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سورة الحجرات اآلية ))6
الحديث:
عن ابن مسعود ( )عن النبي ( )أنه قال(:عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى
البر ،وان البر يهدي إلى الجنة ،وال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اهلل
صديقًا؛ واياكم والكذب ،فإن الكذب يهدي إلى الفجور ،وان الفجور يهدي إلى النار ،وال يزال
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اهلل كذاباً) .متفق عليه

( )1اإلمام أبي زكريا بن شرف النووي الدمشقي  ،رياض الصالحين  676 ،هـ  ،ص .43

أ

()1

اإلهــــــــــداء

إىل روح أيب :
اللهم أرمحه وأغفر له وانزله فسيح جناتك أهدي هذا البحث عله يكون علماً ينتفع به.
إىل أمي :
اليت هي أحق الناس حبسن صحبيت واليت علمتين كيف يكون الرجال أهدي مثرة (علمي) عرفاناً
وتقديراً هلا.
إىل زوجيت
اليت علمتين معاين العطاء واألمل يف احلياة والتفاؤل واملشاركة.
إىل أبنائي وإخويت
الذين منحوين الوقت واملساحة الزمنية اليت كانت حافزاً يل لتكملة مشوار هذا البحث .
إيل كل من علمين حرفا وصرت له عبدا واقفا إجالالً وإعتزازاً ،ولكل معلم إليهم مجعيا أهدي هذا
اجلهد من العلم الذي ال ساحل له.
الباحث
ب

الشكر والعرفان

الشكر هلل في المقام األول واألخير والذي مكنني من إعنداد هنذا البحنث وإعنداده بهنذه
الصورة .
ثم الشكر والتقدير للدكتور  /عثمان سيد احمد خليل المشرف على هذا البحث الذي لم
يأل جهداً في معاونة الباحث خالل فتنرات البحنث ع عنالوة علني تنذليل الصنعاب التني ابلن
الباحث ع فقد كان لتوجيهاته السديدة ونصائحه عظيم األثر في اإلخراج النهنائي لهنذا البحنث
ع فله مني الشكر و التقدير .
والشكر والتقدير إلى أسرة الدراسات العليا وأسرة مكتبة كلية اإلعالم بجامعنة الربناط
الوطني الذي ساعدوني في جمع مادة البحث بتوفير المراجع المطلوبة ولما وجدته مننهم من
علم ومعرفة.
والشكر موصول إلى صحيفتي آخر لحظنة و الندار لكنريم تفمنلهم ومسناعدتي علنى
إكمال الدراسة الميدانية.
وال يفوتني أن أشكر دار الوثائق القومية والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات.
نام بتقنديم العنون والمسناعدة لني خنالل الفتنرة

والشكر والتقدير موصول إلى كنل من

الدراسية سائال هللا الكريم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم

الباحث

ج

مستخلص البحث
تتناول هذه الدراسة أداء الصحافة السودانية حيث ازدادت الموضوعات التي تتناول
أخبار الجريمة في الصحافة السودانيةبصفة عامة والصحافة االجتماعية بصفة خاصة ،وقد
الحظ الباحث أن نشر أخبار الجريمة بالصحافة السودانية يجد اهتماماً كبي ًار ،ويحتل مساحة
واسعة في ال صحافة بأنواعها ،حيث أفردت الصحافة السودانية مساحات بل صفحات كاملة
متخصصة في نشر أخبار الجريمة وتغطيتها ،مثل جرائم المخدرات ،والقتل ،والسرقة
واإلغتصاب ،وال سيما جرائم اإلغتصاب في الوسط التربوي ،التي تحدث بين وقت وآخر
مما أصاب المجتمع بإضطراب وفقدان الثقة في مثل هذه الشريحة المهمة .وغير ذلك من
الجرائم ،وكل هذا النشر ألخبار الجريمة ملعبه هو المجتمع والمتلقي األول هم أفراد هذا
المجتمع ،بمختلف مستوياتهم العمرية والتعليمية واالجتماعية.
تسعى هذه الدراسة للتعرف على المفاهيم المتعلقة بنشر أخبار الجريمة وانعكاساتها
التعرف على اتجاهات عينة من الصحفيين ودراسة عينة
على المجتمع السوداني من خالل ُّ
من الصحف.
وسبب اختيار الدراسة يأتي من أهمية الصحافة في عملية التوعية األمنية ،ودورها
في المجتمع من تثقيف وتعليم ،وتقصِّي المدى الذي وصل إليه معدل الجريمة في المجتمع
السوداني وتن وع هذه الجريمة ومدى ظهور جرائم دخيلة على المجتمع السوداني ومدى
اهتمام الصحافة السودانية بأخبار الجريمة وتخصيص صفحات لتغطيتها وكيفية اختيار
الصورة المصاحبة ألخبار الجريمة.
كما تهتم بإبراز دور اإلعالم األمني حيث أصبحت الحاجة ملحة له في المجتمع
اليوم من خالل عرض الحقائق بصورة حسنة وصادقة من أجل الحاجة لإلستقرار األمني
وتوعية وارشاد أفراد المجتمع لمحاربة الجريمةكما تهتم بعملية تقصي النشر ألخبار الجريمة

د

والبعد عن اإلثارة في تناول هذه األخبار وابراز أهمية استقصاء المعلومات من المصادر
الرسمية في القضايا والموضوعات واألحداث األمنية.
مجتمع وعينة الدراسة العاملون بصحيفتي آخر لحظة والدار السودانيتين  ،وعينة من
أعداد الصحيفتين.
استخدم الباحث في هذه الدراسة أداتان هما االستبانة وتحليل المضمون .
كما استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،والمنهج التاريخي،
ومنهج تحليل المضمون ،كما استخدم برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ()SPSS
في تحليل البيانات.
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها :وجود إلمام بنشر أخبار الجريمة في
الصحافة السودانية لدى الصحفيين ،وجود دور لإلعالم األمني التابع للجهات األمنية في
ال سودان في التوعية باألخطار المترتبة على نشر أخبار الجريمة ،يتأثر العمل الصحفي في
الصحافة السودانية بقوانين الصحافة والمطبوعات.
كما توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها :االستفادة من الصحافة كوسيط
اتصال جماهيري لتقديم رسائل التوعية األمنية االجتماعية في مكافحة الجريمة والحد منها،
التركيز على الرسائل األمنية التي تهتم بالتوعية بمخاطر الجريمة واالنحراف ومكافحتها
والحفاظ على األمن واالستقرار االجتماعي ،عمل دراسات استطالع للرأي العام حول أخبار
الجريمة التي تنشرها الصحافة السودانية وذلك لتقويمها واعدادها بما يتماشى مع مصلحة
وحاجة المجتمع.

الباحث

ه

Abstract
This study deals with the Sudanese journalism performance as there
is an increase in topic discussing crime news in Sudanese press in general
and in social press in particular, where the researcher noticed that
spreading crime news in Sudanese press finds great concern in all types of
journalism, as Sudanese journalism gave it a considerable spaces, not only
in columns but also in entire pages in publishing and covering them like
crimes of drugs, murders, theft and rape crimes, specifically rape crimes in
educational circle which happen from time to time, the matter that caused
great upset and loss of confidence in this leading sector in society.
Spreading of all this news falls firstly upon society and individuals in their
different ages, educational and social levels.
This study intends to recognize concepts concerned with spreading
crime news and their impacts on Sudanese society through recognizing
trends of a sample of reporters and studying a sample of newspapers.
The reason for selecting this research comes from the importance of
journalism in security awarenessand its social role in culturing, education
and investigating the extent to which the rate of crime attained in Sudanese
society and its variety and outcrop of alien crimes, and how Sudanese
press gave it considerable spaces allocating entire pages to cover them and
how selecting photographs accompanying crime news.
This study also aims at showing the role of Security Media as it
became most important nowadays by well presenting facts in a good and
honest manner because of the need for security stability and making
individuals in society aware of combating crime, and in the process of
investigating the spreading of crime news without provocation, and caring

و

about getting information from official sources in cases, matters and
security events.
The community study consisted staffs of Akhir lahza and Aldar Sudanese
journalism and sample of journalism issued.
The study used tow fourmquestionnaire and content analysis .
The researcher used descriptive analytical method, historical method
and content analysis method, also used statistical packages for social
sciences (SPSS) in analyzing data.
The study attained many results, the most important of them are:
there is knowledge with spreading crime news in Sudanese press, there is a
good role played by security media in making people aware of risks come
from spreading of crime news, as well as journalistic and publication law
in Sudanese journalism has impact on journalistic work.
The study concluded to many recommendations, the most important
of them are: to benefit from the press as means of public communication
for introducing security social awareness messages for combating and
limiting crime, focusing on security messages that care about making
people aware of crime risks and deviancy, combating them and
maintaining security and social stability, conducting studies of poll of
public opinion about crime news spread by Sudanese journalism for
evaluating and planning them to be in line with the interests and needs of
the community.

Researcher

ز
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ائمة األشكال

عنوان الشكل
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وايجاد نسبتها المئوية

غ

الفصل األول
اإلطار المنهجي
المدخل.

مشكلة البحث.
أهمية البحث.

أهداف البحث.
تساؤالت البحث.

منهج البحث.

أدوات جمع البيانات .
مصطلحات البحث.
الدراسات السابقة.

العالقة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.
مجتمع البحث.
عينة البحث.
اإلطار المكاني و الزماني.

المدخل:
يشهد العالم اليوم والمجتمعات اإلنسانية تطو اًر كبي اًر في ميدان االتصال واإلعالم

وأصبح اإلعالم وسيلة رئيسية من وسائل التحكم ومظه ًار من مظاهر القوة والسيادة ومحو ًار
أساسيًا لمختلف الظواهر اإلنسانية والقضايا االجتماعية والسِّياسية واالقتصادية والعسكرية.

ويعمل هذا التطور على إحداث تغييرات في سلوك اإلنسان ال يستطيع الفرد في المجتمع أن
يكون بعيداً عنها .وأصبح اإلعالم أخطر أدوات العصر باإلضافة إلى مواقع التواصل

االجتماعي من فيس بوك ووتس أب ( )Whats Appوغيرها والتي أصبحت تتداول

األخبار بالصوت والصورة .والصَّحافة واحدة من وسائل اإلعالم وذات أهمية كبرى للتواصل
االجتماعي بين أفراد المجتمع ،والصَّحافةالسُّودانية هي منصة يتكلم منها الضمير العام،
وهي مرآة عليها مشاعر الجماعة وآ ارئهم وأداة من أدوات المجتمع وليست غاية في نفسها
لكنها وسيلة إلى غيرها وقادرة على توجيه الرأي العام للمجتمع في سبيل الحصول على
الغاية التي رسمتها لنفسها ما لم تحدها حدود القوانين والتشريعات المكبلة إلنطالقتها.
والصَّحافة سالح ذو حدين يتم استخدامه إما في الجانب اإليجابي في تناول القضايا
والمواضيع العامة بما يخدم المصلحة االجتماعية الرشيدة للمجتمع السُّوداني من توعية أمنية
وتثقيف وتعليم ،واما أن تستخدم الصَّحافة في الجانب السلبي الذي يكون هدفه هدم المجتمع
من خالل نشر اإلثارة والكسب المادي الذي يسبب الكثير من المشاكل في المجتمع بعيدًا

عن األسس والمبادئ والقوانين والتشريعات واألخالق التي تحكم العمل اإلعالمي بصفة

َّحفي بصفة خاصة ،حيث لقيت موضوعات أخبار الجريمة
عامة والنشر الص َ
بالصَّحافةالسُّودانية السِّياسية واالجتماعية اهتماماً ملحوظاً من خالل تخصيص مساحات بل
صفحات كاملة لتغطيتها ،ويتناول هذا البحث بالدراسة والتقصي كيفية تناول

الصَّحافةالسُّودانية ألخبار الجريمة وانعكاساتها على المجتمع السُّوداني من منظور اإلعالم
األمني واسهاماته في تحصين المجتمعات ضد الجريمة ،وذلك من خالل دراسة تحليلية على

صحيفتي آخر لحظة و َّ
الدار السُّودانيتين علماً بأن الصحيفتان تنشران أخبار الجريمة بصورة

متواترة.

1

 .1مشكلة البحث:
من خالل مالحظة الباحث إلزدياد موضوعات تناول أخبار الجريمة في
الصَّحافةالسِّياسيةالسُّودانية بصفة عامة والصَّحافة االجتماعية السُّودانية بصفة خاصة ،نجد
أن هذه الصحف تداوم على نشر أخبار الجريمة بصورة مفصلة ومثيرة وقد أفردت صفحات
كاملة لها ،حيث يتم تناول هذه األخبار بصورة تعرض فيها الوقائع وتحلل األساليب وتركز
على عناصر اإلثارة الزائدة في الخبر بجانب نشر الصورة المؤلمة واالعتماد على المصادر
غير الرسمية في إستقصاء المعلومات واالعتماد على قالب الهرم المعتدل واإلبتعاد عن
َّحفي ،وازدياد معدل نشر أخبار الجريمة في الصَّحافةالسُّودانية بصورة سالبة
التحقيق الص َ

تكاد تفقد المتلقين الثقة في المجتمع عامة ،مثل جرائم (سكب ماء النار على الوجه) ،ووضع

السُّم (صبغة الشعر) وال سيما جرائم اإلغتصاب في الوسط التربوي ،مما أصاب المجتمع
بإضطراب وفقدان الثقة في مثل هذه الشريحة المهمة.
 . 2أهمية البحث:
 . 1تنبع أهمية هذه الدراسة بالتوعية بخطورة التناول السالب لنشر أخبار الجريمة
وعكس دور الصَّحافة السُّودانية في المجتمع السُّوداني.
 . 2التعريف بالجريمة التي تعتبر ظاهرة اعتيادية في أي مجتمع ويرتبط وجودها
بوجود المجتمع نفسه والوقاية منها.
 . 3تهتم بإبراز دور اإلعالم األمني في عملية تقصي النشر ألخبار الجريمة والبعد
عن اإلثارة في تناول هذه األخبار وابراز أهمية استقصاء المعلومات من المصادر الرسمية
َّحفية التي
في القضايا والمواضيع واألحداث األمنية وذلك بالعمل على توجيه المضامين الص َ

القراء وتوعيتهم بمخاطر الجرائم وآثارها على المجتمع ،وذلك
تسعى إلى إرشاد وتوجيه َّ
الص َحفي بالسُّودان.
بالتَّ َعُّرف على قوانين العمل َّ

 . 4تسهم في تنوير الباحثين و المهتمين بنشر أخبار الجريمة في التعرف على

جوانب القوة و الضعف في معالجتهم لهذا النشر من الناحية اإلعالمية األمنية .
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 . 5تساعد هذه الدراسة في فتح مجاالت جديدة يتوسع فيها الباحثين في نشر أخبار
الجريمة ليبتكروا وسائل جديدة للحد من نشر أخبار الجريمة .
ومن أسباب اختيار البحث أهمية الصَّحافة السُّودانية في عملية التوعية األمنية،
ودور الصَّحافة السُّودانية في المجتمع من تثقيف وتعليم ،وتقصي مدى زيادة معدل الجريمة
في المجتمع السُّوداني وتنوعها ومدي ظهور جرائم دخيلة على المجتمع السُّوداني ومدي
اهتمام الصَّحافة السُّودانية السِّياسية بأخبار الجريمة وتخصيص صفحات لتغطيتها وكيفية
اختيار الصورة المصاحبة ألخبار الجريمة.
 . 3أهداف البحث:
 .1يهدف هذا الباحث لتقصي كيفية تناول الصَّحافة السُّودانية السِّياسية واالجتماعية
لنشر أخبار الجريمة.
َّحفي لنشر أخبار الجريمة.
 .2التعريف باإلعالم األمني وابراز دوره في التناول الص َ

 .3التعريف بالجريمة وابراز دور الصَّحافة السُّودانية السِّياسية واالجتماعية وتأثيرها
على المجتمع.
َّحفي ألخبار الجريمة في الصَّحافة السُّودانية السِّياسية
 .4محاولة ضبط النشر الص َ
واالجتماعية وفق األسس العلمية للنشر أخبار الجريمة بعيداً عن اإلثارة.

المثلى.
 .5محاولة وضع مؤشرات للنشر الص َ
َّحفي ألخبار الجريمة بالصورة ُ

َّحفي ألخبار الجريمة على المجتمع السُّوداني.
 .6الوقوف على انعكاسات النشر الص َ
 . 4تساؤالت البحث:
 .1هل تخصصالصَّحافةالسِّياسيةالسُّودانية صفحة كاملة لنشر أخبار الجريمة باإلضافة
إلىالصَّحافة االجتماعية؟ وما هو حجم هذه الجرائم؟

 .2إلى أي مدى تسهم الصَّحافةالسُّودانية السِّياسية واالجتماعية من خالل النشر ألخبار
الجريمة في معدل الجرائم في المجتمع؟

 .3ما مدى مساهمة الصَّحافةالسُّودانية السِّياسية واالجتماعية في التوعية والوقاية من
الجريمة بالمجتمع السُّوداني؟
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 .4هل تقدم الصَّحافةالسُّودانية السِّياسيةواالجتماعية أخبار الجريمة بصورة علمية مما
المحتوى والشكل؟
يخرجها بالصورة المطلوبة من حيث ُ
َّحفية
 .5هل تقوم الصَّحافةالسُّودانية السِّياسيةواالجتماعية باستخدام الصورة الص َ
ال؟
المصاحبة للجريمة استخدامًا فعا ً
 .6كيف يتم نشر أخبار الجريمة في الصَّحافةالسُّودانية؟

َّحفيين في نشر أخبار الجريمة وكيفية تنمية هذا الحس
 .7هل هنالك حس أمني لدىالص َ
األمني؟

 .8ما هي طرق ومستويات جمع المعلومات عن أخبار الجريمة؟
 . 5منهج البحث:
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ألنه أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي

المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميًا عن طريق جمع بيانات ومعلومات
مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها واخضاعها للدراسة الدقيقة .وقد ركز
الباحث على تناول الصَّحافة السُّودانية ألخبار الجريمة وانعكاساتها على المجتمع السُّوداني

فال بد من تحليلها تحليالً دقيقًا يقوم على مبدأ النزاهة وعدم التجاهل.
كما استخدم الباحث المنهج التاريخي ويتضمن هذا المنهج دراسة أحداث ووقائع
األحداث الماضية بهدف الوصول إلى حقائق وتعميمات تتعلق بمسببات واتجاهات األحداث

الماضية والتي يمكن أن تقود إلى تفسير األحداث الحالية وتوقع األحداث ،فيما يختص بهذا

البحث بالوقوف على مسيرة الصَّحافة السُّودانية السِّياسية واالجتماعية في التوعية والوقاية

األمنية من خالل نشر أخبار الجريمة.
 . 6أدوات جمع البيانات:
 .1المالحظة.

()1

 .2المقابلة.

 .3استمارة تحليل المضمون.

 .4االستبانة المتعلقة بالجداول اإلحصائية التك اررية.
 .5المراجع والوثائق الرسمية.

( )1د.خالد عبد اهلل احمد درار ،تقديم أ.د .علي محمد شمو ،البحث العلمي في االتصال الجماهيري ،ط2012 ،1م ،ص .42 -28
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 . 7مصطلحات البحث:
 .1الصحافة  :في قاموس أكسفورد تستخدم كلمة صحافة بمعنى  pressوهي شئ
مرتبط بالطبع والطباعة ونشر األخبار والمعلومات ،وفي قاموس المحيط للفيروزبادي

يقصد بالصحيفة الكتاب وجمعها صحائف  ،وفي المعجم الوسيط تعني اضمامه من

الصفحات تصدر يومياً أو في مواعيد منتظمة وجمعها صحف وصحائف .

()1

الصَّحافة اصطالحًا  :هي المؤسسة التي يعمل بها المتخصصون في صناعة األخبار.

()2

 .2الجريمة  :لغة مأخوذة من الجرم وهو القطع ،يقال شجرة جريمة أي مقطوعة ويطلق
الجرم على الكسب غير المشروع فيقال خرج يجرم ألهله أي يطلب ويحتال ،وقد

جاء في المعجم الوسيط أن الجريمة بوجه عام هي كل أمر إيجابي أو سلبي يعاقب

عليه القانون سواء كانت مخالفة أو جناية أو جنحة والجمع جرائم ،واصطالحًا هو
عقوبة مقدرة شرعا في معصية.

()3

 .3المجتمع لغةً :مشتق من الفعل اجتمع ضد تفرق والمجتمع موضع االجتماع أو
الجماعة من الناس (.)4

اصطالحاً :كل مجموعة أفراد تربطهم رابطة ما معروفة لديهم ولها أثر دائم أو مؤقت
في حياتهم وفي عالقاتهم مع بعض.

()5

 .4انعكاسات لغ ًة :انعكاس اسم الجمع انعكاسات وانعكاس الضوء ارتداده على سطح

صقيل ،وانعكس الشيء ارتد آخره على أوله وتنعكس اآلية ينقلب الوضع وانعكس

الشيء عليه ظهر أثره عليه.

()6

اصطالحًا :بمعنى التالزم في االنتقاء.

()7

) د .فاروق أبوزيد ع مدخل الي علم الصحافة ع عالم الكتب ع القاهرة ع 2007م ع ص (1. 27
( )2د  .محمود علم الدين  ،اساسيات الصحافة في القرن الحادي والعشرين  ،القاهرة 2009 ,م  ،ص . 15
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َّحفية لشؤون الجريمة في الصحافة السودانية ،الخرطوم ،ط ،1ص .14
( ) د.عبد المحسن بدوي محمد احمد ،التغطية الص َ

( )4الفيروزأبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب ،القاموس المحيط ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان1999 ،م ،ص .139
( )5د.علي عبد الواحد وافي ،علم االجتماع ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،ص .16

( )6الفيروزأبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب ،القاموس المحيط ،دار الحديث ،القاهرة2008 ،م ،ص .1126
( )7الموسوعة الفقهية ،مؤسسة دائرة المعارف للفقه االسالمي ،مجلد  ،14ص.31
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إجرائيًا  :يعرف الباحث انعكاسات إجرائيا في هذه الدراسة بأنها اآلثار الناتجة عن
التعرض ألخبار الجريمة التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي على أمن

المجتمع .
. 8الدراسات السابقة :
الصحافة
الدراسة األولي :دراسة بهاء الدين محمد احمد التجاني ،بعنوان :معالجة َّ
السوداني ،دراسة تحليلية لعينة من الصحف السُّودانية -2008
لموضوعات األمن القومي ُّ
2011م.

()1

أهداف الدراسة:
 .1أهمية توضيح التطبيق بين األجهزة األمنية والمؤسسات ذات العالقة باألمن القومي.
 .2توضيح المفاهيم المشتركة بين الصَّحافة واألمن في معالجة القضايا األمنية
والوصول إلى حلول تدعم العمل المهني للجانبين.
 .3استعرضت الدراسة التعريف بمفهوم األمن القومي ووظائفه والصَّحافة ووظائفها
وتأثيرها على األمن القومي.
منهج الدراسة:
المنهج الوصفي التحليلي.
أهم نتائج الدراسة:
 .1نشر المعلومات األمنية تترتب عليه تعقيدات قانونية مثل التحقيق والتحري بينما
يؤدي النشر السالب لفتح بالغات والنشر الضار يؤدي إلى اإليقاف عن العمل.
َّحفي بنسبة عالية.
 .2تستخدم الصحف المعلومات األمنية لتحقيق الربحية والسبق الص َ

 .3جاءت معظم اآلراء بأن الرقابة تنظم إنسياب المعلومات األمنية وتساهم في الضبط
األمني للمعلومات.

( )1رسالةدكتوراه غير منشورة ،جامعة الرباط الوطني2011 ،م.
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الدراسة الثانية :دراسة محمد عثمان العوض كرار ،بعنوان:الجودة في الرسالة اإلعالمية
وتأثيرها في المجتمع ،دراسة تطبيقية على إذاعة ساهرون (.)FM99

()1

أهداف الدراسة:
 .1التَّ َعُّرف على مفهوم اإلعالم األمني وأهدافه وأهميته.

 .2توضيح الجهود المبذولة من قبل إذاعة ساهرون ودورها في توظيف الجودة في
الرسالة اإلعالمية األمنية بكل أشكالها.
 .3تحقيق الوعي األمني لدى أفراد المجتمع.
 .4إيضاح الدور الذي يجب أن تقوم به إذاعة ساهرون كوسيط إعالمي أمني وتعمل
على تهيئته في المجتمع.

منهج الدراسة:
المنهج الوصفي والتاريخي.
أهم نتائج الدراسة:
 .1هنالك عالقة بين الجودة في الرسالة اإلعالمية األمنية التي تنتتجها وتبثها إذاعة
ساهرون والوعي األمني وتشكيل سلوك الفرد في المجتمع.
 .2توجد عالقة بين الجودة في الرسالة اإلعالمية األمنية التي تنتجها وتبثها إذاعة
ساهرون وتشكيل سلوك الفرد في المجتمع.
 .3هنالك عوامل ارتباط بين إدارة الجودة الشاملة ومستوى التنسيق بين األجهزة األمنية
المختصة والسياسات التحريرية إلذاعة ساهرون.
الدراسة الثالثة  :دراسة :إنشراح عبد اللطيف حسن احمد ،بعنوان :اتجاهات اإلعالن غير
حافةالسودانية.
الص
ُّ
المباشر في َّ

()2

أهداف الدراسة:
َّحفية غير المباشرة في الصَّحافةالسُّودانية.
 .1التَّ َعُّرف على مفهوم اإلعالنات الص َ
( )1رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة الرباط الوطني2014 ،م.
( )2رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة الرباط الوطني2014 ،م.
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 .2التَّ َعُّرف على أثر هذه اإلعالنات غير المباشرة على القارئ والصحيفة.

َّحفية على اإلعالنات غير المباشرة.
 .3التعريف بالدور الرقابي للمؤسسة الص َ

 .4التعريف بالدور الرقابي لمجلس الصَّحافة والمطبوعات على هذا النوع من
اإلعالنات.
منهج الدراسة:
المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي.
أهم نتائج الدراسة:
 .1تركز نشر اإلعالنات غير المباشرة في قالب الخبر.
 .2خلو المكتبة السُّودانية من التوثيق والبحوث والدراسات في مجال اإلعالنات غير
المباشرة على الرغم من ظهورها حديثًا في الصَّحافةالسُّودانية كظاهرة يجب االهتمام
بها ودراستها.
 .3ظاهرة اإلعالنات غير المباشرة ظاهرة حديثة فرضتها الظروف االقتصادية والسِّياسية
في السُّودان.
 .4تعتبر ظاهرة اإلعالنات غير المباشرة في الصَّحافةالسُّودانية ظاهرة سالبة تضر
بالمهنة على ضوء هذه الدراسة.
الص َحفي األمني في
الدراسة الرابعة  :دراسة مخلص جبير أحمد ،بعنوان:فاعلية الخطاب َّ

ظل العولمة.

()1

أهداف الدراسة:
 .1تطوير وتفعيل آليات ومعايير الخطاب اإلعالمي األمني وفق ضرورات ومتطلبات
العولمة في إطار القضايا والمشكالت األمنية.
 .2دراسة وتحليل واقع الخطاب اإلعالمي األمني في الصَّحافةالسُّودانية للتَّ َعُّرف على
األبعاد اإليجابية والسلبية في الخطاب.

( )1رسالة ماجستير ،جامعة الرباط الوطني2012 ،م.
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َّحفي األمني.
 .3الوقوف على المصادر المفتوحة للمعلومات في مجال العمل الص َ
المنهج الوصفي التحليلي اعتماداً على تحليل المضمون.

أهم نتائج الدراسة:
 .1توصل البحث إلى أن نسبة االهتمام بالمهددات األمنية الداخلية على مستوى
الصحيفتين قيد البحث المستهدف بها السُّودان كانت أكثر من النصف.
 .2ركز الخطاب اإلعالمي الذي ورد بالصحيفتين على البعد السياسي لألمن.
 .3ا عتمدت الصحيفتان على استقصاء المعلومات التي شكلت خطابها األمني بشكل
رئيس على المصادر الذاتية الخاصة بها من مندوبيها ومراسليها.
 .4عكس البحث اهتمام الصحيفتان بالتغطية السلبية لبعض القضايا مثل (إشاعة
الخوف والهلع وتحريض المجتمع الدولي على الدولة ،والتشكيك في مصداقية
الحكومة والتحريض على التمرد ضد الدولة) بنسب متفاوتة.
الدراسة الخامسة :دراسة محمد مبارك رحمة اهلل ،بعنوان :تأثير الصورة على الحدث
اإلعالمي.

()1

أهداف الدراسة:
 .1توضيح اآلثار المترتبة في الصورة وأنشطتها على الحدث اإلعالمي ومدى مواكبتها.
 .2التَّ َعُّرف على تأثير الصورة على الحدث اإلعالمي باعتبارها أحد المستجدات الحديثة
في عولمة الحدث اإلعالمي.

 .3التَّ َعُّرف على تكتيكات التصوير في تغطية األحداث اإلعالمية وامكانية االستفادة من
مزاياها.

 .4التَّ َعُّرف على أهم اآلثار اإليجابية والسلبية في الصورة ومدى تأثيرها على المتلقي.
منهج الدراسة:
المنهج الوصفي والتحليلي.

( )1رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الرباط الوطني2014 ،م.
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أهم نتائج الدراسة:
 .1أن للصورة دو اًر إيجابياً في إثراء التذوق الفني لدى المتلقي.
 .2أن الصورة أداة اتصال فاعلة وعالية التأثير المعرفي والثقافي والفني والعاطفي.
 .3دراسة الجوانب الفنية والثقافية والنفسية واالجتماعية عند إعداد الصورة لمخاطبة
قطاعات أو أفراد أو دول يعزز من القدرة التأثيرية للصورة الفنية واإلعالمية.
 .4إن قراءة الصورة الفنية وسيلة الكتساب النقد والتذوق والتحليل الفني.
حافةالسودانية وأثرها في
الص
ُّ
الدراسة السادسة :دراسة :شريف موسى تكرة محمود ،بعنوانَّ :
توجيه الرأي العام ،بالتطبيق على صحيفة ألوان.

()1

أهداف الدراسة:
 .1معرفة األثر الحقيقي الذي تحدثه الصَّحافةالسُّودانية في الرأي العام.
 .2معرفة وسائل التأثير في الرأي العام.
 .3معرفة األثر النفسي الذي تحدثه الصَّحافة في الرأي العام.
منهج الدراسة:
 .1منهج الدراسة الوصفية.
 .2أسلوب تحليل المضمون.
 .3المنهج التاريخي.
أهم نتائج الدراسة:
 .1يوجد أثر واضح لصحيفة ألوان لتوجيه الجمهور القارئ لها.
 .2تعرف المبحوثون على تقييم الصحيفة للقضايا المطروحة من الجانب السياسي
واالقتصادي واالجتماعي والثقافي.
 .3يوجد أثر سياسي لصحيفة ألوان تجاه جمهورها.

()1رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أفريقيا العالمية2014 ،م.
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الص َحفي في
الدراسة السابعة  :دراسة :ثريا مرحوم جابر محمد ،بعنوان :اتجاهات التحقيق َّ

حافةالسودانية ،دراسة تطبيقية على صحيفة الرأي العام.
الص
ُّ
َّ

()1

أهداف الدراسة:
َّحفي.
 .1توضيح أهمية تعريف التحقيق الص َ

َّحفي بالشكل الذي يؤدي الغرض ويجذب
 .2طرح الكيفية العلمية لكتابة التحقيق الص َ
القارئ.

 .3توضيح أهمية التحقيق الصَّحفي بالنسبة للص ِ
َّحْي َفة وللقارئ على السواء.
َ
منهج الدراسة:
المنهج الوصفي والتحليلي وتحليل المضمون.
أهم نتائج الدراسة:
َّحفي هو أحد أسباب قوة الصحيفة وأن التحقيق أساس أي عمل
 .1أن التحقيق الص َ
صحفي.

َّحفي أكثرها إدارية وتفسر الباحثة ذلك بإن
 .2العقبات التي تواجه إجراء التحقيق الص َ
إجراء التحقيق مكلف من الناحية المادية.

 .3عدم توفر التدريب الصَّحفي بسبب عدم توفر اإلمكانيات المالية للص ِ
َّحْي َفة.
َ

حافةالسودانية
الص
ُّ
الدراسة الثامنة  :دراسة لمياء بلة علي نصر اهلل ،بعنوان :تغطية َّ
ألخبار الجريمة ،دراسة وصفية تحليلية مقارنة بالتطبيق على صحيفتي األنباء والدار.

()2

أهداف الدراسة:
َّحفية ألخبار الجريمة في الصَّحافةالسُّودانية وفق األسس
 .1محاولة ضبط التغطية الص َ
العلمية وابعادها عن أن تصبح صحافة إثارة.

َّحفي في مجال أخبار الجريمة في المجتمع السُّوداني تقييماً نفسيًا
 .2تقييم األداء الص َ
قانونيًا.

( )1رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة افريقيا العالمية.2005 ،

( )2رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أمدرمان األهلية2001 ،م.
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 .3محاولة وضع مؤشرات لتغطية أخبار الجريمة بالصورة المثلى.
منهج الدراسة:
المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن.
أهم نتائج الدراسة :
 .1تقوم الصحف السُّودانية بنشر أخبار الجريمة بصورة مثيرة خاصة الصحف الشعبية.

 .2تحتل أخبار الجرائم المركز األول في الموضوعات االجتماعية في الصحف
االجتماعية.

َّحفية ألخبار الجريمة عن طريق المعايشة
 .3تنعدم في الصَّحافةالسُّودانية التغطية الص َ
نظ ًار لصعوبة القيام بمثل هذه التغطية في بلد كالسُّودان.
العالقة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
هنالك عالقة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة في انسياب المعلومات األمنية

للمتلقين وتأثير الرسالة اإلعالمية األمنية على المجتمع ومستويات مصادر المعلومات التي

الصحافة واتجاهات الصَّحافة لمعرفة البعد التفاعلي بين السلطة والصَّحافة
تستند عليها َّ

ومدى تأثيرها على اتجاهات الصَّحافة والتأثير المباشر على القارئ من خالل نشر اإلعالن
ومعرفة العالقة بين الصَّحافة والمؤسسات العاملة في مجال المعلومات والتَّ َعُّرف على مدى
األبعاد في الخطاب األمني في الصَّحافةالسُّودانية والصورة المصاحبة للجريمة التي تنشر

َّحفي في نشر أخبار الجريمة واإلثارة في تغطية
بالصحيفة وأهمية التحقيق الص َ
الصَّحافةالسُّودانية ألخبار الجريمة وازاء هذا العرض للدراسات السابقة نجدها لم تصطحب
المجتمع السُّوداني في تقصي االنعكاسات الناتجة عن نشر أخبار الجريمة في المجتمع ولم

تتناول دور اإلعالم األمني في معالجة نشر أخبار الجريمة أو العمل على وضع بعض

الحلول والمقترحات لالنعكاسات الناتجة عن النشر على المجتمع وهذا ما يقوم به الباحث

في هذه الدراسة.
اإلطار المكاني:

مقر صحيفتي آخر لحظة و َّ
الدار والية الخرطوم.
اإلطار الزماني:
الفترة من 2015م – 2016م.
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مجتمع البحث:
العاملون بصحيفتي آخر لحظة و َّ
الدار السُّودانيتين  ،واعداد من صحيفتي آخر لحظة
و الدار .
عينة البحث:
جميع العالمون بصحيفتي آخر لحظة و الدار  ،و()90عدد من الصحيفتين قيد
الدراسة .
تبويب البحث (هيكل البحث):
تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول الفصل األول يمثل اإلطار المنهجي واإلطار
النظري يضم الفصل الثاني والثالث والرابع حيث يتضمن كل فصل مقدمة وثالثة مباحث أما
الفصل الخامس فيتضمن مقدمة وأربعة مباحث إضافة إلى النتائج العامة ،التوصيات،
الخاتمة ،المصادر والمراجع ،المالحق.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

المسئولية االجتماعية في العمل الصحفي

المدخل

:

المبحث األول  :تاريخ ونشأة الصحافة في السودان.

المبحث الثاني  :تأثير الصحافة على المجتمع.

المبحث الثالث  :قوانين وتشريعات العمل الصحفي في السودان.

المدخل:
المسؤولية االجتماعية في مجال الصَّحافة هي مجموعة من الوظائف يجب أن تلتزم
الصَّحافة بتأديتها أمام المجتمع في مختلف مجاالته السِّياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،بحيث تتوفر في معالجاتها وموادها القيم المهنية ك ِّ
الد َّقة والموضوعية والتوازن

والشمول ،شريطة أن يتوافر للصحافة حرية حقيقية تجعلها مسؤولة أمام القانون والمجتمع.

ومفهوم المسؤولية االجتماعية هو مفهوم غربي انتقل إلى اإلعالم والصَّحافة من مجال
االقتصاد والعالقات العامة ،حيث دعت التطورات االقتصادية التي حدثت في الواليات

المتحدة األمريكية في الربع األخير من القرن التاسع عشر ،إلى ظهور الحاجة إلى التزام

المنشآت بمسؤولياتها االجتماعية تجاه المجتمع ،حيث قوي تيار االحتكارات االقتصادية

واندفعت المشروعات نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح الخاصة للمشروع على

حساب المصلحة العامة للمجتمع .وقد أدى ذلك إلى خلق المناخ المناسب لظهور مفهوم

المسؤولية االجتماعية ،ويؤرخ لهذا المفهوم في اإلعالم والصَّحافة بتقرير لجنة حرية
الصَّحافة األمريكية الصادر عام 1947م .والمسؤولية االجتماعية هي حارس البوابة للعمل
َّحفي من خالل مبدأ حرية الصَّحافة اإليجابي الذي يوازن بين صالح الفرد وصالح
الص َ
َّحفي الذي يحد من انتشار الجريمة والفوضى.
المجتمع في نطاق حرية النشر الص َ

ومبدأ حرية الصَّحافة من المبادئ األصيلة في حياة األفراد والجماعات والتي ينظر

إليها المجتمع باعتبارها مطلب أساسي يجب الحصول عليه ،مثلها مثل المأكل والمسكن.

َّحفي تجاه
ويجب النظر للمسؤولية اإلعالمية من خالل ثالث فئات هي مسؤولية الص َ
المجتمع العام من خالل إتاحة المعلومات وعدم إلحاق الضرر باآلخرين ومسؤوليته تجاه
المجتمع المحلي على نشر ما يتوقعه األفراد من المجتمع وما يتوقعه المجتمع من األفراد

وأداء الرسالة بطريقة ال تقلل من ثقة الناس في مهنة الصَّحافة ،ومسؤوليته تجاه نفسه من
()1
خالل أداء الرسالة اإلعالمية بكل ِّ
الدقَّة واألمانة والصدق والموضوعية لصالح المجتمع.

()1د .محمد حسام الدين ،المسئولية االجتماعية للصحافة ،الدار المصرية اللبنانية  ،القاهرة 2003 ،م  ،ص .18-17
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المبحث األول
سودان
صحافة في ال ُّ
تاريخ ونشأة ال َّ
سودان:
التعريف بال ُّ
أطلق اسم بالد السُّودان على الجزء الذي يقع جنوب الصحراء الكبرى اإلفريقية الذي
يمتد من المحيط األطلسي غرباً إلى البحر األحمر والمحيط الهندي شرقاً ،بينما يقصد بهذا

االسم اآلن الرقعة التي تقع جنوب مصر الجزء األوسط من حوض النيل ،وجمهورية

السُّودان دولة عربية إفريقية تمثل نسيجاً اجتماعياً متفرداً بمختلف الثقافات واألع ارق
والسحنات َّ
قل أن توجد في أي بلد في العالم.

نالت جمهورية السُّودان استقاللها في 1956/1/1م من الحكم الثنائي اإلنجليزي

المصري 1898م وأصبحت دولة السُّودان عضواً باألمم المتحدة في 1957م ،بعد انقضاء
فترة الحكم الذاتي والتي بدأت في 1953م تم انتخاب برلمان وطني بانتخابات ديمقراطية
وبدأت أولى الحكومات الوطنية ممارسة نشاطها .وتم حكم السُّودان تحت إدارة مركزية ،وفي
 1958م تم تسليم الحكومة لقيادة قوات الشعب المسلحة من قبل رئيس الوزراء حين ذاك،
وفي أكتوبر  1964م بعد ثورة شعبية تمت إعادة الديمقراطية وتم انتخاب برلمان ديمقراطي
جديد ،ولكن ما لبست المؤسسة العسكرية أن انقلبت على الديمقراطية في مايو1969م بقيادة
جعفر نميري ،وتم توقيع اتفاقية أديس أبابا 1973م بين الفصائل المتمردة في الجنوب
والحكومة ،وبناء على ذلك منح الجنوب الحكم الذاتي ولكن في 1983م تراجع النظام عن
اتفاق الحكم الذاتي وأضاف له تعديالت دون موافقة الطرف األخر األمر الذي تسبب في
قيام تمرد جديد (الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السُّودان) ،)1(.وفي أبريل 1985م
بعد ثورة شعبية تم إسقاط النظام المايوي وتكونت حكومة انتقالية لمدة عام بعدها عقدت
انتخابات ديمقراطية ،أسفرت عن برلمان ديمقراطي وبدأت خطوات تحقيق السالم عبر
مفاوضات مستمرة وكادت تلك المفاوضات أن تكلل بالنجاح لكن انقالب  30يونيو بقيادة

( )1التقرير البديل للمنظمات غير الحكومية السودانية حول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،يوليو2006م.
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العميد عمر حسن البشير عجل بإيقاف هذا التطور واستمرت الحرب حتى توقيع إتفاقية
السالم الشامل في  9يناير2005م والتي وقعت فيما بين حكومة السُّودان والحركة الشعبية
لتحرير السُّودان وبناء على ذلك صدر الدستور االنتقالي لسنة 2005م والذي نص على ال
مركزية الحكم في السُّودان مع إعطاء الجنوب حق تقرير المصير بعد مضى ست سنوات
من توقيع االتفاق وبعد االنتخابات المقترحة بعد مرور ثالث سنوات من الفترة االنتقالية
والتي جاءت نتيجتها باختيار جنوب السُّودان خيار االنفصال ومن واقع دستور 2005م
أصبحت جمهورية السُّودان تتمتع بحكم ال مركزي مع كفالة إدارة ذاتية إلقليم دارفور بعد
توقيع اتفاقية سالم دارفور في أبوجا مايو2006م مع أحد الفصائل.

)(1

الموقع والمساحة:
يقع السُّودان في الجزء الشمالي الشرقي من قارة إفريقيا بين دائرتي العرض 22.4
شمال خط االستواء وخط طول  38.22ويحتل موقعًا وسطًا بين أفريقيا والوطن العربي؛ هذا
الموقع أكسب السُّودان ميزة فريدة باعتباره المعبر الرئيسي بين شمال أفريقيا وجنوبها كما أنه
ظل وحتى منتصف القرن الحالي الممر الرئيسي لقوافل الحجيج والتجارة من غرب أفريقيا
إلى األرضي المقدسة وشرق أفريقيا.
تبلغ مساحة السُّودان حوالي ( 1.882.000مليون كيلومتر مربع) وهوبهذا أحد أكبر
الدول األفريقية كما يأتي في المرتبة السادسة عشرة بين بلدان العالم األكبر مساحة وهو
ثاني أكبر الدول األفريقية بعد الجزائر وثالث الدول العربية بعد المملكة العربية السعودية
والجزائر .وتشكل مساحة البر  1.752.187كلم مربع ،ومساحة البحر129.813كلم مربع.
الدول المجاورةللسودان:
يجاور السُّودان سبع دول هي :مصر ،ليبيا ،تشاد ،أفريقيا الوسطى،إثيوبيا .إريتريا،
جمهورية جنوب السُّودان ،باإلضافة للبحر األحمر.
المناخ:

( )1التقرير البديل للمنظمات غير الحكومية السودانية حول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،مرجع سابق.
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يسود السُّودان المناخ المداري الذي يتميز بارتفاع درجات الح اررة معظم أيام السنة
ويتدرج من جاف جداً في أقصى الشمال إلى شبه رطب في الجنوب ،ومناخ صحراوي وشبه
صحراوي في شماله (الوالية الشمالية ووالية شمال كردفان وشمال دارفور) وماطر في وسطه
وفي جنوبه كما أن غالب أرضه سهول منبسطة مع وجود مرتفعات في الشرق وسلسلة جبال
النوبة وجبل مرة بالغرب .وتتراوح معدالت األمطار السنوية ما يقارب الصفر في أقصى
الشمال إلى  500ملم إلى  1000ملم في الجنوب ،ويلعب النيل بروافده المختلفة دو ًار حيويًا
في حياة السُّودان االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفي العالقات الخارجية ،وتُستغل مياه
النيل وروافده في توليد الكهرباء من خزانات الروصيرص ،سنار ،خشم القربة ،جبل األولياء

ومروي .كما تُستغل في المالحة وصيد األسماك ،ويقدر مخزون المياه الجوفية بحوالي

ألغرض الري واالستخدامات المدنية.
ا
( )900مليار متر من المياه

()1

س َّكان:
ال ُّ
يقدر عدد سكان السُّودان في بداية العام 2011م بحوالي ( .)33،914،526يتكون
سكان السُّودان من قبائل تنحدر من أصول عربية وافريقية ونوبية.
الديانة:
اإلسالم ،المسيحية والمعتقدات المحلية.
اللغة:
العربية ،واللغات واللهجات المحلية.
نظام الحكم:
نظام الحكم المركزي وتتمثل مستويات الحكم في اآلتي:
مستوى الحكم القومي ،الذي يمارس السلطة ليحمى سيادة السُّودان الوطنية وسالمة
أراضيه ويعزز رفاهية شعبه.
مستوى الحكم الوالئي ،الذي يمارس السلطة على مستوى الواليات في كل أنحاء
السُّودان ويقدم الخدمات العامة من خالل المستوى األقرب للمواطنين.
()1جمهورية السودان و ازرة اإلعالم :السودان أرض الفرص حقائق وأرقام ،يوليو2011م ،ص .5-4
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مستوى الحكم المحلى ويكون في أنحاء السُّودان كافة ،بالسُّودان  17والية.
العاصمة:
الخرطوم وتتكون من ثالث مدن الخرطوم العاصمة السِّياسية ،وأم درمان العاصمة
الوطنية ،والخرطوم بحري التي تعتبر العاصمة الصناعية.
أهم الصناعات:
النسيج – األسمنت – زيوت الطعام – السكر – الصابون – المنتجات الجلدية –
المواد الغذائية – التعدين والصناعات التحويلية.
الثروة الحيوانية:
تقدر أعداد الثروة الحيوانية بالمليون رأس حتى العام 2005م.
اإلبل  3.547الماعز  42.179الضان  49.797األبقار .40.369
المنتجات الغابية:
تساهم أشجار الهشاب والطلح في تشكيل جانب من ثروة السُّودان الغابية حيث تبلغ
المساحة المزروعة بأشجار الهشاب ( )40120فدان تنتج في المتوسط ( )15.200مليون
طن وأشجار الطلح ()64210فدان تنتج حوالي ( )3450مليون طن من الصمغ العربي في
العام.
إنتاجية األخشاب ( )11250متر مكعب منشور و( )141450متر مكعب حريق.
بينما يبلغ متوسط إنتاج الفحم بالجوال في العام (.)1772541
المعادن والبترول:
إنتاج المعادن بالطن حتى بداية عام 2005م:
الذهب ( )4.73الكروم ( )14666الجبص ( )5132الملح (  )48685الفضة
()2.40
خام البترول  113.094برميل لعام 2004م.
الصادرات:
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السُّودان دولة ثرية بمواردها حيث يمثل البترول ،والثروة الحيوانية ،والصمغ العربي،
والقطن والحبوب الزيتية والذهب موارد رئيسة لخزينة الدولة.
المطارات والمهابط والموانئ:
بالسُّودان ( )17مطا اًر منها ( ) 6مطارات دولية أكبرها مطار الخرطوم الدولي،
و( )11مطا ًار محليًا تتوزع في واليات السُّودان :عطبرة والفاشر وغيرها .وحاليًا يبلغ عدد
المهابط ( )63مهبطاً في أنحاء السُّودان المختلفة.
البحر األحمر هومنفذ السُّودان المالحي إلى العالم الخارجي ،به موانئ بورتسودان،
سواكن ،أوسيف ،وبشائر ويتميز ساحل البحر األحمر بوجود الشعب المرجانية التي تأوي
أصنافاً مختلفة من الحياة البحرية النادرة.

()1

ص َحفية في العالم:
النظم ال َّ
الص ـ َـحفية ف ــي الع ــالم م ــن حي ــث الملكي ــة وط ــرق اإلص ــدار والممارس ــة
تخض ــع ال ــنظم َّ

َّحفية والرقابة ونظام الجزاءات والعقوبات إلى البيئة السِّياسية واالجتماعية إلى اربعة نظـم
الص َ
رئيسية لإلعالم في العالم هي:

أوالا :النظام السلطوي الذي ظهر في أوروبا وارتـبط بظهـور الطباعـة والسـيطرة علـى الطباعـة
وطرق إصدار الصحف واستمر حتى نهاية القرن السابع عشر ،وحظـر حريـة الـرأي والتنكيـل
بالكتب والمفكرين ويقوم هذا النظام على توجيه الصَّحافة للعمـل علـى تحقيـق أهـداف السـلطة
وخدمتها ،وخصائص هذا النظام يسمح لألفـراد بتملـك الصـحف إلـى جانـب الحكومـة ويشـترط
الحصـول علـى تــرخيص مـن الحكومـة ويشــترط دفـع تــامين مـالي مـنح الســلطات االداريـة حــق
توقيــع الجـزاءات والعقوبــات علــى الصــحف وحــق تعطيــل الصــحف أو إلغائهــا وللســلطة الحــق
فــي فــرض الرقابــة علــى الصــحف وال يســمح هــذا النظــام بنقــد نظــام الحكــم أو رئــيس الدولــة

()1

متاح على الموقع ،www.sudan.gov.sd ،تاريخ الدخول 2015/8/1م.
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الصـ َـحفي القيــد المســبق ،وقــد انحســر هــذا النظــام مــع تطــور الفكــر
ويشــترط لممارســة العمــل َّ

الليبرالي في أوربا إال أنه موجود في بعض الدول.

()1

ثانيا:النظام الليبرالي كانت بدايته في النصف الثاني من القرن السابع عشر نتيجة لألصـوات
التي كانت تدعوللحريـة والمسـاواة مثـل جـون ميلتـون وجـون لـوك وجـان جـاك روسـو وغيرهمـا،
وكان هدف الليب رالين تقليـل القيـود التـي تفرضـها الدولـة وحصـر دور السـلطة فـي تحقيـق أمـن
الفرد وسالمته وخيره العام والتخلص من رقابة الدولة ،ومبـادئ النظـام الليب ارلـي تقـوم علـى أن
يعرف الفرد حقه طبيعي كحقه في الماء والهواء ،ولكي يمارس الفرد هذا الحق البد للصحافة
ان تتمتع بحريتها دون أية قيود وأن من حق الفرد أن يختار مـا يعرفـه وحـق الفـرد إصـدار مـا
يشاء من الصحف دون تصريح من السلطة وأن تكون العقوبات من القضاء.
ثالث ا :النظام اإلشتراكي :ولد هذا النظام في روسـيا بعـد قيـام الثـورة البلشـفية فـي عـام 1917م
واتخــذ االيدولوجيــة الماركســية مــذهبا للحكــم حيــث يعتبــر هــذا النظــام امتــداداً للنظــام الســلطوي
وهو يؤمن بأن الحقيقة ال توجد إال عند الدولـة لكـن المـذهب الماركسـي ينظـر للصـحافة نظـرة
إيجابية وهذا اختالف رئيسي بينه وبين النظام السلطوي الذي يفرض القيـود والرقابـة ،والنظـام
الماركسي عمل على منع الملكية الخاصة واحتكر الصحف لخدمة أهـداف الحـزب وال يسـمح
للصــحف بنقــد الحكومــة اوالحــزب الحــاكم ،ويمثــل اإلتحــاد الســوفيتي الســابق ارئــد هــذا النظــام،
حيــث كان ــت تص ــدر في ــه صــحيفتان هم ــا الب ارف ــدا وتعن ــي الحقيقــة وأزفيس ــتيا وتعن ــي األخب ــار،
الصــحافة فــي النظــام االشــتراكي بقضــايا المجتمــع السِّياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية
وتـرتبط َّ
والتبشير والدعوة لها بين الجماهير.
رابعاااا ا :نظـ ــام المسـ ــئولية االجتماعيـ ــة  :دعـ ــت التطـ ــورات االقتصـ ــادية فـ ــي والواليـ ــات المتحـ ــدة
األمريكيــة الــي اظهــار الحاجــة الــي الت ـزام المنشــأت بمســئوليتها االجتماعيــة حيــث قــوى تيــار
االحتكــارات االقتصــادية  ،وانــدفعت المشــروعات نحــو تحقيــق اكبــر قــدر ممكــن مــن المصــالح

( )1صالح محمد ابراهيم ،مدخل الي الصحافة والقانون الحريات والضمانات وأخالقيات المهنة ،توزيع كولي ،الخرطوم  ،1995ص .104-101

20

الخاصة للمشروع على حساب المصلحة العامة للجماهير  ،يـؤرخ لهـذا النظـام فـي اإلعـالم و
الصــحافة بتقري ــر لجنــة حري ــة الص ــحافة األمريكيــة الص ــادر ع ــام 1947م الــذي نب ــه ال ــى أن
التجاوزات التي تحدث من قبل اإلعالم و الصـحافة لهـا اكبـر الضـرر علـى المجتمـع  ،وعلـى
الصحافة االلتزام بالقيم المهنية .

()1

صحافة في المنطقةالعربية:
ال َّ
ظهرت الصَّحافة في المنطقةالعربية واإلسالمية في أواخر القرن الثامن عشر على يـد
الحملةالفرنسية التـي جـاءت إلـى مصـر عـام 1798م،وجـاءت معهـا الصـحف ،وفـي منتصـف
الصــحافة فــي مصــر ،إمــا فــي بقيــه
القــرن التاسععشــر ظهــرت جريــدة ئالوقــائعئومن بعــدها نشأت َّ
الــدول العربي ــة فق ــد ظه ــرت الص ــحف ف ــي النصــف الث ــاني م ــن الق ــرن التاس ــع عش ــر،في فتـ ـره
الدولةالعثمانيـ ــة فـ ــي سـ ــوريا ومنطقـ ــه الشـ ــام والع ـ ـراق ،وظهـ ــرت فـ ــي الجزيرةالعربيـ ــة فـ ــي عـ ــام
1300هجــري1880-م ،وذلــك عنــدما دخلــت المطبعةالمملكةالعربيةالســعودية فــي عهــد ال ـوالي
التركي عثمان نوري باشا،وعرفت المملكة الصحف في عام  1226هجري1908-م ،أي بعد
ربــع قــرن مــن وصــول المطبعــةإلىأرض الحجازوعرفــت منطقــه المغــرب العربــي الصــحف فــي
أوائــل هــذا القــرن عــن طريــق نشــر الصــحف الفرنســية واالســبانية ولــم تعــرف منطق ـة الخلــيج
الصــحافةإال فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العش ـرين .وفــي عــام  1286هجــري يــوم
العربــي َّ
الثالث ــاء المواف ــق  5ربي ــع األول  17حزيـ ـران 1869م ص ــدرت أول جري ــدة ف ــي العـ ـراق ،وق ــد
أنشــاها ال ـوالي مــدحت باشــا فــي بغــداد باســم ئجريــدة الــوزراءئ ،وفــي لبنان،صــدرت أول جريــدة
باسم ئحديقةاألخبارئ لخليل الخوري سنة 1858م .وفي تونس،صدرت جريدة ئال ارئد الفرنسيئ
سنة 1860م ،وفـي ليبيا،صـدرت جريـدة ئطـرابلس المغـربئ سـنة 1866م .وفـي األردن كانـت
صحيفة ئالحق يعلوئصدرت فـي ئمعـانئفي عـام 1920م.وكانـت تطبـع (بالفالوطـة) فـي مخـيم
األميرعبد اهلل،ثم انتقلت إلى عمان العاصمة (.)1
سودانية:
صحافةال ُّ
نشأة ال َّ
( )1صالح عبد اللطيف ،الصحافة المتخصصة ،مكتبة ومطبعة الشعاع الفنية ،االسكندرية2002 ،م ،ص .10
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بموجب اتفاقية الحكم الثنائي بين بريطانيا ومصر فـي عـام 1998م سـيطرت بريطانيـا
الس ــودان أص ــبحت الح ــاكم الفعل ــي لل ــبالد وب ــدأ كتش ــنر أول ح ــاكم ع ــام
عل ــى األوض ــاع ف ــي ُّ
للسودان وأحكمت بريطانيا السيطرة علـى كـل أوجـه الحيـاة وقـد امتـدت السـيطرة إلـى الصـحف
التـي صـدرت بتشـجيع وايعـاز مـن الســلطات البريطانيـة لخدمـة أهـداف اإلسـتعمار( .)1ودخلــت
المطبعة مستجلبة للسودان في عهدي اإلسـتعمار التركـي واالنجليـزي ثـم ورثـت الثـورة المهديـة
الســودان اشــكال
مطــابع الحجــر واســتخدمتها فــي التعبئــة والتوعيــة ،وقــد ســبق إنشــاء صــحيفة ُّ
للص ِـحْي َفة فـإذا كـان مفهـوم الصـحيفة يعنـي
صحفية ال يمكن اعتبارهـا صـحفاً بـالمعني العلمـي َّ
الســودان ال
الــورق والطباعــة وجمهــور الق ـراء فــان االشــكال التــي ظهــرت قبــل ظهــور صــحيفة ُّ

ينطبق عليها هذا المفهوم ،وال تعتبر منشورات المهدية عـام 1885م نوعـا مـن الصـحف فهـي
منشــورات بمثابــة بيانــات تــروج لفكــر المهديــة فــي بدايــة الــدعوة ،وقــد جمعــت هــذه المنشــورات
فيمــا بعــد فــي مجلــدات ســميت منشــورات المهديــة ،وفــي المقابــل كانــت هنالــك نش ـرات معاديــة
الســودان ،وأيض ـًا فــي عــام 1896م صــدرت نش ـرات عــن
للمهديــة تصــدر فــي س ـواكن شــرق ُّ
االحتالل االنجليزي تتضمن أنباء الجيش الغازي المحتل منها نشرة دنقال وجورنال حلفا ،وفي
الســابع مــن مــارس 1899م ظهــر العــدد األول مــن صــحيفة الجازيتــة متضــمنا نــص االتفاقيــة
الس ــودان ف ــي أرب ــع
الس ــودان وق ــد ص ــدرت جازيتة ُّ
الثنائي ــة ب ــين مص ــر وبريطاني ــا بش ــأن إدارة ُّ
صــفحات مــن الحجــم الصــغير ،وتعتبــر الجازيتــة مشــابهة لصــحيفة الوقــائع المص ـرية ،ويــرى
الســودان ،فهــي تعتبــر وســيلة
بعــض البــاحثين انهــا جــزء مكمــل لخطــة بريطانيــا فــي احــتالل ُّ
اتصـال بـين اإلدارة البريطانيــة واهـل الـبالد حيــث تشـعرهم مـن خــالل نشـرها لألوامـر والقـوانين
عن بالدهم انها تحكم بالقانون وليس برغبات الحكام ،كما كان الحال في عهد الدولـة التركيـة
الصـحافة فـي السُّـودان بصـحيفة الجازيتـة
وعهد المهدية ،وكان بعض الباحثين يؤرخون لنشـأة َّ
وهي في الواقع كانت مجرد مطبوع ينشـر القـوانين واللـوائح الحكوميـة ،ويسـتند البـاحثون الـذين

( )1صالح محمد ابراهيم ،مدخل الي الصحافة والقانون الحريات والضمانات وأخالقيات المهنة ،مرجع سابق ،ص .105
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َّحافةالســودانية علــى انهــا كانــت منتظمــة الصــدور وتطبــع
يعتبــرون الجازيتــة بدايــة ظهــور الص
ُّ
وتوزع على موظفي الحكومة.

()1

وفــي ع ــام  1903منح ــت حكومــة السُّودانأص ــحاب دار المقطَّـ ـم بالقــاهرة ف ــارس نم ــر
ويعقــوب صــروف وشــاهين مك ــاريوس امتيــاز إصــدار ص ــحيفة ( ،)2وقــد أوفــدت دار المقط ــم
اثنين من رجالها هما خليل ثابت ولبيب جردين إلى السُّـودان فأصـد ار جريـدة السُّـودان (عربيـة
– إنجليزية) امتدادًا لسياسة المقطَّم األم وكانت تصدر مـرتين فـي األسـبوع وقـد أبـرزت جهـود
بعض الوطنين وكتاب الجاليات ونوهـت حينهـا بالشـئون االقتصـادية ،وفـي العـام 1912م قـدم
للسودان السوري عبد الكـريم قلـيالت فأصـدر سـودان هي ارلـد مـن مطبعـة فكتوريـا وحملـت فـي
طبعتها العربية (رائد السُّودان) وكانت من قبل تطبع باالنجليزيـة واليونانيـة ،وشـهد مطلـع عـام
الص ـ َـحفي حس ــين شـ ـريف واحتجب ــت الجري ــدة
الس ــودان بمجاه ــدات َّ
1919م ص ــدور حض ــارة ُّ
ليمتلكها السادة علي المرغني وعبـد الـرحمن المهـدي والشـريف حسـين الهنـدي لتصـدر نصـف

أسبوعية.
وفــي العــام 1978م أصــدر التــاجر ســليمان داؤد منــديل الجريــدة التجاريــة األســبوعية،
وفي العام 1931م صـدرت مجلـة الفجـر لمحررهـا عرفـات محمـد عبـداهلل ،كمـا صـدرت مجلـة
الســودان للســيد ســليمان ِك َّشــة ،وشــهد عــام 1935م مولــد أول
الســودان للس ـواكني ومجلــة م ـرآة ُّ
ُّ
صــحيفة ســودانية هــي جريــدة النيــل ،وفــي العــام 1942م أصــدرت اإلذاع ـة مجلتهــا ثــم توالــت
اإلصدارات حتى االستقالل.

()3

سودان:
صحافة الوطنية في ال ُّ
ال َّ
إذا اعتبرنا أن صحيفة السُّودان هي أول صحيفة تصدر فـي السُّـودان فأصـحابها هـم
أصـحاب جريـدة المقطـم التــي كانـت تصـدر فــي مصـر ،ومهـدت جريــدة السُّـودان إلـى ظهــور
الصحف األخرى الوطنية على يد السُّـودانيين ،ومـن عوامـل ظهـور الصَّحافةالسُّـودانية ظهـور
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السُّودانيين المتعلمين الذين تخرجوا في كلية غـردون والمدرسـة األبتدائيـة ،وثـاني هـذه العوامـل
هوتحسن األوضاع اإلقتصادية وانتعاش التجارة وانشاء مشروعات اتصالية ،مثل إنشاء الخط
الحديــدي مــن الخرطــوم إلــى األبــيض عــام 1912م ،وافتتــاح مينــاء بورتســودان عــام 1909م،
وتحســين شــبكة التلفون ـات فــي العاصــمة ،وأنشــئت الفنــادق والمصــانع الصــغيرة والن ـوادي ممــا
ساعد على ظهور رأي عـام مسـتنير وكتـاب سـودانيين مثـل الشـيخ البنـا وأحمـد محمـود صـالح
وتوفيــق صــالح جبريــل ،وظهــرت ب ـوادر الحركــة الوطنيــة التــي أدت إلــى إنشــاء جمعيــة الل ـواء
االبيض التي قادت ثورة 1924م السُّودانية ضد االحتالل األجنبي.
الصــحافة الوطنيــة هــو أن اإلنجليــز بعــد أن
ومــن الجوانــب التــي ســاعدت علــى ظهــور َّ
َّحفيين األجانب لخدمـة مصـالحهم أروا أن صـحيفة يحررهـا سـودانيون يمكـن أن
استخدموا الص َ

تخدمهم أفضل من خدمة األجانب ،وفي هذا المناخ ظهـرت صـحيفة ئحضـارة السُّـودانئ التـي
تـأرس تحريرهــا حسـين شـريف والــذي دعـا إلــى إنشــاء صـحيفة وطنيــة تمــأل الفـ ار الــذي تركتــه
الســودانتمثل
الســودان بعــد اختفائهــا ،وأجمــع البــاحثون علــى أن صــحيفة حضــارة ُّ
صــحيفة ارئــد ُّ
أول ص ـ ــحيفة وطني ـ ــة س ـ ــودانية وأنه ـ ــا ب ـ ــدأت وطني ـ ــة وه ـ ــدفها ومض ـ ــمونها خدم ـ ــة اإلح ـ ــتالل
البريطـاني.

()1

والم ِ
الحـظ لتـاريخ الصَّحافةالسُّـودانية خـالل هـذه الفتـرة يجـد أن الحكومـة كانــت
ُ

الســودان
تتــدخل فــي إدارة الصــحف ،فقــد وفــرت الحكومــة المســاعدات الماليــة واألدبيــة لجريــدة ُّ

التــي كانــت تنشــر أخبــار الحكــام والدعايــة لبريطانيــا وكــان عــدد الصــحف فــي تلــك الفت ـرة مــن
ال جــدًا وكــان تأثيرهــا محــدودًا بســبب قلــة عــدد المتعلمــين وانتشــار األميــة.
تــاريخ ُّ
الســودان قلــي ً
الص ــحافة
وطبق ــت بريطاني ــا نظامـ ـاً ص ــحفياً س ــلطوياً ف ــرض نظ ــام الت ــرخيص وتس ــخير خدم ــة َّ
للســلطة الحاكمــة وكانــت الصــحف فــي تلــك الفت ـرة التــى ســبقت صــدور قــانون 1930م تتميــز
بصــغر الحجــم وغيــاب البنيــان والهياكــل والفقــر فــي الم ـوارد .ولــم تعــرف صــحف تلــك األيــام
التقسيمات اإلدارية المعروفة في الصحف وكانـت تعتمـد علـى إسـهامات الكتـاب والمتعـاونين،
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الص َـحفي حتـى عـام 1930م ،وكانـت
ولم يكن يوجد في السُّودان دستور أوقانون ينظم العمل َّ
الصـحف خـالل هــذه الفتـرة تخضـع للقيــود الكاملـة التـي تفرضــها السـلطات اإلسـتعمارية ،التــي

الس ــودان
كانــت تمتلــك حــق تعطيلهــا ومراقبتهــا .ولق ــد أدي التطــور السياســي ونموالــوعي فــي ُّ
خالل العشرينات مـن هـذا القـرن إلـى زيـادة الصـدام مـع السـلطة اإلسـتعمارية وكـان مـن نتـائج
هــذا الع ـراك قيــام نــادي خريجــي المــدارس فــي العــام  1918الــذي كــان منب ـ اًر للتعبيــر للشــعراء
والكتاب والخطباء إال أن نشاط النادي كان تحت مراقبة اإلدارة البريطانية.
سودان:
صحافة األدبية في ال ُّ
ال َّ
ال عن الصَّحافةالسِّياسية حيث أدرك المتعلمون والمثقفـون
ظهرت الصَّحافة األدبية بدي ً
السُّودانيون عدم إمكانية استمرار الصَّحافة إذا لم ترضـى عنهـا سـلطات االحـتالل فـي الـبالد،
الصـحافة األدبيـة ،خاصـة وأن قـانون
لذلك بدأت تظهر فـي المـدارس اتجاهـات صـحفية وهـي َّ
الصـحافة التـي تنتقـد وتعـارض سياسـة
الصَّحافة األول عام 1930م وضع رقابة مشددة علـى َّ
الصــحافة األدبيـة إلــى تعــدد المجــالت والصـحف األدبيــة التــي تحولـت
االنجليـز ،وأدى ظهــور َّ
مــن االدب إلــى السياســة لتعبــر عــن رأيهــا ومنهــا تخــرج جيــل مــن السياســيين قــادوا الــبالد إلــى
االستقالل.

()1

وتعتبر مجلة النهضة أول مجلة أدبية تصدر في السُّودان وكانت تصدر مكتوبة باليـد
يتداولها مجموعة من األ صدقاء ،ومحررها محمد عباس أبو الـريش الـذي تقـدم بطلـب لجهـات
االختصاص لتكون مجلة رسمية وتمت الموافقة لـه بـذلك ودفـع مبلـغ واحـد جنيـه قيمـة التـأمين
الصـحافة ،وبـذلك أصـبحت مجلـة أدبيـة رسـمية تصـدر يـوم األحـد مـن كـل
حسب نص قـانون َّ
أســبوع ،وفتح ــت مجلــة النهض ــة البــاب أم ــام المثقفــين حي ــث صــدرت مجل ــة الفجــر لص ــاحبها
عرفــات محمــد عبــداهلل ،ثــم ظهــرت مجلــة ئاألصــيلئ أيض ـاً تصــدر باليــد ويصــدرها محمــد عبــد

الوهاب ،ومجلة ئمرآة السُّودانئ التي أصدرها سليمان ِك َّشـة عـام 1933م ومجلـة غـردون التـي
كــان يحــرر فيهــا أســاتذة وطلبــة الكليــة ،وظهــرت مجــالت متخصصــة مثــل الكشــافة ،ومجــالت
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دينية مثل الطريق القويم ،وجريدة السُّودان لصاحبها عبد الرحمن ومحمد السيد السواكني عام
1934م ومجل ــة الجري ــدة التجاري ــة األس ــبوعية األدبي ــة لص ــحابها س ــليمان قن ــديل ،وتتس ــم ه ــذه
المجالت بأنها ابتعدت عن السياسة ودخلت معترك الحياة االجتماعية والثقافية.
سودان:
الصحافة الحزبية في ال ُّ
الســودان هــي التــي صــنعت الصــحف حيــث تشــكلت األح ـزاب
األح ـزاب السِّياســية فــي ُّ
السِّياســية ثــم بعــد ذلــك صــدرت الصــحف ويســتثني مــن ذلــك صــحيفة النيــل التــي ظهــرت عــام
 1935م لهــدف اقتصــادي ثــم أصــبحت فيمــا بعــد صــحيفة حزبيــة تعبــر عــن طائفــة األنصــار
حيث صدر العدد األول لها كصحيفة يومية تصدرها شركة الطبـع والنشـر التـي تأسسـت عـام
 1935م كشـركة مسـاهمة تضـم السـيد عبـد الــرحمن المهـدي زعـيم طائفـة األنصـار ومصــطفي
أبـو العـال رأس مـالي ،باإلضـافة للتـاجر اليونــاني كونتوميخـالوس ،ويرجـع لـه الفضـل فـي فكـرة
إنشــاء صــحيفة ئالنيــلئ لخدمــة مصــالحه االقتصــادية ،وتــم اختيــار حســين صــبحي المصــري
الجنســية الــذي كــان ي ارســل مجلــة الجمهــور التــي كانــت تصــدر فــي االســكندرية كــأول رئــيس
تحرير لصحيفة النيل .وتبلورت أهـداف الصـحيفة علـى االتجـاه الـوطني والتعـاون االقتصـادي
الســودان ،ثـم بعــد ظهــور األحـزاب السِّياســية تحولــت الصـحيفة إلــى جريــدة ناطقــة
بـين مصــر و ُّ
بلســان طائفــة االنصــار فتبنــت الصــحيفة سياس ــة حــزب االمــة تنــادي باالســتقالل بعيــداً ع ــن
مصــر ،واســتمرت صــحيفة النيــل فــي صــدورها حتــى عــام 1960م وتوقفــت فــي عهــد الحكــم
العسكري األول.

()1

سودان:
الصحافة العسكرية في ال ُّ
هناك روايتان لبداية صدور أول عدد من صحيفة القوات المسلحة السودانية  ،ال ارواية األولى
تق ــول أن الع ــدد األول ص ــدر ف ــي ي ــوم /8ن ــوفمبر1969/م وه ــذه الراوي ــة ذكره ــا الس ــيد أحم ــد
عبدالرحمن القرافي في صحيفة القوات المسلحة في مقال بعنوان حقـائق وأحـداث (1969م –
2005م) وأورد هــذه المعلومــة ايض ـاً المقــدم ركــن دكتــور الطــاهر محمــد اب ـراهيم فــي كتابــه (
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رؤى فـي الصــحافة العســكرية ) أمـا الراويــة الثانيــة ذكرهـا اللـواء معــاش الـدكتور محمــود قلنــدر
رئيس التحرير األسبق للصحيفة في أن بداية صدور صحيفة القـوات المسـلحة كـان فـي العـام
1970م  ،واتفقـت الـروايتين بــأن فكـرة إصـدار الصــحيفة كانـت بـاقتراح مــن فريـق مـن الخبـراء
الروس يدرسون كيفية إعادة هيكلـة الجـيش السـوداني وتـأثر بهـؤالء الخبـراء قـادة إنقـالب مـايو
عنــدما كــان المــد الشــيوعي فــي أوجهــه  .وكــان الهــدف األساســي مــن إنشــاء الصــحيفة عكــس
أخب ــار الج ــيش السـ ــوداني  ،وذك ــر الس ــيد العميـ ــد مع ــاش عب ــدالباقي الجيالنـ ــي وال ــذي عمـ ــل
بالصــحيفة فــي الفت ـرة مــن (1975م – 1995م) أن أســم الصــحيفة فــي صــدورها األول كــان
صـحيفة (األحـرار) تيمنـاً بالضـباط األحـرار الـذين نفـذوا إنقـالب مـايو وكـان أول رئـيس تحريـر
للصــحيفة الســيد اللـ ـواء معــاش ع ــوض أحمــد خليفــة وهن ــاك مــن يق ــول أن اول رئــيس تحري ــر
للصحيفة هو السيد إبراهيم عبد القيوم ومدير التحريـر االسـتاذ سـيد علـي كـرار و السـيد أحمـد
عبدالرحمن سكرتير التحرير .

( )1

سودانية:
صحافةال ُّ
نماذج من ال َّ
سودان:
صوت ال ُّ
صدرت في  1940م من شركة السالم للطبع والنشر ساهم فيهـا السـيد علـي الميرغنـي
زعيم طائفة الختمية ،وكانت صحيفة يومية في حجم التابلويـد ومتعاطفـة مـع مصـر واسـتمرت
في الصدور حتى عام 1966م.
صحيفة العلم:
ص ــدرت ف ــي ع ــام  1953م ناطق ــة بلس ــان الح ــزب ال ــوطني االتح ــادي ،ص ــحفة يومي ــة
وتصــدر فــي أربــع صــفحات مــن الحجــم الكبيــر ثــم غيــرت إلــى حجــم التابلويــد وتوقفــت عــن
الصدور في عام 1968م.

( )1الدورة التدريبية ع تنمية مهارات العاملي في أجهزة اإلعالم األمني ع خالل الفترة م 2014/2/13-9م ع تجربة اإلعالم األمني بالشرطة
السودانية ع إعداد أ.د عبد المحس بدوي محمد أحمد ع الرياض ع 2014م ع ص . 31-30
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صحيفة الرأي العام:
ظهرت كصحيفة مستقلة عام 1945م ثم تحولـت إلـى صـحيفة اتحاديـة معاديـة لحـزب
األمة والسياسة البريطانية ،صاحبها ورئيس تحريرها إسماعيل العتباني.
صحيفة الميدان:
أصدرها الحزب الشيوعي السُّوداني في عام 1954م نصف أسبوعية تصدر فـي أربـع
صــفحات مــن الحجــم الصــغير رئــيس تحريرهــا حســن الطــاهر زروق وحصــلت علــى مطبعــة
خاصة في عام 1957م .تبلورت سياستها وأهدافها فـي جـالء اإلسـتعمار والـدعوة للماركسـية،
وتوقفت عن الصدور في عهد الحكم العسكري األول 1958م ثم عاودت الصدور مرة أخـرى
في عام  1964م عقب عودت الحياة الحزبيـة ثـم توقفـت بعـد حـل الحـزب الشـيوعي بقـرار مـن
الجمعية التاسيسية عام 1965م.
صحيفة األخوان المسلمين:
صدرت عن جماعة األخوان المسلمين في السُّودان عام 1952م ،وركزت على نشاط
األ خ ـ ـوان المسـ ــلمين فـ ــي مصـ ــر وروجـ ــت لفك ـ ـرة الشـ ــيخ حسـ ــن البنـ ــا ودعـ ــت لمحاربـ ــة الفكـ ــر
الماركســي ،وكانــت الصــحيفة مقدمــة لصــدور صــحيفة الميثــاق اإلســالمي التــي صــدرت بعــد
االستقالل عام 1974م.
سودان:
صحافة اإلقليمية في ال ُّ
ال َّ
صحيفة الجزيرة:
ظهــرت فــي وقــت مبكــر حيــث ظهــرت صــحيفة الجزي ـرة بــاإلقليم األوســط عــام 1942م
لتكون مرادفة لمشروع الجزيرة الزراعي ،وكانت تصدر صحيفة الجزيرة في أربع صفحات من
الحجم المتوسط وتصدر باللغتين العربية واإلنجليزية.

()1

()1د .صالح عبد اللطيف ،الصحافة السودانية تاريخ وتوثيق ،مرجع سابق ،ص .61
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جريدة كردفان:
صدرت في عام 1945م في أربعة وعشـرون صـفحة فـي حجـم المجلـة ،كانـت شـهرية
الصدور ثم تحولت إلى مجلة أسبوعية تصدر في ثمانية صفحات ،صـاحبها ورئـيس تحريرهـا
الفاتح النور.
صحافة المتخصصة:
ال َّ
لســودانية عــن طريــق األدب وذلــك فــي خــالل
الصــحافة المتخصصــة الصَّحافةا ُّ
دخلــت َّ
الصـحافة بسـبب مواقفهـا الوطنيـة
الفترة التي فرضت فيها حكومة االحتالل قيودًا مشددة علـى َّ
َّحفيين السُّودانيين إلصـدار مجـالت أدبيـة مثـل النهضـة والفجـر الجديـد حيـث
ولذلك اتجه الص َ

بدأت كمجالت أدبية ثم انخرطت في القضايا السِّياسية.
سودان:
صحافة العمالية في ال ُّ
ال َّ

الصــحافة العماليــة بالناحيــة السِّياســية حيــث قاومــت اإلســتعمار وعملــت علــى
ارتبطــت َّ
زيــادة االنتــاج وتطــور التنميــة مــن خــالل نشــر الــوعي العمــالي وكانــت ثــورة 1924م صــحوة
للوعي القومي حيث شارك العمال في الثورة بالتالحم واالتحاد ،وتـم افتتـاح نـادي العمـال فـي
الص ــحافة
 1934م ال ــذي أص ــبح مرك ــز إش ــعاع ثق ــافي ،وأب ــرز اهتم ــام المؤسس ــات العمالي ــة ب َّ
الص ــحافة
الص ـ َـحفي ،وظه ــر ذل ــك م ــن خ ــالل الص ــحف الحائطي ــة ،ومص ــدر تموي ــل َّ
والعم ــل َّ
العمالية من اشتراكات العضوية وتبرعات العمال وذلك ضماناً الستقاللها وتأكيداً لحريتهـا فـي

خدمة قضايا العمال.
صحافة العمالية:
نماذج من ال َّ
سوداني:
مجلة العامل ال ُّ
وهي أول مجلة متخصصة لقطـاع العمـال والتـي أصـدرها نـادي العمـال بـالخرطوم فـي
عــام 1946م وقــد لعبــت دو اًر اساســياً فــي زيــادة الــوعي العمــالي والــوطني وســاهمت فــي حــل
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النزاعات بين لجان النادي وفتحت صفحات للعمـال للمطالبـة بحقـوقهم ،وقـد توقفـت الصـحيفة
في عام 1948م بقيام النقابات في 1949م.
صحيفة الطليعة:
الســودان وكــان
صــدرت فــي الفت ـرة مــن 1954م – 1958م مــن اتحــاد نقابــات عمــال ُّ
َّحفية وكان مـن أسـباب توقفهـا عـزوف العمـال عنهـا
مسموح لها بممارسة مختلف الشؤون الص َ

التخاذها اتجاهاً سياسياً وانصرافها عن هموم العمال وقضاياهم الوطنية.
سوداني:
صحيفة العامل ال ُّ

أصــدرتها و ازرة الثقافــة واإلع ــالم عقــب ثــورة أكت ــوبر 1964م وكانــت صــحيفة رس ــمية
الغرض منها تشجيع الفكر العمالي في الدولة.
مجلة العمل:
أصــدرتها و ازرة اإلعــالم والعمــل فــي عــام 1967م بغ ـرض التعريــف بــالقوانين النقابيــة
واجـراء الد ارســات حولهــا وقــد ســاهمت فــي نشــر أنشــطة النقابــات وشــجعت اإلبــداعات الثقافيــة
ونشر الوعي وربط العمال بواقع بالدهم ،وتوقفت عن الصدور في عام 1970م.
صوت الحق:
صدرت في عام 1972م من الهيئة النقابية لعمال المطبعة الحكوميـة واهتمـت بالعمـل
الثقافي واإلداري واألدب والرياضة والفنون.
جريدة صوت العمال:
صدرت في عام 1980م وهي نصف شهرية مؤقتـة وكـان رئـيس مجلـس اإلدارة السـيد
محم ــد عثمـ ــان جمـ ــاع ورئـ ــيس تحريرهـ ــا بشـ ــير عبـ ــدالغني مقـ ــرر سـ ــكرتارية الثقافـ ــة واإلعـ ــالم
باإلتحاد ،وركزت الصحيفة على وحدة الحركة النقابية وساهمت في نشـر الثقافـة العماليـة مـن
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خــالل إ قامــة نــدوات حــول قــانون نقابــات العمــال ،توقفــت الجريــدة عــن الصــدور بســبب مشــكلة
التمويل وتحديد المسؤوليات والتوزيع وعدم تفريق المحررين والمراسلين للجريدة.

()1

وعقب الحرب العالمية الثانية بدأ عهد جديد في تاريخ الصَّحافةالسُّودانية مـع ازدهـار
الحياة السِّياسية واالجتماعية فصدرت صحيفة الرأي العام في عام 1945م وجريـدة الصـراحة
في عام 1949م وجريدة األيام في عام 1953م وكانـت هـذه أهـم الصـحف التـي صـدرت فـي
السُّودان قبل االستقالل وفي عام 1961م صدرت صحيفة الصَّحافة.

()2

صحافة في فترة الحكم العسكري األولى 1985م – 1964م:
ال َّ
فــي هــذه الفت ـرة ســيطر المجلــس العســكري علــى الســلطة بقيــادة الفريــق إب ـراهيم عبــود،
وتعطلـ ــت الصـ ــحف الحزبيـ ــة بموجـ ــب ق ـ ـ اررات الحكـ ــم العسـ ــكري وسـ ــمح للصـ ــحف المسـ ــتقلة
االستمرار في الصدور تحت تهديد سالح اإليقاف والتعطيل والمصـادرة والمحاكمـة فـي حـال
المساس بالحكم حيث استمرت صحف األيام والرأي العـام وغيرهـا مـن الصـحف المسـتقلة فـي
الصدور .وخالل هذه الفترة تعرضت الصحف التي استمرت في الصدور لعمليـات المصـادرة
والمحاكمة وفرض العقوبات عليها ألنها كانت تنشر ما ال ترضى عنه الحكومة.
صحيفة الثورة:
هي لسان حال الحكم العسكري األول صدرت في أغسطس 1960م ،يوميـة الصـدور
في ثمانية صـفحات مـن الحجـم الكبيـر ،أول رئـيس تحريـر لهـا كـان عبـد اهلل رجـب ،وصـدرت
عـ ــن و ازرة االسـ ــتعالمات والعمـ ــل لخدمـ ــة النظـ ــام العسـ ــكري ونشـ ــر سياسـ ــاته وتقـ ــديم الخدمـ ــة
اإلخبارية اليومية عن أخبار البالد والتطورات الداخلية والتقدم االقتصادي واالتجـاه الصـناعي

()1د .صالح عبد اللطيف ،الصحافة السودانية تاريخ وتوثيق ،مرجع سابق ،ص .83-82

() 2صالح محمد ابراهيم ،مدخل الي الصحافة والقانون الحريات والضمانات وأخالقيات المهنة ،مرجع سابق ،ص .111-108
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والحيــاة االجتماعيــة ،واســتمرت صــحيفة الثــورة فــي الصــدور حتــى  21اكتــوبر 1964م تــاريخ
انتهاء الحكم العسكري األول.
صحافة في فترة الحكم العسكري الثانية 1969م – 1985م:
ال َّ
كانـت الصــحف الحزبيــة منتشـرة وكانــت معظــم الصـحف قــد عــادت إلــى الظهــور بعــد
نهاية الحكـم العسـكري األول لكـن هـذا النشـاط توقـف بعـودة الحكـم العسـكري مـرة ثانيـة وحلـت
الص ــحافة واختصــرت الص ــحف إل ــى صــحيفتين ممل ــوكتين لإلتح ــاد
األح ـزاب ث ــم جــرى ت ــأميم َّ
الصـ َـحفيون مــن الســاحة ومــنهم مــن اشــتغل بــأمور
الصــحافة واختفــي َّ
االشــتراكي همــا األيــام و َّ
التجارة أوالطباعة ومنهم من هاجر.

