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ث في العىىاث ألاخحرة ان اإلاجخمهاث الهشبُت هًحرها مً اإلاجخمهاث في الهالم مشّ 

هت ونمُلت، خُث ؾفذ الىثحر مً اللػاًا والكىاهش العلبُت التي  بمشخلت حًحراث ظَش

مت وجطانذث مخاؾشها بخفجن اإلاىدشفحن  شانذ في الحُاة الُىمُت، وجفاكم اهدشاس الجٍش

اللابمحن نليها وظلىههم شتى ظبل الخؿىس في إشبام سيباتهم اإلاٍشػت، وصادث خذة 

مت لخطب ذ نلبت أمام خؿـ الخىمُت الاكخطادًت والاحخمانُت، أشياٌ الاهدشاف والجٍش

ش الىكم العُاظُت  مت والبدث في ظبل مىاحهتها لخؿٍى فكهشث غشوسة إلايافدت الجٍش

ّواللاهىهُت والاحخمانُت.

مت والاهدشاف، ومو  ففي خحن واهذ الجهاث الامىُت هي اإلاهىُت بمىاحهت الجٍش

لها، عجضث هاجه ألاخحرة نً مىاحهتها، فلم جضاًذ وعبتها في اإلاجخمهاث الهشبُت واظخفدا

مت بذون معاهذة ودنم مؤظعاث اإلاجخمو أفشادا  حهذ كادسة أن جػو خذا الهدشاس الجٍش

وحماناث في الخللُل والحذ منها، وفي ملذمتها وظابل ؤلانالم بيل أهىانها إلاا لها مً أزش 

مت وول ضىسها  ظىاء واهذ ملشوءة أو نمُم في اللُام بأدواس فانلت في مىاحهت الجٍش

معمىنت أو مشبُت، خاضت مو جىفش مخخلف الىظابـ الانالمُت وظهىلت الحطٌى نليها. 

و، ظىداٌو مً  وهكشا ألهمُت الانالم ووظابله اإلاخخلفت في قل الخؿىس الخىىىلىجي العَش

مت. ّخالٌ دساظدىا هزه الىكىف نلى دوس وظابل الانالم في ميافدت الجٍش

مت. ؛الخًحر الاحخماعي ؛الخىمُت ؛الانالم ت:الكلماث اإلافخاحي  أشياٌ الجٍش
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Arab societies, like other societies in the world, have gone 

through a period of rapid and profound changes in recent years, as 

many negative issues and phenomena that have spread in daily life 

have been eliminated, the spread of crime has exacerbated and its 

dangers have escalated by the mastery of the deviants based on it, 

and their behavior in various ways of development in satisfying their 

sick desires. The severity of the forms of delinquency and crime 

increased to become an obstacle to economic and social 

development plans, thus a necessity emerged to combat crime and 

research ways to confront it to develop political, legal and social 

systems. 

 While it was the security authorities were concerned with 

confronting crime and delinquency, and with the increase and 

exacerbation of its percentage in Arab societies, the latter were 

unable to confront it, and they were no longer able to put an end to 

the spread of crime without the support and support of community 

institutions, individuals and groups, in reducing and limiting it. 

Foremost among them is the media of all kinds because of their 

profound impact on playing effective roles in facing crime and all its 

images, whether they are read, audio or visual, especially with the 

availability of various media and the ease of obtaining them. 

 Given the importance of the media and its various means in 

light of the rapid technological development, we will try, through 

our study, to identify the role of the media in combating crime. 

Key words: Media; Development; Social change; Forms of Crime. 
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 :مقذمت

مت مً الكىاهش الاحخمانُت التي لم ًخل منها أي مجخمو بششي مىز دبذ  الجٍش

خُاة ؤلاوعان نلى ألاسع وكلما ًىحذ مجخمو خاٌ جماما مً ضىس الاهدشاف والعلىن 

مت  مت مً ضىسها الخللُذًت إلى ضىس معخدذزت، ومً الجٍش ؤلاحشامي. وكذ جؿىسث الجٍش

لى ؤلاحشام اإلاىكم والهطاباث واإلاىكماث ؤلاسهابُت اإلادلُت والذولُت. وضاخب الفشدًت إ

الخًحراث العُاظُت والاكخطادًت والثلافُت جؿىس مىاصي ألظالُب اسجياب الجشابم مً 

الهطا والعىحن إلى آلاالث اإلاخؿىسة واإلاىاد العامت واإلاخذسة واإلاخفجشاث واظخًالٌ 

ذاث واهخداٌ ضفاث سظمُت والايخطاب ومماسظت الىفىر وجضوٍش الهمالث واإلاعدى

مت قاهشة وعبُت جخخلف مً اإلااض ي إلى  ألانماٌ اإلاىافُت لآلداب، ومو رلً فالجٍش

ّالحاغش، ومً ميان إلى أخش ومً زلافت إلى أخشي.

مت ألاؾفاٌ واإلاشاهلحن والشباب والشاشذون سحاال ووعاء،  ودخل نالم الجٍش

ن، فلشاء وأيىُاء، وجىىنذ مكاهش الاهدشاف هما أمُىن ومثلفىن، مىقفىن وناؾلّى

اث داخلُت وخاسحُت، أضبذ مؤهذا أن أحهضة الششؾت وخذها لم حهذ  وهىنا نلى معخٍى

مت بذون معاهذة ودنم مؤظعاث اإلاجخمو أفشادا  كادسة نلى أن جػو خذا الهدشاس الجٍش

مت. وفي ملذمت رلً وظابل ؤلانالم بيل ضّى سها إلاا لها مً وحماناث في الحذ مً الجٍش

أزش نمُم في اللُام بأدواس فانلت ظىاء واهذ ملشوءة أو معمىنت أو مشبُت إلى مادة بىاءة 

ّأو مادة مخفجشة جىخش كُم اإلاجخمو وأظعه.

