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 الجريمةانتشار دور االعالم الهادف في الحد من عنوان البحث :  

 أ.م.د سعد سلمان عبد اهلل المشهداني  

 جامعة تكريت / كلية اآلداب ـــ قسم اإلعالم

  

يتعاظم دور وسائل االعالم وتأثيرها المباشر على فكر وسلوك االفراد والجماعاا  بماا 
يما  ممااس وسااالمج المجتمعااا   الساايما فاا  ظاال ارترااا  معاادال  الجريمااج وت اااعدها 

والاادول  ل لاا لك فاا  مطاااثي كثياارل مااس العااالم ومطلااا الوسااث المالاا  واال ليماا  والعرباا  
وثط  اللادف  ضايا المجتمع االمطياج ومطلاا  ضايج كاس مس الملم مس يخدم االعالم ال

مكافاااج الجريمااج تاًيًاااال طمااس الااوثس والماااواثس ل وتكمااس مشااكلج الباااا  فاا  اهتماااام 
مفاراد المجتماع علاى وسائل االعاالم فا  تًاديم توعياج وثًافاج ممطياج ماس شاأطلا مس تارا  
ال ت ااديج واالمطياج المساهمج ف  امايج كال المًوماا  االجتماعياج والركرياج والديطياج وا

 ومكافاااجلتالفاا  ااثااار الساالبيج الطاتجااج عااس االعمااال االجراميااج  والاضاااريج للمجتمااع 
 ل(1)غر  المراهيم المشوهج ف  عًول المجرميس

تتمثاال االهميااج االكاديميااج للاا ة الدراسااج فاا  مطلااا تًاادم ماادخالل طظريااال  : الدراســة أهميــة
المتعلًج بدور وسائل االعالم ف  الو ايج والاد ماس اطتشاار ظااهرل جديدال ف  الدراسا  

الاا ي يتجسااد فاا  التذياار الاا ي يثاارم علااى االعااالم وسااائل  مثااراطثال ااال مااس الجريمااج  
عااس مختلااف مطااوا  الجاارائم وثااري ارتكابلااا مااس خااالل ال ااور مااايث معرفااج الجملااور 

سالوك الجملاور فا  ايااتلم يا  الت  تًدملا وسائل االعالم واستخدام ه ة المعرفاج لتوج
توعيااااج الجملااااور بخثااااورل الجاااارائم ومساااااليي الو ايااااج مطلااااا  وتب اااايرهم الوا عيااااج ل اس 

التا  تممكاس االجلا ل  معلوماا الف  مكافاج الجارائم وتعًبلاا واالدالب ب بدورهم االساس 
الاادور الرعااال لوسااائل االعااالم فاا  طشاار الااوع  االمطاا   هااواطمطيااج مااس الًيااام باادورها 
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بمخااااثر الجريماااج وكااا لك دورهاااا فااا  مواجلاااج الظاااواهر االجرامياااج فااا  المجتماااع بكافاااج 
ودورها ف  الو ايج مس الجريمج وطشر الًايم التا  تاال علاى الخيار  ورها ومشكاللا  

تركي هااا علااى االاتماليااج االجتماعيااج كاا لك تتمثاال اهميااج هاا ة الدراسااج فاا   والرضاايلج ل
 ت ال  والمعاط  المستخل ج للرسالج االعالميجلللمعطى وعلى التراعل بيس الشكل اال

الاى التعارف علاى دور االعاالم الاوثط  اللاادف لدراسج ا ةسعى ه ت : الدراسة أهداف
 ف  الاد مس اطتشار الجريمج عس ثريي التعرف على ما يأت  :

 ل مهميج وسائل االعالم ف  الو ايج مس الجريمج ل1

 مس الجريمج ل ل استراتيجيج وسائل االعالم للو ايج2

 ل مساليي االعالم االمط  ف  الو ايج مس الجريمج ل3

 ل المعو ا  الت  تاد مس فاعليج وسائل االعالم ف  الو ايج مس الجريمج ل4

المااااطل  علااااى الو ااااف والتالياااال باسااااتخدام  الدراسااااجاعتمااااد مااااطل   : الدراســــة مــــنه 
الدراسج  و لك باججراب دراساج طاه  العلميج لتاًيي مهداف الو ر  كوط  مس مطسي الم

واستطباث كافج المتذيرا  الداعمج والمًيدل لدور االعالم الاوثط  اللاادف فا  الااد ماس 
 اطتشار الجريمج ل

 مقدمة 

لعل الظاهرل اطكثر بارو ال فا  عمال وساائل االعاالم المعا ارل ها  الميال الاى   
التذثياج التا  تبثلاا الوساائل  تذثيج مخبار العطف علاى خخاتالف مشاكال  ومطواعا   وها 

االعالميااج عباار اطخبااار والتًااارير ااخباريااج الم ااورل واطفااالم والباارام  الوثائًيااج ل خ  
يالااااااظ كثافاااااج مس مي متتبااااع للطشااااارا  ااخبارياااااج التلر يوطياااااج علااااى وجااااا  الخ اااااو  

اطخبار التا  تتضامس اادثال عطيراال مو اادثاج دموياج مو   اج تادور ااول الجريماج ل خس 
  خس جاااا  لطاااا  االعالمااا  )ال اااار  واال اعااا  والتلر ياااوط  وااللكتروطااا ( هااا ا العطاااف

و اار  كاا لك  يمكااس مس يظلاار ميضااال مااس خااالل اطخبااار السياساايج التاا  تتاااد  عااس 
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الااااروي وال اااراعا  العر ياااج والراااتس الداخلياااج وااااواد  االغتيااااال  والًماااع السياسااا  
 (1)ذج الثائرياج والديطياج فا  بعال البلاداسوالًمع الادموي والااروي الداخلياج  ا  ال اب

و اااد تاولااا  وساااائل االعاااالم الاااى  العاااراي وم ااار وساااوريا والساااوداس ولبطااااس لومطلاااا 
سااج مرتواج لل ا الطو  ماس اطخباار  وم ابل المتلًا  ياري يومياال  بال او  وال اورل 

 ماب تطاااا ف  والااااررو  تتاااادارج  ومكااااوام الجثاااا  يااااتم العباااا  بلااااا وكأطلااااا ال تت اااالدالاااا
فاا  طشاار الااوع  الماااوري ل و ااد تطاسااى الًااائموس علااى وسااائل االعااالم دورهاام بالبشاار

وب اارج عامااج فااى خلااي ، بابعاااد الجريمااج وبخثورتلااا وتوعيااج الرئااا  اطكثاار خسااتلدافال 
واافااال  مااس العًوبااج مااع التأكيااد علااى والثائريااج  للعطااف واالرهااايمطاااع عااام رافاال 

 ى ه ا الشأسلف االعالم الوثط  اللادف يمج ودور 

مس تعريف االعالم لذاج وا اثالاال ل فرا   دراسجال ةالبد للباا  ف  بدايج ه و     
اللذااج يتًاااري معطااى ااعااالم مااع معطااى الاادعول والتعلاايم  فالاادعول لذااج الطااداب وااعااالم 
واابااال ل والداعيااج : هااو كاال مااس ياادعو الطااا  خلااى بدعااج مو ديااس  ومدخلاا  اللاااب فياا  

للاامق  يًااال  (1)للمبالذااج  ل مااال بالكساار   :وا  ا كاااس التعلاايم مشااتًال مااس عق اا  كسقااملعق  عل للمق عق
للاامق هااو فاا  طرساا  فقاا م وعق لقاامق الرباااع  وم اادرة  (2)بمعطااى عقرق ل فااجس ااعااالم مشااتي مااس مع 

وعلاى ها ا فاجس التعلايم وااعاالم م اللما واااد  وهاو الرعال ل (3)خلع الم  بمعطى ااخباار
للااامقال خال مس اا عاااالم اخااات  بماااا كااااس بجخباااار ساااريع  والتعلااايم اخااات  بماااا يكاااوس : عق

عاالم ا اثالاال مماا مرلاوم اا بتكرير وتكثير اتى يا ل مط  مثر ف  طر  المتعلم ل
)ت وياد الطاا  باالخباار ال ااياج والمعلوماا  الساليمج والاًاائي الثابتاج التا  فيعط  : 

ئع مو مشكلج ماس المشاكال  تساعدهم على تكويس رمي عام  ائي ف  وا عج مس الو ا
ل وهطاااك مااس عاارف  (4)باياا  يعباار هاا ا الاارمي تعبياارال موضااوعيال عااس عًليااج الجماااهير(
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ااعالم بأط  : )كافج موج  الطشاثا  االت االيج التا  تساتلدف ت وياد الجمااهير بكافاج 
الاًااااااائي واطخبااااااار ال اااااااياج والمعلومااااااا  السااااااليمج عااااااس الًضااااااايا والموضااااااوعا  

وباادوس تاريااف بمااا يااردي الااى خلااي ا  اطمااور بثريًااج موضااوعيج والمشااكال  وجرياا
مكبر درجج ممكطج مس المعرفاج والاوع  واالدراك بكافاج الاًاائي والمعلوماا  ال ااياج 

