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تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه اإلعالم األمني في الوقاية  الملخص:

تداول أموال المنظمات  وتزايد حركة المنظمة الجريمة من الجريمة المنظمة، في ظل تنامي حركة
التي تم الحصول عليها بطريقة غير  األموال صفة المستوى المحلي والدولي، بهدف تغيير على اإلجرامية

ويعتبر األمن من أهم مقومات تقدم وازدهار الدول، فال يمكن أن توجد تنمية في أي مجال من مشروعة، 
المجاالت في ظل غياب األمن، حيث يعد األمن المحرك األساسي للتنمية، فضال عن إضفاء الشعور 

ى األفراد والجماعات، وبالتالي يستطيع الفرد التجديد واالبتكار في بالطمأنينة واألمان، الذي ينعكس عل
لورقة من خالل هذه اعمله ومن ثم ارتفاع مستوى األداء، وذلك يصب في مجمله على الوطن ككل،  و 

الوقوف عند أهم السبل التي نراها أنجع في مواجهة خطر الجريمة المنظمة من خالل يمكن  البحثية
وهذا عمال بالسياسة الجنائية الحديثة التي تدعو إلى لتي تساعد في القضاء عليها، والجهود ااآلليات 

 .العمل االستباقي للوقاية من الجريمة بسد األبواب أمام أهدافها
 الوقاية من الجريمة.األمني، الجريمة المنظمة،  اإلعالم الكلمات المفتاحية:

 
Abstract: This paper aims to shed light on the role played by the security media 

in the prevention of organized crime, in light of the growing movement of 

organized crime and the increasing circulation of funds of criminal organizations 

at the local and international level, in order to change the status of funds 

obtained illegally. One of the most important elements of the progress and 

prosperity of States, there can be no development in any area in the absence of 

security, where security is the main driver of development, as well as to provide 

a sense of tranquility and security, which is reflected on individuals and groups, 

and thus the individual can innovate and innovate in his work Hence, the high 

level of performance, which flows to the whole country, and through this 

research paper can be identified at the most important ways that we see the most 
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effective in the face of the threat of organized crime through mechanisms and 

efforts that help in its elimination, in accordance with modern criminal policy 

that calls for Proactive action to prevent crime by closing the doors to its 

objectives. 

Key words: Security Media, Organized Crime, Crime Prevention. 

 

  مقدمة:
كان اإلعالم في بداية ظهوره يهتم بمجاالت معينة فقط، وكانت محدودة بوسائلها وتأثيراتها، لكن األمر   

عند ذلك، بل فاقت تطوراتها كل التصورات بفضل التطور المذهل لوسائل االتصال من جهة لم يتوقف 
مجاالت اإلعالم بصورة واضحة بحيث  اتسعتلذا فقد  ،وقدرة اإلعالم على التعبير عن مختلف المجاالت

وكما شملت بلغتها الشرائح والمستويات  ،شملت الصحة والتعليم األمن والدفاع واالقتصاد والبيئة والمناخ
وكان ذلك نتيجة للتطورات الكبيرة التي طرأت  ،المعرفة في العصر الراهن أدوات أهمكافة حتى باتت من 

على التكنولوجيا وتقنيات االتصال واإلعالم والتي جعلت من العالم يبدو وكأنه قرية الكترونية صغيرة 
في المجتمع  المختلفةلف القضايا األساسية، وازدادت أهميته بوسائله لمختا وأصبح اإلعالم محورا أساسي

في كافة مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها، بما في ذلك المجال األمني 
 الحقت تلك التطورات بالظواهر األمنية ذاتها، والظواهر التي تتعامل معها، األمر الذي تطلب تحديث إذ

والوسائل والتقنيات التي تستخدمها في تعاملها مع هذه  ولألساليب ،للسياسات األمنية تمرامس يراوتطو 
المفاهيم العامة بسبب ارتباطها المباشر بحياة وكرامة األفراد  أهمالمعاصر من  األمنيعد مفهوم ، الظواهر

جعلته مسؤولية  األمنعلى مفهوم والجماعات وسالمة المدنية واستمرارها، وهذه التحديثات التي حصلت 
واجهات  أهممني تمثل أعلى خصوصية اعتباره وظيفة محددة لجهاز  اإلبقاءعامة قبل كل شيء مع 

وتوسع مجاالته  ،عامة من جهة أبعادا األمناتخاذ  إن ،للمجتمع األمانبوصفها صمام  لألمةالسيادة 
 واألمنالفكري  واألمناالقتصادي  واألمناالجتماعي  األمنإلى الكثير من المجاالت كما في  اإلدراكية

بحاجة إلى الكثير من  واسعا، جعلها مفهوما اإلقليمي واألمنالدولي  واألمنالمناخي  واألمنالمعلوماتي 
 . األمنية األجهزة، ولم تعد استخداماتها حكرا على واألدواتالوسائل 

لمختلف القضايا والتي ازدادت أهميتها من خالل وسائلها أصبح اإلعالم محورا أساسيا : إشكالية الدراسة
ومجاالته المختلفة بما في ذلك المجال األمني, وباتت وزارة الداخلية وأجهزتها تعتمد على اإلعالم من أجل 

 .منع الجريمة ومالحقة العمالء وتجفيف منابع العمالء
 في ضوء ما تقدم يمكن طرح اإلشكالية التالية:
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 ما هو دو اإلعالم األمني في الوقاية من الجريمة المنظمة ؟             
 تتفرع عن هذه اإلشكالية تساؤالت فرعية:

  ما هي مفاهيم اإلعالم األمني؟  -
 ما هي سبل الوقاية من الجريمة المنظمة ؟ -

 :فرضيات الدراسة
 يسعى اإلعالم األمني إلى تعزيز األمن وتحصين األفراد المجتمع من الجريمة -
اإلعالم األمني أداة فعالة من أدوات األمن لخلق حلقة التواصل بين أفراد المجتمع من أجل  يعتبر -

 .مكافحة الجريمة المنظمة
 :أهمية الدراسة

تهتم هذه الدراسة بجوانب اإلعالم األمني في مواجهته للظواهر اإلجرامية و التركيز على الجانب الوقائي 
التعاون المتمثل في توعية وتثقيف األفراد في المجتمع من الناحية األمنية وتسليحهم بالوعي، وأهمية 

باعتبارها األداة الهامة في والتنسيق بين المؤسسات األمنية في المجتمع مع وسائل اإلعالم األمني 
  صياغة المضامين اإلعالمية الصادرة عن حماية المجتمع.

 أهداف الدراسة:
 تسليط الضوء على مفاهيم اإلعالم األمني والجريمة المنظمة. -
 إبراز الدور الفعلي لإلعالم األمني في مكافحة الجريمة المنظمة. -
 آليات مكافحة الجريمة المنظمة والخروج بنتائج وتوصيات.  طرح  -

لتحقيق الغرض المرجو من الدراسة قسمنا هذه الورقة البحثية إلى ثالثة محاور أساسية : المنهج الدراسة
 ممثلة في:

 ، المفاهيم، الوظائف، العناصراإلعالم األمني المحور األول:
 والتحليلالجريمة بين التنظير  المحور الثاني:
 مواجهة الجريمة والقضاء عليها سبل وآليات المحور الثالث:
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 عناصرال ،الوظائف ،المفهوم ،اإلعالم األمني أوال:
ركز عليه كل باحث يتتعدد التعريفات التي قدمها الباحثون لمفهوم اإلعالم األمني وذلك تبعا للجانب الذي 

اإلعالم األمني يعد فرعا من فروع اإلعالم المتخصص  أنوتشير إحدى الدراسات إلى ، في تناوله للمفهوم
الذي يهدف إلى إخبار الجمهور أو قطاع معين منه بموضوعات تخص األمن ويقوم به رجال األمن 

 .ذا كان األمر متعلقا برجال األمنكما يقوم به رجال اإلعالم إ ،ذاتهم
اإلعالم األمني المعلومات الكاملة والجديدة والهامة التي تغطي كافة يشمل : مفهوم اإلعالم األمني -1

األحداث والحقائق واألوضاع والقوانين المتعلقة بأمن المجتمع واستقراره، والتي يعتبر إخفاؤها أو التقليل 
عتبر من التعتيم اإلعالمي، كما أن المبالغة في تقديمها أو إضفاء أهمية أكبر عليها ي امن أهميتها نوع

من التأثير المقصود والموجه لخدمة أهداف معينة، قد تكون في بعض األحوال نبيلة ومنطلقة من  انوع
المصلحة القومية، ولكنها في النهاية ليست إعالما بالمفهوم العلمي، وإنما هي نوع من الدعاية البيضاء 

المصطلح يقتصر على عليه، وهذا  Awarenessاصطلح بعض الباحثين على إطالق مصطلح التوعية 
 Evaluationوالتقويم  Interestالوظيفة اإلدراكية التي ينبغي أن يتلوها وظائف أخرى هي إثارة االهتمام 

