بالتنسيق 

األزمات األمنية وحجم ونوعية المعلومات و مع الجهات األمنية المختلفة لتغطية األحداث 
  .المستهدف تغطيتها

                                                            
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، : الرياض( العمل اإلعالمي األمني المشكالت والحلولبركة بن زامل الحوشان،  - 1

  .14، 13. ، ص ص)2005
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األمن الوطني للدولة وفي تخطيط استراتيجياتها،  عالم األمني دور مهم في بناءإلل -7
وهو دور يقوم على أساس التفاعل مع التحديات والتهديدات الموجهة لألمن الوطني، ومن 

مؤثر في  أجل تأكيد استراتيجية الدولة في مواجهة هذه التحديات، أصبح لإلعالم األمني دور
مناقشة هذه القضايا وٕايجاد الحلول  مواجهة مشاكل وقضايا المجتمع من خالل المساهمة في

المناسبة لها، بل وله رسالة مهمة في مواجهة الغزو الفكري والثقافي المعادي الذي يستهدف 
ويبرز دور اإلعالم األمني بشكل واضح وقت الحرب، من أجل . النيل من وحدة الوطن

  .)1(مواجهة الدعاية المضادة والحرب النفسية

ة الفكر اإلرهابي وكشف قعلى تبصير األفراد والجماعات بحقي يقوم اإلعالم األمني -8
أهداف الجماعات أساليبه اإلجرامية، وفضح الخارجين عن قيم المجتمع ومعاييره وتوضيح 

حتياجات التي يمكن من خاللها توظيف ، األمر الذي بات يتطلب تحديد اإلالمسلحة
د األمن الوطني للدولة، كما يعمل مواجهة المخاطر التي تهدل كوسيلةواستخدام اإلعالم 

في و  ،ة في مواجهة هذه الظاهرةماإلعالم األمني على تنمية المجتمع وتنظيم قدراته للمساه
الجماعات للتعاون مع أجهزة األمن إلحباط مخططات قت نفسه توعية الشعب وبضرورة الو 

  .)2(المعارضة للنظام

  عالقة اإلعالم باألمن: المطلب الثالث
أضحى البحث فيه على تحقيق األمن حيث ، فائقةالم اليوم يسير بسرعة أصبح الع

القومي ألية دولة أو مجتمع بشري في عصر العولمة والتقدم التكنولوجي، وسرعة تدفق 
، ال يقتصر فقط على األجهزة األمنية وما يقوم به الشرطي والعسكري، ومحافظ البيئة تياإلنترن

كل الطرق، بل إن األجهزة اإلعالمية شريكة في ذلك، حيث من مهام لتوفير األمن الوطني ب

                                                            
  .60، . ، ص ص)2005مركز الكتاب، : القاھرة( األمني بين النظرية والتطبيق اإلعالمجاسم خليل ميرزا،  - 1
  .187. ، ص)2012، 1.دار أسامة، ط: األردن( اإلعالم األمني بين الواقع والطموحبسام عبد الرحمان المشاقبة،  - 2
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لديها وسائلها وأساليبها المتعددة، تسعى من خاللها لنشر المعارف ونقل نجد هذه األخيرة 
والسياسية وغيرها، موجهة  جتماعيةاالاألحداث وتبرير مختلف الظواهر المعلومات وتحليل 

فعاال في تشكيل الرأي العام وكذا في صنع  المجتمع ومحذرة له، كما وتعتبر أيضا عنصرا
  :القرار، حيث أن أهم هذه النقاط التي تبين هذه العالقة الوطيدة بين اإلعالم واألمن هي كالتالي

مهنته كي يمارس  توفير األمن لرجل اإلعالم بحيث أمن اإلعالمي شرط ضروري -
رر نشرات، ومن ، وٕاال فإنه ليس أكثر من موظف إعالنات ومحاإلعالمية بفعالية

جهة أخرى ال زال الجدال قائما بين اإلعالميين ورجال األمن منذ ظهور فكرة 
الحرية اإلعالمية، حيث يؤمن اإلعالميون أن الحرية اإلعالمية تساعد على  

ي الدقة وصوال إلى الهدف الحقيقي تحقيق العدالة وٕاخضاع رجل األمن إلى تحرّ 
بكافة أشكالها، وفي المقابل يرى مسؤولو األمن وهو إظهار العدل ومحاربة الجريمة 

تغيير ، وتلفيق األقاويل التي تؤدي إلى الشائعاتلحرية اإلعالمية تساعد على أن ا
 .الحقائق

بناء توجه األفراد والمجتمعات، حيث يستهدف اإلعالم اإلنسان فكرا ووجدانا، ويسعى  - 
ثم توجيهه إلى اإليجابية أو للوصول إليه والسيطرة على عقله وتشكيل تصوراته، ومن 

السلبية، وأمام هذه القدرة اإلعالمية الهائلة على التأثير في حياة اإلنسان، يتضح لنا 
الدور الفاعل والقوة النافذة لوسائل اإلعالم في بناء توجه األفراد والمجتمعات، ومن هنا 

بمفهومه الشامل تبرز العالقة بين اإلعالم واألمن، فإذا كان اإلعالم يملك التوجيه 
 .)1(لتوفير األمن يوالتحذير بمعناه الواسع، فإن الدور اإليجابي لإلعالم مطلب أساس

                                                            
  .35- 33. ص ص ، مرجع سابق،بركة بن زامل الحوشان - 1
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إن فعالية اإلعالم األمني ونجاحه يتوقف على مدى اهتمام األجهزة األمنية وقناعتها  - 
على مدى تعاون األجهزة  أدائه لوظيفته بأهمية هذا النوع من اإلعالم، الذي يعتمد في

 وسائل اإلعالم، لتقوم  هذه األخيرةية التي تقدم المادة العلمية والحقائق األمنية إلى األمن
بما يحقق تجاوب  ،بإعدادها في الشكل اإلعالمي المناسب لعرضها على الجمهور

الجماهير مع األفكار األمنية المطروحة، وعلى الرغم من القوة التي تتمتع بها وسائل 
الوعي األمني، فإنها تبقى رهينة للمصادر التي تزودها اإلعالم للعمل على تنمية 

 ).وهي األجهزة األمنية التي تمتلك المعلومات(بالمعلومات والتوضيحات والبيانات 

بما تعرضه أجهزة اإلعالم من برامج ومواد إعالمية،  يتأثر األمن تأثيرا كبيرا -
يحس من خالله ، واألمن في حد ذاته شعور فاإلعالم يقوم على مخاطبة الشعور

الفرد باألمان واالطمئنان، لذلك فإن مخاطبة هذا الشعور من خالل أجهزة اإلعالم 
يؤثر تأثيرا بالغا وسريعا، ومن هنا كان لإلعالم تأثيره البالغ على األمن، فقد يكون 

ضفاء الهيبة واالحترام والتقدير لرجال ذا التأثير إيجابيا على المواطن، يسعى إله
يكون العكس بإحداث تأثير سلبي ال يخدم األمن بل يؤدي إلى تقليل األمن، وقد 

إلى أهمية األجهزة األمنية وٕاظهارها بغير مظهرها الحقيقي، األمر الذي يؤدي 
 .على تحقيق أهدافها يةاألمن األجهزةزعزعة الثقة في  قدرات 

والمبالغات تقدم هذه المعلومات الكاملة والدقيقة لوسائل اإلعالم لتجنب الشائعات  -
فالمعالجة اإلعالمية لألحداث والقضايا  ،ائق األحداث لتثير الرعبحقتغير  التي 

األمنية ينبغي أن تتم بحرص كامل، وٕاذا كان اإلعالم األمني هو في األساس 
تؤديها وسائل  نإلعالم التي تهم المجتمع بأكمله والتي ينبغي أا فروعإحدى  

فإن قيام األجهزة األمنية في المجتمعات المختلفة اإلعالم باقتدار وكفاءة عالية، 
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يات و بالتنسيق والتعاون مع وسائل اإلعالم في تحقيق هذا الدور يأتي في مقدمة أول
 .)1(التعاون بين الطرفين

حسب دراسة أجراها الدكتور عبد اهللا السراني الخبير األمني في شرطة المدينة المنورة  -
يقول أن بإمكانية اإلعالم أن يساهم  بية السعوديةومدير شرطة قباء بالمملكة العر 

بنصيب وافر في الوقاية من الجريمة، من خالل تحصين أفراد المجتمع من السلوك 
اإلجرامي، ودعوتهم للتعاون مع رجال األمن لمكافحة الجريمة والحد من آثارها السلبية 

ومؤثرا في مجال  على الفرد والمجتمع، وخلصت إلى أن لوسائل اإلعالم دورا قويا
األمن، حيث تؤثر بدرجات متباينة على مجريات األمن وفعالية أجهزته، ولذلك يجب 
استغالل التأثير اإليجابي لوسائل اإلعالم على األمن من خالل دعم قدرات األجهزة 

جازاتها وقدرتها على مواجهة الجريمة، وحشد الرأي العام الذي يدعم األمنية والتنويه بإن
أجهزة األمن ويحث أفراد المجتمع على التعاون مع رجال األمن، باإلضافة إلى ويساند 

ضرورة تالفي التأثيرات السلبية الناتجة عن نشر الشائعات واألخبار غير الصحيحة 
التي تحد من األمن واالستقرار وتجلب عدم الثقة في نفوس أفراد المجتمع نحو األجهزة 

، وأشارت ذات الدراسة لى التعاون مع  أفراد المجتمعاألمنية التي يرتكز نجاح عملها ع
إلى أن العالقة المتالزمة بين اإلعالم واألمن تفرض التعاون الكامل بين أجهزة األمن 
ووسائل اإلعالم لمواجهة التحديات المعاصرة من خالل تكثيف التواجد األمني، 

المية مستمرة إليجاد وتعضيد التعاون بين الجمهور وأجهزة األمن، وتوجيه حمالت إع
 .)2(مناخ أمني مالئم للتنمية واالستقرار

                                                            
  :في »م األمني بين اإلعالميين ورجال األمناإلعال«صالح بن محمد المالك،  - 1

www.aljazirah.com/2004/20040701/ar4.htm  11/04/2017: (االطالع.      (  
أكتوبر  12، األربعاء 2.، عجريدة عكاظ ،"اإلعالم واألمن شريكان في مكافحة اإلرھاب والجريمة"خالد الجبري،  -  2

  .7.، ص2011
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  عوامل ظھور اإلعالم األمني، وأھم خصائصه: المبحث الثاني
إن التطور التكنولوجي الكبير الذي عرفه العالم في نهاية القرن الماضي، وبروز مفهوم 

، أو بين األفراد داخل التعامالت الدوليةو العولمة الذي أخذ حيزا كبيرا في مسرح العالقات 
الدولة الواحدة، ساهم بقدر كبير في بروز العديد من التغييرات على المؤسسات السياسية 

 وثيقاواالقتصادية واالجتماعية والدينية وكذا األمنية، حيث نجد أن هذه األخيرة ترتبط ارتباط 
 وأاء داخليا باألجهزة اإلعالمية، نظرا ألهمية مفردة األمن على واقع أي مجتمع سو 

، وبما أن موضوع دراستنا يستند على اإلعالم األمني واالرتباط الوثيق الموجود بين )1(خارجيا
المؤسسات اإلعالمية واألجهزة األمنية، سوف نحاول في هذا المبحث أن نتطرق على أهم 
العوامل التي ساعدت على ظهور اإلعالم األمني كمطلب أول، لنتطرق بعد ذلك على 

، لنخصص المطلب الثالث في ذات المبحث على في المطلب الثاني اإلعالم األمني مصادر
خصائص اإلعالم األمني، لكي نبين للقارئ أهم النقاط المميزة التي يتميز بها هذا 

  .باقي التخصصات اإلعالمية األخرى نالتخصص ع

  عوامل ظهور اإلعالم األمني: المطلب األول
همت بشكل مباشر وغير مباشر في اتغيرات التي سهناك مجموعة من العوامل الم

ن للمتغيرات الجديدة ظهور اإلعالم األمني كنشاط متخصص له أسلوبه وعمله الخاص، فكا
لتي لحقت والتطورات ا قتصادية واالجتماعية والثقافية وتفاعلها فيما بينهاالسياسية واإل

ا في ازدياد األهمية النسبية للمكون تصالية والتكنولوجية دورا كبير بالوسائل اإلعالمية واإل
األمني في مختلف مجاالت الحياة المعاصرة، فاألمن ال يتحقق بدون تطور وتنمية 
وديمقراطية، بحيث أصبح المكون األمني متغيرا حاكما لألنشطة االقتصادية والتكنولوجية 

                                                            
  :، في»م اإلعالم األمني وأھمية دوره في المجتمعمفھو«أميرة عبد هللا جاف،  - 1

http://www.groups.google.com/forum/#!topic/fayad61/skpvwrwkk6I )    .27/05/2017: (االطالع   
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لى األجهزة األمنية والمعرفية والمعلوماتية والسياسية وغيرها، هذه الظاهرة الجديدة فرضت ع
وأحد هذه  ،مع هذه األوضاع المستجدة البحث عن األساليب المالئمة للتعامل الفعال

تصال أدى إلى إنتاج حيث أن التطور الحاصل في علم اإل األساليب تتمثل في اإلعالم،
 عتبارربات جامعة وشاملة، تأخذ بعين اإلإشكاليات جديدة ال يمكن حلها إال بالعودة إلى مقا

تعقد العناصر الفاعلة في عملية التواصل ووضعها الديناميكي والمتغير من جهة إلى أخرى، 
وهو  .تصالية بشكل عام من منطلقات جزئيةبح من المستحيل دراسة العملية اإلإذا أص

الشيء الذي دفع الباحثين والعلماء إلى إنتاج إعالم متخصص، لتسهيل دراسة الظاهرة 
هذا سوف نحاول أن ندرج بعض العوامل التي ساعدت على ظهور اإلعالمية، ومن خالل 

  .)1( )اإلعالم األمني(اإلعالم المتخصص في األمن 

  :العامل التكنولوجي-أوال

تصالية الحديثة في لجأت وسائل اإلعالم في هذه المرحلة إلى استغالل التكنولوجيا اإل
 ةمرحل وجاءتمن الجمهور،  إنتاج مواد إعالمية محددة تستهدف الوصول إلى فئة معينة

التخصص بعد استقرار أوضاع وسائل اإلعالم كوسائل جماهيرية، وبدأت مرحلة التخصص 
التي تنظر بها وسائل اإلعالم لجمهورها بوصفه جماعات منفصلة ومتنوعة لكل منها 

تطلباتهم من وسائل اإلعالم، وبالفعل مالخصائص التي تميزها، وتحدد احتياجات أفرادها، و 
رسائل إعالمية متخصصة تناسب فئات صغيرة ومحددة من  بدأت وسائل اإلعالم في تقديم

الجمهور، وفي هذه المرحلة انتقلت وسائل اإلعالم من الجماهيرية إلى التخصص، وبالتالي 
). المركزية االتصال(و) تفتيت الجمهور(ظهرت مفاهيم جديدة أفرزتها هذه المرحلة مثل 

  .مرحلة جديدة من مراحل تطور العالقة بين وسائل اإلعالم وجمهورها وأتى ذلك تأصيال لبدء

                                                            
، )2011، 1.د د ن، ط: بغداد( لجديد تطور األداء والوسيلة الوظيفيةاإلعالم ا موسى جواد الموسوي، وآخرون،  -  1
  .12.ص
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ظهور تكنولوجيا المعلومات التي تعد عنصرا أساسيا في اإلعالم وصارت من صور 
التكنولوجية والتطور  بتكاراتعالم الذي تسارع تأثيره بتسارع اإلالتسريع التنموي بفائدة اإل

يطة وظهور المدن الكبيرة وتشابك مصالح المجتمعات السريع وتعقد المجتمعات المدنية البس
  .)1(تصال بين أفراد المجتمعالفردية، أدى ذلك إلى تغير نمط اإلفضال عن المصالح 

  :الفجوة االقتصادية والثقافية واالجتماعية التي ظھرت بعد الحرب العالمية الثانية -ثانيا

لتفت إن أوروبا وقد كاونفسية وثقافية على س قتصاديةا نعكاساتاحيث خّلفت  -
والتي تعني مسؤولية اإلعالم  جتماعيةاالاالتصال إلى مفهوم المسؤولية  علماء

  .لترميم الدمار الذي خلفته الحروب

في  شتراكيااللتي وقفت في وجه نموذج النمّو ظهور نظرية التحديث الغربية، وا -
ع أيضا بين النماذج واإلعالمية والصرا سياق الحرب الباردة بأبعادها اإليديولوجية

  .التنموية التي كان يقترحها كل من المعسكرين ويدافع عن خياراته

. يأتي اإلعالم المتخصص تعبيرا عن التقسيم االجتماعي للعمل، وانعكاسا له -
ويرتبط التقسيم االجتماعي للعمل موضوعيا بمستوى التطور الحضاري العامل 

عكاس ذلك كله في الحياة المادية ناللمجتمع، وتطور قوى وعالقات اإلنتاج، و 
  .والروحية للمجتمع

، وشمل االتساع مجاالت المعرفة بصورة لم تعرفها البشرية من قبل تساعا -
  .موضوعات المعرفة التي تقدمها الصحافة

اإلطار الجغرافي الذي تشمله التغطية اإلعالمية، ويرتبط اإلطار الجغرافي  تساعا -
تكنولوجي وتطبيقاته في مجال اإلعالم واتساع لهذه التغطية بمستوى التطور ال

                                                            
  .49-48. ، ص ص)2005مطابع الشرطة، : القاھرة( اإلعالم األمني وإدارة األزمات والكوارثحمدي شعبان،  - 1
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 اإلطار الجغرافي للتغطية اإلعالمية يعكس تزايد االهتمامات والحاجات، وظهور
  .لها وخدمتها ستجابةاالمصالح يعجز اإلعالم العام عن 

فقدت األحداث والظواهر والتطورات بساطتها األولى، وأصبحت بفعل عوامل ذاتية  -
ثر تعقيدا وتنوعا وتشابكا، ولم يعد بوسع اإلعالم العام تقديم وموضوعية مختلفة، أك

المعالجة المطلوبة ووفق المستوى المطلوب، األمر الذي دفع باتجاه ظهور إعالم 
والعمق  م معالجة نوعية، تتميز بمستوى من الجديةدمتخصص، يستطيع أن يق

  .والشمولية

وٕاذا كان ظهور الصحافة  نتشار التعليم واتساع مجاالته بصورة غير مسبوقة،إ -
ا بظهور الطبقة الوسطى، فإن ظهور اإلعالم المتخصص يالعامة قد ارتبط تاريخ

تساع الطبقة  الوسطى، وانتشار التعليم في إطوره، يمثل تاريخيا، بمنظور ما، وت
وربما مصالح الشرائح المختلفة  تأوساطها، وتنوع اهتمامات ومستويات واختصاصا

  .ايدة األهميةلهذه الطبقة المتز 

التي ترتبت على انتشار التعليم، والمؤكد أن ثمة عالقة بين التعليم اآلثار الثقافية  -
والثقافة، وغالبا ما يكون التعليم األساس الذي تقوم عليه الثقافة، أو المنطلق الذي 

ستجابة الفاعلة النتشار الثقافة في وأصبح اإلعالم العام عاجزا عن اإلتنطلق منه، 
  .الت كافةالمجا

زدياد الحاجات اإلعالمية للشرائح المتعلمة والمثقفة المتعددة والمختلفة، وتعثر إ -
خطوات اإلعالم العام في تقديم مادة قادرة على إشباع هذه الحاجات بالصورة 

  .المطلوبة
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تطور وغنى المعطيات في مجاالت نشاطات معرفية ومجتمعية وعلمية، وتحولها  -
أمر جعل اإلعالم العام يرتبك في تقديم المعالجة اإلعالمية إلى حياة كاملة غنية، 

  .المناسبة لها، ويدفع باتجاه ظهور اإلعالم المتخصص

فرضت المنافسة المحتدمة بين وسائل اإلعالم المختلفة البحث عن وسائل وأساليب  -
والتأثير، وقد وجدت القوى االجتماعية  ت عمل إعالمي جديدة بهدفومجاال

فاعلة في اإلعالم المتخصص أحد األساليب ومجاالت العمل اإلعالمي والسياسية ال
والتأثير في  اق المعقد للوصول إلى أذهان الجماهيرالقوية الفاعلة في هذا السي
  .)1(معارفهم ومعتقداتهم وسلوكهم

فضال إلى هذا هناك عوامل كانت سببا في نشأة اإلعالم األمني والتي ندرجها من 
  :ت ذات التأثير الواضح على األنشطة األمنية وذلك على النحو التاليخالل بعض المتغيرا

 المتغيرات السياسية:  

إن طبيعة الممارسة السياسية المعاصرة في ظل تنامي حركة حقوق اإلنسان تفرض 
العديد من المحددات على أسلوب أداء المهام األمنية وما تتطلبه من ضرورة اتساع نطاق 

والتي ال  ،راز التزامها بالقواعد القانونية المنظمة لقيامها بأعمالهاوٕاباإلفصاح والشفافية 
ها، من ناحية حترام حقوق اإلنسان وحمايتها وتوفير الضمانات الالزمة لإتتعارض ومتطلبات 

تساع نطاق إة الديمقراطية في بعض المجتمعات تساع نطاق الممارسإأخرى فقد يتولد عن 
 ستقطابات تمثل تهديداإبلي أو الطائفي أو الجهوي وكلها ستقطاب الفئوي أو القوحدة اإل
التسويق السياسي هتمام بعملية ى وحدة وتماسك المجتمع، وضرورة اإلللحفاظ عل مباشرا

                                                            
،  www.aljazirah.com/2004/20040701/ar4.htm: في ،»ظھور اإلعالم المتخصص ونشأته«عبد هللا بدران،  -  1

  ).11/04/2017: (االطالع
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لكافة السياسات واألجهزة والمؤسسات العاملة في المجال العام، بما فيه السياسات 
  .)1(ت الرئيسية في هذا الشأنوالمؤسسات واألجهزة األمنية واإلعالم هو أحد األدوا

 المتغيرات االقتصادية:  

المؤثرة على األنشطة األمنية تبرز مسألة حرية  قتصاديةاالبالنسبة ألهم المتغيرات 
بل  ،أمام كافة الشركات األجنبية التجارة العالمية وما تفرضه من فتح األسواق الوطنية
واسعا أمام العديد من  مجاالً  ي يفتحومعاملتها معاملة الشركات الوطنية، وهو األمر الذ

التي تتولد عنها مصادر متعددة وجديدة لتهديد األمن االقتصادي ألي بلد من  حتماالتاال
والغش والتدليس والمضاربة على العمالت الوطنية  حتيالاالالبلدان، وذلك بدءا من عمليات 

كتبييض  غير المشروعة والمضاربة في البورصات مرورا بإمكانية القيام ببعض العمليات
األموال وغيرها، وهي معطيات جعلت تتولد عنها أنشطة أمنية جديدة توسع من دائرة  حركة 

المتبادل والتشابك بين  قتصادياال عتماداالاخليا وخارجيا، حيث أن عالقات دهذه األنشطة 
را مباشرا على والتجارية والمالية في عالم اليوم تؤثر تأثي قتصاديةاالوالعمليات األنشطة 

  .)2(طبيعة األنشطة األمنية المعاصرة واألساليب المالئمة إلنجازها

  جتماعيةاالالمتغيرات:  

الجديدة سواء على مستوى  جتماعيةاالالمعاصرة العديد من التحوالت هد المجتمعات شت
اك االجتماعي ، وازدياد سرعة الحر جتماعيةاالأو على مستوى األبنية  جتماعيةاالالنخب 

جديدة، وظهور تقسيمات  جتماعيةاالتقليدية و تشكل تكوينات  جتماعيةاالوتفكك التكوينات 
ستقطابات حدة اإل زدياداو لهشاشة والسيولة وسرعة التفكك، جديدة تتسم با جتماعيةاوتحالفات 
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 وعدم تبلور منظومة جديدة، هي متغيرات نتج جتماعيةاالتحلل منظومة القيم و ، جتماعيةاال
الصعب  من بل كان ،التي لم تكن معهودة نحرافاتااللضرورة أنواع جديدة من عنها با

تصور حدوثها كما أنها تؤدي إلى تفاعالت معقدة ومتشعبة بين أبناء المجتمع قد تؤدي إلى 
  .تصالاالب توظيفا فعاال لوسائل وأدوات ضرورة التدخل األمني الذي يتطل

 المتغيرات الثقافية:  

من صراع ثقافي يستهدف إخضاع األمم والشعوب الضعيفة  إن ما يشهده العالم
ستعمارية من الداخل من أجل تحكم القوى اإل وتذويبها في أطر ثقافية جديدة، أو تفجيرها
الشعوب واألمم، هي الوضعية التي دفعتها إلى  الجديدة القديمة سيطرتها على مصائر هذه

كي تستطيع القيام بمهامها والوفاء تطوير رؤية وسياسة وأساليب وتبني أدوات جديدة ل
بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وخاصة المؤسسات التي تعمل في مجاالت بالغة الحساسية 

  .)1(تصالية ألجهزة األمن الممثلة في اإلعالم األمنينشطة اإلاألواألهمية كاألجهزة األمنية، و 

  :ي ما يليونجد أيضا من األسباب التي أدت إلى ظهور اإلعالم األمن

تطرف وترويع وجريمة منظمة وما بروز ظاهرة اإلرهاب وما يرتبط بع من عنف و  -
من خوف ورعب ومقاومة مسلحة واختطاف رهائن وطائرات وقتل وتدمير، تبعه ي

أصبح من أهم سمات العالم المعاصر، وللتصدي لمثل هذه الظواهر السلبية في 
ضاع األمنية ضرورة على درجة المجتمع أضحى ترسيم إعالم متخصص يهتم باألو 

األمنية الحديثة من خالل تبصير األفراد  التهديداتكبيرة من األهمية في ظل 
والجماعات بحقيقة الفكر اإلرهابي وكشف أساليبه اإلجرامية، وفضح الخارجين على 

، األمر الذي بات يتطلب أهداف الجماعات المسلحةقيم المجتمع ومعاييره وتوضيح 
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ياجات التي يمكن من خاللها توظيف واستخدام اإلعالم األمني حتتحديد اإل
 .)1(المخاطر التي تهدد األمن الوطني للدولة بمختلف وسائله من أجل مواجهة

إن تعاطي المخدرات وٕادمانها خاصة بين الشباب تعتبر العقبة الكبرى أمام جهود  -
، وكذلك ما يحدثه تنحرافااو  جتماعيةا سبب ما يفرزه اإلدمان من أفات التنمية، ب
تبقى مشكلة المخدرات ليست وسياسية وصحية سيئة، ولكن  قتصاديةامن آثار 

واجتماعية وسياسية وثقافية ودينية تربوية فقط، بل هي أيضا  قتصاديةامشكلة 
مشكلة أمنية وٕاعالمية، وبالتالي فهي تدخل في  نطاق اهتمام معظم أجهزة الدولة 

المجتمع  ظاهرة على الفرد، دعا المهتمين بقضاياومؤسساتها، حيث أن خطورة ال
إلى التفكير في ترقية وسائل اإلعالم وٕانشاء ما يسمى اليوم في اإلعالم 

وثيق بين األجهزة األمنية  المتخصص باإلعالم األمني، حيث السعي لخلق ارتباط
والوسيلة اإلعالمية، والتخطيط لها مركزيا يتم عالجها وردعها في إطار خطة 

  .)2(مية  شاملةقو 

ألخيرة من أخطر أشكال اإلجرام األطفال في السنوات ا اختطافتعد جريمة  -
التي تمس بحياة الفرد وحريته واستقراره، األمر الذي استدعى تدخل  واالنحراف

الوسائل األمنية من أجهزة األمن والوسائل اإلعالمية التي تتجلى وظائفها في 
حيحة من راف واإلخبار عنها، وتتم التوعية الصمراقبة المجتمع ورصد مواطن االنح

السلبية، والالمباالة حيال مظاهر اإلجرام،  االتجاهاتخالل تخليص المواطن من 

                                                            
: الجامعة الزرقاء، في: األردن( "اإلعالم بين حقيقة مكافحة اإلرھاب والواقع اإلعالمي الدولي "سميرة بيطام،  -  1

  ).2016مارس  31شريعة واإلعالم والقانون،المؤتمر الدولي المحكم لكليات ال
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، : الكويت( العالج -اآلثار - ظاھرة تعاطي المخدرات األسبابوفقي أحمد أبو علي،  - 2

  .14. ، ص)2003
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حيث تسعى الوسائل اإلعالمية إلى إزالة المفاهيم الخاطئة وتوعية األفراد على 
  )1(.توخي الحذر ومساعدة األجهزة األمنية على مكافحة هذه الظاهرة

  مصادر اإلعالم األمني: ب الثانيالمطل
إلعالم األمني، ولكن نحن في هذا الموضوع سوف نركز على لهناك عدة مصادر 

  :أهم مصادر والتي هي على النحو التالي ثالثة

تعتبر مصادر رئيسية لإلعالم األمني وتتمتع بدرجة عالية من : المصادر الرسمية
لية، ولكن في بعض األحيان تكون متحفظة الرسمية، فضال عن المصداقية والثقة والمسؤو 

ومتكتمة لخضوعها لقواعد وقوانين معينة وربما تكون غير متعاونة العتبارات تتعلق بطبيعة 
وبمتطلبات التحقيق ومستلزمات القضاء، األمر الذي يؤدي غالبا إلى سوء  الحدث األمني

  .العالقة بين األجهزة األمنية والوسائل اإلعالمية

والتي نعني بها األشخاص أو الجهات والمؤسسات الخاصة، أو : لخاصةالمصادر ا
مما يستوجب توخي الحذر من  ،ية بحدث أمني أو المتورطة في قضية أمنيةناألهلية المع

ما تتحكم مصالح هذه المصادر بنوعية  إذا غالبا ،المعلومات التي تقدمها هذه المصادر
  .التي تقدمهاالمعلومات واآلراء والوقائع والتحليالت 

تتطلب شمولية الموضوع األمني وعموميته االستعانة بالخبراء : الخبراء والمختصون
الذي تتم معالجته أو تغطيته إللقاء الضوء على  والمختصين في مجال الموضوع األمني

الظاهرة األمنية أو الحدث األمني، وبالتالي يجدر بالصحفي األمني على انتقاء الشخصية 
دفعها للكتابة أو الحديث بأسلوب صحفي مناسب للوسيلة اإلعالمية األمنية المناسبة و 

                                                            
: عة الحاج لخضرجام(رسالة ماجستير جريمة اختطاف األطفال وآليات مكافحتھا في القانون الجزائري، وزاني أمينة،  - 1

  .95. ، ص)2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، 



 اإلعالم األمني، المفاهيم واألسس                    الفصل األول

 
 

34 
 

نحراف ووقايته من الجريمة ودفعه للمشاركة والقيام بدور فاعل في تحقيق ته من اإليوحما
  .)1(األمن

  خصائص اإلعالم األمني: المطلب الثالث
التي ندرجها يتميز اإلعالم األمني بعدة خصائص تميزه عن بقية أنواع اإلعالم و 

  :كالتالي

 تعتبر هذه الخاصية من أهم خصائص اإلعالم األمني في العصر : سرعة المبادرة
السبق الصحفي ويبدو  ىالحالي حتى وأن وسائل اإلعالم تتنافس فيما بينها فيما يسم

أن هذه الخاصية ترتبط بسيكولوجية اإلدراك وسيكولوجية النقل لدى اإلنسان، 
 .وّي عند مشاهدة الموقف أو الحدث ألول وهلةفالشخص يتأثر بشكل ق

 إن األحداث الحاضرة أو اآلنية تهم اإلنسان : التركيز على الحاضر أكثر من الماضي
 .وتؤثر به أكثر من األحداث الماضية

 توياتهم اإلعالم األمني الناجح هو الذي يخاطب جميع الناس بكافة مس: العمومية
 .وكذلك بكافة معتقداتهم ومبادئهم ،ةقتصاديالاو جتماعية ، االالثقافية

 وحتى تصل المادة اإلعالمية لجميع الناس يجب أن تمتاز : السهولة والبساطة
بالبساطة وسهولة اللغة والصياغة، مما يجنب سوء الفهم للمادة اإلعالمية وكذلك 

 .)2(تجنب القارئ والسامع التحريف والتشويه

  

                                                            
الندوة العلمية : الخرطوم( خصائص اإلعالم األمني وانعكاساتھا على تحرير المواد اإلعالميةأديب محمد خضور،  -  1

  .12- 11. ، ص ص)2005لإلعالم واألمن، 
  .13. ص مرجع سابق،أديب محمد خضور،  - 2
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كر، هناك خصائص يمكن إضافتها وهي باإلضافة إلى هذه الخصائص السابقة الذ
 :كالتالي

  :من حيث المجال األمني -أوال

تتجسد مهمة اإلعالم األمني األساسية في رصد ومواكبة الحياة األمنية، حيث باتساع 
حدود الحياة األمنية، فأصبح الموضوع األمني غنيا ومتنوعا ومعنيا  تسعتامن األالت امج

من تطور مفهوم األمن ليصل إلى التبني الكامل لمفهوم األبالكثير من المجاالت هذا وأدى 
المجال األمني وتعقده وتحوله إلى حياة كاملة كافلة باألحداث والظواهر  تساعا ىالشامل إل
  .جتماعيةاالوتعني مختلف الفئات والشرائح  والتطورات

  :من حيث الموضوع األمني -ثانيا

ي تحدث في مختلف جوانب ادالت التيجسد الموضوع األمني جميع التطورات والتب
، السياسية والفكرية، حيث يتميز بنوع من الحساسية الرتباطه قتصاديةاال، جتماعيةاالالحياة 

الجماعة، فضال عن ذلك فإن موضوع األمن ال يعطي نفسه و الوثيق بمصالح وقيم الفرد 
  .)1(هبسهولة ويحتاج إلى قدر كبير من المعارف لفهمه واستيعابه ثم معالجت

  :من حيث الحدث األمني -ثالثا

والحركة المفاجئة والتطور العاصف والمذهل، زيادة إلى   يتميز الحدث األمني باإليقاع
تعلقه بالجانب السلبي لحياة الفرد والجماعة، كما ويمتلك الحدث األمني قدرا من الجاذبية 

ى البحث عنه والسعي لالطالع واإلثارة تدفعان صاحبه إلى إخفائه، وتدفعان الجمهور العام إل
  .هذا ويتميز الحدث األمني كذلك بحرصه الشديد على تقديم معلومات محددة ومقننة. عليه

  :وسيلة اإلعالم األمنيمن حيث  -رابعا

  .حيث يمكن التمييز في هذا المجال بين ثالث أنواع من الوسائل
                                                            

رسالة ماجستير . دور اإلعالم األمني في الحصول على الخدمة األمنية من جوازات الرياضعبيد، ماجد بن حمود ال - 1
  .15.، ص)2010كلية الدراسات العليا، : جامعة نايف العربية للعلوم األمنية(
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قدر كبير من الجمود تتميز ب. وسيلة إعالم أمني ذات طابع رسمي: الوسيلة األولى
  .والرقابة والنمطية في اختيار األحداث والمواضيع وأساليب معالجتها وطرق تقديمها وعرضها

