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ملخص
لقد انتقلت األهجزةة األمنية من زلاوالت وضع وصياغة السياسات اجلنائية إذل تطبيقات االسًتاتيجيات الوقائية ،كمدخل
حديث يف رلاؿ مواهجزة ومكافحة اجلرؽلة من هجزة ،ومن هجزة أخرى كسبل كسب فعالية أكثر ،بضماف أعلى درهجات
التكيف لالنسجاـ والتوافق مع خصوصية اجملتمع ،الذي تعمل ضمنه لضماف دعمه وتفزمه ،وذلك ابلًتكية على
االهجراءات الكفيلة ابلوقاية من اجلرؽلة ،عن طريق النزوض ابلدور اإلعالمي األمٍت .حيث يعد التواصل االغلايب بُت رهجاؿ
األمن كمصدر للرسالة األمنية ،واجملتمع كجمزور متلقي ذلا؛ من دعائم صلاح الرسالة األمنية الرامية إذل إرساء الثقافة
األمنية السليمة ،وهي ادلزمة اليت تتكفل هبا مصاحل بعينزا ضمن ادلؤسسات األمنية ،يف نسق تعاوين بينزا وبُت
ادلؤسسات اإلعالمية ووسائلزا ،واليت أتخذ أعلية كبَتة ابلنسبة للمنظمات اخلدماتية األمنية.
تػدؼ هػػذا الورقػػة البحثيػػة إذل تسػػليا الضػػوء علػػى اإلطػػار ادلفػػاهيمي ل عػػالـ األمػػٍت وعلػػى مكػػو ت اإلعػػالـ األمػػٍت مػػن
حيث اخلصائص واألدوار.
الكلمات املفتاحية :األمن ،اإلعالـ ،اإلعالـ ادلتخصص ،اإلعالـ األمٍت ،العملية اإلعالمية األمنية.
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Abstract
The security services have moved from attempts to formulate and formulate criminal policies to the
application of preventive strategies as a modern approach to confronting and combating crime on
the one hand, and as a means to gain more effectiveness by ensuring the highest degree of
adaptability and harmony with the specificity of the society in which it works to ensure its support
and understanding, By focusing on measures to prevent crime, by enhancing the security
information role.Positive communication between security personnel as a source of the security
message and community as a recipient is one of the pillars of the success of the security message
aimed at establishing a sound security culture, a task that is ensured by specific interests within the
security institutions in a collaborative format between them and media institutions and means. Is
very important for security services organizations.
This paper aims to shed light on the conceptual framework of security information and the
components of security media in terms of characteristics and roles.
Keywords: Security, Media, Specialized Media, Security Media, Security Information Process.

املدخل:

تةداد احلاهجة ل عالـ كلما ازداد اجملتمع تعقيدا ،وتقدمت ادلدنية وارتفع ادلستوى الفكري والتعليمي والثقايف ألفرادا ،لذا

اذبه اإلعالـ مثلما اذبزت احلياة إذل التخصص ،وذلك أف اإلعالـ يعد ادلرآة العاكسة دلا يستجد على ساحات احلياة
ورلاالتا من تطورات وتفاعالت؛ ومنه فقد أصبح اإلعالـ زلورا أساسيا دلختلف الظواهر اإلنسانية ،فاختلفت بذلك
أنواعه بعدما ظل لفًتة طويلة مرتبطا ابلسياسة كمضموف له ،فاتسعت رلاالته حاليا ،وأصبح يشمل العديد من
التخصصات والعديد من القضااي ،إذ أصبح أيخذ صفة القضية اليت يتناوذلا ،فإذا كانت سياسية يكوف إعالما سياسيا،
وإذا كانت اقتصادية يصبح إعالما اقتصاداي...،وهكذا.
ويكوف اإلعالـ أمنيا عندما تكوف القضية اليت يواهجززا قضية أمنية ،تتعلق بسالمة البشر وسالمة أعراضزم وأمواذلم
ومكتسبات وطنزم ،...ويعترب هذا األخَت إعالما حديثا مقارنة ابألنواع اإلعالمية األخرى ،والذي تطور بفضل بعض
اجلزود ادلرموقة لبعض اإلعالميُت الذين أثروا التخصص يف هذا اجملاؿ ،وبفضل جهود األهجزةة األمنية اليت سبارس
نشاطات إعالمية إضافة إذل نشاطاتا األمنية؛ قصد تفعيل العملية اإلعالمية األمنية بُت ادلؤسسات األمنية وادلؤسسات
اإلعالمية واجلمزور ادلستقبل من ادلواطنُت.
وبػذلك ؽلكػن اعتبػار العمليػة اإلعالميػة األمنيػة هجسػرا للتواصػل بػُت الطػرفُت؛ نظػرا ألنػه إعػالـ يزػدؼ يف مضػمونه إذل إبػراز
هجزػود رهجػاؿ األمػن يف مقابػل كسػب ثقػة وتعػاوف اجلمزػور ،وإيصػاؿ الرسػالة األمنيػة بفعاليػة ،غػَت أف فعاليػة تلػك الرسػالة
مرهػوف إذل حػد بعيػد دبػدى تفػوؽ ادلؤسسػات األمنيػة وادلؤسسػات اإلعالميػة يف تةويػد ادلػواطن ابدلعلومػات األمنيػة ،ونشػر
الثقافػة األمنيػة ورفػع مسػتوى ادلسػؤولية واحلػ األمػٍت لديػه ،وتعريفػه دبجزػودات رهجػاؿ األمػن يف سػبيل حفػ أمنػه
واسػتقرارا ،حيػث تػدؼ ادلؤسسػات األمنيػة وادلؤسسػات اإلعالميػة مػن خػالؿ نشػاطاتما اإلعالميػة ابلدرهجػة األوذل ،إذل
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ربسػُت العالقػة بػُت اجلمزػور الػداخلي ادلتمثػل يف رهجػاؿ األمػن واجلمزػور اخلػارهجي ادلتمثػل يف ادلػواطنُت خبلػق هجػو مػن الثقػة
والتعاوف.

يف ضوء ما سبق هجاءت هذا ادلداخلة ادلوسومة ابإلعالم األمين بني اجلدلية املفاهيمية وخصائص مكوانت العملية
اإلعالمية األمنية ،اليت ستسمح لنا بطرح تساؤلُت مركةيُت علا:
 -1ماهو اإلعالـ األمٍت؟

 -2وماهي خصائص مكوانت العملية اإلعالمية األمنية؟
وانطالقا من الدور احملوري ل طار ادلفاهيمي يف سلتلف الدراسات واألحباث ،سنتطرؽ إذل توضيح العناصر الرئيسية ذلذا
ادلوضوع ،وابلتارل االذباا ضلو زلاولة ضبا ادلفاهيم الرئيسية للمداخلة كمفزوـ اإلعالـ األمٍت ومفزوـ العملية اإلعالمية
األمنية.
واإلعالـ األمٍت هجاء لتططية القضااي األمنية؛ شلا نتج عن ذلك تداوؿ مسميات ومصطلحات كثَتة حوؿ األمن ،منزا
على سبيل ادلثاؿ أمن الفرد وأمن وطٍت وأمن إقليمي وأمن دورل .واإلعالـ األمٍت قائما على تططية ذلك كله ،حيث
تولدت عنه مصطلحات هجديدة كاإلعالـ األمٍت ذي ادلضامُت ادلوسعة واإلعالـ األمٍت ذي ادلضامُت احملددة ،مع العلم
أن ىناك اذباىا ال يفرق بينهما ،واذباه مضاد دييز بينها .وعلى إثر ىذا تولد االذباه واالذباه ادلضاد لو.
وإننا لن نتمكن من ربديد مفزوـ اإلعالـ األمٍت؛ إال إذا حدد ً
كال من مفزوـ األمن ومفزوـ اإلعالـ عامة واإلعالـ
ادلتخصص خاصة؛ للوصوؿ إذل ضبا مفزوـ اإلعالـ األمٍت الذي تتجاذبه اذباهات عدة ،فمن االذباا الذي ػلدد
ادلفزوـ من خالؿ الطرؼ الذي يقوـ بوظيفة اإلعالـ عن ادلوضوعات األمنية؟ إذل االذباا الذي ػلددا من خالؿ الرؤية
اليت يتم هبا اإلعالـ عن ادلوضوعات األمنية؟ الذي يتأرهجح بُت الرؤية اجلةئية ل عالـ األمٍت والرؤية الشمولية له؟
إف هذا اإلشكالية ادلفاهيمية يف ادلصطلحات دفعتنا إلعادة طرح العديد من التساؤالت لتوضيح األطر ادلفاهيمية لبعض
هذا ادلصطلحات بصيطة أخرى ،فما معٌت اإلعالـ؟ وما معٌت اإلعالـ األمٍت؟ وهل ل عالـ األمٍت مفزوما هجامعا مانعا؟
وما الدالالت اليت يتضمنزا؟ وهل هناؾ توافق يف ربديد مصطلح اإلعالـ األمٍت؟ أـ هناؾ اذباهات متضادة يف ضبا
ادلصطلح؟
إف النظر إذل اإل عالـ األمٍت كعملية مشاركة ،يعٍت أهنا ال تنتزي دبجرد أف تصل الرسالة األمنية من مصادر اإلعالـ األمٍت
إذل اجلمزور ادلستقبل ذلا ،كما يعٍت أف هناؾ العديد من العوامل الوسيطة بينزما؛ شلا يسمح لنا بطرح تساؤؿ مركةي ٍ
اثف
حوؿ ماهي ادلكو ت اليت تتشكل منزا العملية اإلعالمية األمنية؟ وما خصائص هذا ادلكو ت؟
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أولا -تساؤلت اإلشكالية:

