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تقديم

ال تنفك بأي حالة من األحوال العالقة بني كل من اإلعالم واألمن يف الواقع امليداني ،فكالهما
له عالقة تكاملية مع اآلخر ،وكل منهما خيدم اآلخر بطريقة أو بأخرى ،وخاصة فيما يتعلق
باحلصول على املعلومة والسماح بنشرها من عدمه.
ويكاد االرتباط بني اإلعالم واألمن أن يكون ارتباطا وثيقا ،حيث أن مفهوم األمن أصبح حبد
ذاته مسئولية مجاعية تضامنية يشارك فيها كافة أفراد اجملتمع ومعهم مؤسساته واليت من
بينها اإلعالم اليت تكاد أن تكون هي السلطة األوىل يف وقتنا احلاضر ،بعد مجلة التغريات الدولية
واإلقليمية اليت أحدثتها بقوة تأثريها على الرأي العام ،يف الوقت الذي عجزت فيه السلطات
الثالث األخريات عن حتقيق ما حققته هذه السلطة على مدار أيام معدودة لدول كربى.
وإن وسائل اإلعالم بأنواعها املكتوبة واملسموعة واملرئية إذ تعلب دورا مهما ورئيسيا ومؤثرا
يف دعم العمل األمين ،بهدف خدمة اجملتمع على كافة املستويات والصعد وحتقيق حالة
االستقرار وتنمية الوعي االجتماعي  ،فإن االستقرار يقتضي أن تقوم األجهزة األمنية بتوفري
املعلومات والبيانات والتوضيحات الصحيحة واملقنعة لوسائل اإلعالم حتى تستطيع ممارسة
عملها مبهنية وموضوعية وحتقق أهدافها .
فالعالقة بينهما عالقة تكاملية  ،وعدم تفهم كال منهما لدور اآلخر يضر باملصلحة العامة،
مما يتطلب تعاونهما معا ،لذا تقتضي احلاجة حتديد شكل العالقة بينهما ،وطبيعة الدور
وحدود املسئولية لكل طرف.
وانطالقا من تفهم املكتب اإلعالمي احلكومي لطبيعة العالقة التكاملية بني كال من طريف
معادلة احلصول على املعلومة ،ونظراً ألهمية هذا املوضوع سيما وحنن حنيي اليوم العاملي
حلرية الصحافة ،ومتابعة للجهد الذي قام به املكتب والزال يف حتديد مسئوليات وواجبات
وحقوق كال الطرفني ،فإننا حرصنا على نشر هذه الورقة اليت أعدها وكتبها األستاذ
الدكتور جواد الدلو أستاذ الصحافة واإلعالم باجلامعة اإلسالمية يف غزة ،آملني من اهلل عز
وجل أن تعم الفائدة كل املتابعني واملهتمني ،وأن جتيب الورقة على أسئلة كثرية جتول يف
ذهن اإلعالميني ورجال األمن .

المكتب اإلعالمي الحكومي
غزة  -فلسطين
1مايو2011م

بسم اهلل الرمحن الرحيم

قال تعاىل:
"ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين"
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني  ،نبينا حممد وعلى آله
وصحبه ومن اهتدى بهديه إىل يوم الدين ..وبعد
يعد اإلعالم األمين من املصطلحات احلديثة اليت ذاعت وانتشرت يف اآلونة األخرية  ،واحتلت
ً
ً
مرموقا بني أنواع اإلعالم التخصصي ،ولعل ذلك يعود للدور اهلام املناط به يف ظل ازدياد
مكانا
الصراعات  ،وارتفاع معدالت اجلرمية والعنف يف اجملتمعات احلديثة  ،لذا فهو يعمل على تنمية
الوعي االجتماعي واألمين لدى اجلماهري ،وخيفف من حدة الصراعات ،ويسهم يف تصريف
اإلحباطات من خالل املعايشة اخليالية للعنف ً
بدال من املمارسة الواقعية ،وما يقدمه من
ً
والوجدان،علما
موضوعات ومواد وبرامج إعالمية مقروءة ومسموعة ومرئية ،ختاطب الشعور
أن األمن يف حد ذاته شعور حيس الفرد من خالله باألمان واالطمئنان ،لذا فإن لإلعالم تأثرياً
ً
اجيابيا إذا ما أُحسن استغالله يف تقديم صورة تضفي
كبرياً على األمن  ،قد يكون  -التأثري-
ً
نوعا من اهليبة واالحرتام على رجال األمن ،وتشعر املواطنني باألمان واالطمئنان ،وقد تكون
سلبية إذا مارس دوراً يقلل من أهمية رجال األمن  ،وانتقص من هيبتهم ومظهرهم ودورهم ،
األمر الذي سيؤدي إىل زعزعة الثقة بهم وبقدرتهم على حتقيق أهدافهم .