()1

سودان لألنباء (سونا– :) SUNA
إنشاء وكالة ال ُّ
في فترة الخمسينيات والستينيات كانت هناك وكاالت أنباء صغيرة مملوكـة ألفـراد تقـوم
على الجهد الشخصـي للصـحفيين ،مثـل وكالـة أنبـاء أفريقيـا الجديـدة والتـي يملكهـا عبـدالرحمن
َّحافةالســودانية لمالكهــا
مختــار ،ووكالــة أنبــاء الخرطــوم لصــحابها إدريــس حســن ،ووكالــة الص
ُّ
عبدالكريم عثمان ،وكانت هذه الوكاالت محدودة النشاط بسبب ضـعف اإلمكانـات والمعـدات،
وتق ــوم بتوزي ــع نشـ ـراتها بش ــكل غي ــر من ــتظم عل ــى الص ــحف والمكات ــب اإلعالمي ــة ،وف ــي ع ــام
 1970م القيـت نشــاطات هــذه الوكـاالت واعلــن النظــام الحــاكم العسـكري الثــاني بقيــادة الـرئيس
جعفر نميري على إنشاء وكالة أنباء ،حيث بـدأ عمـل الوكالـة عـام 1973م ووضـع لهـا قـانون
الس ـودانية
إنشــاء يشــبه قــانون وكالــة أنبــاء الشــرق األوســط المص ـرية ،وأصــبحت وكالــة األنبــاء ُّ
ليست مجرد وكالـة أنبـاء تبـث األخبـار وانمـا صـارت جهـاز معلومـات واتصـال للدولـة فأمـدتها
الحكومة بمعينـات فنيـة وخطـوط اتصـال فـي الـداخل والخـارج وكانـت تنقـل أخبـار األقـاليم إلـى
رئاسـة الجمهوريــة ،وأصـبحت الوكالــة تابعـة لرئاســة الجمهوريـة ،حيــث وصـف محــرر صــحيفة
اللوموند الفرنسية في مقال له في  6يونيو1984م رئيس الجمهوريـة جعفـر نميـري بأنـه رئـيس
()1د .صالح عبد اللطيف ،الصحافة السودانية تأريخ وتوثيق ،مرجع سابق ،ص .96 - 91
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لوكالة السُّودان لألنباء ،وهذا الوصف إشارة من المحرر إلى االهتمام الذي تجده الوكالـة مـن
قبــل الحكومــة ،وممــا يــدل علــى ذلــك أن ال ـرئيس جعفــر نميــري قــام بزيــارة لمقــر الوكالــة فــي 6
سـ ــبتمبر 1984م ووزع األ وسـ ــمة والنياشـ ــين علـ ــى القيـ ــاديين فـ ــي الوكالـ ــة وألقـ ــى كلمـ ــة قـ ــال
الســودان)) ،وتقــوم الوكالــة بإصــدار عــدة نش ـرات بــاللغتين العربيــة
فيهــا((:نحن وســونا نحكــم ُّ
واإلنجليزي ــة ت ــوزع عل ــى المش ــتركين م ــن الص ــحف واالذع ــات والس ــفارات وال ــو ازرات والهيئ ــات
الحكومية ،وللوكالة عدد من المكاتب والمراسلين في الخارج في القاهرة وتشـاد وكينيـا وأديـس
الس ــودان لألنب ــاء أق ــوى األجهـ ـزة اإلعالمي ــة ف ــي الدول ــة واعتم ــدت عليه ــا
أباب ــا ،وظل ــت وكال ــة ُّ
صحيفتا االيام والصَّحافة واإلذاعة والتلفزيون في نشر األخبار المحلية والحكومية.

()1

سودانية في الوقت الراهن:
صحافةال ُّ
ال َّ
عن حاضر الصَّحافةالسُّودانية يتبين أن الصَّحافةالسُّودانية متطورة من ناحية الكم
والمحتوى وفي كفاءة العاملين بها ،وفي الخمس سنوات االخيرة حدث بها تطور من ناحية
َّحفي
الشكل واإلخراج والتصميم واأللوان واستخدام الحاسوب في كل عمليات اإلخراجالص َ

باإلضافة إلى ازدي اد المهارات التقنية للصحف بصورة لم توجد قبل ذلك ،ومن ناحية
َّحفي يأخذ دوره وكذلك
َّحفي وأصبح التحرير الص َ
المضمون ظهرت أشكال التخصص الص َ
الحوارات خرجت من األطر التقليدية ،ومن حيث التوزيع توجد مشاكل قد ترجع إلى العدد

الكبير للصحف إذ أنها لم تتطور من حيث التوزيع.

()2

وبالنظر لواقع الصَّحافةالسُّودانية فأنها مرت بمراحل متعددة ،عبر حقب مختلفة من
أنظمة الحكم ومتغيرات الحياة ،ولذلك حدثت لها نقلة كبيرة على طريق التجديد والتقنيات
الحديثة ،عما كانت عليه في القرن الماضي ،كما اتسمت بتطبيقات معايير المهنة من
العيار ا لثقيل ،باإلضافة الكتساب مهارات استخدام الصورة واللون والورق واستخدام المطابع
الحديثة ،ولكن من الواضح أن الصحف السُّودانية ،ما زالت في حاجة لتحديث شكل
()1د .صالح عبد اللطيف ،الصحافة السودانية تاريخ وتوثيق ،مرجع سابق ،ص .111-108

() 2د.عبدالرحيم عمر محي الدين :الصحافة السودانية بين رمضاء السلطة ونيران مالك شركاتها ،شركة دار كاهل للدراسات والطباعة والنشر
المحدودة ،الخرطوم2009 ،م ،ص.100
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المضمون الصحافي ،إذ تحتاج للمسات في تبويب الجريدة ،فال يوجد منهج معين ،يم ّكن
القارئ من الوصول لما يبحث من صفحة محددة فيها .وعن مستوى الصحافيين ،مع التسليم
أن الصحافي السُّوداني عمومًا ،يتميز بقدر كبير من المهنية واإلحترافية والقدرات والمهارات
تخرج اآلالف
الصحافية المشهودة عالميًا وعربيًا واقليميًا .إال أن هناك تسع جامعات سودانية ّ

من متخصصيالصَّحافة واإلعالم ،وهذا انعكس سلباً على الجودة والتأهيل الصحافي،
وضعف بيئة العمل الصحافي.
أما على مستوى المؤسسات الصحافية ،فهناك بعض المؤسسات الصحافية ،ال
تنطبق عليها معايير دور العمل الصحافي ،حيث تنعدم فيها مواصفات التصميم المعياري،
فبعضها يعمل في دار سكن أوشقق ،ال تتناسب مع طبيعة العمل الصحافي من أعلى إلى
أسفل ومن أسفل إلى أعلى كما ينبغي في المؤسسة اإلعالمية المنطبق عليها معايير
التصاميم المهنية .ومن ناحية أخرى فإن بعض المؤسسات الصحافية تفتقر إلى االلتزام
بالهيكل التحريري المتفق عليه معيارياً ،حيث يعاني بعضها من ضعف في هذه الناحية،
وبعض أقسامها اإلدارية غير منظمة.

()1

تمر الصَّحافةالسُّودانية بمرحلة انحدار وانعطاف حاد ليس بسبب تدهور مستوى
صناعة الصَّحافة وانما بسبب فقدانها لدورها ووظيفتها األساسية وذلك لسبب جوهري هو أن
هنالك خيط عنكبوتي متشابك تمثله الشركات والناشرين رجح االعتبارات التجارية على
َّحفية ،ويعتبر هذا من أهم أسباب تراجع الصَّحافةالسُّودانية ،حيث أصبحت
االعتبارات الص َ
الصَّحافة واحدة من السلع التجارية وأسباب االكتساب المادي دون مراعاة في كونها أداة
للتوعية والتثقيف ورسم اتجاهات الرأي العام ،وفقدان الصَّحافة لهذا الدور نتج عنه عدم
تالزم مسارها مع المجرى العام للتطور االجتماعي والسياسي.

()2

ومن أهم أسباب تراجع وانحطاط الصَّحافة ،فقدان الصَّحافة ثقتها في دورها وواجباتها
وأصبحت ظالً للسلطة السِّياسية التي تتحكم في التشريعات والموارد المالية ووسائل االتصال
()1حوار ،صحيفة الشرق االوسط ،مع األستاذ محي الدين تيتاوي ،الخميس  28يونيو2012م ،العدد .12266

( )2د .عبد الرحيم عمر محي الدين ،الصحافة السودانية بين رمضاء السلطة ونيران مالك شركاتها ،مرجع سابق ،ص .92
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والنقل مما يجعل الصَّحافة تنصاع لما تريده السلطة وهدفها ،وهذا ما عليه حال الصَّحافة
اآلن ،وبما أن الصَّحافة بال مقيدات قيمية فإنها تحولت إلى تجارة تسيطر عليها أخالق
المتاجرين مثاللحرص على الكسب .وأغلب الجهات الناشرة لم تكن حريصة على تطوير
مهنة الصَّحافة وتوسيع دائرة انتشارها بقدر ما تهتم بالكسب المادي فتدنى محتوى ومضمون
الصَّحافة لصالح خدمة قضايا اإلثارة والسوق والتوزيع دون االلتفات إلى قضايا المجتمع
َّحفية بكادر غير
الحقيقية ،وأيضاً من أسباب التراجع واإلنحطاط للصحافة الممارسة الص َ
َّحفي إما ضعيفاً أو خادماً ألهداف ذاتية
مؤهل ومدرب وغير مكتف مادياً ،جعل األداء الص َ
واعالنية ال تمت ألخالق المهنة وواجباتها بصلة.

()1

ومن أسباب التراجع أيضًا األزمة االقتصادية العالمية ومشكلة االقتصاد في السُّودان

وحروبه المتعددة والعبء االقتصادي التفاقيات السالم ،كما أن اإلدارة عبر الحكم الفيدرالي
تأخذ جزء كبير من موارد البالد ،هذا بجانب أسباب متعلقة ببيئة الصَّحافة كعدم التدريب

َّحفية ،حيث توجد صحافة قوية متنوعة بها مهنية عالية وصدقية ،وصدور 25
للكوادر الص َ
صحيفة سياسية يومية مقابل صحيفتين سياسيتين يوميتين في حقبة السبعينات ،هذه الـ 25
ال تعادل في توزيعها صحيفتي السبعينات ،وهذا يوضح أنه يوجد مشكل مادي ومهني ،حيث
ال يوجد أي ارتباط بين الصحيفة والقارئ ،حيث نجد الصحف االجتماعية أصبحت تهتم
بنشر أخبار الجريمة أكثر من االتجاه للصحافة الجادة كما اتجهوا أيضاً نحو الرياضية ،بل

توجد بعض الصحف الجادة اتجهت إلى إصدار صحف اجتماعية رياضية لكي تسندها

َّحفية ،هل نحن بحاجة إلى هذا الكم
مالياً ،إذا البد من وقفة واعادة نظر في تركيبتنا الص َ
الهائل من الصحف االجتماعية والرياضية ذات األثر السالب؟؟ فالمعروف أن نشر الجريمة
يساعد على انتشارها ،ويؤكد على أن تأثير الصَّحافة االجتماعية المهتمة بالجريمة سالب،
وأن عمليات المنع تعجز عن الوقوف أمام تيارات التقليد.

()2

التحديات التي تواجه الصَّحافةالسُّودانية:

()1المرجع نفسه ،ص .93

()2د.عبدالرحيم عمر محي الدين :الصحافة السودانية بين رمضاء السلطة ونيران مالك شركاتها ،مرجع سابق ،ص .111
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وفي سياق التحديات التي تواجه الصَّحافةالسُّودانية يتبين أن هناك بعض إف ارزات
تكدس أعداد كبيرة من الصحافيين ،منها بروز كتاب أعمدة من حديثي العمل الصحافي،
وهذه مسألة خطيرة ال بد من معالجتها ،ألن للمقال والعمود معايير تتطلب قدرات ومهارات
ورؤية وتجربة عميقة ،مع ضرورة وجود ُبعد تحليلي مهني لألحداث يراعي أخالقيات المهنة،
ويضع األصبع على مواضع األلم في نفس الوقت .أما من حيث المضمون الصحافي،
فاإلعتقاد السائد أن هناك بعض النقص في المهنية ،خاصة فيما يتعلق بمعالجة التحقيق
االستقصائي ،إذ هوفي غالب األحيان غير موجود بصورة واضحة .وعلى مستوى الصَّحافة
الرياضية فإن هناك بعض الصحف الرياضية منفلتة عن المهنية ،ويزيده سوءاً مسألة
التقاضي في أمر صحافي في حالة استئناف الحكم في المحاكم اإلدارية ،إذ إنه في غالب
األحيان يخرج باستم اررية الحالة المساءلة دون التوقيف والذي يعني استم اررية انعكاساتها
ال يمتد ألكثر من
البت فيها ،والذي قد يستغرق زمنًا طوي ً
على مجمل العمل إلى حين ّ
شهرين.

()1

وفي نفس السياق فأن عدم وجود مدخالت الصَّحافة ،وذلك ألنها تتبع ألفراد أصحاب
ميزانية معينة واعتمادها على الدعم الحكومي ،يجعلها غير قادرة على تقويم الذات بنسبة
ال بالصحف القديمة مثل الصَّحافة واأليام والتي كانت تطبع
أكبر ،فإذا ما قارنا األمر مث ً
نسخ محدودة ،فهي تعتبر أحسن حاالً من بعض صحف اليوم ،ومن التحديات أيضًا عقبة
الكفاءة وفرص التدريب واالحتكاك بالصَّحافة العربية والعالمية ضعيفة.

()2

كما أن المشاكل المالية والمرتبات ومشاكل الطباعة وعدم امتالك الكثير من
الصحف لماكينات طباعة خاصة بها وأن امتلكتها غالبًا ما تكون ماكينات قديمة ،تتعرض

للعطب باستمرار .هذا بجانب أن تكاليف الطباعة باهظة والدولة ال تساعد في تخفيفها من
ناحية الجمارك ،حيث أن أغلب مدخالتها تستورد من الخارج مثل األحبار وورق الكلك
تستورد من جنوب افريقيا وروسيا وهولندا ودول اسكندنافية أخرى بتكلفة باهظة ،باإلضافة

()1حوار ،صحيفة الشرق االوسط ،مرجع سابق.

() 2د.عبدالرحيم عمر محي الدين ،الصحافة السودانية بين رمضاء السلطة ونيران مالك شركاتها ،مرجع سابق ،ص .112
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إلى عدم وجود أجهزة حاسوب متطورة .ومن بعد ذلك كله تأتي مشاكل التوزيع ،حيث أن
الكثير من الصحف ال تمتلك شركات توزيع خاصة وانما تعطي لشركات تجارية وتأخذ هذه
جزء كبير من قيمة الصحيفة ،كل هذه األشياء تؤدي إلى إقعاد الصَّحافة عن أن تقوم بدورها
بكل كفاءة ومهنية ،إذ أنه البد من أن تكون الصحف ذات ميزانية مقدرة حتى تستطيع
مجابهة بعضاً من المشاكل المذكورة ،وهذا يستدعي أن تكون هناك ثورة شاملة وكاملة
لتصحيح األوضاع بالصحف.

()1

()1المرجع نفسه ،ص .114
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المبحث الثاني
صحافة على المجتمع
تأثير ال َّ
صحافة:
تعريف ال َّ
تعددت التعريفات حول الصَّحافة ،حيث كـان قـديماً يصـفها البـاحثون ب ـ ئأنهـا مجموعـة
الصـحافة عنـد
أوراق ،أوأنها قطعة من الجلد أوقرطاس يكتب فيهئ .ثـم تطـور بعـد ذلـك مفهـوم َّ
الصـحافةئ فـي
الصـحافة نفسـها.أول مـن اسـتخدم كلمـة ئ َّ
الباحثين مع تطور العصور ووظيفـة َّ
اللغة العربية هوالشيخ نجيب الحداد الذي أنشأ جريدة ئلسان العربئ في اإلسكندرية.
الصـحافة بأنهـا ئنشـرةئ تطبـع آليًامتقاربـة جدًاأقصــاها
أمـا التعريفـات الغربيـة فقـد عرفـت َّ
أس ــبوع ويش ــترط فيه ــا أيضـ ـاً أن تك ــون ذات ط ــابع ع ــالمي ،وذات فائ ــدة عامـ ـة تتعل ــق بش ــكل
خ ــاص باإلح ــداث الجاري ــة ،ويش ــترط أيضـ ـاً أن تنش ــر األخب ــار وت ــذيع األفك ــار وتحك ــم عل ــى
األشياء وتعطي معلومات بقصد تكوين جمهورها واالحتفاظ به.

()1

الص ــحافةبأنها جم ــع األخبــار ذات الفائ ــدة العام ــة (،)2
ويعــرف ئويكه ــام س ــتيدئ وظيفــة َّ
ويمكن تعريف الصَّحافةئ أنها أوراق محدودة كطبعه يوميًا أو أسبوعيًا أوشهريا أودوريًا ،تحمل
الـدين أواألخبـار أواألدب أوالعلـم ،االقتصـاد أوكـل ذلـك أوبعضـه ،وتـوزع علـى القـراء لالطـالع
واإللمام بما تنقله إليهمئ.
وفي اإلسالم كانت صحافة العالم اإلسـالمي نابعـة مـن حضـارة اإلسـالم التدوينيـة وقـد
أدى ازدهار اإلعالم التدويني إلى ازدهار في نشاط الدواوين واألصل في الـديوان أنـه المكـان
الذي يجلس فيه الكتاب وكذلك الديوان مجتمع الصحف ودفتر يكتب فيه أسماء الجيش وأهل
العطـاء  ،نجــد مـن المؤلفــات األدبيـة و التاريخيــة مثــل كتـب الجــاحظ و العقـد الفريــد  ،وغيرهــا
من الكتب ذات الطابع اإلخباري واالجتماعي الشامل.

()3

( )1صالح عبد اللطيف ،الصحافة المتخصصة ،ط ،1االسكندرية،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية2002 ،م ،ص.8
( )2المرجع نفسه ،ص.8
( )3د  .ابراهيم امام  ،اصول اإلعالم اإلسالمي  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة  ,ص . 113-111
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والصَّحافة مرآة الرأي العام وأداة من أدوات التعبير عن الرأي العام فكيف تتصور أمة
من األمم في عصرنا الحاضر بدون صحافة فهي ضرورة من ضرورات المجتمـع ال بـد منهـا
الصــحافة ألــزم للشــعوب
بحــال مــن األح ـوال ،بــل أن الــزعيم مصــطفى كامــل كــان يقــول :إن َّ
المتخلفــة أو الناميــة مــن الشــعوب المتقدمــة أو الراقيــة ألن الشــعوب األولــى بحاجــة إلــى البنــاء
الصــحيح علــى حــين أن الشــعوب األخي ـرة قــد فرغــت مــن مرحلــة البنــاء.

()1

ويــدلل ذلــك علــى

الص ــحافة ف ــي المجتم ــع خاص ــة المجتمعــات النامي ــة م ــن خ ــالل ص ــحافة حـ ـرة
أهميــة ومكان ــة َّ
الص ــحافة مكفول ــة دون تقييـ ــد لحركته ــا ،طالم ــا أنه ــا تم ــارس وفـ ــق
واألص ــل الع ــام أن حري ــة َّ
القــانون ،ودون المســاس باإلطــار العــام المحــدد والمتمثــل فــي عــدم المســاس بأســس العقيــدة،
الصــحافة باعتبارهــا أهــم آليــات
ووحــدة المجتمــع ،والبعــد عــن كــل مــا يثيــر الفرقــة والطائفيــة .و َّ
التعبيـر عـن الـرأي ،يجـب أن تعمـل بعقلهــا الـواعي وانفتاحهـا وادراكهــا آلمـال أمتهـا ،وأن تلتــزم
فــي أداء رســالتها بــالقيم العليــا للمجتمــع ال تنــتقص منهــا أوتبتغــي عنهــا حـوالً ،متــدثرة بالموازنــة
بــين حــق النقــد وحقــوق الغيــر فــي احت ـرام حيــاتهم الخاصــة ،وعــدم التعســف فــي اســتعمال حــق
الصـحافة مـن أي قيـود تعرقـل مسـيرتها شـريطة أن
النشر ،وتلـك الموازنـة الدقيقـة تطلـق حريـة َّ
تكــون تلــك الحريــة مبــررة بــدواعيها ،وأن تكــون منــاحي التقــدم غايتهــا ،دون تغـ ّـول علــى حقــوق
الغيــر انــدفاعاً ،أواإلع ـراض عنهــا تراخي ـاً ،ويقــول بــوف هيــر مؤســس صــحيفة لــو مونــدئ Le
Mondeئ الفرنســية إن الصــحف اليوميــة الكبي ـرة كانــت وســتكون مؤسســة صــناعية وتجاريــة
كبي ـرة ولكنهــا لــن تكــون ،ويجــب أال تكــون ،وال يمكــن أن تكــون مجــرد ذلــك فقــط ،فهــي وســيلة
الفـرد للحصـول علـى المعلومـات ،بمعنـى أنهـا تـوفر لـه العناصـر التـي تمكنـه مـن الحكـم علــى
األمور والوصول إلى فكر معين بشأنها (.)2
الصـحافة كرسـي اعتـراف جمـاعي يتـيح مشـاركة مشـتركة
ويقول مارشال مالكوهـان إن َّ
إذ أن فـ ــي اسـ ــتطاعتها تلـ ــوين األحـ ــداث السـ ــتخدامها أوعـ ــدم اسـ ــتخدامها ،ويقـ ــرر كـ ــذلك إن
()1د .عبد اللطيف حمزة ،الصحافة والمجتمع ،دار العلم ،القاهرة1963 ،م ،ص .7

()2د .خليل صابات ،وسائل االتصال نشأتها وتطورها ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة  ،1987ص .332
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الصــحافة تبــدو بحريــة واســعة حيــث تكشــف عــن الن ـواحي الطبيعيــة للحيــاة وفــي عــام 1992
َّ
حرمــت مدينــة مينــا بــولس مــن الصــحف لمــدة شــهور ،وكــان مــدير شــرطة هــذه المدينــة يقــول
صحيح أن األخبار تنقصني ،ولكن فيما يتعلـق بعملـي أرجـو أن يظـل بـال صـحف إلـى األبـد،
فـالجرائم تكــون أقــل حـين ال تتحــدث الصــحف عنهـا ،وبالتــالي ال تــروج لهـا بــين النــاس بــاللوم،
وهذه الخدمات هي التي تساعد الحكومة ،فالصَّحافة تتسع إتساعاً يشـمل الثقافـة والمعلومـات،
مما يؤدي إلى التوسع في أفق قرائها وتزرع في عقولهم كافة ألوان المعرفة.

()1

صحافة في المجتمع:
وظائف ال َّ
الصـحافة والخـدمات التـي تقــدمها إلـى المجتمـع ،إال أن أهـم وظيفـة لهــا
تتعـدد وظـائف َّ
هـي اإلعـالم ،أي نقـل األخبـار وطرحهـا والتعليـق عليهـا وتزويـد القـارئ باألخبـار وتفسـير هــذه
األخبار للقارئ متى كانت هنالك حاجة إلى التفسير ،والصحيفة يجب أن تنقـل الخبـر بصـورة
مثي ـرة ،حيــث يقــال إن الخبــر لــيس أن يعــض كلــب إنســانا ولكــن الخبــر هــو أن يعــض إنســان
كلبًا.

()2

الصــحافة الخــدمات العمليــة لقرائهــا ،لتســاعدهم علــى القيــام بأنشــطتهم الفرديــة،
وتقــدم َّ
وتنـ ــاغم حركـ ــاتهم اليوميـ ــة فأخبـ ــار المجتمـ ــع والسـ ــينما والمسـ ــرح واألخبـ ــار الخفيفـ ــة واألخبـ ــار
السِّياسـية مــن الضــروريات التـي يحتاجهــا أفـراد المجتمـع .ومــن وظائفهــا التسـلية وامتــاع القـراء
بكل الطرق الممكنة والتوجيه واإلرشاد والتسـويق واإلعـالن عـن الحاجيـات الجماهيريـة .ثـم إن
مهمة الصَّحافة ال تقـف عنـد نشـر الخبـر ولكـن تتعـداه إلـى وظـائف أخـرى منهـا التعليـق علـى
الخبر بما يتفق مع سياستها التـي تميزهـا ،ومتابعـة هـذا الخبـر وجمـع المعلومـات الجديـدة عـن

( )1د .خليل صابات وآخرون ،ترجمة لكتاب مارشال مالكوهان ،كيف تفهم وسائل االتصال ،دار النهضة العربية باالشتراك مع مؤسسة فرانكلين
للطباعة والنشر ،القاهرة ،1975 ،ص .228

()2د .خليل صابات ،الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم ،دار المعارف ،القاهرة ،1968 ،ص .21
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الص َـحفية إمـا فـي شـكل حـديث أوتحقيـق
هذا الخبر ثم صياغة هذه المعلومات حسب القوالب َّ
أوتقرير صحفي.

()1

صحافة على المجتمع:
تأثير ال َّ
من الحقائق الثابتة أن وسائل اإلعالم تؤثر في األفـراد والمجتمعـات وأن هنالـك عالقـة
ســببية بــين التعــرض لوســائل اإلعــالم والســلوك البشــري ،ويختلــف تــأثير هــذه الوســائل حســب
وظائفه ــا وطريق ــة اس ــتخدامها والظ ــروف االجتماعي ــة والثقافي ــة ،وأث ــار وس ــائل اإلع ــالم عدي ــدة
ومختلفة ومتنوعة قد تكون قصيرة األمد أو طويلة األمد ،ظاهرة أو مسـتترة ،قويـة أو ضـعيفة،
نفســية أواجتماعيــة اوسياس ــية اواقتصــادية ،وقــد يك ــون هــذا التــأثير س ــلبياً وقــد يكــون ايجابيـ ـاً،
وهنالك مجاالت ركزت عليها البحوث اإلعالمية لتأثير وسائل اإلعالم عليها وهي:
تغيير المواقف أو االتجاه:
حيث يقصد بالموقف رؤية اإلنسان لقضية ما أولسلوك وشعور هذا اإلنسان تجاه هـذا
الش ــئ إم ــا س ــلباً أو إيجابـ ـاً ،رفضـ ـاً أوقبـ ـوالً وذل ــك بن ــاءاً عل ــى المعلوم ــات الت ــي تت ــوفر للف ــرد
والصَّحافة هي أحد وسائل اإلعـالم التـي تـزود المجتمـع بالمعلومـات وبالتـالي فهـي تـؤثر علـى
الوعي المجتمعي.
التغيير المعرفي:
المعرفــة هــي مجمــوع كــل المعلومــات الت ـي لــدى الفــرد وتشــمل اإلعتقــادات والمواقــف
الص ـ ــحافة مـ ــن خ ـ ــالل عملي ـ ــة التعـ ــرض طوي ـ ــل الم ـ ــدى لمص ـ ــادر
واآلراء والسـ ــلوك ،وت ـ ــؤثر َّ
الص ــحافة بتغيي ــر ف ــي ه ــذه األص ــول المعرفي ــة القائم ــة لقض ــية أولمجموع ــة
المعلوم ــات فتق ــوم َّ
قضايا لدى أفراد المجتمع واحالل أصول بديلة لفهم المجتمع لها.
تغيير القيم عبر التنشئة االجتماعية:
فــي كــل مجتمــع هنــاك مؤسســات تعمــل علــى تنشــئة األفـراد وتثقــيفهم وتعلــيمهم الســلوك
المضــبوط اجتماعي ـاً وتزويــدهم بالمعــارف والعقائــد والقــيم التــي تشــكل هــويتهم الدينيــة والثقافيــة
()1د.عبد اللطيف حمزة ،الصحافة والمجتمع ،مرجع سابق ،ص.22
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والحضـارية وهـذه المؤسسـات تتمثـل فـي البيـت والمدرسـة ولكـن مـع التوسـع الكبيـر فـي وســائل
اإلع ــالم تضـ ــاءل دور هـ ــذه المؤسس ــات وأصـ ــبحت وسـ ــائل اإلع ــالم صـ ــاحبة الـ ــدور األكبـ ــر
المســيطر فــي عمليــة التنشــئة االجتماعيــة ،والرســالة اإلعالميــة س ـواء كانــت فــي شــكل خب ــر
أوبرنامج فإنها تستطيع أن تعمل على إزالة قيمة من القيم وتثبيت أخرى محلها.
تغيير السلوك:
قــد يكــون تغييــر الســلوك البشــري نتيجــة تغييــر فــي المواقــف واالتجــاه أونتيجــة تغييــر
معرف ــي أوتنش ــئة اجتماعي ــة طويل ــة األم ــد ،مهم ــا كان ــت أس ــباب تغيي ــر الس ــلوك ف ــإن لوس ــائل
اإلعالم دور ما حسب متغيرات البيئة والمحتوى والوسيلة والجمهور والتفاعل.

()1

الصــحافة تجــاه المجتمــع فــي مجــال التوعيــة األمنيــة والتثقيــف
فع ـال مــن َّ
وهنالــك دور َّ
الصــحافة واإلعــالم حــق فــي الحصــول عل ـى المعلومــات مــن أي
والتعلــيم والترفيــه .وان حريــة َّ
مصدر ونقلها وتبادلها والحق في نشر األفكار واآلراء دون قيود والحق فـي إصـدار الصـحف
وعدم فرض رقابة مسبقة على ما تقدمه إال في أضيق الحدود فيما يتصل باألمن القـومي مـع
تحديد نطاق ذلك ،إذن الصَّحافة في المجتمع يقع على عاتقها مسؤوليات مهنيـة ،نقـل األنبـاء
بدقة دون تحريف أوتشويه وذكر الحقيقة من غير تسـتر ،وااللتـزام قـدر اإلمكـان بالموضـوعية
والصدق ،والحرص على العمل من أجل التدفق الحـر والمتـوازن لألخبـار والتحقـق مـن صـدق
الخبــر وص ــحته وع ــدم نش ــر معلومــات زائف ــة أوغي ــر مؤك ــدة أوألهــداف دعائي ــة .أيضـ ـاً هنال ــك
َّحفي بمستوي أخالقـي عـالي بحيـث يمتنـع
االلتزامات ومسؤوليات أخالقية .البد من التزام الص َ
عــن كــل مــا يســئ إلــى مهنتــه ،واال يكــون دافعــه إلــى الكتابــة مصــلحة شخصــية علــى حســاب

الصالح العـام أومـن أجـل منفعـة ماديـة ،وأن يمتنـع عـن العمـل مـع أجهـزة المخـابرات لتزويـدها
بالمعلومات والقيام بأعمال تجسس لحسابها تحت ستار واجباتـه المهنيـة ،احتـرام ك ارمـة البشـر
وسمعتهم ،عدم التعرض للحياة الخاصة لألفراد.

()2

()1فهد بن عبد الرحمن الشميمري ،التربية اإلعالمية ،كيف نتعامل مع اإلعالم ،الرياض ،مكتبة الملك فهد الوطنية2010 ،م ،ص.59 - 56
()2فهد بن عبد الرحمن الشميمري ،التربية اإلعالمية ،كيف نتعامل مع اإلعالم ،مرجع سابق ،ص .60
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الص َـحفي
وهنالك االلتزام القانوني وهي مجموعة من االلت ازمـات يفرضـها القـانون علـى َّ

ب وعــدم
ويعــاقبهم فــي حالــة مخالفتهــا ،االمتنــاع عــن التشــهير أواإلتهــام بالباطــل والقــذف و َّ
الس ـ ّ
التحريض على أي عمل غير قانوني ضد أي شخص أومجموعة مـن األشـخاص ،عـدم نشـر

أخبار من شأنها التأثير على سير العدالة ،وااللتزام بالمسؤوليات االجتماعيـة والتـي نعنـي بهـا
َّحفي طواعية االلتزام بها إلحساسه بمسؤوليته االجتماعية وهي أن
المسؤوليات التي يقبل الص َ

الص ـ َـحفي بش ــكل مس ــؤول اجتماعيـ ـًا ويحت ــرم آراء الـ ـرأي الع ــام وحقوق ــه ومصـ ـالحه،
يتص ــرف َّ
احتـ ـرام حق ــوق اإلنس ــان والتع ــاون ب ــين الش ــعوب ،ع ــدم الدعاي ــة إل ــى الح ــرب أوالح ــض عل ــى

الكراهي ــة القومي ــة والعرقي ــة أوالديني ــة الت ــي تش ــكل تحريضـ ـاً عل ــى العن ــف ،االمتن ــاع ع ــن نش ــر
الموضوعات الخليعة التي تحرض علـى اإلجـرام واإلنح ارفـات الجنسـية ،االلتـزام بـالقيم الثقافيـة
المقبولــة للمجتمــع ،االمتنــاع عــن نشــر المعلومــات المناهضــة للمصــلحة الوطنيــة ويــدخل فــي
إطــار هــذا األمــور الخاصــة بــاألمن القــومي ،واالمتنــاع عــن نشــر المعلومــات التــي قــد يضــر
الصـحافة علـى المجتمـع
الص َـحفي،وتأثير َّ
نشرها بالحياة اإلجتماعيـة ،وااللتـزام بميثـاق الشـرف َّ

الصــحافة وثيقــة الصــلة بالسِّياســية بــل هــي أداة
نجــد أن
الصــحافةكثي ًاركآلية توليــد للخــوف ،ف َّ
َّ
سياسية مميزة في األنظمة السلطوية.

()1

وكم ــا ق ــال جفرس ــون ئل ــوخيرت ب ــين حكوم ــة ب ــدون ص ــحف أوص ــحف ب ــدون حكوم ــة
الخت ــرت األخيـ ـرة دون أدن ــى ت ــرددئ .واذا ك ــان النظ ــام السياس ــي يعتم ــد عل ــى التخوي ــف ،ف ــإن
الصَّحافة تكون الوسيلة األمثل في نقل الخوف إلى أوساط العوامويترتب علـى هـذا التـأثير أن
يح ــدث ف ــي أوس ــاط العام ــة الـ ـوالء غي ــر المش ــروط وتق ــديس الح ــاكم وابط ــال دور الف ــرد ف ــي
المشاركة في الحياة السِّياسية واالجتماعية والثقافية.

()2

وقد أظهرت عدد من الدراسات الخاصـة بالمراقبـة االجتماعيـة أن المؤسسـة اإلعالميـة
الصـ َـحفي
تتضــمن آليــات مباش ـرة وأخــرى غيــر مباش ـرة فــي تحقيــق الضــبط االجتمــاعي وجعــل َّ
()1د .محمد سيد محمد ،المسئولية اإلعالمية في اإلسالم ،المؤسسة الوطني للكتاب  ،الجزائر 1986 ،م  ،ص .14
(2)Azzi Abderrahmane. Social Control in the Newsroom. A Case Study. Master Thesis. North Texas State
University. 1982. pp 70.
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يؤدي مهامه وفق سياسية الصحيفة وتوقعاتها بكيفية تصبح التغطية اإلعالمية والسِّياسية مـن
المســلمات التــي ال تخضــع للشــك والتأويــل وان الخــوف الــذي يمثــل إنتــاج جملــة مــن العوامــل
ومنها الصَّحفي يحمل في طياته انعكاسات سلبية على الفرد والمجتمع.
التأثير على الرأي العام:
الصـحافة علـى المجتمـع مـن خـالل الـرأي العـام وللـرأي تعريفـات كثيـرة ومختلفـة
وتؤثر َّ
وكلمــة ال ـرأي تعنــي االعتقــاد والتــدبر ،وكلمــة ئالعــامئ تشــير إلــى العــام مــن كــل أمــر وهــي اســم
جمع للعامة عكس الخاصة وعرف دوب الرأي العام بأنـه (الـرأي العـام ميـل النـاس نحوقضـية
مـا لوكـان هـؤالء النــاس مـن فئـة اجتماعيــة واحـدة) ويـرى فلويـد ألبــورت (إن الـرأي العـام تعبيــر
جمـع كبيـر مـن األفـراد عـن آرائهـم فـي وقــت معـين يهـم غالبيـة لهـا تـأثير فـي الموقـف) .ويــري
آخــرون إن ال ـرأي العــام ه ـوالرأي الســائد أوالغالــب فــي مجتمــع معــين تجــاه موضــوع مثــار يهــم
أكبر عدد من الناس وذلك في زمن معين ،ويعرف بأنه رأي ذوتأثير معين انتهت إليـه أغلبيـة
جماعـ ــة معينـ ــة فـ ــي وقـ ــت محـ ــدد تجـ ــاه مسـ ــألة مـ ــا تتعلـ ــق باهتماماتهـ ــا بعـ ــد مناقشـ ــة وح ـ ـوار
مستفيـضـ ــين ،وه ــو مجموع ــة آراء الجماع ــات المكون ــة للمجتم ــع أو الحك ــم ال ــذي تص ــل إلي ــه
الجماعة في قضية ما ذات اعتبار ما.

()1

أنواع الرأي العام وفقا للمعيار الزمني:
ال
 .1رأي عـام كلــي دائــم :ويشــترك فيـه كــل أفـراد الجماعــة ويمتـاز باالســتقرار والثبــات جــي ً
بعــد جيــل وال تــؤثر فيــه الح ـوادث الجاريــة أوالظــروف الطارئــة إال نــاد ًار وأهــم عناص ـره
الدين أو العقيدة والعادات والتقاليد.
 .2رأي عام مؤقت :ويرتبط بحادث عـارض أومصـلحة مؤقتـة وينتهـي بانتهـاء الحـادث أو
المصـ ـ ـ ــلحة والرابطـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــي تجمـ ـ ـ ــع الجماعـ ـ ـ ــة أوالحـ ـ ـ ــزب وتلجـ ـ ـ ــأ إليـ ـ ـ ــه األح ـ ـ ـ ـزاب
السِّياس ــية والجماعات والهيئ ــات عن ــدما تعم ــل عل ــى تك ــوين رأي ع ــام مؤق ــت بالنس ــبة
ألهداف محدودة أوبرامج مؤقتة وسرعان ما ينتهي بانتهاء هذه األهداف.
( )1عبد الرحمنعزي،دراسات في نظرية االتصال ،نحوفكر إ عالمي متميز،مركز دراسات الودحة العربية،سلسلة كتب المستقبل
العربي()28بيروت،2003،ص.8
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 .3الرأي العـام اليـومي :وهـو عبـارة عـن رد الفعـل لمـا يحـدث يوميـًا وعـادة مـا يتميـز هـذا
الرأي بالتقلب وهو الذي يتأثر باألحداث اليومية التي تصـدر علـى صـفحات الصـحف
واألحداث الجارية.
وفقا لمعيار التأثر والتأثير:
 .1الرأي العام النابه أوالقائد أوالمسيطر :يتكون من صفوة القوم وخاصة المتعلمين
والمثقفين ،وهؤالء يمثلون نسبة قليلة من الشعب وظيفتهم في المجتمع وظيفة القائد
الذي يقود ويثقف ويوجه ويرشد الناس .وهذه الصفوة ال تتأثر بوسائل اإلعالم
والدعاية المختلفة كالصَّحافة ،وانما تؤثر في تلك الوسائل بأفكارها وآرائها ويسمى هذا
النوع بالرأي العام المستنير أو القائد أو الرائد أو المسيطر.
 .2الرأي العام القارئ أوالمثقف :يتكون من أواسط الناس ثقافة الذين تقل ثقافاتهم عن
الفئة األولى القائدة ،ويختلف حجم هذا الرأي حسب درجة التعليم في المجتمع
وهورأي يؤثر فيما هو أقل منه درجة من حيث الثقافة والتعليم ويتأثر بوسائل اإلعالم
والدعاية بدرجات متفاوتة حسب مستوى نضجه .كما يؤثرون في هذه الوسائل بقدر
محدود بما يصدر عنهم من آراء ومناقشات ونقد.
 .3الرأي العام المنقاد :يتكون الرأي العام المنقاد من الفئة التي ال تنتمي إلى الفئتين
السابقتين وهو أري السواد األعظم من الشعب من غير القادرين على مواصلة
اإلطالع والبحث ومن غير القادرين على متابعة األحداث وينقاد أصحاب هذا الرأي
المنساق لما يوجهه لهم أفراد الرأي المستنير والرأي العام القارئ وتوثر فيه وسائل
ال من
اإلعالم والدعاية ويتقبل الشائعات ويتشكل من األكثرية التي نالت حظًا قلي ً
التعليم والثقافة .ويؤمنون بكل ما يذاع ويعرض في وسائل االتصال عامة وهم أشبه
بالقطيع الذي يسوقه الرأي العام النابه والقارئ.

()1

حسب معيار الحجم:
 .1رأي األقلية :رأي ما يقل عن النصف في الجماعة.
( )1عبد الرحمنعزي،دراسات في نظرية االتصال ،نحوفكر إعالمي متميز ،مرجع سابق ،ص .9
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 .2ال ـرأي االئتالفــي :ويقصــد بــه رأي جملــة مــن األقليــات المختلفــة فــي اتجاهاتهــا والتــي
اجتمعــت لتحقيــق هــدف معــين تحــت ظــروف خاصــة وال ـرأي االئتالفــي دليــل علــى أن
الجماعة لم تصل أغلبيتها بعد إلى رأي في أي مسألة من المسائل العامة.
 .3رأي األغلبية :وهوالذي يمثل ما يزيد على نصف الجماعة.
 .4الرأي الساحق :وهورأي قريب من اإلجماع.
 .5الرأي الجامع :هورأي كل أفراد الجماعة ويشكل الطابع العام لألمـة وهـوالرأي المسـتقر
الذي ال يقبل النقد.
حسب النطاق الجغرافي:
 .1الرأي العام العالمي أوالدولي :ويقصد به الرأي العام الذي يسيطر على أكثر من
مجتمع واحدوهوال أري السائد بين أغلبية شعوب العالم في فترة معينة نحوقضية معينة
فهو رأي الشعوب ال رأي الحكومات ،ومن القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي
مثل :قضايا التلوث البيئي.
 .2الرأي العام اإلقليمي :وهوالرأي السائد بين مجموعة من الشعوب المرتبطة والمتجاورة
جغرافيًا في فترة معينة نحو قضية أوأكثر يحتدم حولها الجدل والنقاش وتمس
مصالحها المشتركة أوقيمها اإلنسانية مساً مباش اًر وهو رأي الشعوب ال الحكومات،
وله عدة مقومات ،كاالرتباط التاريخي والمصلحة المشتركة ووحدة اللغة والثقافة
وتقارب العادات والتقاليد ،مثل الرأي العام الخليجي والرأي العام العربي والرأي
العالمي األفريقي.
 .3الرأي العام الوطني أوالقومي :هوالرأي العام الذي يسود الوطن أوالدولة الكائن بها وله
مقومات التجانس ومعالجة المشكالت القومية ،مثل اآلراء التي تثار في جمهورية
مصر العربية.
 .4الرأي العام المحلي :هوالرأي السائد في شارع أوقرية أومدينة أومنطقة أووالية،
أومحافظة.
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وهناك أنواع أخرى نذكر منها:
 .1الـ ـرأي الع ــام الك ــامن :وهـ ـو عك ــس الـ ـرأي الظ ــاهر ويك ــون كامنـ ـاً ألس ــباب سياس ــية أو
اجتماعية ،أونتيجة خوف الجماعة من عواقب التعبير عن آرائها.
 .2الرأي العـام المتوقـع حدوثـه :وهـوالرأي المتوقـع عقـب بعـض األحـداث والمشـاكل ،فعنـد
ص ــدور قـ ـ اررات برف ــع أس ــعار الخب ــز م ــثالً يتوق ــع أن يك ــون هن ــاك رأي ع ــام مع ــارض
ويتمثل في االحتجاج.
 .3الرأي العام السلبي :وهو الرأي المنقاد.
 .4ال ـرأي العــام اإليجــابي :وه ـوالرأي العــام المتمثــل فــي آراء المثقفــين وقــادة ال ـرأي والــذين
يملكــون خلفيــة معرفيــة وفكري ـة ويســتطيعون فهــم حقــائق األمــور وتفســيرها ،وال يتــأثرون
بوسائل اإلعالم بل هم الذين يؤثرون فيها بأفكارهم.
 .5الرأي العام الثابت :ينبع هذا الرأي من العادات والتقاليد.

()1

 .6الرأي العام المتغير :وهوالـذي يتـأثر بشـدة بوسـائل اإلعـالم ويسـهل التـأثير فيـه وتغييـره
بسرعة.
ويأتي تأثير الرأي العام من خالل نشر األخبار وكتابة التعليقات واألعمـدة واألحاديـث
والتحقيقات وذلك بسيطرة الكاملـة علـى عقـول القـراء عبـر سـالح الكلمـة ،وأمـا مـن حيـث نشـر
الصــحافة الحديثــة اليــوم تعتمــد اعتمــادًا تام ـًا علــى هــذه
الصــور والرســوم الكاريكاتوريــة فإننــا نرى َّ
العناصر للتأثير الكامل في نفوس الجمـاهير ،ذلـك أن الصـورة كمـا يقـول العـارفون تغنـي عـن
الصـحافة مســؤولة
عشـر آالف كلمـة ألنهـا تنقـل الخبـر أوالحـدث وتلـتقط لحظـه مـن لحظاتـه .و َّ
الصــحافةأكبر
عـن األخــالق العامــة والخاصــة وأن المجتمــع الحــديث أصــبح يــرى أن مســؤولية َّ
من مسؤولية المدرسة والمعهد والجامعة فالصـحيفة قبـل البيـت والمدرسـة فـي العصـر الحـديث
ألنها المؤثر الحقيقـي فـي السـموبالجانب الخلقـي فـي األفـراد والمجتمعـات أواإلنحطاطـات بهـذا
الجانــب إلــى درجــة اإلنهيــار ذلــك وجــب علــى والة األمــور فــي األســر المحافظــة أن يحســنوا
( )1عبد الرحمنعزي،دراسات في نظرية االتصال ،نحوفكر إاعالمي متميز ،مرجع سابق ،ص .10
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اختيار الصحيفة التي يقرؤها أعضاء األسرة ،وأيضًا الصَّحافةمسؤولة عن السـالم وهـي قـادرة
علــى تحقيقــه متــى أرادت وقــد أجمــع الكتــاب والمفك ـرين علــى أن الصَّحافةمســؤولة عــن قيــام
الحـ ـربين الع ــالميتين الس ــابقتين وق ــالوا أنه ــا مس ــؤولة أيضـ ـاً ع ــن قي ــام ح ــرب عالمي ــة ثالث ــة ف ــي
المســتقبل ألن فــي يــدها ســالحان همــا ســالح المعرفــة وســالح الدعايــة بهمــا تســتطيع أن تمهــد
األذهان للقتال وبهما تستطيع أن تمهد الطريق إلى السالم.

()1

ص َحفية:
تأثير الدعاية ال َّ
ويعنــي لفــظ الدعايــة أكثــر مــن معنــى فهــومن الناحيــة التاريخيــة يشــير إلــى مــا يخــتص
بعمليــة التــرويج آليديولوجيــة سياســية أوعقيــدة دينيــة وهومــا تــذهب إليــه المنظمــات السِّياس ــية
والدينية لجـذب أعضـاء جـدد .وتشـير الدعايـة إلـى عمليـة اسـتخدام االفكـار واسـتمالة عواطـف
الن ــاس لتحقي ــق أه ــدافها وت ــأثير ف ــي المي ــل الس ــلوكي أو االتجه ــات أواآلراء المقص ــودة ألفـ ـراد
المجتمــع بوســائل عــدة حيــث تخاطــب العواطــف والغ ارئــز والمصــالح لتحقيــق أهــدافها والدعايــة
تعرف بأنها مجموعة الجهود المخططة التـي تسـتهدف التـأثير فـي اتجهـات أو آراء الغيـر مـن
خ ــالل توظي ــف ع ــدد م ــن الق ــوى الض ــاغطة عل ــى الف ــرد لتغيي ــر آ ارئ ــه أوتوجي ــه س ــلوكه ف ــي
وعِّرفت أيضاً على أنهـا مجموعـة مـن أسـاليب االتصـال المباشـرة وغيـر
االتجهات المقصودةُ .
المباشرة ذات نمط أخالقي أو غيـر أخالقـي ،معلومـة أومجهولـة المصـدر ،والموجهـة إلـى فئـة

معينة من الناس بقصد إقناعهم بفكرة أوموضوع أومذهب معين.

()2

أنواع الدعايـة:
توجد عدة أنواع للدعاية:
حسب النشاط :

()1د .فهمي النجار ،الحرب النفسية أضواء إسالمية ،دار الفضيلة ،الرياض2005 ،م ،ص .50
( )2د .عبد اللطيف حمزة ،الصحافة والمجتمع ،مرجع سابق ،ص.17
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 .1الدعايــة السِّياســية :وهــي التــي تســتخدمها الحكومــة أوالحــزب أواإلدارة أوجماعــة بهــدف
التأثير لتغيير سلوك الجمهور وموقفه السياسي ،وقد تكون إستراتيجية أوتكتيكية.
 .2الدعاية االجتماعية :وهي التي تسعى إلى أن تدمج في المجتمع أكبر عـدد مـن أفـراده
وتوحيد سلوكهم وفرض أنماط إجتماعية على الجماعات.
 .3الدعاية الدينية :وهي التي تستهدف تحويل المعتقدات الدينية لألفراد إلى معتقد أخر.
 .4دعاي ــة الح ــرب النفس ــية :وه ــي الت ــي تنش ــط ف ــي ح ــاالت إع ــالن الح ــرب ب ــين ال ــدول
واألطراف بهدف إضعاف وتدمير الروح المعنوية لدى العدو.
 .5دعايــة غســيل المــخ :وهــو نــوع مــن الضــغط الــذي يقهــر اإلنســان األســير أوالمســجون
أوالمع ــزول بإع ــادة تك ــوين أفك ــاره ومعتقدات ــه أوق ــد تك ــون م ــن خ ــالل مناقش ــة جماعي ــة
يقودها متمرس قادر على السيطرة على الجماعة.
 .6دعاية العالقات العامة :تسـتخدم العالقـات العامـة الدعايـة مـن حيـث تسـتهدف تسـويق
المؤسسات وابراز صورتها بشكل مناسب وتحسين صورتها لدى المجتمع.
 .7الدعايــة التجاريــة :وهــي اإلعــالن الــذي يســعي لتــرويج ســلعة أوخدمــة أوفك ـرة ويكــون
مدفوع الثمن ومعروف المصدر.

()1

حسب المصدر:
 .1الدعاية العمودية :وتسمى الدعاية التقليدية ويقـوم بهـا زعـيم أوقائـد يـؤثر فـي الجمـاهير
وتتم الدعاية من أعلى إلى أسفل.
 .2الدعايــة األفقيــة :أي تــتم مــن داخــل الجماعــة ويكــون أفرادهــا متســاويين وتســعى هــذه
الدعاية إلى تشكيل الوعي (التماسك).
حسب الوظيفة:

( )1د .عبد اللطيف حمزة ،الصحافة والمجتمع ،مرجع سابق ،ص .26
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 .1الدعاية التحريضية :هي دعاية ذات مصدر حكومي أو حزبي أو حركـة ثوريـة بهـدف
تحـ ـريض الجم ــاهير لتقب ــل تغييـ ـرات جذري ــة يتبناه ــا المص ــدر ف ــي إط ــار م ــن الحم ــاس
والمغامرة وخاصة في األزمات واالضطرابات.
 .2الدعاي ــة االندماجيـ ــة :وه ــي التـ ــي تـ ــدعوأطراف الش ــعب لإلنـ ــدماج م ــن خـ ــالل الوحـ ــدة
والشعب الواحد.
 .3الدعاية العقائدية :تهدف إلى طرح معتقدات جديدة.
 .4الدعاية الهدامة :وتستهدف هدم أفكار ومثل وقـيم األفـراد المسـتهدفين للدعايـة واحـالل
أفكار جديدة وذلك باستخدام نشر الشائعات.
حسب األساليب:
 .1الدعاية المباشرة :وهي التي تستهدف تغيير اآلراء واالتجاهات وتكـون مسـبوقة بدعايـة
واج ـراءات مباش ـرة ومــن مصــدر معــروف معلــن مثــل و ازرة اإلعــالم وتســمي الدعايــة
المكشوفة وكذلك بالدعاية البيضاء أوالدعاية الظاهرة.
 .2الدعاية الغير مباشرة :وهي قـد تكـون بـدون دعايـة سـابقة وقـد تسـمى الدعايـة المقنعـة
أوالســوداء حيــث تميــل إلــى إخفــاء أهــدافها وهويتهــا ومصــدرها ،وكــل ذلــك عبــر التــأثير
بالسـيطرة علـى العقــول مـن خـالل الكلمــة الموجهـة التـى تحقــق اهـداف الرسـالة ،ويــأتي
أيضًا تأثير الصَّحافة على المجتمع عن طريق األخبار الموجهة.

والمالحــظ أن كــل الصــحف ال تنش ـر كــل مــايرد إليهــا مــن األخبــار بــدون قصــد لكنهــا
تختار وتنقح مـن هـذه األخبـار مـا ترضـى عنـه مـن جهـة ومـا يتفـق مـع سياسـتها وأهـدافها مـن
جهة ثانية مستبعدة في ذلـك السـاحة االجتماعيـة ولكـن عمليـة اختيـار األخبـار تعتبـر نـوع مـن
التضليل ومن الزيف الذي يؤثر فـي معرفـة الحقيقـة لـدى أفـ ارد المجتمـع ويحـول دون معـرفتهم
بجميــع الظ ــروف المحيط ــة به ــم ،والت ــأثير الس ــيئ للصــحافة عل ــى المجتم ــع ي ــأتي م ــن نـ ـواحي
الدعايـة المغرضــة فــي الــداخل والخــارج بقصــد تضــليل القــارئ واالعتمــاد علــى عنصــر اإلثــارة
وقــد كشــف ال ـرئيس المصــري جمــال عبــد الناصــر فــي كثيــر مــن خطبــه أمــام الجمــاهير عــن
الدعاية السوداء التي كانت تقوم بها الصهيونية العالمية عن طريق الصحف األمريكيـة حيـث
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الصـ ـ َـحفية فنسـ ــبتها إلـ ــى رئـ ــيس
زيفـ ــت بعـ ــض المجـ ــالت والرسـ ــوم الكاريكاتوريـ ــة واألحاديـ ــث َّ
الجمهورية.
ومـ ــن حيـ ــث األخبـ ــار الوجهـ ــة أوضـ ــح الفيلسـ ــوف هارولـ ــد السـ ــكى فـ ــي كتابـ ــه محنـ ــة
الديمقراطية حين قال( :إن القدرة على توجيه األخبار وجه معينـة فـي الصـحيفة معنـاه حرمـان
يكونـوا ألنفسـهم أريـًا فـي كـل مشـكلة
القراء مـن أن تصـل إلـيهم المـادة التـي يسـتطيعون بهـا أن ِّ

من المشـكالت التـي تعـرض لهـم) ويتضـح مـن هـذا الحـديث درجـة التـأثير الناتجـة مـن تزييـف

للحقـائق وهـذا يـؤدي إلـى تعقيـد المشـكالت داخـل المجتمـع وبالتـالي يحـدث االنقسـام والشــقاق
داخل المجتمع.
ص َحفي:
تأثير اإلعالن ال َّ
()1

الصــحافة علــى المجتمــع عبــر اإلعــالن وهوعمليــة اتصــال غي ــر
ويحــدث تــأثير مــن َّ
شخصي مـن خـالل وسـائل االتصـال العامـة بواسـطة معلنـين يـدفعون ثمنـاً لتوصـيل معلومـات
معينة إلى فئات من المستهلكين حيث يفصح المعلن عن شخصية اإلعالن ،ويعتبر اإلعـالن
جهوداً غير شخصية ومدفوعة لعرض األفكار واآلراء وتغييرها معتمداً في ذلـك علـى اسـتمالة
العواطف والغرائز بالدرجة األولى لتوجيـه أفـراد المجتمـع إلـى السـلوك المؤيـد أوالمحـابي للفكـرة
أوالـ ـرأي أوالمن ــتج أو الس ــلعة باعتباره ــا ه ــدف م ــن االتص ــال اإلعالن ــي .ويق ــع الت ــأثير األكب ــر
لإلعالن على شريحة األطفال والشباب فـي سـنوات المراهقـة حيـث يـتم تنشـئتهم علـى السـلوك
َّ
المرشد وعلى محاكاة اآلخـرين وحـب التملـك والجـري وراء كـل مـا هـو جديـد
االستهالكي غير
باإلضـ ــافة إلـ ــى سـ ــوء اسـ ــتخدام األطفـ ــال واسـ ــتغاللهم فـ ــي اإلعالنـ ــات كقـ ــوة مـ ــؤثرة وكوجـ ــوه
إعالنية.

()2

فاإلسراف على الحمالت اإلعالنية يخلق لدى األفراد دوافع الحصول عليها حتـى ولـو
كانت قدراتهم المالية ال تسمح لهم بذلك وقـد يصـل األمـر فـي كثيـر مـن األحيـان إلـى ارتكـاب
1
َّحفي ،دار الفكر العربي ،القاهرة1960 ،م ،ص.54 - 37
( )د .عبد اللطيف حمزة ،أزمة الضمير الص َ

()2د .منال طلعت محمود ،مدخل إلي علم االتصال ،االسنكندرية2001 ،م ،ص .93
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بعــض األف ـراد لج ـرائم مــن أجــل الحصــول علــى المــال الــالزم لش ـراء تلــك الســلع .ولعــل ظــاهرة
انتشار الهواتف الجوالة في وسط الشباب مثال واضح على هذه الظاهرة.
واســتخدام الم ـرأة فــي اإلعــالن عــن كثيــر مــن الســلع والخــدمات ممــا يــؤدي إلــى إثــارة
الغرائز ودفع القـراء لتلـك اإلعالنـات للتعـرف لـيس مـن منطلـق الحاجـة الفعليـة للسـلعة المعلـن
عنها ولكن بتأثير الرغبة الحسية التي يثيرها اإلعالن فيهم.

()1

ص َحفية:
أنواع اإلعالنات ال َّ
 -إعالن ــات األبـ ـواب الثابت ــة :وه ــي اإلعالن ــات الت ــي تُنش ــر ف ــي الص ــحيفة بش ــكل ي ــومي

ويتوقعها القارئ ويقرأها كلما قام بشراء الصـحيفة مثـل إعالنـات التوظيـف واإلعالنـات

عن العطاءات والمناقصات واإلعالنات عن الزواج والنجاح والتهاني وغيرها.
 اإلعالن ــات التحريري ــة :وه ــي اإلعالن ــات الت ــي تتخ ــذ ش ــكل مق ــاالت تحريري ــة والت ــي اليدرك القارئ في بداية األمر أنها إعالنات بل تختلط مع المادة التحريرية التـي تقـدمها
للق ــارئ ،حي ــث تأخ ــذ ه ــذه المق ــاالت ش ــكل تحقيق ــات ص ــحفية ع ــن الش ــركة ومنتجاته ــا
ومميزاتها ،ويقوم المعلن من خالل ذلك باإلشارة إلى منتجاتهـا ضـمن المـادة التحريريـة
كلما أمكن ويدخل هذا في مفهوم الدعاية.
 إعالنات المساحة :وهي اإلعالنات التي تنشر على هيئة تصميمات محددة بشـكل أوداخـل إطـار أو (بـرواز) يميزهـا ،ويـتم تحديـد حجـم اإلعـالن فيهـا عـن طريـق (العمــود/
السنتميتر) ،ونجد أن هذه اإلعالنات توضع بجانب المواد التحريرية ،حيث أن القـارئ
يتعــرض لهــا عنــد قراءتــه للموضــوعات المختلفــة وتشــمل مــا ينش ـره المعلنــون ألغ ـراض
تجارية أولتدعيم العالقات مع فئات معينة من المجتمع.

()2

()1الجوانب األخالقية في اإلعالن ،ورقة عمل منشورة مقدمة من الدكتور عل ي السلمي ،في مؤتمر أخالقيات اإلعالم واإلعالن ،في الفترة من
 29 – 28مارس  ،2009جامعة النهضة ،القاهرة.

()2د .منى الحديدي ،اإلعالن ،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية1999 ،م ،ص .58
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 اإلعالن ــات المجمع ــة :وه ــي تل ــك الن ــوع م ــن اإلعالن ــات ال ــذي ال ينش ــر تنفي ــذًا للخ ــطاإلعالنيـة لـدى المعلـن ،وانمـا تخلـق إدارة اإلعـالن فـي الصـحيفة مناسـبة أوفكـرة خلقـاً،
وهناك أربعة أشكال رئيسية لإلعالنات المجمعة:
 الصـ ــفحات الخاصـ ــة :وهـ ــي تخصـ ــص صـ ــفحت لإلعالنـ ــات عـ ــن طريـ ــق المعـ ــارضأواألحداث الرياضية أوالشركات الكبرى أوالمناسبات القومية.
 المالحق :وهي ال تخرج عن كونها صفحات خاصة ولكنها موسعة ،وهي تـوزع مجانـاًمع الصحيفة كالمالحق الرياضية ،والمالحق عن السيارات.
 األعداد الخاصة :وهي تطبع منفصلة عن الجريدة أوالمجلة وتباع منفصلة غالبًا عنهاأيضـ ـاً ،ل ــذا ف ــإن الق ــارئ ال يقب ــل عل ــى شـ ـراؤها إال إذا ك ــان مهتمـ ـاً بالموض ــوع ال ــذي
تعالجه.
 الحمالت المشتركة :وفيها يلتق عدد من المعلنين ـ كبي ًار أوصغي ًار ـ حول فكرة إعالنيـةواحدة تحقق هدفًا معينًا تشترك فيه كل السـلع المعلـن عنهـا أوالمنشـآت التـي تنـتج هـذه
السلع.
إيجابيات اإلعالن:
اإلعــالن يق ــدم بع ــض انـ ـواع المبتكـ ـرات الت ــي يحت ــاج له ــا المجتم ــع والت ــي تعم ــل عل ــى
تحســين مســتوى اف ـراد المجتمــع المعيشــية ويوســع االس ـواق للســلع ممــا يزيــد مــن كميــة إنتاجهــا
ويؤدي ذلك الى خفض تكاليفهـا ويزيـد مـن حـدة المنافسـة بـين المنتجـين لتحسـين الجـودة وهـذا
ينعكس على المجتمع بصورة ايجابية.
سلبيات اإلعالن:
يظهــر ذلــك مــن خــالل األذواق والســلوكيات الرديئــة فــي اإلعــالن ويمثــل ذلــك إســاءة
للذوق العام فيصبح أحد مظاهر التلوث البصري واللغـوي والسـمعي ،حيـث يـتم تصـميم برؤيـة
وفك ـرة بعيــدة عــن ثقافــة وعقيــدة المجتمــع ،مثــل إعالنــات الســجائر التــي تثيــر الرغبــات وتــورط
المزيد من المدمنين الشباب من الجنسين.

()1

()1فهد بن عبدالرحمن الشميمري ،التربية اإلعالمية ،كيف نتعامل مع اإلعالم ،الرياض ،مكتبة الملك فهد الوطنية2010 ،م ،ص.124 - 120
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ص َحفية:
تأثير الصورة ال َّ
هي داللة االتصال الجماهيري داللة إعالمية في المقـام األول ،ومـن وسـائلها توصـيل
الرسالة بين المرسل والمتلقي بأقـل قـدر مـن التحريـف أوالخطـأ ،وهـي تشـارك المـادة التحريريـة
وتتفاعل معها لتقديم خدمة صحفية متكاملة.

()1

وفــي ذلــك يقــول جمــيس ارســل رئــيس التحريــر األســبق لجريــدة الواشــنطن بوســت ( إن
الصورة إذا حملت انطباعاً مزيفاً أو مشوهاً فمن األفضل عدم نشرها) .
ص َحفية:
توظيف الصورة ال َّ

()2

أدت التطورات التكنولوجية في صـناعة وسـائل اإلعـالم إلـى الـدخول فـي عصـر جديـد
يتميز بتدفق إخباري نتيجة لألحداث المتالحقة في مختلف أنحاء العالم ،وقـد اتخـذت الصـورة
الصـ َـحفية فــي هــذا المجــال مكان ـًا متمي ـ ًاز فــي نقــل مــا يــدور مــن أحــداث لمــا تمتــاز بــه الصــورة
َّ
الصـ َـحفية علــى نقــل المعــاني والتعبي ـرات والمشــاعر بأســلوب يصــعب أن تعبــر عنــه الكلمــات،
َّ
َّحفية إلى تنامي الحوار حول المعايير التي تحكم
وقد أدى هذا التطور في مجال الصورة الص َ
َّحفية وتوظيفها وتحديد أولويات النشر وموقعها في الصفحة ،حيث يتسابق
انتقاء الصورة الص َ
المصــورون للحصــول عليهــا ،ســعيًا وراء إنف ـراد صــحفي أوتغطيــة صــحفية أكثــر حيويــة ،لــذلك
الص ـ َـحفية تتمث ــل ف ــي ص ــياغة إبداعي ــة تعتم ــد عل ــى
البــد م ــن وج ــود مع ــايير إلنتق ــاء الص ــورة َّ
المصــداقية وادراك الــدور ال ــذي ينبغــي القيــام ب ــه اتجــاه المجتمــع ،وي ــرى البــاحثون أن هنال ــك
َّحفية تتمثـل فـي
تأثيرات خارجية تؤثر على هذا الدور الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الص َ
التــأثيرات الحكوميــة بمســتوياتها المتعــددة ،وتــأثيرات النظــام التش ـريعي والقضــائي علــى طريقــة
الصـ َـحفية ،وكــذلك تــأثير القــيم والتقاليــد
اختيــار المضــمون ،وتــأثير المسـاهمين فــي المؤسســات َّ
الص َـحفية أن
َّحفي اجتماعياً ،لـذلك ينبغـي عنـد التعـرض للصـورة َّ
والممارسات التي تشكل الص َ
1
َّحفية واستخداماتها في الصحافة العربية ،تطبيقاً على صحيفتي أخبار اليوم السودانية
( ) فتحي محمد عثمان منصور ،تكنولوجية الصورة الص َ

وأخبار اليوم المصرية 2004م2006 -م ،رسالة ماجستير ،جامعة أمدرمان اإلسالمية2006 ،م ،ص .14 - 13

( )2د  .حسنين شفيق  ،مقدمة في التصوير الصحفي  ،دار فكر وفن للطباعة والنشر و التوزيع  ،القاهرة 2009 ،م  ،ص . 101
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يؤخــذ فــي االعتبــار التــأثيرات المجتمعيــة وتلــك التــي فرضــتها التطــورات التكنولوجيــة واختيــار
الصـ َـحفية لــم تعــد مجــرد عمــل حرفــي وانمــا هــي اداة مشــتقة مــن عوامــل
األفضــل ،فالصــورة َّ
الثقافة التي تعكسها.

()1

ص َحفية:
مجاالت استخدامات الصورة ال َّ
َّحفية هي:
أبرز المجاالت التي ركزت عليها دراسات الصورة الص َ
الص َحفية في تغطية المعارك العسكرية:
 )1استخدام الصورة َّ
الصـ َـحفي اليابــاني كــان ماتسوشــيقي أحــداث القنبلــة الذريــة فــي
حيــث تــرجم المصــور َّ
مدينة هيروشيما ،صور الفيلم الوحيد الـذي يصـور مشـاهد إلقـاء القنبلـة النوويـة علـى المدينـة،
وذكر في مذكراته أن ما شاهده كان رهيبًا ،وأنـه الـتقط فـي ذلـك اليـوم أفظـع صـورة فـي حياتـه
َّحفية ليس فقـط فـي تسـجيل
المهنية ،وتعكس هذه الصور الدور المهم الذي لقيته الصورة الص َ
الح ــروب ،ولك ــن أيضـ ـًا ف ــي الت ــأثير عل ــى الـ ـرأي الع ــام ،وش ــهد الع ــالم نت ــائج الغ ــزو األمريك ــي
الص َـحفيين فـي إظهـار بشـاعة الغـزو ،وقتـل
البريطاني للعراق عبر إسهامات كبيرة للمصورين َّ
الصـ َـحفي
الص َـحفيين حيــث لقـى َّ
المئـات مـن المــدنيين العـراقيين ،ومقتــل عـدد مـن المصــورين َّ
األوك ارنــي نــاديس بروتســابوك بوكالــة رويتــر لألنبــاء مصــرعه ،ومصــرع م ارســل قنــاة الجزي ـرة
طارق أيوب ،حيث وصل عدد المصورين والمراسلين الذين لقوا مصرعهم خـالل هـذه الحـرب
إلى  12شخصًا خالل  21يومًا فقط.
الص َحفية في المجاالت االجتماعية:
 )2استخدام الصورة َّ
حيــث أصــبح بعــد التصــوير مــن الناحيــة االجتماعيــة أكثــر الوســائل القيمــة لتســجيل
التاريخ االجتماعي للمستقبل ولألجيال القادمة.

1
َّحفية النظرية والتطبيق ،عالم الكتب ،القاهرة2004 ،م ،ص .45
( )د .محمد عبد الحميد ،د .السيد بهنس ،تأثيرات الصورة الص َ
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الص َحفية في تغطية األحداث الرياضية:
 )3استخدام الصورة َّ
َّحفية التي سـاهمت فـي تغطيـة األحـداث الرياضـية باهتمـام بعـض
حظيت الصورة الص َ
الدراسات ،نظ ًار للدور الهام الذي أصبحت تلعبه الرياضـة ومـا تعكسـه مـن توجهـات مجتمعيـة
تعدت حدود مجالها.
الص َحفية في حمالت اإلنتخابات الرئاسية.
 )4استخدام الصورة َّ
ص َحفية في الوقت الراهن:
استخدام الصورة ال َّ

()1

من سمات عصرنا الراهن أنـه عصـر الصـورة وذلـك بهيمنـة الصـورة وسـيادتها للسـاحة
َّحفية وأصبح أحد أهم أدوات عصر المعرفية والثقافية واالقتصـادية واإلعالميـة ،والصـورة
الص َ
ليســت أمـ ًار مســتجدًا فــي التــاريخ اإلنســاني وانمــا تحولــت مــن الهــامش إلــى مركــز الصــدارة فــي

الساحة اإلعالمية ،مستندة إلى قوتهـا فـي إيصـال الرسـالة اإلعالميـة مـن خـالل البصـر ،وهـو
أكثــر حـ ـواس اإلنس ــان اس ــتخداماً فــي اكتس ــاب المعلوم ــات ،وق ــوة الصــورة تنطل ــق م ــن مفه ــوم
التصـديق والتكــذيب ،ألن الرؤيـة البصـرية هــي أسـاس التصــديق والصــورة تخاطـب كــل البشــر
المــتعلم واألمــي ،الصــغير والكبيــر ،وتكســر حــاجز اللغــات ،لــذلك فهــي أوســع انتشــا اًر وتختلــف
الصــورة عــن الكلمــة المنطوقــة والمكتوبــة ألنهــا تـرتبط بشــيء ملمــوس ومحــدد والكلمــة مرتبطــة
بشيء تجريدي غير ملموس ،وتختلف عـن الكلمـة المكتوبـة فـي سـهولة التلقـي وال تحتـاج إلـى
جهد ذهني في تلقيها والصورة تعطي الرسالة دفعة واحدة.

()2

َّحفية أهمية بالنسبة للصـحافة والمجتمـع ،وتعتبـر أنجـح وسـيلة
أيضًا تمثل الصورة الص َ

إعالمية حيـث تقـدم المضـمون والوضـوح بكـل يسـر ودون إجهـاد للقـارئ ،فقـد تقـدم صـورة فـي
لحظة خاطفة ما ال يستطيع كتاب أن يقدمه في مائة صفحة ،والصورة بمثابة الخبـر أومكملـة
للخبر وأصبحت الصحف تخصص قسمًا فيها للتصوير.

()3

1
َّحفية النظرية والتطبيق ،مرجع سابق ،ص .51 - 50
( ) د .محمد عبد الحميد ،د .السيد بهنس ،تأثيرات الصورة الص َ

()2فهد بن عبدالرحمن الشميمري ،التربية اإلعالمية ،كيف نتعامل مع اإلعالم ،مرجع سابق ،ص.78
()3د .مرعى مدكور ،الصحافة اإلخبارية ،القاهرة ،دار الشروق2002 ،م ،ص .153 - 152
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ولكن هنالك سلبيات للصورة حيث يمثل االنتشار الكبير والمستمر للصورة تأثير علـى
العقــول وتخــدير لل ـرأي العــام ،وعنصــر تــأثير فــي اتجــاه التهويــل أو المبالغــة أو التالعــب أو
التعتــيم ،والتضــليل اإلعالم ـي الــذي يمــارس فــي إنتــاج الصــورة ،وأيض ـًا تمتلــك الصــورة عقــول
الجماهير بمـا تمتـاز بـه مـن جـذب االنتبـاه ،وأن الصـورة ال تكـذب فالثقـة البالغـة والدائمـة تزيـد
من التضليل عندما تكون الجماهير غير متعلمة ،وبالتالي يتدخل القائمون على وسـيلة النشـر
لتوظيف الصورة لتحقيق أهدافهم االقناعيـة ،ومـن تـأثيرات الصـورة علـى القـارئ تشـجيع غيـر
مباشر لأل مية ،وتشجيع على التكاسل حيث تكـون نظـرة القـارئ إلـى العناصـر المصـورة فقـط،
وتنــافس الصــورة المــادة التحريريــة ويتمثــل ذلــك فــي احــتالل األمــاكن األكبــر واألهــم والســيطرة
عل ــى انتب ــاه القـ ـراء باالتج ــاه إل ــى الظ ــاهر ،والجوان ــب الس ــطحية دون الوص ــول إل ــى الج ــوهر
والعمق ،حيث يكتفي القارئ بالصورة دون المادة التحريرية للحدث.

()1

ودائماً ما تكون الق اررات الخاصة بنشر الصور أوعدم نشرها صعبة ومثيرة للجدل بين
الص َـحفي ين ،فحقــوق المجتمــع وحساسـيات القـراء يجــب وضـعها فــي الحســبان عنـد تقــدير قيمــة
َّ
الصورة من الناحية االخبارية ويجب الوصول إلى قرار متوازن مهنياً وانسانياً.

()2

1
َّحفية دراسة في المصادر والمؤثرات ،القاهرة ،دار الكتب المصرية1988 ،م ،ص.159 - 150
( )محمود أدهم ،الصورة الص َ
2
َّحفية ،السمات ،المهارات ،األشكال ،القضايا ،عمان ،دار الهندي2002 ،م ،ص.81-80
( )د .نبيل حداد ،فن الكتابة الص َ
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المبحث الثالث
سودان
ص َحفي في ال ُّ
قوانين وتشريعات العمل ال َّ
تعن ــي كلم ــة ص ــحافة النش ــاط العلم ــي الم ــنظم للكش ــف ع ــن الحق ــائق المتص ــلة بالعملي ــة
َّحفية ،وأطرافها ،والعالقات بينها ،وأهدافها ،والسياقات االجتماعية التي تتفاعـل معهـا مـن
الص َ
أجل تحقيق هذه األهداف ،ووصف هذه الحقائق وتفسيرها والتوقع باتجاهات الحركة فيها.

()1

كمـ ــا تعنـ ــي إصـ ــدار الج ارئـ ــد والمجـ ــالت وذلـ ــك باسـ ــتقاء األخبـ ــار وكتابـ ــة الموضـ ــوعات
َّحفي ة من تحقيقات وأحاديـث ومقـاالت وأعمـدة وجمـع الصـور واإلعالنـات ونشـر كـل ذلـك
الص َ
في الجرائد والمجالت وتولي إدارتها (.)2

الص ـ ــحافة أن تك ـ ــون متح ـ ــررة م ـ ــن أي إجـ ـ ـراء سـ ـ ـواء ك ـ ــان حكوميـ ـ ـاً أم
ويج ـ ــب عل ـ ــى َّ
اجتماعياً( ،)3والحرية هنا هي التي ال تضر وال تتعدى علـى حـدود اآلخـرين وال تمـس مصـالح
الناس أو مصلحة المجتمع فالحريـة االيجابيـة هـي حريـة التعبيـر عـن األفكـار واألحـداث التـي
يمكــن علــى ضــوئها اتخــاذ أفضــل القـ اررات مــن بــين جميــع األلـوان واآلراء الـواردة ،ولقــد عــالج
الســوداني لعــام 1991م موضــوعات إشــانة الســمعة والخصوصــية واإلباحيــة
القــانون الجنــائي ُّ
وغيرهــا مــن القضــايا المتعلقــة بتــداول المعلومــات وأصــبح النشــر جريمــة إذا وقــع علــى أمــور
حظــر القــانون نشــر أخبارهــا ،مثــل المعلومــات العســكرية والس ـرية ،وهــى منــاطق تتصــل بــأمن
الدولـة.

()4

إن المعركـة فـي سـبيل حريـة التعبيـر والـرأي ال تعـرف أيـة هدنـة والحـرب مـن أجــل

حمايتها ستبقى مستمرة ما دام في العالم قوي تقاوم تلك الحرية وحتى الحـرب ال تقضـي علـى
الص ــحافة وانم ــا تفي ــدها لم ــا تقتض ــيه الس ــالمة العام ــة وذل ــك عن ــدما يتع ــرض أم ــن ام ــة
حري ــة َّ
الصـحافة فـي حقيقتهـا مهنـة ورسـالة وليسـت تجـارة
للخطر ،وتعليق بعض الحريات المدنية ،ف َّ
( )1محمد عبد الحميد ،بحوث الصحافة مكتبة عالء الدين ،القاهرة1997 ،م ،ص.25
( )2جمع الوجيز ،مجمع اللغة العربية ،القاهرة1992،م ،ص .36

( )3بدر الدين احمد إبراهيم ،ثورة المعلومات وآفاق المستقبل ،إصدارات الوعد الحق ،ص73
( )4ليلي عبد المجيد ،تشريعات الصحافة في الوطن العربي ،العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة ط2001 ،2م ،ص .23
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وال شعارات تتغير ولكنها عقل مفكر مدبر له هدف وغاية وهـى صـوت يخاطـب عقـول الـرأي
العام المسؤول فأول واجبات الصَّحافة أن تنقل األخبار دون تحيز وأن تحترم الحقائق وترتبط
بقانون أخالقيات المهنة وان تلتزم بهذا في ظل ما تقدمه من توجيه ونقد وتقـديم وربـط الحـاكم
الص ــحافة ف ــي ح ــق
والمحك ــوم معـ ـًا بالمص ــلحة الكب ــرى الت ــي ه ــي مص ــلحة ال ــوطن .وحري ــة َّ
الحص ــول عل ــى المعلوم ــات م ــن أي مص ــدر ونقله ــا وتبادله ــا دون قي ــود والح ــق ف ــي إص ــدار
الصحف والحصول على الحقائق والمعلومات والتعبير عن اآلراء واألفكـار ومراقبـة مؤسسـات
الحكـم ومختلـف قطاعــات المجتمـع وحثهـا علــى تصـحيح أسـاليب أدائهــا وممارسـتها فـي إطــار
خدم ــة الص ــالح الع ــام للمجتم ــع والموازن ــة ب ــين حق ــوق األفـ ـراد والجماع ــات ف ــي إط ــار الحري ــة
وااللتزام بالقيم الدينية واألخالقية والحق في الكرامة واحترام السمعة وحمايـة الخصوصـية .لقـد
نــادي اإلســالم بحريــة التعبيــر لكــن لــم يطلــق لهــا العنــان والحريــة فــي اإلســالم تتســم بالنســبية
والعمل بالحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه( :ال ضرر وال ِ
ضرار) (.)1
ََ
حرية التعبير:
حريـة التعبيــر فــي اإلســالم مرتبطــة بكينونــة اإلنســان وكرامتــه التــي أكرمــه اهلل تعــالى بهــا
وهي نقاء القلـب مـن كـل رق وكـل عبوديـة إال عبوديـة اهلل تعـالى وحـده دون سـواه وهـي حريـة
اإلرادة واالختيار التي أكرم اهلل تعالى بها اإلنسان ليعبده باإلرادة وهي ال تتنافي مع مـا أوجبـه
الشرع ألنها تعني نهضة القلب في طلب الحـق وال يكـون ذلـك إال فـي ظـل هدايـة الـوحي (.)2
والحرية هي ضد العبودية أوالرق وهي بمعني رفع القيود التي تمنع اإلنسان من الوصول إلى
غايتــه كمــا تعنــي الــتخلص مــن الصــفات الدخيلــة علــى الفط ـرة الســوية ( .)3وفــي القـرآن الك ـريم
ِ
ِ
َّ ِ
ـاص ِفـ ــي اْل َق ْتَلـ ــى اْل ُحـ ـ ُّـر بـ ــاْل ُحِّر، 
آمُن ـ ـوْا ُكت ـ َ
ق ــال تعـ ــالىَ :يـ ــا أَُّيهَـ ــا الـ ــذ َ
صـ ـ ُ
ـب َعَلـ ـ ْـي ُك ُم اْلق َ
ين َ
أمــا مفهــوم الحريــة عنــد الصــحابة رضـوان اهلل علــيهم كانــت جــزء مــن كينونــة األمــة اإلســالمية
()4

( )1الحديث أخرجه اإلمام مالك في الموطأ ،الجزء الخامس ،حديث رقم  ،1234ص .37
( )2د .سعيد بن علي بن ثابت ،الحرية اإلعالمية في ضوء اإلسالم ،عالم الكتب للطباعة والنشر السعودية ،ط1993 ،2م ،ص .4
( )3الشيخ محمد طاهر بن عاشور ،أصول النظام االجتماعي في اإلسالم تونس الشركة التونسية للتوزيع1976 ،م ،ص .160
( )4سورة البقرة ،اآلية .76
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وقدرتها على االختبـار واالنتفـاع بحريـة االتصـال المحكـم وهـي مسـؤولية التكـريم واالسـتخالف
وواجــب الــبال المبــين واإلقنــاع والتفــاهم والتعــاون علــى الخيــر فــي إطــار عقيــدة اإليمــان بــاهلل
الواحـد األحــد لتحقيــق غايتــه الحقيقيــة ففــي القـرآن الكـريم نجــد العديــد مــن اآليــات التــي تحــض
علـى حريــة التعبيــر والـرأي منهـا قــال تعــالىْ :ادعُ إِلِــى سـبِ ِ
ظـ ِـة اْل َح َسـ َـن ِة
يل َرِّبـ َك بِاْل ِح ْك َمـ ِـة َواْل َم ْو ِع َ
َ
الدين ،)2(وُق ِل اْل َح ُّ
َح َس ُن ،)1(الَ إِ ْك َراهَ ِفي ِّ
ق ِمن َّرِّب ُك ْم َف َمن َشاء َفْلُي ْؤ ِمن
َو َج ِادْلهُم بِالَّتِي ِه َي أ ْ
َ

()3
أن الــدين اإلســالمي يســتند إلــى النظــر العقلــي واالعتبــار
َو َمــن َشــاء َفْلَي ْكفُـ ْـر ، وبــذلك نجــد ّ

بسنن اهلل في الخلق وعدم اتخاذ سلطة دينيـة وهـي أصـول ال تـؤدي إلـى حريـة الـرأي والتعبيـر
فحسب بل تذكيها وتقتضيها .وفي مجـال السياسـة دلـت األحـداث علـى أعمـال الـرأي فـي أدق
األمــور وفــي مواجهــة الحكــام وكــذلك فــي مجــال العلــوم يكفينــا أن جمه ـرة المســلمين بحث ـوا فــي

األرض وا لسماء وما بينهما دون التزام رأي مسبق في دين أونـص مقـدس فقـد دعـاهم اهلل إلـى
السير في مناكبها وكشف حقائق كونه وأعمال العقل والجهر بالرأي .فكانت الكشـوف العلميـة
على أيدي علماء المسلمين ولقد استقر اإليمان بالعقل في شـريعة اإلسـالم كمـا لـم يسـتقر فـي
نظام آخر وكانت الدعوة إلى انتفاء الحصانة عـن أفـراد النـاس أصـالً ثابتـاً فـي اإلسـالم حيـث
ال يتفاضــل النــاس إال بــالتقوى إذن حري ــة ال ـرأي والتعبيــر هــي ج ــوهر اإلســالم وضــرورة م ــن
ضــرورات اإليمــان بــه وقــد كانــت هــذه الحريــة واقعـاً ملموسـاً فــي عهــد الرســول  وحتــى نهايــة
عهد الخلفاء الراشدين( ،)4وتعتبر حرية الـرأي والتعبيـر مـن أقـدس القـيم اإلنسـانية التـي جـاءت
به ــا ال ــديانات الس ــماوية كاف ــة وه ــي ك ــذلك م ــن أكث ــر الموض ــوعات الت ــي حظي ــت بمناقش ــات
ومداوالت واسعة لدى المفكرين والساسة .وقد مرت حرية التعبير بمراحل عديـدة منـذ أن خلـق
اإلنسان وتعد حرية الرأي والتعبير من أهم الحريات الفكرية التـي يحتاجهـا اإلنسـان فـي حياتـه

()1سورة النحل ،اآلية .125
()2سورة البقرة ،اآلية .256

()3سورة الكهف ،اآلية .29

()4عماد عبد الحميد النجار ،الوسيط في تشريعات الصحافة ،القاهرة ،مكتبة األنجلوالمصرية1985 ،م ،ص .66
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الرتباطها الشديد بجوانبه الروحية والتـي تسـمح لـه بتكـوين أ ارئـه وأفكـاره فـي مختلـف المسـائل.
كما تشمل أيضاً حرية االعتقاد ،حرية التعليم وحرية الصَّحافة(.)1
تعتبــر حريــة التعبيــر مــن الحريــات الهامــة التــي تحظــي دائمـًا باهتمــام واضــعي الدســاتير
الوطنية بقدر ما كان محل اعتبار عند واضعي اإلعالنات والقوانين الدولية فـي مجـال حقـوق
اإلنســان حيــث نصــت المــادة العاش ـرة مــن اإلعــالن الفرنســي لحقــوق اإلنســان والم ـواطن لعــام
 1789على أنه يجـب أن ال يـتم التعـرض ألي إنسـان بسـبب أ ارئـه ومعتقداتـه مـا لـم يكـن مـن
شأنها أحـداث إضـراب أوضـرر بالنظـام العـام للمجتمـع المقـرر قانونـاً كمـا نصـت المـادة ئ19ئ
من الميثاق الدولي لحقوق اإلنسان المدنيـة والسِّياسـية علـى مضـمون حريـة التعبيـر علـى إنهـا
التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات واألفكــار ونقلهــا لتخـرين دون اعتبــار للحــدود سـواء فــي
شكل مكتوب أومطبوع أوقالب فني بأية وسيلة أخرى يختارها(.)2
وعلى إمتداد التاريخ البشري كان مفهوم الحرية قضية لها قيمة عظمى فـي حيـاة األفـراد
والجماعات على سواء وقد كان اإلنسان ولم يـزل ينظـر إليهـا علـى أنهـا مطلـب أساسـي يجـب
الصـحافة ألربعـة وثالثـين
الحصول عليه مثلها مثل الطعام والمسكن ،وفي د ارسـة عـن حريـة َّ
ومائة من الشعوب ما بين  1950م – 1979م أدلى (ويفر 1985م ) بـأن معظـم المتحـدثين
الصــحافة لعـدة عوامــل تهــم
فـي دول العــالم الثالـث إعتقــدوا بـأنهم لــيس باإلمكـان إعطــاء حريـة َّ
دولهــم منهــا ،مخلفــات اإلســتعمار ،تــدني مســتوى التعلــيم بــين الســكان ،الص ـراعات العقائديــة
الصــحافة بالنســبة لهــم
والقبليــة( ،)3والوضــع االقتصــادي فــي العــالم ونظــم المعلومــات ،فحريــة َّ
تــؤدي إلــى تعطيــل قــدرة الحكومــة علــى القيــام بمســؤليتها ومــن ثــم تعــم الفوضــى فــي الــداخل،
لذلك الدول النامية فإنها مازالت تري فرض نوع من الرقابة الصحافية كنوع ضروري من أجل
االســتقرار السياســي والتقــدم الــوطني ،هــذا يمثــل رأي حكومــة بــال صــحافة ويقــر وجــود القيــود
( )1فيصل شطناوي ،حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ،دار الحامد ،عمان ،األردن ،1991 ،ص .74
( )2أحمد عبد المجيد الحاج ،حرية التعبير بين اإلعالن والتغيير2005 ،م ،ص .74
() 3د .سليمان جازع الشمري ،الصحافة والقانون في العالم العربي ،الواليات المتحدة ،الدار الدولية للنشر والتوزيع ،القاهرة1993 ،م،
ص .66 - 65
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الصــحافة ،وهنالــك رأي نلتمســه مــن
القانونيــة التــي تمثــل مجموعــة الق ـوانين التــي تــنظم مهنــة َّ
الص ــحافة ق ــائالً:
مدون ــة الـ ـرئيس األمريك ــي (جفرس ــون) ف ــي ع ــام 1787م لبي ــان أهمي ــة ق ــوة َّ
(إذا خيرت بين وجود حكومة بدون صحافة أوصحافة بـدون حكومـة ألخـذت الثانيـة بـال أدنـي
تردد) وحسب هذا القول فالصَّحافة تقوم بدور الحـارس وتلعـب دور الم ارقـب لنشـاطات الدولـة
الصــحافة ،ولكــن البــد مــن وجــود ق ـوانين تــنظم مهنــة
وهــذا ال ـرأي يــرفض وجــود القيــود علــى َّ
الصَّحافة ،وصحافة بدون قانون تعني فوضى(.)1
سودان:
ص َحفي في ال ُّ
قوانين وتشريعات العمل ال َّ
الصـ َـحفي حتــى عــام 1930م
الســودان تش ـريع أوقــانون يــنظم العمــل َّ
لــم يكــن يوجــد فــي ُّ

وكانـت اإلدارة اإلسـتعمارية تعتمـد علــى أجهزتهـا اإلداريـة واألمنيــة إلدارة الصـحف التـي ســمح
به ــا وكان ــت الص ــحف خ ــالل ه ــذه الفتـ ـرة تخض ــع للقي ــود الكامل ــة الت ــي تفرض ــها السـ ــلطات
اإلستعمارية وقد وردة كلمة رقابة ألول مرة في وثائق حكومة السُّودان في خطاب صـادر مـن
مكتب مخابرات األمن العام رداً على طلب تقدم به الشـيخ عبـد الـرحمن أحمـد إلصـدار مجلـة
دينية حيث ورد ان المجلة سوف تخضع للرقابة قبـل النشـر كمـا يجـب الحصـول علـى موافقـة
مـدير مديريـة الخرطــوم.

