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مقدمة .
بالنظر إلي واقعنا العربي واإلسالمي  ,نجد انه الزال في ركب

البدول الناميبة وذلب ببالر م مبه ر بور نمباذد عدنبدة مبه بعبد الحبر

العالمية الثانية حاولت استخدام اإلعالم لتحقيق التنمية مثل نماذد ليرنر  ,ولبر شرام وروجرز ,إال أن هبه النمباذد لبم تبنجل بال ب ل
المرجو من ا فبي مجتمعاتنبا ور بم تهورهبا مبه مجبرد نمباذد خهيبة ال تعهبي بباال بالم باركة إلبي نمباذد ت بتم بالم باركة ومبه نمباذد
تعتمد علي االتصال الرأسي فقب إلبي نمباذد أف يبة االتصبال أ إال أن هبه التهبوراد لبم تجبد ابدف بالنجبات فبي مجتمعاتنبا ببل علبي
ع س ما توقعته هه النماذد حيث أن ا وسعت الفجوة بيه الدول المتقدمة والدول النامية وأاببحت البدول الناميبة أ ثبر تبعيبة وتخلفبا

بينمببا الببدول المتقدمببة ازدادد تقببدما وازدهببا ار وخببدمت هببه النمبباذد ال أرسببمالية الإربيببة بامسبباس أ ونجببد إن هببه النمبباذد تجاهلببت
الخصواية الثقافية لكل مجتمع  ,وات م بعض ا اإلسالم والعباداد والتقاليبد العربيبة بان با مصبد ار للتخلبظ  ,ونظب ار الن هبه العباداد
والتقاليبد هبي التبي ت ب ل مجتمعاتنبا وتعببر عبه قافتنبا فااببحت البدول العربيبة واإلسبالمية الناميبة أ ثبر ت بتتا حيبث أن با لبم تسببتهع
تحقيببق التنميببة بمجتمعات ببا مببه خببالل االعتمبباد علببي تل ب النمبباذد الإربيببة وفببي ذاد الوقببت فقببدد مرجعيت ببا اإلسببالمية وتمس ب ا
بعادات ا وتقاليدها فال حققت ذل وال تل أ
وقببد انهلببق دأبسببيوني حمببادة فببي إببرت نمببوذد إعالمببي للتنميببة مببه منظببور إسببالمي بسببيوني حمببادة  ) 2004ويقببوم هببها النمببوذد

علي أربعة فرضياد أساسية لوسائل اإلعالم إذا كان ل ا أن تعمل مه اجبل التنميبة ؛ وهبي أن تكبون وسبائل اإلعبالم حبرة ,مسبوولة ,
مسببتقلة  ,متعببددة مببع حببث الببدافع اإليمبباني لببدف الجمبباهير لتفعيببل الهاقببة اإليمانيببة لببدن م للم بباركة وهببها النمببوذد نتهلب

قببد ار مببه

الحرية والمسوولية واالستقالل وهها ال نتسنى إال في مناخ ديمق ارإبي حبر أأ لبها ن بدف البحبث الختببار مبدف إم انيبة تهبيبق وتفعيبل

هها النموذد في الوضع الحالي للمجتمع المصرف ومعرفة معوقاد تهبيقه وتنبع أهمية البحث مه أهمية إرت هها النمبوذد حيبث أن

هها البحث ندرس الواقبع اإلعالمبي لمقارنتبه بفرضبياد النمبوذد امساسبية والوقبوف علبي أوجبه االخبتالف والمعوقباد التبي تقبظ أمبام
النموذد وكيفية حل ا لتفعيل النموذدأ

 -1قضية البحث :
منه منتصظ الع بريناد ر برد نمباذد عدنبدة تحباول اسبتخدام اإلعبالم مبه أجبل التنميبة ولكن با فبي مجمل با ليسبت إال انع اسبا
لتجببار

ربيببة فببي امسبباس قامببت علببي قافببة ربيببة وقضببايا ربيببة  ,وعلببي الببر م مببه تهببور هببه النمبباذد ذات ببا إال أن نتببائج

تهبيق ببا فببي مجتمعاتنببا لببم تكببه ايجابيببة حيببث لببم ت ب د الببدول الناميببة إال فق ب ار وتخلفببا واتسببعت الفجببوة بببيه الببدول المتقدمببة الإنيببة
والدول النامية الفقيرةأ
وت ببير تقببارير التنميببة إلببي الوضببع المتببدني لمجتمعاتنببا ومببا تعانيببه مببه فقببر وتخلببظ وخلببل بببيه الري ب

والحضببر وارتفببا نسبببة

امميببة  ,ومببه هنببا ر ببرد الحاجببة لالنهببالا مببه خصواببيتنا الثقافي ب ة وإببرت نمببوذد للتنميببة يسبباعد مجتمعاتنببا علببي الن ببوض
واالرتقاء ب ا  ,أف تحقيبق التنميبة التبي تقبود نحبو الحضبارة أ وقبد خلبو دأ بسبيوني حمبادة إلبي وضبع نمبوذد إعالمبي للتنميبة

مبه منظببور إسببالمي بحيببث أن وسببائل اإلعبالم إذا كببان ل ببا أن تسب م فببي تحقيببق التنميبة فعلي ببا أن تكببون  :حر ة – مسررلولة –

متنوعة – مستقلة وتعمل بمخاإببة البدافع اإليمباني لبدى أفبراد المجتمبع أ ويسبعى هبها البحبث الختببار هبها النمبوذد فبي ضبوء
فرضياته امساسية ومقارنت ا بالواقع اإلعالمي لمعرفة مقوماد تهبيقه وآلياد تفعيله أ
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 -2البناء النظ ي :
نموذد التنمية اإلسالمي  " Islamic development paradigmبسيوني حمادة  " 2004 ,يقبدم هبها النمبوذد  ) I.D.Pإريقبة

بدنلة لتحقيق التنمية في المجتمعاد اإلسالمية مستفيدا مه النماذد امخرى فالتنمية وج ود االتصال التنموف تتهل

إعهباء النباس

فراببا متسبباوية للتعبي ببر عببه أنفسبب م وك ببهل مببدخل متسبباو للمعلوم بباد وذل ب نتفببق م ببع المبببادت اإلسببالمية الت ببي تتعلببق بالمس بباواة
واإلخالص وال فافية والمسوولية وأخالقياد العمل والعدالة االجتماعية وإزالة العوائق التي تعيق الفقراء مه أن نلعبوا دو ار محوريا فبي
تحدند مصيرهم والم اركة في وضع أجنبدة التنميبة باإلضبافة إلبي العناابر الروحيبة التبي تولبد إاقبة ترقبي بباف حضبارةأومه بم فبان

هها النموذد ننظر للقضايا التنموية عه إريق االتصال المتوازن والمتما ل بيه الفقراء وام نياء أ
ونجد أن هها النموذد يقوم علي فرضياد أساسية وهو أن ي ون اإلعالم التنموف :


ح ار أ



مستقال أ



متنوعا أ



مسووال أ



حث الهاقة اإليمانية لتفعيل النموذد نحو التنمية أ

ويببدعو النمببوذد اإلسببالمي للتنميببة الثقافبباد امخببرى امسببيوية – اإلفري يببة  -أأأأأ) إلببي تهببوير نمبباذد مسببتقلة لالتصببال التنمببوف

خااة ب م لضمان نجات برامج التنميةأ

 -3الدراسات السابقة :
تم تناول الدراساد السابقة خالل أربعة محاور رئيسية :
 -1دراسات تنظي ية ونقدية لنماذج التنمية.
تنباول هبها المحببور النمباذد التنمويببة الإربيبة وقامببت بنقبدها وكببهل وضبع الببدنل أوضببحت معظبم نتببائج هبه الد ارسبباد ف بل النمبباذد
التنمويببة الإربيببة فببي مجتمعاتنببا لعببدم اهتمام ببا بالخصواببية الثقافيببة لكببل مجتمببع وكببهل نظرت ببا لإلسببالم باعتبببار مصببدر للتخلببظ
واهتمام ا بالتنمية االقتصادية المجردة ( بسيوني حمادة . ) 2004
ويعبد عقبد السبببعيناد ح ببة جدنببدة فبي مجببال االتصبال الببدولي وبحبوث التنميبة لظ ببور اتجاهباد فكريببة نقديبة لنمبباذد التنميبة الإربيببة
التي تفترض أن تنمية العالم الثالث يج

أن تتبنى النموذد الإربي للتنمية وأن االتصبال الببد أن نلعب

دور هامبا فبي تحقيبق التنميبة

وه ها ر رد انتقاداد مختلفة للنموذد الإربي للتنمية ,وكبان مبه أهبم هبه االنتقباداد منصببا علبى " االنحيباز أو الميبل الإرببي" وقبد
أدى ذلب االنحيباز إلبى ن بوء وضبع يحبتم تبعيبة البدول الفقيبرة المتخلفبة واعتمادهبا مبه الناحيبة االقتصبادية علبى البدول الإنيبة وكببهل
تعببرض النمببوذد لنقببد ببان وهببو افت ارضببه أن التخلببظ نن ببا نتيجببة مسبببا

داخليببة ولببيس مسبببا

خارجيببة فلقببد اعتبببر الببباحثون أن

التخلظ هو "دالة لميل اممة الحضبارف للنمبو" ولبم نبدركوا أن هنبام عوامبل خارجيبة تعبد عراقيبل للتنميبة وان نمباذد التنميبة اعتمبدد
على منهق "إلقاء اللوم على الفرد" وهو منهبق يفتبرض أن إريبق التحبدنث نتهلب

تحويبل عقائبد الفبرد وقيمبه واسبتبدال ا بعقائبد وقبيم

أخرى جدندة وعصرية دون امخه في االعتبار إم انيبة نقبل ذلب داخبل الحضبارة االجتماعيبة والسياسبية التقليديبة ل مبة أ كبهل وجبه
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النقببد إلببى " التحي ب الكلببي للنمببوذد الإربببي" الببهف رك ب علببى النمببو التكنولببوجي الضببخم والمرك ب ف ولببم يإتببرف النمببوذد بالم ببروعاد
الصببإيرة بببل دعبوا إلببى تنفيببه كببل شبيء علببى نهبباا واسببع وعلببى مسببتوى قببومي متجبباهليه تعببود الجمبباهير علببى المؤسسبباد المحليببة

الصببإيرة وان وسببائل اإلعببالم فببي البببالد الناميببة عامببة والببدول العربيببة خااببة ننبإببي أن تتحببرر مببه االنببدفا وراء محا بباة ال بببالد
المتقدمبة وعببه اتخبباذ قيم ببا ومعانيرهبا كاسبباس للح ببم علببى امشببياء بصبرف النظببر عببه مالئببم لظبروف الحيبباة فببي الببدول الناميببة أ (