وجيب اإلشارة إىل أن القوة اليت تتمتع بها وسائل اإلعالم  ،تتمثل بقدرتها على نشر الوعي
األمين واحلفاظ على أمن اجملتمع وسالمته  ،وهذا يقتضي أن تقوم األجهزة األمنية بتوفري
املعلومات والبيانات والتوضيحات الصحيحة واملقنعة  ،حتى تستطيع ممارسة عملها مبهنية
وموضوعية  ،وحتقق أهدافها .
وعلى اجلانب اآلخر ،يتأثر األمن مبا تعرضه وسائل اإلعالم من مواد وبرامج إعالمية  ،نظراً
ألن لكل طرف منهما وجهة نظره اخلاصة يف التعامل مع اجلرمية أو احلدث وطريقة معاجلته
ً
أحيانا إىل نوع من الصراع بني الطرفني  ،أو اإلساءة إىل جمرى التحقيقات
له  ،وهو ما قد يؤدي
 ،وعدم ضمان حسن سري العدالة اليت تكفلت بها مادة رقم ( )39من قانون املطبوعات والنشر
الصادر عام . 1995
إذن احلاجة تقتضي حتديد شكل العالقة بينهما ،هل تقوم على التكامل أم التضاد ؟ وهو
ما سوف يتطرق له هذا الكتاب من خالل إجابته على جمموعة من األسئلة الفرعية املشتقة
من السؤال الرئيس وهي :
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 ما هو مفهوم اإلعالم األمين ؟ ماذا يريد رجال األمن من اإلعالميني ؟ و ماذا يريد اإلعالميون من رجال األمن ؟ ما هي طبيعة العالقة بني اإلعالم واألمن ؟وما شكلها؟ ما هي األدوار اليت تقوم بها وسائل اإلعالم يف جمال األمن ؟وختاما ال يسعين إال أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير للمكتب اإلعالمي احلكومي ممثال
برئيسه األخ الدكتور حسن أبو حشيش الذي حرص على نشر هذه الورقة  ،إميانا منه
بأهمية املوضوع  ،يف ظل الصراع املتزايد بني اإلعالم واألمن يف ميدان العمل  ،األمر الذي
يقتضي توضيح العالقة بينهما  ،باعتبارهما سلطتني من السلطات األربع  ،عملهما خمتلف
ولكنه غري متناقض يف خدمة الوطن واملواطن .
أسأل املوىل عز وجل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم  ،وأن ينفع به اإلسالم
واملسلمني إنه نعم اجمليب .
واهلل ولي التوفيق

أ  .د .جواد راغب الدلو
غزة  -فلسطين
نيسان(ابريل)2011م
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مفهوم اإلعالم األمني:
تنبع أهمية اإلعالم من كونه األداة الرئيسة يف عملية االتصال اجلماهريي  ،اليت
توسعت يف القرن احلادي والعشرين الذي شهد ثورة اتصال هائلة ،قربت املسافات بني الدول ،
وألغت احلواجز واملوانع اجلغرافية  ،وهو ما جعل العامل قرية كونية صغرية  ،يتطلع فيها
الفرد إىل معرفة ما جيري ويدور حوله من أحداث  ،لذا مل يعد مقبوال اليوم حجب األخبار
أو املعلومات عنه  ،وأصبحت املؤسسات الرمسية واألهلية ملزمة بإمداده باملعلومات واحلقائق
أوال بأول أوقات السلم واحلرب  ،من منطلق الدور املتنامي لوسائل اإلعالم  ،يف إطار وظيفتها
االجتماعية  ،وكونها حمركا رئيسا لألحداث  ،وموجها لقضايا األمن والسلم على مدار
السنني واألزمان .
ورغم أن اإلعالم ليس له تعريف جامع مانع كما يقول املناطقة  ،إال أن جوهره
يكمن يف تقديم احلقائق والوقائع واآلراء الصادقة واملوضوعية للناس  ،بشكل ميكنهم من اختاذ
القرارات الصائبة  ،فيما يواجهونه من أمور يف حياتهم ،لذا فهو مطالب بأداء هذه الوظيفة
بدقة وأمانة وموضوعية ،وإال اعترب مقصراً  ،ألن حق اإلعالم يف النشر أو اإلذاعة أو العرض ،
الذي كفلته له القوانني واألعراف واملواثيق الدولية واإلقليمية واحمللية  ،يقابله حق اجلمهور
يف معرفة احلقيقة .
أما اإلعالم األمين فهو إعالم متخصص،تقوم به جهات إعالمية أو دعوية أو توعوية
أو إرشادية ،بهدف احلفاظ على أمن الوطن واملواطن ،وذلك من خالل تزويد وسائل اإلعالم
باألخبار واملعلومات األمنية الصحيحة والصادقة اليت تكفل للمواطن حياة كرمية يسودها
األمان واالطمئنان .