()2

الســودان بـدأت منـذ صــدور
الص َـحفي فـي ُّ
والقيـود القانونيـة للعمــل َّ

قانون 1930م والذي يعتبر اول قانون للصحافة في السُّودان.
صحافة والمطبوعات لسنة 1930م:
قانون ال َّ

تضــمن س ــتة عشـ ـرة مــادة وك ــان اله ــدف منــه إقام ــة نظ ــام للتــرخيص ومراقب ــة إدخ ــال
المطبوعات وبيعها وتوزيعها ،وعـرف َّ
الصـحافة بانهـا ((أيـة جريـدة تشـتمل علـى أخبـار عمومـاً
وبالغات عن حوادث أواية مالحظات أوتعليقات عليهـا تطبـع ألجـل البيـع وتنشـر دوريـاً أوفـي
أجزاء أوأعـداد فـي فتـرات منتظمـة ال تتجـاوز الفتـرة فيهـا ثالثـة أشـهر بـين نشـر الجـزء واآلخـر
أوبين نشر العـدد واآلخـر)) ،وأجـاز القـانون تحصـيل مـن ناشـر الجريـدة مبلـغ مـالي قـدره مائـة
جني ــه مص ــري ،وأل ــزم الق ــانون الم ــالكين والش ــركاء والناشـ ـرين والط ــابعين والمح ــررين بوض ــع
()1المرجع نفسه ،ص .70 - 69

() 2صالح محمد ابراهيم ،مدخل الي الصحافة والقانون الحريات والضمانات وأخالقيات المهنة ،توزيع كولي ،الخرطوم ،ص .109
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أسمائهم في الصحيفة ،وخـول القـانون للحـاكم العـام سـلطة منـع دخـول المطبوعـات مـن خـارج
السُّودان وأعطى القضاة وضباط الشرطة حق تفتيش األماكن التي يوجد فيها كتـب أوصـحف
ممنوعــة ،والرقابــة تضــمنت فــي المــادة السادســة عش ـرة مــن القــانون حيــث أعطــت الســكرتير
اإلداري الحق في إصدار اللوائح التي تساعد على تنفيذ القانون وبهذا الحق أصدر السكرتير
اإلداري الئح ــة المطبوع ــات الت ــي نص ــت ب ــأن عل ــى مح ــرري الص ــحف أن يخض ــعوا ألوام ــر
الســكرتير اإلداري إذا طلــب مــنهم عــرض كــل أوجــزء مــن موضــوعات الصــحيفة علــى األمــن
العام قبل النشر وقد ألزمت الالئحة الناشـرين باالحتفـاظ باسـم وعنـوان مـن يكتبـون إلـيهم ،كمـا
أعطاء القانون السكرتير اإلداري حقوقا مطلقة في منـع أومـنح التـرخيص دون إبـداء األسـباب
كمــا يمكنــه مصــادرة المطبوعــات والمطــابع دون رد التــأمين المــدفوع كمــا يجــوز لــه أن يلغــى
الرخصة أويعـدلها ،اسـتمر هـذه القـانون حتـى عـام 1945م حيـث أدخـل عليـه تعـديل حيـث تـم
زي ــادة الت ــأمين ال ــى  500جني ــه مص ــري وش ــمل التع ــديل المطبع ــة حي ــث ن ــص الق ــانون عل ــى
ضــرورة حصــولها علــى رخصــة ودفــع تــامين قــدره  100جنيــه وأعطــي التعــديل الحــاكم العــام
الحق في مصـادرة الصـحف المحليـة بعـد أن قاصـ ًار علـى الصـحف والكتـب المسـتوردة ،وظـل
العمل بهذا القانون خالل فترة الحكم الوطني بعد نال السُّـودان اسـتقالله 1956م وبـالرغم مـن
أن نظ ــام الحك ــم ك ــان يق ــوم عل ــى م ــذهب التعددي ــة الحزبي ــة والنظ ــام البرلم ــاني الح ــر إال أن
الصحف ظلت خاضعة للترخيص والرقابة حيث انتقلت سـلطات السـكرتير اإلداري فـي العهـد
الوطني إلى وزير الداخلية وظلت الحكومـات المتاعقبـة تحـافظ علـى تطبيـق هـذا القـانون ألنـه
يحقق لو ازرة الداخلية النفوذ والقوة في الرقابة على الصحف والمطابع.

()1

صحافة والمطبوعات لسنة 1973م:
قانون ال َّ
الصــحافة والمطبوعــات لعــام 1930م ،وبموجــب هــذا القــانون
ألغــى هــذا القــانون قــانون َّ
أصبحت الصحف مملوكة لالتحاد االشتراكي وهوالحزب الحاكم ،وأعطى القانون وزير الثقافة
واإلعالم سلطة الحكومة في التعامل مع الصحف ،وأيضاً أعطى الوزير الحـق فـي االسـتعانة
بأجهزة استشارية يحدد تكوينها وخول القـانون االتحـاد االشـتراكي إصـدار مـا يـراه مـن صـحف
() 1صالح محمد ابراهيم ،مدخل الي الصحافة والقانون الحريات والضمانات وأخالقيات المهنة ،مرجع سابق ،ص .114 -112
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ومجالت ومطبوعات ،بهذا القانون أنشـئ مجلـس للصـحافة والمطبوعـات مهمتـه تنظـيم العمـل
َّحفيين واالشـراف علـى تـدريبهم ،وأعطـى هـذا القـانون وزيـر الداخليـة الحـق
َّحفي وقيد الص َ
الص َ
في منع أووقـف تـداول أيـة صـحيفة أومطبوعـة ومصـادرتها متـى اقتنـع أن تـداولها خطـ اًر علـى

النظام العام أواألمن كما يمكـن لـوزير الداخليـة حظـر الصـحف األجنبيـة مـن التـداول ،ووضـع
القانون عقوبات لمن يخالف المواد الواردة في هذا القانون وتصل العقوبـات إلـى السـجن لمـدة
ســتة أشــهر أوفــرض غ ارمــات ماليــة تصــل الــى خمســمائة جنيــه أوالعقــوبتين معـاً وحــدد القــانون
محكمة الجنايات للنظر في هذه المخالفات(.)1
ص َحفية:
تنظيم المؤسسات ال َّ
الصـ َـحفية فــي مــايو1973م وذلــك عنــدما صــدر
صــدر أول ق ـرار بتنظــيم المؤسســات َّ

القرار الجمهوري رقم ( )8عقب قرار تـأميم الصـحف فـي عـام 1970م وقـد نـص القـرار علـى
أن تعتبر الصـحف مملوكـة للشـعب يـديرها نيابـة عنـه االتحـاد االشـتراكي السُّـوداني وأن تتمتـع
َّحفية بالشخصية االعتبارية دون المساس بحق االتحاد االشتراكي في ملكيتها
المؤسسات الص َ

الصــحافة والمطبوعــات لعــام 1973م ويعــين رئــيس االتحــاد االشــتراكي
وتوجيههــا وفــق قــانون َّ
رؤساء تحرير الصـحف ويحـدد مكافـآتهم وامتيـازاتهم ،فـي مـارس 1974م تـم إلغـاء المـواد5ع2
من القرار الجمهوري رقم ( )8حيث تم تعين هيئة تحرير للصحف التي تصـدرها كـل مؤسسـة
الص َـحفية التابعـة لالتحـاد االشـتراكي ويـرأس هـذا المجلـس
وأن ينشأ مجلس واحد إلدارة الـدور َّ

مس ــؤوالإلعالم األول ف ــي االتح ــاد االش ــتراكي ،وف ــي ع ــام 1978م ت ــولى االتح ــاد االش ــتراكي
اإلشـ ـراف الع ــام عل ــى الص ــحف التابع ــة ل ــه وت ــم تك ــوين مجل ــس إدارة واح ــد للص ــحف يت ــولى
اإلشراف على صحافة التنظيم السياسي وفي عام 1984م تم تعـديل بعـض بنـود هـذا القـانون
لتتطابق مع روح قوانين الشريعة اإلسالمية التي صدرت في عام 1983م(.)2

( )1صالح محمد ابراهيم ،مدخل الي الصحافة والقانون الحريات والضمانات وأخالقيات المهنة ،مرجع سابق ،ص.115
()2المرجع نفسه ،ص .117 - 116
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صحافة والمطبوعات لعام 1985م:
قانون ال َّ
الســودان مجلــس
صــدر هــذا القــانون فــي نهايــة الفت ـرة االنتقاليــة التــي كــان يحكــم فيهــا ُّ
عســكري يعمــل علــى تســليم الســلطة لألح ـزاب بعــد االنتخابــات التــي تمــت فــي عــام 1986م
وكانت الحكومة االنتقالية قد ألقت قانون الصَّحافة والمطبوعات لسنة 1973م ،واشتملت بنود
قانون عام  1985م على تشـكيل مجلـس للصـحافة والمطبوعـات تحـت أشـراف مجلـس الـوزراء
ورئ ــيس المجل ــس م ــن الشخص ــيات المش ــهود له ــا بالكف ــاءة ويض ــم المجل ــس عض ــوين يم ــثالن
الص ــحافة بالجامع ــات
ال ألص ــحاب الص ــحف وممثل ــين م ــن أس ــاتذة اإلع ــالم و َّ
الص ــحف ومم ــث ً
وممثالً لو ازرة الثقافة واإلعالم وممثل لرؤساء تحرير الصحف ومدير المطبعة الحكومية وأحـد
كبـ ــار القضـ ــاة وثالثـ ــة شخصـ ــيات يـ ــتم اختيـ ــارهم مـ ــن بـ ــين كبـ ــار الم ـ ـواطنين المشـ ــهود لهـ ــم
بالموضـوعية واالســتقالل والخبـرة ومفــتش المطبوعــات بمصـلحة المخــازن وينظـر المجلــس فــي
الشــكاوي المرفوع ــة إلي ــه مــن الجمه ــور ،وس ــمح الق ــانون لألف ـراد والهيئ ــات بإص ــدار الص ــحف
الصــحافة ،ونــص القــانون علــى حــق
لتحقيــق الــنهج الــديمقراطي وتــدعيم حريــة ال ـرأي وحريــة َّ
التصحيح على ان ينشر التصحيح خالل ثالثة أيام وفي نفـس المكـان وبـنفس الحـروف بـدون
مقابل ويجوز للص ِ
َّحْيفَة االمتناع عن النشـر إذا وصـل التصـحيح بعـد شـهرين مـن تـاريخ نشـر
الموضــوع واذا كــان التصــحيح يشــكل جريمــة يعــاق عليهــا القــانون أو يتضــمن مساس ـًا بحقــوق

الغي ــر ومرع ــاة ع ــدم االث ــارة واالبتع ــاد ع ــن المبالغ ــة ،ووض ــع الق ــانون قواع ــد عام ــة تلت ــزم به ــا
الصحف مثل التمسك بأخالقيات المهنة وما يمس عالقات السُّودان بالـدول األخـرى ،واحـتفظ
القانون للمجلس بحق الترخيص للصحف والمطابع.
أدى قانون 1986م إلى تعدد إصدار الصحف غير الحزبية والتوسع في ملكية األفراد
للصــحف وكــان هنالــك تهــاون فــي تطبيــق القــانون خــالل فت ـرة الديمقراطيــة الثالثــة ممــا ســمح
َّحفي.
بحدوث العديد من التجاوزات األمر الذي انعكس سلباً على األداء الص َ

()1
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بعد انهيار النظام الحزبي في عـام 1989م توقفـت الصـحف أصـدرت الحكومـة أوامـر
بتأســيس ثــالث مؤسســات عامــة للطباعــة والنشــر وتخضــع هــذه المؤسســات إلش ـراف وتوجيــه
لجنة اإلعالم بمجلس قيادة الثورة التي استلمت مقاليد الحكم في السُّودان وأسندت للجنة مهام
َّحفي وصناعة الطباعة والنشر إصـدار الصـحف اليوميـة والمجـالت
ترقية وتطوير العمل الص َ
نشر األخبار وتوزيعها في االقاليم المختلفة وامتالك المطابع واألجهزة الخاصة بالعمل تدريب
الص ــحافة وت ــأهيلهم ،وقـ ــد س ــمح بإص ــدار الصـ ــحف
الع ــاملين ف ــي مج ــال الطباعـ ــة والنش ــر و َّ
االجتماعي ــة والرياض ــية الت ــي ك ــان يص ــدرها األفـ ـراد وق ــد أج ــاز ه ــذا النظ ــام ملكي ــة الص ــحف
الصــحافة والمطبوعــات
السِّياســية للحكومــة فقــط وظــل هــذا الترتيــب قائمــا حتــى صــدور قــانون َّ
لسنة 1994م الذي قيد ملكية الصحف للمؤسسات أوالشركات الخاصة.

()1

صحافة والمطبوعات لعام 1993م:
قانون ال َّ
قيد هذا القـانون إصـدار الصـحف علـى المؤسسـات بعـد حصـول رخصـة مـن المجلـس
وان تكـ ــون هـ ــذه المؤسسـ ــات كهيئـ ــات عامـ ــة اوشـ ــركات عامـ ــة وأن تكـ ــون أسـ ــهمها مملوكـ ــة
الصـ َـحفية عــن خمســة مليــون دينــار ســوداني
للســودانيين فقــط وأن ال يقــل أرســمال المؤسســة َّ

وحدد القانون عند طلب الترخيص إيراد بيانات اسم رئيس التحرير وطـابع الصـحيفة ومصـدر
للصـ ِـحْي َفة وتخصــص الصــحيفة ،ويــتم
التمويــل والوثــائق التــي تبــين طبيعــة المؤسســة الناش ـرة َّ
التدوين على الصحيفة أسم الطابع واسم رئيس التحريـر واسـم المطبعـة والـرقم المسلسـل وعـدد

الصفحات وسعر الصحيفة ،وقد ركز هذا القانون على حظر النشر في أي معلومـات متعلقـة
بـالقوات المسـلحة وعـدم نشـر معلومـات متعلقـة بـاألمن القـومي للـبالد علـى أن يـتم تحديـد تلــك
المعلومات بواسطة الجهات المختصة ،وااللتزام بما جاء في قـانون دار الوثـائق القوميـة لسـنة
1982م والئحة دار الوثائق القومية لسنة 1984م التـي تحـدد عـدم تـداول المعلومـات إال بعـد
انقضاء ثالثين سنة ،وعدم اإلثارة أوالمبالغة فيما يتعلـق بالتحقيقـات والمحاكمـات القضـائية إال
( )1وثائق مؤتمر الحوار الوطني  ،قضايا اإلعالم في السودان  ،دار االصألة للصحافة و النشر واالنتاج اإلعالمي  ،الخرطوم 1991 ،م  ،ص
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بع ــد الفص ــل فيه ــا بص ــفة نهائي ــة وع ــدم نش ــر أي أم ــر يخ ــدش اآلداب العام ــة أويم ــس ك ارم ــة
االشخاص وحرماتهم وعدم نشر أي أمر يحـرض ارتكـاب الجـرائم أواثـارة البغضـاء أوبـث روح
الشقاق بـين أفـراد المجتمـع وعـدم نشـر أي أمـر مـن شـأنه إثـارة الفـتن العرقيـة أواللونيـة ،ويمنـع
المجلـس تـداول الصــحف فـي حـاالت وجــود قـ اررات مقاطعـة للــدول أواالخـالل بـاآلداب العامــة
أواإلســاءة لألديــان الســماوية أواإلســاءة لرؤســاء الــدول الشــقيقة والصــديقة أواإلض ـرار بــاألمن
القومي للبالد (راجع ملحق رقم .)11
صحافة والمطبوعات للعام 2009م:
قانون ال َّ
أجاز البرلمان السُّوداني قانون الصَّحافة والمطبوعات للعام 2009م حيث دعا القانون
َّحفي ومنـع مصـادرة الصـحف واغالقهـا ألكثـر
إلى عدم فرض أي قيود على حرية النشر الص َ

من ثالثة أيام وأسـقط عقوبـة السـجن فـي قضـايا الـرأي ( ،ارجـع ملحـق رقـم  ،)12ويعتبـر هـذا
الســودان حيــث صــدر أول قــانون
القــانون مــن أحســن الق ـوانين الصــحافية التــي صــدرت فــي ُّ
للعمل الصحافي في السُّودان في العام 1930م.

()1

القانون الجنائي لسنة 1991م:
وضع القانون الجنائي لعـام  1991م والـذي عـالج موضـوعات تضـمن عـدد مـن المـواد
حي ــث ش ــمل الم ــادة  55إفش ــاء واس ــتالم المعلوم ــات والمس ــتندات الرس ــمية ،الم ــادة  56إفش ــاء
المعلومــات العس ــكرية ،الم ــادة  66نش ــر األخب ــار الكاذب ــة ،الم ــادة  157الق ــذف ،الم ــادة 159
إشانة السمعة ،المـادة  166انتهـاك الخصوصية (راجع ملحق رقم .)13
ميثاق الشرف الصحافي وأخالقيات المهنة:
الصـ ــحافة
تط ــور مفه ــوم أخالقي ــات المهن ــة والس ــلوك المهن ــي للص ــحفيين م ــع تط ــور َّ
وعظمــت مكانتهــا وســط المجتمــع وبعــد ان أصــبح الناشــرون يتحــدثون عــن حــق الجمهــور فــي
الص ــحافة
الص ــحافة ودوره ــا ف ــي المجتم ــع وق ــد أص ــبحت َّ
المعرف ــة والمعلوم ــات ومس ــؤوليات َّ
صناعة تحتاج إلى رؤوس اموال ضخمة وادي ذلك إلى انتشـار كتـل احتكاريـة تتـولى إصـدار

()1صالح محمد ابراهيم ،مدخل إلى الصحافة والقانون الحريات والضمانات وأخالقيات المهنة ،مرجع سابق ،ص.112
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الص ــحافة إلــى حري ــة للنف ــر القليــل م ــن ال أرســماليين ال ــذين احتك ــروا
الصــحف وتحول ــت حريــة َّ
إصدار الصحف.
الصــحافة ودورهــا فــي المجتمــع لــذلك جــاء ميثــاق
األمــر الــذي صــار يهــدد مســؤولية َّ
الص َـحفيين إحت ارمـًا وطوعـًا
َّحفي وهوعبارة عـن ميثـاق يضـم عشـر نقـاط يلتـزم بهـا َّ
الشرف الص َ
واختيــا ار مهمــا كانــت المغريــات وســبل الترغيــب والترهيــب تشــمل الــدفاع عــن مصــلحة الــوطن

واحت ـرام حقــوق اإلنســان واحت ـرام وحمايــة اآلداب واألخــالق والعــدل فــي القــول والكتاب ـة ( ارجــع
ملحق رقم  .)14كل هذه القوانين أتت لتنظيم مهنة العمل الصحافي.

()1

الس ــوداني للخ ــدمات
وف ــي إس ــتطالع نش ــر ف ــي الموق ــع اإللكترون ــي للمرك ــز اإلعالمـ ـي ُّ
الص ـ َـحفية ( ،)SMCح ــول المهني ــة والمس ــؤولية اإلجتماعي ــة لع ــدد م ــن اإلعالمي ــين ،أوض ــح
َّ
المهندس عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار أن حرية اإلنسان عادة ما تنتهي عنـدما

تبدأ حرية اآلخـرين ،وأن هنالـك خطوطـاً حمـراء يجـب عـدم تجاوزهـا ،ويـري أن ميثـاق الشـرف
الصـ َـحفي فهــوفي النهايــة يصــير مجــرد موجهــات أخالقيــة علينــا
ال عالقــة لــه بتنظــيم العمــل َّ
َّحفيون إما في المؤسسات
اإللتزام بها ،أما اإللتزام بأخالقيات الصَّحافة وقيمها فقد تعلمها الص َ
التي تخرجوا منها أو اكتسبوها من األجيال السابقة في الصَّحافةالسُّودانية.

وأوضــح األســتاذ فضــل اهلل محمــد رئــيس صــحيفة الخرطــوم الحالــة المهنيــة للصــحافة
السُّودانية :أن دور الصَّحافة في المجتمـع محكـوم بمبـدأ الحريـة مـع المسـؤولية لـذلك فـالقوانين
الصـحافة وبـين المسـؤولية فـالمطلوب مـن هـذه
َّحفية تتجه للموازنة ما بين حرية َّ
والمواثيق الص َ
َّحفية لذلك البـد مـن منـع العراقيـل فـي سـبيل
القوانين أن تكون منحازة في األساس للحرية الص َ

الص ـ َـحفي أن ت ارع ــي مب ــدأ المس ــؤولية ف ــي أدائه ــا
الحري ــة ،بينم ــا يتع ــين عل ــى مواثي ــق الش ــرف َّ

الســودان تطــور وانتقــل مــن هـوامش الحريــة الضــيقة إلــى هــامش أوســع وذلــك بعــد
المهنــي وأن ُّ
رفع الرقابة عن الصحف.

( )1صالح محمد ابراهيم ،مدخل الي الصحافة والقانون الحريات والضمانات وأخالقيات المهنة ،مرجع سابق ،ص.138
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الصـ َـحفي ال يك ــون
الصـ َـحفية ســامية عل ــى بصــحيفة ال ـرأي الع ــام :أن العمــل َّ
وذكــرت َّ
مطلق ـًا ألن إطــالق العنــان لــه بــدون ض ـوابط أورقابــة تحكــم هــذه الحري ـة المفرطــة ســيؤدي إلــى
الصـ َـحفيين إســتغلوا هــذه الحريــة لخدمــة أجنــدة خاصــة بهــم ،ويــدافع
فوضــي وهنالــك عــدد مــن َّ
الس ــودانيين ع ــن الحري ــة
األس ــتاذ مك ــي المغرب ــي أم ــين الحري ــات باإلتح ــاد الع ــام للص ــحفيين ُّ
الصــحافة للعــام 2009م حقــق الكثيــر مــن الطموحــات
الســودان بقولــه :أن قانون َّ
الصـ َـحفية فــي ُّ
َّ
الســوداني ،وقــد يكـون هــذا القــانون غيــر مطـابق لــبعض المواثيــق الدوليــة ولكــن
مقارنـة بــالواقع ُّ
هذا ال يهم ألننا نـراه األفضـل إقليميـاً ،وأعتقـد أنـه قـانون فاعـل رغـم أن هنـاك دول بهـا قـوانين
أكثر تطو اًر من هذا القانون لكنها مجرد حبر على ورق.
ويعتقد مكي وجوب مشاركة الوسط المهني في وضـع الخطـوط الحمـراء للصـحافة مـن
َّحفيين ومجلس الصَّحافة ومجلـس رؤسـاء التحريـر التـابع إلتحـاد
جهات عديدة مثل إتحاد الص َ
الص َـحفيين .مبينـاً أن السـلطات الرسـمية قــد يكـون دورهـا أكبـر ألنهــا تنتخـب مـن كـل الشــعب،
َّ
الص َـحفي وكأنـه فاقـد للضـمير
ولكن ال نقبل أن تملى الخطوط الحمراء وتفرضها على الوسط َّ
الوطني.

()1

الص َـحفي فـي
الصـحافة محميـة بالقـانون ومحكومـة بالقـانون ،و َّ
ويضيف مكي أن حريـة َّ
النهايــة م ـواطن وال يمكــن أن يكــون فــوق القــانون ،وعنــدما ســئلت عــن مــوقفي كــأمين للحريــات
الصـحافة رددت قـائالً:
باإلتحاد عن جدوى تزامن قيام لجنة المساءلة قبل يـوم مـن عيـد حريـة َّ
الصـحافة والـذي
اللجنة أصالً موجودة منذ العام 2009م والئحتهـا أجيـزت قبـل شـهر مـن يـوم َّ
تزامن مع أداء القسم ألعضاء اللجنة بأال يترصدوا أحد وال يجاملوا أحد ،ولكن لألسف بعض
الصحافيين ،يظنون أنه يوم بال قيود أخالقية وأن المجتمع ال سلطة له عليهم في هذا اليوم.
الســودانيين فــي إتجــاه آخــر
ويمضــي الــدكتور محــي الــدين تيتــاوي نقيــب الصــحافيين ُّ
عنــدما قــال نحــن ننطلــق فــي فهمنــا للمســؤولية الوطنيــة مــن اآليــة الكريمــة فــي قولــه تعــالى:
1
َّحفية على اإلنترنت ،www.smc.sdتاريخ الدخول .2010/8/2
( ) موقع المركز السوداني للخدمات الص َ
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ضَنا ْاألَم َان َة عَلـى الس ِ
ات واألرض واْل ِجَب ِ
ـال َفـأََبْي َن أَن َي ْح ِمْلَنهَـا َوأَ ْش َـف ْق َن ِمْنهَـا َو َح َمَلهَـا
إَِّنا َع َر ْ
َ َ
َ
َ
َّـم َاو َ
الص َـحفي فيمــا يكتـب ويتناولــه
ـان ظَلُومـاً َجهُـوالً  ،)1(هــذه اآليـة تحــدد مسـؤولية َّ
ْاإلنسـان إَِّنـهُ َكـ َ
وهي أمانـة الكلمـة ،وبالتـالي عليـه أن يتحسـب فـي تناولـه وفـي طرحـه جملـة مـن المسـؤوليات،

المسؤولية القانونية والمجتمعية والثقافية واألخالقية .ونحن نالحظ في أداء الصَّحافةالسُّـودانية
الصـ َـحفية
مجموعــة مــن األخطــاء ودون تحســب للنتــائج ،والمهنيــة تقتضــي أن تكــون المؤسســة َّ
المعنيــة مرتبــة مؤسســيًا ويكــون بهــا هيكــل تنظيمــي يحــدد وظيفــة كــل شــخص موجــود داخــل

الص ـ َـحفيين الج ــدد ،ه ــذه المؤسس ــة الب ــد أن
الص ـ َـحفيين و َّ
المؤسس ــة ،فهنال ــك الكت ــاب وق ــدامى َّ

الص ـ َـحفي والمحافظ ــة عل ــى قـ ـوانين المجتم ــع ،ويمك ــن أن تكت ــب ك ــالم
تض ــمن س ــالمة األداء َّ
بمهنيــة عاليــة وبطريقــة غيــر مباش ـرة دون إثــارة فتنــة .فهنالــك تعاقــب أجيــال وتجــارب متكــررة

الص ـ َـحفية إنن ــا نـ ـزيح األجي ــال القديم ــة ون ــأتي
ومخ ــزون إس ــتراتيجي،فالذي ي ــتم ف ــي مؤسس ــاتنا َّ

بأجيال جديدة فإذا كان هنالك تعاقب أجيال لما حدثت مشاكل.

الصـ َـحفي
أمــا الــدكتور إســماعيل الحــاج موســى فقــد ابتــدر الحــديث بــالقول أن العمــل َّ

ســنت لــه ق ـوانين عبــر اإلتحــاد وهــي التــي حــددت مســاءلة الصــحف التــي تتعــدى علــى حقــوق
اآلخرين ،وهناك قـوانين اعتقـال رؤسـاء التحريـر وأصـحاب األعمـدة ،صـحيح أن هنـاك قـوانين
الصـ َـحفي ،فــالقوانين توضــع حتــى ال تتعــدى علــى اآلخــر وتــدخل فــي دائ ـرة
كثيـرة تــنظم العمــل َّ
الفوضــى وحتــى ال يســاء إســتخدام الق ـوانين للحــدود المعقولــة ،كمــا أن هنــاك عــدد كبيــر مــن

الصــحف اآلن ،وهــذا يــؤثر علــى عمــل الصــحف نفســها باإلضــافة إلــى بعــض األشــياء التــي
الص ـ َـحفيين غي ــر الم ــؤهلين
ص ــاحبت عم ــل الص ــحف م ــؤخ اًر مث ــل اكتظ ــاظ الص ــحف ب ــبعض َّ

َّحفي مع وجود صحفيين مـؤهلين ويعرفـون مـا يفعلـون ،لـذلك المسـؤولية أعتقـد أنهـا
للعمل الص َ
الصـ ـ َـحفي مـ ــع عـ ــدم تجـ ــاوز حـ ــدود اآلخ ـ ـرين شـ ــروط
متكاملـ ــة وتحتـ ــاج إلـ ــى القيـ ــام بالواجـ ــب َّ

المهنية.

()2

()1سورة األحزاب ،اآلية .72

َّحفية على اإلنترنت ،www.smc.sdتاريخ الدخول .2010/8/5
()2موقع المركز ُّ
السوداني للخدمات الص َ
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الفصل الثالث

الجريمة والنشر الصحفي
المدخل

:

المبحث األول :التعريف بالجريمة وأنواعها.
المبحث الثاني :الجريمة في المجتمع السوداني.
المبحث الثالث :نشر أخبار الجريمة في الصحافة السودانية.

المدخل:
تحتل أخبار الجريمة المكانة األولى من بين الموضوعات التي تحرص الصَّحافةعلى
تقديمها للقَُّراء ،كما أن صحفًا بعينها قد تخصصت في نشر أخبار الجريمة ،باإلضافة إلى

تخصيص صفحات كاملة في الصَّحافةالسِّياسية لنشر أخبار الجريمة ،وهنالك طلب متزايد

على هذه الصحف يفسره البعض على أنه مطلب ربحي لجني المزيد من العائدات المالية

على أصحاب هذه الصحف ،وأنه في الوقت نفسه يأتي استجابة لرغبة الجمهور الذي
يبحث عن هذا النوع من األخبار باعتبارها وجبة مثيرة لالنتباه والجاذبية ،و أصبح الدافع

لشراء هذه الصحف هو أخبار الجريمة ،وقد ارتبط نشر أخبار الجريمة بما يعرف بالصَّحافة

الصفراء في الغرب حيث انتقل منها إلي بقية دول العالم ،وتعتمد الصَّحافة الصفراء في فن

تصميم العنوان والكتابة باأللوان األحمر واألزرق واألصفر إلثارة القارئ ولفت نظره،

واستخدام الصور وكثي اًر ما تكون هذه الصور مزيفة ال صلة لها بالواقع ،وتعتمد أيضاً على

تزييف األخبار وانتحال األحاديث واختراع التحقيقات التي ال وجدود لها في الحقيقة مع
اإلكثار من النكات والفكاهة والدعابة والجري وراء التافه من األخبار والسعي وراء األسرار

الشخصية ،ويترتب على هذا النشر بهذه الكيفية انعكاسات خطيرة على المجتمع ،ربما يدفع
ذلك بعض مراسلي الصحف لتوفير هذه المعلومات بأقصر الطرق من مواقع اإلنترنت أو

خدمة الرسائل القصيرة ( )SMSعلى الجوال دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن
المعلومة من مصادره ،وفي هذه الحالة يتم نشر معلومات غامضة أو ناقصة دون التأكد

التام من مصادرها ،فتكون التغطية ذات انعكاسات سلبية على المجتمع ألن الجريمة فيها

انتهاك للحرمات والتقاليد والعادات والعرف ،ويجب أن يكون الغرض من نشر أخبار الجريمة

هو التوعية وإلرشاد ،فالصَّحافة حق من حقوق المجتمع وتقوم الصَّحافة بهذا الحق المعترف

به ،ويجب أن يكون نشر أخبار الجريمة بالطريقة التي تستطيعون أن تقرءوه بها على آبائكم

وأمهاتكم واخوانكم الصغار والكبار في المنزل ،أي اختيار نزاهة اللفظ والكلمة وحسن
األسلوب في نشر الخبر ،وأي طريق غير ذلك تعرض المجتمع لهزات أخالقية.
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المبحث األول
التعريف بالجريمة وأنواعها
التعريف اللغوي والشرعي:
ُعرفت الجريمة منذ فجر البشرية وورد ذكرها في مختلف الشرائع واألعراف والقوانين

وأعلن العلماء ظهورها في مختلف العصور واألزمنة ،وأصل كلمة جريمة من جرم بمعنى
كسب وقطع.

()1

والجرم بمعنى الحر ،وقيل أنها كلمة فارسية ُم َعَّربة.

()2

الذي يجرم نفسه وقومه ش اًر كما تعني التعدي والذنب.

()3

والجرم مصدر الجارم

فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب

وأجرم فالن اكتسب اإلثم ورجل جريم وأمراة جريمة أي ذات جرم ،جسم وجرم الصوت
جهارته تقول ال عرفته إال بجرم صوته)4(.ويظهر أن هذه الكلمات خصصت من القديم
ال
للكسب المكروه غير المستحسن ،ولذلك كانت كلمة جرم ويراد منها الحمل على فعل حم ً

ِ
آثمًا ،ومن ذلك قوله تعالى ...:ويا َقوِم ال ي ْج ِرمَّن ُكم ِش َق ِاقي أ ْ ِ
اب َق ْوَم
َص َ
َن ُيص َيب ُك ْم م ْث ُل َما أ َ
َ َ ْ
ََ ْ
ُنو ٍح أَو َقوم هوٍد أَو َقوم صالِ ٍح وما َقوم لُ ٍ
َّ
يحملنكم حمالً آثمًا
 )5(،...أي ال
وط ِمْن ُك ْم بَِب ِعيد ٍ
ْ َْ ُ ْ َْ َ ََ ُْ

شقاقي ومنازعتكم إياي على أن ينزل بكم عذاب شديد مثل ما نزل بمن سبقوكم ممن شاقوا

َّ
َال تَع ِدلُوا ْ ِ
ب
اعدلُوا ُه َو أَ ْق َر ُ
أنبياءهم ،ومثل قول اهلل تعالىَ :وال َي ْج ِرَمَّن ُك ْم َشَن ُ
آن َق ْوٍم َعَلى أ ْ
لِلتَّ ْق َوى )6(أي ال يحملنكم حمالً آثماً بغضكم لقوم على أن ال تعدلوا.
ولذلك يصح أن نطلق كلمة الجريمة على ارتكاب كل ما هو مخالف للحق والعدل

والطريق المستقيم ،واشتقت من ذلك المعنى إجرام وأجرموا قال وتعالىَ :و َك َذلِ َك َج َعْلَنا ِفي ُك ِّل
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ
ون،)7(
ون إِال بِأَْنفُس ِه ْم َو َما َي ْش ُع ُر َ
قَ ْرَية أَ َكابِ َر ُم ْج ِرِميهَا لَي ْم ُك ُروا فيهَا َو َما َي ْم ُك ُر َ

()1
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()3

ابن منظور ،لسان العرب ج 7ط ،3دار احياء التراث العربي ،بيروت 1999م ص .91

()5
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()4
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ال إَِّن ُكم م ْج ِرمون ،)1(وقال تعالى:إِ َّن اْلم ْج ِرِم ِ
ِ
ضال ٍل
ين في َ
َ
وقال تعالىُ :كلُوا َوتَ َمتَّ ُعوا َقلي ً ْ ُ ُ َ
ُ
س ُع ٍر،)2(ومن هذا البيان يتبين أن الجريمة في معناها اللغوي تنتهي إلي أنها فعل األمر
َو ُ
الذي يستهجنوال يستحسن ،وأن المجرم هو الذي يقع في أمر غير مستحسن مص اًر عليه

مستم ًار فيه ال يحاول تركه بل ال يرضى بتركه ،وذلك ليتحقق معنى الوصف إذ أن معنى
الوصف يقتضي االستمرار،واذا كانت كل أوامر الشريعة في ذاتها مستحسنة بمقتضى حكم
الشارع وبمقتضى اتفاقها مع العقل السليم ،فعصيان اهلل يعد جريمة ،وكذلك ارتكاب ما نهى
اهلل عنه يعد جريمة ،وذلك ألنه غير مستحسن بمقتضى حكم الشارع بالنهي وبمقتضى حكم
العقل ،ألن العقل السليم تتفق قضاياه مع قـضايا الشرع اإلسالمي.
الجريمة في االصطالح الفقهي:
وان تعريف الجريمة عند الفقهاء بأنها إتيان فعل محرم معاقب على فعله أو ترك فعل
محرم معاقب على تركه ،وذلك ألن اهلل تعالى قرر عقابًا لكل من يخالف أوامره أو نواهيه،
وهو إما أن يكون عقاباً دنيوياً ينفذه الحاكم،واما أن يكون تكليفاً دينياً ُيكفِّر به ما ارتكب في

ُجنب أتاه ،و إما أن يكون عقابًا أخرويًا يتولى تنفيذه الحاكم الديان ،وهو خير الفاصلين،

ال في اآلخرة ويتولى األخير
ال في الدنيا و إما آج ً
فكل جريمة لها في الشرع جزاء إما عاج ً
رب العالمين إال أن يتوب توبةً نصوحاً ويتغمده اهلل برحمته .وهذا تعريف عام وليس خاص
فهو يعم كل معصية وبذلك تكون الجريمة واألثم والخطيئة بمعنى واحد ألنها جميعها تنتهي
إلى أنها عصيان اهلل تعالى فيما أمر ونهى ،سواء أكان ذلك العصيان عقوبته دنيوية أم

كانت أخروية ،ولكن الفقهاء الذين ينظرون إلى المعاصي من ناحية سلطان القضاء عليها
وما قرره الشارع من عقوبات دنيوية يخصصون اسم الجرائم بالمعاصي التي لها عقوبة
ينفذها القضاء ،فيقول الماوردي في كتابه األحكام السلطانية عن تعريفها :ئإنها محظورات
شرعية زجر اهلل تعالى األحكام عنها بحد أو تعزيرئوالحد هو العقوبات المقررة ويدخل في
()1سورة المرسالت ،اآلية .46
()2سورة القمر ،اآلية .47
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هذا الديات والقصاص التي قررها الشارع في مواضعها المنصوص عليها في الكتاب أو في
السنة النبوية وذلك ألن هذه العقوبات محدودة ومقدرة،والتعزير هو العقوبات التي ترك لولي
األمر تقريرها بحسب ما يرى به دفع الفساد في األرض ومنع الشر وسمي تعزي ًار ألن به

تقوية الجماعة وبه حفظها إذ أن عزر معناها قوي ومن ذلك قوله تعالى :وَل َق ْد أ َ َّ
َخ َذ اللهُ
َ
صالةَ َوآتَْيتُ ْم
ال اللَّهُ إِِّني َم َع ُك ْم لَئِ ْن أَ َق ْمتُ ْم ال َّ
يل َوَب َعثَْنا ِمْنهُ ْم اثَْن ْي َع َش َر َن ِقيبًا َوَق َ
اق َبنِي إِ ْس َرائِ َ
ِميثَ َ
ضتُم َّ
ِ
َّ
ألد ِخَلَّن ُك ْم
الل َه قَْرضًا َح َسنًا أل َك ِّف َرَّن َعْن ُك ْم َسيَِّئ ِات ُك ْم َو ْ
آمْنتُ ْم بِ ُر ُسلي َو َعَّزْرتُ ُم ُ
وه ْم َوأَ ْق َر ْ ْ
الزَكاةَ َو َ
جَّن ٍ
السبِ ِ
ات تَ ْج ِري ِم ْن تَ ْحتِها األَْنهار َفم ْن َك َفر َب ْع َد َذلِ َك ِمْن ُكم َف َق ْد َ َّ
يل ،)1(.والجناية
اء َّ
َ
ضل َس َو َ
ْ
َ
َ
َُ َ
اسم لفعل محرم شرعاً سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك .لكن أكثر الفقهاء

تعارفوا على إطالق لفظ الجناية على األفعال الواقعة على نفس اإلنسان أو أطرافه وهي
القتل والجرح والضرب واإلجهاض،بينما يطلق بعضهم لفظ الجناية على جرائم الحدود
والقصاص ،واذا غضضنا النظر عما تعارف عليه الفقهاء من إطالق لفظ الجناية على
بعض الجرائم دون البعض اآلخر أمكننا أن نقول إن لفظ الجناية في االصطالح الفقهي
مرادف للفظ الجريمة.

()2

المفهوم اإلسالمي للجريمة لدى علماء الشرع :
المعنى األول :معنى عام ،ويراد به ئإتيان فعل محرم معاقب على فعله ،أو ترك فعل مأمور
به معاقب على تركه ،سواء أكان العقاب دنيويًا أم أخرويًائ.
المعنى الثاني :معنى خاص ،ويقصد به ارتكاب معصية رتب عليها الشارع عقوبة دنيوية
يحكم بها القاضي ،وينفذها الحاكم ،وهو ما عبر عنه بعض الفقهاء في تعريفهم للجريمة
بأنها :ئمحظورات شرعية زجر –اهلل تعالى – عنها بحد أو تعزيرئ؛ تحقيقًا لمصلحة الفرد
والجماعة.

()1
()2

سورة المائدة ،اآلية .12

محب الدين الفيروزأبادي،القاموس المحيط ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بيروت 2007م ،ص .88
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ئوالمحظورات هي :إتيان فعل منهي عنه ،أو ترك فعل مأمور به ،وقد وصفت
المحظورات بأنها شرعية ،إشارة إلى أنه يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة.
ويتبين من تعريف الجريمة أن الفعل أو الترك ال يعتبر جريمة إال إذا تقررت عليه
عقوبة ،فإن لم تكن على الفعل أو الترك عقوبة فليس بجريمةئ .وقد اشتمل تعريف الجريمة
السالف ذكره على عقوبتي :الحد ،والتعزيز.

()1

مفهوم الجريمة عند علماء القانون الجنائي :
وتعريف الجريمة عند علماء القانون الوضعي لها إذ أنها في قانون العقوبات ئهي
الفعل أو الترك الذي نص القانون على عقوبة مقررة لهئ فإنه بمقتضى ذلك القانون ال يعتبر
الفعل جريمة إالإذاكان هناك ثمة نص على العقاب وال عقاب من غير نص)2(.ووضع
عقوبة جزاء على ارتكابهئ.
مفهوم الجريمة عند علماء االجتماع:
عرفت بأنها كل فعل يعود بالضرر على المجتمع ويعاقب عليه القانون( ،)3وجاء
تعريف الجريمة في الموسوعة ئبأنها خرق للقواعد االجتماعية وفعل يعد ضار بالجماعة وال
اختالف للحضارات في التنظيم والقيم فيما يعد جرماًئ .وهذا التعريف نوه فيه واضعه إلي
ع دم إمكان تحديد كافة الجرائم أو وضع تعريف دقيق لها لتعدد الثقافات والقيم والنظم التي
يختلف فيها ما يعد جريمة وما ال يعد جريمة وهي ظاهرة اجتماعية من ظواهر السلوك
اإلنساني المنحرف عن القواعد التي تواضعت عليها الجماعة تحقيقاً لمصالحها والحفاظ
على قيمها وحرماتها.

()4

مفهوم الجريمة عند علماء النفس:
عرفوا الجريمة بأنها إشباع لغريزة إنسانية بطريق شاذ ال يسلكه
علماء النفس ّ

الشخص العادي حين يشبع الغريزة نفسها وذلك ألحوال نفسية شاذة انتابت مرتكب الجريمة
()1
َّحفية لشؤون الجريمة في الصحافة السودانية ،السودان ،الخرطوم ،ط أولي ،ص .16
عبد المحسن بدوي محمد احمد ،التغطية الص َ
)(2المرجع نفسه ،ص.17
) (3
()4

احمد ذكي بدوي ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،مكتبة لبنان ،بيروت ،ص .18

عبد اهلل بن محمد األمين ،عالج القران الكريم للجريمة ،مطبعة أمين سالم ،الرياض1992،م ص.17
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في لحظة ارتكابها بالذات .المعروف لدى الفقهاء أن إشباع الغريزة بطريق شاذ أو غير سليم
ليس دائماً يعتبر جريمة ،مثل دفع الضرر عن النفس بالسرقة إلشباع غريزة الجوع ال يعد
جريمة بل يعتبر من باب الضرورات تبيح المحظورات باعتبار أن هذا الفعل قد يسلكه
اإلنسان العادي غير المجرم إن وجد الظروف نفسها.

()1

المقارنة بين المفهومين اإلسالمي والوضعي للجريمة:
وأن تعريف الجريمة على هذا النحو ينتهي إلي ما يقارب تعريف علماء القانون
الوضعي لها إذ أنها في قانون العقوبات هي الفعل أو الترك الذي نص القانون على عقوبة
مقررة له ،فإنه بمقتضى ذلك القانون ال يعتبر الفعل جريمة إالإذاكان هناك ثمة نص على
العقاب وال عقاب من غير نص.والتعريف الشرعي الذي ذكر في البحث قد يفترق في ظاهره
عن تعريف القانون الوضعي في التعزير ،فإنه عقوبة غير منصوص عليها في الكتاب أو
السنة بقدر محدود ولكن عن النظرة الفاحصة نجد التعريفين يلتقيان في الجملة وذلك ألن
التعزيرات كلها تنتهي إلي منع الفساد ودفع الضرر وكل ذلك له أصل في الكتاب والسنة،
من ذلك قوله تعالى ... :وال تَعثَوا ِفي األَر ِ ِ ِ
ين،
ض ُم ْفسد َ
ْ
َ ْْ
ِّ
لولياألمر له أن يسن من العقوبات ما يراه رادعاً للناس وبذلك نستطيع أن نقرر أن أكثر ما
()2

وألن هذه التعزيزات تُرك تقديرها

في قان ون العقوبات من عقوبات رادعة مانعة للفساد من قبيل التعزيرات ،وليس معنى ذلك
أن هذا القانون شرعي من كل الوجوه ،فإنه سكت عن جرائم قدر لها القرآن عقابًا شديدًا،
وعاقب على جرائم أخرى عقوبات ليست هي المقدرة لها في الكتاب والسنة.
من خالل السرد للتعريفات السابقة يتضح لنا أوجه االتفاق واالختالف بين المفهومين
حيث اتفقا في أن الجريمة فعالً ضا ًار غير مشروع ،واختلفا في أن جميع المفاهيم الوضعية
ال تعتبر الفعل جريمة في قوانينها إال إذا أصاب ضرره المباشر المجتمع ،ولذلك أهملت
األخالقيات فال تعاقب على فعل إذا أساء للخلق والمبادئ الفاضلة ،أما المفهوم اإلسالمي
()1

د .عبد المحسن بدوي محمد احمد ،مرجع سابق ،ص .17-14

()2سورة البقرة ،اآلية .60
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فيحرص على حماية األخالق ووضع العقوبات لمن يمس الجوانب األخالقية في المجتمع.
وأيضاً من االختالف نجد أن المفاهيم الوضعية تستمد قوانينها من أنظمة المجتمع وعاداته
وأعرافه وبالتالي تكون قوانين بعيدة عن الداللة والثبات ،أما المفهوم اإلسالمي فيستمد
القوانين من الكتاب والسنة والتقرير واإلجماع والقياس واعتبرت الجريمة ظاهرة شرعية ألنها
تتعلق بطبيعة الشريعة التي وضعت لها معايير ثابتة.

()1

الدوافع النفسية للجريمة:
إن سلوك اإلنسان عبارة عن رغبة نفسية تتحول إلى حركة جسدية ،أو هو تعبير
محسوس عن طاقة نفسية أصيلة ،أو هو ترجمة واقعية لما في نفس اإلنسان من خير أو

شر ،والدليل على ذلك في تفسير قوله تعالىُ  :ق ْل ُك ٌّل يعم ُل عَلى َش ِ
اكَلتِ ِه)2(.من أن كل
ََْ َ
أحد يفعل على وفق ما شاكل جوهر نفسه ،ومقتضى روحه ،فإن كانت نفسه نفساً مشرقة
خيرة طاهرة علوية ،صدرت عنه أفعال فاضلة كريمة ،وان كانت نفسه نفساً خبيثة مضلة
ظلمانية صدرت عنه أفعال فاسدة.وما في النفس ال يأتي من ف ار  ،وانما يتولد نتيجة لتفاعل
اإلنسان مع بيئته الخارجية ،وال يزال العلم قاص ًار عن إدراك كنه النفس اإلنسانيةفاإلنسان ال
يزال عالماً مجهوالً في كثير من جوانبه الداخلية ،خاصة ما يتعلق منها بالروح والنفس ،وال
يزال علم اإلنسان بحقيقة تكوينه الداخلي محدوداً إلى أبعد الحدود،

()3

ويقول اهلل في كتابه

ال)4(.فكل ما
الرو ِح ُق ِل ُّ
ون َك َع ِن ُّ
الرو ُح ِم ْن أ َْم ِر َربِّي َو َما أُوتِيتُم ِّمن اْل ِعْلِم ِإالَّ َقلِي ً
الكريمَ :وَي ْسأَلُ َ
وصل إليه العلماء من نتائج في مجال التكوين الداخلي لإلنسان والمتعلق بنفسه وروحه هو
جزء من ذلك العلم القليل الذي أفاض اهلل به على عباده .إن كل ما حققه العلماء من تقدم
فيما يتعلق بدراسة اإلنسان غير كاف.
ويمكن تعريف النفس بأنها:الكيان المعنوي لإلنسان ،ذلك الكيان الذي يمثلفي حالة
صحته وسالمتهجها اًز مناعياً وقائياً يحمي اإلنسان من الوقوع في اإلنحراف والجريمة.وبناء

()1
َّحفية لشؤون الجريمة في الصحافة السودانية ،مرجع سابق ،ص.18
د .عبد المحسن بدوي محمد احمد ،التغطية الص َ
()2سورة اإلسراء ،اآلية .84

( )3د .عمر التومي الشيباني ،مفهوم اإلنسان في الفكر اإلسالمي ،الدار الجماهيرية ،ط األولى ،ليبيا 1396هـ – 1987م ،ص .224
()4سورة اإلسراء ،اآلية .85
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عليه فإن الدوافع النفسية للجريمة هي كل ما يصيب الكيان المعنوي لإلنسان بخلل ،وللبيئة
وي ،وهذه الدوافع النفسية أمور
الخارجية أثر كبير في إحداثه،يخرج به عن المسار َّ
الس ّ
معنوية ال تُدركها الحواس ،ولكن تُدرك آثارها الظاهرة في الواقع المحسوس)1(،فهي كالكهرباء

ال تُدرك إال بآثارها ،وهذه الدوافع هي ضعف الوازع الديني واالضطرابات النفسية.
الدوافع الثقافية للجريمة:

الثقافة هي التصور العقلي لكل جوانب الحياة تصو اًر يتجسد في سلوك اإلنسان .هذا
التصور ُيستقَى من مصادر تثقيفية متعددة ،مثل وسائل اإلعالم المختلفة ،والتعليم ،والخبرات

الس ِوَّية لإلنسان هي التي تؤدي إلى المالئمة بينه وبين الطبيعة،
السابقة لإلنسان .والثقافة َّ
وبينه وبين المجتمع ،وبينه وبين القيم الروحية واإلنسانية ،أما إذا حدث خلل في هذه
العالقات أو إحداها فهذا يعني فيما يعنيه أن ثقافة اإلنسان خرجت عن اإلطار

ي إما أن يكون ُّ
مرده إلى انتقاء اإلنسان لمواد ثقافية
ي.وخروج الثقافة عن اإلطار َّ
الس ِو َّ
َّ
الس ِو ّ
الس ِوَّية ،وهذا أمر يسهل تحجيمه وبالتالي عالجه .واما أن يكون
تتناسب مع شخصيته غير َّ
ُّ
مرد ه إلى المصادر التثقيفية التي تبث مواد ثقافية تتناسب مع أهداف القائمين على أمورها،
والمالكين لزمامها ،وهذا أمر من الخطورة بمكان ،نظ اًر لما تمثله هذه المصادر من سعة
االنتشار ،وقوة الجذب والتأثير ،وال يستطيع أحد أن ينكر هذه الخطورة خاصة عندما يعلم أن

أكثر المصادر التثقيفية انتشا اًر ،وأقواها تأثي اًر صادرة من ِقَبل أعداء اإلسالم وهم اليهود
وأعوانهم المتالكهم المؤسسات اإلعالمية الضخمة ومن خاللها يعملون بجهد دؤوب
محاولين إسدال الستار الذي يمنع الرؤية تمامًا أو يصيبها بالتشويش على األقل على الثقافة
اإلسالمية األصيلة ،تلك الثقافة التي محورها اإلسالم ،مصادره ،وأصوله ،وعلومه المتعلقة
به ،المنبثقة عنه،وفي نفس الوقت يعملون على بث الثقافة العلمانية التي من شأنها أن تأخذ
اإلنسان بعيداً عن دينه وما ينبثق عنه من تنظيم مثالي لحياة الناس ،وذلك تحت شعارات
َّبراقة وأبرز دليل على خطورة المواد الثقافية التي تبثها المصادر التثقيفية اليهودية في بالد
أشكالها،وبناء على ما سبق فإن المقصود بالدوافع الثقافية
المسلمين انتشار الجريمة بكافة
ً
()1محمد قطب ،دراسات في النفس اإلنسانية ،دار الشروق ،ط العاشرة1993 ،م ،ص .44
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وي لإلنسان ،ويدفعه إلى ارتكاب
للجريمة هو كل ما يندرج في اإلطار الثقافي غير َّ
الس ّ
وية تدفع اإلنسان إلى اإلنحراف ،فإن ابتعاد اإلنسان عن
الجريمة.واذا كانت الثقافة غير َّ
الس ّ
الميدان الثقافي عمومًا قد يؤدي به إلى السقوط في شرك الجريمة.
الدوافع االجتماعية للجريمة:
إن اإلنسان كما يقال اجتماع ٌّي بفطرته ،ولذا فإنه ال يستطيع أن يعيش بمعزل عن
()1

اآلخرين ،بل إن ضرورة الحياة تستلزم التفاعل بين بني اإلنسان تفاعالً حددت الشريعة

اإلسالمية مالمحه من حيث الحقوق والواجبات المتبادلة التي تحمي الفرد واألسرة والمجتمع
من خطر الجريمة الذي ينبت في كل بيئة اجتماعية تُ ْع ِرض عن إتباع المنهج اإلسالمي
ال بأن تأخذ بعضه دون البعض اآلخر .ومن هنا تأتي الدوافع االجتماعية
جمل ًة أو تفصي ً
للجريمة ،وهي الدوافع ذات الصلة بالجانب االجتماعي من حياة اإلنسان في البيئة الخارجية

من ناحية ،ومن ناحية أخرى ذات جذور فطرية في النفس البشرية ،وفى حالة التوافق بين
الجانب االجتماعي الفطري والجانب االجتماعي في البيئة الخارجية لإلنسان تتالشى الدوافع
االجتماعية للجريمة ،والتي ال تظهر إال في حالة وجود خلل خارجي يصادم الجانب الفطري
وي ،والدوافع تتمثل في الخلل األسري والخلل االجتماعي العام.
َّ
الس ّ
الدوافع االقتصادية للجريمة:
إن اإلنسان ال يكون مبالغًا حين يقرر أن الجانب االقتصادي يستحوذ على نسبة من
()2

االهتمام اإلنساني تربو على االهتمام بالجوانب األخرى؛ نظ ًار الرتباط الجانب االقتصادي
بالجانب المادي الملموس ذي الجاذبية الشديدة للنفس اإلنسانية.وهذه حقيقة قررها الحق
سبحانه في كتابه العزيز ،حيث قال :وتحبون المال حباًّ ًّ
جما،

()3

كما أن واقع الحياة

يؤكدأن ارتقاء اإلنسان مادياً وروحياً رهن بارتقاء حالته االقتصادية .ومن هذا المنطلق يحتدم
الصراع اإلنساني في اإلطار المادي الذي يعبر عنه بالجانب االقتصادي ،ويجني المجتمع
المَّرة لهذا الصراع عندما يترك األمر بال ضوابط تحمي هذا الجانب الهام من أي خلل
الثمرة ُ
()1د .يوسف القرضاوي ،ثقافة الداعية ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط الثانية1979 ،م ،ص.9

( )2د.علي بن فايز الجحني ،اإلعالم األمني والوقاية من الجريمة ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث،
الرياض2000،م ،ص .137

()3سورة الفجر ،اآلية .20
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يجعله مصدر تهديد ألمن المجتمع .والخلل الذي يصيب الجانب االقتصادي يدور بين
طرفين متناقضين كالهما قد يكون نقطة انطالق إلى طريق االنحراف والجريمة ،أولهما هو
المادي ومن هنا تبرز الدوافع االقتصادية
العناء المادي فق اًر أو بطالةً،وثانيهما الترف
ّ
()1
للجريمة وهي الفقر والبطالة والترف.
سياسية للجريمة:
الدوافع ال ِّ
النظام السياسي يمتلك وسائل تأثيرية قوية مادية ومعنوية حيث تمتلك زمام السلطة
التشريعية والقضائية والتنفيذية ،وكذلك تمتلك أدوات التوجيه والتأثير من وسائل إعالمية
ال عن احتالل موقع متميز للقدوة في نفوس الشعوب.والسياسة في
ومؤسسات تعليمية ،فض ً
الناس سياس ًة تولى رياستهم
اس
َ
اللغة تعني والية شؤون الرعية وتدبير أمورها ،ويقال َس َ
وس َّواس والساسةُ
ور دبَّرها وقام بإصالحها فهو سائس ،والجمع ساسة ُ
وقيادتهم ،وساس األم َ
قادة األمم ومدبرو شؤونها العامة .وفي االصطالح تعني العمل على إصالح الخلق
بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل واآلجل ،واألفعال التي يكون الناس معها أقرب
إلى الصالح وأبعد عن الفساد ،وتدبير المعاش على سنن العدل واالستقامة
اإلسالمية.والسياسة رأس مال الملك ،وعليها التعويل في حقن الدماء ،وحفظ األموال ،ومنع

الشرور ،وقمع الفساد ،والمنع من الظلم المؤدي إلى الفتنة واالضطرابئ ،هذا إذا َسلِمت

ثالثية النظام السياسي:ئالراعي ،والرعية ودستورالحكمئ من أي خلل ينحرف بها إلى الجهة
المعاكسة التي يشقى بها المجتمع ،ومن هذا الخلل تنبثق الدوافع السِّياسية للجريمة ،وهي
الخلل السياسي واستبدال القوانين الوضعية بالشريعة اإلسالمية.

()2

( )1د.علي بن فايز الجحني ،اإلعالم األمني والوقاية من الجريمة ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث،
الرياض2000،م ،ص .140

()2

د .محمد عمارة ،اإلسالم والسياسة ،سلسلة البحوث اإلسالمية1413،هـ1992 -م ،ص .16
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المبحث الثاني
سوداني
الجريمة في المجتمع ال ُّ
سوداني:
تكوين المجتمع ال ُّ
هو نتاج النصهار عدة أعراق وجماعات أبرزها العرب الحاميون األفارقة وخالصة
هذا االنصهار كان السُّودانيون الحاليون ويمثل المسلمون نسبة 7ع %96من السكان ،ونال
السُّودان استقالله عن الحكم الثنائي االنجليزي المصري في األول من يناير 1956م ،وقبل
االستقالل بعام واحد بدأت حرب بين الحكومة المركزية وجماعات مختلفة في جنوب
()1
ويجمع كثير
السُّودان  .ويعتبر جنوب السُّودان هو ذلك الجزء الواقع جنوب خط  10شماالً ُ

من المراقبين للنزاع في السُّودان بأن المشكلة التي تواجهه مشكلة معقدة ترجع ألسباب

طبيعية تتعلق بجغرافية القطر نفسه وتكوينه البشري وكذلك ألسباب تاريخية مهمة منها
السياسة االنفصالية التي اتبعتها بريطانيا قبل االستقالل ،وأسباب سياسية معاصرة على
رأسها األخطاء التي وقعت فيها الحكومات الوطنية المتعاقبة والنخب السِّياسية .والسُّودان
نظ ًار لموقعه كجسر تواصل بين أفريقيا والشرق األوسط يعتبر من أكثر بالد أفريقيا تنوعًا في
المناخ والثقافة واألعراق ،ومعلوم أن هذه االختالفات الطبيعية والثقافية موجودة في جميع
أقال يمه وأجزائه المختلفة ،لكنها أقل حدة في األقاليم الشمالية بسبب انتشار اإلسالم واللغة
العربية بين سكانه ،بينما تالحظ االختالفات أكثر وضوحًا في األقاليم الجنوبية التي تغلب
عليها الوثنية والديانات الروحانية المحلية واللهجات المتعددة بين ساكنيه ،األمر الذي يعكس
انطباعاً مبسطاً وصورة سالبة مفادها أن الشمال عربي مسلم والجنوب أفريقي مسيحي.

()2

وبذلك فرض المستعمر عزلة جغرافية وثقافية عن شماله منذ بداية العام 1922م ،حيث
أصبح الجنوب ذو خصوصية نسبية نتيجة لسياسات المستعمر في الجنوب ونتج عن ذلك
شعور قطاع عريض من النخبة المتعلمة من أبناء الجنوب بعدم االنتماء للوطن األم والتمرد
العسكري على الحكومة المركزية ،استمرت هذه الحرب بال توقف عدا الفترة بين عامي
()1جمهورية السودان و ازرة اإلعالم ،مرجع سابق ،ص.7-6
()2

د .فرانسيس دينق ،صراع الرؤى نزاع الهويات في السودان ،ترجمة د .عوض حسن محمد أحمد ،مركز الدراسات السودانية ،الخرطوم

1999م ،ص .41
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1973م – 1983م وهي فترت اتفاقية أديس أبابا ،وظلت الدولة في السُّودان تعاني ضعفًا
نسبياً نتيجة لما خلفته الحرب من آثار سالبة أحدثت اختالل كبيرة على المستويات كافة
السِّياسية واالجتماعية واالقتصادية أدت لعدم القدرة على استغالل الموارد المتاحة وخلقت
حالة من عدم االستقرار السياسي نتج عنها تغيرات مستمرة في أشكال ونظم الحكم ،مما
شكل ظاهرة فريدة في اإلقليم تطرح عدة أسئلة حول طبيعة الصراع وأسبابه وغاياته ،وهل
للتركيبة االجتماعية والثقافية والتعدد اإلثني في السُّودان دور في هذا الصراع؟وأثر ذلك كله
على الهوية الوطنية وعلى مستقبل السُّودان ووحدة أراضيه ،حيث استنزفت موارده البشرية
والمادية ،وعقدت سلسلة من المحادثات بين الحكومة وحركة التمرد منذ نوفمبر 1989م في
عدد من العواصم األفريقية من اجل إيقاف نزف الدم وانهاء الحرب بين أبناء الشعب الواحد
واالتجاه نحو التنمية والبناء والتعمير ،بدأت جولة مفاوضات عسيرة بين الحكومة ومتمردي
الجنوب وأفضت في عام 2005م إلى اتفاقية السالم الشامل التي أوقفت الحرب وأعطت
الجنوبيون الحق في تقرير مصيرهم بنهاية فترة انتقالية نصت عليها االتفاقية ،بموجبها في 9
يناير 2011م نظم استفتاء حر اختار فيه مواطنو جنوب السُّودان االنفصال عن الدولة
وتكوين دولتهم المستقلة ،لتشهد الدولة السُّودانية مرحلة الجمهورية الثانية في تاريخها من
التاسع من يوليو 2011م.

()1

سوداني قبل االستقالل:
الجريمة في المجتمع ال ُّ
عرف المجتمع السُّوداني الجريمة المنظمة التقليدية منذ عهد مملكة الفونج التي
حكمت السُّودان في الفترة من  1504م إلى 1821م وكانت أشكال الجريمة تتمثل في إغارة
جماعة أو قوم من قبيلة ما على قوم من قبيلة أخرى بقصد النهب وسلب أموالها وممتلكاتها
وهو ما يعرف بالقيمان أي الحروب بين القبائل ،وأن أول إشارة تاريخية لظاهرة الهمبتة قد
ظهرت في الحديث عن القيمان والنهيض ،حيث اقترنا بمملكة الفونج ،وأن ظاهرة الهمبتة
تقوم على نهب وسلب اإلبل ولها نظامها وقواعدها وقيمها الخاصة ،وقد اتخذت من البوادي
الرعوية في وسط وشرق وغرب السُّودان مسرحاً لها ،وتضم عدد من الرجال من مختلف
()1

جمهورية السودان و ازرة اإلعالم ،مرجع سابق ،ص .5
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القبائل البدوية وتنقسم عصابة الهمبتة إلي فئتين الفئة األولى الهمباتة الذين يقومون بعملية
النهب والسلب والفئة الثانية فئة العمالء ومهمتها القيام ببيع اإلبل المنهوبة ومساعدة
المحتاجين من الهمباتة لمواصلة سفرهم وذلك عن طريق تقديم القروض لهم بنية استردادها
منهم بعد عودتهم من رحلة النهب( ،)1وأن بعض النساء شاركن الرجال في الهمبتة وامتطين
مرة تسمى فاطمة بنت المك وتكنى بـ ( كلكلة) ،وأنها
صهوات الخيول لهذا الغرض ،ومنهن ا أ
وقعت في أ سر أحمد العوضي جد الكالكلة عندما قطعت له ومن معه الطريق فبارزها
وغلبها فاتخذها مربية ألوالده لتعلمهم الفروسية.

()2

واستمرت جريمة القيمان والهمبتة خالل

الحكم التركي وحكم المهدية وخالل فترة الحكم الثنائي ،ويقول جيمس روبرتسون أثناء فترة
خدمته في السُّودان أن الجريمة والنهب والشغب العام كانت تأخذ جل وقته في مكافحة نشاط
شبكة اللصوص المتخصصة في سرقة الجمال في الكاملين ،وأنه قام بجهود جبارة للحد من
نشاط الجريمة حتى لقب بـ (تمساح الحرامية).
وسالح الهمباتة البندقية أبو جقرة وهي سالح ناري قديم ،والبندقية القربين ،والبندقية
أب خمسة وأب ستة ،وأب عشرة ،والسيف ،ويمتطون اإلبل.
وأن الهمباتة في رحلة النهب يؤدون قسماً معينًا ،ولهم اعتقاد جازم بأن من يخون
رفيقه سوف يلحقه ضرر في ماله أو نفسه أو ذريته ،واذا قبض على أحدهم بجريمة إبل
مسروقة وكان يشاركه فيها رفيق آخر فانه يتحمل ما يترتب على الجريمة من عقاب دون أن
يتعرض لذكر رفيقه وعلى اآلخر مقابل ذلك بأن يقوم عند النظر في القضية بالبحث عن
استئجار شهود على براءته زو ًار ،وأن يدفع الغرامة إن حكم بها ،واذا تم سجنه يتكفل بإعاشة
أسرته طيلة بقائه بالسجن.

()3

()1

أحمد حسن محمد عثمان (أبوهالة) ،الجريمة المنظمة أسبابها تنظيماتها أنشطتها مكافحتها ووضعها في السودان ،حصاد للطباعة2006،م ،ص

()2

المرجع نفسه ،ص .120

.121
()3

المرجع نفسه ،ص .122
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سوداني بعد االستقالل:
الجريمة في المجتمع ال ُّ
في هذه الحقبة زادة وتطورت الجريمة في السُّودان بعد االستقالل في عام 1956م
وذلك لعدة عوامل منها:
 .1زاد عدد السكان في السُّودان ،حيث كان عددهم عند االستقالل عشرة مليون نسمة
وارتفع إلي  25.6مليون نسمة حسب التعداد في عام 1993م ،ويقدر حاليًا بما يزيد
عن ثالثين مليون نسمة ،ويعيش حوالي  %20منهم بوالية الخرطوم العاصمة.
 .2لم ينعم السُّودان باالستقرار السياسي واألمني منذ استقالله نتيجة لتعاقب العديد من
الحكومات الديمقراطية والعسكرية والشمولية ،وحروب داخلية بدأن بالتمرد األول عام
1953م ،وحرب الحركة الشعبية لجنوب السُّودان منذ عام 1983م وحتى توقيع اتفاق
نيفاشا في 2005/1/9م ،وحرب شرق السُّودان وحرب الحركات المسلحة بدارفور
المستمرة حتى اآلن.
 .3التدهور االقتصادي حيث ظل االقتصاد متدهو اًر حتى عام 1996م ،وقد أعلنت
وحدة الدين الخارجي ببنك السُّودان أن المديونية الخارجية بلغت  27مليار دوالر
حتى نهاية عام  2005م ،وارتفع حجم التضخم وانخفض سعر صرف الجنيه
السُّودان ي حيث كان الجنيه عند االستقالل وحى الستينات من القرن الماضي يعادل
حوالي ثالثة دوالر أمريكي وثلث وأصبح الدوالر حوالي  2200جنيه سوداني في تلك
الفترة مما أثر على مجمل النشاط االقتصادي.
 .4الجفاف والتصحر الذي ضرب البالد في األعوام 1984م1985 ،م1987 ،م،
 1990م ،والمجاعات التي صاحبته أدي ذلك لنزوح أعداد كبيرة من سكان تلك
المناطق المتأثرة نحو المدن وخاصة والية الخرطوم ،ونتيجة ذلك انتشر السكن
العشوائي بهذه المدن وأصبح هؤالء النازحين يعيشون على مهن هامشية.
()1

()1

فريق شرطة .أحمد حسن محمد عثمان (أبوهالة) ،الجريمة المنظمة أسبابها تنظيماتها أنشطتها مكافحتها ووضعها في السودان ،حصاد للطباعة،

2006م.125-123 ،
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وبرجوعنا إلي التقارير السنوية الصادرة من المباحث الجنائية نجد أن هنالك ارتباط
وثيق بين الهجرة والنزوح داخل السُّودان والجريمة فقد ذكرت هذه التقارير أن
معسكرات النازحين العشوائية حول المدن قد أضحت أوكا ًار للجريمة والمجرمين
وأماكن إلخفاء المال المسروق.

()1

 .5الفقر والبطالة :فقد وصف السُّودان بواسطة األمم المتحدة بين الدول األكثر فق اًر في
العالم والتي تبلغ ستة وعشرون دولة ،وترجع أسباب الفقر في السُّودان الي عدم
االستقرار السياسي والحروب وتدفق الالجئين من دول الجوار ،ورداءة الطرق البرية،
وبسبب الجفاف والتصحر.

()2

 .6انتشار األسلحة النارية غير المرخصة لدى المواطنين نتيجة للصراعات المسلحة
داخل السُّودان وفي دول الجوار.
 .7الفساد والصرف البذخي في أجهزة الدولة واالعتداء على المال العام ،وقد أبان تقرير
المراجع العام أمام البرلمان عن العام المالي 2004م أن حاالت االعتداء على المال
العام على األجهزة االتحادية باستثناء قطاع المصارف للفترة من 2004/9/1م وحتى
2005/8/31م بلغت  542.5مليون دينار بزيادة قدرها  146.5عن العام الذي
سبقه.

()3

 .8تكاثر أعداد الالجئين من دول الجوار حيث حذر برلمانيون من تزايد نسبة لجوء أبناء
دولة جنوب السُّودان وأشاروا إلى أن األمر يشكل مهددًا أمنيًا علىالسُّودان .فيما
طالب برلماني بوضع ضوابط ومحاذير لوجودهم بالبالد خاصة في المناطق
الضعيفة .وكشف مفوض العون اإلنساني عن وجود  328ألف مواطن نازح والجئ

()1

َّحفية لشؤون الجريمة في الصحافة السودانية ،مرجع سابق ،ص.63
د .عبد المحسن بدوي محمد احمد ،التغطية الص َ

()3

فريق شرطة .أحمد حسن محمد عثمان (أبوهالة) ،مرجع سابق.126 ،

()2

المرجع نفسه ،ص.62
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من دولة جنوب السُّودان منذ االنفصال وحتى األحداث األخيرة هناك موزعين في
 13والية وأكبر عدد منهم موجود في والية الخرطوم تليها والية النيل األبيض.

()1

لقد أدت العوامل المذكورة أعاله الزدياد حجم الجريمة في السُّودان وتنوعها وانتشار
سياسة العنف ،وقد بلغ إجمالي الجريمة المبلغ عنها في الخرطوم عام 2001م 47.011
بزيادة  15.9عما كان في عام 2000م ،وقد أوضح التقرير الجنائي السنوي لعام 2004م أن
عدد األشخاص المتهمين في الجرائم ضد النفس والجسم  94.0079شخصًا منهم 26.570
شخصاً ت اروحت أعمارهم بين 20-18سنة ،وعدد األشخاص المتهمين ضد المال 148.060
شخصاً منهم  29.079شخصاً تراوحت أعمارهم بين  20-18سنة.
ومن نتائج انتشار سياسة العنف ما يقوم به طلبة الجامعات من حرق واتالف
لممتلكات جامعاتهم.

()2

سودان:
نظرة عامة للتقارير الجنائية عن الجريمة في ال ُّ

يعد التقرير الجنائي أحد وسائل القياس ليس لألجهزة ُّ
الش َر ِطَّية وانما لكل األجهزة ذات
ّ

الصلة بالسياسة الجنائية من قضاء ونيابة ومؤسسات رعاية اجتماعية واقتصادية وغيرها،
مما يسهم في وضع اإلستراتيجيات والخطط الجنائية والتنسيق التام لمكافحة الجريمة والحد
من انتشارها.
التقرير الجنائي أشار لنقصان في معدل الجريمة للعام 2012م ،وبلغت نسبة بالغات
الجرائم ( )629.147بالغاً ،مقارنة بالعام قبل الماضي 2011م ،حيث وصلت البالغات
آنذاك لـ ( )600.343بالغا ،وذلك بنسبة نقصان وتراجع في معدالت الجريمة بنسبة
( .)%10كما أن معظم الجرائم الجنائية المهمة والمؤثرة على األمن العام شهدت انخفاضًا
ما يدل على جهود مكثفة من الجهات المعنية بهدف حماية المجتمع ،والتقرير كشف كذلك
عن ارتفاع في بالغات الطمأنينة العامة ،وذلك نتاجًا للحمالت المكثفة للعمل الشرطي
( )1صحيفة االنتباهة ،الثالثاء  14أغسطس 2015م ،العدد .3304

( )2فريق شرطة .أحمد حسن محمد عثمان (أبوهالة) ،مرجع سابق ،ص .126
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وااللتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة ،وتعكس الزيادة في بالغات الطمأنينة العامة احتماالت
التقليل من الجرائم التى تؤثر على األمن العام،والية الخرطوم سجلت بحسب التقرير
الجنائي ،أعلى معدالت البالغات الجنائية ،بالرغم من االنخفاض هذا العام عن العام
الماضي ،وسجلت تراجعًا يتجاوز الـ ( )28ألف بال بنسبة تراجع ونقصان تعادل (،)%9
وفسر الخبراء األمنيين ارتفاع النسبة في الخرطوم مقارنةً ببقية الواليات ،بحكم الموقع القومي
والمركزي للوالية باعتبارها تمثل المركز الرئيس لألنشطة الحيوية المهمة ويعيش فيها أكبر
عدد من سكان البالد ،وأوضح اللواء السر أحمد عمر الناطق باسم الشرطة أن الظروف
المحيطة بالخرطوم مقارنةً بنسبة الجرائم ،تجعل وصف الخرطوم بالوالية والعاصمة المستقرة
أمنيًا ،أم ًار منطقيًا ،خصوصًا بالنسبة لحجم السكان واألنشطة الخدمية.
وشهدت الجرائم المرتبطة باألموال انخفاضاً بحسب نص التقرير ،وعلى مستوى
بالغات الصكوك نقل التقرير تراجعاً بنسبة ( )%23من جملة البالغات .وتم تدوين معظم
بالغات تعزيزات العمل المنعي للجريمة والذي تشكل فيه بالغات جرائم الخمر ( )%83من
جملة بالغات الطمأنينة العامة؛ من قبل الحمالت بهدف القضاء عليها كظاهرة ،خصوصاً
ال في ارتكاب الجرائم الكبيرة مثل القتل والجراح وتسبيب األذى
وأن الخمر يعتبر شريكًا أصي ً
الجسيم والنهب واالغتصاب الناتجة عن سلوك أشخاص مخمورين ومدمنين ،وحدد التقرير
نسبة بالغات الجرائم المرتكبة تحت تأثير الخمر بحوالي ( )%25من إجمالي البالغات ،أما
بالغات الجراح فمثلت ( ،)%28وبلغت جرائم األذى ( ،)%25فيما بلغ إجمالي بالغات
القتل في التقرير الجنائي ( )%24والجراح ( )%28واألذى نسبة ( )%24وبالغات
االغتصاب بنسبة نقصان ( ،)%22أما السرقة فبلغت حوالي ( )%20من إجمالي جرائم
السرقة.
وفي جانب الجرائم المرتكبة من قبل األطفال ،أبرز التقرير انخفاضاً واضحاً فيها،
وبلغت نسبة البالغات حوالي ( ،)% 20وفصل التقرير النسبة لتلك الجرائم المرتكبة من قبل
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األطفال ضد النفس واآلداب بنسبة ( ،)%5أما الطمأنينة العامة فبلغت ( ،)%13والجرائم
المرتكبة من قبلهم ضد الدولة جاءت بنسبة ()%.1
وتشير اإلحصائيات إلى أن الجرائم المرتكبة بواسطة السُّودانيين حوالي ()%95
وشكلت جرائم الذكور ( ،)%82واإلناث ( ،)%14فيما بلغت جرائم وبالغات األطفال
( ،)%.3فإن الوارد في التقرير الجنائي؛ استقرار الوضع والخريطة الجنائية ،ومعظم الجرائم
المبلغ عنها نتاج طبيعي ،ولم تخرج عن المعدل الطبيعي المتعارف عليه جنائيًا ،خاصة
جرائم القتل ،مع مالحظة انخفاض في بالغات األسلحة رغم زيادة المضبوطات ،باعتبارها
من الجرائم ذات المهدد األمني لالستقرار الجنائي.
مجلس الوزراء بعد اطالعه على التقرير الجنائي واالنخفاض الملحوظ فيه ،أشاد
بجهود رئاسة الشرطة ووزير الداخلية لتذليل عقبات اآلليات والقوة وتحديث وتفعيل الخطط،
رغم أن التقرير أظهر بعض الجرائم المستحدثة مثل جرائم المعلوماتية ،وأيضاً إسهام الجهود
والخطط في خفض معدالت جرائم التزوير والتزييف حيث بلغت نسبة هذه الجرائم بين (– 5
 ،)%.14وتالحظ انحسار بالغات خالل العام 2012م مقارنة بالخمسة أعوام الماضية
بنسبة بلغت ( ،)%45ويرجع ذلك للتوعية اإلعالمية من قبل أجهزة اإلعالم والحمالت التي
قامت بها الشرطة ومنظات المجتمع المدني ،وقانون الطفل للعام 2010م ،والذي شدد على
ونَّب َه الناطق باسم الشرطة إلى أن اكاديمية الشرطة قامت
حماية الطفل بمختلف السبلَ ،
بإعداد دراسات عن االغتصاب أسهمت في العملية التوعوية ودراسة الحالة كظاهرة ،وكيفية

معالجتها ،باإلضافة لدراسات أخرى عن الركشات والمخدرات والصراع العقائدي واالنتحار
والتشرد والعنف الطالبي ،ما أسهم في معالجة بعض هذه الظواهر.
ووفقًا للتقرير ،شهدت الجرائم والبالغات بالواليات انخفاضًا واضحًا ،ما عدا دارفور
والنيل األزرق وذلك للطبيعة األمنية والظروف التي تعيشها هذه الواليات ،ونقل التقرير أن
عدد بالغات الجرائم بالواليات بلغت ( )629ألفا خالل العام 2012م ،فيما بلغت للعام الذي
سبقه ( )689ألف بال .
88

وانتقد خبير أمني ،ع دم استم اررية بعض الخطط المنعية ،وع از توقفها لعدم توفير
اإلمكانيات الالزمة من الجهات ذات الصلة ،وقطع بأنه رغماً عن اإلشادات التي حصلت
عليها الشرطة من قيادات الدولة ،إال أن هذه القيادات ال تقوم بدورها فى إلزام بعض الجهات
بتوفير الدعم الالزم للشرطة ،وأوضح الخبير األمني أن الشرطة ال تحتاج إلشادة فما تقوم
به هو عملها ،وعليها أن تعمل على تفعيل الخطط المنعية خاصة لألحياء الطرفية التي
تشهد بعض حاالت االنفالت األمني ،وعلى الشرطة أن تقوم بعمل تحليلي ألية ظاهرة من
الظواهر التي تمثل رأيا عاما وأن تواجهها بمهنية عالية ومسؤولية تامة ،وان تعقد ورشاً
وندوات مع جهات االختصاص وأجهزة اإلعالم المختلفة.

()1

سودان:
نماذج من التقرار الجنائية للجريمة في ال ُّ
التقرير الجنائي لسنة 2013م:
أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم الخميس  17يوليو 2014م برئاسة
المشير عمر البشير رئيس الجمهورية تقرير الموقف الجنائي بالبالد لسنة  2013والذي قدمه
الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن وزير الداخلية ،مبينًا أن اإلحصاءات التي أوردها
التقرير تشير إلي انخفاض عدد البالغات في كثير من الجرائم خاصة جرائم األسلحة
والمخدرات واالغتصاب والشروع في اإلنتحار مع زيادة عدد البالغات الخاصة بالعنف
السيما في المناطق المتأثرة بالتمرد والنزاعات القبلية ،مشي اًر إلي أن انتشار الشرطة في هذه
المناطق والواليات ساهم في تيسير تلقي البالغات من المواطنينوأشاد مجلس الوزراء بقوات
الشرطة وبدورها في بث الطمأنينة واألمن والمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم
وأعراضهم ،ودعا المجلس الصحف االجتماعية لتناول الحوادث بشكل موضوعي وايجابي
يعين على مكافحة الجريمة وتجنب اإلثارة والترويج ألساليب ووسائل ارتكاب الجرائم.

()2

()1
()2

صحيفة الرأي العام ،متاح على الموقع www.alnilin.com ،تاريخ الدخول2015/9/16 ،م.