عمر الخهي

. ) 1983

ونج د أن نظريبباد التحببدنث مببه  1965 – 1945اهتمببت بببالنمو االقتصببادف كفك برة محوريببة وأساسببية للتنميببة و أن م يبباس التنميببة
نتمثببل فببي تهببور الببتعلم والقواعببد الصببناعية والتمببدن وأ ببدد علببى أن تنميببة الببدول المتخلفببة تببتم مببه خببالل المسبباعداد الخارجيببة

للمساهمة في التنمية ال راعية والصحة والتعليمأأالخ أما نظرية التبعية مه  1960وحتى أوائبل  1980فظ برد فبي فتبرة االسبتعمار
وتتسبم بالتبعيببة للببدول الصبناعية الكبببرى سبواء كانبت تبعيببة اقتصببادية أو سياسببية وذلب دون النظببر إلببى السبلبياد التببي سببتعود علببى

الدول النامية للتا ير بالثقافاد التابعة ل ا ( جان سيرفيس بات ه مالي و . ) 2003
أما نموذد االنت بار فانبه ي ببه نمبوذد التحبدنث فبي كبال مبه امندلوجيبة ومبداخل االتصبال يبر المباشبرة وكبهل مبه حيبث المصبدر
فاالتصببال فببي اتج ببا واحببد لإلقنببا واإلع ببالم يمببارس دور ال ببام ف ببي حمببالد التنميببة م ببه خببالل االتصببال  ,أم ببا بالنسبببة لنم ببوذد
الم اركة فتقوم الفكرة امساسية للنموذد على إشرام امفراد في برامج التنمية وكهل أن التنمية ت بدف إلبى البتعلم وتحفيب امفبراد إلبى
الن با والتفاعببل فبي ببرامج التنميبة وذلب للحفباا علببى التبوازن امنببدلوجي وتوضبل الد ارسببة أن نظريباد التإيببر مبه منظببور االتصببال

التنموف يم ه أن تتحقق مه خالل انا السياسة ويعد هها النو اتصال م دود أو ذو اتجاهيه ( جان سيرفيس . ) 2003

وان الص ار بيه نمباذد التنميبة وتهورهبا فبي منتصبظ القبرن الع بريه وف بل ا فبي المجتمعباد الناميبة فبذذا كبان للمجتمعباد أن تعمبل

علي تحقيق التنمية فيم ه ذل مه خالل توسيع وتحسيه البنية التحتية للبالد واستخدام التكنولوجيا وكهل البد مبه إشبرام السبلهاد
أو الح وماد الوإنية لتدعيم االتصال التنموف وتدري

العامليه في مجال اإلعالم التنموف لتحقيق ال دف اممثل مبه االتصبال وهبو

التنمية وتهبيق امنظمة والثروة المتاحة لتكون أداة لتدعيم االتصال التنموف ) رويال كوله . ) 2003

إن للدور اإلعالمي الهف تقوم به وسائل اإلعالم الجماهيرف تجا التنمية وج ان أحدهما إيجبابي نبؤدف إلبى تماسب المجتمبع وتبدعيم
العالقاد بيه أفراد وبالتالي فعالية وزيادة تا ير عملياد التنمية وتهوير المجتمع ك ل والوجه امخر سلبي نؤدف إلبى تفكب المجتمبع
وتحهيم شب ة العال قاد بيه أفراد ومه م تب داد فيمبا بيبن م عوامبل التخلبظ ممبا نبؤدف فبي الن ايبة إلبى هبدم المجتمبع وتباخر وكبهل

أن التنمية هي االنتقال مه مستوى إنساني ما إلى مستوى أخر أفضل وأن التنمية ال تعني تنمية اقتصبادية فقب ولكن با تعنبي التنميبة
في مجاالد عدندة ومختلفة ومتنوعة من ا التنمية االجتماعية التنمية االقتصادية التنميبة الثقافيبة والعلميبة أ ( ابالت البدنه عببد

الحميد . ) 1982

ولكبه ف ببلت البيببة المحبباوالد التبي تمببت لتهبيببق نمبباذد التنميببة الإربيبة فببي دول العببالم الثالببث وتثببت ت ب ي المبواإه العربببي فببي
مصبداقية وسبائل اإلعبالم العربيبة التبي تفتقببد للحريبة وان عبدم قيبام وسبائل االتصبال بمببا نتوجب

علي با تادنتبه نبؤدف إلبهباء عمليبباد

التنمية وذكرد الدراسة مثال وهو "ف ل استخدام الرادنو والتليف يون في محبو امميبة فبي العدنبد مبه امقهبار العرببي ف بل الحمبالد
اإلعالمية لتنظيم امسرة في مصر ( محمد مصهفى امسعد إس ندر الدي

. ) 1993

والتنميببة ال يم ببه تح يق ببا بوسببائل اإلعببالم وحببدها ولكببه يم ببه أن تتحقببق مببه خببالل تببدعيم اببنا السياسببة الح وميببة والوكبباالد
الح ومية والمؤسساد الخااة التي يم ن ا إعداد برامج تنموية يم ه تفعيل ا أ ( جيس هاملين
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) 2002

 -2دراسات حول دور وسائل اإلعالم المحلية في التنمية.
نتنبباول هببها المحببور دور اإلعببالم المصببرف فببي التنميببة وانقسببمت الد ارسبباد مببا بببيه د ارسبباد حببول فعاليببة وسببائل معينببة فببي التنميببة
الرادنو والتلف يون والصحافة وبيه دراساد حول قضايا تنموية معينة مثل محو اممية والوعي الصحي أأ

نجببد أن وسببائل اإلعببالم هببي التببي تببؤ ر علببى وج ببة نظببر شببخو مببا بالنسبببة للعببالم وعلببى الهريقببة التببي يفكببر ب ببا أ ثببر ممببا تببؤ ر
اللإاد أف أن وسائل االتصال عببارة عبه كتابباد اجتماعيبة واسبعة ال تقتصبر م مت با علبى نقبل المعلومباد ببل تهلعنبا علبى إبيعبة

العالم الهف نوجد حولنا أ ) شاهيناز إلعت ( 1995

والمقدرة االقناعية لكل وسيلة جماهيرية تختلظ باختالف الفكرة المراد نقل ا وباختالف فواد الجم ور وكبهل بباختالف إبيعبة وسبائل

االتصببال وخصائص ب ا وان وسببائل االتصببال الجمبباهيرف نبباد ار مببا تعمببل كبباداة وحيببدة ولكن ببا تعمببل مببه خببالل مجموعببة مببه العوامببل
الوسببيهة الخارجيببة كاتجاهبباد الجم ببور والعمليبباد االنتقائيببة وتببا ير الجماعبباد المرجعيببة وقببادة ال برأف واالسببتعداد لإلقنببا أ عببوض
عبد القادر عبد هللا ) 1978
وأ بتبت الد ارسبباد أن لوسببائل اإلعببالم وخااببة اإلذاعببة دور فعبال فببي تنميببة المجتمببع المحلببي"ب كررات عبررد ال ي ر  " 1984 ،فبالرادنو

يحتبل المركب امول ضبمه الوسببائل امخبرى بينمببا يحتببل المركب الثبباني التليف يبون أمببا الج ارئببد والمجبالد فببي المركب الثالببث ميرفببت
محمد كمال مرسي ) 1986
فاإلذاعاد المحلية اإلقليمية ل ا أهمية كبيرة وخااة للدول النامية التبي هبي فبي حاجبة إلي با بصبفة عامبةأ نوسبظ مبرزوا 1989
)

وأ بت بت الد ارسبباد أن إذاعببة وس ب الببدلتا كببان ل ببا دور إيجببابي فببي التوعيببة س بواء علببى المسببتوى الصببحي أو التعليمببي أو البيوببي أو

االجتماعي بالنسبة للمجتمع المحليأ إبراهيم سعيد عبد الكريم ) 1989
أما إذاعة شمال سيناء المحلية كبان ل با دور يسباعد علبى تنميبة مجتمع با المحلبي ولكنبه مبازال فبي حاجبة إلبى أن ي بون أ ثبر فعاليبة
ولتحقيببق ذل ب ننبإببي أن ي ببون للتنميببة دو ار حيويببا وهامببا فببي عمليببة التنميببة لببهات ا ولببيس مببه مجببرد الكببالم فق ب أ جي ببان يسببرف

 ) 1999وإذاعبة جنبو سبيناء كببان ل با دور يسباعد علبى تنميببة مجتمع با المحلبي ولكببه مبازال فبي حاجبة إلببى أن ي بون أ ثبر فعاليببة
ولتحقيق ذل ننبإي أن نتعدى دور المادة اإلذاعية التي تقدم ا مرحلة الدعوة للتنمية إلى مرحلبة التهبيبق الفعلبي إلحبداث التنميبة أ

محمود عبد العاإي

) 1999

دور هاما في ن ر المستحد اد وذل مه خالل البرامج ال ادفة م ياتي ال اردنو كمصبدر للمعرفبة ون بر المعلومباد
أما التليف يون فله ا
والمسببتحد اد وتبباتي الوسببائل المهبوع بة خااببة المجببالد التببي تعببد أقببل انت ببا ار بببيه أفب ارد المجتمببع المحلببي وقهببا الريب أ حنببان

فاروا

) 1990

الرادنو والتليف يون في الدور النامية مقبالد على تحدياد خهر في الدول النامية ربما تعهل أو تقلبل مبه دورهبا فبي عمليباد التنميبة
مثبل االتجببا نحبو الخصخصببة واسبتمرار امميببة وضبعظ التج يب اد المحليبة وسببيهرة الدولبة علببى اإلذاعبة والتليف يببون أ حسبه علببى

محمد علي ) 2000
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أما بالنسبة للمضاميه التي تهيع ا وسائل اإلعالم فنجد أن:


تصدرد الموضوعاد الخااة بتنظيم امسرة وا لموضبوعاد السياسبية قائمبة الموضبوعاد التبي تناولت با م ار ب اإلعبالم فبي
المحاضراد والندواد والمهبوعاد أ



ابتعاد مضاميه امن هة المختلفة عه اهتماماد الجماهير في البيواد المحلية أ



ال توجد محاوالد مباشرة مه أجل التعرف على أراء الجماهير إزاء قضايا قومية أو محلية أ



ل م تحدث مبادرة است عرها الجماهير تست دف التعبرف علبى وج باد نظبرهم فيمبا يقبدم مبه أن بهةأ سبامي عببد الع يب
) 1984