أما الدكتور علي عجوة فيعرفه بأنه املعلومات الكاملة واجلديدة و املهمة اليت
تغطي كافة األحداث واحلقائق واألوضاع والقوانني املتعلقة بأمن اجملتمع واستقراره  ،اليت
يعد إخفاؤها أو التقليل من أهميتها نوعا من التعتيم اإلعالمي ،كما أن املبالغة يف تقدميها أو
إضفاء أهمية أكرب عليها يعد من التأثري املقصود واملوجه خلدمة أهداف معينة ،قد تكون يف
بعض األحوال نبيلة ومنطلقة من املصلحة العامة.
وهذا يعين أن جناح هذا اللون من اإلعالم ،يتوقف على مدى تعاون أجهزة األمن
وإداراته مع وسائل اإلعالم يف تقديم املادة اإلعالمية األمنية ،مبا تشتمل عليه من أنشطة
وأخبار ومعلومات وحقائق بشكل متوازن  ،بعيدا عن البالغة والتحريف والتضليل  ،لتقوم
7
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بإعدادها ووضعها يف القالب الفين املناسب للجمهور الذي تتوجه إليه  ،ومن ثم يقوم اإلعالم
األمين على عدة ركائز أهمها:
 نشر املعلومات املستمدة من احلقائق الصحيحة الثابتة. تغطية األحداث مبوضوعية وديناميكية عالية. التوازن يف عرض األحداث والوقائع اجلارية بعيداً عن املبالغة والتحريف. االستخدام اجليد لوسائل اإلعالم املختلفة. دعم الرأي العام بكافة املعلومات واحلقائق األمنية مبا يكفل أمنه واستقراره. إدراك أهميته أوقات األزمات يف حتقيق األمن والسلم االجتماعي. -حتسني الصورة الذهنية ألجهزة األمن وإداراته لدى الرأي العام.

ماذا يريد رجال األمن من اإلعالميين :
توجد اتهامات متبادلة بني الطرفني  ،فرجال األمن ينظرون إىل اإلعالميني على أنهم
ً
أحيانا
متسرعون  ،يسعون وراء اخلرب دون تريث أو انتظار ملعرفة احلقيقة  ،ويستخدمون
أساليب رخيصة للحصول عليه  ،ويتجاوزون احلدود املسموحة هلم ً
حبثا عن اإلثارة أو السبق
الصحفي دون شعور باملسئولية الوطنية  ،ويبالغون يف نقل األحداث دون مراعاة ملا يرتتب على
ذلك من خماطر اجتماعية  ،أو يضر يف جمرى التحقيق  ،أو يؤثر على الرأي العام  ،أو يؤدي إىل
عدم ضمان حسن سري العدالة  ،أو كفالة حماكمة عادلة للمتهم،أو إثارة الرأي العام وحتريضه
على النظام العام .
كما يرى رجال األمن أن مسئولية األمن ليست مقتصرة عليهم  ،بل هي مسئولية مجاعية،
جيب أن يقوم بها أفراد اجملتمع ومؤسساته كافة  ،ويف مقدمتها وسائل اإلعالم ،اليت ينبغي
ً
عليها أن متارس دوراً
شرطيا يف اجملتمع .
ويطالب رجال األمن أن يستقي اإلعالميون معلوماتهم وأخبارهم من مصادر رمسية موثقة
 ،وأال حيرفونها أو خيرجونها عن مقاصدها  ،وأن تكون أهدافهم وطنية ال حزبية ،تؤدي دوراً
ً
سلبيا باجملتمع بإظهارهم أجهزة السلطة مبظاهر سلبية سيئة.
كما يرى رجال األمن أن اإلعالميني يركزون يف تغطياتهم ،ومعاجلاتهم اإلعالمية
على كل ما هو شاذ  ،وغري مألوف وسليبً ،
بدال من دعم عمل األجهزة األمنية  ،وإظهار
دورها اإلجيابي يف حفظ األمن والنظام  ،بقصد البحث عن اإلثارة ودغدغة عواطف اجلمهور،
8
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والوصول إىل أكرب عدد ممكن منه  ،على حساب مصلحة الوطن  ،وأمنه واستقراره .
وينتقد رجال األمن اإلعالميني  ،لكون معظم تغطيتهم خربية سريعة  ،فهم ال يقومون
بتحليل اخلرب  ،والبحث عن أبعاده وأسبابه ومسبباته  ،وبالتالي فهم ال يقدمون معاجلة كاملة
للمشكلة  ،ذات طابع تفسريي وحتليلي  ،تستند إىل معلومات وبيانات كافية  ،من شأنها أن
تضع اجلمهور يف صورة احلدث  ،وجتعله قادراً على فهم ما جيري ويدور حوله  ،مبا يتوافق
مع إطاره الداللي.