وسيلة إعالم أمني ذات طابع تجاري تتميز بقدر كبير من اإلثارة  :الوسيلة الثانية
ما  والحيوية والجاذبية في تحريرها وٕاخراجها في تنوع مصادرها ولكن من جانب آخر غالبا

في معالجتها لقضايا األمن على غرار  االجتماعيةقدر أقل من اإلحساس بالمسؤولية تتمتع ب
  .االنحراف والجريمة

وعا من التوازن بين المسؤولية وسيلة إعالم أمني تحاول أن تقيم ن :الوسيلة الثالثة
ير متطلبات التحر والظواهر األمنية وبين  ع واألحداثيفي تناول المواض االجتماعية

لى إيصال المادة اإلعالمية األمنية األساليب والفنون القادرة ع استخداماإلعالمي وضرورة 
  .)1(إلى الجمهور بهدف التأثير فيه وتعريفه بالقضايا

  

  

  

  

  

  .عناصر اإلعالم األمني وأھم العراقيل التي تواجھه: المبحث الثالث
إلعالم مرحلة التخصص العام بدأت وسائل ا بعد مرحلة طويلة من تاريخ اإلعالم

وهذه الظاهرة بدأت بشكل أكثر في فترة ما بعد الحرب العالمية . وتقسيم العمل اإلعالمي
                                                            

  .242-241. ص ص مرجع سابق،أديب محمد خضور،  - 1
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الثانية نتيجة دخول وسائل إعالم جديدة وظهور قنوات إذاعية متخصصة، وكذلك نتيجة نمو 
مية واسع في مجال الصحافة الورقية، وبناء على هذه المعطيات توزعت المحتويات اإلعال

إلى تخصصات متنوعة ونشأ ما يعرف باإلعالم المتخصص الذي يندرج ضمنه اإلعالم 
األمني، إذ يتطلب هذا األخير توفر عناصر أساسية لتحقيق فعاليته وبلوغ مقاصده، وذلك 

إال أن هذا النوع من اإلعالم . من خالل الترويج ألفكار توعوية عبر وسائل اإلعالم المختلفة
من شأنها التقليل من تأثيره وبالتالي إعاقة دوره في مجال تحقيق األمن تواجهه عراقيل 
بعد التعرض لعناصر اإلعالم  وفيما يلي سنتطرق إلى هذه العراقيل. )1(ومحاربة الجريمة
  .األمني ووسائله

  .عناصر عملية اإلعالم األمني: المطلب األول
نه يتكون من عناصر إن استخدام مصطلح عملية لتحليل اإلعالم األمني يعني أ

متفاعلة فيما بينها، كما أنها تتفاعل مع البيئة المحيطة بها بمستوياتها المختلفة بدءا من 
  .)2(البيئة الداخلية المحلية والوطنية وصوال إلى البيئة الخارجية اإلقليمية والعالمية

  :وفيما يلي نعرض بإيجاز عناصر اإلعالم األمني

  :القائم باالتصال -أوال

قائم باالتصال في نطاق عملية اإلعالم األمني هو الجهات األمنية المختصة سواء ال
، ويتحدد ذلك في الظروف التي يتم خاللها إطالق تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر

الرسالة اإلعالمية األمنية وموضوع الرسالة والجمهور المستهدف، فثمة ظروف تتطلب أن 
ظروف أخرى استخدام الشكل ية متخصصة، في حين تفرض يكون القائم باالتصال جهة أمن

                                                            
 ، في مركز الدراسات والبحوث، "المية نحو نموذج تطويرياإلعالم األمني والتغطيات اإلع'علي بن شويل القرني،  -  1

  .5. ، ص)2012جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، : الرياض( برامج اإلعالم األمني بين الواقع والتطلعات
  .64.ص مرجع سابق،علي الباز،  - 2
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غير المباشر، كما أن بعض الموضوعات يكون من المالئم أن يتم تناولها من جانب رجال 
وأحد الخصائص المتحكمة في فعالية العملية اإلعالمية تتمثل في درجة الثقة . األمن أنفسهم

دى قدرته على نقل الرسالة وأيضا لقي ومالتي يتمتع بها القائم باالتصال لدى الجمهور المت
بنقلها وٕالمامه بالجوانب الفنية التي يشمل عليها مدى اقتناعه الذاتي بالرسالة التي يقوم 

  .)1(محتوى الرسالة

  :الرسالة -ثانيا

تتمثل في الفكرة أو الموضوع أو المعلومة المراد نقلها، والرسالة تمثل صلب العملية 
والشكل البد أن يتناسب مع المضمون، حيث أن  ،ن شكل ومضموناإلعالمية وهي تتكون م

فعالة، ومن جانب آخر  التوازن بين الشكل والمضمون من األمور األساسية إلطالق رسالة
البد من مراعاة التوازن في كم المعلومات الذي تحتويه الرسالة، حيث ال ينبغي أن تحتوي 

  .يث ال يستطيع المتلقي أن يستوعب هذا الكمح ،على كم كبير أو مبالغ فيه من المعلومات

  :القناة اإلعالمية -ثالثا

عروف أنه توجد ثالثة أنواع من القنوات اإلعالمية، المقروءة والمسموعة ممن ال
والمرئية، وال يمكن القول بأفضلية نوع على نوع آخر ألن العوامل المحددة لتفضيل قناة على 

 الجمهور المستهدف واألهداف المراد ة وخصائصأخرى تتمثل في طبيعة موضوع الرسال
إال أنه في هذه  ،أكثر من قناة في وقت واحد استخدامالوصول إليها، وقد يتطلب األمر 

الحالة البد من مراعاة طبيعة كل قناة من هذه القنوات عند تصميم وٕانتاج الرسالة اإلعالمية، 
رسالة المصممة للقنوات األخرى، واألهم فالرسالة التي تصمم وتنتج لقناة مرئية تختلف عن ال

أن يأخذ في االعتبار عند تصميم الرسالة اإلعالمية المزايا النسبية الخاصة بكل قناة وذلك 
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 استخداميها، من ناحية أخرى تتطلب عملية المراد الوصول إل لتوظيفها بطريقة تخدم األهداف
  .)1(ق فيما بينهاأكثر من قناة إلطالق الرسالة اإلعالمية ضرورة التنسي

  :الجمھور المستھدف -رابعا

يعد الجمهور المستهدف أحد العناصر الحاكمة ألي  عملية إعالمية، فتبعا لخصائص 
وهذا ال يعني أن هذا اإلعالم يجب أن يكون  ،يمه تتشكل العملية اإلعالميةا الجمهور وقهذ

عالمي أن يأخذ بعين االعتبار على المخطط اإل وٕانما ،مة التعبيرو أداة لترسيخ التقليد ومقا
خصائص الجمهور المتلقي للرسالة اإلعالمية التي قد تشمل على بعض األفكار والرؤى 

بحيث يقدمه بالشكل وبالصيغة التي ال ينتج عنها أي شك أو تعارض وصدام مع  ،الجديدة
م في كافة الجمهور المتلقي، والواقع أن هذه المسألة تعد إحدى المعضالت التي تواجه اإلعال

ل تجنب آثارها السلبية، ، وهناك عدة استراتيجيات للتغلب عليها أو على األقالمجتمعات
ستراتيجية التي تعتمد على التكرار المنظم للرسالة اإلعالمية من خالل استخدام اإل أبرزها

أشكال مختلفة للرسالة تحمل نفس المضمون، حيث يتولد عن هذا التكرار نوع من التآلف 
ي هستراتيجية الثانية اإل. يجعله أكثر استعدادا لقبولهاوالرسالة، األمر الذي  الملتقي بين
كل جماعة من قادة الرأي الذين  فيستراتيجية القاطرة وتقوم على أساس وجود مجموعة إ

ومن ثم يتم البدء بتوجيه الرسالة إليهم ثم يقومون  ،يكون لهم تأثير في باقي أعضاء الجماعة
فهم بمثابة القاطرة التي تجذب باقي األطراف نحو  ،ك بنشرها بين قطاعات أوسعهم بعد ذل

  .)2(وجهة معينة

  :التغذية العكسية -خامسا

تعد أحد العناصر الهامة ألية عملية إعالمية فعالة ألنها تتضمن ردود أفعال المتلقين 
تمهد لدورة جديدة،  ومن ثم فهي بمثابة اكتمال دورة االتصال التي ،على الرسالة اإلعالمية
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وهي تدل على وصول الرسالة إلى الجمهور المستهدف، كما أنها توضح رؤية المتلقين 
للرسالة ومدى فهمهم وٕادراكهم للمعنى المراد توصيله، كما أن التغذية العكسية توضح كيفية 
استجابتهم للرسالة من حيث مدى القبول أو الرفض سواء للشكل أو الموضوع أو اإلثنين 

مداخل هامة لتطوير وتحديث العملية اإلعالمية وزيادة  معا، وكل هذه األمور تمثل
  .)1(فعاليتها

  وسائل اإلعالم األمني: المطلب الثاني
اإلعالم العام هو الركيزة التي يعتمد عليها اإلعالم األمني، إذ يستخدم نفس وسائله 

ن اإلعالم األمني لديه أهداف والتي تتمثل في الصحف، المجالت، اإلذاعة والتلفزيون، وأل
يرمي لتحقيقها عمل جاهدا على توظيف تلك الوسائل توظيفا جيدا لالستفادة منها وبلوغ تلك 

  .)2(األهداف

  :اإلذاعة -أوال

تعد إحدى وسائل اإلعالم المسموعة األكثر فاعلية في الوطن العربي وذلك إلمكانية 
ويتوقف نجاح ...). المنزل، عمل، سيارة(مكان  ستماع إلى برامجه اإلذاعية في أيتنقله واإل

الرسالة اإلعالمية الموجهة عبر اإلذاعة أو فشلها على أسلوب طرحها وطريقة تقديمها 
ا يمكن اإلشارة إلى أن الرسالة اإلذاعية العربية إضافة إلى نواختيار مضمونها بدقة، وه

العمومية، فبالرغم من ظهور العديد  الكثير منها إلى الحرفية فإنها الزالت تفتقر إلى افتقار
من المحطات اإلذاعية العربية ذات البث الفضائي الشامل الذي يمكن التقاطه في كافة 

إال أن معظم برامجها والرسائل اإلعالمية المذاعة عليها سواء الدعائية  ،أرجاء الوطن العربي
ذاعة، مما يجعل العديد من منها أو التوعوية توجه غالبا إلى القطر الذي تنتمي إليه اإل
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بالرغم من  الرسائل اإلعالمية األمنية ذات تأثير قطري محدود، وربما يعود ذلك إلى أنه
وجود جهاز مركزي موحد يتمثل في المكتب العربي لإلعالم األمني التابع للجامعة العربية 

كن بالرغم من إال أنه ال يوجد جهاز مركزي موحد للتخطيط األمني على المستوى العربي، ل
ذلك يظل اإلعالم المسموع من أكثر الوسائل اإلعالمية التي يمكن االستفادة منها إليصال 
الرسالة األمنية، حيث أنه يمكن بالتنسيق الموحد بين الجهات األمنية العربية عبر المكتب 

ن ثم العربي لإلعالم األمني صياغة العديد من البرامج التي تعالج المشكالت المشتركة وم
  .)1(ستقطاب الجماهيري الواسعلمحطات اإلذاعية الفضائية ذات اإلا بثها عبر

  :الصحافة -ثانيا

إذا نظرنا لإلعالم المقروء فإن الصحافة تعد وسيلة إعالم فاعلة لما تقدمه من 
فهي تراقب  ،معلومات دقيقة ومفصلة، كما تعد سلطة رابعة لما لها من قوة التأثير والمتابعة

، نيةباآل ر كل ما يحدث في المجتمع من ظواهر، وتكشف عنها للجمهور حيث تمتازباستمرا
إذ يمكنها متابعة األحداث لحظة بلحظة، وألن الحدث األمني يمتاز بالدقة والتسارع 
والمعلومات الغزيرة فإن الصحف تعد وسيلة مناسبة لنشر التوعية األمنية ولكونها توفر 

، ومعالجتها بقدر من العمق والتفصيل والتحليل الدقيق إمكانية تقديم موضوعات معقدة
صدرت عن وزارات الداخلية العربية العديد من اإلصدارات الصحفية التي تحمل رسالة 
التوعية األمنية، وذلك بتقديم قضايا وأخبار ذات الشأن بالجريمة وقضايا المخدرات والتوعية 

وقتما شاء الباحث، إذ تعد  الرجوع إليهاوألن الصحف تحتفظ بالمعلومة فيمكن . المرورية
  .)2(مرجعية يرجع إليها الدارسون والباحثون عند الحاجة

                                                            
في مركز  "مھام اإلعالم األمني ووظائفه في المجتمعات العربية المعاصرة"عبد الرحمان بن محمد عسيري،   - 1

  .19-18. ، ص ص)2006، 1.جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ط: الرياض( ، اإلعالم واألمنالدراسات والبحوث
جامعة نايف العربية للعلوم : الرياض( تخطيط برامج التوعية األمنية لتكوين الرأي العام ضد الجريمةأديب خضور،  -  2
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التي  الصحف اإللكترونيةتصالية ظهرت عد التطور الذي حدث في التقنيات اإلوب
، لذلك يمثل اإلعالم األمني المقروء مجاال خصبا يمكن استثماره اإلنترنتيمكن تلقيها عبر 

  .)1(جتماعيةمني ومعالجة القضايا األمنية واإلاأللنشر الوعي 

  :التلفاز -ثالثا

أن استثمار هذه الوسيلة ال يزال  لنقل الرسالة اإلعالمية األمنية إاليعد وسيلة هامة 
يفتقر  أديب خضورضعيفا في الوطن العربي، فواقع اإلعالم المرئي العربي وكما أشار إليه 

في معالجة الظاهرة األمنية، ونتيجة لذلك يرى خضور أنه ال إلى الكفاءة اإلعالمية األمنية 
يؤدي مهمته األمنية بصورة صحيحة، كما أنه في بعض األحيان يقدم رسالة عكسية كتقديم 

محدودة الخبرة والكفاءة، مما قد يدفع بالبعض  المجرم كبطل مثال ورجل األمن بهيبة تبدو
  .األمنإلى اإلعجاب بالمجرم وفقدان الثقة في رجل 

يعد واقعا ملموسا للبرامج اإلعالمية المرئية ليس في الوطن خضور وما أشار إليه 
العربي فحسب بل في معظم محطات التلفزة العالمية، كما أن احتكار الرسالة األمنية من قبل 
المحطات التلفزيونية الحكومية في العالم العربي وعدم مشاركتها في معظم األحيان مع 

الحكومية يعد عامال قويا في التقليل من مستوى تأثير الرسالة اإلعالمية  المحطات غير
تصار المهمة اإلعالمية األمنية على المحطات قكما يقلل من عدد المتلقين لها، فا ،األمنية

التلفزيونية الحكومية يجعل من الرسائل األمنية تظهر وكأنها قرارات رسمية مما يجعلها في 
   .)2( تلقى قبوال واسعا من قبل المشاهدينالكثير من األحيان ال
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  ستراتيجية اإلعالم األمني وتنفيذهاعراقيل وضع إ: المطلب الثالث
إلى أهم يواجه اإلعالم األمني العديد من المعوقات في واقع الممارسة ويمكننا اإلشارة 

  :هذه المعوقات على النحو التالي

  : إشكالية اإلفصاح والسرية-1

إلفصاح السريع تبط بكل من اإلعالم الذي يسعى إلى السبق ومن ثم اوهي إشكالية تر 
طلب مهام المكلف بالقيام بها االحتفاظ بقدر من السرية تالذي قد ت بصدد أي حدث أمني

لبعض المعلومات، والواقع أن أحد المهام الرئيسية لإلعالم األمني هي الوصول إلى نقطة 
  .وما يجب حجبه ح عنهالتوازن المالئمة بين ما يمكن اإلفصا

  : إشكالية األمن والحرية -2

وهي إشكالية تواجه كافة المجتمعات المعاصرة وتتمثل في أن متطلبات تحقيق األمن 
في بعض الظروف قد يؤدي إلى تقييد للحريات وهو األمر الذي يتعارض مع األسس التي 

توضح أن األولوية يجب أن تقوم عليها النظم الديمقراطية، والواقع أن الخبرات المعاصرة 
األمنية، وهو األمر الذي شهدته أعرق الديمقراطيات على أن يكون ذلك  تعطى لالعتبارات

في إطار القانون وال شك أن اإلعالم األمني يواجه هذه اإلشكالية وعليه أن يتعامل 
  .)1(باألساليب المالئمة

  : إشكالية األحكام المسبقة -3

ة األمنية في معظم دول العالم، ويرجع ذلك لطبيعة المواقف هي إشكالية تواجه األجهز 
اإلنسان العادي مع أجهزة األمن وٕالى طبيعة بعض المهام األمنية كالضبط  التي يتعامل فيها

ائدة في المجتمع سواإلحضار والقيام بالحمالت األمنية وغيرها، هذا فضال عن الثقافة ال

                                                            
-91. ، ص ص)2006مركز الكتاب، : مصر( المفھوم، الوظائف واإلشكاليات: اإلعالم األمنيمحمد سعد أبو عامود،  - 1
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في أغلب األحيان تكون سلبية  وأنشطته والتيوالتي تشكل رؤية الناس لألمن وأجهزته 
ويترتب عن ذلك أن ما يقدمه اإلعالم األمني قد تم استقباله وفهمه وتفسيره بعيدا عن الواقع 
واستنادا إلى األحكام المسبقة، ولقد بدا هذا واضحا في بعض الحاالت بمصر، فقد 

وقوعها بمدى زمني قصير استطاعت أجهزة األمن إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم بعد 
وهو ما يعد إنجازا هاما في مجال عملها وأصدرت بيانات رسمية تعلن فيها كيف تم القبض 

ولكن المفاجأة  على مرتكبي هذه الجرائم واألدلة والقرائن التي اعتمدت عليها في عملها، 
إلى رؤية تمثلت في عدم تقبل قطاعات من المواطنين لما جاء في بيانات الشرطة استنادا 

مسبقة غير صحيحة تقوم على أساس أن الشرطة ال تتحرى الدقة في عمليات الضبط وأنها 
ترغب في التخلص السريع من أعباء البحث عن الجناة وذلك من خالل اتهام أي من 

  .)1(المجرمين المسجلين لديها، أو من يقع تحت يدها من أشخاص في حمالتها األمنية

  

  

ا اإلشارة نشكاليات السابقة الذكر هناك معوقات أخرى تجدر بباإلضافة إلى هذه اإل
  :إليها وهي كالتالي

 .لبرامج اإلعالم األمني ةتواضع الميزانية المخصص -

 .ضعف الكوادر المؤهلة والكفاءات المتخصصة في مجال اإلعالم األمني -

 .محدودية التنسيق بين األجهزة اإلعالمية واألجهزة األمنية -
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ادية ألجهزة اإلعالم األمني مما يعيق عملية التغطية اإلعالمية نقص الموارد الم -
 .)1(لألحداث

  

  

  

  

  

  

 

  :الفصل استنتاج
نستنتج من خالل ما تم التطرق إليه في هذا الفصل الذي خصصناه لإلطار النظري 
لهذه الدراسة أن اإلعالم األمني يسعى لتحقيق أهداف محددة وفق خطط واستراتيجيات 

مع مصالح الدولة وتخدم أمنها واستقرارها، إذ يعتمد على وسائل مختلفة مرسومة تتطابق 
بمدى خطورة الظواهر  لمخاطبة مختلف شرائح المجتمع بغية تكوين رأي عام واع أمنيا

اإلجرامية والتورط في قضايا اإلرهاب وتعاطي المخدرات، وذلك من خالل المساهمة في 
لبيات هذه الظواهر ومتابعتها يوميا، كما يسعى إنتاج برامج إعالمية توعوية، ومعالجة س

أيضا اإلعالم األمني إلى تشكيل صورة ذهنية إيجابية لدى المواطنين تجاه األجهزة األمنية 

                                                            
أكاديمية نايف العربية : الرياض( مني بين الواقع والمأمولمسيرة اإلعالم األعبد المحسن بدوي محمد أحمد صديق،  -  1
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 اإلعالم األمني، المفاهيم واألسس                    الفصل األول
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عن طريق إبراز دور رجال األمن ورصد األنشطة واألدوار التي يقوم بها هؤالء في سبيل 
ع هذه األجهزة ومشاركتهم لها الحفاظ على أمنهم، وذلك بهدف زيادة تفاعل الجمهور م

الجريمة بأشكالها والحد من تفاقمها الذي يشكل تهديدا ألمن واستقرار الدولة، وهنا  لمحاربة
  .يبرز دور اإلعالم األمني في التوعية المجتمعية

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  :ينالفصل الثا

مھام اإلعالم األمني ودوره 
في الحفاظ على األمن الوطني 

  عربيةفي المجتمعات ال
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  :تمھيد
تعتبر المناطق العربية من أكثر المناطق سخونة على النطاق العالمي من حيث انتشار 

انتشار اآلفات االجتماعية، كاألزمات الداخلية، حيث نجدها تعاني من عدة مشاكل أمنية، 
وهو الوضع الذي دفع ...والجريمة المنظمة، والهجرة الغير الشرعية، واختطاف األطفال

لطات العربية إليجاد حلول عاجلة لمواجهة هذه األزمات، التي تضرب بأمن سكانها، الس
واستقرار بلدانها وهذا بالعمل على خلق تعاون بين أجهزة األمن والوسائل اإلعالمية العربية، 
من خالل وضع عدة مخططات، وٕانتاج برامج توعوية، تسعى إلى تحسيس المواطن العربي 

ع األمنية التي تواجه المجتمعات يراهن، وللحديث أكثر على المواضبمدى خطورة الوضع ال
العربية، ودور األجهزة األمنية واإلعالمية في التصدي لها، قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثالثة 
مباحث، وكل مبحث إلى ثالثة مطالب، حيث سوف نحاول من خالل هذا الفصل التركيز 

في الوسائل اإلعالمية العربية، وأيضا مدى نجاح هذه  ع األمنية المتداولةيعلى أهم المواض
لى إنتطرق أيضا ساألمنية، كما   بخطورة التهديدات األخيرة في توعية المواطن العربي

  .مرتكزات الخطط اإلعالمية األمنية العربية لمواجهة التهديدات األمنية
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اإلعالمية  ع األمنية المتناولة في الوسائليأھم المواض: األول مبحثال
  .العربية

تعد التوعية األمنية مطلبا رئيسيا في كافة المجتمعات العربية، نظرا لما طرأت عليها 
من تغيرات وتحوالت في جميع المجاالت تقريبا، جعلتها في مرحلة من التذبذب المعرفي 
 وعدم التوازن اإلقتصادي، واإلجتماعي، وظهور العديد من المشاكل واألزمات، على غرار

انتشار ظاهرة اإلرهاب والجريمة، مما يستوجب من الوسائل اإلعالمية العربية بمختلف 
ية تتفق الطرق والوسائل التوع متخصصة من ججهزة األمنية، ضرورة إيجاد نماذأنواعها، واأل

من حيث الهدف العام، وهو توعية المواطن العربي وٕاعالمه باألخطار التي تهدد سالمته، 
ع األمنية التي يهتم يحيطة والحذر، وسيتم من خالل هذا عرض أهم المواضودعوته ألخذ ال

  )1(:بها اإلعالم األمني العربي

  .اإلعالم األمني واإلرهاب: األول مطلبال
تمثل قضية اإلرهاب إحدى القضايا المعاصرة التي شغلت الرأي العام الدولي، فعقدت 

وحظيت بزخم هائل من الدراسات، وبالرغم لها المؤتمرات والندوات، رصدت لها الميزانيات، 
من كل ذلك فال يزال مفهوم اإلرهاب مفهوما مطاطيا لم يتم بعد تحديد مهامه أو مجاله، 
ولكن نظرا للمحالت اإلعالمية الغربية أصبح هذا المفهوم مرتبطا بالعرب والمسلمين على 

  .)2(سبتمبر 11وجه الخصوص، خاصة بعد أحداث 

  

                                                            
، )م2005جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، :  الرياض(مھام اإلعالم األمني العربي، عسيري، عبد الرحمان بن محمد  - 1
  .13ص

  .30، ص)م2006، 1جامعة نايف للعلوم األمنية، ط :الرياض( اإلعالم واألمن،عبد الرحمان بن محمد عسيري،  - 2
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  .رھابتعريف اإل: أوال 

ن اإلرهاب هو أبالرغم من أن هناك شبه إجماع بين العلماء والفالسفة والمفكرين على 
فعل عنف ينطوي على انتهاك للقوانين اإلنسانية، فإنهم لم يتوصلوا إلى تعريف إجرائي شامل 
وذلك ألسباب عديدة في مقدمتها الخالفات اإليديولوجية والسياسية، والطابع الدولي لإلرهاب، 

كن يبقى تعريف اإلرهاب في معناه الشامل أنه كل عمل عنف مسلح يرتكب لغرض ول
سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو إيديولوجي أو ديني، ينتهك المبادئ العامة للقانون 
اإلنساني التي تحرم استخدام وسائل وأساليب وأدوات عنف قاسية أو مهاجمة أهداف مدنية 

عنف  ماسة، وبالتالي فاإلرهاب هو رعب تحدثه أعمال بريئة دون أن يكون لذلك ضرورة
كالقتل واالغتيال وٕالقاء المتفجرات، والسيارات المفخخة وأعمال التخريب واإلبادة وغيرها، 
والتهديد الذي يمثله اإلرهاب اليوم يشمل جميع دول العالم وال يقتصر على الدول العربية 

وهذا لعدة أسباب  )1(متقدمة تكنولوجيا وعسكريا،فحسب بل يشمل الدول الغربية أيضا بدوله ال
  :ال تعد وال تحصى ومن بينها

إتساع حدود بعض الدول العربية  بالنسبة للقوات المسلحة، وأجهزة األمن بها والتي  -
تتسم بالضعف واالنتماءات الطائفية لقياداتها أدى إلى صعوبة تأمينها وفرض 

نظيمات اإلرهابية على التسلل من الحدود الرقابة عليها، وهو الوضع الذي شجع الت
  .إلى الداخل لتحقيق أهدافها، والقيام بعملياتها

محاسبة  عدمحرية التعبير عن الرأي، و وتقييد  ،غياب الديمقراطية والفراغ السياسي -
  .المسؤولين عن أخطائهم

                                                            
  .33.، ص)م2015، 1بيروت، دار الساقي، ط( سوسيولوجيا العنف واإلرھاب،إبراھيم الحيدري،  - 1
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نتباه لجوء المنظمات اإلرهابية في العالم إلى ارتكاب العمليات اإلرهابية بغية لفت ا -
الرأي العام العالمي إلى قضيتهم التي يدافعون عنها، من أجل إجبار الجهة 

  .المستهدفة على الرضوخ لمطالبهم

ببعض العمليات التي تستهدف الحصول على  المعارضة للنظامقيام الجماعات  -
التمويل الالزم لتنفيذ عملياتها مثل اإلتجار بالسالح والمخدرات، اختطاف 

مقابل مادي، إضافة إلى معاناة األفراد في معظم دول العالم  شخصيات هامة في
التضخم في الثالث من مشكالت اقتصادية تتعلق باإلسكان، والبطالة والفقر، و 

  .  معارضة النظام واللجوء للعمل المسلح إلىفعت الشباب األسعار، كلها أسباب د

حكامه، وتشريعاته، التعصب الديني وعدم الفهم الصحيح لتعاليم الدين والجهل بأ -
فضال عن الخالفات الدينية والمذهبية، تؤدي بالكثير من الشباب إلى القيام بأعمال 

  .إرهابية مختلفة

إنتشار الحقد والكراهية لدى بعض الطوائف، أو الجماعات ضد عناصر عرقية أو  -
 .دينية معينة، األمر الذي يحمل معه نشاطا إرهابيا

عديد من األفراد، التي قد تعود إلى أسباب وعوامل هور األمراض النفسية لدى الظ -
 إلىوراثية، أو إلى ضغوط عصبية مفاجئة، والتي قد تكون دافع حقيقي لميولهم 

  . )1(أعمال العنف والتخريب وتنفيذ عمليات إجرامية

  

                                                            
، رسالة ماجستير، مدى إسھام اإلعالم األمني في معالجة الظاھرة اإلرھابيةتركي بن صالح عبد هللا الحقباني،  -  1
  .64، 61. ، ص ص)م2006للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف : الرياض(
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  .وسائل اإلعالم العربية ومواجھة ظاھرة التطرف واإلرھاب: ثانيا

ا في تكوين االتجاهات والميول، وتؤثر على عمليات تلعب وسائل اإلعالم دورا محوري
اكتساب الجمهور للمعارف والمعلومات، خاصة وقت األزمات، حيث تزداد درجة اعتماد 
الجمهور على هذه الوسائل في ظل حاالت عدم االستقرار والصراع، وانتشار أحداث العنف 

يرات المالئمة لها، نظرا لما واإلرهاب، وذلك بهدف خلق معان ثابتة لألحداث وٕايجاد التفس
للمعاير والقيم المستقرة في المجتمع،  طرابواضاإلرهاب من عنف ومفاجأة تتسم به حوادث 

  .نطاق التداعيات والتأثيرات المتالحقة لها ونقص المعلومات المتوفرة عنها اتساعمع 

إلى أنها يصف اإلعالميون هذه األحداث بأنها أحداث ذات قيمة إخبارية كبيرة، نظرا 
تنطوي على قدر متزايد من الصراع، ومن ثم تحتل هذه األحداث موقعا متميزا من اهتمامات 
وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها، وهذا التأثير هو الذي يعطي لوسائل اإلعالم أهمية خاصة 
في مجال معالجة المشكالت االجتماعية بما في ذلك تلك التي تتميز بالسيطرة والتوجيه 

  .يالفكر 

هذا وتتمثل مهمة اإلعالم األمني في مكافحة اإلرهاب في مجالين رئيسيين، أولها في 
عناصره ومنظماته، ب بالتعريفمكافحة اإلرهاب الداخلي في المجتمعات العربية المحلية، 

، من أجل تنوير وٕابراز مخططاته، ودحض إدعاءاته ومناظرة فكره، وتوضيح حقيقة أهدافه
  .بحقيقة المنظمات اإلرهابية، وخطورتها على األمن المحلي والقومي الرأي العام المحلي

فيما يكمن المجال الثاني في العمل على إيجاد إعالم أمني عربي يتصف بالندية في 
برز وجهة النظر العربية تمعالجة القضايا اإلرهابية العالمية مع وسائل اإلعالم العالمية، و 

فع، وذلك من خالل الطرح القوي المتمكن لمختلف منطلق المدامن من منطلق القوة ال 
القضايا اإلرهابية العالمية، والمحلية، وذلك بهدف إيصال الرسالة اإلعالمية األمنية العربية 
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إلى كافة المجتمعات اإلنسانية، وتوضيح أن اإلرهاب ليس نتاج عربي مسلم، وٕانما هو 
العصور واألزمنة، وما العالم العربي  مشكلة دولية تعاني منه كافة المجتمعات، وفي مختلف

إال أحد ضحاياه مثله في ذلك مثل كافة المجتمعات األخرى، مما يجعل الرسالة اإلعالمية 
 .)1(األمنية العربية شريك في محاربة الظاهرة محليا ودوليا

   .المعالجة اإلعالمية العربية للظاھرة اإلرھابية لبياتس: ثالثا

يعطي اإلعالم العربي  حيث ر من التركيز على الظاهرةحدث أكثالتركيز على ال -
اهتمامًا للعمليات اإلرهابية أكثر من االهتمام الذي يعطيه لإلرهاب كظاهرة لها 

 . أسبابها وعواملها

هيمنة الطابع اإلخباري على التغطية اإلعالمية العربية للعمليات اإلرهابية، وتقديم  -
: سطحية، تهتم أساسًا بتقديم جواب عن سؤال  تغطية متعجلة وسريعة، وربما أحياناً 

 ماذا حدث؟

تغيب في الغالب، التغطية اإلعالمية ذات الطابع التفسيري والتحليلي، كما تغيب  -
التغطية ذات الطابع االستقصائي، األمر الذي يؤدي إلى بقاء المعالجة اإلعالمية 

 .على سطح الحدث والظاهرة

لظاهرة اإلرهابية وأسبابها العميقة السياسية تتوارى في الغالب، معالجة جذور ا -
 ظاهرة تبدو وكأنها مجردة ومطلقة،واالجتماعية واالقتصادية والدينية، وهذا ما يجعل ال

وتقع خارج حدود الزمان والمكان والمجتمع، وهذا ما يضعف قدرة التغطية على 
 .اإلقناع، ألنه يفقدها طابعها الملموس

                                                            
  .19.ص المرجع السابق،، االعالم و االمنا عبد الرحمان بن محمد عسيري - 1



مهام اإلعالم األمني ودوره في الحفاظ على األمن الوطني في المجتمعات : الفصل الثاني
 العربية

 
 

54 
 

عملية اإلرهابية كحدث منعزل، وليس كعملية تجري في تسود في الغالب، معالجة ال -
 .سياق معين، وتحدث في بيئة معينة

ال تنطلق التغطية اإلعالمية العربية للظاهرة اإلرهابية وللعمليات اإلرهابية من  -
اإلستراتيجية اإلعالمية لإلرهابيين، وبالتالي تتعثر خطوات هذه التغطية في مواجهة 

 .إعالم اإلرهابيين

توفر لدى الكثير من وسائل اإلعالم العربية كادر إعالمي مؤهل ومختص، قادر ال ي -
 .على تقديم معالجة إعالمية مناسبة لهذه الظاهرة المعقدة والمتشابكة والمتعددة األبعاد

، على الخبراء والمختصين في أغلب األحيانال تعتمد وسائل اإلعالم العربية، في  -
والنفسية والثقافية والدينية والتربوية لمعالجة الجوانب المجاالت األمنية واالجتماعية 

مع المؤسسات التربوية والدينية  للظاهرة األمنية، كما ال تتعاون كما يجبالمختلفة 
 .واالجتماعية المعنية بمواجهة الظاهرة اإلرهابية

في  يغلب على التغطية اإلعالمية العربية للظاهرة اإلرهابية الطابع الرسمي واالعتماد، -
الغالب، بشكل مطلق على مصدر واحد، وهو المصدر الرسمي، وهذا ما يضفي 

 .افق مع الخصائص الذاتية لإلعالمعليها طابعًا بالغ الرسمية، وربما الجمود، ال يتو 

تتميز التغطية التي يقدمها اإلعالم العربي للظاهرة اإلرهابية بعدم االنتظام وعدم  -
تغطية متقطعة، تزداد كثافة أثناء العمليات والمناسبات االستمرارية، ولذلك تأتي هذه ال

والمؤتمرات، ثم تضعف وتتوارى، وربما تختفي نهائيًا وهذا ما يؤثر سلبيًا في قوة 
 .تأثيرها
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ال تقوم التغطية اإلعالمية العربية للظاهرة اإلرهابية، في كثير من األحيان على قواعد  -
ل إقناعية، وال تنطلق من نظريات تأثير علم اإلعالم ونظرياته، وال تستخدم مداخ