 -3دراسات حول دور اإلعالم اإلسالمي في التنمية.
اإلعببالم اإلسببالمي ح يقببة قائمببة م مببا قببال أعببداء اإلسببالم يببر ذل ب

فاإلسببالم دنببه انت ببر مببه يببر إ ب ار وأن ممارسببة اإلعببالم

اإلسالمي ال تكون قاارة على أج ة إعالمية خااة أو متخصصة وإنما كل إعالم الدول اإلسالمية يج
 ,ويحمببل الت براث الببدنني ويعبببر عنببه باسببلو جببها

وأن اإلعببالم فببي الببدول اإلسببالمية يجب

ومحتوا مه اإلسالم وشريعته السمحاء ومه القرآن الهف حوى كل شيء أ عبد الوها

أن ي ون إعالمبا إسبالميا

أن يسببتمد أاببوله ومفاهيمببه ونظرياتببه

أحمد محمد كحيل )1983

ف المبببادت امساسببية فببي الثقافببة اإلسببالمية والتببي تعتمببد علببى الق برآن الك بريم والسببنة النبويببة وأن اإلسببالم لببيس دنببه فق ب ولكنببه قافببة
وي تر فيه قوة إيمانية ودافبع إيمباني لحيباة امفبراد وقبد حبدد اإلسبالم قبوانيه للحيباة سبواء كانبت اجتماعيبة أو قافيبة أو اقتصبادية أو
قضببائية وكببهل العالقبباد السياسببية فببي حالببة الحببر والسببالم وأوضببحت الد ارسببة علببى مبببادت الديمقراإيببة فببي اإلسببالم وهببي حببق
المعرفة وحق اختيار المعتقداد وحق القبراءة وحبق الكتاببة وحبق اختيبار الح ومبة وان الفبرض امساسبي فبي نظريبة الثقافبة اإلسبالمية
وهبي الحريبة فبي التعبيبر عببه البرأف أ أن اإلعبالم لكبي ي ببون مصبدر للمصبداقية يجب
يبر مسببتقل فببي أ لب

أن ي ببون مسبتقال وحب ار و أن اإلعبالم العربببي

امحبوال منببه ي بون تابعببا للدولببة وللح ومبة ويعبببر عببه وج بة نظرهببا فببي القضبايا ال امبة أ بسببيوني إببراهيم

حمادة ) 2001,
وتتمثببل أهببداف التنميببة فببي اإلعببالم اإلسببالمي فببي تنميببة عقيببدة ال بوالء

وذل ب بت ويببد الم بواإه بالثقافببة اإلسببالمية المسببتمدة مببه

مصادرها ال رعية امالية حتى ي عر بمسوولية أمام هللا عه أمة اإلسالم وكهل تنمية المعرفة والثقافة اإلسالمية ون برها وتهويرهبا
وتنميت ا وتنمية روة اللإة العربية وتوعية المواإه في المجاالد الثقافية والعلمية والفكرية واستثمار إم انيباد اإلعبالم اإلسبالمي فبي
تكببويه رأف عببام مسببتنير وأن اإلعببالم اإلسببالمي نتحببتم عليببه أن ي ببارم بج ببد فببي م ببروعاد تنميببة المجتمعبباد المحليببة وكببهل
فعلي اإلعالم اإلسالمي أن نتخه مه المبادت العامة لل ريعة اإلسالمية إإا ار ي مل كافة فرو التنمية ولتهبيق ذل الببد مبه التا يبد
علببى إب براز ال خصببية اإلسببالمية التببي تتمس ب باح ببام ال بريعة اإلسببالمية وقيم ببا وكببهل امخببه باسببلو العصببر فببي االسببتفادة مببه
معهياد الحضارة التقنية والمم نة تهبيق ا في العالم الثالث أ إسماعيل عبد النبي شاهيه ) 1999
ولكببه هنببام عببدة معوقبباد تحببد مببه تببا ير اإلعببالم اإلسببالمي ومن ببا أن اإلعببالم فببي العببالم اإلسببالمي ج ب ءا مببه إعببالم العببالم الثالببث

وبالتالي ف و ضحية ما يعانيبه إعبالم العبالم بتبدفق إعالمبي ننبافس فبي مضبمونه وتوقيتبه وإريقبة تقديمبه مبا تقدمبه المنبابر اإلعالميبة

المحلية وكلما اتسعت أفاا المواإه الثقافية كلما احتاد إلى الم يد مه المعرفة التي تحرمه من ا المنبابر المحليبة وكبهل المعانباة فبي
نسبة اممية واالفتقار إلى الموارد الب رية المدربة واإلارار على إتبا امسالي

التقليدية فبي تنباول قضبايا التهبور وال بوون المتعلقبة

بالتنمية ولقد تعثر اإلعالم اإلسالمي العربي في تصديه ل ه الم لة بنوعي ا مسبا
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عدندة من ا :

 -1غيا

إستراتيجية إسالمية أو عربية إعالمية موحدة وغيا

حد أدنى مه التعاون والتنسيق بيه المؤسساد اإلعالميبة العربيبة –

اإلسالميةأ
 -2ت ي المواإه العادف بمصداقية أج ة اإلعالم المحلية والهعه بصبحة اإلعبالم الرسبمي البهف ن بتم ببالترويل لمواقبظ السبلهة
بصرف النظر عه الخها والصوا

أ

 -3التدفق اإلعالمي الخارجي الإ ير عبر وسائل اإلعالم السمعية والبصرية أ محمد السمام ) 1992
وحتى يقوم اإلعالم اإلسبالمي ببدور الببد مبه تخفبي

حبدة العوائبق السياسبية علبى حركبة المبواد اإلعالميبة وإ ازلبة العوائبق الفنيبة فبي

نقببو التج ي ب اد التحسببينية لوسببائل اإلعببالم وكببهل اعتمبباد التخهببي الم ببترم لتجسببيم مبببدأ التكامببل وأن تببدرد الببدول العربيببة فببي

خهه ا التنموية اعتماداد شخصية لم روعاد التنمية أ أسامة به االل حريرف ) 2001
وحيبث أن العولمببة ت بدد ا لهاتيببة الثقافيبة ل مببم وال ببعو

كمبا أ ببدد دور اإلعبالم فببي العولمببة باعتببار أحببد ركائ هبا حيببث أسب مت

وسببائل اإلعببالم فببي هيمنببة الثقافببة اممري يببة ودعببت إلببى تن ببي أسببلحة المقارنببة – العلببم والثقافببة – فببي حياتنببا وتهويببع وتببوإيه
سعيد نجيد

التكنولوجيا لتصبل ج ءا مه البنيان االجتماعي والثقافي العربي أ

) 2000

وحيث أن القنواد المصرية الخااة ال تضهلع بم ام الحفاا على ال ويتيه العربية واإلسالمية وإن ا تتخهى حبدود العباداد والتقاليبد
وال يم السائدة في المجتمبع بتعرضب ا لموضبوعاد شبائكة وحساسبة مبه الناحيبة امخالقيبة أ خالبد ابالت البدنه حسبه

) 2003

بينمببا اإلعببالم اإلسببالمي نبتعببد عببه اإل ببارة وأن التببا ير هببو ال ببدف وكببهل أر ببرد الد ارسببة انص براف أج ب ة اإلعببالم عببه مخاإبببة
جماهير المسلميه واقع احتياجات م اإلعالمية أ محمد كمال الدنه إمام ) 1983
 -4دراسات حول طبي ة وأداء وسائل اإلعالم.
ر ببرد العدنببد مببه النظريبباد اإلعالميببة ومن ببا نظريببة السببلهة ونظريببة الحريببة ونظريببة المسببوولية اإلعالميببةأ وبالنسبببة لنظريببة
السبلهة ف ببي تبرتب بببنظم الح ببم االسبتبدادية التببي ال تببؤمه بالديمقراإيبة وال بالحريبباد العامبة وقببد ارتبهببت ارتباإبا و يقببا بببالنظم

الفاشببية حيببث تسببيهر الدولببة علببى أج ب ة اإلعببالم أمببا بالنسبببة لنظريببة الحريببة ف ببي تقببوم علببى مبببدأنه أساسببييه همببا  :الفرديببة

والمنافسة وترتب ارتباإا و يقا بالنظرياد االقتصادية والسياسبية حيبث أخبهد القبوى االحتكاريبة تفبرض سبيهرت ا علبى االقتصباد
والسياسة والبهف أنع بس ببدور علبى الن با اإلعالمبي أمبا بالنسببة لنظريبة المسبوولية االجتماعيبة ف بي نظريبة إابالحية تبرب
العامليه في أج ة اإلعالم بمبادت وموا يق خل ية خالصة وتدعو هه النظريبة لوضبع حبد لالنحبالل والعمبل علبى الوابول إلبى
عببالد حاسببم يحف ب للرس ب الة اإلعالميببة قدسببيت ا أمببا بالنسبببة لنظريببة المسببوولية العالميببة ف ببي ت ببدف إلببى رب ب أج ب ة اإلعببالم
والعامليه في ا بقضية اإلنسان في كل م ان وت دف إلى تحقيق المساهمة اإليجابية مج ة اإلعبالم أ شبا ر إببراهيم 1980
)
وحول مدى إلت ام السياسبة اإلعالميبة فبي مصبر بنظريبة إعالميبة مبه النظريباد المعروفبة أو أن با جمعبت ببيه أ ثبر مبه نظريبة وهبل

ح مت السياسة اإلعالميبة نظريبة إعالميبة واحبدة علبى مبدى فتبرة الخمسبيناد أم أن با اختلفبت هبه النظريبة مبه مرحلبة مخبرى داخبل
هه الصحظ وكانت نتائج الدراسة كاآلتي :
أوالً :فببي الفت برة مببه  23نوليببو  1952حتببى أخببر أ تببوبر  1954ش ب دد تل ب المرحلببة ا براعا بببيه المف ببوم الليب ارلببي لحريببة اإلعببالم
والصببحافة وبببيه مف ببوم جدنببد نببرى أن الليبراليببة تجربببة أ بتببت ف ببل ا فببي مصببر وأن البببد أن تببدخل تجربببة جدنببدة ت ببتم بالبعببد

االجتماعي واالقتصادف للحرية أ
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ثاني ًا :الفترة مه  1954حتى مانو  1960رلت السياسة اإلعالمية ير واضحة أو محددة أ

ثالث ًا :الفترة مه  1960حتى نونيبو  1967حيبث ر بر أن السياسبة اإلعالميبة قامبت علبى بعب