واستنادا إذل االشكاالت السابقة ذبعلنا نطرح إبمجاؿ التساؤالت ادلركزية التالية:
 -1ماهو مفزوـ اإلعالـ؟ وما مفزوـ األمن؟ وماهي داللة كال منزما؟ وهل اتفق الباحثوف يف ربديد ادلفزومُت؟ أـ
تضاربت فيزما التصورات وادلعاجلات؟ وماهي أبعاد كليزما؟
 -2وما هو اإلعالـ التخصصي؟ وما الدالالت اليت يتضمنزا مصطلح اإلعالـ األمٍت؟ وهل هناؾ توافق يف ربديد هذا
ادلصطلح؟ أـ هناؾ اذباهات سلتلفة يف ضبطه؟
 -3ماهي ادلكو ت اليت تتشكل منزا العملية اإلعالمية األمنية؟ وما خصائص هذا ادلكو ت وأدوارها؟
اثنيا -أمهية البحث:

لإلعالم األمٍت أمهية ابلغة يف اذباه ادلفاىيم ادلشكلة للوعي االجتماعي؛ هبدف ادلسامهة يف دعم اذباىات الرأي العام

للوقاية من اجلردية والسلوك اجلانح ،وكل الظروف ادلسببة النتشار اجلردية واالضلراف اخللقي واالجتماعي والفكري ،مع تتبع
ورصد ودراسة كل الظواىر السلبية اليت قد تتشكل يف اجملتمع ،كما حياول اإلعالم األمٍت بذات الكيفية االقناعية تغيَت
مواقف اجلماىَت العامة؛ ألجل التشجيع على سلوك التعاون االجيا ي مع األجهزة األمنية؛ للمسامهة يف ادلنظومة األمنية
الرامية إذل ربقيق األمن االجتماعي يف كل رلاالتو ،رغم ما يتميز بو العمل يف رلال اإلعالم األمٍت من صعوابت
وخصوصيات.
اثلثا -أهداف البحث:

بسبب أعلية موضوع اإلعالـ األمٍت وخطورته والتحدايت اليت تواهجه عادل العريب على الصعيد الداخلي والصعيد الدورل
أتيت هذا الدراسة ،اليت تدؼ إذل معرفة اإلعالـ األمٍت بُت اجلدلية ادلفاهيمية وخصائص مكو ت العملية اإلعالمية
األمنية كزدؼ مركةي عاـ .حيث ال يتسٌت لنا معرفة ذلك إال ابلوصوؿ إذل معرفة األهداؼ الفرعية التالية:

 -1توضيح كل من مفزومي اإلعالـ واألمن ودالالتيزما وكذا معرفة اإلعالـ التخصصي ودالالته وكيفية ربديد أنواعه.
 - 2تسليا الضوء على مفزوـ اإلعالـ األمٍت ودالالته وربديد أبعادا واذباهاته.
 -3كشف ومعرفة مكو ت العملية اإلعالمية األمنية وخصائصزا وصوال إذل بياف أبرز أدوار هذا ادلكو ت.
رابعا -منهج البحث:

طبق الباحث يف دراسته ادلنزج الوصفي والذي يعتمد على "دراسة الواقع ،ويزتم بوصفه وصفا دقيقا ،ويعرب عنه تعبَتا
کيفيا وكميا "(عمار بوحوش ،1995 ،ص ).129 :واختار الباحث بشكل أدؽ أحد أنواع ادلنزج الوصفي لتطبيقه يف هذا الدراسة
وهو البحث الواثئقي والذي يقصد به " :اجلمع ادلتأين والدقيق للسجالت والواثئق ادلتوافرة ذات العالقة دبوضوع البحث،
ومن مث التحليل الشامل حملتوايتا هبدؼ استنتاج ما يتصل دبشكلة البحث من أدلة وبراهُت تربهن على إهجابة أسئلة
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البحث" (العساؼ صاحل محد2003 ،ـ ،ص ).191 :وقد مت اختيار هذا النوع من أنواع ادلنزج الوصفي وهو البحث الواثئقي دلناسبته
لطبيعة هذا الدراسة النظرية ،ومالئمته ألهدافزا وأسئلتزا.
ومن الناحية ادلنزجية أيضا ؽلكن اعتبار هذا الدراسة من حيث نوعيتزا أو ظلطزا ضمن الدراسات والبحوث النظرية
التحليلية ،وتندرج بدورها ضمن الدراسات األساسية يف مدلوذلا العاـ وحقلزا الشامل.
املبحث األول  -اإلطار املفاهيمي لإلعالم األمين:

ضلاوؿ قبل تطرقنا دلفزوـ اإلعالـ األمٍت ،االنطالؽ من مفزوـ األمن مث مفزوـ اإلعالـ بشكل عاـ واإلعالـ ادلتخصص

بشكل خاص ،لنصل إذل عرض سلتلف تصانيف التعريفات اليت صيطت حوؿ ضبا مفزوـ اإلعالـ األمٍت.
املطلب األول  -مفهوم األمن:
سنتطرؽ يف هذا ادلطلب إذل مفزوـ األمن لطة ،مث اصطالحا دبعنييه الضيق والواسع.
أولً -األمن لغة:

نقيض اخلوؼ ،ومعناا الطمأنينة والثقة وهدوء النف  ،الناتج عن عدـ اإلحساس ابخلوؼ يف كل ما يزدد اإلنساف يف
نفسه أو ماله ...سواء من أخطار عمدية طبيعية كانت أو بشرية( .لواء أمحد كامل ،1990 ،ص ).36،37 :وتفيد قوامي اللطة أف
األمن ضد اخلوؼ ،أي نقيضه ،أي أف األمن هو عدـ اخلوؼ ،أاي كاف مصدر هذا اخلوؼ ،فردا كاف أو مجاعة ،حاكما
كاف أو زلكوما( .فزد عبد العةية( ،د.س.ف) ،ص ).103 :ويقابلزا ابلالتينية ( )securitasوابلفرنسية  ،securitiesواألمن يف
اللطة الفرنسية يعٍت غياب اخلطر احلقيقي .كما ورد شرح كلمة األمن (بقاموس ادلعاين قاموس عريب فرنسي) يف اللطة االصلليةية
أبهنا :احلالة اليت يشعر فيزا الفرد ابألماف والتحرر من اخلطر وادلخاطرة .وأمن البلد اطمئناف أىله فيه ،وأمن الشر السالمة
منه.
اثنياً -األمن اصطالحا:

فرعُت ،فرع لو رؤية جزئية دلوضوع األمن دبعناه الضيق ،وفرع اثن برؤية مشولية لو دبعناه الواسع .وسنعرض سلتلف
ويشمل ْ

تعريفات األمن ،ونصنفها حسب كل ابحث ،واليت اختلفت ابختالف نظرة كل منهم دلفهوم األمن أو الظاىرة األمنية
ككل ،وفيما يلي عرض ذلذه التعريفات حسب التصنيف:
 )1األمن مبعناه الضيق:

ىناك من عرف األمن أبنو التحرر من اخلوف ،وىناك من عرفو أبنو كل ما خيص األمن دبفهومو الشرطي ادلتعلق ابجلردية،
وقد يتسع ليشمل ترسيخ األمن اخلارجي ومحاية احلدود ،ونالحظ من خالل ىذا التعريف ،أن األمن من حيث رلال
النشاط والوظيفة اقتصر على ادلفهوم البسيط لألمن القًتانو ابدلفهوم الشرطي ،الذي ينحصر كذلك ابدلفهوم القانوين
للجردية ادلادية دون الفكرية أو السلوكية أو حىت األخالقية يف العديد من اجملاالت ،و اليت يعرف القانون الوضعي بقصوره
يف

تناوذلا( .تيقان بوبكر ،2015 - 2014 ،ص).21 :
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وعرف األمن أبنو "إحساس الفرد واجلماعة والبشرية ابشباع دوافعها العضوية والنفسية ،وعلى رأ سها دافع األمن دبظهريو
ادلادي والنفسي ،وادلتمثلُت يف اطمئنان اجملتمع إذل زوال مايهدد مظاىر ىذا الدافع ادلادي كادلسكن الدائم ادلستقر والرزق
اجلاري والتوافق مع اآلخرين والدوافع النفسية ادلتمثلة يف اعًتاف اجملتمع ابلفرد ودوره ومكانتو فيو ،وىو ما ديكن أن يعرب
نسيب( ".انفع دمحم عبد الكرمي ،1992 ،ص).10 :

عنو بلفظ السكينة العامة ،حيث تسَت حياة اجملتمع يف ىدوء
ويرى ىنري كيسنجر – وزير اخلارجية األسبق – أن األمن يعٍت ":أي تصرفات يسعى اجملتمع عن طريقها إذل حفظ حقو
يف البقاء " .وىنالك من يعرف األمن على أنو ":الدفاع ضد أي عدوان على مكتسبات اجملتمع ،وىو قدرة الدولة على
استخدام القوة ،وقدرهتا على توظيف سياستها و إدارهتا للحفاظ على أىداف قومية "( .عصمت عدرل ،2001 ،ص).29 :
 )2األمن مبعناه الواسع:

إن تناول مفهوم األمن دبستوايتو وأبعاده ىم أصحاب االذباه الواسع والشامل دلفهوم األمن ،ولألمن أربع مستوايت :أمن
الفرد ضد أي أخطار هتدد حياتو أو شلتلكاتو أو أسرتو ،واألمن الوطٍت ضد أي أخطار خارجية أو داخلية للدولة وىو ما
يعرب عنو "ابألمن القومي" ،واألمن اإلقليمي ابتفاق عدة دول يف إطار إقليم واحد على التخطيط دلواجهة التهديدات اليت
تواجهها ،واألمن الدورل أو العادلي وتتواله ادلنظمات الدولية مثل األمم ادلتحدة أو رللس األمن للحفاظ على األمن
والسلم الدوليُت (.صخري دمحم)2016 ،
ويف ىذا الصد د يرى اللواء فؤاد كامل أن مفهوم األمن ال يقتصر على مفهوم التحرر من اخلوف ،بل يشمل إزدىار
قومي( .لواء أمحد كامل ،1990 ،ص).37 :