اساااتعمل و اااد ل (1)عاااس هااا ة الًضاااايا والموضاااوعا  والمشاااكال  المثاااارل والمثروااااج (
ااطساااس بعرويااج الوساايلج ااعالميااج مطاا  الًاادم  وكاااس اللساااس وساايلت  ااعالميااج اطولااى 
فااااا  ااخباااااار والت اااااوير والترااااااهم واا طاااااا  عاااااس ثرياااااي الخثباااااج والً ااااايدل والً اااااج 
والكتاااااي  واليااااوم تجسااااد ااعااااالم فاااا  وسااااائل تًطيااااج متثااااورل  ضاااااعر  مااااس ساااارعت  

الااساااي واط ماااار ال اااطاعيج ووكااااال  اططبااااب وفاعليتااا  وتاااأثيرة ماااس خاااالل اللااااتف و 
والمثابع ودور الطشر والتو يع وااعالس بال ورل العادياج والملوطاج الطاثًاج والمتاركاج  

شأس ف  توجيا  المياول والمشااعر  للا ول مرثرل ف  تكويس ااطساس كوط  وتأت  مهميت  
لجساام  وال ساايما خ ا كاااس وتطميااج الًاادرا  والمواهااي  وفاا  خعااداد الااروا والعًاال وبطاااب ا

الًاااائموس عليلاااا خباااراب ومخ اااائييس فااا  التوجيااا  فااا  علااام الاااطر  والتربياااج وااعااااالم  
 لوبارعيس ف  استخدام الوسائل ااعالميج والتاكم ف  درجا  

ه  : فعل خرادي يخالف با  مرتكبا  الًااطوس عليا  والجريمج مس طاايج التعريف  
تبعااال للجريمااج العًاااي ظلاار  ااد ع البشااري طرساا   و    ديمااج  اادم المجتمااوهاا ل(2)اتباعاا  

وخااااالل اطاًاااااي الثويلااااج المتعا بااااج مااااس الاااا مس خضااااع  الجريمااااج   ل كاااارد فعاااال للااااا
ج كبياارل مااس التثااورا  شااأطلا فاا   لااك شااأس كاال الظااواهر االجتماعيااج لوالعًاااي لسلساا

 . ل كمااااا اظياااا  الجريمااااج باهتمااااام الرالساااارج والمركااااريس والمطظااااريس والعلماااااب اطخااااري
وكاااس مااس موللاام مفالثااوس الريلسااوف اليوطاااط  المشاالور الاا ي معتباار الجريمااج عطواطااال  

جملوريج مفالثوس( مس الرًر هو سابي الكثيار ماس )لمرٍل ف  الطر   وبيس ف  كتاب  
الجرائم  ومس كالل مس الرًر والثراب الرااش لو اطعدما ف  مجتمع معيس كاس  لاك كرايال 

                                                           

ــ  22، ص  1984واالتصال بالجماهير والرأي العام ، القاهرة ، عالم الكتب ،  : اإلعالم سمير حسيند.  (1)
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  . 24ص 
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لتااوافر العدالااجلل كمااا  ااال مس العًوبااج تراارل علااى المجاارم  باطتشااار اطخااالي الامياادل
جااا اب  طبااا  ومطعاااال لذيااارة ماااس اط ااادام علاااى الجريماااجلل مماااا مرساااثو فًاااد كااااس ياااري  ااا  
المجاارميس معااداب المجتمااع ويااري ميضااال مس الرًاار سااببال مساساايال للجريمااج   ممااا العًاااي 

 .فري  معادل للتوا س ف  المجتمع

وما ت ال واادل مس معًد مشاكال  المجتماع الم مطاج والمال ماج اس الجريمج كاط       
لااا  عبااار الع اااور والتثاااورا  الاضااااريج المتالاًاااج  ولااا لك فاااأس مهمياااج هااا ة المشاااكلج 
تااااا داد بت اياااااد اطتشاااااارها وتعااااادد  ااااايذلا ودوافعلاااااا ومسااااابباتلا وكااااا لك ت اياااااد اساااااتراال 

 .مخاثرها المتعددل على المجتمع البشري

راميج ال يمكس ترسايرها بمعا ل عاس السالوك ااطسااط  ب اورل عاماج الظاهرل ااج اس   
وللاااا مساااباي ودوافاااع وعوامااال ومتذيااارا  مردياااج اليلاااا  ومرتااابث تثاااور الجريماااج ارتباثاااا 
وثيًال بطشأل وتثور الركر الجطائ  بوج  عام والعًاب  بوجا  خاا لل تاتلخ  مساببا  

 :الجريمج بطوعيس مس العوامل

لمسببا  الداخلياج التكويطياج كماا  ااغلا م اااي طظرياتلاا ها  ا : داخليج تكويطيج ل1
 .ال را  والخ ائ  الجسميج والطرسيج والعضويج والوراثيج والسلوكيج والعًليج

المسببا  الخارجيج االجتماعيج كما اددها مطظروها فل   :  خارجيج اجتماعيجل 2
يضاف للا الدوافع  الدوافع اال ت اديج المتعلًج بالرًر وتدط  المستوي المعاش 

االجتماعيج المتعلًج بالعائلج والبيئج والمدرسج وم د اب السوب والمجتمع بشكل عامل 
طاهيك عس دوافع مخري مطلا الجلل والتخلف واالطاراف واختالال  البيئج العامج 

 .وغير  لك

    

 

 المبحث االول : دور االعالم في الوقاية من الجريمة
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مس يتجاهاال دور ااعااالم فاا  التااأثير علااى المجتمعااا   اياا  ال ماااد يسااتثيع        
ل  دورة اللاام فا  خدراك الجمااهير لاجام التااديا  اطمطياج  وتوعياج الماواثطيس بادورهم 

 ااعاالملكا  طتعارف علاى الاجام الا ي يلعبا  و  .ف  ااسالام لاال مشاكال  المجتماع
ااعاالم تعبيار موضاوع  لعًلياج الجمااهير  اس للاد مس ظاهرل اطجارام الباد مس طعارف

ولروالااا وميوللاااا واتجاهاتلاااا فاا  الو ااا  طرسااا   وهااو لاااي  تعبيااارا  اتيااال عاااس شخ ااايج 
طمااااا يًااااوم علااااى ا لاًااااائي ويلاااادف خلااااى التااااأثير علااااى مو ااااف الكااااائس رجاااال اطعااااالم وا 

 .ااطساط  ودفع  خلى الت رف على طاو معيس

وااعاالم يسااعى خلاى خيًاااظ الااوع  باساتمرار مااس خااالل ت وياد الطااا  باطخبااار         
والاًااائي والمعلومااا  ومااا يااادور مااس مااادا  وو ااائع  وهاااو ااايس يلااتم بطشاار الاًاااائي 

اعاالم ماع الطاا  ايبادم و   .لترااهم واا طاا  وكساي التأييادواطفكار وااراب يلدف خلاى ا
مااس اياا  وجااودهم ويطشاار مادتاا  مو رسااالت  التاا  تاماال مهاادافلا مااس مجاال مس تعلملاام 

داط  ولاي  مكتبا  هاو علام تثبيًا  ميا ااعاالمفيتذياروال ماس ها ا المطثلاي طعارف مس 
مو طظااري  هاا ا العلاام يسااتطد خلااى علااوم كثياارل فاا  معرفااج اتجاهااا  الطااا  ويسااتريد مااس 

ااعااالم و  . الخدمااج االجتماعيااج والطرساايج فاا  تذياار هاا ة االتجاهااا  وفااي هاادف مااادد
يمارسالا رجال بعطا رة الثالثج وه  ال دي وال رااج والوضوا ف  اللدف هاو ملطاج 

بأساليبلا الخا ج الت  تاتاج خلى ال كاب والتخثايث والمباادرل كماا تاتااج خلاى  االعالم
  .الدراسج والممارسج

وتًاااااوم عملياااااج االت اااااال ااعالمااااا  علاااااى مسااااا  هااااا  المرسااااال  والمساااااتًبل         
ااعالميااج المسااتخدمج لتو اايل الرسااالج خلااى المسااتًبل والتاا  هاادفلا اطسااا   والوسااائل

اطساساايج )ال اااافج واا اعااج والتلر يااوس والساايطما  ااعااالم هااو التااأثيرل ومااس وسااائل
والمسااارا والمااضاااارا  والطااادوا  والمعااااارل والارااااال  والملرجاطاااا  وغيرهااااا( وهاااا ة 

ا  مااااااوال  بمجموعلااااا تساااامى وسااااائل االت ااااال الجماااااهيري  وهاااا ة الوسااااائل م ااااب
متثااورل لتسااليل وتًويااج هاادفلا اطسااا  وهااو التااأثيرللل كمااا  ااار  هاا ة الوسااائل فاا  

 . مجمللا مااولج لتوسيع  درل ااطساس على االت ال عبر ال مس وعبر المسافا 
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ج اطولااى فاا  تًريااي المسااافا  التاريخيااج والجذرافيااج باايس هااو الوساايل ااعااالماس       
ااطساااس وااطساااس  وفاا  بسااث العااالم كلاا  ممااام الطااا  كاال الطااا  بكاال مااا ياملاا  هاا ا 

المعا ر بالملماج  عالماايطلل و  .وجلا لوج  عال يالعالم ف  ثطاياة  ووضع البشر جم
ال ااعبج التاا  تباادم بطًاال الخباار وتطتلاا  بمااولااج طًاال العااالم وطًاال الطشاااث ااطساااط  مو 