وأخيرا الممارسة أو التبني الكامل للفكرة المطروحة وذلك في إطار دراسات ، Trialالمحاولة  والتجريب أو
 انتشار األفكار المستحدثة.التي ارتبطت بعمليات  Adoption Studiesالتبني 

واإلعالم األمني ال يكفي بهذا المفهوم لتحقيق االستقرار واألمان للمجتمع، ألن حالة االستقرار تتطلب 
وال يمكن أن تتحقق من خالل رد  ،من السلوك واليقظة والتعاون من جانب الجماهير مع رجال األمن انوع

الفعل التلقائي الطبيعي الذي يصدر عن هذه الجماهير في أعقاب األحداث أو المشكالت التي تهدد أمن 
المجتمع واستقراره، أو من خالل عرض القوانين الجديدة أو تقديم بعض الحقائق األمنية المرتبطة بأمن 

عتماد أكثر على فنون اتصالية أخرى إلى جانب اإلعالم ومن هنا كان البد من اال، المجتمع وسالمته
 االعتداءالجماهير للسلوك اإليجابي الفعال في مواجهة محاوالت  ىلخلق حالة من التأهب واالستعداد لد

وهذه الفنون االتصالية تشمل التوعية وتكوين  ،على االستقرار واألمن أو تهديدهما بأي شكل من األشكال
وهذه الفنون تندرج جميعها تحت  ،لها، واإلقناع بسلوكيات إيجابية في مواجهة الجريمةاالتجاهات أو تعدي

 مظلة الدعاية البيضاء التي تسعى إلحداث تأثير مقصود وموجه لصالح قضية األمن في المجتمع.
والخراب لبعض  وإذا كان تعبير الدعاية قد دخله بعض الشكوك نتيجة لممارسة أمنية جلبت الدمار

وستالين في ، معات كما حدث أللمانيا في عهد هتلر ووزير دعايته جوبلز، وموسوليني في ايطالياالمجت
االتحاد السوفيتي، فإن استخدام تعبيرات مختلفة في مجال االتصال بالجماهير كاإلعالم أو التوعية أو 
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أنه ال غضاضة  اإلقناع أو غير ذلك من مصطلحات ال تعبر بدقة عن طبيعة العملية االتصالية، نقول
في هذا االستخدام على المستوى الجماهيري دون أن يمتد ذلك إلى المستوى العلمي المتخصص الذي 

وصوال إلى اإلنتاج الفعال والمؤثر الذي  ،ينبغي أن يلتزم بالمفاهيم العلمية الدقيقة في البحث والتخطيط
 يستهدف المحافظة على أمن المجتمع واستقراره.

   تستهدف إثارة الوعي لدى الجماهير بأي مشكلة أو قضية خلق اإلحساس بهذه : األمنيةالتوعية
ووضعها في منطقة الشعور بالنسبة للفرد غير الواعي بهذه المشكلة رغم إحاطتها به  ،المشكلة أو القضية

ارتباطا  Perceptionعلماء النفس هذه العملية باإلدراك ويرتبط اإلدراك  ىويسم ،إحاطة السوار بالمعصم
أن يتتبع بدايتها وال تطورها وال  اوثيقا باألفكار السابقة التي ترسبت في ذهن الفرد بصورة ال يستطيع غالب

ورغم ما تحققه هذه الخاصية من سهولة التواصل بين الناس، إال أنها تتضمن جانبا ضارا في  ،مصادرها
جديد فيما يقدم إليه أو تجعله يدرك الشيء الجديد  فهي تعوق الذهن عن إدراك ما هو ،عملية اإلدراك

بشكل مشوه ال يتفق ومقتضى الحال، فيتلقى الذهن ما يقدم إليه باعتباره يندرج تماما تحت مجموعة 
 إلى نوعها انتماء يكاد يكون تام. ااألفكار السابقة التي يعيها، أو منتمي

طاء معنى لعناصر حسية واردة علينا وإعطاء ويرى مصطفى سويف أن عملية اإلدراك هي في جوهرها إع
هو النتيجة التي تبرز في شعورنا بعد مجموعة من العمليات العصبية التي تتم غالبا بعيدا عن  ،المعنى

مستوى تنبهنا ويقظتنا، وتدور حول تنظيم تلك العناصر الحسية بمحاولة إدماجها في التنظيمات )أو ما 
 مترسبة في نفوسنا أثناء خبراتنا اإلدراكية السابقة.نسميه عادة باألطر الذهنية( ال

خلق اإلحساس لدى األفراد بما يدور حولهم في هذا العالم وزيادة  فيأساسيا  اوتلعب وسائل اإلعالم دور 
ومن ثم فإن  ،أي تخيل الفرد لنفسه في ظروف اآلخرين، Empathyقدرتهم على التقمص الوجداني 

قدمها وسائل اإلعالم عن ما يجري من أحداث أو حتى ما تزخر به األعمال التجارب غير المباشرة التي ت
يمكن أن يثير االنتباه لدى األفراد  ،الفنية )المسلسالت واألفالم وغيرها( من تجارب واقعية أو غير واقعية

 سبة.تكرار هذه التجارب معهم إذا لم يتخذوا االحتياطات األمنية المنا إمكانويحفزهم إلى التفكير في 
من خالل  الهائلة لوسائل اإلعالم في التوعية األمنية سواء كان ذلك بشكل مباشر اإلمكاناتوهذا يوضح 

عرض ما يجري من أحداث وتفسيره والتعليق عليه، أو بشكل غير مباشر من خالل األعمال الدرامية التي 
تكاد تكون واقعية لتسهيل وتجسيدها في صور  ،تستهدف تقديم الخبرات والتجارب إلى أفراد المجتمع

 عمليتي التخيل والتذكر عندهم.
وفي بعض الحاالت تكون الدراما أشبه بصرخة مدوية سريعة التنبيه إلى اآلثار المترتبة على ظواهر 
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مثال فيلم القتل اللذيذ أو مسلسل العائلة أو  كاإلرهاب أو عبادة الشيطان" أو اإلدمان " انحرافية عارضة "
 األفالم والمسلسالت التي تعالج القضايا االجتماعية الهامة.غيرها من 

   التنوير التي  إستراتيجيةإذا كان اإلعالم األمني والتوعية األمنية هما جناحا  :األمنياإلقناع بالسلوك
ومنع وقوع الجرائم كلما كان ذلك ممكنا  ،مواجهة العمليات والظواهر اإلجراميةتمعات في تعتمد عليها المج

 أساسيتين همـا: إستراتيجيتين إتباعفإن اإلقنـاع بالسلوك األمني يتطلب 
التغيير: وتتمثل في تغيير السلوك السلبي إلى سلوك إيجابي يتبنى المواقف األمنية التي  إستراتيجية -1

 تحقق األمن واالستقرار للفرد والجماعة.
مشاركة: وتتمثل في الحث على التعاون مع األجهزة األمنية من ناحية واألفراد اآلخرين ال إستراتيجية -2

ومساعدة الشرطة في التصدي للجريمة وكشف  ،إذا تطلب األمر ذلك في مواجهة المتطلبات األمنية
 مرتكبيها من ناحية ثانية.

شرة، العاطفية والمنطقية، القائمة على بالمداخل اإلقناعية المباشرة وغير المبا اإلستراتيجيتانوتأخذ هاتان 
الترغيب أو التخويف بمستوياته الثالثة، البسيط والمعتدل والشديد طبقا لمتطلبات الموقف، وذلك من خالل 

 البرامج الحوارية أو الدرامية لتحقيق التأثير المنشود من االتصال االقناعى.
  كان االستقرار األمني وحماية المجتمع من الجرائم إذا : التكامل بين وسائل اإلعالم واألجهزة األمنية

فمن الضروري أن  ،تسعى إليه مؤسسات الدولة واألفراد على حد سواء اقويم ابشتى أنواعها يعتبر هدف
تنسق الجهود وتتكامل اإلمكانات لتحقق هذا الهدف األساسي الذي يأتي في مقدمة األهداف العامة 

ني هو في األساس أحد شرائح اإلعالم التي تهم المجتمع بأكمله والتي وإذا كان اإلعالم األم، للمجتمع
ينبغي أن تؤديها وسائل اإلعالم باقتدار وكفاءة عالية، فإن قيام األجهزة األمنية في المجتمعات المختلفة 

 ين.بالتنسيق والتعاون مع وسائل اإلعالم في تحقيق هذا الدور يأتي في مقدمة أولويات التعاون بين الطرف
فمن الطبيعي أن تحرص وسائل اإلعالم على استقاء المعلومات من مصادرها األمنية في األجهزة األمنية 

 وصوالوأن تتحرى ما يصل إليها من معلومات من خارج هذه األجهزة، وأن تناقش وتحلل هذه المعلومات 
وكذلك ينبغي على األجهزة األمنية أن تقدم المعلومات الكاملة والدقيقة  ،إلى الحقيقة التي تهم المجتمع كله