ونلُه، فللذ أضبذ لىظابل ؤلانالم نلى جىىنها دوس هام وخُىي في اإلاجخمو 

حخماعي، وإخذي اإلاهاضش خُث ًػهها نلماء الاحخمام غمً مؤظعاث الػبـ الّا

مؤظعاث الخيشئت الاحخمانُت وكذ جبىأث وظابل ؤلانالم هزه اإلاياهت هكشا إلاا جخمخو به 

مً كذساث هابلت في الخأزحر نلى الجمهىس، باإلغافت للىمى اإلاؿشد إلافهىم ؤلانالم ألامني 

الزي مىً الانخماد نلى أظعه الهلمُت مً وغو جخؿُـ اظتراجُجي إنالمي ٌعاهم في 

مت والاهدشاف.الح ّذ مً الجٍش

مً هىا جأحي أهمُت هزه الذساظت خُث جشهض نلى العبُل ألاهجح لالظخفادة مً 

مت في اإلاجخمو والحذ أو الخللُل منها،  وظابل ؤلانالم اإلاخخلفت ليشش الىعي وميافدت الجٍش
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ومخاؾبت الشأي الهام والخأزحر نلُه ومداولت اظخمالت اججاه سظالتها. أن مجمل هزه 

ا ليي حععى أحهضة الششؾت في دٌو الهالم إلى الاظخهاهت بىظابل ا لًاًاث واهذ ظببا كٍى

ّؤلانالم اإلاخخلفت لذنم نملها وسظالتها في اإلاجخمو.

هلمىا ظىظُىلىحُا ؤلانالم بأن اإلاىكىمت ؤلانالمُت ال جيشا في فشاى، 
ُ
خُث ح

عُاظُت والثلافُت، وإهما هي بذوسها مديىمت بالششوؽ الاكخطادًت والاحخمانُت وال

ومً هزا اإلاىؿلم ًيخفي وهم اإلاؤظعت اإلاداًذة أو اإلاعخللت، وهزا ال ٌهني إؾالكا جبهُت 

ت مباششة إلاالىها، بلذس ما ٌهني أنها حهمل  اإلاؤظعت ؤلانالمُت وهي جلىم بهملها جبهُت إداٍس

وجبذم في اإلاجاٌ اإلاعمىح به مً أحل جدلُم ألاهذاف اإلاشظىمت لها )بً 

ّ(.05،ص2007سوان،

ونلُه حاءث هزه الىسكت البدثُت لخداٌو الخهشف نلى الذوس الزي جلىم به 

مت والحذ منها. وهُف  وظابل ؤلانالم، وىاخذة مً أهم الىظابل في مجاٌ ميافدت الجٍش

ًّمىً الخيعُم والخيامل بحن وظابل ؤلانالم وألاحهضة ألامىُت.

 . جحذًذ اإلافاهيم:2

 مفهوم ؤلاعالم:  2.2

 ف ؤلاعالم لغت:حعري

مهنى ولمت إنالم بهزا الترهُب اللفكي الشاةو إلاذلٌى خاص مهاضش هجذ نىاء 

شذًذا في الحطٌى نلى رلً خاضت في مادة )م ٌ م( ختى كاٌ فُطل خعىهت وهى 

ٌهشف ؤلانالم لًت: أهه مطؿلح حذًذ دخل لًخىا الهشبُت دون أن حهشفه مهاحمها 

ب...وهى وكىامِعها بما وهشف له مً داللت ّو مهنى في خُاجىا الُىمُت، وإلى ألامغ اللٍش

ّمعخدذر جماما، كذ اشخم لًت مً الهلم ومً إًطاٌ اإلاهلىماث الصحُدت للىاط.

ه)الشاصي،
َ
( َنَشف

ً
ما

ْ
ُمه )نل

َ
ْهل ٌَ َباس، َنلَم الش يء، 

ْ
( واإلالطىد 271،ص1981أي ؤلاخ

ً في أماهً مخهذدة هىا: الاجطاٌ الزي ًخم مو نذد يحر مدذود مً اإلاخللحن اإلاىدش ٍش

خللىن الشظالت مً راث الىظُلت، في راث الىكذ، مثل: كشاء الصحف،  ومخبانذة، ٍو

ّومعخمعي الشادًى، ومشاهذي الخلفاص.
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 حعريف ؤلاعالم اصطالحا:

للذ حهذدث حهاٍسف ؤلانالم اضؿالخا واخخلفذ في اإلاػمىن والشمٌى خعب 

اًً ألافياس، وجػاد ألاهذاف التي أهُؿذ اإلافهىم اإلاهاضش، ورلً الخخالف الخطىساث وجب

ب ومنها البهُذ، منها  بهزا الهلم ووظابله اإلاهاضشة الحذًثت. وهي هثحرة حذا. منها اللٍش

ّالذكُم ويحر الذكُم، ومً بُنها ما ًلي:

 نلل الىاعي نلى الخأزحر كطذ معخلبل إلى مشظل مً للمهلىماث اإلاىغىعي الىلل « هى

ً أحل مً الفشد  مخخالُت جبذأ مشاخل نبر ججشّي ؤلانالمُت فالهملُت بزلً و نام، يسأ جيٍى

إلى   ؤلانالم أو وظُلت مدذدة كىاة نبر الشظالت( مهحن) مػمىّن بئسظاٌ ًلىم الزي باإلاشظل

ّ(    38،ص2004)الذظىقي، »)الجمهىس( اإلاعخلبل

س ٌهني جضوٍذ الجماهحر باألخبا «أما إبشاهُم إمام فلذ نشف ؤلانالم نلى أهه

ً سأي ضابب في  الصحُدت واإلاهلىماث والحلابم الثابخت والعلُمت والتي حعانذ نلى جيٍى

واكهت مً الىكاةو أو مشيلت مً اإلاشىالث بدُث ٌهخبر هزا الشأي حهبحر مىغىنُا نً 

ّ(.27،ص1980)امام ابشاهُم، »نللُت الجماهحر واججاهاتهم ومُىلهم

( بأهه "إنالم 1993ألامني)الهبذ: ومً هزا اإلاىؿلم فاهه ًمىً حهٍشف ؤلانالم

مدذد الًاًت واللطذ مخطظ ألاهذاف واإلاشامي. وكذ نشفه البهؼ بأهه "بث الشهىس 

الطادق باألمً وخم الخىحه إلى وظابله وؾشكه ختى ًدغ ؤلاوعان بدم أهه آمً نلى 

ّ   خُاجه ودًىه ونشغه وماله ونلى ظابش خلىكه ألاظاظُت دون تهُب أو ظؿىة أو حىس" .  