اليااااوم الًطااااال  ااعااااالمو ااااد م اااابل  . التااارا  ااطساااااط  بكاااال تطوعاتاااا  ووجوهاااا  وروافااادة
الرئيسااااج لباااا  وطشاااار كاااال مطااااوا  المعااااارف والعلااااوم وااداي والرطااااوس واطفكااااار وااراب 
والمعتًدا  وم بل مرآل ااطساس المعا ر ف  تًدم  وا دهارة وترتاا  مو فا  اطكماشا  
وتخلراااا  وعجاااا ة   وغاااادا الوساااايلج اط ااااوي واطفعاااال فاااا  ا ااااتال  الاااااواج  باااايس اافااااراد 

 ل  خلي التراعل بيس اطفكار والمعتًدا  واطيدلوجيا  المختلرج والشعوي والدول وف

ومس هطا كاس مس الملم مس يًوم ااعالم بدورة طاو طشار ثًافاج مواجلاج الجريماج       
بالتعاااوس مااع خمكاطااا  الًثاعااا  المختلرااج واطجلاا ل والمرسسااا  الديطيااج واالجتماعيااج 

يم للًاالمرااهيم  بتبطا الطاراف  ثم الًيام الت  يطبذ  مس تًوم بتشخي  مواثس الخلل وا
باارا  اطاكااام والمراااهيم ضااد التسااامل و ال التاا  تعباار عااسطساااطيج اا تعاااوس باايس البشاار وا 

المطااااارفيس بااااالمجتمع وساااابل التعاماااال مااااع المجاااارميسل هاااا ا بااضااااافج خلااااى مسااااروليج 
 المرسساااااا  االجتماعياااااج المتمثااااال فااااا  ماارباااااج ظااااااهرل الرسااااااد االجتمااااااع  وماارباااااج
دماجاا  فاا  الايااال االجتماعيااج  مااع توجياا  الشااباي الاا ي يعاااط  مااس  خ ااالا المجاارم وا 
مشاااااكل اجتماعيااااج وطرساااايج ومس يااااأت  التوجياااا  مااااس خااااالل اسااااتخدام مساااااليي ووسااااائل 

 .اا طا  مس المتخ  يس ف  ه ا المجال
ومهادافلا ماس خاالل تاًياي  ولإلعالم دور هام ف  التوعيج بمخاثر الجريماج          

م  اااى  ااادر ماااس الاااربل الاااارام عاااس ثرياااي االتجاااار بالمخااادرا  والجااارائم اال ت ااااديج 
وغساال اطمااوال واالتجااار بالسااالا وغيرهااا  وكللااا بااالثبع  العملااجوجاارائم الطًااد وت ييااف 

 :  (1)تلدد الم الل الوثطيج ومس ثم كاس مس الملم تكثيف دور ااعالم ف  توضيل 

                                                           
نايف العربية للعلوم األمنية د أحمد الشاعر: اإلعالم العربي في مواجهة مخاطر العولمة، الرياض ، جامعة  (1)
 .10ــــ 6هـ، ص1422، 
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التلديااد الاا ي تشااكل  الع ااابا  ااجراميااج للجريمااج المطظمااج  مااع توضاايل ل خثااورل 1
 . بالجريمج المطظمج وتمطل ال الايا  المطاسبج ىمهميج خطشاب مرسسا  وثطيج تعط

ل التأكيااد علااى مهميااج تثااوير التشااريعا  التاا  تااتمكس مااس مواجلااج هاا ة الجاارائم  مااع 2
 .اطجل ل المخت جتوفير اطجل ل الال مج لًيادل المعلوما  بيس 

ل التأكيااااد علااااى مهميااااج خطشاااااب المعاهااااد المتخ  ااااج للتاااادريي علااااى مطااااع الجريمااااج 3
المطظمج ومكافاتلا مع وضع مساليي ماددل ا امج اواج   ويج بايس اطساواي المالياج 

 .الشرعيج وسوي ررو  اطموال المتأتيج بثري غير مشروعج
المخاثر الطاجماج عاس الجريماج والجريماج بطاب استراتيجيج خعالميج و ائيج لمواجلج ل 4 

 ل المطظمج بالتعاوس مع اطجل ل المختلرج
كما ال يمكس مس تكوس العًوبج ف   اتلا  فالعًوبج مدال للارد  والتخوياف  وماس         

  هطااا تباار  مهميااج وجااود اسااتراتيجيج و ائيااج كوساايلج هامااج مااس وسااائل مواجلااج الجريمااج 
كوس لإلعاااالم دور هاااام فااا  بطااااب هااا ة االساااتراتيجيج ماااس ومطاااع اطتشاااارها  وباااالثبع ساااي

خااالل تطريااا  مخثااث خعالمااا  يااردي خلاااى توظيرلااا بالشاااكل المطاسااي وتتمثااال الخثاااوث 
 :العامج لل ة االستراتيجيج ف  اات 

لمااواثس تكويطااال واعيااال  باياا  يكااوس خااالل تكااويس االتكااويس الثًاااف  للمااواثس: مااس ل 1 
ي ابل سالوك  معبارال عاس عماي خيماطا  بًايم الرضايلج فا  مكثر  درل على الرلم وماس ثام 

المجتمع وتعلً  بالمثل العليا ويركد بعال علمااب علام ااجارام مس ارتراا  طسابج التعلايم 
يًلاال مااس طساابج الجريمااج  ولاا ا يجااي مس يلااتم بااالتكويس الثًاااف  للراارد بمرلوماا  االشاامل 

 ل (2)خال يج وتعميي  يم الخيرباي  يشمل بطاب المثل العليا واااسا  بالمسروليج اط
تطميااج الااوع  والساالوك الااديط : وهااو علاام هااام فاا  تكااويس شخ اايج اجتماعيااج  مااع ل 2

 تع يااا  مكاطاااج الرضااايلج فااا  السااالوك باعتباااار مس الاااطر  بثبيعتلاااا تميااال طااااو الرضااايلج
ويمكااس مس تساالم وسااائل ااعااالم بثريًااج خيجابيااج مااس خااالل تمجيااد الرضاايلج وطباا  كاال 

 . اراف باعتبارة وسيلج هامج للتوعيجمطوا  االط

                                                           
د. أحمد الربايعه : أعر العقافة والمجتمع في دفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة، الرياض، جامعـة نـايف العربيـة  (2)

 .56هـ، ص1404للعلوم األمنية، 
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ااترام اًوي ااطسااس: ايا  يعتبار ااتارام اًاوي ااطسااس ماس مهام وساائل الو اياج ل 3
مس الجريمج  فج ا شعر بالظلم اطدفع بذيار وعا  للتعبيار عاس رفضا  لا لك الظلام  وهاو 

لج يد وساف  اختيارة للسلوك ااجرام  خطما يعبر عس االج طرسيج تجسد معاطات   وال يج
للتعبير عس تلك المعاطال سوي بااالطاراف واالتجااة طااو الجريماج  وماس ثام كااس ااتارام 
اًاااوي ااطسااااس ماااس مهااام الوساااائل المريااادل التااا  يمكاااس مس تسااااهم فااا  تثوياااي ظااااهرل 

 . العطف
تثوير  واطيس العمل والضماطا  االجتماعيج: ايا  يعتبار العامال اال ت اادي ماس ل 4

بظااروف ماديااج  فااالمجرم  باال ارتكاباا  للجريمااج يجااد طرساا  مثو ااال  مهاام مسااباي الجريمااج 
خلااااى الساااالوك   اساااايج  ومااااس ثاااام ياااا داد لدياااا  الشااااعور بالارماااااس  وعطدئاااا  يطاااادفع تلًائيااااال 

ومو ف ااسالم مس خ رار مبدم التكامل االجتماع  عظيم اطثار فا  الو اياج  .ااجرام 
ائيااااج فاااا  مخثثلااااا المساااالما  مااااس الجريمااااج  كمااااا يجااااي مس تراعااااى االسااااتراتيجيج الو 
 ل (1)البديليج وتوليلا كل االهتمام مس مجل مواجلج الجريمج 

الطشااااااث ااعالمااااا  اطمطااااا  علاااااى درجاااااج كبيااااارل ماااااس اطهمياااااج فااااا  ظااااال  د  يعاااااو       
االساااتراتيجيج اطمطياااج الاديثاااج  ماااس خاااالل تب اااير اطفاااراد والجماعاااا  باًيًياااج الركااار 
المطااارف وكشااف اطساااليي ااجراميااج  وفضاال مهااداف الخااارجيس علااى  اايم المجتمااع 

 .ومعاييرة وتوضيل اطهداف الخبيثج لظاهرل اارهاي والتثرف
تاديااد االاتياجااا  التاا  يمكااس مااس  فاا  مجااال مكافاااج الجريمااجويتثلااي ااعااالم     

خالللااااا توظيااااف واسااااتخدام ااعااااالم مااااس مجاااال مواجلااااج المخاااااثر التاااا  تلاااادد اطمااااس 
الااوثط  للدولاااج  وفااا  مًااادمتلا ظااااهرل اارهااااي  ومااس ثااام كااااس الباااد لإلعاااالم مس يًاااوم 

 : ة الظاهرل مس خالل ماوريسبتوظيف وسائل  بما يمكس الدولج مس مواجلج ه
اطول )داخل (: العمل على تطميج المجتمع وتطظيم  درات  للمساهمج فا  مواجلاج ها ة  

ثاااارل اماسااا  للتعااااوس ماااع مجلااا ل اطماااس  الظااااهرل وفااا  الو ااا  طرسااا  توعياااج الشاااعي وا 
 .ااباث مخثثا  ه ة الظاهرل