متاح على الموقع www.sudan.gov.sd ،تاريخ الدخول2015/9/17 ،م
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التقرير الجنائي لسنة 2014م:
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري صباح يوم الخميس  3سبتمبر 2015م برئاسة
السيد النائب األول لرئيس الجمهورية فريق أول ركن بكرى حسن صالح ،وفيه قدم السيد
فريق أول ركن عصمت عبد الرحمن وزير الداخلية التقرير الجنائيالسنوي للعام 2014م ،فقد
بلغ عدد البالغات المدونة خالل العام  783.778بالغاً اكتملت التحريات فيها وقدم
للمحاكمة منها ما يعادل  %92.7وبلغ عدد البالغات المدونة على األجانب 54.899
وتمثلت في التسلل والمخالفات الهجرية وصناعة وترويج الخمور وتشير اإلحصاءات إلى
انخفاض ملحوظ في جرائم العنف التي يمثلها القتل واألذى الجسيم والنهب مع تزايد بالغات
السرقة والشروع في االنتحار وجرائم األسلحة والمخدرات والجرائم ضد الدولة وسجلت والية
الخرطوم أعلى المعدالت في تدوين البالغات الجنائية بنسبة  %42تليها والية الجزيرة بنسبة
 %9.3ثم والية سنار بنسبة  %5.7والنيل األبيض بنسبة  ،%.5وأشاد مجلس بقوات
الشرطة وبجهدها في حفظ األمن والحد من الجريمة ودعا إلى مكافحة الجرائم المستحدثة،
والى وضع خطة متكاملة لحصر وضبط الوجود األجنبي بالبالد ،وكذلك التنسيق مع أجهزة
اإلعالم والصَّحافة في التناول اإلعالميااليجابي للحد من الجريمة ،ووجه المجلس الموقر
بدعم قوات الشرطة باألجهزة والمعدات الحديثة لمكافحة الجريمة وبناء قدرة منسوبيها
وتحسين شروط خدمتهم ،وقد حيا مجلس الوزراء قوات الشرطة المنتشرة في أنحاء البالد
وبصبرها وتفانيها في توفير األمن والسالمة ،األمر الذي وفر الطمأنينة التي تنعم بها
بالدنا.
وأبرز سمات التقرير الجنائي لسنة 2014م:
جملة البالغات ( )783،778بزيادة بلغت ( )44243عن العام السابق بزيادة نسبة
( )%6من جملة المتهمين المقبوض عليهم خالل العام ( )712،116الذكور منهم
( )%80،8منهم من جملة المقبوض عليهم واإلناث ( 12،2بالغات األجانب (-)57439
أي ما يعادل نسبة ( %) 8،1ترتيب الواليات األعلى:
90

الخرطوم وسجلت ( )% 44الجزيرة ( )%9،2سنار ()%5،7النيل األبيض ()%5
انخفاض بالغات القتل بنسبة ()%10،8الجراح ( )%5،2النهب بنسبة ( )%55زيادة
بالغات المخدرات إلى ( )472بالغًا عن العام السابق بلغت كمية المضبوط من الحشيش
( )10أطنان بنقصان ( )3أطنان عن العام الماضي.
جملة البالغات المدونة وقدمت إلى المحاكم ( )%92،7وارتفاع طفيف في جرائم
النساء خاصة صناعة الخمور.
الحوادث المرورية:
هنالك انخفاض في معدالت حوادث المرور حيث بلغت حوادث الوفاة فيها نقصان
( )1711حادث وفاة نقصان بنسبة ( ،)%7،7األذى الجسيم ( ،)4374األذى البسيط
الس ْكر ( )345حادثاً ،هنالك انخفاض بنسبة
( )6854والتلف ( ،)35227القيادة في حالة ُّ
( )%9،4مقارنة بالعام .2013

()1

سودانية:
المالحظات حول التقارير الجنائية ال ُّ
الحظ الباحث تسجيل والية الخرطوم أعلى معدالت البالغات الجنائية عن بقية
واليات السُّودان بالرغم من الجهود التي تبذلها الجهات األمنية بهدف حماية المجتمع من
الجريمة ،وقد فسر ذلك بعض من الخبراء األمنيين بأنه نتيجة للموقع القومي والمركزي
للوالية حيث تمثل المركز الرئيسي لألنشطة الحيوية ويعيش فيها عدد كبير من سكان البالد،
ويرى الباحث بأن هنالك أسباب أخرى ال سيما الوجود األجنبي وتدفقات الالجئين من دول
الجوار خاصة من دولة جنوب السُّودان هربًا من األوضاع األمنية في بالدهم ،وقد أوضح
وزير الداخلية الفريق عصمت َقلَ َقهُ من تدفقات الالجئين إلى السُّودان حيث ال توجد
إحصائية دقيقة إلعداد األجانب ووصف الوجود األجنبي بأنه يعادل خطورة المخدرات

وكالهما يهدد األمن الوطني واالجتماعي.

)(2

()1متاح على الموقع www.sudan.gov.sd ،تاريخ الدخول2015/9/17 ،م
()2

صحيفة التيار ،متاح على الموقع ،www.altayar.sd ،تاريخ الدخول2015/9/18 ،م.
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سوداني:
نماذج من الجرائم في المجتمع ال ُّ
وجل هذه الجرائم نتاج إف ارزات الوجود
هنالك العديد من الجرائم في المجتمع السُّوداني ُ
األجنبي ،وظهور جرائم غريبة على المجتمع السُّودان ،مثل جرائم تبييض األموال المعروفة
بـ (غسيل األموال) ،والجرائم المعلوماتية ،وجرائم اإلتجار بالبشر والمخدرات ،والقتل والسرقة.
وكذلك جرائم االغتصاب التي كثرت واستفحلت في األعوام األخيرة حيث تشير األخبارعن
وجود جرائم اختطاف لألطفال وقتلهم وانتهاك براءتهم ،وأصبحت تحدث داخل البيوت أيضاً،
حيث زادت رقعة التحرش الجنسي ضد األطفال وضد الفتيات الصغيرات من قبل أقرب
الناس أحياناً (الخال أو العم) ،وهو ما يشكل خط اًر اجتماعياً ونفسياً كبي اًر يعاني منه
المجتمع ،ويقف الباحث على واحدة من أفظع هذه الجرائم وهي جريمة االغتصاب في
الوسط التربوي للخطورة هذه الجريمة على المجتمع والدولة.
جريمة االغتصاب في الوسط التربوي:
تُعد جريمة االغتصاب واحدة من أبشع الجرائم اإلنسانية ،حيث أن ضياع الكرامة،

ال تفوق كثي ًار أن ُيسلب ماله
ال كان أو امرأة أو طف ً
والمهانة التي يتعرض لها المغتصب رج ً

أو يتعرض لحادث غش ،وربما ال نكون مبالغين إذا قلنا :إن جريمة االغتصاب أسوأ من

التعرض لمحاولة قتل فاشلة ،فالجروح التي على الجسد يأتي عليها يوم وتندمل ،بينما تبقى
الروح ُمثقلة بأغالل المهانة أثر التجربة األليمة لالغتصاب ،وقد تفشت هذه الجريمة في
شريحة مهمة من شرائح المجتمع السُّوداني فيما عرف بجرائم االغتصاب في الوسط
التربوي ،ولن تنسى أبدًا ذاكرة المجتمع السُّوداني الطفلة ئمرامئ ذات األربعة أعوام ضحية
جريمة االغتصاب ،التي هزت أركان المجتمع السُّوداني ،ثم فجع المجتمع السُّوداني بجريمة
اغتصاب مسرح الجريمة عرين تربوي والمتهم مربي تربوي ،وذلك داخل والية الخرطوم،
حيث أصدرت محكمة الطفل بامتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم حكمًا قضى بإعدام معلم
بمرحلة األساس أدانته المحكمة باغتصاب تلميذته داخل أحد مكاتب المدرسة في يوم
الجمعة ،وقالت المحكمة في المذكرة التي صاغتها حول العقوبة إنها شددت الحكم على
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اع قدسية المكان وهي المدرسة ،وكذلك قدسية اليوم الذي تمت فيه الجريمة
المعلم ألنه لم ير ِ
وهو الجمعة ،كما أشارت في المذكرة إلى أن المعلم المدان كان من المفترض أن يكون أمينًا
على شرف تلميذاته وحمايتهن خاصة وأنه مربي وليس العكس ينتهك حرمتهن ويسلب
شرفهن ،وتعود تفاصيل القضية إلى أن المعلم المدان هو أستاذ تربية رياضية كان قد أجرى
اختبا اًر للتلميذات ،فطلبت منه التلميذة التي قام باغتصابها أن يخبرها بالدرجة التي حصلت
عليها في االختبار ،فطلب منها الحضور إليه يوم الجمعة ليطلعها على الدرجة التي نالتها،
وبالفعل ذهبت التلميذة حسب طلب األستاذ للمدرسة فقام بإدخالها في أحد المكاتب
واغتصبها وخرجت للشارع العام وهي تصرخ ،فصادف مرورها بالطريق عربة دورية شرطة
فقامت بإيقاف التلميذة لمعرفة أسباب صراخها فأخبرتهم بأن أستاذها قام باغتصابها ،وعلى
الفور تحركت دورية الشرطة نحو المدرسة بإرشاد التلميذة وتم القبض على المعلم ومن ثم
تمت محاكمته.

()1

وهنا يأتي السؤال ئعلى من تقع مسؤولية اغتصاب األطفال ؟ئئمن المسؤول؟من
المسؤول في نهاية األمر؟ئ
وفي تحقيق نشر بموقع جريدة التيار اإللكترونية،

()2

عن االغتصاب بعنوان سفاح

األبرياء ،فقد أوضحت فيه مديرة رياض خطوط أنابيب البترول ،تعتبر رياض األطفال البيت
الثاني للطفل بعد بيته الذي ولد فيه ،فهناك أطفال يلتحقون من عامهم الثاني ،وبذلك تعتبر
رياض األطفال مسؤولة مسؤولية مباشرة تجاه الطفل ،فإذا حدث أي تحرش جنسي أو
اغتصاب لطفل خاصة الملتحق برياض األطفال ،فهذه المسؤولية تقع على عاتق رياض
األطفال والبيت معاً نتيجة للتقصير التربوي ،فإذا نشأ الطفل وتربى تربية إسالمية ،بمعنى
نقومه عن طريق التوعية بالمخاطر والمحاذير التي قد يجدها ،والُب َّد من تثقيفه إسالميًا،
أن ِّ
فهذه تساعد في تنشئته تنشئة صحيحة ،وبالتالي ينعكس على سلوكه وأخالقه.

( )1متاح على الموقع ،www.akhirilahza.sd ،تاريخ الدخول2015/9/20 ،م.

( )2صحيفة التيار ،متاح على الموقع ،www.altayar.sd ،تاريخ الدخول2015/9/25 ،م.
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أما الخبير التربوي يوسف عبداهلل المغربي ،أفاد بأن هذه القضية ،ووصفها بأنها
مسؤولية كبيرة وفي ذات الوقت اجتماعية مشتركة ،ولكن قال :إن المدارس ليست لديها
الدور الكبير الذي تقوم به تجاه األطفال ،وانما دورها ينحصر في تقوية شخصية الطفل،
بأن تكون لديه شخصية قوية يدافع بها عن نفسه من خالل البرامج واألنشطة التي تقوم بها
المدارس تجاه هؤالء الطالب ،وبالتالي تجعل الطالب منشغل بالجانب األكاديمي ،وتخلق
منه شخصًا متعاونًا مع زمالئه بعيدًا عن األشياء التي تجعله منحرف أو يتخذ سلوك مشين،
وأضاف :إن األسرة لها دور مباشر تجاه أبنائها ،فهناك عوامل كثير جداً تساعد بأن يكون
معرض لالغت صاب ،ويكفي أن نقول :الوضع االقتصاد السيئ للطفل يساعد على
الطفل َّ
معرض لالغتصاب وأيضًا لالنحراف.
إغرائه وبالتالي يكون َّ

السلَّم التعليمي الجديد الذي
وأفاد األستاذ عباس علي شريف ،من المجلس التربوي أن ُّ

يتمثل في نظام الثمانية فصول أدى إلى نوع من الفوضى وفتح أبواب االغتصابات نسبة
للفئات العمرية المختلفة داخل سورالمدرسةالواحدة ،خاصة اختالط تالميذ الفصل الثامن
بالفصول الصغيرة ،أمثال الفصول ثالث أورابع وغيرها ،مما أدى إلى تسلط الطالب األكبر
عم ًار على األطفال األصغر وقهرهم على فعل األفعال غير األخالقية ،وبالتالي يصير
الكثير منهم مهزوز الشخصية ،وكل ذلك بسبب التقصير داخل المدارس لعدم وجود مراقبة
فعلية ،أضف إلى ذلك تشييد الحمامات داخل المدارس بطريقة تساعد على ممارسة الرذيلة
بين الطالب ،فالُب َّد أن نعترف بأن اإلنجليز وضعوا أفضل سلم تعليمي نظام الست أعوام،

ثم ثالثة وثالثة ،وبالرغم من أنهم كفار ولكنهم استطاعوا أيضاً أن يصمموا حمامات مكشوفة
حتى تبرهن ماذا يحدث بالداخل ،خاصة حركة األرجل (فإذا كانت هناك أكثر من رجل أم
ال) ،ثم تأتي بعد ذلك دور األسرة والمجتمع ،ولكن المسؤول األول واألخير المدارس ،ألن
المدارس هي المربي األول واألخير ،وانما دور األُسر دور تكميلي بينما ذكرت الدكتورة هالة
الحاج ،اختصاصي علم النفس واالجتماع ،مسؤولية اغتصاب األطفال على األسرة ،وقالت:
ئإن األُسر هي المسؤول األول واألخير من طفلها مسؤولية كاملة ومباشرةئ ،وتعيب على
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بعض األسر ،قائلة :ئبمجرد ما استطاع الطفل المرسال إلى المحالت التجارية (الدكان) في
اع وقادر ،وهذا غير صحيح ،فليس كل طفل ئيترسلئ يستطيع أن
نظر البعض أنه أصبح و ٍ
يدافع عن نفسه ،فمسؤولية األُسر تجاه طفلها تصل إلى ما بعد سن البلو ثم تأتي مسؤولية
ابتداء من الجيران مرو ًار بالمدرسة ،ألن
المجتمع المحلي ،بمعنى كل الذي يحيطون بالطفل
ً

المدرسة تعتبر المربي الثاني بالنسبة للطفل ،ومن واجب األسر أن تقوم بتوعية أطفالها

توعية كاملة ،وأن تكون صريحة معهم ،وواضح من خالل خلق صداقات حميمة ما بينها
وبين أبنائها ،وأن يقول كل أب أو أم ألبنائهم أن جسدك هو ملكك لوحدك وال تسمح ألي
شخص أن يلمسك أو حتى مجرد إشارة ،واذا حدث ذلك أصرخئ .وفي ذات السياق َّ
وضح
ال :مسؤولية اغتصاب األطفال مسؤولية
عثمان العاقب ،محامي ورئيس جمعية الطفولة قائ ً
تضامنية تقع على المجتمع كافة بشقية الرسمي والشعبي ،وفقاً للقانون الذي ينص على أن
حماية األطفال مسؤولية األسر ،وهي المسؤول األول عن حماية طفلها ،وذلك من خالل
التربية السليمة وغرس الثقة وتعزيزها ،وذلك ال يتم إال بتوفير المناخ األسري المستقر وخلق
أدوات الحوار بين الوالدين والطفل ومنحه المساحة الكافية للتعبير عن أفكاره بكل اطمئنان
وأريحية ،وبهذا يكون الطفل قادر على حماية نفسه من شبح االعتداءات القذرة التي قد
يصطدم بها في محيطه الصغير ،أما الجهات الرسمية فتقع عليها المسؤولية الكبرى وعلى
وجه الخصوص و ازرة التربية والتعليم ،ألن من أبسط حقوق الطفل التي يمكن أن تقدمها
ال بواجبه التعليمي والتربوي ،وفقًا لميثاق وأخالقيات مهنية
الو ازرة أن توفِّر له معلِّم يقوم فع ً
المعلم وشرف التدريس ،أما مسؤولية الجهات الرسمية فالدور األكبر يجب أن يقوم به
المجلس القومي لرعاية الطفولة ،فهذا المجلس إذا قام بواجبه تجاه الطفولة فسوف تكتمل
الحلقات التي تحصن الطفل من جريمة االغتصاب عبر نشره وتنفيذه وتطبيقه ،ووضع لوائح
الزمة حتى يتم تفعيلها ،علماً بأن قانون الطفل يعد من أعظم التشريعات السُّودانية ،إذ
يقضي بإعدام المغتصب.
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وافادة أهل اإلعالم في هذه القضية ،قال البروفيسور علي شمو رئيس المجلس
القومي للصحافة والمطبوعات :قد يكون للصحافة دور بطريقة غير مباشر على انتشار
وتوسيع ظاهرة اغتصاب األطفال من خالل طرق العرض أو الخوض في تفاصيل التفاصيل
للجريمة أو الطريقة التي ارتكب بها الجاني والمبالغة في طريقة العرض والخطوط العريضة
واأللوان والصور ،فهذه من ناحية ،ومن ناحية أخرى شرح تفاصيل الجريمة أو ذكر اسم
الطفل أو أسرته ،ومكان إقامته ،فهذه تؤثر على الطفل نفسه ،حتى لو كانت هذه اإلشارات
غير ممنوعة في قانون الصَّحافة والمطبوعات ،بل هي ممنوعة دولياً ،وثالثًا هذه التفاصيل
تساعد على ارتكاب جريمة االغتصاب في كيفية الطريقة التي قام بها الجاني ،وهكذا فتجعل
الشخص حتى لو لم يكن مجرمًا يصير مجرمًا ،فجرائم األطفال ال تتحمل الخوض بطريقة
مبالغ بها ،ألنها تؤثر على الطفل وبالتالي قد تقف عائقاً في حياته المستقبلية ،فلذلك الُب َّد

من وسائل اإلعالم أن تتوخى الحذر عندما تتناول موضوع األطفال ،ألنها بطريقة غير
مباشرة.
وقد أوضح محمد الناير ،الدكتور والمحلل االقتصادي ،من رابع المستحيالت بأن
يعرضه لالغتصاب أو التحرش
يكون للوضع االقتصادي الذي يمر به الطفل دور بأن ِّ
الجنسي هذا وال نستطيع أن نقول بأن وضعه االقتصادي السيئ أن يساعد على استدراج
طفل لالغتصاب ،ألن األطفال أبرياء وكل األطفال يتجاوبون مع الكبار بغض النظر عن
نوايا الشخص تجاهه ،فبمجرد ما قدمت له حلوى أو لعب يتماشى مع الشخص ،والطفل ال
يعرف الظروف االقتصادية أو غيرها ،ولكن ممكن الشخص يستدرج الطفل بأي شكل من
األشكال ،ألنني كما قلت :الطفل ممكن يتماشى مع أي شخص ،ولكن ما يحدث اآلن فهذه
فوق الوضع الطبيعي ،ألن الذين يقومون بمثل هذه األفعال فهم من الشواذ باعتبارهم
أشخاصاً غير طبيعيين سواءاً كانوا منحرفين أخالقياً أو مرضى.
وقالت الدكتورة صديقة كبيدة :ئإن التحوالت الكبيرة التي حدثت في العالم بصفة عامة
والسُّودان بصفة خاصة وخاصة من ناحية الحراك االجتماعي أدت إلى بروز مثل هذه
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الظواهر غير األخالقية من حاالت اغتصاب وغيرها .فالكثير من الناس يلقون اللوم على
التطور التكنولوجي الذي حدث ،فنحن لم نفكر لماذا ال نستغل هذا التطور وظاهرة العولمة
ال من استغاللها في األشياء السالبة من مشاهدات خليعة وغيرها،
ال جيدًا؟ بد ً
استغال ً
فاغتصاب األطفال واحدة من األشياء التي كانت موجودة فهي ظاهرة قديمة ،ولكنها
استحدثت من خالل نشر اإلعالم لها ،واالستدراك والوعي من األسر رغم أن هذه النسبة
وس ِّجل البعض منها
ضئيلة .وبالرغم من ذلك استطاعت أن تخرج للرأي العام بهذه الطريقةُ ،
في محاضر الشرطة ،فاألطفال يمثلون أهم شريحة في المجتمع ،وفي ذات الوقت أكثر الفئة

استضعافاً لعدم مقدرتهم على الدفاع عن أنفسهم ،فالسبب األساسي في عملية االغتصاب
إهمال األسر ألبنائهم وعدم مراقبتهم وعدم إلمام الكثير منهم بالقانون والتشريعات التي تحفظ
حق الطفل وتحميه ،ونحن كمجتمع سوداني مازال لدينا الكثير من المحرمات التي ال
نستطيع البوح بها ألطفالنا ،رغم أنها نوع من التوعية ،بل نعتبر التحدث عنها خط أحمر وال
يمكن تجاوزها مثل الثقافة الجنسية ،فاألطفال لديهم قدر ٍ
كاف من الذكاء واالستيعاب ويمكن
أني َّ
وضح لهم بأن هذا أو ذاك ملك لك ،وال يجوز لشخص لمسه وهكذا ،ولكن نحن مازلنا
داخل قوقعة هذا عيب وال يجوز التحدث أو معرفته ،مما يشجع أبناءنا على الوقوع في
المحاذير.

()1

والموقف الرسمي الحكومي من جريمة االغتصاب في الوسط التربوي جاء على لسان
وزير التربية الدكتور المعتصم عبد الرحيم في ورشة عمل بعنوان العالقة بين اإلعالم
والتربية بالو ازرة .حيث أكد وجود مسؤولية اجتماعية مشتركة بين التربية واإلعالم ،واقترح
َّحفي التربوي حتى تتوفر الثقة بين الجانبين ،معلنًا استعداده
المعتصم بضرورة وجود الص َ

َّحفي في
لتنفيذ هذا االقتراح من خالل دورات تدريبية أو ورش عمل حتى يتخصص الص َ
مجال التربية.من جانبه وصف محمد إبراهيم من إدارة التعليم الديني الطعن في س ِ
معةالمعلِّم
ُ
()1

صحيفة التيار ،متاح على الموقع ،www.altayar.sd ،تاريخ الدخول2015/9/25 ،م.
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باألمر السيء وأضاف أنه يجب تناول أخبار التعليم بحذر .وان أخطأ معلم يجب أن ال
ينشر خبره على عامة الناس وأن تعالج هفوته في خفاء تام ،قاطعًا بأن و ازرة التربية وادارة
التعليم الديني ال ِّ
تعين المعلم الذي تبدر منه أخطاء ،مؤكدًا من حق الو ازرة أن تفتح بالغات
قضائية ضد أي جهة تسيء إلى سمعة المعلمين دون أدلة ،ويجب إنزال عقوبة القذف بها.
الصحافة ،مشي اًر إلى أن الصَّحافة تخرج
فيما أقر أحد الخبراء بأنهم فشلوا في التعامل مع َّ
منها العديد من القضايا للمجتمع ،وأضاف «نحن واقعون تحت رحمة الصَّحافة شئنا أم
أبينا».وفي ذات السياق طالب دكتور عبد اللطيف البوني أن تفتح الو ازرة أبوابها للصحافة،
مشي اًر إلى أن القضايا السالبة تجد حظها من النشر في اإلعالم و َّنبه إلى أن النشاط
اإلعالمي الكثيف الذي يقوم به التعليم الخاص خلق تأثي ًار كبي ًار في التعليم التربوي ،الفتًا
النظر إلى أن الجهات التربوية عليها أن تخرج حاجتها وتعطيها لإلعالم حتى يبرزها.

()1

()1

متاح على الموقع www.akhirilahza.sd ،تاريخ الدخول2015/9/23 ،م.
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المبحث الثالث
سودانية
صحافةال ُّ
نشر أخبار الجريمة في ال َّ
تعريف جرائم النشر:
عرف القانون الجنائي السُّوداني في المادة ( )3عبارة ئجريمةئ بأنها تشمل كل فعل
َّ
معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .وجرائم النشر هي من جرائم
القانون العام ،فال تجعل منها وسيلة ارتكابها جريمة جديدة أو جريمة ذات طبيعة أو كيان
خاص ،مما يتعين معه إخضاعها ألحكام خاصة .والنظام القانوني البريطاني هو أبرز
األنظمة القانونية التي تعامل جرائم الصَّحافة كجريمة عادية ،حيث ال يوجد قانون خاص
ينظم مهنة الصَّحافة  ،فهي تقوم على أساس حرية النشر بدون ترخيص مسبق وكل نشر آثم
يخضع ألحكام القانون العام ،وتنظره المحاكم العادية استناداً إلى مبدأ المساواة أمام القانون.
وقد أجمع رجال القانون على أن جرائم النشر تعتبر نوع من أنواع الجرائم العادية إال أن ما
يميِّزها هو وسيلة ارتكاب الجريمة ،أال وهي المطبوعات ،وهي ليست ذات صفة محددة
بمعنى أن توصف بأنها جرائم سياسية أو دينية أو غير ذلك ،فقد توصف جريمة بأبعاد
سياسية إذا كان موضوع النشر موضوع سياسي ،كما قد تكون جريمة بأبعاد اقتصادية،
وتتعلق جرائم النشر بحق األفراد وحق الدولة وبذلك تصنف على أنها من الجرائم الواقعة
على سمعة األشخاص حيث يكون موضوعها القذف ،وتتحقق جريمة النشر بواسطة
الصحف التقليدية أو المواقع اإللكترونية نتيجة سوء استخدام األفراد لحقهم في التعبير وابداء
رأيهم ،أو بمعنى آخر تجاوز القيود التي تضعها القوانين الجنائية وقوانين الصَّحافة
والمطبوعات على حرية الرأي والتعبير.

()1

1
َّحفي وااللكتروني وأحكام المسؤولية الجنائية دراسة مقارنة ،و ازرة اإلعالم والثقافة دولة اإلمارات العربية
( ) د.أحمد عبد المجيد ،جرائم النشر الص َ

المتحدة2007 ،م ،ص .28-27
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عناصر جريمة النشر:
تتكون جريمة النشر من ثالثة عناصر هي:
 .1الركن المادي النشر الضار :ويتضمن هذا الركن السلوك اإلنساني والنتيجة المادية
المتحققة ،وعالقة السببية بين السلوك والنتيجة ،فالسلوك اإلنساني هو محور الركن المادي،
ويعني التَّ َعُّرف المادي للفاعل ،والنتيجة هي األثر المترتب على السلوك اإلجرامي ،والذي

يأخذه المشرع بعين االعتبار في التك وين القانوني للجريمة ،أما السببية فهي الرابطة بين
الفعل ،أي سلوك الجاني والنتيجة التي تحققت ،ومن صور السلوك اإلنساني في جرائم
النشر كتابة المقال ،والرسم ،والصورة ،وعرضه على الجمهور بأية وسيلة من وسائل النشر.

 .2الركن المعنوي :هو الوجه الباطني النفساني للسلوك اإلنساني ،والنص هو الذي يحدد
ذلك الوجه ،وأياً كان ذلك الوجه فإنه بصفة عامة ال يتعدى انتساب السلوك اإلجرامي ،أي
نفسية صاحبه ،وهو انحراف إرادة الفاعل إلى ارتكاب الجريمة.
 .3العالنية :هي خالفًا للسرية وهي الجهر بالشيء وتعميمه ،أو إظهاره أي إحاطة الناس
علمًا به .وتعني العالنية في مجال جرائم اإلعالم نشر أو إذاعة العبارات المجرمة سواء
بواسطة اإلعالم المقروء أو اإللكتروني ،أو بواسطة اإلعالم المرئي أو المسموع.

()1

َّحفي:
خصائص جرائم النشر الص َ
َّحفي بالخصائص اآلتية:
تتميز جرائم النشر الص َ

 .1أنها جرائم علنية :أي الجهر بموضوع النشر على المأل ليصل الى الجميع عن طريق
تعميم العبارات المجرمة سواء بواسطة اإلعالم المقروء أو اإللكتروني.
 .2أنها جرائم وقتية :تعتبر الجرائم التي تقع عن طريق العالنية كقاعدة عامة جرائم وقتية
أي تدخل في مجموعة الجرائم التي ينتهي تنفيذها بتوافر عناصرها المادية ،وهي الجريمة
التي تتم وتنتهي في وقت واحد وال يستمر بعدها النشاط اإلجرامي الذي أدى إليها ،وقد

()1

َّحفي وااللكتروني وأحكام المسؤولية الجنائية ،مرجع سابق ،ص .31-30
د.أحمد عبد المجيد ،جرائم النشر الص َ
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عرفت محكمة النقض المصرية الجريمة الوقتية بأنها ئهي التي ال يستغرق تحقق عناصرها
َّ
غير وقت قصير ،فهي تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل المكون لهائ.

()1

ويعتبر نشر أخبار الجريمة في الصَّحافةالسُّودانية مادة أساسية ودسمة بالنسبة
للجمهور المتلقي لهذه المادة وتعتبر مادة دسمة للصحافة من خالل الناحية االقتصادية
الربحية من أجل تسويق الوسيط اإلعالمي وتعتبر مادة دسمة للجمهور المتلقي من خالل
عناصر الجاذبية من تشويق واثارة والتي تستخدم في عرض المادة.
ص َحفي عن الجريمة:
صياغة الخبر ال َّ
َّحفي حجر األساس في الصَّحافة فهو المادة األساسية األولي لكل
يعتبر الخبر الص َ

ما تتناوله الصحيفة من تحقيقات وأحاديث وتعليقات فالخبر يشبع الحاجة إلى المعرفة وحب
االستطالع الغريزي لدى الفرد والجماعة في التَّ َعُّرف على أخبار البيئة االجتماعية وعلى
أحوال أخبار المجتمع وجمع المعلومات المفيدة عن الطبيعة واإلنسان والحيوان وأن الخبر
هو المعرفة ذاتها ،واالهتمام بالخبر ليس وليد العصر الحديث بل تمت وراثته عن عصور
قديمة عبر وسائل اتصالية متعددة .لذلك نجد مفهوم الخبر يتغير ويختلف من زمن إلى زمن
آخر ومن الصعوبة االتفاق على تعريف واحد للخبر ،وقد ورد الخبر في اللغة العربية بمعنى
ما ينقل ويحدث به قوالً أو كتابةً ،كما أنه قول يحتمل الصدق والكذب لذاته ،وورد ذكر

ت َنا ًار َسآتِي ُك ْم ِمْنهَا
وسى أل ْ
َهلِ ِه إِِّني َآن ْس ُ
الخبر والنبأ في القرآن الكريم قال تعالي( :إِ ْذ َقا َل ُم َ
اب َقب ٍ َّ
ِ
ِ
ون)) ،(2وقال تعالىُ  :ق ْل ال تَ ْعتَِذ ُروا َل ْن ُن ْؤ ِم َن َل ُك ْم
صَ
بِ َخَب ٍر أ َْو آتي ُك ْم ِبشهَ ٍ َ
طلُ َ
س َل َعل ُك ْم تَ ْ
َخَب ِارُك ْم ،)3(وهنالك الكثير من التعريفات قدمها صحفيون مارسوا مهنة
َق ْد َنَّبأََنا اللَّهُ ِم ْن أ ْ
الصَّحافة وباحثون اجتهدوا في هذا المجال وحاولوا وضع مفهوم للخبر وأغلب هذه التعريفات

تدور حول أن األخبار هي الوقائع واألحداث التي حدثت بالفعل في العالم ،والقول المأثور

1
َّحفي وااللكتروني وأحكام المسؤولية الجنائية ،مرجع سابق ،ص .34
( ) د.أحمد عبد المجيد ،جرائم النشر الص َ

( )2سورة النمل ،اآلية .7
()3

سورة التوبة ،اآلية .93
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والمشهور للتعريف الخبر للورد نورثكليف منشئ الصَّحافة الشعبية اإلنجليزية الحديثة الذي
يعتبر أقدم تعريف حيث يقول :إذا عض كلب أنساناً فليس هذا هو الخبر فالكالب دائمًا
يعضون بني البشر ،إما إذا َّ
عض إنسان كلباً فذلك هو الخبر الذي يستحق النشر ،ويمثل
هذا القول وجهة نظر مدرسة صحافة اإلثارة التي تبحث عن المثير ونشر الجرائم والفضائح،
وهنالك تعريف للدكتور فاروق أبو زيد للخبر في البالد النامية بأنه( :تقرير يصف في دقة
موضوعية حادثة أو وا قعة أو فكرة صحيحة تمس مصالح أكبر عدد من القراء وهي تثير
اهتمامهم بقدر ما تساهم في تنمية المجتمع وترقيته)(.)1
ويالحظ أن المفهوم الليبرالي للخبر يقوم على عنصر اإلثارة والغرابة واعتبار اإلثارة
العنصر األساسي في الخبر والعمود الفقري الذي يقوم عليه بناء الخبر ،وذلك يمثل تعبير
موضوعي عن الفلسفة الليبرالية التي سادت الحياة السِّياسية واالجتماعية في أوربا والواليات
المتحدة األمريكية وكرد فعل طبيعي لدور الفرد في الفلسفة الليبرالية ،وبذلك يتوقف نشر
الخبر على درجة اإلثارة واالهتمام عند أكبر عدد من القراء.

()2

سياسية المتخصصة:
صحافة االجتماعية وال ِّ
ال َّ
كان من الطبيعي أن يزداد انتشار الصَّحافة مع ازدياد التعليم ومع التطورات التي
واكبت العالم في مختلف المجاالت السِّياسية والعلمية والثقافية حيث نشأت لدى القراء
اهتمامات خاصة ،وأصبح مطلوبًا من الصَّحافةأن ِّ
تعبر عن هذه االهتمامات الخاصة
إضافةإلى االهتمامات العامة التي تعمل الصَّحافة على التعبير عنها ،ومن هنا ظهرت
الحاجة إلى وجود صحافة متخصصة تلبي االحتياجات الذاتية لدى القارئ وزاد االهتمام بها
بعد إقرار مبدأ تقسيم العمل وسيادة التخصص الدقيق ووجود أنشطة متعددة حيث بدأ تقسيم
العمل بوجود أشخاص لديهم ميول اقتصادية أوأدبيةأو سياسية.

()1
()2

د.مرعى مدكور ،الصحافة اإلخبارية ،القاهرة ،دار الشروق2000 ،م ،ص .30-25

َّحفي،القاهرة ،عالم الكتب ،ط2011 ،5م ،ص.17-16
د .فاروق أبو زيد ،فن الخبر الص َ
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ويعرف الباحثوناإلعالميونالصَّحافة المتخصصة بأنها:
ئهي الصحيفة أو المجلة أو الدورية التي تعطي أكبر قدر من اهتماماتها على فرع
واحد من فروع التخصصات التي يهتم بها نوع معين من القراءئ)1( ،بحيث يكون معظم
نشاطها في جمع األخبار والتحليالت وكتابة المقاالت والتحقيقات تدور حول هذا الفرع.
الفروعئ

ئالصحيفة أو المجلة أو الدورية التي تُعنى بجزئية ما أكثر تخصصاً في فرع من
()2

فاهتمام القراء بالدين يتطلب وجود صحافة متخصصة في التفسير والحديث

والفقه وشؤون المرأة الدينية وقصص األنبياء والسيرة وغيرها من األمور.
صحافة المتخصصة:
وظيفة ال َّ
تسهم الصَّحافة المتخصصة بصور أعمق في مجال اإلعالم والتثقيف والتسلية التي
هي وظائف الصَّحافة العامة ،فالصَّحافة المتخصصة تقدم األخبار والمعلومات الجديدة في
المجال الذي تكتب فيه سواء كانت صحافة نسائية أو أطفالية أو دينية أو غير ذلك من
أنواع الصَّحافة المتخصصة.
ويمكن تحديد وظائف الصَّحافة المتخصصة في النقاط التالية:

()3

 .1تقديم األخبار والمعلومات النادرة والدقيقة حول موضوعات محددة تهم فئة معينة
من القراء سواء كانوا متخصصين أو لديهم اهتمامات حول هذه الموضوعات بما يحقق لهم
الفائدة العلمية.
 . 2المساعدة على التربية والتثقيف وشغل الوقت بطريقة مفيدة تنمي القدرات الذهنية
عن طريق تقديم أفكار مبتكرة جديدة تعمل على توسيع المدركات وتشجع الرغبة في
االبتكار.

()1

صالح عبد اللطيف  -غازي زين عوض اهلل ،دراسات في الصحافة المتخصصة،المجموعة اإلعالمية للطبعة والنشر والتوزيع ،جدة،
1411هـ ،ص .37 - 36

()2
()3

المرجع نفسه ،ص.20

صالح عبد اللطيف ،الصحافة المتخصصة ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ،اإلسكندرية2002 ،م،ص.22
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 .3إحاطة القراء بتطورات وظروف العصر الذي يعيشونه في مختلف أنحاء العالم
بنشر أحدث األبحاث والمبتكرات في مجال التخصص.
 .4إعطاء المجال والفرصة للمتخصصين والخبراء لالقتراب من القراء وتقديم ما
لديهم من معلومات وخبرة من شأنها أن تحقق فائدة أعظم.
َّحفي وأساليبه إذ أن كل تخصص يحتاج إلى أسلوب
 .5تجديد فنون اإلخراجالص َ

إخراج يالئم نوع التخصص ،فإخ ارج مجلة نسائية يختلف عن إخراج مجلة لألطفال.
صحافة المتخصصة:
أهمية ال َّ

تأتي أهمية الصَّحافة المتخصصة في المجتمع بأنها تقوم بما هو أكثر من مجرد نقل
المعلومات ،إذ أنها تعتبر منب اًر لمناقشة ونشر األفكار والمبتكرات وتبادل الخبرات والتجارب،
وتأثير على متخذي الق اررات ،أو لتعزيز اإلبداعية في المجالت السِّياسية واآلداب والفنون،
الصحافة المتخصصة خدمات لقطاع كبير عبر دورياتها تشمل
ووسائل االتصال ،وتقدم َّ
االهتمامات الثقافية ،والتي تشبع الحاجات الفنية واألدبية لجماعات متنوعة من القراء.

()1

صحافة االستقصائية:
ال َّ
الصَّحافة االستقصائية تعني في أبسط مفاهيمها إزاحة الستار عن المسائل التي
أخفيت عمدًا ،إما عن طريق شخص ما أو سلطة ما أو أنها أخفيت عن طريق الخطأ،
والتعرض لجميع الحقائق ذات الصلة بالجمهور .فهي تسهم بشكل حاسم في حرية التعبير
وحرية نشر المعلومات ،وهي أمر ال غنى عنه لوسائل اإلعالم إذا كانت تريد أن تقوم بدور
الرقيب للديمقراطية في البالد .فوظيفة الرقابة تعتبر من الوظائف التي يجب أن تقوم بها
الصَّحافة الحرة نيابة عن المواطنين وحراسة المجتمع من إساءة استخدام السلطة ،انطالقاً
من أن الحكومات حتى وان وصلت إلى الحكم عبر الطريق الديمقراطي فإنها قد تميل إلى
االنفراد بصنع الق اررات ،والى حماية نفسها وأشخاصها ،ومن هنا فإن هناك إمكانية كبيرة في
.1د .فاروق أبوزيد ،الصحافة المتخصصة ،عالم الكتب ،القاهرة1986 ،م ،ص .4
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كل أنواع المجتمعات إلساءة استخدام السلطة ،والصَّحافة تكمل دور البرلمان في حماية
المجتمع من ذلك .كما أن الصَّحافة ال ُب َّد أن تعمل على حماية المجتمع ضد استغالل

السلطة ،ذلك أن الكثير من األشخاص في المجتمعات المختلفة يقومون باستغالل سلطاتهم
لتحقيق مكاسب أو منافع شخصية على حساب المجتمع ويقومون بإهدار إمكانيات المجتمع
لتحقيق هذه المنافع الشخصية،لذلك تعتبر الرقابة أو الحراسة بمثابة واحدة من الواجبات
َّحفيحارس البوابة للبالد ،ويتطلب تحقيق ذلك العمل في
الرئيسة للصحفي ،حيث يمثل الص َ

العمق ونشر القصص التي تعتمد على البحث والتنقيب والمقابالت ،وهذا يتطلب من

َّحفيين االستقصائيين قدر كبير من القدرة على طرح األسئلة والتدرب عليها ،وامكانية
الص َ
الكشف عن المعلومات وكتابة القصص األكثر تكاملية.

()1

وظهرت الصَّحافة االستقصائية مع بداية تطور مفهوم ودور الصَّحافة في المجتمع
واتجاهها في اإلبراز والتركيز والتحري عن قضايا معينة تحدث في المجتمع ،خاصة جوانب
االنحراف والفساد ونتيجة لذلك سمي محررو هذا اللون بالمنقبين عن الفساد ،وقد أُطلق هذا
َّحفيين ا لذي قادوا حمالت صحفية مهمة ضد الفساد ،واعتمد
االسم على مجموعة من الص َ

َّحفية
َّحفية على نشر التحقيقات الص َ
هؤالء الملقبون بالمنقبين عن الفساد في حركتهم الص َ

الكاشفة المبنية على وثائق رسمية وخاضعة لمراقبة الخبراء ،وبرزت حركة المنقبين عن
الفساد كقوة مهمة عام  ،1906وقد تأسس اتحاد المندوبين والمحررين االستقصائيين في

أمريكا عام  1976كجماعة صحفية ال تهدف إلى الربح ،حيث تأسس االتحاد على يد
مجموعة من المحررين االستقصائيين بهدف تشجيع الصَّحافة االستقصائية وتنميتها،
وتستخدم الصَّحافة االستقصائية اآلن بشكل متسع في مجاالت كشف الفساد في المجتمع
وتقديم الرؤية االستقصائية الشاملة التي ال تستطيع أن تقدمها وسائل اإلعالم األخرى ،وقد
صاحب هذا نمواً متزايداً في توظيف الحاسبات اإللكترونية ألغراض تصنيف المعلومات

()1

علم الدين محمود ،الصحافة في عصر المعلومات األساسيات والمستحدثات ،مطابع األهرام ،القاهرة2000 ،م ،ص.85
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والبيانات الكثيرة التي يحصل المحررون االستقصائيون عليها ،وتحليلها بشكل يساعدهم
على الوصول إلى خالصات كمية دقيقة ،وقد أصبحت اليوم المنافسة قوية على الصَّحافة
االستقصائية ،في جميع الصحف األمريكية الكبرى والصغرى التي يوجد بها أقسام وفرق
َّحفية الكبرى مثل وكالة ئأسوشيتدبرسئ
عمل استقصائي ،بل عن بعض الوكاالت الص َ

( )Associated Pressالتي استحدثت مؤخ اًر قسماً خاصاً بالتحقيقات االستقصائية)1(.وقد

جاء هذا التيار بعد توسع الصحف في اإلبراز والتركيز والتحري عن قضايا معينة ،أو
موقف أو أمور تحدث في المجتمع وخاصة جوانب االنحراف والفساد .وتمتاز أعمال هذه
المدرسة بأنها تحتاج الوقت والخبرة والتكاليف ،ولكنها تخرج القراء عن الملل،وتستخدم
التغطية االستقصائية اآلن بشكل متسع في مجاالت كشف الفساد في المجتمع وفي النقد.
وقد صاحب هذا نمو متزايد في توظيف الحاسبات اإللكترونية ألغراض معالجة المعلومات
والبيانات الكثيرة التي يحصل المحررون االستقصائيون عليها وتحليلها بشكل يساعد على
الوصول إلى خالصات كمية دقيقة منها.

()2

صحافة االستقصائية:
أهمية ال َّ
تنبع أهمية الصَّحافة االستقصائية من الوظيفة التي تؤديها ،فهي تعد:
 .1جزء من العمل الرقابي التخصصي ،الذي يمكن أن يصنع رأي عام بين الجمهور
خاصة إذا تبنت نتائجه بعض الجهات السِّياسية ووسائل اإلعالم.
 .2كاشفة لجرائم وفضائح وفساد الساسة والمسؤولين ،ويقال في الغرب:
(أن للصحافة االستقصائية قدرة ال تضاهى على ربط مسؤولين بجرائم معينة).
 .3أداة للوصول للحقيقة (من مصدرها األصيل) ،والوقوف على صدقها من كذبها،
تضخيمها من تحجيمها ،فهي أداة تعمق فهم الحدث.
()1

حسن علي ،دور الصحافة االستقصائية في مكافحة الفساد المالي واإلداري والحد من الجريمة المنظمة ،من منشورات مدرسة الصحافة

()2

َّحفية التفسيرية
َّحفي كشكل من أشكال التغطية الص َ
َّحفية األمنية،التحقيق الص َ
علم الدين محمود سليمان وآخرون ،ضوابط التحقيقات الص َ

المستقلة ،بغداد2009 ،م ،ص .9 -6

واالستقصائية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض 2010 .م ،ص .33-29
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 .4بوابة مهمة لشروع أجهزة الدولة في فتح التحقيقات في جرائم المال واإلدارة.
 .5تشكل مركز معلومات المؤسسة ،وقاعدة بياناتها.
ال ،كما
 .6تمثل صحافة العمق ،وهومستقبل الصَّحافة الحية الناجحة المؤثرة مستقب ً
َّحفيين االستقصائيين في العالم
َّحفي األميركي الذي يعتبر من أكفأ الص َ
يقول الص َ
سيمور هيرش( :مستقبل الصَّحافة في صحافة العمق) ،لذا فأن الصَّحافة
االستقصائية ضرورة لنهوض صحافة مؤسساتنا اإلعالمية تحديداً ،وهي مبرر
لوجودها.

()1

حدود االستقصاء:
ليست هناك أية حدود زمنية ومكانية لالستقصاء ،السيما إذا كان مهنيًا وقانونيًا
ويصب في خدمة الصالح العام وال يقوم على نوايا َّ
مبيتة وعواطف شخصية .فعلى صعيد
الزمن يمكن استقصاء الماضي والحاضر وآفاق المستقبل ،فالحادث الذي راحت ضحيته
األميرة ديانا في باريس عام  ، 1997ما زال ينقب فيه صحفيون استقصائيون من مختلف
دول العالم .ويمكن ل لصحفي المستقصي استخدام كل الطرق المشروعة واألساليب التقنية
الحديثة لكشف الستار عن الجرائم المختلفة ،خاصة وأن شبكة المعلومات العالمية
(اإلنترنت) تقدم خدمات فائقة في هذا المجال ،يضاف لها ما تقدمه الوسائل التقنية الحديثة
كالبريد اإللكتروني والكاميرات الرقمية وآالت التسجيل وسائل االتصال الحديث.

()2

ص َحفية األخرى:
صحافة االستقصائية واألشكال ال َّ
الفرق بين ال َّ
 .1يعتبر البحث والتنقيب المتعمق هو أهم أشكال التفريق بين الصَّحافة االستقصائية
وباقي أشكال الصَّحافة األخرى من منشور فوري أو تقارير إخبارية أخرى ،حيث
يتطلب التحقيق االستقصائي بحث أكثر ووقت وجهد أكبر.

()1
()2

الرائد للتدريب والتطوير اإلعالمي ،متاح على الموقع www.al@raeed.net/training ،تاريخ الدخول2015/9/27 ،م.

حسن علي ،دور الصحافة االستقصائية في مكافحة الفساد المالي واإلداري والحد من الجريمة المنظمة ،مرجع سابق ،ص.10
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َّحفية التي تعتمد على الفورية والنشر اإلخباري تكتب من الناحية
 .2أغلب األشكال الص َ
التحريرية على شكل قالب الهرم المقلوب ،حيث تكون المعلومات المهمة في المقدمة،
والباقي في المتن ،في حين أن التحقيقات االستقصائية عادة ما تأخذ أشكال تحريرية
أخرى وتكون متسلسلة في سرد المعلومات بصورة منطقية تهدف إلى اإلقناع.
َّحفية تحتاج إلى البحث عن المعلومات لنشرها ،ولكن ما تمتاز
 .3أغلب األشكال الص َ
به الصَّحافة االستقصائية هو بحثها في ما وراء هذه المعلومات والكشف عن
مسبباتها.
َّحفية اإلخبارية على الكثير من المواضيع ،مثل الفنون والموسيقى
 .4تركز األشكال الص َ
والموضة ،في حين أن الصَّحافة االستقصائية عادة ما تأخذ مواضيع ذات أهمية
أكبر وتأثير أكثر وت هتم بها قاعدة جماهيرية أوسع من تلك التي تهتم باألخبار اآلنية،
ومن أمثلة هذه المواضيع ،مواضيع الفساد المالي واإلداري للنظام الحاكم ،وقضايا
الرشاوى وغيرها.
َّحفية اإلخبارية عادةً تعطي القارئ أو الجمهور المعلومات حول بعض
 .5األشكال الص َ
المواضيع المثارة ،أما الصَّحافة االستقصائية فإنها هي التي تختلق المواضيع وتبحث
فيها وتنشرها لتصبح مواضيع مثارة.
 .6الصَّحافة االستق صائية عادة ما تنتج على شكل حمالت صحفية أو تحقيقات
متسلسلة أو تقارير إخبارية تنشر على فترات حسب ما يحقق الفائدة للتحقيق ،وحسب
َّحفية اإلخبارية
ما توصلت إليه آخر التحقيقات من معلومات ،بعكس األشكال الص َ
التي تعتمد على الفورية واآلنية وتعتمد على الترتيب الزمني لنشر األحداث حسب
وقوعها.

()1

( 1)Retha, Asakitikpi(2000). Investigating and Interpretative Reporting, School of Arts and Social Sciences
National Open University of Nigeria, Lagos, p 17.
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ويؤكد ذلك ما ذهب إليه أنطون هاربرأستاذ دراسات الصَّحافة واإلعالم ومدير
عرف
برنامج الصَّحافة في جامعة ويت واترس راندفي جوهانسبرج حين قال ئإذا أردنا أن ُن ِّ

فرق بينها وبين التقارير أو القصص اإلخبارية،
الصَّحافة االستقصائية فيجب علينا أن ُن ِّ
َّحفي حول
فالقصص اإلخبارية هي عندما تتجاوب المصادر وترد على استفسارات الص َ

الحدث وت َّ
َّحفي
مده بالتقارير والبيانات ،أما الصَّحافة االستقصائية فهي استهداف الص َ

لنشاطات سرية أو نشاطات غير عامة وخاصة جدًائ.

()1

صحافة االستقصائية في المجتمع:
دور ال َّ
يجب علينا عدم االستهانة بما تحققه الصَّحافة االستقصائية للمجتمع من فوائد
عظيمة ،فتعريف الصَّحافة االستقصائية يجب أن يخرج من النظرة التقليدية للصحافة بالنشر
َّحفي رقيب في المجتمع ،يشم
الفوري ،بل تعتمد الصَّحافة االستقصائية على أن يكون الص َ

ِّ
ويوجه االتهامات ويبحث ويطالب بالتغيير واإلصالح وال يأتي هذا األمر إال في
األخطاء
وجود صحافة حرة ،وتنبع أهمية الصَّحافة االستقصائية في المجتمع من األدوار التي تقوم
بأدائها ،والتي تتمثل فيما يلي:
 .1المطالبة بالتغييرات السِّياسية واإلصالح السياسي.
 .2تشجيع الشفافية والمساءلة القانونية في الوظيفة العمومية.
 .3زيادة مصداقية وسائل اإلعالم لدى المجتمع لعرضها الظلم الواقع عليه.
 .4تعزز من دور وسائل اإلعالمكوكيل عن المجتمع.
 .5تزيد المنافسة بين وسائل اإلعالم.
 .6تحقق زيادة في المبيعات لوسائل اإلعالم التي تنتهج هذا النهج وتدر أرباح مالية
كبيرة نتيجة إقبال المعلنين.

(1)Derek Forbes (2005). A Watchdog’s Guide to Investigative Reporting. A Simple Introduction to Principles
and Practice in Investigative Reporting. Konraad Adenauer Stiftung Media Programme. Johannesburg, Republic
of South Africa, p1.
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 .7توسيع نطاق حرية الصَّحافة باستكشاف مختلف المناطق والبحث عن الحقائق
فيها.
َّحفيين وصقل مواهبهم وزيادة ثقة الجمهور بوسائل اإلعالم.
 .8تحسين مهارات الص َ

 .9تعزيز التنمية االقتصادية في المجتمع عن طريق الرقابة على األموال العامة
وم ارقبة القائمين على السلطة وتحقيق االستغالل األمثل لموارد البالد.

()1

و توفر الصَّحافة االستقصائية للجمهور ما خفي عنه من أسرار تعمدت بعض
الجهات إخفائها .وتعتمد الصَّحافة االستقصائية على دورها في إسقاط الفاسدين من رؤوس
مستوى
السلطة ،وعادة ما تتخذ الصَّحافة االستقصائية مواضيع ذات أهمية كبيرة وعلى
ً
ٍ
عال  ،والهدف األساسي للصحافة االستقصائية هو الكشف عن المعلومات التي تهم
المصلحة العامة.

)(2

صحافة:
نشر أخبار الجريمة في ال َّ
للوقوف على نشر أخبار الجريمة في الصَّحافة بصورة عامة وكما هو معروف
ومثبت أن الجريمة هي فعل ضار غير مشروع ،ولنشر أخبار الجريمة في الصَّحافة ،برزت
وجهتا نظر في هذا األمر اتفقتا على أن الجريمة حقيقة موضوعية من حقائق الواقع وهي
ظاهرة اجتماعية تدخل في عالقات متشابكة مع الظواهر األخرى وتشكل الجريمة واحدة من
المشكالت االجتماعية التي تعاني منها كافة المجتمعات ومكافحتها واحدة من مهام الوسائط
اإلعالمية وخاصة الصَّحافة ،وذلك عبر التوعية بخطورتها على المجتمع فهنالك ضرورة في
َّحفية لنشر
أن تتعرض الصَّحافة للجريمة .من هنا برزت وجهتا النظر للمعالجة الص َ
الجريم ة ،وأصحاب هذا االتجاه يرون أن التوسع في نشر أخبار الجريمة يساعد على
انتشارها ويشجع على ارتكابها ،يقود ذلك إلى ارتكاب مزيد من الجرائم عن طريق التعلم
والتقليد ،خاصة وانه غالبًا ما تمر فترة زمنية طويلة بين وقوع الجريمة وبين صدور الحكم
(1)Nwabueze، Chinenye (2009). Reporting, Principles, Approaches, Special Beats. Top Shelve Publishers.
Owerri. Imo, p14.
(2)Ansell et al (2002). ‘Investigative Journalism in Africa, Walking through a Minefield at Midnight’ Reporters
without Borders, p 4 – 5.
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فيها ،من حيث ال يقترن نشر الجريمة بالعقاب الذي يناله المجرم ،وان نشر أخبار الجرائم
يسيء إلى سمعة المجتمع أو يهز ثقته في مؤسسات الدولة ،ويعيق سير تحقيق العدالة ،أما
وجهة النظر الثانية في نشر أخبار الجريمة فهي اإلباحة الكاملة والحرية المطلقة في النشر،
حيث ترى أن نشر أخبار الجريمة ي منع من تكرارها لما يحققه النشر من التوعية بأساليب
المجرمين وكيفية مواجهة الجريمة وينطلق هذا الموقف من الفهم التقليدي لمفهوم حرية
الصَّحافة ومن التأييد على حق المواطن في أن يعرف كل شيء ويرى أصحاب هذه الوجهة
أن الجريمة جزء من الواقع االجتماعي وتجاهل هذا الواقع يحرم الصَّحافة من أداء جزء من
واجبها كمرآة للحياة االجتماعية .وقد ساد هذا االتجاه في األنظمة اللبرالية الغربية حيث يتم
نشر أخبار الجريمة بصورة تجارية مثيرة اعتمدت أساليب المبالغة والتهويل وذلك بقصد
جذب جمهور واسع لزيادة األرباح ولم يحترم هذا االتجاه وظائف اإلعالم وقيمه العليا
وطبيعة دوره في المجتمع ،ولم يرى غير مصلحته المادية فقط.

()1

يترتب على النشر بهذه الكيفية انعكاسات خطيرة على المجتمع ،ربما يدفع بعض
مراسلي الصحف لتوفير هذه المعلومات بأقصر الطرق من مواقع اإلنترنت أو خدمة الرسائل
القصيرة ( )SMSعلى الجوال دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن المعلومة من

مصادرها .وفي هذه الحالة يتم نشر معلومات غامضة أو ناقصة دون التََّبُّين الكافي
ٍ
َن تُ ِ
لمصادرها ،قال تعالى :يا أَُّيها الَّ ِذين آَمُنوا إِ ْن جاء ُكم َف ِ
ص ُيبوا َق ْو ًما
اسق بَِنَبأ َفتََبَّيُنوا أ ْ
َ َ ْ
َ َ
َ َ
ِِ
ٍ
ين )2( ،فتكون التغطية ذات انعكاسات سلبية على
صبِ ُحوا َعلَى َما فَ َعْلتُ ْم َنادم َ
بِ َجهَالَة فَتُ ْ
المجتمع ألن الجريمة فيها انتهاك للحرمات والتقاليد والعادات والعرف .فهي خطرة علىاألفراد

والمجتمع لما تحدثه من إضرار بالمصالح االجتماعية وبالنظم التي ترعى الحياة العامة،
لذلك ال ينبغي أن يكون القصد من نشر الجرائم هو اإلثارة والتشهير بأصحابها أو اإلساءة
إلى سمعة األسر واألفراد والجماعات وال يكون الغرض من النشر تسلية الجمهور بنشرها،
عرض المجتمع لهزات
ألن هذه القيم وديعة في ذمة الصَّحافة والعدالة وأي عبث بهذه القيم ُي ِّ
()1
()2

َّحفية لشؤون الجريمة في الصحافة السودانية ،مرجع سابق ،ص.32
د .عبد المحسن بدوي محمد احمد ،التغطية الص َ
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أخالقية ليس في استطاعة الصَّحافة أن تتحمل النتائج المترتبة عليها .ويجب أن يكون
الغرض من نشر أخبار الجريمة هو أخذ العبرة ،فاإلعالم حق من حقوق المجتمع وتقوم
الصَّحافة بهذا الحق المعت رف به ،ويأتي االعتراض من نشر أخبار الجريمة من ناحية
الطريقة التي تُتَّبع في هذا النشر عن حسن القصد أو سوء القصد وقد اشتهر أحد أساتذة
الصَّحافة في أمريكا أنه كان يقول لطالبه دائمًا:ئأنشروا الخبر ولكن بالطريقة التي

تستطيعون أن تقرءوه بها على آبائكم وأمهاتكم واخوانكم الصغار والكبار في المنزلئ،

()1

ويدل

هذا القول على اختيار نزاهة اللفظ وحسن األسلوب في نشر الخبر.
الصحافة الصفراء في الغرب حيث انتقل
وقد ارتبط نشر أخبار الجريمة بما يعرف ب َّ
منها إلي بقية دول العالم ،والمقصود بالصَّحافة الصفراء هو أن أمريكيًا أخترع في صحيفة
له يصدرها شخصية (الطفل األصفر) ،وهي شخصية خيالية رمز لها بصورة كاريكاتورية
لهذا الطفل الممعن في االستهتار بجميع القيم األخالقية ،وكانت هذه الصورة تطبع في تلك
الصحيفة دائمًا باللون األصفر وال تطبع بلون سواه ،ومن ثم أصبحت الصَّحافة الصفراء
وأصبحت كل صحافة تفضل طريق اإلثارة واالستخفاف بالقيم في المجتمع يطلق عليها هذا
االسم .وقد اشتهر هذا النوع من الصحف في أمريكا في أواخر القرن التاسع عشر.

()2

وتعتمد الصَّحافة الصفراء في فن تصميم العنوان والكتابة باأللوان األحمر واألزرق واألصفر
إلثارة القارئ ولفت نظره ،واستخدام الصور وكثي ًار ما تكون هذه الصور مزيفة ال صلة لها
بالواقع .وتعتمد أيضاً على تزييف األخبار وانتحال األحاديث واختراع التحقيقات التي ال
وجدود لها في الحقيقة مع اإلكثار من النكات والفكاهة والدعابة والجري وراء التافه من
األخبار والسعي وراء األسرار الشخصية .ويقول الرئيس األمريكي روزفلت :ئإن الصَّحافة
التي تثير الكراهية في النفوس هي السبب في انتشار جرائم القتل في المجتمعئ)3(.وأخبار
الجريمة في الصَّحافة لم تصبح مادة إعالمية إال بعد نضج صناعة الصَّحافة واستقرارها فقد

()1

د .عبد اللطيف حمزة ،الصحافة والمجتمع ،دار القلم ،القاهرة1963 ،م ،ص.45-44

()3

المرجع نفسه ،ص .121-120

()2

َّحفي ،دار الفكر العربي ،القاهرة1960 ،م ،ص .38-37
د .عبد اللطيف حمزة ،أزمة الضمير الص َ
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دخلت أخبار الجرائم والحوادث في البداية كأخبار متفرقة وفق األحداث ولم تكن بابًا ثابتًا في
الصحيفة .وكان هدفها ترويج وتوزيع الصحف ،لذلك جنحت الصحف إلي الصَّحافة

الصفراء والمبالغة في تصوير الجرائم والحوادث وتصديرها للص ِ
َّحْي َفة حيث أصبح الدافع

لشراء الصحف هو أخبار الجريمة.

()1

السُّودان لم يكن بعيدًا عن ركب الصَّحافة الصفراء في نشر أخبار الجريمة فقد ولج
هذا المضار عبر الصَّحافة االجتماعية المتخصصة في نشر أخبار الجريمة وعبر
الصَّحافةالسِّياسية التي خصصت صفحات كاملة ثابتة وغير ثابتة ودورية في بعض
الصحف تتناول أخبار الجريمة في السُّودان .و في عام 2015م تصدرت صحيفة الدار
االجتماعية المختصة بنشر أخبار الجريمة المركز األول والذي احتفظت به على الصحف
االجتماعية وبالمركز األول على جميع التخصصات إذ بلغ متوسط توزيعها اليومي
( )33881بنسبة ( )%85من المطبوع.

()2

ولعالج مشكلة النشر السالب ألخبار الجريمة

ال من خالل القارئ وخاصة
ومشكلة الصَّحافة الصفراء في المجتمع ،البد من إتباع اآلتي :أو ً
الطبقة المثقفة التي يجب أن تضيق أوقات قراءتها للصحف التافهة ،وثانياً من ناحية
الحكومة وهي التي ،إن رأت في ذلك مصلحة ،تستطيع أن تَ ِسن بعض القوانين التي تنظم

مهنة الصَّحافة حتى ال تشجع انتشار مثل هذه الصحف .وبجانب ذلك يتوقف األمر على
رقابة المجتمع ،وهنالك حل آخر بطئ هو نشر التعليم ورفع مستوى الثقافة والعناية بإعداد
َّحفيين وتأهيلهم وفق مبادئ المسؤولية االجتماعية.
الص َ

()3

واهتم الباحثون في مجال مكافحة

الجريمة والوقاية منها من شرورها بالدور األساسي الذي يمكن أن يقوم به الدين اإلسالمي

في ضبط السلوك االجتماعي الذي يمنع حدوث الجريمة .فالدين اإلسالمي يوجه األفراد
ويدعوهم إلي التمسك بالمبادئ واألخالق الحميدة واجتناب اإلثم والخطيئة .تلك هي أنساق
أخالقية مثالية تتضمنها غالبية التعاليم الدينية المقدسة ،وهذا جمعيه يشكل اللبَِنات األساسية
()1
َّحفية لشؤون الجريمة في الصحافة السودانية ،السودان ،الخرطوم2002 ،م،
د .عبد المحسن بدوي محمد احمد ،التغطية الص َ
ص.23-22
()2
()3

تقرير المجلس القومي للصحافة والمطبوعات السوداني الخاص بطباعة وتوزيع الصحف ،رقم  67للعام 2014م.
َّحفي ،مرجع سابق ،ص .123
د .عبد اللطيف حمزة ،أزمة الضمير الص َ
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لبناء النظام العام القانوني واالجتماعي معًا في المجتمع .تحرص كل الجماعات على هذه
القيم األخالقية النابعة من الدين ورعايتها وحمايتها وتشدد عليها وتعاقب كل من يخرج عليها
من أفراد المجتمع ،والجريمة بصفة عامة هي نتيجة أو حصيلة إخفاق بعض المؤسسات
االجتماعية في اإلطالع بأدوارها األساسية فال ُب َّد من غرس بذور السلوك القويم في نفوس
أفراد المجتمع .والدين اإلسالمي هو أبرز المؤثرات في ميدان الضبط والرقابة االجتماعية.

()1

ومن أجل ذلك أوجبت الشريعة اإلسالمية أن يعمل كل فرد في األسرة على إصالح نفسه،
ومحاولة إصالح اعوجاج اآلخرين ،وألزمت اآلباء بتربية األبناء تربية صالحة تباعد بينهم
وبين الفساد ،ومن حق المجتمع بصفة عامة والمجتمع اإلسالمي بصفة خاصة أن ينعم
هدى من اهلل ونور منه .فالجريمة تهز الطمأنينة وتزعزع
بالطمأنينة في جميع أرجائه ،على ً
األمن في المجتمع وتسبب الخوف والقلق .وأن الجريمة الواقعة من المجرم ال ينحصر

الم ْجنِي عليه فقط بل يتعداه لغيره ،فهي جناية على المجتمع بأسره واعتداء
عدوانها على َ
()2
على األمن العام الذي يجب أن يتوفر لكل شخص وأن يعيش في ظله.
إذن ال ُب َّد من النشر الواعي والمسؤول ،وينطلق هذا االتجاه من مبدأ حرية النشر
ولكنه ي ِ
خضع هذه الحرية لمعايير إعالمية واجتماعية وأخالقية ،لذلك فهو يعالج موضوع
ُ
الجريمة وفق وظائف وخصائص اإلعالم المسؤول وقيمه وأخالقه ،وايجاد سياسة تحكم

العالقة بين الجهات األمنية والصَّحافة على أن تلتزم الصَّحافة بميثاق شرف المهنة

خصوصاً في مجال أخبار الجريمة أو تصوير المجرم بصورة َّ
مشوقة أو تصوره
جذابة أو ِّ

كبطل ،أو تصور الجريمة وأسلوبها بشكل تفصيلي ومثير وعنيف ،على أن تراعي مصالح
األمة العليا وأن تسخر الصحف طاقتها لخدمة الحق واطالع الرأي العام من خالل
موضوعات وتحقيقات من شأنها أن تؤدي إلى مشاركة ايجابية.

()3

( )1

د.عثمان بن جمعة ،أثر العقيدة اإلسالمية في اختفاء الجريمة ،دار األندلس الخضراء للنشر والتوزيع ،جدة2000 ،م،

()2

د .محمد بن عبد اهلل الزاحم ،آثار تطبيق الشريعة اإلسالمية في منع الجريمة ،دار المنار للطبع والنشر والتوزيع ،القاهرة1992 ،م،

()3

ص .132-131

ص .37-36

د.علي بن فايز الجحني ،اإلعالم األمني والوقاية من الجريمة ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض2000،م ،ص .157
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خبر الجريمة:
خبر الجريمة عبارة عن تقرير عن حادث يستطيع المتلقي فهمه ،والخبر دائماً له
صفة الحالية أو ِ
الج َّدة ،فكل ما أثار خبر الجريمة مزيدًا من التعليقات زادت أهميته.
العناصر األساسية لخبر الجريمة:
ِّ .1
الدقَّة  :في حالة إعداد الخبر في مساحة ضيقة يجب أال يكون ذلك على حساب
دقة الخبر.
 .2العدل والتوازن :ال ُب َّد أن يحرص ناقل الخبر على إعطاء كل حرف من الخبر
نصيبه وذلك بعد م حذف الحقائق أو حذف بعضها ،وعدم إقحام بعض المعلومات الخاطئة
والعبارات التي تُظهر التعاطف مع طرف دون اآلخر.

 .3االختصار :يكون قدر اإلمكان بحيث ال َي ِخ ُّل االختصار بالمعنى.
 .4الوضوح :حيث أن الخبر ليس مقاالً بقدر ما هو أداة إليضاح ما حدث.
 .5احتواء الخبر على ما يهم الناس :حيث يكون االهتمام بالخبر بقدر أهميته في

حياة الناس.

()1

القيم الخبرية في خبر الجريمة:
 .1التأثير :األحداث التي لها تأثير على حياة الناس والمجتمع هي األجدر بالنشر.
 .2اآلنية :كلما ما كانت األحداث جديدة تكون قيمتها الخبرية أكبر.
 .3القرب :الخبر الذي يحدث في مجتمع معين يهم ذلك المجتمع أكثر من غيره.
 .4الصراع :األحداث الناتجة عن صراع بين جهتين تأخذ قدر كبير من االهتمام.
 .5القرابة :األحداث الغريبة عن عادات وتقاليد وواقع المجتمع تحتل مقدمة األهميات
في النشر.

( )1د .عبدالمحسن بدوي محمد احمد ،ورقة علمية حول استراتجيات ونظريات معالجة قضايا الجريمة واالنحراف في وسائل اإلعالم.
الجماهيري ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،الندوة العلمية حول اإلعالم األمني ،الخرطوم  ،2005ص .6
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ويقوم خبر الجريمة على أربعة أركان رئيسية هي:
 .1مقدمة تحتوي على الفكرة الرئيسية للخبر ،حيث تتضمن جوهر الحدث وتشد المتلقي
لمواصلة قراءة الخبر.
 .2معلومات معززة للمقدمة.
 .3خلفيات ضرورية تتضمن معلومات قديمة مرتبطة بالحدث إذا توفرت.
 .4معلومات جانبية قد يريد الجمهور التَّ َعُّرف عليها.

()1

سودانية:
صحافةال ُّ
الجرائم التي تنشر في ال َّ
تنقسم الجرائم التي تنشر في وسائل اإلعالم إلى أربع مجموعات رئيسية وهي:
المجوعة األولى :حوادث االعتداءات التي تقع بين أفراد المجتمع:
اإلسراف في نشر هذه الجرائم قد يشيع االضطراب بين الناس ويؤدي إلي االنفالت
األمني ،ويدعو بعض ضعاف النفوس إلى التقليد ،كما أن نشر الجرائم دون نشر العقوبة أو
نشر القبض على مرتكبيها ،يضر ويدفع المجتمع إلي االستهانة بمقدرات األجهزة األمنية
والعدلية ،مما يؤدي إلي تزايد خرق القانون والنظام العام ويضعف هيبة الدولة.
المجوعة الثانية :جرائم االعتداء على القيم العليا للمجتمع:
القيم في المجتمع متدرجة في األهمية بحسب مخاطر انتهاكها ،ولكل مجتمع قيمه
التي يحرص عليها ،مثل القيم الدينية والوطنية والشرف ،ونظ ًار لخطورة الجرائم المتعلقة بهذه
القيم يجب االقتراب اإلعالمي منها بمنتهى الحذر ،وتحديد ما ينشر وما يجب أن ال ينشر.
المجموعة الثالثة :حوادث الطرق وسقوط المباني والحرائقوغيرها:
جراء التقصير أو الفساد أو اإلهمال في تطبيق
وهي التي تمثل الحوادث الناتجة من َّ
ضمانات السالمة للمواطنين .وفي هذا المجال يجب أن تنظر الصَّحافة إلي هذه الجرائم
بصورة موضوعية وأن تكون دائماً في عون الجماهير ضد أي تقصير أو إهمال.
( )1د.عبدالمحسن بدوي محمد احمد ،ورقة علمية حول استراتجيات ونظريات معالجة قضايا الجريمة واالنحراف في وسائل اإلعالم ،مرجع سابق،
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المجموعة الرابعة :الجرائم المتعلقة بنظم الحكم:
مثل أخبار الجماعات والتنظيمات اإلرهابية واألفراد الذين يعملون ضد األنظمة ،ومن
المالحظ أن السلطات الرسمية هي التي تقدم األخبار في هذا المجال وفي الوقت الذي تريده
هي في العادة بعد اتخاذ إجراء معين حيال ذلك.

()1

نماذج م الجرائم السُّودانية في الصحف:
هناك بعض الجرائم التي يرى الكثيرون في نشرها بالطريقة التي تنشر بها خط اًر كبي ًار
يهدد أمن المجتمع وهذه الجرائم هي:
 .1جرائم االنتحار:
وخطورة النشر ألن من شأنه أن يزيد فكرة االنتحار لدى ذوي المرض النفسي أو
الخلل العقلي أو المتردين في ضيق مادي ،أو ورطة اجتماعية أو أخالقية ن فيقدمون على
االنتحار لضعف الوازع الديني ،وتختلف األنظمة في موقفها من نشر أخبار االنتحار ،فمنها
ما يمنع مثل دولة شيلي ،ومنها ما يحرم اإلفاضة في وصف االنتحار وبسمح فقط بنشر
خبر صحيح عنها ،الن االنتحار من الجرائم التي يلعب فيها التقليد دو ًار وخاصة بين
المراهقين والشباب ،وهذه الجريمة في نظر علماء النفس ترجع إلي اضطراب في الشخصية
وليست مدعاة الن تصبح مادة مثيرة في األخبار أو كشف فضائح الناس.
 .2جرائم األحداث:
معظم التشريعات في الدول تولي هذه الجرائم عنايتها التامة وتلزم الصحف بقيود
التقيد بها عند نشر أنباء األحداث في الصحف ،ففي دولة انجلت ار يحظر نشر أي معلومات
تكشف عن شخصية المتهمين الذين تقل أعمارهم عن  16سنة ،وفي فرنسا ال يجوز نشر
تقارير عن قضايا الشباب الذين تقل أعمارهم عن  18سنة ،كما ال يجوز نشر صورة أو
صور األعمال التي قبض عليهم من اجلها ،بينما يسمح فقط بنشر الحكم والحروف األولى
من أسماء المتهمين.
()1

د .عبدالمحسن بدوي محمد احمد ،ورقة علمية حول استراتجيات ونظريات معالجة قضايا الجريمة واالنحراف في وسائل اإلعالم الجماهيري،
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 .3جرائم األعراض واآلداب العامة:
في القانون اإلنجليزي ال يجوز للصحف أن تنشر اإلجراءات القانونية في الجرائم
الم ِخلَّة بالحياة ،وأيضاً يحرم نشر قضايا الطالق ويسمح فقط بنشر أسماء وعناوين ومهن
ُ

الفريقين المتنازعين وأسماء الشهود وملخص االتهام ،وملخص الدفاع والمحلفين وحكم

المحكمة مع مالحظات القاضي عن األدلة ،وفي فرنسا يحظر الجدل حول القضايا بالطالق
ونشر تقارير عن حاالت السفاح ،وافشاء أي معلومات تتعلق بالتركيب الطبيعي للمجتمع في
العالقات الجنسية ،وفي السويد يحظر القانون نشر التقارير الطبية الخاصة باألفراد وكذلك
الشهادات الطبية الخاصة بحاالت الطالق والزواج وحاالت السِّفاح.

()1

 .4أنباء هروب الجناة:
هذه األخبار تضر باألمن ،وتضعف ثقة المواطنين في اإلجراءات التي يتخذها رجال
األمن ،ويجب أن يقتصر النشر على خبر صحيح عن الواقعة دون الدخول في تفاصيل
الوسيلة التي اتبعها الهارب مع نشر صوره له للمساعدة في ضبطه.
 .5قضايا االعتداء على رجال السلطة العامة:
نشر هذا النوع من األخبار قد يشجع بعض الناس على االستهانة بقدر رجال السلطة
العامة ،خاصة إذا أظهرت الصحيفة عطفًا على الجاني أو ذكرت ما يفيد اإلفراج عنه بعد
التحقيق معه ويجب منع نشر مثل هذه األخبار منعًا باتًا.

()2

ص َحفية لشؤون الجريمة:
مصادر التغطية ال َّ
َّحفية لشؤون الجريمة هي:
توجد خمسة مصادر أساسية للتغطية الص َ
 .1أقسام الشرطة وسجالتها:
محرر شؤون الجريمة مطالب يومياً بالمرور على أكبر عدد من أقسام الشرطة وأن
يطلع على السجالت اليومية للنشاطات اإلجرامية ويختار منها ما يستحق النشر ،وعالقات
()1
()2

د.علي بن فايز الجحني ،اإلعالم األمني و الوقاآلية من الجريمة ،مرجع سابق ،ص .152-150

َّحفية لشؤون الجريمة في الصحافة السودانية ،مرجع سابق ،ص.20
د .عبد المحسن بدوي محمد احمد ،التغطية الص َ
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َّحفي الطريق لالطالع
َّحفي والتنسيق بين الصَّحافة والشرطة هي التي تفتح أمام الص َ
الص َ
على سجالت الشرطة لكي يتمكن من متابعة النشاط اإلجرامي اليومي ،وال يوجد قانون
َّحفي الحق في اإلطالع على سجالت الشرطة ،لكن بعض المسؤولين قد
حاسم يعطي الص َ
يسمحون للصحفي باإلطالع على السجالت والبعض األخر قد يرفض ذلك.
 .2النيابة وجهات التحقيق:
عندما يتم ضبط جريمة ما تنتقل مسؤوليتها من الشرطة للنيابة والتي تتولى اإلشراف
على التحري وبذلك تكون النيابة مصدر لمحرر شؤون الجريمة.
 .3المحامون:
في الحاالت التي يمنع رجال الشرطة وجهات التحقيق عن ذكر أي شئ عن جريمة
َّحفي إلي محامي المتهم ،فهو بحكم اطالعه بالدفاع عن
ما للصحفيين عندئذ يلجأ الص َ
المتهم يكون على علم بكل تفاصيل القضية ،وبذلك يصبح المحامي مصد اًر من مصادر
صحافة الجريمة.
 .4المحاكم:
في أثناء المحاكمة تظهر خفايا العديد من الجرائم التي لم يكشف عنها أثناء وقوع
الجريمة أو خالل التحقيق ،وأيضاً سجالت المحاكم قد تتضمن العديد من الجرائم الهامة
التي لم تنتبه الصَّحافة لخطورتها أثناء وقوعها ،لذلك فإن سجالت المحاكم وجلساتها تعتبر
َّحفية لشؤون الجريمة.
مصد اًر من مصادر التغطية الص َ
الم ْج ِني عليهم والشهود:
 .5الجناة و َ

َّحفية لشؤون الجريمة ومن
هذه الشخصيات تعتبر من أهم مصادر التغطية الص َ

الضروري أن تحرص الصحيفة على التدقيق في المعلومات التي تحصل عليها منهم ،فغالبًا
ما يحاول كل طرف منهم أن يوجه المعلومات لصالحه.
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 .6الجمهور:

في بعض حاالت االنحراف والفساد السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي أو

األخالقي ،تجد الصحيفة صعوبة في الحصول على المعلومات التي تكشف الحقائق،

خاصة عندما تمس الجريمة بعض كبار الشخصيات في المجتمع ،وفي مثل هذه الحاالت
يمكن للص ِ
َّحْي َفة أن تطلب هذه المعلومات من القراء أنفسهم ،فمن يعرف شيئاً يبعث به
للص ِ
َّحْي َفة.
ص َحفية لنشر أخبار الجريمة:
العناصر والشروط ال َّ
هنالك سبعة عناصر ال ُب َّد من توفرها عند تناول نشر أخبار الجريمة وهي األشخاص
()1

المشهورين الذين لهم عالقة بالجريمة المرتكبة ومسرح الجريمة الذي حدثت فيه الجريمة

وعدد الضحايا وحجم الخسائر والظروف غير المألوفة التي تمت فيها الجريمة والجوانب

اإلنسانية أو العاطفية المرتبطة بالجريمة والطابع الدرامي للجريمة .ويتوقف النشر للخبر

على قيمة ووزن هذه العناصر من القوة والضعف ،ويفضل الخبر الذي يضم عددًا أقل من
العناصر ولكن قيمة عناصره ووزنه مرتفعة.

وهنالك شروط لنشر أخبار الجريمة وهي ال ُب َّد من التحقق من شخصيات المتهمين
الم ْجنِي عليهم الن وقوع خطأ في نشر األسماء قد يسئ إلي أشخاص أبرياء
وشخصيات َ

وعند وقوع جريمة ما ال يجب أن ينصب كل االهتمام بالجاني وانما ال ُب َّد من توجيه نفس
االهتمام للمجني عليه ألن الجريمة لم يفصل فيها من جهات االختصاص والمالحظ في
الصحف تنشر أسماء المتهمين بعد إتمام القبض عليهم أو توجيه االتهام لهم ،في هذه
الحالة إذا كان من حق الصحيفة نشر أسماء المتهمين يجب أن تحكمه ضروريات أخالقية

أو اجتماعية خاصة في الجرائم المتعلقة بالشرف كاالغتصاب فإن نشر األسماء من شأنه

أن يسبب أض ار ار قد ال تقل عن الضرر الذي تم بوقوع الجريمة ذاتها وأيضاً من شروط

النشر يجب االلتزام بالموضوعية وعدم السماح لوجهة نظره أن تؤثر على معالجته لخبر

الجريمة ،ويجب على المحرر المعرفة التامة بالنظام القضائي والقانون الجنائي(.)2

()1

د .عبد المحسن بدوي محمد احمد ،ورقة علمية حول استراتجيات ونظريات معالجة قضايا الجريمة واالنحراف في وسائل اإلعالم

()2

َّحفية لشؤون الجريمة في الصحافة السودانية ،مرجع سابق ،ص.43-33
د .عبد المحسن بدوي محمد احمد ،التغطية الص َ
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ص َحفية لشؤون الجريمة:
أنواع التغطية ال َّ
َّحفية لشؤون الجريمة وهي:
هنالك أربعة أنواع للتغطية الص َ
 .1التغطية عن طريق المعايشة :وفيها يغطى النشاط اإلجرامي عن طريق المعايشة
للجماعات اإلجرامية لحصر وتسجيل أنماط النشاط اإلجرامي ،وهذا األسلوب يتيح فرصة

َّحفي منها
للتعرف على الجريمة من قرب إال أن هنالك بعض الصعوبات التي تواجه الص َ
التكلفة المالية المرتفعة ،والقيود القانونية.
 .2التغطية الذاتية :ويتميز هذا األسلوب على إقرار واعتراف عينة من المجرمين ببعض
األفعال التي ارتكبوها خالل حياتهم اإلجرامية ،ولم تصل إلي األجهزة الشرطية والعدلية،
وأهم شروط هذه التغطية هو التأكيد على عدم اإلشارة إلي اسم وشخصية المجرم.

 .3التغطية لحاالت اإلجرام الظاهر :وهي الجرائم التي يكشف عن المتطورتين فيها والذين
وقعوا في قبضة الشرطة ،أو مثلوا أمام القضاء ،وهي تغطية تسجيلية لجريمة وقعت بالفعل.

 .4التغطية لحاالت اإلجرام الخفي :واإلجرام الخفي هي الجرائم التي يصعب الوصول إليها

من قبل الشرطة ،فيما يمكن لوسائل اإلعالم أن تكشف بعض جوانبها ،وقد ال تجد وسائل

اإلعالم صعوبة في تتبع اإلجرام الظاهر ،ولكنها مطالبة ببذل المزيد من الجهد لتغطية
اإلجرام الخفي ،مثل جرائم غسيل األموال والجرائم االلكترونية والتي تحتاج الي جهود

وتغطية معينة للوصول إليها.
ص َحفي المتعلق بالجريمة:
األشكال الفنية للخبر ال َّ
تنقسم األخبار من الناحية التحريرية إلى نوعين ،النوع األول يعرف بالخبر البسيط
()1

وهو الخبر الذي ينطوي على وصف واقعة واحدة ،والنوع الثاني يعرف بالخبر المركب وهو
الخبر الذي يقوم على وصف عدد من الوقائع والربط بينها ،وينقسم الخبر المركب إلى ثالثة

أشكال فنية تحريرية ،األول الخبر الذي يقوم على سرد وقائع الحدث وتتبع تفاصيله بحيث
يقدم صورة متكاملة للحدث كما وقع بالفعل ،والثاني الخبر القائم على سرد تصريحات حصل

َّحفي من مصدر مسؤول أو من الشخصية التي يدور حولها الخبر وهو
عليها المندوب الص َ

()1

َّحفية لشؤون الجريمة في الصحافة السودانية ،مرجع سابق ،ص.12-11
د .عبد المحسن بدوي محمد احمد ،التغطية الص َ
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َّحفية ،والشكل الثالث الخبر القائم على سرد المعلومات
األمر الذي يحدث في المؤتمرات الص َ
()1
والحقائق التي تدور حول موضوع معين وهذا النوع يهتم فقط بالمعلومات والبيانات.
ص َحفي المتعلق بالجريمة:
القوالب الفنية لكتابة الخبر ال َّ
توجد ثالثة قوالب فنية للكتابة الخبر هي:
 .1قالب الهرم المقلوب :في هذا القالب ينقسم بناء الخبر إلى جزئيين هي المقدمة التي
تحتوي على أهم حقيقة أو معلومة أو إبراز واقعة ،ثم الجزء الثاني هو جسم الخبر فيضم
تفاصيل الخبر التي تندرج من المهم إلي األقل أهمية في الخبر.
وميزات قالب الهرم المقلوب هي :سهولة اختصار األجزاء غير الهامة في الخبر وسهولة
اختيار عنوان للخبر من المقدمة ونقل فحوى الخبر إلى القارئ بكل سهولة.
 .2قالب الهرم المقلوب المتدرج :ويقوم هذا القالب على سرد معلومات الخبر في شكل
تدرج حيث تضمن هذا التدرج مقدمة تضم أهم تصريح في الخبر ثم جسم الخبر الذي يضم
فقرات متعددة يشرح ويلخص كل منها جانب من جوانب الخبر ،وهذا القالب يستخدم في في
َّحفية والبيانات السِّياسية.
كتابة األخبار القائمة على سرد التصريحات مثل المؤتمرات الص َ

 .3قالب الهرم المعتدل :في هذا الشكل تكون قاعدة الهرم في األسفل وتكون مقدمة الخبر
تمهيد للخبر ثم يأتي جسم الخبر يضم معلومات أكثر أهمية وفي الخاتمة أسفل القاعدة تأتي
المعلومات األهم ،ويستخدم هذا القالب في األخبار المتعلقة بالقصص والحوادث والجرائم
المثيرة.

()2

ص َحفي المتعلق بالجريمة:
التحقيق ال َّ
َّحفية حيث يجمع عدد من الفنون التحريرية في
َّحفي من أهم الفنون الص َ
التحقيق الص َ

آن واحد ،فهو يجمع بين الخبر والحديث والرأي ،وهو من أصعب الفنون التحريرية ويتطلب
َّحفي بقسم التحقيقات من أهم
مقدرة وكفاءة عالية من المحرر ولذلك يعد المحقق والص َ

َّحفيين في الصحيفة.
الص َ

()1
()2

َّحفي،القاهرة ،عالم الكتب ،ط2011 ،5م ،ص .150 -149
د .فاروق أبوزيد ،فن الخبر الص َ

َّحفي بين النظرية والتطبيق (القاهرة ،دار الفجر للنشر والتوزيع1998 ،م) ص .49-46
د.إسماعيل إبراهيم ،فن التحرير الص َ
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َّحفي من
َّحفي على خبر أو فكرة أو مشكلة أو قضية يلتقطها الص َ
ويقوم التحقيق الص َ

المجتمع الذي يعيش فيه ،ثم يقوم بجمع مادة الموضوع بما يتضمنه من بيانات أو معلومات
أو آراء تتعلق بالموضوع ،ثم يزاوج بينها للوصول إلى الحل الذي يراه صالحًا لعالج المشكلة
َّحفي هي وسائل
َّحفي .ومصادر التحقيق الص َ
أو القضية أو الفكرة التي يطرحها للتحقيق الص َ

َّحفي
اإلعالم والمشاهدات المختلفة والمناسبات والدراسات واألبحاث .ووظائف التحقيق الص َ

هي اإلعالم من خالل نشر الحقائق والمعلومات باإلضافة إلى تفسير األخبار والتوعية
َّحفي التحقيق المفصل والتحقيق المصور.
واإلرشاد ،ومن أنواع التحقيق الص َ

()1

الص َحفيالمتعلق بالجريمة :يقدم واقعة واحدة محددة وملموسة بقدر من التفاصيل
التقرير َّ

َّحفي للحدث ومعايشته له ،والعنصر
معتمدًا على عنصرين ،العنصر الذاتي لرؤية الص َ
الموضوعي.