لوسائل اإلعالم لتجنب الشائعات وحمالت الهمس والمبالغات التي تتجاوز حقائق األحداث لتثير الرعب 
 .فالمعالجة اإلعالمية لألحداث والقضايا األمنية ينبغي أن تتم بحرص كامل وحذر شديد ،والبلبلة

فالتعاون بين األجهزة  ،أيضا على التوعية األمنية واإلقناع األمني طبقبق على اإلعالم األمني ينوما ينط
األمنية ووسائل اإلعالم ضروري لتحقيق أهداف حمالت التوعية وترشيد سلوك المواطنين، ونجاح 
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ى وسائل اإلعالم لتقوم السياسات األمنية، ويتمثل هذا التعاون في تقديم المادة العلمية والحقائق األمنية إل
هذه الوسائل بإعدادها في الشكل اإلعالمي المناسب لعرضها على الجمهور، وإجراء البرامج الحوارية 

كما يمكن االستفادة من هذه المعلومات في كتابة  ،اإلذاعية والتلفزيونية والتحقيقات الصحفية حولها
عال الذي يحقق التجاوب الجماهيري مع األفكار األعمال الفنية وصياغتها وإخراجها بالشكل المؤثر الف

 األمنية المطروحة في هذه األعمال.
تتعدد وظائف اإلعالم األمني ويمكننا أن نشير إلى أهم هذه الوظائف على وظائف اإلعالم األمني:  -2

 التالي:النحو 
  باعتبارها في  ،خلق صورة ذهنية ايجابية لدى المواطنين عن األجهزة األمنية ووظائفها ومهامها

 .األساس موجهة لتحقيق الصالح العام المشترك لكافة أبناء المجتمع
   تنمية روح المشاركة واالرتباط بين أجهزة األمن وأبناء المجتمع على أساس أن تحقيق األمن يمثل

 .ن تحقيق األمن واالستقرار يتطلب تكاتف جهود الكافةأو  ،ضرورة أساسية لكل أبناء المجتمع
  البيانات واألخبار اإلعالمية المتعلقة بالجوانب األمنية . إعداد 
  . التغطية اإلعالمية لكافة األحداث المتعلقة بأجهزة األمن 
   التعريف باألنشطة المختلفة التي تقدمها أجهزة األمن والتي تدخل في نطاق الخدمات الحكومية

 .الالزمة لحصول المواطنين على هذه الخدمات اإلجراءاتوشرح  ،الرسمية التي يحتاج إليها المواطنون 
  كترونية وغيرها من أنواع الجرائمالتوعية بكل ما هو جديد في نطاق الجريمة خاصة الجرائم االل 

 ضال عن غرس المفاهيم األمنية لدىالجديدة التي بدأت في الظهور في المجتمعات المعاصرة، هذا ف
 الجريمة بما يدعم أوجه التعاون بينهم وبين أجهزة األمن. المواطنين وتحصينهم من الوقوع في براثن

  توجيه الجمهور لإلجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة خطر داهم أو عند مشاهدة جريمة. 
   التسويق للسياسات واألنشطة األمنية المختلفة واالستطالع المنتظم آلراء المواطنين بصدد الخدمات

 .باستمرارالتي تقدمها وزارة الداخلية وذلك للتوصل إلى األساليب المالئمة لتطوير األداء 
   السعي المستمر والمنظم لتشكيل بيئة حاضنة لألنشطة األمنية وخلق رأي عام مساند لها. 
  .إعداد السيناريوهات الالزمة للتعامل اإلعالمي مع األزمات األمنية المحتملة 
   المجتمع.إيجاد اآلليات التي تكفل التنسيق والتعاون مع وسائل اإلعالم المختلفة في 
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  بصدد الموضوعات  ،المتابعة الدقيقة والمستمرة لما ينشر في وسائل اإلعالم المختلفة داخليا وخارجيا
األمنية أو ذات الصلة باألجهزة األمنية وتوثيقها وتحليلها من زوايا ومنظورات متعددة واالستفادة منها في 

 وضع االستراتيجيات والخطط األمنية .
نه يتكون أإن استخدام مصطلح عملية لتحليل اإلعالم األمني يعنى : عناصر عملية اإلعالم األمني -3

كما أنها تتفاعل مع البيئة المحيطة بها بمستوياتها المختلفة ، فيما بينها بشكل مستمرمن عناصر متفاعلة 
 وإطالقه إنتاجهللمنتج اإلعالمي ومن ثم  واإلعدادالتي يتم في نطاقها التخطيط  ،ا من البيئة الداخليةءبد

 .ية والدولية والعالميةووصوال إلى البيئة الخارجية اإلقليم ،ومرورا بالبيئة الداخلية المحلية والوطنية
ن كان لكل منها خصائص إو  ،وعناصر عملية اإلعالم األمني هي ذاتها عناصر أية عملية إعالمية

وفيما يلي نعرض  ،نوعية معينة تميزها عن عناصر اإلعالم العام ومجاالت اإلعالم التخصصي األخرى 
 :لعنصر اإلعالم األمني والخصائص النوعية المميزة لها بإيجاز
  القائم باالتصال في نطاق عملية اإلعالم األمني هو الجهات األمنية المختصة سواء   :القائم باالتصال

يتمثل في  ،تم ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر والفيصل في تحديد الشكل المباشر أو غير المباشر
فثمة  ،الظروف التي يتم خاللها إطالق الرسالة اإلعالمية األمنية وموضوع الرسالة والجمهور المستهدف

في حين تفرض ظروف أخرى استخدام  ،ظروف تتطلب أن يكون القائم باالتصال الجهة األمنية المختصة
ناولها من جانب رجال األمن كما أن بعض الموضوعات يكون من المالئم أن يتم ت ،الشكل غير المباشر

وكذلك الحال بالنسبة  ،أنفسهم بينما موضوعات أخرى يكون من المالئم تناولها بواسطة أطراف أخرى 
حد الخصائص الحاكمة لفعالية العملية اإلعالمية تتمثل في درجة الثقة التي يتمتع أو  ،للجمهور المستهدف

ومدى اقتناعه الذاتي  ،درته ومهارته في نقل الرسالةبها القائم باالتصال لدى جمهور المتلقين ومدى ق
وتزداد أهمية  ،وإلمامه بالجوانب الفنية التي يشتمل عليها محتوى الرسالة ،وإيمانه بالرسالة التي يقوم بنقلها

 ا ألهمية وحساسية الموضوعات والقضايا التي يتناولها.ر مثل هذه الخصائص بالنسبة لإلعالم األمني نظ
هذا  ،ا لهددمح حدالنوعية للقائم باالتصال في نطاق اإلعالم األمني تتمثل في كونه مصدرا واوالخاصية ا

االختصاص وذلك بخالف األنماط األخرى من اإلعالم المتخصص الذي يمكن أن تحتمل تعدد المصادر 
 باالتصال.القائمة 
  المعلومة أو الحدث المراد نقلهوتتمثل في الفكرة أو الموضوع أو الرؤية أو الخبر أو : الرسالة، 

ن يتناسب مع أوالشكل البد و  ،وهى تتكون من شكل ومضمون  ،والرسالة تمثل صلب العملية اإلعالمية
كما أن التوازن بين الشكل والمضمون من  ،المضمون ويتالءم مع قناة اإلعالم التي سيتم استخدامها
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ثر أألن هذا يضعف من  ،حدهما على اآلخرأن يتغلب فال ينبغي أ ،األمور األساسية إلطالق رسالة فعالة
فإذا ازداد معدل اإلبهار في الرسالة فإن هذا يجذب المتلقي  ،ا عن الهدف المنشوددالرسالة وقد يوجهها بعي

االهتمام بالمضمون على حساب  أنكما  ،لالهتمام بالشكل ويقلل من اهتمامه وفهمه لمحتوى الرسالة
لة يعد من العوامل الرئيسة النصراف المتلقين عن الرسالة وعدم اهتمامهم بها بل الشكل الذي تتخذه الرسا

عدم احترام من  نهأألن البعض قد يفسر هذا على  ،ثقتهم بالقائم باالتصال إضعافوقد يؤدى هذا إلى 
 .نه تعبير عن مستوى مهني إعالمي منخفضأ جانبه لهم أو على

وهو التوازن في كم  ،في الرسالة اإلعالمية وخاصة األمنيةن يكون متوافرا أهام البد و  جانب آخر
المعلومات الذي تحتويه الرسالة فال ينبغي أن تحتوى الرسالة على كم كبير أو مبالغ فيه من المعلومات 

يكون كم المعلومات محدودا بحيث ال يفي  أنوال يجب  ،يستوعب هذا الكم أنبحيث ال يستطيع المتلقي 
ألنه في هذه الحالة سوف يقوم باستكمال المعلومات الناقصة ذاتيا أو من خالل  ،يباحتياجات المتلق

اآلخرين األمر الذي يؤدى إلى تشويه الرسالة اإلعالمية أو تحريفها بما يخل بالهدف المراد الوصول إليه 
  آخر.ويال أهذا باإلضافة إلى الدقة والوضوح وعدم استخدام أي ألفاظ أو جمل تقبل ت ،من إطالقها