                                                           
، 1985، النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر داربيـروت ، مبـاد  علـم اإلجـرام والعقـاب،  :عبد الستار ةفوزي (1)

 .23ص
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المخثااااث الخااااارج  الثاااااط  )خااااارج (: بالا ااااول علااااى المعلومااااا  الال مااااج ااباااااث 
 .جرامالداعم لعطا ر اا

الطشاث ااعالم  على درجج كبيرل مس اطهميج ف  ظل االساتراتيجيج اطمطياج  د  ويع    
الاا يس  المجاارميسالشاااملج والاديثااج  وهاا ة االسااتراتيجيج ال تكتراا  بمالاًااج المطااارفيس و 

طماا م ابا  تأخا  بعادال آخار يشاتمل علاى  يعثوس ف  اطرل فسادال ويرعاوس الطاا   وا 
الدراسااااج والتالياااال لكافااااج المتذياااارا  اا ليميااااج والعالميااااج ومثرهااااا علااااى مسااااتًبل اطمااااس 
الوثط   والتارك ماس مجال مواجلاج سالبياتلا وتأثيرهاا علاى مماس الاوثس والماواثس كماا 

اجلااج  ااوي اارهاااي  م اابا  ضاارورل ايااال ووجااود  طس مس التركياا  علااى اطمااس ومو 
اطمس يجعل ااطساس مثمئس على طرس  ومال  وعرض   وهو الدر  الا ي ياوفر المطااع 

 .لإلطتاج واابدا  الركري
ماس خاالل خسالام  فا  تاًياي ف  مواجلج الجرائم االرهابياج ااعالم ك لك يسلم       

ف  يعتبر الركي ل اطساسايج  التا  تاوفر الاماياج اطمس ومواجلج الركر اارهاب  والتثر 
وتملد الثريي للطماو اال ت اادي واالجتمااع  واماياج الماال العاام ماس االطااراف وكا ا 
اماياااااااج الشاااااااباي ماااااااس االطااااااااراف مو اا باااااااال لالطضااااااامام خلاااااااى  اااااااروف المطاااااااارفيس 

مااس  رهااايااومااس ثاام كاطاا  مهميااج االسااتراتيجيج ااعالميااج لمواجلااج   ل(1)رهااابييسااو 
 :خالل

ماااس مجااال التو ااال خلاااى م اااادر التمويااال ومسااالوي تجطياااد رهااااي ر اااد ظااااهرل اال 1
 .االتبا  وبطاب الطظم والا ول على اطسلاج وتسلسل تمرير اطوامر

 .ر د اططشثج اارهابيج وتاليل مدلوالتلا  امكاطيج التو ع والتطبر بلا لمكافاتلال 2
المعااك  لإلرهااي  عاس ثرياي تشاجيع روا االعتادال استمالج الرمي العاام لالتجااة ل 3

والوسااثيج والاااوار اللااادن والمطا شااج الموضااوعيج لااةراب المخالرااج  مااع ختااااج الرر ااج 
الكافيااااج للتعبياااار عااااس مختلااااف ااراب  وتشااااجيع الاااااوار ومطا شااااج الًضااااايا اللامااااج مااااع 

ثااااال  المااااواثطيس علااااى اجاااام المخااااثر الطاتجااااج عااااس ظاااااهرل ا ارهاااااي المساااروليس  وا 

                                                           
ـــراهيم : االتصـــال واإلعـــالم والمجتمعـــات المعاصـــرة ، عمـــان ، آرام للدراســـات والنشـــر،    (1) ـــل اب د. صـــالح خلي

 .14، ص1995
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وماادي التااأثير علااى المجتمااع بكافااج مطشااثت  وطشاار المعلومااا  ال اااياج عااس ظاااهرل 
 . اارهاي والتثرف

كما يمكس مس خالل ااعالم  يا  اتجاها  الرمي العام تجاة الجماعا  اارهابياج ل 4
وتأثيرهاااا علاااى المجتماااع  ومسااالوي مواجلتلاااا  وماااس ثااام و اااوف الماااواثطيس خلاااى جاطاااي 

 .واجلج ه ة الظاهرل واابال  عس المشتب  فيلممجل ل اطمس لم
مس شأط  مس يرد  كال ماس تساول  مس خالل وسائل ااعالم  طشر الجلود اطمطيج ل 5

مس فر ااج اافااال  مااس العًاااي تباادو  لاا  طرساا  الًيااام بمثاال هاا ة الجاارائم  لعلماا  مًاادمال 
ًااااي الااا ي مساااتايلجل كماااا يمكاااس ماااس خاااالل ااعاااالم توضااايل اططظماااج والًاااواطيس والع

 .سيواج  هرالب المطارفيس
السااماا باطسااياي وتاادفي المعلومااا  ال اااياج للمااواثطيس وبأساار  و اا  للايلولااج ل 6

دوس التااأويال  والتكلطااا    كمااا يمكااس خثالعلاام علااى اجاام المخاااثر التاا  تثرالااا 
هااا ة التااااديا   بااضاااافج خلاااى اااا  الماااواثطيس علاااى اتخاااا  الموا اااف المتعاوطاااج ماااع 

علاااى مسااايرل المجتماااع  اطمطياااج ضاااد عطا ااار اارهااااي  الااا يس يشاااكلوس خثااارال اطجلااا ل 
 .وممط   ومس ثم تعميي عال ج المواثس بالسلثج والمشاركج ف  اطادا  و طع الًرار

 
 
 
 
 
 
 

 الجريمة وقوع الحد من: دور االعالم في  العانيالمبحث 

م ااابا  وساااائل  وتثاااور مسااااليبلا فااا  عالمطاااا الياااوم فااا  ظااال اطتشاااار الجريماااج 
مس وساااائل االعاااالم اااايس تتبطاااى  خ االعاااالم الملجاااأ االجتمااااع  والطرسااااط  للماااواثطيس  

آراب مو اتجاهااا  معيطااج خااالل فتاارل مااس الاا مس فاااس معظاام االفااراد والجماعااا  سااوف 



 

12 
 

يتاركااوس فاا  ااتجاااة الاا ي تدعماا  وسااائل االعااالم  وبالتااال  يتكااوس الاارمي العااام بمااا 
اطتًااال االعاااالم ماااس  دعملا وساااائل االعاااالم ل وفااا  عالمطاااا الياااومالتااا  تااايترااي واطفكاااار 

المااواثس  ااار ااعااالم مدال مو ااع الجماااهير الااى مو ااع الساالثج  ومااس مدال فاعلااج بيااد 
ضاغثج بيد الااكم  والااكم ال يعط  بالضرورل الملك مو الرئي   بل يمكس مس يكاوس 

 ل  (1)رسلمشركج عمال ج يلل  ورابها الجميع بما فيلا الاكام مط
  ثر الجريمااج وتأثيرهااا علااى المجتمااععمليااج خلااي الااوع  المجتمعاا  بمخااا خس  

يسااتثيع مس يساالم فاا  تاًيااي مهااداف اطمااس الشااامل  المتمثلااج فاا  مطااع الجريمااج  باال 
لًاااب الًاابل علياا  بعااد و وعلااا  سااعيال  خلااى تااوفير بيئااج آمطااج  و وعلااا  وتعًااي الجاااط  وا 

االعااالم فاا  خلااي المجاااال  التاا  يمكااس مس يساالم فيلااا ومااس مسااتًرل طفااراد المجتمااعل 
 :ما يأت  بمخاثر الجريمج والاد مس تأثيرها ف  المجتمعالمواثس وع  

 :المجال اطول: خثاعج الًواطيس واططظمج ل1 
ملمج االعاالم فا  مجاال مكافااج الجريماج والااد ماس تأثيرهاا علاى المجتماع خس  

وممتثال مواثس ملتا م باالًواطيس واططظماج والتعليماا  ال اادرل بموجبلاا تتمثل ف  خلي 
مالاًاج و     الدولاج و لاك عاس ثرياي اشااعج ثًافاج ااتارام االطظماج والًاواطيس لتوجيلا 

 ل(2)المواثطيس ال يس يااولوس االعتداب على ارمج الطظام واطمس العام  مولئك
 :بمطع و و  الجريمج لكريلجلمجال الثاط : اتخا  ااجرابا  اا ل2

المجتماع   وعاس طرسا لدرب خثر الجريمج عاس  يسلم االعالم ف  تشكيل وع  المواثس
 ل
 :المجال الثال : التبليغ عس الجرائمل3

يساعد  االعالم على ضماس تعاوس المواثس مع الشارثج لاراظ االماس والطظاام  
فااالتبليغ عااس الجاارائم تمعيااج(  فاا  االااج تساامى فاا  المجتمعااا  المتًدمااج )الشاارثج المج

                                                           
ــي كتــاب  (1) ــة االتصــالية ، بحــث منشــور ف ــد ودوري فــي تطــوير الوظيف ــدادي : االعــالم الجدي ــاظم المق أ.م.د ك

عالم بجامعة بغداد ، كلية اإل 2011آيار  16ــ  15االعالم والهوية ــ بحوث المؤتمر العلمي السنوي الخامس 
 . 125ــ  123، ص  2011، 
المـؤتمر العربـي للتعلـيم بحـث منشـور فـي بحـوث ي لدى المواطن، : تنمية الوعي األمن أحمد صالح العمران (2)