الص َحفي المتعلق بالجريمة :يتضمن رأياً واضحاً ومحدداً إزاء حدث ماء ويتضمن
التعليق َّ
الشواهد واألدلة والبراهين التي تدعم هذا الرأي وتقنع القارئ به.

الص َحفي المتعلق بالجريمة :يعتمد الحوار اسلوباً أساسيا من اجل الحصول على
الحديث َّ
معلومات أو شرح وتفسير قضايا وظواهر وجعلها واضحة أمام القارئ من خالل الحوار.

الص َحفي المتعلق بالجريمة :مستوى فكري يعالج القضايا واألحداث والظواهر
المقال َّ

بمستوى ما وبقدر من التنظير والتجريد.

ص َحفي المتعلق بالجريمة:
مصادر الخبر ال َّ
َّحفي ولكل صحيفة
وهي األداة التي تحصل من خاللها الصحيفة على الخبر الص َ

مصدران رئيسيان لألخبار األول المصادر الذاتية وهي تلك المصادر التي تعتمد فيها
َّحفي والمراسل
الصحيفة على هيئة تحريرها في الحصول على األخبار مثل المندوب الص َ

الخارجي ،أما الثاني فهو المصادر الخارجية ويقصد بها تلك المصادر التي تعتمد عليها
الصحيفة من غير هيئة التحرير مثل وكاالت األنباء واإلذاعات والصحف المحلية واألجنبية

()1

َّحفي بين النظرية والتطبيق ،مرجع سابق ،ص.104-100
د.إسماعيل إبراهيم ،فن التحرير الص َ
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والنشرات والوثائق والمصادر الحديثة من أقمار اصطناعية وشبكات اإلنترنت والفاكسيميلي
والبريد اإللكتروني وغير ذلك من المصادر المماثلة.

()1

سودانية:
صحافةال ُّ
دراسة لنماذج من الجرائم المنشورة في ال َّ
مدخل:
في بريطانيا قام أحد الباحثين بتحليل األحكام التي أصدرها مجلس الصَّحافة
البريطاني خالل الفترة من عام 1989م ،لمعرفة ما إذا كان كانت هذه األحكام تحقق
المطالب المجتمعية بين الصَّحافة والمجتمع ،فوجد من خالل التحليل أن هذه األحكام يمكن
أن تشكل المبادئ التالية:
 .1العرض الدقيق لألخبار بشكل ال يؤدي إلي تضليل القارئ.
 .2الفصل بين الخبر والرأي.
 .3مراعاة العدالة والتوازن في عرض األخبار والمعلومات.
 .4أن تلتزم الصَّحافة بأن تقدم الحقائق كاملة عن األحداث الجارية بما يحقق لهم
المعرفة.
 .5عدم نشر األسماء الكاملة للمتهمين في بعض القضايا األخالقية حتى ال تضار
سمعة أسرهم.
 .6الفصل بين اإلعالن والمواد التحريرية حيث أن الخلط بينهما يؤدي إلى تضليل
القارئ.

()2

ومن خالل اصطحاب هذه األحكام وبما أشرنا إليه في هذا البحث للعناصر والشروط
َّحفي ة لنشر أخبار الجريمة ،يحلل الباحث نماذج إلخبار الجريمة نشرت في
الص َ
الصَّحافةالسُّودانية.
النموذج األول:
نشرت صحيفة َّ
الدار في صفحتها األولى بتاريخ  13مايو 2015م العدد 7370
تحت عنوان :ئفي جريمة بشعة :إمام مسجد بحلفا يقتل شقيقته بالشاكوشئ.
()1
2

َّحفية لشؤون الجريمة في الصحافة السودانية،مرجع سابق ،ص .41-39
د .عبد المحسن بدوي محمد احمد ،التغطية الص َ

َّحفية لشؤون الجريمة في الصحافة السودانية ،مرجع سابق ،ص .101
د .عبد المحسن بدوي محمد احمد ،التغطية الص َ
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حلفا الجديدة – الخرطوم :نادر حلفاوي.
عاشت مدينة حلفا الجديدة على وقع جريمة قتل بشعة ،تمثلت في مقتل امرأة ستينية
بضربة شاكوش على رأسها من شقيقها السبعيني وذلك قبيل صالة الفجر بقليل يوم أمس

الم ْجنِي عليها بعد  48ساعة فقط من
األول ،هذا وقد تم القبض على الجاني وهو شقيق َ
تنفيذه لجريمته وذلك في انجاز يحسب لشرطة محلية حلفا الجديدة بقيادة العميد/
عبد اهلل الصائغ مدير شرطة محلية حلفا واألجهزة األمنية والمباحث ،ووفق مصدر مطلع
للدار فان َّ
الجانِي كان قد ابلغ سكان المنطقة صباح يوم أمس األول بعد ارتكابه الجريمة أن

الم ْجنِي عليها قد توفيت بعد سقوطها على حوض وأنه حملها إلي السرير إلسعافها
شقيقته َ
إال أنها فارقت الحياة حسب رواية الجاني وهي األدلة األولية التي سمحت لعناصر شرطة
حلفا الجديدة ،بتعزيز شكوكها في الجاني ألنه أي الجاني صحته وسنه ال يسمحان له بحمل
شخص فوق سن الستين على مسافة غير قريبة من مسرح الحادثة كما استعانت الشرطة

أيضًا ببعض الشهود الذين شاركوا في التشييع ،وبعد زيارة مكان الحادثة استطاعت شرطة
حلفا الجد يدة في إنجاز جديد يحسب لها العثور على أدوات الجريمة شاكوش وقطعة قماش
داخل جوال بهما آثار دم القتيلة ،لتقوم الشرطة باستدعاء الجاني بمجرد التأكد باألدلة
الدامغة بأنه الفاعل باألدلة التي توصلوا إليها (الشاكوش وقطعة القماش) أدوات الجريمة ،اال
أنه أنكر في بداية األمر ولكن بعد لحظات انهار واعترف بارتكابه الجريمة وسجل اعترافاً
أمام القاضي وتم اتهامه بالمادة (130راجع ملحق رقم .)15
ص َحفي لما ورد في الخبر:
التحليل ال َّ
موقع الخبر في الصفحة األولى وتقيدت الصحيفة بقالب الهرم المعتدل في النشر،

الم ْجنِي
وعرفت مكان ارتكاب الجريمة ولم تذكر األسماء وال الحروف األولى منها للجاني و َ
عليها ،الصحيفة وضحت أدوات الجريمة ،وال توجد صورة مصاحبة للخبر.

ويرى الباحث أن الصحيفة تأثرت بوجهة النظر الشخصية للمحرر وذلك من خالل
عبارة (إنجاز) حيث يعتبر كشف الجريمة من صميم عمل ومهام الشرطة ،وأيضاً لم توضح
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الصحيفة دوافع ارتكاب الجريمة في حين أن عنوان الخبر يحمل درجة عالية من اإلثارة
(إمام مسجد).
النموذج الثاني:
نشرت صحيفة المجهر في صفحة حوادث وجريمة بتاريخ  28اكتوبر 2015م
العدد  1221تحت عنوان :ئالشرطة تفض مشاجرة بالسكاكين وتسعف مصابًا ببحريئ.بحري
– محمد أزهري
فضت دورية من الشرطة مشاجرة بين شابين استخدما فيها السكاكين ما أدى إلى
إصابة أحدهما باألذى الجسيم بمنطقة العزبة ببحري ،ونقل مصدر لـ (المجهر) أن دورية من
الشرطة كانت في عملية تمشيط لمنطقة شرق بحري وأثناء مرورها بحي العزبة رأى أفرادها
شابين م شتبكان ويحمل كل واحد منهما سكينا ،وأضاف (المصدر) أن قائد الدورية توجه
نحوهما بسرعة بيد أن أحد المتشاجرين ترك اآلخر وهرب ،وعند وصول الدورية وجدته
مطعونًا فأسرعت بنقله إلى المستشفى وعادت لتمشيط المنطقة والبحث عن المتهم الهارب
(راجع ملحق رقم .)16
ص َحفي لما ورد في الخبر:
التحليل ال َّ
الصحيفة عرفت مكان ارتكاب الجريمة ونوع السالح المستخدم فيها ،ولم توجد صورة
مصاحبة للخبر ،ويري الباحث بأنها لم توضح دوافع الجريمة.
النموذج الثالث:
نشرت صحيفة آخر لحظة في صفحة ئحوادث وقضايائ بتاريخ  18مايو 2015م
العدد  3115تحت عنوان :ئقطار يبتر قدمي مواطنئ.
الخرطوم – معاوية عبد الرازق.
تسبب قطار قادم من والية نهر النيل للخرطوم في بتر قدمي شاب كان يرقد على
قضيب القطار بالقرب من مطاحن ويتا للغالل بشارع اإلنقاذ بالخرطوم بحري ،وقال مصدر
لـ (آخر لحظة) إن الشاب كان يرقد على القضيب وان سائق القطار عندما شاهده أطلق
صافرة إنذار إال أن الشاب لم يتحرك من مكانه ،فعبر عليه القطار وأدى ذلك لبتر رجليه
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وتم إبال الشرطة التي تحركت لمسرح الحادث وقامت بإسعاف المصاب لمستشفى حوادث
الخرطوم بحري وتم تدوين بال بالحادث (راجع ملحق رقم .)17
ص َحفي لما ورد في الخبر:
التحليل ال َّ
تقيدت الصحيفة بقالب الهرم المقلوب في نشر الخبر ،وعرفت الصحيفة مكان ارتكاب
الجريمة ولم تتأثر بوجهة النظر الشخصية للمحرر ،ويري الباحث أن الصحيفة لم توضح
الم ْجنِي عليه يرقد على القضيب .ال ُب َّد من تقديم معلومات دقيقة وكافية
الدوافع التي جعلت َ

عن الخبر حتى ال يكون هنالك لبس على القارئ.
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الفصل الرابع

اإلعالم األمني
المدخل

:

المبحث األول :تعريف اإلعالم األمني أهدافه وأهميته وتطوره.
المبحث الثاني :دور اإلعالم األمني في التوعية األمنية.
المبحث الثالث :دور اإلعالم األمني في معالجة نشر أخبار
الجريمة.

المدخل:
يلعب اإلعالم دو اًر مهماً ومؤث اًر في توجهات الرأي العام واتجاهاته ،وصياغة مواقفه
وسلوكياته من خالل األخبار والمعلومات التي تزوده بها وسائل اإلعالم المختلفة .إذ ال
يستطيع الشخص تكوين موقف معين أو تبني فكرة معينة إال من خالل المعلومات والبيانات
التي يتم توفيرها له ،ما يؤكد قدرة اإلعالم بكافة صوره وأشكاله على إحداث تغييرات في
المفاهيم والممارسات الفردية والمجتمعية عن طريق تعميم المعرفة والتوعية والتنوير وتكوين
الرأي ونشر المعلومات والقضايا المختلفة .وفي الوقت الذي أصبحت فيه وسائل اإلعالم
جزءًا أساسيًا من حياة الشعوب والمجتمعات ،بفعل استجابتها ومواكبتها للتطورات
والمستجدات الحاصلة في شتى المجاالت الحياتية ،وقدرتها على الوصول إلى الجماهير
ومخاطبتها والتأثير فيها.
واإلعالم األمني من المصطلحات الحديثة التي ذاعت وانتشرت وتبوأت مكانتها يبن
مختلف أساليب اإلعالم النوعي ،وهو كل ما تقوم به الجهات ذات الصلة من أنشطة
إعالمية ودعوية وتوعوية بهدف المحافظة على أمن الفرد والجماعة ،وأمن الوطن ومكتسباته
في ظل المقاصد والمصالح المعتبرة،والمفهوم الصحيح لإلعالم هو تزويد الناس باألخبار
الصحيحة والمعلومات السلمية والحقائق الثابتة ،التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في
واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكالت ،بحيث يعبر هذا الرأي تعبي ًار موضوعيًا عن
عقلية الجماهير وميولهم

()1

فاإلعالم غايته هي اإلقناع عن طريق المعلومات والحقائق

واألرقام ،وهو يقوم على التنوير والتوعية ،ونشر األخبار والمعلومات الصادقة التي تنساب
إلى عقول الناس ،وترفع من مستواهم المعرفي ،وتسهم في تنمية المجتمع ،وبهذا المفهوم
تتخذ الحكومات من وسائل اإلعالم أداة لتحقيق اإلعالم الواجب مع جماهيرها سواء كان
اإلعالم الرسمي أو الخاص الذي يملكه األفراد.

()1إبراهيم إمام ،اإلعالم واالتصال بالجماهير ،ط ،2القاهرة ،مكتبة األنجلو1981 ،م ،ص .11
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المبحث األول
تعريف اإلعالم األمني أهدافه وأهميته وتطوره
األمن لغة:
هو إحساس األفراد والجماعات التي يتشكل منها المجتمع بالطمأنينة ،والشعور
باألمن واالستقرار ،وهو ما يحفزهم على العمل واإلنتاج ،لذلك فان الهدف األساسي للشرطة
هو إقرار السكينة والنظام ووقاية المجتمع من عوامل اإلنحراف التي تهدد كيانه(.)1
واألمن حاجة أساسية من حاجات البشر ،تحتل المرتبة الثانية من حاجاته وتتلو
مباشرة في أهميتها إشباع الفرد لحاجاته من الطعام والشراب وحاجاته الفسيولوجية ولذا يؤثر
اإلحساس بفقده أو بنقصه على كيان المجتمع (.)2
ومفهوم األمن ومضمونه يتفاوت من مجتمع آلخر ،بل يتفاوت في المجتمع الواحد
من فترة ألخرى ،ومرد هذا التفاوت واالختالف إلى اإليديولوجية السائدة في المجتمع ،والى
االعتبارات االقتصادية واالجتماعية التي يقوم على تحقيقها (.)3
األمن اصطالحا:
ئحصيلة مجموعة من اإلجراءات والتدابير التربوية والوقائية والعقابية التي تتخذها
السلطة لصيانته واستتبابه داخليًا وخارجيًا ،انطالقاً من المبادئ التي تدين بها األمة وال
تتعارض أو تتناقض مع المقاصد والمصالح المعتبرةئ.

()4

() 1عزت عبدالفتاح ،االتجاهات الحديثة لمنع الجريمة ،مجلة الفكر الشرطي ،المجلد األول ،العدد الثاني ،أكتوبر .1992

( ) 2د .محمد فاروق عبدالحميد كامل ،قواعد العمل الشرطي لتنمية وعي ومشاركة الجماهير في العمليات الوقائية ،مجلة الفكر الشرطي ،المجلد
الرابع ،العدد األول يونيو  ،1995ص.97

( ) 3محمد عزت حجازي ،الضبط االجتماعي األسس التي يقوم عليها واألدوات التي يعمل من خاللها ،مجلة األمن العام المصرية ،العدد ،6
ص.34
( )4د .علي بن فائز الجحني ،اإلعالم األمني والوقاية من الجريمة ،الرياض2000 ،م ،ص .6
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أقسام األمن:
األمن الخارجي:
يقصد به حماية الوطن من أي اعتداء وحماية للسيادة الوطنية ،وهذه المهمة تقوم بها
القوات المسلحة.
األمن الداخلي:
يقصد به أمن الدولة واألفراد والمؤسسات وحماية األرواح واألموال واألعراض
والمنشآت العامة والخاصة من أي عدوان ،ومكافحة الجريمة ،وهذه مهمة الشرطة.
األمن القومي:
يقصد به أمن الوطن ضد الخضوع لقوة أو سلطة أجنبية ،وهو منظومة متكاملة من
األنشطة السِّياسية ،والدبلوماسية ،واالقتصادية ،والثقافية مع دول الجوار وغيرها ما يحقق
عمقًا استراتجيًا للوطن في كل اتجاه.
األمن السياسي:
يقصد به مواجهة أي محاوالت لزعزعة االستقرار واشاعة الخوف وسيادة العنف ،مما
يعوق الحياة اآلمنة للمجتمع ويهدد التنمية االقتصادية واالجتماعية.

()1

األمن االجتماعي:
هو وصف للسلوك أو المواقف نحو اآلخرين وهو يعني المواقف التي فيها تأثير
متبادل بين فرقاء تربطهم روابط وعالقات ،واألمن االجتماعي في الرؤية اإلسالمية التي
حددها ابن خلدون مرادف في المعنى لمصطلح ئالعمرانئ الذي تندرج تحته كل مناحي
الرسالة اإلنسانية وسائر أ صناف األمانة التي حملها اإلنسان عندما استخلفه اهلل عز وجل
لعمارة هذه األرض ،فاالجتماع اإلنساني هو عمران العالم ،وهذا االجتماع ضروري للنوع
اإلنساني ،واال لم يكمل وجودهم وما أراده اهلل من اعتمار العالم بهم واستخالفه إياهم ،وهذا
هو معنى العمران ،وعلى ضوء ذلك يعرف األمن االجتماعي بأنه ئهو الطمأنينة التي تنفي
الخوف والفزع عن اإلنسان ،فردًا أو جماعة ،في سائر ميادين العمران الدنيوي ،بل وأيضًا
في المعاد األخروي فيما وراء هذه الحياة الدنيائ ،كما عرف األمن االجتماعي بأنه :كل ما
( ) 1اإلعالم األمني المشكالت والحلول ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،الرياض2002 ،م ،ص .36
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يطمئن الفرد به على نفسه وماله ويضمن الشعور بالطمأنينة وعدم الخوف واالعتراف
بوجوده وكيانه ومكانته بالمجتمع ،وعرف أيضا بأنه :سالمة األفراد والجماعات من األخطار
الداخلية والخارجية التي قد تتحداهم كاألخطار العسكرية وما يتعرض له األفراد والجماعات
من القتل واالختطاف واالعتداء على الممتلكات بالتخريب أو السرقة ،وأن هناك تالزم ما
بين لفظ ئاألمنئ ولفظ ئاالجتماعيئ ذلك ألن األمن في فلسفة التشريع اإلسالمي ال يكون إال
اجتماعياً ،ويستحيل أن تقف حدوده عند حدود الفرد دون االجتماع الشامل لألفراد ضمن
الجماعة ،إذ اإلسالم دين الجماعة ،وفلسفته التشريعية جمعت بين المسؤولية الفردية
تتغول واحدة على األخرى ،وأي اختالل في األمن االجتماعي
والمسؤولية الجماعية بحيث ال ّ
عبر الماوردي عن هذه الحقيقة عندما اشترط لصالح الدنيا
يترتب عليه زوال أمن الفرد ،وقد ّ

انتظام أمور جملتها ،وانتظام ما يصلح به كل واحد من أهلها ،ألنه ال صالح ألحدهما إال

بصاحبه.

()1

أمن الفرد:
وهي حالة الشعور باالستقرار والسكينة ولها مظهران ،األول مادي حيث يعيش الفرد
مسق اًر سكناً ورزقاً ومتوافقاً مع اآلخرين دون خوف أو تهديد على نفسه أو ماله أو ذويه،
والثاني معنوي وهو شعور الفرد بأهميته وقيمته داخل مجتمعه.
أمن المجتمع:
وهو الجهد المنظم الذي تبذله الجماعة ،إلشباع دوافع أفرادها ورد العدوان عنهم،
وتضلع به السلطة في حدود نظامها القانوني.

()2

الحس األمني:
تعريف الحس األمني لغ ًة :هو تحسس الخبر أي تطلب معرفته ،قال تعالى:
َخ ِ
ف وأ ِ
ِ
ِ
يه )3(وتحسست من الشيء أي تخبرت خبره ،قال
َّسوا م ْن ُي ُ
َيا َبن َّي ا ْذ َهُبوا َفتَ َحس ُ
وس َ َ
( )1د .عماد محمد رضا علي التميمي ود .إيمانمحمد رضا علي التميمي ،األمن االجتماعي في التصوراإلسالمي ،بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي
الذي تقيمه كلية الشريعة في جامعة آل البيت ،في  14 - 13شعبان  ،1433ص.7 - 6
()2عصمت عدلي ،علم االجتماع األمني ،األمن والمجتمع ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية2001 ،م ،ص .32
()3سورة يوسف ،اآلية .87
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تعالى:فلما أحس عيسي منهم الكفر

()1

والحس اإلدراك بإحدى الحواس الخمس .كما ُي َعَّرف

الحس األمني اصطالحاً بتعاريف عدة من أهمها أنه :ذلك الشعور أو اإلحساس المتولد
داخل النفس ،والمعتمد على أسباب أو عوامل موضوعية ،تؤدي إلى توقع الجريمة بقصد
منها أو إلى ضبط مرتكبيها بقصد العقاب عليها (.)2
ف الحس األمني بأنه :صفة خاصة من صفات الشخصية التي تمكن من
وعِّر َ
ُ
يمتلكها من التَّ َعُّرف على األشياء وادراكها والتمييز بينها ،ومن ثم تفسي اًر تفسي اًر صحيحاً،
والتوقع الصادق لكل االحتماالت كما تمكنه من أن يستشعر األخطار ويعرف مصادرها

وبالتالي يستطيع القضاء عليها قبل وقوعها أو مواجهتها بفاعلية فور وقوعها.
ف أيضاً بأنه :هو مهارة من المهارات التي تنطلق من اإلحساس بالمسؤولية
كما ُعِّر َ

والخبرة نحو استشعار مظاهر معينة يكون من شأنها اإلخالل باألمن بمفهومه الشامل.
عناصر الحس األمني:

ومن التعريفات السابقة يتضح أن الحس األمني يعتمد على نوعين من العناصر
وهي:
أ .العناصر ذات الطبيعة الوجدانية أو الحسية الذاتية:
وتتمثل في اتجاه الحس الداخلي أو الشعور الوجداني نحو أمر ما يجعل صاحبه
يسلم بوجوده ،أو يكون لديه إِحتمال قوي لوجوده ،وتعتمد تلك العناصر الوجدانية أو الذاتية
على مجموعة من الملكات الخاصة التي تتوفر غالباً في اإلنسان بحكم خلقته ،ولذلك يكون
هناك اختالف بين األشخاص بحسب ما يتمتعون به من ملكات فطرية أو مكتسبة (.)3

()1سورة آل عمران ،اآلية .52

( )2د .أحمد ضياء الدين خليل ،الحس األمني وأثره في نجاح المواجهة األمنية ،القاهرة ،كلية الشرطة 1997م ،ص .25
( )3المرجع نفسه ،ص .19
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وهذه العناصر الذاتية يمكن أن تتحقق بالوسائل اآلتية:
 .1االستشعار بأمر غير طبيعي:
ويقصد به ذلك اإلحساس الداخلي غير المحدد بسبب معروف ،والذي يجعل ضابط
األمن يتوقف بادراك داخلي نحو شيء أو إنسان ،يقصد بأن وراءه أمر غير عادي،
أوحدث غير مشروع يفرض عليه ضرورة الحذر منه ،أو التركيز عليه ،إما لمنع تفجر
خطره ،أو لضبط حالته

()1

ومثال ذلك من يمر بآخر فيدرك بإحساسه الداخلي أن وراءه آم ًار

غير مشروع ،نتيجة الضطرابه أو التردد في حركته.
 .2التوجس من أمر خطر:
ويقصد به الحالة التي تجعل باإلمكان التحقق من الخطر من مصدر ما رغم خلوه
من مظاهر وجود ذلك الخطر الحقيقي ،مما يجعله يحتاط بطريقة ال شعورية من ذلك
المصدر.
 .3التشكك في أمر مريب:
ويقصد به تلك الحالة التي تتساوى فيها عوامل العلم أو المعرفة مع عوامل الجهل

في أمر ما ،بشكل يجعل ضابط األمن مرتاباً فيه ،ال يدري ما إذا كان يتركه دون احتياط
له ،أو يتعامل معه بتحوط وحذر كامل.

 .4االلتفات ألمـر غير طبيعي:

ويقصد به ما يلفت انتباه ضابط األمن بعد وقوع بصره أو سمعه عليه بصورة عابرة،

مما يحتم عليه التركيز بطريقة شعورية واعية.

مثال على ذلك :مشاهدة شخص في الصيف يلبس مالبس شتوية ال تتناسب مع

حالة الجو ،مما يجعل ضابط األمن يلتفت بحسه األمني لهذا الشخص لظهوره بمظهر غير
طبيعي ،يدعو إلى ضرورة التوقف أمام حالته للتركيز عليه.
( )1د .أحمد ضياء الدين خليل ،الحس األمني وأثره في نجاح المواجهة األمنية ،مرجع سابق ،ص .21
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ب .العناصر ذات الطبيعة الموضوعية أو العقالنية:

وهي العناصر التي ي عتمد عليها الحس األمني بعد توافر تلك الومضة الداخلية والتي

تجعل منه إحساساً عقليًا ،يعتمد على ضوابط موضوعية ،أو مظاهر مادية تباعد بينه وبين
أيـة عاطفة أو إحساس تحكمي ،وتمثل العناصر الموضوعية ضمانات تحول دون تعسف

ضابط األمن في االعتماد على الحس األمني.

وهذه العناصر يمكن أن تتحقق بهذه الوسائل اآلتية:

.1

المالحظة :ويقصد بها المجهود الذهني العارض والدقيق ،الذي يؤدي إلى

رصد حركة شخص أو تحديد ما هيـّة شيء بشكل يكشف مصدر الخطورة بهدف منع
وقوعها ،أو الحيلولة دون استفحالها ،مثل مالحظة ضابط األمن لحالة االرتباك على مالمح
شخص لمجرد رؤيته له.
.2

الم ارقـبة :ويقصد بها النشاط الذهني المقصود والمتكرر والدقيق الذي يؤدي

هيـة شيء بشكل يكشف مصدر الخطورة.
لرصد حركة شخص ،أو تحديد ما ّ
.3

المدارسـة :ويقصد بها عملية التأمل الذهني لربط العناصر أو األحداث

بعضها ببعض للتعرف على ما بينها من عالمات تسهم في منع الجريمة ،وفي سرعة ضبط

مرتكبيها.

وهنالك عدة قواعد تشكل مراحل ِ
الح ّس األمني وهي:
 .1تفهم األحـداث.
.2

تقويـم النتـائج.

.4

تفسير الوقـائع.

.3
.5
.6

تحديد السلبيات.
ربط األسباب بالنتائج.

استخالص الدروس.

()1

( )1د .أحمد ضياء الدين خليل ،الحس األمني وأثره في نجاح المواجهة األمنية ،مرجع سابق ،ص .30
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تعريف اإلعالم األمني:
السعودي علي بن فايز الجحني عام 1980م
مصطلح عربي النشأة،استحدثه الباحث ُّ
عبر أطروحة رسالة ماجستير ،حيث ذكر في رسالته أنه استعمل مصطلح جديد لم يسبق
تداوله وحصر مفهوم اإلعالم األمني في تلك الفترة على المجالت والنشرات واألنشطة
االجتماعية التي تهدف إلى تحقيق الوعي االجتماعي ،وأرتبط اإلعالم األمني بمحاربة
الجريمة واالنحراف لذلك أصبح لصيق بالشرطة ،ثم انتشر المصطلح وعقدت له الندوات
والمؤتمرات وساهمت جامعة نايف العربية للعلوم األمنية في انتشار هذا المصطلح (.)1
عرفه الدكتور على عجوة في الندوة العلمية الخامسة واألربعين في عام 1997م والتي
عقدت في القاهرة (اإلعالم األمني المشاكل والحلول) أن اإلعالم األمني هو المعلومات
الكاملة والجديدة والهامة والتي تغطي كافة األحداث والحقائق واألوضاع والقوانين المتعلقة
بأمن المجتمع واستق ارره والتي يعد إخفاءها أو التقليل من أهميتها نوعا من التعتيم اإلعالمي،
كما أن المبالغة في تقديمها أو إضفاء أهمية أكبر عليها يعد نوعاً من التأثير المقصود
والموجه لخدمة أهداف معينة قد تكون في بعض األحوال نبيلة ومنطلقة من المصلحة العامة
وينفي الدكتور علي عجوة عن هذا النشاط مفهوم اإلعالم بالمفهوم العلمي ،ويعتبره نوعًا من
الدعاية البيضاء أو التوعية ،وأن هذا المصطلح يقتصر على الوظيفة اإلدراكية التي ينبغي
أن تتلوها وظائف أخرى هي االهتمام والتقويم والتجريب أو المحاولة ،والممارسة والتبني
الكامل للفكرة المطروحة وذلك في إطار دراسات التبني ألتي ارتبطت بعمليات انتشار
األفكار المستحدثة ،ويضيف الدكتور علي عجوة أن التعريف السابق لإلعالم األمني ال
يكفي لتحقيق االستقرار واألمان للمجتمع ألن السبب كما يرى أن حالة االستقرار تتطلب
نوعًا من السلوك واليقظة التامة و التعاون من جانب المجتمع مع رجال األمن ،وأنه ال يمكن
تحقيق ذلك إال من خالل رد الفعل التلقائي الطبيعي الذي يصدر عن جماهير المجتمع في

()1د .عبد المحسن بدوي محمد احمد ،الجودة الشاملة في العمل اإلعالمي ،ط 2006 ،1م ،ص .95
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أعقاب األحداث أو المشكالت ألتي تهدد أمن المجتمع واستق ارره ،أو من خالل عرض
القوانين الجديدة أو تقديم بعض الحقائق األمنية المرتبطة بأمن المجتمع وسالمته ،لذلك فإن
اإلعالم األمني يجب أن يكون أكثر اعتماداً على فنون اتصالية أخرى إلى جانب اإلعالم
من أجل خلق حالة من التأهب واالستعداد لدى الجماهير للسلوك اإليجابي في مواجهة
االعتداء واالنحراف على االستقرار واألمن االجتماعي.
كما عرفه ناجي إبراهيم مدير المكتب العربي لإلعالم األمني عام 1996م اإلعالم
األمني هو (مختلف الرسائل اإلعالمية المدروسة والتي تصدر بهدف توجيه الرأي العام
لتحقيق الخطة الشاملة والتصدي لألسباب الدافعة الرتكاب الجريمة والتوعية بأخطار الجرائم
وارشاد المواطنين وتبصيرهم بأساليب الوقاية من الجريمة من خالل تدابير مختلفة ،وتنمية
حسهم األمني واشعارهم بمسؤوليتهم الجماعية عن مكافحة االنحراف والجريمة ونشر الحقائق
عن األحداث األمنية دون تهويل أو تهوين ،باإلضافة إلى تشجيع المواطنين على التعاون
مع رجال الشرطة وابراز الوجه الحقيقي اإليجابي لخدمات الشرطة ودورها اإلنساني
واالجتماعي ،واسهامها في حفظ حركة الحياة بانتظام ،مع إظهار تضحيات رجال الشرطة
لتحقيق األمن واألمان) (.)1
وعرف علي بن فائز الجحنى اإلعالم األمني بأنه (كل ما تقوم به الجهات ذات
العالقة من أنشطة إعالمية ودعوية وتوعوية بهدف المحافظة على أمن الفرد الجماعي،
وأمن الوطن ومكتسباته في ظل المقاصد والمصالح المعتبرة)

()2

فاإلعالم من وجهة نظر

الجحنى ،عليه أن يضطلع بوظيفته في توعية المجتمع أمنياً ،وال يحول هذا التخصص دون
مساعدة اإلعالم العام في كل ما من شأنه تعزيز الثقة في صفوف أفراد المجتمع بأهمية
وجدوى التعاون ألنهم خير عون لرجل األمن وأقربهم علماً بالكثير من الجرائم التي تحدث،

( )1د .عبد المحسن بدوي محمد احمد ،الجودة الشاملة في العمل اإلعالمي ،مرجع سابق ،ص .96 - 95

( ) 2د .علي بن فائز الجحنى ،نظرة على اإلعالم األمني ،مجلة األمن و ازرة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ،العدد الثامن ،ص .16
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فمنهم المجني عليه والجاني ومنهم الشهود ،ومنهم أهل الخبرة ،وبهذا تسد أية ثغرة يمكن أن
تنفذ منها أية جريمة أو انحراف أو خلل مخالف للقيم وثوابت المجتمع ،فبقدر ما ينجح
اإلعالم في توعية الجمهور من الجرائم ،بقدر ما يستتب األمن واالستقرار والتوافق واالنسجام
االجتماعي.

()1

وعرفه اللواء رؤوف المناوي ،أول المؤسسين لمركز متخصص لإلعالم األمني ،أن
اإلعالم األمني يعني (مختلف الرسائل اإلعالمية المدروسة ألتي تصدر من األجهزة المعنية
بو ازرة الداخلية ،بهدف توجيه الرأي العام نحو تحقيق جوانب الخطة األمنية الشاملة باستخدام
جميع وسائل اإلعالم المتاحة ،إلحداث التأثير المنشود في الجماهير بكل فئاته ،كما يشمل
التنسيق مع الهيئات ألتي يرتبط عملها بجهاز األمن إلرساء دعائم األمن واالستقرار ،كما
يشير إلى أن اإلعالم األمني هو تلك المساحة اإلعالمية المخصصة للعمل الشرطي بوسائل
اإلعالم المختلفة ،وذلك لإلعالم الشامل عن الشرطة كجهاز رسمي متكامل.

()2

اإلعالم األمني في اإلسالم:
يتمسك بالصدق ويتسم باألمانة ويعتمد على اإلقناع العقلي الذي يستمد وجوده من
منطق الحق ،والعدل ،ويستهدف الوصول إلى اإلنسان أيا كان لونه أو لسانه ليستنقذه ،على
تحقيق رسالة الحياة في ظل مناهج الدين ،ويستثمر فيه القيم ،ال يثير الشهوة وجوامع
الغريزة ،وأسباب البغي والعدوان.

()3

أهداف اإلعالم األمني:
يقوم اإلعالم األمني بصياغة بنية المجتمع ونظمه االجتماعية وقيمته الروحية وأنماط
ثقافته وتراثه الحضاري ،ويفسر القوانين األمنية للمواطنين و خلق الوعي األمني لدى
المواطنين وكشف أنماط الجريمة ومعالجة األسباب التي تؤدي إلى اإلخالل باألمن وتعزيز
( ) 1علي بن فائز الجحنى ،اإلعالم األمني والوقاية من الجريمة ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،الرياض،2000 ،
ص.33-32

( )2د .حمدي شعبان ،اإلعالم األمني وادارة األزمات والكوارث ،مرجع سابق ،ص.43

( ) 3أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،أعمال الندوة العلمية ،تكوين رأي عام واق من الجريمة ،الرياض2001 ،م ،ص
.129
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دور رجال الشرطة في مجال األمن وسالمة المواطن وتوثيق العالقة بين رجال الشرطة
وأف ارد المجتمع ،وانماء السلوك االجتماعي العام لالهتمام باألمن والسكينة ويتمثل ذلك
بحمالت إعالمية تهدف إلى توعية المواطنين وتبصيرهم بواجبهم حيال األمن العام وارشادهم
إلى أقوم السبل التي يتعين عليهم انتهاجها لحماية أرواحهم وأموالهم من أخطار الجريمة،
توفير المعلومات األمنية التي تضمن للجمهور حق المعرفة فيما يدور حوله من قضايا
المجتمع األمنية ذات الصلة بحياته في الحاضر والمستقبل وتفعيل سبل اإلتصال بين
األجهزة األمنية من جانب والجمهور من جانب ،ونشر المعرفة بين صفوف رجال األمن
وتزويدهم بكل جديد في مجال تخصصاتهم واقامة الندوات والمحاضرات ولكل ما من شأنه
أن يسهم في ترقية إهتماماتهم بنحو أفضل.

()1

أهمية اإلعالم األمني:
هو إعالم موضوعي يقدم المعرفة األمنية إلى الناس بهدف رفع درجة الوعي األمني
وخاصة في المجتمعات النامية التي تحتاج شعوبها إلى تحسين الواقع نحو األفضل ،ويزيد
اإلعالم األمني من قوة المشاركة الجماهيرية في خدمة قضايا المجتمع األمنية ،ويزيد من
االرتباط بين المجال األمني ووسائل اإلعالم ويشكل مدخالً مناسباً إلى ترقية العقول ويقدر
البساطة والصدق في التناول والعرض لموضوعات اإلعالم األمني ،ويعمل على تضيق
الهوة بين الثقافة العامة و المعرفة العلمية األمنية والتي ظلت لفترة طويلة حك ًار على
المتخصصين في المجال األمني (.)2
عناصر اإلعالم األمني:
وعناصر عملية اإلعالم األمني هي ذاتها عناصر أية عملية إعالمية وان كان لكل
منها خصائص نوعية معينة تميزها عن عناصر اإلعالم العام ومجاالت اإلعالم
التخصصي األخرى وهي:

()1مركز الدراسات والبحوث ،العمل اإلعالمي األمني المشكالت والحلول ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض2005 ،م ،ص .17-16
( )2المرجع نفسه ،ص .12
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القائم باالتصال:
القائم باالتصال في عملية اإلعالم األمني هو الجهات األمنية المختصة سواء تم
ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر والفيصل في تحديد الشكل المباشر أو غير المباشر يتمثل
في الظروف التي يتم خاللها إطالق الرسالة اإلعالمية األمنية وموضوع الرسالة والجمهور
المستهدف ،حيث هنالك ظروف تتطلب أن يكون القائم باالتصال الجهة األمنية المختصة،
في حين تفرض ظروف أخرى استخدام الشكل غير المباشر ،كما أن بعض الموضوعات
يكون من المالئم أن يتم تناولها من جانب رجال األمن أنفسهم بينما موضوعات أخرى يكون
من المالئم تناولها بواسطة أطراف أخرى ،وكذلك الحال بالنسبة للجمهور المستهدف ،واحد
الخصائص الحاكمة لفعالية العملية اإلعالمية تتمثل في درجة الثقة التي يتمتع بها القائم
باالتصال لدى جمهور المتلقين ومدى قدرته ومهارته في نقل الرسالة ومدى اقتناعه الذاتي
وايمانه بالرسالة التي يقوم بنقلها ،والمامه بالجوانب الفنية التي يشتمل عليها محتوى الرسالة،
نظر ألهمية وحساسية
ًا
وتزداد أهمية مثل هذه الخصائص بالنسبة لإلعالم األمني
الموضوعات والقضايا التي يتناولها ،والخاصية النوعية للقائم باالتصال في نطاق اإلعالم

محددا له هذا االختصاص وذلك بخالف األنماط
احدا
ًا
األمني تتمثل في كونه
ً
مصدر و ً
األخرى من اإلعالم المتخصص الذي يمكن أن تحتمل تعدد المصادر القائمة باالتصال.
الرسالة:
وتتمثل في الفكرة أو الموضوع أو الرؤية أو الخبر أو المعلومة أو الحدث المراد نقله،
والرسالة تمثل صلب العملية اإلعالمية ،وهى تتكون من شكل ومضمون ،والشكل البد وان
يتناسب مع المضمون ويتالءم مع وسيلة اإلعالم التي سيتم استخدامها كما أن التوازن بين
الشكل والمضمون من األمور األساسية إلطالق رسالة فعالة فال ينبغي أن يتغلب احدهما
بعيدا عن الهدف المنشود ،فإذا
على اآلخر ألن هذا يضعف من اثر الرسالة وقد يوجهها ً

ازداد معدل اإلثارة في الرسالة فإن هذا يجذب المتلقي لالهتمام بالشكل ويقلل من اهتمامه

وفهمه لمحتوى الرسالة كما أن االهتمام بالمضمون على حساب الشكل الذي تتخذه الرسالة
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يعد من العوامل الرئيسة النصراف المتلقين عن الرسالة وعدم اهتمامهم بها بل وقد يؤدى
هذا إلى إضعاف ثقتهم بالقائم باالتصال ألن البعض قد يفسر هذا على انه عدم احترام من
جانبه لهم أو على انه تعبير عن مستوى مهني إعالمي منخفض ،و جانب آخر هام البد
افر في الرسالة اإلعالمية وخاصة األمنية وهو التوازن في كم المعلومات الذي
وان يكون متو ًا

تحتويه الرسالة فال ينبغي أن تحتوى الرسالة على كم كبير أو مبالغ فيه من المعلومات
بحيث ال يستطيع المتلقي أن يستوعب هذا الكم وال يجب أن يكون كم المعلومات محدودا
بحيث ال يفي باحتياجات المتلقي ألنه في هذه الحالة سوف يقوم باستكمال المعلومات

ذاتيا أو من خالل اآلخرين األمر الذي يؤدى إلى تشويه الرسالة اإلعالمية أو
الناقصة ً
تحريفها بما يخل بالهدف المراد الوصول إليه من إطالقها ،هذا باإلضافة إلى ِّ
الد َّقة والوضوح
وعدم استخدام أي ألفاظ أو جمل تقبل تأويالً وتفسيرات متعددة.

()1

الوسيلة اإلعالمية:
من المعروف أنه توجد ثالثة أنواع من الوسائل اإلعالمية ،المقرؤة ،والمسموعة،
والمرئية ،وال يمكن القول بأفضلية نوع على نوع آخر ألن العوامل المحددة لتفضيل وسيلة
على وسيلة أخرى تتمثل في طبيعة موضوع الرسالة وخصائص الجمهور المستهدف
واألهداف المراد الوصول إليها من إطالق الرسالة وتوقيتها ،وقد يتطلب األمر استخدام أكثر
من وسيلة في وقت واحد إال انه في هذه الحالة البد من مراعاة طبيعة الوسيلة من هذه
الوسائل عند تصميم وانتاج الرسالة اإلعالمية ،فالرسالة التي تصمم وتنتج لوسيلة مرئية
تختلف عن الرسائل المصممة للوسائل األخرى ،واألهم أن يأخذ في االعتبار عند تصميم
الرسالة اإلعالمية المزايا النسبية الخاصة بكل وسيلة وذلك لتوظيفها التوظيف األمثل الذي
يخدم األهداف المراد الوصول إليها ،وأيضاً تتطلب عملية استخدام أكثر من وسيلة إلطالق
الرسالة اإلعالمية ضرورة التنسيق فيما بينها بحيث ال يوجد أي تناقض في جوهر محتوى

( ) 1د .خيرى خليل الجميلى ،االتصال ووسائله في المجتمع الحديث،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية1997 ،م ،ص .21
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الرسالة اإلعالمية المراد توصيلها للجمهور المستهدف ،ومراعاة التوقيت فيما بينها من حيث
النشر واإلذاعة ،وبالنسبة لإلعالم األمني فهو األقرب إلى استخدام أكثر من قناة لنقل
رسالته وذلك التساع نطاق الموضوعات التي يتناولها وأهميتها النسبية المرتفعة بالنسبة
لقطاعات كبيرة من المجتمع األمر الذي يعنى اتساع قاعدة الجمهور المستهدف وتنوع
خصائصه وعاداته االتصالية ،هذا فضالً عن تعدد المستويات النوعية التي يخاطبها اإلعالم
األمني األمر الذي يتطلب نقل رسائله من خالل عدة وسائل وعدم االقتصار على قناة
واحدة إال إذا كانت هناك ظروف موضوعية تتطلب ذلك.

()1

الجمهور المستهدف:
يعد الجمهور المستهدف احد العناصر الحاكمة ألي عملية إعالمية ،فتبعا لخصائص
هذا الجمهور وعاداته وتقاليده وقيمه ومفاهيمه ورؤاه تتشكل العملية اإلعالمية ،وعلى
المخطط اإلعالمي أن يضع في االعتبار خصائص الجمهور المتلقي للرسائل اإلعالمية،
التي قد تشتمل على بعض األفكار والرؤى الجديدة  ،بحيث يقدمه بالشكل وبالصيغة التي ال
ينتج عنها أي شك أو حذر أو صدام مع الجمهور المتلقي ،و هذه المسالة تعد إحدى
المعضالت التي تواجه اإلعالم في كافة المجتمعات ،وهناك عدة استراتيجيات للتغلب عليها
أو على األقل تجنب آثارها السلبية ،وأبرزها اإلستراتيجية التي 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
لقبولها والتسليم بصحتها ،واإلستراتيجية الثانية هي إستراتيجية بناء اتجاه لقبول الرسالة
الجديدة دون الدخول في صدام مع االتجاهات القائمة ألن الهدف هو توصيل الرسالة وليس
الصدام مع الذين يحملون أفكا ار مضادة لها ،واإلستراتيجية الثالثة هي إستراتيجية القاطرة
وتقوم على أساس وجود مجموعة في كل جماعة من قادة الرأي الذين يكون لهم تأثير في

( )1د .خيرى خليل الجميلى ،االتصال ووسائله في المجتمع الحديث ،مرجع سابق ،ص .22
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باقي أعضاء الجماعة ومن ثم فيمكن البدء بتوجيه الرسالة إليهم ثم يقومون هم بعد ذلك
بنشرها بين قطاعات أوسع ،ومن ثم فهم بمثابة القاطرة التي تشد وتجذب باقي األطراف نحو
وجهة معينة ،وبعض الدراسات تطلق على هذه اإلستراتيجية إستراتيجية االتصال على
مرحلتين،وهناك العديد من االستراتيجيات األخرى في هذا المجال واإلعالم األمني يحتاج
إلى معظم هذه االستراتيجيات بل ال نغالي إذا ما ذكرنا انه يحتاج إلى ابتكار استراتيجيات
خاصة به في هذا المجال من خالل توثيق وتحليل الخبرات المتراكمة في هذا الشأن.

()1

التغذية العكسية:
أحد العناصر الهامة ألية عملية إعالمية فعالة ألنها تتضمن ردود أفعال المتلقين
على الرسالة اإلعالمية ومن ثم فهي بمثابة اكتمال دورة االتصال التي تمهد لدورة جديدة،
وهى تدل على وصول الرسالة إلى الجمهور ومن خالل تحليلها يمكننا أن نعرف هل وصلت
الرسالة إلى الجمهور المستهدف أم أنها قد ضلت طريقها ،كما أنها توضح رؤية المتلقين
الفعليين للرسالة وفهمهم لها ومدى اقتراب أو ابتعاد ذلك الفهم واإلدراك عن المحتوى أو
المعنى المراد توصيله كما أن التغذية العكسية توضح لنا نوعية استجابتهم للرسالة من حيث
مدى القبول أو الرفض سواء للشكل أو الموضوع أو االثنين معًا .وكل هذه األمور تمثل
مداخل مهمة لتطوير وتحديث العملية اإلعالمية وزيادة كفاءتها وفعاليتها باستمرار ،ويتطلب
اكتمال دورة االتصال واإلعالم ضرورة أن يراعي المخطط اإلعالمي توفير كافة الوسائل
والسبل التي تتدفق من خاللها ردود األفعال الناجمة عن إطالق رسالته اإلعالمية .واإلعالم
األمني بحكم طبيعته وخصائصه النوعية في أشد الحاجة لذلك فهو بحاجة إلى التأكد من
وصول رسائله إلى الجمهور المستهدف وبحاجة إلى التيقن من مستوى تطابق فهم هذا
الجمهور للمعنى المراد توصيله هذا فضالً عن حاجته إلى التَّ َعُّرف على نوعية استجابة هذا

الجمهور لرسائله اإلعالمية (.)2

( ) 1د .محمد صاحب سلطان ،مبادئ االتصال األسس والمفاهيم ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان2014 ،م ،ص .87 -80

 .2د .أديب خضور ،أولويات تطوير اإلعالم األمني العربي واقعه وأفاق تطوره ،أكاديمي ة نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث،
الرياض1990 ،م ،ص .43-37
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خصائص اإلعالم األمني:
 .1األمانة:
هي جوهر العملية اإلعالمية ،ألن طرح الواقع والتعريف به ،أو نشر الخبر أو الرأي
َّحفية ،واإلعالم
أو كتابة المقالة بمنظار األمانة يكون بمثابة صمام األمان في الرسالة الص َ
األمني يحمل أمانة ِّ
اطالع الجماهير على حجم المخاطر التي تطرحها التحديات ،ومدى
اآلثار التي تتركها االنحرافات على األمن االجتماعي.
 .2الصدق:
ويمثل دعامة قوية من دعائم اإلعالم ،والصدق هو إلقاء الكالم على وجه يطابق
الواقع ،وعكسه الكذب ،والصدق يكون مع اهلل ثم النفس ومع المجتمع ،والصدق من
الخصائص التي انفرد بها اإلعالم األمني ،ويحرص اإلعالم األمني من خالل مفهوم
الصدق على أن يسمح بانسياب وتدفق المعلومات الصحيحة للجمهور و أجهزة اإلعالم
بصدق ،وأن تقام جسور من التعامل و التعاون بين مصادر األخبار وبين وسائل اإلعالم
من جهة ،وتعزز الثقة وتقوي الروابط من جهة ثانية.
 .3اإلخالص:

من الخصائص التي انفرد بها اإلعالم األمني في تأليف كالمه واختيار ألفاظه،

وذلك ينعكس على أمن المجتمع وتماسكه وتألفه.

 .4القدوة الحسنة:

يبلغ اإلعالم مداه من خالل القدوة الحسنة ،التي تقود إلى نشر المبادئ والقيم

الرفيعة.

 .5مراعاة النظام العام:

نجد أن اإلعالم األمني من خالل رسالته يقوم بتوضيح األنظمة والقوانين واللوائح،

وتبصير المجتمع بالحقوق والواجبات ،ومنع التذرع بالجهل باألنظمة والقوانين ،وكل ذلك في

إطار النظام العام ،الن مخالفة النظام تمس مصلحة المجتمع.
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 .6مراعاة التوقيت:
التوقيت في مجال اإلعالم األمني معناه اغتنام الفرصة التي من شأنها أن تؤثر في
عقل المرسل إليه ،فتحري الوقت المالئم لبث الرسالة اإلعالمية أدعى لالستجابة المؤثرة.
 .7مراعاة التكرار للرسالة اإلعالمية في األوقات التي تحتاج إلى تكرار.
 .8مراعاة لغة القوم المخاطبين ومستوى عقولهم.
 .9التعاون.

()1

وظائف اإلعالم األمني:
تتعدد وظائف اإلعالم األمني ويمكننا أن نشير إلى أهم هذه الوظائف على النحو
التالي:
 .1خلق صورة ذهنية ايجابية لدى المواطنين عن األجهزة األمنية ووظائفها ومهامها
باعتبارها في األساس موجهة لتحقيق الصالح العام المشترك لكافة أبناء المجتمع.
 .2تنمية روح المشاركة واالرتباط بين أجهزة األمن وأبناء المجتمع على أساس أن
تحقيق األمن يمثل ضرورة أساسية لكل أبناء المجتمع وان تحقيق األمن واالستقرار يتطلب
تكاتف جهود الكافة.
 .3إعداد البيانات واألخبار اإلعالمية المتعلقة بالجوانب األمنية.
 .4التغطية اإلعالمية لكافة األحداث المتعلقة بأجهزة األمن.
 .5التعريف باألنشطة المختلفة التي تقدمها أجهزة األمن والتي تدخل في نطاق
الخدمات الحكومية الرسمية التي يحتاج إليها المواطنون وشرح اإلجراءات الالزمة لحصول
المواطنين على هذه الخدمات.
 .6التوعية بكل ما هو جديد في نطاق الجريمة خاصة الجرائم االلكترونية وغيرها من
أنواع الجرائم الجديدة التي بدأت في الظهور في المجتمعات المعاصرة ،هذا فضالً عن

( ) 1أعمال الندوة العلمية ،تكوين رأي عام واق من الجريمة ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،من 2001/1/26 -24م،
ص .142 - 129
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غرس المفاهيم األمنية لدى المواطنين وتحصينهم من الوقوع في براثن الجريمة بما يدعم
أوجه التعاون بينهم وبين أجهزة األمن.
 . 7توجيه الجمهور لإلجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة خطر داهم أو عند
مشاهدة جريمة.
 .8التسويق للسياسات واألنشطة األمنية المختلفة واالستطالع المنتظم آلراء
المواطنين بصدد الخدمات التي تقدمها و ازرة الداخلية وذلك للتوصل إلى األساليب المالئمة
لتطوير األداء باستمرار.
 .9السعي المستمر والمنظم لتشكيل بيئة حاضنة لألنشطة األمنية وخلق رأي عام
مساند لها.
 .10إعداد السيناريوهات الالزمة للتعامل اإلعالمي مع األزمات األمنية المحتملة.
 .11إيجاد اآلليات التي تكفل التنسيق والتعاون مع وسائل اإلعالم المختلفة في
المجتمع.
جيا
 .12المتابعة الدقيقة والمستمرة لما ينشر في وسائل اإلعالم المختلفة
داخليا وخار ً
ً

بصدد الموضوعات األمنية أو ذات الصلة باألجهزة األمنية وتوثيقها وتحليلها من زوايا
ومنظورات متعددة واالستفادة منها في وضع االستراتيجيات والخطط األمنية.

()1

العقبات التي تواجه اإلعالم األمني:
تواجه اإلعالم األمني العديد من العقبات في واقع الممارسة ويمكننا أن نشير إلى أهم
هذه العقبات وهي:
عقبة اإلفصاح والسرية:
وهي عقبة ترتبط بكل من اإلعالم الذي يسعى إلى السبق ومن ثم اإلفصاح السريع
بصدد أي حدث وهنالك أحداث تتطلب االحتفاظ بقدر من السرية لبعض المعلومات ،والواقع
أن أحد المهام الرئيسة لإلعالم األمني هي الوصول إلى نقطة التوازن المالئمة بين ما يمكن
اإلفصاح عنه وما يجب حجبه.
( )1د .بركة بن زامل الحوشان ،اإلعالم األمني واألمن اإلعالمي ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض2004 ،م ،ص .87 -79
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عقبة األمن والحرية:
وهى عقبة تواجه كافة المجتمعات المعاصرة وتتمثل في أن متطلبات تحقيق األمن
في بعض الظروف قد تؤدى إلى تقييد للحريات وهو األمر الذي يتعارض مع األسس التي
تقوم عليها النظم الديمقراطية،والواقع أن الخبرات المعاصرة توضح أن األولوية يجب أن
ت عطى لالعتبارات األمنية وهو األمر الذي شهدته أعرق الديمقراطيات على أن يكون ذلك
في إطار القانون والشك أن اإلعالم األمني يواجه هذه اإلشكالية وعليه أن يتعامل باألساليب
المالئمة.
عقبة األحكام المسبقة:
هي عقبة تواجه األجهزة األمنية في معظم دول العالم ويرجع ذلك لطبيعة المواقف
التي يتعامل فيها اإلنسان العادي مع أجهزة األمن والى طبيعة بعض المهام األمنية كالضبط
واإلحضار والقيام بالحمالت األمنية وغيرها هذا فضال عن الثقافة السائدة في المجتمع
والتي تشكل رؤية الناس لألمن وأجهزته وأنشطته والتي في اغلب األحيان تكون سلبية
ويترتب على ذلك أن ما يقدمه اإلعالم األمني قد يتم استقباله وفهمه وتفسيره بعيدا عن
الواقع واستنادا إلى األحكام المسبقة (.)1
معوقات تحد من فاعلية اإلعالم األمني:
من الرغم من كون اإلعالم األمني تخصصًا جديدًا في الدراسات اإلعالمية و األمنية
والذي نرجو له النجاح في تأدية رسالته السامية وتحقيق الكثير من االنجازات لرفعة المجتمع
في التوعية األمنية ،إال أنه مازال يواجه بمجموعة من المعوقات التي تحد من انطالقه وتقلل
من فاعليته ،وأن هنالك معوقات تنبع من داخل المؤسسات األمنية على مستوى اإلعالم
األمني العربي ،وهناك العدي د من الدراسات التي تطرقت لهذا الموضوع محددة لتلك
المعوقات منها:

( )1د .بركة بن زامل الحوشان ،اإلعالم األمني واألمن اإلعالمي ،مرجع سابق ،ص .83-81
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 .1تواضع اإلمكانات والقدرات:
في دراسة تطبيقية أجراها المكتب العربي لإلعالم األمني لمتابعة تنفيذ الخطة
اإلعالمية العربية الموحدة لمكافحة ظاهرة المخدرات بالتطبيق مع الدول العربية عام
1988م ،أوضحت ضعف البنية األساسية لإلعالم األمني العربي ،نتيجة عدم وجود كيانات
إدارية أمنية مسؤولة عن اإلعالم ،واالكتفاء بإسناد هذه المهمة إلي إدارات العالقات العامة
واإلنسانية بو ازرات الداخلية العربية دون تخصيص إدارة مستقلة مفتقده الصالحيات
واإلمكانيات المادية ،أو النظم اإلدارية والتنظيمية.
 .2عدم قناعة القيادات األمنية بأهمية اإلعالم األمني:
يتضح ذلك من خالل المقومات الالزمة لإلعالم األمني في أداء دوره سواء
بالعناصر البشرية أو اإلمكانات المادية ،أو النظم اإلدارية والتنظيمية ،باإلضافة إلى أن
الجهة القائمة والموجهة لإلعالم األمني العربي غير مؤهلة إعالميًا ،مما ترك الكثير من
اآلثار السلبية علىاإلعالم األمني منها أن اإلعالم األمني العربي أصبح منقاداً لمفاهيم
ومعايير القيادات الشرطية غير المؤهلة ،وتخلف اإلعالم األمني عن مواكبة التحوالت في
الحياة العربية ،كما اتسم اإلعالم األمني بالطابع الرسمي والدعائي.
 .3عدم وجود إستراتجية إعالمية أمنية واقعية.
 .4عدم وجود سياسات إعالمية واضحة.
 .5غياب الخطط والبرامج اإلعالمية.
 .6عدم وجود كادر إعالمي أمني عربي.
 .7عدم االنفتاح على خبرات الدول المتقدمة.

()1

( )1د .جاسم خليل ميرزا ،اإلعالم األمني بين النظرية والتطبيق ،مركز الكتاب للنشر ،القاهرة2006 ،م .ص .33-30
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تطور اإلعالم األمني:
اإلعالم األمني أصبح حاجة ضرورية ألنه إعالم متخصص يتعامل مع القضايا
األمنية ويعالجها بمصداقية وشمول ،وأصبح اإلعالم األمني طلباً أساسياً في المجتمع نظ ًار
لدوره الكبير في عملية التوعية األمنية ،وعلى المستوي العربي تم توظيف الرسالة اإلعالمية
بكافة أنواعها لمواجهة الق ضايا األمنية وتوعية المواطن من خالل التوعية المرورية ،والتوعية
بأضرار المخدرات وسبل مكافحتها ،ونشر أخبار الجرائم مع التأكيد عن أن الجريمة ال تفيد
وان المجرم ال يمكن أن يفلت من العقاب ،ومع تطور اإلعالم األمني تم أنشا المكتب
العربي لإلعالم األمني يتبع لمجلس الوزراء الداخلية العرب ومقره القاهرة ومن مهامه العمل
على تحقيق التعاون والتنسيق بين الجهود اإلعالمية األمنية بين الدول األعضاء ،واعداد
الخطط العربية الشاملة للتوعية األمنية (.)1
البداية العلمية لإلعالم األمني في السودان :
كانت بداية اإلهتمام بمصطلح في العام 2000م وذلك بعد حصول البرفيسور عبد
المحسن بدوي محمد أحمد علي درجة الدكتواره في اإلعالم األمني من جامعة الجزيرة
وانضمامه في نفس العام إلى جامعة الرباط الوطني التابعة لو ازرة الداخلية وكانت البداية
الحقيقية لمسيرة اإلعالم األمني بجامعة الرباط بإنشاء مركز الرباط للمؤتمرات و التدريب
اإلعالمي في  27يناير  2002م وكان وراء إنشاء المركز وزير الداخلية انذاك اللواء ركن
عبدالرحيم محمد حسين وتخصص المركز في مجال اإلعالم األمني و التوعية األمنية تدريبًا
وتدريسًا .في العام 2005م وبقرار من مجلس الجامعة تمت الموافقة بترفيع مركز الرباط
لمعهد الدراسات اإلعالمية للمزيد من االهتمام بالدراسات اإلعالمية في مجال اإلعالم
األمني و التوعية األمنية وتمت إجازة مناهج اإلعالم األمني على مستوى الدبلوم العالي و
الماجستير و الدكتواره في اإلعالم االمني وفقاً لخطاب التعليم العالي بالرقم
1د .علي بن فائز الجحني ،اإلعالم األمني والوقاية من الجريمة ،الرياض2000 ،م ،ص .124
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( و ت ع ب /4/أ/ت/ح )3/5/بتاريخ 2005/1/9م  ،وتمت موافقة التعليم العالي بإجازة
برامج البكالريوس و الدبلوم بالخطاب رقم ( )21لسنة 2010م وفي /22مارس2010/م تم
ترفيع المعهد إلى كلية اإلعالم وأفردت كلية اإلعالم قسم خاص باإلعالم األمني  ،حتى
العام  2013تخصص حوالي  150طالب وطالبة على مستوى البكالريوس  ،و  108على
مستوى الدبلوم العالي  ،و  55في مجال الماجستير  ،و  7في مجال الدكتواره .

( )1

( ) 1الدورة التدريبية ع تنمية مهارات العاملي في أجهزة اإلعالم األمني ع خالل الفترة م 2014/2/13-9م ع تجربة اإلعالم األمني بالشرطة
السودانية ع إعداد أ.د عبد المحس بدوي محمد أحمد ع الرياض ع 2014م ع ص. 10-30
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المبحث الثاني
دور اإلعالم األمني في التوعية األمنية
ويعول عليه
يمثل اإلعالم محو اًر أساسياً لمختلف قضايا المجتمع السِّياسية واألمنية َّ
كثي اًر في التوعية في قضايا المجتمع سواء كانت قضايا أمنية أو صحية أو تعليمية أو
اقتصادية ،ويأتي دور اإلعالم األمني في النظر إلى مضمون الرسالة اإلعالمية المقدمة إلى
المجتمع ،سواء كانت رسالة تثقيفية ،أو ترفيهية ،أو إخبارية موجهة لعامة جمهور المجتمع
السُّودان ي ،وخاصة الرسائل الموجهة لشرائح معينة مثل األسرة و المرأة والطفل ،لذلك ال بد
من دور لإلعالم األمني يتمثل في التعامل اإليجابي مع مهددات األمن االجتماعي
السُّوداني ،والحفاظ على أمن المجتمع من خالل ما ننشره من قضايا وأحداث عن الجريمة.
وهدفت إستراتيجية الجودة الشاملة في اإلعالم األمني من خالل اإلستراتيجية األمنية
اإلعالمية إلى تحصين المجتمع ضد الجريمة بغرس القيم اإلسالمية الفاضلة ،وغرس التحلي
بروح السلوك القويم واحترام القانون ،و توعية المواطن بسبل الوقاية من الجريمة ،تكوين رأي
عام واعي بأخطار الجريمة وضرورة مكافحتها ،والتنسيق مع األجهزة ذات الصلة لوضع
ضوابط علمية وعملية تحكم التناول اإلعالمي للجريمة والمهددات األمنية للبالد (.)1
وهنالك مجموعة من األهداف التي يجب أن تتبناها أجهزة األمن في هذا العصر
الحديث وتسعى إلى تحقيقها وتعمل ما في وسعها على إعالم كافة أفراد المجتمع بها دون
لبس أو غموض وأن الصَّحافة واحدة من وسائل االتصال الجماهيرية ينبغي عليها أن تعمل
وفق هذه األهداف والتي تتمثل في أن تشعر المواطن بأن هنالك سلطة متمثلة في أجهزة
األمن قادرة على حمايته وحميات ممتلكاته وتسهر على أمنه ،وترسيخ االعتقاد لدى المواطن
بأن األجهزة األمنية مستعدة لتقديم كل المعلومات التي يحتاجها والتي تتعلق بسالمته
وسالمة المجتمع والتي تهدد استق ارره ،والعمل على تأمين اليقظة التامة حتى يطمئن الناس
()1د .عبد المحسن بدوي محمد احمد ،الجودة الشاملة في العمل اإلعالمي ،مرجع سابق ،ص .98
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في حياتهم من خالل تنفيذ سياسة وقائية إلقناع المواطن بان المجتمع الذي ينتمي إليه قد
أوكل مهمة أمنه واستق ارره إلى فئة مختارة قادرة ومتمكنة من دورها االجتماعي األمني (.)1
وأن دور الصَّحافة ال بد أن يلبي هذه المتطلبات ،حيث تبقي المواطنين على
اإلطالع على المعلومات المتعلقة بالمسائل العامة وتبرر لهم مدي الخيارات المتوافر في
أي وقت ،وان تقوم بدور الحارس أي تلعب دور المراقب وأن تقوم بمهمة عمل االرتباط في
انسياب المعلومات مابين الدولة والمواطنين (.)2
التوعية األمنية:
يعرف الوعي األمني بأنه إدراك الفرد لذاته وادراكه للظروف األمنية المحيطة به،
وتكوين اتجاه عقلي إيجابي نحو الموضوعات األمنية العامة للمجتمع ،أي أنه يشتمل على:
 .1اتجاه عقلي يعكس تصور الفرد لذاته ،وأهمية سيادة األمن على المواقف االجتماعية
والظروف المحيطة به في المجتمع ،ويتبلور ذلك في ترسيخ مفهوم الوقاية من
الجريمة في األذهان ،وتعلم األفراد كيفية إدارة حياتهم المعيشية العادية بطرق وأساليب
تكفل لهم ولذويهم وأموالهم الحماية واألمن،ولفت أنظارهم إلى التصرفات التي تقع
ال يؤدي إلى إتاحة الفرصة لذوي السلوك
منهم بحسن نية رغم أنها تمثل إهما ً
اإلجرامي الرتكاب األفعال المشينة.
 .2إدراك أهمية المشاركة مع اآلخرين في اتخاذ موقف موحد ضد العبث باألمن أو
اإلخالل به ،وتنمية روح المشاركة يولد لدى الفرد سلوكاً اجتماعياًمرغوباً فيه ،هذا
السلوك هو ضرورة اجتماعية وأمنية إلنجاح خطط الوقاية من الجريمة وزيادة
فاعليتها،والمشاركة هي أحد مؤشرات توافق الشخص مع بيئته التي يعيش فيها،حيث
يساهم في نشـاط الجماعـة بزيادة كفايته الفردية لتلبية حاجاته الشخصية وحاجاته
المشتركة بتفاعل جهوده مع جهود اآلخرين،كما تعني دفع الجمهور إلى المشاركة في
()1د .علي بن فائز الجحني ،اإلعالمي األمني والوقاية من الجريمة ،مرجع سابق ،ص .383

()2د .سليمان جازع الشمري ،الصحافة والقانون في العالم العربي والواليات المتحدة ،مرجع سابق ،ص .70-69
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أداء الخدمات األمنية بالجهود الذاتية،والمشاركة في وضع الحلول لما يعرض من
مشكالت عامة.
ويعد أسلوب الوقاية هو أحد األساليب الهامة في عملية التوعية األمنيةانطالقًا من
ّ

مفهوم الوقاية خير من العالج ،كما أن التوعية تعزز المعرفة ،وال يخفى أن تبني المبادئ
تعد من األسس العامة لحماية المجتمع من
التي تهتم بالتوعية واإلرشاد ألفراد المجتمع ّ

االنحراف إلشعارهم بخطورة الجرائم والحوادث وانعكاساتها السيئة على المجتمــع ،وتوعيتهــم

بدورهم الهام في التعاون مع األجهزة األمنية لمحاربة الجرائم والحوادث.

()1

والتوعية األمنية تستهدف إستثارة الوعي لدى الجماهير ،وتلعب وسائل اإلعالم دو اًر
أساسيًا في خلق اإلحساس لدى األفرادبما يدور حولهم في هذا العالم وزيادة قدرتهم على
التقمص الوجداني ،أي تخيل الفرد لنفسه في ظروف اآلخرين ،ومن ثم فإن التجارب غير
المباشرة التي تقدمها وسائل اإلعالم عن مايجري من أحداث أو حتى ما تزخربه األعمال
الفنية،المسلسالت واألفالم وغيرها ،من تجارب واقعية أو غير واقعية يمكن أن يثير االنتباه
لدى األفراد ويحفزهم إلى التفكير في إمكان تكرارهذه التجارب معهم إذا لم يتخذوا
االحتياطات األمنية المناسبة ،وهذا يوضح اإلمكانات الهائلة لوسائل اإلعالم في التوعية
األمنية سواء كان ذلك بشكل مباشر من خالل عرض ما يجري من أحداث وتفسيره والتعليق
عليه ،أو بشكل غير مباشر من خالل األعمال الدرامية التي تستهدف تقديم الخبرات
والتجارب إلى أفراد المجتمع وتجسيدها في صور تكاد تكون واقعية لتسهيل عمليتي التخيل
والتذكر عندهم.
والتوعية األمنية هي إستثارة الوعي وتنميته في المجتمع تجاه قضية أو قضايا معينة
بهدف تغيير األنماط السلوكية ،أو تغير وتعديل اتجاهات الرأي العام تجاه هذه القضايا ،من

( )1د.بركة بن زامل الحوشان :أهميةالمؤسسة التعليمية في تنمية الوعياألمني ،ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع واألمن المنعقدة بكلية الملك
فهداألمنية بالرياض(1425/2/24 – 21هـ).
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اتجاهات سلبية إلي اتجاهات إيجابية ،أو من تعاطف إلى رفض ومواجهة حسب طبيعة
القضية وتأثيرها في المجتمع والموقف الذي يتعين على المجتمع اتخاذه منها ،والتوعية
األمنية ليست مهمة جهاز األمن أو جهاز اإلعالم األمني فقط ،بل هي مهمة وطنية من
الدرجة األولى ،ويجب أن تشارك فيها كافة األجهزة في الدولة من تعليمية ودعوية واعالمية
وثقافية وصحية ،وان تعمل كل هذه األجهزة في إطار منظومة فكرية واحدة.

()1

أهداف التوعية األمنية:
إن الهدف األساسي للتوعية األمنية هو أن تترجم المفاهيم المتعلقة باألمن والسالمة
سلوكًا في حياة الناس ومعاشهم يستفيدون منها في محافظتهم على حياتهم وتمتعهم خاللها
بأعلى درجات السالمة واألمن واالستقرار ،على أن إتباعهم لهذه القواعد يجب أن يكون عن
قناعة راسخة بأهميتها لسالمتهم وخطورة تجاهلها على حياتهم وأمانها ،باإلضافة إلى اليقين
الراسخ من قبلهم بأن مخالفتها منافية للسلوك القويم واألخالق الفاضلة في المقام األول؛ ال
بدافع من مخافة العقوبة المترتبة على المخالفة.
وتكمن أهداف التوعية األمنية في تحقيق المقاصد التالية:
 .1التقليل من المشكالت المتعددة التي تخلفها الجرائم والحوادث من النواحي االجتماعية
والنفسية والعضوية ،وما نتج عن ذلك من معاناة أو إنحراف للضحايا وأسرهم.
 .2التقليل من الخسائر البشرية واالقتصادية الناتجة من الحوادث والجرائم ،والمتمثلة في
التكاليف المباشرة للجرائم والحوادث ،والتكاليف غيرالمباشرة للدولة واألفراد والتي سبق
الحديث عنها.
 .3تضافر جهود أفراد المجتمع أمام كافة المهددات ،والوقوف منها موقف المدافع من
خالل اإلبال عن الجرائم والظواهر التي تنذر بقرب وقوعها ،أو عدم النكوص عن
أداء الشهادة.
( )1د .علي سيد إبراهيم عجوة ،اإلعالم األمني والعالقات العامة في مجال الشرطة ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات
والبحوث ،الرياض2005 ،م ،ص .158 -157
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 .4اإللمام باألنظمة والتعليمات التي تكفل الحياة اآلمنة ،ومقاومة الشائعات التي تقوض
دعائم أمن المجتمع وعوامل استق ارره.
 .5سيادة الحالة األمنية في ربوع المجتمع نتيجة الزدياد الوعي األمني لدى الجمهور،
وازدياد التعاون مع األجهزة القائمة على محاربة الجريمة ،والقبض على العابثين
والمستهترين.

()1

أهمية التوعية األمنية:
نجد أن المجتمعات نمت وتعقدت وتباعد المسافات بين األفراد والتجمعات البشرية
وبين السلطة المركزية ،مما يطلب ذلك إقامة جسور من المعلومات من الجانبين ،وان
المدينة الحديثة حملت معها الكثير مما يحقق رفاهية اإلنسان ويلبي الكثير من احتياجاته،
في نفس الوقت حملت معها الكثير مما يؤذي اإلنسان ويقوده إلي تدمير نفسه ومجتمعه
بقصد أو بدون قصد مثل المخدرات ،والنساء ،والحروب الداخلية ،أو اإلقليمية ،أو العالمية.
واإلعالم الحديث حمل معه تيسي ًار غير مسبوق في االتصال ،وفي المعرفة
اإلنسانية ،كما احتوى في ذات الوقت على عناصر ضارة ،وان ظاهرة التطرف واإلرهاب
فرضت نفسها على كل المجتمعات دون استثناء ،وان العمل الشرطي بما يرمز إليه من
السلطة والقوة يشوبه الكثير من سوء الفهم ،والكثير من احتماالت التجاوز ،وهذا يؤدي إلى
سلبية المواطن اتجاه العمل الشرطي ،ومن هناء تأتي أهمية التوعية األمنية للتجاوز الفجوات
واقامة جسور التواصل بين المجتمعات واألفراد والسلطة.

()2

وسائل التوعية األمنية:
وتعتبر الوسيلة هي العمود الفقري للتوصيل رسالة التوعية األمنية والبد أن تكون
وسيلة فاعلة في المجتمع ،لذلك إتبع اإلعالم األمني بجانب وسائل اإلعالم العام هذه
الوسائل:
( ) 1مصطفى بيلي ،أسس وقواعد إعداد خطة علمية عربية للتوعية المرورية ،مجلة الفكر الشرطي ،دبي ،المجلد السادس ،العدد الثالث1418 ،هـ.
( ) 2اإلعالم األمني المشكالت والحلول ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،الرياض2002 ،م ،ص .41 - 40
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أوال :األسرة:
األدَن ْو َن ألنه
األسرة وردت في لسان العرب بمعنى :أُسرةُ الرجل :عشيرتُه ورهطُهُ ْ
يتقوى بهم ،واألُسرةُعشيرةُ الر ِ
جل وأه ُل بيتِ ِه ،وفي معاجم اللغة اإلنجليزية (األسرة) العائلة

( ) Familyبمعنى كل الناس الذين يعيشون في نفس المنزل حيث يوجد األبوان واألبناء
ويكون بينهم رابطة الدم والقرابة ،ويعتمد مفهوم األسرة في الغرب على مبدأ المعايشة وارتباط
المصلحة.

()1

ال يوجد اختالف بين العلماء على أهمية األسرة وال على اعتبارها أقدم المؤسسات
اإلنسانية وأكثرها شيوعًا ،وال على اعتبارها الوحدة األساسية للتنظيم المجتمعي ألنه ليس
هناك مجتمع من المجتمعات ال يشتمل على بناء أسرى في صورة من صوره ،لكن العلماء
اختلفوا في تحديد تعريف اصطالحي جامع مانع لألسرة ،والسبب في ذلك يرجع لتعدد أنماط
األسرة من جهة وتعدد المشارب الفكرية وتنوع االتجاهات ،وعلى ذلك فقد تعددت التعريفات
االصطالحية لألسرة فمنهم من اعتبرها الجماعة اإلنسانية التنظيمية المكلفة بواجب
االستقرار وتطور المجتمع ،ومنهم من عرفها بأنها الخلية األساسية في المجتمع وأهم
جماعاته األولية التي تتكون من أفراد تربط بينهم صلة القرابة والرحم وتساهم في النشاط
االجتماعي في كل جوانبه المادية والعقائدية واالقتصادية ،كما عرفت بأنها مجموعة من
ٍ
ولكل منهم دوره
األفراد يربطهم الزواج والدم أو التبني ويؤلفون بيتًا واحدًا ويتفاعلون سويًا
المحدد مكونين ثقافة مشتركة ،وأيضا عرفت األسرة بأنها تجمع إنساني عالمي وهي إما
تكون كالوحدة األساسية بوصفها جماعة فتتميز وظيفياً بشكل واضح واما تتركب من أشكال
من العائالت فتكون أكثر تعقيدًا ،وعرفت األسرة بأنها ليست وحدة اجتماعية بسيطة وانما
نظام مركب ومعقد وهي تنظيم له بناؤه ووظائفه وله أهدافه ومن ثم تؤثر وتتأثر بالمناخ
االجتماعي واالقتصادي والسياسي المتغير.

()2

( )1عبدالمجيد سيد منصور وزكريا أحمد الشربينيع األسرة على مشارف القرن الحادي والعشري  :األدوار والمرض النفسي والمسؤولياتع دار
الفكر العربيع القاهرةع 2000مع ص .16
( )2شو ي أسعد محمودع علم اجتماع العائلةع دار البلديةع األردنع 2012مع ص .17
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والمالحظ من التعريفات السابقة انقسامًا بين العلماء يصنف إلى اتجاهين أحدهما
تقليدي يعرف األسرة بنسبتها لألبوين وأطفالهما فقط ،واآلخر أكثر شموليةً يعتمد المتعايشون
سوياً وفقاً ألهداف ومصالح مشتركة ،واالختالف في التعريفات االصطالحية يشير إلى
إشكالية برزت مؤخ ًار في المجتمعات بصفة عامة وفي المجتمعات العربية على نحو
الخصوص نتيجة للتحول في تركيب األسرة من ممتدة إلى نووية ،بحيث أصبح يلقى عبء
الوظائف واألدوار األسرية كامالً على األسرة التي تعني في مفهومها الضيق الوالدين
واألبناء فقط ،على عكس ما كان يتم سابقاً من مشاركة للمتعايشين في المحيط األسري
الواحد سواء كان انحدارهم األسري أفقي أو رأسي في القيام بوظائف وأدوار األسرة ،البد من
تفعيل دور األسرة الممتدة واألقارب والحي وحتى الشارع ليساهموا في استشعار ذات
مسؤولية األسرة في التوعية األمنية تفعيالً قوياً لهذا الدور.
وظائف األسرة:
األسرة هي المدرسة األولى التي يتلقى فيها الطفل مبادئ التربية االجتماعية
والسلوكية وآداب المحافظة على الحقوق وأداء الواجبات ،كما أن األسرة تصبغ على المجتمع
صفاتها فهي التي تكون الطفل وتصوغه وتحدد ميوله وتسد حاجاته ،ألن أول ما ينتقل إلى
الطفل عن طريق التقليد في الصوت والحركة هو لغة والديه وأفراد أسرته وتصرفاتهم
وسلوكهم الحياتي في المأكل والمشرب واشباع احتياجات الحياة األساسية ،فكلما كان السلوك
والتصرف منضبطاً وواعياً كلما انعكس ذلك على سلوك الطفل ،كما أنه بفضل الجو
األسريوالمحيط العائلي تنتقل إلى الناشئة تقاليد أمتهم ونظمها وعرفها الخلقي وعقائدهاوآدابها
وفضائلها وتاريخها وكثير مما أحرزته من تراث في مختلف الشئون ،فإذا وفقتاألسرة في أداء
هذه الرسالة الجليلة حققت البيئة االجتماعية آثارها البليغة فيالمجال التربوي ،ذلك أن األسرة
هي العنصر األهم والوحيد للحضانةوالتربية المقصودة في المراحل األولى للطفولة ،والواقع
أنه ال تستطيع أي مؤسسة عامةأن تقوم بدور األسرة في هذه المرحلة ،وال يتاحلهذه
المؤسسات مهما حرصت على تجويدأعمالها أن تحقق ما تحققه األسرة في هذه الناحية،
وعلى ذلك فإنه يقع على األسرةقسط كبير من واجب التربية الخلقية والوجدانية والعقلية
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والدينية في جميع مراحاللطفولة بل وفي المراحل التالية لها كذلك ،وفيما يختص بالجانب
األمني في التوعية األمنية ،فإن بناء األسرة وسيلة فعالة لتحقيق األمن وحماية أفرادها من
كافة المهددات المادية والمعنوية على حد سواء ،فعندما تحمي األسرة طفلها من كل
المخاطر المادية التي تهدد وجوده وسالمته وتميط كل أذي يعترضه وتباعد بينه وبين كل
خطر يمكن أن يصيبه ،وتحرص على توفير جو آمن سليم صحي لنموه ونشأته فإنها بذلك
تساهم في أمن وسالمة المجتمع ،وهي تساهم فيه من خالل حمايتها ألفراده بإحسان تربيتهم
وما تزرعه فيهم من القيم الفاضلة والسلوكيات الرشيدة وحسن الخلق والتعامل ،وما تعززه
فيهم من الوازع الديني والخلقي األمر الذي يحميهم من كل األخطار المعنوية ،التي تهدد
أمنهم وسالمتهم من انحرافات فكرية ،وعقدية وتطرف واجرام يمكن أن يجر عليهم ويالت
بقاءهم واستم اررية حياتهم ومن حولهم ،ووقاية المجتمع
تهدد سالمتهم وأمن مجتمعهم ،وتهدد َ
ال ،فهي المدرسة األولى التي
من الفوضى عن طريق التوعية األمنية تبدأ في نطاق األسرة أو ً
يتعلم فيها الطفل الحق والباطل والخير والشر ويكتسب تحمل المسؤولية واتخاذ القرار.
أدوار األسرة في تعزيز األم االجتماعي:
 .1الدور التربوي لألسرة:
تقعمسؤولية تربية األبناء على الوالدين في المرتبة األولى والتربية في معناها الشاملال
تعني توفير الطعاموالشراب والملبس والمسكن والعالج وغير ذلك من أمور الحياة فقط ،بل
تشملكذلك ما يصلح اإلنسان ويسعده ،بحيث يجب على األسرة ومن خالل دورها التربوي أن
تهتمبالجوانب التالية:
أ .غرس القيم والفضائل الكريمة واآلداب واألخالقياتوالعادات االجتماعية التي تدعم
حياة الفرد وتحثه على أداء دوره في الحياة واشعاره بمسؤوليته تجاه مجتمعه ووطنه وجعله
مواطناً صالحاً في المجتمع مثل :الصدق والمحبةوالتعاون واإلخالص واتقان العمل ،ويتم
غرس هذه القيم إن النصح واإلرشاد ،والتوجيه اللفظي وحده ال يكفي لكن التأثير القوي يكون
عن طريق القدوة من خالل السلوك القويم للوالدين في كل ما ينصحان به األبناء ،فال يجدي
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أن يأمر األب ابنه بالصدق واألب نفسه يكذب عندما يطلب من ابنه أن يخبر من يسأل
عنه بأنه ليس موجود.
ب.تعلي م األبناء الكيفية السليمة للتفاعالالجتماعي،وتكوين العالقات االجتماعية من
خالل ما يتعلمه األبناء في محيط األسرة منأشكال التفاعل االجتماعي مع أفراد األسرة،
وعلى األسرة تكييف هذا التفاعل وضبطه علىالنحو الذي يتوافق مع قيم المجتمع ومثله
ومعاييره،بما يجعلهم قادرين على التفاعل معاآلخرين في المجتمع ،فاألبناء في كثير من
األحيان يتخذون من آبائهم وأمهاتهم وبقيةأفراد األسرة القدوة والمثل األعلى في السلوك ،لذا
يجب أن يكون أفراد األسرة خيرقدوة لألبناء بالتزامهم معاييرالمجتمع االيجابية والفضائل
واآلداب الحسنة ،فالمجتمع الذي تحكمعالقات أفراده المثل والقيم حري أن يكون مجتمعا آمنًا
مطمئناً ،ألن أفراده مدركونللكيفية الصحيحة للتعامل مع بعضهم البعض وألدوارهم التي من
خاللها يسهمون في رقيمجتمعهم وتطوره.
ج.غرس مفاهيم حب الوطن واالنتماء وترسيخ معاني الوطنية فيأفئدة األبناء فالوطن
امتداد لحياة اآلباء واألجداد واستمرار لهم من خالل أبنائهم وأحفادهم في المستقبل ،شريطة
أن يعي كل من األب واألم معنى الوطنية واالنتماءعلى النحو االيجابي السليم دون تطرف
وعصبية،قبل أنينقلوها إلى أبناءهم.

