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  :من خالل المحاور التالية تتناول هذه الدراسة فلسفه اإلعالم

اول التعريف تنثم ت ،ومن جهة المنهج ،وعالموضمن جهة  تبدأ بتعريف فلسفه اإلعالم ثحي
�� ����ول ����ض وا������  .التخطيط االعالمى،دور اإلعالم .المنهجي لالتصال و اإلعالم

��� ا������ ����� ا����� �� )ا�(���(ا������ ا���$�ا���  ،)ا&%�$#اد��( �������ت ا�
،�������� ،ا������ ا���*���  ،)�/����ا��( ا������ ا�*�رآ���، ����� ا�*�,و��� ا&+�*�

تأصيل :من خالل تناول قضايا  اإلعالم االسالمىوأخيرا تتناول .ا�*�1رآ� ا�#�*��ا��0
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علم /فلسفه اإلعالم:التميز بين مجاالت اإلعالم الثالثة المختلفة منه،قف االموواإلعالم 
مقارنه  ، وظائفه و هدافأهو الفكرية هأسسو تعريف اإلعالم االسالمى ،فن اإلعالم/ اإلعالم

   . التخطيط االعالمى، الصدق االعالمى،مع النظريات االعالميه الغربية

  

  

  

  

  

  

  

  

                              

  


	�� ا���م � ����   


	�� ا���م� ����:  

األفكار أو المفاهيم السابقة على العملية االتصالية تتناول جمله :�9 +�8 ا�*��7ع: أو&
 وتتصف هذه المفاهيم بصفتي في ذات الوقت تستند إليها هذه العملية ، والتيعالميه،واال

  :       هما) خصائص المشاكل الفلسفية(الكلية والتجريد 

 ��
  ...."  .العلم ،الدين ،األخالق ،الفلسفة"فهي تفسر عالقة اإلعالم بغيره :ا��

 �علقة به على مستوى نظري مجرد فهي تتناول مفهوم اإلعالم والمفاهيم المت:ا����
وقيمته ) تعريفه(ويقع في إطارها البحث في طبيعة اإلعالم  . من الزمان والمكان

   ....ووظيفته
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���� و ا�*����� �ه�*>ا� لهذه ويتصف هذا التناول: �9 +�8 ا�*�8;: ������� ، �����#�� وا�

  ).ا�*�8; ا�>��>< AB�CD( وا�1@ ا�*�8?<

��ل و ا���م ا����� ا������ ���:  

��H أن F�آE  ينطلق التعريف المنهجي لإلعالم واالتصال من �B�I E/�� ;8��

 JFا�� ���� �$� �� ���#+ Eآ�F ن����ر : ا��� Eآ�F وان ، J*��/ J)��/ ��K1*ا�
 �8���)� �/���1�آ�، �� �$�دل ا�* ��K1*� ����H ا�*�1رآ�، اى �$�دل ا� E*B�I  M*�?*ا�

��1رك ا�E ا�(J ا���K1*�� N�)Cا�*(� Jي ��ى آQ9 ا���ار ا��� �� ،�8���)� R���%وأ ��*.  

فالتعريف العلمي اإلعالم قائم على أنه تلك العملية التي تبدأ بالمعرفة بمعلومات 
معينه عن الواقع ومشكالته، أي معلومات جديدة بالنشر والنقل، ثم تجميع المعلومات من 

اطي معها وتحريرها، ثم نشرها وإطالقها أو إرسالها عبر صحيفة أو مصادرها، نقلها، التع
  . وكالة أو إذاعة أو محطة تلفزة إلى طرف معني بها ومهتم بوثائقها

�م �T� >?8�*ا� U��� /< و%�E�B ا�*��V>�(أ�� ا��W*���H ا��$�رX ا�*C#ر )  �B��/
Iر ه< ���ن ���ا�$DYوا ، M*�?*ر /< ا��$DZ� >%�%YاM  E���ا&+�*��< وإF#ا�E �*� ����ي 

 �8���Fو ����ت ا&+�*�K1*ر+�� ، و������< /�ن أراء ا���س /< ا��Dو E��Dت دا�K1� 9�
  .���UI إ�F H# آ$�� ��H هXQ ا��MB�I ا��< ��1� أو �Qاع أو �$^

فهو اشمل من اإلعالم ،إذ أن األخير هو جزء  COMMUNICATIONأما  االتصال   
هو الوعاء األوسع واإلعالم هو الشاغل األهم ألكبر جزء في هذا  فاالتصال(من االتصال

 واآلراءلتبادل األخبار والحقائق )  Process(هو عملية  فاالتصالالحيز الواسع ، 
، ومثال ذلك ) Product(بينما اإلعالم هو المنتج . والرسائل بين األفراد والجماعات 

ومضامين ومنتجات أخرى لوسائل االتصال الجماهيرية ) data(والبيانات ) news(األخبار 
��� �� (.) كاألنشطة الثقافية والصناعية ���، 1997 ،  �� ���!"#

ا��3آ, :  �ة  ،ا/�.-, وا+#*�ل ا��و) وا�%&%$ 

 وقد تعددت التعريفات العلمية لالتصال .)27صا���8د., �56�ث وا�!�3 

وظيفة " الالتصال في كتابتهم تعريفاً مختلفاً 126وردا على سبيل المثال أ فالرسون ودانس
  "االتصال االنسانى

Dance , Frank & Larson, The function of Human Communication Theoretical Approach ,1976  
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ويرجع هذا التعدد إلى تعدد المدارس العلمية والفكرية للباحثين في هذا المجال ،وتعدد 
 لتي يأخذها هؤالء الباحثون في االعتبار عند النظر إلى هذه العملية،الزوايا والجوانب ا

  :فعلى المستوى العلمي يمكن القول بوجود مدخلين لتعريف االتصال

أو  مرسل"ينظر إلى االتصال على انه عملية يقوم فيها طرف أول : ا�	��� ا�ول
 جمهور أو مستقبل"إلى طرف مقابل )MESSAGE( بإرسال رسالة" )SENDER(مؤسسه إعالميه

) RECIEVER(" قناة وسيلة أو  "بواسطة)CHANNEL"(  بما يؤدي إلى أحداث اثر معين على
متلقي الرسالة، فهو يهدف إلى تعريف المراحل التي يمر بها االتصال ، وفي ضوء هذا 
المدخل عرف االتصال بالنظر إليه كعملية يتم من خاللها نقل معلومات أو أفكار معينة 

  .تفاعل من مرسل إلى مستقبل  بشكل هادفبشكل 

����يرى أن االتصال يقوم على تبادل المعاني الموجودة في الرسائل :ا�	��� ا�
والتي من خاللها يتفاعل األفراد من ذوي الثقافات المختلفة ، وذلك من أجل إتاحة الفرصة 