 .13-12هـ، ص1420واألمن، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
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مااس الاًااوي التاا  مبااتلااا اططظمااج لذفااراد  الس  لااك  د  وتًااديم البالغااا  والشااكاوي  تعاا
يساااعد علااى كشااف الجاارائم  ويساالل معا بااج مرتكبيلااا  ويعاااوس اطجلاا ل اطمطيااج علااى 
ارظ الطظام العاامل وال شاك مس تبلياغ الماواثطيس عماا ي ال خلاى علملام ماس الجارائم مو 

وطاا  مااس الو ااائع الجاطيااج  يساااعد هاا ة اطجلاا ل فاا  تاًيااي مهاادافلا فاا  امايااج مااا يعايط
الجريماااج فااا  ملااادها  مو مطعلاااا  بااال و وعلاااا   اطرواا واطماااوال واطعااارالل ومكافااااج

 . والاد مس تأثيرها ايس تًع
 :المجال الرابع: التًدم للشلادلل4

يسلم االعالم ف  ضماس تعاوس المواثس مع االجل ل االمطيج لضماس اساتكمال  
االجرابا  الًاطوطيج ومساعدل العدالج ف  كشف بعل الجرائم والسيما الذامضاج مطلاا  
فالتًاااادم للشاااالادل يساااااعد رجااااال اطمااااس علااااى ضاااابث الجريمااااج  والتو اااال خلااااى معرفااااج 

ًااع علااى عاااتي المااواثطيس واجااي يتمثاال مرتكبيلااا وتًااديملم للمااكمااج  وبالتااال  فجطاا  ي
ف  عدم كتماس الشلادل والتًدم ف  غير تردد لاإلدالب بمعلومااتلم عاس الو اائع الجطائياج 
 –التاا  يعلمااوس بلااا مو يشاااهدوطلا بأطرساالمل فكتماااس الشاالادل مو اااجااام عااس مدائلااا 

ائم كثياار مااس الجاار   يااردي فاا  مغلااي الااااال  خلااى ضاايا  –بعاماال الخااوف مو الرهبااج 
 .(1)وعدم تمكيس الجلا  المخت ج مس تاًيي العدالج

 :: الماافظج على مسرا الجريمجالخام المجال ل 5
يتاارك الجاااط  عااادل مساارا الجريمااج ب ااورل تطبااك عااس كيريااج ارتكاباا  الجريمااج   

اي  مس الجاط  بً د مو بدوس   اد يتارك مدلاج مادياج كثيارل فا  مسارا الجريماج تادل 
علااى عال تاا  بلااال وهاا ة اطدلااج التاا  ااار  رجااال اطمااس والًضاااب فاا  العثااور عليلااا  

يتو االوا بالطلايااج خلااى مرتكبيلااال ومي ليسااتدلوا عااس ثريًلااا علااى كيريااج و ااو  الجريمااج و 
عبااا  بلااا ا المسااارا ساااوف ياااردي بالضااارورل خلاااى تذييااار فااا  ال اااورل الاًيًياااج لمسااارا 
الجريماااج  التااا  معًبااا  و اااو  الجريماااج مباشااارلل و اااد مدي هااا ا التذييااار فااا  كثيااار ماااس 
لااى ضاايا  كثياار مااس  الجاارائم خلااى ضاايا  مالماال الثريًااج التاا  ارتكباا  بلااا الجريمااج  وا 

                                                           
المؤسسات المجتمعية واألمنية : رؤي مستقبلية ، ورقة عمل مقدمة لندوة د. محمود بن محمد سفر :  (1)

، ص  هـ1425من عام  24/2حتى  21/2من المجتمع واألمن المنعقدة بكلية الملك فهد األمنية بالرياض 
 . 24ـــ  22
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الماديااج اللامااج  التاا  كاطاا  مااس الممكااس مس تساااعد رجااال اطمااس فاا  الو ااول  اطدلااج
خلااى مرتكباا  الجريمااج  ولاا لك فااجس المااواثس الااواع  يمكااس مس يساااعد رجااال اطمااس مااس 

 .خالل الاراظ على مسرا الجريمج  كما هو اتى ي ل رجال اطمس
 :المجال الساد : المساعدل ف  الًبل على الجطالل 6

خلاااى ترساااية مًولاااج )كااال ماااواثس خريااار( فااا   وساااائل االعاااالميجاااي مس تساااعى  
م هاااس المااواثطيس بكافااج مسااتوياتلم  طس هاا ة المًولااج  تضاامس مس يساالم المااواثس فاا  
كافاج مياااديس تاًيااي اطماس واالسااتًرار للمجتمااع الا ي يعاايش فياا   لاي  فًااث فاا  اتخااا  

طماااا فااا  مجاااال تً ااا  الجطاااال ااجااارابا  الو ائياااج لمطاااع و اااو  الجااارائم والمخالراااا    وا 
لًااااب الًااابل علااايلم وتساااليملم  وفااا  كثيااار ماااس الاااااال  كااااس المواثطاااوس   .للعدالاااج وا 

يالاًوس الجطال ال يس يرروس بعد ارتكابلم الجرائم  وكاطوا يطجاوس فا  معظام الاااال  
 فاا  مخاا  مو ااافلم ومر ااام الساايارا  التاا  كاااطوا يسااتخدموطلا ويثاااردوطلم اتااى يتمكطااوا

   (1)لمطلم ويمسكوس بلم ويًتادوطلم خلى مراك  الشرثج
لكاا  يعماال االعااالم الااوثط  اللااادف علااى الاااد مااس و ااو  الجريمااج يجااي اس و  

شاااعج  يعااال  بعاال المعو ااا  التاا  تاااد مااس فاعليتاا  فاا  تاًيااي االمااس واالسااتًرار وا 
ومااس مبااادن اطساااطيج فاا  اااي الخياار والعماال علااى ا ااالا المجتمااع وتاًيااي الرفاهيااج 

 تلك المعو ا  ما يأت  :
ل معو ااا  بشااريج : وتتمثاال فاا  طًاا  االمكاطااا  البشااريج فاا  وسااائل االعااالم والاا ي 1

يترتااي علياا  الرشاال فاا  ترعياال  دور وسااائل االعااالم   خ  اس الااطً  فاا  متخ  اا  
االعالم اطمط  المرهليس فا  ها ا المجاال يااد ماس  ادرل االعاالم علاى الًياام بادورة فا  

 ااااو  الجريمااااج والو ايااااج مااااس آثارهااااا الساااالبيج ل كاااا لك فاااااس ضاااايا  الرسااااالج الاااااد مااااس و 
فااا  المجتماااع  اطتشاااار تأثيرهاااامطاااع الااااد ماااس الجريماااج و االعالمياااج اللادفاااج والمتعلًاااج ب

بسبي اطخرال الوع  بيس مفراد المجتمع و ول تأثير المسلسال  واطفالم عليلم اطمار 
تعال  الوع  بمخاثر الجريماج للااد مطلاا  ال ي يجعللم ال يتعرضوس الى البرام  الت 

دراك مهمياااج الثًافاااج اطمطياااج للماااواثس ل فضاااالل عاااس عااادم اهتماااام بعااال االعالميااايس  وا 

                                                           
 . 25ـــ  24 ، ص مصدر سابقد. محمود بن محمد سفر :  (1)
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تمع وعدم مراعاال باعداد الرسالج ااعالميج المالئمج والمسايرل للظروف المايثج بالمج
بعااااارل االعالميااااايس طااااااوال الطاااااا  وموضااااااعلم اال ت ااااااديج واالجتماعياااااج و يااااااملم 

المشااااكال  والاااااواد  فًااااث ومساااابباتلا دوس ثاااارا الالااااول المطثًيااااج مو ساااابل الو ايااااج 
وتتمثاال المعو ااا  البشااريج فاا  جلاال بعاال االعالمياايس بأبعاااد السااالوك  ل (1)المطاساابج

الخا  بالمخاثي  وماس ثام عادم الًادرل علاى التعبيار  والررياج ال اتياج الماادودل التا  
 ل (2)ك المخاثيتًدملا الرسالج االعالميج لسلو 

ل معو اااا  فطياااج : اس ضاااعف  ااادرل بعااال االعالميااايس علاااى مواكباااج التثاااور التًطااا  2
الااادي  وعااادم تاااوافر التااادريي المطاساااي للعاااامليس فااا  مجلااا ل ااعاااالم ل اااياغج رساااالج 

وتًاديم بعال الرساائل بشاكل  خعالميج مارثرل فا  الجملاور لتاًياي االهاداف المرجاول ل
تعليماا  وبأساالوي الط اال واالرشاااد المباشاار مكااامس الخثااورل دوس توضاايل ممااا يطراار 
المتلً  مس تتبع  ويجعل  يشرد طتيجج عدم  اللجاوب لالسااليي الرطياج الاديثاج فا  تًاديم 
المااادل االعالميااج  مااع ماا ج  لااك بالاًااائي واطر ااام عااس الجاارائم وطتائجلااا الساالبيج علااى 

 ل (3)لمجتمعا

الجريمج لمرتك ا  الرئيسج للاد مس ظاهرل ومس خالل ما تًدم يمكططا تاديد ا 
 :عس ثريي العوامل االتيج  ومطع و وعلا

 ول الًاطوس وسيادت  وك لك ف   ول وسيادل الًضاب العادل الكفب ال ي يًوم  ل1 
ضوا بواجبات  على الوج  اطكمل بشرف وط اهجل ومطوثج ميضا بعمي و دي و 