()1

.2الدور التوعويّلألسرة:
على الوالدين أن يتواصال مع األبناء بالحوار والنقاش وتوعيتهمبما ال يعيه الصغار
من أخطار وتصحيح ما لديهم من مفاهيم خاطئة،فوقوع الشباب فريسة المشاكل واالنحرافات

ار
َهلِي ُك ْم َن ًا
هو نتيجة إلهمال األسرة لدورها
التوعوي امتثا ً
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ّ
َّ
ِ
ِ ِ
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َّ
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َوقُ ُ
َم َرُه ْم َوَي ْف َعلُ َ
ص َ
اس َواْلح َج َارةُ َعلَْيهَا َم َالئ َكةغ َالظ ش َداد ال َي ْع ُ
الن ُ
ون اللهَ َما أ َ
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فالتوعية هي الوسيلة المهمة فيبناء شخصية الطفل كفرد واعداده اجتماعيًا

( ) 1د .خيرى خليل الجميلى ،االتصال ووسائله في المجتمع الحديث ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية1997 ،م ص .183 - 182
( )2سورة التحريم ،اآلية .6

158

للتواصل البناء الهادف ،على أن تكون التوعية بأساليب تربوية متنوعة تضمن بث روح
األلفة والمحبة والتعاون في األسرة كما تعودهم باك اًر علىالنظام واالنضباط.
.3الدور الوقائي لألسرة:
ال لدور التربوي وال يقل أهمية عنه ،إذ يظن كثير من اآلباء واألمهات أن
ويعتبر مكم ً
دورهم في تربيةأوالدهم ينتهي عند بلو الولد أو البنت سن معين فيتركونهم دون متابعة
اإلرشاد والتوجيه والرقابة ظنًا منهم أن أوالدهم كبروا فيالسن ولم يعودوا يحتاجون ذلك ،وهذا
خلل في التربية ينتج عنه مشاكل ال تحمدعقباها فمسؤولية األبوين ال تنتهي مهما كبر
األبناء أو حتى استقلوا وانفصلوا بحياتهم ،فهم دوماً في حاجة الى التوجيهوالنصح واإلرشاد
وان اختلفت الوسائل من مرحلة إلى أخرى ،كما أنهم دومًا بحاجة لخبرات وتجارب كبار
السن ،ومن أبرز الجوانب التي يجب علىاألسرة أن تقي أبنائها منها:
 .1وقايتهم من كل خطر مادي يتهددهم صغا اًر كانوا أو كبا ًار ،خاصة كل ما يهدد سالمة
األطفال وصحتهم وحياتهم ،من خالل إتباع وسائل السالمة في المنزل وحفظ األدوات الحادة
والحارقة والمنظفات ،أو خارجه عند ركوبهم السيارة أو عبورهم الطريق أو استخدامهم وسائل
النقل العام وهكذا ،وكذلك الحرص على تعليمهم كيفية التصرف عند الحريق أو الغرق أو
الجروح والحوادث أو تعاملهم مع الغرباء أو في حالة التحرش بهم أو االعتداء عليهم وهكذا.
 .2مراقبة استخدامهم لوسائل االتصال وتعاملهم مع وسائل اإلعالم من خالل إبعادهم عن
المواد اإلعالميةالمضرة والبرامج السيئة واالستخدام المفرط لوسائل االتصال ،مع ضرورة
تقديم البديل النافع لهم من الوسائل المسموعة أو المرئيةأو المكتوبة.
 .3مساعدتهم في اختيار األصدقاء الصالحين وابعادهم عن رفاق السوء ،وهذه النقطة في
غاية األهمية فال يمكن أن تكتمل تربيةاألسرة إذا كان ألوالدهم رفاق سوء يهدمون ما بناه
الوالدان فمعظم الجرائموتعاطيالمخدرات والعنف واالنحراف الفكري يقف خلفه رفاق السوء،
لكن على األبوين أن يدركا أن المنع وحده ليس كافياً فقاعدة كل ممنوع مرغوب تسرى على
األصدقاء بشدة ،لذلك على اآلباء واألمهات أن يبنوا عالقة صداقة متينة مع أبناءهم في
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المقام األول ألنها تضمن أن يشبع األبناء داخليًا وتغرس فيهم قيم االختيار الصحيح لمعنى
الصداقة ومواصفات الصديق ،كما تضمن التواصل الذي يعين اآلباء على متابعة األبناء
حتى عندما يغيبون ،كما تشكل مستويات الصداقة هذه معيار يقيس عليه االبن بقية
عالقاته ،باإلضافة إلى تشكيل عالقات أسرية مع أصدقاء أبناءهم تمكنهم من متابعة الخلل
في السلوك وتقويمه في الوقت المناسب بمساعدة جميع األطراف.
.4ومن أدوار األسرة الوقائيةلحفظ أمن المجتمع تربية األوالد على أهمية المحافظة على
أوقاتهموصرفها فيما يعودعليهم بالنفع،وكذلك شغل أوقاتهم وتوجيه طاقاتهم عن طريق
البرامج العلميةالنافعة،والدورات التدريبية المفيدة،وممارسة الرياضة البدنية ،واألنشطة الثقافية
واالجتماعية البناءة،والتوجيه يكون أقوى أث اًر بالمشاركة األبوية لهذه األنشطة أو بعضها.
.5تجنيباألبناء مظاهر الغلو والتطرف واالنحراف الفكري و السلوكي سواء في التعامل أو
من خالل التربية ،فال عنف وال إيذاء لفظي أو مادي ،وال إسراف في التدليل وتلبية
االحتياجات وترك الحرية لهم بالكامل ،أو في اإلنفاق عليهم وترك األموال بأيديهم واإلغراق،
في اإلنفاق البذخي والكمالي التفاخري ،ذلك أن الوسطية واالعتدال في كل شيء هي أهم
مبدأ يجب أن نتمثله في حياتنا حتى نقي أبناءنا ومجتمعنا مغبات االنحراف ،فاألسرة اليوم
ومن خالل الدراسات االجتماعية هي المتهم األول المسؤول عن ظهورالسلوك اإلجرامي أو
المنحرف،نتيجة لتأثر األبناء بطبائع اآلباء الحادة أو العنيفة أو نتيجةللحرمان العاطفي
وفقدان القدوة والتوجيه أو بسبب عدم استق ار ارألسرة وسيطرت المشكالت والخصومات بين
أفرادها أو لغياب االهتمام وتنامي اإلهمال.
ولعل أبرز أدوار األسرة التي نحتاجها في التوعية األمنية هي إرساء مفهوم احترام
القانون واتباعه ،وااللتزام باللوائح والتعليمات في كافة أنشطتنا الحياتية على مستوى قواعد
المرور ،ولوائ ح وأنظمة العمل ،وقوانين الحفاظ على البيئة ،والتعامل مع الجار بما في ذلك
تعلم النظام واحترام حريات اآلخرين والحرص على ممتلكاتهم ومصالحهم وسالمتهم ،كذلك
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احترام رجل األمن وممثل القانون ،وتعليمهم التعاون معه ومساعدته كأحد المهام الحياتية؛
كما نعلمهم التعاون بح سن الخلق والمعشر الطيب مع كافة أفراد المجتمع ،وما يتبع ذلك من
حفاظ على حقوق األخرين بقدر مطالبتنا باستيفاء اآلخرين لحقوقنا عليهم .هذا باإلضافة إلى
تعاونهم مع األجهزة األمنية والضبطية في كل ما من شأنه أن يهدد أمن وسالمة المجتمع
ومن فيه فردا كان أو جماعة.

()1

ثانيا :المسجد:
هو بيت اهلل وقد ذكر في القرآن الكريم في ثمانية وعشرين موضعاً ورَّغب في بنائه

اج َد الّل ِه م ْن آمن بِالّل ِه واْليوِم ِ
وعمارته قال تعالي :إَِّنما َي ْعمر م َس ِ
اآلخ ِر ،)2(وأول شي فعله
َ ََ
َ َْ
َ ُُ َ

الرسول  عند وصوله إلى المدينة في الهجرة هو بناء المسجد ليكون مكان للعبادة ومؤسسة

تعليمية ودعوية ،وأن الرسول يستقبل األوامر من ربه عن طريق الوحي ،والمسجد هو
الوسيلة التي تصل بها هذه األوامر للمجتمع ،ولن تكون هناك وسيلة أقوى وأنجح من
المسجد ،إذ أن المسلم يرتاد المسجد في اليوم والليلة خمس مرات ،ويجتمع المسلمون جميعًا
في المسجد يوم الجمعة وفي المسجد تملى األوامر وتبلغ إلى المسلمين على هيئة آيات
يتلوها الرسول أو أحاديث يبلغها إليهم ،أو توجيهات وارشاد يشير إليها ،ولقد كان مسجد
رسول اهلل يؤدي هذا الدور اإلعالمي إلى جانب إقامة الصالة فيه ،والى جانب األدوار
التربوية األخرى سواء االجتماعي أو التعليمي أو الصحي أو العسكري أو الخلقي،واذا كنا
نقول اليوم إن أبرز مجموعة األهداف التي تتجه إليها وسائل اإلعالم ،مقروءة ،أو مسموعة،
أو مرئية هياإلعالم ،واألخبار ،والتوجيه ،واإلرشاد ،والتفسير ،واإليضاح ،والتثقيف ،فمن
الحق أن يقال إن األحاديث النبوية الكريمة ،والخطب قد أتت على هذه األهداف جميعها
بحيث تحققت هذه األغراض تمامًا من خالل األحاديث النبوية والخطب ،فمن خالل الخطب
يتم تناول المشاكل االجتماعية والدينية التي تظهر في المجتمع فيبادر إلى الحديث عنها
( )1د .خيرى خليل الجميلى ،االتصال ووسائله في المجتمع الحديث ،مرجع سابق ،ص .186
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والتحذير من عاقبتها وينذر بخطرها على المجتمع ،لذلك يمثل المسجد وسيلة فعالة في نشر
التوعية األمنية ،ونظ اًر ألنه ال توجد وسائل إعالم كالتي تعرف اليوم فلقد أدى المسجد دو اًر
إعالمياً كبي اًر ،إذ ال يوجد مكان يجتمع فيه الناس اجتماعاً موقوتاً كالمسجد ،حيث تلقى فيه
األوامر واألخبار والتوجيهات سواء قبل الصالة أو بعدها مباشرة ،كما يطلق فيه النداء في
وقت غير وقت الصالة ،إما ألهمية األمر أو خطورته ،وكان كلما جد أمر يستدعي اطالع
المجتمع عليه أو أخذ رأيه فيه يجتمع المسلمون بالمسجد ويتم الغرض الذي نودي على
الناس باالجتماع من أجله ،إن إعالمًا أو توجيهًا أو شورى ،وتذاع األنباء التي تهم األمة،
ومن دور المسجد اإلعالمي ،إعالن النكاح فيه كما أُثر ذلك عن أصحاب رسول اهلل 
حيث كانوا يعقدون فيه عقود زواجهم امتثاالً للحديث الشريف :أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في
المساجد ،واضربوا عليه بالدف  ،ويتم إعالن الحدود في ساحة المسجد أو بالقرب منه بعد
الصالة في الدول التي تحكم بالشريعة اإلسالمية ،وكذلك القول في الصالة على الميت في
المسجد حيث إنه إعالم بوفاة أحد ،وهذا دور إعالمي هام ،وتربوي له أكبر األثر في حياة
المجتمع لما في ذلك من التذكير واالتعاظ ،والتشهير بالذي أقيم عليه الحد ليرتدع من رآه أو
سمع به ،و يتبين لنا الدور اإلعالمي الذي كان يؤديه المسجد في المجتمع اإلسالمي األول،
وهو دور له أهميته وأثره في بناء المجتمع اإلسالمي على الخطة والقواعد التي رسمتها
التربية اإلسالمية المستمدة أهدافها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ،من اجل
الحفاظ على األمن والوقاية من الظواهر والسلوك السالب في المجتمع ويتم ذلك عن طريق
الخطب ،ويمتاز المسجد بالقرب المكاني والنفسي لألفراد المجتمع.

()1

( )1يوسف القرضاوي ،العبادة في اإلسالم ،مؤسسة الرسالة ،بيروت1393 ،هـ ،ص .233 - 227
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ثالثا :المدرسة:
المدرسة مناطبها تقليل اإلرادة اإلجرامية لدى أفراد المجتمع حيث إن األمن يرتبط
ارتباطاً وثيقاً وجوهرياً بالتربية والتعليم ،إذ بقدر ما تغرس القيم األخالقية النبيلة في نفوس
أفراد المجتمع بقدر ما يسود ذلك المجتمع األمن واالطمئنان واالستقرار ،ويمثل النسق
ال حيويًا ومهمًا في المحافظة على
التربوي أحد األنساق االجتماعية المهمة التي تؤدي عم ً
بناء المجتمع واستق ارره ،وللنظام التربوي وظيفة مهمة في بقاء وتجانس المجتمع ،من خالل
ما يقوم به النظام التعليمي من نقل معايير وقيم المجتمع من جيل إلى آخر ،ويرى علماء
االتجاه الوظيفي أن المجتمع يستطيع البقاء فقط إذا وجد بين أعضائه درجة من التجانس
ال في المدرسة يعد أحد الركائز المهمة في دعم
والتكامل ،والنظام التربوي في المجتمع متمث ً
واستقرار مثل هذا التجانس ،وذلك بغرسه في الطفل منذ البداية األولى للمدرسة قيم ومعايير
المجتمع الضرورية إلحداث عملية التكامل االجتماعي داخل البناء االجتماعي ،ومهمة
النظام التربوي في المجتمع هي دمج األفراد في المجتمع وهو ما يطلق عليه مفهوم التضامن
االجتماعي،فإنه من خالل العملية التربوية فإن أفراد المجتمع يتشربون القيم االجتماعية
اإليجابية التي تغرس في نفوسهم قيم االنتماء الوطني ومشاعر الوحدة الوطنية التي تخلق
التماثل االجتماعي الضروري للمحافظة على بقاء األمن واالستقرار في المجتمع ،ومما ال
ال حيويًا ومهمًا في الحفاظ على تماسك المجتمع،وخلق االنتماء
شك فيه أن التعليم يؤدي عم ً
الوطني،ومشاعر الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع الضرورية للمحافظة على بقاء المجتمع
وتكامله والتي تنعكس بالضرورة على مكتسبات الوطن،على رغم الكثير من األصوات حول
فشل المناهج الدراسية في تشريب الناشئة المعايير والقيم االجتماعية اإليجابية فإن الباحث
يعتقد أن المناهج الدراسية كانت لها آثار إيجابية في الماضي تمثلت في استقرار النظام
االجتماعي والثقافي في المجتمع ومازالت تؤثر حتى الوقت الحاضر وعلى رغم كل ما يطرح
عن فشل المناهج الدراسية وضرورة إعادة النظر فيها ،ويرى الباحث أن هناك عناصر
إيجابية في المناهج الدراسية ينبغي إبرازها ساعدت وتساعد على المحافظة على األمن،
فالماضي ليس كله شر كما أن الحاضر ليس بالضرورة هو األفضل ،ومن أهم المواد
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الدراسية التي تسا هم بدور فاعل في خدمة األمن لدى الطالب،هي مواد التربية اإلسالمية
التي تدرس في جميع المراحل الدراسية منذ المرحلة االبتدائية إلى أعلى المراحل الدراسية
وتقوم مواد التربية اإلسالمية على ترسيخ العقيدة اإلسالمية في نفوس الطالب في المراحل
األولى للتعليم ،ومما ال شك فيه أن انعكاس هذه العقيدة على سلوك التلميذ سوف يجعل منه
مواطنًا صالحًا مساعدًا في أمن وطنه وأمانه،ودروس التربية اإلسالمية في المرحلة االبتدائية
نجد أنها ترتكز على اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة التي تربي النفس على القيم الفاضلة
وتحذر من انتهاك المحرمات والفساد في األرض ،وتعتبر المدرسة مكان لتغييرالسلوك ،والبد
من االستفادة من إمكانيات المدارس ،المكانية والبشرية ،من أجل التوعية األمنية ،فهناك
جماعة اإلذاعة ،وجماعة المكتبة ،وجماعة الرسم وغيرها ،فكل واحد منها يمكن أن تؤدي
دو اًر كبي اًر في التوعية من خالل أدائها لهوايات أفرادها إذا ما توفرت القيادة الواعية والحس
الفني والتوجيه السليم ،إن على المدرسة مسؤولية كبرى في حماية طالبها من الجريمة
وتوعيتهم بأضرارها وارشادهم إلى طرق مكافحتها والتصدي لها وذلك عن طريق إرشادات
المعلمين وتقديم دروس توجيهية خاصة.

()1

ويرى ا لباحث أن الرؤية المستقبلية للدور األمني للمدرسة في مكافحة الجريمة يجب أن
ينطلق من الجوانب اآلتية:
 .1في ظل تعقد الحياة وازدياد عدد سكان المدن،أصبح ضبط السلوك والتحكم فيه عملية
معقدة تحتاج إلى تضافر جهود كل أفراد المجتمع ،للوقاية من الجريمة وضبط السلوك
المنحرف،حيث إن رجل الشرطة ال يستطيع وحده القيام بهذا الدور دون تضافر جهود
جميع أفراد المجتمع ،لذا يصبح الزماً على المجتمع بجميع مؤسساته الرسمية وغير
الرسمية ،تنشئة أفراده تنشئة أسرية،واجتماعية،ومعرفية،وثقافية،وحضارية،تعزز وتدعم
ضرورة التعاون مع رجال الشرطة،الذين يقومون على حماية حقوق أفراد المجتمع ،وال
يمكن الوصول إلى هذه التنشئة األمنية إال من خالل تعميق الحوار واالنفتاح الفعال

()1العمل اإلعالمي ،المشكالت والحلول ،مرجع سابق ،ص .202
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بين المؤسسات التربوية ،والمؤسسات األمنية،من خالل مناقشة المشكالت التي تواجه
أفراد المجتمع من جرائم االغتصاب و المخدرات وغيرها ،ووضع تصورات وخطط
واستراتيجيات مشتركة بين المؤسسات التربوية واألمنية لمواجهتها والحد منها.
 .2إعادة النظر في بعض المناهج الدراسية ،واألساليب التربوية،بعقلية انفتاحية جديدة
يكون لديها الرغبة والقدرة والصالحيات واإلمكانات المادية والبشرية لحذف ما أصبح
غير مالئم لمعطيات العصر ،واضافة ما هو ضروري ومالئم لمعطيات العصر في
عصر العولمة والسماوات المفتوحة واعادة النظر تلك يجب أن ال تكون انفعاالت
وقتية أو ردود فعل عاجلة وانما يجب أن تنطلق من دراسات متعمقة للتغيرات التي
يمر بها المجتم ع والمستجدات العصرية بروح تأخذ مصلحة البالد واألمن فوق كل
اعتبار.
 .3إضافة مناهج جديدة حول الوقاية من الجريمة واالنحراف توضح كيف يمكن للشباب
تحصين أنفسهم من الجريمة،ومعرفة السبل الناجحة لالبتعاد عن أماكن الرذيلة
واالنحراف،وذلك من خالل االستفادة من التجارب الدولية حول دور مؤسسات التربية
في الوقاية من الجريمة واالنحراف،والمالحظ انعدام أية مناهج حول الوقاية من
الجريمة.
 .4ربط المدرسة بالمجتمع المحلي وتفعيل دورها في حماية أمن المجتمع المحلي ،وعدم
قصر نشاطها داخل أروقة المدرسة فقط ،ويمكن تفعيل ذلك عن طريق إنشاء مجلس
يسمى المجلس األمني للوقاية من الجريمة واالنحراف،ويتكون هذا المجلس من عدد
من أفراد المجتمع المحلي باإلضافة إلى مجموعة من أعضاء الجهاز الفني واإلداري
في المدرسة مع مجموعة من رجال الشرطة وتكون مهمة هذا المجلس توعية أفراد
المجتمع المحلي بمخاطر الجريمة واالنحراف ،وعقد اللقاءات والندوات لمناقشة
مشكالت الحي ومحاولة التعاون الفاعل للقضاء عليها وطرح الحلول التي يمكن أن
تساهم في تقليصها ورفع التوصيات لصانعي القرار لتفعيلها.
رابعا :مؤسسات المجتمع المدني:
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مؤسسات المجتمع المدني هي رابطة اجتماعية تقوم على االختيار الفردي الطوعي
حيث يدخل فيها األفراد دون إجبار ويتقدمون إلى التنظيمات القائمة بطلب االنضمام إلى
عضويتها بإرادتهم الحرة التي تجعلهم يلتزمون بمبادئها ويسهمون بجدية في أنشطتها ،ووجود
هذه الرابطة االجتماعية يحقق للمجتمع ككل مزيدًا من االستقرار ،كما يضمن تقييدًالسلطة

الدولة ومنعها من االستبداد ،وهذا الشكل من التنظيم االجتماعي يتكون من مجموعة من
المؤسسات المتنوعة تعليمية ومهنية وسياسية وثقافية وحقوقية كالنقابات واالتحادات العمالية

والمهنية والجمعيات األهلية ،وكذلك الخيرية…الخ والتي تسودها قيم ومبادئ التسامح والقبول
باآلخر والحوار السلمي واحترام الحرية والخصوصية الفردية ،وتعتبر هذه المؤسسات وسيل
ال
مهمة في عمل التوعية األمنية داخل المجتمع  ،والمجتمع المدني لكي يكون قوياً وفعا ً

َّحفيون يحتاجون
يحتاج إلى صحافة حرة مستقلة تدعمه وتنشر أفكاره بين الجماهير ،والص َ
إلى منظمات المجتمع المدني التي تعمل بين الجماهير لتمدهم باألخبار واألفكار والحلول
َّحفيين أنفسهم في مواجهة تعسف السلطة أو
لمشكالت هذا المجتمع ،وأيضاً للدفاع عن الص َ
جور مؤسساتهم ،والمجتمع المدني واإلعالم ال ينعمان بالعيش وال يستطيعان أن يمارسا
مهامهما إال في ظل وجود ق ضاء مستقل ونزيه يحميهما من تغول السلطة أو تخلف
المجتمع ،والعالقة بين اإلعالم والمجتمع المدني يمكن اعتبارها مقياسا أو مؤش ار لعالقة
جيدة أو غير فاعلة ،لكن يمكن القول أن العالقة بين الطرفين عالقة تكاملية ،أو عالقة
تأثير وتأثر ،فاإلعالم الفعال الذي يعزز الديمقراطية ويؤثر فيها ويتأثر بها هو ذلك اإلعالم
الذي يستند إلى مجتمع مدني فعال والى قوى مضادة داخل المجتمع تعمل على إفراز ثقافة
ديمقراطية وحراك سياسي يقومان على المراقبة وكشف الحقائق والوقوف أمام الفساد
والتجاوزات واستغالل النفوذ والسلطة ،فوسائل االتصال الجماهيري هي التي تنتج الوعي
االجتماعي وهي التي تكرس القيم والعادات والتقاليد والنسق القيمي واألخالقي في المجتمع
ومن ثم فهي مطالبة بنشر ثقافة المجتمع المدني ،والمؤسسات اإلعالمية هي األدوات التي
تنمي الثقافة المدنية وتعمل على نشرها وتقويتها والتصدي لثقافة العنف والتطرف واإلقصاء
والفردية والمادية ورفض اآلخر .فوسائل االتصال الجماهيري هي الحليف االستراتيجي
للمجتمع المدني وهي الوسيلة الفعالة واألداة الضرورية لتحقيق مبادئه وقيمه في المجتمع،
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فمضمون وسائل االتصال الجماهيري هو الغذاء الروحي والفكري والعقلي للثقافة المدنية
وأداء هذه المؤسسات في المجتمع يعتبر سلوكًا مدنيًا يدعم المجتمع المدني والثقافة المدنية.

فالمجتمع المدني في نهاية المطاف هو وعي وثقافة وقيم ومبادئ تترجم إلى سلوك وعمل

يومي يؤمن بروح الجماعة والمصلحة العامة ،وبذلك تسهم مؤسسات المجتمع المدني في
عملية التوعية األمنية بصورة فعالة.

()1

خامس ا :وسائل اإلتصال الجماهيري:

العالقة بين األمن ووسائل االتصال الجماهيري هي عالقة إرتباطية ،بوسائله

المختلفة ،المقروءة ،والمسموعة ،والمرئية ،والوسائل الحديثة أو ما يسمى باإلعالم الجديد
يلعب دو اًر بار اًز في دعم عمل األجهزة األمنية على كافة المستويات ،كما وان وسائل
االتصال الجماهيري تعد أداة جوهرية للتوعية ووقاية المجتمع من الجريمة ومخاطرها ،عن
طريق تنظيم الحمالت التوعوية المختلفة سواء على المستوى الداخلي للمؤسسة أو على
مستوى الجمهور الخارجي المتمثل في األفراد والجماعات والمؤسسات ،وتعد وسائل االتصال
الجماهيري سواء كانت تقليدية ،أو الوسائل الحديثة كاإلعالم اإللكتروني ،ومواقع التواصل
االجتماعي هي أحد وسائل نقل األخبار وتشكيل البناء اإلدراكي والمعرفي للفرد والمجتمع،
مما يساهم في تشيكل رؤية الفرد والمجتمع اتجاه القضايا مجتمعه والقدرة على تحليلها
واستيعابها التخاذ السلوك المناسب حول هذه القضايا ،فوسائل اإلتصال الجماهيري أضحت
قادرة على تغيير سلوك وأنماط المجتمع ،وهي الركيزة األساسية في عملية التوعية األمنية.
أنواع وسائل االتصال الجماهيري:
 .1الوسائل المطبوعة:
وهي الوسائل التي تنتجها المطابع المختلفة ،مثل

الصحف ،والتي تمتاز بتقدم

المعالجات التوعوية بطريقة أكثر عمقا من الوسائل األخرى ،وهي أكثر قدرة على مخاطبة
الجماهير النوعية وتيسر لقرائها التعرض للرسائل في الوقت المناسب ،ويمكن االحتفاظ
بال صحف والرجوع إليها بيسر وسهولة وتوفر كمية كبيرة من المعلومات وتتيح مساحة كبيرة

()1تعميق الوعي األمني لدي المواطن العربي ،الندوة العملية الثالثة واألربعون ،مرجع سابق ،ص .97 - 70
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للحوار والمعالجة المتعمقة للقضايا األمنية ،ومن الوسائل المطبوعة المجالت والكتب
والنشرات والكتيبات.
 .2الوسائل السمعية:
وهي الوسائل التي تعتمد على عنصر الصوت وحده ،مثل الراديو الذي يمتاز
با النتشار وسهولة االستخدام وتوفره بأسعار مناسبة ،وتمتاز اإلذاعة بقدرة وصولها إلى
أماكن نائية ،وتخاطب جميع فئات المجتمع ،ومن الوسائل السمعية التسجيالت الصوتية
المختلفة.
 .3الوسائل البصرية:
وهي الوسائل التي تعتمد على حاسة البصر وحدها مثل المعارض والالفتات
والملصقات والهدايا واألشكال اإلعالنية المختلفة.
 .4الوسائل السمعية البصرية:
وهي الوسائل التي تجمع بين الصوت والصورة ،مثل ،األفالم السينمائية ،والفيديو
وهي وسيلة يمكن إساءة استخدامها في مشاهدة األفالم اإلباحية والجنسية وأفالم العنف
والبطوالت الخيالية ،ومن الوسائل السمعية البصرية المسرح ،والتلفزيون الذي يمتاز بالصوت
والصورة واللون في إخراج الرسالة اإلتصالية.
وأن لكل وسيلة اتصال مقدرة على اإلقناع تزيد أو تقل عن غيرها من الوسائل
األخرى ،كذلك أن اإلمكانات النسبية لمختلف الوسائل اإلعالمية ،تختلف بشكل واضح من
مهمة اقناعية إلى أخرى أي حسب الموضوع ووفقاً للجمهور الذي توجه إليه ،واذا اجتمعت

أكثر من وسيلة في عرض موضوع واحد ،على نفس المجموعة من الجمهور فإن لذلك تأثيره

الذي يفوق استخدام إحداهما دون األخرى (.)1

( ) 1د .جاسم خليل ميرزا ،ورقة مقدمة إلى الحلقة العلمية (التوعية األمنية رؤية مستقبلية) بعنوان وسائل اإلعالم ودورها في التوعية األمنية،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،المنعقدة بالخرطوم في الفترة من 2013/12/4-2م ،ص .10-7
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المبحث الثالث
دور اإلعالم األمني في معالجة نشر أخبار الجريمة
دور اإلعالم األمني يقصد به المسؤوليات التي يطّلع بها بحكم مسؤوليته األمنية في
َّحفي
المجتمع والتي يمكن لها التصدي لجميع ما يهدد األمن واالستقرار خاصة النشر الص َ

المفرط ألخبار الجرائم ،أو النشر بدون قيود أو ضوابط قانونية.

ويكون النشر في صالح المجتمع وذلك بتوعية أكبر عدد من الناس ونقل المعلومات
الصادقة التي تسهم في تدعيم المبادئ والقيم االجتماعية واألخالقية التي تشكل حاج اًز يمنع
وقوع الكثير من االنحرافات االجتماعية والخروج عن طريق الحق والصواب .ويأتي ذلك
عبر النشر الملتزم بمصالح المجتمع ولقد أهمل بعض المهتمون بعلوم الجريمة خطورة
الصَّحافة فال نكاد نجد غير لمسات سريعة خاطفة حول الجوانب السلبية للصحافة في
عصرنا الحاضر والواجب ضرورة النظر في إنشاء أقسام ودراسات خاصة بمؤسسات التعليم
َّحفي للجريمة وتدرس اآلثار اإلعالمية على الجريمة سلباً أو إيجابًا
العالي تهتم بالنشر الص َ

َّحفي
وتعين القائمين على أمور األمن والصَّحافة معًا ألن االهتمام بدراسة تأثير النشر الص َ
جنائياً من شأنه يساعد على مكافحة الجريمة واستتباب األمن .وبقدر ما تحمله الصَّحافة من
إيجابيات فإنها تحمل من أطراف أخرى سلبيات تؤثر على األنماط السلوكية األمر الذي
يتبعه زيادة معدالت الجنوح والجريمة في المجتمع.
وقد أجمعت الكثير من الدراسات على أن الصَّحافة لها دور في االنعكاسات السالبة
من إلحاق الضرر باألمن واالستقرار في المجتمع ،واسهامها في خلق أفراد مجرمين فيه،
ومن خالل تعليمهم األساليب الرتكاب الجرائم ،وال يمكن إغفال أثرها في توعية الناس
وتوسيع مداركهم.

()1

()1د .علي بن فائز الجحني ،اإلعالم األمني والوقاية من الجريمة ،مرجع سابق ،ص 134ع.381 ،25
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نشر أخبار الجريمة:
َّحفي ترتكب بواسطة الصحف نتيجة لتجاوز القيود التي تضعها
جريمة النشر الص َ

القوانين الجنائية وقوانين الصَّحافة والمطبوعات على حرية التعبير( .)1واإلعالم األمني وضع
معالجات لكيفية نشر أخبار الجريمة ،ولحرية الصَّحافة قيود مقررة قانونياً لمنعها من ارتكاب
الجرائم أو المساس بحقوق وحريات المجتمع أو اإلساءة إلي سمعت أفراده أو التأثير على
أمنه ونظامه العام ،وقد انقسم فقهاء القانون إلي قسمين مؤيد لفكرة التقييد وبين معارض لها،
أما المؤيدين لتقييد حرية الصَّحافة في النشر أخبار الجريمة ارتكزوا على خوفهم من وجود
صحافة مضللة أو زائفة تحرض على الثورة ،أو تسعى إلشاعة الكذب بين أفراد المجتمع،
أي أن هذا الرأي يخشى من التأثير المضادة على األمن االجتماعي ،ويقوم هذا االتجاه
المؤيد لتقييد حرية الصَّحافة على فكرة فسلفية هدفها احترام السلطة الحاكمة وعدم المساس
بها ،أما الرأي المعارض لتقييد حرية التعبير ،فيمثل اتجاه تحرري يؤيده العديد من دول
الكتلة الغربية ،فالصَّحافة في نظرهم ال تستطيع أن تأذي أو تضر أي إنسان ،الن اإليحاء
باألفكار ال يسبب ضر اًر للمجتمع ،وال تقوم الصَّحافة بأفعال حتى يمكن أن نحاسبها على
تقولها ،ويؤيد البعض هذا االتجاه على أساس أنه يتماشى مع العديد من المواثيق واالتفاقيات
ُّ
الدولية ،وهنالك أري ال يؤيد هذا الرأي إطالقاً ،فقد يؤثر اإليحاء باألفكار ويصبح تحريضا،
والبد النظر إلي مغذى ما هدف إليه الدستور عندما وضح حرية الرأي والتعبير في مقدمة
الحريات ،وتأسيسًا على ذلك حرية التعبير تحكمها القيود الواردة بالقوانين الجنائية وقوانين
الصَّحافة و المطبوعات حيث تجرم األفعال التي تقع بالمخالفة لها وتشكل جرائم النشر ،فقد
َّحفية لسنة 2004م في المادة ( )29على
نص القانون السُّوداني للصحافة والمطبوعات الص َ
عدة واجبات للصحافي يجب مراعاتها عند ممارسته لعمله.

1
َّحفي واإللكتروني وأحكام المسئولية الجنائية دراسة مقارنة ،و ازرة اإلعالم والثقافة ،دولة اإلمارات العربية
( ) د .أحمد عبد المجيد ،جرائم النشر الص َ

المتحدة2007 ،م ،ص.110
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ص َحفي:
واجبات ال َّ
 .1أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهمته الصحافية مع التزامه بالمبادئ والقيم
التي يتضمنها الدستور والقانون.
 .2أال ينشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البالد أو القوات النظامية.
 . 3أال ينشر أي معلومات متعلقة بالقوات النظامية من حيث الخطط والتدريب
والتحريك ،ويجب أخذ المعلومات من الناطق الرسمي باسم القوة المعنية.
َّحفي الذي
 .4أن يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده الواردة في لوح الشرف الص َ

يعتمده االتحاد العام للصحافيين.

()1

الجوانب اإليجابية لنشر أخبار الجريمة:
 .1يحقق النشر تبصره وتوعية للمجتمع بأساليب المجرمين في اإليقاع بضحاياهم
خاصة في جرائم النصب واالحتيال واالستدراج.
 .2يحقق النشر عنصر الردع العام وهو احد أهدافه العقوبة.
 .3يساعد على تداول أوصاف المجرمين وهذا يمكن الجمهور ورجال الشرطة من
سرعة القبض على المجرمين.
 .4التصدي لألسباب الدافعة الرتكاب الجريمة.
 .5التوعية بأخطار الجرائم ومخاطرها.
 .6إرشاد المواطنين ألسلوب يضمن عدم وقوعهم فريسة للجرائم.
 .7تبصير المواطنين بالتدابير واإلجراءات الالزم اتخاذها للوقاية من الجرائم.
 .8دعوة الماطنين للتعاون مع رجال األمن.
 .9إبراز خدمات الشرطة وجهودها في سبيل تحقيق األمن واالستقرار واظهار
تضحياتها في خدمة المجتمع.

1
َّحفي وااللكتروني وأحكام المسئولية الجنائية دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص .25 - 23
( ) د .أحمد عبد المجيد ،جرائم النشر الص َ
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 .10يسمح اإلعالم األمني بانسياب وتدفق المعلومات الصحيحة للرأي العام بأسرع
وقت للحيلولة دون التأويالت والشائعات.
حث الرأي العام التخاذ مواقف سلبية من المجرمين الذين يشكلون خط اًر على
.11
ّ
المجتمع وأمنه.
 .12اإلقالع عن قصص الجرائم التي تدور حول جرائم الشذوذ والجرائم الجنسية
حتى ال يكون هناك شيوع للفاحشة.
 .13االستعانة بالقصص التي تدور حول الجريمة في إصالح المنحرفين وذلك
بمعالجة القصص بالطريقة اإليحائية واألساليب الصحيحة التي يشير إليها
االخصائيون في علم االجتماع الجنائي وعلم اإلجرام ،لذا يتحتم على الصحيفة
وجود متخصص في اإلعالم األمني تعرض عليه القضية قبل نشرها.

()1

الجوانب السلبية لنشر أخبار الجريمة:
 .1يؤثر النشر على سير واجراءات التحقيق ،كما قد يؤدي إلي هروب الجناة ،فمن
المبادئ المتعارف عليها في أعمال التحقيق التزام السرية خاصة خالل المرحلة
األولى ،ألن النشر غالباً ما تصحبه إثارة صحفية ،خاصة في الجرائم التي تثير
القراء مثل العنف والجرائم الجنسية.
اهتمام َّ
 .2إن نشر أخبار الجريمة وتفاصيل ارتكابها قد يؤثر على النشء الذين يسعى
بعضهم إلي تقليد ذلك األسلوب ،وبالتالي اندفاعهم نحو اإلجرام ،كما أن الجناة قد
يستفيدون من نشر تفاصيل طريقة القبض على المجرمين وبالتالي اإلفالت من
قبضة الشرطة ،ويجوز في بعض األحوال نشر تفاصيل الجريمة أو تصوير
الجثث لضرورة مهنية أو إنسانية كغرض التَّ َعُّرف عليها ،كما أن نشر جرائم

()1د .بركة بن زامل الحوشان ،اإلعالم األمني واألمن اإلعالمي ،مرجع سابق2004 ،م ،ص .76
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الفساد الثابتة بالدليل القاطع يعتبر هدف نبيل ويحقق مصلحة عليا هي مصلحة
الدولة في المحافظة على المال العام ومحاربة الفساد.
 .3ربما يؤدي نشر هروب الجناة إلى إظهار عجز الشرطة في مالحقة المجرمين
مما يؤدي إلى عدم الثقة فيها.
 .4قد يصحب نشر أخبار الجريمة تهويل واثارة وتحقق اإلثارة أحيانا بإعطاء الخبر
ما ال يستحقه من حيث العناوين أو اإلخراج أو مكان النشر.

()1

 .5تسهيل ارتكاب الجريمة بنشر ما يحرض على الجريمة وتصوير حياة المجرم
على أنها متعة وسرور ويمكن أن يؤثر هذا النشر على الشباب في زيادة حوادث
هتك ِ
العرض واالغتصاب وخطف النساء بهدف السرقة وأغراض جنسية واإلقبال
على المخدرات واستهانة الشباب بالقيم الدينية واالجتماعية والعالقات األسرية.
 .6شراء الصحف للمعلومات عن المجرمين ومذكراتهم وهو األمر الذي اعتبر مكافئة
تقدمها الصَّحافة للمجرمين على جرائمهم حتى قيل إن الجريمة ال تفيد إال في
مجال اإلعالم.
 .7التعاطف مع المجرم واظهاره بمظهر البطل الذي تتعاطف معه الجماهير.
يهز من قدراتهم وقيمتهم عند
 .8الحقد على رجال األمن أو ظهورهم بمظهر سلبي ّ
جمهور المتلقين.
 .9محاكمة المتهمين بواسطة الرأي العام قبل محاكمتهم بواسطة القضاء.
 .10انتهاك أخالقيات مهنة الصَّحافة.

()2

صحافة:
التعاون بين الشرطة والمواطن وال َّ
االستقرار األمني وحماية المجتمع من الج ارئم بشتى أنواعها يعتبر هدفًااجتماعيًا
تسعى إليه مؤسسات الدولة واألفراد على حد سواء فمن الضروري أن تنسق الجهود وتتكامل
1
َّحفي وااللكتروني وأحكام المسئولية الجنائية دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص.130 - 129
( ) د .أحمد عبد المجيد ،جرائم النشر الص َ

()2د .بركة بن زامل الحوشان ،اإلعالم األمني واألمن اإلعالمي ،مرجع سابق ،ص .59 - 51
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اإلمكانات لتحقق هذا الهدف األساسي الذي يأتي في مقدمة األهداف العامة للمجتمع،
والشرطة هي المؤسسة المنوط بها توفير األمن واقرار النظام وحماية المجتمع من
الجريمة،والشرطة جهاز ابتدعه المواطن لحماية األرواح والممتلكات واألموال والحفاظ على
األخالق ،إال أن العالقة بين المواطن والشرطة يكتنفها الفتور وعدم الثقة نتيجة للممارسات
خاطئة كانت تستخدم فيها الشرطة عبر السنين منذ عهد الحكم التركي المصري وحتى عهد
الحكم الثنائي فقد كان الباشبزق والعسس يقومون بحراسة األسواق وجباية الضرائب من
المواطنين بأسلوب إرهابي والتصدي للمظاهرات التي كانت تحدث بالعنف كل هذه
الممارسات ساعدت على ترسيب صورة سلبية عند المواطن ،فالبد من جهد وتعاون الشرطة
اتجاه المواطن يتضمن التوعية التكاملية في مجال مكافحة الجريمة .وقيام الشرطة بالتنسيق
والتعاون مع الصَّحافة في تحقيق هذا الدور يأتي في مقدمة أولويات التعاون بين الطرفين
وكثي اًر ما تستعين الشرطة بالصَّحافة في أعمال البحث الجنائي كالنشر عن أوصاف المال
المفقود أو المسروق باإلضافة إلى نشر الكثير من التحذيرات والتوجيهات للمواطنين بطلب
العون والمساعدة من المواطنين للتقدم للشرطة بأي معلومات تتوافر ألي فرد منهم عن حدث
معين ،وتستعين الشرطة بالصَّحافة بشرح وتوضيح أسلوب عملها للمواطنين ألنها وسيلة
فعالة تسهم في بناء عالقات وطيدة بين الشرطة والمواطن ،والشرطة لها دور مؤثر للصحافة
فطبيعة أعمال الشرطة هي بمثابة أخبار على قدر كبير من األهمية تسعى الصَّحافة
للحصول عليه فمن الطبيعي أن تحرص الصَّحافة على استقاء المعلومات منها وأن تتحرى
ال
ما يصل إليها من معلومات من خارج الشرطة ،وأن تناقش وتحلل هذه المعلومات وصو ً
إلى الحقيقة التي تهم المجتمع كله .وكذلك ينبغي على الشرطة أن تقدم المعلومات الكاملة
والدقيقة للصحافة لتجنب الشائعات وحمالت الهمس والمبالغات التي تتجاوز حقائق األحداث
َّحفية لألحداث والقضايا األمنية ينبغي أن تتم بحرص
لتثير الرعب والبلبلة .فالمعالجة الص َ

كامل وحذر شديد،والتعاون بين الشرطة والصَّحافةضروري لتحقيق أهداف حمالت التوعية
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وترشيد سلوك المواطنين ،ونجاح السياسات األمنية ،ويتمثل هذا التعاون في تقديم المعلومات
َّحفي المناسب لعرضها على
والحقائق األمنية إلى الصَّحافة لتقوم بإعدادها في الشكل الص َ

الجمهور ،كما يمكن االستفادة من هذه المعلومات في كتابة األعمال الفنية وصياغتها

واخراجها بالشكل المؤثر الفعال الذي يحقق التجاوب الجماهيري مع األفكار األمنية
المطروحة في هذه األعمال.

()1

َّحفية البد من تحقيق
ويري الباحث من خالل الواقع المعايشة على الساحة الص َ

االعتبا ارت التالية التي يمكن أن تفيد في تدعيممثل هذا التعاون:

 -1أن تنمي الشرطة الثقة بينها وبين الصَّحافة من خالل المعلومات التي تقدمها وهذا
يسهم في رفع درجة الثقة والروح المعنوية بين الشرطة والصَّحافة ،حيث أن الواجبات
األساسية للشرطة هي منع الجريمة قبل وقوعها ،ومكافحتها،والكشف عنها ،والقبض
على مرتكبيها ،والمحافظة على األمن العام ،وحماية األرواحوالممتلكات ،واإلشراف
على تنفيذ القوانين.
 -2إن تكون المعلومات صادقة ومؤسسة على الحقائق الثابتة ،ومن واقع البيانات
الرسمية والسجالت.
 -3أن توفر السبل والوسائل التي تمكن الصَّحافة من االتصال الفوري المباشر بالشرطة
في كل األوقات والمناسبات.
 -4أن تحرص الشرطة على أن تكون بياناتها واضحة ومحددة وليست غامضة ومبهمة.
 -5أن تلتزم الشرطة التعامل مع كل الصحف ومندوبيها دون تحيز.
.11أن تنأى الشرطة ما استطاعت عن قول (ال تعليق) ألن مثل هذا التصريح يجمد
جهود الصَّحافة ويترك الباب مفتوحاً للشائعات.
.12أن تحرص الشرطة على الرد على استفسارات المحررين والمراسلين أوالً بأول.
( )1لواء شرطة حسين عثمان أبو عفان ،الشرطة والجريمة ،مطبعة الشرطة2011 ،م ،ص .19-9
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معالجات اإلعالم األمني لنشر أخبار الجريمة:
لمعالجة نشر أخبار الجريمة يجب على اإلعالم األمني أن يتبع اآلتي:
َّحفية ألخبار الجريمة تعتبر من أصعب أنواع الكتابة بسبب تعرضها
 .1الكتابة الص َ
ألمور تمس مصالح األفراد وسمعتهم ،ولذلك فهي تحتاج من المحرر أسلوب يعتمد

علىالبساطة والعرض و ِّ
الدقَّة في سرد المعلومات والموضوعية في عرض وجهات
النظر ،حتى ال يضار شخص بري في سمعته وأن ال ُيدان ُمتَّهَم تظهر في النهاية
َّحفي والصحيفة التي يعمل بها للمساءلة القانونية،
برأته ،وعدم الدق قد يعرض الص َ
ومحرر شئون الجريمة المتمرس يستطيع أن يطوع لغته الصحيحة بما يمكنه من تناول
أخبار الجرائم بقدر كبير من الحرية دون أن يخالف العرف أو القانون ،فإذا كان يريد
مثالً أن يقول أن هذا الشخص مخمور يمكنه أن يقول أنه غير حريص في حديثه،
ويسير متعث اًر في خطواته ويكاد يسقط على األرض.

()1

 .2أن يكون نشر أخبار الجريمة ضرورة اجتماعية ألنه يمكن الصَّحافة من أداء وظيفتها
اإلخبارية في تلبية احتياجات المجتمع في اإلحاطة بما يجري حوله من أحداث ،ولكن

بشرط أن تلتزم الصَّحافة في عرضها لوقائع الجريمة الصدق و ِّ
الدقَّة والموضوعية ،فال
تضيف الى وقائع الجريمة أحداثًا لم تقع وال تحذف من الوقائع ما يغير معناها أو
يوجهها إلى غير وجهتها الصحيحة.

()2

 . 3تنص معظم التشريعات على مبدأ الحق في الخصوصية وقد يتوقف هذا الحق في
الخصوصية إذا ما تعارض مع تقتضيه حماية مصالح المجتمع ،ويكون النشر أو
عدمه مبنيًا على موازنة بين المصالح التي يمكن أن يحققها النشر مقابل المصالح
َّحفيين عند
التي قد يضر بها وال بد من مراعاة الجوانب األخالقية من جانب الص َ

تغطية األخبار التي تحقق التوازن بين حماية الفرد ومصلحة المجتمع.

()3

( )1د .فاروق أبو زيد ،الصحافة المتخصصة ،عالم الكتب ،القاهرة1986 ،م،ص.141
( )2المرجع نفسه ،ص132

( )3د .حسن عماد مكاوي ،أخالقيات العمل اإلعالمي دراسة مقارنة ،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة1994 ،م ،ص.286
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 .4است قاء خبر الجريمة من مكان الحدث هو أهم جانب في التغطية الخبرية إذ ليس من
َّحفي أن يحصل على معلوماته وهو جالس في الصحيفة ،ولكن
المفروض علىالص َ

ينتقل إلى مكان الحدث ويشاهد بنفسه ويتحدث مع شخوص الحدث فقد يعثر هناك

على وثائق أو مستندات الزمة لموضوعه هذا ،باإلضافة إلى أن مكان الحدث قد
َّحفي بحاسته اإلخبارية.
يحوي معلومات غير متوقعه قد يكتشفها الص َ

()1

 .5ينبغي علي الصَّحافة الوقوف إلي جانب المجتمع في الحق وأن تكون ضد اإلجرام
وتكوين رأي عام زاهد في مواجهة الجريمة.
 .6مراعاة ِّ
الدقَّة في عرض أخبار الجريمة وتجنب التهويل والمبالغة ،على أن تُ َّبين في
الخبر أسباب الجريمة وكيفية عالجها دون الخوض في التفاصيل الدقيقة للجريمة مع
التزام بجانب الواقعية.
 .7االبتعاد عن األلفاظ المثيرة عند نشر الجريمة مع االكتفاء بالتلميح دون التصريح لعدم
خدش الحياء العام.
 .8عدم ذكر األسماء والعناوين مع االكتفاء باألحرف األولى إال في الحاالت االستثنائية.
 .9عدم نشر الجريمة في األماكن البارزة في الصَّحافة إال إذا كانت الجريمة لها أهمية
عامة.
 .10االمتناع عن تمجيد المجرمين وعدم إظهارهم بمظهر اإلبطال أمام رجال الشرطة.
 .11العمل بمرتكزات إستراتيجية معالجة نشر أخبار الجريمة عبر وسائل االتصال
الجماهيري ،على ضوء قواعد معينة.
واعد ومرتكزات نشر أخبار الجريمة:
 .1التوجه اإلسالمي لألمة العربية اإلسالمية.
 .2الثقافات والعادات العربية واإلسالمية وآداب السلوك الحميد.

( )1د .محمد حسام الدين ،المسئولية االجتماعية للصحافة ،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة2003 ،م .ص.186
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 .3األصالة والمعاصرة مع مواكبة التطورات العالمية في مجال اإلعالم وااللتزام بالمبادئ
العامة في النشر التي يجب أن تتقيد بها الصَّحافة والتي تتضمن إقرار مبدأ
المسؤولية االجتماعية بحيث يكون للصحافة دور في التوجيه والتعليم ومحاربة
الجريمة بكافة أشكالها ،وتوفير المعلومات األمنية الخاصة بالتوعية ضد الجريمة.
 .4المصداقية في استخدام المنهج العلمي لمعرفة احتياجات الجمهور في مجال التوعية
األمنية والوقاية من الجريمة.
 .5االلتزام بمبدأ سيادة القانون والبعد عن األخذ بالشبهات مع تنفيذ كافة القيم الدينية في
هذا االتجاه.

()1

( ) 1د .عبد المحسن بدوي محمد أحمد ،استراتجيات ونظريات معالجة قضايا الجريمة واالنحراف في وسائل اإلعالم الجماهيري ،الندوة العلمية
اإلعالم واألمن ،جامعة نايف العربية للعلوم األ منية ،مركز الدراسات والبحوث ،قسم الندوات واللقاءات العلمية ،الخرطوم 2005/4/13 -11م،

ص.16-15

178

الفصل الخامس

الدراسة الميدانية
المدخل :
ويضم هذا الفصل المباحث اآلتية :
المبحث األول :
الدراسة الميدانية .
المبحث الثاني :
إجراءات الدراسة الميدانية .
المبحث الثالث :
عرض البيانات وتحليلها وتفسيرها .
النتائج العامة للدراسة.
التوصيات.
الخاتمة.
المراجع والمصادر.
المالحق.
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المدخل:
أصبح البحث العلمي موضع اهتمام المجتمع الدولي الذي يواجه مشكالت أمنية في
غاية الخطورة ،ولم ترق الدول المتقدمة إلى ما توصلت إليه من استقرار اجتماعي إال عن
طريق البحث المعتمد على التجريب والدراسة وهو الوسيلة الفعالة.
والدراسة الميدانية أحد أساليب البحث العلمي للحصول على المعلومات ،حيث تكون
النتائج البحثية الركيزة األساسية لتنفيذ أي مشروع أواقرار أي سياسة من سياسات التنمية
االجتماعية ،وفرضت ظروف الحياة المعاصرة ضرورة األخذ باألسلوب العلمي في مواجهة
الجريمة والوقاية منها ،وذلك نتيجة طبيعية بسبب انتقال الجريمة إلى الشكل العلمي في
التفكير والتخطيط واإلعداد والتنفيذ .ومن خالل البحوث الميدانية يمكن استقراء الواقع األمني
االجتماعي ورصد الظواهر اإلجرامية وتحديد معدالت ومعرفة العوامل المؤثرة في الجريمة.
وتواجه البحوث الميدانية التي تختص بالواقع األمني جملة من الصعوبات من منهجية
وميدانية وتنفيذية ،وتكاد تكون هذه الصعوبات عامة بين المشتغلين بالبحوث العلمية بصورة
عامة وتبدو أكثر صعوبة في مجاالت البحوث األمنية من خالل الوصول إلي مجتمع
البحث ،وعدم الرغبة في االقتناع بأهمية البحوث الميدانية من قبل المبحوثين وجدوى نتائجها
في اتخاذ القرار األمني من قبل جهات االختصاص ،وعدم توفر البيانات والمعلومات.

()1

هذا ما الحظه الباحث أثناء الدراسة الميدانية من قبل بعض المبحوثين في عينة البحث،
وعلل لهم الباحث أهمية هذه الدراسة في مجال اإلعالم األمني المنوط به توفير األمن
وحماية المجتمع من الجريمة وفي سبيل ذلك ال بد من األخذ بأساليب التخطيط العلمي.

( )1حلقة علمية حول صعوبات تنفيذ البحوث الميدانية في المجاالت األمنية ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،في
الفترة من  18-15ديسمبر 1996م ،الرياض1997 ،م ،ص.5
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المبحث األول
الدراسة الميدانية
نشأة وتطور صحيفة آخر لحظة:
صحيفة آخر لحظة صحيفة يومية سياسية مستقلة تصدر في  12صفحة سعر
النسخة جنيهان ،صدرت في شهر يوليو من العام 2006م ،حيث كان المرحوم حسن ساتّي
يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة ،ومصطفى أبوالعزائم رئيسًا للتحرير ،والهندي عز الدين
نائباً له ،وعبد العظيم صالح مدير التحرير وحسن حميدة رئيس قسم األخبار .وفي الوقت
الحاضر يشغل رئيس مجلس اإلدارة الحاج عطا المنان ،ورئيس التحرير عبد العظيم صالح،
ومدير التحرير ربيع حامد ،ومستشار التحرير أسامة عبد الماجد ،وسكرتير التحرير باإلنابة
نازك العاقب .وتصدر الصحيفة عن شركة المنحنى للطباعة والنشر والتجارة والخدمات
المحدودة،

والطابعون

مطبعة

كرري،

وللص ِ
َّحْي َفة

موقع

على

االنترنت

هو:

www.akhirlahza.sd
في بداية صدور الصحيفة كانت أخبار الجريمة عبارة عن أخبار عادية تنزل في
صفحات األخبار باعتبارها خبر ،لكن في أواخر العام 2010م كانت هنالك فكرة أن يكون
هنالك قسم خاص بالجريمة نتيجة للمستجدات التي حدثت في أخبار الجريمة في الساحة
االجتماعية ،حيث كان هنالك رصد يومي للص ِ
َّحْي َفة ألخبار الجريمة ،وأن المساحة
المخ صصة لألخبار في الصحيفة غير كافية لنشر األخبار ،لذلك رأت إدارة التحرير أن
تكون هنالك صفحة متخصصة في نشر أخبار الجريمة تحمل اسم ئقضايا وحوادثئ تحت
أشراف َم ْي علي آدم التي أصبحت رئيسة للقسم .وبالفعل تم تكوين القسم ليتولى تحرير
الصفحة ويضم القسم أربعة محررين ،ويقوم بتغطية أخبار الجريمة في المحاكم ويتم
التركيز على الجرائم التي تقع في دائرة الرأي العام مثل جرائم اإلجهاض واالغتصاب وغيرها
من الجرائم .ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الصحيفة تفرد مساحة ألخبار الجريمة بصورة يومية،
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وبالنسبة ألخبار الجريمة في الواليات تعتمد رئيسة قسم الجريمة على مصادرها الخاصة بها
مثل الشرطة والمحاميين (تغطية محاكمة ياسر عرمان ومالك عقار في والية النيل األزرق).
بالنسبة لنشر أخبار الجريمة وانعكاساتها على المجتمع ،أوضحت رئيسة القسم أن
نشر أخبار الجريمة يكمن في شقين ،الشق األول القصد منه نشر التوعية والتبصير
واإلرشاد للمجتمع ،حيث من خالل النشر يتم تناول أسباب الجريمة وعمل تقارير حول
ظاهرة من الجرائم التي تكون دخيلة على المجتمع ،ويتم االستعانة بجهات االختصاص مثل
القانونين ،والخبراء في علم النفس واالجتماع والعلماء (نموذج بيع اللحوم النافقة في منطقة
ما يو) ،والشق الثاني هنالك اتهام بأن نشر أخبار الجريمة يساهم في نشر الجريمة بصورة
سالبة ويساعد في ارتكاب الجريمة ،حيث هنالك بعض الصحف مثل الصَّحافة الصفراء
ساهمت في األمر وتجعل من المجرم بطل وهذا يعتبر مسلك سلبي من النشر وال تسلك كل
الصحف هذا المسلك وذلك قصور من قبل جهات تحرير هذه الصحف ،وفي هذا الجانب ال
بد أن تراعى الجوانب الدينية واألخالقية في نشر أخبار الجريمة.

()1

نشأة وتطور صحيفة الدَّار:
صحيفة َّ
الدار صحيفة يومية ثقافية اجتماعية رياضية فنية تصدر في  12صفحة
سعر النسخة ثالثة جنيهات ،تأسست في العام 1990م وكانت بدايتها كصحيفة رياضية
متخصصة في مجال الرياضة ،وفي العام 1994م دخلت مجال العمل االجتماعي ،فكانت
من أوئل الصحف االجتماعية بالسُّودان ،وكانت تصدر عن شركة البالل للطباعة والنشر ثم
تحول اسم الشركة إلى شركة اليوم للطباعة والنشر.
رئيس مجلس إدارتها أحمد البالل الطيب ،وتعاقب على رئاسة تحريرها كل من
األستاذ ميرغني أبوشنب ،مصطفى سند ،عبد المطلب الفحل ،مبارك البالل ،سعد الدين
إبراهيم ،معاوية أبوقرون ،صالح عمر الشيخ ،عبد الرازق الحارث وهورئيس تحريرها منذ

( ) 1مي علي آدمع رئيس سم مايا وحوادث بصحيفة آخر لحظةع مقابلة بمباني الصحيفةع األحد 2015/10/4م الساعة الرابعة والربع عصراً.
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العام  2009م ،ومدير التحرير هادية صالح الدين ،وسكرتير التحرير محمد أحمد الفوال،

وللص ِ
َّحْي َفة موقع على االنترنت هو.www.aldar-sd.net :

ويرتكز مبدأ نشر أخبار الجريمة في الصحيفة على النشر اإليجابي من خالل

التوعية الدينية واالجتماعية والنفسية للمواطنين والوقوف إلي جانب المجتمع في الحق

وتكوين رأي عام راشد في مواجهة الجريمة مع مراعاة ِّ
الدقَّة في عرض خبر الجريمة وتجنب
التهويل والمبالغة .

()1

تصدرت صحيفة َّ
الدار توزيع  47جريدة صادرة في السُّودان في كافة التخصصات
من سياسية واجتماعية ورياضية وغيرها وحافظت صحيفة َّ
الدار على صدارتها بمركزها
األول على الصحف االجتماعية وبالمركز األول كذلك على جميع التخصصات.

( ) 1عبد الرازق الحارثع رئيس تحرير صحيفة الدارع مقابلة بمباني الصحيفة األحد 2015/10/11م الساعة الثالثة عصراً.
( ) 2التقرير السنوي لمجلس الصحافة والمطبوعات للعام 2014مع االجتماع الدوري ر م .67
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()2

المبحث الثاني
إجراءات الدراسة الميدانية
اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية:
أوال:اإلجراءات األولية:
الدراسة الميدانية في أي بحث من البحوث ال بد أن تجرى وفق إجراءات وخطوات
منهجية علمية معينة .تناول الباحث في المبحث الخطوات التي اتبعها في الدراسة الميدانية
المتعلقة بنشر أخبار الجريمة في الصَّحافةالسُّودانية علمًا بأن الباحث استخدم أداتان في
الدراسة هما االستبانة و تحليل المضون  ،وأعتمد الباحث في جمع ودراسة المعلومات
والبيانات على المالحظة العلمية والمقابالت الشخصية وركز بصفة أساسية على تصميم
االستبانة حرصًا منه في الوصول إلى الواقع الفعلي لمستوى نشر أخبار الجريمة في
الصَّحافةالسُّودانية وأثرها في المجتمع السُّوداني واستكماالً للمعلومات الناقصة ،وللتأكد من
مدى مطابقة إجابة المبحوثين منه الممارسة الفعلية التطبيقية.

ثانيا :منهج الدراسة:
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ألنه هو استقصاء ينصب على الظاهرة في
الوقت الحاضر بقصد تشخيص الظاهرة وكشف جوانبها ومعرفة العالقة بين عناصرها وبين
عناصر ظواهر أخرى ،ويفسر ويقيم ويقارن بقصد الوصول إلى تعميمات تبصر بالظاهرة
والنفاذ من الحاضر إلى الماضي لمزيد من التقصي.

()1

كما استخدم الباحث المنهج التاريخي ألن التاريخ هو سجل الحياة اإلنسانية
ومنجزاتها والمنهج التاريخي يوضح حقائق العالقات بين األشخاص ،واإلحداث ،والزمان،
والمكان ويتم قراءة التاريخ لفهم الماضي وتفهم الحاضر في ضوء الماضي وتطوره.

()2

كما استخدم الباحث برنامج

الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية Statistical

 )SPSS( Packages for Social Sciencesوهي عبارة عن حزم حاسوبية متكاملة

( ) 1د .عبد الوهاب إبراهيم أبوسليمانع كتابة البحث العلمي صياغة جديدةع مكتبة الرشيدع الرياضع 1423هـع ص.35
( ) 2د .رحيم يونس كرو العزاويع مقدمة في منهج البحث العلميع دار دجلةع عمانع 2007مع ص.)97
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إلدخال البيانات وتحليلها ويستخدم هذا البرنامج عادةً في جميع البحوث العلمية التي تشتمل

على العديد من البيانات الرقمية وله قدرة فائقة على معالجة البيانات وأداة فاعلة لتحليل شتى

أنواع البحوث العلمية واستخراج النتائج على هيئة تقارير إحصائية أو أشكال.

()1

إلى جانب استخدام منهج تحليل المضمون ( )Content Analysisوهو وسيلة من
وسائل جمع البيانات ويتم بمنهج وصفي حيث يستخدم كأداة في تحليل محتوى المادة التي
تقدمها وسائل االتصال الجمعي .ودراسات تحليل المضمون تتم من غير اتصال حيث
يكتفي الباحث باختيار عدد من الوثائق المرتبطة بموضوع بحثه مثل الصحف والمجالت
وبرامج التلفاز والكتب وغيرها من المواد التي تحوي المعلومات التي يبحث عنها الباحث،
حيث يتم ذلك عبر الوصف الموضوعي الكمي المنظَّم لمحتوى الظاهرة لوسيلة االتصال.
مع استخدام الحاسبات اإللكترونية في عمليات معالجة وتجهيز وتحليل الوثائق.

()2

ثالثا :مجتمع الدراسة:
يتألف مجتمع البحث من العاملين في صحيفتي آخر لحظة و َّ
الدار السُّودانيتين،
وأعتمد الباحث على االستبانة ،كما ذكر ذلك سابقًا ،كأداة رئيسية في جمع البيانات
والمعلومات الالزمة للدراسة ،إيمانًا منه بأن االستبانة تعتبر من أكثر أدوات جمع البيانات
دقةً واستخداماً خاصة في مجال البحوث االجتماعية ،ولما تشتمل عليه من مزايا ال تتوفر
في غيرها من أدوات البحث األخرى ،كما يؤكد ذلك بعض خبراء مناهج البحث العلمي،
حيث أنها تعطي المبحوث الحرية في اختيار الوقت المناسب لتعبئتها ،وحرية التفكير
والرجوع إلى بعض المصادر والمراجع إذا اقتضى األمر ،وتقلل من نسبة التحيز سواء كان
ذلك من قبل المبحوثين أوالباحث ،وتساعد على توفير الكثير من الجهد والوقت في جمع
المعلومات والبيانات.

( ) 1د .إبراهيم خمرع إعداد البحوث والرسائل العلمية م المفكرة حتى الخاتمةع جامعة األزهر كلية التربية بالقاهرة سم الخدمات االجتماعية
وتنمية المجتمعع 2013مع ص.190
( ) 2د .رجاء وحيد دويدرىع البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العمليةع دار الفكرع دمشقع 2000مع ص .215
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رابعا :عينة الدراسة:
تم اختيار العينة من العاملين بصحيفتي ئآخر لحظةئ وئالدارئ السُّودانيتين البالغ
مجموعهم ( )95شخصًا وهم (رؤساء التحرير ،مدراء التحرير ،سكرتيري التحرير ،المحررون
واألقسام الفنية والموظفون والعاملون).
خامسا :تصميم االستبانة في صورتها األولية:
قبل أن يصمم الباحث االستبانة في صورتها األولية قام باالطالع على مجموعة من
ال عن
االستبانات التي صممت واستخدمت من قبل بعض الباحثين في دراسات مماثلة ،فض ً
قراءته لكثير من كتب مناهج البحث التي تناولت كيفية إعداد االستبانة من ناحية فنية
ولغوية ،ثم أعد رؤوس الموضوعات التي تبنى عليها أسئلة االستبانة ،وبعد جمع وحصر
الموضوعات قام الباحث بصياغة األسئلة وفقًا لألسس العلمية التي حددتها مناهج البحث
العلمي في المجال االجتماعي وخاصة في اإلعالم ،كما حرص الباحث على أن تكون
األسئلة متوافقة مع عنوان البحث وأهدافه وفروضه مع مراعاة أال تتضمن االستبانة أي
مصطلحات يصعب على المبحوثين فهمها على وجه السرعة.
وبعد إعداد االستبانة في صورتها األولية قام الباحث بعرضها على المشرف الذي
أجرى بعض التعديالت عليها ،ثم أشار إلى ضرورة عرضها وفقًا لمتطلبات البحث العلمي
على بعض األساتذة من ذوي االختصاص في هذا المجال لتحكيمها.
سادسا :تصميم االستبانة في صورتها النهائية بعد التحكيم:
بعد أن تم عرض االستبانة على بعض األساتذة المختصين في هذا المجال
لتحكيمها ،قام الباحث بعمل كل التصويبات والتعديالت التي أشاروا إليها ومن ثم صاغها
في صورتها النهائية وراعى في ذلك الجوانب الشكلية والفنية المطلوبة وكل القواعد واألسس
العلمية الواجب توافرها في عملية التصميم النهائية.
سابعا :اختبار ثبات االستبانة:
يقصد باختبار الثبات النتائج التي تفرزها االستبانة إذا طبقت على مجموعتين أوعلى
مجموعة أكثر من مرة.
185

وعليه فقد قام الباحث بإجراء اختبار الثبات لالستبانة على عينة عشوائية مكونة من
عشرين مبحوثًا من العاملين بصحيفة َّ
الدار وعشرين من صحيفة آخر لحظة ،حيث طبق
عليهم اختبار الثبات مرتين فكانت األسئلة واضحة لهم تماماً وبالتالي كانت النتائج متطابقة
في المرتين.
ثامنا :توزيع االستبانة على المبحوثين:
بعد التأكد من صالحية االستبانة لقياس ما صممت من أجله ،قام الباحث بتوزيعها
يدوياً على المبحوثين مستعيناً بإدارة التحرير في كل صحيفة ،حيث تم توزيع عدد 95
استبانة بواقع  40استبانة لصحيفة َّ
الدار و 55لصحيفة آخر لحظة ،ثم قام بجمعها من
المبحوثين بعد أن أجابوا على التساؤالت الواردة فيها ،بلغت جملة االستبانات المتحصلة 75
استبانة وتمثل جملة العينة الحقيقية للمبحوثين في صحيفتي آخر لحظة و َّ
ال عن 95
الدار بد ً
فرداً حيث لم يتم التوصل لعدد ( )20استبانة ،ويمثل هذا العدد نسبة  %71.25من العدد
الكلي للعينة وذلك باتباع معادلة النسبة المئوية .)%71.25 = 100 ÷ 75 × 95
اإلجراءات المنهجية لدراسة تحليل المضمون:
لتحليل المضمون خطوات منهجية أساسية اتبعها الباحث في تحليل محتوى الصحف
عينة الدراسة وهي:
أوال :التحليل المبدئي:
هو خطوة ارتيادية قبل البدء في إجراءات التحليل النهائي ،وهو عبارة عن تحليل
كيفي يتم على عينات أصغر من حجم العينة بغرض تحديد العناصر المكونة لوحدات
التحليل النهائي أي ستتخذ أساساً لتصنيف محتوى الصحف.

()1

( ) 1محمد عبد الحميدع دراسة الجمهور في بحوث اإلعالمع عالم الكتبع القاهرةع 1993مع ص .167
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ثانيا :التساؤالت:
خصص الصَّحافة السِّياسية السُّودانية صفحة كاملة لنشر أخبار الجريمة
 .1هل تُ ِّ
باإلضافة إلى الصَّحافة االجتماعية؟ وما هو حجم هذه الجرائم؟

 .2إلى أي مدى تسهم الصَّحافة السُّودانية السِّياسية واالجتماعية من خالل النشر
ألخبار الجريمة في معدل الجرائم في المجتمع؟
 .3ما مدى مساهمة الصَّحافة السُّودانية السِّياسية واالجتماعية في التوعية والوقاية من
الجريمة بالمجتمع السُّوداني؟
السياسية واالجتماعية أخبار الجريمة بصورة علمية
 .4هل تقدم الصَّحافة السُّودانية ِّ
مما يخرجها بالصورة المطلوبة من حيث المحتوى والشكل؟
َّحفية
 .5هل تقوم الصَّحافة السُّودانية السِّياسية واالجتماعية باستخدام الصورة الص َ
ال؟
المصاحبة للجريمة استخدامًا فعا ً

السودانية؟
 .6كيف يتم نشر أخبار الجريمة في الصَّحافة ُّ
َّحفيين في نشر أخبار الجريمة وكيفية تنميته.
 .7هل هنالك حس أمني لدى الص َ
 .8ما هي طرق ومستويات جمع المعلومات عن أخبار الجريمة؟
ثالثا :مجتمع الدراسة:
صحيفتي آخر لحظة والدار السُّودانيتين.
رابعا :الحدود الموضوعية:
تتمثل في الصحف السُّودانية متمثلة في صحيفتي آخر لحظة والدار لتناولهما نشر
أخبار الجريمة.
خامسا :الحدود المكانية:
تتمثل الحدود المكانية في هذه الدراسة بالسُّودان وما تناولته الصحيفتان قيد الدراسة
عن أخبار الجريمة.
سادسا  :الحدود الزمانية :
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تحليل محتوى الصحيفتين قيد الدراسة في الفترة من تاريخ 2015/5/1م إلى
2016/4/30م.
سابعا :أداة الدراسة:
بما أن منهج الدراسة التحليلية هو منهج تحليل المضمون فإن أداة الدراسة هي
استمارة تحليل المضمون ،عليه فقد قام الباحث بتصميم استمارة مكونة من فئات تحليلية
شكليه وموضوعية من شأنها جمع المعلومات الالزمة لمتطلبات الدراسة التحليلية من حيث
اإلجابة عن التساؤالت وبالتالي تحقيق األهداف ،وقد تضمنت استمارة تحليل الدراسة التي
اعتمد فيها الباحث على التك اررات والنسب المئوية تضمنت ( )9من الفئات التحليلية يتطرق
إليها الباحث الحقًا.
وقد شملت استمارة تحليل المضمون على اآلتي:
• الرقم :ويقصد به الرقم التسلسلي.
• اسم الصحيفة :ويقصد به صحيفة آخر لحظة وصحيفة الدار.
• رقم العدد :ويقصد به ترتيب الصحيفة من حيث الصدور.
• تاريخ الصدور :ويقصد به تاريخ النشر.
• موضوعات المقال :ويقصد بها األفكار واألحداث والقضايا المرتبطة بالقضية
المعنية.
ثامنا  :عينة الدراسة:
لصعوبة الحصر الكلي الشامل لمجتمع البحث المكون من مئات الصحف عمد
الباحث إلى اختيار العينة عن طريق العينة العشوائية المنتظمة (أسلوب الدورة) ألنه يحقق
العديد من المزايا منها أنه يعطي فرصة متساوية لجميع أيام الصدور في تمثيل العينة كما
ي تمكن الباحث باستخدام هذا األسلوب من بناء الفترات الصناعية المنتظمة ألغراض
التحليل،

()1

فقد قام الباحث بتقسيم الفترة الزمنية الكلية ( )12شه اًر إلى أسابيع حيث بلغت

( )1محمد عبد الحميدع البحث العلمي في الدراسات اإلعالميةع عالم الكتبع القاهرةع 2004مع ص .147-146
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مجمل األسابيع ( )47أسبوعًا وتم االختيار بطريقة األسبوع الصناعي حيث أعطي رقمًا
متسلسالً أليام األسبوع األول من شهر مايو 2015م بتحديد يوم اإلنطالق وتم بناء األسبوع
الصناعي عشوائياً يوم الجمعة الموافق 2015/5/1م في األسبوع األول والسبت في األسبوع
الثاني واألحد في األسبوع الثالث واالثنين في األسبوع الرابع وهكذا وقد تم اختيار ( )90عدد
من الصحيفتين قيد الدراسة).انظر الملحق رقم )8
تاسعاً  :تحديد فئات التحليل وتعريفها:
 .1موقع المادة من الصحيفة:
وقد تم تقسيم هذه الفئة إلى ثالث مستويات األولى الصفحات الداخلية والصفحة
َّحفية التي تناولت أخبار الجريمة ،فالصفحات األولى
األخيرة لمعرفة مدى أهمية المادة الص َ
واألخيرة تمثل الواجهة الرئيسية للص ِ
َّحْي َفة إضافة إلى كونها ملفتة للنظر وجاذبة لإلنتباه.
الص َحفية:
 .2شكل المادة َّ

ويقصد بالشكل األسلوب الذي تتبعه الصحيفة في عرضها للموضوع مثل الخبر

َّحفي.
َّحفي والمقال والتحليل والعمود الص َ
والتقرير والتحقيق والحديث الص َ

الص َحفية:
 .3قالب المادة َّ

َّحفي ذلك األسلوب الذي تتبعه الصحيفة في عرضها للموضوع
ويقصد بالقالب الص َ

من خالل القوالب الفنية لكتابة الخبر مثل قالب الهرم المقلوب ،قالب الهرم المقلوب المتدرج،
قالب الهرم المعتدل.
الص َحفية:
 .4مصادر المادة َّ

َّحفية وقد تم تقسيم هذه الفئة
ويقصد بها الطريقة التي حصلت بها الصحيفة على المادة الص َ

إلى:

َّحفية من داخل المدينة
َّحفي الذي يكلف بجمع المادة الص َ
َّحفي وهو الص َ
 .5المخبر الص َ
التي تصدر منها الصحيفة.

َّحفية من خارج
َّحفي الذي يكلف بجمع المادة الص َ
َّحفي وهو الص َ
 .6المراسل الص َ
المدينة التي تصدر منها الصحيفة.
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 .7وكاالت األنباء ويقصد بها وكالة األنباء السُّودانية سونا أو غيرها من الوكاالت
اإلقليمية و الدولية.
 .8القنوات التلفزيونية والمحطات اإلذاعية العامة والخاصة.
الص َحفية:
 .5الصورة َّ

َّحفية ببعض الصور ومدى تطابق الصورة مع النص وهذه
ويقصد به دعم المادة الص َ
الفئة تسعى إلي التَّ َعُّرف على مدى تطابق الصورة مع النص من خالل التطبيق (مطابق أو

غير مطابق).

 .6عناصر اإلبراز:
ويقصد بهذه الفئة العناوين واللون واألرضيات والبراويز التي دعمت بها المادة.
 .7مساحة المادة:
َّحفية أثناء تناولها أو تغطيتها لنشر
ويقصد بهذه الفئة الحيز الذي تشغله المادة الص َ

أخبار الجريمة في الصحيفة مقاسًا بالسنتمتر أقل من ثمن صفحة وربع صفحة وثالث أرباع
صفحة وصفحة كاملة أو صفحات وهذه الفئة تشير إلى مدى اهتمام الصحف بهذه المادة
من خالل تخصيص مساحة تناسب حجم الموضوع وأهميته.
 .8أهداف المحتوى:
َّحفية إلى القراء ويتم تقسيم
وتشير هذه الفئة إلى الغاية الجوهرية من نشر المادة الص َ

هذه الفئة فئتان توعوي وتنويري.
 .9اتجاه المعالجة:

َّحفية في تناولها للمادة المعنية وتهدف الي
ويقصد بهذه الفئة موقف المادة الص َ

التَّ َعُّرف على اتجاهات المعالجة للمضمون الذي ينشر ويمكن أن يكون الطرح إيجابياً أو
سلبيًا وتم تقسيم هذه الفئة إلى مستويين هما إيجابي وسلبي.
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عاشرا :قياس الصدق والثبات :
يقصد بالصدق التأكد من أن األداة تقيس ما هو مراد قياسه فعالً ،بحيث نضمن عدم
تسرب التحيز في مرحلة من المراحل التي تؤثر في صالحية األدوات المنهجية للعمل
وبالتالي ارتفاع الثقة فيها )1( ،ولضمان صدق التحليل اعتمد الباحث على التالي:
 .1اإلطالع على عدد من استمارات تحليل المضمون.
ِّ .2
الدقَّة في اختيار العينة وكفايتها وتمثيلها لموضوع البحث وشمولها وذلك بعد إجراء
التحليل المبدئي.
 .3التحديد الدقيق لفئات التحليل والتأكد من وفائها باحتياجات البحث.
أما الثبات فيقصد به ضرورة الوصول إلى اتفاق كامل في النتائج بين الباحثين الذين
َّحفية،
يستخدمون نفس األسس واألساليب على المادة الص َ

()2

وتسعى عملية الثبات في تحليل

المضمون الى التأكد من وجود درجة عالية من االتساق بين المحللين المختلفين ،بمعنى أن
يحصلوا على النتائج نفسها إذا طبقوا الفئات نفسها على المضمون الذي خضع للتحليل،
واالتساق عبر الزمن ،بمعنى أن يحصل المحلل أو مجموع المحللين على النتائج نفسها إذا

طبقوا المضمون نفسه على فترات متباعدة.
طريقة التحليل:
تم إدخال جميع البيانات في الحاسب اآللي ومن ثم تحليلها بواسطة برنامج الحزم
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( (SPSSمع االستعانة بأسلوب التك اررات والنسب المئوية.

( )1محمد عبد الحميدع دراسة الجمهور في بحوث اإلعالمع مرجع سابقع ص.178
( )2محمد عبد الحميدع دراسة الجمهور في بحوث اإلعالمع مرجع سابقع ص.178
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المبحث الثالث
عرض البيانات وتحليلها وتفسيرها
تحليل بيانات االستبيان :
الجدول ر م ( )1-2النوع
النوع

العدد

النسبة المئوية

ذكر

38

%50,7

أنثى

37

%49,3

المجموع

75

%100,0
50,7

51
50.5
50
49.5

49,3

49
48.5
أنثى

ذكر

المصدر :بيانات الباحث2015 ،م

من الجدول والشكل أعاله اتضح أن نسبة الذكور أكبر من اإلناث فنجد أن الذكور
بنسبة  %50.7بينما نجد اإلناث بنسبة  .%49.3وهذا مؤشر يسهم في تصميم وتنفيذ
وتقديم رسائل إعالمية أمنية في المجتمع تراعى فيها اعتبارات النوع في المجتمع وتتسم
بالفعالية والكفاءة والتعزيز فيما بينهما.
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الجدول ر م ()2-2العمر
العمر

العدد

النسبة المئوية

من 30 – 20سنة

35

%46,7

من 40 – 31سنة

17

%22,7

من 50 - 41سنة

13

%17,3

من  51سنةفمافوق

10

%13,3

المجموع

75

%100,0
46.7

50
45

40
35
30
22.7

25

17.3

20

13.3

15
10
5
0

من  51سنة فما فوق

من  50 41سنة

من  -4-31سنة

من  30-20سنة

المصدر :بيانات الباحث2015 ،م

من الجدول والشكل أعاله اتضح أن أعلى نسبة من األعمار تتراوح بين (30 – 20
سنة) كانوا بنسبة  % 46,7بينما نجد النسبة األقل تتراوح أعمارهم بين (من  51فما فوق)
بنسبة  %13.3واألعمار بين ( 50 – 41سنة) بلغت نسبتهم  %17,3واألعمار بين (31
–  40سنة) بنسبة  .% 22,7يدل هذا المؤشر على أن غالبية أفراد العينة من عمر الشباب
والعطاء ( )30 – 20وهذه الفترة تتسم بمرحلةالبحث والتطلع واثبات الذات مما قد يسهم في
إثراء المواد الخبرية بالصحف.
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الجدول ر م ()3-2المؤهالألكاديمي
المؤهالألكاديمي

العدد

النسبة المئوية

شهادةثانوية

13

%17,3

بكالريوس

32

%42,7

ماجستير

17

%22,7

دكتوراه

13

%17,3

المجموع

75

%100,0
42.7

45
40
35
30

22.7

25
17.3

17.3

20
15
10
5
0

دكتواره

بكالريوس

ماجستير

شهادة ثانوية

المصدر :بيانات الباحث2015 ،م

من الجدول والشكل أعاله اتضح أن معظم أفراد عينه َّ
الدارسة مؤهلهم األكاديمي
بكالريوس فنجدهم بنسبة  %42,7والماجستير بنسبة  %22,7أما الشهادة الثانوية
والدكتوراه فقد تساويا في أقل نسبة وهي  %17,3وهذا المؤشر يشير إلى وجود تقارب في
المستوى ا لثقافي والعلمي بين أفراد العينة المبحوثة ،وهذا يمثل مؤشر جيد ،فكلما أرتفع
المستوى التعليمي بين العاملين في الصَّحافة كل ما انعكس ذلك على نتائج األداء الفني
والتحريري واإلنتاجي لنشر أخبار الجريمة بصورة جيدة وايجابية.
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الجدول ر م ()4-2الحالةاالجتماعية
الحالةاالجتماعية

العدد

النسبة المئوية

متزوج

37

%49,3

غيرمتزوج

25

%33,3

أخرى

13

%17,3

المجموع

75

%100,0
60
49.3

50
40

33.3
30
17.3

20
10
0

أخرى

غير متزوج

متزوج

المصدر :بيانات الباحث2015 ،م

من الجدول والشكل أعاله اتضح أن الحالة االجتماعية بأن أكبر نسبة من أفراد
عينة الدراسة هم المتزوجون بنسبة  %49,3وأقل نسبة كانت من الفئة ئأخرىئ بنسبة
 %17,3أما غير المتزوجين فقد كانت نسبتهم  .%33,3وهذا المؤشر يشير إلي أن أغلب
أفراد العينة المبحوثة مستقرين اجتماعيًا ،وهذا االستقرار يتيح مساحة للتفكير واإلبداع بما
ينعكس ايجابياً على األداء اإلداري والفني والتحريري واإلنتاجي في الصحيفة بصورة عامة،
وعلى نشر أخبار الجريمة بصفة خاصة.
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الجدول ر م ()5-2أذكرعددالدوراتالتدريبيةالتيتلقيتهافيمجااللعماللصَّ َحفي
الدوراتالتدريبية

العدد

النسبة المئوية

دورةواحد

15

%20,0

دورتان

27

%36,0

ثالثدورات

27

%36,0

لمأتلقدورة

6

%8,0

المجموع

75

%100,0

36

40

36

35
30
25
20

20
15

8

10
5
0

لم أتلق دورة

دورتان

ثالث دورات

دورة واحد

المصدر :بيانات الباحث2015 ،م

من الجدول والشكل أعاله اتضح أن معظم أفراد عينه الدراسة نالوا دورتان في مجال
َّحفي وكانوا بنسبة  ،%36وهناك مجموعة نالوا ثالث دورات بنسبة ،%36
العمل الص َ
وكذلك الذين نالوا دورة تدريبية واحدة بنسبة  ،%20والذين لم يتلقوا دورة تدريبية بنسبة .%8
مما يؤكد بأن معظم أفراد عينه الدراسة نالوا دورات تدريبية تتراوح بين دورة ودورتين وثالث
دورات ،وهذا مؤشر جيد يدل على أن الصحيفة تهتم برفع المستوى المهني للعاملين وتسعى
َّحفية.
َّحفية من اجل تجويد الرسالة الص َ
لتطوير معارفهم وقدراتهم الص َ
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الجدول ر م ()6-2نوعالوظيفة
الوظيفة

العدد

النسبة المئوية

إداري

12

%16,0

محرر

24

%32,0

صحفي

39

%52,0

المجموع

75

%100,0
60

52
50
40
32
30

16

20
10
0

صحفي

محرر

إداري

المصدر :بيانات الباحث2015 ،م

من الجدول والشكل أعاله يتضح لنا من إجابة المفحوصين نوع الوظيفة ،فنجد أن
َّحفيين بنسبة  %52والمحررين بنسبة  %32واإلداريين
معظم أفراد عينه الدراسة من الص َ

َّحفيين والمحررين .وهذا
بنسبة  .%16مما يؤكد بأن أغلب أفراد عينه الدراسة من الص َ
َّحفي قائم على التحرير ،وأن نسب توزيع
َّحفي ألن هرم العمل الص َ
مؤشر جيد في العمل الص َ
الخارطة الوظيفية في الهيكل التنظيمي للص ِ
َّحْي َفة جيد.
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الجدول ر م ()7-2عددسنواتالخبرة
سنواتالخبرة

العدد

النسبة المئوية

من 2 – 1سنة

15

%20,0

من 3 – 2سنة

10

%13,3

من 4 – 3سنة

25

%33,3

أكثرمن  5سنوات

25

%33,3

المجموع

75

100,0
40

33.3

33.3

أكثر من  5سنة

من  4-3سنة

35

30
25
20
13.3

20
15
10
5
0

من  3-2سنة

من  2-1سنة
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من الجدول والشكل أعاله اتضح أن أكبر معدل لعدد سنين الخبرة يقع في الفئتين
( 4-3سنوات) وأكثرمن  5سنوات حيث بلغت نسبة كل منهما  .%33,3بينما كانت نسبة
فئة من ( 2 – 1سنة)  %20,0أما أدنى نسبة فقد كانت للفئة ( 3 – 2سنة) هي
.%13,3
وهذا مؤشر جيد يدل على وجود خبرات صحفية تراكمية لدى العاملين في الصحيفة تسهم
في تجويد أداء نشر أخبار الجريمة بصورة عامة.
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الجدول ر م ()8-2هللديكإلمامبنشرأخبارالجريمةفيالصَّحافةالسُّودانية
اإل لمامبنشرأخبارالجريمة

العدد

النسبة المئوية

نعم

48

%64,0

ال

8

%10,7

إلىحدما

19

%25,3

المجموع

75

%100,0
70
64
60

50

40

30
25.3
20
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0
الي حد ما
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نعم
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من الجدول والشكل أعاله يتضح من خالل إجابة المفحوصين لديك إلمام بنشر
أخبار الجريمة في الصَّحافةالسُّودانية فنجد نسبة الذين أجابوا بنعم بنسبة  %64والذين أجابوا
بال بنسبة  %10,7والذين أجابوا إلي حد ما بنسبة  ،%23,3مما يؤكد بأن هناك إلمام بنشر
أخبار الجريمة في الصَّحافةالسُّودانية .وهذا مؤشر جيد يسهم ويساعد في ترسيخ األسس
والمبادئ االيجابية لنشر أخبار الجريمة في الصَّحافةالسُّودانية ،ويسهم في إنتاج رسالة
إعالمية أمنية توعوية بمخاطر الجريمة على المجتمع وبالتالي هذا يسهم في خفض معدل
الجريمة في المجتمع وتجيب هذه النتيجة على تساؤل البحث رقم ( )3الموضح في فصل
اإلطار المنهجي.
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(- 2
رم
الجدول
)9يوجددورلإلعالمياألمنيالتابعللجهاتاألمنيةفيالسُّودانفيالتوعيةباألخطارالمترتبةعننشرأخبارال
جريمة
دور الجهاتاألمنيةفيالتوعية بنشرأخبارالجريمة

العدد

النسبة المئوية

أوافقبشدة

31

%41,3

أوافق

13

%17,3

الادري

20

%26,7

الأوافقبشدة

3

%4,0

الأوافق

8

%10,7

المجموع

75

%100,0
41.3

45
40
35
30

26.7

25
17.3

20
15

10.7

10
4

5
0

ال أوافق

ال أوافق بشدة

ال ادري

أوافق

أوافق بشدة
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من الجدول والشكل أعاله يتضح وجود دور لإلعالمي األمني في التوعية باألخطار
المترتبة على نشر أخبار الجريمة ،فنجد نسبة  %41,3يوافقون بشدة و %17,3يوافقون،
ونجد نسبة  %10,7غير موافقين و %4غير موافقين بشدة ،بينما  %26,7ال يدرون .وهذا
المؤشر يؤكد وجود دور لإلعالمي األمني في التوعية باألخطار المترتبة على نشر أخبار
الجريمة ،ويشير إلي المساهمة الكبيرة للصحافة السُّودانية السِّياسية واالجتماعية في التوعية
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والوقاية من الجريمة بالمجتمع السُّوداني والكيفية التي تنشر بها أخبار الجريمة .وتجيب هذه
النتيجة على تساؤل البحث رقم ( )4الموضح في فصل اإلطار المنهجي.