 حعريف الجريمت:  2.2

مت هما ٌهشفها سحاٌ اللاهىن هي "خشوج نلى ما ًلخػُه هكام اإلاجخمو  الجٍش

ّ(. 18،ص1987اإلاذون وهى اللاهىن الىغعي" )شفُم،

ه: ( فحري أن ؤلاوعان ًماسط خلىكه في خذود اللىاهحن 1983أما )ماسهُجًز

ً، فئرا ججاوص خذود ال دعامذ الاحخماعي، فئهه وباللذس الزي ال ًػش بدلىق آلاخٍش

مت  لترف ما ٌعمُه فلهاء اللاهىن حٍش خهشع  (Crime)بزلً ٌعبب كللا للجمانت ٍو ٍو

 مشجىبها للهلىباث اإلاىطىص نليها في اللاهىن الجىاةي.
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مت جبهاث هثحرة نلى اإلاجخمهاث وفي شتى مىاحي الحُاة الاحخمانُت، فهي  وللجٍش

ت، هزا ما ًؤهذه)مؿش جيلف اإلاجخمو الىثحر مً الخعابش اإلاادً ت والبشٍش

ت 1985سصق: مت في اإلاجخمو حشمل إهذاس الؿاكاث البشٍش (خُث وضح أن "جيلفت الجٍش

وجذمحر اإلامخلياث وجخٍشب اإلاىاسد، هما حشمل جيالُف الخأمحن وؾلب الحماًت وحهىد 

البىلِغ واللػاء وجيالُف إوشاء السجىن واإلاؤظعاث الهلابُت وسناًت وجأهُل 

ن وهىان جيلفت أهثر خؿىسة هي: الللم والخىف والانخماد نلى البىلِغ بشيل اإلاسجىهح

ّهبحر.

 .قوة جأثير ؤلاعالم:3

ض ألاهماؽ العلىهُت خُث أن  إن لىظابل ؤلانالم كىة وجأزحرا في مجاٌ حهٍض

وظابل ؤلانالم الحذًثت جلىم بخًُحر أو هلل كُم ومهاًحر للعلىن حهاسف نليها الىاط 

جيشش وحهىغ الخًحراث الحادزت في اللُم والخطشفاث الاحخمانُت. أنها  بطفت نامت، هما

ا  ً هي )مشآة هشي في ضفدتها أهفعىا ومجخمهىا" وجؤدي دوسا جشبٍى وهما ًلٌى ادواسد وٍى

ًّفىق دوس اإلاذسظحن واإلاذاسط.

ان وظابل ؤلانالم جؤزش نلى جفىحر ألافشاد ونىاؾفهم وظلىههم ومىاكفهم خاضت 

ذخل إلى دوسهم دون اظدئزان. ومً  إرا ما نلمىا أن ؤلانالم ًخاؾب نلٌى الجماهحر ٍو

ت في الجماهحر مً خالٌ اكخىام  هاخُت أخشي فان وظابل ؤلانالم حعخمذ كُمتها الخأزحًر

يشش وكبىله نلى اهه خلُلت بمشوس الىكذ، وكذ جأهذ  ىخب ٍو يالبُت الىاط بما ًزام ٍو

ن ًطذكىن اإلازام مً وظابل ؤلانالم أهثر مً مً خالٌ البدىر والخجشبت أن اإلاىاؾىح

  .(1994جطذًلهم للمشام واإلاىلٌى بالعمام)اإلاشهذاوي،

ومىه، ًمىىىا اللٌى أن كىة الانالم اهدعبتها مً خالٌ خطابطها اإلاخهذدة 

والتي جؤزش بطفت مباششة ويحر مباششة في ألافشاد وفي ول الفئاث، ول خعب خطابطه 

ادًت، ظىاء أواهىا وعاء أو أؾفاال أو سحاال أو هباسا في العً، واخخُاحاجه الىفعُت واإلا

وهزا ألن وظابل الانالم هاجه لم جأث مً فشاى بل مً خالٌ الهذًذ مً الذساظاث 

اإلاخخلفت نلى الفئاث ظابلت الزهش ونلى ما جدبه وما جىشهه، ما ًجزبها وما ًبهذها. 

جؿىس اإلاجخمهاث خاغشها وهزا ما حهل منها ظالح إرا أخعً اظخهماله خذم 
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ومعخلبلها، وإن اظيئ اظخخذامه مً ؾشف العلؿت أو حهت ما داخلُت أو خاسحُت وان 

ّهذاما للمجخمو وألفشاده. 