وهذا يعين أن السرد هو السمة الغالبة على التغطية اإلعالمية لقضايا األمن ،حتى أن هذه
السمة موجودة يف الفنون الصحفية اليت تقتضي الشرح والتفسري والتحليل ،وهو ما جيعل
القارئ على سطح املشكلة ،بعيداً عن أعماقها وتفاصيلها ،خاصة أنه يوحي باحليادية ،و
يضعف اخلرب ،ويفقد التحقيق قيمته ُ ،يسطح احلديث ،وحيول الصحفي من باحث وحمقق يف
األحداث إىل جمرد راوي هلا.
ويرى رجال األمن أنه يف كثري من األحيان يضفي اإلعالميون على شخوص اجلرمية
نوعا من اهلالة و التضخيم ،فيظهرونهم مبظهر األبطال الذين حريوا رجال األمن  ،واسرتعوا
انتباه اجلمهور ويطلقون عليهم ألقابا تثري اخليال  ،وتدفع الشباب إىل السري على طريقهم
مثل(:ملك اإلجرام) و(القائد الذي ال يقهر)و (الرجل األسطورة) وهي أمور خمالفة للحقيقة
واملنهج القرآني يف التعامل مع اجملرمني.
ويطالب رجال األمن بضرورة وجود إعالميني متخصصني بشئون األمن  ،لديهم دراية
ومعرفة باجلوانب القانونية والسياسية والنفسية الكفيلة بزيادة قدرتهم على تقييم األحداث
وحتليلها والوقوف على أبعادها وخماطرها  ،وهذا يقتضي ختصيص صحفيني يعنون بالشئون
األمنية ميلكون ثقافة أمنية عميقة  ،وحسا أمنيا سليما  ،يستطيعون من خالله معاجلة
األحداث بشكل صحيح مبا ال يتضارب مع املصاحل الوطنية.
ً
ويرى رجال األمن أنه من الضروري أن يقف اإلعالميون إىل جانب احلق دائما  ،ويكونوا
ضد اجملرمني  ،ويعملوا على تنفري الناس منهم  ،ويكشفوا أهدافهم الدنيئة  ،وأن يراعوا الدقة
واملوضوعية يف نشرهم لألخبار ،بعيداً عن األلفاظ النابية والتهويل واملبالغة اليت ال ختدم جوهر
القضية  ،وأن ينطلقوا يف ممارسة عملهم من مقياس محاية األمن الوطين وصاحل اجملتمع  ،فإذا
وجدوا أن ضرر نشر أي موضوع أكرب من نفعه  ،فهم ملزمون بتقديم األمن واملصلحة العامة
على حق اإلذاعة والنشر واحلفاظ على املصداقية واحلقيقة  ،انطالقا من القاعدة الشرعية
املعلومة للجميع  ،اليت تقول درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل .
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ماذا يريد اإلعالميون من رجال األمن:
ينظر اإلعالميون إىل رجال األمن نظرة سوداوية  ،باعتبارهم أعداء حرية الرأي والتعبري،
ً
أحيانا إىل
فهم الذين يقفون أمامهم ملنعهم من التصوير أو تغطية حدث معني  ،بل يلجئون
ضربهم أو اعتقاهلم أو تكسري معداتهم ومصادرة أشرطة تسجيلهم ،معتقدين أن حرية الرأي
والتعبري تسهم يف نشر البلبلة  ،وتلفق األقاويل ،وختوف اآلمنني ،وتقدم معلومات مغلوطة
تؤدي إىل عرقلة حسن سري العدالة ،وأن حرية الصحافة تتشابك مع حريات فردية أخرى هم
املسئولون عن محايتها.
كما يواجه الصحفيون عقبات كبرية عندما حياولون تغطية األحداث والصراعات
الداخلية واحلصول على املعلومات األمنية  ،إذ تفرض جهات عدة رقابتها على وسائل اإلعالم
يف فلسطني  ،ويف مقدمتها األجهزة األمنية اليت كثريا ما تتنافس فيما بينها على مالحقة
الصحفيني واعتقاهلم واالعتداء عليهم ومصادرة أجهزتهم  ،إضافة إىل اإلطار القانوني املنظم
حلرية الصحافة واملؤسسات اإلعالمية  ،والضغوطات االجتماعية اليت تتجسد مبجموعة القيم
والعادات والتقاليد السائدة باجملتمع  ،واالحتالل اإلسرائيلي.
وفيما يتصل باإلطار القانوني هناك نصوص يف املادة رقم( ) 37من قانون املطبوعات
والنشر حتول بني الصحفيني وتناول العديد من القضايا واملوضوعات األمنية حبجة احلفاظ
على أمن الدولة وعدم تضليل العدالة  ،ومن ذلك حظر نشر املعلومات السرية عن الشرطة
وقوات األمن أو أسلحتها أو عتادها أو أماكن حتركاتها وتدريباتها،ووقائع اجللسات السرية
للمجلس الوطين وجملس السلطة الوطنية ،وهي أمور ال مربر هلا خاصة أن معظم املعلومات
اليت تتصل بهذه املوضوعات متوفرة لدى سلطة االحتالل ً
وفقا التفاق أوسلو ،وبالتالي حَيرم
ً
انتهاكا حلرية الصحافة .