امسبس التبي تسبتند ب ب ل أساسبي

على النظرية االشت ار ية ونظرية السلهة والمسوولية االجتماعية أ

راب ًا :مانو  1971ع ست السياسة اإلعالمية والثقافية مف وميه مختلفيه امول هو االتجا الحدنث للمف بوم الليب ارلبي لحريبة اإلعبالم
وامخر هو الإال

والمسيهر أف أنه مف وم اشت ار ي لحرية اإلعالم أ ليلى عبد المجيد ) 1982

فالنظبام الصبحفي السبائد فبي مصبر فبي الفتبرة مبه إبريبل  1954لبم ي به ليبراليبا خالصبا وأنبه كبان يحمبل م يجبا مبه سبماد النظبباميه
السلهوف والليبرالي ومبه أسببا

ذلب فقبد أتضبل أن بعب

ضبماناد الحريبة قبد اببت فبي فتبرة البحبث وأن الليبراليبة لبم تجبد ربروف

وقواعد للتهبيق في مصر فلقد قيد حرية الصحافة والتعبير عه الرأف في الصحظ ببنود قانونية اقتبدد حبق إابدار الصبحظ ممثلبه
في الترخيو واإلخهار والتاميه و يرها كما أن وجود نظام ملكية امح ا
سعيد عبد نجيبد

آنبهام وسبيهرد مالب الصبحيفة علبى مبا نن بر في با أ

 ) 1991فالم برو المصبرف ال ننهلبق مبه فلسبفة واضبحة فبي مجبال الت بريع بخاابة فبي النصبوص المتعلقبة

بحرية الصحافة لهل فقد جاءد النصوص القانونية مه خالل الخلب والتلفيبق وبالتبالي فبذن الج بد الت بريعي المصبرف قبد جباء فبي

الن اية ي ل مثاال على تهبيق نظرية ال

في قوانيه الصحافة أ سليمان سالم االل

 ) 1991أ

ومه خالل تحليل كيفي للقانون  148لسنة  1980وكهل القانون  96لسنة  1996والهف يح م الصحظ المصرية وتعمبل فبي إإبار
وجد أن هنام سبعة أنوا للملكية هي الجمعياد التعاونية وال ركاد المسباهمة وشبركاد التوابية وملكيبة امحب ا

السياسبية وملكيبة

النقاببباد واالتحبباداد وملكيببة الدولببة للصببحظ المسببماة بالقوميببة والص ببحظ المملوكببة ل ف براد التببي حصببل أاببحاب ا علببى ت ببرخيو
بذادار قبل ورة  23نوليو  1952أ جمال عبد العظيم . ) 2001
ونجببد أن جميببع الح ومبباد العربيببة دون اسببتثناء تمببارس سببيهرت ا المباش برة مببه خببالل ملكيببة وإدارة وسببائل االتصببال علببى اإلذاعببة
والتليف يببون ووكبباالد امنببباء وتكبباد تلتقببي معظببم الببدول العربيببة فببي وضببع ق بوانيه للعمببل اإلعالمببي وخصواببا الصببحافة مببه خببالل

الت بريعاد اإلعالميبة واللبوائل المنظمبة للعمبل اإلعالمبي وقبوانيه المهبوعباد وكبهل استخلصبت أن دور الصبحافة ووسبائل اإلعببالم

امخبرى ومسببووليت ا بعببد االسببتقالل نبتلخو فببي اإلسب ام فببي التنميبة القوميببة ال بباملة وتحقيببق العدالبة االجتماعيببة علببى نهبباا العببالم

ال عربي كلبه وكبهل تعميبق الممارسبة الديمقراإيبة مبه خبالل حريبة التعبيبر والنقبد وكبهل خلصبت الد ارسبة أن نتيجبة ال يمنبة الخارجيبة
اممري ية بالتحدنبد واموربيبة الإربيبة بنسب

متفاوتبة علبى البدول العربيبة مبه ناحيبة والتبعيبة مبه جانب

المسبيهرة فبي العبالم العرببي نحببو العبالم ال أرسبمالي أدى ذلب إلببى ت انبد سبيهرة النخب

النخب

السياسبية واالقتصبادية

الحا مببة سياسبيا واقتصباديا وأنبدنولوجيا وتع يب

هيمنت ببا الفكريببة والثقافيببة مببه خببالل وسببائل اإلعببالم العربيببة التابعببة ل ببا وللخببارد أف ذاد التبعيببة الم دوجببة أ ليلببى عبببد المجيببد
. ) 1982

والمسبوولية التببي نلتب م ب ببا القبائم باالتصببال تجببا المجتمبع هببي المسبوولياد التببي تحبباف علبى م اسبببه أو ت ويبدها وهببي المسببوولياد

لتي عبر عن ا "دنني أليود" بالمسوولياد الوجوبية التي تقررها أح ام وقبوانيه العقوبباد وقبوانيه الصبحافة أ حسبام البدنه محمبود
 ) 2000فببالقنواد اإلخباريببة الخااببة ابببت ع ن ببا الحريببة والديمقراإيببة وعببدم تحمببل القن بواد اإلخباريببة لمسببووليت ا الوإنيببة وافتقبباد
المصداقية وعدم الدقة في امخبار وعدم االلت ام باخالقياد الم نة والبعد عه الموضوعية أ

اابر سليمان عسران  ) 2005أ

وحيث أن االتصال يعد أداة تع ز برامج التنمية إذا كان اإلعال م مستقل عما يم ه أن يقيد وله درجة مرتفعبة مبه المسبوولية والحريبة
والببد مببه زيببادة ببرامج التنميبة وذلب لتحقيببق مهالب

امفبراد والح ومباد وكببهل أن الببوعي العببام هبو العامببل امساسببي الببهف يسبباعد

علببى إعببداد امف براد للتإيببر؛ فتواببيل المعلومبباد مببه خببالل االتصببال فببي موضببوعاد مثببل التعلببيم والصببحة وال ارعببة نببتم مببه خببالل
8

اإلعالم أ و أن مه مقوماد التنمية الفقر والج ل وقلة الموارد المتاحة في دول العالم الثالث والتي يم به معالجت با مبه خبالل توجيبه
وإنجاز بع

البرامج والخه التي يم ه مه خالل ا التإل

على مثل هه الم الد أ إن ليندون )1999

ونظب ار الن إعالمنببا العربببي نواجببه العدنببد مببه الم ب الد فببي الملكيببة والمصببداقية وال ببفافية

جمعببة أحمببد قاجببة  ) 2001 ,وهببها

يعوا حرية الرأف والتعبير وبالتالي تعوا عملية تقبل امفراد لبرامج التنمية وعبدم قبت م فبي الوسبائل الرسبمية  ,والببد مبه اإلشبارة إلبي

أن حرية الرأف والتعبير مه خالل الصحافة ووسائل اإلعالم امخرى ال يم ه أن تن با وت دهبر فبي فبراك ولكن با تحقبق ذلب فبي منباخ
ديمقراإي وأن الدول امفري ية ت د اآلن تحوالد ديمقراإية ملموسة وتحث الدراسة على حتمية التنمية ال املة والتهبور االقتصبادف
االجتماعي الثقبافي فبي إفري يبا لمسبانرة التقبدم العبالمي فبي ربل الثبورة العلميبة والتكنولوجيبة وإال فبذن الفجبوة ببيه التقبدم والتخلبظ تب داد
بمعدالد فلكية االت الدنه حاف

. ) 1995

ت ليق عام علي الدراسات :


أ دد الدراساد علي ف ل نماذد التنمية الإربية في المجتمعاد النامية وانه نتيجة تا ر الدول الناميبة بالبدول المتقدمبة أدف
ذل لتبعيت ا ل ا بدال مبه تهورهبا وتقبدم ا  ,لبها تبدعو هبه الد ارسباد لعبدم االنبدفا وراء محا باة الببالد المتقدمبة وأن تاخبه
قيم ا ومعانيرها كاساس للح م علي امشياء بصرف النظر عه مالئمت ا لظروف الحياة في الدول النامية أ



أمبا بالنسبببة لحبدود ممارسببة اإلعببالم المحلبي ببد ور فببي التنميبة فالد ارسبباد التببي تناولبت هببها الموضببو كانبت د ارسبباد نتسببم
بعض ب ا بالسببهحية فببي د ارسببة تببا ير إذاعبباد بعين ببا علببي التنميببة  ,فالتنميببة الح ي يببة هببي التنميببة ال بباملة المسببتدامة التببي
نستهيع أن نجد ل ا مقانيس ح ي ية أ



أ بتببت الد ارسبباد السببابقة أن اإلعببالم ال يعمببل بمفببرد ولكببه مببه خببالل مجموعببة مببه العوامببل الوسببيهة الخارجيببة كببهل ال
تتحقق التنميبة ببدون إشبرام للح ومباد الوإنيبة والسبلهاد  ,وان مبه عوامبل قصبور اإلعبالم فبي تاديبة دور فبي مجتمعاتنبا

العربيببة واإلسببالمية ضببعظ التج ي ب اد المحليببة وسببيهرة الببدول علببي اإلذاعببة والتلف يببون وممارسببة هببه السببيهرة مببه خببالل

ملكية وإدارة وسائل االتصال والقيود الموضوعة علي حرية الصحافة والتعبير مما يجعل هه الدول تواجه تحبدياد خهيبرة
ربما تعهل أو تقلل مه دورها في عملية التنميبة ففبي هبه الحالبة يمبارس اإلعبالم دو ار سبلبيا فبي التنميبة ويعمبل علبي زيبادة

عوامل التخلظأ


ما أ دد الدراساد أن هنام قصو ار في المضاميه المقدمة مه وسبائل اإلعبالم حيبث أن با بعيبدة عبه اهتمامباد الجمباهير
في البيواد المحلية بوجه عام وعه مخاإبة جماهير المسلميه بوجه خاص بواقع احتياجات م اإلعالمية أ



إن اإلعببالم اإلسببالمي إعالمببا يقببوم علببي مبببدأ ا لحريببة والمسبباواة ويضببع مبببادت الديمقراإيببة والحببق فببي اختيببار الح ومبباد



ومما سبق نجد انه بالضرورة أن ننهلق مه قيمنا ومعتقداتنا وعاداتنا بدال مه االنسياا وراء الدول المتقدمة الهف قبد نبؤدف