 .ؤلاعالم والجريمت:4

مت ظلبا وإًجابا. ووحهذ  للذ كُل وهخب الىثحر نً جأزحر ؤلانالم نلى الجٍش

ً أن اإلاادة  اتهاماث هبحرة أن بهؼ اإلاىاد ؤلانالمُت جذفو هدّى مت. في خحن كاٌ آخٍش الجٍش

 ً مت سبما جيىن ظببا" في مىو هثحًر ؤلانالمُت اإلاتهمت بأنها شجهذ نلى الاهدشاف والجٍش

مت. ّنً اسجياب الجٍش

ولىً مما ال شً فُه أن لئلنالم دوسا هاما في جىنُت الجماهحر وجىمُت اإلاجخمو 

اإلاعخهجىت وجدطِىه غذ الاهدشاف والحذ مً ألاهماؽ العلىهُت 

ّ.عالقت ؤلاعالم باألمن:5(.   08،ص1999)الهىشي،

ؤلانالم لِغ جشفا وال ًيبغي أن ًيىن وهى سظالت هادفت راث مدخىي ًخجاوص 

مجشد ؤلالهاء وؤلامخام والدعلُت وللحىم نلى هفاءة فانلُت ؤلانالم وجلُُم ول ما وشش 

مت والاهدشاف ًجب أن ًيىن معاهذا ألحهضة ألامً، وبخاضت ما جدذر منها  نً الجٍش

ّوان ال ًخشج نً اللىانذ الهامت ألمً وظالمت اإلاجخمو وكُمه ألاخالكُت.

لزا فئن ألاحهضة مجخمهت مهىُت بػبـ العلىن ؤلاوعاوي وجششُذه وانخماد 

كىانذ لىكاًخه وجدطِىه غذ مخاؾش الشش وؤلازم  والهذوان وأحهضة ؤلانالم وهي واخذ 

تهذف مً حملت أهذافها جدلُم هزه الًاًت، فال جبذو وهأنها مً هزه ألاحهضة البذ أن حع

نامل مً نىامل التروٍج للكاهشة ؤلاحشامُت أو إخذي معبباتها، وليي جبهذ نً هفعها 

شبهت  الخىسؽ في هزا اإلاأصق، نليها أن جػو في الانخباس أنها وظُلت مؤزشة وجماسط دوسا في 

امجها نلى اخخالفها وجىىنها وجباًً آلاساء جدذًذ أهماؽ العلىن اإلاشيىب فيها، وأن بّش

خٌى كُمها وحذواها، ال جطادق دابما نلى هفغ اللذس مً الخفهم  والاظخجابت  

ّ(. 1999والخفانل نلى الىدى اإلايشىد)الهمشي،

لزلً وحب نليها أن جخىلى بدزس حًؿُت هزه الثًشة وان ال حعمذ للكىاهش 

ّها وفي يفلت مً أمشها.العلبُت بأن حعلل إلى مجخمهىا مً خالل
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ػُف )الهمشي، ض الخؿـ والبرامج وآلُاث اإلاىاحهت 1999ٍو ( أهه البذ مً حهٍض

ذا مً الاهجاصاث في معحرتها ألامىُت  مت بيافت أشيالها والهمل نلى جدلُم مٍض الجٍش

الهشبُت منها نلى أهمُت دوس وظابل ؤلانالم في اإلاشخلت اإلالبلت مً هزه اإلاعحرة لخدلُم 

مت وهبز الهىف وؤلاسهاب، و الحشص نلى  فهالُت أهبر في مجاٌ الخىنُت بمخاؾش الجٍش

جىفُز  الخؿت  ؤلانالمُت مً خالٌ إداسة مخخططت ولجىت إنالمُت جخىلى الخيعُم 

واإلاخابهت للبرامج اإلاخخلفت في الخىنُت ؤلانالمُت وألامىُت...وإنذاد بشامج ًىمُت نبر وظابل 

ض ا مت خُث جم الترهحز بطفت خاضت نلى ؤلانالم اإلاخخلفت لخهٍض لجاهب الىكاةي في الجٍش

ّ.الخلفاص وإرانت أٌ. أف. م.

 . دور وفاعليت وسائل ؤلاعالم في مكافحت الجريمت:6

إن أهمُت وظابل ؤلانالم في ناإلاىا اإلاهاضش أضبدذ واكها ملمىظا ال ًجىص 

حخماعي أمش واضح وحلي إهياسه ألن جأزحر هزه الىظابل واحعانها وفانلُتها في اإلادُـ الّا

لذي الجمُو، وال ًدخاج إلى بُان، إال أهه ًجب نلُىا أن هفىش هدً بأهفعىا في هُفُت 

اظخهماٌ هزه الىظابل خعب الكشوف الخاضت بىا وجماشُا مو الىاكو الزي وهِش 

ّفُه.

رلً ألن جفخدىا نلى الهالم ال ًيبغي أن ًىللب بىا إلى الزوبان في هىة واد 

ًذ الؿشق والىظابل التي حهىدث اإلاجخمهاث اإلاهُمىت أن جىدسح  بها شهىبا سحُم بهذ

هثحرا ما ججذ هفعها يحر مدطىت بذسوم نلابذًت وزلافُت جليها مً هزا الًضو الجاسف، 

يضو الهلٌى والللىب، وهزا ًدخاج مىا حمُها إلى زباث الهلُذة ووشش الثلافت اإلاهاهعت 

ه وإهاسة الشأي الهام وجىخُذ الجهىد والؿاكاث إلالاومت شتى وظابل ؤلانالم  وحهاون هٍض

التي جيشش أفالما وزلافاث معمىمت ودناًاث هذامت ببرامج مذسوظت وهادفت إلخشاج 

حُل وام وفهاٌ وهزا ًخؿلب جدعحن الىىم ؤلانالمي وجىثُف الخهاون الثلافي بشتى 

الجماهحر وبما ًٌني  أهىانه بحن مخخلف ألاكؿاس الهشبُت وؤلاظالمُت لخًؿُت مخؿلباث

حُلىا الطانذ مً الاجطاٌ بىظابل إنالمُت أخشي جبث وجيشش ما ًلىي نلى الباؾل 

ّ(.  1993والفعاد والخمشد )بً فُطل آٌ زاوي،



 دور وسائل الاعالم في مكافحت الجريمت
 

149 

 

مىً  ونلُه، هجذ ألحهضة ؤلانالم جأزحراث ظلبُت نذًذة نلى مىغىم ألامً. ٍو

ّ:مً فُما ًليؤلاشاسة إلى بهؼ الجىاهب العلبُت مً نالكت ؤلانالم باأّل

هثحرا ما هجذ الشواًاث البىلِعُت التي جفخذ ألارهان وجثحر اهخمام الىاط 

مت بما جلذم مً بشانت في اسجيابها  وفػىلهم خاضت الشباب منهم واإلاشاهلحن هدى الجٍش

ضة بل وخب  وإضشاس نليها وملذسة الخخفي مً أحهضة ألامً. مما ًدشن لذي الشباب يٍش

ّالكهىس.