األماين الفردية واجلماعية والقومية ،وقد يكون األمن إما أمن فرد ،أو أمن عام ،أو أمن
وقد مر مفهوم األمن القومي دبرحلتُت مهمتُت نتيجة التطورات العادلية ،يف ادلرحلة األوذل كان ينظر إليو ابلنظرة
االسًتاتيجية الضيقة ذات البعد الواحد ،وىي صد ىجوم عسكري معاد ومحاية احلدود من الغزوات اخلارجية واحملافظة
على االستقالل الوطٍت ،وكذا دبفهومو الشرطي والدركي واجلمركي .ويف ادلرحلة الثانية صار على الدولة أن توفر األمن
أببعاده دلواطنيها سواء كان سياسيا واقتصاداي واجتماعيا وثقافيا ....ضد أخطار متعددة ،فرضتها طبيعة االنفتاح الواسع
على العصر احلديث( .صخري دمحم)2016 ،
ويف ىذا الصدد يعد مؤلَّف "روبرت ماكنمارا " -""Robert McNamaraوزير الدفاع األمريكي السابق ،وأحد مفكري
اإلسًتاتيجية البارزين – جوىر األمن" أتسيسا لبعد جديد لألمن مفاده أن" :األمن ال يعٍت تراكم السالح ،ابلرغم من أن
ذلك قد يكون جزءً منو ،وليس ىو القوة العسكرية ابلرغم من أنو قد يشتمل عليها ،وليس النشاط العسكري التقليدي
ابلرغم من أنو قد حيتوي عليو ،إن األمن ىو التنمية وبدون التنمية ال ديكن احلديث عن األمنThierry Balzac, ( ".
)2003-2004 ;p33

ويرى أيضا روبرت ماكنمارا أن "األمن يعٍت التطور والتنمية سواء منها االقتصادية أو االجتماعية أو

السياسية يف ظل محاية مضمونة " .ومن ىنا تتجلى األمهية الكربى لعلم الجتماع التنمية و ضرورة فتح ختصص لو
يف جامعة مسيلة ،وعليو فإن مشولية األمن تعٍت أن لو عدة أبعاد:
 البعد السياسي :و يتمثل يف احلفاظ على الكيان السياسي للدولة. البعد االقتصادي :يرمي إذل توفَت ادلناخ ادلناسب للوفاء ابحتياجات الشعب و توفَت سبل التقدم والرفاىية.312
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 البعد االجتماعي :يرمي إذل توفَت األمن للمواطنُت ابلقدر الذي يزيد من تنمية الشعور ابالنتماء والوالء. البعد ادلعنوي واإليديولوجي :الذي يؤمن الفكر وادلعتقدات ،وحيافظ على العادات والقيم. البعد البيئي :يوفر التأمُت ضد أخطار البيئة ،خاصة التخلص من مسببات التلوث حفاظا على األمن.ومن خالل ما سبق ،نرى أن األمن دبفهومو الشامل لو أبعاد ومستوايت وأنواع سلتلفة ،كاألمن الغذائي ،األمن القومي،
واألمن االقتصادي ...بينما األمن ادلرتبط دبصاحل األمن (الشرطة والدرك) مرتبط دبصطلح األمن اجلنائي .واتسع دور
األمن يف عادلنا ادلعاصر ،فلم يعد دور مصاحل األمن يقتصر على الدور التقليدي (ادلرتبط ابجلردية واجملرم) ،وإمنا اتسع
ليشمل ادلسامهة يف ربقيق أمن الفرد واجملتمع بكل أبعاده؛ ولذلك فلمصاحل األمن دور يف محاية األمن دبختلف أنواعو.
ولن يتحقق أمن اجملتمع وتقدمو يف أي رلال من اجملاالت؛ إال إذا كان اجملتمع آمنا ،فاألمن ركيزة الستقرار وتقدم اجملتمع.
املطلب الثاين  -مفهوم اإلعالم:
سنتطرؽ يف هذا ادلطلب إذل مفزوـ اإلعالم لطة ،مث اصطالحا.
أولً -اإلعالم لغة:

كلمة اإلعالـ مشتقة من العلم ،تقوؿ العرب استعلمه اخلرب فأعلمه إايا ،يعٍت صار يعرؼ اخلرب بعد أف طلب معرفته،
اإليصاؿ(.على الباز ،2001 ،ص(.15 :

فلطواي يكوف معٌت اإلعالـ نقل اخلرب ،اإلخبار أو اإلبالغ دبعٌت
) ويقاؿ بلطت القوـ بالغا ،أي أوصلتزم الشيء ادلطلوب والبالغ ما بلطك أو وصلك .ويقابل نقل اخلرب يف ادلفزوـ
الفرنسي واالصلليةي كلمة( .informationزهَت إحدادف ،2002،ص) 14:
اثنياً -اإلعالم اصطالحا:

يُعرفه عبد اللطيف محةة بقوله ˮ :أنه نشر احلقائق الثابتة الصحيحة ،واألخبار وادلعلومات السليمة واألفكار واآلراء،
واإلسزاـ يف تنوير الرأي العاـ ،وتكوين الرأي الصائب لدى اجلمزور أو مجاهَت ادلؤسسة الداخلية واخلارهجية يف الوقائع
والقضااي وادلوضوعات وادلشكالت ادلثارة وادلطروحة ،وذلك ابستخداـ وسائل اإلعالـ ادلختلفة"( .عبد اللطيف محةة ،1965 ،ص:
 ).23إف عملية اإلعالـ ترتكة على عاملُت علا :الصيطة وشيوع اخلرب ،حيث أف الصيطة تتنوع حبسب احلاسة ادلوهجزة
إليزا ،أما شيوع اخلرب فزو هجعله معروفًا عند عدد كبَت من الناس ،إذف فاإلعالـ يرتكة على اخلرب الذي هو رلرد نقل
دلعلومات واقعية.
واإلعالـ يصف الواقع كما ىو ،فال ؽلكن أف يكوف هناؾ إعالـ بدوف وقائع وحوادث سواء كانت مادية أو معنوية،
فاخلرب الذي يصف الواقع وينقله اإلعالـ لي وليد اخلياؿ ،فاخلرب ادلبٍت على اخلياؿ كذب ووهم ،غَت أف نقل اخلرب يثَت
اخلياؿ ،فإف كاف من طرؼ ادلرسل ،فإف ذلك يشوا اخلرب ويةيفه ،ونقع فيما يسمى ابإلشاعات ،وإف كاف من طرؼ
ادلستقبل؛ فإن ذلك يؤدي إذل اإلمعان يف التشويو( .حامت صيد ،2001-2000 ،ص ).37 :ومن ىنا تتجلى األمهية الكربى لعلم
االجتماع االتصال وضرورة فتح زبصص لو يف جامعة مسيلة.
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املطلب الثالث  -تعريف اإلعالم ادلتخصص واإلعالم األمين:
أولً -تعريف اإلعالم ادلتخصص:

إن وجود اإلعالم ادلتخصص وشكلو يتوقفان على مستوى التطور يف رلال التخصص ،فإذا كانت احلياة يف رلال
التخصص فقَتة وزلدودة ومتواضعة التطور ،وال ربضى ابىتمام كبَت؛ فإن اإلعالم ادلتخصص قد ال يوجد أبدا ،وإن وجد
هبذا القدر أو ذاك؛ فإنو يوجد داخل أطر رلاالت أخرى ،كأن صلد بعض األخبار و ادلوضوعات تنشر بشكل مبعثر وغَت
منتظم يف وسائل اإل عالم العامة .وعندما تشهد احلياة قدرا من التطور يف رلال زلدد ،وعندما يلفت ىذا القدر من
التطور انتباه شرحية معقولة من اجلمهور ،وحيضى بقدر مقبول من االىتمام؛ نشاىد كيف يستجيب ىذا اإلعالم ذلذا
التطور ،وتبدأ تغطيتو ذلذا اجملال تعرف قدرا من االنتظام و ادلنهجية(.أديب دمحم خضور ،1999 ،ص ).10 :ومن ادلعلوم أن نشأة
اإلعالم ادلتخصص ضرورة حتمية ،يفرضها واقع تطور رلال ما و وصولو إذل درجة من النضج واإلكتمال والغٌت والتعقيد.
(أديب دمحم خضور ،2007 ،ص).36 :

وبذلك فإن اإلعالم ادلتخصص منط إعالمي يتم عرب وسائل اإلعالم ادلختلفة ،يعطي جل اىتمامو جملال معُت من رلاالت

احلياة ،ويتسم ابلتعقيد وتشعب عالقاتو دبختلف العوامل وادلتغَتات ،يستخدم سلتلف فنون اإلعالم لبث رسالة مبنية على
ادلعلومات واحلقائق واألفكار ادلتخصصة ،تستخدم بدقة متناىية ،حيث يظهر اإلعالم ادلتخصص يف مرحلة متطورة من
تقدم اجملتمع ،يعكس موضوعيا ضرورة التقسيم اإلجتماعي للعمل ،ويعرب عنو ويكون نتيجة لو .واإلعالـ ادلتخصص
يضم:
 -1األحداث ادلتعلقة ابجلوانب ادلختلفة من هذا اجملاؿ) اقتصاد ،رايضة ،ثقافة ،أمن ،بيئة...اخل( .
 -2الظواهر والتطورات اليت سبثِّل مناحي التطيَت واذباهاته األساسية ،وتعك مواقف ومصاحل القوى ادلختلفة ادلتواهجدة يف
هذا اجملاؿ وادلعنية هبذا التطيَت.
 -3وهجود األهجزةة وادلؤسسات واذليئات ادلعنية هبذا اجملاؿ وادلسؤولة عن هجوانبه ادلختلفة.
 - 4وهجود اجلمزور الواسع لكل ما يف هذا اجملاؿ من أحداث وظواهر وتطورات ،والساعي دلعرفة وفزم كل ما يف هذا
اجملاؿ ،وإذل تكوين مواقف واذباهات ضلوا ،وابلتارل انتهاج سلوًكا إزاءا.
واإلعالم ادلتخصص ىو اإلعالم الذي يقع ضمن رلال زلدد من رلاالت احلياة السياسية أو الثقافية أو
االقتصادية أو العلمية أو الرايضية أو األمنية .....إخل ،والذي يًتكز اىتمامو األساسي على معاجلة األحداث والظواىر
والتطورات يف ىذا اجملال احملدد يف سياقو االجتماعي – االقتصادي ....العام ،والذي تقوم بو مؤسسات إعالمية
متخصصة ،تعمل هبا كوادر إعالمية مؤىلة إعالميا وسلتصة أكاددييا يف ىذا اجملال احملدد.
ولعل ادلهمة ادلركزية لإلعالم التخصصي ،تتمثل يف أنو يعرب عن احلياة يف رلال زبصصو ،من خالل التغطية ادلنتظمة
وادلنهجية لألحداث والظواىر والتطورات يف ىذا اجملال ،فوجود وشكل االعالم ادلتخصص يتوقف على مستوى التطور يف
رلال التخصص.
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ومن ىنا نشأت أمناط متخصصة من اإلعالم ،الذي يرتبط ابلدرجة األوذل بنشاط ادلؤسسات ادلشار إليها ،فظهر على
الساحة اإلعالمية العديد من األنواع وادلناىج والتصنيفات اإلعالمية؛ لتليب احلاجات ادلتزايدة للجماىَت؛ وبذلك نشأ
اإلعالم ادلتخصص كاإلعالم السياسي واإلعالم الثقايف واإلعالم االقتصادي واإلعالم الصحي واإلعالم الرايضي واإلعالم
العسكري واإلعالم األمٍت...اخل .وىو ما يطابق التنامي والتعقيد الذي اكتنف الظاىرة األمنية من أبسط أشكاذلا وصوال
إذل امناطها ادلستحدثة و األبعاد اجلديدة لألمن.
اثنياً -تعريف اإلعالم األمين:

تعددت التعاريف اليت تناوذلا الباحثوف حوؿ مفزوـ اإلعالـ األمٍت ،وذلك تبعاً لتعدد آرائزم ووجهات نظرهم يف تناوذلم
للمـفـزوـ ،إذ ىناك ثالث اذباىات مركزية يف ضـبط مفـهـوم اإلعالم األمٍت ،ػلاوؿ فيها كل اذباا أف يعرؼ اإلعالـ األمٍت
وفقاً لرؤيته اخلاصة .فاالذباه األول يتمركز حول من الطرف الذي يقوم بوظيفة اإلعالم عن ادلوضوعات األمنية؟ يف حُت
االذباه الثاين يتمركز حول أي رؤية يتم هبا اإلعالم عن ادلوضوعات األمنية؟ بينما االذباه الثالث يتمحور حول ىل أن
لكل فرع من الفروع العلمية منظوره اخلاص بو يف ضبط مفهوم اإلعالم األمٍت؟ وسنقتصر يف ىذه ادلداخلة على االذباىُت
األولُت دون األخَت ومها:
 )1اإلجتاه األول -من الطرف الذي يقوم بوظيفة العالم عن ادلوضوعات األمنية ؟
ويشمل ثالثة فروع فرع رجال اإلعالم ،فرع رجال األمن وفرع فئات اجملتمع أو تكامل األطراف الثالث.
فأما الفرع األول يرى أف اإلعالـ األمٍت أحد الفروع التخصصية ل عالـ ،وتشَت إحدى الدراسات يف هذا السياؽ إذل
أف اإلعالـ األمٍت "يعد فرعاً من فروع اإلعالـ ادلتخصص ،الذي يزدؼ إذل إخبار اجلمزور أو قطاع معُت منه
دبوضوعات زبص األمن ،ويقوـ به رهجاؿ اإلعالـ" .وعرفو شعبان محدي أبنو "اجلهود اإلعالمية ادلبذولة من خالل وسائل
اإل عالم ادلختلفة ،إللقاء الضوء على العمل الشرطي بوجو عام ،والعمل على تكوين صورة طيبة عن الشرطة يف أذىان
اجلماىَت" .كما عرف اإلعالم األمٍت أبنو " :ىو الذي تضطلع بو وسائل اإلعالم اجلماىَتي ،وتؤديو يف إطار وظيفتها
االجتماعية والسياسية يف اجملتمع ،شأنو يف ذلك شأن اإلعالم عن اجلهود العسكرية أو الزراعية أو االقتصادية...اخل".
(محدي دمحم شعباف ،1997 ،ص ،2 :ص).46 :

و وفقا لذلك يقًتب مفزوـ اإلعالـ األمٍت من زاوية معينة ،وهي اليت ركة عليزا الباحثوف ،وافًتضوا أهنا سبثل احملور
الرئيسي للمفزوـ ،واحلقيقة أف مفزوـ اإلعالـ األمٍت يرتبا (دبفزوـ اإلعالـ) و(دبحتوى الرسالة اإلعالمية) ادلتخصصة
اليت تقوـ عليزا و(ابلوظائف ادلوكلة إليه) و(ابجلمزور ادلستزدؼ) .وهو ما يعٍت أف اإلعالـ يقوـ ابإلقناع عن طريق
ادلعلومات واألرقاـ واإلحصاءات واحلقائق.
فاإلعالمي لي له غرض معُت فيما ينشرا أو يذيعه على الناس؛ فزو يقدـ حقائق رلردة وهذا ما ؽليةا عن رهجل الدعاية،
ومن هنا ؽلكننا القوؿ أبف اإلعالـ األمٍت يف هجوهرا ظلا من أظلاط االتصاؿ اجلماهَتي ،الذي ينقل الواقع القائم كما هو
إذل مجزور متسع سلتلف من حيث اخلربات والتوهجزات والقيم.
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بينما يرى أصحاب الفرع الثاين أف اإلعالـ األمٍت يف األصل هو االستخداـ ادلزٍت ل عالـ من قبل األهجزةة األمنية ،إذ
كما تشَت التعريفات اليت هجاءت يف دراساتا إذل أف اإلعالـ األمٍت" يقصد به كافة األنشطة اإلعالمية ادلقصودة
وادلخطا ذلا ،وما يتم إعدادا من رسائل إعالمية؛ هبدؼ إلقاء الضوء والتعريف جبميع اجلزود واإلصلازات اليت ربققزا وزارة
ادلختلفة"( .أمَتة عبد هللا هجاؼ)2014،

الداخلية يف إطار اسًتاتيجيتزا األمنية الشاملة ،من خالؿ كافة وسائل اإلعالـ واالتصاؿ
ويرى اللواء رؤوف ادلناوي – أول ادلؤسسُت دلركز متخصص لإلعالم األمٍت – أنو يعٍت " :سلتلف الرسائل اإلعالمية
ادلدروسة ،اليت تصدر من األجهزة ادلعنية بوزارة الداخلية ،هبدف توجيو الرأي العام ضلو ربقيق جوانب اخلطة األمنية
الشاملة ،ابستخدام مجيع وسائل اإلعالم ادلتاحة؛ إلحداث التأثَت ادلنشود يف اجلماىَت ،وتلك ادلساحة اإلعالمية
ادلخصصة للعمل الشرطي بوسائل اإلعالم ادلختلفة ،وذلك اإلعالم الشامل عن الشرطة كجهاز رمسي متكامل".
محراين ،2010 -2009 ،ص).60:كما يعرفو البعض أبنو ":ىو الذي تضطلع به إدارة اإلعالـ والعالقات العامة يف أهجزةة
الشرطة ،هبدؼ التططية الواضحة والسريعة لكل ادلواقف واألزمات األمنية هبدؼ كسب ثقة اجلماهَت"(.محدي دمحم شعباف:
(أمينة

 ،1997ص).46 :

وضمن نف التوهجه يتم الًتكية على مفزوـ اإلعالـ األمٍت من زاوية أسلوب االتصاؿ الذي يتبع يف رلاؿ اإلعالـ األمٍت؛
ومن مث " فزو اإلعالـ الذي يتحقق دببادرة من رهجاؿ األمن ،إما بطريقة مباشرة إلنتاج الرسائل اإلعالمية كالربامج األمنية
اإلذاعية والتلفةيونية واألفالـ السينمائية وغَتها ،أو بطريقة غَت مباشرة مثل تةويد الصحف أبخبار األحواؿ األمنية
ورلرايتا بشكل موضوعي يعتمد على ادلعلومات ادلوثوؽ هبا"( .أمَتة عبد هللا هجاؼ)2014 ،

أما الفرع الثالث فَتى أف اإلعالـ األمٍت هو االستخداـ التشاركي ادلزٍت ل عالـ من قبل فئات اجملتمع أو تكامل
األطراؼ اجملتمعية .ويعرؼ اجلحٍت اإلعالـ األمٍت من حيث أتثَتا وطابعه والوسائل اليت يستخدمزا للتأثَت يف أنه" :نوع
من اإلعالـ يدؼ إذل زايدة أتثَت وفاعلية ما يصدر عن رهجاؿ أهجزةة وسائل اإلعالـ ادلتخصصة وعن هجزات األمن من