والمعتقداد والتعبير عه الرأفأ

إلي التبعية والتخلظ ومه م إذا كان لنا ذل فمه المفيبد أن ي بون إعالمنبا إسبالميا بمبا يهرحبه مبه مببادت تسباعد اإلعبالم
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علي ال يام بدور في التنمية وذل بعد مراجعة التبراث البهف ا ببت ف بل النمباذد الإربيبة فبي مجتمعاتنبا وكبهل ضب لة البدور
الهف نلعبه اإلعالم المحلي في التنمية وابتعاد مضامينه عه مخاإبة االحتياجاد امساسية للجماهير العربية والمسلمةأ
ما يثي ه البحث من إضافة :
نرب هها البحبث ببيه المحباور امربعبة للد ارسباد السبابقة وذلب الختببار مبدف إم انيبة تهبيبق نمبوذد التنميبة اإلسبالمي فبي مجتمعنبا
وفقا للوضع الحالي باإلضافة إن هها البحث نرب بيه النظرياد والواقع اإلعالمي للوابول لمعوقباد تهبيبق هبها النمبوذد ومعوقباد

إحببداث التنميببة والقيببود التببي تقببظ دون إحببداث التنميببة بمجتمعاتنببا وكي ب

يم ببه أن نحقببق التنميببة بمجتمعاتنببا بببالرجو لخصواببيتنا

الثقافية والتمس بعاداتنا وتقاليدنا بدال مه التخلي عن ا وما الهف يم ه أن يقظ عائق أمام ذل أ

 -4اإلج اءات المنهجية :
أوال  -أهداف البحث :
 -1وضع منظور نقدف لنماذد التنمية الإربية أ
 -2اختبار نموذد التنمية اإلسالمي -:
أ  -مقارنة فرضياد النموذد بالواقع اإلعالمي لمعرفة مدف التقار أو التباعد بين ماأ
 الوقوف علي معوقاد تهبيق النموذد أد -وضع تصور لفعالياد وآلياد تهبيق النموذدأ
ثاني ًا  -تساؤالت البحث:
 -1ما مدف نجات أو ف ل نماذد التنمية الإربية في تحقيق التنمية بالدول النامية ؟
 -2ما هي رؤية اإلعالمييه واتجاه م نحو تهبيق نموذد التنمية اإلسالمي؟
 -3ما هي رؤية المعنييه بالتنمية في إم انية تهبيق النموذد؟
 -4ما مدف توافق الت ريعاد اإلعالمية مع النموذد نظريا وعمليا؟
 -5ما هي معوقاد تهبيق النموذد ؟
 -6ما هي مقوماد تهبيق النموذد ؟
 -7ما هو دور الجان

الروحي في إحداث التنمية في المجتمعاد اإلسالمية ؟

ثالثاً – مفاهيم الدراسة :
 -1االتصال التنموي :
عرف االتصال التنموف بانه االستخدام المخه والمنظم التصال عه إريق قنواد شخصية وسمعية مرئية والجماهيريبة وذلب
مه أجل :
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-

جمببع وتبببادل المعلومبباد بببيه كببل المعنيببيه بببالتخهي للتنميببة ب ببدف الواببول إلببي إجمببا حببول م ب الد وعوائببق التنميببة
واالختياراد المتاحة لحل اأ

-

ح د الجماهير للم اركة في حل الم لة ووحل سوء الفاهم الهف قد نت اند أ ناء تنفيه الم رو أ

-

مساعدة ودعم م اراد االتصال مه اجبل التنميبة علبي كبل المسبتوياد حتبى يصببل الحبوار أ ثبر فاعليبة مبع الجمباهير مبه
خبالل معرفبة الوسبائل لتفعيبل تكنولوجيبا االتصبال وببرامج اإلمبداد مبه اجبل تحسبيه كفباءت م وتبا يرهمأ ( Royal Coke ,
 ) 2003, P.38أمبا إج ائيرا فالمقصبود ببه انبه االتصبال البهف نبتم مبه خبالل وسبائل االتصبال الجماهيريبة وي بتر إرحبه
للقضايا التنموية التي يحتاج ا المجتمع ووضع ا في أجندة هه الوسائلأ

 -2التنمية :
تعني نقل المجتمعاد مبه حالبة إلبي حالبة ومسبتوف أفضبل ومبه نمب تقليبدف إلبي نمب متقبدم كمبا ونوعبا وتعبد حبال ببدنال فبي
مواج ببة المتهلببباد الوإنيببة فببي ميببدان اإلنتبباد والخببدماد ) ) محمببد منيببر حجببا

 1998صأ  ) 32والمقصببود بالتنميببة

إج ائيا تحقيق التقدم والرقي في المجاالد المختلفة في المجتمع  ,واالعتبار هنا بالتنميبة ال باملة المسبتدامة علبي مسبتوف الفبرد
والمجتمع ب رية ومجتمعية)أ

 -3الدافع اإليماني للتنمية :
تمثبل التنميبة الروحيبة للمجتمعباد العربيبة واإلسبالمية محبور االرتكبباز البهف تتمحبور حولبه كافبة أبعباد التنميبة امخبرى وتتمثببل
في التركي علي الجان

الدنني والخلقي مه خالل التمس بال يم الدننية وامخالقيبة ون برها وترسبيخ ا  ,وتعنبي التنميبة الروحيبة

توفير البعد العقائدف أو االندولوجي للتنمية ذل البعد الهف نتضمه كافة أوجبه الحيباة ) محمبد منيبر حجبا

 1998صأ

 ) 62أما إج ائيا فالمقصود به حث الهاقة اإليمانية لدف الجماهير مه خالل وسائل اإلعالم لتفعيل الم اركة في التنميةأ
 -4الح ية :
الحرية بوجه عام هو مف وم نرف أن ا قدرة اإلنسان أو سلهته فبي التصبرف ليلبي عببد المجيبد  2004صأ ) 1أمبا حريبة

الصبحافة فلقببد اتفببق بعب

البباحثيه مببه أمثببال هاتببان ونوفيتيبه ومانسببلي

و يببرهم علببي أن المقصبود بحريببة الصببحافة هببو حببق

الفرد في التعبير عه آرائه وأفكار بهريقبة الهباعبة وذلب فبي جمبع الموضبوعاد ببال اسبتثناء وببدون إجبازة سبابقة أو رقاببة والببد
وأن ي ون محدودا بحبدود القبانون

سبعيد عببد السبيد مجيبدة  1991ص ) 11و نبنو تقريبر اللجنبة الملكيبة ببريهانيبا إن

حرية الصحافة هي حق إبع امخبار وحق الفرد في التعبير عه آرائه بالنسبة لجمع امخبار والحبوادث دون تقيبد وضبمه حبدود

القببانون واالهببم مببه ذل ب هببي حببق الجم ببور فببي الحصببول علببي امخبببار مهبوعببة أو من ببورة سببعيد عبببد مجيببدة 1991

صأ ) 12وحريبة اإلعببالم هببي حبق الحصببول علببي المعلومباد مببه أف مصببدر ونقل با وتبادل ببا والحببق فبي ن ببر امفكببار واآلراء
وتبادل ا دون قيود والحق فبي إابدار الصبحظ وعبدم فبرض رقاببة مسببقة علبي مبا تقدمبه وسبائل اإلعبالم إال فبي أضبيق الحبدود
وفيمبا نتصبل بباممه القبومي مببع تحدنبد نقبا ذلب واممببور العسب رية ومبا نتصبل بحرمببة اآلدا
2004

العامبة

ليلبي عببد المجيببد

صأ  ) 38-37وإج ائيا هي أن تعبر وسائل اإلعالم عه قضايا المجتمع بحريبة تامبة دون قيبود ودون رقاببة مسببقة

تحظر الن ر وإلإاء القوانيه التي تعوا ذل أ
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 -5المسلولية :
نلخو دننيس ما ويل المبادت امساسية لنظرية المسوولية االجتماعية ليلبي عببد المجيبد  2004صأ  ) 27فبي الجوانب
التالية :

 -1إن الصحافة وكهل وسائل اإلعالم امخرى يج

أن تقبل وان تنفه الت اماد معينة للمجتمع

 -2أن هبه االلت امبباد يم به أن تنفببهها مبه خببالل االلتب ام بالمعببانير الم نيبة لنقببل المعلومباد مثببل الح يقبة والدقببة والموضببوعية
والتوازن أ

 -3لتنفيه هه االلت اماد يج
 -4يجب

أن تتجن ب

أن تنظم الصحافة نفس ا ب ل ذاتي

الصببحافة ن ببر مببا يم ببه أن نببؤدف إلببي الجريمببة والعنببظ والفوضببى االجتماعيببة أو توجيببه أف إهانبباد إلببي

امقلياد أ
 -5يج

أن تكون الصحافة متعددة وتع س تنو اآلراء وتلت م بحق الردأ

 -6أن للمجتمع حقا علي الصحافة في أن تلت م بمعانير رفيعة في أدائ ا لورائف ا
 -7إن التدخل العام يم ه أن ي ون مبر ار لتحقيق المصلحة العامةأ
وإج ائيا فالمقصود ب ا هي الدور الهف يج

أن تقوم به وسائل اإلعالم تجا المجتمع سياسيا وتعليميا و قافياأ

 -6االستقالل :
هو أن تكون وسائل اإلعالم حرة مستقلة عه الدولبة وعبه الممبوليه وعبه المعلنبيه وأال ي بون مف هيوبة التبدخل فبي مضبامين ا
وفرض سيهرت ا علي وسائل اإلعالم أف اعتبارها ج ا از مستقال ننظم نفسه ذاتيا) أ
 -7التنوع :
المقصود به التنو والتعددية في الملكية وامداء والمضمون والفكر وهو انع باس لحريبة واسبتقالل وسبائل اإلعبالم ويعتببر مؤشب ار
ل ما أيضاأ

راب اً  -مجتمع وعينة الدراسة :
مجتمببع الد ارسببة الميدانيببة هببم امف براد ذاد الصببلة بالتنميببة واالتصببال وتببم تحدنببد حجببم العينببة الميدانيببة للمقابلببة المتعمقببة بواقببع

 )13مفببردة ومقسببمة مببا بببيه المعنيببيه بالتنميببة فببي مختلببظ الببو ازراد وبببيه كبببار اإلعالميببيه فببي التلف يببون والصببحافة والرادنببو

وكبان محبدد مبه قبببل حجمبا للعينبة بواقبع  30مفببردة) لكبه نظب ار لصببعوبة الوابول مفبراد العينبة وضببيق الوقبت ا تفبي الببباحثيه
ب ها العددأ
مجتمع الدراسة التحليلية هي البرامج التي ت تم بالتنمية مه منظور إسالمي فتم تحدند عينة ع وائية متعبددة الم ارحبل م ونبة
مه  9حلقاد مه البرنامج موضع الدراسة (صناع الحياة)  CASE STUDYأ
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خامس ًا – اإلطار الجغ افي وال مني :
تم جمع البياناد مه محافظة القاهرة حيث نترك في با البو ازراد وكبهل كببار اإلعالميبيه وذلب فبي الفتبرة ال منيبة مبه منتصبظ
ش ر مارس حتى أول منتصظ مانوأ
سادس ًا  -المنهج وأدوات جمع البيانات :
تنتمببي هببه الد ارسببة إلببي البحببوث الكيفيببة النقديببة وتببم اسببتخدام المررنهج المقررار

وذل ب فببي تحليببل الت بريعاد اإلعالميببة

 SECONDRY DATA ANALYSISللمقارنة بيه النصوص القانونية وبيه الواقع اإلعالمبي ومرنهج تحليرل الابرا
DISCOURSE ANALYSISوذل في تحليل دراسة الحالة برنامج انا الحياة )
تم اختيار الث أدواد لجمع البياناد :

 -1أسببلو المقابلببة المتعمقببة مببع المعنيببيه بالتنميببة وكبببار اإلعالميببيه الختبببار إم انيببة تهبيببق النمببوذد وكببهل معرفببة الواقببع
اإلعالمي والدور الهف يقوم به في التنميةأ
 -2أس ببلو المس ببل بالعين ببة لد ارس ببة الحال ببة برن ببامج ا ببنا الحي بباة) وتحليل ببا تحل ببيال كيفي ببا لمعرف ببة ت ببا ير اس ببتخدام المف بباهيم
اإلسالمية في تحقيق التنمية وكي

تم توريف ا بالبرنامج أ

 -3أسلو المسل ال امل للت ريعاد اإلعالمية ونصوص القوانيه التي تنظم عمل وسائل اإلعالمأ

 -5النتائج الااصة بتساؤالت الدراسة :


اإلجابة على التساؤل األول .