  والمسموعة  ءةو المقر نه توجد ثالثة أنواع من القنوات اإلعالمية أمن المعروف : القناة اإلعالمية
ألن العوامل المحددة لتفضيل قناة على قناة أخرى  ،والمرئية وال يمكن القول بأفضلية نوع على نوع آخر

تتمثل في طبيعة موضوع الرسالة وخصائص الجمهور المستهدف واألهداف المراد الوصول إليها من 
نه في هذه الحالة أوقد يتطلب األمر استخدام أكثر من قناة في وقت واحد إال  ،إطالق الرسالة وتوقيتها

لرسالة التي اف ،الرسالة اإلعالمية وإنتاجمن هذه القنوات عند تصميم البد من مراعاة طبيعة كل قناة 
يأخذ في االعتبار عند  أنواألهم  ،تصمم وتنتج لقناة مرئية تختلف عن الرسائل المصممة للقنوات األخرى 

تصميم الرسالة اإلعالمية المزايا النسبية الخاصة بكل قناة وذلك لتوظيفها التوظيف األمثل الذي يخدم 
 .ألهداف المراد الوصول إليهاا

من ناحية أخرى تتطلب عملية استخدام أكثر من قناة إلطالق الرسالة اإلعالمية ضرورة التنسيق فيما 
بحيث ال يوجد أي تناقض في جوهر محتوى الرسالة اإلعالمية المراد توصيلها للجمهور المستهدف  ،بينها

  .ذاعةومراعاة التوقيت فيما بينها من حيث النشر واإل
وبالنسبة لإلعالم األمني فهو األقرب إلى استخدام أكثر من قناة لنقل رسالته وذلك التساع نطاق 

األمر الذي  ،الموضوعات التي يتناولها وأهميتها النسبية المرتفعة بالنسبة لقطاعات كبيرة من المجتمع
هذا فضال عن تعدد  ،يعنى اتساع قاعدة الجمهور المستهدف وتنوع خصائصه وعاداته االتصالية
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األمر الذي يتطلب نقل رسائله من خالل عدة قنوات  ،المستويات النوعية التي يخاطبها اإلعالم األمني
 وعدم االقتصار على قناة واحدة إال إذا كانت هناك ظروف موضوعية تتطلب ذلك.

  إعالمية فتبعا حد العناصر الحاكمة ألي عملية أيعد الجمهور المستهدف : الجمهور المستهدف
وال يعنى هذا أن  ،لخصائص هذا الجمهور وعاداته وتقاليده وقيمه ومفاهيمه تتشكل العملية اإلعالمية

وإنما على المخطط اإلعالمي أن  ،اإلعالم يجب أن يكون أداة لترسيخ التقليد ومقاومة التغيير والتجديد
التي قد تشتمل على بعض األفكار  يضع في االعتبار خصائص الجمهور المتلقي للرسائل اإلعالمية

والرؤى الجديدة بحيث يقدمه بالشكل وبالصيغة التي ال ينتج عنها أي شك أو حذر أو صدام مع الجمهور 
وهناك  ،والواقع أن هذه المسالة تعد إحدى المعضالت التي تواجه اإلعالم في كافة المجتمعات ،المتلقي

التي  األولى اإلستراتيجية ،قل تجنب آثارها السلبية وأبرزهاعدة استراتيجيات للتغلب عليها أو على األ
تعتمد على التكرار المنظم للرسالة اإلعالمية من خالل استخدام أشكال مختلفة للرسالة تحمل ذات 
المضمون حيث يتولد عن التكرار نوع من التآلف بين المتلقي والرسالة األمر الذي يجعله أكثر استعدادا 

بناء اتجاه لقبول الرسالة الجديدة دون  إستراتيجيةالثانية هي  أما اإلستراتيجية، م بصحتهالقبولها والتسلي
الدخول في صدام مع االتجاهات القائمة ألن الهدف هو توصيل الرسالة وليس الصدام مع الذين يحملون 

القاطرة وتقوم على أساس وجود مجموعة في كل  إستراتيجيةالثالثة هي  اإلستراتيجية، ثم مضادة لها أفكارا
جماعة من قادة الرأي الذين يكون لهم تأثير في باقي أعضاء الجماعة ومن ثم فيمكن البدء بتوجيه الرسالة 

بمثابة القاطرة التي تشد وتجذب باقي األطراف  ،إليهم ثم يقومون هم بعد ذلك بنشرها بين قطاعات أوسع
 .االتصال على مرحلتين إستراتيجيةراسات تطلق على هذه اإلستراتيجية نحو وجهة معينة وبعض الد

وهناك العديد من االستراتيجيات األخرى في هذا المجال واإلعالم األمني يحتاج إلى معظم هذه 
نه يحتاج إلى ابتكار استراتيجيات خاصة به في هذا المجال من أاالستراتيجيات بل ال نغالي إذا ما ذكرنا 

 .ق وتحليل الخبرات المتراكمة في هذا الشأنخالل توثي
  حد العناصر الهامة ألية عملية إعالمية فعالة ألنها تتضمن ردود أفعال أ هي: التغذية العكسية

وهى ، ومن ثم فهي بمثابة اكتمال دورة االتصال التي تمهد لدورة جديدة ،المتلقين على الرسالة اإلعالمية
تدل على وصول الرسالة إلى الجمهور ومن خالل تحليلها يمكننا أن نعرف هل وصلت الرسالة إلى 

توضح رؤية المتلقين الفعليين للرسالة وفهمهم لها  أنهاكما   ،قد ضلت طريقها أنهاالجمهور المستهدف أم 
التغذية  أنكما  ،توصيلهومدى اقتراب أو ابتعاد  ذلك الفهم واإلدراك عن المحتوى أو المعنى المراد 

العكسية توضح لنا نوعية استجابتهم للرسالة من حيث مدى القبول أو الرفض سواء للشكل أو الموضوع 
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وكل هذه األمور تمثل مداخل هامة لتطوير وتحديث العملية اإلعالمية وزيادة كفاءتها  ،أو االثنين معا
إلعالم ضرورة أن يراعى المخطط اإلعالمي توفير ويتطلب اكتمال دورة االتصال وا ،وفعاليتها باستمرار

 .كافة الوسائل والسبل التي تتدفق من خاللها ردود األفعال الناجمة عن إطالق رسالته اإلعالمية
فهو بحاجة إلى التأكد من  ،واإلعالم األمني بحكم طبيعته وخصائصه النوعية في أشد الحاجة لذلك

حاجة إلى التيقن من مستوى تطابق فهم هذا الجمهور للمعنى وصول رسائله إلى الجمهور المستهدف وب
 .هذا الجمهور لرسائله اإلعالمية هذا فضال عن حاجته إلى التعرف على نوعية استجابة ،المراد توصيله

واجه اإلعالم األمني العديد من اإلشكاليات في واقع ي :اإلشكاليات التي تواجه اإلعالم األمني -4
 اإلشكاليات على النحو التالي:أهم هذه و الممارسة 

  وهي إشكالية ترتبط بكل من اإلعالم الذي يسعى إلى السبق ومن ثم  :إشكالية اإلفصاح والسرية
اإلفصاح السريع بصدد أي حدث واألمن الذي قد تتطلب المهام المكلف بالقيام بها االحتفاظ بقدر من 

والواقع أن أحد المهام الرئيسة لإلعالم األمني هي الوصول إلى نقطة التوازن  ،السرية لبعض المعلومات
 .يمكن اإلفصاح عنه وما يجب حجبه المالئمة بين ما

 وهى إشكالية تواجه كافة المجتمعات المعاصرة وتتمثل في أن متطلبات تحقيق : إشكالية األمن والحرية
ت وهو األمر الذي يتعارض مع األسس التي تقوم األمن في بعض الظروف قد تؤدى إلى تقييد للحريا

الخبرات المعاصرة توضح أن األولوية يجب أن تعطى لالعتبارات  أنوالواقع ، الديمقراطيةعليها النظم 
على أن يكون ذلك في إطار القانون والشك أن  الديمقراطياتاألمنية وهو األمر الذي شهدته أعرق 

 اإلعالم األمني يواجه هذه اإلشكالية وعليه أن يتعامل باألساليب المالئمة .
  هي إشكالية تواجه األجهزة األمنية في معظم دول العالم ويرجع ذلك : إشكالية األحكام المسبقة

ة األمن وإلى طبيعة بعض المهام األمنية لطبيعة المواقف التي يتعامل فيها اإلنسان العادي مع أجهز 
هذا فضال عن الثقافة السائدة في المجتمع والتي  ،والقيام بالحمالت األمنية وغيرها واإلحضاركالضبط 

غلب األحيان تكون سلبية ويترتب على ذلك أن ما أ تشكل رؤية الناس لألمن وأجهزته وأنشطته والتي في 
ولقد  ،باله وفهمه وتفسيره بعيدا عن الواقع واستنادا إلى األحكام المسبقةيقدمه اإلعالم األمني قد يتم استق