نشاطات إعالمية ذات طابع أمٍت ،تقدـ من خالؿ اإلذاعة والتلفةيوف والصحافة لتوعية أكرب قدر من اجلمزور توعية
أمنية متوازنة؛ هبدؼ إغلاد وأتسي وعي أمٍت لدى ادلواطنُت ،وتعميق التعاوف والتجاوب مع اجلزات األمنية لتحقيق
األمن واالستقرار"( .اجلحٍت علي بن فايز ،1994 ،ص).165 -162 :
فَتى أف اإلعالـ األمٍت نتاج للعالقة االرتباطية بُت مفزومي األمن واإلعالـ ادلعاصرين ،إذ أف التوسع ادلفاهيمي لكليهما؛
أدى بطبيعة احلاؿ إذل إغلاد هذا احلقل ادلشًتؾ ،ذي وظائف كثرية إخبارية وتعليمية وإرشادية وتوعوية واسًتهجاعية ،من
تبادؿ الرسائل وفق ظلا االتصاالت ادلتبادلة بُت ثالث قطاعات هي األهجزةة األمنية واألهجزةة اإلعالمية واجملتمع (أفراد،
مؤسسات ،مجاعات)( .أمَتة عبد هللا هجاؼ)2014،
ويوضح الباحث (سعد الدغماف) أف اإلعالـ األمٍت دل يعد يقتصر على األخبار وطبيعة االتصاؿ الرأسي ،بل امتد إذل
وظائف كثَتة إخبارية وتعليمية وإرشادية وتوعوية ،وفق ظلا االتصاالت ادلتبادلة بُت ثالث قطاعات هي الشرطة واإلعالـ
واجلمزور.
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وطللص شلا سبق أف اإلعالـ األمٍت ىو عملية إيصاؿ لرسائل مباشرة وغَت مباشرة ،مصممة ومنتجة وفقا لنموذج معُت،
يتناسب واحملتوى األمٍت ادلراد إيصاله إذل اجملتمع ،أو نقله من اجملتمع إذل األهجزةة األمنية واألهجزةة اإلعالمية ،وهبذا تشًتؾ
األطراؼ الثالثة يف بلورة األس األخالقية للثقافة األمنية العامة.
 )2اإلجتاه الثاين  -أبي رؤية يتم هبا العالم عن ادلوضوعات األمنية؟
ويشمل فرعُت فرع أول لو رؤية جزئية دلوضوع األمن ،و فرع اثن برؤية مشولية لو .وسنعرض سلتلف تعريفات اإلعالم
األمٍت ،ونصنفها وفق الوظائف واألىداف ادلتوخاة من اإلعالم األمٍت حسب كل ابحث ،واليت اختلفت ابختالف نظرة

كل منهم دلفهوم األمن أو الظاىرة األمنية ككل ،وتطوره من شكلو البسيط ادلتعلق أبمن وسالمة أفراد اجملتمع ماداي وسبل
مكافحة اجلردية ،وصوال اذل ادلفهوم احلديث لألمن الشامل الذي يبحث يف كشف أسباب اجلردية وتثبيطها ،مع اعتماد
مدخل تكاملي اجتماعي تشاركي يف الوقاية منها وعالجها ،واألخذ أبمهية تبيان مكانة وقيمة رلهودات أجهزة األمن
لدى اجملتمع .وسنعرض ىذه التعريفات وفيما يلي:
 -1تعاريف برؤية جزئية لإلعالم األمين:

لقد عرف الباحث علي عجوة ضمن مقالو حول اإلعالم األمٍت ادلفهوم والتعريف ،اإلعالم األمٍت على أنو "كل
ادلعلومات الكاملة واجلديدة واذلامة ،اليت تغطي كافة األحداث واحلقائق واألوضاع والقوانُت ادلتعلقة أبمن اجملتمع
واستقراره ،واليت يعد إخفاؤىا نوعا من التعتيم اإلعالمي من جهة ،وادلبالغة يف تقدديها أو إضفاء أمهية أكرب عليها من
جهة أخرى نوعا من التأثَت ادلقصود وادلوجو خلدمة أىداف معينة ،قد تكون يف بعض األحوال فقط نبيلة ومنطلقة من
ادلصلحة القومية"( .علي عجوة ،1997،ص ).10 :ىنا ركز الباحث على الوظيفة اإلخبارية لإلعالم األمٍت بُت وجودىا من
عدمها ،وآاثر تضخيم ظاىرة اجلردية على اجملتمع ،دون اخلوض يف اجلوانب األخرى لإلعالم األمٍت كالدور الًتبوي
والتثقيفي والتحليلي ألسباب اجلردية.
وذكر مَتزا يف تعريفو لإلعالم األمٍت أبنو" :تلك الرسائل وادلعلومات واألخبار الصادقة ،اليت تصدر عن جهاز الشرطة
(األمن) ،وتبث عن طريق وسائل االعالم ادلختلفة؛ هبدف التوعية واإلرشاد وربسُت صورة ادلؤسسة الشرطية (األمنية) يف
أذىان اجلماىَت؛ لتحقيق التفاعل االجيا ي بُت الشرطة واجلماىَت يف إطار سياسة الدولة وقوانينها"( .مَتزا ابسم خليل،2006 ،
ص).17 :

لقد تناول ىذا الفرع يف تعاريف اإلعالم األمٍت كل ما ؼلص األمن دبفزومه الشرطي ادلتعلق ابجلرؽلة ،وقد يتسع ليشمل
ترسيخ األمن اخلارهجي ومحاية احلدود ،كذلك نالح من خالؿ هذه التعاريف أف اإلعالـ األمٍت من حيث رلاؿ النشاط
والوظيفة؛ اقتصر على ادلفزوـ البسيا لألمن القًتانه ابدلفزوـ الشرطي ،الذي ينحصر ابدلفزوـ القانوين للجرؽلة ادلادية دوف
الفكرية أو السلوكية أو حىت األخالقية يف العديد من اجملاالت ،واليت يـ ْعرف القانون الوضعي بقصوره يف تناوذلا ،وكذلك
دون األخذ ابجلانب االجتماعي والثقايف والفكري للمجتمع ،اليت قد تكون مسرحا جلرائم أخطر من اجلردية ادلادية.
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 -2تعاريف برؤية مشولية لإلعالم األمين:
لقد عرف اللواء إبراىيم انجي اإلعالم األمٍت على أنو " :سلتلف الرسائل اإلعالمية ادلدروسة اليت تصدر هبدف توجيو
الرأي العام لتحقيق اخلطة الشاملة ،والتصدي لألسباب الدافعة الرتكاب اجلردية ،والتوعية أبخطار وسلاطر اجلرائم ،وإرشاد
ادلواطنُت أبسلوب يضمن عدم وقوعهم فريسة للجردية ،وكذا تبصَت اجلمهور أبساليب الوقاية من اجلردية من خالل تدابَت
سلتلفة ،وتنمية حسهم األمٍت"( .محدي دمحم شعباف ،2005،ص).44 :
وعرف آخر اإلعالم األمٍت أبنو ديثل كل اجلهود اليت تسعى إذل إجياد وأتسيس وعي أمٍت ،يثري الروح ادلعنوية وادلادية بكل
مقومات النجاح والتفوق ،واإللتزام ابلتعليمات واألنظمة اليت تكفل أمن وسالمة اإلنسان يف شىت رلاالت احلياة ،وىذا
يتطلب تعبئة الشعور العام(.علي بن فاية اجلحٍت ،2010 ،ص ).337،321:ويتضمن ىذا التعريف فكرة تعبئة الشعور العام أو بتعبَت
آخر إسهام اجملتمع يف االحساس ابلظاىرة ،والتحرك للوقاية منها ،وىو ما يطابق مفهوم العمل التكاملي االجتماعي
التشاركي يف مواجهة اجلردية.
ويعرفو البعض أبنو" :النشر الصادق للحقائق والثوابت األمنية واآلراء واالذباىات ادلتصلة هبا ،والرامية إذل بث مشاعر
الطمأنينة والسكينة يف نفوس اجلمهور ،من خالل تبصَتىم ابدلعارف والعلوم األمنية ،وترسيخ قناعاهتم أببعاد مسؤولياهتم
األمنية ،وكسب مساندهتم يف مواجهة اجلردية وكشف مظاىر االضلراف"(.علي الباز ،2001 ،ص ).78 ،77 :نالحظ أن ىذا
التعريف أقر مبدأ النشر للحقائق األمنية أو الوضع األمٍت العام ،لكن شريطة أن يكون ذلا أثر إجيا ي على اإلحساس
ابألمان والسكينة ،مع تركيزه على نشر ادلعارف األمنية وما تعلق ابلعلوم األمنية ،كدور أو وظيفة تثقيفية توعوية وحىت
تربوية؛ ألجل توجيو الرأي العام ضلو مساندة العمل األمٍت على األقل بكشف سلتلف أشكال اإلجرام ادلستًت.
ويعرفو اجلحٍت أبنو "نشاطات اتصالية متخصصة ،تدؼ إذل زايدة أتثَت وفاعلية ما يصدر عن األهجزةة األمنية عرب وسائل
اإلعالم ادلتخصصة؛ لتوعية أكرب قدر من اجلمزور ادلستزدؼ توعية أمنية متوازنة ،هبدف إجياد وأتسيس وعي أمٍت يثري
الروح ادلعنوية وادلادية بكل مقومات النجاح والتفوق ،والتمشي ابلتعليمات واألنظمة اليت تكفل أمن اإلنسان وسالمتو يف
شىت رلاالت احلياة"( .علي بن فايز اجلحٍت ،2000 ،ص).32 :
عموما ومن خالل تفحص التعريفات السابقة ،فتعاريف الرؤية اجلزئية لإلعالم األمٍت صلدىا تركز على اجلانب ادلادي
للجردية لتصور بسيط للظاىرة األمنية ،مع قصر وظائف اإلعالم األمٍت يف الدور اإلخباري دلعطيات ومستجدات اجلرائم؛
األمر الذي يطرح عمليا إشكالية حول كيفية عرض ادلعلومات األمنية ،وكيفية تعامل رجال اإلعالم مع مصادر ادلعلومة
األمنية ادلتمثلة يف األجهزة األمنية ،وكيفية تعامل ىذه األخَتة بدورىا مع الصحافة ووسائل اإلعالم .ادلوضوع الذي يظهر
ابلعديد من األشكال حسب طبيعة النظام احلاكم واسًتاتيجيتو اإلعالمية ادلتفاوتة بُت التعتيم اجلزئي أو االنفتاح ادلطلق
وتضارب ادلصادر ،يف حُت تعاريف الرؤية الشمولية لإلعالم األمٍت صلدىا تركز وأتخذ دبفهوم اإلعالم األمٍت بشكلو
الكامل ،كوظائفو على الصعيد الوقائي والتثقيفي والًتبوي دلختلف جوانب حياة اجملتمع ادلرتبطة ابلظاىرة األمنية.
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املبحث الثاين – مكوانت اإلعالم األمين وخصائصها:
قد ظهرت العديد من النماذج ادلبينة دلكوانت العملية اإلعالمية ،واليت تطورت من الطبيعة الثنائية إذل الطبيعة الدائرية،
واليت على ضوئها تتكون العملية اإلعالمية من ستة عناصر أساسية ىي :ادلصدر  ،ادلرسل،الرسالة ،الوسيلة ،ادلتلقي
والتأثَت( .دديا أبو مسرة)2011 ،