201

َّحيفةبقوانينالصَّحافةوالمطبوعاتسلباً
َّحفيفيالص َ
الجدول ر م ()10-2يتأثرالعماللص َ
الصحافةوالمطبوعاتسلب ا العدد
تأثر
العماللص َحفيبقوانين َّ
َّ

النسبة المئوية
%54,7

أوافقبشدة

41

أوافق

21

%28,0

الادري

7

%9,3

الأوافقبشدة

5

%6,7

الأوافق

1

%1,3

المجموع

75

%100,0
54.7

60
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40
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30
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ال أوافق بشدة
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أوافق بشدة

المصدر :بيانات الباحث2015 ،م

َّحفي في الصحيفة بقوانين الصَّحافة
من الجدول والشكل أعاله يتضح تأثر العمل الص َ

والمطبوعات سلباً ،ونجد أعلى نسبة  %54,7هم الموافقون بشدة تليها نسبة الموافقين
َّحفي في الصحيفة يتأثر بقوانين الصَّحافة والمطبوعاًت سلبًا،
بـ  %28,0على أن العمل الص َ
كما نجد أن  %1.3من غير الموافقين و%6.7غير الموافقين بشدة %9,3 .ال يدرون أو

محايدين بين الموافقين وغير الموافقين .وهذا المؤشر غير جيد حيث يشير إلى َّ
أن العمل
َّحفي في الصحيفة يتأثر بقوانين الصَّحافة والمطبوعات سلباً .وهذا ال يسهم في أداء
الص َ

َّحفية وينعكس سلبًا على األداء الفني والتحريري واإلنتاجي ويعوق واجب
الرسالة الص َ

الصَّحافة تجاه المجتمع.
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الجدول ر م ()11-2هنالكمسئوليةذاتيةللصحفيينفينشرأخبارالجريمة
العدد
السئولية الذاتيةللصحفيينفينشرأخبارالجريمة

النسبة المئوية

أوافقبشدة

37

%49.3

أوافق

27

%36.0

الأدري

5

%6.7

الأوافقبشدة

2

%2.7

ال أوافق

4

%5.3

المجموع

75

%100
60
49.3
50
40

36

30
20
6.7

5.3

10

2.7
0

ال أوافق

ال أوافق بشدة

ال ادري

أوافق

أوافق بشدة
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من الجدول والشكل أعاله يتضح من خالل إجابة المفحوصين بأن هنالك مسئولية

ذاتية للصحفيين في نشر أخبار الجريمة ،فنجد نسبة  %36من الموافقين ونسبة %49,3

الموافقين بشدة على أن هنالك مسئولية ذاتية للصحفيين في نشر أخبار الجريمة ،كما نجد

 %5,3الغير موافقين ونسبة  %2,7الغير موافقين بشدة على أن هنالك مسئولية ذاتية
للصحفيين في نشر أخبار الجريمة ونسبة  %6,7ال يدري.

وهذا مؤشر جيد يؤكد بأن هنالك مسئولية ذاتية للصحفيين في نشر أخبار الجريمة.

وهذا يسهم في بناء الثقة بين الصَّحافة والمجتمع ويرفع من مكانة الصَّحافة وسط المجتمع.
وتجيب هذه النتيجة على تساؤل البحث رقم ( )5الموضح في فصل اإلطار المنهجي.
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تدريب

()12-2يوجد
رم
الجدول
مشتركيحققالتوافقللصحفيينمعالجهاتاألمنيةحولتداوألخبارالجريمة
التدريب المشترك

العدد

النسبة المئوية

أوافقبشدة

16

%21,3

أوافق

14

%18,7

الأدري

17

%22,7

الأوافقبشدة

17

%22,7

الأوافق

11

%14,7

المجموع

75

%100,0

22.7

25

22.7

21.3
18.7

20
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5
0

ال أوافق

ال أوافق بشدة

ال ادري

أوافق

أوافق بشدة
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من الجدول والشكل أعاله يتضح بأن هناك تدريب مشترك يحقق التوافق للصحفيين
مع الجهات األمنية حول تداول أخبار الجريمة ،فنجد نسبة  %22,7غير الموافقين بشدة وال
ادري على أن هناك تدريب مشترك يحقق التوافق للصحفيين مع الجهات األمنية حول تداول
أخبار الجريمة ،بينما نجد  %21,3موافقين بشدة ونسبة  %18,7موافقين ونسبة %14,7
غير موافقين .ورغم هناك وسطية في إجابات المفحوصين بأن هناك تدريب مشترك يحقق
التوافق للصحفيين مع الجهات األمنية حول تداول أخبار الجريمة ،وهذا مؤشر غير جيد يدل
على عدم وجود تنسيق كامل وتعاون بين الصَّحافة واألجهزة األمنية في تداول نشر أخبار
الجريمة.
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َّح ْيفَةعلىتنميةالحساألمنيبينالعاملي
الجدول ر م ()13-2تعمالإلدارةالعلياللص ِ
النسبة المئوية
العدد
تنميةالحساألمني
أوافقبشدة

25

%33,3

أوافق

23

%30,7

الادري

10

%13,3

الأوافقبشدة

5

%6,7

ال أوافق

12

%16,0

المجموع
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%100,0
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من الجدول والشكل أعاله يتضح من خالل إجابة المفحوصين تعمل اإلدارة العليا

للص ِ
َّحْي َفة على تنمية الحس األمني بين العاملين ،فنجد نسبة  %33,3الموافقين بشدة ونسبة
 %30.7من الموافقين على أن اإلدارة العليا للص ِ
َّحْي َفة تعمل على تنمية الحس األمني بين
العاملين ،ونجد نسبة  %6,7من أفراد العينة ال يوافقون بشدة ونسبة  %16ال يوافقون على
أن تعمل اإلدارة العليا للص ِ
َّحْي َفة تعمل على تنمية الحس األمني بين العاملين،ونسبة 13,3
 %من أفراد عينة الدراسة ال يدري بأن تعمل اإلدارة العليا للص ِ
َّحْيفَة على تنمية الحس
األمني بين العاملين .وهذا مؤشر جيد يسهم في تجويد نشر أخبار الجريمة في الصَّحافة.

وتجيب هذه النتيجة على تساؤل البحث رقم ( )7الموضح في فصل اإلطار المنهجي.
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الجدول ر م ()14-2هنالكأخبارللجريمةيحظرنشرهالكنذلك يتمممايؤثرعلىسالمةالمجتمع
الجرائم التي يحظر نشرها وتؤثر على سالمة المجتمع

العدد

النسبة المئوية

أوافقبشدة

32

%42,7

أوافق
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%41,3

الأدري
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من الجدول والشكل أعاله يتضح من خالل إجابة المفحوصين بأن هناك أخبار
للجريمة يحظر نشرها لكن يتم نشرها مما يؤثر على سالمة المجتمع ،فنجد  %42,7يوافقون
بشدة ونسبة  % 41,3يوافقون بأن هنالك أخبار للجريمة يحظر نشرها لكن يتم نشرها مما
يؤثر على سالمة المجتمع ،كما نجد  %4ال يوافقون بشدة ونسبة  %2,7يوافقون على أن
حظر نشر الجريمة يؤثر على سالمة المجتمع ونسبة  %9,3ال يدري .وهذا مؤشر غير جيد
يدل على أن أخبار الجريمة التي يحظر نشرها ويتم نشرها تؤثر على سالمة المجتمع.
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(- 2
رم
الجدول
َّحفيةعلىكافةالمستوياتلتحقيقأهد
)15تعمالإلدارةالعليابالصحيفةعلىمساندةفر العملفيالتحقيقاتالص َ
افها
النسبة المئوية
العدد
الص َحفية
مساندةفرقالعملفيالتحقيقات َّ
%37,3
أوافقبشدة
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من الجدول والشكل أعاله يتضح بأن اإلدارة العليا بالصحيفة تعمل على مساندة فرق

َّحفية على كافة المستويات لتحقيق أهدافها %41,3 ،يوافقون
العمل في التحقيقات الص َ
ونسبة  %37,3يوافقون بشدة على أن اإلدارة العليا تعمل على مساندة فرق العمل في
َّحفية على كافة المستويات لتحقيق أهدافها ،كما نجد  %6,7ال يوافقون بشدة
التحقيقات الص َ
ونسبة  % 4ال يوافقون على أن اإلدارة العليا بالصحيفة على مساندة العمل في التحقيقات
َّحفية على كافة المستويات لتحقيق أهدافها .كما نجد  %10,7ال يدرون على أن اإلدارة
الص َ
َّحفية على كافة المستويات
العليا بالصحيفة تعمل على مسانده فرق العمل في التحقيقات الص َ
لتحقيق أهدافها .وهذا مؤشر جيد يسهم في تعزيز قدرات اإلدارة العليا للص ِ
َّحْيفَة في توفير
مناخ المناسب والجيد للعمل ويدفع للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رسالة الصَّحافة األمنية

في المجتمع.
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الجدول ر م ( )16-2تقومالصحيفةبإجراءاتو ائية
وعملياتتصحيحفوريةلألخطاءالتحريريةوالفنيةفيمحتوىالرسالةاإلعالميةاألمنية
وعمليات
الوقائية
اإلجراءات
العدد النسبة المئوية
التصحيحالفوريةلألخطاءالتحريرية
أوافقبشدة
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أوافق

19

الادري
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من

الجدول

والشكل

ال ادري

أعاله

أوافق

يتضح

أوافق بشدة

بأن

بإجراءاتوقائيةوعملياتتصحيحفوريةلألخطاءالتحريريةوالفنيةفيمحتوىالرسالة

الصحيفة

تقوم

اإلعالميةاألمنية،

 %53.3من الموافقون بشدة ونسبة  %25,3موافقون بأن الصحيفة تقوم بإجراءات وقائية

وعمليات تصحيح فورية لألخطاء التحريرية والفنية في محتوى الرسالة اإلعالمية واألمنية،

كما نجد أن  %9,3ال يوافقون بشدة ونسبة  %9,3ال يوافقون ونسبة  .%2,6وهذا مؤشر

جيد يسهم في تعزيز قدرات الصَّحافة على تطبيق نظام إداري وتحرير جيد قائم على اتخاذ
الق اررات التصحيحية بالسرعة المناسبة لتصحيح مسارات األداء بالنسبة لالنحرافات الفنية،

وهذا يرفع ويعمق الثقة ما بين الصَّحافة والمجتمع.
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من الجدول والشكل أعاله يتضح من خالل إجابة المفحوصين بأنه يتم قياس قدرة

وكفاءة الوسائل الفنية والتحريرية المستخدمة في نشر الرسالة اإلعالمية األمنية ،نسبة

 %34,7يوافقون ونسبة  %16ويوافقون بشدة بأنه يتم قياس قدرة وكفاءة الوسائل الفنية

والتحريرية المستخدمة في نشر الرسالة اإلعالمية األمنية ،كما نجد  %12ال يوافقون ونسبة

 % 4ال يوافقون بشدة على أن يتم قياس قدرة وكفاءة الوسائل الفنية والتحريرية المستخدمة
في نشر الرسالة اإلعالمية األمنية %33,3 ،ال يدرون بأن يتم قياس قدرة وكفاءة الوسائل

الفنية والتحريرية المستخدمة في نشر الرسالة اإلعالمية األمنية.وهذا مؤشر جيد يدل على

اهتمام الصَّحافة بهذا األمر لمعرفة نقاط القوة والضعف في العمليات التحريرية في نشر

أخبار الجريمة ،وهذا ما ينشده وينادي به اإلعالم األمني .وتجيب هذه النتيجة على تساؤل

البحث رقم ( )5الموضح في فصل اإلطار المنهجي.
209

(- 2
رم
الجدول
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من الجدول والشكل أعاله يتضح من خالل إجابة المفحوصين بأنه تقوم إدارة
التحرير في الصحيفة بمراجعة النظام المتبع في نشر أخبار الجريمة بصورة منتظمة

إلغراض التقويم ،نجد نسبة  %40من عينة الدراسة يوافقون بشدة ونسبة  %32يوافقون بأن
تقوم اإلدارة التحريرية في الصحيفة بمراجعة النظام المتبع في نشر أخبار الجريمة بصورة

منتظمة إلغراض التقويم ،ونجد  % 4من أفراد عينة الدراسة ال يوافقون بشدة ونسبة %5,3

ال يوافقون ونسبة  %18,7ال يدرون بأن تقوم إدارة التحرير في الصحيفة بمراجعة النظام
المتبع في نشر أخبار الجريمة بصورة منتظمة إلغراض التقويم ،وهذا مؤشر جيد يسهم في
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تجويد نشر أخبار الجريمة في الصَّحافة من خالل الوقوف على االيجابيات والسلبيات التي

تظهر في التقويم.
(- 2
رم
الجدول
َّحفيةلتغطيةأخبارال
)19تلتزماإلدارةالعليابالصحيفةبتوفيرالمواردواإلمكانياتالتيتسهاللمهامالص َ
َّحفيةاألخرى
جريمةضمنالمهامالص َ
لتزماإلدارةالعليابالصحيفةبتوفيرالمواردواإلمكا
ا ا
العدد النسبة المئوية
نيات
%32,0
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أوافقبشدة
%41,3
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أوافق
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الادري
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من الجدول والشكل أعاله يتضح بأن اإلدارة العليا بالصحيفة تلتزم بتوفير الموارد

َّحفية
َّحفية لتغطية أخبار الجريمة ضمن المهام الص َ
واإلمكانيات التي تسهل المهام الص َ
األخرى %41,3 ،من الموافقين ونسبة  %32الموافقين بشدة %13,3 ،ال يوافقون

و % 9.3ال يوافقون بشدة على أن اإلدارة العليا بالصحيفة ال تلتزم بتوفير الموارد
واإلمكانيات التي تسهل المهام الصحيفة لتغطية أخبار الجريمة ضمن المهام الصحيفة

األخرى ،ونجد أن  %4ال يدرون .وهذا المؤشر جيد يسهم في عملية التطوير والتحديث
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وتهيئة بيئة عمل صالحة وجاذبة ،ألن خبر الجريمة ال يكتمل بدون موارد وامكانيات تعين

في الوقوف على الحدث.
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الجدول ر م ()20-2يوجدنظامواضحبالصحيفةلجمعالمعلوماتالمتعلقةبالجريمةمنمصادرها
وتحليلهاوالتأكدمنصحتها
النسبة المئوية
نظامجمعالمعلوماتالمتعلقةبالجريمة العدد
أوافقبشدة

34

%45,3

أوافق
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%46,7
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من الجدول والشكل أعاله يتضح بأنه يوجد نظام واضح بالصحيفة لجمع المعلومات

المتعلقة بالجريمة من مصادرها وتحليلها والتأكد من صحتها ،فنجد أن نسبة  %46,7من

عينة الدراسة من الموافقون ونسبة  %45,3والموافقون بشدة ،وأن نسبة  %1,3ال يوافقون

ونسبة  %2,7ال يوافقون بشدة ونسبة  %4ال يدرون.هذا مؤشر جيد يدل على اهتمام

الصَّحافة بصحة أخبار الجريمة ،ووجود تنسيق وتعاون بين الصَّحافة ومؤسسات أخرى

تكمل منها الصَّحافة معلوماتها ،وعملية الحصول على المعلومة وتفسيرها وتحليلها والتأكد

من صحتها يسهم في نشر ايجابي للجريمة يستفيد منه المجتمع .وتجيب هذه النتيجة على

تساؤل البحث رقم ( )8الموضح في فصل اإلطار المنهجي.
(- 2
رم
الجدول
َّح ْيفَةإستراتيجيةإداريةوتنسيقمعالجهاتاألمنيةلتحقيقأعلىمعدالتنشرالوع
)21تتبنياإلدارةالعلياللص ِ
ياألمنيوالو ايةمنالجريمةفيالمجتمع
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اإلستراتيجيةاألمنية
فينشرالوعياألمنيوالوقايةمنالجريمة
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من الجدول والشكل أعاله يتضح بأن اإلدارة العليا للص ِ
َّحْي َفة إستراتيجية إدارية
وتنسيق مع الجهات األمنية لتحقيق أعلى معدالت نشر الوعي األمني والوقاية من الجريمة

في المجتمع نجد أن  %29,3يوافقون ونسبة  %28ويوافقون بشدة بأن اإلدارة العليا
للص ِ
َّحْي َفة إستراتيجية إدارية وتنسيق مع الجهات األمنية لتحقيق أعلى معدالت نشر الوعي
األمني والوقاية من الجريمة في المجتمع وأن  %16ال يوافقون ونسبة  %4اليوافقون بشدة

ونسبة  %22,7ال يدرون .وهذا مؤشر جيد يدل على أهمية التعاون والتنسيق بين الصَّحافة
والجهات األمنية في نشر الوعي والوقاية من الجريمة.
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الجدول
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من الجدول والشكل أعاله يتضح من خالل إجابة المفحوصين بأن تتناسب الرسالة
اإلعالمية التي تضعا الجهات األمنية مع سياسات نشر ومعالجة موضوعات الجريمة في
الصحيفة ،فنجد  %42,7يوافقون ونسبة  % 20ويوافقون بشدة على أن تتناسب الرسالة
اإلعالمية التي تضعها الجهات األمنية مع سياسات نشر ومعالجة موضوعات الجريمة في
الصحيفة ،بينما نجد  %26,7ال يوافقون ونسبة  %1,3وال يوافقون بشدة ونسبة  %9,3ال
يدرون على أن الرسالة اإلعالمية التي تضعها الجهات األمنية مع سياسات نشر ومعالجة
موضوعات الجريمة في الصحيفة .وهذا مؤشر جيد يدل على أن هنالك اتفاق شبه تام بين
الجهات األمنية والصحيفة بمخاطر نشر أخبار الجريمة.
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َّح ْيفَةعلىتأهياللعاملينألداءمهامهمالصحيفةالمختلفة
الجدول ر م ()23-2تعمالإلدارةالعلياللص ِ
تأهياللعاملينألداءالمهامالصحيفةالمختلفة
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من الجدول والشكل أعاله يتضح من خالل إجابة المفحوصين بأن تعمل اإلدارة
العليا للص ِ
َّحْي َفة على تأهيل العاملين ألداء مهامهم الصحيفة المختلفة فنجد  %40من أفراد
العينة يوافقون بشدة ونسبة  %37.3ويوافقون على أن اإلدارة العليا للص ِ
َّحْي َفة تعمل على

تأهيل العاملين ألداء مهامهم الصحيفة المختلفة ،كما أن نسبة  %12ال يوافقون بشدة ونسبة

 %9,3ال يوافقون ونسبة  %1,3ال يدرون على أن اإلدارة العليا للص ِ
َّحْي َفة تعمل على تأهيل
َّحفية المختلفة.وهذا مؤشر جيد يدل على أن الصحيفة تهتم برفع
العاملين ألداء مهامهم الص َ

َّحفية.
المستوى المهني للعاملين وتسعى لتطوير مهارتهم وقدراتهم الص َ
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قياسردودالفعاللناتجةمننشرأخبارالجريمة
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من الجدول الشكل أعاله يتضح من خالل إجابة المفحوصين بأن الصحيفة تقوم
بقياس ردود الفعل في المجتمع الناتجة من نشر أخبار الجريمة بصورة منتظمة ،فنجد
الموافقين بنسبة  %42,7ونسبة  % 34,7الموافقين بشدة ،فنجد نسبة الغير موافقين بشدة
بنسبة  ،%10,7والغير موافقين بنسبة  %6,7ونسبة  %5,3ال يدرون بان الصحيفة تقوم
بقياس ردود الفعل في المجتمع الناتجة من نشر أخبار الجريمة بصورة منتظمة ،وهذا
مؤشر جيد يدل على أن الصحيفة تتابع انعكاسات نشر أخبار الجريمة في المجتمع ،وهذا
يفيد في عملية التقويم.
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(- 2
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الجدول
)25يوجد سمفيالصحيفةالستقبالشكاويالمتمررينمننشرأخبارالجريمةواتخاذاإلجراءاتالالزمةب
التنسيقمعالجهاتاألمنية
العدد النسبة المئوية
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من الجدول والشكل أعاله يتضح بأن هناك قسم في الصحيفة الستقبال شكاوي

المتضررين من نشر أخبار الجريمة واتخاذ اإلجراءات الالزمة بالتنسيق مع الجهات األمنية

فنجد نسبة % 32من عينة الدراسة الموافقين بشدة والموافقين ،ونسبة  %25,3غير موافقين

وبنسبة  %6غير الموافقين بشدة وبنسبة  % 4اليدرون أنه يوجد قسم في الصحيفة الستقبال
شكاوي المتضررين من نشر أخبار الجريمة واتخاذ اإلجراءات الالزمة بالتنسيق مع الجهات

األمنية .وهذا مؤشر جيد يدل على اهتمام الصحيفة بمالحظات ومقترحات وآراء وشكاوي

الجمهور وهذا يسهم في األمن االجتماعي.
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ص َحفي
الصحيفةبتوثيقكلعملياتالتحريرال َّ

()26-2تقوم
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أوافقبشدة
أوافق
الأدري
الأوافقبشدة
الأوافق
المجموع

العدد
25
33
9
1
7
75

النسبة المئوية
%33,3
%44,0
%12,0
%1,3
%9,3
%100,0

44
33.3

12

9.3
1.3
ال أوافق

ال أوافق بشدة

ال ادري

أوافق

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

أوافق بشدة

المصدر :بيانات الباحث2015 ،م

َّحفي
من الجدول والشكل أعاله يتضح بأن الصَّحافة تقوم بتوثيق كل عمليات التحرير الص َ
واإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتغطية أخبار الجريمة ،فكان نسبة الموافقين  %44والموافقين

َّحفي واإلجراءات
بشدة  %33,3على أن الصَّحافة تقوم بتوثيق كل عمليات التحرير الص َ
اإلدارية المتعلقة بتغطية أخبار الجريمة ،فنجد غير الموافقين بنسبة  %9,3وغير الموافقين

بشدة بنسبة  ،%1,3غير الداريين بنسبة  .%12مما يؤكد بأن الصَّحافة تقويم بتوثيق كل
َّحفي واإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتغطية أخبار الجريمة .وهذا مؤشر
عمليات التحرير الص َ
جيد يدل على أن الصحيفة تهتم بحفظ وتخزين معلومات أخبار الجريمة ،وهذا يسهم في
رسم إستراتيجية التعامل معها متى ما دعت الحاجة إليها.
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اإلجابات على األسئلة المفتوحة:
َّحفية المتناولة ألخبار الجريمة في
س /27من وجهة نظرك هل المادة الص َ
الصَّحافةالسُّودانية كافية؟ وهل توثر على المجتمع؟

َّحفية
من خالل تحليل البيانات وتفريغها واستخراج نسبها المئوية لإلجابات ،أن المادة الص َ

المتناولة ألخبار الجريمة في الصَّحافةالسُّودانية وقد كانت كافية بنسبة  ،%56وقد غير

كافية بنسبة .%44
س /28ما هي المقترحات التي ترى أنها كفيلة بتحقيق أهداف النشر اإليجابي ألخبار
الجريمة في الصحف؟
وقد كانت هناك عدة مقترحات ترى أنها كفيلة بتحقيق أهداف النشر اإليجابي ألخبار
الجريمة في الصحف ،منها التنسيق بين الصَّحافة والجهات األمنية وقد كانت نسبة إجابات
المفحوصين  ،% 22ويجب التأكد من سالمة الخبر وتدريب العاملين وتأهيلهم وكانت إجابة
المفحوصين بنسبة  ،%4وأيضًا من البد من نشرات توعية وقد كانت بنسبة  ،%18والبد
من المراجعة واإللمام بصحف الخبر وقد كانت بنسبة  ،%8وأيضا من المقترحات النشر
الصادق للمعلومات (المصداقية) وقد كان بنسبة  ،%18وأيضا من المقترحات لتحقيق
أهداف النشر اإليجابي ألخبار الجريمة في الصحف االستعانة بأهل القانون ،وتحرى ِّ
الدقَّة
والموضوعية وكانت بنسبة .%12
َّحفيين والجهات األمنية في مجال نشر
س /29ما هي مقترحاتكم لتطوير التنسيق بين الص َ
أخبار الجريمة؟

َّحفيين والجهات ألمنية في
من إجابات المفحوصين عن المقترحات لتطوير التنسيق بين الص َ
َّحفيين والجهات األمنية
مجال نشر أخبار الجريمة ،ونجد منها المرونة في التنسيق بين الص َ

َّحفيين وكانت إجابتهم بنسبة  ،%12ومن المقترحات
ووجود رقابة في الجهات األمنية والص َ

َّحفيين والجهات األمنية البد من وجود الدورات التدريبية
المهمة للتطوير التنسيق بين الص َ
المكثفة وكانت نسبتهم  ،%32وأيضاً البد من تبادل المعلومات بين الجانبين وكانت بنسبة
222

َّحفيين
 ،%16والتعاون بنسبة  %18وهومن أهم المقترحات لتطوير التنسيق بين الص َ
َّحفيين
والجهات األمنية وكذلك البد من وجود إستراتيجية واضحة بين الجهات األمنية والص َ

بنسبة .%10

س /30في اعتقادك كيف يمكن أن تسهم الصَّحافة في تحقيق األمن االجتماعي من خالل
نشر أخبار الجريمة؟
إسهام الصَّحافة في تحقيق األمن االجتماعي من خالل نشر أخبار الجريمة نجد أن التوعية
للمواطنين بخطورة الجريمة وقد كانت بنسبة  %56وكذلك البد من االهتمام بالنواحي الدينية
وحتى يتم تحقيق األمن االجتماعي من خالل نشر أخبار الجريمة وقد كانت أجابتهم بنسبة
 ،% 34وكذلك البد من المصداقية في الخبر حتى يتم تحقيق األمن االجتماعي من خالل
نشر أخبار الجريمة وكانت أجابتهم بنسبة .%10
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السودانيتين :
تحليل مضمون صحيفتي آخر لحظة والدار ُّ
الجريمة :المخدرات
َّحفية
الجدول ر م ()1-3مو عالمادةالص َ
التكرار

النسبة المئوية

موقعالمادة
الصفحة األولى

15

%23,50

الصفحة الثالثة

23

%35,90

الصفحةالرابعة

26

%40,60

المجموع

64

%100.00

موقع المادة الصحفية
40.60%

50.00%
35.90%

40.00%
23.40%

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

الصفحة الرابعة

الصفحة الثالثة

الصفحة األولي

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية نجدها الصفحة األولي بنسبة %23,40
الدار وآخر لحظة بأن موقع المادة الص َ

والصفحة الثالثة بنسبة  %35,90والصفحة الرابعة بنسبة .%40,60

النتيجة العامة :تميل الصحيفتان للنشر في الصفحات الداخلية الصفحة الثالثة والرابعة.
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الجدول ر م ( )2-3الشكل التحريري للمادة
التكرار

النسبة المئوية

الشكل التحريري
خبر

57

%100

المجموع

57

%100

الشكل التحريري للمادة
200%

100%

100%
0%

خبر

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي

الدار وآخر لحظة بأن الشكل التحرير للمادة في شكل خبر بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو أن الشكل التحريري هو الخبر.

الجدول ر م ( )3-3القالب المتبع في تحرير المادة

القالب المتبع في التحرير

التكرار

النسبة المئوية

الهرمالمعتدل

68

%100.0

المجموع

68

%100.0

القالب المتبع في تحرير المادة
100%

200%
100%
0%

الهرم المعتدل
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي

َّحفية في الهرم المعتدل بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن قالب المادة الص َ
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان الستخدام الهرم المعتل.
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الجدول ر م ( )4-3مصادر المعلومات ع المادة
التكرار

النسبة المئوية

مصادر المعلومات
مراسل

64

%100

المجموع

64

%100

مصادر المعلومات عن المادة
100%

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

مراسل
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية في شكل مراسل بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن مصادر المادة الص َ
النتيجة العامة :تعتمد الصحيفتان على المصدر الذاتي.
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ص َحفية للمادة
الجدول ر م ( )5-3الصورة ال َّ
التكرار

النسبة المئوية

الص َحفية
الصورة َّ

مطابق

12

%57,10

غيرمطابق

9

%42,90

المجموع

21

%100.0

الصورة الصحفية للمادة

مطابق

غير مطابق

%57,10

%42,90

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية التي تطابق المادة بنسبة  %57,10وغير المطابقة
الدار وآخر لحظة بأن الصورة الص َ

للمادة بنسبة .%42,90

َّحفية المصاحبة للمادة.
النتيجة العامة :تستخدم الصحيفتان الصورة الص َ
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الجدول ر م ()6-3عناصراإلبراز
التكرار

النسبة المئوية

عناصراإلبراز
العنوان

68

%100

المجموع

68

%100

عناصر اإلبراز
200%

100%

100%
0%

العنوان

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي

الدار وآخر لحظة بأن عناصر األبراز في شكل العنوان بنسبة .%100

النتيجة العامة :الصحيفتان تميالن الستخدام العنوان في ابراز المادة.
الجدول ر م ()7-3أهدافالمحتوى  -توعوي

التكرار
68

أهدافالمحتوى
توعوي
المجموع

68

النسبة المئوية
%100
%100

أهداف المحتوى
100%

200%
100%
0%

توعوي

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي

الدار وآخر لحظة بأن أهداف المحتوى توعوي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف التوعوية.
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الجدول ر م ()8-3اتجاهالمعالجة – إيجابي
التكرار

النسبة المئوية

اتجاهالمعالجة
إيجابي

68

%100

المجموع

68

%100

اتجاه المعالجة
100%

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

إيجابي

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن اتجاه المعالجة إيجابي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف اإليجابية.
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الجريمة :الردة:
ص َحفية
الجدول ر م ( )9-3مو عالمادةال َّ
التكرار

النسبة

موقعالمادة
الصفحة األولى

1

%12,5

الصفحة الرابعة

2

%25,0

الصفحة الثالثة

5

%62,5

8

%100

المجموع

الصفحة األولي موقع المادة الصحفية
%12.5

الصفحة
الثالثة

الصفحة الرابعة
%25

62.50%

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية نجدها الصفحة األولى بنسبة %12.50
الدار وآخر لحظة بأن موقع المادة الص َ

والصفحة الثالثة بنسبة  %62.50والصفحة الرابعة بنسبة .%25

النتيجة العامة :تميل الصحيفتان للنشر في الصفحات الداخلية الصفحة الثالثة والرابعة.
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الجدول ر م ( )10-3الشكل التحريري للمادة
خبر

الشكل التحريري

التكرار
8

النسبة المئوية

8

%100

المجموع

%100

الشكل التحريري للمادة
200%

%100

100%
0%

خبر

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية في شكل خبر بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن شكل المادة الص َ
النتيجة العامة :االتجاه العام هو أن الشكل التحريري هو الخبر.
الجدول ر م ( )11-3القالب المتبع في تحرير المادة
القالب المتبع في تحرير المادة

الهرم المعتدل

المجموع

التكرار
8

النسبة المئوية

8

%100

%100

القالب المتبع في تحرير المادة
200%

%100

100%
0%

الهرم المعتدل

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية في الهرم المعتدل بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن قالب المادة الص َ
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان الستخدام قالب الهرم المعتدل.
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الجدول ر م ( )12-3مصادر المعلومات ع المادة
مصادر المعلومات

مراسل

التكرار
8

المجموع

النسبة المئوية
%100
%100

8

مصادر المعلومات عن المادة
200%

%100

100%
0%

مراسل

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية في شكل مراسل بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن مصادر المادة الص َ
النتيجة العامة :تعتمد الصحيفتان على المصدر الذاتي.
الجدول ر م ( )13-3أهداف المحتوى  -توعوي
أهداف المحتوى

توعوي

المجموع

التكرار
8

النسبة المئوية
%100
%100

8

أهداف المحتوى  -توعوي
200%

%100

100%
0%

توعوي

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن أهداف المحتوى في توعوي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف التوعوية.
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الجدول ر م ( )14-3اتجاه المعالجة – إيجابي
التكرار
8

اتجاه المعالجة

إيجابي

المجموع

8

النسبة المئوية
%100
%100

اتجاه المعالجة – إيجابي
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

%100

إيجابي

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن اتجاه المعالجة إيجابي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف اإليجابية.
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الجريمة :الخطف
ص َحفية
الجدول ر م ( )15-3مو ع المادة ال َّ
موقع المادة

الصفحة األولى
الصفحة الرابعة

الصفحة الثالثة

الصفحة السادسة

المجموع

التكرار
1

النسبة المئوية

1

%25

1

%25

1

%25

4

%25

%100

موقع المادة الصحفية
%25

%25

الصفحة السادسة الصفحة الثالثة

%25

%25

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

الصفحة الرابعة الصفحة األولي

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية صفحة أولى بنسبة  %25وصفحة رابعة بنسبة
الدار وآخر لحظة بأن موقع المادة الص َ
 %25وصفحة ثالثة بنسبة  %25وصفحة سادسة بنسبة .%25
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان للنشر في جميع الصفحات.
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الجدول ر م ( )16-3الشكل التحريري للمادة
خبر

التكرار
4

الشكل التحريري

المجموع

النسبة المئوية
%100
%100

4

الشكل التحريري للمادة
200%

%100

100%
0%

خبر

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية في شكل خبر بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن شكل المادة الص َ
النتيجة العامة :االتجاه العام هو أن الشكل التحريري هو الخبر
الجدول ر م ( )17-3القالب المتبع في تحرير المادة
قالب التحرير

الهرم المعتدل

التكرار
4

النسبة المئوية

4

%100

المجموع

%100

القالب المتبع في تحرير المادة
200%

%100

100%
0%

الهرم المعتدل

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية في الهرم المعتدل بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن قالب المادة الص َ
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان الستخدام الهرم المعتدل.
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الجدول ر م ( )18-3مصادر المعلومات ع المادة
التكرار
4

مصادر المعلومات

مراسل

المجموع

النسبة المئوية
%100
%100

4

مصادر المعلومات عن المادة
200%

%100

100%
0%

مراسل

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية في شكل مراسل بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن مصادر المادة الص َ
النتيجة العامة :تعتمد الصحيفتان على المصدر الذاتي.
الجدول ر م ( )19-3أهداف المحتوى  -توعوي
أهداف المحتوى

توعوي

التكرار
4

النسبة المئوية

4

%100

المجموع

%100

أهداف المحتوى  -توعوي
200%

%100

100%
0%

توعوي

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن أهداف المحتوى في توعوي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف التوعوية.
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الجدول ر م ( )20-3اتجاه المعالجة – إيجابي
التكرار

النسبة المئوية

اتجاه المعالجة
إيجابي

4

%100

المجموع

4

%100

اتجاه المعالجة – إيجابي
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

%100

إيجابي

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن اتجاه المعالجة إيجابي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف اإليجابية.
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الجريمة  :تجارة البشر
ص َحفية
الجدول ر م ( )21-3مو ع المادة ال َّ
التكرار

النسبة المئوية

موقع المادة
الصفحة األولى

4

%28.6

الصفحةالرابعة

4

%28.6

الصفحةالثالثة

6

%42.9

المجموع

14

%100

موقع المادة الصحفية
الصفحة األولي
%28

الصفحة
الثالثة
%43

الصفحة الرابعة
%29

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية نجدها الصفحة األولي بنسبة %28.60
الدار وآخر لحظة بأن موقع المادة الص َ
والصفحة الثالثة بنسبة  %42.90والصفحة الرابعة بنسبة .%28.60
النتيجةالعامة :تميل الصحيفتان للنشر في الصفحات الداخلية الصفحة الثالثة.
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الجدول ر م ( )22-3الشكل التحريري للمادة
التكرار

النسبة المئوية

الشكل التحريري
خبر

15

%93,8

تقرير

1

%6,2

المجموع

16

%100

الشكل التحريري للمادة
تقرير
%6.2

خبر %93.80

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية في شكل خبر بنسبة  ،%93.80وتقرير بنسبة
الدار وآخر لحظة بأن شكل المادة الص َ

.%6.20

النتيجة العامة :تميل الصحيفتان الستخدام شكل الخبر.
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الجدول ر م ( )23-3القالب المتبع في تحرير المادة
التكرار

النسبة المئوية

قالب التحرير
الهرم المعتدل

15

%100

المجموع

15

%100

القالب المتبع في تحرير المادة
200%

%100

100%
0%

الهرم المعتدل

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن شكل قالب التحرير الهرم المعتدل بنسبة .%100
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان الستخدام الهرم المعتدل.
الجدول ر م ( )24-3مصادر المعلومات ع المادة
التكرار

النسبة المئوية

مصادر المعلومات
مراسل

16

%100

المجموع

16

%100

مصادر المعلومات عن المادة
200%

%100

100%
0%

مراسل

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية في شكل مراسل بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن مصادر المادة الص َ
النتيجة العامة :تعتمد الصحيفتان على المصدر الذاتي.
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ص َحفية للمادة
الجدول ر م ( )25-3الصورة ال َّ
التكرار

النسبة المئوية

الص َحفية
الصورة َّ
غير مطابق

4

%100

المجموع

4

%100

الصورة الصحفية للمادة
150%

%100

100%
50%
0%

غير مطابق

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية ،غير مطابق بنسبة بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن الصورة الص َ
َّحفية المصاحبة للمادة لكن الصورة غير
النتيجة العامة :تستخدم الصحيفتان الصورة الص َ
مطابقة للمادة.
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الجدول ر م ( )26-3أهداف المحتوى – توعوي
أهداف المحتوى

النسبة المئوية

التكرار

توعوي

15

%93.8

تنويري

1

%6.2

المجموع

16

%100

أهداف المحتوى
تنويري
%6.2

توعوي
%93.80

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية ،أهداف المحتوى توعوي بنسبة  %93.80وتنويري
الدار وآخر لحظة بأن الصورة الص َ
بنسبة .%6.20
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف التوعوية.
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الجدول ر م ( )27-3اتجاه المعالجة  -إيجابي
اتجاه المعالجة

إيجابي

المجموع

التكرار
16
16

النسبة المئوية
%100
%100

اتجاه المعالجة  -إيجابي
150%
%100

100%
50%
0%

إيجابي

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن اتجاه المعالجة إيجابي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف اإليجابية.
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الجريمة :االعتداء بالمرب
َّحفية
الجدول ر م ()28-3مو عالمادةالص َ
موقعالمادة

الصفحة األولى

التكرار
17

الصفحة الرابعة

%3.63

2

الصفحة السادسة

%50.91

28

المجموع

%30.91
%14.55

8

الصفحة الثالثة

النسبة المئوية

%100

55

موقع المادة الصحفية
60

%50.91

50
%30.91

40
30
20

%14.55

10

%3.63

0
الصفحة السادسة

الصفحة الثالثة

الصفحة الرابعة

الصفحة األولي

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية نجدها الصفحة األولي بنسبة %31.5
الدار وآخر لحظة بأن موقع المادة الص َ
والصفحة الثالثة بنسبة  %1.9والصفحة الرابعة بنسبة  ،%14.8والصفحة السادسة بنسبة
.%51.9
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان للنشر في الصفحة السادسة.
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الجدول ر م ( )29-3الشكل التحريري للمادة
خبر

الشكل التحريري

المجموع

التكرار
55

النسبة المئوية

55

%100

%100

الشكل التحريري للمادة
200%

%100

100%
0%

خبر

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية في شكل خبر بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن شكل المادة الص َ
النتيجة العامة :االتجاه العام هو أن الشكل التحريري هو الخبر.
الجدول ر م ( )30-3القالب المتبع في تحرير المادة
قالب التحرير

الهرم المعتدل

المجموع

التكرار
55

النسبة المئوية

55

%100

%100

القالب المتبع في تحرير المادة
200%

%100

100%

0%
الهرم المعتدل

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية الهرم المعتدل بنسبة
الدار وآخر لحظة بأن شكل القالب المتبع في تحرير المادة الص َ
.%100
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان الستخدام الهرم المعتدل.
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الجدول ر م ( )31-3مصادر المعلومات ع المادة
التكرار
مصادر المعلومات
55
مراسل
55
المجموع

النسبة المئوية
%100
%100

مصادر المعلومات عن المادة
200%

%100

100%
0%

مراسل
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية في شكل مراسل بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن مصادر المادة الص َ
النتيجة العامة :تعتمد الصحيفتان على المصدر الذاتي.
ص َحفية للمادة
الجدول ر م ( )32-3الصورة ال َّ
النسبة المئوية
التكرار
الص َحفية
الصورة َّ
9
%56.2
مطابق
7
%43.8
غير مطابق
16
%100
المجموع

الصورة الصحفية للمادة
%56.20
%43.80

60.00%
40.00%
20.00%

0.00%
غير مطابق

مطابق

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية ،غير مطابق بنسبة  % 43.80كما نجد أن الصورة
الدار وآخر لحظة بأن الصورة الص َ
المطابقة بنسبة .%56.20
َّحفية المطابقة للمادة.
النتيجة العامة :تستخدم الصحيفتان الصورة الص َ
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الجدول ر م ( )33-3عناصر اإلبراز
عناصر اإلبراز

العنوان

التكرار
8

النسبة المئوية
100

8

%100

المجموع

عناصر اإلبراز
200%

%100

100%

.

0%

العنوان

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن عناصر اإلبراز نجد العنوان بنسبة .%100
النتيجة العامة :الصحيفتان تميالن الستخدام العنوان في إبراز المادة.
الجدول ر م ( )34-3أهداف المحتوى  -توعوي
أهداف المحتوى

توعوي

المجموع

التكرار
55

النسبة المئوية

55

%100

%100

أهداف المحتوى  -توعوي
200%

%100

100%
0%

توعوي

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن أهداف المحتوى توعوي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف التوعوية.
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الجدول ر م ( )35-3اتجاه المعالجة – إيجابي
التكرار

النسبة المئوية

اتجاه المعالجة
إيجابي

55

%100

المجموع

55

%100

إتجاه المعالجة – إيجابي
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

%100

إيجابي

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن اتجاه المعالجة إيجابي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف اإليجابية.
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الجريمة :االغتصاب
َّحفية
الجدول ر م ()36-3مو ع المادة الص َ
التكرار

النسبة المئوية

موقعالمادة
الصفحة األولى

3

%33.3

الصفحةالرابعة

3

%33.3

الصفحة الثالثة

3

%33.4

المجموع

9

%100

موقع المادة الصحفية
27.45%
%33.40

27.40%

27.35%
%33.30

%33.30

الصفحة الثانية

الصفحة األولي

27.30%
27.25%

الصفحة الثالثة

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية نجدها الصفحة األولى بنسبة %33.3
الدار وآخر لحظة بأن موقع المادة الص َ

والصفحة الثالثة بنسبة  %33.40والصفحة الثانية بنسبة .%33.30
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان للنشر في الصفحة الثالثة.
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الجدول ر م ( )37-3الشكل التحريري للمادة
التكرار

النسبة المئوية

الشكل التحريري
خبر

9

%81.8

تقرير

2

%18.2

المجموع

11

%100

الشكل التحريري للمادة
%81.80

90.00%
80.00%
70.00%
60.00%

%18.20

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
خبر

تقرير

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية في شكل خبر بنسبة  %81.8وتقرير بنسبة
الدار وآخر لحظة بأن شكل المادة الص َ

.%18.20

النتيجة العامة :االتجاه العام هو أن الشكل التحريري هو الخبر.
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الجدول ر م ( )38-3القالب المتبع في تحرير المادة
قالب التحرير

الهرم المعتدل

المجموع

التكرار
11

النسبة المئوية

11

%100

%100

القالب المتبع في تحرير المادة
120.00%

%100

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%

0.00%
الهرم المعتدل
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن شكل القالب التحريري الهرم المعتدل بنسبة .%100
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان الستخدام الهرم المعتدل.
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الجدول ر م ( )39-3مصادر المعلومات ع المادة
التكرار

النسبة المئوية

مصادر المعلومات
مراسل

11

%100

المجموع

11

%100

مصادر المعلومات عن المادة
%100

120%
100%
80%
60%
40%
20%

0%
مراسل

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية في شكل مراسل بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن مصادر المادة الص َ
النتيجة العامة :تعتمد الصحيفتان على المصدر الذاتي.
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ص َحفية للمادة
الجدول ر م ( )40-3الصورة ال َّ
التكرار

النسبة المئوية

الص َحفية
الصورة َّ

مطابق

1

%33.3

غير مطابق

2

%66.7

المجموع

3

%100

الصورة الصحيفة للمادة

مطابق

%33.30

غير مطابق

%66.70

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية غير مطابق بنسبة  ،%66.7ومطابق بنسبة
الدار وآخر لحظة بأن الصورة الص َ

.%33.3

َّحفية غير المطابقة للمادة.
النتيجة العامة :تستخدم الصحيفتان الصورة الص َ
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الجدول ر م ( )41-3عناصر اإلبراز
عناصر اإلبراز

العنوان

اللون

المجموع

التكرار
1

النسبة المئوية

1

%50

2

%50

%100

عناصر اإلبراز
العنوان
اللون

%50

%50

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن عناصر اإلبراز هي العنوان بنسبة  %50واللون بنسبة .%50
النتيجة العامة :تستخدم الصحيفتان العنوان واللون في إبراز المادة.
الجدول ر م ( )42-3أهداف المحتوى  -توعوي
أهداف المحتوى

توعوي

المجموع

التكرار
11

النسبة المئوية

11

%100

%100

أهداف المحتوى  -توعوي
200%

%100

100%
0%

توعوي

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة  ،أهداف المحتوى توعوي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف التوعوية.
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الجدول ر م ( )43-3اتجاه المعالجة  -إيجابي
التكرار
11

اتجاه المعالجة

إيجابي

المجموع

11

النسبة المئوية
%100
%100

اتجاه المعالجة  -إيجابي
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

%100

إيجابي

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن اتجاه المعالجة إيجابي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف اإليجابية.
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الجريمة:القتل
َّحفية
الجدول ر م ()44-3مو عالمادةالص َ

موقع المادة

الصفحة األولى
الصفحة الرابعة
الصفحة الثالثة

الصفحةالسادسة

المجموع

التكرار
8

النسبة المئوية

55

%7.8

38

%53

2

%37

103

%1.9

%100

موقع المادة الصحفية
%53

60.00%

%37

40.00%
%7.80

%1.90

20.00%
0.00%

الصفحة السادسة الصفحة الثالثة

الصفحة الرابعة

الصفحة األولى

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية نجدها الصفحة األولى بنسبة %7.80
الدار وآخر لحظة بأن موقع المادة الص َ
والصفحة الثالثة بنسبة  ،%370الصفحة الرابعة بنسبة  ،%53بينما نجد الصفحة السادسة
بنسبة .%1.90
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان للنشر المادة في الصفحة الرابعة.
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الجدول ر م ( )45-3الشكل التحريري للمادة
خبر

الشكل التحريري

تقرير

المجموع

التكرار
165

النسبة المئوية

4

%97.6

169

%2.4

%100

الشكل التحريري للمادة
97.60%

120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%

2.40%

0.00%
خبر

تقرير

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية في شكل خبر بنسبة  %97.60وتقرير بنسبة
الدار وآخر لحظة بأن شكل المادة الص َ
.%2.40
النتيجة العامة :االتجاه العام هو أن الشكل التحريري هو الخبر.
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الجدول ر م ( )46-3القالب المتبع في تحرير المادة
التكرار

النسبة المئوية

قالب التحرير
الهرم المعتدل

207

%100

المجموع

207

%100

القالب المتبع في تحرير المادة
200%

%100

100%
0%

الهرم المعتدل

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية الهرم المعتدل بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن شكل المادة الص َ

النتيجة العامة :تميل الصحيفتان الستخدام الهرم المعتدل.
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الجدول ر م ( )47-3مصادر المعلومات ع المادة
التكرار

النسبة المئوية

مصادر المعلومات
مراسل

185

%97.4

وكاالت

5

%2.6

المجموع

190

%100

مصادر المعلومات عن المادة
%97.40

120.00%
100.00%

80.00%
60.00%
40.00%
20.00%

%2.50

0.00%

مراسل

وكاالت

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية في مراسل بنسبة  %97.4وكاالت بنسبة
الدار وآخر لحظة بأن شكل المادة الص َ

.%2.50

النتيجة العامة :تعتمد الصحيفتان على المصدر الذاتي.
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ص َحفية للمادة
الجدول ر م ( )48-3الصورة ال َّ
الص َحفية
الصورة َّ

مطابق

التكرار
28

%50

56

%100

غير مطابق

النسبة المئوية
%50

28

المجموع

الصورة الصحيفة للمادة
مطابق

%50

غير مطابق

%50

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية مطابق بنسبة  ،%50وغير مطابق بنسبة .%50
الدار وآخر لحظة بأن الصورة الص َ
َّحفية.
النتيجة العامة :تستخدم الصحيفتان الصورة الص َ
الجدول ر م ( )49-3عناصر اإلبراز
عناصر اإلبراز

العنوان

التكرار
207

النسبة المئوية

207

%100

المجموع

%100

عناصر اإلبراز
200%

%100

100%
0%

العنوان

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن عناصر اإلبراز نجد العنوان بنسبة .%100
النتيجة العامة :الصحيفتان تميالن الستخدام العنوان في إبراز المادة.
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الجدول ر م ( )50-3أهداف المحتوى
التكرار

النسبة المئوية

أهداف المحتوى
توعوي

137

%95.1

تنويري

7

%4.9

المجموع

144

%100

أهداف المحتوى
%95.10

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%

%4.90

0.00%

توعوي

تنويري

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن أهداف المحتوى توعوي بنسبة  ،%95.10وتنويري بنسبة .%4.90
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف التوعوية.
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الجدول ر م ( )51-3اتجاه المعالجة  -إيجابي
التكرار

النسبة المئوية

اتجاه المعالجة
إيجابي

207

%100

المجموع

207

%100

اتجاه المعالجة
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

%100

إيجابي

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن اتجاه المعالجة إيجابي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف اإليجابية.
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الجريمة :التجسس
َّحفية
الجدول ر م ()52-3مو عالمادةالص َ
التكرار

النسبة المئوية

موقعالمادة
الصفحةاألولى

1

%33.3

الصفحةالرابعة

1

%33.3

الصفحةالثالثة

1

%33.4

المجموع

3

%100

موقع المادة الصحفية
الصفحة األولى
%33.30

%33.40

الصفحة
الرابعة
%33.30

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية نجدها الصفحة األولي بنسبة %%33.30
الدار وآخر لحظة بأن موقع المادة الص َ

والصفحة الرابعة بنسبة  %33.30والصفحة الثالثة بنسبة .%33.40

النتيجة العامة :تميل الصحيفتان للنشر في الصفحة األولي والرابعة والثالثة.
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الجدول ر م ( )53-3الشكل التحريري للمادة
خبر

الشكل التحريري

التكرار
3

النسبة المئوية

3

%100

المجموع

%100

الشكل التحريري للمادة
200%
%100

100%
0%

خبر

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية في شكل خبر بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن شكل المادة الص َ
النتيجة العامة :االتجاه العام هو أن الشكل التحريري هو الخبر.
الجدول ر م ( )54-3القالب المتبع في تحرير المادة
قالب التحرير

الهرم المعتدل

التكرار
3

النسبة المئوية

3

%100

المجموع

%100

القالب المتبع في تحرير المادة
150%
%100

100%
50%
0%

الهرم المعتدل

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن شكل قالب التحرير الهرم المعتدل بنسبة .%100
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان الستخدام الهرم المعتدل.
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الجدول ر م ()55-3مصادر المعلومات ع المادة
التكرار

النسبة المئوية

مصادر المعلومات
مراسل

3

%60

وكاالت

2

%40

المجموع

5

%100

مصادر المعلومات عن المادة
%60
%40

وكاالت

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

مراسل

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن مصادر المعلومات مراسل بنسبة  %60وكاالت بنسبة .%40
النتيجة العامة :تعتمد الصحيفتان على المصدر الذاتي.
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ص َحفية للمادة
الجدول ر م ( )56-3الصورة ال َّ
التكرار

النسبة المئوية

الص َحفية
الصورة َّ

مطابق

0

%0

غير مطابق

1

%100

المجموع

1

%100

الصورة الصحفية للمادة
1.2

%100

1
0.8
0.6
0.4
%0

غير مطابق

0.2
0

مطابق

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية ،غير مطابق  %100بنسبة مطابق بنسبة .%0
الدار وآخر لحظة بأن الصورة الص َ
َّحفية الغير مطابقة للمادة.
النتيجة العامة :تستخدم الصحيفتان الصورة الص َ
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الجدول ر م ( )57-3عناصر اإلبراز
التكرار

النسبة المئوية

عناصر اإلبراز
العنوان

1

%50

اللون

1

%50

المجموع

2

%100

عناصر اإلبراز
%50

%50

اللون

العنوان

60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن عناصر اإلبراز نجد العنوان بنسبة  %50واللون بنسبة .%50
النتيجة العامة :الصحيفتان تميالن الستخدم العنوان واللون في إبراز المادة.
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الجدول ر م ( )58-3أهداف المحتوى
التكرار

النسبة المئوية

أهداف المحتوى
توعوي

3

%50

تنويري

3

%50

المجموع

6

%100

أهداف المحتوى
%50

%50

توعوي

تنويري

60%
40%
20%
0%

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن أهداف المحتوى توعوي بنسبة  ،%50وتنويري بنسبة .%50
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف التوعوية والتنويرية.
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الجدولر م ( )59-3اتجاه المعالجة – إيجابي
التكرار

النسبة المئوية

اتجاه المعالجة
إيجابي

3

%100

المجموع

3

%100

اتجاه المعالجة
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

%100

إيجابي

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن اتجاه المعالجة إيجابي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف اإليجابية.
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الجريمة :اإلعدام
َّحفية
الجدول ر م ()60-3مو عالمادةالص َ
التكرار

النسبة المئوية

موقعالمادة
الصفحةاألولى

7

%26.94

الصفحةالرابعة

6

%23.07

الصفحةالثالثة

12

%46.15

الصفحةالثانية

1

%3.84

المجموع

26

%100

موقع المادة الصحفية
%3.84
الصفحة األولي
الصفحة الرابعة

%26.94

الصفحة الثالثة

%46.15

الصفحة الثانية

%23.07

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية نجدها الصفحة األولي بنسبة %26.94
الدار وآخر لحظة بأن موقع المادة الص َ

والصفحة الثانية بنسبة  %3.84والصفحة الرابعة الثالثة بنسبة  %46.15والصفحة الرابعة
بنسبة .%23.07
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان للنشر في الصفحة الثالثة.
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الجدول ر م ( )61-3الشكل التحريري للمادة
خبر

الشكل التحريري

التكرار
23

النسبة المئوية

23

%100

المجموع

%100

الشكل التحريري للمادة
200%

%100

100%
0%

خبر

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية في خبر بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن شكل المادة الص َ
النتيجة العامة :االتجاه العام هو أن الشكل التحريري هو الخبر.
الجدول ر م ( )62-3القالب المتبع في تحرير المادة
قالب التحرير

الهرم المعتدل

المجموع

التكرار
22

النسبة المئوية

22

%100

%100

القالب المتبع في تحرير المادة
200%
%100

100%
0%

الهرم المعتدل

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية الهرم المعتدل بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن شكل المادة الص َ
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان الستخدام الهرم المعتدل.
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الجدول ر م ( )63-3مصادر المعلومات ع المادة
التكرار

النسبة المئوية

مصادر المعلومات
مراسل

20

%95.24

وكاالت

1

%4.76

المجموع

21

%100

مصادر المعلومات عن المادة
%95.24

120.00%
100.00%
80.00%
60.00%

40.00%
%4.76

20.00%
0.00%

وكاالت

مراسل

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن مصادر المعلومات مراسل بنسبة  %95.24وكاالت بنسبة .%4.76
النتيجة العامة :تعتمد الصحيفتان على المصدر الذاتي.
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ص َحفية للمادة
الجدول ر م ( )64-3الصورة ال َّ
التكرار

النسبة المئوية

الص َحفية
الصورة َّ

مطابق

4

%80

غير مطابق

1

%20

المجموع

5

%100

الصورة الصحفية للمادة
%80

100%
80%
60%
40%

%20

20%
0%
مطابق

غير مطابق

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية ،غير مطابق بنسبة  %20ومطابق بنسبة .%80
الدار وآخر لحظة بأن الصورة الص َ
َّحفية المطابقة للمادة.
النتيجة العامة :تستخدم الصحيفتان الصورة الص َ
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الجدول ر م ( )65-3عناصر اإلبراز
التكرار

النسبة المئوية

عناصر اإلبراز
العنوان

3

%50

اللون

3

%50

المجموع

6

%100

عناصر اإلبراز
%50

%50

اللون

العنوان

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن عناصر اإلبراز نجد العنوان بنسبة  %50واللون بنسبة .%50
النتيجة العامة :الصحيفتان تميالن الستخدام العنوان واللون في إبراز المادة.
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الجدول ر م ( )66-3أهداف المحتوى
التكرار

النسبة المئوية

أهداف المحتوى
توعوي

18

%85.71

تنويري

3

%14.19

المجموع

21

%100

أهداف المحتوى
100
%85.71
80
60
40
%14.19

20
0
توعوي

تنويري

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن أهداف المحتوى توعوي بنسبة  ،%85.71وتنويري بنسبة .%14.19
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف التوعوية.
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الجدول ر م ( )67-3اتجاه المعالجة  -إيجابي
التكرار

النسبة المئوية

اتجاه المعالجة
إيجابي

20

%100

المجموع

20

%100

اتجاه المعالجة
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

%100

إيجابي

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن اتجاه المعالجة إيجابي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف اإليجابية.
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الجريمة :ضبط األسلحة
َّحفية
الجدول ر م ()67-3مو عالمادةالص َ
التكرار

النسبة المئوية

موقعالمادة
الصفحةاألولى

2

%11.8

الصفحةالرابعة

9

%35.3

الصفحةالثالثة

6

%52.9

المجموع

17

%100

موقع المادة الصحفية
60.00%

%52.90

50.00%

%35.30

40.00%
30.00%
%11.80

20.00%
10.00%
0.00%

الصفحة الثالثة

الصفحة الرابعة

الصفحة األولي

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية نجدها الصفحة األولي بنسبة %11,8
الدار وآخر لحظة بأن موقع المادة الص َ

والصفحة الثالثة بنسبة  %52,90والصفحة الرابعة بنسبة .%35,30
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان للنشر في الصفحة الثالثة.
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الجدول ر م ( )69-3الشكل التحريري للمادة
خبر

الشكل التحريري

التكرار
10

النسبة المئوية

10

%100

المجموع

%100

الشكل التحريري للمادة
%100

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

خبر

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية خبر بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن شكل المادة الص َ
النتيجة العامة :االتجاه العام هو ان الشكل التحرير هو الخبر.
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الجدول ر م ( )70-3القالب المتبع في تحرير المادة
التكرار
10

قالب التحرير

الهرم المعتدل

المجموع

10

النسبة المئوية
%100
%100

القالب المتبع في تحرير المادة
200%

%100

100%
0%

الهرم المعتدل

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية الهرم المعتدل بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن شكل المادة الص َ
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان الستخدام الهرم المعتدل.
الجدول ر م ( )71-3مصادر المعلومات ع المادة
التكرار
10

مصادر المعلومات

مراسل

المجموع

10

النسبة المئوية
%100
%100

مصادر المعلومات عن المادة
200%

%100

100%
0%

مراسل

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية مراسل بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن شكل المادة الص َ
النتيجة العامة :تعتمد الصحيفتان على المصدر الذاتي.
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الجدول ر م ( )72-3الصورة الصحفية للمادة
التكرار

النسبة المئوية

الص َحفية
الصورة َّ

مطابق

2

%50

غير مطابق

2

%50

المجموع

4

%100

الصورة الصحفية للمادة

مطابق
%50

غير مطابق
%50

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية مطابق بنسبة  %50بنسبة وغير مطابق .%50
الدار وآخر لحظة بأن الصورة الص َ
َّحفية المصاحبة للمادة.
النتيجة العامة :تستخدم الصحيفتان الصورة الص َ
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الجدول ر م ( )73-3عناصر اإلبراز
التكرار

النسبة المئوية

عناصر اإلبراز
العنوان

5

%71.42

اللون

2

%28.58

المجموع

7

%100

عناصر اإلبراز
%71.42

80.00%
60.00%
40.00%

%28.58

20.00%
0.00%

العنوان

اللون

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن عناصر اإلبراز نجد العنوان بنسبة  %71.42واللون بنسبة
.%28.58
النتيجة العامة :الصحيفتان تميالن الستخدام العنوان في إبراز المادة.
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الجدول ر م ( )74-3أهداف المحتوى – توعوي
أهداف المحتوى

توعوي

المجموع

التكرار
10

النسبة المئوية
%100

10

%100

أهداف المحتوى – توعوي
200%
%100

100%
0%

توعوي
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن أهداف المحتوى توعوي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف التوعوية.
الجدول ر م ( )75-3اتجاه المعالجة  -إيجابي
اتجاه المعالجة

إيجابي

المجموع

التكرار
10

النسبة المئوية

10

%100

%100

اتجاه المعالجة  -إيجابي
200%
%100

100%
0%

إيجابي

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن اتجاه المعالجة إيجابي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف اإليجابية.
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الجريمة :مصرع
َّحفية
الجدول ر م ( )76-3مو ع المادةالص َ
التكرار

النسبة المئوية

موقع المادة
الصفحة األولى

23

%39

الصفحة الرابعة

21

%35.6

الصفحة الثالثة

15

%25.4

المجموع

59

%100

موقع المادة الصحفية
50%
%39

%35.60
%25.40

40%
30%

20%
10%
0%
الصفحة الثالثة

الصفحة الرابعة

الصفحة األولي

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية نجدها الصفحة األولى بنسبة  %39والصفحة
الدار وآخر لحظة بأن موقع المادة الص َ

الثالثة بنسبة  %25.40والصفحة الرابعة بنسبة .%35.60

النتيجة العامة :تميل الصحيفتان للنشر في الصفحة األولى.
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الجدول ر م ()77-3الشكل التحريري للمادة
التكرار

النسبة المئوية

الشكل التحريري
خبر

37

%94.9

تقرير

2

%5.1

المجموع

39

%100

الشكل التحريري للمادة
%94.90

100.00%

80.00%
60.00%

40.00%
20.00%

%5.10

0.00%

خبر

تقرير

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية خبر بنسبة  ،%94.9وتقرير بنسبة .%5.10
الدار وآخر لحظة بأن شكل المادة الص َ
النتيجة العامة :االتجاه العام هو أن الشكل التحرير هو الخبر.

284

الجدول ر م ( )78-3القالب المتبع في تحرير المادة
التكرار

النسبة المئوية

قالب التحرير
الهرم المعتدل

55

%100

المجموع

55

%100

القالب المتبع في تحرير المادة
%100

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

الهرم المعتدل

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية في شكل الهرم المعتدل بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن قالب المادة الص َ
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان الستخدام الهرم المعتدل.

285

الجدول ر م ( )79-3مصادر المعلومات ع المادة
التكرار

النسبة المئوية

مصادر المعلومات
مراسل

59

%98.3

وكاالت

1

%1.7

المجموع

60

%100

مصادر المعلومات عن المادة
%98.30

120.00%
100.00%

80.00%
60.00%

40.00%
20.00%

%1.70

0.00%

مراسل

وكاالت

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن مصادر المعلومات

مراسل بنسبة  %98.30وكاالت بنسبة

.%1.70
النتيجة العامة :تعتمد الصحيفتان على المصدر الذاتي.
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ص َحفية للمادة
الجدول ر م ( )80-3الصورة ال َّ
التكرار

النسبة المئوية

الص َحفية
الصورة َّ

مطابق

14

%70

غير مطابق

6

%30

المجموع

20

%100

الصورة الصحفية للمادة
70%

80%
60%

%30

40%
20%
0%

مطابق

غير مطابق

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية غير مطابق بنسبة  ،%30ومطابق بنسبة .%70
الدار وآخر لحظة بأن الصورة الص َ
َّحفية المطابقة للمادة.
النتيجة العامة :تستخدم الصحيفتان الصورة الص َ

287

الجدول ر م ( )81-3عناصر اإلبراز
التكرار

النسبة المئوية

عناصر االبراز
العنوان

10

%55.6

اللون

8

%44.4

المجموع

18

%100

عناصر اإلبراز
%55.60
%44.40

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

العنوان

اللون

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن عناصر اإلبراز نجد العنوان بنسبة  %55.60واللون بنسبة
.%44.40
النتيجة العامة :الصحيفتان تميالن الستخدام العنوان في إبراز المادة.
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الجدول ر م ( )82-3أهداف المحتوى – توعوي
أهداف المحتوى

توعوي

التكرار
42

المجموع

النسبة المئوية
%100
%100

42

أهداف المحتوى
200%

%100

100%
0%

توعوي
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن أهداف المحتوى توعوي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف التوعوية.
الجدول ر م ( )83-3اتجاه المعالجة  -إيجابي
اتجاه المعالجة

إيجابي

المجموع

التكرار
56

النسبة المئوية

56

%100

%100

اتجاه المعالجة
200%

%100

100%
0%

إيجابي
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن اتجاه المعالجة إيجابي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف اإليجابية.
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الجريمة :السر ة
ص َحفية
الجدول ر م ( )84-3مو ع المادة ال َّ
التكرار

النسبة المئوية

موقع المادة
الصفحة األولى

12

%22.2

الصفحة الرابعة

39

%72.2

الصفحة السادسة

3

%5.6

المجموع

54

%100

موقع المادة الصحفية
%72.20

80.00%
60.00%

40.00%
%22.20
20.00%

%5.60

0.00%
الصفحة السادسة

الصفحة الرابعة

الصفحة األولي

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية نجدها الصفحة األولى بنسبة %22.20
الدار وآخر لحظة بأن موقع المادة الص َ

والصفحة السادسة بنسبة  %5.60والصفحة الرابعة بنسبة .%72.20
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان للنشر في الصفحة الرابعة.

290

الجدول ر م ( )85-3الشكل التحريري للمادة
خبر

الشكل التحريري

التكرار
76

النسبة المئوية

76

%100

المجموع

%100

الشكل التحريري للمادة
200%

%100

100%
0%

خبر
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية خبر بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن شكل المادة الص َ
النتيجة العامة :االتجاه العام هو أن الشكل التحريري هو الخبر.
الجدول ر م ()86-3القالب المتبع في تحرير المادة
التكرار
75

قالب التحرير

الهرم المعتدل

المجموع

75

النسبة المئوية
%100
%100

القالب المتبع في تحرير المادة
200%

%100

100%
0%

الهرم المعتدل
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية في شكل الهرم المعتدل بنسبة .%100
الدار وآخر لحظة بأن شكل المادة الص َ
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان الستخدام قالب الهرم المعتدل.
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الجدول ر م ()87-3مصادر المعلومات ع المادة
التكرار

النسبة المئوية

مصادر المعلومات
مراسل

16

%66.7

وكاالت

8

%33.3

المجموع

24

%100

مصادر المعلومات عن المادة
%66.70

80.00%
60.00%

%33.30

40.00%
20.00%
0.00%

مراسل

وكاالت

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن مصادر المعلومات مراسل بنسبة  %66.70وكاالت بنسبة
.%33.30
النتيجة العامة :تعتمد الصحيفتان على المصدر الذاتي.

292

َّحفية للمادة
الجدول ر م ()88-3الصورة الص َ
التكرار

النسبة المئوية

الص َحفية
الصورة َّ

مطابق

10

%37

غير مطابق

17

%63

المجموع

27

%100

الصورة الصحفية للمادة
%63
%37

غير مطابق

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

مطابق

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية غير مطابق بنسبة  %63بنسبة ومطابق بنسبة
الدار وآخر لحظة بأن الصورة الص َ

.%37

َّحفية غير المطابقة للمادة.
النتيجة العامة :تستخدم الصحيفتان الصورة الص َ
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الجدول ر م ( )89-3عناصر اإلبراز
التكرار

النسبة المئوية

عناصر االبراز
العنوان

66

%98.5

اللون

1

%1.5

المجموع

67

%100

عناصر اإلبراز
%55.60
%44.40

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

العنوان

اللون

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن عناصر اإلبراز نجد العنوان بنسبة  %55.60واللون بنسبة
.%44.40
النتيجة العامة :الصحيفتان تميالن الستخدام العنوان في إبراز المادة.
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الجدول ر م ()90-3اتجاه المعالجة – إيجابي
اتجاه المعالجة

إيجابي

المجموع

التكرار
87

النسبة المئوية

87

%100

%100

اتجاه المعالجة
200%

%100

100%
0%

إيجابي
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن اتجاه المعالجة إيجابي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف اإليجابية.
الجريمة :النهب
ص َحفية
الجدول ر م ( )91-3مو ع المادة ال َّ
موقع المادة

الصفحة الرابعة

المجموع

التكرار
5

النسبة المئوية

5

%100

%100

موقع المادة الصحفية
200%
%100

100%
0%

الصفحة الرابعة
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن موقع المادة الصفحة الرابعة بنسبة .%100
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان للنشر في الصفحة الرابعة.
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الجدول ر م ( )92-3الشكل التحريري للمادة
خبر

الشكل التحرير

التكرار
6

النسبة المئوية

6

%100

المجموع

%100

الشكل التحريري للمادة
200%
%100

100%
0%

خبر
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن شكل المادة خبر بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو أن الشكل التحريري هو الخبر.
الجدول ر م ( )93-3القالب المتبع في تحرير المادة
التكرار
5

قالب التحرير

الهرم المعتدل

المجموع

النسبة المئوية
%100
%100

5

القالب المتبع في تحرير المادة
200%
%100

100%
0%

الهرم المعتدل
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن قالب المادة الهرم المعتدل بنسبة .%100
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان الستخدام قالب الهرم المعتدل.
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الجدول ر م ( )94-3مصادر المعلومات ع المادة
التكرار

النسبة المئوية

مصادر المعلومات
مراسل

5

%100

المجموع

5

%100

مصادر المعلومات عن المادة
%100

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

مراسل
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن مصادر المادة مرسل بنسبة .%100
النتيجة العامة :تعتمد الصحيفتان على المصدر الذاتي.
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ص َحفية للمادة
الجدول ر م ( )95-3الصورة ال َّ
التكرار

النسبة المئوية

الص َحفية
الصورة َّ

مطابق

1

%16

غير مطابق

5

%84

المجموع

6

%100

الصورة الصحفية للمادة
100%

%84

80%
60%
40%
%16

20%
0%

مطابق

غير مطابق

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية مطابق بنسبة  %16وغير مطابق بنسبة .%84
الدار وآخر لحظة بأن الصورة الص َ
َّحفية العير مطابقة للمادة.
النتيجة العامة :تستخدم الصحيفتان الصورة الص َ
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الجدول ر م ( )96-3أهداف المحتوى  -توعوي
التكرار
5

أهداف المحتوى

توعوي

المجموع

النسبة المئوية
%100
%100

5

أهداف المحتوى
200%

%100

100%
0%

توعوي
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن أهداف المحتوى توعوي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف التوعوية.
الجدول ر م ()97-3اتجاه المعالجة  -إيجابي
اتجاه المعالجة

إيجابي

المجموع

التكرار
5

النسبة المئوية

5

%100

%100

اتجاه المعالجة
200%

%100

100%
0%

إيجابي
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن اتجاه المعالجة إيجابي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف اإليجابية.
299

الجريمة :األختالس
ص َحفية
الجدول ر م ( )98-3مو ع المادة ال َّ
موقع المادة

الصفحة الرابعة

التكرار
7

النسبة المئوية

7

%100

المجموع

%100

موقع المادة الصحفية
200%

%100

100%
0%

الصفحة الرابعة
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن موقع المادة الصفحة الرابعة بنسبة .%100
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان للنشر في الصفحة الرابعة.
الجدول ر م ( )99-3الشكل التحريري للمادة
خبر

الشكل التحريري

المجموع

التكرار
7

النسبة المئوية

7

%100

%100

الشكل التحريري للمادة
200%

%100

100%
0%

خبر
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن شكل المادة خبر بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو أن الشكل التحريري هو الخبر.
300

الجدول ر م ( )100-3القالب المتبع في تحرير المادة
التكرار
5

قالب التحرير

الهرم المعتدل

المجموع

النسبة المئوية
%100
%100

5

القالب المتبع في تحرير المادة
200%

%100

100%
0%

الهرم المعتدل
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن قالب المادة الهرم المعتدل بنسبة .%100
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان الستخدام قالب الهرم المعتدل.
الجدول ر م ( )101-3مصادر المعلومات ع المادة
التكرار
7

مصادر المعلومات

مراسل

المجموع

النسبة المئوية
%100
%100

7

مصادر المعلومات عن المادة
200%

%100

100%

0%
مراسل
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن مصادر المعلومات مرسل بنسبة .%100
النتيجة العامة :تعتمد الصحيفتان على المصدر الذاتي.
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ص َحفية للمادة
الجدول ر م ( )102-3الصورة ال َّ
التكرار

النسبة المئوية

الص َحفية
الصورة َّ
مطابق

5

%16

غير مطابق

5

%84

المجموع

10

%100

الصورة الصحفية للمادة

مطابق
%50

غير مطابق
%50

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية مطابق بنسبة  %50وغير مطابق بنسبة .%50
الدار وآخر لحظة بأن الصورة الص َ
َّحفية المطابقة وغير المطابقة.
النتيجة العامة :تستخدم الصحيفتان الصورة الص َ
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الجدول ر م ( )103-3أهداف المحتوى  -توعوي
أهداف المحتوى

توعوي

المجموع

التكرار
5

النسبة المئوية

5

%100

%100

أهداف المحتوى
200%

%100

100%
0%

توعوي
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن أهداف المحتوى توعوي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف التوعوية.
الجدول ر م ()104-3اتجاه المعالجة  -إيجابي
التكرار
5

اتجاه المعالجة

إيجابي

المجموع

النسبة المئوية
%100
%100

5

اتجاه المعالجة
200%

%100

100%
0%

إيجابي
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن اتجاه المعالجة إيجابي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف اإليجابية.
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الجريمة :الخمور
ص َحفية
الجدول ر م ( )105-3مو ع المادة ال َّ
موقع المادة

الصفحة الرابعة

المجموع

التكرار
8

النسبة المئوية

8

%100

%100

موقع المادة الصحفية
200%

%100

100%
0%

الصفحة الرابعة
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن موقع المادة الصفحة الرابعة بنسبة .%100
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان للنشر في الصفحة الرابعة.
الجدول ر م ( )106-3الشكل التحريري للمادة
الشكل التحرير

التكرار
8

المجموع

8

خبر

النسبة المئوية
%100
%100

الشكل التحريري للمادة
200%

%100

100%
0%

خبر
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن شكل المادة خبر بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو أن الشكل التحريري هو الخبر.
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الجدول ر م ( )107-3القالب المتبع في تحرير المادة
التكرار
8

قالب التحرير

الهرم المعتدل

المجموع

النسبة المئوية
%100
%100

8

القالب المتبع في تحرير المادة
200%

%100

100%
0%

الهرم المعتدل
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن قالب المادة الهرم المعتدل بنسبة .%100
النتيجة العامة :تميل الصحيفتان الستخدام قالب الهرم المعتدل.
الجدول ر م ( )108-3مصادر المعلومات ع المادة
التكرار
7

مصادر المعلومات

مراسل

المجموع

النسبة المئوية
%100
%100

7

مصادر المعلومات عن المادة
200%

%100

100%
0%

مراسل
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن مصادر المعلومات مراسل بنسبة .%100
النتيجة العامة :تعتمد الصحيفتان على المصدر الذاتي.
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ص َحفية للمادة
الجدول ر م ( )109-3الصورة ال َّ
التكرار

النسبة المئوية

الص َحفية
الصورة َّ

مطابق

3

%75

غير مطابق

1

%25

المجموع

4

%100

الصورة الصحفية للمادة
%75

80%
60%
40%

%25

20%
0%

مطابق

غير مطابق

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
َّحفية مطابق بنسبة  %75وغير مطابق بنسبة .%25
الدار وآخر لحظة بأن الصورة الص َ
َّحفية المطابقة للمادة.
النتيجة العامة :تستخدم الصحيفتان الصورة الص َ
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الجدول ر م ( )110-3أهداف المحتوى  -توعوي
أهداف المحتوى

توعوي

التكرار
7

النسبة المئوية

7

%100

المجموع

%100

أهداف المحتوى
200%

%100

100%
0%

توعوي
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن أهداف المحتوى توعوي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف التوعوية.
الجدول ر م ()111-3اتجاه المعالجة  -إيجابي
اتجاه المعالجة

إيجابي

التكرار
7

النسبة

7

%100

المجموع

%100

اتجاه المعالجة
200%

%100

100%
0%

إيجابي
من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون خالل تجميع البيانات من صحيفتي
الدار وآخر لحظة بأن اتجاه المعالجة إيجابي بنسبة .%100
النتيجة العامة :االتجاه العام هو التناول باألهداف اإليجابية.
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تحليل المساحات لكل الجرائم في صحيفتي الدار وآخر لحظة وإيجاد نسبتها المئوية
الجريمة

العدد

النسبة

مصرع

5479

%12

النهب

500

%1.1

اإلختالس

600

%1.4

الخمور

450

%1

السرقة

6173

%14

القتل

12435

%28

المخدرات

6116

%14

الخطف

543

%1.2

تجارة البشر

2096

%4.8

اإلعتداء بالضرب

5029

%11

اإلغتصاب

910

%2.1

التجسس

509

%1.2

اإلعدام

1769

%4

ضبط أسلحة

1317

%3

43926

%100

المجموع
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أنواع الجرائم في صحيفتي الدار وآخر لحظة
%28

%11
%3

%4

%2.10%1.20

%4.80

%14

%14

%1.20

%12
%1.10 %1.40 %1

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

من الجدول والشكل أعاله يتضح من تحليل المضمون في صحيفتي الدار وآخر لحظة ،أن
 % 28كانت أعلى نسبة من مساحة الجرائم وتمثل جريمة القتل ،كما نجد أن جريمة
المخدرات مثلت نسبة  %14من مساحة صحيفتي الدار وآخر لحظة ،وأيضاً جريمة السرقة
كانت بنسبة  ،%14كما نجد أن جريمة المصرع في مساحتي الدار وآخر لحظة كان بنسبة
 % 12ونجد أن جريمة اإلعتداء بالضرب في مساحتي الدار وآخر لحظة كان بنسبة ،%11
وجريمة تجارة البشر بنسبة  .% 4.80كما نجد أن نسبة جريمة األعدام في صحيفتي الدار
وآخر لحظة بنسبة  %4وجريمة ضبط األسلحة بنسبة  ،%3وتراوحت نسبة باقي الجرائم في
صيحفتي الدار وآخر لحظة بنسبة  %2 - 1من مساحتهما.
النتيجة العامة :توفر الصحيفتين مساحة كافية لنشر أخبار الجريمة.
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النتائج العامة للدراسة :
من خالل الدراسة الميدانية وتحليل المضمون توصل الدراسة للنتائج التالية:
َّحفي.
 .1أن نسبة الذكور أكبر من نسبة اإلناث في العمل الص َ

 .2نجد أن غالبية العاملون في مجال الصَّحافة هم في عمر الشباب أي من 30 – 20
سنة.
 .3كلما أرتفع المستوى التعليمي بين العاملين في الصَّحافة كل ما انعكس ذلك على
نتائج األداء الفني والتحريري واإلنتاجي على نشر أخبار الجريمة بصورة جيدة
وايجابية.
َّحفيين السُّودانيين حالتهم االجتماعية مستقرة أي متزوجين ،واالستقرار يتيح
 .4غالبية الص َ

مساحة للتفكير واإلبداع بما ينعكس ايجابياً على األداء في العمل الصحيفي ،وعلى
نشر أخبار الجريمة بصفة خاصة.

 .5تهتم الصَّحافةالسُّودانية برفع المستوى المهني للصحفيين من خالل التدريب لتطوير
َّحفية.
َّحفية من أجل تجويد الرسالة الص َ
معارفهم ورفع قدراتهم الص َ

 .6وجود خبرات صحفية تراكمية لدى العاملين في الصَّحافةالسُّودانية.
َّحفيين.
 .7يوجد إلمام بنشر أخبار الجريمة في الصَّحافةالسُّودانية لدىالص َ

 .8يوجد دور لإلعالمي األمني التابع للجهات األمنية في السُّودان في التوعية باألخطار
المترتبة على نشر أخبار الجريمة.
َّحفي في الصَّحافةالسُّودانية بقوانين الصَّحافة والمطبوعات .
 .9يتأثر العمل الص َ

 .10توجد مسئولية ذاتية للصحفيين في نشر أخبار الجريمة.
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َّحفيين والجهات األمنية حول تداول نشر أخبار
 .11ال يوجد تدريب مشترك بين الص َ
الجريمة.

 .12تعمل الصَّحافةالسُّودانية على تنمية الحس األمني للصحفيين.
 .13بعض الصحف تنشر أخبار للجريمة يحظر نشرها من قبل الجهات األمنية لسالمة
المجتمع.
 .14تقوم الصَّحافةالسُّودانية بتوفير المناخ المناسب والجيد ودفع العمل لتحقيق رسالة
َّحفية على كافة
الصَّحافة األمنية في المجتمع بمسانده فرق العمل في التحقيقات الص َ
المستويات لتحقيق أهدافها.

 .15تقوم الصَّحافةالسُّودانية بإجراءاتوقائيةوعملياتتصحيحفوريةلألخطاءالتحريريةوالفنية التي
تحدثفيمحتوىالرسالةاإلعالميةاألمنية من أجل تعميق الثقة بين الصَّحافة والمجتمع.
 .16تعمل الصَّحافةالسُّودانية على قياس قدرة وكفاءة الوسائل الفنية والتحريرية المستخدمة
في نشر الرسالة اإلعالمية األمنية ،لمعرفة نقاط القوة والضعف في العمليات
التحريرية للنشر.
 .17تقوم إدارة التحرير في الصَّحافةالسُّودانية بمراجعة النظام المتبع في نشر أخبار
الجريمة بصورة منتظمة إلغراض التقويم.
َّحفية لتغطية
 .18توفر الصَّحافةالسُّودانية الموارد واإلمكانيات التي تسهل المهام الص َ
َّحفية األخرى.
أخبار الجريمة ضمن المهام الص َ

 .19يوجد نظام واضح بالصَّحافةالسُّودانية يقوم بمهام جمع المعلومات المتعلقة بالجريمة
من مصادرها وتحليلها والتأكد من صحتها.
 .20للصحافة السُّودانية إستراتيجية إدارية وتنسيقية مع الجهات األمنية من أجل تحقيق
نشر الوعي األمني والوقاية من الجريمة في المجتمع.
 .21تتنا سب أهداف الرسالة اإلعالمية التي تضعها الجهات األمنية مع سياسات نشر
ومعالجة موضوعات الجريمة في الصَّحافةالسُّودانية.
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 .22تقوم الصَّحافةالسُّودانية بقياس ردود الفعل في المجتمع الناتجة من نشر أخبار
الجريمة بصورة منتظمة للوقوف على انعكاساتها في المجتمع.
 .23هناك قسم في الصَّحافةالسُّودانية الستقبال شكاوى المتضررين من نشر أخبار
الجريمة واتخاذ اإلجراءات الالزمة بالتنسيق مع الجهات األمنية.
َّحفي واإلجراءات اإلدارية
 .24تقوم الصَّحافةالسُّودانية بتوثيق كل عمليات التحرير الص َ
المتعلقة بتغطية أخبار الجريمة.

 .25تسهم الصَّحافةالسُّودانية في تحقيق األمن االجتماعي من خالل نشر التوعية
واالهتمام بالنواحي الدينية في عملية التوعية والمصداقية في تناول الخبر.
 .26تميل الصَّحافةالسُّودانية لنشر أخبار الجريمة في الصفحة األولى والصفحات الداخلية
الثالثة والرابعة.
 .27تعتمد الصَّحافةالسُّودانية في نشر أخبار الجريمة على الشكل الخبري من بين
األشكال التحريرية.
 .28تستخدم الصَّحافةالسُّودانية أسلوب قالب الهرم المعتل في نشر أخبار الجريمة.
 .29تعتمد الصَّحافةالسُّودانية على مصادر المعلومات عن المادة على المصادر الذاتية
في نشر أخبار الجريمة.
َّحفية المصاحبة للمادة سواء كانت صورة
 .30تستخدم َّ
الصحافةالسُّودانية الصورة الص َ
مطابقة أو غير مطابقة لمادة الجريمة.

َّحفية.
 .31تستخدم الصَّحافةالسُّودانية العنوان واللون واإلطار في إبراز المادة الص َ

 .32االتجاه العام في تحديد أهداف محتوى المادة بالصَّحافةالسُّودانية هو التناول
باألهداف التوعوية في نشر أخبار الجريمة.
 .33االتجاه العام في تحديد اتجاه المعالجة بالصَّحافةالسُّودانية هو التناول باألهداف
اإليجابية في نشر أخبار الجريمة ،ولكن هنالك بعض التناوالت السالبة في معالجة
المادة.
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 .34تخصص الصَّحافةالسُّودانية مساحة كبيرة لتغطية نشر أخبار الجريمة نسبة الرتفاع
معدالتها.