احلظر املواطنني من معرفة ما جيري ويدور حوهلم ،وهو ما يشكل
ويرى اإلعالميون أن رجال األمن غري مدربني على مهارات االتصال اجليد،وكيفية التعامل
مع وسائل اإلعالم ،ومساعداتها على الوصول إىل احلقيقة ،وتزويدها باملعلومات الكافية ،فهم
ً
غالبا مييلون إىل فرض الرقابة على األنباء ،كمنع تغطية أحداث معينة ،أو تداول بعض
الصحف وغريها،وهو ما عرض العديد من الصحفيني إىل الضرب واالهانة واالعتقال وتكسري
أجهزتهم ومعداتهم ،وهو ما يتطلب إجياد صيغة توافقية بني الطرفني استناداً إىل األسس
القانونية واملهنية .
ً
ً
ويعتقد اإلعالميون أن للبيئة السياسية واألمنية دورا كبريا يف ممارسة الصحفيني للرقابة
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على أنفسهم ،بدافع خوفهم من ردود الفعل االنتقامية اليت قد يتعرضون هلا من األجهزة
األمنية ،بسبب مواقفهم اإلنتقادية للسلطة أو ألداء األجهزة األمنية أو لألوضاع احلياتية
السائدة يف البالد،وهذا يتطلب أن توجد لديها روح تقبل الرأي اآلخر،واالحتكام للقانون يف كل
ما يصدر عنهم من تصرفات .

العالقة بين اإلعالم واألمن :
حيتاج الفرد إىل األمن بالقدر الذي حيتاج فيه إىل اإلعالم  ،فهو حيتاج إىل اهلدوء والطمأنينة،
واحلفاظ على حقوقه الوطنية ،وحماربة اجلرمية ،وضمان حسن سري العدالة ،كما حيتاج
إىل معرفة ما جيري ويدور حوله ،ليعلم ما حييط باجملتمع من خري أو شر،بعيداً عن الكذب
أو التدليس ،حتى ال يقع فريسة سهلة للجرمية واجملرمني،وهذا يعين أن العالقة بينهما قوية
ارتباطا ً
ً
وثيقا ،فاإلعالم بوسائله املقروءة واملسموعة واملرئية
متينة ،فكالهما يرتبط باآلخر
يؤدي دوراً هاما ومؤثراً يف اجملتمع ،فهو يعزز ويدعم عمل األجهزة األمنية على املستويات
كافة ،ويسهم يف تنمية الوعي االجتماعي باملشاكل اليت حتدق باجملتمع،وذلك من خالل ما
تتمتع به هذه الوسائل من انتشار واسع ،إذ تصل إىل ماليني الناس يف حلظة واحدة ،وتقتحم
عليهم بيوتهم .
ً
واحد منهما يقوم بدوره املناط به بطريقته اخلاصة ،ووفقا ملا هو حمدد
هكذا جند أن كل ٍ
له ،وبالتالي فهما وجهان لعملة واحدة ،وحموران متالزمان  ،وكالهما يهدف إىل حفظ األمن
والنظام واالستقرار والسلم االجتماعي  ،بعيداً عن العواصف واملتغريات الداخلية واخلارجية
كل منهما أهدافه
،وهذا يقتضي توفري نوع من التعاون والتفاهم بني الطرفني ،حتى حيقق ٍ
،ألن خالف ذلك سيؤدي إىل انتكاسة يف معاجلة القضايا األمنية  ،ويف توعية اجلمهور مبا جيري
حوله  ،األمر الذي سيزيد من حدة الصراع وانتشار اجلرمية واستفحاهلا باجملتمع.
فالعالقة بينهما عالقة تكاملية  ،وخروج أحدهما عن اآلخر يضر مبصاحل الوطن  ،وهذا
يتطلب تعاونهما معا ال املواجهة  ،ففهم العالقة اجلدلية بينهما  ،وحتديد ما ميكن أن يعد
خروجا على األمن  ،وانتهاكا حلرية اإلعالم  ،يعد أمرا ضروريا لتأسيس عمل مشرتك بني
الطرفني  ،يرتكز على الثوابت الوطنية املتفق عليها.