(ادلستقبل) ،رجع الصدى
لإلعالم األمٍت أمهية ابلغة يف اذباه ادلفاىيم ادلشكلة للوعي االجتماعي؛ هبدف ادلسامهة يف دعم اذباىات الرأي العام
للوقاية من اجلردية والسلوك اجلانح ،وكل الظروف ادلسببة النتشار اجلردية واالضلراف اخللقي واالجتماعي والفكري ،مع تتبع
ورصد ودراسة كل الظواىر السلبية اليت قد تتشكل يف اجملتمع ،كما حياول اإلعالم األمٍت بذات الكيفية االقناعية تغيَت
مواقف اجلماىَت العامة؛ ألجل التشجيع على سلوك التعاون االجيا ي مع األجهزة األمنية؛ للمسامهة يف ادلنظومة األمنية
الرامية إذل ربقيق األمن االجتماعي يف كل رلاالتو ،رغم ما يتميز بو العمل يف رلال اإلعالم األمٍت من صعوابت
وخصوصيات ،توجب على العامل بو أخذىا بعُت االعتبار .وديكننا اجياز أىم خصائص مكوانت اإلعالم األمٍت فيما
يلي:
ادلطلب األول -مصادر اإلعالم األمين:

تتوفر للتغطية اإلعالمية يف اجملال األمٍت ادلصادر التالية:
أولً -ادلصادر الرمسية:

تعترب ادلصادر الرمسية ىي ادلصادر الرئيسة لإلعالم األمٍت ،ويف بعض األحيان ردبا تكون ادلصادر الوحيدة ،تتمتع ادلصادر
الرمسية بدرجة عالية من الرمسية وابلتارل من ادلصداقية والثقة وادلسؤولية ،ولكنها يف ادلقابل زبضع ألنظمة وقوانُت وقواعد
عمل ،ذبعلها يف كثَت من األحيان متحفظة ومتكتمة ،وردبا غَت متعاونة؛ ويعود ذلك العتبارات تتعلق بطبيعة احلدث
أحياان إذل عدم تقدير ادلصادر األمنية الرمسية لطبيعة
األمٍت ،ودبتطلبات التحقيق ،ومستلزمات القضاء .كما قد تعود
ً
العمل اإلعالمي األمٍت ،وللدور الذي يقوم بو اإلعالم األمٍت يف اجملتمع؛ األمر الذي يؤدي غالبًا إذل سوء فهم ،وإذل
وجود عالقة غَت ودية بُت األجهزة األمنية من جهة وبُت األجهزة اإلعالمية من جهة أخرى.
اثنياً -ادلصادر اخلاصة:

ونعٍت ابدلصادر اخلاصة األشخاص أو اجلهات وادلؤسسات اخلاصة ،أو األىلية ادلعنية حبدث أمٍت ،أو ادلتورطة يف قضية
أمنية ،إذ جيب احلذر الشديد خبصوص ادلعلومات اليت تقدمها ىذه ادلصادر ،إذ غالبًا ما تتحكم مصاحل ىذه ادلصادر
بنوعية ادلعلومات واآلراء والوقائع والتحليالت اليت تقدمها.
اثلثاً -اخلرباء وادلختصون:

تتطلب مشولية ادلوضوع األمٍت وعموميتو االستعانة ابخلرباء وادلختصُت يف رلال ادلوضوع األمٍت ،الذي تتم معاجلتو أو
تغطيتو (االجتماع ،االقتصاد ،البيئة ،الطب...اخل)؛ إللقاء الضوء على احلدث األمٍت أو على الظاىرة األمنية .وجيدر
ابلصحفي أو رجل اإلعالم األمٍت احلرص على انتقاء الشخصية ادلناسبة ،ودفعها للكتابة أو للحديث أبسلوب صحفي
مناسب للوسيلة اإلعالمية األمنية(.أمينة محراين ،2010 -2009،ص).65 ،64 :
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ادلطلب الثاين -إطارات و كوادر اإلعالم األمين:
وديكن تقسيم خصائص كادر اإلعالم األمٍت إذل اثنُت ،خصائص عامة وخصائص خاصة.
أولً -اخلصائص العامة إلطارات اإلعالم األمين:

يتسم اإلعالم األمٍت بعدة مسات وخصائص جيب أن تتحلى هبا الكفاءات والكوادر اإلعالمية ادلتخصصة ،ومن أھمها:
األمانة ،الصدق ،اإلخالص ،القدوة احلسنة ،مراعاة لغة القوم ادلخاطبني ومستوى عقوهلم ،فال ديكن للرسالة
اإلعالمية أن تصل إذل مستقبلزا وال تؤثر فيو ،إال إذا كانت بنفس اللغة اليت يتحدث هبا سكان ادلناطق ادلستهدفة أي

بلغتهم .فاإلعالم األمٍت الناجح ىو الذي يوجو رسالتو اإلعالمية إذل مستقبلي الرسالة وادلستفيدين ابللغة اليت جييدوهنا،
فاللغة ال تقتصر على اللسان فقط ،بل تتعدى ذلك إذل الثقافة وما ربملو من عادات وتقاليد وقيم وطباع وشلارسات
وأفكار(.علي بن فايز اجلحٍت ،2000 ،ص).229 :
اثنياً -اخلصائص اخلاصة إلطارات اإلعالم األمين:

أدت التطورات يف احلياة األمنية ويف مفهوم األمن إذل إنتهاء عصر اإلعالم العام ،بسبب عجزه عن مواكبة احلياة األمنية،
وأتمُت مستلزماهتا وإشباع حاجاهتا ،كذلك فإن ىذه التطورات أهنت مرحلة الصحفي العام بسبب عدم مقدرتو على
تغطية احلياة األمنية وأحداثها ومعاجلة ظواىرىا وتطوراهتا ،وإشباع احلاجات اإلعالمية األمنية جلمهور نوعي ،يتمتع
دبستوى مرتفع نسبيًا من التعليم والثقافة ،وبدرجة عالية من االىتمام؛ وىكذا ظهرت احلاجة ادلاسة إذل وجود كادر
إعالمي أمٍت مؤىل وسلتص ليعمل يف اإلعالم األمٍت ادلتخصص؛ حىت يستطيع ىذا اإلعالم إصلاز مهامو والقيام بوظائفو.
ومن ىنا تتجلى األمهية الكربى لعلم االجتماع االتصال وضرورة فتح زبصص لو يف جامعة مسيلة .ومن خالل سلرب
سوسيولوجية اخلدمة العامة وقسم علم االجتماع ،نصبو إذل فتحو .ونرى ضرورة وأمهية أن يشتمل أتىيل الكادر اإلعالمي
األمٍت على:
 -1أتىيل إعالمي ،ديكنو من امتالك ادلتطلبات اإلعالمية ادلهنية ،وىذا ال ديكن احلصول عليو إال من خالل الدراسة
اإلعالمية األكادديية ادلتخصصة.
 -2أتىيل أمٍت يف رلال زلدد من ادلهارات األمنية ( اجلنائي ،البيئي ،االقتصادي ،ادلروري...اخل) .وىذا التأىيل الذي ال
ديكن احلصول عليو إال من خالل الدراسة ادلتخصصة( .إيهاب رحبي الغصُت)2012،
ونقًتح لتحقيق ىذا النوع من التأىيل اتباع أحد األسلوبُت التاليُت:
 -1أسلوب خمتص إعالمي – تكوين أمين :الذي يتطلب انتقاء خرجيُت من أقسام اإلعالم وعلم االجتماع االتصال يف
اجلامعات ،مهتمُت دبجاالت أمنية معينة ،وتدريسهم دلدة عام أو عامُت ىذا اجملال األمٍت يف ادلعاىد ادلتخصصة بتدريس
ىذا اجملال ( شرطة ،مرور ،سلدرات.) ...
 -2أسلوب خمتص أمين -تكوين إعالمي :الذي يتطلب انتقاء خرجيُت من أقسام زبصصية سلتلفة (شرطية ،دركية،

مجركية ،عسكرية...اخل) لديهم ىواية وموىبة إعالمية ،ويريدون العمل يف رلال اإلعالم ،وتدريسهم دلدة عام أو عامُت يف
معهد إعالمي متخصص ،أو يف زبصص علم االجتماع االتصال بقسم علم االجتماع.
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بذلك نستطيع احلصول على كادر إعالمي أمٍت ديتلك مهارات إعالمية ،ويقف على أرض إعالمية صلبة ،ويف الوقت
نفسو ديتلك معرفة علمية عميقة وشاملة ابجملال األمٍت الذي يريد العمل فيو.
نعتقد أن ىذا النوع من الكادر اإلعالمي األمٍت ادلتخصص؛ ىو الكادر الوحيد القادر على أن يعمل يف اإلعالم األمٍت
ادلتخصص ادلعاصر ،وعلى أن يواكب التطورات احلاصلة يف احلياة األمنية ،وعلى أن يشبع احلاجات اإلعالمية األمنية
للجمهور ادلعاصر.
اثلثاً -خصائص اإلعالم األمين الناجح:

حىت يكون اإلعالم األمٍت انجحا ،ويؤدي دوره بشكل فعال؛ فالبد لكوادره االتصاف ابلسمات التالية:
 -1سرعة ادلبادرة :يتأثر الشخص بشكل قوي عند مشاىدة ادلوقف أو احلدث ألول مرة ،وكذلك دييل إذل ترديد
مصدر اخلرب أو ادلؤلف ومتابعتو من نفس ادلصدر ،وىذا مرتبط بسيكولوجية اإلدراك والنقل لدى االنسان.
 -2الرتكيز على احلاضر أكثر من ادلاضي :فهي هتم اإلنسان وتؤثر بو أكثر من األحداث ادلاضية.
 -3ادلوضوعية والواقعية :البد من ذبرد ادلادة اإلعالمية من الذاتية واالنفعال الشخصي ،فهي ليست تعليقا شخصيا بل

حقيقة واقعية ،ولذا جيب أن دييز اإلعالم األمٍت بُت واقعية ادلادة اإلعالمية والتعليق الذايت حوذلا.