 .آليا  الًضاب وماكام  العادلج

                                                           
عبد اللطيف دبيان العوفي : االقناع فـي حمـالت التوعيـة االعالميـة ، الريـاض ، مطـابع التقنيـة لالفسـيت ،  (1)

 .  364ــ  361، ص1994
محمد احمد النكالوي : الجريمة المنظمة التعريف واألنماط واإلتجاهات ــ اتجاهات الجريمة المنظمة وأسس  (2)

  . 25، ص  1999ية للعلوم األمنية ، استشرافها ، الرياض ، جامعة نايف العرب

د. عبــد اهلل بــن ســعود بــن محمــد الســراني : دور االعــالم األمنــي فــي الوقايــة مــن الجريمــة ، بحــث مقــدم  (3)
 7/2011/ 13ــــ  11للمشاركة في الندوة العلمية التي  نظمها جامعة نايف العربية للعلوم االمنيـة للفتـرة مـن 

 . 17، ص 
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تثوير التشريع الجطائ  بما يطسجم مع التثوير الركري والرلسر  واالجتماع  ل 2
 .وجعل  يتمتع بالم يد مس  ابليج الرد 

 .الخثورل ااجراميج للاد مسالتدابير االاترا يج السابًج لو و  الجريمج ف  مااولج ل 3

ج لذجل ل اطمطيج المخت ج على مس يتم تثوير ه ة ااجرابا  ااداريج والًضائيل 4
 .ااجرابا  باستمرار بلدف تجميد طشاث المجرميس ومساليبلم المختلرج

الباو  والدراسا  المخت ج والبياطا  وااا ائيا  الت  تًوم بأعدادها المراك  ل 5
 .المخت ج ف  الباو  الجطائيج

وااعالم وتطبيللم خلى خثورل الجرائم وطتائجلا توعيج الجملور عس ثريي التثًيف ل 6
 .المدمرل على المجتمع بما فيلا المجط  عليلم والجطال مطرسلم

ا  الموثطيس على التعاوس مع اطجل ل اطمطيج ف  عمليا  الر د واطخبار ل 7
والمتابعج لذرل الايلولج دوس  يام الجريمج مو على اط ل جعل  ياملا ممرال  عبال مو 

 .مستايالل 

   
 
 
 
 
 
    

   معالجة قضايا المجرمين  : دور االعالم في العالثالمبحث        

مثبتاا  التجاااري  مس ااجاارام يولااد مااس رااام الظااروف المأساااويج بمختلااف       
جواطبلاااااا االجتماعياااااج واال ت ااااااديج والطرسااااايج والسياسااااايج التااااا  تمااااار بلاااااا المجتمعاااااا  
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هو السابيل اطمثال فا   لاك  وماس شاأط  اس  المجرميس ضايا البشريج  ل ا فجس معالجج 
ويكابل معادالتلا المخيراج ويعا   آلياا  الضابث  الجريمج يكر  الدفا  االجتماع  ضد

االجتماع  تجاهلا  ويعمل على الاراظ علاى ساالمج الطظاام االجتمااع  وامايتا  ماس 
 التآكل مس ه ة البليج المًيتجل 

فاااا  توجلااااا  الاااارمي العااااام واتجاهاتاااا     وماااارثرال  هامااااال  يلعااااي االعااااالم  دورال و         
و اااياغج موا رااا  وسااالوكيات  ماااس خاااالل االخباااار والمعلوماااا  التااا  تااا ودة بلاااا وساااائل 
االعالم المختلرجل ا  ال يستثيع الشخ  تكويس مو اف معايس او تبطا  فكارل معيطاج اال 

درل االعااالم بكافاااج مااس خااالل المعلوماااا  والبياطااا  التااا  يااتم توفيرهاااا لاا    ماااا يركااد  ااا
 ورة واشكال  على اادا  تذييرا  ف  المراهيم والممارساا  الرردياج والمجتمعياج عاس 

والساايما تلااك ثريااي تعماايم المعرفااج والتوعيااج والتطااوير وتكااويس الااراي وطشاار المعلومااا  
 المعلوما  المتعلًج بمعالجج  ضايا المجرميس ل

 ما يأت  : ميس عس ثرييالمجر  موضو ويلعي االعالم دورة ف  معالجج  

مارري اطخبار بالاياديج  االعالممسات ل  خ  يط ل. تحرير أخبار الجريمة : 1
والموضوعيج والط اهج عطد تذثيتلم لذخبار   لكطلم ف  مًابل  لك يركدوس عليلم 
ك لك مس ال يكوطوا مجرد شلود عياس مرا بيس لذادا  مس دوس اطرعال   فلطاك مس 

  مركدال (1)(د  الًارن يستشعر اطلم ايس يوجد ملم ) : بالًوليط ل مارر اطخبار 
ورل مس يسعى المارر طس يجعل الطا  يشعروس   برغم الماا ير مس مس على ضر 

يردي  لك الى دفع الًارن خلى ختخا  جاطي ماد ثرف  ال را  ف  الخبر   وهو ما 
ياد  ايس يكوس الموضو  الخبري عاثريال م الل لكط  يستل م مراعال مشاعر 

  وسائل االعالم يجي مس عرل مخبار الجريمج والسلوكيا  المطارفج ف الثرفيس ل
عرل  وسائل ااعالم  مس علىمس  اويتيس هما: اسلوي العرل خ  معالجتلا اس تتم 

تراع  عدم تًديملم كابثال بأساليي مستادثج  تًديم المجرميس للجملورالجريمج و 
عطد تًديم ترا يل العمل االجرام  للجملور ل واس مسلوي التشويي يجي اس يراع  

ب وغير مابي للجملور خا ج للشباي لك  اليتخ وس مس تًديملم كطمو ج س 
                                                           

ترجمة : حمدي عباس ،  جولة في قاعة التحرير ،  –مدخل الى الصحافة :  ليونارد راي تيل ورون تيلور  (1)
 .242، ص  1998 الدار الدولية للنشر والتوزيع ،القاهرة ، ،  2ط 
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شخ يا  المجرميس كًدول اسطج للم ل ك لك يجي على الًائميس على وسائل 
االعالم اس يراعوا ف  موضو  معالجج تًديم المجرميس لرئج المراهًيس ال يس يتأثروس 

اهي لتشكيل و ائع العطاس لمخيلج المر اس اليثلًوس ف  مشاهد العطف ومخبار الجريمج 
ي خاسا  المراهي بعدم الرضا عس الايال الوا عيج يتعمالجريمج والعطف  فضالل عس 

عطد معالجتلم لمسرا الجريمج واالفعال الت  يًوم بلا المجرموس وعدم المبالذج ف  
  عرل مادا  الجريمج ل 

  . التعامل مع جريمة افالت المجرمين من العقاب : 2

ف  ااال  معيطج يساهم االعالم بً د مو دوس   اد علاى مسااعدل المجارميس   
ل فاا  االفااال  مااس العًاااي عطاادما يتجاهاال معلومااا  ملمااج تخاا  جريمااج مااس الجاارائم 

 الجطاارال اطمريكاا  كيساا  و ااد تكااوس تلااك المعلومااا  ملمااج جاادال كالشاالادل التاا   اادملا
مط  اااد  ترجيار  باج االمااميس علا  الاري الثائريج ف  العراي  والت  تخ  اشتعال

ايطما  اال فا   22/2/2006اللادي والاسس العسكري عليلما السالم ف  سامراب ف  
 بااال شااالور باااأس خياااراس كاطااا  ماااس وراب مخثاااث ترجيااارا  ساااامراب التااا  تبطتلاااا بااااري  

الًاعدل  والت  كاط  ااشارل اشعال تلاك الااري  التا   تلا  وجراا  وهجار  مئاا  
الجطاارال االمريكاا  التاا  التاا ال جراالااا مثخطااج  وترعاال فعللااا الذااادرل و ااال ااالف  و 

و اد   فا  ايطا  بالمعلوماج السيد طوري المالك  رئي  الاكومج العرا ياجكيس  خط  مخبر 
بعاد سااًوث دولااج  بالًاعاادل عال اج خيااراس  اد ترسااخ  و  رد اطخيار بااأس  لاك لاام ياااد ل 

ى الماااال  ااماااس لًياااادا  وطشاااثاب الًاعااادل ثالبااااس فااا  مفذاطساااتاس  وتاولااا  خياااراس خلااا
اس اهماااال االعاااالم العرا ااا  لتلاااك الشااالادل وعاااائالتلم  ومطلاااا عائلاااج باااس الدس طرسااا ل 

  ل (1)ي ي ف   الل جريمج فال  المجرميس مس العًاي الخثيرل

ممااا الشاالادل الثاطيااج التاا  اهملتلااا وسااائل االعااالم العرا يااج رغاام اطلااا طشاار  علااى       
اااااااا ي االتاااااااااد يرج االتاااااااااد التابعاااااااج لومعااااااااد  طشااااااارها  اااااااا PUKmediaمو اااااااع 

موظااااف فاااا   كشااااف  اياااا   2013 تشااااريس االول 1يااااوم    الااااديمًراث  الكردسااااتاط 
                                                           