التوصيات
توصي الدراسة باآلتي:
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 .1االستفادة من الصَّحافة كوسيط اتصال جماهيري لتقديم رسائل التوعية األمنية
االجتماعية في مكافحة الجريمة والحد منها.

َّحفي وتزويدهم بالمعلومات التي تدفعهم نحو
 .2االهتمام بالشباب في الوسط الص َ
المشاركة في بسط األمن االجتماعي ونشر التوعية بمخاطر الجريمة.
َّحفي لرسائل التوعية األمنية االجتماعية باالستفادة من
 .3وضع خطة لتخطيط الص َ
ميزات الصَّحافة ولما تتصف به الصَّحافةالسُّودانية من إقبال وسط المجتمع السيما
الصَّحافة االجتماعية.

َّحفية لرسائل التوعية يجب مراعاة الفئات العمرية والنوع
 .4عند وضع الخطط الص َ
للمجتمع لنشر توعية بما يتالءم مع كل فئة عمرية ونوعها ومستواها التعليمي.
 .5التركيز على الرسائل األمنية التي تهتم بالتوعية بمخاطر الجريمة واالنحراف
ومكافحتهما والحفاظ على األمن واالستقرار االجتماعي.

 .6التخطيط الجيد بتقديم رسائل توعية تدعم برامج مكافحة جرائم االغتصاب والمخدرات
التي صارت خط اًر يهدد المجتمع واألمن االجتماعي.

 .7إبراز دور الشرطة من خالل الجهود التي تقوم بها في مكافحة الجريمة والحد منها.

 .8تطوير وتدعيم وسائل االتصال الحديثة من(هواتف وانترنت وغيرها) لربط المجتمع
مع أجهزة األمن التي تعمل على المساعدة في التبليغ العاجل بالجريمة.

َّحفية.
 .9التدريب والتأهيل المستمر للكوادر الص َ

 .10االبتعاد عن نشر الصورة المؤلمة المصاحبة للجريمة.

 .11االبتعاد عن نشر أي جرائم لم يفصل فيها القضاء حتى ال يؤثر ذلك عن سير
العدالة.

 .12صياغة أخبار الجريمة بطريقة سليمة ال تنمي النزاعات والميول اإلجرامية لدى أفراد
المجتمع.

 .13عدم نشر اإلعالن الذي يدفع وينمي السلوك اإلنحرافي الذي يؤدي الرتكاب
الجريمة.

 .14تفادي عبارات التعميم مثل (معلم ،إمام مسجد ،نظامي . . . ،الخ) ألن ذلك من
شأنه زعزعة ثقة المجتمع في هذه الفئات.
314

الم َشِّرفة في المجتمع السُّوداني المعروف بالشهامة
 .15على الصَّحافة عكس الجوانب ُ
والمروءة.
 .16ضرورة االهتمام بالصَّحافة االجتماعية في مجال مخاطبة فئات الشباب لتوصيل
رسائل التوعية األمنية بمخاطر الجريمة.

 .17العمل على دعم التعاون المشترك بين الصَّحافة واألجهزة األمنية ومؤسسات

المجتمع المدني في مجال التوعية األمنية االجتماعية عبر منظومة متجانسة

تضمن تحقيق غايات المجتمع في األمن واالستقرار.

َّحفيين وأفراد األمن
 .18عقد دورات تدريبية مشتركة متخصصة تهدف إلى إكساب الص َ
المعرفة باإلعالم األمني وأساليبه في نشر الوعي األمني وتفعيل دوره وتعميق
غاياته في المجتمع وتنمية مهاراتهم األمنية.

 .19التأكيد على تدريس تخصص اإلعالم األمني بالجامعات السُّودانية والمعاهد
العسكرية لتعميق دوره وتوطينه لخدمة التوعية األمنية في المجتمع السُّوداني.

 .20على األجهزة األمنية تزويد الصَّحافة بالمعلومات التي تحتاجها والتي تدعم األمن
وتساعد في استقرار المجتمع.

 .21على الصَّحافة التوسع في إقامة الندوات وتنظيم المحاضرات وعقد المؤتمرات

والمسابقات والمهرجانات والمعارض من أجل إيجاد وعي أمني يسهم في بسط

األمن ويقطع الطريق أمام الجريمة.

َّحفية على معالجة الظواهر السلبية التي تهدد أمن المجتمع
 .22التركيز في الرسائل الص َ
وسالمته من خالل إتباع األساليب والوسائل المناسبة التي تحدث التأثير اإليجابي
المطلوب.

 .23عدم نشر الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو بشكل يحرض على
المحاكاة.

 .24عدم إضفاء هالة البطولة على الشخصيات اإلجرامية.
 .25عدم نشر اإلعالن الذي يروج للتدخين أو السجائر.

 .26على الصَّحافة البعد عن اإلثارة والمبالغة في تصوير األحداث وتحري ِّ
الدقَّة قبل
نشر تفاصيل الجريمة حتى ال تقع الصَّحافة في تناقضات تفقدها ثقة المجتمع.
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 .27االعتماد على محررين لديهم حس أمني واجتماعي وسياسي وقانوني في تغطية
أخبار الجريمة.

 .28التأكيد على تعاون المؤسسات األمنية مع المؤسسات الصحافية للقيام بالدور المنوط
َّحفية والدقيقة
بها اجتماعيا وذلك بتيسير حصول الصَّحافة على المعلومات الص َ
حول القضايا األمنية المختلفة.

 .29أهمية االحتكام إلي األصول الشرعية اإلسالمية والمبادئ األخالقية قبل نشر بعض
الجرائم التي تؤدي إلي إشاعة الفساد.
 .30التركيز على األهداف التوعوية في نشر أخبار الجريمة.
 .31أهمية التناول باألهداف اإليجابية في نشر أخبار الجريمة.
 .32على الصَّحافة التقليل من مساحة تغطية أخبار الجريمة.
 .33على الصَّحافةالسُّودانية االهتمام بجميع األشكال التحريرية والقوالب الفنية في تناول
أخبار الجريمة.
مقترحات :
 .1عمل دراسات استطالع الرأي العام حول أخبار الجريمة التي تنشرها الصَّحافة
السُّودانية وذلك لتقويمها واعدادها بما يتماشى مع مصلحة وحاجة المجتمع.

 .2إجراء بحث عن مدي التعاون المشترك بين الصحافة واالجهزة األمنية ومؤسسات
المجتمع المدني في التوعية االمنية االجتماعية .

 .3عمل دراسة حول نشر وسائل التواصل االجتماعي أخبار الجريمة وانعكاساتها علي
األمن االجتماعي .

الخاتمة
تعد الصَّحافة المكتوبة من بين الوسائل الهامة نظ اًر للدور الذي تمارسه في
المجتمع وهذا ما يجعلها في مكان السيادة والقيادة فهي تساعد في تعريف المجتمع
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بالمعرفة والتوعية واإلرشاد والتعليم ،وبالتالي فإن األفراد يعتمدون على الصَّحافة وينتج عن
هذا االعتماد حدوث آثار معرفية ووجدانية وسلوكية.
وفي األخير ومن خالل هذه الدراسة استخلصت جملة من النتائج التي ذكرت في
نتائج الدراسة ،تلخصت هذه النتائج في نتيجة عامة وهي أن نشر أخبار الجريمة له آثار
إيجابية وسلبية على المجتمع ،إيجابية من خالل مساهمة الصَّحافة في تحقيق األمن
االجتماعي من خالل نشر التوعية واالهتمام بالنواحي الدينية في عملية التوعية والمصداقية
َّحفي
في تناول الخبر ،وسلبية إذا ابتعدت عن المبادئ واألخالق التي تحكم العمل الص َ
وأصبحت تهتم باإلثارة والتهويل في الخبر.
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قائمة المراجع والمصادر
(أ) القرآن الكريم
رقم اآلية
76
256
52

الصفحة
59
60
132

السورة

8
12
123

72
74
72

التوبة

93
18
89

101
161
72

النحل

125

60

يوسف

87

131

اإلسراء

84
85
29

77
77
60

النمل

7

101

األحزاب

72

70

الحجرات

6

111

القمر

47

73

التحريم

6

158

المرسالت

46

73

الفجر

20

79

البقرة
آل عمران
المائدة
األنعام
هود

الكهف
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(ب) :الحديث النبوي الشريف:
 .1الحديث أخرجه اإلمام مالك في الموطأ ،الجزء الخامس ،حديث رقم .1234
 .2االمام أبي زكريا بن شرف النووي الدمشقي  ،رياض الصالحين  676 ،هـ .

أوالً :ائمة الكتب:
 .1إبراهيم إمام ،اإلعالم واالتصال بالجماهير ،ط ،2مكتبة األنجلو ،القاهرة1981 ،م.
 .2إبراهيم إمام  ،اصول اإلعالم اإلسالمي  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة .
 .3إبراهيم خضر ،إعداد البحوث والرسائل العلمية من المفكرة حتى الخاتمة ،جامعة
األزهر كلية التربية بالقاهرة قسم الخدمات االجتماعية وتنمية المجتمع ،القاهرة،
2013م.
 .4ابن منظور ،لسان العرب ج 7ط ،3دار إحياء التراث العربي ،بيروت1999 ،م.
 .5أحمد حسن محمد عثمان (أبوهالة) ،الجريمة المنظمة أسبابها تنظيماتها أنشطتها
السودان ،حصاد للطباعة ،الخرطوم2006 ،م.
مكافحتها ووضعها في ُّ
 .6أحمد ذكي بدوي ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،مكتبة لبنان ،بيروت،
.1993
 .7أحمد ضياء الدين خليل ،الحس األمني وأثره في نجاح المواجهة األمنية ،كلية
الشرطة ،القاهرة1997 ،م.
 .8أحمد عبد المجيد الحاج ،حرية التعبير بين اإلعالن والتغيير ،ب.د2005 .م.
الص َحفي وااللكتروني وأحكام المسؤولية الجنائية -
 .9أحمد عبد المجيد ،جرائم النشر َّ
دراسة مقارنة ،و ازرة اإلعالم والثقافة ،اإلمارات العربية المتحدة2007 ،م.

 .10أديب خضور ،أولويات تطوير اإلعالم األمني العربي واقعه وأفاق تطوره ،أكاديمية
نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،الرياض1990 ،م.
الص َحفي بين النظرية والتطبيق  ،دار الفجر للنشر
 .11إسماعيل إبراهيم ،فن التحرير َّ
والتوزيع ،القاهرة 1998 ،م.

319

 .12إسماعيل بن حماد الجوهري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ج  5ط ،4دار
العلم للماليين ،بيروت1987 ،م.
 .13بدر الدين احمد إبراهيم ،ثورة المعلومات وآفاق المستقبل ،المركز القومي لإلنتاج
اإلعالمي ،سلسلة إصدارات الوعد الحق رقم  ،6الخرطوم2005 ،م.
 .14بركة بن زامل الحوشان ،اإلعالم األمني واألمن اإلعالمي ،جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية ،الرياض2004 ،م.
 .15بركة بن زامل الحوشان،أهميةالمؤسسة التعليمية في تنمية الوعياألمني ،ورقة عمل
مقدمة لندوة المجتمع واألمن المنعقدة بكلية الملك فهداألمنية بالرياض (– 21
1425/2/24هـ).
 .16بطرس البستاني ،محيط المحيط قاموس مطول للغة العربية ،مكتبة لبنان ،بيروت،
1983م.
 .17جاسم خليل ميرزا ،اإلعالم األمني بين النظرية والتطبيق ،مركز الكتاب للنشر،
القاهرة2006 ،م.
 .18جمع الوجيز ،مجمع اللغة العربية ،القاهرة1992 ،م.
الصحافة االستقصائية في مكافحة الفساد المالي واإلداري والحد
 .19حسن علي ،دور َّ
من الجريمة المنظمة ،من منشورات مدرسة الصَّحافة المستقلة ،بغداد2009 ،م.
 .20حسن عماد مكاوي ،أخالقيات العمل اإلعالمي دراسة مقارنة ،الدار المصرية
اللبنانية ،القاهرة1994 ،م.
 .21حسين عثمان أبو عفان ،الشرطة والجريمة ،مطبعة الشرطة2011 ،م.
 .22خالد عبد اهلل احمد درار ،تقديم أ .د .علي محمد شمو ،البحث العلمي في االتصال
الجماهيري ،ط،1شركة مطابع السُّودان للعملة المحدودة ،الخرطوم2012 ،م.
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 .23الخليل بن احمد الفراهيدي ،كتاب العين ،ج 6ط  ،2مؤسسة دار الهجرة ،إيران،
1988م.
 .24خليل صابات وآخرون ،ترجمة لكتاب مارشال مالكوهان ،كيف تفهم وسائل
االتصال ،دار النهضة العربية باالشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر،
القاهرة.1975 ،
الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم ،دار المعارف ،القاهرة.1968 ،
 .25خليل صاباتَّ ،
 .26خليل صابات ،وسائل اإلتصال نشأتها وتطورها ،ط ،5مكتبة األنجلو المصرية،
القاهرة1987 ،م.
 .27خيرى خليل الجميلى ،االتصال ووسائله في المجتمع الحديث ،المكتب الجامعي
الحديث ،اإلسكندرية1997 ،م.
 .28رحيم يونس كرو العزاوي ،مقدمة في منهج البحث العلمي ،دار دجلة ،عمان،
2007م.
 .29سعيد بن علي بن ثابت ،الحرية اإلعالمية في ضوء اإلسالم ،ط ،2عالم الكتب
للطباعة والنشر السعودية1993 ،م.
الصحافة والقانون في العالم العربي ،الواليات المتحدة ،الدار
 .30سليمان جازع الشمريَّ ،
الدولية للنشر والتوزيع ،القاهرة1993 ،م.
 .31شوقي أسعد محمود ،علم اجتماع العائلة ،دار البلدية ،األردن2012 ،م.
 .32الشيخ محمد طاهر بن عاشور ،أصول النظام االجتماعي في اإلسالم ، ،الشركة
التونسية للتوزيع ،تونس1976 ،م.
الصحافة المتخصصة،
 .33صالح عبد اللطيف  -غازي زين عوض اهلل ،دراسات في َّ
دار الشروق ،جدة1991 ،م.
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الصحافة المتخصصة ،ط ،1مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،
 .34صالح عبد اللطيفَّ ،
االسكندرية2002 ،م.
الصحافة والقانون الحريات والضمانات وأخالقيات
 .35صالح محمد ابراهيم ،مدخل إلى َّ
المهنة ،توزيع كولي ،الخرطوم1995 ،م.
 .36عبد الرحمنعزي،دراسات في نظرية االتصال  -نحوفكر إعالمي متميز،مركز
دراسات الوحدة العربيةسلسلة كتب المستقبل العربي( ،)28بيروت.2003 ،
حافةالسودانية بين رمضاء السلطة ونيران مالك
الص
ُّ
 .37عبد الرحيم عمر محي الدينَّ :
شركاتها ،شركة دار كاهل للدراسات والطباعة والنشر المحدودة ،الخرطوم2009 ،م.
الص َحفي ،دار الفكر العربي ،القاهرة1960 ،م.
 .38عبد اللطيف حمزة ،أزمة الضمير َّ
الصحافة والمجتمع ،دار العلم ،القاهرة1963 ،م.
 .39عبد اللطيف حمزةَّ ،

 .40عبد اهلل بن محمد األمين ،عالج القرآن الكريم للجريمة ،مطبعة أمين سالم،
الرياض1992،م.
 .41عبدالمجيد سيد منصور وزكريا أحمد الشربيني ،األسرة على مشارف القرن الحادي
والعشرين :األدوار والمرض النفسي والمسؤوليات ،دار الفكر العربي ،القاهرة،
2000م.
الص َحفية لشؤون الجريمة في
 .42عبد المحسن بدوي محمد أحمد ،التغطية
َّ
حافةالسودانية ،الخرطوم2002 ،م.
الص
ُّ
َّ

 .43عبد المحسن بدوي محمد احمد ،الجودة الشاملة في العمل اإلعالمي ،ط ،1ب.د،.
2006م.
 .44عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ،كتابة البحث العلمي صياغة جديدة ،مكتبة الرشيد،
الرياض1423 ،هـ.
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 .45عثمان بن جمعة ،أثر العقيدة اإلسالمية في اختفاء الجريمة ،دار األندلس الخضراء
للنشر والتوزيع ،جدة2000 ،م.
 .46عصمت عدلي ،علم االجتماع األمني (األمن والمجتمع) ،دار المعرفة الجامعية،
اإلسكندرية2001 ،م.
 .47علي بن فائز الجحني ،اإلعالم األمني والوقاية من الجريمة ،أكاديمية نايف العربية
للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،الرياض.2000 ،
 .48علي سيد إبراهيم عجوة ،اإلعالم األمني والعالقات العامة في مجال الشرطة،
أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،الرياض2005 ،م.
 .49علي عبد الواحد وافي ،علم االجتماع ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،
القاهرة.1966 ،
الصحافة ،مكتبة األنجلوالمصرية،
 .50عماد عبد الحميد النجار ،الوسيط في تشريعات َّ
القاهرة1985 ،م.
 .51عمر التومي الشيباني ،مفهوم اإلنسان في الفكر اإلسالمي ،ط،1الدار الجماهيرية،
ليبيا 1396هـ – 1987م.
الصحافة اإلسالمية ودورها في الدعوة،ط ،1بيروت ،مؤسسة
 .52فؤاد توفيق العاتيَّ ،
الرسالة للطباعة والنشر1993 ،م.
الصحافة المتخصصة ،عالم الكتب ،القاهرة1986 ،م.
 .53فاروق أبو زيدَّ ،
الص َحفي ،ط،5عالم الكتب ،القاهرة2011 ،م.
 .54فاروق أبو زيد ،فن الخبر َّ

السودان ،ترجمة د .عوض حسن
 .55فرانسيس دينق ،صراع الرؤى نزاع الهويات في ُّ
محمد أحمد ،مركز الدراسات السُّودانية ،الخرطوم1999 ،م.
 .56فهد بن عبدالرحمن الشميمري ،التربية اإلعالمية  -كيف نتعامل مع اإلعالم ،مكتبة
الملك فهد الوطنية ،الرياض2010 ،م.
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 .57فهمي النجار ،الحرب النفسية أضواء إسالمية ،دار الفضيلة ،الرياض2005 ،م.
 .58الفيروزأبادي ،مجد الدين أبي الطاهر محمد بن يعقوب ،القاموس المحيط ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان1999 ،م.
 .59فيصل شطناوي ،حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ،دار الحامدَ ،ع َّمان،
.1991

الصحافة في الوطن العربي ،ط ،2العربي للنشر
 .60ليلي عبد المجيد ،تشريعات َّ
والتوزيع ،القاهرة2001 ،م.
 .61محمد بن عبد اهلل الزاحم ،آثار تطبيق الشريعة اإلسالمية في منع الجريمة ،دار
المنار للطبع والنشر والتوزيع ،القاهرة1992 ،م.
 .62محمد حسام الدين ،المسئولية االجتماعية للصحافة ،الدار المصرية اللبنانية،
القاهرة2003 ،م.
 .63محمد سيد محمد ،المسئولية اإلعالمية في اإلسالم ،المؤسسة الوطني للكتاب،
الجزائر.1986 ،
 .64محمد صاحب سلطان ،مبادئ االتصال األسس والمفاهيم ،دار المسيرة للنشر
والتوزيع والطباعةَ ،ع َّمان2014 ،م

 .65محمد عبد الحميد ،البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية ،عالم الكتب ،القاهرة،
2004م.
الصحافة ،مكتبة عالء الدين ،القاهرة1997 ،م.
 .66محمد عبد الحميد ،بحوث َّ
الص َحفية النظرية والتطبيق،
 .67محمد عبد الحميد ،د .السيد بهنس ،تأثيرات الصورة َّ
عالم الكتب ،القاهرة2004 ،م.

 .68محمد عبد الحميد ،دراسة الجمهور في بحوث اإلعالم ،عالم الكتب ،القاهرة،
1993م.
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 .69محمد عمارة ،اإلسالم والسياسة ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة2008 ،م.
 .70محمد قطب ،دراسات في النفس اإلنسانية ،ط ،10دار الشروق1993 ،م.
الص َحفية دراسة في المصادر والمؤثرات ،دار الكتب
 .71محمود أدهم ،الصورة
َّ
المصرية ،القاهرة1988 ،م.

 .72محمود علم الدين  ،أساسيات الصحافة في القرن الحادي و العشرين  ،القاهرة ،
2009م .
الص َحفي
الص َحفية األمنية،التحقيق َّ
 .73محمودعلم الدين وآخرون ،ضوابط التحقيقات َّ

الص َحفية التفسيريةواالستقصائية ،جامعة نايف العربية
كشكل من أشكال التغطية َّ
للعلوم األمنية ،الرياض2010 .م.

الصحافة في عصر المعلومات األساسيات والمستحدثات،
 .74محمود علم الدين َّ ،
مطابع األهرام ،القاهرة2000 ،م.
الصحافة اإلخبارية ،دار الشروق ،القاهرة2000 ،م.
 .75مرعى مدكورَّ ،
 .76مركز الدراسات والبحوث ،العمل اإلعالمي األمني المشكالت والحلول ،جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية ،الرياض2005 ،م.
 .77مصطفى بيلي ،أسس وقواعد إعداد خطة علمية عربية للتوعية المرورية ،مجلة
الفكر الشرطي ،المجلد السادس ،العدد الثالث ،دبي1418 ،هـ.
 .78منال طلعت محمود ،مدخل إلي علم االتصال ،ب.د .اإلسكندرية2001 ،م.
 .79منى الحديدي ،اإلعالن  ،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة1999 ،م.
الص َحفية ،السمات ،المهارات ،األشكال ،القضايا ،دار
 .80نبيل حداد ،فن الكتابة َّ
الهنديَ ،ع َّمان2002 ،م.

 .81يوسف القرضاوي ،العبادة في اإلسالم ،مؤسسة الرسالة ،بيروت1393 ،هـ.
 .82يوسف القرضاوي ،ثقافة الداعية ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط 1979 ،2م.
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 دار االصألة للصحافة،  قضايا اإلعالم في السودان،  وثائق مؤتمر الحوار الوطني.83
. م1991 ،  الخرطوم، و النشر واالنتاج اإلعالمي
: قائمة المراجع األجنبية:ثانيا
1. Ansell et al (2002)، ‘Investigative Journalism in Africa،
Walking through a Minefield at Midnight’ Reporters without
Borders.
2. Azzi Abderrahmane. Social Control in the Newsroom. A Case
Study. Master Thesis. North Texas State University.
3. Derek Forbes (2005). A Watchdog’s Guide to Investigative
Reporting. A Simple Introduction to Principles and Practice in
Investigative Reporting، Konraad Adenauer Stiftung Media
Programme، Johannesburg، Republic of South Africa.
4. Nwabueze،

Chinenye

(2009).

Reporting،

Principles،

Approaches. Special Beats. Top Shelve Publishers. Owerri. Imo.
5. Retha،

Asakitikpi(2000).

Investigating

and

Interpretative

Reporting. School of Arts and Social Sciences National Open
University of Nigeria، Lagos.
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ثالثا :قائمة الدوريات والتقارير واإلصدارات:
 .1بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الذي تقيمه كلية الشريعة في جامعة آل البيت ،عماد
محمد رضا علي التميمي ود .إيمانمحمد رضا علي التميمي ،األمن االجتماعي في
التصوراإلسالمي،في  14-13شعبان .1433
 .2التقرير البديل للمنظمات غير الحكومية السُّودانية حول العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسِّياسية ،يوليو2006م.
 .3التقرير السنوي لمجلس الصَّحافة والمطبوعات للعام 2014م ،االجتماع الدوري رقم
.67
 .4تقرير المجلس القومي للصحافة والمطبوعات السُّوداني الخاص بطباعة وتوزيع
الصحف ،رقم 2014 ،67م.
السودان أرض الفرص حقائق وأرقام ،يوليو2011م.
 .5جمهورية السُّودان و ازرة اإلعالمُّ :
 .6حلقة علمية حول صعوبات تنفيذ البحوث الميدانية في المجاالت األمنية ،أكاديمية
نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،في الفترة من 18-15
ديسمبر 1996م ،الرياض1997 ،م.
 .7حوار ،صحيفة الشرق االوسط ،مع األستاذ محي الدين تيتاوي ،الخميس 28
يونيو2012م ،العدد .12266
 .8مجلة األمن العام المصرية ،العدد  ،6محمد عزت حجازي ،الضبط االجتماعي
األسس التي يقوم عليها واألدوات التي يعمل من خاللها.
 .9مجلة األمن و ازرة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ،علي بن فائز الجحني ،نظرة
على اإلعالم األمني ، ،العدد الثامن
 .10مجلة الفكر الشرطي ،المجلد األول ،العدد الثاني ،عزت عبدالفتاح ،االتجاهات
الحديثة لمنع الجريمة ،أكتوبر .1992
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 .11مجلة الفكر الشرطي ،المجلد الرابع ،العدد األول ،محمد فاروق عبد الحميد كامل،
قواعد العمل الشرطي لتنمية وعي ومشاركة الجماهير في العمليات الوقائية ،يونيو،
الشارق – اإلمارات.1995 ،
 .12مقابلة بمباني الصحيفة األحد 2015/10/11م الساعة الثالثة عص ًار ،عبد الرازق
الحارث ،رئيس تحرير صحيفة الدار.

 .13الموسوعة الفقهية ،مؤسسة دائرة المعارف للفقه اإلسالمي ،مجلد .14
 .14مي علي آدم ،رئيس قسم قضايا وحوادث بصحيفة آخر لحظة ،مقابلة بمباني
الصحيفة ،األحد 2015/10/4م الساعة الرابعة والربع عص ًار.
 .15الندوة العلمية اإلعالم واألمن ،عبد المحسن بدوي محمد أحمد ،استراتجيات ونظريات
معالجة قضايا الجريمة واالنحراف في وسائل اإلعالم الجماهيري ،جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،قسم الندوات واللقاءات العلمية،
الخرطوم 2005/4/13-11م.
 .16الدورة التدريبية  ،تنمية مهارات العاملين في أجهزة اإلعالم األمني  ،خالل الفترة من
 2014/2/13-9م  ،تجربة اإلعالم األمني بالشرطة السودانية  ،إعداد أ.د عبد
المحسن بدوي محمد أحمد  ،الرياض 2014 ،م .
 .17ندوة علمية ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،تكوين
رأي عام واق من الجريمة ،الرياض2001 ،م.
 .18ندوة علمية ،تكوين رأي عام واق من الجريمة ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض ،من 2001/1/26 – 24م.
 .19وثائق مؤتمر الحوار حول قضايا اإلعالم في السُّودان ،دار االصالة للصحافة
والنشر واالنتاج اإلعالمي ،الخرطوم1991،م.
 .20ورقة عمل منشورة مقدمة من الدكتور علي السلمي ،الجوانب األخالقية في اإلعالن،
في مؤتمر أخالقيات اإلعالم واإلعالن ،في الفترة من  29 – 28مارس ،جامعة
النهضة ،القاهرة2009 ،م.
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 .21ورقة مقدمة من جاسم خليل مير از إلى الحلقة العلمية (التوعية األمنية رؤية مستقبلية)
بعنوان وسائل اإلعالم ودورها في التوعية األمنية ،جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية ،المنعقدة بالخرطوم في الفترة من 2013/12/4-2م.

رابعاً :ائمة الدراسات:
الص َحفية
 .1رسالة ماجستير ،فتحي محمد عثمان منصور ،تكنولوجية الصورة
َّ
الصحافة العربية ،تطبيقاً على صحيفتي أخبار اليوم السُّودانية
واستخداماتها في َّ
وأخبار اليوم المصرية 2004م2006 -م ،جامعة أم درمان اإلسالمية2006 ،م.

 .2رسالة دكتوراه غير منشورة ،دراسة بهاء الدين محمد احمد التجاني ،بعنوان :معالجة
الصَّحافة لموضوعات األمن القومي السُّوداني ،دراسة تحليلية لعينة من الصحف

السُّودانية 2011-2008م ،جامعة الرباط الوطني2011 ،م.

.22

رسالة دكتوراه غير منشورة ،إنشراح عبد اللطيف حسن احمد ،بعنوان:

اتجاهات اإلعالن غير المباشر في الصَّحافةالسُّودانية ،جامعة الرباط الوطني،

2014م.

 .23رسالة ماجستير غير منشورة ،ثريا مرحوم جابر محمد ،بعنوان :اتجاهات التحقيق

َّحفي في الصَّحافةالسُّودانية ،دراسة تطبيقية على صحيفة الرأي العام ،جامعة
الص َ
أفريقيا العالمية.2005 ،

 .24رسالة ماجستير غير منشورة ،شريف موسى تكرة محمود ،بعنوان :الصَّحافةالسُّودانية

وأثرها في توجيه الرأي العام ،بالتطبيق على صحيفة ألوان ،جامعة أفريقيا العالمية،

2014م.

 .25رسالة دكتوراه غير منشورة ،محمد عثمان العوض كرار ،بعنوان :الجودة في الرسالة
اإلعالمية وتأثيرها في المجتمع ،دراسة تطبيقية على إذاعة ساهرون (،)FM99

جامعة الرباط الوطني2014 ،م.

 .26رسالة ماجستير غير منشورة ،لمياء بلة علي نصر اهلل ،بعنوان :تغطية

الصَّحافةالسُّودانية ألخبار الجريمة ،دراسة وصفية تحليلية مقارنة بالتطبيق على
صحيفتي األنباء والدار ،جامعة أمدرمان األهلية2001 ،م.
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 .27رسالة ماجستير ،محمد مبارك رحمة اهلل ،بعنوان :تأثير الصورة على الحدث
اإلعالمي ،جامعة الرباط الوطني2014 ،م.

َّحفي األمني في
 .28رسالة ماجستير ،مخلص جبير أحمد ،بعنوان :فاعلية الخطاب الص َ
ظل العولمة2012 ،م.
خامسا:قائمة المواقع اإللكترونية:
 .1حكومة جمهورية السُّودان.www.sudan.gov.sd
 .2الرائد للتدريب والتطوير اإلعالمي.www.al@raeed.net/training ،
 .3صحيفة آخر لحظة .www.akhirilahza.sd
 .4صحيفة الدار.www.aldar-sd.net
 .5صحيفة التيار.www.altayar.sd ،

 .6صحيفة الرأي العام.www.alnilin.com ،

َّحفية .www.smc.sd
 .7المركز السُّوداني للخدمات الص َ
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المالحق

2

ملحق ر م ()1
براءة تسجيل الرسالة

ملحق ر م ()2
خطاب التحكيم
جامعة الرباط الوطني
كلية الدراسات العليا
كلية اإلعالم
السيد/

…………………………………………………......................................

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
أفيد سعادتكم بأنني أقوم بإعداد بحث علمي بعنوان:
تناول الصحافة السودانية ألخبار الجريمة وانعكاساتها على المجتمع السودانيدراسة تحليلية
على صحيفتي آخر لحظة والدار السودانيتين في الفترة من2015م – 2016م.
وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول علي درجة الدكتوراه في اإلعالم األمني تحت إشراف
الدكتور  /عثمان سيد أحمد خليل .
وال شك بأن الوقوف على مدى إسهام اإلعالم األمني في معالجة نشر أخبار الجريمة
يستلزم تقصي رؤية وآراء الخبراء والمتخصصين في مجال اإلعالم.
ونظ ًار لما عرف عن سعادتكم من كفاءة علمية فآمل التكرم بمساعدتي من خالل تحكيم
االستمارة المرفقة التي ستكون أداة للدراسة بمشيئة اهلل تعالى.
واهلل ولي التوفيق
الباحث /حسن آدم أحمد علي

ملحق ر م ()3
خطاب المحكمي
قائمة بأسماء المحكمين
م

األسم

المؤهالت

العمل الحالي

الجامعة

العلمية
طارق ميرغني محمود

دكتوراه

أستاذ مشارك

جامعة القرآن الكريم

.1

 .2عبد الحفيظ عبد المكرم

دكتوراه

أستاذ مساعد

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

 .3سيف الدين حسن العوض

دكتوراه

أستاذ مساعد

جامعة أمدرمان اإلسالمية

 .4صالح موسى علي

دكتوراه

أستاذ مساعد

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

 .5عبد المولى موسى

دكتوراه

عميد كلية علوم

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

 .6أحمد الماحي أبوبكر

دكتوراه

 .7نهى جعفر سر الختم

دكتوراه

االتصال
مساعد العميد لشئون

جامعة الرباط الوطني

األكاديمية
أستاذ

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

ملحق ر م ()4
خطاب صحيفة الدار

ملحق ر م ()5
خطاب صحيفة آخر لحظة

ملحق ر م ()6
خطاب صحيفة آخر لحظة

ملحق ر م ()7
خطاب صحيفة الدار

ملحق ر م ()8
عينة صحيفتي آخر لحظة و الدار
عينة صحيفة آخر لحظة:
ترقيم
1

األيام

2

السبت

3
4
5
6

الجمعة

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

األسبوع

األسبوع األول

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

األسبوع األول

األسبوع الثاني

التاريخ

2015/5/1م
2015/5/9م

2015/5/17م
2015/5/25م

2015/6/2م

9

السبت

األسبوع األول

10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
الجمعة

السبت

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
الجمعة

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

األسبوع األول

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

األسبوع األول

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

األسبوع األول

األسبوع الثاني

تعليق الصدور

2015/6/26

2015/7/4م

األسبوع الثاني

تعليق الصدور

3134

7

الخميس

8

3114

2015/6/10م

األسبوع الثالث

الجمعة

3106

تعليق الصدور
3126

2015/6/18م

األسبوع الرابع

رقم العدد
3098

2015/7/12م
2015/7/20م
2015/7/28م

2015/8/5م

2015/8/13م
2015/8/21م
2015/8/29م

2015/9/6م

2015/9/14م
2015/9/22م
2015/9/30م

2015/10/8م

2015/10/16م

3142
3150
عطلة عيد الفطر
3161
3169
3177
3185
3193
3201
3209
3217
3221
3229
3237

24
25
26
27
28

السبت

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

األسبوع األول

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث

29

الخميس

األسبوع الرابع

31

السبت

األسبوع الثاني

33

االثنين

30

الجمعة

32

األحد

34

الثالثاء

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

األربعاء

الخميس
الجمعة

السبت

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
الجمعة

السبت

األحد

االثنين

األسبوع األول

2015/10/24م

2015/11/1م
2015/11/9م

2015/11/17م
2015/11/25م

2015/12/3م

2015/12/11م
2015/12/19م

األسبوع الثالث

2015/12/27م

األسبوع األول

2016/1/12م

األسبوع الرابع

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

األسبوع األول

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

األسبوع األول

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

األسبوع األول

األسبوع الثاني

2016/1/4م

2016/1/20م
2016/1/28م

2016/2/5م

2016/2/13م
2016/2/21م
2016/29م

2016/3/8م

2016/3/16م
2016/3/24م

2016/4/1م
2016/4/9م

2016/4/17م
2016/4/25م

3245
3253
3261
3269
3277
3285
3293
3301
3309
3317
3325
3333
3341
3349
3357
3365
3373
3381
3389
3397
3405
3413
3421
3427

عينة صحيفة الدار:
ترقيم
1

األيام

2

السبت

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

الجمعة

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
الجمعة

السبت
األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

15

الجمعة

17

األحد

16
18
20
21
22
23
24
25
26

السبت

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
الجمعة

السبت

األحد

االثنين

األسبوع

األسبوع األول

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

األسبوع األول

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

األسبوع األول

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

األسبوع األول

األسبوع الثاني

التاريخ

2015/5/1م
2015/5/9م

2015/5/17م
2015/5/25م

2015/6/2م

2015/6/10م
2015/6/18م
2015/6/26

2015/7/4م

2015/7/12م
2015/7/20م
2015/7/28م

2015/8/5م

2015/8/13م

األسبوع الثالث

2015/8/21م

األسبوع األول

2015/9/6م

األسبوع الرابع

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

األسبوع األول

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

األسبوع األول

2015/8/29م
2015/9/14م
2015/9/22م
2015/9/30م

2015/10/8م

2015/10/16م
2015/10/24م

2015/11/1م
2015/11/9م

رقم العدد
7724
7366
7374
7382
7390
7398
7406
7414
7422
7430
7438
7446
7454
7462
7470
7478
7486
7494
7502
7510
7518
7526
7534
7542
7550

27
28
29
30
31

الثالثاء

األربعاء

الخميس
الجمعة

السبت

32

األحد

34

الثالثاء

36

الخميس

33

االثنين

35

األربعاء

37

الجمعة

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

السبت

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
الجمعة

السبت

األحد

االثنين

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

األسبوع األول

األسبوع الثاني

2015/11/17م
2015/11/25م

2015/12/3م

2015/12/11م
2015/12/19م

األسبوع الثالث

2015/12/27م

األسبوع األول

2016/1/12م

األسبوع الرابع

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

األسبوع األول

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

األسبوع األول

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

األسبوع األول

األسبوع الثاني

2016/1/4م

2016/1/20م
2016/1/28م

2016/2/5م

2016/2/13م
2016/2/21م
2016/29م

2016/3/8م

2016/3/16م
2016/3/24م

2016/4/1م
2016/4/9م

2016/4/17م
2016/4/25م

7558
7566
7573
7582
7590
7598
7606
7614
7622
7630
7638
7646
7654
7662
7670
7678
7686
7694
7702
7710
7718

ملحق ر م ()9
االستبيان

جامعة الرباط الوطني
كلية الدراسات العليا
كلية اإلعالم
السيد/

…………………………………………………

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
تعلمون أن للبحث العلمي دور مهم ورائد في تنمية وتطوير المجتمعات البشرية من
خالل ما يقدمه من حلول للعديد من المشكالت والظواهر.
عليه فإنه يسعدني ويشرفني أن أقدم بين أيديكم إستمارة استبيان تدور محاورها حول
موضوع دراسة بعنوان :تناول الصحافة السودانية لنشر أخبار الجريمة وانعكاساتها على
المجتمع السوداني ،بالتطبيق على صحيفتي آخر لحظة والدار.
ونظ اًر ألهمية الدراسة أرجو منكم شاك اًر ومقد اًر استقطاع جزء من وقتكم لإلجابة على ما
تحويه اإلستمارة من أسئلة ،علمًا بأن المعلومات التي ستزودونا بها لن تستخدم إال لغرض
الدراسة.

إعداد الطالب :حسن آدم احمد علي بوالد
إشراف الدكتور :عثمان سيد احمد الخليل

الرجاء وضع عالمة (√) أمام اإلجابة التي تناسبك:
ال :البيانات األساسية:
أو ً
 /1النوع:

أنثى

ذكر

 /2العمر:

 30 - 20سنة

 /3المؤهل األكاديمي:

ثانوي

 40 - 31سنة

بكالريوس

ماجستير

 /4الحالة االجتماعية:

متزوج

 /5نوع الوظيفة:

 50 - 41سنة

غير متزوج

إداري

دكتوراه

 51فما فوق
أخرى

أخرى
صحفي

محرر

مراسل

/6عدد سنوات الخبرة:
سنة

ثالث سنواتأكثر من 3

سنتان

ثانيًا :البيانات الموضوعية:

 /7هل لديك إلمام بنشر أخبار الجريمة في الصحافة السودانية ؟
نعم

ال

إلى حد ما

 /8الدورات التدريبية في مجال العمل الصحفي؟
دورة واحدة

دورتان

ثالث دورات

لم أتلق دورات

ثالثاً :أسئلة اإلستبيان:
العبارة
 )9يشاركالعاملون إدارة الصحيفة في صياغة الرؤية
والرسالة واألهداف

 )10هنالك تحديد واضح للصالحيات والمسئوليات

للعاملين في جهاز التحرير الصحفي فيما يتعلق

بأخبار الجريمة ونشرها

 )11يوجد نظام فعال للتواصل الداخلي بين
العاملين في الصحيفة وتحقيق الرضا الوظيفي

لهم

 )12يوجد دور لإلعالم األمني التابع للجهات
األمنية في السودان في التوعية باألخطار

المترتبة عن نشر أخبار الجريمة

 )13هنالك مسئولية ذاتية للصحفيين في نشر
أخبار الجريمة

 )14يوجد تدريب مشترك يحقق التوافق للصحفيين
مع الجهات األمنية حول تداول معلومات أخبار

الجريمة

 )15يتأثر العمل الصحفي في الصحيفة بقوانين
الصحافة والمطبوعات

 )16تعمل اإلدارة العليا للصحيفة على تنمية
الحس األمني بين العاملين

أوافق
بشدة

أوافق

ال أدري

ال أوافق
بشدة

ال أوافق

العبارة
 )17تعمل اإلدارة العليا بالصحيفة على مساندة
فرق العمل في التحقيقات الصحفية على كافة

المستويات لتحقيق أهدافها

 )18تقوم الصحيفة بإجراءات وقائية وعمليات

تصحيح فورية لألخطاء التحريرية والفنية في

محتوي الرسالة اإلعالمية األمنية

 )19يتم قياس قدرة وكفاءة الوسائل الفنية

والتحريرية المستخدمة في نشر الرسالة اإلعالمية

األمنية

 )20تقوم إدارة التحرير في الصحيفة بمراجعة
النظام المتبع في نشر أخبار الجريمة بصورة

منتظمة ألغراض التقويم

 )21تلتزم اإلدارة العليا بالصحيفة بتوفير الموارد
واإلمكانيات التي تسهل المهام الصحفية لتغطية
أخبار الجريمة ضمن المهام الصحفية األخرى

 )22يوجد نظام واضح بالصحيفة لجمع المعلومات
من مصادرها وتحليلها والتأكد من صحتها

 )23تتبني اإلدارة العليا للصحيفة إستراتيجية إدارية

وتنسيق مع الجهات األمنية لتحقيق أعلى

معدالت نشر الوعي األمني والوقاية من الجريمة

في المجتمع.

أوافق
بشدة

أوافق

ال أدري

ال أوافق
بشدة

ال أوافق

العبارة

أوافق
بشدة

أوافق

ال أدري

ال أوافق

ال أوافق

بشدة

 )24تتناسب الرسالة اإلعالمية التي تضعها الجهات
األمنية مع أهداف الصحيفة

 )25تعمل اإلدارة العليا للصحيفة على تأهيل
العاملين ورعايتهم ألداء مهامهم الصحفية

المختلفة

 )26تقوم الصحيفة بقياس ردود الفعل في المجتمع
الناتجة من نشر أخبار الجريمة بصورة منتظمة
 )27توجد جهة محددة في الصحيفة لمراجعة شكاوى

المتضررين من نشر أخبار الجريمة واتخاذ

اإلجراءات الالزمة بالتنسيق مع الجهات األمنية

 )28تقوم الصحيفة بتوثيق كل عمليات التحرير
الصحفي واإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتغطية

أخبار الجريمة

رأيك في اآلتي:

 )29ما هي المقترحات التي ترى أنها كفيلة بتحقيق أهداف النشر اإليجابي ألخبار الجريمة
في الصحف ؟

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

 )30ما هي مقترحاتكم لتطوير التنسيق بين الصحفيين والجهات األمنية في مجال نشر أخبار
الجريمة ؟

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 )31كي ــف يمك ــن أن تس ــهم الص ــحافة ف ــي تحقي ــق األم ــن االجتم ــاعي م ــن خ ــالل نش ــر أخب ــار
الجريمة ؟
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

ملحق ر م ()10
االستبيان بعد التحكيم

الرجاء وضع عالمة (√) أمام اإلجابة التي تناسبك:
ال :البيانات األساسية:
أو ً
 /1النوع:

أنثى

ذكر
 /2العمر:

 40 - 31سنة

 30 - 20سنة

 51فما فوق

 50 - 41سنة

 /3المؤهل األكاديمي:
بكالريوس

شهادة ثانوية

دكتوراه

ماجستير

أخرى
 /4الحالة االجتماعية:
متزوج

أخرى

غير متزوج

 /5أذكر عدد الدورات التدريبية التي تلقيتها في مجال العمل الصحفي؟
دورة واحدة

دورتان

ثالث دو ارت

لم أتلق دورات

ثانيًا :البيانات الموضوعية:
 /6نوع الوظيفة:

إداري

محرر

صحفي

/7عدد سنوات الخبرة:
2-1

3-2

4–3

أكثر من  5سنوات
 /7هل لديك إلمام بنشر أخبار الجريمة في الصحافة السودانية؟
نعم

ال

إلى حد ما

 /8هل لديك إلمام بنشر أخبار الجريمة في الصحافة السودانية؟
نعم

ال

إلى حد ما

مراسل

ثالثًا :أسئلة اإلستبيان المتعلقة بقوانين الصحافة والمطبوعات:
العبارة
 )32يوجد دور لإلعالم األمني التابع للجهات
األمنية في السودان في التوعية باألخطار

المترتبة عن نشر أخبار الجريمة

 )33يتأثر العمل الصحفي في الصحيفة بقوانين
الصحافة والمطبوعات سلباً

 )34هنالك مسئولية ذاتية للصحفيين في نشر
أخبار الجريمة

 )35يوجد تدريب مشترك يحقق التوافق للصحفيين
مع الجهات األمنية حول تداول معلومات أخبار

الجريمة

 )36تعمل اإلدارة العليا للصحيفة على تنمية
الحس األمني بين العاملين

 )37هنالك اخبار للجريمة يحظر نشرها لكن يتم
نشرها مما يؤثر على سالمة المجتمع

 )38تعمل اإلدارة العليا بالصحيفة على مساندة
فرق العمل في التحقيقات الصحفية على كافة

المستويات لتحقيق أهدافها

 )39تقوم الصحيفة بإجراءات وقائية وعمليات

تصحيح فورية لألخطاء التحريرية والفنية في

محتوي الرسالة اإلعالمية األمنية

أوافق
بشدة

أوافق

ال أدري

ال أوافق
بشدة

ال أوافق

العبارة
 )40يتم قياس قدرة وكفاءة الوسائل الفنية

والتحريرية المستخدمة في نشر الرسالة اإلعالمية

األمنية

 )41تقوم إدارة التحرير في الصحيفة بمراجعة
النظام المتبع في نشر أخبار الجريمة بصورة

منتظمة ألغراض التقويم

 )42تلتزم اإلدارة العليا بالصحيفة بتوفير الموارد
واإلمكانيات التي تسهل المهام الصحفية لتغطية
أخبار الجريمة ضمن المهام الصحفية األخرى

 )43يوجد نظام واضح بالصحيفة لجمع المعلومات
المتعلقة بالجريمة من مصادرها وتحليلها والتأكد

من صحتها

 )44تتبني اإلدارة العليا للصحيفة إستراتيجية إدارية

وتنسيق مع الجهات األمنية لتحقيق أعلى
معدالت نشر الوعي األمني والوقاية من الجريمة

في المجتمع

 )45تتناسب الرسالة اإلعالمية التي تضعها الجهات
األمنية مع سياسات نشر ومعالجة موضوعات
الجريمة في الصحيفة

 )46تعمل اإلدارة العليا للصحيفة على تأهيل
العاملين ألداء مهامهم الصحفية المختلفة

أوافق
بشدة

أوافق

ال أدري

ال أوافق
بشدة

ال أوافق

العبارة

أوافق
بشدة

أوافق

ال أدري

ال أوافق
بشدة

ال أوافق

 )47تقوم الصحيفة بقياس ردود الفعل في المجتمع
الناتجة من نشر أخبار الجريمة بصورة منتظمة

 )48يوجد قسم في الصحيفة الستقبال شكاوى

المتضررين من نشر أخبار الجريمة واتخاذ

اإلجراءات الالزمة بالتنسيق مع الجهات األمنية

 )49تقوم الصحيفة بتوثيق كل عمليات التحرير
الصحفي واإلجراءات اإلدارية المتعلقة بتغطية

أخبار الجريمة

رأيك في اآلتي:

 )50من وجهة نظرك هل المادة الصحفية المتناولة ألخبار الجريمة في الصحافة السودانية
كافية؟ وهل تؤثر على المجتمع؟

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
 )51ما هي المقترحات التي ترى أنها كفيلة بتحقيق أهداف النشر اإليجابي ألخبار الجريمة
في الصحف ؟

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….
 )52ما هي مقترحاتكم لتطوير التنسيق بين الصحفيين والجهات األمنية في مجال نشر أخبار
الجريمة ؟

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
 )53في اعتقادك كيف يمكن أن تسهم الصحافة في تحقيق األمن االجتماعي مـن خـالل نشـر
أخبار الجريمة؟

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

ملحق ر م ()11
انون الصّ حافة والمطبوعات لسنة 1993م

ملحق ر م ()12
انون الصّ حافة والمطبوعات لسنة 2009م
ال بأحكام الدستور القومي اإلنتقالي لجمهورية السودان 2005م أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس
عم ً
الجمهورية على القانون اآلتي نصه:

الفصل األول
أحكام تمهيدية
المادة ()1
اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون ” قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م ئ ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

المادة ()2
إلغاء واستثناء
يلغـى قـانون الصــحافة والمطبوعـات الصـحفية لســنة 2004م علىـأن تظـل كــل اإلجـراءات واللـوائح واألوامــر التـي صــدرت
بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.

المادة ()3
تطبيق
تطبق أحكام هـذا القـانون علـى جميـع اإلجـراءات التـي لـم تكتمـل عنـد بـدء سـريانه ،كمـا تطبـق علـى اإلجـراءات المكتملـة
في ذلك التاريخ بشرط تصـحيح أوضـاع المؤسسـات الصـحفية ووسـائل إنتـاج الصـحف األخـرى وفقـًا ألحكـام هـذا القـانون
خالل مدة ال تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ سريانه.

المادة ()4
تفسير
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىآخر:
"المجلسئ

يقصد به المجلس القومي للصحافة والمطبوعات المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.

"الهيئة االجتماعيةئ

يقصد بها أية منظمة اجتماعية مسجلة أو مصرح لها وفقاً للقانون.

"المؤسسة العلمية"

يقصد بها أي جهاز علمي أو بحثي.

"الوحدة الحكوميةئ

يقصد بها أي جهاز حكومي أو إدارى أو وظيفي أو شركة تمتلك الدولة غالبيةأسهمها.

"الصحيفةئ

يقصـد بهــا أي ســطح يحمـل كتابــة أو تســجيالً ينشـر دوريـاً لالطــالع العـام مــرخص بــه قانونـاً
وال تشــمل المعروضــة الحائطيــة أو الدوريــة األكاديميــة أو المتخصصــة التــي تصــدرعن هيئــة
اجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية.

"الصحافي"

يقصـ ــد بـ ــه كـ ــل شـ ــخص مؤهـ ــل يمـ ــتهن الصـ ــحافة ومسـ ــجل لـ ــدىاالتحاد العـ ــام للصـ ــحافيين
السودانيينوفقاً ألحكام هذا القانون.

"الشركة الصحافيةئ

يقصد بها الشركة المرخص لها بإصدار الصحف وفقاً لهذا القانون.

"المطبوعةئ

يقصد بها أية وسيلة نشر دونت فيها األفكار أو الكلمات أو المعاني بأيشكل من األشكال.

"مراكز الخدماتئ

يقصد بها أية مؤسسة أو منشأة تعمل في مجال إنتاج المواد الصحفية أو توزيعها.

"وكاالت االعالن"

يقصــد بهــا أي مكتــب ي ـزاول أعمــال االع ــالن والدعايــة وانتــاج موادهــا ونشــرها أو بثهــا بأيـ ـة
وسيلة.

"المطبعةئ

يقصد بها أي جهاز أو ماكينة إلنتاج صحيفة أو مطبوعة.

"الناشرئ

يقصد به مالك المؤسسة أو الشركة الصحفية.

"المحكمةئ

يقصد بها المحكمة المختصة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.

"مهنة الصحافة"

يقصد بها مهنة إعداد الصحف والمطبوعات وتحريرها واصدارها وتوزيعهابأية وسيلة.

"دار التوزيع"

يقصد بها أية جهة تعمل في توزيع وبيع الصحف والمطبوعات.

"القانون"

يقصد به قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م.

"ميثاق الشرف"

هو ميثاق الشرف الصحافي المعتمد من قبل االتحاد العام للصحافيين.

المادة ()5
المبادئ األساسية
حرية الصحافة والصحافيي
(أ) تمــارس الصــحافةمهامها بحريــة واســتقاللية ،وتهــدف إلــى تطــوير المجتمــع ورفاهيــة األمــة ومواطنيهــا وتلتــزم بحمايــة
خصوصية وشرف وسالمة أفراده وأمنهم.
(ب) ال حظر على الصحافة إال في الحاالت التي يحددها الدستور والقانون.
(ج) ال تتعرض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها إال وفقاً للقانون.
(د) ال يجــوز حــبس أو اعتقــال الناشــر أو الصــحافي فــي المســائل المتعلقــة بممارســة مهنتــه عــدا الحــاالت التــي يحــددها
القانون.

الفصل الثاني
المجلس
المادة ()6
إنشاء المجلس ومقره واإلشراف عليه
( )1ينشــأ مجلــس يســمي ئالمجلــس القــومي للصــحافة والمطبوعــات ئ وتكــون ل ـه شخصــية إعتباريــة وخــاتم عــام ولــه حــق
التقاضي باسمه.
( )2يكون مقر المجلس الخرطوم.
( )3يكون المجلس مستقالً في أداء أعماله وموازنته.
( )4يكون المجلس تحت رعاية واشراف رئاسة الجمهورية ولها في ذلك-:
أ -إخطار المجلس بالسياسات العامة للدولة المقررة في إستراتيجياتها فيما يتعلق بمهنة الصحافة
ب -طلب المعلومات والتقارير من المجلس.
ج-تلقي التوصيات والمقترحات من المجلس فيما يتعلق بأعماله.

المادة ()7
إختصاصات المجلس
يختص المجلس باآلتي:
أ -اإلشراف على األداء العام للمؤسسات والشركات الصحفية ودورالنشر والمطابع ومراكز الخدماتووكاالت
األنباء ووكاالت اإلعالن ،ومراجعة أدائها المهني.
ب -المساعدة على توفير مستلزمات صناعة الصحافة والطباعة وتذليل العقبات التى تواجهها والعمل على
توسيع قاعدة إنتشارها.
ج -العمل على ترقية مهنة الصحافة واإلرتقاء بالمستوى المهني للعاملين بها سعياً لتقديم خدمة صحفية ترضي
القارئ واإلهتمام بتدريب الصحفيين بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية.
د -إصدار الموجهات واللوائح التي تحدد القواعد المهنية التي تحكم ممارسات العمل الصحفي.
ه-إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالعمل الصحفي ويشمل ذلك تاريخ الصحافة السودانية.
و -العمل على دعم وحماية حرية الصحافة وذلك بتقديم النصح لألجهزة المختلفة للدولة فيما يتعلق بعالقتها
بالصحافة واقتراح القوانين أو التعديالت على القوانين التي تدعم حرية الصحافة كما هو متبع في مجتمع
تعددي.
ز -إنفاذ السياسات العامة للصحافة والمطبوعات على هدى من قيم المجتمع ووفقاً للموجهات العامة للدستور.
ح -النظر في أي مخالفة ألحكام هذا القانون ما لم ينص عليها ضمن اختصاصات المحكمة المختصة.
ط -التعاون وتبادل الخبرات مع المجالس واألجهزة المشابهة بالدول األخرى.
ي -تحديد الحد األدنى المناسب ألجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.

المادة ()8
سلطات المجلس
يمارس المجلس السلطات اآلتية:
أ-

وضع المعايير والشروط الالزمة لسجل الصحفيين بالتنسيق مع االتحاد العام للصحفيين.

ب -منح الموافقة لمزاولة العمل الصحفي للشركات والمؤسسات الصحفية والمطابع ودور النشر والتوزيع ومراكز
الخدمات ووكاالت اإلعالن.
ج -تقديم العونالالزم لتسيير العمل والنشاط للمؤسسات الصحفية.
د -تشكيل لجان متخصصة وتنظيم أعمالها.
هـ اعتماد مكاتب الصحف والوكاالت الصحفية األجنبية واعتماد مراسليها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
و -النظر في الشكاوى المقدمة من المتضررين من نشر المواد الصحفية.
ز -ا إلسهام في تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحفي وذلك دون المساس بالسلطات الواردة في النظام
األساسي لإلتحاد العام للصحفيين.
ح -إنشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها واقتراح شروط خدمتهم.
ط -توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ي -التحقق من مدىإنتشار الصحف والمطبوعات.
ك -تكوين المكاتب الفرعية في الواليات دون المساس بالسلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان.
ل -إيقاف الصحيفة أو دار النشر في حال مخالفتها ألي من شروط مزاولة العمل.

المادة ()9
تشكيل وتكوي المجلس ومدته
()1يشكل رئيس الجمهورية مجلس الصحافة والمطبوعات على أن يراعي في تكوينه تمثيل الصحافيين ،الناشرين
وأصحاب المطابع ،الشخصيات القومية والنساء.
( )2دون المساس بأحكام البند ( )1يتكون المجلس من واحد وعشرين عضواً على النحو اآلتي:
أ-ستةأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب األول على أن يكون من بينهم األمين العام.
ب -ثمان أعضاء يمثلون الصحافيين تنتخبهم الجمعية العامة لإلتحاد العام للصحافيين ويتم إعتماد النتيجة
بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل.
ج -خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني.
د -عضوان يمثالن الناشرين والمطابع ودور التوزيع.
( )3تكون مدة دورة المجلس أربعة سنوات.

المادة ()10
المجلس
تتكون أجهزة المجلس من:
أ -هيئة المجلس.
ب -األمانة العامة.
ج -اللجان المتخصصة.

المادة ()11
هيئة المجلس
تتكون هيئةالمجلس من الرئيس ونائبه واألمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وتختص باآلتي:

أ -تنظيم أعمال المجلس.
ب -التنسيق بين المجلس واللجان المتخصصة.
ج -إقتراح اللوائح الداخلية.
د-

أي مهام أخرى يفوضها فيها المجلس.

المادة ()12
رئيس المجلس ونائبه
( )1يكون للمجلس رئيس غير متفر ينتخبه المجلس من بين أعضائه في أول جلسة له ويترأس تلك الجلسة أكبر
األعضاء سنًا.
( )2ينتخب المجلس نائباً للرئيس غير متفر في نفس الجلسة بعد إنتخاب الرئيس وتوليه منصبه.

المادة ()13
مهام رئيس المجلس ونائبه
( )1يتولى رئيس المجلس دعوة المجلس لإلنعقاد ورئاسة جلساته واإلشراف على سير أعمال لجانه.
( )2يتولى نائب رئيس المجلس مهام الرئيس عند غيابه وأية أعمال توكل إليه من الرئيس أو المجلس.

المادة ()14
األمانة العامة
تتكون األمانة العامة للمجلس من األمين العام والعاملين فيها ويصدر المجلس ق ار اًر بتشكيلها واختصاصاتها ويكون
األمين العام هو أعلى سلطة تنفيذية وادارية باألمانة العامة.

المادة ()15

األمي العام مهامه وإختصاصاته
( )1يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب األول أمينا عاماً من ذوي الخبرة والكفاءة ويحدد مخصصاته ويكون بحكم
منصبه مقر اًر للمجلس ومنسقاً ألعمال المجلس.
( )2يختص األمين العام باآلتي:
أ -القيام باألعمال اإلدارية واإلشراف على الشئون المالية والفنية.
ب -إعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمه للمجلس.
ج -اإلشراف على األمانة العامة.
د -دعوة المجلس لإلنعقاد بتوجيه رئيس المجلس.
هـ تدوين محاضر اإلجتماعات واإلحتفاظ بالوثائق والمستندات ومتابعة تنفيذ ق اررات المجلس.
و -تجهيز وتقديم التقارير اإلدارية والمالية وأداء األمانة العامة للمجلس.
ز -تعيين العاملين وتقييم أدائهم ومحاسبتهم.
ح -أي أعمال أخرى توكل إليه من المجلس.

المادة ()16
اجتماعات المجلس
( )1يعقــد المجل ــس إجتماعـ ـًا دوريـ ـًا مـ ـرة كــل ش ــهر ويجوزل ــه عق ــد إجتماع ــات طارئــة بمب ــادرة م ــن الـ ـرئيس أو بن ــاء علـ ـى
طلبمكتوب من ثلث األعضاء.
( )2ينعقد النصاب القانوني إلجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه.
ارت المجلس باإلجمـاع وعنـد تعـذر ذلـك ،بموافقـة أغلبيـة األعضـاء الحاضـرين وفـي حالـة تسـاوي األصـوات
( )3تتخذ قر ا
يكون للرئيس صوت مرجح.

المادة ()17
خلو المقعد
( )1يخلو مقعد عضو المجلس في الحاالت اآلتية:
أ -الوفاة.
ب -االستقالة.
ج -اإلعفاء من الجهة المعينة أو المنتخبة.
د -العلة المقعدة عن القيام بواجبات العضوية.
هـ الغياب عن ثالثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول من المجلس.
و -اإلدانة بجريمة تمس الشرف أو األمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون.
( )2عند خلو المقعد يمأل بواسطة الجهة المعينة أوالمنتخبة كيفما يكون الحال خالل مدة ال تتجاوز ستين يوماً.

المادة ()18
إستئناف جزاءات و رارات المجلس
يجوز للمتضرر من أي جزاء يوقعه أو قرار يصدره المجلس ،االستئناف لدى المحكمة المختصة خالل ثالثين يومًا
من تاريخ إخطاره به.

المادة ()19
الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للمجلس من اآلتي:
أ-ما تخصصه له رئاسة الجمهورية من دعم سنوي.
ب -رسوم مزاولة العمل والتجديد للصحف والمطابع ومدخالتها.
ج -الهبات والوصايا والمعونات التي يقبلها المجلس.
د -أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة ()20
الموازنة السنوية
()1يعد األمين العام مشروع الموازنة السنوية ويقدمها للمجلس.
()2تتبع في إعداد مشروع الموازنة األسس المالية والمحاسبية في الدولة.
( )3يجيز المجلس مشروع الموازنة ثم يقديمه لرئاسة الجمهورية لإلعتماد.

المادة ()21
الحسابات والمراجعة
( )1يحتفظ المجلس بحسابات مالية منتظمة وسليمة وفقًا لألسس المالية والمحاسبية المعمول بها
( )2يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني معتمد يعينه المجلس بموافقة المراجع العام بمراجعة حسابات
المجلس سنوياً خالل أربعة أشهر من نهاية السنة المالية وعلى األمين العام تسهيل عملية المراجعة.
( )3يقدم المراجع العام تقرير المراجعة لألمين العام لتقديمه للمجلس.

الفصل الثالث
إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات
المادة ()22
إصدار الصحف
تصدر الصحف عن:
أ-شركة مسجلة وفقاً الحكام قانون الشركات لسنة 1925م.
ب-أي تنظيم سياسي مسجل قانوناً شريطة أن يكون مسئوالً عن الصحيفة رئيس تحرير وفقاً للشروط الواردة
في المادة ( )25من هذا القانون.
ج -أي هيئة اجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية لتطوير النشاط العلمي أو التخصصي شريطة أن
يكون مسئوالً عن المطبوعة رئيس تحرير وفقًا للشروط الواردة في المادة ()25من هذا القانون.
د -يجوز للجاليات األجنبية المقيمة فى السودان إصدار النشرات والمطبوعات الخاصة بها ،بعد الحصول على
الموافقة الالزمة لذلك من المجلس وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللوائح.

المادة ()23
مزاولة العمل الصحفي
()1يشــترط إلصــدار أي ـة صــحيفة أو نش ـرة أو أي ـة مطبوعةالحصــول علىموافقــة بــذلك مــن المجلــس بعــد دفــع الرســوم التــي
تحددها اللوائح.
( )2تجدد الموافقة سنوياً بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح.

المادة ()24
شروط الموافقة على إصدار الصحف أو النشر الصحفي
يمنح المجلس الموافقة على إصدار أي صحيفة وفقاً للشروط اآلتية:
أ -أن يكون إصدار الصحف أو النشر الصحفي أو صناعة المعلوماتمن األغراض األساسية للمؤسسة الصحافية.
ب -أن تودع المؤسسات الصحافية مبلغًا من المالفي حساب مصـرفي مسـتقل يحـدده المجلـس فـي الئحـة تطـوير العمـل
الصحافي مع التعهد بعـدم الصـرف مـن المبلـغ المـودع لغيـر أغـراض اإلصـدار،ويجوز للمجلـس بقـرار منـه رفـع
الحد األدنى لإليداع متى ما اقتضت الظروف أو المصلحة العامة ذلك.
ج -أن تتعاقــد المؤسســة الصــحفية مــع عــدد كـ ٍ
ـاف مــن الصــحافيين ذوي الكفــاءة والخب ـرة على ـأن اليقــل الحجــم
والتأهيل للقوة عن الوفاء بالحدود الدنيا الواردة في الئحة تطوير العمل الصحافي.
مقرلممارسة النشاط الصحافي وتحدد اللوائح شروطه ومواصفاته.
د -أن يكون للمؤسسة الصحافية ًا
هـ أن يكون للمؤسسة الصحافية مرك اًز معتمداً للمعلومات وتحدد اللوائح شروطه ومواصفاته.
و -أن تلتزم الصحيفة أو المؤسسة الصحفية بالتخصص الذي أجيز لها.

الفصل الرابع

شروط العمل بمهنة الصحافة
المادة ()25
الشروط الواجب توافرها في الصحفي ورئيس التحرير
()1يشترط في الصحفي قبل ممارسة المهنة أن يكون مسجالً في سجل الصحافيين.
()2يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أن يكون:
أ -سودانياً،وال يقل عمره عنخمسة وثالثين عاماً.
ب-قد مارس العمل الصحفي باحتراف لمدة ال تقل عن عشرسنوات.
ج -حاصالً على مؤهل جامعي.
د -متفرغًا للعمل الصحفي.

المادة ()26
مسئولية رئيس التحرير
يكون رئـيس التحريـر هـو المسـئول األول عـن حسـن األداء التحريـري فـي الصـحيفة،ويكون مسـئوالً عـن كـل مـا ينشـر فـي
ال أصــليًا للمخالفــات والج ـرائم التــي ترتكــب بوســاطة الصــحيفة وذلــك مــع عــدم اإلخــالل بالمســئولية
الصــحيفة بصــفته فــاع ً
الجنائية أو أية مسئولية أخرى للكاتب أو واضع الرسـم أو الناشـر أو الطـابع أو المـوزع وتكـون المسـئولية فـي تلـك الحالـة
تضامنية.

المادة ()27
حقوق الصحافي وحصانته
()1يتمتع الصحفي بالحقوق والحصانات اآلتية:
أ -عدم تعريضه ألي فعل بغرض التأثير علىأدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية.
ب -حماية مصادر معلوماته الصحفية.

ج -عدم تعرضه للمساءلة عند نقله للمعلومات العامة أو التعبير عنرأيه إال وفقًا ألحكام القانون.
د -فيم ــا ع ــدا ح ــاالت التل ــبس ،ال يج ــوز الق ــبض علـ ـى الص ــحفي بش ــأن أيـ ـة تهم ــة تتص ــل بممارس ــته لمهنت ــه
الصحافية إال بعد إخطار االتحاد العام للصحافيين.
()2تجب إتاحة المعلومات الرسمية وغير المصنفة بعدم النشر ،للصحفيين ألغراض العمل الصحفي.
( )3ال يجــوز فصــل الصــحفي مــن عملــه إال بعــد إخطــار االتحــاد العــام للصــحافيين بمبــررات الفصــل واذا إنقضــت مــدة
شهر وفشل خاللها االتحاد في التوفيق بين الصحيفة والصحفي يحتكم األطراف ألحكام قانون العمل الساري.
( )4على المجلس اتخاذ اإلجراءات المناسبة لكفالة حقوق الصحافي وحصاناته.

المادة ()28
واجبات الصحافي
()1فضالً عن أية التزامات أخرى في أي قانون آخر على الصحفي االلتزام باآلتي:
أ-أن يتــوخى الصــدق والن ازهــة فــي أداء مهنتــه الصــحفية مــع إلت ازمــه بالمبــادئ والقــيم التــي يتضــمنها الدســتور
والقانون.
يروج لما يؤدي للكراهية واإلثارة العنصرية والفتنة.
ب -أال ينشر أو ِّ
ج -نشر المعلومات المتعلقـةباألمن الـوطني وتحـرك القـوات النظاميـة وخططهاوعملياتهـا مـن المصـادر المخـول
لها ذلك.
د -أال ينشر أية معلومات يعلم أنها مصنفة وفقاً ألحكام المادة ( )2/27من هذا القانون.
هـأن يلتزم بعدم اإلثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجرائم أو المخالفات المدنية وحماية األخالق واآلداب.
و -أال يعلــق علــى التحريــات أو التحقيقــات أو المحاكمــات إال بعــد الفصــل فيهــا بصــفة نهائيــة وبموجــب أمــر
قضائي.

ز -أال ينشــر أي أمــر يتعــارض مــع األديــان أو ك ـريم المعتقــدات أو األع ـراف أو العلــم ممــا يــؤدي إلــى إشــاعة
الدجل.
ح -أن يلتـزم بقـيم السـلوك المهنـي وقواعـده المضـمنةفي ميثـاق الشـرف الصـافي المعتمـد مـن قبـل االتحـاد العـام
للصحافيين.
( )2تنطبق واجبات الصحفي الواردة أعاله على كل شخص يتولى أو يشارك في التحرير أو النشر ألية مطبوعة.

المادة ()29
حق التصحيح
()1يجــب علـى رئــيس التحريــر أن ينشــر ،بنــاء علـى طلــب مــن أي شــخص يتضــرر مــن نشــر أيـة وقــائع أو تص ـريحات،
تص ــحيحاً لتل ــك الوق ــائع أو التصـ ـريحات ف ــي ذات الموض ــع م ــن الص ــحيفة وب ــنفس الح ــروف الت ــي نش ــرت به ــا الم ــادة
المتضرر منها.
()2يجب نشر التصحيح خالل ثالثة أيام مـن تـاريخ تسـلم الطلـب فـي حالـة الصـحيفة اليوميـة أو فـي أول عـدد فـي حالـة
أية صحيفة أخرى.
( )3يجوز االمتناع عن نشر التصحيح إذا:
أ -قدم الطلب بعد ستين يوما من تاريخ النشر.
ب -تضمن التصحيح مساساً بحقوق أو حرمات الغير.
ج -سبق نشر التصحيح.
د -غلب على التصحيح صفة الترويج أو اإلعالن التجاري.
ه -تضمن التصحيح مخالفة ألحكام القانون.
( )4يجــوز للمجلــس توقيــع أي مــن الج ـزاءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــانون فــي حــال إمتنــاع الصــحيفة عــن نشــر
التصحيح بعد الزامها من المجلس بنشره دون المساس بالحقوق القانونية للمضرور.

المادة ()30
الشروط الواجب توافرها في الناشر الصحفي
يجــب أن يكــون الناشــر الصــحفي ســوداني الجنســية س ـواء أكــان شخص ـًا طبيعي ـًا أم إعتباري ـًا ويجــب أن يتمتــع بالكفــاءة
والخبرة الالزمتين.

المادة ()31
واجبات الناشر
على كل ناشر صحفي أن:
أ -يخصص نسبة معينة من أموال المؤسسة الصـحفية للصـرف علـى التـدريبعلى أن يحـدد المجلـس تلـك النسـبة
في الئحة تطوير العمل الصحفي.
ب -يعتمــد شــروط خدمــة مجزيــة للص ـحافيين العــاملين بالمؤسســة الص ـحفية وفق ـاً لمعــايير عادلــة يحكمهــا قــانون
العمل الساري أو أي قانون آخر.
ج -يبــين بشــكل بــارز علــى الصــفحة األولــى واألخي ـرة مــن كــل مطبوعــة صــحفية ينشــرها اســم الناشــر والطــابع
وعنوانيهما وتاريخ الطبع.
هـ يودع لدى األمانة العامة للمجلس عدداً من النسخ يحدده المجلس من كل مطبوعةيصدرها وفقاً لما تحدده اللوائح.
و -يقــدم الب يان ــات الماليــة وس ــائر الحســابات الخاص ــة بالمؤسس ــة الصــحفية لمراجعته ــا بواســطة ديـ ـوان المراجعـ ـة
القومي.

الفصل الخامس

مراكز الخدمات والمطابع ووكاالت اإلعالن
المادة ()32
الترخيص
()1ال يجوز ألي شـخص إمـتالك م اركـز الخـدمات أو المطـابع أو وكـاالت اإلعالنـإال بعـد الحصـول علىموافقـة بـذلك مـن
المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.
( )2يجب تجديد الموافقة لمراكز الخدمات والمطابع ووكاالت اإلعالن سنوياً بعد دفع الرسوم التي تحدده اللوائح.

المادة ()33
استيراد المطبوعات
()1يجــوز ألي شــخص الحصــول علــى موافقــة المجلــس إلســتيراد أيـة مطبوعـةأو مطبوعــات أجنبي ـة مــع إحتفــاظ المجلــس
بحق الرصد واإلشراف.
( )2على كل من يستورد أية مطبوعة أن يودع منها لدى األمانة العامة عددًا من النسخ يحددها المجلس.

المادة ()34
التنازل ع الترخيص
يجـوز بموافقـة المجلـس التنـازل عـن الموافقـة بمزاولـة العمـل الصـحفي علـى أن يكـون المتنـازل لــه
مستوفياً للشروط المقررةبموجب هذا القانون للحصول علي الموافقة ابتداء.
الفصل السادس
الجزاءات والعقوبات
المادة ()35
الجزاءات
( )1يجــوزللمجلس توقيــع أي مــن الج ـزاءات اآلتيــة علــى األشــخاص اإلعتباريــة أو الطبيعيــة الموافــق لهــا بمزاولــة العمــل
وفقًا ألحكام هذا القانون في حالة مخالفتها ألي من أحكامه.
أ -التأنيب المنشور.

بِ -الزام الصحيفة باالعتذار ،أو نشر قرار المجلس بشأن المخالفة.
ج -اإلنذار.
د -التعليق المؤقت لصدور الصحيفة لفترة ال تتجاوز ثالثة أيام.
هـ تعليق مزاولة العمل الصحفي في حالة مخالفة الشروط الممنوحة بموجبها.
( )2يجب على المجلس قبل إيقاع أي جزاء في حق أي شخص أن يتيح له حق السماع والدفاع.
( )3يجوز لرئيس المجلس اسداء النصح للناشر أو لرئيس التحرير حـول أي مـادة يـرى أن نشـرها قـد يشـكل مخالفـة لهـذا
القانون.

( )4يجوز للمجلس أن يفوض سلطاته بموجب هذه المادة إلحدى لجانه المتخصصة.

المادة ()36
المحكمة المختصة
()1يحدد رئيس القضاء محكمة تكون مختصة بالنظر في المخالفات وفقًا ألحكام هذا القانون.
( )2تعتبر كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر الصحفي مستعجلة.

المادة ()37
العقوبات
( )1كــل مــن يخــالف أحكــام هــذا القــانون واللـوائح الصــادرة بموجبــه يعــد مرتكب ـًا مخالفــةويعاقب عنــد اإلدانــة بالغ ارمــة التــي
تحددها المحكمة.
( )2بالرغم من أحكام البند ( )1يجوز للمحكمة توقيع العقوبات اآلتية في حالـة مخالفـة الصـحفي أو المؤسسـة الصـحفية
أو مراكز الخدمات والمطابع ألحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه-:

أ -تعليق صدور المطبوعة لفترة ال تتجاوز الشهرين.
ب -إلغاء الموافقة بمزاولة العمل إذا حكم بإيقاف المطبوعة لمرتين.
ج -تعليق مزاولة المطابع والمطبوعات الصحفية فـي حالـة تكـرار المخالفـة وفقـاً ألحكـام هـذا القـانون ألكثـر مـن
مرة.

الفصل السادس

أحكام متنوعة
المادة ()38
إصدار اللوائح
()1يجوز للمجلس إصدار اللوائح لتنظيم أعماله وتنفيذ أحكام هذا القانون.
()2دون الحصر وعدم اإلخالل بعمومية ما تقدم في البند ( )1أعاله ،تنظم اللوائح المسائل اآلتية:
أ -تطوير العمل الصحفي.
ب -شروط منح الموافقة بمزاولة العمل وتجديده والتنازل عنه.
ج -شروط ممارسة العمل الصحفي وضوابطه المهنية.
د -تنظيم أعمال المجلس ولجانه المتخصصة.
ه -اإلجراءات الجزائية.
و -شروط خدمة العاملين باألمانة العامة.
ز -اإلجراءات المالية.
ح -تنظيم التدريب.
ط -قواعد اختيار وانتخاب أعضاء المجلس.

ملحق ر م ()13
بعض م مواد
القانون الجنائي لسنة 1991
إفشـاء واسـتالم المعلومات والمستندات الرسمية
55ـ

من يحصـل بأي طريقـة علـى أي أمـور س ـرية مـن معلومــات أو مسـتندات تتعلـق بشـئون
الدولة دون إذن ،ومن يفضي أو يشرع في اإلفضاء بتلك المعلومات أو المسـتندات ألي
شــخص دون إذن أو عــذر مشــروع ،يعاقــب بالســجن مــدة التجــاوز ســنتين أو بالغ ارمــة أو
بــالعقوبتين مع ـًا ،وتكــون العقوبــة بالســجن مــدة ال تجــاوز خمــس ســنوات إذا كــان الجــاني
موظفاً عاماً.
إفشاء المعلومات العسكرية

56ـ

من تكون لديه معلومات متعلقة بالشـئون العسـكرية للدولـة ويفضـي بهـا فـي أي وقـت إلـي
أي شخص وهو يعلم أن اإلفضاء بها إليه يضر بمصلحة البالد في ذلك الوقت ،يعاقب
بالسجن مدة ال تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
دخـول وتصويرالمناطق واألعمال العسكرية

57ـ

يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز سنة أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً من:
(أ)
(ب)

يدخل دون إذن أو عذر مشروع منطقة عسكرية ،أو
يعمل دون إذن مشروع صورة أو تخطيطاً أو رسماً أو نموذجـاً ألي منطقـة أو
عمــل عســكري أو موقــع يمكــن أن يكــون تصــويره بــأي وجــه مفيــداً للعــدو أو ألى
شخص خارج على الدولة ،أو

(ج)

يوجــد علــى مقربــة مــن أي منطقــة أو عمــل عســكري وهــو يحــوز ،دون إذن أو
عذر مشروع ،أي جهاز من أجهزة التصوير أو أي مادة تصلح لعمـل الصـور أو
التخطيطات أو الرسوم أو النماذج.
نشر األخبار الكاذبة

66ـ ـ مــن ينش ــر أو يــذيع أي خبــر أو إش ــاعة أو تقريــر ،مــع علم ــه بعــدم صــحته قاص ــدًا أن
يس ـ ــبب خوفـ ـ ـاً أو ذعـ ـ ـ اًر للجمه ـ ــور أو تهدي ـ ــداً للس ـ ــالم الع ـ ــام ،أو إنتقاصـ ـ ـاً م ـ ــن هيب ـ ــة
الدولة ،يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
القذف
157ـ ـ ( )1يعــد مرتكب ـاً جريمــة القــذف مــن يرمــى كــذباً شخص ـاً عفيف ـاً ولــو كــان ميت ـاً ،بــالقول
صراحة أو داللة أو بالكتابة أو باإلشارة الواضحة الداللـة بالزنـا أو اللـواط أو نفـى
النسب.
( )2يعــد الشــخص عفيف ـًا إذا لــم تســبق إدانتــه بجريمــة الزنــا أو الل ـواط أو االغتصــاب أو
مواقعة المحارم أو ممارسة الدعارة.
( )3يعاقب من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة.
إشانة السمعة
159ـ ( )1يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر أو يروى أو ينقل آلخر بـأي وسـيلة وقـائع
مسندة إلي شخص معين أو تقويمًا لسلوكه قاصدًا بذلك األضرار بسمعته.
( )2ال يعد الشخص قاصداً األضرار بالسمعة في أي من الحاالت اآلتية:
( أ) إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضـائية ،بقـدر مـا تقتضـيه ،أو كـان
نش ًار لتلك اإلجراءات،
(ب) إذا كانــت لــه أو لغيـره شــكوى مشــروعة يعبــر عنهــا أو مصــلحة مشــروعة
يحميها وكان ذلك اليتم إال بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين،

(ج) إذا كـان فعلــه فـي شــأن مــن يرشـح لمنصــب عــام أو يتـواله تقويمـًا ألهليتــه
أو أدائه بقدر ما يقتضيه األمر،
(د ) إذا كــان فعلــه فــي ســياق النصــيحة لصــالح مــن يريــد التعامــل مــع ذلــك
الشخص أو للصالح العام،
(هـ) إذا كان إسـناد الوقـائع بحسـن نيـة لشـخص قـد اشـتهر بـذلك وغلـب عليـه،
أو كان مجاه ًار بما نسب إليه،
(و ) إذا كان التقـويم لشـخص عـرض نفسـه أو عملـه علـى الـرأي العـام للحكـم
عليه وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم.
( ) 3م ــن يرتك ــب جريم ــة اش ــانة الس ــمعة يعاق ــب بالس ــجن م ــدة ال تج ــاوز س ــتة أش ــهر أو
بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
انتهاك الخصوصية
166ـ ـ مــن ينتهــك خصوصــية شــخص بــأن يطلــع عليــه فــي بيتــه دون إذنــه أو يقــوم دون وجــه
مشروع بالتصنت عليه أو باالطالع على رسائله أو أس ارره ،يعاقب بالسـجن مـدة التجـاوز
ستة اشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

ملحق ر م ()14
ميثاق الشرف الصحافي
فيما يلي نص ميثاق الشرف الصحفي للصحفيين السودانيين:
نتعاهد نحن الصحفيين السودانيين على االلتزام الكامل بالمبادئ والقيم السلوكية المهنية
المضمنة في ميثاق الشرف الصحافي هذا ،وعلى احترامها طوعاً واختيا ًار ،ومهما كانت

المغريات وسبل الترغيب والترهيب.
ونلتزم أوالً:

بالدفاع عن مصلحة لوطن ووحدته ويقائه وسالمته ،ومؤسسات وأساليب دفاعه ،ومصلحة
المواطنين ،والنأي عن الخيانة وشبهة الخيانة لواجبات الوطن ،والعمل على مراعاة القوانين
واحترام األديان واألعراف والتقاليد وحماية المكتسبات الوطنية المادية والمعنوية ،وأن نبذل في
ذلك األرواح واألموال ومداد األقالم.
ونلتزم ثانياً:
باحترام حقوق اإلنسان األساسية في مجاالت الحياة المدنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية
والثقافية ،وفقًا للقوانين واألعراف والقيم والموروثات السودانية الفاضلة ،والقيم اإلنسانية
المرتضاة ،في محيطنا المحلي واإلقليمي والدولي ،والعمل على صونها بأقالمنا أفرادًا ومن

خالل اتحاداتنا وروابطنا المهنية.
ونلتزم ثالثاً:

باحترام وحماية اآلداب واألخالق العامة ،والقيم الدينية كافة ،وعدم اإلساءة إليها أو لمعتنقيها،
وحماية األعراض واألسرار الخاصة ،وحرمات األفراد والهيئات ،وعدم انتهاك مقومات الحياء
العام ،وتوخي المسؤولية والعدل في النقد والتقويم.

ونلتزم رابعاً:
العدل في القول والكتابة ،والنزاهة والدقة والتبين في النقل والتعبير ،والشفافية في تمليك الحقائق
للجماهير ،وتدويل المعلومات بين الناس بكل صدق واتزان وقسط ،استشعا ًار للمسؤولية الوطنية
العامة ،وتحريكًا للشورى وتبادل األخبار واآلراء ،وتحقيقًا ألهداف النهضة الشاملة والتزكية في

كل أوجه الحياة للوطن ولإلنسانية جمعاء.
ونلتزم خامساً:

بحماية إدارة العدالة في البالد ،واالبتعاد عن أي عمل صحافي من شأنه التأثير على مجرى
العدالة أو التحيز ألي من األطراف المتخاصمة أمام القضاء.
ونلتزم سادساً:
بمحاربة كل أشكال الفساد والسلوك الضار بمصلحة الوطن والقيم الفاضلة في مجاالت
االقتصاد والسياسة والحكم واالجتماع أو أي نشاط آخر.
ونلتزم سابعاً:
بتجنب اإلثارة الضارة بمصلحة المجتمع ،واالبتعاد عن نوازع الطمع المادي ،ومغريات الربح
االقتصادي عند معالجة العمل المهني وادارة المؤسسات الصحافية وفي التعامل مع الصحافيين
العاملين وتحديد حقوقهم وواجباتهم الوظيفية ،واتباع التقاليد الصحافية الراسخة ،واألمانة في
التعامل مع المواد اإلعالمية واإلعالنات التحريرية.
ونلتزم ثامناً:
بترسيخ روح اإلخاء والتعاون والتناصر والزمالة المهنية في المجتمع الصحافي كافة ،والنأي عن
الهمز واللمز والمهاترات والتجريح الشخصي والتنابز باأللقاب ،وتجنب المساهمة في زراعة
الكراهية بين الناس عامة أو بين الصحافيين خاصة.

ونلتزم تاسعاً:
بالعمل الجاد لتأكيد احترام ورفاهية كبار وقدامى الصحافيين ،ولتأكيد الرعاية والتدريب واإلرشاد
للمبتدئين وصغار الصحافيين ،وبث روح التعاون والتناصر في الحق على المستويين الشخصي
والنقابي ،واتخاذ التدابير الفاعلة والملموسة لتحقيق تماسك وقوة الكيان الصحافي بما من شأنه
تحقيق الرسالة السامية للصحافة .ونلتزم عاش ًار:
ونلتزم عاشراً:
ال معا الصحافة
ال وفع ً
بالتضامن مع قيم الحق محليًا واقليميًا وعالميًا ،وبالتواصي بالحق قو ً

والصحافيين في أفريقيا والبالد العربية والنامية وسائر بالد العالم.

ونعاهد اهلل على هذا االلتزام ،واهلل خير الشاهدين.

ملحق ر م ()15
صحيفة الدار

ملحق ر م ()16
صحيفة المجهر

ملحق ر م ()
صحيفة الدار

ملحق ر م ()17
صحيفة آخر لحظة

ملحق رقم ()18
جامعة الرباط الوطنى
استمارة تحليل المضمون
األشكال التحريرية التي تناولت الجريمة
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