فقد استطاعت أجهزة األمن إلقاء القبض على مرتكبي بعض  ،بدا هذا واضحا في بعض الحاالت بمصر
وأصدرت بيانات رسمية  ،الجرائم بعد وقوعها بمدى زمني قصير وهو ما يعد انجازا هاما في مجال عملها

ولكن  ،ا كيف تم القبض على مرتكبي هذه الجرائم واألدلة والقرائن التي اعتمدت عليها في عملهاتعلن فيه
المفاجأة تمثلت في عدم تقبل قطاعات من المواطنين لما جاء في بيانات الشرطة استنادا إلى رؤية مسبقة 
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رغب في التخلص ت وأنها ،غير صحيحة تقوم على أساس أن الشرطة ال تتحرى الدقة في عمليات الضبط
وذلك من خالل اتهام أي من المجرمين المسجلين لديها أو من يقع  ،السريع من أعباء البحث عن الجناة

 .تحت يديها من أشخاص في حمالتها األمنية
 الجريمة بين التنظير والتحليلثانيا: 

 المفاهيم التصلة بالجريمة : -1
  :المصالح  أو ،مصلحه من الحقوق  أومنحرف يمثل اعتداء على حق  إنسانيهي سلوك  الجريمة

 التي يحميها الشرع والقانون.  
  قد يكون عمديا أو غير عمد صادرا  اعتباريةمشروع  لمساسه بمصالح  الجريمة: سلوك إنساني غير

 عدم القدرة على تحمل المسئولية.  أو إهمالعن 
   ترك فعل محرم معاقب على  أو، فعل محرم معاقب على فعلة إتيان: هي اإلسالميالجريمة في الفقه

  .والنواهي األوامرعقاب لكل من يخالف هذه  تركة مع تقرير
   منها: للجرائم ثالثة أنواع :الجرائمأنواع 
 الجنايات وهي  :جرائم شديدة الجسامة  •
 وهي الجنح  :متوسطة الجسامة  •
 وهي المخالفات. :خفيفة الجسامة  •
هي دائما تكون نتاج للتفاعل بين مجموعه من العوامل الذاتية  ، وإنماتخضع لعامل سببي واحدالجرائم ال ف

 .وتختلف طبيعة هذه العوامل باختالف الحاالت ،والعوامل البيئية
  :سلوك  ووه ،السلوك االجتماعي المتعارف علية في مجتمع ما أنماطهو كل خروج عن  االنحراف

في التعبير عن قوة الغرائز لدى الفرد  بإفراطترتبط  ،مع قيم المجتمع وتسيطر علية الغريزة يتناقض
 : يتمثل ومفهوم االنحراف اإلجراماالختالف بين مفهوم ، غير أن والجماعة

 بعقاب.هو كل فعل نصت علية القوانين الجزائية فجرمته  :اإلجرام 
 :يتعرض لها  التيالخطورة  إلىالعقوبة الجزائية قياسا له ردة فعل اجتماعية صارمة تترجم ب اإلجرام

  اإلفراد والمجتمع ما تحدثه من إضرار بالغير وبنظم الحياة العامة. 
 :االستهجان.قد يستوجب االزدراء من الفاعل واالستنكار أو  االنحراف 
 .االنحراف: قد تصل درجة اللوم إلى العقاب الجزائي 
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   شكال مخالفة أشكل من و هو سلوك مضاد للمجتمع وموجة ضد المصلحة العامة  :اإلجراميالسلوك
كانت الجريمة هي مسمى الفعل  ، وإذاالقانون األخالقية التي يرتضيها المجتمع ويعاقب عليها  المعايير
 بعدة خصائص منها:  اإلجرامييتسم السلوك ، كما فان السلوك اإلجرامي هو ممارسته، اإلجرامي

   بممتلكاتهم.اللحاق الضرر باآلخرين أو 
  يكون الضرر محددا بنص قانوني أن. 
 .يتوفر عنصر القصد لدى مرتكب الفعل 
  :هو أو  ،هو الفرد الذي ينتهك القوانين والقواعد الجنائية في مجتمع ما مع سبق اإلصرار المجرم

كل  كذلك هو ،بغير قصد أوالشخص الذي يرتكب فعال غير اجتماعي سواء كان بقصد ارتكاب الجريمة 
 واألشخاصلمجرمين ل أن اكم ،من ينتهك األعراف ويتصرف على نحو يخالف المعايير االجتماعية

 وهي :سمات المضادين للمجتمع 
 يير االجتماعية.عدم اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية والرغبة في خرق المعا •
 ال يشعر بالحرج من أي تصرف يخالف للعادات والتقاليد وقول الكذب. •
 عدم االكتراث بالسلوك المضاد للمجتمع وضعف الشعور بالعار أو الخزي. •
 استجابات ضعيفة للعطف واالحترام واالعتبار. •
 القسوة والغلظة وعدم اإلخالص والعجز عن الحب وإقامة عالقات اجتماعية. •
 .نمطا انهزاميا لذاته طوال حياتهالفشل في وضع خطة لحياته ويتبع  •
 متوسط الذكاء مع جاذبية مصطنعه. •
 يظهر الشعور بالخجل أو العار. أننه أال يستجيب انفعاليا بعد ارتكاب أي فعل مخالف من ش •
 انفعاالته.عاجز عن التعلم من الخبرات التي يمر بها حتى العقاب وكذلك السيطرة على  •
   :أوويقع الفعل اإلجرامي  ،الضحية هي الشخص الذي يقع علية الفعل بنص التجريمضحايا الجريمة 

المتحدة  األمممؤتمر ، وكما جاء في اعتباريا أويتناوله بالترك المؤثم قانونا سواء كان شخصا طبيعيا 
  :عنه م صدر1891السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في ميالنو 

 أونفسيا  أوعقليا  أويقصد مصطلح الضحايا األشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي أو جماعي بدنيا  -1
عن طريق فعال أو حاالت  ،األساسيةالحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم  أوالخسارة االقتصادية 

تحرم اإلساءة  التي إهمال يشكل انتهاكا للحقوق الجنائية النافذة في الدولة األعضاء بما فيها القوانين
 الجنائية الستعمال السلطة.
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 أوحكام الواردة هنا على الجميع دون تمييز من أي نوع كالتمييز بسبب العرق أو اللون تطبيق األ -2
المركز األسري واألصل العرقي  أو ،الممارسات الثقافية والملكية والمولد أوالسن والمعتقدات أو الجنس 

 واالجتماعي.
 الجريمة المنظمة :ثانيا

ستخدم الباحثون مصطلحات متباينة بين )الجريمة المنظمة( و)الجريمة إالمنظمة:  الجريمة -1
تعكس بدرجات متباينة جوانب من حقيقة هذه ، و )الجريمة المخططة(و)الجريمة المتقنة( و االحترافية(

المنظمة في ضوء المكانة ونموذج  يمكن التمييز بين الجريمة االحترافية والجريمة، كما الظاهرة اإلجرامية
 الجريمة والمهارة:

   :الجريمة االحترافية ف ،مكانة المجرم المحترف أعال من مكانة معظم المجرمينالجريمة االحترافية
يعتمد كما  ،الجمهور ورجال السياسة إلىتفتقر الجريمة  ، و تنحصر في الغالب في عدد صغير من اإلفراد

 .عند استخدام العنف دهائهالمجرم المحترف على 
  يقومون بإنتاج وعرض  وأعضاءظم جماعات نتو  ،تستعين بالعنف في تنفيذ أنشطتها :الجريمة المنظمة

 الجريمة المنظمة باعتبارها سرطان خارجيا عن جسد المجتمع الصحيح إلىينظر و  ،وتوفير سلع وخدمات
روف االجتماعية واالقتصادية في المجتمعات ن الجريمة المنظمة ترتبط بالظإلى أ دانيال بليشير كما 

ما خارج دائرة اهتمامها أو تخطى إوتعتبر تلك السلوكيات  ،تتقبل االنحرافات اإلجرامية التيالمدنية 
 باعتبارهنمطا مقبوال نسبيا  اإلجراميهناك روابط ثقافية وفكرية تجعل من السلوك  أنبتسجيلها باعتبار 

لم تسهم مباشرة في دعم السلوك  التيإلشباع النفسي واالقتصادي لتلك الشرائح ا إلىحد الطرق المؤدية أ
 إنما تبارك بطريقة غير مباشرة  لو لم يكن هذا السلوك يهدد تلك الشرائح. ،اإلجرامي

ن كل الجماعات والتحالفات تتخذ أتصنيفات ونماذج للجريمة المنظمة وأكد على Cressy كرسي ذكر و 
ا حدد كرسي بعض مك ،وتعتبر تنظيمات إجرامية وتمثل مثال للجريمة المنظمة ،لهامن اإلجرام هدفا 

 إلىباإلضافة  ،القوة أو التهديد باستعمالها إلىواللجوء  ،سمات الجريمة المنظمة من حيث التخطيط المعقد
ن أهم  ، وموجود قيادة مركزية في القمة تعتبر من أهم خصائصها كما تتميز بكونها يصعب تتبع خيوطها