إجابة هها السؤال مه خالل محوريه أول ما عرض مبرز نمباذد التنميبة وأهبم االنتقباداد الموج بة إلي با والثباني أرف العينبة فبي مبدى
نجات هه النماذد أو ف ل اأ
مه أبرز نماذد التنمية الإربية نموذد ليرنر حيث ننهلق في نظريته حول العالقبة ببيه التحضبر ووسبائل اإلعبالم مبه مقبدرة اإلنسبان
علي التقمو الوجداني وهه المقدرة هي احدف الخصائو امساسية النتقال المجتمع مه مجتمع تقليدف إلبي مجتمبع حبدنث ويبدعو
ليرنر الدول النامية لالعتماد علي النموذد الإربي للتنميبة كمثبال ل با مبه اجبل تعلبم التمبدن والحضبارة وتفبادف امخهباء الفادحبة التبي
قد تواج ا خالل تهورها محمد مصهفي امسعد  ) 1993وكهل تقوم علي أساس مف وم النظرة المادية العقالنيبة ويعتببر جبوهر

النموذد هو المن ج العلماني حيث يعتبر التحدنث أسلو خاص للحياة ويبتعد تمامبا عبه كبل مبا هبو تقليبدف أو روحبي  ,ويباتي هبها

النموذد مه كل التجا ر التاريخية للإر ويقدم نفسه للمجتمعاد النامية اإلسالمية ويؤكد النمبوذد أن قبادة البرأف هبم دور أساسبي
في المجتمع الحدنث ,ويؤكد ليرنر أن المجتمع الإربي مازال يقدم مفرداد النموذد ام ثر تقدما القوة  ,الثروة  ,القدرة  ,العقالنية )
ويستبعد النموذد م ون الدن ه مه أف عملية تنمية وقد ذهب

ليرنبر ببان البدياناد تمبد جمبو امفبراد بببع

القواعبد البسبيهة وبالتبالي

قد يظل هؤالء امفراد علي حالة اممية والج بل والبسباإة التبي هبم علي با ويؤكبد أن اإلسبالم ع ببة فبي إريبق التنميبة ويؤكبد النمبوذد

أن امسببلو الحببدنث لالتصببال هببو االتصببال الجمبباهيرف مببه خببالل الصببحافة والرادنببو والتلف يببون وامفببالم و يرهببا ولببيس امسببلو
التقليدف لالتصال ال خصي أ بسيوني حمادة ) 2004
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يعا

علي نموذد ليرنر التحي الكلي للإر وكهل النظرة الدونية للمجتمعاد النامية  ,كبهل نظرتبه لإلسبالم حيبث أ بد أن اإلسبالم

والعاداد والتقاليد والسلوكياد تعمل ضد التفكير التنموف فبي المجتمعباد المسبلمة وهبها ال نتفبق مبع مجتمعاتنبا حيبث أن اإلسبالم ذو

عالقببة وإيببدة بالعبباداد والتقاليببد كمببا أن اإلسببالم يببر مسببوول عببه معوقبباد التنميببة الثقافيببة واالجتماعيببة والتببي أحببد ا امف براد أو
الح وماد أو كالهما وذل ال يعد اإلسالم عنصب ار محانبدا فبي عمليبة التنميبة ولكنبه يضبع مجموعبة مبه المببادت خاابة فيمبا نتعلبق
بالمساواة والعدالة وأخالقياد العمل وكل هه المفاهيم تخدم عملية التنمية أ بسيوني حمادة ) 2004
وليس بالتقمو الوجداني فق تتقدم البدول حيبث أن لكبل دولبة معهيات با الخاابة ورروف با ومواردهبا التبي قبد تعبوا هبه الدولبة مبه
التقدم م ما حاولت تقليد الدول المتقدمة بل قد ن يد ذل مه تخلف ا نتيجة االحباإاد المستمرة الناتجة عه ف ل عملية التنميبة وت يبد
مبه التبعيببة للإببر  ,كمببا نتجاهببل ليرنببر االختالفبباد الثقافيببة واالجتماعيبة والسياسببية واالقتصببادية بببيه الببدول الناميببة  ,حيببث أن كببل
مجتمببع لببه خصواببيته الثقافيببة التببي قببد تتعببارض مببع قافببة مجتمببع أخببر وحيببث أن الثقافببة والتكنولوجيببا شببر هببام لتحقيببق التنميببة
ال ادفببة ,وان التقاليببد والببدنه عبببارة عببه عوا مببل أساسببية فببي عمليببة التإييببر والتنميببة  ,وكببهل إن اإلإببار امخالقببي شببر أساسببي فببي
التهور العلمي لها فقد ف ل نموذد ليرنر في المجتمعاد النامية اإلسالمية لتجاهله ل ه العناار ال امة التي تتسم ب ا مجتمعاتناأ
أما روجرز فيعرف نموذد التنمية الإربي باربعة عناار أساسية هي :
 -1إن النمو االقتصادف عه إريق التصنيع والتحضر ي ل مفتات التنميةأ

 -2إن التنمية تعتمد علي إدخال التكنولوجيا شدندة التركي علي رأس المال والمستوردة مه الدول المتقدمةأ
 -3إتبا التخهي المرك ف للتعجيل بعملية التنمية أمر الزم وحتميأ
 -4أن أسبا

التخلظ ترجع لعوامل داخلية وليس إلي عوامل خارجية أ

ونموذد انت ار المبتكراد يقوم علي فرضية االنتقال علي مرحلتيه  ,وانه بالر م مه ضب لة االتصبال المباشبر ببيه الجمباهير ووسبائل

االتصال الجماهيرف  ,إال أن هه الوسائل تصل إلي الجماهير بهريقة ير مباشرة مبه خبالل قنبواد االتصبال ال خصبي التبي تبرب

بببيه امفب براد وقببادة الب برأف وتفتببرض نظري ببة االنت ببار انببه ب ببالر م مببه أن وس ببائل االتص ببال الجمبباهيرف ال تص ببل إلببي ك ببل القهاع بباد
الجماهيريببة  ,إال أن رسببائل ا تتسببر بببب ء عبببر النظببام االجتمبباعي  ,وبببهل تصببل لكببل أف براد عببه إريببق يببر مباشببرأ عمببر

الخهي

 1983ص ) 261 -260

نتع رض نموذد روجرز للعدند مه االنتقاداد الم تركة مع نموذد ليرنر مه حيث التحيب الإرببي والنظبرة الدونيبة للمجتمعباد الناميبة
ويضببي
أسبببا

علي ببا مببه االنتقبباداد افت براض النمببوذد أن التخلببظ نن ببا نتيجببة أسبببا

داخليببة ولببيس أسبببا

خارجيببة ولببم نببدرم أن هنببام

وعوامببل خارجيببة تمثببل بببنفس الدرجببة مببه امهميببة عراقيببل للتنميببة مثببل ال ببرو الدوليببة للتجببارة  ,واالمبرياليببة االقتصببادية

لل ركاد الدولية أ عمر الخهي
وبخصوص انت ار المبتكراد يعا

 ) 256 1983أ
عليه افتراض أن االتصال يسير في اتجا واحبد أرسبي وعلبي مبرحلتيه متجباهال فبي ذلب الفبروا

الفردية في كل مرحلة مه المرحلتيه أ حيث انه يفترض أن الجماهير في كل مرحلبة مت باب ة  ,وان عمليبة اتخباذ القبرار للفبرد عمليبة
معقدة تمر بعد مراحل داخله ويدعم قرار بعدة م ارحبل مبه البيوبة الخارجيبة وان هبها النمبوذد يعبد ببدور عبامال مسباعدا ل يبادة الفجبوة
داخل المجتمع ذاته بيه قادة الرأف والعامة وهها بدور ال نؤدف للعدالة والمساواة بيه الصفوة والعامة وتجاهبل دور الفقبراء فبي وضبع
أولويات م علي أجندة وسائل اإلعالم ف و يفتقر لالتصال امفقي وعدم المساواة بيه امفراد أ
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نم ببوذد شب برام ف ببي التح ببدنث ننظ ببر شب برام إل ببي وس ببائل االتص ببال الجم بباهيرف ف ببي خدم ببة التنمي ببة الوإني ببة باعتباره ببا " وك ببالء للتإي ببر

االجتمباعي" وهبها النبو مبه التإيببر البهف نتوقبع مبه وسببائل االتصبال الجمباهيرف أن تتعباون علبي تح يقببه هبو االنتقبال إلبي عبباداد
امحيبان و إلبي عالقباد اجتماعيبة مختلفبة فبي أحيانبا أخبرى و الببد أن ي مبه وراء مثبل هبه التإيب ارد

وممارساد جدندة في بع

تإيراد أخرى في السلوم و تإيراد عظمي في المواقبظ والمعتقبداد والم باراد واموضبا االجتماعيبةأ وفبي ضبوء ذلب حبدد شبرام
ستة ورائظ تقوم ب ا وسائل االتصال الجماهيرف :