مناسبة، بل ربما تتسم هذه التغطية بالعفوية وعدم التخطيط، األمر الذي يجعلها 
  .)1(تغطية تفتقر إلى اإلطار المرجعي الذي يحقق لها التماسك المنهجي

  .ومحاربة الجريمةاإلعالم األمني : الثاني مطلبال
نوات األخيرة  بالمجتمع وأمان أفراده، من خالل يهتم اإلعالم األمني العربي في الس

توجيهه وٕارشاده إلى الطريق الصحيح، وٕابعاده عن كل المسائل والظواهر التي قد تسبب له 
مشاكل وأضرار وخيمة في حياته اليومية من خالل أشكال التحرير المختلفة، وقنوات السمعي 

كل األجهزة األمنية، وهذا ألخبار  البصري، وأيضا من خالل مراكز اإلعالم المتواجدة في
المواطن العربي بما يجري من حوله من أحداث داخلية وخارجية في كل ميادين الحياة، ومن 
ع يبين هذه األحداث نجد موضوع الجريمة الذي أصبح يحتل حصة األسد في جميع المواض

، فضال عن اإلعالمية التي تعرضها العديد من القنوات اإلعالمية العربية المتخصصة
اإلحصائيات المخيفة التي يعرضها المكلفين باإلعالم لدى األجهزة األمنية على الرأي العام 

  .العربي

سوف نحاول من خالل هذا المطلب أن نلمس عدة فروع، كتعريف الجريمة، وأسباب 
ة ئ مدى خطورة موضوع الجريمانتشارها بكثرة في البلدان العربية، وهذا كله  لكي نبين للقار 

لى المجتمعات العربية، لنصب تركيزنا بعد ذلك على مهام اإلعالم األمني في التقليل من ع
  .حدة الجريمة المنتشرة في العالم العربي ولو نسبيا

                                                            
  :، على الرابطاإلعالم واإلرھاب إستراتجية المواجھة. شبكة األخبار العربية - 1

http://anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=86425 
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  . تعريف الجريمة: أوال

أغلب الشرائع القديمة قواعد  احتوتإلنسان، حيث لقد ا وجودلقد وجدت الجريمة منذ 
األساطير أخبار الكثير من الجرائم، كجرائم القتل والتعذيب  التجريم والعقاب، كما وردت

والحرق والسرقة، وقطع الطريق، حيث تعتبر أول جريمة ارتكبت في تاريخ البشرية، هو ما 
  ، إذن ما معني الجريمة ؟)1()هابيل وقابيل(حدث بين إبني أدم 

حن من خالل هذا إن الجريمة بمفهومها العادي هو الفعل الذي يستوجب عقابا، ولكن ن
  .اصطالحاالفرع سوف نحاول أن نعرفها أوال لغويا ثم 

في اللغة العربية، يشتق أصل كلمة جريمة من كلمة جرم أي قطع وكسب،  :لغويا -  
أي الكسب المستهجن والمكروه، وفي معنى أخر يراد بها الحمل على فعل حمال إثما، ولذلك 

ي يعاقب عليه القانون سواء كان مخالفة أو سلب فعلفالجريمة بمعناها اللغوي، هي كل 
  2.جناية

ليه القانون، الجريمة هي كل فعل يعود بالضرر على المجتمع ويعاقب ع :اصطالحا -
 وأكل فعل متعمد يكون فيه انتهاك للقانون الجنائي ويرتكب دون دفاع كما يقصد بها كذلك 

عادة للحصول على ئم يرتكب تبرير ويعاقب عليه من قبل الدولة، وهذا النوع من الجرا
  .)3(ق غير مشروعةمكاسب مادية بطر 

                                                            
، 1جامعة نايف للعلوم األمنية، ط: الرياض( ،)دراسة نفسية إجتماعية(جريمة السرقة ف بن محمد المرواني، ناي - 1

  .15. ، ص)م2011
  .100، 98. م، ص ص1993، 1َط سوسيولوجيا الجريمة،حسن إسماعيل عبيد،  - 2
جامعة نايف للعلوم : الرياض( إلحتيال،اآلليات اإلعالمية العربية للوقاية من جرائم اسعود بن عبد العزيز أل رشود،  - 3

  .17. ، ص)م2006األمنية، 



مهام اإلعالم األمني ودوره في الحفاظ على األمن الوطني في المجتمعات : الفصل الثاني
 العربية

 
 

57 
 

ولكن بالكالم أكثر عن اإلجرام لم تقدم أي إحصائيات معروفة عن اإلجرام إال بعد 
، وأواخر القرن الماضي أين قدم علم اإلحصاء معدالت دقيقة عن الجرائم في  19القرن 

الفترة شهدت  معدالت الجداول اإلحصائية  العديد من الدول األوروبية واألمريكية، ومنذ تلك
تزايدا كبيرا في نسبة الجرائم يكاد ال يتوقف، وهي الظاهرة التي اجتاحت الوطن العربي بشكل 
مخيف، كانت نتائجها وخيمة من خالل هدر األنفس واألموال، والحقوق والحريات وٕاخاللها 

  . )1(بأمن المجتمعات العربية واستقرارها

   .حدوث الجريمة في المجتمعات العربية أسباب: ثانيا

لقد ارتفعت الجريمة بشكل رهيب ومستمر في المجتمعات العربية، حيث بدأت أنماط 
دخول العالم عصر المعلومات أصبح عمل  خصوصامن الجريمة المستحدثة بالظهور فيه، 

لمخدرات عصابات اإلجرام عبر الحدود العربية من خالل العمل باإلتجار غير المشروع با
والمؤثرات العقلية، واألسلحة والمتفجرات واإلرهاب، وغسيل األموال، وبدأت الجرائم 

مما يستدعي بذل جهود معتبرة ، )2(اإللكترونية بالظهور، وزادت مشاركة المرأة في الجريمة
لمواجهة هذه الظواهر ومعالجتها بفعالية كونها تمس بأمن واستقرار الدول الرتباطها ارتباطا 

المدير  "عبد الغني هامل"ثيقا باإلجرام وتقويضها لجهود التنمية، أين شدد  السيد اللواء و 
لقيادة الشرطة واألمن  37العام لألمن الوطني الجزائري في كلمة ألقاها خالل افتتاح المؤتمر 

، على ضرورة التصدي لظاهرة تهريب األسلحة م2013سبتمبر  9العرب بتونس في 
على االرتباط الوثيق بين هذا النوع من اإلجرام واإلرهاب والعالقة الوطيدة  وانتشارها، مشددا

بين مهربي األسلحة وعصابات االتجار بالمخدرات، مما يستدعي تعاونا ميدانيا وتدابير 
                                                            

رسالة الماجستير في علوم  دور الصحافة في نشر الوعي االجتماعي لمكافحة الجريمة،عبير عثمان الحسن طه،  -  1
  .20. ، ص)م2015جامعة السودان، كلية الدراسات العليا، قسم الصحافة والنشر، (االتصال، 

، 2.أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، ط: الرياض( .واقع وأفاق الجريمة في الوطن العربيالبدانة،  ذياب موسى - 2
  .14.، ص)م2003
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عملياتية، واالعتماد على الضربات األمنية اإلستباقية إلفشال مخططات مدبري هذه الجرائم 
، هذا ويعود انتشار ظاهرة الجريمة في )1(جرامية وخالياهاوشل حركات المجموعات اإل

  :المجتمعات العربية إلى عدة أسباب من بينها

التطور، مناخا  يرةجور وبطئ وتاألشكلت عوامل التخلف من فقر وبطالة وانخفاض  -
مناسبا لتوطيد بعض الجرائم في مناطق معينة، وانتشارها في أوساط شرائح اجتماعية 

  .معينة

التنمية بأشكالها وما ترتب عليها من تبادالت عميقة في توزيع الدخل  شكلت -
واالصطفاف الطبقي والمنظومات القيمية، بيئة مناسبة النتشار أشكال وأنواع جديدة 

  .)2(من االنحراف االجتماعي واالقتصادي واألخالقي

جعلها انتشار بعض األماكن في المجتمعات العربية ذو بنية اجتماعية منهكة مما ي -
أكثر عرضة إلرتفاع معدالت اإلجرام، مثل األحياء السكنية التي تنتشر فيه األبنية 

  .)3(المهجورة، وتقل فيه المدارس والمساجد ومراكز الشرطة

ضعف الوازع الديني يعتبر من أهم العوامل الدافعة إلى ارتكاب الجرائم بمختلف  -
هو تقوية الوازع الديني من خالل أصنافها وأن الطريق الوحيد للحد من هذه الجرائم 

 الدينيةوالتمسك بالقيم  التمسك بكتاب اهللا تعالى وسنة المصطفى سيدنا محمد،
  .والخلقية وغرسها في نفوس الناشئة

                                                            
السيد اللواء المدير العام يدعوا إلى اإلسراع في تطوير وتحديث اإلستراتجية العربية لمكافحة «: مقال بعنوان -  1

 9لقادة الشرطة واألمن العرب، تونس،  37لوطني الجزائري، أشغال المؤتمر موقع المديرية العامة لألمن ا، »اإلرھاب
  http://www.algeriepolice.dz: ، على الرابط التالي2013سبتمبر 

جامعية نايف للعلوم : الرياض(، تخطيط برامج التوعية األمنية لتكوين رأي عام ضد الجريمةأديب محمد خضور،  - 2
  .22، 21. ، ص ص)م2003، 1.األمنية، ط

 http://www.syr-res.com:         ، على الرابط التالي2014فيفري  3موقع باحثون سوريون،  ،"أسباب الجرائم" - 3
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إتباع األبوين لبعض القواعد الخاطئة في معاملة األبناء، مثل القسوة الشديدة واللين  -
همال نتيجة انشغال األبوين في أعمالهم أو اإلمعاملة األبناء و الزائد، عدم العدل في 

نتيجة االختالفات القائمة بين األبوين، والتي قد تؤدي في بعض األحيان إلى تفكك 
  .)1(الحياة الزوجية

معاناة األفراد من مشاكل اجتماعية مثل البطالة والتهميش، دفعت بهم إلى ارتكاب  -
  .الجرائم لكسب رزقهم

عض الدول العربية، من أهم أسباب انتشار الجريمة عدم االستقرار السياسي في ب -
هذه األزمات لتحقيق  المعارضة للنظامالمنظمة، حيث تستغل بعض الجماعات 

 مصالح وبالتالي زعزعة استقرار السلطات الشرعية في الدولة وتهيئة األجواء النتشار
  .)2(.غير المشروع باألسلحةاإلجرام المنظم، كمثل االتجار 

يئة من األسباب المهمة التي تدفع الفرد إلى ارتكاب األفعال السلوكية الصحبة الس -
، السيما رفاق المنطقة ءالسو  اإلجرامية، من خالل اختالطه وتفاعله وتجاوبه مع رفاق

 .)3(ذوي السلوك المنحرففاق المدرسة السكنية، ور 

 المجتمع خلدا الجرائم نشر في كبيرة مساهمة يساهم اليوم العربي اإلعالم أصبح لقد - 

 ضحية يوميا األفراد من العديد يذهب حيث والشباب األطفال أوساط في خاصة

                                                            
   : على الرابط التالي، 2016جوان  11، موقع خطوة، "دور اإلعالم األمني في الوقاية من الجريمة" -1

http://5otwaa.net/index.php?s=20&id=84 
رسالة ماجستير في القانون الدولي لحقوق اإلنسان،  الجريمة المنظمة وأثرھا على حقوق اإلنسان،فوزي صالح، محمد  -  2
  .16. ، ص)م2009-2008جامعة المدية، كلية الحقوق، (

إلى دراسة ميدانية ألثر العوامل االجتماعية - العوامل االجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة"نوري سعدون عبد هللا،  -  3
  .145. م، ص2011، 1.ع مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية،، "ارتكاب الجريمة في مدينة الرمادي
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 يؤثر سينمائي دراماتيكي قالب في للمشاهد التلفزيون يقدمه الذي واإلجرام العنف

 التقليد طريق عن تعلمه ما إنتاج الشخص ذلك يعيد ثم  الفرد، شخصية في كثيرا

 حيث عموما، والمجتمع واألسر األفراد ثمنها يدفع حقيقية مأساة إلى المشهد فيتحول

 العدواني السلوك أن التعلم، نظرية خالل من  "باندورا ألبرت" النفساني العالم يري

 واألسرة، اإلعالم وسائل عبر نماذج مشاهدة خالل من متعلم سلوك هو والعنيف

 العنيفة ياتالسلوك اكتساب مصادر أهم من النظرية هذه حسب اإلعالم وسائل وتعد

 ثم ومن عنيفة مشاهد من اإلعالم وسائل تبثه بما األطفال يتأثر حيث الطفل لدي

 .التقليد طريق عن أقرانه أو ذاته على إما العدواني السلوك ذلك إنتاج بإعادة يقوم
 مكانيةاإلو  القدرة لديه المرئية اإلعالم لوسائل المشاهد أن النظرية هذه تؤكد وعليه

 تزيد المشاهدة وأن وبرامج مضامين من يعرض ما خالل من العدواني السلوك لتعلم

 باستطاعة أنه النظرية هذه أصحاب يؤكد كما المنحرف، السلوك تعلم احتمال من

 وتوفر بها ليقتدي نماذج له تقدم التي العدوانية الشخصيات سلوك وتقليد تعلم الفرد

                                .)1(العدواني السلوك تعلم فرص

   دور أجھزة اإلعالم األمني العربي في محاربة الجريمة: ثالثا

لإلعالم األمني تأثير كبير في مجال مكافحة الجريمة، سواء من خالل وسائل  إن
حثين والمختصين في اإلعالم أو األجهزة األمنية، إال أن هذه األخيرة حسب العديد من البا

جتمع،  وهذا إلكتفاءها في غالب األحيان بمطاردة المجرم قل تأثيرا في المأالمجال تعتبر 
في مرحلة وقوعها من خالل وسائل التحري والبحث، إال أن  أوومكافحة الجريمة بعد أن تقع 

                                                            
، 2012أفريل  27 مجلة العلوم االجتماعية،، "دور اإلعالم في الوقاية من الجريمة واالنحراف"بن عودة محمد،  - 1

  :المركز الجامعي خميس مليانة الجزائر، على الرابط التالي
http://www.swmsa.net/art/s/2120 
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في الواقع ال تؤثر في المناخ الذي تنشأ فيه الجريمة، وليس لها دور في منع تكييف األجواء 
تنشأ الجريمة، في حين نجد أجهزة التوجيه بما فيها االجتماعية والسلوكية التي من خاللها 

تكون مؤسسات رسمية ومؤثرة،  أنأجهزة اإلعالم األمني كلها مؤسسات اجتماعية قبل 
فوسائل اإلعالم بمختلف أنواعها تعتبر الواحدة التي بإمكانها أن تدخل إلى بيوتنا وتقتحم 

ة بشكل رهيب على حياة الفرد، وهي حياتنا الخاصة  دون إستئذان، مما يجعلها قوية ومؤثر 
أقدر على التأثير في الوقاية من الجريمة، لما تملكها من أدوات ووسائل ميكانيزمية كثيرة 
تستطيع من خاللها التعرف على الظواهر الجنائية واإلنحرافية قبل إن تحدث من خالل 

يمكن من خاللها  ، حيث أن لإلعالم األمني عدة أبعاد)1(تفاعلها مع ما يجري بالمجتمع
  : التأثير في الرأي العام ونشر الوعي االجتماعي وهي

يعتبر اإلعالم األمني وسيلة هامة في تحقيق أمن المواطن العربي، من خالل بعث . 1
نها أن أكل المظاهر اإلجرامية التي من ش األمن والطمأنينة في نفسه وماله وأهله، ومحاربة

يث تسعى أجهزة اإلعالم األمني إلى تأسيس وعي أمني ستقرار األمة العربية، حبإتضرب 
تعميق  إلى كذلك يؤدييثري الروح المعنوية والمادية بكل مقومات النجاح والتفوق، مما 

  .)2(ستقرارف قطاعات الدولة لخدمة األمن واإلالتعاون والتجاوب مع مختل

تجسد في الراديو وسائل اإلعالم العربية المتخصصة والعامة، وخاصة التي تتعتبر . 2
والتلفزيون من أهم الوسائل التي تؤثر في شخصية وقيم وأفكار وممارسات الشباب، وتستطيع 
هذه الوسائل من خالل برامجها المدروسة والهادفة أن ملئ أوقات الفراغ عند الشباب العربي 

                                                            
المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب، : الرياض( إسھام اإلعالم في جھود مكافحة الجريمة،إبراھيم العواجي،  - 1

  .17، 16. ، ص ص)م1988
ة في الندوة بحث مقدم للمشارك: بيروت( دور اإلعالم األمني في الوقاية من الجريمة،عبد هللا بن مسعود السراني، - 2

، للفترة من "برامج اإلعالم األمني بين الواقع والتطلعات"العلمية التي تنظمھا جامعة نايف العربية للعلوم األمنية بعنوان 
  . 8، 7ص .، ص)م2017جويلية  11-13
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الغزو وتسليحهم ثقافيا وتقويم سلوكهم وبناء شخصياتهم بناءا قويا وحمايتهم من أخطار 
  .)1(الثقافي وثقافة الجريمة

المساهمة في تكوين رأي عام واسع بتعاون مع األجهزة المختصة من أجل الوقاية . 3
من الجريمة ومكافحتها على درب تحقيق طموحات المواطنين إلى مزيد من االستقرار والنماء 

محاوالت العدوانية والرخاء وحماية المجتمع العربي من شرور اإلجرام والفساد ومن مختلف ال
  .الخارج أومنها الموجهة من الداخل 

التعاون مع أجهزة اإلعالم في وضع ضوابط علمية ثابتة تحكم التناول اإلعالمي . 4
  .العربي للقضايا واألحداث المختلفة ذات المردود األمني الذي يضمن الحد من أثاره السلبية

من الجريمة وسبل عالجها مع توعية الجماهير بوسائل المنع وطرق الوقاية . 5
  .تبصيرها بأهمية اتخاذ اإلجراءات الوقائية لحماية أنفسها وممتلكاتها من مخاطر الجريمة

نشر الوعي األمني بين المواطنين، وتقوية الحس لديهم بأهمية المشاركة الفعلية . 6
  .والمستمرة في مكافحة الجريمة

إلعالم والنشر، لكي ال تنساق وراء فرض مستوى مناسب من الرقابة على وسائل ا. 7
   .األفكار المتطرفة

إبراز دور السلطات الرسمية وجهودها للحد من الجريمة، والتعريف بوسائل الحماية . 8
والمكافحة وٕابراز مهامها وأدائها، فضال عن إبراز األضرار التي يمكن أن تلحق باألفراد جراء 

                                                            
  /http://www.swmsa.net/art/s/2120:                             على الرابط التالي مرجع سابق،بن عودة محمد،  - 1
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والتأكيد على دور الفرد كعنصر مهم في العملية سلبيتهم في التعاون مع األجهزة األمنية، 
  .)1(األمنية

نقل المعلومات أوال كمهمة رئيسية، حيث  إلىإن وسائل اإلعالم األمنية تسعى . 9
تشكل هذه المعارف والمعلومات مكونات مهمة، في اتجاهات الشباب العربي وسلوكهم، 

ار والمعلومات التي يستخدمونها كذلك إشباع المعرفة، وخاصة حب االستطالع ومدهم باألفك
 أوالنفسية وتعزيز القيم والمعتقدات العربية  تهمااتجاهفي رفع مستوى معارفهم، مما يدعم 
  . )2(تعديلها والتكيف مع المواقف السليمة

تعليم أفراد المجتمع بعض القواعد الوقائية من الجرائم واالعتداءات، وأخذ . 10
جيعهم على التعاون مع رجال األمن والمسؤولين دون وقوع االحتياطات الالزمة، وكذلك تش

   3.الجرائم، أو الحد من انتشارها وتكرارها

إن وسائل اإلعالم بالتعاون مع األجهزة األمنية بإمكانها أن تمارس دورها األمني . 11
سواء عن طريق تلمس ورصد الظواهر التي قد تتسلل إلى المجتمع وتدفع إلى نشوء 

جرامية، أو عن طريق تبني مواد وبرامج تهدف إلى تبصير الجماهير بمخاطر الشخصية اإل
بعض العادات والتقاليد الغربية التي تفسد قيمنا ومبادئنا اإلسالمية والثقافية واالجتماعية حتى 
ال تقع في االنحراف واإلجرام األمر الذي يساهم في الوقاية من الجريمة واالنحراف، أو 

الجماهير من أجل التعاون مع أجهزة األمن والشرطة في ضبط الجريمة التأثير على سلوك 
                                                            

، 2011أكتوبر  12 جريدة عكاظ اإللكترونية،، السعودية، "اإلعالم واألمن شريكان في مكافحة الجريمة"خالد الجبري،  -  1
  http://www.okaz.com.sa/article/428026:                                                                        على الرابط

مجلة ، "محمد معوض إبراھيم، موقف الشباب من قراءة الصحف اليومية في دولة الكويت"ف الحردي، نبيل عار -  2
  .55.م، ص1996، 82.ع دراسات الخليج والجزيرة العربية،

، )2004جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، : الرياض( اإلعالم األمني واألمن اإلعالميبركة بن زامل الحوشان،  - 3
  .111.ص
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من خالل حث المواطن على اإلبالغ عن الجريمة واإلدالء بالشهادة والحفاظ على آثار 
إضافة إلى ذلك يمكن أن . باعتباره مصدرا لالستدالل على المجرم) مسرح الجريمة(الجريمة 

عاية عن طريق تهيئة المجتمع لتقبل المنحرف بعد يساهم اإلعالم في جوانب اإلصالح والر 
غرس الثقافة  إصالح سلوكه ليصبح مواطنا صالحا وعضوا فاعال في المجتمع، وكذلك

 ،"علي بن محمد الرميحي"هذا ودعا  ،)1(القانونية والجزائية المقررة لمختلف أنواع الجرائم
اإلعالمي والفني بين الهيئات  وزير شؤون اإلعالم في مملكة البحرين، إلى تعزيز التعاون

اإلذاعيـة والتلفزيونية العربية في تبادل األخبار واإلنتاج ألبرامجي المشترك، وتحمل 
مسؤولياتها القومية في إرساء ثقافة السالم والوسطية والتسامح، ونبذ التطرف الفكري والديني 

 .واإلرهاب، والتصدي للتدخالت الخارجية في شؤون دول المنطقة

ي نفس السياق أكد ذات المتحدث، خالل استقباله السيد محمد عبد المحسن العواش، وف
رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية والوكيل المساعد للتخطيط اإلعالمي والتنمية المعرفية 
بوزارة اإلعالم الكويتية والمهندس عبد الرحيم سليمان، المدير العام لالتحاد، وذلك يوم السبت 

، أن الدول العربية تزخر بإمكانات إعالمية ومادية وبشرية هائلة بحاجة 2016مارس  19
إلى استثمارها بصورة إيجابية وتكاملية ترتقي إلى حجم التحديات الراهنة، وتحقق مصالح 

  .األمة في األمن واالستقرار والتنمية المستدامة

ول العربية، وتطوير كما وناقش وزير اإلعالم سبل تعزيز التعاون مع اتحاد إذاعات الد
أنشطته وخدماته الفنية والهندسية واالستشارية، وما يقدمه من تسهيالت في مجاالت التبـادل 

                                                            
  :موقع سوسيوا الجزائر نيوز، على الرابط التالي ،"دور اإلعالم في الوقاية من الجريمة واالنحراف"بن عودة محمد،  - 1

h ps://sites.google.com/site/socioalger1/lm‐alajtma/mwady‐amte 
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التلفزيوني واإلذاعي اإلخبـاري والرياضي، والتدريب اإلعالمي، مشيرا إلى أهمية تفعيل 
بميثاق الشرف اإلعالمي اآلليات القانونية والتنفيذية في إلزام الفضائيات اإلذاعية والتليفزيونية 

العربي، والمواثيق الدولية، ومبادئ وأخالقيات العمل اإلعالمي المسؤول في إتباع 
الموضوعية والحيادية، وحظر أي مواد إعالمية مسيئة أو محرضة على الفتنة والكراهية 

لدان الدينية أو الطائفية أو التعصب واإلرهاب، أو من شأنها اإلساءة إلى العالقات بين الب
  .)1(العربية، أو المساس بهويتها وسيادتها وقادتها ورموزها

  . قصور اإلعالم األمني العربي في معالجة موضوع الجريمةأسباب : رابعا

نقص اإلمكانيات البشرية المؤهلة والمتخصصة في مجال اإلعالم األمني، وانخفاض  -
عالميين بإعداد الوعي األمني لدى أفراد المجتمع العربي وعدم اهتمام بعض اإل

الرسالة اإلعالمية المالئمة والمسايرة للتقنيات والظروف المعاصرة المحيطة بالمجتمع 
العربي، باإلضافة إلى العديد من المعوقات الفنية التي تحد من دور اإلعالم األمني 

  .في الوقاية من الجريمة

إيصال  إلىالتي تساعد يات الحديثة التقنبام بتزويد أجهزة اإلعالم األمني عدم االهتم -
  .الرسائل اإلعالمية بطرق ووسائل متنوعة

عدم توفر التدريب المناسب للعاملين في أجهزة اإلعالم األمني على اإللقاء الصحيح  -
 .)2(للرسائل اإلعالمية أو إعداد مكوناتها بطريقة صحيحة

                                                            
  :ع إتحاد إذاعات الدول العربية، على الرابط التاليموق -1

h p://www.asbu.net/ar cle.php?lang=ar&ar d=1410 )           2017سبتمبر  4: اإلطالع(   

 cle/428026http://www.okaz.com.sa/arti                         : على الرابطمرجع سابق، خالد الجبري،  -2 
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خطر العنف اإلعالمي بكل أنواعه على الشباب، من خالل تقديم برامج وحصص  -
التورط في ارتكاب و فيها عنف، مما يؤدي إلى تقليد تلك األفعال من طرف الشباب 

الجرائم والسرقة، حيث بينت دراسة ميدانية في دولة األمارات العربية المتحدة، 
ثر وسائل اإلعالم، وتبين أن أكثر أكشف طبيعة ظاهرة جنوح األحداث و  استهدفت

 70: توجهه إلى السلوك المنحرف كالتالي الوسائل اإلعالمية تأثيرا على الحدث في 
، كما )1(بالمائة 2بالمائة، واإلذاعة  17بالمائة، والفيديو  20بالمائة السينما، التلفاز 

بينت دراسة أخرى في مجتمع دولة اإلمارات عن دور التلفاز في توعية الوعي 
دم حاليا التلفاز بالمائة من أفراد العينة يرون أن ما يق 89األمني، حيث أن ما نسبته 

يساهم في تعليم الجريمة وأكثر المؤيدين هم الجماهير العاملين في مجال الشرطة 
بالمائة، ثم جماهير األسواق  93بالمائة، يليهم جمهور المراكز الثقافية  90بنسبة 

بالمائة، حيث أظهرت الدراسة أهم األسباب العوامل التي تفسر السلوك  89التجارية 
متصلة بوسائل اإلعالم والمتمثلة في أفالم العنف وتقليدها في التلفاز، المنحرف، وال
لحوادث بالصحف نشر ا هو لبرامج الخاصة بالتوجيه واإلرشادندرة اإضافة إلى 

بالمائة من أفراد  70من ذات الدراسة أن  اتضح، كما نحرافاالبصورة تشجع على 
عروفين، مما يجعلهم يتابعون العينة يفضلون من يقوم بدور المجرم من النجوم الم

  .)2(تحركاته وسلوكياته باهتمام شديد، ويحاولون تقليده في سلوكه وملبسه وتصرفاته

أن معظم وسائل اإلعالم  األقطار العربية تعاني من بعض المشكالت كما ونجد أيضا 
والصعوبات التي تجعل برامجها دون المستوى المطلوب وبالتالي تصبح غير قادرة على 

                                                            
  .214. ، ص)م1993دار الفكر العربي، سنة : القاھرة( االتصال والرأي العام،عاطف العبد،  - 1
  .116، 113. ص ص مرجع سابق،بركة بن زامل الحوشان،  - 2
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واجهة حمالت الغزو الثقافي والرد عليها والتصدي لثقافة الجريمة، ومن أهم المشاكل التي م
  :ما يليتعاني منها وسائل اإلعالم العربية 

عدم إدراك ووعي العديد من وسائل اإلعالم العربية لطبيعة وخطورة اإلعالم المضاد  -
  .الذي تتعرض له األقطار العربية

بية على وسائل اإلعالم ووكاالت األنباء األجنبية المشبعة اعتماد وسائل اإلعالم العر  -
باألفكار والقيم والممارسات المخالفة لطموحات وأهداف األمة العربية وذلك بنسبة 

  .من برامجها% 70تصل إلى 

ضعف إنتاجية وسائل اإلعالم العربية في الرد على البرامج الدعائية والمغرضة التي  -
  .بية ضد قيم ومبادئ وأخالق الشباب العربيتبثها وسائل اإلعالم الغر 

  .اإلعالم األمني والمخدرات: المطلب الثالث
   :المخدراتتعريف  -أوال

 أشد من والمخدرات غفلة، شبه المرء في وتبعث واإلحساس الجسم تخدر مواد :لغويا 

  .الحديث المجتمع في فتكا اآلفات

 ر كلي أو جزئي مع فقد الوعي المادة التي يؤدي تعاطيها إلى حالة تخدي :صطالحاا
أو دونه، وتعطي هذه المادة شعورًا كاذبًا بالنشوة والسعادة، مع الهروب من عالم 

هي كل مادة تؤدي إلى افتقاد قدره اإلحساس لما يدور حول  .الواقع إلى عالم الخيال
الشخص المتناول لهذه المادة أو إلى النعاس، أو النوم الحتواء هذه المادة على 

كبات مضعفة أو مسكنة أو منبهة، وٕاذا تعاطاها الشخص بغير استشارة الطبيب مر 
 .المختص أضرته جسميًا ونفسيًا واجتماعيا
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 مواد كيميائية تسبب الميل الشديد للنوم والنعاس وموجات من غياب  :المخدرات علميا
 .)1(للوعي مصحوبة بتسكين لأللم

 بب اإلدمان على تناولها من قبل هي مجموعة المواد التي تس:ايالمخدرات قانون
المتعاطي وتؤدي إلى أحداث تأثيرات غير متوازنة للمتعاطي بحيث تؤدي إلى صدور 
أفعال وتصرفات تؤذي النفس البشرية سواء على مستوى المتعاطي والمدمن أو 
انعكاس لتلك السلوكيات الضارة على اآلخرين بحيث تؤدي إلى أضرار بالمجتمع أو 

مواد محظور تصنيعها أو زراعتها أو تركيبها صيدالنيا بدون ترخيصات  وهي ،فراداأل
  .)2(قانونية

   :أسباب المخدرات -ثانيا

وخاصة  للمخدرات أسباب كثيرة تساعد على انتشارها بين أفراد المجتمع العربي إن
  :الشباب منهم ويمكن أن نحصر هذه األسباب فيما يأتي

فالطفل كالصفحة البيضاء ترسم  ،ن طرف الوالديننعدام التربية السليمة في البيت مإ -
فيها ما تشاء فإذا كانت تربيته منذ البداية مبنية على أسس ومبادئ الدين اإلسالمي 

فإذا ، فالنتيجة هي إنسان صالح، حيث أن الطفل أول ما يفتح عينه يرى أمه وأباه
ه الحالة  يكون من وجد الطفل األب يدخن مثُال وهو يعتبر هذا األب قدوة له، ففي هذ

بنه عن شيء هو إين، إذ كيف يستطيع األب أن يمنع الصعب إقناعه بعدم التدخ
 تفاقد الشيء ال يعطيه، والعكس بالعكس فإذا كان األب ذا يقال المثليفعله،  وكما 

  .طفل صالح بالضرورةوبعيد عن الرذائل،  فالنتيجة تكون  سوية أخالق

                                                            
  -https://www.almaany.com/ar/dict/ar:                                        على الرابط التالي معجم المعاني، - 1
  :، على الرابط التالي2009سبتمبر  4المجلس العلمي األلوكة،  إدمان المخدرات مفھومه وعالجه،أبوا حسام الدين، - 2

http://majles.alukah.net/t40445/ 
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حيث إن الوقت هو حياة اإلنسان وال بد من استغالله الفـراغ عند الشباب وخطـورته،  -
فيما يعود عليه بالنفع، فالفراغ قد يؤدي بصاحبه إلى تناول المخدرات إن لم يستغله 

﴿نعمتان مغبون فيهما كثير  : ، حيث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم)1(فيما ينفعه
﴿إني ألمقت  : رضي اهللا عنه، وقال عبد اهللا بن مسعود )2(من الناس، الصحة والفراغ﴾

 .)3(الرجل أن أراه فـارًغا، ليس في شيء من عمل الدنيا وال عمل اآلخرة﴾
   :ويدخل تحته صور عديدة منها :العامل األسري

 . إهمال الوالدين في تربية األوالد وعدم مراقبة تصرفاتهم، واختيار رفاقهم -
 .تربية اإلسالميةقيام األسرة على أسس تربوية خاطئة، وعدم العناية بال

  .القدوة السيئة بعدم استقامة الوالدين -
  التفكك األسري بسبب كثرة الخالفات بين الزوجين، أو حاالت الطالق  -

  . غياب أحد الوالدين عن المنزل لفترة طويلة
سوء معاملة األوالد وهذا إما باإلفراط في التدليل وتلبية الرغبات، وٕاما بالقسوة  -

 .)4(والحرمان
كل الدراسات التي أجريت في دول حيث  ة األجنبية مصدر أساسي للمخدرات، العمال -

الخليج حول ظاهرة تعاطي المخدرات تؤكد ازدياد عدد العمالة األجنبية في المنطقة 

                                                            
، )م2015جويلية  3ية، بوابة إفريقيا اإلخبار:  القاھرة( أسباب انتشار المخدرات في الوطن العربي،عادل عامر، - 1

  http://www.afrigatenews.net/content:                                                       على الرابط التالي
الصحة : ن فيما كثير من الناسفوائد من حديث نعمتان مغبو"الشيح بن عبد الرحمان بن فھد الودعان الدويسري،  - 2

  :، على الرابط التالي2016أوت  7موقع األلوكة الشرعية،  ،"والفراغ
http://www.alukah.net/sharia/0/106320/ 

  :موسوعة الحديث، على الرابط التالي - 3
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?hflag=1&bk_no=1228&pid=874077  

  /http://majles.alukah.net/t40445:                               على الرابط التالي المرجع السابق،بو حسام الدين،أ - 4
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كان له دوره الكبير في تسرب المخدرات إلى المنطقة بكمياته الكبيرة التي نشاهدها 
ة توافد م خالل العشر السنوات األخير عليه اليوم، حيث شهدت المنطقة بشكل عا