ز على العناصر فهو تعريف بناءي أو تركيبي، حيث يرك. لتوصيل المعنى ، وفهم الرسالة
: الموضوع:والتي تنقسم بدورها إلى ثالث مجموعات رئيسية للمعنى،الرئيسية المكونة 

قارئو الموضوع والخبرة الثقافية واالجتماعية التي كونتهم، واإلشارات .إشارته ورموزه
  .الوعي بوجود واقع خارجي يرجع إليه الموضوع الناس.والرموز التي يستخدمونها

ل الثاني الذي ينظر إلى االتصال على انه عملية تبادل معاني وفي ضوء المدخ
يعرف بعض الباحثين االتصال كعملية تتم من خالل االتكاء على وسيط لغوي ، في ضوء 
أن كال من المرسل والمستقبل يشتركان في إطار داللي واحد، بحيث ينظر إلى االتصال 

  . هنا على انه عملية تفاعل رمزي

،اى �$�دل ا���  نهجي لالتصال فهو شكل من أشكال المشاركةأما التعريف الم

�8���)� R���%�8 ا�*(�*�� وأ���)� �/���1�آ�، �� �$�دل ا�* ��K1*�.  
  :ا���مدور 



 4

أجهزه األعالم التي حولها العلم والفن إلى أدوات بالغة القدرة على التأثير على عقول  نإ
حيطه بكل أوجه النشاط في مجتمعهم الناس ومسالكهم ،فهي تنقل للناس وقائع م

والمجتمعات األخرى فتزودهم بالمقدرة على معرفه ومتابعه التطور االجتماعي وبالتالي 
 .توفر لهم امكانيه تكوين رأى معين حول المشكالت

  :ا��%$#" ا!�� �

واإلعالم السليم هو اإلعالم القائم على األسلوب العلمي اى القائم على التخطيط طبقا 
معرفتنا بقوانين التي تضبط حركه العملية االتصالية واالعالميه ال على أساس التجربة ل

والخطأ اى محاوله تحقيق األهداف االعالميه بدون معرفه سابقه بهذه القوانين وطرق 
  .استخدامها

والتخطيط في مجال اإلعالم قائم على عدم توقع تحقق غاياتنا االعالميه بدون تدخل 
حيتنا وضرورة يسبق األحداث قبل أن تقع والتحكم في وقوعها طبقا ايجابي من نا

  .لمخططات إعالميه شامله ومرحليه
  :التخطيط االعالمى طبقا لهذا يتضمن

مجموع الحلول للمشاكل االعالميه والتي تتضمن الغايات البعيدة : النظرية االعالميه 
  .ة االعالميهوتسمى أيضا الفلسف) األهداف االعالميه(للعمل االعالمى 

الخط الثابت بين العملية االعالميه والغايات االعالميه مقسما : أالستراتيجيه االعالميه
  ).التخطيط االعالمى(على مراحل زمنيه تتفاوت تبعا لظروف كل مرحله 

 .مهمات العمل االعالمى المتنوعة : األساليب اإلعالمية
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�ت ا������ ا������ ���  ا�

1- '$
' ا�	�() )'  Authority Theory ) ا!-�,+اد

ع ككل، ، لمصلحه الشعب كما يقدرها فرد أو فئة، ومن الفالسفة وتقوم على اداره المجتم
  .الذين دافعوا عن هذه النظرية أفالطون وميكافيللي وتوماس هوبز

بناءا على هذا فان هذه النظرية تقوم على اداره اإلعالم لمصلحه الشعب كما يقدرها فرد أو 
السلطة، ويتم احتكار وسائل  تبرير القرارات التي تصدرهافئة، وتعمل هذه النظرية على 

 اإلعالم، حيث تقوم الحكومة على مراقبة ما يتم نشره، كما يحظر على وسائل اإلعالم نقد
السلطة الحاكمة ؛ وعلى الرغم من السماح للقطاع الخاص بامتالك  القرارات التي تصدرها

  . اكمةبعض وسائل اإلعالم إال انه ينبغي أن تظل وسائل اإلعالم خاضعة للسلطة الح

ومن األفكار الهامة في هذه النظرية أن الشخص الذي يعمل في وسائل اإلعالم ، يعمل بها 
الحاكمة فقط ال أمام  كامتياز منحته إياه السلطة ويتعين أن يكون ملتزما أمام هذه السلطة

  .الشعب

ر وتمثل تجربة هتلر وفرانكو تجربة أوروبية معاصرة في ظل هذه النظرية ، وقد عبر هتل
  :عن رؤيته األساسية للصحافة بقوله
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انه ليس من عمل الصحافة أن تنشر على الناس اختالف اآلراء بين أعضاء الحكومة، لقد "
تخلصنا من مفهوم الحرية السياسية الذي يذهب إلى القول بأن لكل فرد الحق في أن يقول 

   ".ما يشاء

  :تقويم

ية واالعالميه لضمان تحقيق مصلحه اهتمت هذه النظرية بوضع ضوابط للعملية االتصال
  .الشعب

ولكن تحديد هذه المصلحة بواسطة فرد أو فئة انتهى بها إلى أن تصبح مجرد تبرير فكرى  
وإلغاء دور اإلعالم في التطور انفراد فرد أو فئة بالسلطة دون الجماعة ، لالستبداد اى

،والحلول الصحيحة لهذه المشاكل التي يطرحها الواقع  حقيقةاالجتماعي من خالل بيان 
  .المشاكل

   :Freedom Theory )ا�/�'(ا��)�' ا�
#,�ا�#'  -2

الليبرالية كمنهج تستند إلي فكره القانون الطبيعي، وهى ككل األفكار االوربيه ذات جذور 
أن مصلحه المجتمع ككل ( مضمونها...) السوفسطائيه، الرواقية( في الفلسفة اليونانية
  ) .ل عمل كل فرد فيه على تحقيق مصلحته الخاصة تتحقق حتما من خال

وترتب على هذا أن أفضل الطرق لتحقيق الصالح االجتماعي أن تكف الدولة ممثل 
المجتمع عن التدخل في المحاوالت الفردية لتغيير الواقع وان تبقى الدولة في حدود 

ق فعاليته بان توفر وظيفتها الطبيعية وهى حراسه القانون الطبيعي من إيه محاوله لتعوي
للناس في المجتمع األمن الداخلي والخارجي وتنفيذ ما يصل إليه الناس بإرادتهم وابتكر 

نظم وأشكال فنيه لضمان شرعيه القانون أو سيادة القانون كما في  يبراليةلالمفكرو 
إطالق المفهوم الليبرالي اى منع تدخل الدولة في الحرية الفردية منها رقابه الراى العام ب