 تميزها عن غيرها:  والتيالسمات العامة للجرائم المنظمة 
  ي التخطيط للجرائمنشاط تأمري يتسم بالتآزر والتنسيق بين عدد كبير من األشخاص ف إنها. 
  وتحقيق المكانة والقوة ، هدفها الرئيسي هو تحقيق مكاسب اقتصادية في المقام األول. 
  االستيالء على األراضي وتزييف النقود وغيرها. تشتمل على أنشطة دقيقة ومهمة مثل 
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  .تستخدم أساليب ضارية مثل التهديد والعنف والرشوة لبلوغ أهدافها 
  .تتسم بالسرعة والفعالية في التحكم  في أعضائها وضبطهم تحت سيطرتها 
 اتجاهات هي:  ستةتتمثل في  :االتجاهات المفسرة للجريمة -2
يرى علماء االجتماع عن الجريمة حقيقة اجتماعية تسبق الحقيقة  :التجاه االجتماعي للجريمةا  -1

غفال البعد اإلنساني إ  إلىيؤدي  هألن ،القانونية ويرفضون حصر مفهوم الجريمة بالبعد القانوني فقط
ن تجريم أي سلوك يخضع أو  ،تعتبر ظاهرة ارتبطت باإلنسانية منذ بداية الخليقة أنهاكما  ،واالجتماعي

معيار  إلىويخضع تقييم السلوك اإلجرامي ، ره الجماعة على الفرد سواء بعقاب أم اللحكم قيمي تصد
وهدف التنظير والتفسير هو تحديد  ة،وهي ظاهرة ذات إبعاد اجتماعية معين ،األولاجتماعي في المقام 

 .األبعادهذه 
لعدم قدرة  ةشكال االستجابات االنسحابيأشكل من الجريمة هي  أنيرى بعض السوسيولوجيين و  -

معوق من معوقات الوظيفة للنسق االجتماعي وتهديد  ،اإلنسان على التكيف مع اإلطار اإلقليمي للمجتمع
 حقيقي لجوهر القيم الخاصة بالمجتمع ككل .

 ه.وعدم قدراتهم على التعايش داخلالمجتمع وبين إفراده  القائم بين ناتج للصراع  -
اهتزاز قيم اإلفراد وانحرافها وعدم  إلىاإلفراز الحقيقي للتحوالت والتغيرات السريعة للمجتمع ويؤدي ذلك  -

 .على مسايرة هذه التحوالت ةالقدر 
 وأكثرهاالمفاهيم شمولية  أكثرربما يكون المفهوم االجتماعي للجريمة وتفسيره ألنماط السلوك اإلجرامي  -

يشيع تواجدها  التيوأكثرها استيعابا لكافة الظروف واألسباب والعوامل  ،شيوعا وأقربها للمنطق والسببية
 والمنحرف. اإلجراميالجريمة واالنحراف وعلة السلوك  أسبابعند بحث 

اجتماعية  أبعادالجريمة واالنحراف ظاهرة اجتماعية ذات  ،يقوم المفهوم االجتماعي على اعتباران -
 المختلفةوتشخيص تلك العوامل  األبعادلمفهوم هو تحديد هذه معينة ولذلك فان هدف التفسيرات لهذا ا

 .تطورهأو  اإلجراميالذي يقوم علية السلوك  األساستشكل  التي
الجريمة سلوك الشعوري تعويضي  أنمدرسة التحليل النفسي  أنصاريرى  :االتجاه النفسي للجريمة  -2

وبين منظمات المجتمع ومن  ،يعاني منها الفرد بين الهو والذات العليا التيللتخلص من الصراعات 
، وقد قدم لى كبت دوافعه الغريزية باستمرارع هيصبح الفرد مجرما في حال عدم قدرت أنالمحتمل 
 تفسيرات مختلفة للجريمة منتها: سيجمون 
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أخفق في تعويض دوافعه الغريزية  إنسانالمجرم  أنوالمضاد للمجتمع نتيجة  اإلجراميالسلوك  أن -
 سلوكية مقبولة. أنماطأو فشل في جعلها  األولية

نشأت من المشاعر  التيالمجرم غالبا ما يعاني حاجة ملحة للعقاب لكي يتخلص من مشاعر الذنب  أن -
 يعاني منها فترات طويلة. التيالالشعورية المدمرة 

 عدم توازن بين قوى الشخصية.الجريمة نتاج الشخصية غير الناضجة أو ل أن -
هناك عالقة مؤكدة بين الفقر الناتج من  أن إلىيشير االقتصاديون االتجاه االقتصادي للجريمة:  -3

يرى ، كما االقتصادية األحوال ريمة وتدهوروبين ارتفاع معدالت الج، الحرمان وارتكاب الجرائم
الجريمة في جوهرها نتاج طبيعي الستغالل الرأسماليين للعمال والطبقات الفقيرة الكادحة  أنالماركسيون 

الحد من معدالت الجريمة يكمن في تطبيق النظم  أنيرون ، يةز البرجواوعدم اهتمامهم بمطالب الطبقة 
قي الذي يثير لحد من الصراع الطبل ،والمساواة وتكافؤ الفرص العدالةتطبيق  إلىتهدف  التياالشتراكية 

 .ارتكاب الجرائم المختلفة إلىيدفعهم والذي الفقراء والمعوزين والمحتاجين 
الفردية  المصلحةالربح والمنافسة الحرة بدون حدود والتركيز على  إلىالنظام يسعى  أنويرى الرأسماليون 

سوء  إلىالنظام الرأسمالي بل  إلىن القصور ال يرجع أو ، صالح المجتمع إلىتؤدي في النهاية  التي
 هناك دراسات تناولت العالقة بين الجريمة وبعض الظواهر االجتماعية مثل عمالة، كما أن التطبيق

 ويتفق مع القول الفيلسوف  ،حيث ثبت ارتباطها بزيادة معدالت الجريمة، األطفال والنساء ظاهرة البطالة
 .و األول للجريمةالعمل وحده هو العد أن جبرائيل تاردالفرنسي 

كد أصحاب هذا االتجاه على عناصر البيئة الجغرافية كعوامل مسببة أ :االتجاه الجغرافي للجريمة  -4
للسلوك اإلجرامي مثل )الموقع الجغرافي والمناخ بما يتضمنه من درجة حرارة ورطوبة وضغط جوي 

معدل حدوث بعض صور الجريمة بتغير موقع  أن مونتسكييه، وأثبتت دراسة والسطح والتضاريس(
 .ن نسبة اإلجرام تزداد كلما اقتربنا من القطبينأو ، عدا عن الساحلالمكان من خطوط العرض قربا وب

 التيالجرائم  إن، ألشخاص تزداد في الفصول الحارةن الجرائم التي ترتكب ضد اوأثبتت دراسات أخرى أ
 .مالية وفي وقت الشتاءلمنطقة الشترتكب ضد الممتلكات تسود ا

 بالبيئةالعالقة  أساستفسير السلوك اإلجرامي على  إلىبعض الباحثين  تجها االتجاه البيئي للجريمة:  -1
يسمى التفسير القائم على ، الجناح والى الجريمة إلىسيئة تدفع  مختلفةالمكانية وما تتضمنه من ضغوط 

 التفسير االيكولوجي.بهذا االتجاه 
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حيث اهتم بموضوع الحي أو  ،عامة األمريكيةااليكولوجية  تالدارسابرز أمن  كلينارد شوتشير دراسات 
ن أ شو، وكانت أبرز فرضيات أخر إلىومدى االختالف في معدالت الجريمة من حي   ،اإلقامةمكان 
بجوار  هامشية ،تتوفر فيها الشروط الصحية تتصف بالفقر والمباني المتهالكة والمزدحمة وال التي األحياء
 .لمنحرفين والمجرمينا أعدادفي المدن الكبيرة تكون عرضة لتزايد  األحياء

 أومتعمدة  أضرارالمجتمع من  أفرادالقانون بشكل عام حماية  يستهدف االتجاه القانوني للجريمة:  -6
القانون ويرد علية عقوبة جزائية أو تدبير  يحرمهكل سلوك تعد الجريمة في القانون هي ، و غير متعمدة

ويمكن ، قانون على تحريمه وعقاب مرتكبيهالسلوك ينص ال  وأنماط أنواعالجريمة هي نوع من ، احترازي 
ضرر محظور بمقتضى القوانين والتشريعات الجنائية منسوب هي القانون  إطارن الجريمة في أالقول ب

ينال عقابا وفقا للتدابير القانونية المعمول بها في  أنيجب و  ،شخص ما ارتكبه عن إرادة وقصد إلى
حمي وال يفرق ي ال  ،مخالفة نص القوانين ،يركز المفهوم القانوني على  ارتباط الفعل باإلرادة  ،المجتمع

 .النية أو سوئها ، أوبين جسن
المشروعة بل التجارة الغير تتسم الجرائم المنظمة عادة بأنها تهدف إلى التجارة )ال التجارة العادية 