مت. هما أنها ج  فخذ لذي مً لذًه اظخهذاد لالهدشاف أظلىب اسجياب الجٍش

وألامش هزلً في الشواًاث واإلاعلعالث وألاخباس الهاؾفُت إر هثحرا ما ًىدشفىن بها إلى 

إزاسة الًشابض مما ًذفو الىثحر إلى اسجياب الجشابم الجيعُت. هزلً فان أحهضة ؤلانالم كذ 

ً بان حهشع في بشامجها أحهضة ألامً في ضىسة جماسط هزا ألازش العلبي نلى فىشة ألام

لت ال جلىي نلى مىاحهت ؤلاحشام والاهدشاف. هزلً فئنها كذ جكهش سحاٌ ألامً  غهُفت هٍض

هما لى واهىا ؾابفت أخشي مً يحر أفشاد الشهب )مً يحر اإلاىاؾىحن( ال هم لهم إال جدبو 

اء منهم مم ا ًىلذ في الىفىط هشاهُت سحاٌ اإلاىاؾىحن وؤلاًلام بهم وإلطاق التهم باألبٍش

الششؾت ونذم الخهاون مههم. وأحهضة ؤلانالم جمثل في خلُلتها أداة حُذة حهحن أحهضة 

ّ. (1993)بً فُطل آٌ زاوي:  ألامً )الششؾت( لى أخعيذ اظخخذامها

ووعخخلظ مً ول هما ظبم أن ؤلانالم قاهشة احخمانُت وشأث مىز أكذم 

ػُف )الهمشي،الهطىس في شتى اإلاجخمهاث الح ( أهه وإصاء ول ما 1999ذًثت واللذًمت. ٍو

ّظبم فان خمالث الخىنُت ؤلانالمُت جىلعم إلى كعمحن مخخلفحن هما:

م وظابل ؤلانالم في أحهضة الذولت  : وجشي فُه الخىنُت ؤلانالمُت نً ؾٍش ألاٌو

ّاإلاخخلفت منها:

ف والخؿباء وصاسة ألاوكاف والشؤون واإلالذظاث ؤلاظالمُت، خُث ًلىم الىنا .1

وأبمت اإلاعاحذ بئللاء اإلاىانل والذسوط الذًيُت لخبطحر الىاط بمبادا الذًً ؤلاظالمي 

م وإبهادهم نً مخاؾش الاهدشاف.  اللٍى
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م الىخب واإلاىاهج اإلاذسظُت وفم الخهلُم  .2 وصاسة التربُت والخهلُم، ورلً نً ؾٍش

ويشط اللُم  الزي ًخللاه ول ؾالب وؾالبت ووفلا للمعخىي الثلافي ورلً لبث

 ؤلاوعاهُت الىبُلت في هفىط اليشء الجذًذ لُيىن دلُل خحر ونؿاء في اإلاعخلبل.

ت غذ مىاؾً  .3 م وظابلها اإلاخخلفت لشً خمالث كٍى وصاسة ؤلانالم، ورلً نً ؾٍش

الاهدشاف وأمشاع اإلاجخمو وهبز الهاداث العِئت واإلدمان وؤلاهماٌ وصحبت العىء 

 ومً هزه الىظابل:

ت ومجٌز في  ؤلارانت، أ. شكذ في ول صاٍو رلً الجهاص الطًحر الزي ناضشهاه، مىز اللذم ٍو

البادًت والحػش فُمىىه أن ًلذم الىثحر مً البرامج الهادفت والىذواث والللاءاث التي 

ًلذمها اإلاطلحىن واإلافىشون وأصحاب الشأي ًذلىن فيها نلى مىاؾً الخحر والبهذ نً 

 الشرًلت.

ىن ودوس الع ب. ِىما، هاجان الىظُلخان اإلاشبِخان والالحي أضبدخا في مخىاٌو الخلفٍض

لض ي ؤلاوعان مهكم أوكاجه في الىكش إليهما. وأهه بئميان اللابمحن نلى هاجحن  الجمُو ٍو

الىظُلخحن مً إنالمُحن وخبراء أن ًىفشوا نلى اإلاجخمو الىثحر في جشبُت اليشء الجذًذ 

م وبشامج حهضص في الىفىط الخحر وجىفش في وخطىضا ألاخذار وألاؾفاٌ ورلً بىغو أفاّل

 كلىبهم الهمل العيئ.

ل في شتى اإلاجاالث والهطىس في الخأزحر نلى أفياس  ج. الصحافت، أن للصحافت بام ؾٍى

الىاط ونىاؾفهم إلكىانهم بفىشة مهُىت، فهي حعخؿُو أن جػو اليلماث أمام ول كاسا 

. ألنها أضبدذ في مخىاٌو الجمُو.  فئرا ما أمىً اظخخذامها بشيل ونامل ومعئٌى

ّاًجابي هادف فعُيىن بئمياهىا جىحهُه لجمُو الاججاهاث وآلاساء وألارواق.

الثاوي: الىىم الثاوي مً ؤلانالم، الخىنُت ًلىم بها سحاٌ الششؾت ووظابل رلً هثحرة 

ّ(:1993ومنها)فُطل آٌ زاوي وآخشون،

  إششان اإلاىاؾىحن في دساظت الىاكو الاحخماعي وما ًخمخؼ نىه مً مشىالث

ّجىاحههم وجىاحه أبىاءهم.