ننبإي استخدام وسائل االتصال الجماهيرف للمساهمة في خلق االنتماء إلي أمة واحدةأ



أن االتصال يج



االتصال يج



أن االتصال يج



يج

أن يستخدم للمساعدة في تعليم الم اراد االتصالية الضرورية لعملية التنمية أ

أن يستخدم في اإلس ام في توسيع السوا الفعالةأ

أن يستخدم في ت يوة الناس لل يام بدور كبير في عملية االتصال التنموفأ

أن يستخدم االتصال إلعداد الناس لل يام بدورهم كامة بيه اممم أ جي ان رشتي ) 1971

فعلي الر م مه أن نموذد شرام ننهلق مه فكرة رئيسية محورها " دور وسائل االتصال الجماهيرف " واستخدام ا كوسبي لبدفع عمليبة
التنميبة بببيه المسببووليه والجم بور إال انببه للمتامببل فببي هبها النمببوذد يجببد لبه جببانبيه أحببدهما سببلبي وامخبر ايجببابي بالنسبببة للجانب

االيجابي نتمثل في اسبتخدام وسبائل االتصبال الجمباهيرف مبع المجتمعباد الناميبة حيبث تتسبم بالبسباإة وسبرعة التبا ر فيمبا يعبرض
وكهل وافه للمسوولية التي يج

أن يقوم ب ا اإلعالم ودور فبي التنميبة أمبا الجانب

السبلبي هبو تجاهلبه لالتصبال ال خصبي ودور

قادة البرأف والجماعباد المرجعيبة فبي المجتمعباد الناميبة كبهل ف بو نبرف أن السببيل الوحيبد للمجتمعباد الناميبة حتبى تلحبق بركبا

الدول المتقدمة هو أن تتخلي عه عادات ا ومعتقدات ا وأوضاع ا االجتماعية وبهل نتجاهل الخصواية الثقافية واالجتماعيبة لمثبل
هه المجتمعاد أ
*والمحبور الثباني الخباص بالعينببة فيبرف معظبم أفبراد العينببة أن نمباذد التنميبة الإربيببة ف بلت فبي تحقيبق التنميببة ببالدنبا بينمبا هنببام
عدد محدود في العينة نرف أننا نحاول وفي إريقنا إلي التقدم وبالنسبة إلبي مبدف الموافقبة علبي االعتمباد علبي هبه النمباذد مبه اجبل

تحقيق التنمية فعلي نحو مه لثي العينة رأى أن االستفادة مه الإر واجبة من م سبقونا في التقدم ويجب

االقتبداء ب بم ولكبه ب بر

أن نعببدل ا بمببا نتوافببق مببع رروفنببا وإم انيتنببا وعقيببدتنا وعاداتنببا وتقاليببدنا ونقببوم بعمببل قولبببة للمفبباهيم الإربيببة بمببا نتناس ب

مببع قافتنببا

ونعتمبد علببي النمباذد الإربيببة لكبه نقببوم باسبلمت ا أف نبرب بين با وبببيه اإلسبالم ونضببع ا تحبت إإببار اإلسبالم وان إالمببا نجحبت فببي
الخببارد البببد وان تببنجل هنببا ويرجببع الف ببل إلببي إريقببة تهبيق ببا ,ولكببه الثلببث امخببر مببه العينببة رف ب

تمامببا االعتمبباد علببي النمبباذد

الإربية بواف ا نماذد مستوردة وان كل شيء مستورد يعود ببا لنفع علبي الدولبة المصبدرة ولبيس المسبتوردة كمبا أن با ت يبد مبه التبعيبة
للإر وت يد مه الفجوة االقتصادية ببيه البدول الناميبة والبدول المتقدمبة وانبه إذا كبان هنبام أمبل في با ماببحت معظبم البدول الناميبة
في رك

التقدم ولكه الفجوة بيه الدول في ازدياد وكهل داخل الدولة نفس ا وذلب نتيجبة عبدم توحيبد المف بوم لبدف الجمباهير مبا ببيه

االن ياد للإر وبيه التمس بخصوايتنا وقيمنا وهها بدور نؤدف للتفك االجتماعي الهف هو عنصر مه عناار التنمية أ
ويرف معظم أفراد العينة أن ف ل نماذد التنمية الإربية نرجع للعدند مه امسبا
 -1من ا قائمة علي تجربة خارجية وليس علي تجربتنا الهاتية أ

من ا:

 -2نماذد مستوردة قامت علي أوضا المجتمع الإربي ورروفه الس نية والثقافية واالجتماعية أ
-3

ير قادرة علي تفسير التهور االجتماعي والسياسي واالقتصادفأ

 -4ال ت تم بخصواية كل مجتمع التاريخية والبنائية والم انيةأ
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اإلجابة على التساؤل الثاني الااص ب ؤية اإلعالميين في تببيق النموذج أ



رأف  % 75مببه العينببة اسببتحالة تهبيببق النمببوذد لكونببه " مثاليببا " وال تسببتهيع أف دولببة أن تهبقببه م مببا بلإببت درجببة الحريببة التببي
تتيح اأ

ما أوضل اإلعالميون أن اإلعالم يمارس بالفعل دو ار حيويا فبي التنميبة مبه خبالل ببرامج التوعيبة الصبحية وال راعيبة وتنظبيم امسبرة

وبرامج محو اممية وبرامج التوعية السياسية  ,وت داد ممارسة اإلعالم لدور في التنمية في اإلعالم المسمو ب ل كبير نليه المرئبي
م المقروءأ
وأشار اإلعالميون إلى أن الم ا ل التي تعوا اإلعالم

ممارسة دور في التنمية ب ل فعال تتمثل في  :امميبة – الفقبر – الج بل

وانت ار الخرافاد – انإالا المجتمع داخل ذاته أ

ومه المالح أن الم ا ل التي وضح ا اإلعالميون هي م ا ل مجتمعية فق أ
اإلجابة علي التساؤل الثالث الااص ب ؤية الم نيين بالتنمية في تببيق النموذج أ



نرف أ لبية المعنييه بالتنمية علي نحو  % 95مه العينة أن النمبوذد مقببول لبدن م ويم به تهبيقبه لكبه هنبام العدنبد مبه الصبعوباد
التي يم ه أن تواج ه أ

ويرف المعنييه بالتنمية أن اإلعالم يمارس دو ار محدودا للإاية في التنميبة ال ي باد أن نبهكر إن لبم ي به يسبير فبي االتجبا المعبا س
وان المجتمع بحاجة لتهبيق النموذد أ

وأشار المعنيون بالتنمية أن الم ا ل التي تعوا اإلعالم عه ممارسة دور في التنمية ب ل فعال تنقسم إلي قسميه:
-

أسبا

مجتمعية :الفقر – اممية – انعدام الوعي الثقافي أ

-

أسبا

إعالمية  :عبدم ال بفافية – عبدم االهتمبام باحتياجباد الجمباهير – تسبييس اإلعبالم والتبدخل السياسبي – عبدم تبدفق

المعلومبباد بهريقببة متكافوببة وفببي جميببع االتجاهبباد – عببدم وجببود مفبباهيم هادفببة لببدف متخببهف الق برار السياسببي – سببلبية
اإلعالمييه وان يادهم وراء الإر – سيهرة المعلنيهأ


لإلجابة علي التساؤل ال ابع حول مدي توافق التش ي ات اإلعالمية مع النموذج نظ يراً وعمليراً سبيتم إبرت فرضبياد
النموذد ومقارنت ا بالقوانيه مه الناحية النظرية ومه خبالل رأف العينبة حبول تبوافر هبه الفرضبياد ومبدف تهابق با ببالواقع

مه الناحية العمليةأ
فرضياد النموذد الحرية – االستقاللية – التعددية – المسوولية – حث الدافع اإليماني ) أ
أوال  :ح ية اإلعالم .
حرية الصحافة واإلعالم مف وم واسع كان البد مه وضع أبعاد بعين ا إم انية تقييمه بيه النظرية والتهبيق ومه هه امبعاد :
-

حرية التعبير عه الرأف والنقد والتعليقأ

حرية الحصول علي المعلوماد مه مصادرها أ

سيتم تناول كل بعد من ما مه منظوريه أول ما القوانيه التي تكفل الحرية و اني ما القوانيه التي تعوا مسيرة الحريةأ
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الب د األول من الناحية النظ ية تنو المادة  )47مه الدستور المصرف الدائم  1971علي أن  " :حرية الرأف م فولة علي كل

إنسببان  ,حريببة التعبيببر عببه أريببه  ,ن ببر بببالقول أو الكتابببة أو التصببوير أو يببر ذل ب مببه وسببائل التعبيببر فببي حببدود القببانون والنقببد
الهاتي والنقد البناء ضمانا لسالمة البناء الوإني " أ
وتبنو المبادة  )48مبه نفبس الدسبتور علبي أن " حريبة الصببحافة والهباعبة والن بر ووسبائل اإلعبالم م فولبة والرقاببة علبي الصببحظ
محظورة

وإنهارها أو وقف ا أو إلإائ ا بالهريق اإلدارف محظور ويجوز استثناء في حالبة إعبالن الهبوارت أو زمبه الحبر أن يفبرض

علي الصحظ والمهبوعاد ووسائل اإلعالم رقابة محبدودة فبي اممبور التبي تتصبل بالسبالمة العامبة أو أ براض اممبه القبومي وذلب
له وفقا للقانون " أ

والمادة  )208مه نفس الدستور تنو علي " حرية الصبحافة م فولبة والرقاببة علبي الصبحظ محظبورة وإنبهارها أو إيقاف با أو إلإائ با

بالهريق اإلدارف محظور وذل كله وفقا للدستور والقانون " أ

وتنو المادة  )3مه الالئحة التنفيهية للقانون رقم  148لسنة  1980ب ان سلهة الصحافة علي " تكفل هه الالئحة ممارسة حريبة

التعبيبر عبه البرأف والفكبر لكافبة الصبحفييه فبي كبل مبا نتعلبق ب بوون الصبحافة أيبا كانبت اتجاهبات م وانتمباءات م السياسبية أو الح بيبة
وذل في نهاا الموضوعية والرأف البناء" أ

وتنو المبادة رقبم  )3مبه القبانون رقبم  96لسبنة  1996ب بان تنظبيم الصبحافة علبي أن " تبؤدف الصبحافة رسبالت ا بحريبة واسبتقالل
وتست دف ت يوة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وباإلس ام في االهتداء إلي الحلبول امفضبل فبي كبل مبا نتعلبق
بمصالل الوإه واالل المواإنيه " أ
والمادة رقم  )4مه نفس القانون علي أن " فرض الرقابة علي الصحظ محظور "