 التي باتت محل رفض واستياء المجتمع الدولي نذكر منها:  (مشروعة
   بالرقيق.  االتجارجريمة 
   باألشخاص لغرض  أعمال الدعارة.  االتجارجريمة 
   .جريمة االتجار بالمخدرات 
   .جريمة االتجار بالمطبوعات اإلباحية والجنسية 
  .جريمة غسيل األموال 
   .جرائم اإلرهاب 

هذه الطائفة من الجرائم تتفق على أنها جرائم منظمة، ويجمع المجتمع الدولي على أنها باتت تهدد النظام 
مما دفع المجتمع الدولي  إلى عقد المؤتمرات الساعية للحد منها ومن  ،)ظاهرة عالمية( أنهاالعالمي أي 

 م والذي ناقش موضوعات هامة مثل: 1884ثم القضاء عليها، مثل مؤتمر نابولي لسنة 
 المشاكل واألخطار التي تطرحها الجريمة المنظمة عبر الدول في مختلف مناطق العالم.  •
 صدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة عبر الدول. التشريعات الوطنية ومدى كفاءتها في الت •
أشكال التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول على مستويات التحقيق  •

 واإلنابة والقضاء.
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األساليب والمبادئ التوجيهية المالئمة لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول على  •
 الصعيدين اإلقليمي والدولي. 

 دوى الصكوك واالتفاقيات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول. مدى ج •
 ل األموال ومراقبة عائدات الجريمة. يمنع ومكافحة غس •

وانتهى المؤتمر إلى إصدار إعالن نابولي السياسي والذي من خالله وضعت خطة عمل عالمية لمكافحة 
مؤتمر لم يكن أول تحرك للمجتمع الدولي بل جاء ولكن ال ،الجريمة المنظمة عبر دول العالم المختلفة

 مكمال للعديد من جهود القانونيين السابقين نذكر منها: 
   بإصدار تصريح يقرر فيه تعاون الدول ضد تجارة الرقيق"  انتهىم "1911مؤتمر فيينا 
   م "بشأن حظر الرق والعبودية والسخرة". 1818اتفاقية سان جرمان 
   م. 1831اتفاقية السخرة 
   بالرقيق األبيض،  والمعدل  االتجارم حول تحريم 1814مايو  19االتفاق الدولي المعقود في

 م. 1849ديسمبر  3بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
   والمعدلة  بالرقيق األبيض، االتجارم حول تحريم 1811مايو  4االتفاقية الدولية المعقودة في

 بالبروتوكول السالف الذكر. 
   بالنساء واألطفال والمعدلة  االتجارم حول تحريم  1821سبتمبر  31االتفاقية الدولية المعقودة في

 م. 1841أكتوبر  21بالبروتوكول المقر من األمم المتحدة في 
   بالنساء البالغات،  والمعدلة  االتجارم حول تحريم  1833أكتوبر  11االتفاقية الدولية المعقودة في

 بالبروتوكول السالف الذكر. 
   م. 1831اتفاقية جنيف للحد من تصنيع المواد المخدرة 
   م. 1861االتفاقية الموحدة للمخدرات 
   م. 1831اتفاقية جنيف الخاصة بتجريم وعقاب اإلرهاب الدولي 
   م.1811اتفاقية واشنطن الخاصة بمنع ومعاقبة أعمال اإلرهاب  
   اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضد األشخاص المقيمين بالحماية الدولية

 م. 1813
   م. 1811االتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب 
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الجرائم المنظمة  لطائفة منمن المالحظ على هذه االتفاقيات والمؤتمرات أنها وضعت خصائص مشتركة 
 بحيث لو توافرت نكون أمام جريمة منظمة وهي: 

 أن الجريمة المنظمة ترتكب من عصابات أو جماعات إجرامية منظمة على الصعيد العالمي.  -1
أن هذه الجماعات تتخذ من العنف والتهديد والترويع  أسلوبًا لتعاملها مع اآلخرين حتى تضمن تسيير  -2

 أعمالها. 
 نظمة البد وأن تكون مدروسة و مخطط لها. أن الجريمة الم -3
 تهدف الجماعات اإلجرامية إلى الربح والكسب من وراء عملياتها على الغالب.  -4
 تتحرى هذه الجماعات السرية والدقة في ارتكاب جرائمها.  -1
 ال تقوم هذه الجماعات على شخص واحد بل مستمرة على الدوام.  -6

فهذه الخصائص من شأنها أن تسهل لنا معرفة ما إذا كانت الجريمة جريمة منظمة دولية ، كما أن 
الجرائم التي عرضناها ليست هي فقط جرائم دولية منظمة أي إنها ليست على سبيل الحصر بل المثال 

رقة المصنفات بالسالح واالحتيال الدولي وتهريب التحف واآلثار وس االتجارألن هناك جرائم أخرى مثل 
 .الفكرية أو الفنية وتزويرها ، فكل هذه الصور يمكن اعتبارها جرائم منظمة

 مواجهة الجريمة والقضاء عليها  سبل وآلياتثالثا: 
   :المواجهة آليات .1
والعاملين في مجال مكافحة الجريمة من حيث  األمنيضرورة االرتقاء بمستوى القائمين على الجهاز  -1

 حسن االختيار والتأهيل والتدريب.
دعم الجهاز األمني والتكنيكات واالستراتيجيات الدولية والمستجدات العالمية في مجال مكافحة   -2

 الجريمة.
 زيادة الحوافز المادية والمعنوية لرجال األمن المنوط بهم حماية األمن واألمان للشعب. -3
 رة األخذ باألسلوب العلمي والتقني في مواجهة الجريمة دراسة وتشخيصا وعالجا.ضرو   -4
 .من والمواطنينالتواصل بين جهود رجال األ -1
ابات اإلجرامية متعددة التكامل بين الجهود األمنية الدولية والجهود األمنية المحلية للقضاء على العص -6

 .الجنسيات
تحدث في  التيمع التغيرات  يتالءمت المقيدة للحرية بما التعديل والتطوير في الجزاءات والعقوبا -1

 .المجتمع
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 .مثل االنحرافات السلوكية اإلجرامية رالظواهوإلقائية لبعض  الثقافةمفهوم  منياألتبني الجهاز  -9
ضرورة توافر قاعدة بيانات عامة تضم المعلومات واإلحصائيات الدقيقة عن مظاهرا النحراف  -8

 واإلجرام.
 بين الطرفينإرساء ثقافة المسئولية االجتماعية والتساند  األمنيعادة الثقة بين الجمهور والجهاز إ  -11

 األمني.توفر سبل التواصل واالتصال بين المواطنين والجهاز 
 االهتمام بأقسام الشرطة وكيفية االستعداد لمقابلة المواطنين وحسن استقبالهم عند بالغهم للجرائم. -11
والتعاون معهم للحد  األمنيدعم منظمات المجتمع الديني والناشطين االجتماعيين من قبل الجهاز  -12

 من الجريمة.
  :دور البحث العلمي في التخطيط  سياسة الوقاية من الجريمة .2
 حث والتنقيب في إعداد التشريعاتيتركز التخطيط لمنع وضبط الجريمة على الب أن. 
  أدلة اإلثبات المادية والمعنويةالجنائي وإجراءاته و ببحوث حول تشكيالت القضاء. 
  بحوث خاصة بتطوير أساليب ووسائل الرقابة األشخاص ذوي الشبهات اإلجرامية واألماكن ذات

ومرتكبيها  أثارهاوتطوير أساليب الكشف عن الجرائم والتحريات والتفتيش عن  ،النشاطات المشبوهة
 وفحص ملحقاتها.