ولعل هذا كله يرجع ألن كل منهما يكمل اآلخر ،وال يستطيع أن يعمل بنجاح بعيداً
عنه،فاإلعالم يقوم بتغطية األحداث ومتابعة أبعادها والكشف عن خفاياها  ،ومتابعة أنشطة
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األجهزة األمنية وإطالع اجلمهور عليها  ،وهذا ال ميكن أن يتم مبعزل عن قيام األمن بتوفري
األمن واحلماية واألجواء املرحية لعمل األطقم اإلعالمية،بعيداً عن حماوالت االبتزاز والتخويف
و الرشوة ،وهذا يعين أن األمن ينبغي أال يؤثر على حرية اإلعالم،وال يؤدي إىل تكميم األفواه
،أو مصادرة حرية الرأي والتعبري ،بل ينبغي أن يتعامل االثنان مبا حيقق للمجتمع األمن
واالستقرار والطمأنينة.
والتكامل بني سلطيت األمن واإلعالم ال يعين حماباة هذا الطرف لذاك  ،فدور اإلعالم هو
إبراز أنشطة األجهزة األمنية الصحيحة ومعاجلتها بدقة وموضوعية  ،و ممارسة دور الرقيب
على عملها  ،ونقد ممارساتها وأعماهلا اخلاطئة  ،وإلقاء الضوء على مكامن اخللل لديها  ،دون
خشية أو خوف أو وجل  ،ودور األمن هو إفساح احلرية املطلقة لإلعالم  ،للقيام بعمله طاملا
ً
منسجما مع القانون وال يتعارض معه ،ويقوم بدوره الطبيعي البناء  ،بعيداً عن الغوغاء
كان
والتخريب واملس باألمن والسلم االجتماعي ،وهذا يقتضي عملهما على قاعدة االحرتام املتبادل
 ،باعتبارهما سلطتان من السلطات األربع  ،عمل كل واحدة منهما خمتلف عن األخرى حبكم
التخصص وطبيعة العمل ،ولكنه غري متناقض معها  ،بل هو رادف ومكمل هلا ،لكي تثمر
أعماهلما وتعطي نتائج اجيابية .
ولكن يالحظ على العالقة بني اإلعالم واألمن يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
يشوبها يف كثري من األحيان التناقض والتضاد ،حيث ُيغتال الصحفيني ،و ُيعتقلون و ُيضربون
عذبون،وتكسر كامرياتهم ُ
ُ
،وتصادر أفالمهم وأجهزتهم ،ويمُ نعون من تغطية
و ُيهانون و ُي
األحداث ،ومتارس الضغوطات عليهم ليكمموا أفواههم ،وحيرفوا بوصلة أقالمهم،وهي أمور
مستغربة ال تنم عن فهم واضح لطبيعة عمل الطرفني ،فاألمن الوطين يف ظل التقدم التقين
يف جمال اإلعالم وتكنولوجيا االتصال مل يعد جمرد مواجهة بالقوة والسالح ،فأجبدياته تبدأ
بالرتبية االجتماعية والوطنية والسياسية والثقافية ،وضمان حرية الرأي والتعبري ،وعمل
وسائل اإلعالم حبرية يف إطار القانون ،خاصة بعد أن قربت وسائل االتصال املسافات بني الدول،
واستطاعت أن تلغي احلواجز اجلغرافية والسياسية ،وبالتالي أصبحت قادرة على تغطية
األحداث يف خمتلف مناطق العامل الذي جعلت منه قرية صغرية .
إن هذا الوضع يتطلب من الطرفني وحدة اهلدف من حيث حتقيق األمن والسلم االجتماعي،
وهذا يتحقق من خالل تصويب مسارهما وتنسيق مواقفهما ،حبيث يعمالن بشكل متكامل
على قاعدة التعاون و التفاهم واالحرتام املتبادل باعتبار ذلك ضرورة حتمية لتحقيق أهدافهما.
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دور اإلعالم في مجال األمن :
أكدت العديد من الدراسات أن لوسائل اإلعالم دوراً ً
هاما يف إمداد الفرد باملعلومات سواء
كانت معلوماته عميقة أو سطحية ،وأنها تستطيع أن تقوم بدور هام يف جمال خلق اآلراء عن
املوضوعات اجلديدة ،وأنها ال حتدث من التغري والتحويل يف االجتاهات واملواقف  ،بالقدر الذي
حتدثه من التدعيم واحملافظة عليها،وهذا يعين أن اإلعالم يستطيع أن يؤدي أدواراً هامة يف
جمال األمن أهمها :
 -1قيام وسائل اإلعالم بتوفري املعلومات الوافية عن األحداث واألزمات واجلرائم واملشاكل
،موضحة أبعادها وخلفياتها،وهذا يساعد على بلورة مواقف صائبة حنوها ،ألن مواقف الفرد
تستند على ما يستقيه من وسائل اإلعالم ومن املؤسسات االجتماعية األخرى والبيئة اليت
يعيش فيها،وهو ما يعزز األمن واالستقرار يف اجملتمع.