مقـــال منشـــور فـــي صـــحيفة ايـــالف  عـــالث شـــهادات خطيـــرة عـــن العـــراق تكـــاد تهمـــل ،د. عزيـــز الحـــا  :  (1)
 . 2013 أكتوبر 9 األربعاء 4523 العدد

http://www.alwathika.com/article/?f=4&t=28484&sid=e8a445c8279881d202152b3352e1384a
http://www.alwathika.com/article/?f=4&t=28484&sid=e8a445c8279881d202152b3352e1384a
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بأس السرير السوري الساابي طاواف الراار  كااس يشارف شخ ايا  السرارل السوريج ببذداد
علااى ترخااية الساايارا  داخاال مبطااى الساارارل السااوريج فاا  بذاادادل و ااال الموظااف لمو ااع 

باااس الرااار  كاااس يشاارف شخ اايا علااى ترخااية الساايارا  لاايالل وكاااس شااخ   (مساارار)
أطااا  ملطاااد  ساااوري يراجاااع السااارارل ب ريعاااج  اااديي السااارير  خال مطااا  اتضااا  فيماااا بعاااد ب

الترخاااية  ايااا  يًاااوم  اااديي السااارير بترخاااية وشاااراب السااايارا   ا  اطر اااام الساااوداب 
 100)سااايارا  الراااا  المر ااا (ل واساااي المو اااع الااا ي طًااال الخبااار  فاااجس مكثااار ماااس 

وتااأت  شاالادل  ل ساايارل خرجاا  مااس الساارارل السااوريج وهاا  مرخرخااج واطرجاار  فاا  بذااداد
 19ل فرا   ماس  بال االعاالم العرا ا  لتا  اهملا الشلادل الثالثاج  ا الًاض  مطير اداد

جارائم ضاد ماا يًتارف فا  الساجوس العرا ياج ب   و اف مطيار ااداد2013 كاطوس الثاط 
مطاااا شااااهد علاااى بعااال تلاااك  :  ل و اااال ااااداد ااطسااااطيج يعا اااي عليلاااا الًااااطوس الااادول 

س يبتااااا وس المعتًلاااااي خس ضاااااباث اطماااااس  :   ومطااااا  مخبااااار بلاااااا الماااااالك ل و اااااال الجااااارائم
ويجبروطلم على االعتراف بجرائم لم يًترفوها مس خاالل تلديادهم باغت ااي معراضالم 

 ل  (1)وجلي طسائلم واغت ابلس مماملم ف  السجس

ماااس خاااالل اساااتعرال  معالجاااج  ضاااايا المجااارميسرساااير دور االعاااالم فااا  يمكاااس تو     
طظرياج التاأثير الًاوي مو المثلاي )طظرياج  : بعال الطظرياا  االعالمياج الاديثاج ومطلاا

 اوي يري م ااي ها ة الطظرياج مو وساائل ااعاالم للاا تاأثير خ   : (الاًطج تا  الجلد
ومباشر على الررد والمجتماع يكااد يبلاغ ااد الساثول والليمطاج وها ا التاأثير  اوي وفاعال 

دور االعاالم كا لك يمكاس ترساير ل  (1)  واليرلا  مطا  ماادتأثير الاًطج تاا  الجلادمثل 
التثليااار التااا  ترتااارل وجاااود آثاااار طظرياااج  فااا  معالجاااج  ضاااايا المجااارميس عاااس ثرياااي

وهاا  ترتاارل مس االاباااث والظلاام الاا ي   ايجابيااج لمشاااهدل العطااف فاا  وسااائل االعااالم 

                                                           

 مصدر سابق .د. عزيز الحا  :  (1)

د. محمود حسن اسماعيل : مباد  علم االتصال ونظريات التأعير ، القاهرة ، الدار العالمية للنشر والتوزيـع  (1)
 . 246، ص  2003، 
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يتعاارل لاا  االطساااس يوميااال ي يااد مااس ميلاا  طاااو العاادواس  ويمكااس اشاابا  هاا ا المياال خمااا 
ووفًااااال للاااا ة الطظريااااج فااااجس    مو بمشاااااهدل االخااااريس وهاااام يعتاااادوس  المباشاااار بالعاااادواس

التعاارل طعمااال العطااف فاا  وسااائل االعااالم يمكااس مس يًلاال مااس ااجااج االطساااس الااى 
مماام طتاائ  الدراساا  الميداطياج التا   الاًطج تا  الجلاد اهت   طظريجو د ل  (2)العدواس

الا ي  ادم  ومطلم )ليوطارد بيركاوويت (  ام بلا بااثوس ف  ميداس علم الطر  االجتماع 
لطظريااج االسااتثارل )الااااف ( فاا  مجااال تااأثير العطااف الاا ي تًدماا  وسااائل  العااام االثااار

االعااالم والتاا  ترتاارل مس التعاارل لااااف  مو مثياار عاادواط  مااس شااأط  مس ي يااد ااثااارل 
ساااالوك الساااايكولوجيج للراااارد  وهاااا ة االثااااارل يمكااااس مس ت يااااد مااااس ااتماااااال   يااااام الراااارد ب

 واط ل كاا لك يمكااس ترسااير دور االعااالم فاا  معالجااج  ضااايا المجاارميس عااس ثرياايعااد
التدعيم الت  ترترل مط  التوجد عال ج مباشارل بايس التعارل للعطاف فا  وساائل طظريج 

خ  ال يمكااس الااادي  عااس تااأثير   االعااالم و يااادل الساالوك العاادواط  لاادي مفااراد الجملااور
الشخا   وي الميول العدواطيج مساساال  بال التعارل مباشر لوسائل االعالم اال على ا

ل و د اهتم البااثااس ميلايرس وروكياتش بتوضايل كياف تسااعد عال اا   لوسائل االعالم
فا  ترساير  االعتماد المتبادل بيس وسائل االعالم ومجا اب مخاري فا  الكيااس االجتمااع 

لترساير تاأثيرا   دآثار التعرل لرسائل وسائل االعالم الخا ج بمعتًدا  وسالوك الرار 
 ل  (3)وسائل االعالم على الجملور

 

 . عرض تفاصيل الجرائم في وسائل االعالم :3

الم ادر الرئيسا  للمعلوماا   ف  الو ا  الااضارم با  وسائل ااعالم لًد  
و اااد تضااااعر  طسااابج  ااااول الجريماااج باعتبارهاااا تكااااد تكاااوس الطافااا ل الوايااادل  للمجتماااع

 وهااو مااا خلااي جاادالق  اللالثااال  علااى المسااائل المتعلًااج بالجريمااج والعطااف اا بااال عليلااا

                                                           
، القاهرة ، الدار المصـرية  8د. حسن عماد مكاوي وليلى حسين السيد : االتصال ونظرياته المعاصرة ، ط  (2)

 . 366، ص  2009اللبنانية ، 
، ص  2012الل المزاهرة : نظريات االتصال ، عمان ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، د. منال ه (3)

221  . 
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العاامل والشاك  مس  اول درجج التأثير الرعل  لل ا التطااول ااعالما  علاى الارمي واسعاق 
 ةادل ااثار الطرسيج والعاثريج عطد الرارد مماا  اد يًاوديمكطلا اس ترفع   وسائل ااعالم

ل ااعااالم ومااس هطااا البااد اس تلعااي وسااائتجاااة االخااريسل  اجراماا الااى ارتكاااي ساالوك 
   ل لدولجلتوجلا  اهو مس اطولويا  الرئيسيج و  ف  الو ايج مس الجريمج والعطف  دورها

  هااااا  تعًاااااي معالجاااااج  ضاااااايا المجااااارميسفااااا   لالعاااااالم اس الملماااااج اطساسااااايج 
المتشرديس والمتسوليس ب رج عامج والم ابيس بذيبوبج مو شب  غيبوبج طاشئج عس ماواد 
مساااكرل مو مخااادرل واطشاااخا  الااا يس ي اولاااوس تجاااارل الساااوي الساااوداب  بااضاااافج خلاااى 
الكشااف عااس التكااتال  التاا  يخشااى  اادور ااجاارام مااس مفرادهااا سااواب اتخاا    ااورل 

يعماال االعااالم علااى جراميااجل وفاا  ساابيل  لااك يلاا م اس الكتاال الشااعبيج مو الع ااابا  اا
 :(1)ثالثج مطوا  مس المعرفج ه التعريف ب

توفر الخبرل بالظروف الت  مس شأطلا تليئاج التكاتال  والمسااعدل علاى تكويطلاا  ل1
ظلارها عل مسرا اطادا ل  وا 

تاااوفر الخبااارل بأسااااليي التاًياااي العملااا  الكريلاااج بكشاااف الطًااااي عاااس الكااا ي مو  ل2
الاًيًااج خ ا تعاا ر فاا  االااج االترا ااا  الجطائيااج اس يبااوا بساارها مااس هااو اكتمااال 

 ثرف فيلال
معرفج الركرل المختمرل ف  م هااس مفاراد التكتال ااجراما  وماا يادور فا  خلادهم   ل3

ماااس طواياااا شاااريرل وطاااوا   فاسااادل ترضااا  خلاااى ا تاااراف ملاااواس شاااتى ماااس اطعماااال 
 ااجراميجل

 

 خاتمج البا 

  ارتكاي الجرائم ال لالعالم ف اس طالاظ مس هطاك تأثيرال مما تًدم يمكططا      
  كما مط  يمكس مس يًوم االعالم بدور و ائ  ف  الاد مس ارتكاي الجرائم يمكس اطكارة