  .حرية الراى وحرية اإلعالم

بناءا على هذا ترى هذه النظرية أن الفرد يجب أن يكون حرا في نشر ما يعتقد انه صحيحا 
  .عبر وسائل اإلعالم، وترفض هذه النظرية الرقابة أو مصادرة الفكر
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ومن أهداف نظرية الحرية تحقيق اكبر قدر من الربح المادي من خالل اإلعالن والترفيه 
لدعاية لكن الهدف األساسي لوجودها هو مراقبة الحكومة وأنشطتها المختلفة ، كما انه وا

يجب منع الدولة عن التدخل في وسائل اإلعالم؛ أما كيفية إشراف وسائل اإلعالم في ظل 
نظرية الحرية فيتم من خالل عملية التصحيح الذاتي للحقيقة في سوق حرة بواسطة 

  .المحاكم

ية أن وسائل اإلعالم وسيلة تراقب أعمال وممارسات أصحاب النفوذ وتتميز هذه النظر
والقوة في المجتمع، وتدعو هذه النظرية إلى فتح المجال لتداول المعلومات بين الناس بدون 
قيود من خالل جمع ونشر وإذاعة هذه المعلومات عبر وسائل اإلعالم كحق مشروع 

  .للجميع
  : تقويم

بهدف  ء القيود المفروضة على العملية االتصالية واالعالميهعملت هذه النظرية على إلغا
  .ضمان رقابه الراى العام على الحكومة

مما أدى إلى ظهور العديد من  االعالميه ولكنها لم تحدد للناس ماذا يفعلون بالحرية 
  :السلبيات في الواقع أهمها

وتقيم نجاحها  تستهدف الربح هأحالت أجهزه اإلعالم إلى مؤسسات راسما لي :أو�
وتقضى )القراء والمستمعين والمشاهدين ( نجاحها بقدر ما تقترب من احتكار المستهلكين

على غيرها في سوق المنافسة وتبذل قدرا كبيرا مما تنشره أو تذيعه لمجرد إغراء القراء 
  .الغرائز ىوالمستمعين بشرائها وتتوسل إلى ذلك باحت ما يغر

 . كالت الحقيقية من خالل إغراق انتباههم في مشكالت زائفةفهي تفتك بوعي الناس بالمش 

��#�منحت أجهزه اإلعالم حق الكذب وأجهزه اإلعالم تكذب في الخبر بوسائل فنيه :$
شتى حجم الحروف طباعته مكانه بين األخبار اختصاره أو االضافه إليه عدم ذكر 

الخبر على الوجه الذي الن لكل جهاز رأى في الخبر  ذاته فهو يصوغ .الخ ...مصدره
وهنا تستر الليبرالية حرية الراى بحريه الكذب وينتهي األمر بان تكون . رأيهيتفق مع 

معرفه الناس بواقعهم االجتماعي ومشكالته تحت رحمه قله من األفراد يقدمون إليهم 



 8

 عصمت سيف الدولة،. د.(األخبار على الوجه الذي يريدونه ليتحكموا في أرائهم ومواقفهم
 )235، ص  2النظرية، مؤسسه ناصر ، بيروت ،ج  

' ا��	1و�#' ا!#����0' -3�(): Social Responsibility Theory   

آ�د /J  ظهرت هذه النظرية بعد الحرب العالمية الثانية في الواليات المتحدة األمريكية، 

H��/< إ�ـ�ء �اط ا�/ وا%�V#ام �>�8م ا�(��� ،  �*E�W /< %�ء����� ا�(���  %�$��ت  
 ، M*�?*ا� �)�C���N ا�>�د ، ا�(� /< ا��(�ر �9  وا�*$����Fـ��� ا�>ـ�د ، ���F Hـ�ب  >/

 ��I�Dأ �*�I أو ، ����� و. أي ��,و��� ا+�*���� Hم إ��  .ه#/�8 ا���N /���(�ل ا��ـ
�ً� I��Fً� ، ����� ا�*�,و��� ا&+�*ـ���� ، أن ��>�د �Fً� ، و��*?�*M أ� رأت/< ����J ذ�@ ، 

 >/ ، E�<� �I�0ن /< ا���V�8 ، و��I��F �8� ع أ/ـ�اد�*?� E<��� ) ت��%,� ( ���ا+�*�
�� ا�N��C ا��م #V� H�9 ��وات اY/�اد ، و���� .. ، �� ���*F Hإ� ، @�Q� و�(��ج

�9 . ا���$�ت ا�>�د��  #)�� ، ���� ����� ا�*�,و��� ا&+�*�% ، >�����H ا�*���ى ا�
K)� ���*?�� ���و ��(��� .. � ا���$�ت ا���CV1 ، و����� ا�راء ا�>�د�� ، /< ��� ا�(��ة ا�

 M*�?*ا� �)�C�" �F ، >8��� @���F^ �$#أ ��Fق ا�D��9 : " ��ازن ��F 9��� ا��$�� ، و
 . ���Iد�� د����ً� . �9K ا�1�ر ���*�,و��� ا&+�*���� ، ه� ا�Qي �(���8 .. �$#و ��: إ

��� ، ����M �*�8م و و��UB ا+�*���� +�ه��� /< ��Fة ا���س ا�*��و��8 دور .. ,%�� ا�
��E ر��8��$ D 9��� أ/�اد ، �*�ر%�ن �*?�����ي و���W>< ، و���� �?ّ�د ��$� �>�د ، أو 

�$� %��ة رأس ا�*�ل  ،.  

ية االجتماعية وتقوم هذه النظرية على ممارسة العملية اإلعالمية بحرية قائمة على المسؤول 
، وظهرت القواعد والقوانين التي تجعل الرأي العام رقيبا على آداب المهنة وذلك بعد أن 
استُخدمت وسائل اإلعالم في اإلثارة والخوض في أخبار الجنس والجريمة مما أدى إلى 

  .إساءة الحرية أو مفهوم الحرية

نفس الوقت، ومن هنا  ويرى أصحاب هذه النظرية أن الحرية حق وواجب ومسؤولية في
يجب ان تقبل وسائل اإلعالم  القيام بالتزامات معينة تجاه المجتمع، ويمكنها القيام بهذه 
االلتزامات من خالل وضع مستويات أو معايير مهنية لإلعالم مثل الصدق والموضوعية  

ى وسائل ويجب عل –ونالحظ أن هذه المعايير تفتقد إليها نظرية الحرية  -والتوازن والدقة 
اإلعالم في إطار قبولها لهذه االلتزامات أن تتولى تنظيم أمورها ذاتيا في إطار القانون 
والمؤسسات القائمة، ويجب أن تكون وسائل اإلعالم تعددية تعكس تنوع اآلراء واألفكار في 
المجتمع من خالل إتاحة الفرصة للجميع من خالل النشر والعرض، كما أن للجمهور العام 
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في أن يتوقع من وسائل اإلعالم مستويات أداء عليا، وان التدخل في شؤون وسائل  الحق
اإلعالم يمكن أن يكون مبرره تحقيق هذه المصلحة العامة؛ أضف إلى ذلك أن اإلعالميين 
في وسائل االتصال يجب أن يكونوا مسئولين أمام المجتمع باإلضافة إلى مسؤولياتهم أمام 