 -2يؤدي اإلعالم دوراً ً
هاما يف جمال تدعيم األمن واالستقرار ،من خالل إبراز أنشطة رجال
األمن ومحالتهم األمنية وأهدافهم ،واملهام اليت يقومون بها ،وأهميتها للوطن واملواطن،وحتقيق
األمن واالستقرار والطمأنينة يف اجملتمع .
 -3يعمل اإلعالم على خلق األجواء املناسبة لعمل رجال األمن ،وذلك بتهيئة األجواء والظروف
االجتماعية املناسبة ،األمر الذي يساعدهم على أداء مهامهم بسهولة ويسر ،يف إطار من التعاون
مع اجلمهور.
 -4قيام وسائل اإلعالم بتنوير رجال األمن ،وذلك من خالل تسليط الضوء على األخطار اليت
حتدق باجملتمع،و األخطاء اليت تقع بها األجهزة األمنية  ،بعيداً عن املبالغة والتضخيم واملصاحل
احلزبية أو الفئوية غري الوطنية.
 -5الوقوف إىل جانب اجملتمع  ،وأن تكون ضد اجلرمية ومرتكبيها  ،ومثريي الفوضى والعنف
والغوغائيني،وذلك بإثارة الكراهية ضدهم  ،وتقبيح أعماهلم  ،وإبراز احتقار الناس هلم
،وحضهم على جتنب اإلجرام والفوضى والعنف  ،والعمل على تكوين رأي عام مستنري مناهض
هلذه األفعال باعتبارها عمل عدواني على اجملتمع.
 -6تعزيز صورة رجل األمن يف أذهان اجلمهور بشكل إجيابي  ،حبيث تقدمه بصورة طيبة
بعيدة عن العنف  ،حيرتم القانون والنظام  ،صاحب دين وخلق مجيل ،نظيف اليد  ،طاهر
اللسان  ،وغري ذلك من الصور اليت تستطيع وسائل اإلعالم أن تطبعها يف أذهان الناس  ،باعتبارها
النافذة اليت يطلون من خالهلا على األحداث احمللية والدولية ،ألنها االمتداد الطبيعي ألبصارنا
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وأمساعنا على حد قول مارشال ما كلوهان .
 -7تستطيع وسائل اإلعالم مساعدة رجال األمن يف أداء مهامهم  ،من خالل ما تقدمه يف
األخبار من حقائق ،وما تكشف عنه من جوانب غامضة  ،حيث يستطيع الصحفيون االتصال
باجملرمني ومثريي الفنت والقالقل واالختالط بهم،واحلصول منهم على معلومات يتعذر على
رجال األمن احلصول عليها ،وهذا يؤكد أن العالقة بني الطرفني تكاملية.

التوصيات:
مما سبق تبني أن العالقة بني اإلعالم واألمن عالقة تكاملية تتطلب التعاون ال املواجهة
مبعزل عنه ،وأن التكامل بني الطرفني ال يعين
،فكل منهما يكمل اآلخر ،وال يستطيع أن ينجح
ٍ
حماباة هذا الطرف لذاك،بل يقتضي عملها مبهنية على قاعدة االحرتام املتبادل ،باعتبارهما
سلطتني من السلطات األربع .عملها خمتلف حبكم التخصص وطبيعة العمل ،ولكنه غري
متناقض ،بل مرادف ومكمل لبعضهما البعض،وعلى ضوء ذلك  ،ولتحسني العالقة بني اإلعالم
واألمن يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  ،أتقدم بالتوصيات التالية :
 -1جيب على األجهزة األمنية تقديم املعلومات والبيانات والتوضيحات الصحيحة واملقنعة
لوسائل اإلعالم حتى تستطيع أن متارس عملها مبهنية وموضوعية ،نظراً لدورها الفعال يف
جمال نشر الوعي األمين واحلفاظ على أمن اجملتمع وسالمته .فأمن اجملتمع يتأثر مبا تعرضه
وسائل اإلعالم من مواد وبرامج إعالمية  ،لذا على أجهزة األمن إقامة وحدات متخصصة
لإلعالم والعالقات العامة،وإنشاء منتديات على شبكة االنرتنت لتسهيل عملية الوصول
للمعلومات.
ً
 -2جتنب االتهامات املتبادلة بني الطرفني  ،واإلدراك جيدا أن مسئولية األمن مسئولية وطنية
جيب أن يقوم بها اجلميع يف إطار من التفاهم والتعاون والشفافية مبا يسمح أن يسود األمن
واألمان والطمأنينة باجملتمع ،وهذا يتطلب اعرتاف رجال األمن بالدور الذي يؤديه اإلعالم
،وعمل اإلعالم وفق القانون بعيداً عن الغوغاء والتضليل والتحريض .