                                                           
 .9، ص1986،  منشأة المعارفاالسكندية ، د. رمسيس بهنام، علم الوقاية والتقويم،  (1)
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  و لك خ ا ما تم خيالب رل على وج  التاديدب رج عامج   والجرائم شديدل الخثو 
  ومس تد يي فيما يتم عرض بال   وس المسا  بالاي ف  اريج التعبيراالعتبار   ود

يكوس لخبراب االجتما  وعلم الطر  والعلوم االجتماعيج والسياسيج رمي ف  مضموس ما 
 يتم عرض  ف  وسائل االعالم ل

المعلوما  الواردل ف  البا  على مهميج االعالم ف  طشر الوع   و د رك    
ف  الوثط  دور االعالم  وعلى  واالخال   واالجتماع  بمخاثر الجريمج الًاطوط 

ال يًل مهميج عس دور المرسسا  اطمطيج والعًابيج ال ي  الاد مس ارتكاي الجرائم 
وعس غير   د الى تشجيع مو التلويس الررد مس مس يجطل  بدالل ل و  و ائ ال ف  العمل

لدي المراهًيس سيما ال  مس الجريمج لدرجج  د ت ل الى مااكاتلا وتكرار ارتكابلا
ظل برام  تًدم   غير  ليلج مس اطميج  وفظل وجود طسبج   وف  لشبايوجيل ا

مطلم ال  عس شخ يا  تمار  العطف ف   ورل مبثال يستلويلم  تل ااخريس فضالل 
 . ف  طلايج العمل الدرام  المًدم ف  وسائل االعالم يموتوس

  بل وا  دار  اف متخ  ج ف  يمجخس المبالذج ف  طشر العطف والجر        
 .يًرمة كل يوم عاديال  باعتبارها ادثال  يمج لك  د يجعل الًارن يعتاد على الجر 

وبالمًابل فاس دعوا  الخوف مس المبالذج ف  طشر الجرائم والعطف ف  وسائل 
ااعالم ه  دعوا  ومثالبا  شمل  دول العالم شر ال وغربال  و بل  لك طبل  

خلى مس الجريمج ف  ااعالم عامل مساهم يساعد خلى اد كبير على طمو  دعوا 
 ل ثًافج العطف بيس شرائل المجتمع

ال يًل  ويطشر ف  ال اف اليوميج خس العطف ال ي ي ا  ف  طشرا  اطخبار        
العمل على الاد مس يستدع  مس وسائل االعالم ف  خثورت  عس غيرة  وهو ما 

  االجتماع ل ل لك يطبذ  السلمف   لي تًع وه  ممور  مضرارة و وع  والتًليل مس 
ف  ظل ثًافج تليمس عليلا ال ورل  خعادل الطظر ف  ما يتم تًديم  ب ورل شب  

وال تًل  متوا لج مس مشاهد عطيرج مو عدواطيج للا تأثيرها على عًليج  المتلًيس ل
عس االعمال الدراميج  البرام  الاواريج بشأس العطف خثورلالتاًيًا  ال اريج و 



 

23 
 

العديد مس البرام  الاواريج  بلذج يذلي عليلا  ت ور لطا  اي  خبار ال اريجواط
ى اد ثابع االستعالب ورفل ااخر وتذيي عطلا لذج الاوار لدرجج  د ت ل ال

تتضمط  بعل البرام  مس تطاول ولعي  ما  فضالل عس على اللواب يالتشابك باطيد
مو اشاعا    مو تطاول مخبار غير موثًج والط عا  العط ريج ج على اطوتار الثائري

  د تردي الى ارتكاي جرائم خثيرل ل 

م وضروري للاد مس اطتشار مل اللادف اس الدور ال ي يلعب  االعالم الوثط        
ل  يلعي االعالم دورال ماوريال ف  طشر ثًافج التسامل ومطاهضج العطف  خ  الجريمج

ف   طاعج العطف والجريمج ف   مشاركجوسائل ااعالم وبالمًابل يمكس اس ت بل 
لاالج تمثيليج مو رم يج  دم  عبر الشاشج مو  ال وا عي ال تثبيًتكوس   و المجتمع

ل وه ا ما ال اف  اي  يعيد الررد خطتاج ما تم مشاهدت  فتتاًي المأسال الاًيًيج 
طف سلوك يتم اكتساب  عبر التعلم  وهو ما يجي لماب الطر  مس الجريمج والعيركدة ع

 ل عطد تطاول  خعالميال  مس ططتب  خلي  كثيرال 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م ادر البا 
 ل 1979  بيرو   دار الايال     2لساس العري    ج:  ابس مطظور  ل1
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 ل 1979  بيرو   دار الايال     4لساس العري    ج:  ابس مطظور  ل2
سوسيولوجيا الجريمج والعًوبج والمرسسا  اال الايج   بيرو  ماسس ثالي : ل 3 

 ل   2002  دار الثليعج   
مامااااد الربايعاااا  : مثاااار الثًافااااج والمجتمااااع فاااا  دفااااع الراااارد خلااااى ارتكاااااي الجريمااااج   ل4 

 .ها  1404الريال  جامعج طايف العربيج للعلوم اطمطيج  
مامد الشاعر: ااعالم العرب  ف  مواجلج مخاثر العولمج  الريال   جامعج   ل5

 .ها 1422طايف العربيج للعلوم اطمطيج   
: تطميااج الااوع  اطمطاا  لاادي المااواثس  بااا  مطشااور فاا   مامااد  ااالل العمااراس  ل6

باو  المرتمر العرب  للتعلايم واطماس  جامعاج طاايف العربياج للعلاوم اطمطياج  الرياال  
 .ها 1420

تيسااير مباااو عرجاااج : ااعاااالم والثًافاااج العربياااج اااااا المو اااف والرساااالج   عمااااس   دار  ل7 
 ل 2003مجدالوي   

جالل الديس مامد  الل : االرهاي الركري اا مشكال  وممارسات    الريال    ل8 
 ل 2008جامعج طايف العربيج للعلوم اطمطيج   

   8: االت اال وطظرياتا  المعا ارل   ث  اسس عمااد مكااوي وليلاى اسايس السايد ل9 
 ل   2009الًاهرل   الدار الم ريج اللبطاطيج   

 ل 1986رمسي  بلطام  علم الو ايج والتًويم  االسكطديج   مطشأل المعارف    ل10 
سمير اسيس : ااعالم واالت ال بالجماهير والرمي العام   الًاهرل   عالم  ل11 

 ل 1984الكتي   
خليااال اباااراهيم : االت اااال وااعاااالم والمجتمعاااا  المعا ااارل   عمااااس     ااااللل 12  

 .1995آرام للدراسا  والطشر    
عبد اللثيف ام ل : ااعالم والدعايج   الًاهرل   دار الركر العرب    )د ل  (  ل13 
 ل

عبد اللثيف دبياس العوف  : اال طا  ف  امال  التوعيج االعالميج   الريال   ل14
 ل   1994  مثابع التًطيج لالفسي    
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عباااد ان باااس ساااعود باااس ماماااد الساااراط  : دور االعاااالم اطمطااا  فااا  الو اياااج ماااس   ل15
الجريماج   بااا  مًاادم للمشاااركج فاا  الطاادول العلمياج التاا   طظملااا جامعااج طااايف العربيااج 

 ل 7/2011/ 13ااا  11لعلوم االمطيج للرترل مس ل
مًااال مطشااور فاا   ااايرج  ثااال  شاالادا  خثياارل عااس العااراي تكاااد تلماال  ع ياا  الااااج :   ل16

 ل 2013 مكتوبر 9 اطربعاب 4523 العددايالف 

فو يااج عبااد السااتار: مبااادن علاام ااجاارام والعًاااي  بياارو    دار الطلضااج العربيااج للثباعااج   ل17
 .1985والطشر  

  الًاهرل   مرسسج الرسالج     8: الًامو  المايث   ث  الريرو  آباديمامد بس يعًوي  ل18 
 ل 2005

كاااظم المًاادادي : االعااالم الجديااد ودورة فاا  تثااوير الوظيرااج االت اااليج   بااا  مطشااور فاا   ل91 
  كليااج  2011آيااار  16اااا  15كتاااي االعااالم واللويااج اااا باااو  الماارتمر العلماا  السااطوي الخااام  

 ل 2011ااعالم بجامعج بذداد   
   2ي عبا    ث   ترجمج : امدل وروس تيلور : مدخل الى ال اافجليوطارد راي تي ل20

 ل 1998الًاهرل   الدار الدوليج للطشر والتو يع   

مامد اامد الطكالوي : الجريمج المطظمج التعريف واططماث وااتجاها  اا اتجاهاا  الجريماج   ل12
 ل  1999المطظمج ومس  استشرافلا   الريال   جامعج طايف العربيج للعلوم اطمطيج   

مستًبليج   ور ج عمل  يرر ااااا  لمرسسا  المجتمعيج واطمطيج امامود بس مامد سرر :   ل22
 24/2اتى  21/2مًدمج لطدول المجتمع واطمس المطعًدل بكليج الملك فلد اطمطيج بالريال مس 

 ها   ل1425مس عام 
ماماااود اساااس اساااماعيل : مباااادن علااام االت اااال وطظرياااا  التاااأثير   الًااااهرل     ل32

 ل   2003الدار العالميج للطشر والتو يع   
مطال هالل الم اهرل : طظريا  االت ال   عماس   دار المسيرل للطشر والتو يع  ل42 

 ل  2012والثباعج   
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