  .مؤسساتهم اإلعالمية

هدف هذه النظرية إلى رفع مستوى التصادم إلى مستوى النقاش الموضوعي البعيد عن وت
االنفعال، كما تهدف هذه النظرية إلى اإلعالم والترفيه والحصول على الربح إلى جانب 

  .األهداف االجتماعية األخرى 

كنها وبإمكان القطاعين العام والخاص أن يمتلكوا وسائل اإلعالم في ظل هذه النظرية ول
  .تشجع القطاع الخاص على امتالك وسائل اإلعالم

  :تقويم

هدفت النظرية إلى تحقيق التوازن بين مصلحه الفرد ومصلحه المجتمع وبيان الوظيفة 
  .االجتماعية لإلعالم

  .ولكنها اتصفت بالغموض في كيفيه تطبيق هذه المبادىء في الواقع
  ): ا�	3�#�#'( ا��)�' ا���رآ	#' -4

  اركسية إلى المادية الجدلية والمادية التاريخيةتستند الم
المادية الجدلية تقوم على أن المادة وحدها الوجود الحقيقي أما الفكر فمجرد انعكاس   

وان حركة المادة جدلية اى عبارة عن تطور من . لحركة المادة ليس له اى وجود حقيقي 
  .خالل صراع المتناقضات 

طة تطبيق المادية الجدلية على التاريخ، ومضمونها أن البنية أما المادية التاريخية فهي مح
مجرد عاكس للتطور الجدلي الحادث ) الفن والفلسفة واألخالق والنظم السياسية (الفوقية 

) . أسلوب اإلنتاج الذي يضم النقيضين أدوات اإلنتاج وعالقات اإلنتاج (في البنية التحتية 
طبقي بين الطبقة التي تمثل أدوات اإلنتاج وهو ما يعبر عن نفسه في صورة صراع 
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والطبقة التي تمثل عالقات اإلنتاج وهذا التطور يتم عبر أطوار هي الشيوعية البدائية 
  . ةفالعبودية فاإلقطاع فالراسماليه فالشيوعية العلمية وأولى مراحلها االشتراكي

ة إلى تمثل السلطة والقانون بناءا على هذا فان الماركسية ترى البنية الفوقية بما فيه الدول
  .الذي يمثل السيادة ليس إال انعكاس  للظروف المادية  

ثم ترى انه ال توجد دوله أو قانون للشعب كله الن مجرد وجودهما يعنى أن ثمة صراعا 
طبقيا تستخدم فيه الطبقة السائدة دولتها وقانونها لقهر أعدائها وهذا أمر يصدق بالنسبة 

منذ نشأت الملكية الفردية في العهد العبودى فاالقطاعى فالراسمالى إلى للطبقات السائدة 
كما أن مصلحه طبقه البروليتاريا . مرحله دكتاتوريه البروليتاريا والى أن تتحقق الشيوعية

  . محدده موضوعيا، والذي يحددها هو الحزب الشيوعي طليعة هذه الطبقة
ك سلطة في المجتمع االشتراكي ، وحتى تحتفظ هي التي تمتل) البروليتاريا(الطبقة العاملة

هذه الطبقة بالسلطة والقوة فإنها البد أن تسيطر على وسائل اإلنتاج الفكري التي يشكل 
اإلعالم الجزء األكبر منها، لهذا يجب أن تخضع وسائل اإلعالم لسيطرة ممثلي هذه 

  . الطبقة العاملة وهم في األساس الحزب الشيوعي 

  :اختصاصات الصحافة وأهدافها  لقد حدد لينين

زيادة نجاح واستمرارية النظام االشتراكي وبوجه خاص دكتاتورية الحزب  •
  .الشيوعي

يكون حق استخدام وسائل وقنوات االتصال ألعضاء الحزب المتعصبين والموالين  •
  .أكثر من األعضاء المعتدلين

  .تخضع وسائل اإلعالم للرقابة الصارمة •

عالم رؤية كاملة للمجتمع والعالم طبقا للمبادئ الشيوعية تقدم وسائل اإل أنيجب  •
  .ووجود قوانين موضوعية تحكم التاريخ
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إن الحزب الشيوعي هو الذي يحق له امتالك وإدارة وسائل اإلعالم من أجل  •
 .تطويعها لخدمة الشيوعية واالشتراكية

  :تقويم

  .رية االعالميهبالربط بين العامل االقتصادي والحالنظرية الماركسية اهتمت 

ألنها تقوم على اداره المجتمع ككل  السلطة نظريةالشكل من أشكال انتهت إلى  ولكنها
 )الحزب الشيوعي( كما يقدره فرد أو فئة الطبقة العاملةوبالتالي وسائل اإلعالم لصالح 
وبالتالي فان أوجه النقد التي وجهت إلى نظريه السلطة ،ولكن من منطلق فلسفي مادي 

  .و أهمها تكريس االستبداد عليها تنطبق

5- '  :ا��)�' ا����3

نظرا الختالف ظروف الدول النامية التي ظهرت للوجود في منتصف القرن الماضي عن 
الدول المتقدمة من حيث اإلمكانيات المادية واالجتماعية ، كان البد لهذه الدول من نموذج 

النموذج أو النظرية مع األوضاع  إعالمي يختلف عن النظريات الغربية ، ويناسب هذا
القائمة في المجتمعات النامية ، فظهرت النظرية التنموية في عقد الثمانينات، وتقوم على 

حول مشكالت االتصال في العالم " واك برايل"األفكار واآلراء التي وردت في تقرير لجنة 
لتصنيف األنظمة الثالث، فهذه النظرية تخرج عن نطاق بعدي الرقابة والحرية كأساس 

اإلعالمية ، فاألوضاع المتشابهة في دول العالم الثالث تحد من إمكانية تطبيق نظريات 
اإلعالم التي أشرنا إليها في السابق وذلك لغياب العوامل األساسية لالتصال كالمهارات 

  .المهنية والمواد الثقافية والجمهور المتاح

  .ظرية تعارض التبعية وسياسة الهيمنة الخارجيةإن المبادئ واألفكار التي تضمنت هذه الن