من مختلف البلدان اآلسيوية وخاصة من الهند ـ باكستان ـ  التالماليين من هذه العم
حيث تشير األرقام (تايالند ـ الفلبين ـ باإلضافة إلى البرتغال والدول الغربية وأمريكا 
ماليين من األجانب األولية لمجموع العمالة األجنبية في دول الخليج إلى وجود أربعة 

وجلبت هذه العمالة معها العديد من العادات والسلوكيات المنحرفة من ) في المنطقة
وكان أبرزها عادة تعاطي المخدرات بمختلف أنواعها . دول المنشأ إلى بلدان المنطقة

  .)1(وأساليبها
ية كما وتحمل ظاهرة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية أبعادا سياسية واقتصاد

واجتماعية عديدة، فالتحليل الموضوعي النتشار الظاهرة في معظم دول العالم بما فيها 
المنطقة العربية، يدل على ارتباط نمو الظاهرة باألبعاد السياسية واالقتصادية للصراعات بين 
الدول والشعوب، فالمشكلة اليوم لم تعد مجرد عصابات التجارة الغير المشروعة للمخدرات، 

تمتد أبعادها إلى دول تجعل من ترويج المخدرات جزءا ال يتجزأ من سياستها الخارجية إنما 
للنيل من المجتمعات التي تحاول تحقيق أهدافها، كما هو الحال بالنسبة للواليات المتحدة 
األمريكية في العراق وأفغانستان، وبالنسبة لالحتالل اإلسرائيلي في فلسطين اليوم، أو ما تقوم 

غرب من خالل حرب األفيون التي تشنها اتجاه الجزائر، حيث يبقى هذا الصراع ليس به الم
صراعا حول منافع مادية يمكن حلها بالمساواة السياسية أو االقتصادية إنما هو صراع حول 

النفوذ السياسي واالقتصادي  المستقبل، بما ينطوي عليه من تطلعات إلى تحقيق المنافع ومد

                                                            
  http://www.afrigatenews.net/content                      : على الرابط التالي ،مرجع سابقعادل عامر،  - 1



مهام اإلعالم األمني ودوره في الحفاظ على األمن الوطني في المجتمعات : الفصل الثاني
 العربية

 
 

71 
 

، مما يجعل قضايا المخدرات في المنطقة العربية جزءا ال يتجزأ من بعد مدى ممكنأإلى 
  . )1(قضاياها الداخلية

سلبية األعالم الذي يعتبر في الكثير من الحاالت سالح ذو حدين، حيث من الممكن  -
أن يكون عامًال من عوامل االنحراف، وأحسن دليل ما نشاهده اليوم عبر العديد 

إبتداءا من أفالم الكارتون إلى المسلسالت واألفالم وغيرها  القنوات الفضائية العربية، 
من البرامج  فيها من نشر االنحراف  كالرقص والزنا وشرب المخدرات وجرائم السرقة 
الشيء الكثير، الذي ما هو إال حافز  لطريق لالنحراف الفكري والسلوكي لدى أبناء 

  .)2(مجتمعنا
إدمانهم المخدرات باضطرابات عقلية هذا ويصاب المدمنون بعد زمن قصير من 

فتضعف فيهم الذاكرة وتخور اإلرادة وتقل الشجاعة وتزول المروءة، وتتغير حاالت البدن 
فيحدث إسراع في النبض وفقدان في الصحة العامة ويكون هناك دائما الميل لإلغماء، 

، والتعرض وكثيرا ما تظهر نوبات االختناق الصدري وحدوث القيء وحدوث النزيف المخي
الشخص  أن، يعني االنتحار إلىللموت المفاجئ، كذلك يكون لدى الشخص المدمن الميل 

المدمن تتغير أحواله وأوضاعه وتكون واضحة جلية لكل من عاشروه قبل اإلدمان وبعده 
  :ويمكن توضيح هذه التغيرات في الجدول التالي

 قبل اإلدمان بعد اإلدمان
  .مخدر وتافه عادة

  .يامريض غال
  .غاضب وعدواني يائس

  .يقظ
  . في صحة طبيعية
  .هادئ واقل عدوانية

                                                            
جامعة نايف العربية للعلوم : الرياض(، أسباب تعاطي المخدرات في المجتمع العربيأحمد عبد العزيز األصفر،  - 1

  .120، 119. ، ص ص)م2012األمنية، 
  .211.حسن اسماعيل عبيد، مرجع سابق، ص - 2
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  . ضعيف التقدير ويخطئ في قراراته
  .في صراع مع اآلخرين

ال يعرف لنفسه وزنا ويحاول التحكم في 
  .اآلخرين

 ،مكتئب دائما وقلما يشعر بالسعادة الحقيقية

  . قراراته تتسم بالصواب وحسن التقدير
  . ناسعالقاته طيبة مع ال

  . يعرف نفسه ويتحكم فيها جيدا
  .سعيد وهانئ في كثير من األحيان

 
تعتبر مجمل هذه العالمات بمثابة إشارات تساعد في التعرف المبكر على المدمن،   

بهدف محاولة إنقاذه قبل االنغماس في اإلدمان لدرجة يصعب معها الوصول إلى التوقف 
  .)1(ذ من الموت المحققعن التعاطي وتفشل معها محاوالت اإلنقا

لكن بالرغم من سلبية بعض الوسائل اإلعالمية العربية، يبقى دور اإلعالم مهم جدا في 
  . ية التي يتم إنتقاءها بطريقة احترافيةو توعية المواطن العربي وهذا من خالل البرامج التوع

  :دور اإلعالم في الحد من ظاهرة المخدرات
دورا كبيرا على الصعيد الثقافي وتنمية ) لمرئي والمقروءا(يلعب اإلعالم بمختلف إشكاله 

الوعي لدى األفراد فيما إذا أحسن استخدامه في مصلحة الشباب لما يشكله من مادة تثقيفية 
فاعلة، ووسائل اإلعالم كمؤسسات تربوية تمتاز بأن لديها قدرة عالية على جذب الناس من 

ة من أدوات النهوض بالمجتمعات ثقافيا، كما مختلف األعمار ومن الجنسين، وهي أداة هام
نها سريعة أا من وسائط الثقافة األخرى، حيث أنها تمتاز بمميزات ال تتوفر في غيره

االستجابة لنشر المستحدثات في مجال العلم والمعرفة والتطبيق، وان مواجهة ظاهرة تعاطي 
ى نشر المعلومات خطة مدروسة تتوخ إلىالمخدرات عبر وسائل اإلعالم تحتاج منا 

والحقائق المتعلقة بظاهرة تعاطي المخدرات بموضوعية كاملة دون تهويل أو تهوين، مما 
يتطلب ذلك توظيف الكفاءات والطاقات المتميزة باإلبداع للتصدي لهذه الظاهرة من خالل 

                                                            
  .71. دى إقرأ الثقافي، صمنت العالج، - اآلثار -ظاھرة تعاطي المخدرات، األسبابوفقي حامد أبو علي،  - 1
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مية وتبرز أه ،)1(البرامج المختلفة ونشر الوعي العلمي بين فئات المجتمع المهنية والعمرية
  :وسائل اإلعالم األمني في الحد من ظاهرة المخدرات فيما يلي 

 من حيث تكوينها وتعديلها،  اآلراءتلعب دورا مهما في عملية التأثير على  :الصحف
 .وتوعية المواطن العربي على مدى خطورة هذه الظاهرة على حياته

 ربي خاصة في يعتبر من أحدث أجهزة اإلعالم التي عرفها العالم الع :التلفزيون
السنوات التي شهد فيها السمعي البصري انفتاح كبير ومس أكبر عدد من الجماهير 

المسائل األمنية من ب انفتاحاالعربية، ولعبت دور مهم في توعية المواطن العربي 
 .خالل عناصره الثالثة، الصورة، الصوت والحركة

 التأثيرات في ميادين مختلفة  ان للمحطات التلفزيونية الفضائية العديد من :الفضائيات
وينطلق تناولها للتأثيرات من كون  الوطن العربي يقع تحت تغطية العديد من 
المحطات التلفزيونية الفضائية، ولذا فإن الحمالت اإلعالمية لمكافحة المخدرات من 

 .اآلفةخالل هذه الفضائيات يكون لها دور كبير للحد من خطورة هذه 
 يعتبرون من أكبر  أنهمسنة بما  30كبير على الشباب أقل من لها تأثير  :السنيما

روادها، حيث هي األخرى لديها حصتها في التأثير على الشباب وتوعية نتيجة 
  .)2(البرامج التحسيسية التي تعرض داخل القاعات

 وتوجيهه استخدامه نحسن ما وبقدر حدين، ذو سالح هذا عصرنا في اإلعالم كما
 التي المشكلة على كبيراً  خطراً  يشّكل المدروس غير فاإلعالم منه، جوةالمر  النتائج نحصد
 الضوء إلقاء في المدروسة غير اإلعالمية الجهود بعض تقود قد إذ معالجتها، إلى يسعى
 هذه تعقيد إلى تقود المجتمع، مشاكل من غيرها أو المخدرات على اإلدمان مشكلة على

 إغفال إلى يؤدي مما ثانوية عوامل على الضوء بتسليط متقو  وقد تفاقمها، إلى وربما المشكلة

                                                            
    .148. ص المرجع ذاته، -1

  :دار الخليج، على الرابط التالي إدارة اإلعالم األمني بين النظرية والتطبيق،ياسر الخزاعلة، جميل السمكي،  - 2
https://books.google.dz/books?id 
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 تتناول التي اإلعالمية البرامج فمعظم وهكذا .وتجاهلها عنها السكوت ينبغي ال رئيسة عوامل
 هذه نتائج تحليل يشمل الذي المناسب العلمي التقييم لها يجرى ال كالمخدرات، خطيرة مشكلة
 ليصبح اإلعالم دور ولتعزيز منها، المستهدفة ةالفئ في أثرت وكيف اإلعالمية، البرامج
 إعالماً  ليكون للعاملين الالزمين والتأهيل التدريب تعزيز من بد ال فاعًال، تنموياً  إعالماً 

 حلقة من يتجزأ ال جزءاً  يكون أن أيضا بد وال ثابتة، علمية قواعد على مرتكزاً  متخّصصاً 
 أن ينبغي كما ما، مجتمع منها يعاني لتيا القضية أو المشكلة إلى تتصدى التي الجهات
 الوطنية الخطة صياغة عن المسئولة الوطنية اللجان في والقوي الدائم مقعده لإلعالم يكون

 معلوماتية قواعد تعتمد التي الواضحة المحددة األهداف ذات المخدرات، لمكافحة الشاملة
  .المجال هذا في التدريبو  وبالبحوث البلد، داخل المتاحة واألنشطة بالموارد خاّصة

 المشترك العربي العمل في ملحوظة عربية جهوداً   الماضية القليلة العقود شهدت لقد 
 من وذلك األخرى، األمنية العلوم مجاالت وفي المخدرات أخطار مكافحة أجل من والتعاون
 وتطويع تطوير مجاالت وفي العرب الداخلية وزراء لمجلس الدورية االجتماعات خالل
 التدريبية الدورات ذلك على األمثلة ومن المخدرات، مكافحة برامج في اإلعالم وسائل

 إلى تهدف والتي والتدريب، األمنية للدراسات العربي المركز يعقدها التي العلمية والحلقات
 إعداد في العلمية األسس واستخدام إتباع وضرورة اإلعالم، وسائل ودور بأهمية الوعي تنمية
 وتجّنب المخدرات مكافحة ميدان في المختلفة اإلعالمية البرامج وتقييم عالمية،اإل المواد

 كيفية مثل الحيوية المواضيع من العديد التدريبية الدورات برنامج ويتضّمن القاتلة، أخطارها
 الصحفي التحرير المخدرات، من الوقاية مجال في وتنفيذها المكتوبة العلمية المادة إعداد

 كيفية اإلعالمية، النشرات ،)القصة المقابلة، التحقيق، المقال، الخبر،( ختلفةالم بأشكاله
 وما والتلفزيونية، اإلعالمية المادة تقييم كيفية والتلفزيونية، اإلذاعية، اإلعالمية البرامج إعداد
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 في اإلعالمي بالدور النهوض إلى تسعى التي المواضيع من وغيرها التقييم معايير هي
  .)1(المخدرات فحةمكا مجاالت

  .اإلعالم األمني في الوطن العربي واقع: الثاني مبحثال
يعتبر مفهوم اإلعالم األمني، عربي النشأة في أساسه، بالرغم من وجود العديد من 
األدبيات التي تناولت اإلعالم واألمن من خالل عالقة أحدهما باألخر، ولكن ليس في شكل 

عود البدايات األولى إلطالق ا في أن واحد، حيث تمصطلح محدد يرمز إلى الجانبين مع
بن فايز  يعلم عندما استحدث اللواء الدكتور 1980اإلعالم األمني إلى عام  حمصطل
، حيث يعتبر )2(في أطروحته للماجستير هذا المصطلح والذي أسماه اإلعالم األمني الجحني
لة اإلعالم األمني بالوطن الذين ساهموا بصورة فعالة في نشر وتطوير رسا باحثينمن ال

العربي، وعملت جامعة نايف العربية للعلوم األمنية على إجراء دراسات وبحوث قيمة في هذا 
التخصص، وساهمت أيضا في نشر العديد من البحوث والدراسات التي تعالج بشكل أو 

أنه ال بأخر اإلعالم األمني، هذا وبالرغم من مرور ثلث قرن على مولد هذا المصطلح، إال 
يزال من المصطلحات الحديثة والتي تحتاج للكثير من البحوث والدراسات خاصة في عوالم 

  .                           )3(تكنولوجيا المعلومات واإلعالم الجديد

نية واضحة هذا وبالرغم من إفتقار اإلعالم األمني العربي إلى فلسفة إعالمية أم
مالحظ أن ثمة جهودا وهيئات عربية منهمكة في تحقيق هذا ه من النومجددة ومتميزة، إال أ

                                                            
سبتمبر  4عالم اإلنساني، شھد المقال يوم الشبكة العربية لإل ،"سالح اإلعالم في مكافحة المخدرات"غسان شحرور،  1

  :، على الرابط التالي2017
https://arabhumansecuritynetwork.wordpress.com/2013/08/20 )               2017سبتمبر  4: اإلطالع(   

  .3.ص مرجع سابق،عبد الرحمان محمد عسيري،  - 2
جامعة نايف العربية : الرياض(، األمني بين الواقع والمأمولمسيرة اإلعالم عبد المحسن بدوي محمد أحمد صديق،  -  3

  .8، 7. ، ص ص)م2004للعلوم األمنية، 
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في مقدمتها كما أسلفنا الذكر أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، والدراسات  تأتيالمشروع، 
واألبحاث والندوات التي تجري في إطارها وبرعايتها، والكتب والدوريات الصادرة عنها، 

ي ولجنته اإلستشارية الدائمة، ب العربي لإلعالم األمنباإلضافة إلى ما تحقق من جانب المكت
إستراتجيات "بتالي ال تخلوا سماء اإلعالم األمني العربي من أعمال يطلق عليها أصحابها ف

في تنمية وعي األفراد وزيادة معلوماتهم  )1(، وهي عبارة عن خطوات متواضعة"إعالمية
  .)2(حقيق أمن عربي مشتركوتطلعاتهم من خالل عمليات التنشئة األمنية، لت

سنتطرق من خالل هذا المبحث إلى تكامل اإلعالم األمني العربي كمطلب أول، ثانيا 
عالقة األجهزة اإلعالم باألجهزة األمنية العربية، لنتناول في المطلب الثالث قصور العمل 

  . اإلعالمي األمني في الوطن العربي

 .لعربيالتكامل اإلعالمي األمني ا: األول مطلبال
أصبحت وسائل اإلعالم العربية بكل أنواعها العامة والمتخصصة تتسيد األدوار فيما  

يتعلق بنشر الخبر والمعلومة، وتوعية المواطن العربي للنهوض بمستواه الثقافي والعلمي 
واإلجتماعي والديني، وكذا سعيها الدائم للحد من الجريمة والعنف واالنحراف، ومحاربة 

رهابية والجماعات المتطرفة التي من شأنها أن تهدد أمن واستقرار المجتمعات الحركات اإل
العربية، حيث في غالب األحيان نجد اختالف في أساليب وطرق تناول اإلعالم العام 

                                                            
جامعة نايف العربية للعلوم : الرياض( ،"واقعه وأفاق تطوره"أولويات تطوير اإلعالم األمني العربيأديب خضور،  -1

  .63. ، ص)م1999، 1األمنية، ط
دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي اإلجتماعي لدى الشباب "ى مھدي، موسى عبد الرحيم حلس، ناصر عل - 2

  :على الرابط. 146. ، ص2010، 2، العدد 12، المجلد )مجلة جامعة األزھر: غزة(، "الفلسطيني
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/deanships/higher_edu/higher_education.htm  
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واألمني في تناول المعلومة األمنية، لكن الهدف يبقى نفسه وهو تحصين المجتمع العربي 
  .)1(من جميع األخطار واألزمات

  :آليات تعاون اإلعالم األمني العربي -وال أ

يعرف اإلعالم األمني العربي في العقود الثالثة الماضية، قفزة نوعية في مجال اإلعالم 
األمني والعام، بتزويد القراء باألخبار الداخلية والخارجية، التي تهم الجمهور العربي، من 

والصور واألراء والتعليقات عن المجاالت خالل نشر الحقائق والمعلومات والبيانات واألنباء، 
األمنية بما يوفر المعرفة الالزمة التي تساعد الناس ليكونوا أكثر وعيا بالقضايا  األمنية 

برصد الظواهر التي قد تتسلل إلى المجتمعات العربية وتدفع إلى نشوء الشخصية  2العربية
معالجات أو التأويالت الخاطئة اإلجرامية، وقطع الطريق على كل اإلشاعات المغرضة، وال

   .)3(للوقائع واألحداث

لقد حرصت الجامعة العربية على تحقيق مهام اإلعالم العربي المشترك من خالل 
  :مجموعة من المؤسسات، تمثلت في

، وعرف فيما بعد م1946الذي بادرت الجامعة العربية بإنشائه عام   :جهاز اإلعالم -
التي تمحورت وظائفها حول إعداد إستراتجيات العمل اإلدارة العامة لإلعالم،  باسم

اإلعالمي المشترك على مختلف الساحات الدولية من خالل التنسيق مع المنظمات 
العامة لإلعالم  لإلدارةوالمؤسسات العربية الدولية، هذا وقد تركز النشاط اإلعالمي 

مجلة شؤون عربية، بالجامعة العربية، على إصدار وسائل اإلعالم المطبوعة وأبرزها 
  .التي تمثل خطوة هامة في مجال اإلعالم العربي القومي الوحدوي

                                                            
  .مركز اإلعالم األمني ھزة األمنية ووسائل اإلعالم العربية،العالقة بين األجعديل الشرمان، - 1
  .40. م، ص1993ليبيا، منشورات جامعة قار يونس  البحث اإلعالمي،السيد أحمد مصطفي عمر،  - 2
  .88. ص ، مرجع سابق،بركة بن زامل الحوشان - 3
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تعتبر مؤسسة عربية تقوم هي  ):األليسكوا(المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة  -
األخرى بدور إعالمي عربي مشترك، من خالل إصدار عدة مجاالت تنطلق في 

ل، ومحاولتها في التعبير عن القضايا سياستها التحريرية من منظور عربي شام
 أخطارالمشتركة ألبناء الوطن العربي، وتوعيته والحفاظ على سالمته ووقايته 

  .)1(االنحراف والجريمة 

لقد وضع إتحاد إذاعات الدول العربية ميثاق عمل  :إتحاد إذاعات الدول العربية -
ه على تعليمات واضحة وشرف لهيئاته اإلذاعية والتلفزيونية إشتمل من بين مضامين

ومحددة أصبحت معتمدة منذ أعوام عدة، كما أن هيئات إذاعية وطنية عربية قد 
اتخذت لنفسها توجيهات مستمدة من ذلك الميثاق، هذا ولقد صادقت الجمعية إلتحاد 

بعمان، حيث خرج الميثاق بجملة من التوجيهات التي  م1970اإلذاعات العربية سنة 
  :أهمها ما يليالقيم األخالقية العربية من شأنها أن تراعي 

القيم  واحترامأن تدعوا كل المواد اإلعالمية المبرمجة إلى الحفاظ على كيان األسرة،  -1
 .التي يقوم عليها بناؤها

أن تعرض كل البرامج العربية على أن الجريمة أمر غير مشروع وغير مقبول في  -2
سية وال تذاع وسائل الجريمة بطريقة المجتمع، وال يسمح إطالقا بتناول الجرائم الجن

تؤدي إلى محاكاتها، وال يفصح عن األشخاص مرتكبي الجرائم إال إذا كان ذلك 
 .يساعد على تنفيذ القانون أو يخدم المصلحة العامة

 .ال يسمح بإشاعة الفزع والرعب -3

                                                            
  :على الرابط، 127، 126. ص ص اإلعالم العربي وقضايا العولمة،عواطف عبد الرحمان،  - 1

 www.kotobarabia.com 
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هما، تجار فير، أو إدمان المخدرات والخمر واإلال تتضمن برامجنا ما يحبذ األخذ بالثأ -4
  .أو ما يحبذ المقامرة والمراهنات

 .ال يجوز تحبيذ االنتحار كوسيلة مقبولة لحل مشكالت الفرد -5

 .ال يجوز إبراز صور القسوة على اإلنسان أو الحيوان -6

  .يجب تجنب ما يؤذي شعور ذوي العاهات البدنية أو العقلية -7

 م1970لعربي منذ ذاعي االتوجيهات التي حددها الميثاق اإلوهذه ما هي إال جزء من 
حتى اآلن، وعلى سبيل المثال نذكر بعض القرارات المطبقة في التلفاز الكويتي منذ سنة 

  :، تقول م1973

يجب معاضدة ومساندة تنفيذ القانون، ما لم يكون العكس أساسيا لحبكة البرنامج، كما  -
 حتراموايجب أن تكون اإلشارة إلى رجال القانون مقترنة بما يليق بهم من تقدير 

  .لسهرهم على حفظ وصيانة أرواح الناس وأموالهم واستقرار األمن بينهم

يجب عرض اإلجرام والجريمة على أنهما شيئان غير مرغوب فيهما، وال يمكن  -
بشكل  ارتكابهاالتعاطف معهما ويرفض رفضا باتا التعاطف مع الجريمة، أو معالجة 

، االنحرافيمة تحصن الفرد من ر، وترسيخ أنساق معرفية وقيمية وسلوكية سلممست
  .)1(وتضعه في موقف العارف المدرك ألخطار الجريمة

                                                            
ص ) م1988جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، سنة : الرياض( عالقة اإلعالم بالمسائل األمنية في المجتمع العربي،- 1
  .40، 39، 38. ص
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، من 205م تحت القرار 1993تأسس في سنة : المكتب العربي لإلعالم األمني -
طرف مجلس وزراء الداخلية العرب، وأختيرت القاهرة مقرا للمكتب وهو يعمل على 

األعضاء بغية اإلستفادة من التجارب  إيجاد سبل التنسيق بين أجهزة اإلعالم في دول
وتبادل الخبرات وٕاعداد خطة عربية شاملة ومشتركة لخدمة أهداف وسبل إستتباب 

، ولقد كلف المكتب بإعداد خطة شاملة للتوعية األمنية، وفي تشكيل لجنة )1(األمن
تأثيرها إعالمية دائمة لتصميم وتوجيه البرامج اإلعالمية والثقافية والتربوية من ناحية 

على السلوك األمني، زيادة إلى وضع إستراتجية إعالمية أمنية عربية للتوعية األمينة 
التي  18والوقاية من الجريمة التي أقرها مجلس وزراء اإلعالم العرب في دورته 

  .م1996عقدت في تونس عام 

منية تأسس المركز العربي للدراسات األ: المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب -
م، بمبادرة من مجلس وزراء الداخلية العرب وجهازه العلمي، وهو 1975والتدريب سنة 

عت ف العربية للعلوم األمنية، حيث سالمركز الذي تحول فيما بعد إلى أكاديمية ناي
هذه األخيرة إلى تنظيم العديد من الدورات والندوات والمؤتمرات وورش العمل 

ي الذي أصبح واحدا من المحاور األساسية لمجمل المتخصصة بمجال اإلعالم األمن
نشاطات ودورات وٕاصدارات األكاديمية، حيث أصدرت مجموعة متنوعة وغنية من 
 البحوث والدراسات اإلعالمية األمنية، التي أعدها وأجراها باحثون من مختلف الدول

اسات المجلة العربية للدر "و ،"األمن والحياة"العربية، فضال عن إصدار مجلتي 

                                                            
للعلوم األمنية، جامعة نايف العربية : الرياض( دور اإلذاعة في نشر التوعية األمنية،إيمان عبد الرحمان أحمد محمود،  -  1

  .25، 24. ، ص ص)م2010
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حيث قدمت هاتان المجلتان إسهامات الفتة في معالجة قضايا  ،"األمنية والتدريب
  .  )1(إعالمية أمنية، لعبت دورا فاعال في نشر الثقافة األمنية وترسيخها

جهزة اإلعالم العربي في جامعة الدول العربية ألالمطلب عرض من خالل هذا تنسكما 
  :والتي هي على النحو التالي

راء اإلعالم العرب ويقرر السياسيات اإلعالمية العربية وخطة التحرك مجلس وز  .1
  . اإلعالمي كما يقرر الميزانيات

  . اللجنة الدائمة لإلعالم العربي  .2

بالتنسيق بين جهاز اإلعالم في الجامعة،  الذي يعملالمكتب الدائم للدعوة العربية  .3
  . ووزارات اإلعالم في الدول األعضاء

إلعالم، وهي الجهاز المركزي في األمانة العامة المنوط به تنفيذ اإلدارة العامة ل .4
  . المشروعات باالشتراك مع مكاتب الجامعة في الخارج

  . مكتبًا موزعة في أسيا وأوروبا وأفريقيا  21مكاتب الجامعة في الخارج ، وعددها  .5

ائة ب، وقد تكونت هذه المجالس وعددها مر اللجان اإلعالمية ومجالس السفراء الع .6
، وهي تتشكل من السفراء العرب في العواصم م1973مجلس بعد حرب أكتوبر عام 

 . األجنبية ويرأسها رئيس السلك الدبلوماسي العربي

                                                            
جامعة نايف للعلوم : الرياض( تخطيط برامج التوعية األمنية لتكوين رأي عام ضد الجريمة،أديب محمد خضور،  - 1

  .44، 43. ، ص ص)م2003األمنية، 
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صندوق الدعوة العربية، وهو صندوق تساهم فيه الدول األعضاء للصرف وتمويل  .7
 . المشروعات اإلعالمية

رات القمة العربية وكان ذلك في حد مؤتمأوق الخاص لإلعالم، حيث اعتمد في الصند .8
 . 1مليونا من الدوالرات له 30مدينة الرباط 

اإلعالم األمني العربي من أكثر مجاالت العمل العربي تأثيرًا بالخالفات يعد 
والمشكالت داخل الوطن العربي خاصة النواحي السياسية ليس ذلك في مضمونه فحسب، 

في التعبير عن مختلف المتغيرات والقضايا، ولكن في كل المجاالت وذلك بسبب جاهزيته 
واحدة مشتركة تجمع دوار أكجهاز وكيان لم يستطع أن يقوم ب في حين نجد الجامعة العربية

، فإن نجاح أي جهاز إعالمي يعتمد على فاعليته في أداء أدواره وبلوغ أهدافه الدول العربية
مضامين مناسبة تحقق هذه يجاد ، من خالل إتصال بجمهوره العامرته على اإلدعلى مدى ق

ه وتوجهه إلى السلوك المناسب وتحرك مشاعر ، ف وتحقق احتياجات الجمهور وأمالهاألهدا
  . ستجابة المطلوبةواإل

ويعتمد نجاح اإلعالم العام واألمني على قيامه بدوره، وعلى مدى مشاركته للقضايا التي 
عملية االتصالية مجرد ترفيه أو إشغال تهم الجمهور أو تثير اهتمامه وتعبئته وال تكون ال

للوقت أو تغريب مما قد يعزلها عن جمهورها ويبعدها عنه لعدم تناوله القضايا التي تهم 
  . )2(المواطن وتشغل باله

                                                            
  .50-49.ص صمرجع سابق،، أديب محمد خضور،  -  1
  .23.، ص)2000 ،كلية اإلعالم :جامعة القاھرة(غير منشورة، ير رسالة ماجست اإلعالم الدولي،: راسم الجمال - 2
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  :  مسؤولية اإلعالم العربي في تحقيق األمن العربي -ثانيا

خيص المشكالت وسائل اإلعالم المختلفة دور فعال وحيوي في المساهمة في تش تلعب
األمنية، بالتعاون مع المؤسسات األخرى ذات العالقة، وذلك إللقاء الضوء على القضايا 
األمنية والمساهمة في حلها ومعالجتها وتأثيرها على الجمهور، لمواجهة المشاكل االجتماعية 

 .في الوطن العربي، وفقا لألسس واألساليب العلمية الدقيقة

ار أساس وجود الدولة، وهدف من أهداف سياساتها الُعليا، التي ُيعد األمن واالستقر كما 
يديولوجياتها، وتعزيز إلمحيط الخارجي والداخلي، لتأمين تتمثل بالدفاع عن كيانها في ا

استقاللها السياسي واالنسجام االجتماعي، وضمان الوحدة الوطنية والقومية للدولة ضد 
ة أمن الوطن، والمواطن في ذات الوقت، بمعنى وهو المفهوم الذي يدور حول فكر . األخطار

أن أي ضرر يلحق بأحد أنشطة الدولة، أو مؤسساتها الحيوية، ينعكس بالطبع عليها وعلى 
أفرادها، وعجز األجهزة اإلعالمية عن تقديم صورة متكاملة عن حالة األمن  بالوطن العربي،  

وفي إرساء دعائم األمن، ثم وضعف توصيل رسالة األمن المجتمعي ومساهمة المواطنين 
عدم تمكن أجهزة اإلعالم في مواجهة المشكالت االجتماعية واألمنية الطارئة، من شأنه يؤثر 

مدير إدارة  "عبد اهللا خليفة المفتاح"، حيث أشار )1(سلبيًا على استقرار وأمن المجتمع
وما م في مجال التوعية ، العالقات العامة بوزارة الداخلية السعودية، إلى التأثر الكبير لإلعال

يمكن أن يقوم به من أدوار تعمل على زيادة الشعور باالنتماء للوطن، وٕامداد الفرد 
بالمعلومات، واستحداث آراء لدى أفراد المجتمع حول الموضوعات الجديدة والمستحدثة، مع 

مدني لتلعب تغيير اتجاهات األفراد، ورفع الوعي بين الجمعيات األهلية ومؤسسات المجتمع ال

                                                            
نوفمبر  20ديوان العرب منبر حر للثقافة والفكر واألدب،  مسؤولية اإلعالم لتحقيق األمن القومي للدولة،عادل عامر، - 1

  :، على الرابط التالي2016
http://diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=45458 
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دورًا فعاال في خدمة المجتمع، وزيادة وعي المواطن للتعامل بصورة أكثر مسئولية مع 
مشروعات البيئة األساسية وتشجيع وسائل اإلعالم المحلية مع إتاحة الفرصة لبناء قدرات 
وتنمية مهارات الجمعيات األهلية ومؤسسات تنمية المجتمع المدني، مضيفًا بأن التوعية 

ة هي نشر الثقافة األمنية التي تأتي من خالل الرسالة اإلعالمية التي توجهها أجهزة األمني
اإلعالم األمني، والمساهمة في تقليص فرص الجريمة ومكافحتها وٕازالة أسبابها، ووضع 

  .)1(الحلول المناسبة لها

ل هذا ولقد أنهى االجتماع الرابع للجنة المشتركة بين أجهزة اإلعالم األمني ووسائ
خالل إختتام المؤتمر العربي الحادي عشر لرؤساء أجهزة اإلعالم األمني اإلعالم العربية 

أعماله، بتونس بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في 
المجاالت ذات الصلة بعمل هذه األجهزة، حيث دعت الوفود الحاضرة في المؤتمر إلى 

ات المعنية باإلعالم في جامعة الدول العربية من أجل الحيلولة دون التنسيق مع الجه
 حبذالمية أو تسميات من شأنها أن تاستخدام وسائل اإلعالم العربية لمصطلحات إع

 .)2(اإلرهاب أو تصوره على غير حقيقته

دعا أيضا الدول األعضاء إلى االهتمام بتحليل الرسائل والتعليقات التي ترد على مواقع 
تواصل االجتماعي لما قد تتضمنه من معطيات مهمة على كافة األصعدة واالهتمام بدور ال

مواقع التواصل االجتماعي في نشر الشائعات واألخبار الكاذبة، وانتشار الحسابات الوهمية 
  .ألغراض إرهابية أو تهديد أمن واستقرار المجتمع

                                                            
  ).م2011مارس  8معھد تدريب الشرطة، الثالثاء :  الرياض( دور اإلعالم في التوعية األمنية،- 1
  .المرجع ذاته -  2
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مشتركة لمواجهة ظاهرة اإلرهاب كما رحب المؤتمر باإلستراتيجية اإلعالمية العربية ال
 .)1(الصادرة عن مجلس وزراء اإلعالم العرب

  .عالقة اإلعالم األمني العربي باألجهزة األمنية: الثاني مطلبال
اإلعالم التي تهم المجتمع بأكمله والتي  فروعإن اإلعالم األمني هو في األساس أحد 

ية، فإن قيام األجهزة األمنية في ينبغي أن تؤديها وسائل اإلعالم باقتدار وكفاءة عال
المجتمعات المختلفة بالتنسيق والتعاون مع وسائل اإلعالم في تحقيق هذا الدور يأتي في 
مقدمة أولويات التعاون بين الطرفين، فالتعاون بين األجهزة األمنية ووسائل اإلعالم ضروري 

سياسات األمنية، ويتمثل لتحقيق أهداف حمالت التوعية وترشيد سلوك المواطنين، ونجاح ال
هذا التعاون في تقديم المادة العلمية والحقائق األمنية إلى وسائل اإلعالم لتقوم هذه الوسائل 
بإعدادها في الشكل اإلعالمي المناسب لعرضها على الجمهور، وٕاجراء البرامج الحوارية 

ة من هذه المعلومات في كما يمكن االستفاد. اإلذاعية والتلفزيونية والتحقيقات الصحفية حولها
كتابة األعمال الفنية وصياغتها وٕاخراجها بالشكل المؤثر الفعال الذي يحقق التجاوب 

  .)2(الجماهيري مع األفكار األمنية المطروحة في هذه األعمال

إال ، داء اإلعالمي ألجهزة األمنيعتقد البعض بأن اإلعالم األمني ينحصر فقط في األ
تطور اإلعالم وتكنولوجيا االتصاالت وظهور الجرائم المستحدثة نه يمكن القول في ظل أ

وهنا ، أيضا ان اإلعالم األمني أصبح فرعا من فروع اإلعالم المتخصص بالقضايا األمنية
                                                            

المؤتمر العربي الحادي عشر لرؤساء أجهزة اإلعالم  موقع األمانة العامة لمجلس لمجلس وزراء الداخلية العرب،-  1
  .م2015تونس  ،األمني