 -4العمومية :وىو اإل عالم الذي خياطب مجيع الناس بكافة مستوايهتم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،وكذلك بكافة
معتقداهتم ومبادئهم ،وكذلك تعٍت العمومية أن تكون ادلادة اإلعالمية شاملة دلوضوعها ،وتغطي التساؤالت اليت تتبادر
لذىن كافة الناس.
 -5السهولة والبساطة :حىت تصل ادلادة اإلعالمية األمنية إذل مجيع الناس ،ولتجنب سوء الفهم للمادة ،وذبنب القارئ
أو السامع التحريف والتشويو ،وىذه السمة ال تلغي مجالية التعبَت ،واستخدام التعابَت

الطريفة(.حامت زلمود ،1989 ،ص).33 :

ادلطلب الثالث -من حيث جمال و موضوع احلدث األمين:
أولً -من حيث اجملال األمين:

اجملال األمٍت ىو احلياة األمنية ،وقد أدت التطورات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية ...يف الدولة العصرية،
وتطور مفهوم األمن ليصل إذل التبٍت الكامل دلفهوم األمن الشامل ،إذل اتساع اجملال األمٍت وتعقده ،وربولو إذل حياة كاملة
حافلة ابألحداث والظواىر والتطورات ،وهتم سلتلف الفئات والشرائح االجتماعية( .أديب دمحم خضور ،2007 ،ص).6 :
اثنياً -من حيث املوضوع األمين:

يتميز ادلوضوع األمٍت ابلعديد من ادليزات اليت انعكس أتثَتىا على اإلعالم األمٍت منها:
 )1املوضوع األمين واسع وشامل :تبعا دلا يفرضه ادلفزوـ احلديث لألمن من اهتمامات متعددة ،كما أنه موضوع
يعك وغلسد مجيع التطورات والتبدالت اليت ربدث يف سلتلف هجوانب احلياة.
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 )2حساس :وذلك بسبب ارتباطه بوهجود الفرد واجلماعة ،وصلته الوثيقة بقيم ومعايَت واذباهات الفرد واجلماعة ،ودلا قد
يًتتب عليه من آاثر تطاؿ اجملتمع وأفرادا وهيئاته ادلختلفة ،قد هتتة صورة اجملتمع أو النظاـ أو إهجراءاته التنفيذية ،من
خالؿ احلديث مثال عن عدـ اجلدية يف مواهجزة االضلرافات.
 )3دقيق وذو مزالق خطرة :ومتجذر وعميق يف الواقع ويف اجملتمع ،وػلتاج إذل قدر كبَت من ادلعارؼ لفزمه واستيعابه

ومن مث معاجلته ،ويفًتض ذلك توخي أقصى درهجات الدقة يف اختيار ادلوضوع ادلطروح ،ويف ربديد الطرؽ ادلناسبة
للمعاجلة يف ادلراحل ادلختلفة ،إضافة إذل الدقة يف اختيار ادلعلومات ،ويف ربديد ادلواقف منزا أو االستنتاهجات.

 )4موجه :ادلوضوعات األمنية تعرض غالبا لدفع اجملتمع الزباذ سلوؾ معُت ضد ما تتناوله ،والدعوة الزباذ سلوؾ معُت
ضد االضلراؼ وادلنحرفُت مثال ،إضافة إذل هتيئة اجملتمع لتقبل ما يتخذ من إهجراءات ضد ادلنحرفُت (ادلوضوعات األمنية
توهجه ضلو ادلنظومة العاطفية واالنفعالية لدى اجلمزور).
 )5موضوع مفتوح للنقاش :ألنه يعٍت اجلميع ،ولكن هجزة ازباذ القرار بشأنه

زلددة( .إيهاب رحبي الغصُت ،2012 ،ص).18 :

اثلثاً -من حيث احلدث األمين:
يتميز ابخلصائص التالية:

 -1يتميز احلدث األمٍت أبنو ذو ايقاع سريع و تطور مستمر.
 -2يتعلق ابجلوانب السلبية يف حياة الفرد واجلماعة وادلؤسسة أين رباول غالبية اجلهات ادلعنية ابحلدث االمٍت إخفاءه
والتعتيم عليو والصمت عنو.
 -3مصادر احلدث االمٍت يف الغالب رمسية أو شخصية فردية ،تتمية حبرصزا الشديد إما على عدـ تقدمي معلومات هنائيًا
أو على تقدمي معلومات زلددة ومقننة.
 -5ديتلك احلدث األمٍت قدرا من اجلاذبية واإلاثرة تدفعان صاحبو إذل إخفائو ،ويف الوقت نفسو تدفعان الوسيلة
اإلعالمية إذل استغاللو ،وتدفع اجلمهور العام إذل البحث عنو والسعي لإلطالع عليو.
ادلطلب الرابع -وسيلة اإلعالم األمين:

تركت خصائص ادلوضوع واحلدث والظاىرة األمنية آاثرىا البالغة األمهية على وسيلة اإلعالم األمٍت .وديكن

التمييز يف ىذا اجملال بُت ثالثة أنواع من التأثَتات ،وابلتارل بُت ثالثة أنواع من الوسائل:
أولً -وسيلة إعالم أمين ذات طابع رمسي:

تتميز بقدر كبَت من الراتبة والنمطية يف اختيار األحداث وادلواضيع وأساليب معاجلتها وطرق تقدديها وعرضها ،كما تتميز
ابقتصار اعتمادىا على ادلصادر الرمسية ،وابفتقارىا إذل اإلبداع واحليوية واجلاذبية.
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اثنياً -وسيلة إعالم أمين ذات طابع جتاري:

تتميز بقدر كبَت من اإلاثرة واحليوية واجلاذبية يف ربريرىا وإخراجها ،ويف تنوع مصادرىا ،وكذلك يف معايَت اختيارىا
دلوادىا .ولكنها غالبًا ما تتمتع بقدر أقل من اإلحساس ابدلسؤولية االجتماعية يف معاجلتها لقضااي اجلردية واالضلراف

عموما.
واألمن ً

(دؽلا أبو مسرة.)2011،

اثلثاً -وسيلة إعالم أمين متوازنة:

نوعا من التوازن بُت ادلسؤولية االجتماعية يف تناول ادلواضيع واألحداث والظواىر األمنية ،وبُت متطلبات
رباول أن تقيم ً
فن التحرير اإلعالمي ،وضرورة استخدام األساليب والفنون القادرة على أن توصل ادلادة اإلعالمية األمنية إذل اجلمهور
هب دف التأثَت فيو ،وبقصد تعريفو ابلقضااي األمنية ،ومحايتو من االضلراف ووقايتو من اجلردية ،ودفعو للمشاركة والقياـ بدور
فاعل يف ربقيق األمن( .أديب دمحم خضور ،2007 ،ص).9 :
ادلطلب اخلامس -مجهور اإلعالم األمين:

يتميز مجهور اإلعالم األمٍت ابلسمات التالية:
 -1مجهور واسع ومتنوع وغَت متجانس ،سواء من حيث السن أو اجلنس أو ادلستوى التعليمي والثقايف أو مكان اإلقامة
أو درجة االىتمام والًتكيز ،ويعود ذلك إذل جاذبية ادلوضوع األمٍت ،ومقدرتو على استثارة استماالت ذىنية وانفعالية
وعاطفية وشعورية معقدة ومتنوعة.
شديدا يف أوساط مجهور اإلعالم األمٍت .إذ ىناك الفئات اليت تبحث عن إشباع
 -2تباين احلاجات اإلعالمية تباينًا ً
حاجات ذات طابع غريزي انفعارل ،استثارهتا جاذبية ادلوضوع األمٍت .وىناك فئات تبحث عن إشباع حاجتها إذل معرفة
وفهم اجلوانب القانونية واالجتماعية والنفسية والسلوكية واإلنسانية للحدث األمٍت.
كبَتا يف أوساط الشرائح ادلختلفة من
 -3تتفاوت درجة الًتكيز واالىتمام عند ُّ
التعرض للمادة اإلعالمية األمنية ً
تفاوات ً
اجلمهور األمٍت.
 -4تصل االنتقائية يف التعامل إذل ذروهتا عند التعامل مع ادلادة اإلعالمية األمنية ،وتربز بقوة األشكال واألساليب
ادلختلفة من التعرض االنتقائي واإلدراك اإلنتقائي والتذكر اإلنتقائي.
 -5تتميز الشرائح الواسعة من مجهور اإلعالم األمٍت شأهنا يف ذلك شأن مجيع مجاىَت اإلعالم اخلفيف والًتفيهي أبهنا
دائما عن مواد جديدة ،وأساليب معاجلة متطورة ،وطرق تقدمي غَت معروفة من قبل؛ وابلتارل يصبح
سبل بسرعة ،وتبحث ً