ة الثقافية كما أن هذه المبادئ تعمل على تأكيد الهوية الوطنية والسيادة القومية والخصوصي
للمجتمعات؛ وعلى الرغم من أن هذه النظرية ال تسمح إال بقدر قليل من الديمقراطية حسب 
الظرف السائدة إال أنها في نفس الوقت تفرض التعاون وتدعو إلى بظافر الجهود بين 
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مختلف القطاعات لتحقيق األهداف التنموية، وتكتسب النظرية التنموية وجودها المستقل من 
  .اإلعالم األخرى من اعترافها وقبولها للتنمية الشاملة والتغيير االجتماعي نظريات

  :وتتلخص أفكار هذه النظرية في النقاط التالية

إن وسائل اإلعالم يجب أن تقبل تنفيذ المهام التنموية بما يتفق مع السياسة الوطنية   •
  .القائمة

فرضها األوليات التنموية إن حرية وسائل اإلعالم ينبغي أن تخضع  للقيود التي ت  •
  .واالحتياجات االقتصادية للمجتمع

يجب أن تعطي وسائل اإلعالم أولوية للثقافة الوطنية واللغة الوطنية في محتوى ما   •
  .تقدمه

أن وسائل اإلعالم مدعوة في إعطاء أولوية فيما تقدمه من أفكار ومعلومات لتلك   •
  .يا وثقافياالدول النامية األخرى القريبة جغرافيا وسياس

أن الصحفيين واإلعالميين في وسائل االتصال لهم الحرية في جمع وتوزيع   •
  .المعلومات واألخبار

إن للدولة الحق في مراقبة وتنفيذ أنشطة وسائل اإلعالم واستخدام الرقابة خدمة   •
 .لألهداف التنموية

  :تقويم

في التحرر من التبعية  اهتمت هذه النظرية بربط اإلعالم بالواقع، وبيان دور اإلعالم
  .وتأكيد الهوية القومية، والتأكيد على أهميه دور الدولة في العملية االعالميه

ولكنها وبحجه االولويات التنموية للدول النامية، مهدت الطريق لالستبداد الذي يعوق 
  .التنمية ذاتها كما اثبت واقع هذه الدول

' ا���6رآ' ا�+��5ا#4' -6�():  
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ه النظرية من واقع الخبرة العملية كاتجاه إيجابي نحو ضرورة وجود أشكال برزت هذ   
جديدة في تنظيم وسائل اإلعالم، فالنظرية قامت كرد فعل مضاد للطابع التجاري 
واالحتكاري لوسائل اإلعالم المملوكة ملكية خاصة، كما أن هذه النظرية قامت ردا على 

ت على معيار المسؤولية االجتماعية وتنتشر مركزية مؤسسات اإلذاعة العامة التي قام
  .بشكل خاص في الدول الرأسمالية

فالدول األوروبية التي اختارت نظام اإلذاعة العامة بديال عن النموذج التجاري األمريكي 
كانت تتوقع قدرة اإلذاعة العامة على تحسين األوضاع االجتماعية والممارسة العاجلة 

فعلية لوسائل اإلعالم أدت إلى حالة من اإلحباط وخيبة األمل لإلعالم، ولكن الممارسة ال
بسبب التوجه الصفري لبعض منظمات اإلذاعة والتلفزيون العامة واستجابتها للضغوط 
السياسية واالقتصادية ولمراكز القوى في المجتمع كاألحزاب السياسية ورجال المال 

  .ورجال الفكر

عن معنى التحرر من وهم األحزاب والنظام " المشاركة الديمقراطية"ويعبر مصطلح 
البرلماني الديمقراطي في المجتمعات الغربية والذي أصبح مسيطرا على الساحة ومتجاهال 
األقليات والقوى الضعيفة في هذه المجتمعات، وتنطوي هذه النظرية على أفكار معادية 

الشديدة والذي فشل في  لنظرية المجتمع الجماهيري الذي يتسم بالتنظيم المعقد والمركزية
  .توفير فرص عاجلة لألفراد واألقليات في التعبير عن اهتماماتها ومشكالتها

فاشلة بسبب خضوعها ) نظرية الحرية(وترى هذه النظرية أن نظرية الصحافة الحرة 
العتبارات السوق التي تجردها أو تفرغها من محتواها، وترى أن نظرية المسؤولية 

ئمة بسبب ارتباطها بمركزية الدولة ، ومن منظور نظرية المشاركة االجتماعية غير مال
الديمقراطية فإن التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم لم يمنع ظهور مؤسسات إعالمية تمارس 
سيطرتها من مراكز قوى في المجتمع، وفشلت في مهمتها وهي تلبية االحتياجات الناشئة 

  .ين لوسائل اإلعالممن الخبرة اليومية للمواطنين أو المتلق
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وهكذا فإن النقطة األساسية في هذه النظرية تكمن في االحتياجات والمصالح واآلمال 
للجمهور الذي يستقبل وسائل اإلعالم، وتركز النظرية على اختيار وتقديم المعلومات 
المناسبة وحق المواطن في استخدام وسائل االتصال من أجل التفاعل والمشاركة على نطاق 

ر في منطقته ومجتمعه، وترفض هذه النظرية المركزية أو سيطرة الحكومة على صغي
وسائل اإلعالم ولكنها تشجع التعددية والمحلية والتفاعل بين المرسل والمستقبل واالتصال 
األفقي الذي يشمل كل مسؤوليات المجتمع؛ ووسائل اإلعالم التي تقوم في ظل هذه النظرية 

الجتماعية وتخضع للسيطرة المباشرة من جمهورها، وتقد فرصا سوف تهتم أكثر بالحياة ا
  .للمشاركة على أسس يحددها الجمهور بدال من المسيطرين عليها

  :وتتلخص األفكار األساسية لهذه النظرية في النقاط التالية

أن للمواطن الفرد والجماعات واألقليات حق الوصول إلى وسائل اإلعالم  •
لك في أن تخدمهم وسائل اإلعالم طبقا لالحتياجات التي واستخدامها ولهم الحق كذ

  .يحددونها

أن تنظيم وسائل اإلعالم ومحتواها ال ينبغي أن يكون خاضعا للسيطرة المركزية  •
  .القومية

أن سبب وجود وسائل اإلعالم أصال هو لخدمة جمهورها وليس من أجل المنظمات  •
  .بوسائل اإلعالمالتي تصدرها هذه الوسائل أو المهنيين العاملين 

  .أن الجماعات والمنظمات والتجمعات المحلية ينبغي أن يكون لها وسائلها اإلعالمية •

أن وسائل اإلعالم صغيرة الحجم والتي تتسم بالتفاعل والمشاركة أفضل من وسائل  •
  .اإلعالم المهنية الضخمة التي ينساب مضمونها في اتجاه واحد

  .يين أو الصحفيينأن االتصال أهم من أن يترك لإلعالم •

  :تقويم
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اهتمت النظرية بنقد المفهوم الليبرالي للديمقراطية و الحرية االعالميه وتجاهله لألقليات 
  .ومشاكلها