: الرياض( الدور المأمول،-أسباب القصور- اإلعالم األمني العربي، الواقع: محاضرة بعنوانعلي السيد إبراھيم عجوة، - 2
  ). م2013جامعة نايف للعلوم األمنية بالتعاون مع مركز التنوير المعرفي، واألكاديمية العسكرية العليا بالسودان، 
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فان اإلعالم األمني وباختصار هو كل ما تقوم به ، وبعيدا عن التعريفات وفلسفة مضمونها
إعالمية ودعوية وتوعوية بهدف المحافظة على أجهزة األمن أو رجال اإلعالم من أنشطة 

فاإلعالم األمني ليس فقط ذلك الذي  بالتاليني بمستوييه الداخلي والخارجي، فاألمن الوط
يتحقق من رجال األمن مباشرة والذي يتم من خالل إنتاج هؤالء للرسائل اإلعالمية كالبرامج 

من خالل قيام األجهزة األمنية بتسليم كافة  وٕانما أيضا األمنية اإلذاعية والتليفزيونية وغيرها،
اإلخبار والحقائق بشأن األحوال األمنية ومجرياتها لكافة الوسائل اإلعالمية، الشيء الذي 
يظهر بأن العالقة الوطيدة بين أجهزة األمن وأجهزة اإلعالم هو الذي يؤسس إعالم أمني 

  .)1(فعال

  

   

  .لعربيمعوقات اإلعالم األمني ا: الثالث مطلبال
يعاني اإلعالم األمني العربي من عدة معوقات، قللت من فعالية أدائه مهامه اإلعالمية 

   :واألمنية على أحسن وجه

اإلعالم األمني العربي المشترك إعالم غير مدروس، بنقصه التخطيط واإلعداد  -
  . للحمالت اإلعالمية

جمهوره بين فهو يخلط في : إن اإلعالم العربي المشترك إعالم غير متخصص -
  . الجمهور العام وبين النخبة

                                                            
  :على الرابط التاليفلسطين، جريدة أمد لإلعالم، ماجد ھديب، اإلعالم األمني الفلسطيني، - 1

https://www.amad.ps/ar/?Action=ConstPage&ID=3 
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اإلعالم األمني العربي إعالم غير مثابر، وفي الغالب إعالم موسمي يطرح القضايا  -
 . وات اإلعالمية وال يؤخذ بتوصيتهاوال يتابعها ، وتقام الند

مجهودات القائمين على اإلعالم العام واألمني العربي، مبعثرة ال تقدم جهدًا مشتركا  -
  .التساق والتكامل والتنسيقفيه ا

ولكي تنكسر النمطية فان اإلعالم العربي يحتاج  ،اإلعالم العربي إعالم نمطي تقليدي -
مين ظروف اإلبداع وتسهيل أية وتوفير اإلمكانيات المادية وتإلى توفير مناخ الحر 
     .بتكار لإلعالميينفرص العطاء وباإل

ني المشاريع اإلعالمية العربية المشتركة اإلعالم العربي المشترك إعالم فقير حيث تعا -
 . )1(دوما من مشكلة التمويل أو العجز في ميزانيتها

اإلعالم العربي المشترك تعوزه الخبرة، حيث تفتقد المؤسسات اإلعالمية العربية  -
الترشيحات تخضع للجنسية أو األقدمية أن المشتركة إلى وجود هذه الخبرات، حيث 

طار، وهي في الغالب ترشيحات ألهل القمة بدال من أهل وهي تتبع ترشيحات األق
 .الخبرة والعلم

ضعف مجال المناورة والذي يتعلق بحرية اإلعالم، ومدة تفريق الصحفي بين ما هو  -
متاح للنشر وما هو غير متاح، وانعدام التنسيق بين مصدر المعلومة األمنية ومن 

اإلعالم األمني واالعتماد على  يبحث عنها الستخدامها واالستفادة منها في مجال

                                                            
 ،دار الكتاب الجامعي :اإلمارات العربية المتحدة( .وسائل اإلعالم والمجتمع ظالل وأضواء ،نصر الدين العياضي -  1

  .56. ، ص)م2004
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القوالب الجاهزة، واعتماد أسلوب التبرير  في اإلعالم األمني، وهو أسلوب خاطئ 
 .يدل على عدم الحرفية

تسابق وسائل اإلعالم العربية وبحثها للنفاذ إلى المعلومة الموازية يجعلها تسقط في  -
ي تطوير نسب بعض األحيان في اإلشاعة والخبر الزائف، حيث أن البحث ف

المشاهدة العالية، هو تحقيق أكثر نسبة مبيعات للصحف على حساب نشر صور 
 .فيها، كنشر صور ذبح جنود بالشعانبي مثال

تعرض رجال األمن واإلعالميين العرب للعديد من المضايقات واالعتداءات الجسدية  -
  .)1(واتواللفظية أثناء أداء مهامهم في تغطية المظاهرات واالحتجاجات والند

  

  

مرتكزات الخطط اإلعالمية واألمنية العربية لمواجھة : المبحث الثالث
  .التھديدات األمنية

مفهوم األمن وبمدى برؤيتها لتمايزات فيما يتعلق تلف البلدان العربية ثمة تعرف مخ
وعيهم على أهمية اإلعالم األمني، وبمقدار اإلحساس بالمشكالت التي يعاني منها اإلعالم 

ح صير مستلزمات النفشتركة ثابتة وتو ني العربي ومدى إمكانية تطويره وتأسيس أرضية ماألم
والتفتح بما يسمح التحدث عن مشروعية إعالم أمني عربي مشترك متطور يستطيع مجابهة 

                                                            
والحل في تطوير منظومة اإلعالم ...نصعوبة تواجه الطرفي...عالقة رجال اإلعالم باألمن أثناء تغطية األحداث"- 1

  :، على الرابط التالي2014جوان  7في  جريدة الصباح، "األمني
http://www.assabah.com.tn/article/84823/ 
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، هذا وانطلقت اإلستراتجية اإلعالمية )1(كل المشاكل األمنية التي تعرفها المنطقة العربية
األمني من حرص اإلعالم العربي على بلورة رؤية واعية في مطلع األلفية العربية لإلعالم 

الثالثة للتعامل مع عصر العولمة بكل ما يحفل به من متغيرات وما يطرحه من تحديات 
تمكن اإلعالم العربي من دعم رسالته األساسية في خدمة الوطن العربي وقضاياه الجوهرية 

  .سائله على المستويين العربي والدوليوتطوير خاطبه اإلعالمي وآلياته وو 

وتوفر هذه اإلستراتجية لإلعالم العربي، بمؤسساته وأجهزته، المنظور الشامل 
للمنطلقات، وأهداف العمل الميدانية لالستهداء بها في رسم السياسات البرامجية وكذلك في 

، حيث تمثلت )2(اتالمعالجات األمنية وبعيدة المدى للقضايا الكبرى وما يتصل بها من تطور 
  :أهداف اإلستراتجية فيما يأتي

واألمن والغذاء والحدود والمصالح ، التأكيد على الثوابت في المسيرة العربية كالوحدة -
 .المشتركة والتراث الثقافي والفني والقيمي والروحي

وحدة العمل اإلعالمي وتكامله لتعميق التآخي والتضامن والتقدم وتجاوز القطرية  -
 .الرسالة اإلعالمية بما يحقق االنسياب اإلعالميوتوحيد 

التركيز على الخطاب اإلعالمي العربي الخارجي الذي يقدم الصورة الناصعة لألمة  -
العربية وتوحيد الجهود لخدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية 

ظ الحقوق بما يحقق السالم العادل والشامل الذي يحفالمحتلة وتحرير األراضي 
العربية وفق الشرعية الدولية التي تؤكد على انسحاب إسرائيل من جميع األراضي 

                                                            
جامعة نايف للعلوم األمنية، : الرياض( ،"واقعه وأفاق تطوره"أولويات تطوير اإلعالم األمني العربيأديب خضور،  -  1

  .61. ، ص)م1999
 النص المعدل وفقا لتوصيات فريق العمل الذي قام بتحديث ھذه الوثيقة وتطويرھا، اإلستراتجية اإلعالمية العربية، -  2

  .1.، األمانة العامة لمجلس وزراء اإلعالم العرب، ص2013ماي  4إلى  2والذي انعقد في تونس خالل الفترة من 
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والعمل بقرارات مجلس  م1967/العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران يونيو
جامعة الدول  العربية على مستوى القمة ووزراء الخارجية المتعلقة بالصراع العربي 

 .قاطعة العربية إلسرائيلاإلسرائيلي بما في ذلك الم
الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية لألمة العربية في عصر العولمة وٕانماء  -

 .شخصية المواطن العربي في إطار متوازن من األصالة و المعاصرة
االهتمام باللغة العربية الفصحى باعتبارها من أبرز مقومات األمة العربية لتحقيق  -

ووسيلة التعبير األساسية لإلبداع العربي في كل ، معاصرةالتوازن بين األصالة وال
 .الميادين

تضييق الفجوة التقنية في المجال اإلعالمي واالتصالي بين اإلعالم العربي الدول  -
المتقدمة المالكة لتقنيات االتصال وذلك بتوفير أحدث التقنيات وتوطينها وتطويرها 

 .لى التعامل مع العصروتأهيل وتنمية الكوادر اإلعالمية القادرة ع
حترام حرية التعبير وتوخي الدقة والصدق والموضوعية وتعزيز الحوار والمشاركة إ -

 .الواسعة والممارسة الديمقراطية
توفير البديل اإلعالمي العربي في عصر الفضاء ليكون الرصيد األساسي للمواطن  -

في مواجهة الغزو  العربي بدًال من االعتماد على الوسائل اإلعالمية غير العربية
 .الفكري والهيمنة

التأكيد على استمرار اإلعالم العربي في الحفاظ على رسالته الحيوية في خدمة  -
 .المجتمع العربي في التوعية والتثقيف والتنمية

تعزيز جسور التواصل العربي وتدعيم الخطاب القومي من االستفادة من إمكانيات  -
 .الفضائيات العربية العامة والخاصة
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العمل على كسب الرأي العام العالمي من أجل القضايا العربية والتعامل مع الجمهور  -
المستهدف وفق طبائعه والظروف المحيطة وفي الدوائر العالمية المنتشرة وذلك وفق 

 .خطة مدروسة
تشجيع القطاع الخاص والجاليات العربية على أطالق قنوات في مناطقها تخاطب  -

 .الجمهور المحيط بها
 فعيل دور المكاتب اإلعالمية العربية في الخارج وبعثات الجامعة العربية المنتشرة،ت -

  .)1(والغارات، وجمعيات الصداقة العربية واألجنبية

  .إلستراتجية اإلعالمية العربية في مكافحة اإلرهابا: المطلب األول
مما أثر  ىفوضعدة موجات إرهابية وانتشار العرفت المنطقة العربية في العقود األخيرة 

تسع نطاق وجود الحركات اة للعديد من الدول العربية، حيث سلبا على المنظومة الداخلي
اإلرهابية وتأثيرها لتتجاوز حدود الدولة الواحدة ولتمتد إلى بقية اإلقليم العربي، هذا وتعددت 
يم تنظيمات وجماعات اإلرهاب في المنطقة، انطالقا من تنظيم القاعدة وصوال إلى تنظ

داعش الذي يمشي تحت مضلة الدولة اإلسالمية، وهو أحد أخطر التنظيمات اإلرهابية التي 
نشأت وتحركت في المنطقة العربية، زيادة إلى بعض المؤامرات الدولية التي تريد ضرب 
استقرار المنطقة ومحاولة تفكيكها إلى دويالت صغيرة يسهل التحكم فيها بسهولة وبسط 

غرار ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي في منطقة الشرق األوسط،  نفوذها عليها، على
  .)2(والممارسات العدائية التي تفرضها على فلسطين والدول العربية األخرى

                                                            
  .103، 102 .،ص ص11.ع مجلة الدراسات اإلعالمية، - 1
  : م، على الرابط التالي2017أفريل  18 ، جريدة األھرام،"اإلرھاب والمنطقة العربية"عبد الرزاق فھمي،  نانيس- 2

http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/590046.asp 



مهام اإلعالم األمني ودوره في الحفاظ على األمن الوطني في المجتمعات : الفصل الثاني
 العربية

 
 

92 
 

 :التعاون األمني العربي لمكافحة اإلرھاب -أوال

بدأت الجهود العربية المشتركة لمكافحة اإلرهاب بالتوصل إلى  م1983في عام 
والتي نصت على قرها مجلس وزراء الداخلية العرب أاألمنية العربية التي  ستراتيجيةاإل

من الوطن العربي وحمايته من المحاوالت العدوانية لإلرهاب والتخريب أضرورة الحفاظ على 
وفي إطار الخطة األمنية العربية األولى تشكلت لجنة الجرائم . الموجهة من الداخل والخارج
وبناء على توصيات . اجتماعها األول موضوع جرائم اإلرهاب المنظمة التي تناولت في

اللجنة التي عرضت على مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته السادسة بتاريخ 
صدر قرارا يقضي بتكليف األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أ م12/12/1987

مع األمانة العامة لجامعة الدول  بإعداد مشروع إستراتيجية عربية لمكافحة اإلرهاب بالتنسيق
صدر مجلس وزراء الداخلية العرب قرارا ينص على تشكيل أ م1988وفي مطلع . العربية

لجنة من ممثلي الدول العربية على مستوى الخبراء وبمشاركة األمانة العامة لجامعة الدول 
اجهة ظاهرة العربية، وأمانة مجلس وزراء الداخلية العرب لوضع تصور عربي لكيفية مو 

وبقي العمل العربي لمكافحة اإلرهاب مقتصرا على االتفاقيات الثنائية أو االتفاقيات . اإلرهاب
حيث عقدت  م1996  ذات البعد الجغرافي بين الدول العربية المتقاربة جغرافيا، حتى عام

كافحة اجتماعات لجنة العمل العربي المعنية بإعادة صياغة مشروع اإلستراتيجية العربية لم
دولة عربية من الدول األعضاء بمجلس وزراء الداخلية العرب  15اإلرهاب بحضور وفود 

الحقا في الدورة الرابعة  إقرارهاالصيغة النهائية التي تم  إقراربالقاهرة ، وتم خالل االجتماع 
ة تفاقية العربية لمكافحإال أن إقرار اإل. م5/1/1997عشر لمجلس وزراء الداخلية العرب في 

يناير  5لمؤتمر وزراء الداخلية العرب في  15اإلرهاب لم يتم إال في اجتماعات الدورة الـ
  .، حيث تم وضع عدد من اآلليات لتنفيذ هذه اإلستراتيجية لمواجهة اإلرهابم1998
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هذا وتضمن مشروع اإلستراتيجية العربية لمكافحة اإلرهاب عددا من المنطلقات 
ت التي تحدد األسس التي تقوم عليها سياسة مكافحة اإلرهاب واألهداف والمقومات واآلليا

والسبل الكفيلة بتحقيق أقصى قدر من التعاون على الصعيد العربي والدولي لتطويق هذه 
الظاهرة والحد من األخطار التي تشكلها على الدول المختلفة، ونحاول أن نعرض بعض 

 :منها من خالل هذا المطلب والمتمثلة في

جل تحرير أراضيها المحتلة والحصول أب الخاضعة لالحتالل األجنبي من و حق للشع -
  .على حقها في تقرير مصيرها واستقاللها وفقا لميثاق وقرارات األمم المتحدة

على كل دولة وضع عدة إجراءات وتدابير للوقاية من اإلرهاب يبرز في مقدمتها  -
والشباب، وتكثيف استخدام  ئلنشاة بما يكفل التربية السليمة زيادة دعم الدولة لألسر 

  .وسائل اإلعالم المختلفة لتنمية الوعي الوطني والقومي
إن الدول ملتزمة باتخاذ تدابير فعالة وحازمة لمكافحة اإلرهاب بمختلف صوره  -

وٕاشكاله، وذلك من خالل الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط وتنظيم أو 
  .تنفيذ أعمال إرهابية

الدول العربية بتشديد إجراءات المراقبة لمنع تسلل عناصر اإلرهاب ضرورة قيام  -
والتخريب او تهريب الذخيرة والمتفجرات، وتطالب الدول األعضاء بضرورة تحديث 
قوانينها وتشريعاتها الجنائية لتشديد العقوبات على مرتكبي األعمال اإلرهابية، وتجميد 

  .عمالومصادرة كافة األموال الموجهة إلى هذه األ
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تحديث وتطوير أجهزة األمن من خالل دعمها بالمؤهلين وتوفير ما تحتاجه من  -
  .)1(معدات وتقنيات حديثة، وكذلك وضع خطط وقائية لمنع أي عمل إرهابي

  :الخطة اإلستراتجية اإلعالمية العربية لمكافحة اإلرھاب -ثانيا

الوثيقة الرسمية الوحيدة التي  اإلستراتيجية اإلعالمية العربية لمكافحة اإلرهابُتعتبر 
تعرض خطًة جامعة الدول العربية التي تهدف إلى تنسيق جهود الدول األعضاء من أجل 

مكافحة اإلرهاب إعالميًا، وهي اإلستراتيجية التي أقّرها مجلس وزراء اإلعالم العرب في  
ي األساس مقترح من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، وهي ، وهي فم2015شهر ماي 

  .)2(م2013الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب التي كانت قد أعّدته في ديسمبر 
هذا ومع ازدياد خطر اإلرهاب وتنظيماته وما يستتبعه من أثار ونتائج تأتي على 

تبدو اإلستراتيجية العربية ، )3(يوميااألخضر واليابس وتمس أمن وحياة المواطن العربي 
اإلعالمية لمكافحة اإلرهاب في األصل خطوة إيجابية على طريق إرساء قواعد العمل العربي 

بل هي مشكلة أمن  ،المشترك؛ وذلك من منطلق أن ظاهرة اإلرهاب ليست مشكلة بلد عربي
تحول النوعي في التعامل قومي عربي، كما أن من بين أهم مزايا هذه اإلستراتيجية هو هذا ال

مع اإلعالم، واعتباره قطاًعا استراتيجيًّا يمكن أن يسهم في نجاح الخطة اإلستراتيجية الشاملة 
لمكافحة اإلرهاب في العالم العربي، وتمثِّل هذه المؤشرات إذن إضافة قيمة للفكر العربي 

َرته على التحول إلى عنصر وللنخبة السياسية؛ وذلك من خالل تبنِّيها لعنصر اإلعالم وَمْقدِ 
  .حّل بدل أن ُينظر إليه كما كان الحال على أنه دائًما مشكًال 

                                                            
  .2017مارس  21، 155.ع جريدة الزمان الدولية،، "الجھود العربية المشتركة لمكافحة اإلرھاب"عماد علو، - 1
، على 2016فيفري  21موقع إرفع صوتك، ، "خطوات إعالمية عربية مشتركة من أمة بال إرھاب 10"عباس، حسن - 2

  https://www.irfaasawtak.com/a/10:                                                                               الرابط التالي
  : لى الرابط التاليع مرجع سابق،نانيس عبد الرزاق فھمي،  - 3

http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/590046.asp 
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كما وهناك عدة اعتبارات تدعم هذه الخطة اإلستراتجية اإلعالمية العربية، من خالل 
التحالف مع األجهزة األمنية العربية باعتماد عدة آليات، فضال عن إبرام اتفاقيات عربية، 

لها إلى تقريب وجهات نظر بين الفاعلين في الساحة العربية لمواجهة  هذه تسعى من خال
الظاهرة، والسعي إلى وضع إستراتجيات وسياسات إعالمية أمنية مشتركة، تحوى بين طياتها 
عدد من التدابير واإلجراءات المشتركة بين أجهزة اإلعالم األمني وبين األجهزة اإلعالمية 

من عملية استحضارها وٕاتباعها عند وقوع أي أزمة أو حادث  األخرى، األمر الذي يسهل
إرهابي، ويحقق أعلى معدالت االنسجام اإلعالمي بين األجهزة المنخرطة في عملية 

  . )1(المواجهة

  

  

  

  

  التصور المقترح لإلستراتجية اإلعالمية العربية المشتركة لمكافحة اإلرهاب

  
  
  

                                                            
مركز الجزيرة : مكة( اإلستراتجية اإلعالمية العربية لمكافحة اإلرھاب، غموض الرؤية وقصور المقاربة،جمال زرن،  -  1

  :، على الرابط التالي)م2017جوان  20، شھد المقال 2015أوت  5للدراسات، األربعاء 
 http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/08/20158581840388469.html 

  الغاية من اإلستراتجية
 "أمة بال إرهاب" 
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  :منطلقات اإلستراتجية

تعتبر جملة المنطلقات في اإلستراتيجية اإلعالمية العربية لمكافحة اإلرهاب، نقطة 
ربي صرح إعالمي ع البداية نحو بناء 

اإلرهاب، والتي هي  صريح لمواجهة 

  محددات اإلستراتجية
  .تأكيد أن اإلرهاب ليس له وطن وال هوية - 
تطوير المؤسسات اإلعالمية العربية لمجابهة اإلرهاب  - 

  .والتصدي لمفهومه المرفوض
مواجهة مؤيدي اإلرهاب وأنصاره باألسلوب الذي  - 

  يفهمونه 
إنتاج البرامج الهادفة لتحقيق أهداف اإلستراتجية  - 

 .تهاومتطلبا

  
  بيئة
 عربية

  
  بيئة
 عالمية

  طرق وأساليب التنفيذ
ابتكار أساليب ووسائل إعالمية مناسبة لمواجهة اإلرهاب والتصدي  -

  .لمفهومه
  .تطوير أساليب وآليات قانونية في مواجهة اإلرهاب والتصدي لمفهومه -
 اختبار أساليب وآليات اجتماعية مناسبة لمواجهة اإلرهاب والتصدي -

  لمفهومه
 وضع أساليب وآليات فنية مالئمة لمواجهة اإلرهاب والتصدي  لمفهوم -

  نحو إستراتجية إعالمية عربية
 "أمة بال إرهاب"
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عبارة عن األسس التي بالعودة إليها يمكننا متابعة سير الخطط والبرامج واألهداف واآلليات، 
منطلق،  25خطوات قمنا باختصارها في  10حيث من خالل هذا سوف نحاول نتناول 
 :)1(هي كالتالي والتي" أمة بال إرهاب " والتي يجب تنفيذها لتحقيق ما أسمته الوثيقة 

أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني واألسرة في تكوين شخصية الفرد، وميوله  .1
 .واهتمامه وسلوكه، وأهمية تحقيق األمن الفكري لدى المواطنين

التأكيد على أهمية المصداقية والموضوعية في الرسالة اإلعالمية بعيدا عن اإلثارة  .2
 .والتضليل

قومية إعالميا وقطع الطريق على اإلعالم اإلرهابي ضرورة االهتمام بالقضايا ال .3
المضلل الذي يزعم تبنيه لهذه القضية خاصة قضية فلسطين والمشكالت العرقية 

ة للتعامل مع مشكلة اإلرهاب، والطائفية، وٕاعداد برامج إعالمية مدروسة وموجه
رى هتمام بتوجيه رسائل إعالمية لألفراد والمجتمعات خاصة في مناطق القواإل

 .واألرياف
ارتكزت اإلستراتجية كذلك على الجانب الديني، حيث  يحرم اإلسالم ظاهرة اإلرهاب  .4

إِنََّما َجزَاُء الَِّذيَن ُيَحارُِبوَن اللََّه َورَُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي األَْرِض  ﴿:وله تعالىلق  ،)2(بكل صوره
َع أَْيِديِهْم وَأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف أَْو ُيْنفَْوا ِمَن األَْرِض ذَِلَك َلُهْم  فََساًدا أَْن ُيقَتـَُّلوا أَْو ُيَصلَُّبوا أَْو ُتقَطَّ 

 .)3()13- 6منطلق (﴾ِخْزٌي ِفي الدُّْنيـَا َوَلُهْم ِفي اآلِخرَِة َعذَاٌب َعِظيمٌ 

                                                            
  .15ص مرجع سابق، جمال زرن،  - 1
األمانة العامة قطاع اإلعالم واالتصال، مجلس وزراء  اإلستراتجية اإلعالمية العربية المشتركة لمكافحة اإلرھاب، -2

  .6، 5. ، ص ص2013ديسمبر 19اإلعالم العرب، القاھرة 
  .33اآلية  سورة المائدة، - 3
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االلتزام بتوازن الدعوة الوسطية في القضايا الدينية المطروحة في أجهزة  .5
 .)14منطلق .(اإلعالم

األمن للوطن والمواطنين وكل الدول العربية لتحقيق االستقرار الداخلي لكل دولة،  أهمية .6
 ).18-15منطلق . (وبناء أمة عربية أمينة ونامية متقدمة

تعزيز الوحدة الوطنية التي يسعى الفكر اإلرهابي لتهديدها والعمل على  .7
 ).19منطلق .(تفكيكها

هاب والفكر المنحرف وتعزيز التعاون ضرورة التعاون اإلعالمي العربي للتصدي لإلر  .8
بين الدول العربية من خالل تبادل المعلومات وتوظيفها في تحقيق األمن لوجود نفس 

 ).22- 21منطلق .(التحديات والمهددات
 ).23منطلق.(ضرورة تأكيد حوار الحضارات ومبدأ الحوار بين أتباع الديانات .9

جماعية تضامنية، وال بد لها من تأكيد أن مسؤولية مكافحة اإلرهاب هي مسؤولية  .10
  ).25- 24منطلق .(إتباع النهج التكاملي  في التصدي لإلرهاب

  :أهداف اإلستراتيجية
  :تهدف اإلستراتيجية اإلعالمية العربية لمكافحة اإلرهاب إلى تحقيق األهداف التالية

 إلرهاب، وتكوين رأي عام مناهض للعنف والتطرفاحقيقة تعريف الجمهور ب. 
  1(البرامج اإلعالمية من كل ما من شأنه التشجيع على اإلرهاب والتطرفتنقية(. 
  تجديد لغة الخطاب اإلعالمي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة للجهاد، من خالل التمييز

بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة ضد االحتالل، وذلك في إطار المبادئ المنصوص 

                                                            
  .7، 6. ص ص سابق،مرجع  ،"اإلستراتجية اإلعالمية العربية المشتركة لمكافحة اإلرھاب" -1
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ائع السماوية، وكذلك المنصوص عليها عليها في الشريعة اإلسالمية وغيرها من الشر 
 .في ميثاق األمم المتحدة وغيرها من المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان

 من خالل مختلف البرامج اإلعالمية أن الدين اإلسالمي يدعو للتسامح ونبذ  إبراز
 .العنف والقتل والتطرف

 لتطرف، وتعميق التضامن بين تكامل العمل اإلعالمي العربي لمكافحة اإلرهاب وا
 .الدول العربية

  ،تأهيل وتنمية الكوادر اإلعالمية العربية للتعامل مع مختلف التكنولوجيات الحديثة
 .اإلعالمي وتفعيل دور المكاتب اإلعالمية العربية ومؤسسات اإلنتاج

 فادي تبصير األسر العربية بمسؤوليتها نحو تنمية الوعي الثقافي لألجيال الناشئة، لت
 .الوقوع في شرك وفخ اإلرهاب

 منح فرصة للتائبين لالندماج مرة أخرى في المجتمع. 
  ترسيخ الوعي حيال النتائج الوخيمة لهذه الظاهرة، وتزويد المواطن العربي بكل

 .المعلومات التي يحتاجها ليأخذ احتياطاته
  ة النمطية عنتكثيف األداء اإلعالمي الموجه إلى خارج الوطن العربي لتغيير الصور 

  .)1(العرب والمسلمين، وٕابراز الدور الحقيقي لهم في مواجهة ومكافحة هذه الظاهرة
  

  

                                                            
  .8 .، صمرجع سابق، "اإلستراتجية اإلعالمية العربية المشتركة لمكافحة اإلرھاب" - 1
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  :م2030وزراء اإلعالم العرب يضعون إستراتيجية مكافحة اإلرھاب  -ثالثا

في إطار محاربة الهاجس اإلرهابي الذي يقبع على رأس العرب في السنوات األخيرة، 
 12، في 48العرب في ختام دورته أعمال دورته العادية  الـ أشار مجلس وزراء اإلعالم 

، على الضرورة التضامن بين الدول العربية لمواجهة اإلرهاب وتجفيف منابع م2017جويلية 
، كما شدد لتقويضهتمويله ومواصلة الجهود والتنسيق على المستويين اإلقليمي والعالمي 

مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري،  المشاركون في هذا اللقاء على تنفيذ قرارات
تعزيز البرامج  إلىومجلس وزارات اإلعالم  والجهات المعنية باإلعالم في الدول األعضاء 

والمشروعات الخاصة بمواجهة ظاهرة اإلرهاب بشتى الطرق، كما طلب كذلك الوزراء 
لعقد ورش عمل ودورات  المشاركون في الدورة إتحاد إذاعات الدول العربية على وضع خطة

خاصة للمحررين واإلعالميين في مجال السمعي البصري واإللكتروني حول كيفية التعاطي 
  .مع ظاهرة اإلرهاب ومعالجتها

 هذا ودعا مجلس وزراء اإلعالم العرب على ضرورة اإلهتمام اإلعالمي بما تقوم به 
لدولية، والتأكيد على مركزية قضية دولة االحتالل الصهيوني من انتهاكات للقوانين والشرائع ا

فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة 
  .)1(دولة فلسطين

 :  بغداد عاصمة اإلعالم

لقد اعتمد مجلس وزراء اإلعالم العرب، العاصمة العراقية بغداد عاصمة لإلعالم 
لمجلس وزراء  48في ختام أعمال الدورة العادية الـ  ، الذي جاء م2018العربي لعام 

                                                            
 12القاھرة،  األربعاء  ريدة عاجل اإللكترونية،ج، "2030وزراء اإلعالم العرب يضعون إستراتجية مكافحة اإلرھاب " -  1

  http://www.ajel.sa/local/1910531:                                                     م، على الرابط التالي2017جويلية 



مهام اإلعالم األمني ودوره في الحفاظ على األمن الوطني في المجتمعات : الفصل الثاني
 العربية

 
 

101 
 

جويلية  12اإلعالم العرب التي عقدت في مقر األمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة في 
، والتي كانت برئاسة تونس، كما واختار المجلس تشكيل مكتبه التنفيذي الجديد م2017

ائبا، وعضوية مصر واإلمارات واألردن للعامين المقبلين برئاسة الـسعـودية، والسودان ن
والصومال والعراق وموريتانيا، وهي الفكرة التي تهدف إلى رفع كفاءة اإلعالم واإلعالميين في 
الدول العربية من خالل التدريب وورش العمل ومن خالل النقاش والحوار حول مجموعة من 

  .القضايا اإلعالمية العربية بما فيها قضية اإلرهاب

" القدس"لقد  اختار المجلس التنفيذي لوزراء اإلعالم العرب العام الماضي هذا و  
نفسه أن  ، قبل أن يعلن المجلس في نوفمبر من العامم2017عاصمة لإلعالم العربي لعام 

تكون المدينة ذاتها عاصمة دائمة لإلعالم العربي دعما للقضية الفلسطينية، على أن يتم 
التوازي معها لتسليط الضوء على القضايا العربية والتحديات اختيار عاصمة عربية كل عام ب

  .)1(التي تواجه األمة العربية

كما وطالب مجلس وزراء اإلعالم العرب من وزارات اإلعالم والجهات المعنية باإلعالم 
في الدول العربية والقنوات الفضائية العربية واإلعالميين والصحفيين العرب بالعمل على 

ء بميثاق الشرف اإلعالمي العربي من مبادئ وأهداف تكرس االلتزام باألمانة تفعيل ما جا
والموضوعية وتحري الدقة والمصداقية فيما يبثه اإلعالم العربي بكافة أشكاله من بيانات 

  .)2(ومعلومات،  وأخبار وضرورة الحصول عليها من مصادرها األساسية

  

                                                            
جويلية  12األربعاء وكالة األناضول لألنباء، القاھرة،  ،"2018إعتماد بغداد عاصمة لإلعالم العربي "، خالد إبراھيم - 1

  /http://aa.com.tr/ar:                                                                                      م، على الرابط التالي2017
  .مرجع سابق، "2030وزراء اإلعالم العرب يضعون إستراتجية مكافحة اإلرھاب " - 2
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  .لعربية في مواجهة الجريمةالخطة األمنية واإلعالمية ا: المطلب الثاني
ارتبط مفهوم الجريمة المنظمة بتطور الحياة اإلنسانية وتأثرها بالمتغيرات السياسية لقد 

فانتقلت الجريمة، بأشكالها البسيطة وعناصرها األولية، . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
رسات الالأخالقية المهددة إلى مرحلة التنظيم العابر للحدود، حيث ارتبط اسمها بجميع المما

، حيث أن عدة أجزاء من الوطن العربي تشهد ظروفا أمنية )1(للقيم والعادات اإلنسانية
مضطربة وأوضاعا إنسانية واقتصادية صعبة تصاعدت معها وتيرة اإلرهاب وانتشرت 
األسلحة وتنامت تجارة المخدرات وازدادت وتيرة هجرة المدنيين ما أدى الرتفاع معدالت 

ونظرًا لخطورة هذه الظاهرة المتنامية، بذلت الكثير من الدول  ،)2(الجريمة  باختالف أنماطها
 والهيئات الدولية بما فيها العربية جهودًا معتبرة للتصدي لها ومكافحتها بكل السبل، حيث

عندما أنشأت جامعة  م1950بدأت مسيرة التعاون العربي ضد الجريمة المنظمة منذ عام 
تمَّ تأسيس  م1960وفي عام . عربية ما يسمى المكتب الدائم لشؤون المخدراتالدول ال

 م1977المنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد الجريمة، التي استُبدلت الحقًا في عام 
بمجلس وزراء الداخلية العرب، وبقرار منه تمَّ إحداث المركز العربي للدراسات األمنية 

د أكاديمية، ثم جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ومقرها والتدريب، الذي أصبح فيما بع
  . الرياض في المملكة العربية السعودية

                                                            
  :م، على الرابط التالي2017الموسوعة العربية،  الجريمة المنظمة، القانون الجزائي،ماھر ملندي، - 1

http://arab-ency.com/law/detail/164715 
  :، على الرابط التالي2017أفريل  7 جريدة الغد األردني،، "إرتفاع معدالت الجريمة في الوطن العربي" - 2

http://www.alghad.com/articles/1539372  
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» اإلستراتيجية األمنية العربية«أقرَّ مجلس وزراء الداخلية العرب  م1982وفي عام 
التي تهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة جميع أنواع الجرائم، بما 

  .)1(اإلجرام المنظمفيها 

  :المكتب اإلقليمي لمكافحة الجريمة والمخدرات في البلدان العربية -أوال

، م1997 تأسس المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مصر
لتناول ملفات مكافحة الجريمة في مصر والجزائر والبحرين والعراق وٕاسرائيل واألردن 

وعمان وفلسطين المحتلة وقطر والسعودية والسودان وسوريا وتونس  والكويت ولبنان والمغرب
ة والمخدرات للشرق واإلمارات واليمن، حيث تتمثل مهام المكتب اإلقليمي لمكافحة الجريم

  :فريقيا فيإاألوسط وشمال 

  تنبيه الحكومات لتهديد إساءة استخدام المخدرات على األفراد واألسر والمجتمعات
  .والمؤسسات

  .ودعم شراكات محلية ووطنية لتناول قضايا الجريمة بكل أنواعها بناء

 دعم وتعزيز جهود الحد من إساءة استخدام المخدرات وخاصة بين الشباب.  