  ًإللاء مداغشاث في مخخلف الفهالُاث واإلاىاظباث وخاضت ؾلبت اإلاذاسط ورل

مت ونىاكبها وأنهم أبىاء اإلاعخلبل. ّلخبطحرهم بمخاؾش الجٍش
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 بي في هعش الحاحض الىفس ي بحن ؤلاهثاس مً دوساث الششؾت إلاا لها مً دوس اًجا

ّاإلاىاؾىحن وسحاٌ الششؾت.

  ٌت ألامً الهام ممثلت بالهالكاث الهامت أن جلىم بدىكُم اجطا نلى مذًٍش

مباشش وفهاٌ بحن هباس اإلاعؤولحن في حهاص ألامً الهام ونامت الشهب الظخؿالم 

ّسأيهم  فُما ًجذ مً مشىالث هما في إرانت  اٌ أف أم.

 مت بشتى وظابله وهدً ولىا ششواء فُه ورلً هى دوس ؤلّا نالم في ميافدت الجٍش

ّواليل مىا هطِب ًجب أن ًلىم فُه.

والخهاون الىزُم بحن الششؾت وأحهضة ؤلانالم أمش غشوسي وؾبُعي فىالها يهذف 

إلى جىفحر مجخمو ٌعىده اللاهىن والىكام. وان وان ليل منهما أظلىبه في إكىام اإلاىاؾىحن. 

ؤلانالم والششؾت أمش غشوسي لحماًت اإلاجخمو  ذاف مشترهت فان جدالففؿاإلاا أن ألاه

وظالمخه، والانخباساث الخالُت ًمىً أن جفُذ في جذنُم مثل هزا الخدالف)فُطل آٌ 

ّ(.1993زاوي وآخشون:

  أن جىمي الششؾت الثلت بُنها وبحن وظابل ؤلانالم مً خالٌ اإلاهلىماث التي

ضادكت ومؤظعت نلى الحلابم الثابخت ومً جلذمها بدُث جيىن هزه اإلاهلىماث 

الىاكو البُاهاث الشظمُت والسجالث، وان حهشع هزلً نلى أن جيىن بُاهاث 

واضحت ومدذدة ولِعذ يامػت ومبهجت وجلتزم هزلً بالجذًت في الخهامل مو 

وافت وظابل ؤلانالم ومىذوبيها. ونلى الششؾت أن جىفش العبل والىظابل التي 

م مً الاجطاٌ الفىسي اإلاباشش بها في ول ألاوكاث واإلاىاظباث جمىً وظابل ؤلاناّل

. ّوجدشص نلى الشد نلى اظخفعاساث اإلاهللحن واإلادشسًٍ واإلاشاظلحن أوال بأٌو

  مت إن اخخالف فلعفت ول مً سحل ؤلانالم وسحل الششؾت في الىكش إلى الجٍش

ً الطشام وأظلىب مهالجتها إنالمُا كذ أدي في هثحر مً اإلاىاكف إلى أهىام م

بُنهما، هما أدي في بهؼ اإلاىاكف ألاخشي إلى ؤلاظاءة إلى ظحر الخدلُلاث 

ت والى كػُت الهذالت راتها. يحر أن الخذماث الجلُلت التي جؤديها وظابل  الجاٍس

ؤلانالم اإلاخخلفت والصحافت بطفت خاضت في مجاالث ألامً والهذالت الجىابُت 

لى ضًُت مىاظبت إلاا ًجب أن جيىن جدخم نلى سحاٌ الششؾت غشوسة الخىضل إ
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نلُه الهالكت الؿُبت العلُمت بحن ؤلانالم والششؾت بدُث ًمىً الخًلب نلى 

 مثل هزه اإلاشاول.

 .آلاثار الاًجابيت لوسائل ؤلاعالم على الجريمت:7

إن سظالت ؤلانالم اإلاىحهت إلى اإلاىاؾىحن والشباب بطفت خاضت ًيبغي أن ًيىن 

م أي اإلاعاهمت الجادة والفهالت في بىاء  الهذف منها هى التربُت وايىاء اإلاهشفت والخلٍى

إوعان حذًذ مؤهل بذوسه لالغؿالم في بىاء الحُاة الجذًذة بالىؾً، إن مهمت ؤلانالم 

ّالشبِعُت في هزا الطذد هي الهمل نلى جدلُم الخًُحر والخىحُه الاًجابي. 