ولكنها ألغت دور الدولة في أداره العملية االعالميه ،وبهذا اتفقت مع النظرية الليبرالية التي 
  .تنتقدها

                                            
  ا���م ا�&��%

أشمل هي ) حضارية(ترتبط مشكلة تأصيل اإلعالم بمشكلة : �;:#9 ا���م  �#78 
مشكلة كيفية تحقيق التقدم الحضاري في المجتمعات المسلمة؟ ويترتب على هذا أن هناك 
ثالثة مواقف من مشكلة تأصيل اإلعالم هي ذات المواقف من مشكلة األصالة 

  .والمعاصرة

يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري : ا��-
��ي: +� ا*ولا)'
المجتمعات المسلمة يكون بالعودة إلى الماضي والعزلة عن المجتمعات المعاصرة، وفي 

 تاجتهادا مجال تأصيل اإلعالم يفهم عملية تأصيل اإلعالم على أنها االكتفاء بإسهامات و
المجتمعات الغربية المعاصرة في مجال مع الرفض المطلق إلسهامات  ،العلماء المسلمين 

   .اإلعالم دون تمييز بين مجاالته المختلفة

  :طبقا للموقف التقليدي بالتالي عمليه تأصيل اإلعالمتصف تو

���1 ا)0/'ن # 2�:  

االستناد إلى أسس فكريه تقارب نظريه السلطة مع مفارقه هذه النظرية للتصور  •
رى رغم التقائه معها في التأكيد على أهميه االسالمى لإلعالم بتأكيده على الشو

 .وضع ضوابط اخالقيه للعملية االعالميه
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 تأكيدبدال من التمييز بينهما مع  الخلط بين الدعوة االسالميه واألعالم االسالمى •
اإلعالم في وظائف الدعاية و مما يودى حضر إلى ،الوحدة واالرتباط بينهما 

  ...ترفيه وتنميه العالقات االجتماعيةمع تجاهل باقي وظائفه كال التوجيه
 .إعالميهعدم األخذ بالتخطيط االعالمى وعدم وجود استراتيجية  •
  

���1 ا�3�4# 2�:   
 المادة اإلعالمية في قوالب ثابتة ال تتعدى الحديث التليفزيوني أو الحوارتقديم  •

  .اإلذاعي •
الثقافة ال مع إهمحصر مضمون رسالة اإلعالم اإلسالمي في الثقافة النظرية  •

 لالمهتفاعل رسالة اإلعالم اإلسالمي مع القضايا المعاصرة  المتمثلة فيالتطبيقية 

 . التقليدية للقضايا المعالجة •

 .عناصر إثارة اهتمام المتلقي وتشويقه لمواد اإلعالم اإلسالمي ضعف  •

5#�يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري : ا����7:ا)'+� ا�6
. ال يمكن أن يتم إال باجتثاث الجذور وتبني قيم المجتمعات الغربيةللمجتمعات المسلمة 

فهو يقوم على القبول المطلق إلسهامات المجتمعات الغربية في مجال اإلعالم دون تمييز 
  .بين مجاالته المختلفة 

التغريب، الذي يمكن تعريفه بأنه قدر من الشعور المستقر باالنتماء  هو موقف يقوم علىو
رة الغربية، التي هي نظام شامل متكامل للحياة، علماني في موقفه من الدين، إلى الحضا

فردي في موقفه من المجتمع، ليبرالي في موقفه من الدولة، رأسمالي في موقفه من 
كان محصلة عوامل نفسية وثقافية وتاريخية وحضارية سادت أوروبا علي . االقتصاد

  .ميمدى نحو سبع قرون علي حساب الوالء اإلسال
شكل من أشكال االستعمار الذي ال يقوم على السيطرة العسكرية أساساً،  التغريب ويمثل

بل يقوم على السيطرة الثقافية بواسطة اإلعالم، والفكر، والثقافة، والفن  حيث يقدم من 
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على أنه  -) أو األمريكية بصوره خاصة(خاللها أسلوب الحياة الغربية بصورة عامة 
  . مثل لكل المجتمعاتأسلوب الحياة األ

 8��يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري : ا�����ى: ا)'+� ا�6
التي تمثل الهيكل "للمجتمعات المسلمة يتم باستيعاب ما ال يتناقض  مع أصول اإلسالم 

، سواء كانت من إبداع المسلمين، أو إسهامات " الحضاري لهذه مجتمعات المسلمة
   .المجتمعات المعاصرة األخرى

هذا الموقف يتجاوز موقف الرفض المطلق أو القبول المطلق إلسهامات المجتمعات  
  .الغربية في كل مجاالت اإلعالم إلى موقف نقدي يقوم على التمييز بين مجاالته المختلفة

  :فهو يميز بين مجاالت اإلعالم الثالثة
ها العملية االتصالية اى المفاهيم الكلية المجردة التي تستند إلي(فلسفه اإلعالم: أوال

  ) واالعالميه
اى القوانين الموضوعية التي تضبط حركه العملية االتصالية ( علم اإلعالم: ثانيا

  ).واالعالميه
  ).اى أنماط وأشكال العملية االتصالية واالعالميه( فن اإلعالم: ثالثا

ال و التأصيل ينصب أساسا على المجاالت التي تنطوي تحت إطار فلسفه اإلعالم 
  .المجاالت التي تنطوي تحت إطار علم اإلعالم

وبالتالي فان هذا الموقف يفهم عمليه  تأصيل اإلعالم على أنها نشاط معرفي عقلي 
محدود بالوحي يبحث في مسلمات نظرية كلية سابقة على البحث في العملية االتصالية 

  .واالعالميه

ية في مجال فلسفه اإلعالم التي ال وهو يقوم على أخذ وقبول إسهامات  المجتمعات الغرب
  .تتناقض مع النصوص اليقينية الورود القطعية الداللة ورد ورفض ما يناقضها

غير أن هذا ال يعني القبول المطلق إلسهامات المجتمعات الغربية في مجال اإلعالم كعلم  
ختبار وفن، بل يعني أن معيار األخذ أو الرفض في مجال علم اإلعالم هو التجربة واال
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العلميين ،ومعيار األخذ أو الرفض في مجال فن اإلعالم مدى صالحية األنماط المختلفة 
  .للعملية االعالميه لواقع المجتمعات المسلمة والمشاكل التي يطرحها هذا الواقع

  

� ا���م ا!-� � ���'بناءا على الموقف التجديدى من تأصيل اإلعالم : وأ-	� ا��>�
محصله نشاط معرفي عقلي انسانى محدود بالوحي " عالم االسالمى على انه فإننا نعرف اإل