 م المتعلقة تعزيز التحركات الوطنية للتصدي إلنتاج المخدرات والتجارة فيها والجرائ
 .بها

 2(ايا الجريمةتوفير المعلومات والتحليالت والخبرات األخرى في قض(.  

                                                            
  .جع سابقمرماھر ملندي،  - 1
ن، .م.د: الرياض(مجلس وزراء الداخلية العرب، : نقال عن، "السنوات الحرجة في تاريخ المخدرات"محمد فتحي عيد،  -2

1990.( 
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  :إدارة الشرطة الدولية والعربية -ثانيا

تمثل أهمية واختصاصات إدارة الشرطة العربية والدولية بمملكة البحرين في منع 
الجريمة ومحاربتها عبر تحسين التعاون الشرطي الدولي من خالل تسهيل تبادل المعلومات 

نية بإنفاذ القانون، لضمان تمكن على أوسع نطاق ممكن بين جميع السلطات الجنائية المع
أجهزة الشرطة في دول العالم من التواصل فيما بينها بشكل أمن، كما تتيح لها فرصة 
الوصول إلى قواعد البيانات الشرطية وما توفرها من معلومات بالسرعة الممكنة، كما تسهم 

 . ا ومهاراتهافي تحسين قدرات األجهزة الشرطية لمنع اإلجرام ومحاربته وتطوير معارفه

نتربول هي العمل على قيام عالم أكثر أمنا وسالما بعد أن إن الغاية األساسية لأل
انتشرت العمليات اإلجرامية وامتدت إلى عدد كبير من الدول ، األمر الذي أدى إلى ظهور 
المكتب العربي للشرطة الجنائية باألمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمة 

ولية للشرطة الجنائية وتفعيل اختصاصات وصالحيات كال منهما من خالل وظائف الد
األجهزة المكونة لهما وذلك بجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجرائم والمجرمين، وتعد 

الداخلية بجميع الدول األعضاء باألمانة  ةمزة الوصل بين وزراإدارة الشرطة العربية والدولية ه
 إنظمتمنذ أن " نتربول األ" مة الدولية للشرطة الجنائية وزراء الداخلية والمنظ العامة لمجلس

ظمة م والمن1971البحرين إلى المنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد الجريمة في عام 
وتسهم إدارة الشرطة العربية والدولية : م 1972في عام ) نتربولاأل(الدولية للشرطة الجنائية 

ن بدور مهم في تأمين التعاون بين كافة الدول األعضاء في مختلف في مملكة البحري
  :ومن أهم واجبات إدارة الشرطة العربية الدولية نجد ،)1(المجاالت األمنية

                                                            
أكتوبر  12الخميس  اإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني،إدارة الشرطة العربية والدولية، - 1

  /http://www.acees.gov.bh/interpol:                                                            يم، على الرابط التال2017
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تبادل المعلومات عن طريق تشجيع البلدان األعضاء على استخدام منظومة  -
ت المجمعة االتصاالت التي تتيح على مدار الساعة التقصي عن بعد في المعلوما

  .من كل أنحاء العالم والمضمنة في قواعد البيانات المركزية

إصدار النشرات الدولية بشأن المطلوبين الفارين أو النشرات األخرى بشأن األشخاص  -
  .ستخبار األسبوعية الخاصة بالجرائمالجثث المجهولة الهوية ورسائل اإلالمفقودين أو 

شخاص المطلوبين ومتابعة قضاياهم مع متابعة ملفات االسترداد المتعلقة باأل -
 يتائج الصادرة بحقهم وتلقي الشكاو السلطات القضائية وٕابالغ الدول الطالبة بالن

واالستفسارات والطلبات التي ترد عبر القنوات الدبلوماسية واألعداد والتحضير 
مانة والتنسيق للمشاركة في المؤتمرات واالجتماعات والندوات التي تعقد في نطاق األ

نتربول نايف العربية للعلوم األمنية واألالعامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة 
وتوثيق المشاركات ومتابعة االستبيانات والنشرات اإلحصائية وٕاحالتها للجهات المعنية 

  .)1(وٕاعادتها للجهات الطالبة بعد تعبئتها بالمعلومات المطلوبة

مانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومكاتبها ستالم المراسالت الواردة من األإ -
ليون / نتربوللدول العربية واألمانة العامة لألالمتخصصة وشعب االتصال في ا

  . والمكاتب المركزية الوطنية للدول األعضاء

التعميم محليًا عن األشخاص المطلوبين دوليًا وعربيًا بموجب النشرات الدولية  -
   .وٕاذاعات البحث العربية

                                                            
تعميما خالل العام الحالي  143أصدرنا : العقيد أبو جابر* لـ الدستور  األردنيةالشرطة العربية والدولية  إدارةمدير " - 1

  :على الرابط التالي. 2005مارس  26عمان، السبت   جريدة الدستور،، "تمھيدا لمحاكمتھم األردن إلىلتسليم مطلوبين 
https://www.addustour.com/articles/725790 
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المالحقة الخارجية لألشخاص المطلوبين لسلطاتنا القضائية من خالل المكتب العربي  -
ربية وعن طريق األمانة العامة للشرطة الجنائية وشعب االتصال في الدول الع

  .نتربول والمكاتب المركزية الوطنية للدول األعضاءلأل

والدولي وتبادل  تنظيم ومتابعة قيود األشخاص المطلوبين على المستويين العربي -
  .)1(المعلومات الجنائية بخصوصهم

  :المكتب العربي للشرطة الجنائية -ثالثا

لقد كلف المكتب العربي للشرطة الجنائية من قبل األمانة لمجلس وزراء الداخلية العرب 
 باسمالتابعة لجامعة الدول العربية بتحقيق التعاون الشرطي العربي، من خالل ما عرف 

لس وزراء الداخلية العرب ومقره في عاصمة كل دولة، حيث أنه عندما شعب إتصال مج
معلومات عن أن هناك متهما قد " شعبة االتصال"تتوافر لدى المكتب المركزي الوطني 

إرتكب جريمة وهرب إلى خارج البالد، فإن جهة الشرطة المحلية ابتدءا تتولى إعداد النماذج 
بة العامة الخاصة وترسله مع بيانات كاملة إلى هذا الخاصة بقرار القبض الصادر من النيا

المكتب الوطني، والذي يعتمد هذه المستندات مع صورة فوتوغرافية للمتهم، ثم ترسل هذه 
  .المستندات وعليها صورة كنشرة عربية

بعد ذلك يعيد المكتب العربي للشرطة الجنائية، إصدار نشرته عن هذا المتهم بالبيانات 
توزيع هذه النشرة على جميع المكاتب المركزية الوطنية للدول العربية األعضاء  الواردة، ويتم

في جامعة الدول العربية، لتتم بعد ذلك كل اإلجراءات للقبض على المتهم في الدولة الموجود 
فيها، وهذا ما يبين أن للنشرة العربية تأثير فاعل في إطار التعاون الشرطي العربي، ومن 

                                                            
، على الرابط 2011ماي  11، األربعاء جريدة الدستور، عمان، "نتربولالشرطة العربية والدولية األ إدارةواجبات " -  1

  http://addustour.com/articles/756741                                                                               :   التالي 
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ة في مالحقة الهاربين من الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة، كما تعد وسيلة األدوات الفاعل
من وسائل إعالم بعض الدول بالمعلومات الجنائية المسجلة عن هؤالء  األشخاص مرتكبي 

  .)1(الجرائم في دولة أخرى

  :االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية -رابعا

العربية من خالل االتفاقيات الدورية التي تبرمها في كل مرة إلى تسعى األطراف 
مواجهة كل مظاهر الجريمة، والسعي الملح إلى استتباب األمن وتوفير الراحة والطمأنينة 

المستشار القانوني لألمين العام  "أحمد رضوان بن خضراء"للمواطن العربي، حيث نوه 
يمية حول التعاون الدولي واإلقليمي لمكافحة الجريمة للجامعة العربية أمام ورشة العمل اإلقل

، وهذا بالتعاون بين م2014فيفري  25المنظمة في منطقة الشرق ألوسط وشمال إفريقيا يوم 
الجامعة العربية ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمشاركة الخبراء المعنيين 

اقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في  مجال مكافحة الجريمة، بأهمية االتف
واالتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،  واالتفاقية العربية لمكافحة الفساد، 
واالتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تم التوقيع عليها في االجتماع 

ودخلت حيز النفاذ أواخر  م2010خلية العرب عام المشترك لمجلسي وزراء العدل والدا
ة الجريمة وتهدف جميعها إلى تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافح م2013

الخاص بإنشاء شبكة  م2012وأكد أهمية تفعيل قرار قمة بغداد  .المنظمة عبر الوطنية
زيز التعاون اإلقليمي تعاون قضائي عربي في مجال مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة لتع

  .)2(والدولي في المجال القضائي

                                                            
  .25، 24. مركز اإلعالم األمني، ص ص ،"التعاون اإلجرائي الدولي في مجال تسليم المجرمين"على حسن الطوالبة، - 1
وكالة أنباء ، "الجريمة المنظمة عبر الحدود الجامعة العربية تدعوا إلى تضافر الجھود اإلقليمية والدولية لمكافحة"- 2

  http://wam.ae/en/details/1395240267951:                       ، على الرابط التالي2014فيفري  25اإلمارات، 
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مادة، بين األحكام  40من  م2017هذا وتتكون االتفاقية العربية لمواجهة الجريمة لسنة 
الجنائية والمدنية، وتدابير مكافحة الجريمة المنظمة، فضال عن التحقيقات المشتركة بين 

  :، على ما يأتي3كما ذكرت في المادة  ويشمل نطاق تطبيق االتفاقية... الدول العربية

  .ةاألفعال المجرمة بمقتضى هذه االتفاقي. 1

أية جريمة أخرى منظمة عير الحدود الوطنية معاقب عليها بعقوبة سالبة  .2
  .للحرية لمدة ال تقل عن ثالثة سنوات، وفقا للقوانين الوطنية لكل دولة

  :كبتتكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية إذا ارت. 3

  .في أكثر من دولة واحدة -

في دولة واحدة، وكان اإلعداد والتخطيط لها أو توجهيها أو تمويلها أو  -
  .اإلشراف عليها في دولة أو في دول أخرى

في دولة واحدة، من جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في  -
  .أكثر من دولة واحدة

  .ولة أو دول أخرىفي دولة واحدة، وترتبت عليها أثار شديدة في د -

هذا وتعهدت كل دولة طرف في االتفاقية، أن تتخذ ما يلزم في إطار قانونها الداخلي 
  :لتجريم أي من األفعال التالية

  .غسل األموال، الفساد اإلداري -

  . جرائم القطاع الخاص -
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  . االحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية -

  . تزوير وتزييف العملة وترويجه -

  . ألشخاص خاصة النساء واألطفالاالتجار با -

  . انتزاع األعضاء البشرية واالتجار بها -

  ...اإلنتاج واالتجار الغير المشروعين باألسلحة. تهريب المهاجرين -

  :تنفيذ االتفاقية والمتمثلة في اآللية 40هذا خصصت المادة 

  .إنشاء قاعدة بيانات فيما يتصل بتطبيق هذه االتفاقية -

ي بشأن األشخاص المحكوم عليهم بأحكام إدانة نهائية عن إنشاء سجل جنائي عرب -
  .)1(إحدى الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية

ما تقوم به الشرطة والمراكز األمنية العربية من مجهودات جبارة  إلىهذا وباإلضافة 
لمحاربة الجريمة، ال يمكن أن ننسى الفضل الكبير الذي نلعبه الوسائل اإلعالمية بمختلف 

اعها في تنوير الوعي العربي ضد مشاكل اإلجرام، حيث تمثل المعلومات التي يقدمها أنو 
اإلعالم عن التنظيمات اإلجرامية أهمية كبرى في نجاح عمليات الشرطة، من خالل تحليل 
هذه المعلومات وترجمتها إلى سياسات وأساليب تنفيذ، تهدف إلى منع الجرائم وسرعة الكشف 

م، كما وتعتبر وسائل اإلعالم اليوم في المجتمع العربي جد مهمة نتيجة عن مرتكبيها وتعقيبه

                                                            
 2، الخميس 3299.ع الجريدة الرسمية البحرين،، "االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية"- 1

  .34إلى  13، ص 2017فيفري 
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لما تلعبها من أدوار أولية في تنمية الوعي الجماهيري باآلثار السلبية المرتكبة على الجريمة، 
  . )1(همابدور ورجال األمن وبث الثقة بين وٕاعالمهم

  .المخدراتالتعاون العربي المشترك في مجال مكافحة : المطلب الثالث
المخدرات دفعها إلى تكثيف الجهود لمواجهة هذه  آفةإن معانات الدول العربية من 

اآلفة، حيث عمدت األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من خالل خططها المرحلية 
لمكافحة االستعمال الغير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، إلى تبني أربع إستراتجيات 

  :نحاول التطرق إليها باختصار شديد من خالل هذا المطلب والتي هي كالنحو التالي والتي

  الخطة المرحلية األولى لإلستراتجية العربية لمكافحة االستعمال الغير المشروع
  :م1993- 1988للمخدرات والمؤثرات العقلية للسنوات 

شملت أهدافا ، و م1987لسنة  93وقد تم اعتماد الخطة بموجب قرار المجلس رقم  
وبرامج متعددة في مجاالت المخدرات وقاية ومكافحة وعالجا وتأهيال، وتولت األمانة العامة 
للمجلس تنفيذ هذه البرامج وفق خطط سنوية، وتم عرض نتائجها على المجلس بدوارته 

  .المتعاقبة

 الخطة المرحلية الثانية لإلستراتجية العربية لمكافحة اإلستعمال الغير المشروع 
  :م1998- 1994للمخدرات المؤثرات العقلية للسنوات 

، م1994لسنة  213مجلس وزراء الداخلية العرب الخطة الثانية بموجب القرار  اعتمد 
تطوير أساليب عمل أجهزة  إلىوتضمنت هذه الخطة مجموعة األهداف كذلك التي تسعى 

                                                            
دور وسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني في تفعيل الشراكة المجتمعية من أجل التصدي أحمد إبراھيم مصطفى،  - 1

  .3. م، ص2007، مركز اإلعالم األمني، للجريمة
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لمبذولة لتنفيذ اإلستراتجية، مكافحة المخدرات، وتعزيز فيما بينها، متابعة الجهود العربية ا
وكذلك تعزيز التعاون العربي مع الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة في محاربة 

  .المخدرات

 ية العربية لمكافحة اإلستعمال الغير المشروع يجة لإلستراتالخطة المرحلية الثالث
  :م2003- 1999للمخدرات والمؤثرات العقلية للسنوات 

، م1999للسنوات  309المرحلية الثالثة بموجب قرار المجلس  الخطة اعتمادلقد تم  
  :هذا وقد تضمنت الخطة مجموعة من األهداف منها

تحديث تطوير أساليب العمل أجهزة مكافحة المخدرات العربية، وتفعيل وتعزيز وتفعيل  -
  .سبل التعاون فيما بينها

  .اجهة المخدراتتشجيع الجهود التطوعية للمنظمات الغير الحكومية في مجال مو  -

العمل على توعية الرأي العام في الدول العربية بخطورة المخدرات والتبصير  -
  .بأضرارها

تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة غسل األموال المتحصلة من االتجار في  -
  .)1(المخدرات

  الخطة المرحلية الرابعة  لإلستراتجية العربية لمكافحة االستعمال الغير المشروع
  :م2006- 2004رات والمؤثرات العقلية للسنوات للمخد

                                                            
المركز القومي : القاھرة( ،االتجار الغير المشروع بالمخدرات والجھود الدولية للوقاية منھاعبد العال الديربي، - 1

  .131، 130. ،  ص ص)م2016لإلصدارات القانونية،
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، ولقد ضمنت هذه 2004لسنة  409وهي الخطة التي أعدها المجلس بموجب قرار 
  :الخطة أيضا جملة من األهداف والمتمثلة في

التعرف على حجم ظاهرة االتجار بالمخدرات ومستجداتها على المستويين العربي  -
  .والدولي

وتطوير سبل ومقومات خفض العرض والطلب الغير المساهمة في تعزيز وتفعيل  -
  .المشروعين على المخدرات والمؤثرات العقلية وتحقيق نهج متوازن بينهما

تعزيز سبل ووسائل مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية على المستوى العربي وفق  -
  .أحداث المستجدات التقنية المتطورة في هذا المجال

لين في مجال مكافحة المخدرات في الدول العربية، العمل على رفع مستوى العام -
  .وتعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم في مجاالت عملهم المختلفة

العمل على تفعيل دور اللجان الوطنية لمكافحة المخدرات في الدول العربية، وحث  -
مثل هذه اللجان في حالة  إنشاءالدول أعضاء مجلس وزراء الداخلية العرب على 

 .)1(هاعدم وجود

تنامي وفي السياق نفسه تم تكثيف الجهود بين الدول المغاربية في مجال محاربة 
ظاهرة االتجار بالمخدرات بكل أنواعها، وما يترتب عنها من أخطار محدقة على أمن 
وسالمة وصحة مواطني الدول المغاربية واقتصادياتها ومراعاة للتحوالت التي تعرفها هذه 

اق على مكافحة شبكات االتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، لما لها الظاهرة،حيث تم االتف

                                                            
- 2004الخطة المرحلية الرابعة لإلستراتجية العربية لمكافحة االستعمال الغير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية  -  1

  .م2004انفي مجلس وزراء الداخلية العرب، األمانة العامة، الدورة الحادية والعشرين، ج، 2006
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تكثيف تبادل ، زيادة إلى من ارتباط وثيق بأنشطة العصابات اإلجرامية سيما اإلرهابية منها
الخبرات والمعلومات والتقنيات الحديثة لكشف مصادر المخدرات وطرق تهريبها واألساليب 

صد األموال المحصلة من هذا النشاط اإلجرامي من أجل الحديثة المستعملة في ذلك ور 
  .)1(مصادرتها ومنع تبييضها أو استعمالها لتمويل أنشطة إجرامية أخرى

وفي سياق تطوير التعاون وتعزيزه بين الدول األعضاء في مجال مكافحة المخدرات 
ات الصلة فقد والمؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية وأشكال الجريمة المنظمة األخرى ذ

النظام ) م2008مسقط، ديسمبر (اعتمد المجلس األعلى في دورته التاسعة والعشرين 
. جلس التعاون لدول الخليج العربيةاألساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لم

أبريل  23خل حيز النفاذ في وتمت المصادقة عليه من قبل جميع الدول األعضاء ود
، م2013نوفمبر  28، وفي اجتماعهم الثاني والثالثين. أ المركز مزاولة أعماله، ليبدم2010

قرر وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون تبعية المركز لألمانة العامة، قطاع الشؤون األمنية، 
  2.ماليًا وادرياً 

في  "محمد بن علي كومان"األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب  هذا ولقد قال
ح له بمناسبة االحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف السادس تصري

والعشرين من شهر جويلية من كل عام، أن تحديات المخدرات المتزايدة يوما بعد يوم، تنذر 
بخطورة هذه المشكلة وتفاقمها، ما يتطلب المواجهة الفعالة لمخاطرها وتحدياتها، من خالل 

ت المهنية الرسمية منها واألهلية في ضوء خطط وبرامج محددة تعمل تعاون مختلف الهيئا
                                                            

، موقع وزارة الداخلية والجماعات 2013أفريل  21بيان الرباط   اجتماع وزراء داخلية دول إتحاد المغرب العربي، -  1
  :على الرابط التالي 2017أكتوبر  1المحلية والتھيئة العمرانية الجزائرية، شھد يوم 

 http://www.interieur.gov.dz/index.php/a 
سبتمبر  26شھد يوم  ،"التعاون في مجال مكافحة المخدرات" ،لمجلس التعاون لدول الخليج العربية األمانة العامة- 2

  http://www.gcc-sg.org/ar-sa/CooperationAndAchievements:                     ، على الرابط التالي2017
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الجهود التي يبذلها مجلس وزراء "منوها إلى " على التصدي لهذه المشكلة بوجوهها المختلفة
الداخلية العرب وأمانته العامة في مجال الحد من المخدرات وقاية ومكافحة وعالجا، والتي 

المذكورة، ومتابعة تطوراتها ر متعددة في جميع المجاالت تبلورت في اعتماد برامج وتدابي
العربية  اإلستراتيجيةحدث المستجدات الدولية بهذا الشأن، ومن بين ما تم إقراره أوفق 

لمكافحة االستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وخططها المرحلية األربع، 
ظاهرة المخدرات، واالتفاقية العربية لمكافحة والخطة اإلعالمية العربية الموحدة لمكافحة 

االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والقانون العربي الموحد للمخدرات 
النموذجي، كما يشار أيضا إلى المؤتمرات العربية السنوية لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات 

ت واألبحاث التي يتم إعدادها في التي تعقد في نطاق األمانة العامة للمجلس، والدراسا
مجاالت الظاهرة المختلفة، وكذلك االجتماعات والندوات والدورات التدريبية التي تعقد في 
مجاالت الوقاية والمكافحة والعالج، كما يحرص المجلس من خالل أمانته العامة على تعزيز 

لتبادل الخبرات في  التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال،
سعي المجلس إلى تطويق ظاهرة المخدرات وٕابعاد "وأشار إلى ". جميع جوانب الظاهرة

إلحساس العميق واأخطارها وويالتها عن مجتمعاتنا العربية في ظل تعاون إيجابي بناء 
يها بالمشكلة، مقرونا بتبني وتعزيز المبادئ والقيم اإلسالمية التي تحرم المخدرات وتؤثم تعاط

  .)1(واالتجار بها وترويجها

                                                            
، اإلثنين 1025.عالمنامة البحرين،  أونالين، جريدة الوسيط، "يجب تعزيز التعاون العربي لمكافحة المخدرات: كومان"-  1

  http://www.alwasatnews.com/news/470439.html:              م، على الرابط التالي2005جويلية  27
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كما قام مجلس وزراء الداخلية العرب بإعتماد العديد من القوانين واإلتفاقيات والخطط 
التي ترمي كلها إلى دعم التعاون العربي في هذا المجال وٕاحكام الرقابة على المخدرات، 

  :ونلخصها كالتالي

، م1986عتمد سنة إالذي  الموحد لمراقبة المخدرات، القانون العربي النموذجي .1
والمقصود به هو إعتماده كنموذج تستهدي به الدول األعضاء عند وضعها تشريعا 

 .جديدا في مجال المخدرات

لقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، التي أقرت عالخطة اإلعالمية واإلصدارات المت .2
 ، من أجل التصدي بشكل فعال آلفة المخدرات على أساس قناعةم1994سنة 

عربية راسخة بأن هذه المهمة في الواقع مسؤولية جماعية مشتركة بين كل الدول 
 .العربية

العمل التنسيقي الهام الذي يقوم به المكتب العربي لشؤون المخدرات، الكائن مقره  .3
بعمان العاصمة األردنية، وهو واحد من المكاتب الخمسة التي تتفرع عن األمانة 

  .)1(ية العربالعامة لمجلس وزراء الداخل

  :الموّحدة للتعاون القضائياالتفاقية العربية  -أوال

لجنٌة من الخبراء الذين اختارهم  - على مدى ست سنوات  -قام بإعداد هذه االتفاقية 
بصياغة اتفاقيَّة  م1977مجلس وزراء العدل العرب، وكلَّفوهم أثناء اجتماعه في الرباط سنة 

دة للتعاون القضائي،    . م1983ثم أقرَّها في اجتماعه بالرياض سنة عربية موحَّ

                                                            
جامعة نايف العربية للعلوم : الرياض( الندوة العلمية التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات،عيسى القاسمي،  - 1

  . 17. ، ص)،2005جوان  22-20األمنية، 



مهام اإلعالم األمني ودوره في الحفاظ على األمن الوطني في المجتمعات : الفصل الثاني
 العربية

 
 

116 
 

تنصُّ هذه االتفاقية على أهمية تباُدل المعلومات، وتشجيع الزيارات وعْقد الندوات، 
  .والتعاون في مجال ُصُحف الحالة الجنائية

د للمخدرات  على هذه االتفاقية؛ ) م1986(وقد استند القانوُن العربي النموذجي الموحَّ
ئم المنصوص عليها فيه من الجرائم الُموِجبة للتسليم، وحين أخذ بأسلوب حين اعتبر الجرا

  .)1(التسليم المراِقب للُمهرِّبين وَمن وراءهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية

الندوة العربية للتخطيط والتعاون اإلستراتيجي في مجال مكافحة المخدرات، دبي  -ثانيا
  :اإلمارات العربية

المخدرات العربية المشاركون في الندوة العربية للتخطيط والتعاون  لقد أقر ممثلو أجهزة
اإلستراتيجي في مجال مكافحة المخدرات التي عقدت بمدينة دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

  .م2007أكتوبر  31إلى  29خالل الفترة من 

عها حيث أكدوا على التزامهم على توحيد الجهود في السيطرة على المخدرات وما يتب
من جرائم ذات العالقة، وذلك من خالل التعاون الفعال والتنسيق المستمر على كافة 

 التأثيرالمستويات، فضال عن خلق مناخ مالئم ضد ثقافة المخدرات، وذلك بهدف الحد من 
السلبي لتعاطي المخدرات في مجتمعاتنا، والعمل على معاقبة جميع األشخاص الذين يمولون 

يج المخدرات غير ويشاركون في استيراد وتصنيع وزراعة وترو ويخططون وينظمون 
  :عت من خالل هذا اللقاء على وضع مجموعة من األهداف والمتمثلة فيالمشروعة، حيث س

تعيين ضباط إتصال في مجال مكافحة المخدرات على المستوى الثنائي أو دون  .1
وع بالمخدرات اإلقليمي في بلدان المصدر التي يشكل فيها اإلتجار غير المشر 

                                                            
د للُمخدِّراتعمان،  -الرياض  -تونس : منشورات المكتب العربي لشؤون المخدرات - 1  ،القانون الَعربي النَُّموذجي الموحَّ

  .1986 :الدار البيضاء
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خطرًا كبيرًا على الدول المتضررة حسب اإلمكانيات المتاحة للدولة بهدف تيسير 
جمع األدلة والمعلومات المتعلقة بالجماعات المنخرطة في اإلتجار بالمخدرات 

 .ومالحقتها قضائياً 

تفعيل دور المؤسسات اإلعالمية العربية وتوحيد الرسالة اإلعالمية في مجال  .2
خدرات وخفض الطلب عليها وذلك عن طريق تنفيذ حمالت إعالمية مكافحة الم

هادفة واستغالل دور الفضائيات استغالال أمثًال وتوفير دورات تدريبية 
  .لإلعالميين

تكثيف الحمالت التوعوية التي تستهدف كافة شرائح المجتمع بما في ذلك  .3
ي وتنمية المدارس والجامعات وكذلك القطاع الخاص وتشجيع العمل التطوع

الوازع الديني وغرس القيم األخالقية عن طريق تبسيط المواد التوعوية ومخاطبة 
الفئات المستهدفة بطرق مبتكرة وخالقة بما في ذلك استعمال الشبكة العنقودية 

الذي تنفذه شرطة دبي  "حماة المستقبل الدولي"واالستفادة من برنامج ) اإلنترنت(
جهات دولية أخرى مثل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع األمم المتحدة و 

   .المتاح لكافة الدول العربية

السعي من اجل تأسيس مجلة أمنية عربية متخصصة في قضايا المخدرات  .4
 . واإلدمان عليها يتم توزيعها على كافة العاملين في مجال مكافحة المخدرات
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) نك معلومات جنائيةب(إنشاء منظومة معلوماتية جنائية على المستوى اإلقليمي  .5
  .)1(بهدف تجميع وحفظ وتوثيق المعلومات الجنائية المتعلقة بقضايا المخدرات

  

  

  

  :الفصل استنتاج
إذا تكّلمنا اليوم عن اإلعالم األمني العربي نجده من وجهة االهتمامات التي تولى له 

ّدة ندوات من طرف الهيئات العربية الرسمية والغير الرسمية جّد إجابية، حيث هناك ع
ومحاضرات ودورات تكوينية يقوم بها مختصين في الشأن اإلعالمي األمني العربي وهو ما 
الحظناه من خالل هذا الفصل، كما استنتجنا أيضا من خالله أّن موضوعات اإلعالم 
األمني في الوطن العربي عديدة، وخطط إستراتيجية إعالمية أمنية عربية تقريبا دورية، منذ 

ى عربي إعالمي، وهذا سعي للحفاظ على األمن الوطني في المجتمعات العربي، أّول ملتق
وموّجهة لكّل التهديدات والعراقيل التي قد تهّدد األمن القومي العربي، ولكن في المقابل يبقى 
هذا التعاون العربي المشترك يعاني من عّدة نقائص نلّخصها في العديد من النقاط التي 

صل من خلفية أن هذا التعاون العربي يبقى مجّرد إتفاقيات وخطط ذكرناها في هذا الف
مرسومة من طرف رؤساء الداخلية العرب دون تجسيد أرض الواقع خاصة فيما يتعلق 
بموضوع اإلرهاب أين تبقى مجهودات القائمين على اإلعالم األمني العربي معتبرا ال تقدم 

ة إلى نقص التمويل واإلمكانيات من غير جهدا مشتركا يعتمد على التكامل والتنسيق زياد
                                                            

 31إلى  29، دبي ،مارات العربية المتحدة، اإلالتعاون والتخطيط اإلستراتجي في مجال مكافحة المخدراتبيان دبي، - 1
  .2007أكتوبر 



مهام اإلعالم األمني ودوره في الحفاظ على األمن الوطني في المجتمعات : الفصل الثاني
 العربية

 
 

119 
 

بعض اإلستثناءات لبعض الدول العربية التي تبذل مجهودات جّبارة في مجال التوعية األمنية 
عن طريق مختلف وسائل اإلعالم المختلفة وكذلك األجهزة األمنية التي تترجمها مجموعة 

إذاعات الدول العربية، مجلس  من اآلليات في كّل من المركز العربي لإلعالم األمني، اتحاد
  .   وزراء الداخلية العرب، فضال عن جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث
واقع اإلعالم األمني في المملكة العربية 

  السعودية
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  :تمھيد
األخيرة عصرا صار فيه اإلعالم ضرورة من ضروريات الحياة، نتيجة نعيش في اآلونة 

لثورة اإلعالمية الكبيرة التي أثرت على المجتمع بشكل كبير وفرضت أنماطا جديدة من ا
وتنوع  السلوكات على األفراد لم تكن معهودة من قبل، األمر الذي زاد من تعقد الحياة

وقد أفرز هذا الواقع اإلعالمي المعاصر تشعبا في . جتماعيةالعالقات بين المؤسسات اإل
قتصادي، إعالم سياسي، إعالم ديني وكذلك إعالم صبح هناك إعالم إع المجاالت، إذ أجمي

أمني الذي توّكل له مسؤولية المساهمة في الوقاية من الجرائم واآلفات التي يشهدها 
المجتمع، وذلك من خالل تحصين أفراده من السلوك اإلجرامي ودعوتهم للتعاون مع رجال 

السلبية، لذلك تسعى الدول لوضع  آثارهااألمن لمكافحة كل أنواع الجرائم والحد من 
ستراتيجيات إعالمية أمنية تتوافق مع أهدافها ومصالحها، وذلك نظرا للدور الفعال الذي إ

  . تؤديه وسائل اإلعالم في مجال الحفاظ على األمن

ولتوضيح هذا الدور، تعرضنا في هذا الفصل إلى واقع اإلعالم األمني في المملكة 
  .العربية السعودية
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  .مكانة اإلعالم في سياسة المملكة العربية السعودية: ث األولالمبح
التعرض إلى دور اإلعالم األمني في المملكة العربية السعودية في مكافحة كل من قبل 

الجريمة والمخدرات والجرائم اإلرهابية، البد من التعرض أوال إلى بداية اإلعالم السعودي 
  .كة من أجل تنظيم مجالها اإلعالميدتها المملمعتالتي إإلعالمية وٕالى السياسة ا

  .البدايات األولى لإلعالم السعودي: المطلب األول
تشير البدايات األولى لإلعالم السعودي إلى أن النشأة األولى لهذا اإلعالم كانت    

عبارة عن خطوات متسلسلة تمت على أسس علمية ومنظمة، حيث كانت البداية عندما تم 
لتكون  عبد العزيز آل سعودم في عهد الملك 1924/ه 1343عام  صحيفة أم القرىء إنشا

كل ما يصدر عن الدولة من  شرنتالنواة األولى في منظومة اإلعالم السعودي، حيث كانت 
إطالع العالم وحرصه على  عبد العزيزقرارات وبيانات حكومية، واستمرارا الهتمام الملك 

أمر بإنشاء مجلس للدعاية للقيام أوضاع المملكة  ةلى حقيقالخارجي وخاصة اإلسالمي ع
 ، ثم جاءتم1936/ه1355م بمواجهة الحمالت المغرضة ضد المملكة وكان ذلك عا

مسيرة اإلعالم السعودي تتمثل في إنشاء اإلذاعة  ات أهمية بالغة فيذالخطوة الثانية وهي 
قناة إذاعية هي إذاعة  أول(م 1948/ه1368-09-22السعودية بمرسوم ملكي بتاريخ 

بتنفيذ الفكرة  فيصل بن عبد العزيزإلى األمير  موجه الملك عبد العزيزبتوقيع  )الرياض
ستكمال بناء اإلعالم السعودي صدر ملكة بالعالم الخارجي، وفي سبيل إبهدف ربط الم

 سميت اإلذاعة بمقتضاه بالمديرية العامة لإلذاعة، بعد م1954/ه1374مرسوم ملكي سنة 
ذلك تم إنشاء المديرية العامة للصحافة والنشر وتم ربط اإلذاعة بها، ثم صدر نظام 

أما بالنسبة إلنشاء التلفزيون السعودي فقد أصدر ، م1958/ه1378المطبوعات والنشر عام 
بيانا وزاريا أقر فيه مجلس الوزراء ببداية البث الرسمي من  فيصل بن عبد العزيزاألمير 

 ومع تزايدم 1965جويلية  7/ه1385ة وذلك بتاريخ التاسع ربيع األول محطتي الرياض وجد



 ني في المملكة العربية السعوديةواقع اإلعالم األم                                  الفصل الثالث

 
 

123 
 

- 10-09بتاريخ مرسوما ملكيا الملك فيصل هتمام باإلعالم محليا ودوليا أصدر اإل
يقضي بتحويل المديرية العامة للصحافة والنشر إلى وزارة اإلعالم لتشرف  م1962/ه1382