م وفي هزا العُاق فان الهذف هى جشبُت اليشء وجىمُت ش خطُتهم وجلٍى

م شهىسهم  ظلىههم وجشظُخ الشوح الىؾىُت والجزنت ؤلاوعاهُت في هفىظهم وهزا جلٍى

بالثلت في كذساتهم وجأضُل هضناث الطذق والجذ والصجانت وؤلاكذام وحهمُم اهخمائهم 

إلى مجخمههم وؤلاخالص لىؾنهم وبهباسة اشمل حهمُم مبادا الىؾىُت وؤلاوعاهُت وكُم 

ن الاحخمانُت فيهم، فػال نً ايىاء مهاسفهم بالجذًذ نً أهفعهم الخفىحر والعلّى

ومجخمههم ونً الىاط والهالم مً خىلهم وفي إؾاس رلً الهذف ًمىً لىظابل ؤلانالم 

أن حعانذ نلى جىمُت وعي الشباب باججاه اخترام اللاهىن بانخباسه اإلامثل نً إسادة 

مت والىكاًت منها هدالت مػادة ليل  اإلاجخمو في الخلذم وهزا جىمُت ونيهم غذ الجٍش

ب واهدشاف الًشابض.   ّأشياٌ الفىض ى والهبث والخخٍش

ػُف )الهمشي، ( أن: لئلنالم دوس نكُم في جشبُت ألاؾفاٌ والشباب في 1999ٍو

ىن إهه ٌهشع ماًلي ّ:الاججاه الاًجابي العلُم ومً مالخكخىا للخلفٍض

 ىن بخلذًم بشهامج الششؾت مهً مشة و ىن ألاسدن كُام الخلفٍض ل أظبىم بخلفٍض

خُث ًلىم البرهامج نلى جىنُت الجمهىس مً حمُو الىىاحي ألامىُت مً خالٌ إبشاص 

ت أو نملُت مثل  نمل سحاٌ الششؾت في حمُو اإلاجاالث اإلاخخلفت ظىاء واهذ إداٍس

ظانت مً أحل خفل ألامً  24نمل سحاٌ الذوسٍاث واإلاشوس وكُامهم بالهمل 

 للمىاؾىحن.والعالمت والاظخلشاس 
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  هما ًلىم بئحشاء الللاءاث مو اإلاىاؾىحن رلً مً خالٌ جلذًم الشياوي أو

 الاكتراخاث وجىضُل هزه الشياوي أو الاكتراخاث إلى اإلاعؤولحن.

  ىن الهذًذ مً البرامج الذًيُت نلى مذاس ألاظبىم والتي حعانذ في جلذًم الخلفٍض

مت واهدشاف الشباب خُث جبحن الهلاب وا لجضاء الزي ظىف ًللاه مىو الجٍش

الصخظ الزي ًخالف حهالُم الذًً ؤلاظالمي الحىُف والزي ًذنى إلى إضالح 

اإلاجخمو ووشش الفػُلت ومداسبت الشرًلت  هما جذنى إلى جىبت الزًً اهدشفىا وان 

 هللا ظىف ًلبل جىبتهم إرا واهذ جىبت واملت.

 ىن لخل ذًم فلشاث كطحرة ولىنها كُام إداسة الهالكاث الهامت بالخيعُم مو الخلفٍض

مفُذة وحزابت للمشاهذًً وهادفت ومخىىنت وفي أوكاث مخخلفت مً الُىم مثاٌ 

رلً الفلشة التي جلذم نً اإلاخذساث ومعاوئها وما ًيخج نً جىاولها مً غُام 

م أال وهى السجً  الىفغ واإلااٌ والهابلت والذًً، هما جبحن رلً نهاًت هزا الؿٍش

فلشاث التي جبحن حهىد سحاٌ الششؾت في ظشنت الاهخلاٌ والهلاب. هزلً بهؼ ال

 إلى ميان الحادر.

  ىن بهشع الهذًذ مً اإلاعلعالث التي تهذف إلى مالخكت الهابلت كُام الخلفٍض

ألبىاها مً الشباب والفخُاث وما ٌعببه وكذ الفشاى في اهدشافهم، وهُفُت سناًت 

ىهىا في خاحت إلى سناًت هؤالء الفئت مً ألابىاء خالٌ فترة الشباب خُث ًي

ىن بهشع معلعل خلُجي خُث ًبحن هزا  وجىحُه ظلُم. مثاٌ رلً كُام الخلفٍض

اإلاعلعل ما ًؤدي إلُه ؤلاهماٌ خالٌ هزه الفترة مً اهدشافهم ومشاهذتهم 

ألفالم خلُهت وأفالم الهىف وظُاكت العُاساث بعشنت حىىهُت وأًػا حهاؾي 

 النهاًت. اإلاخذساث التي جؤدي إلى غُانهم في

  اليشش الصحُذ لىظابل ؤلانالم نً الجشابم الىاكهت في اإلاجخمو خُث ًيىن

اليشش غمً إؾاس مدذد ال ًخشج نىه. خُث ال ًخم رهش أظماء ألاشخاص بل 

ًىخفي بزهش الحشوف ألاولى مً الاظم وال ًخم نشع ضىس اإلاتهم أو نىىان مجزله 

هاةي مما ًترجب نلُه مشاول ختى ال ًخم الدشهحر بصخظ لم ًطذس نلُه خىم ن
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هثحرة للمتهم في خالت ؤلانالن نً اظمه وإبشاص ضىسجه زم ًخطح بهذ رلً أن 

 الصخظ بشيء ولىً جكل هكشة اإلاجخمو إلُه هكشة شً وسٍبت.

  ش كعم اإلاهلىماث كُام وصاسة الذاخلُت ممثلت في إداسة الخخؿُـ والخؿٍى

ت باليعب ت للجشابم التي جدذر في البالد وؤلاخطاء بئضذاس وششاث إخطابُت ظىٍى

خالٌ العىت وهزه ؤلاخطابُت جىضح نذد الجشابم التي خذزذ وأهىانها وأحىاط 

مشجىبيها خُث جىضح هزه اليششاث حهىد سحاٌ الششؾت في خفل ألامً 

ّوالاظخلشاس ليل مً ًدُا نلى هزه ألاسع. 

 .خاجمت:8

دوس وظابل ؤلانالم في وفي نهاًت بدثىا هزا والزي جىاولىا فُه الحذًث نً أ

مت وعخؿُو أن هلٌى ؤلانالم اإلاىحه واإلابني نلى دساظت مخأهُت لؿبُهت  ميافدت الجٍش

مت وإرا  وخطابظ الكىاهش ؤلاحشامُت في اإلاجخمو له دوس فهاٌ وهام في الىكاًت مً الجٍش

ما جم اظخخذامه ؾبلا لخؿت مخياملت ومذسوظت بًشع جىنُت اإلاىاؾىحن بالىظابل 

مت التي حعانذ اإلاجشم وجدشغه نلى اسجيابها وألاظال ُب الىفُلت بمىو كُام بِئت الجٍش

مت وجدلُم أهذاف  وهزلً إلاىو قهىس الصخطُت ؤلاحشامُت. ألمىً الحذ مً الجٍش

م ؤلانالم. وبهذ أن جم اظخهشاع بدثىا جم الخىضل للىخابج الخالُت: ّالىكاًت منها نً ؾٍش

م وشش أو إرانت أن لىظابل ؤلانالم دوس في جىنُت ا .1 مت نً ؾٍش لجماهحر غذ الجٍش

ش الذكُلت الطادكت واإلاىغىنُت وجلذًم بشامج للخىنُت وخىاساث  ألاخباس أو الخلاٍس

 لهشع الحلابم واإلاهلىماث والشد نلى بهؼ اإلافاهُم الخاؾئت.