  خذ التدابير الالزمة أوكيفية  ،بتوعية وتثقيف المواطنين بخطورة الجرائم وإشكالهاالبحوث الخاصة
 وأموالهم منها. أنفسهملحماية 

  األمنية للكشف عن الجرائم. األجهزةكيفية التصرف عند التعرض للجريمة .وكيفية التعاون مع 
 زيا أو تدبيرا تقويما في بحوث من حيث االعتراف بالهدف اإلصالحي للجزاء عقوبة أو تدبيرا احترا

 االعتماد على البحث العلمي.
  ههداف البحث العلمي في مجال معالجة المجرمين تقييم برامج المعاملة المطبقة على المحكوم عليأ من 

 في المؤسسات العقابية.
  الذين تصلح لهم المعاملة خارج  الجناةفي اختبار  إليهايتيح البحث العلمي وضع معايير يرجع

 دون سلب الحرية.  اإلصالحيكالوضع تحت االختبار والحكم بالعمل  ،سات العقابيةالمؤس
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 الخاتمة:
إن اإلعــالم األمنــي ال يكفــي لتحقيــق االســتقرار واألمــان للمجتمــع، ألن حالــة االســتقرار تتطلــب نوعــا مــن    

مــن خــالل رد الفعــل الســلوك واليقظــة والتعــاون مــن جانــب الجمــاهير مــع رجــال األمــن، وال يمكــن أن تتحقــق 
التلقـــائي الطبيعـــي الـــذي يصـــدر عـــن هـــذه الجمـــاهير فـــي أعقـــاب األحـــداث أو المشـــكالت التـــي تهـــدد أمـــن 
المجتمــع واســتقراره، أو مــن خــالل عــرض القــوانين الجديــدة أو تقــديم بعــض الحقــائق األمنيــة المرتبطــة بــأمن 

 المجتمع وسالمته.
اتصالية أخرى إلـى جانـب اإلعـالم لخلـق حالـة مـن التأهـب  ومن هنا كان البد من االعتماد أكثر على فنون 

واالسـتعداد لــدي الجمــاهير للســلوك اإليجــابي الفعــال فــي مواجهــة محــاوالت االعتــداء علــى االســتقرار واألمــن 
أو تهديدهما بأي شكل من األشكال، وهـذه الفنـون االتصـالية تشـمل التوعيـة وتكـوين االتجاهـات أو تعـديلها، 

يات إيجابيــة فــي مواجهــة الجريمــة وهــذه الفنــون تنــدرج جميعهــا تحــت مظلــة الدعايــة البيضــاء واإلقنــاع بســلوك
 التي تسعى إلحداث تأثير مقصود وموجه لصالح قضية األمن في المجتمع.

 في ضوء ما تقدم يمكن الخروج بالنتائج التالية:
ها من عمليات لتبييض المجتمع الدولي بدأ يعي فعال مدى خطورة الجريمة المنظمة وما يتبع أن -
 موال، واآلثار السيئة التي تصاحبها على الدول في اقتصادها وفي برامجها التنموية.األ
أن الجهود الدولية المبذولة لمواجهة الجريمة المنظمة من خالل مكافحة تبييض األموال كان حال ذكيا  -

ة من ريع إجرامهم الوسخ والقذر لالستفاد ،من أجل سد األبواب أمام عناصر جماعات اإلجرام المنظم
هو وفرة االتفاقيات الدولية واإلقليمية في مجال مكافحة تبييض األموال، والقوانين  اوالدليل على ذلك أيض

 الخاصة التي بدأت تسنها الدول تباعًا لمكافحة تبييض األموال والتضييق على الجريمة المنظمة. 
يـة، وتوصـيات مجموعـة )غــافي( األربعـين، ومـن بعـدها المعــايير مـن خـالل اسـتراتيجيات االتفاقيــات الدول -

هـا ركـزت علـى ننالحـظ أ ،الخمسة والعشـرون التـي أقرتهـا كميثـاق للـدول فـي مجـال مكافحـة تبيـيض األمـوال
 .لتفعيل عملية الوقاية اأمور مهمة في مجال الوقاية من تبييض األموال، والتي يجب تعزيزها دائم

جـل االتفاقيــات المبرمــة فــي مجــال مكافحــة الجريمــة المنظمـة قــد اســتلهمت سياســة جنائيــة تهــدف إلــى  إن -
القضاء على ارتكاب الجرائم بالنظر إلى آثارها وليس إلى األسباب المؤدية إليها، وخاصـة إذا مـا وضـع فـي 

ى القضــاء علــى الظــواهر أنمــاط اإلجــرام المــنظم، فقــد تــم اختيــار أنمــاط الجريمــة بطريقــة تعمــل علــ االعتبــار
اإلجراميــة المنظمــة، كمــا تطلـــب ذلــك العمــل بسياســـة وقائيــة موازيــة تعمــل علـــى اســتثمار بعــض المصـــادر 

 الهادفة إلى إصالح عدم التوازن االقتصادي والسياسي واالجتماعي.
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 يمــةالجر منظمــة مــن خــالل التصــدي لعمليــات بــالرغم مــن الجهــود المبذولــة فــي مجــال مكافحــة الجريمــة ال -
، إال أن المشـــوار أمــام هـــذه المواجهــة يبقـــى طــويال يتســـم باالســتمرارية وعـــدم االنقطــاع أو التراخـــي المنظمــة

سـرعة التقـدم  ،فعصابات الجريمة المنظمة عودتنا دائما بتطوير أساليبها وتنويـع أنمـاط جرائمهـا بشـكل سـريع
ر لتعزيــز ذلــك الجهــد المبــذول إلــى حــد التكنولــوجي والعلمــي، ممــا يســتدعي اليقظــة الدائمــة والبحــث المســتم

بهــدف تعزيــز مواقعــه وتســهيل تســلله إلــى مراكــز النفــوذ والســلطة فــي المجتمــع، والســعي إلــى اكتســاب  ،اآلن
مايـة أمـوال العصـابة زعمائه المكانة االجتماعية المرموقة بصفتهم من كبـار رجـال األعمـال ، إضـافة إلـى ح

 .من المصادرة
 :التوصيات التالية ة منكما يمكن الخروج بمجموع

لـم تتـوافر هنالـك  توضع لمكافحـة الجريمـة المنظمـة أن تـنجح فـي أهـدافها مـا إستراتيجيةنه ال يمكن ألية أ -
إرادة سياســـية مـــن أصـــحاب القـــرار الـــوطني أو الـــدولي لضـــمان تطبيـــق الخطـــط الموضـــوعة، وإرســـاء آليـــات 

 فعالة تعمل في ذلك االتجاه. 
فــإن هنــاك خطــوات  ،أيــة اتفاقيــة إنمــا يمثــل الخطــوة األولــى نحــو االلتــزام بأحكامهــاإذا كــان التوقيــع علــى   -

ثـــم اتخـــاذ  ،أخـــرى عديـــدة أكثـــر أهميـــة ينبغـــي أن تتخـــذ علـــى الصـــعيد الـــوطني والتـــي تبـــدأ بالتصـــديق عليهـــا
 مجموعة من اإلجراءات تشكل قاعدة لسياسة جنائية فعالة في مواجهة الجريمة المنظمة.

يجــب علــى الــدول التــي تســعى بجــد لمكافحــة الجريمــة المنظمــة أن تعمــل علــى صــياغة قواعــد تشــريعية  -
وتعمل بتعـديلها وتتميمهـا كلمـا اسـتدعت الحاجـة إلـى ذلـك مـن أجـل مواكبـة  المصادرة،متطورة تحكم حاالت 

 تطور الجريمة وأساليبها.
ــــا - ــــل نطــــاق اآللي ــــى ضــــمان توســــيع وتفعي ــــدول أن تعمــــل عل ــــى ال ت القائمــــة، وضــــمان تطبيــــق يجــــب عل

 السياسات واألدوات واألعمال الخاصة بمكافحة اإلجرام المنظم سواء محليا أو دوليا.
يجب على الدول التي تعاني من عجز في مكافحة الجريمة المنظمـة أن تسـعى مـن أجـل تـذليل العقبـات  -

ومحاربــة الرشــوة، والتــي تعتبــر أمــام سياســاتها المتبعــة فــي مكافحتهــا، وذلــك مــن خــالل تقــويض بــؤر الفســاد 
 المحضن الرئيسي لتلك األنماط اإلجرامية الخطيرة.

دعــم التعــاون الـــدولي واإلقليمــي وحتــى الثنـــائي فــي مجــال مكافحـــة الجريمــة المنظمــة، وذلـــك مــن خـــالل  -
دل تسهيل تبادل المعلومات فيمـا بـين الـدول حـول المشـبوهين وعمليـاتهم غيـر المبـررة اقتصـاديًا، وتسـهيل تبـا

المجـــرمين، وتمتـــين التعـــاون مـــن خـــالل تبـــادل الخبـــرات والسياســـات التـــي تثبـــت نجاعتهـــا ميـــدانيا، وتحســـين 
 التعاون القضائي في المسائل الجنائية وتبسيط اإلجراءات وتحديد القيود التي تتعلق برفض التعاون.
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متعــــــددة خلـــــق سياســــــات وطنيـــــة لمكافحــــــة اإلجـــــرام المــــــنظم، مــــــن خـــــالل إيجــــــاد وتشـــــغيل مجموعــــــات  -
التخصصــات فــي قطــاع المكافحــة، وتكــون مســؤولة عــن رقابــة الظــاهرة اإلجراميــة وهــي علــى إدراك ووعــي 
بعمليـــات البحـــث الجنـــائي ذات األهميـــة، وتســـاهم فـــي تطـــوير وتنشـــيط السياســـات الوطنيـــة فـــي الصـــراع مـــع 

 اإلجرام المنظم.
اء لألعــوان الجنــائيين أو األعــوان التكــوين المســتمر للكفــاءات فــي مجــال مكافحــة الجريمــة المنظمــة، ســو  -

المصـــرفيين، مـــع فـــتح األبـــواب وتســـهيلها لهـــم لالســـتفادة مـــن النمـــاذج المطبقـــة دوليـــا لـــيس فـــي مجـــال جمـــع 
 بل حتى على مستوى المجال العملي الميداني. ،البيانات وتحليلها فقط
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