أصدر قرار مجلس الوزراء بتعديل  م2003/ه1424على وسائل اإلعالم، بعدها في عام 
  .مسمى وزارة اإلعالم ليصبح وزارة الثقافة واإلعالم

ستراتيجية في يخه إعالما متميزا ومؤثرا وأداة إعموما يعتبر اإلعالم السعودي طوال تار 
السياسة الداخلية للمملكة تعمل على التصدي للهجمات اإلعالمية المستمرة من الخارج وعلى 

  .)1(الوطنية واالنتماء الوطني توليد شعور

  .السياسة اإلعالمية للمملكة العربية السعودية: ثانيالمطلب ال
إن إسهام اإلعالم السعودي في توجيه المجتمع وتسليط الضوء على معالم التطور 
الشامل يتطلب وضع سياسة إعالمية تعنى باإلعالم كسلوك ووسائل وبرامج، وعلى هذا 

بتاريخ  2088/8ه ورقم  1401-09-12بتاريخ  2022/8لساميان األساس صدر األمران ا
بتشكيل المجلس األعلى لإلعالم السعودي برئاسة وزير الداخلية ) م1981( 09-1401- 28

ويعتبر المجلس هيئة تخطيطية إشرافية تعنى بوضع  األمير نايف بن عبد العزيز،السعودي 
إلى جانب المشاركة في  ،ها وتقييم آثارهامية وتشرف على تحقق أهدافسياسات التنمية اإلعال

عالج القضايا والمشكالت اإلعالمية التي تعيق تنفيذ المشروعات والبرامج اإلعالمية 
ومن هذا المنطلق  ،بمستوى يحقق أهداف السياسة اإلعالمية التي هي جزء من سياسة الدولة

المهم داخل المملكة وضعت وانسجاما مع هذه النظرة لإلعالم واالهتمام به كقطاع له دوره 
 السياسة اإلعالمية بالمملكة العربية السعودية من قبل المجلس األعلى لإلعالم وصدرت

وتتكون هذه  1982ه الموافق لـ  20/10/1402بتاريخ  169بقرار مجلس الوزراء رقم 

                                                            
  .50.، ص)1998القمم لإلعالم، : الرياض( ، اإلعالم السعودي النشأة والتطورساعد الحارثي - 1
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أولت  وقد. السياسة من ثالثين مادة تتناول مختلف الجوانب الثقافية، السياسية واالجتماعية
السياسة اإلعالمية في موادها الثانية، الثالثة، العشرون، األربعة والعشرون، الخمسة 

  .وعشرون الجوانب األمنية موضحة في هذه المواد العالقة بين اإلعالم واألمن

أما بالنسبة ألهداف السياسة اإلعالمية طرحت مجموعة واسعة من األهداف حيث جاء 
كافة البرامج اإلعالمية على اختالفها وهي ما يمكن تسميته بعضها بطابع عام تسعى لها 

والنهوض بالمستوى  االجتماعيةلسعودي أهمها معالجة المشكالت باألهداف الكلية لإلعالم ا
الفكري والحضاري للمواطنين، وجاء البعض اآلخر نوعيا حسب التخصصات التي تتناولها 

تكتسب . لى نشر الوعي األمني ومحاربة الجريمةالبرامج اإلعالمية منها البرامج التي تهدف إ
  .)1(هذه األهداف أهميتها من كونها تمثل المبادئ واألسس التي يقوم عليها اإلعالم السعودي

جموعة من الضوابط لتلتزم عالمية مإلحددت السياسة ا: ضوابط السياسة اإلعالمية
  :إلى قسمين وهما وابطالم السعودي، ويمكن تصنيف هذه الضبها كافة وسائل اإلع

  الضوابط العملية  الضوابط المنهجية
باللغة العربية الفصحى واستبعاد كل ما يقلل  االلتزام -

 .من أهميتها
 .باإلسالم في كل ما يصدر عن اإلعالم االلتزام -
 .الترفع عن كل ما يثير الفتن واألحقاد -
 االلتزامني منهج إعالمي موحد قائم على تب -

مملكة وكل ما يصدر عنها بالسياسة اإلعالمية لل
  .من لوائح وأنظمة

إعداد البرامج على أسس علمية تربوية  -
 .مدروسة

 .إسناد إعداد البرامج إلى متخصصين -
 .ستفادة من البحوث والدراسات اإلعالميةاإل -
أداء البرامج إلى مؤهلين وذوي  مإسناد تقيي -

  .مستوى رفيع من العلم والدين

، التعاون بين المواطنين ورجال األمن ، دور الصحافة السعودية في تحقيقمشعليعمر بن سالم بن سلمي ال:المصدر
  .30-29. ، ص ص)2003جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، : الرياض(رسالة ماجستير 

                                                            
  .51.ص مرجع سابق،ساعد الحرثي،  -  1
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  ستراتيجية اإلعالم األمني في المملكة العربية السعوديةإ: المطلب الثالث
ة اإلعالم األمني في المملكة العربية السعودية على عدد من  تراتيجيسترتكز إ

  :المقومات أهمها ما يلي

هدي من الشريعة اإلسالمية وفي ضوء تعاليمها النيرة الداعية إلى تعزيز العمل ب -1
صر التعاون بين المؤسسة األمنية والمؤسسة اإلعالمية، وعلى توظيف وسائل اأو 

ا التوعوية بهدف تحصين المجتمع من الجريمة اإلعالم المختلفة لمضامين رسالته
بالقيم األخالقية والتربوية بما يعصمه من االنحراف، واإلسهام في توجيه المواطن 
نحو السلوك السليم القائم على قيم األخالق واحترام القوانين واألنظمة، وترسيخ 

ألمنية فحسب من الجريمة ليست مسؤولية موكلة  إلى األجهزة ا القناعة بأن الوقاية
بل مسؤولية تتقاسمها مختلف المؤسسات المجتمعية على اختالف أنواعها ومن 

 .بينها المؤسسات اإلعالمية

المساهمة في تكوين رأي عام واسع يتعاون مع األجهزة المختصة من أجل الوقاية من  - 2
 .الجريمة ومكافحتها لتحقيق االستقرار والرخاء وحماية المجتمع من شرور اإلجرام

نشر الوعي األمني بين المواطنين وتقوية الحس لديهم بأهمية المشاركة الفعلية  -3
 .والمستمرة في مكافحة الجريمة

توعية الجماهير بوسائل المنع والطرق الوقائية من الجريمة وسبل عالجها مع  -4
لحماية أنفسها وممتلكاتها من مخاطر  تبصيرها بأهمية اتخاذ اإلجراءات الوقائية

 .الجريمة
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لتعاون مع أجهزة اإلعالم في وضع ضوابط علمية ثابتة تحكم التناول اإلعالمي ا -5
يضمن الحد من آثاره  ذيالعربي للقضايا واألحداث المختلفة ذات المردود األمني ال

 .السلبية

فرض مستوى مناسب من الرقابة على وسائل اإلعالم والنشر لكي ال تنساق وراء  -6
نترنت باعتبارها من أحكام الرقابة على شبكة اإل ة إلىاألفكار المتطرفة، باإلضاف

 .)1(الوسائل المتطورة التي يعتمد عليها أصحاب الفكر المتطرف في بث أفكارهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                            
ص  ،)2004جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، : الرياض( اإلعالم األمني واألمن اإلعالميبركة بن زامل الحوشان،  - 1
  .130، 129.ص
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اإلعالم األمني ومكافحة الجريمة في المملكة العربية : انيالمبحث الث
  .السعودية

ام العديد من الباحثين يعد السلوك اإلجرامي من أكثر المواضيع التي أثارت اهتم  
لدراسة السلوك اإلنساني،  وعلماء النفس، وعلماء االجتماع بأنه يشكل إحدى األسس المهمة

على اعتبار أن دراسة هذا السلوك ال تتم دون معرفة األسباب التي تمكن وراءه والدوافع التي 
بذاته، وٕاّنما هو ل محدد اإلجرامي ال يمكن إرجاعه إلى عامدفعت إليه، علما بأّن السلوك 

التكوين العقلي (نتيجة توفر مجموعة من العوامل، منها عوامل داخلية مرتبطة بذات الفرد 
وعوامل خارجية ناتجة عن الخلل في البيئة االجتماعية المحيطة ...) والنفسي، الوراثة

  .)1(باإلنسان من شأنها التأثير في شخصيته وتوجيه سلوكه

  .مة في المملكة العربية السعوديةالجريتاريخ  :المطلب األول
من خالل تتبع حركة الجريمة تاريخيا في المملكة العربية السعودية نجد أنها مرت   

بثالث مراحل منذ تأسيس المملكة إلى الوقت الحاضر، حيث تميزت كل مرحلة بحدوث 
  :جرائم وظواهر اجتماعية معينة أثرت على المجتمع السعودي، وهي كالتالي

  ):م1871-1826(األولى المرحلة 

مقاليد الحكم وتأسيس الدولة  محمد بن سعودتبدأ هذه المرحلة من تاريخ تولي اإلمام   
الدولة السعودية الثانية التي تأسست على يد   السعودية األولى، كما تشمل هذه المرحلة 

ثة، ومن حتى تاريخ فتح الرياض وبداية تأسيس الدولة السعودية الثال فيصل بن تركياإلمام 
أبرز الجرائم التي كانت سائدة في تلك المرحلة كانت عبارة عن جرائم أخالقية تتعارض مع 

وجرائم ) سرقة المواشي نتيجة الفقر(قيم ومبادئ المجتمع المسلم كجرائم النهب والسرقة 

                                                            
  .377.، ص2016، 2.، ع8.، ممجلة المحقق للعلوم القانونية والسياسية، "ارتكاب جريمة السرقة" - 1
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ختطاف، إضافة إلى جرائم القتل التي كانت منتشرة بشكل كبير في أنحاء المملكة خالل اإل
المرحلة، وكان القتل يحدث ألدنى سبب وذلك نتيجة لضعف السلطة السياسية، هذا إلى تلك 

جانب جرائم الثأر التي كان منتشرة أيضا بصورة كبيرة نتيجة عدم تطبيق أحكام الشريعة 
اإلسالمية، إضافة إلى جرائم المشاجرات التي كانت تصل أحيانا إلى القتل، والتي غالبا ما 

  .)1(فات حول ملكية األراضي الزراعية خاصة بين األقاربكانت نتيجة للخال

  ):م1985- 1902(المرحلة الثانية 

وذلك  1932إلى  1902تنقسم هذه المرحلة إلى فترتين زمنيتين، األولى تبدأ من   
بظهور سلطة سياسية تطبق الشريعة اإلسالمية بشكل حازم إلى غاية توحيد المملكة، تميزت 

جرائم القتل والثأر في جميع األقاليم وذلك لكونهم ال يزالون  يعيشون هذه الفترة باستمرار 
حياة البداوة المعروفة بقساوتها، إلى جانب استمرار الجرائم األخالقية وظهور جريمة الزنى 
وهتك األعراض واالغتصاب وتناول الخمور، باإلضافة إلى ظهور جرائم الغزو ونهب 

  .الحجاج

وهو تاريخ إعالن توحيد المملكة وخضوع جميع  1932من  أما الفترة الثانية تبدأ  
ففي هذه الفترة . 1975األقاليم لقيادة سياسية واحدة إلى غاية حدوث األزمة االقتصادية لعام 

وضع قانون أساسي إلنشاء دولة حديثة في اإلدارة والتنظيم واالتصاالت والدفاع والتعليم، 
لمعاصر، وفي المقابل تأثرت المملكة باألزمة وأصبحت هناك مقومات الدولة بمفهومها ا

المالية العالمية حيث تناقص عدد الحجاج خصوصا أن موسم الحج يعتبر أحد الموارد 
راء ذلك األساسية للملكة مّما أّدى بهذه األخيرة إلى اللجوء للمساعدات الخارجية، ومن ج

جرائم السرقة والثأر والقتل،  بسيطة، لذلك شهدت إستمرار في انتشارظلت الحياة االجتماعية 
                                                            

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، : الرياض(مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية خالد بن مسعود البشر،  -  1
  . 305.، ص)2000
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إضافة إلى ظهور جرائم أخرى لم تكن معهودة مكن قبل كجريمة تهريب المخدرات مع قدوم 
الحجاج إلى األراضي المقدسة واستغالل بعضهم موسم الحج لتهريب المخدرات في أمتعتهم 

  .)1(لغرض بيعها لسائقي السيارات الذين ينقلونهم

  ):لى يومناإ م1975(المرحلة الثالثة 

تبدأ هذه المرحلة مع انتشار األزمة االقتصادية وارتفاع أسعار النفط، وكانت هذه   
الفترة مؤثرة على تطور ظاهرة الجريمة، حيث شهدت ظهور أنماط جديدة من الجرائم تختلف 
عن الجرائم التقليدية، وٕازدادت بعض الجرائم التي سادت من قبل كجريمة تهريب المخدرات 

ومن أهم الجرائم . ا وفي المقابل انخفضت نسب جرائم أخرى كجريمة الثأر والقتلوتجارته
  :التي تعتبر جديدة على المجتمع السعودي في هذه المرحلة ما يلي

  جريمة االعتداء ضد األموال كسرقة السيارات التي مثلت أكبر نسبة من بين جرائم
 .السرقة، تليها سرقة المحالت التجارية والمنازل

 ئم النهب والتزوير التي تمثلت في تزوير الوثائق اإلدارية والشكوك المصرفية، جرا
 .)2(إضافة إلى جريمة الرشوة

مؤخرا والمتمثلة في عدة أنواع كتجارة  *الجرائم المعلوماتيةباإلضافة إلى ظهور 
سرية المخدرات عبر المواقع االلكترونية والترويج لها، االحتيال عن طريق اختراق األرقام ال

، مما أدى بالمملكة العربية السعودية إلى إدراج قوانين وأنظمة جديدة ...لبطاقات اإلئتمان

                                                            
  .306.ص ابق،مرجع سخالد بن سعود البشر،  - 1
  .307، 306.ص ص مرجع ذاته، - 2
ھي نوع من الجرائم الحديثة التي ارتبطت بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتتمثل في تلك  :الجرائم المعلوماتية - *

  .الجرائم التي يتم فيھا استخدام الكمبيوتر وما يتضمنه من برامج وأنظمة
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خاصة بمكافحة هذا النوع من الجرائم، ومن أبرز هذه األنظمة نظام مكافحة الجرائم 
  .م2007-03-26/ه1428-03- 07المعلوماتية الصادر في 

  :كة العربية السعوديةالدوافع المؤيدة إلى ارتكاب الجريمة في الممل

لتحقيق األنشطة والمجهودات التي تبذلها المؤسسات المختصة في مكافحة الجريمة   
ومن أهم الدوافع . البد من فهم البيئة التي تنتشر فيها الجرائم والعوامل المحيطة بتلك البيئة
  :أو العوامل المؤيدة إلى ارتكاب الجريمة في المملكة العربية السعودية ما يلي

  :البطالة-1

في المملكة العربية  *مركز أبحاث مكافحة الجريمةمن بين النتائج التي توصل إليها   
أن البطالة تعد أحد الدوافع الرئيسية المؤيدة إلى ارتكاب الجرائم في  م1999السعودية سنة 

المملكة، حيث تم توزيع إستبانة على السجناء الستطالع آرائهم، فاتضح من أجوبتهم أن 
  . 1عتبروا البطالة عامال دافعاإ من السجناء %79.5سبة ن

  :تدني المستوى التعليمي-2

توصل إليها مركز أبحاث مكافحة الجرائم أن نسبة كبيرة من مرتكبي ومن النتائج التي   
الجريمة في المجتمع السعودي مستواهم التعليمي متدني، وهي نفس النتيجة توصل إليها أحد 

سنة  »جرائم سرقة السيارات في المملكة العربية السعودية«أجراها بعنوان الباحثين في دراسة 

                                                            
، له دور بارز في م1983المراكز التابعة لوزارة الداخلية السعودية، أنشأ عام  ھو أحد: مركز أبحاث مكافحة الجريمة -  *

مجال مكافحة الجرائم في المملكة، مستخدما منھجا أكاديميا لتشخيص الظواھر اإلجرامية وذلك من خالل إصدار سلسلة من 
عدالت ھرية وسنوية تتضمن رصد مالبحوث الميدانية الموثقة بطريقة علمية، ومن ثم يقوم بإعداد تقارير إحصائية ش

داء األجھزة األمنية وتقديم توصيات إلى وزير الداخلية من شأنھا مساعدته في اتخاذ القرارات الجريمة ودوافعھا، وتقييم أ
  .)78.، صم1993التقرير السنوي لمركز مكافحة الجريمة، (المتعلقة بمجال مكافحة الجريمة 

  .392، 391. ص ص ق،مرجع سابخالد بن سعود البشر،  - 1
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والتي هدفت إلى معرفة األسباب المؤدية الرتكاب هذا النوع من الجرائم حيث  م2004
  .من المجرمين يقعون بين فئة األميين والمرحلة المتوسطة %92.5توصل إلى أن نسبة 

  :الفقر-3

بقة إلى أن الحالة المادية لمرتكبي جرائم سرقة كما توصلت نفس الدراسة السا  
  . السيارات كانت بين ضعيفة ومتوسطة

  : التفكك األسري-4

رائم النساء العالقة بين ج«بعنوان  م2006في دراسة أجراها أحد الباحثين سنة   
ستخدم والتي إ. »في المملكة العربية السعودية واالجتماعية االقتصاديةوعالقتها بالعوامل 

ها منهج المسح االجتماعي بهدف الكشف عن أهم العوامل االقتصادية واالجتماعية في
منهّن قد تعرضن للتفكك  %74المرتبطة بارتكاب النساء السعوديات للجريمة توصل إلى أن 

  .)1(األسري إلى جانب تدني مستواهّن التعليمي

  :تعاطي المخدرات-5

ة بين تناول الخمر وتعاطي المخدرات أثبتت الدراسات العلمية أن هناك عالقة وطيد  
وبين السلوك اإلجرامي حيث أجمعت الدراسات أن تعاطي المخدرات يعتبر أحد الدوافع 
الرئيسية والمساعدة على ارتكاب الجريمة، خصوصا وأن نسبة تعاطي المخدرات في المملكة 

في المملكة اتضح العربية السعودية تشكل نسبة عالية وفي إحدى الدراسات لخلفية الجريمة 
  .)2(أن تعاطي المخدرات كان دافعا وراء انتشار جرائم السرقة خصوصا سرقة الصيدليات

                                                            
رسالة ماجستير دور العوامل االجتماعية في تحديد أنماط الجريمة في المملكة العربة السعودية، فھد أديھم بن براك،  - 1
  .31، 30. ، ص ص)م2010كلية الدراسات العليا، : جامعة مؤتة(

  .34.ص مرجع سابق،محمد ناصر القحطاني،  - 2
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  .ضوابط نشر أخبار الجرائم في وسائل اإلعالم السعودية: المطلب الثاني
تعتمد أنظمة نشر أخبار الجرائم في دول الخليج العربية على سيطرة الدولة على   

للتنظيمات التي تحدد ما يسمح وما ال يسمح به في إطار يهدف وسائل اإلعالم وخضوعها 
إلى تنظيم استخدامات وسائل اإلعالم بالشكل الذي يحافظ على استقرار المجتمع، وقد 
كشفت إحدى الدراسات التي قام بها باحث في مجال اإلعالم األمني العربي أّن غالبية دول 

تتبع سياسة محددة حيال نشر الموضوعات األمنية الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية 
  :تتمثل مبادئها فيما يلي

يتم النشر وفق شروط محددة في غالبية الجرائم خاصة تلك التي لم يتم استكمال  .1
 :التحقيق فيها، ومن بين هذه الشروط ما يلي

  أن ال تقضي إلى ما يخل بأمن البالد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية
 .تعارض مع المصلحة الوطنيةت
 أن ال تؤدي إلى إثارة الفتن وبث التفرقة بين المواطنين. 
 أن ال تمس بكرامة األشخاص وحرياتهم، أو تؤدي إلى ابتزازهم واإلضرار بسمعتهم. 
 أن ال تؤدي إلى تحبيذ اإلجرام أو الحث عليه. 
  إذن من الجهة أن ال تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات إال بعد الحصول على

 .المختصة
متابعة وسائل اإلعالم للقضايا التي تؤثر على الرأي العام مثل جرائم القتل حتى  .2

 .صدور الحكم وتنفيذه
إجراءات التحقيق ال يتم نشرها إال بالتنسيق مع األجهزة المختصة لمراقبة مضمون  .3

 .النص أو التقرير الصحفي قبل نشره
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كسي أو سلبي بعد النشر وذلك لخصوصية الحرص على أن ال يكون رد الفعل ع .4
 .بعض القضايا

يتم النشر اليومي في الصحف المحلية باللغتين العربية واإلنجليزية في القضايا  .5
 .)1(المتعلقة باألمن

يتضح مما سبق أن وسائل اإلعالم في المملكة العربية السعودية تخضع لرقابة سابقة 
  .للنشر فيما يخص المواضيع األمنية

جهود اإلعالم األمني في مكافحة الجريمة في المملكة العربية : ب الثالثالمطل
  .السعودية

تعتمد وسائل اإلعالم األمني في المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الجرائم   
على إعداد برامج توعية وقائية تهدف لترسيخ قيم المجتمع المسلم ) سواء التقليدية أو الحديثة(

كما تهدف ). للتقليل من جرائم القتل وجرائم الثأر(التسامح واألخوة ونبذ العنف المتمثلة في 
  .لتقوية الوازع الديني وهذا لما له من أثر في تحديد سلوكات األفراد

كما تعتمد أيضا على بث برامج إذاعية مخصصة لتوعية المرأة وٕارشادها لتوجيه   
ها التربوية تجاههم كحثها على ترسيخ فكرة أطفالها نحو السلوك السوي، وتحسيسها بمسؤوليات

، وفكرة عدم االعتداء على أموال وممتلكات )للتقليل من جرائم التزوير مستقبال(عدم الغش 
فالها لحسن اختيار رفقائهم، ، كما توجهها لمراقبة وتوجيه أط)للتقليل من جرائم السرقة(الغير 
نداء "يبث من إذاعة الرياض، برنامج  الذي "طريق النور"برز هذه البرامج برنامج ومن أ
كما ساهمت الصحف السعودية في مجال التوعية .... الذي يبث من إذاعة جدة "السالم

                                                            
، 1.جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ط: الرياض( الم األمني واألمن اإلعالمي،اإلعبركة بن زامل الحوشان،  -  1

  .130، 129. ، ص ص)2004
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األمنية وذلك عن طريق نشر مقاالت من شأنها التقليل في بعض العوامل المؤدية إلى 
إلى إيجاد  ارتكاب الجرائم كتناولها لموضوع أخطار التفكك األسري ومحاولة توجيه األسر

حلول لمشاكلها، إضافة إلى مواضيع متعلقة بأخطار المخدرات التي تعد أحد أهم أسباب 
انتشار الجرائم في المجتمع السعودي، وتشجيع الشباب المتورطين في هذه اآلفة على للجوء 

  .)1(لمراكز العالج

عد من الظواهر أما بالنسبة للجرائم الحديثة المتمثلة في الجرائم المعلوماتية التي ت  
الحديثة التي ارتبطت بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة فقد عملت مؤسسات 
اإلعالم األمني في المملكة العربية السعودية على مكافحة هذا النوع من الجرائم منذ ظهورها، 

شرها إال أنها عرفت انتشارا واسعا في المملكة، وذلك من خالل تكثيف عدد المقاالت التي تن
الصحف المختلفة حول المواضيع المتعلقة بهذه الجرائم وتوعية المواطن بأخطارها مع التأكيد 

إضافة إلى بث برامج تلفزيونية توعية تهدف للتقليل من نسبة هذه الجرائم . على عقوبتها
وذلك عن طريق توعية الجمهور بأنواع الجرائم المعلوماتية، مخاطرها، وتشجيعهم على 

في حالة تعرضهم لها، كتعرضهم للتهديد عبر المواقع اإللكترونية وٕارغامهم على التبليغ 
أفعال معينة مقابل تهديدهم بنشر صور أو أسرار معينة تم الحصول عليها عن طريق 

  . )2( اختراق مواقع إلكترونية شخصية وغيرها من الجرائم

                                                            
، )1986جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، : الرياض( اإلعالم األمني وأبعاده في مسيرة األمة،التھامي نقرة،  -  1
  .121.ص

أكتوبر  1صحيفة جسر اإللكترونية، األحد ، "إللكترونية وأمن المعلوماتالجريمة ا"محمد بن عبد العزيز القشعمي،  -  2
  :الموقع. 2017

        https://www.seu.edu.sa.sites/jisr/article81                                                  .2017-10-01: اإلطالع 
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الذي . »ات التحقيقملف«برنامج : ومن أبرز هذه البرامج المختصة في هذا المجال  
يعرض على قناة السعودية، والذي يتضمن في كل حلقة من حلقاته موضوعا معينا يرتبط 

  .بالجرائم المعلوماتية ومخاطرها

، تناولت فيه قضية م2016جانفي  24مثال في إحدى حلقاته التي تم عرضها بتاريخ 
علومات السرية من قبل إختراق موقع إلكتروني إلحدى الشركات المالية والتالعب في الم

شاب محترف في هذا المجال لصالح قائد إحدى العصابات مقابل مبلغ مالي، مع العلم أن 
الشاب رفض في البداية، لكنه استسلم الحقا لتهديدات العصابة له عبر مواقع التواصل 

ته مّما عتراف بجريمملية لجأ إلى المراكز األمنية لإلاالجتماعي، إال أنه بعد إجراء هذه الع
  .ساعد األجهزة األمنية على إلقاء القبض على أعضاء تلك العصابة

توصلنا من خالل تحليلنا لهذه الحلقة إلى أن الهدف من تعرضها لهذا الموضوع بهذا 
الّشكل هو تشجيع المواطنين على اللجوء للمراكز األمنية للتبليغ عن أي تهديد يوجه لهم عبر 

 بإيجابياتولتوعيتهم بخطورة عدم التبليغ ثانيا، وأخيرا لتوعيتهم  المواقع اإللكترونية أوال، 
  .)1(التعاون مع األجهزة األمنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم

  

  

اإلعالم األمني ومكافحة المخدرات في المملكة العربية : المبحث الثالث
  .السعودية

ودية بصفة خاصة شهدت دول الخليج العربي بصفة عامة والمملكة العربية السع  
خالل السنوات األخيرة زيادة ملحوظة على إدمان المخدرات وتجارتها خاصة لدى فئة 

                                                            
  ).2017-10- 01: (اإلطالع   https://www.youtube.com : على الموقع، "ملفات التحقيق"برنامج  -1 
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وهو . الشباب، ومن الملفت للنظر قلة الدراسات واإلحصائيات الخاصة بهذه اآلفة الخطيرة
مخدرات باعتباره من األمر الذي جعل من وسائل اإلعالم السعودية تهتم بمعالجة موضوع ال

، لذلك سنتعرض في هذا المبحث إلى حجم )1(النتباه الجماهيراضيع اآلنية الملفتة المو 
في المملكة العربية السعودية، تهريب المخدرات إلى المملكة، وأخيرا دور  اآلفةانتشار هذه 

  .اإلعالم األمني في مكافحة المخدرات

  .ارهافي المملكة العربية السعودية، وحجم إنتشالمخدرات  :المطلب األول
على الرغم من قلة البيانات المتعلقة بانتشار آفة المخدرات في المملكة، إال أن هناك   

العديد من المؤشرات التي تظهر أنها تعاني من هذه المشكلة، وقد وصف عدد من 
وأوضحت ". الظاهرة الصامتة" المختصين في شؤون المجتمع السعودي مشكلة المخدرات بـ

أستاذة في كلية التربية بجامعة الملك سعود بأن معظم الدراسات  "فوزية البكر"الدكتورة 
الصادرة عن المملكة تتحدث عن أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام وألحقوا بالمؤسسات 

وقد صرح . )2(العالجية لكنها ال تعطينا نسبا عن درجة وجود المشكلة بشكل مفصل ودقيق
تكمن مشكلة المخدرات في العالم :" ائالاألمير تركي بن طالل لصفيحة الشرق األوسط ق

العربي في غياب اإلحصائيات واألرقام، وعادة ما يكون القياس مبنيا على وسائل تفتقر إلى 
وٕاذا نظرنا إلى تقارير عالمية حول المخدرات نالحظ أنه عند الحديث عن المنطقة ". الدقة

في عدم اإلقرار بحقيقة وجود هذه  العربية ال توجد أرقاما وال إحصائيات، والمعضلة هنا تكمن
  .)3(المشكلة

                                                            
مركز  انتشار المخدرات في المملكة العربية السعودية ومخاطرھا على مستقبل األجيال الناشئة،ميثاق خير هللا جلود،  -  1

  .2007يمية، ديسمبر الدراسات اإلقل
، )1999شركة الربيعان للنشر والتوزيع، : الكويت( .الشباب والمخدرات في دول الخليج العربيةعبد الرحمان مصيقر،  - 2
  . 25.ص

  .مرجع سابقميثاق خيؤم هللا جلود،  - 3
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إن بداية مشكلة المخدرات في السعودية تعود إلى النصف الثاني من القرن العشرين،   
 55أجرت السكرتارية العامة للهيئة الدولية للشرطة الجنائية دراسة على  م2001وفي عام 

ة المخدرات في هذه الدول، دولة من ضمنها المملكة العربية السعودية لمعرفة حجم مشكل
هي المادة األكثر إستخداما في المملكة، كما ) القنب الهندي(وفقا لهذه الدراسة فإن الحشيش 

سنة، كما أشارت إلى  25- 18أفادت هذه الدراسة بأن أعمار المتعاطين تتراوح أعمارهم بين 
هذا التقرير لم يشر وعلى الرغم من أن . وجود نسبة معتبرة من الفتيات يتعاطين المخدرات

إلى حجم المشكلة إال أنه أعطى بعض المعلومات المفيدة، كما أشار مصدر سعودي إلى 
ارتفاع نسبة اإلدمان في المجتمع السعودي بشكل لم يسبق له مثيل في السنوات األخيرة، إذا 

للمواد أما بالنسبة .  أعلن عن تضاعف هذه النسبة أربع مرات خالل السنوات العشرة األخيرة
المخدرة المنتشرة في المملكة فإن األمفيتامينات تأتي في مقدمتها، يليه الحشيش المخدر 

ومن ثم المواد األخرى بنسب ). حبوب مهدئة لبعض األمراض العصبية(وحبوب القشطة 
باحثة إجتماعية ومديرة اإلشراف النسوي  "منى صالح الشربيني" وهو ما أكدته الدكتورة. قليلة

وأشار نفس المصدر إلى تزايد حاالت اإلدمان . مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض بمديرية
سنة، وكانت وزارة الصحة السعودية قد  30-18بين النساء السعوديات من الفئة العمرية 

فتحت قسما خاصا لمعالجة النساء من اإلدمان في مستشفى األمل بجدة وقد أشارت مديرة 
ة المخدرات أن أغلب الفتيات يدمن على حبوب القشطة وأكدت القسم النسائي بإدارة مكافح

أن األمم  "فيصل حجازي"أكد الدكتور  كما. أن القسم يلتزم السرية الكاملة إزاء هذه الحاالت
المتحدة  أجرت بحثا لقياس معدالت تعاطي المخدرات في العالم جاء فيه أن المملكة العربية 

تجار والتعاطي، وهذا األخير يعد مؤشرا خطيرا ج في اإلتأتي في مقدمة حول الخلي السعودية
  . )1(على استقرار المملكة

                                                            
  .12.، ص2006مبر ديس 14، 10182.ع صفيحة الشرق األوسط االلكترونية، "مشكلة المخدرات في الوطن العربي" - 1
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  .تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية: المطلب الثاني
من المعروف أن المملكة العربية ال توجد بها زراعة معتبرة أو تصنيع المخدرات   

طي المخدرات وانتشارها حيث أخذت تتزايد والمؤثرات العقلية، إال أنها تعاني من ظاهرة تعا
إلى  م2009أرقامها في السنوات األخيرة، فقد أشار التقرير العالمي لمكافحة المخدرات سنة 

أن هناك كميات كبيرة من المخدرات المصنعة في أوربا تنتقل إلى لبنان ومن ثم إلى سوريا 
ة العربية السعودية ودول الخليج وعن طريق سوريا إلى األردن وعن طريق األردن إلى المملك

كما تواجه .  األخرى، وفي كثير من األحيان يكون التهريب عن طريق الحدود اليمنية
المملكة أيضا مثل غيرها من بلدان الخليج العربية تهريب المخدرات من إيران وأفغانستان 

ه الدول، إذ بلغ وباكستان حيث تشير التقارير إلى أن هناك زيادة مذهلة في اإلنتاج في هذ
طن، علما أن هذه الدول من  800حوالي  م1998إنتاج األفيون على سبيل المثال عام 

 م2003العراق سنة  احتاللأكثر الدول إنتاجا للمخدرات في العالم، كما أكد التقرير أن بعد 
ظهر خط جديد لتهريب المخدرات إلى دول الخليج بعد أن أصبحت حدود العراق مفتوحة 

كيلوغرام من مادة الهيرويين قادمة عن طريق العراق  28بطت السلطات السعودية حيث ض
  .من إيران

عبد اإلله " كشف مساعد المدير العام لمكافحة المخدرات والشؤون الوقائية بالسعودية  
لقناة الجزيرة عن ضبط السعودية مؤخرا ألطنان  م2010جويلية  7في  "بن محمد الشريف

من الحبوب المخدرة، مما يدل على إزدياد نشاط مهربيها في هذه من الحشيش وماليين 
في تصريحه إلى أن السبب يعود لعدم تفعيل اإلتفاقيات  "محمد الشريف"الفترة، ويشير 

، وتعتبر أقراص األمفيتامين من أكثر المواد المحذرة التي )1(المخدراتالدولية لمكافحة 
                                                            

على . 2010-12-29، األربعاء 11719. ، عجريدة العرب الدولية، "تجار الموت يستھدفون السعودية"سالم سلمان،  - 1
  :الموقع
  .Archive.aawast.com/detail.asp?section#48 article. 2010/12/29                   .25- 09-2017: اإلطالع
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مليون  41عن إحباطها أكثر من م 2013ة عام تستهدف المملكة، حيث كشفت وزارة الداخلي
قرص أمفيتامين إذ احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة األولى عالميا  في ضبط أقراص 
األمفيتامين التي يتم تهريبها عن طريق األردن، تليها مادة الحشيش المخدر في المرتبة 

كافحة المخدرات لصفيحة العربية نت وتشير تصريحات مساعد مدير اإلدارة العامة لم. الثانية
ى أنه تم أن من بين الطرق المستعملة في تهريب المخدرات استخدم النساء، حيث أشار إل

   .)1(ستخدموا نساءهمإلقاء القبض على مهربين إ

في المملكة العربية السعودية في مكافحة  يندور اإلعالم األم: المطلب الثالث
  .المخدرات

في إطار رسالته لنيل  "بدر بن خالد حزام القحطاني" ا الباحثحسب دراسة قام  به  
خدرات في المملكة دور اإلعالم األمني في الوقاية من خطر الم«شهادة الماجستير بعنوان 