من الصعب إرضاؤىا واالحتفاظ هبا كسبيل للوصول إليها والتأثَت فيها.
 -6كما تتميز الشرائح الواسعة من مجهور اإلعالم األمٍت بنظرهتا غَت اجلادة للمادة اإلعالمية األمنية ،وأبن دافعها
أساسا الًتفية والتسلية ،وليس ادلعرفة
الرئيس ُّ
للتعرض ذلذه ادلادة (الصحفية أو اإلذاعية أو التلفزيونية أو السينمائية) ىو ً
الشاملة أو الفهم العميق للحدث األمٍت أو للظاىرة األمنية.
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املبحث الثالث – األدوار والوظائف املركزية لإلعالم األمين:
تعد الوظيفة األمنية ل عالـ أحد االهتمامات ادلتخصصة اليت عرفزا اإلعالـ احلديث ،وهي الوظيفة اليت تقدـ من خالذلا
وسائل اإلعالـ مواد أمنية متخصصة (ابدلعٌت الشامل لألمن) ويتم ذلك عرب استخداـ سلتلف أساليب وفنوف العمل
اإلعالمي وابالستفادة من القدرات ادلؤهلة إعالميًا وأمنيًا ،اف احلديث عن الوظيفة األمنية ل عالـ هنا يستزدؼ لفت
النظر ألعلية ادلادة األمنية وضرورة عناية الوسائل اإلعالمية .وتتعدد وظائف اإلعالـ األمٍت بشكل عاـ حسب طبيعة
عمل األهجزةة األمنية واختالؼ طبيعة عملزا ،ولكن ؽلكننا أف نشَت إذل أهم هذا الوظائف على النحو التارل:
 . 1يقوـ االعالـ خبلق صورة ذهنية اغلابية لدى ادلواطنُت عن األهجزةة األمنية ووظائفزا ومزامزا ،ابعتبارها يف األساس
موهجزة لتحقيق الصاحل العاـ ادلشًتؾ لكافة أبناء اجملتمع.
.2يعمل على تنمية روح ادلشاركة واالرتباط بُت األهجزةة األمنية وأبناء اجملتمع ،على أساس أف ربقيق األمن ؽلثل ضرورة
أساسية لكل أبناء اجملتمع وأف ربقيق األمن واالستقرار يتطلب تكاتف هجزود اجلميع.
 .3يقوـ إبعداد البيا ت واألخبار اإلعالمية ادلتعلقة ابجلوانب األمنية.
.4كما يقوـ ابلتططية اإلعالمية لكافة األحداث ادلتعلقة ابجلوانب األمنية.
. 5التعريف ابألنشطة ادلختلفة اليت تقدمزا أهجزةة األمن واليت تدخل يف نطاؽ اخلدمات احلكومية الرمسية اليت ػلتاج إليزا
ادلواطنوف وشرح اإلهجراءات الالزمة حلصوؿ ادلواطنُت على هذا اخلدمات.
 .6توعية اجلماهَت بكل ما هو هجديد يف نطاؽ القضااي االمنية ،بدوافعزا وبطرؽ معاجلتزا ،ودبا تقوـ به من ادوار هامة
لتحقيق االمن ،وزلاولة غرس ادلفاهيم األمنية لديزم وربصينزم من الوقوع يف االخطاء بشكل يدعم أوهجه التعاوف بينزم
وبُت أهجزةة األمن.
 .7توهجيه اجلمزور ل هجراءات اليت غلب ازباذها دلواهجزة خطر داهم أو عند مشاهدة هجرؽلة.
 . 8التسويق للسياسات واألنشطة األمنية ادلختلفة واالستطالع ادلنتظم آلراء ادلواطنُت بصدد اخلدمات اليت تقدمزا وزارة
الداخلية وذلك للتوصل إذل األساليب ادلالئمة لتطوير األداء ابستمرار.
 .9السعي ادلستمر وادلنظم لتشكيل بيئة حاضنة لألنشطة األمنية وخلق رأي عاـ مساند ذلا.
 .10إعداد السيناريوهات الالزمة للتعامل اإلعالمي مع األزمات األمنية احملتملة.
 .11إغلاد اآلليات اليت تكفل التنسيق والتعاوف مع وسائل اإلعالـ ادلختلفة يف اجملتمع.
 .12ادلتابعة الدقيقة وادلستمرة دلا ينشر يف وسائل اإلعالـ ادلختلفة احمللية والدولية بصدد ادلوضوعات األمنية أو ذات
الصلة ابألهجزةة األمنية وتوثيقزا وربليلزا من زوااي ومنظورات متعددة واالستفادة منزا يف وضع االسًتاتيجيات واخلطا
األمنية.
هذا هي أهم الوظائف ادلتعلقة ابإلعالـ األمٍت ،وال شك يف أف ربديد األولوايت ابلنسبة ذلا وأساليب القياـ هبا يرتبا
اضحا ابإلسًتاتيجية العامة الشاملة لألمن وموضع إسًتاتيجية اإلعالـ األمٍت منزا( .أمَتة عبد هللا هجاؼ. )2014،
ارتباطًا و ً
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خامتة
إن اإلعالم ادلتخصص منط إعالمي يتم عرب وسائل اإلعالم ادلختلفة ،يعطي جل اىتمامو جملال معُت من رلاالت احلياة
كمجال احلياة األمنية ،لذا أصبح اإلعالـ األمٍت كإعالم متخصص زلورا أساسيا دلختلف الظواهر اإلنسانية ،حيث يركز
أصحاب الرؤية اجلزئية لإلعالم األمٍت على اجلانب ادلادي للجردية ،ادلتضمن لتصور بسيط للظاىرة األمنية ،ادلتعلق دبصاحل
األمن (الشرطة والدرك) وادلرتبط دبصطلح األمن اجلنائي ،مع قصر وظائف اإلعالم األمٍت يف الدور اإلخباري دلعطيات
ومستجدات اجلرائم؛ األمر الذي يطرح عمليا إشكالية حول كيفية عرض ادلعلومات األمنية ،وكيفية تعامل رجال اإلعالم
مع مصادر ادلعلومة األمنية ادلتمثلة يف األجهزة األمنية ،وكيفية تعامل ىذه األخَتة بدورىا مع الصحافة و وسائل اإلعالم،
ادلوضوع الذي يظهر ابلعديد من األشكال حسب طبيعة النظام احلاكم واسًتاتيجيتو اإلعالمية ادلتفاوتة بُت التضييق
االعالمي أو االنفتاح ادلطلق.
ولقد اتسع دور اإلعالم األمٍت يف عادلنا ادلعاصر ،ودل يعد دوره يقتصر على الدور التقليدي (ادلرتبط ابجلردية واجملرم) ،وإمنا
اتسع ليشمل ادلسامهة يف ربقيق تغطية إعالمية أمنية بشكلها الكامل ،تنطبق على مفهوم األمن الشامل دبستوايتو
وأبعاده ،حيث مستوايتو تتمثل يف أمن الفرد ضد أي أخطار هتدد حياتو أو شلتلكاتو أو أسرتو ،ويف األمن الوطٍت ضد أي
أخطار خارجية أو داخلية للدولة وىو ما يعرب عنو "ابألمن القومي" ،ويف األمن اإلقليمي ابتفاق عدة دول يف إطار إقليم
واحد على التخطيط دلواجهة التهديدات اليت تواجهها ،ويف األمن الدورل أو العادلي وتتواله ادلنظمات الدولية مثل األمم
ادلتحدة أو رللس األمن للحفاظ على األمن والسلم الدوليُت.
وكذلك اتسع دور اإلعالم األمٍت يف عادلنا ادلعاصر؛ لتحقيق تغطية إعالمية أمنية شاملة ألمن الفرد واجملتمع بكل أبعاده
السياسية واالقتصادية واالجتماعية وادلعنوية واإليديولوجية والبيئية ،...مع توسيع وظائف اإلعالم األمٍت على الصعيد
الوقائي والتثقيفي والًتبوي دلختلف جوانب حياة اجملتمع ادلرتبطة ابلظاىرة األمنية .ولذلك فلمصاحل األمن دور يف محاية
األمن دبختلف أنواعو ،ولن يتحقق أمن اجملتمع وتقدمو يف أي رلال؛ إال إذا كان اجملتمع آمنا ،فاألمن ركيزة الستقرار
وتقدم اجملتمع.
ورغم تواضع التجربة اإلعالمية األمنية ببالدان ،إال أن ذلذا النوع اإلعالمي الصادر عن األجهزة األمنية ،والساعية لتطويره
ولتفعيل رسائلو ابلغ األمهية؛ ما خيولو أن يصبح أىم وسيلة توعوية على اإلطالق ،فهو من جهة يساىم يف خلق نوع من
االستقرار األمٍت ،ومن جهة أخرى يساىم يف مواكبة التطورات اإلعالمية اليت تفرضها ثورة االتصال .وإن للعالقات
احلسنة بُت األجهزة األمنية واجلمهور ادلستقبل فضل كبَت يف تسهيل سبرير الرسالة اإلعالمية األمنية و تفعيلها.إن اإلعالم
األمٍت يساىم بنصيب وافر يف الوقاية من اجلردية ،من خالل ربصُت اجلمهور ادلستقبل للرسالة األمنية من السلوك
اإلجرامي ،ودعوتم للتعاون مع رجال األمن دلكافحة اجلردية ،واحلد من آاثرها السلبية على الفرد واجملتمع.
إن لوسائل اإلعالم دوراً قوايً ومؤثراً يف رلال األمن ،حيث تؤثر وسائل اإلعالم بدرجات متباينة على األمن وفعالية
أهجزةته ،وذلك من خالل دعم قدرات األجهزة األمنية والتنويو إبصلازاهتا ،وقدرهتا على مواجهة اجلردية ،وحشد الرأي العام
لدعم ومساندة أهجزةة األمن ،وتاليف التأثَتات السلبية الناذبة عن نشر الشائعات واألخبار غَت الصحيحة اليت ربد من
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األمن واالستقرار ،وذبلب عدم الثقة يف نفوس أفراد اجملتمع ضلو األجهزة األمنية ،اليت يرتكز صلاح عملزا على تعاون أفراد
اجملتمع؛ لذلك كان البد من أتىيل القائمُت على اإلعالم األمٍت للقيام ابلدور ادلناط هبم بكفاءة واقتدار ،من خالل نشر
احلقائق ومواجهة الشائعات ،ولتغيَت الصورة الذىنية بتحسينها يف نفوس أفراد اجملتمع عن رجال األمن.
إن العالقة ادلتالزمة بُت اإل عالم واألمن تفرض التعاون الكامل بُت أجهزة األمن وأجهزة االعالم دلواجهة التحدايت
ادلعاصرة ،من خالل تكثيف التواجد األمٍت ،وتقوية التعاون بُت اجلمهور وأجهزة األمن ،وتوجيو محالت إعالمية مستمرة
الجياد مناخ أمٍت مالئم للتنمية واالستقرار.
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