يبحث في المسلمات النظرية الكلية السابقة على العملية االتصالية واالعالميه )اجتهاد(االلهى
  "  

 )والتسـخير  التوحيد واالستخالف(ينطلق اإلعالم االسالمى من المفاهيم القرانيه الكلية و 
  هللا تعالى) وكذا الملكية والتشريع"(السيادة"توحيد ينبغي إفراد الحاكميهالمفهوم لفطبقا 

�   :
-50 اA@ ه' <= ا���>ـ B �إ D�Aم (  �أن ا���Y57:ا (
�E� ). U��%��:54( �أن ا�AــD إ� B أ�ــ� إ� ��Fــ�وا إ� إــ

 JW*� #�Fا����%���   و������< /�ن ا��� ����)�� ����� >��7�� )ا��������� ا&��C�Iد�� و (���7 
 ��  .دون ا�?*��� )أو ا�*���K أو ا��E�Y)M��1 7*�ن &ن & ��>�د /�د أو /�� ������دة،��?*�

�ف /V�%&و0$�� ��*>�8م اE��*آ�F إ��8ر >/ ��وآQا ��E��K ( ن ا� ���H ا%�U�V ا�?*�
E�� -  %��د ا������/< اYرض  )و�1��Yا ا&��>�ع ���*�ل وا&+��8د ا�>�(اQ8< وآ ( ���*?��

H��� Eء ا*رض� �*�ر%�8 0$�� ���ا����
> D�
�J39: /�0�(  �و.( ��وه� 
�$�دل ا���  ، و��*�ن ا��1رى )وأ��هM D'رى ���DL(��(�� ����1رى

 �$�دل ا�*Q�<�� Jًا ��(J ا�Qي رأت و ا�*(�*�� ��$�دل ا��� �(���8و���*��K1 ا�*�1�آ� 
�.�N�)C /< ا��اMI ا�E ا�(J ا ��8أ��$� ا�?*��� أو�آ$��ن ���اMI  موه�� ���H دور ا�

 �8���Fت و�K1*ا� XQ8� ���9 أ¢�Kل �$�دل ا� JK1ل آ�C�&�8 ،واF��� >ت ا���K1*وا�
  .ا�*(�*��

 J9 ا�*�1آ��H /< ا�D$�ر ����H ا�C#ق ا& ��� H���م ا&%����ءا ��H هQا /�ن ا�
����9 ا�راء �*� ه< ��Fل �(�*�XQ8� E ا��< ����8F ا��اMI وا�(��� ا& ��$�E /< ا��

Jا�*�1آ.  

للجزء تحده فتكمله وتغنيه  بمثابة الكل للفرد بالنسبة الجماعةفان  وفي التصور االسالمى
تهـا  بجماعة لها حـق تعيينهـا ومراق  عن الأما الدولة فهي نائب ووكيل  ،تلغيه ولكن ال
هدف إلى تحقيق التوازن بين حريـة الجماعـة   وبالتالي فان اإلعالم االسالمى ي .وعزلها

نائب ووكيل عـن  في اداره اإلعالم ولكن كدولة وحرية الفرد كما يقوم على تأكيد دور ال
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، مع جواز الملكية الفردية لوسائل اإلعالم بشـرطي   الجماعة استنادا إلى مفهوم الشورى
  مصلحه الجماعةتقيد العملية االعالميه بالضوابط التي جاء بها الوحي وتحقيق 

�ت ا������ ا���������فان  سبق بناءا على ما:�-�ر#� �O ا�
اإلعالم االسالمى يلتقي مع نظريه السلطة في أهميه وضع ضوابط للعمليـة االعالميـه،   
لكنه بخالفها يرى أن هذه الضوابط بمثابة ضمان لتحقيق هذه الحرية وليست معوقات لها 

كما يلتقي مع نظريه الحرية في .ينفرد بها دونها فرد أو فئةألنه يسند السلطة للجماعة ال 
ويلتقي مع .تقرير الحرية االعالميه ،ولكنه يختلف معها في أن هذه الحرية ليست مطلقه 

نظريه المسئولية االجتماعية بالسعي لتحقيق التوازن بين الحرية الفردية وحرية الجماعة، 
  .حقيق هذا التوازنلكنه يختلف عنها في وضع ضوابط محدده لت

واإلعالم االسالمى يجب أن يقوم على الصدق االعالمى، اى صدق : ا��+ق ا!�� �
األخبار التي تنشر وتذاع على الناس صدقها بمعنى مطابقتها للواقع كما هي بدون حذف أو 

يستطيع الناس أن يعرفوا معرفه صحيحة حقيقة المشكالت االجتماعية  ىأضافه أو تغيير حت
 .تزييف بدون

�H ���� ا�*�#رة ��H ا�>�H7: ا�/�' ا!�� #��آ*� /< (أن ا�(��� /< ا���Cر ا&%
�QاهR ا�*�>� وا��Qة وا�>����7( >Fا����ر ا�*�دي وا��و H���ف (،�J ا�*�#رة V�

��/ >Fا����ر ا��و H��) ا�*�د�� ا��< ��آ� ��H ا����ر ا�*�دي /��، وا�*����W ا��< ��آ� 
ا����ر ا�*�#رة ��H إ¢$�ع ا�(�+�ت ا�*�د�� وا��و��F أو �(��� ا�����ت ��*�ن هQا 

���K��9K .وا�*JW ا���� ا�*(#ودة وا�*���� أو JF ا�*�1آJ ا�*�د�� وا��و��F ا�*�?#دة ز���� و
E�����(#ودة) آ*� /< ا��+�د��(هXQ ا�*�#رة ����  J� )X#���������K و���K>�� ،وهQا ) 

7������  ���ا/� هXQ ا�*�#رة و������< �(�� ا�(��� ا��(#�# ه� 7*�ن  >��.  