التي أجراها على مجتمع الدراسة المتمثل في المدنيين والعسكريين  »العربية السعودية
خدرات بمنطقة الرياض توصل بعد إستجابتهم العاملين بالجهات المشاركة في مكافحة الم

وتحليل أجوبتهم إحصائيا إلى أن اإلعالم األمني في المملكة ساهم بشكل كبير في تبصير 
  :المواطنين بأخطار تعاطي وترويج  المخدرات، حيث أفادت الدراسة إلى النتائج التالية

  السعوديين القادمين بشكل كبير في منع وقوع المواطنين  *الحمالت اإلعالميةساهمت
من مجموع أفراد مجتمع  %40من خارج المملكة من تهريب المخدرات، حيث أفاد 

 .إعترضوا ذلك %18.8الدراسة بذلك، مقابل 

                                                                                                                                                                                          

  .25- 09-2017: اإلطالع
  :، على الموقع2014أبريل  27 ،"كيف يتم إستخدام النساء في تھريب المخدرات؟: السعودية"، اة العربية نتقن - 1

www.alarabiya . net/ar/saudi-today/2014-04-27/htm                                      2017- 09-23: اإلطالع 
صدر في وقت محدد وتستمر فترة زمنية معينة، تھدف لعالج نشاطات إعالمية منظمة ومخططة، ت :الحمالت اإلعالمية -  *

ظاھرة أو مشكلة إجتماعية قائمة توجه لشريحة إجتماعية محددة مستخدمة مختلف وسائل اإلعالم وتسعى للتأثير على 
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  كما أفادت بتشجيع هذه الحمالت المدمنين على اللجوء للمراكز المختصة لعالج
 %21.6قابل من مجموع أفراد مجتمع الدراسة بذلك م %33.1اإلدمان حيث أفاد 
 .إعترضوا على ذلك

  مساهمة وسائل اإلعالم السعودية في التوعية بأضرار المخدرات، أدى إلى تقليص
من م جموع أفراد مجتمع الدراسة بذلك مقابل  %39.6معدالت التعاطي، حيث أفاد 

 .إعترضوا على ذلك 23%
 ليغ عن مروجي الحمالت اإلعالمية المستمرة عبر التلفاز، شجعت المواطنين على التب

من مجموع مجتمع الدراسة  %15مقابل معارضة  %33.8المخدرات، أفاد بذلك 
 .)1(ذلك

ما هو مالحظ من خالل نتائج هذه الدراسة أن اإلعالم األمني في المملكة العربية 
السعودية أدى دورا معتبرا في مجال مكافحة ظاهرة المخدرات حيث أفاد أغلبية مجتمع 

  .الدراسة بذلك

  

  

  .اإلرھاب في المملكة العربية وسبل إنتشارھاظاھرة : لمبحث الرابعا
برزت الظاهرة اإلرهابية في العقود األربعة الماضية على صعيد عالمي ولكنها شهدت   

حيث تحولت إلى ظاهرة معقدة  م2001إندفاعية كبيرة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
ولم تكن المملكة العربية السعودية بمنأى . ينية، داقتصادية، اجتماعيةذات أبعاد سياسية، 

                                                                                                                                                                                          

:  ضالريا. (دور اإلعالم في ترويج ومكافحة الشائعاتإبراھيم محمد الدواقي، . (مواقف وإتجاھات الجمھور المستھدف
  .28.، ص)م1990جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

، رسالة دور اإلعالم األمني في الوقاية من خطر المخدرات في المملكة العربية السعوديةبدر بن خالد حزام القحطاني،  -  1
  . 120،121.، ص ص)2005كلية الدراسات العليا، : جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض(ماجستير 
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عن هذه الظاهرة إذ ساهمت العديد من العمليات اإلرهابية في السنوات األخيرة إلى درجة 
أصبحت فيها الظاهرة اإلرهابية من الظواهر التي تتطلب جهود مؤسسات مختلفة لمواجهتها 

  . )1(المؤسساتوالتصدي لها، وتعتبر األجهزة اإلعالمية أحد أهم هذه 

  .في المملكة العربية السعوديةعمليات االرهابية ل تاريخ ا: المطلب األول
ستمرت م وا1979إرهابية بدأت منذ عام  ضت المملكة العربية السعودية الحداثتعر   

إستهداف المملكة إذ بلغ عدد الجرائم اإلرهابية خالل الفترة الممتدة  هذه الحوادث في ضوء
م حسب دراسة ميدانية أجراها الباحث خالد ناصر بن نجم في إطار 2009إلى  م1979من 
  .جريحا) 1317(قتيال و) 939(، ترتب عنها عملية 101ه لنيل شهادة الماجستير رسالت

وتبعتها حوادث إختطاف  م1979إرهابية تعرضت لها المملكة كانت عام  أول عملية
هدتها المملكة فكانت خالل موسم الحج التي ش عودية أما بالنسبة ألكبر العملياتطائرات س

تفجيرات شهدت المملكة ثالثة  م1989شخص، وفي عام ) 400(وقتل فيها  م1987عام 
  .خرينآ) 16(ح ضحيتها شخص واحد وأصيب افي مكة المكرمة ر 

- م1994اإلرهابية خالل عامي  ثبتت هذه الدراسة إنخفاض معدل االحداثكما أ-
- م1990قتلى، بينما لم تسجل الفترة الممتدة بين ) 7( تين أسفرتا عنإلى عملي م1995
  .أية جريمة إرهابية م1993

إرهابية إستهدفت مقر لسكن األجانب في المنطقة  وقعت عملية م1996في عام -
  .مصابا) 206(قتيال و) 19(الشرقية راح ضحيتها 

                                                            
معة نايف العربية جا: الرياض(رسالة ماجستير  تغطية الصحافة السعودية للعمليات اإلرھابية،خالد ناصر بن نجم،  - 1

  .4.ص ،)م2006كلية الدراسات العليا،  للعلوم األمنية،
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) 6(قتلى و) 12(إرهابية أسفرت عدد  إرتكبت خمس عمليات م2000في عام -
  .بينمصا

عملية إرهابية ما بين تفجير ) 80(إرتكبت  م2006-م2001خالل الفترة الممتدة من -
وٕاختطاف طائرات توزعت ما بين الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة،  وٕاستهدان

) 518(شخصا ما بين مواطن ومقيم وٕاصابة ) 247(والمدينة المنورة، أسفرت عن مقتل 
  .شخصا) 39(ال األمن شخصا، بينما إستشهد من رج

اإلرهابية،  حيث إنخفاضا في عدد العمليات  م2009-م2007شهدت الفترة ما بين -
  .آخرون من رجال األمن) 3(أشخاص و) 3(جرائم أسفرت عن مقتل ) 3(سجلت 

محمد " كانت محاولة إلستهداف األمير م2009أخر العمليات التي وقعت خالل عام -
ية للشؤون األمنية أثناء لقاءه باألمير متذرعا برغبته في تسليم مساعد وزير الداخل "بن نايف

  .)1(نفسه

  .جهود المملكة العربية السعودية لمكافحة اإلرهاب: الثانيالمطلب 
محاربة اإلرهاب  اسس نطلقات ومملكة العربية السعودية على متقوم سياسة ال

  : يوتجريمه، ومن أهم الجهود الذي بذلتها في هذا المجال ما يل

  محمد بن نايف بن عبد العزيز"إنشاء لجنة عليا لمكافحة اإلرهاب برئاسة األمير" 
مساعد وزير الداخلية للشؤون األمنية، وذلك لدراسة المواضع المتعلقة بمكافحة 

 .اإلرهاب

                                                            
جامعة نايف ( رسالة ماجستير. دور الوعي األمني في الوقاية من الجرائم اإلرھابيةتركي بن عيد  عواض البقمي،   - 1

  60-59.، ص ص)2012العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، 
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  م بهدف 2003إنشاء إدارة لمكافحة تمويل اإلرهاب بوزارة الداخلية وذلك في عام
 .اإلرهابالتحقق من مصادر تمويل 

  تدريس مادة مكافحة اإلرهاب في الجامعات والكليات والمعاهد األمنية وكذلك عقد
 .الدورات والحلقات العلمية المكثفة في المؤسسات األمنية التابعة لوزارة الداخلية

  اإلرهابية كتحديث األحداث تحديث اإلمكانيات المادية لدى أجهزة الشرطة لمواجهة
 .سائل اإلتصالاألسلحة والسيارات وو 

 تكثيف عمليات التدريب المستمر لرجال األمن. 
 اإلرهابية العمليات تكييف األساليب والقوانين الخاصة بمكافحة اإلرهاب مع طبيعة. 
  األخذ بمبادئ اإلتفاقية العربية المشتركة لمكافحة اإلرهاب التي إعتمدها مجلس وزراء

 .م1998أبريل  22الداخلية العرب، الصادرة بتاريخ 
 التنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية بمكافحة اإلرهاب. 
 وضع قيود مشددة على صناعة أو إستيراد أو بيع األسلحة. 
 تحديث وتطوير أجهزة األمن وكافة المؤسسات المعنية بمكافحة اإلرهاب. 
  تكثيف البرامج اإلعالمية التوعوية التي تهدف إلى تبصير المواطنين وٕاقناعهم

رهاب على التنمية واإلستقرار، وذلك باإلعتماد على اإلستراتيجية بأخطار اإل
 .)1(اإلعالمية العربية المشتركة لمكافحة اإلرهاب

  .اإلرهابية تغطية اإلعالمية السعودية لألحداثمبادئ ال: لثالمطلب الثا
  :يلي اإلرهابية على ما األحداثية تعتمد وسائل اإلعالم السعودي في تغط

                                                            
  .62.ص مرجع سابق،تركي بن عيد عواض البقمي،  -  1
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 يكون الخطاب اإلعالمي في كل الوسائل إلعالمية التي مفادها أن لكلمة اوحدة ا
اإلعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية يتضمن نفس المعلومات التي يتم إستقاءها 
 .من مصدر واحد وهو وزارة الداخلية المعنية باإلشراف على معالجة األحداث األمنية

 ءات ليب متحفظة وتتعلق باإلجراعادة ما تكون األخبار ذات طابع رسمي تصاغ بأسا
اإلرهابية ومرتكبيها، وتجاهل األسباب المؤدية لوقوع  األمنية المتخذة تجاه العمليات

 .هذا النوع من الجرائم
 لقرارات التي تصدرها وزارة الداخلية المتعلقة مساندة موقف الحكومة من الحدث وا

يد على عدم التساهل مع كل من  ، والتأكجراءات المتخذة حيال العمليات اإلرهابيةباإل
 .يساند أو يقوم بتمويل الجماعات اإلرهابية

  تخصيص مساحة واسعة في وسائل اإلعالم المحلية إلبراز حول رجال األمن
 .اإلرهابية وتضحياتهم في سبيل مكافحة األحداث

 اإلرهابية والتوعية مج إعالمية متخصصة في مجال معالجة العمليات إعداد برا
واإلعتماد على أكادميين ".... المواجهة"برنامج " أمن وأمان"ا مثل برنامج بأخطاره

اإلرهابية بهدف تكوين  الت معهم حول موضوع خطورة العملياتوباحثين إلجراء مقاب
 .)1(فكر معارض لإلرهاب

من المالحظ أن األجهزة الحكومية تسعى من خالل هذه السياسة على أن تكون 
رة وتضخيم األحداث لذلك تحرص على تشديد الرقابة على ما تنشره التغطية بعيدة عن اإلثا

مواضيع  باعتبارهاوتثبته وسائل اإلعالم وتقييد حريتها فيما يتعلق بالمواضيع األمنية، 
  .حساسة من شأنها إثارة الرأي العام ضدها

                                                            
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، :  الرياض( دور اإلعالم في مكافحة اإلرھابعبد الرحمان بن محمد القحطابي،   -  1

  .28- 27.، ص ص)م2012
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  .ما يسمى اإلرهابالسعودي في مكافحة ا األمني جهود اإلعالم: رابعلب الالمط
د اإلعالم أهميته من مدى تأثيره على الجماهير، وٕان هذا التأثير يتم حسب يستم  

: من خالل ثالث مراحل أساسية وهي) صاحب نظرية القرية العالمية( مارشال ماكلوهان
حيث تلعب وسائل اإلعالم . التأثير في السلوك-التأثير في المواقف- التأثير في المعرفة

 االجتماعيةالوعي األمني لدى المواطنين، وتجسيد القيم  األمني دورا ملموسا في عملية نشر
كما تسعى لمحاولة ترسيخ الشعور لدى المعادية  السلوكياتفي المجتمع والدعوة إلى نبذ 

اإلشارة إلى  لمكافحة الجرائم،  وهنا يجدر المواطنين بأهمية مشاركتهم ودعمهم ألجهزة األمن
لى الدور اإلرشادي والوقائي الذي يتضمن تحصين أن اإلعالم األمني ال يقتصر دوره فقط ع

الفكرية، وتشكيل األفكار الفكر، بل يمتد أثره ليشمل الدور العالجي من خالل محاولة عالج 
كما تسعى وسائل اإلعالم األمني . المسلحة مناهضة للفكر المضاد لنظام واتجاهاتيم ق

وهو ما جعل . )1(واتجاهاتهماألفراد  لتنمية الوازع الديني وذلك لما له من تأثير على سلوك
اإلعالم يمثل إحدى الركائز األساسية التي تعتمد عليها األجهزة األمنية السعودية لمكافحة 

اإلرهابية، لذلك سنتطرق في هذا  ا ومن أبرز هذه التهديداتالتهديدات األمنية التي تعترضه
  :ني في هذا المجال وهي كالتاليالمطلب إلى أهم الجهود التي تبذلها وسائل اإلعالم األم

 اإلرهابية وٕافراد صفحات عديدة  حف السعودية في نشر أخبار األحداثمساهمة الص
وعرض الخسائر المادية والمعنوية من شأنه توليد فكر العمليات لتفاصيل هذه 

صور التي تعرضها عن ضحايا مناهض لإلرهاب لدى الجماهير وذلك لقوة تأثير ال
 .ابيةالعمليات اإلره

                                                            
جامعة نايف : الرياض(دور اإلعالم األمني في نشر الوعي اإلجتماعي مكافحة الجريمة الد بن عبيد العزيز الحرفش، خ -  1

   16.ص ،)م2012العربية للعلوم األمنية، 
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  أما بالنسبة لإلذاعة  إعتمدت القنوات اإلذاعية التابعة للمملكة العربية السعودية على
إعداد برامج متخصصة في قضايا اإلرهاب وأخطاره وذلك بمشاركة مختصين في علم 

  ،"وطن شهيد"برنامج : وعلم النفس وعلماء الدين ومن أهم هذه البرامج االجتماع
 .)1("قوة الحق"وبرنامج  ،"حديث العقل والمنطق"نامج بر  ،"نبض الحياة"برنامج 

كذلك بالنسبة للتلفزيون السعودي، فقد اعتمدت القنوات التلفزيونية التابعة للمملكة 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية على مجموعة من البرامج التي تعالج قضايا اإلرهاب، وذلك من 

شة أخطار هذه الجرائم اإلرهابية خالل إجراء مقابالت مع أخصائيين وأساتذة لمناق
وانعكاساتها على االستقرار والتنمية، كما تتضمن هذه البرامج تقارير صحفية مصحوبة 
بصور الضحايا وصور بعض المتهمين الذين تم القبض عليهم، وأحيانا تعرض صور بعض 

رهم، األفراد المشكوكين بأنهم ينتمون إلى جماعات إرهابية مع كتابة أسماءهم تحت صو 
وذلك بهدف منح فرصة للمواطنين للتعرف عليهم، مما قد يساعد على التبليغ عن أماكن 

  . وجودهم، أو التبليغ عنهم في حالة تعرضهم للتهديد من قبل أحدهم

الذي يعرض على المباشر في القناة  "برنامج الحدث":  ومن أهم هذه البرامج
  .األرضية السعودية

اة سعودية خاصة لمعالجة مواضيع متعلقة باإلرهاب هذا باإلضافة إلى تخصيص قن
  ".Anti-terrorisme" "قناة ضّد اإلرهاب"وهي 

  

  

                                                            
  .176-175.ص ص مرجع سابق،تركي ببن  عبد  عواض البقمي،   - 1
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  :الفصل ستنتاجا
ما تم استنتاجه من خالل هذا الفصل الذي خصصناه لدراسة واقع اإلعالم األمني في   

نا يعتبر إعالما المملكة العربية السعودية، هو أن اإلعالم السعودي منذ بدايته إلى يوم
رسميا، وذلك باعتبار كل ما يصدر عنه من مقاالت وتقارير صحفية وبرامج إذاعية 
وتلفزيونية ال بد أن تتماشى مع مبادئ وضوابط السياسية اإلعالمية للمملكة، التي تتضمن 

 وصا فيما يتعلق بأخبار العملياتقواعد وأسس تشترط على وسائل اإلعالم مراعاتها خص
 .ةاإلرهابي
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  :الخاتمة
يعتبر اإلعالم األمني نمط من أنماط اإلعالم المتخصص الذي ارتبط بمحاربة     

اإلنحراف والجريمة في المجتمع، وذلك من خالل إعداد أنشطة إعالمية توعوية وتحسيسية 
هدف من خالل هذه وبثها عبر وسائل اإلعالم المختلفة بالتنسيق مع األجهزة األمنية، ت

األنشطة إلى ترسيخ قناعة أفراد المجتمع بأهمية مشاركتهم وتعاونهم مع األجهزة األمنية 
لمكافحة اآلفات اإلجتماعية والظواهر اإلجرامية إلى جانب توعيتهم بمخاطرها وسبل الوقاية 

  .من الوقوع فيها

  :وع ما يليمن بين النتائج التي وصلنا إليها من خالل دراستنا لهذا الموض

  يعتبر اإلعالم أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها األجهزة الحكومية للحفاظ على
األمن اإلستقرار، وذلك لكونه يسعى لمحاربة اإلنحرافات والظواهر السلبية التي 
يشهدها المجتمع، إلى جانب التأثير الفعال الذي تتميز به وسائل اإلعالم في توجيه 

 .الرأي العام
  سائل اإلعالم العربية والسعودية بوجه الخصوص دورا مهما في دعم منظومة تلعب و

األمن الوطني من خالل التصدي للتهديدات األمنية التي تشهدها الدول العربية 
بأساليب توعوية ووقائية تهدف للتقليل من مخاطر هذه التهديدات، وهو ما يدعم 

 .صحة الفرضيات التي بنيت عليها هذه الدراسة
 جتماعية التي م العربية في مكافحة الظواهر االالجهود التي تبذلها وسائل اإلعال رغم

من شأنها المساس واإلخالل باألمن إال أن هذه الظواهر مازالت قائمة وتشهد انتشارا 
 واسعا، وذلك لكونها ظواهر معقدة تتطلب تضافر جهود العديد من المؤسسات بما

المدرسة، ( االجتماعيةة ومؤسسات التنشئة فيها المؤسسات األمنية واإلعالمي
 ...).األسرة
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  والسياسية في الدول العربية تتميز  االجتماعية االقتصاديةإضافة إلى أن البيئة
ومساعدة لحدوث الجرائم المختلفة وانتشار اآلفات  مهيأةبخصائص وظروف 

 .االجتماعية

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :قائمة المراجع
  :الكتب -أوال



 قائمة المراجع

 
 

153 
 

اآلليات اإلعالمية العربية للوقاية من جرائم آل رشود، سعود بن عبد العزيز،  .1
 .2006جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، : الرياض ل،ااالحتي

: الرياضأسباب تعاطي المخدرات في المجتمع العربي، األصفر، أحمد عبد العزيز،  .2
 .2012جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

 .2001مركز اإلشعاع الفني، : ، اإلسكندريةاإلعالم واإلعالم األمنياز علي، الب .3
جامعة : ، الرياضواقع وآفاق الجريمة في الوطن العربيالبداينة، ذياب موسى،  .4

 .2003، 2.نايف العربية للعلوم األمنية، ط
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  راء اإلعالم العربلمجلس وز ي النظام األساس

  - ةـالديباج -
  

 اإلعالمميدان  فيمنهم بضرورة تنسيق الجهود العربية  إيماناالعرب ،  اإلعالمإن وزراء  -
   .العربية  األمةتواجه  التيخدمة القضايا المصيرية  إلىبما يهدف  العربي

على  اإلعالممنهم لما يحققه هذا التنسيق من مواقف عربية موحدة تجاه وسائل  وٕادراكا -
   .الدوليالصعيد 

   .العربية األمةبما يعود بالفائدة على  اإلعالميةتبادل الخدمات والبرامج  يورغبة منهم ف -

   . الحديثة اإلعالميةوعمال على مواكبة االتجاهات  -

مجلس وزراء اإلعالم  "يسمى  اإلعالمشئون  يمتخصص ف يمجلس وزار  إنشاءقرروا  -
   . " العرب

  األولىالمادة 

  فـاريـتع
  

   :الواردة إزاءها  المعانيتكون للمصطلحات التالية 

  . .جامعة الدول العربية   :   ةـــالجامع

   .مانة العامة لجامعة الدول العربيةاأل   :   األمانة العامة
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   .قطاع اإلعالم واالتصال  :   ةـاألمانة الفني

   .مجلس جامعة الدول العربية  :   مجلس الجامعة

   .العرب اإلعالممجلس وزراء    :   ســـالمجل

   .العرب اإلعالمرئيس مجلس وزراء   :   رئيس المجلس

  .المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب  :  المكتب التنفيذي

  

  المادة الثانية

  سـالمجل ءاإنشـ
  

و من يقـوم أ دول الجامعة في اإلعالمنطاق جامعة الدول العربية مجلس يتألف من وزراء  يينشأ ف       
   " .العرب  اإلعالممجلس وزراء "  ويسمى مقامهم

  المادة الثالثة

  سـداف المجلـأه
   : العربي اإلعالميمجال العمل  فييهدف المجلس إلى تحقيق المقاصد التالية        

ر العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وتعريف العالم بالمواقف ووجهـات النظـ األمةخدمة قضايا    -1
   .العربية

بــين  االيجــابيوانجــازات وتحقيــق التفاعــل  وٕابــداعاتحضــارة وثقافــة : العربيــة  باألمــةتعريــف العــالم   -2
   .األخرىوالثقافات  اإلسالميةالثقافة العربية 
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 فــي العربــي اإلعــالم إمكانيــاتوتحقيــق التكامــل بــين  األعضــاءبــين الــدول  اإلعالمــيتوثيــق التعــاون    -3
   .مجال االتصال والمعلومات في العالمي التقنيمل على مواكبته للتطور شتى ميادينه والع

المشــــترك علــــى الســــاحتين العربيــــة والدوليــــة انطالقــــا مــــن  العربــــي اإلعالمــــيتطــــوير وتنميــــة العمــــل    -4
   .عربية يضعها المجلس إعالمية إستراتيجية

إلـى ثقافتـه العربيـة  العربـيالمـواطن  كافة مجاالته ليتمكن مـن اسـتقطاب يف العربي باإلعالماالرتقاء    -5
   .العربية لألمةوالمعادى  الصهيوني اإلعالميحدثه  الذي السلبيسالمية ومواجهة التأثير واإل

  المادة الرابعة

  اختصاصات المجلس
وعلـى ، المـادة الثالثـة فـيالمنصـوص عليهـا  األهدافتحقق بلوغ  يوالمهام الت باألعماليقوم المجلس 

  : خصاأل

   . القومية األهدافومتابعة تنفيذها وتطويرها وفق  اإلعالميةع االستراتيجيات والخطط وض -1

   . المشترك ومتابعة توجيهه وتقييم نتائجه العربي اإلعالميللعمل  األساسيةوضع القواعد   -2

هــذا  يفــ المحــددة  األهــدافالعربيــة المشــتركة بمــا يخــدم  اإلعالميــة واألنشــطةدعــم المؤسســات  -3
ضـوء الدراسـات  يللدول العربية ف اإلعالميالمجال  في، وتقديم المعونات الفنية والمادية  النظام

   .يجريها المجلس  التيالمقدمة منها وما تسفر عنه الدراسات 
 .، وبينها وبين دول العالم األعضاءبين الدول  اإلعالميةتشجيع تبادل وتدفق المواد   -4
 الـرأيالعالمية وتأثيرها المباشر وغير المباشر علـى  عالميةاإلدراسة وتحليل الظواهر واالتجاهات  -5

  .والحضارة والثقافة والقضايا العربية  العربيالعام 
  .الالزمةالمجلس واتخاذ القرارات والتوصيات  أعمالمشروع جدول  إقرار -6
مــع المنظمــات واالتحــادات العربيــة والتعــاون  ربــط الصــلة إلــىتــؤدى  التــيوضــع األســس والقواعــد  -7

  . عالميةإتمارس مهاما  التيوالدولية  واإلقليمية



 المالحق

 
 

177 
 

 والتـييقرهـا  التي اإلعالميةاعتماد مشروع موازنة تنفيذ االستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع  -8
  .يقرها المجلس  أخرىتمول من صندوق الدعوة العربية أو من مصادر 

  . األعضاءللمجلس وتعديله بأغلبية  يوضع النظام الداخل -9
   .يراها ضرورية ألداء مهامه يتشكيل اللجان الت  - 10

  

  المادة الخامسة

  اجتماعات المجلس

العام لجامعة  األمينبدعوة من الربع الثالث منه كل عام وذلك خالل مرة يعقد المجلس دورة عادية   -1
   . الدول العربية

   :غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على  ن يعقد دوراتأللمجلس  -2
  .ةالعام للجامع األميندعوة  - أ     

  .ة غلبيطلب موجه من دولة عضو توافق عليه األ -ب

   .توصية من المكتب التنفيذي –ج 

أية دولة عضو  فيويجوز أن يجتمع  ،العامة  األمانةمقر  فييعقد المجلس دوراته  -3
   . تستضيفه
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  المادة السادسة

  رئاسة المجلس
ألسـماء  الهجـائيعلـى أسـاس الترتيـب  أو من يقوم مقـامهم وب بين الوزراءتكون رئاسة المجلس بالتنا  -1

   .األعضاء الدول 

وفى حال غيابه أو تعذر ممارسته مهام الرئاسـة يـرأس . يمارس الرئيس مهام الرئاسة لمدة دورة عادية  -2
   .الهجائيالترتيب  في األصليدولة الرئيس  تلي التيالمجلس الوزير من الدولة العضو 

   .الدولة المضيفة رئاسة الدورة  إعالمدولة غير دولة المقر، يتولى وزير  فيحالة انعقاد المجلس  يف  -3

  المادة السابعة

  ة االنعقاد واتخاذ القراراتصح
يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره ممثلو ثلثي الدول األعضـاء فـي المجلـس، وتتخـذ القـرارات   -1

ذر تحقيق توافق اآلراء يصار إلى التصويت ويكون القرار نافـذا بحصـوله بتوافق اآلراء، وفي حالة تع
على نسبة ثلثـي الـدول األعضـاء الحاضـرة والمشـاركة فـي التصـويت وذلـك بالنسـبة للقـرارات الخاصـة 

، وموافقة األغلبية البسيطة للدول األعضاء الحاضرة والمشاركة فـي التصـويت، الموضوعيةبالمسائل 
  .رارات األخرىوذلك بالنسبة للق

إذا اختلف أعضاء المجلس في تحديد ماهية المسائل المعروضة علـى التصـويت يقـع البـت فـي ذلـك    -2
  .بأغلبية ثلثي الدول األعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت

  .لكل دولة عضو صوت واحد، وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس  -3

  .سريتها المجلس قرريلمجلس علنية ما لم تكون اجتماعات ا   -4
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  المادة الثامنة

  المكتب التنفيذيتشكيل 
  

  : يشكل المكتب التنفيذي للمجلس من ستة أعضاء كما يلي   -1

الرئاسة السابقة، والرئاسة الحالية، والرئاسة (ترويكا مجلس الجامعة على مستوى القمة   -
  ).الالحقة

  .تيب الهجائي للدول األعضاءثالثة أعضاء بالتناوب وفقا للتر   -
  

في حال الجمع بين العضوية في المكتب التنفيذي وفقا للترويكا والعضوية حسب الترتيب    -2
  . الهجائي ينتقل الدور للدولة التي تلي في الترتيب الهجائي

تكون العضوية في المكتب التنفيذي ألعضاء الترويكا لمدة عضويتهم في الترويكا وسنتين    -3
  .   ي األعضاء لباق

للمجلس إذا رأى ذلك ضروريا، اختيار دولة أو دولتين لضمهما كأعضاء بالمكتب التنفيذي   -4
  .لمدة عامين

  .ينتخب المكتب التنفيذي رئيسا ونائبا للرئيس في أول اجتماع له    -5

  .عضوية المكتب التنفيذي قاصرة على الوزراء أو من يقوم مقامهم   -6
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  المادة التاسعة

  هام المكتب التنفيذيم

  

  :يختص المكتب التنفيذي بما يلي 

أخــذ المبــادرة فــي تقــديم اقتراحــات وتوصــيات بشــأن مواضــيع و  إعــداد مشــروع جــدول أعمــال المجلــس  -1
  .متعلقة بجدول األعمال

  .صندوق الدعوة العربية واللجان الفرعية األخرىإعداد مشروع موازنة   -2

  .وتقديم تقرير للمجلس عن نشاطهمتابعة تنفيذ قرارات المجلس   -3

  .دراسة ما يحيله إليه المجلس من موضوعات  -4

  .وضع الالئحة الداخلية المنظمة ألعماله  -5

  .اقتراح اإلستراتيجيات والخطط اإلعالمية ومتابعة تنفيذها وتطويرها وفق األهداف القومية  -6

نســـيق جهـــود الـــدول األعضـــاء فـــي هـــذا ومتابعـــة وت اإلعـــالم العربـــياقتـــراح التخطـــيط العـــام لسياســـة   -7
  .الشأن

  .وضع الخطط اإلعالمية لمجلس وزراء اإلعالم العرب موضع التنفيذ  -8
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  المادة العاشرة

  انعقاد المكتب التنفيذي واتخاذ التوصيات والقرارات
  

ة، أو فـي يعقد المكتب التنفيذي اجتماعًا كل ستة أشهر بدعوة مـن رئيسـه بمقـر األمانـة العامـة للجامعـ  -1
وفـــي هـــذه الحالـــة تشـــارك الدولـــة . أي دولـــة عضـــو بـــالمجلس بنـــاء علـــى دعـــوة منهـــا وموافقـــة المجلـــس

   .المضيفة في أعمال المكتب إذا لم تكن عضوا فيه دون أن يكون لها حق التصويت

يكون اجتماع المكتب التنفيذي صحيحا بحضور أغلبيـة أعضـائه وتتخـذ القـرارات والتوصـيات بموافقـة   -2
    .أغلبية األعضاء ، وفى حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس

يجوز للمكتب التنفيذي عقد اجتماعات استثنائية بطلب من المجلس أو بقرار من المكتـب التنفيـذي أو   -3
  .بناء على طلب من إحدى الدول األعضاء في المكتب

  الحادية عشرةالمادة 

  األمانة الفنية
   .وأجهزتهالفنية للمجلس  األمانةمهام واالتصال اإلعالم قطاع تولى ي

  الثانية عشرةالمادة 
  والمكتب التنفيذي جدول أعمال المجلس

ٕاعداد مشروع جدول التحضير الفني واإلداري النعقاد دورات المجلس و تتولى األمانة الفنية للمجلس   -1
   :ييل ويتضمن ما هأعمال
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   .الدورة القادمة أعمالعلى جدول  بإدراجهااتخذ قرارا  أنسبق للمجلس  التيالموضوعات    -أ 

الفنيــة بهــا قبــل  األمانــةتــوافى  إنعلــى  إدراجهــا فــي األعضــاءترغــب الــدول  التــيالموضــوعات   -ب 
   .األقلشهرين من انعقاد الدورة على 

   .دراجهاإمين العام يرى األ التيالموضوعات  -ج 

قبـل موعـد انعقـاد دورة المجلـس بشـهر  األعضـاءئقـه إلـى الـدول مـع وثا األعماليرسل مشروع جدول     -2
   .األقلعلى 

  :المكتب التنفيذي للمجلس كما يليأعمال األمانة الفنية إعداد مشروع جدول  تتولى  -3

التحضير الفني واإلداري النعقاد دورات واجتماعات المكتب التنفيذي، وإعداد مشروع جدول   -أ 
  .لفنيةا والقيام بأمانته هأعمال

  .توجيه الدعوة الجتماعات المكتب التنفيذي في دوراته العادية واالستثنائية  -ب

  .تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي  - ج

  عشرة الثالثةالمادة 

 الشئون المالية
  :من هييقرها المجلس  التيمصادر تمويل االستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع  -1

   .الدعوة العربية صندوق -أ  

  .يقرها المجلس يالت األخرىالمصادر  -ب

  .للصندوق ولوائحه المالية األساسيالنظام  أحكامالعام وفق  األمينويتم الصرف بقرار من 

يحــدد مصــادر أخــرى لتمويــل مــا يقــرر مــن اســتراتيجيات وخطــط  أنيجــوز للمجلــس عنــد الحاجــة    -أ -2
  .محددة أو ظروف طارئة اضألغر وبخاصة  إعالميةوبرامج ومشاريع 
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والماليـة المعمـول بهـا  اإلداريـةللـنظم  األخـرىتخضع حسابات صندوق الدعوة وحسابات المصـادر  -ب
  .العامة األمانة في

  عشرة الرابعةالمادة 

  النظام وتفسيره

د أعضــاء المجلــس وال يصــبح هــذا التعــديل نافــذًا إال بعــ ثلثــييجــوز تعــديل أحكــام هــذا النظــام بموافقــة   -1
  .إقراره من مجلس الجامعة

  .يتولى المجلس تفسير أحكام هذا النظام  -2

  عشرة الخامسةالمادة 

 نفاذ النظام
  

   .من تاريخ إقراره من قبل مجلس الجامعة المفعول اعتباراً  سارييصبح هذا النظام     
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  )02(الملحق رقم 
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  :ملخص الدراسة
دور وسائل اإلعالم األمني في الحفاظ على  هدفت هذه الدراسة إلى إبراز  

المنظومة األمنية في الدول العربية بما فيها المملكة العربية السعودية، وذلك من خالل 
التعرض إلى الجهود التي تبذلها هذه الوسائل فقي مجال مكافحة بعض التهديدات 

اعها كالقتل والسرقة األمنية التي تشهدها هذه الدول والمتمثلة في الجرائم بإختالف أنو 
 .والتزوير والجرائم اإلرهابية إلى جانب تهريب وتعاطي المخدرات

 

Résumé: 

L’étude visait à mettre en évidence le rôle  des médias de sécurité 

dans le maintien du système de sécurité dans les pays arabe, y compris le 

royaume Arabie saoudite par l’exposition aux efforts de ces moyens pour 

lutter contre certaines des menaces de sécurité que ces pays connaissent et 

de crimes de diverses natures, tels que meurtres, vols, falsifications et 

crimes terroristes, ainsi que la contrebande et les abus de drogues. 

 

 

 

   

 