 -3إجياد آليات عمل دائمة بني وسائل اإلعالم وأجهزة األمن حتفظ للمجتمع أمنه واستقراره
وسالمته ومصاحله  ،وتكفل لوسائل اإلعالم العمل حبرية للوصول إىل احلقيقة  ،وفقا للقاعدة
الشرعية اليت تنص على أن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل .
 -4ينبغي على اإلعالميني عدم االكتفاء بالتغطية اإلخبارية السريعة  ،بل جيب عليهم
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البحث فيما وراء اخلرب،والكشف عن أبعاده وخلفياته وأسبابه ومسبباته ،أي أن يقدموا معاجلة
كاملة للمشكلة ،تقوم على التفسري والتحليل  ،وتستند إىل املعلومات والبيانات الصحيحة
والصادقة ،حتى يضعوا اجلمهور يف صورة احلدث وفهم ما جيري حوله.
 -5ينبغي على اإلعالميني أال يضخموا شخوص اجلرمية ،ويضفوا عليهم هالة من التضخيم
ويظهرونهم مبظهر األبطال ،بل على العكس ينبغي أن يقدموا صورة قبيحة منفرة ملرتكبيها.
 -6جيب على األجهزة األمنية إعداد مدونة أو دليل يوضح للعاملني فيها كيفية التعامل
مع وسائل اإلعالم أثناء تغطيتها لألزمات واألحداث ،مبا يسمح هلا ممارسة عملها بدقة
وموضوعية ونزاهة.
وعلى اجلانب اآلخر ينبغي على أجهزة اإلعالم تدريب العاملني فيها على كيفية تغطية
املسائل األمنية بطريقة موضوعية مهنية.
 -7يرجى من اجمللس التشريعي إعادة النظر يف قانون املطبوعات والنشر الفلسطيين الصادر عام
، 1995والعمل على تعديله ،وحذف البنود اليت تنتهك حرية الرأي والتعبري اليت تعد الصحافة
أحدى صورها ،ومبا يضمن لوسائل اإلعالم احلق يف الوصول إىل املعلومات دون عراقيل.
 -8جيب على رجال األمن أن يدركوا أن احلفاظ على األمن الوطين يف ظل التقدم التقين يف
جمال اإلعالم وتكنولوجيا االتصال مل يعد جمرد مواجهة بالقوة والسالح ،فأجبدياته تقتضي
ً
ً
ً
ً
ووطنيا ،وضمان حرية الرأي والتعبري ،وعمل وسائل
وثقافيا
وسياسيا
اجتماعيا
تربية املواطن
اإلعالم حبرية يف إطار القانون .
 -9جيب على رجال األمن أن يعلموا جيداً أن وسائل اإلعالم تستطيع أن تؤدي أدواراً مهمة يف
جمال تدعيم األمن واالستقرار يف اجملتمع منها:إبراز أنشطة أجهزة األمن وخلق األجواء املناسبة
لعملها،وتبصريها باألخطاء األمنية اليت حتدق باجملتمع ،والعمل ضد اجلرمية ومرتكبيها
،وتكوين رأي عام مستنري ضدها ،و تعزيز الصورة االجيابية لرجل األمن يف أذهان اجلمهور
وغريها،وهو ما يقتضي تعاون الطرفني لتحقيق أهدافهما،مبا خيدم مصلحة اجملتمع.
 -10ينبغي إقامة ندوات وورش عمل وحلقات نقاش يشارك فيها ممثلو األجهزة األمنية
ورجال اإلعالم ،بهدف جسر اهلوة بني الطرفني،وتوطيد العالقات بينهما،و حتقيق تواصل
ً
أفضل يسهم يف زيادة الثقة بني الطرفني ،وينتج ً
واضحا لألدوار اليت يقوم بها كل منهما
فهما
يف حتقيق األمن والطمأنينة يف اجملتمع،وإدراكا أكيداً للعالقة التكاملية بينهما.
 -11على الصحفيني تفعيل نقابتهم للقيام بدورها يف توفري احلماية هلم،وتقديم برامج تزيد
من وعيهم حبقوقهم وواجباتهم اليت كفلتها القوانني الفلسطينية .
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 -12إنتاج برامج إعالمية خمتلفة تنمي روح احلفاظ على األمن والسلم االجتماعي واهلوية
القومية وتعزز الشعور باملسئولية الوطنية.
ً
-13إنتاج أعمال درامية –رسائل غري مباشرة – تسهم يف توعية املواطنني أمنيا نظراً لقدرتها
الكبرية والسريعة يف التأثري على اجلمهور .
-14تضمني املناهج اإلعالمية يف كليات وأقسام اإلعالم باجلامعات الفلسطينية ملقرر”اإلعالم
واجملتمع” لتخريج إعالميني واعني خبصائص وبنية اجملتمع الثقافية واالجتماعية والسياسية
 ،ومدركني للمخاطر احملدقة به .

واهلل ولي التوفيق .....
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