كما أن هذه المقدرة على التطور يجب توافرها للفرد والجماعة فال يستقل بها الفرد دون 
كما في المذاهب (وال الجماعة دون الفرد) كما في المذاهب الفردية كالليبرالية(الجماعة 

  ).الجماعية كالهيجليه والماركسية
كما انه ) كما في نظريه السلطة( فان اإلعالم االسالمى ال يلغى الحرية االعالميهوبالتالي 

  ).كما في نظرية الحرية ( ال يذهب إلى الحرية االعالميه المطلقة
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بالسنن االلهيه التي (تكوينيا) مقيده( فهو يأخذ بالحرية االعالميه لكنه يرى أنها محدودة
األوامر (وتكليفيا ) سخرة واإلنسان المستخلفتضبط حركه الوجود الشامل للطبيعة الم

،وهذا التحديد هو بمثابة ضمان ضابط موضوعي مطلق  ) والنواهي التي جاء بها الوحي
   .لتحقق الحرية االعالميه

إن التخطيط  في اإلسالم يمكن اعتباره تطبيق معاصر لمفهوم تسخير :ا��%$#" ا!�� �
مضمون التسخير أن الطبيعة هي موضوع فعل  الكون لإلنسان الذي قرره القران، ألن

اإلنسان من اجل إشباع حاجته ،ويتم ذلك بان يحول اإلنسان دون االمتداد التلقائي للظروف 
المادية ويفرض عليها أن تتجه حيث يريد، كما أن في القرآن سابقة للتخطيط االقتصادي 

فما حصدتم فذروه في  تزرعون سبعة سنين دأبا" في قصة يوسف عليه السالم وملك مصر
  ..."سنبلة إال قليال مما تأكلون

بناءا على هذا فانه يجب أن يأخذ اإلعالم االسالمى بالتخطيط االعالمى من خالل وضع 
في الوجود  للفلسفة االسالميهنظريه إعالميه تحدد أهداف ووظائف اإلعالم طبقا 

ميه وأسلوب اعالمى يحدد ،واستراتيجيه االعالميه تحدد ألخطه االعالوالمعرفة والقيم
 .المنهج اإلعالمي

  .بين وظائف اإلعالم وأهدافه) ال الفصل(يجب التمييز:وأه+ا��و@�?� ا���م 
�P� ا���م:أو�      Qلإلعالم وتشترك ) القريبة(هي الغايات المباشرة:و

التوجيه،التثقيف،تنمية العالقات  :فيها كل الفلسفات االعالميه وهى
  .لترفيه،اإلعالن والدعايةاالجتماعية،ا
��#�) البعيدة(هي الغايات غير المباشرة :أه�اف ا���م:$

لإلعالم،وتختلف باختالف الفلسفة االعالميه، ويمكن تصنيف أهداف اإلعالم االسالمى 
  :طبقا لعده مستويات،كما يمكن تصنيف كل مستوى إلى جانبين سلبي وايجابي

  :المستوى العلمي

�,
  .اومه أنماط التفكير الخرافيمق: ا���(B ا�	
 �C��  .تأكيد التفكير العلمي القائم على الموضوعية والسببية: ا���(B ا!

  :المستوى الفكري

 �,
  . مقاومه أنماط التفكير االسطورى:ا���(B ا�	
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�C��تأكيد التفكير العقالني القائم على العقالنية والمنطقية والروح النقدية :ا���(B ا!
  .هجيوالشك المن

  :المستوى الديني

�,
  . مقاومه أنماط التفكير البدعى: ا���(B ا�	
�C��  .تأكيد الفهم الصحيح للدين:ا���(B ا!

  :المستوى القومي

�,
  .القبلية والشعوبية المتطرفة مقاومه النزعات: ا���(B ا�	
�C��ساني تأكيد االنتماء القومي ال بالمعنى العرقي ولكن بالمعنى الل:  ا���(B ا!

الحضاري  فاللغة هي إحدى العناصر التي تؤثر في المضمون الفكري والعلمي 
  . بما تتسع له من معان، أو تضيف -للحضارة، وتطوع اآلداب، والعادات، والتقاليد 

  :المستوى الحضاري

�,
، أو )التغريب(مقاومه األفكار التي تحاول إلغاء القيم الحضارية لالمه:ا���(B ا�	
  .)التقليد(ى التخلف الحضاري الذي يحول دون إظهار الدور االيجابي لهذه القيم اإلبقاء عل

�C��التأكيد على القيم الحضارية االسالميه وتطويرها، إذ ال يقتصر معنى :ا���(B ا!
اإلسالم هنا على اإلسالم كدين، بل يمتد ليشمل على اإلسالم كثورة اجتماعية ذات 

  مضامين حضارية

  :سيالمستوى السيا

�,
مقاومه األفكار التي تكرس للتخلف والتبعية االقتصادية ،واالستبداد :ا���(B ا�	
  . والتبعية السياسية ، والتجزئة،و الجمود أو التغريب الحضاري

�C��التأكيد على األفكار والمفاهيم التي تدعو للعدالة االجتماعية  والوحدة :ا���(B ا!
  .والحرية واالصاله والمعاصرة 

  :مستوى العالميال

�,
مقاومه األفكار التي تدعو إلى االنعزال عن المجتمعات المعاصرة :ا���(B ا�	
   .وإسهاماتها في المجاالت المختلفة ، أو التبعية لهذه المجتمعات 

�C��التأكيد على قيم التعاون الدولي وإقرار التأثير المتبادل بين المجتمعات :ا���(B ا!
المعاصرة ،واستيعاب ماال يناقض القيم الحضارية لالمه من أساليب المسلمة والمجتمعات 

  .وحلول وقيم
                                     

�SP و�'>��ت�#  



 22

    بالتخطيط االعالمى من خالل وضع نظريه إعالميه تحدد أهداف ووظائف األخذ  •
لخطه اتحدد ،واستراتيجيه االعالميه  لفلسفتنا وقيمنا الحضاريةاإلعالم طبقا 

   .االعالميه وأسلوب اعالمى يحدد المنهج اإلعالمي
الجماعة مصلحه الفرد ومصلحه تحقيق التوازن بين أن يكون هدف اإلعالم  •

  . ةالعامالمصلحة و ةالخاصالمصلحة و
نائب ووكيل عن الجماعة استنادا إلى في اداره اإلعالم ولكن كدولة تأكيد دور ال •

يد العملية يملكية الفردية لوسائل اإلعالم بشرطي تق، مع جواز ال مفهوم الشورى
  .االعالميه بالضوابط التي جاء بها الوحي وتحقيق مصلحه الجماعة

 علم باالستفادة من إسهامات المجتمعات المعاصرة في مجالي تطوير وسائل اإلعالم •
  .اإلعالم وتكنولوجيا اإلعالم

ضوابط الدينية واالخالقيه     الحرية االعالميه وفق ال مجالالعمل على توسيع  •
  .كضمانات لتحقيق هذه الحرية ال كمعوق لها

  .إبراز دور اإلعالم في تأكيد الهوية الوطنية والقومية والدينية ومقاومه التغريب •
 )تقييم المشكالت واقتراح حلول لها( عن الراى) حقيقة المشكالت(فصل الخبر •

كما هي وتبث حقيقة تنشر وتذاع الخبر يجب أن يكون صادقا يجب أن  يكون ال،ف
بدون مسئوليه ويردع الذين يكذبون، أما الراى فهو اجتهاد صاحبه ينشر ويذاع 

أما كيف يتم الفصل فتلك وسائل تبحث في مكانها  ،على مسئوليه صاحبهويبث 
  .وزمانها

                                           
  

                                                    
OTا)�ا  
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