مت واظخخذم أظالُب حذًذة ومبخىشة  .2 وشش اللُم ؤلاظالمُت التي جيبز الهىف والجٍش

 اللُم لؤلؾفاٌ واليشء خاضت مً خالٌ اللىىاث الفػابُت. في وشش هزه

ان لىظابل ؤلانالم ازش ظلبي فهي ممىً أن حعاهم في جدٍشؼ اليشء وخاضت  .3

الشباب نلى اسجياب الجشابم مً خالٌ ما جلذمه مً بشامج ومعلعالث ًخمثل فيها 

 الهىف والاظتهخاس باللُم واإلابادا والبهذ نً جلالُذ دًيىا الحىُف.
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ىن ٌهخبر مً أخؿش وظابل ؤلانالم في جأزحرها نلى اإلاىاؾىحن بمخخلف إ .4 ن الخلفٍض

فئاتهم وهىنُاتهم لزا فاهه ًجب الاهخمام بىىنُت البرامج التي ًلذمها ليي جدلم 

ادة وعي اإلاىاؾىحن والهمل نلى معانذة حمهىس سحاٌ ألامً  الفابذة منها وهى ٍص

مت ومىو معبباتها.  لللػاء نلى الجٍش

الخخؿُـ الجُذ والشكابت نلى ول ما ًيشش لِغ بهذف اإلاىو ولىً لخجىب نشع إن  .5

ب نلى مجخمهىا الهشبي اإلاعلم ظىاء وان رلً باليعبت إلاا  ول ما هى دخُل ويٍش

ىن أو ما ًيشش في الصحف واإلاجالث.  ٌهشع نلى شاشت الخلفٍض

أن  جدعحن الطىسة الزهىُت لشحل الششؾت خاضت أن إخذي الذساظاث كذ أزبدذ .6

ىهُت الهشبُت أقهشث سحل الششؾت مً خالٌ مجمىنت ظماث  اإلاعلعالث الخلفٍض

ً، اإلاُل إلى الشش، هما هشفذ هفغ  ظلبُت مثل اللعىة، الخهالي نلى آلاخٍش

الذساظت أن اإلاعلعالث الهشبُت كذمذ ضىسة ظلبُت لشحل الششؾت في مهاملت 

 ؾت في هزه اإلاعلعالث.% مً حملت اإلاىاكف لشحل الشّش 63الجمهىس ورلً بيعبت  

الخطذي للشاةهاث خاضت الاحخمانُت التي جكهش في بهؼ البلذان الهشبُت مثل  .7

ت وإخاؾت اإلاجخمو بهذم ضذق  شاةهاث اخخؿاف ألاؾفاٌ لعشكت أنػائهم البشٍش

هزه الشاةهاث مً خالٌ جدبهها وجىفُز ول ما جخػمىه مً أوارًب، بدُث ًىللب 

لً إال بخهاون وزُم بحن اإلاعؤولحن في وظاٌ السحش نلى العاخش، ولً ًدذر ر

ؤلانالم ومعؤولي ألامً ألن الشاةهاث حعتهذف صنضنت اظخلشاس اإلاجخمو والىُل مً 

 جماظىه.

 .جوصياث واقتراحاث:9

ّومً خالٌ الهمل في هزا البدث فان أظشة البدث جىص ي باالحي:

  ىن ختى ادة فتراث بشامج الخىنُت الذًيُت وخاضت مً الخلفٍض جدلم ٍص

 أهذافها. 
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  الاهخمام بالبرامج اإلاخططت لؤلؾفاٌ بدُث جدلم حهىديهم نلى العلىن

الصحُذ وبهذهم نً ول ما هى غاس بهم أو بمجخمههم خُث أنهم 

 ظُطبدىن نماد اإلاعخلبل.

  جىنُت أفشاد اإلاجخمو بالؿشق وؤلاسشاداث والىظابل التي ًجب إجبانها نىذ

للُل كذس ؤلاميان مً الىخابج التي خطٌى الجشابم أو الحشابم..الخ للخ

 ظىف جىجم حشاء خذور الجشابم أو الحىادر.

  حشىُل لجىت مً نلماء الىفغ والاحخمام والهالكاث الهامت بىصاسة

الذاخلُت لىغو بشامج الخىنُت اإلاذسوظت نلى أظغ نلمُت ليي جدلم 

مت.  الفابذة منها في الحذ مً الجٍش

 صجو اإلاجشمحن مً مىو نشع أو وشش ول ما ًدشع نلى ا مت َو سجياب الجٍش

أفالم ومعلعالث معخىسدة ًخمثل فيها الهىف الزي ًؤدي إلى وشش الفعاد 

 والاهدالٌ الخللي أو الخدٍشؼ نلى اهتهاج أي ظلىن إحشامي.

  الخىضُت بئهخاج بهؼ ألافالم واإلاعلعالث التي حهشع بشيل يحر مباشش

 وصاسة الذاخلُت.لبهؼ جطحُاث سحاٌ الششؾت ورلً بالخهاون مو 

  الخىضُت لذي الصحف للخللُل مً وشش بهؼ الجشابم التي ًخفجن

مشجىبيها في ابخياس أظالُب حذًذة السجياب الجشابم مىها مً مداولت جللُذ 

 مثل هزه الىظابل.
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