والمادة رقم  )174مه قانون العقوباد بخصوص جبرائم الن بر تبنو علبي " يعاقب
ال تقببل عببه خمسببة آالف جنيببه وال ت يببد عببه ع برة آالف جنيببه كببل مببه ارتكب

بالسبجه مبدة ال تتجباوز خمبس سبنواد وبإ ارمبة

قبوال أو اببيات ج ببر أو بفعببل أو إيمبباء أو كتابببة أو

رسوم أو اور شمسية أو رموز أو أف وسيلة أخرف مه وسائل العالنية فعال مه امفعال اآلتية :
أوال  :التحري

علي قل

نظام الح م المقرر في القهر المصرف أو كراهيته أو االزدراء به أ

انيببا  :تحبيببه أو تببرويج المببهاه

التببي ترمببي إلببي تإييببر مبببادت الدسببتور امساسببية أو الببنظم امساسببية لل يوببة االجتماعيببة بببالقوة أو

باإلرها

أو باية وسيلة أخرف ير م روعةأ

ويعاقب

بببنفس العقوببباد كببل مببه شببجع بهريببق المسبباعدة الماديببة أو الماليببة علببي ارتكببا

الفقرتيه السابقتيه دون أن ي ون قاادا االشترام مباشرة في ارتكاب اأ
المادة رقم  )177يعاقب

جريمببة مببه الج برائم المنصببوص عن ببا فببي

ببنفس العقوبباد كبل محبرض يبر بذحبدى الهبرا المتقبدم ذكرهبا علبي عبدم االن يباد للقبوانيه أو حسبه أمب ار

مه اممور التي تعد جناية أو جنحة بحس
المادة رقم  )179مه قانون العقوباد " يعاق

القانون " أ

بالحبس كل مه أهان رئيس الجم ورية بواسهة إحدى الهرا المتقدم ذكرها" أ
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بذحدى الهرا المتقدم ذكرها في حق مل أو رئيس دولة أجنبية " أ

مادة رقم  )181يعاق

بالحبس كل مه عا

مادة رقم  ) 182يعاق

بالحبس مدة ال تتجاوز سنة و رامة ال تقل عه خمسة آالف جنيه وال ت يد علي ع رة آالف جنيبه أو إحبدى

هاتيه العقوبتيه كل مبه عبا

بذحبدى الهبرا المتقبدم ذكرهبا فبي حبق ممثبل دولبة أجنبيبة معتمبد فبي مصبر بسبب

أمبور تتعلبق بباداء

وريفتهأ
مادة رقم  )184يعاق
بل مبه أهبان أو سب

بالحبس وبإرامة ال تقل عبه خمسبة آالف جنيبه وال ت يبد علبي ع برة آالف جنيبه أو بذحبدى هباتيه العقبوبتيه

بذحبدى الهبرا المتقبدم ذكرهبا مجلبس ال بع

أو مجلبس ال بورى أو يبر مبه ال يوباد النظاميبة أو الجببيش أو

المحا م أو السلهاد أو المصالل العامةأ
مببادة رقببم  )185يعاق ب

بببالحبس مببدة ال تتجبباوز سببنة وبإ ارمببة ال تقببل عببه خمسببة آالف جنيببه وال ت يببد علببي ع برة آالف جنيببه أو

بذحدى هاتيه العقوبتيه كل مه س

مورفا أو شخصبا ذا ابفة نيابيبة عامبة بخدمبة عامبة بسبب

أداء الوريفبة أو النياببة أو الخدمبة

العامة أ


الب د األول مرن الناحيرة ال مليرة تباننبت آراء العينبة حبول حريبة اإلعبالم فكانبت تتبراوت ببيه نسب

العينة أن هنام خهوإا حمراء ضمنية ال يم ه االقت ار

 %5إلبي  %75وذكبرد

من ا مثل المساس برأس النظام السياسي أو بع

ما أن وجود قوانيه مثل قانون الهوارت وحبس الصحفييه كفيالن لعدم إإالا حرية الرأفأ

الوزراء

وان الحريببة المتاحببة يببر مسببتإلة بامسببلو اممثببل الببهف يسبباعد علببي التنميببة واالرتقبباء ببباإلفراد وإنمببا الحريببة فببي عببرض الم بواد

الترفي ية الإير الئقةأ


الب د الثاني من الناحية النظ ية نجد انه المادة رقم  )5مبه قبانون سبلهة الصبحافة رقبم  148لسبنة  1980تبنو علبي " :

للصبحفي الحببق فببي الحصببول علببي امنببباء والمعلومبباد واإلحصببائياد مببه مصببادرها ولببه الحببق فببي ن ببرها وال يجببوز إجبببار

علي إف اء مصادر معلوماته وذل كله في حدود القانون " أ

المادة رقم  )82مه نفس القانون تنو علي  " :ال يجبوز تعبري

الصبحفي مف ضبإ مبه جانب

أيبه سبلهة كمبا ال يجبوز إجببار

علي إف اء مصدر معلوماته ولو كان ذل في نهاا تحقيق جنائي" أ

وتنو المادة رقبم  )8مبه القبانون رقبم  96لسبنة  1996ب بان تنظبيم الصبحافة علبي أن " للصبحفي حبق الحصبول علبي المعلومباد
واإلحصبباءاد وامخبببار المبببات ن ببرها إبقببا للقببانون مببه مصببادرها سبواء كانببت ح وميببة أو عامببة كمببا ي ببون للصببحفي حببق ن ببر مببا

نتحصل عليه من ا أ"


الب د الثاني من الناحية ال ملية أوضحت آراء العينة انه لبيس هنبام حريبة للصبحفييه فبي الحصبول علبي المعلومباد وإنمبا

هنام احفيون بعين م محددون مه قبل الح ومة المسموت ل م بهل وليس كل الصحفييه أ
ثانياً  :استقالل اإلعالم .


مببه الناحيررة النظ يررة فببان المببادة  )206مببه الدسببتور المصببرف الببدائم  1971تببنو علببي أن  ":الصببحافة سببلهة شببعبية
مستقلة تمارس رسالت ا علي الوجه المبيه في الدستور والقانون " أ
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مببادة  )1مببه قببانون سببلهة الصببحافة رقببم  148لسببنة  " 1980الصببحافة سببلهة شببعبية مسببتقلة تمببارس رسببالت ا بحريببة فببي خدمببة
المجتمع تعبي ار عه اتجاهاد الرأف العام وإس اما في تكوينه وتوجي ه بمختلظ وسائل التعبير" أ
مادة " )3الصحفيون مستقلون وال سلهان علي م في أعمال م لإير القانون"أ

مادة  )6مه القانون رقم  96لسنة  1996تنو علي أن  :الصحفيون مستقلون ال سلهان علي م في أداء عمل م لإير القانون أ


ومن الناحية ال ملية انت آراء العينة حول استقالل اإلعالم ما بيه  %1إلي  %50أ

ثالثاً  :ت ددية اإلعالم .
المقصببود هنببا بالتعدديببة التنببو والتعدديببة الفكريببة والمنبباخ التنافسببي الببهف يسببمل بببالتعبير عببه كافببة اآلراء ومببه هببها المنهلببق فببان
التعددية يم ه قياس ا مه الناحيتيه النظرية والعملية مه منظوريه :
-

التعددية التي تتات نتيجة حرية إادار الصحظ الملكية)

التعددية في امداء اإلعالمي وذل سي ون في الجان

العملي فق لعبدم تبوافر قبوانيه تبنظم التعبدد فبي امداء ولكبه يم ننبا

اعتبار أيضا مؤش ار للنو السابق ونتيجة لهأ
مببه الناحيببة النظريببة نجببد أن المببادة  )13مببه قببانون سببلهة الصببحافة رقببم  148لسببنة 1980تببنو علببي " حريببة إاببدار الصببحظ
ل حا

السياسية وامشخاص االعتبارية العامة والخااة م فولة إبقا للقانون" أ

مادة  " )19ملكية امح ا

السياسية وامشخاص االعتبارية العامة والخااة م فولة إبقا للقانون " أ

وتنو المادة  )209مه الدستور المصرف 1971علي " :حرية إادار الصحظ وملكيت با ل شبخاص االعتباريبة العامبة والخارجيبة

وامح ا

السياسية  ,م فولة إبقا للقانون وتخضبع الصبحظ فبي ملكيت با وت مويل با واممبوال المملوكبة ل با لرقاببة ال بع

علبي المببيه

للدستور " أ
أما بخصوص القانون رقم  96لسنة  1996ب ان تنظيم الصحافة فقد أقر في مادته  )52علي أن :
" حببدد القببانون أن أش ب ال الملكيببة المسببموت ب ببا إبقببا لببه فببي ملكيببة امحب ا

السياسببية وامشببخاص االعتباريببة العامببة والخااببة وان

اشتر فبي الصبحظ التبي تصبدرها امشبخاص االعتباريبة الخاابة فيمبا عبدا امحب ا

السياسبية والنقابباد واالتحباداد أن تتخبه شب ل

تعاونياد أو شركاد مساهمة اسم ا جميع ا اسمية ومملوكبة للمصبرييه وحبدهم وبحيبث ال يقبل رأس المبال المبدفو مبه مليبون جنيبه
إذا كانت احيفة نومية ومائتيه وخمسيه ألظ جنيه إذا كانت أسبوعية ومائة ألظ جنيه إذا كانت ش ريةأ"

مه الناحية العمليبة أوضبل العينبة أن للملكيبة أشب ال محبددة وانبه حتبى اآلن لبم تتبات الملكيبة الخاابة للفبرد ر بم أن با مؤشب ار مبه أهبم
مؤش براد حريببة الصببحافة حيببث سيسبباعد هببها علببي التعدديببة الفكريببة ب ب ل أ بببر أ كمببا أن الملكيببة ل ببا أ رهببا علببي مسبباحة الحريببة

المتاحة فبالر م مه وجود قنواد خااة إال أن ا تحت سيهرة الدولة وتسير وفقا لسياست ا وان هه م لة في الوإه العرببي با ملبه
أ
أما الصحظ الخااة فذن ا تعهي مساحة مه الحرية ولكن ا تقع تحت سيهرة الممول أو المعلهأ

وبخصببوص التعدديببة فببي امداء اإلعالمببي أوضببحت العينببة أن اإلعببالم المصببرف يسببمل بهببرت التعدديببة الفكريببة فببي برامجببه بنس ب

تتراوت بيه  %10إلي  %70أ
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راب ًا  :مسلولية اإلعالم .
مه الناحية النظ ية فتنو المادة  )207مه الدستور المصرف  1971علي :



" تمببارس الصببحافة رسببالت ا بحريببة وفببي اسببتقالل وفببد خدمببة المجتمببع بمختلببظ وسببائل التعبيببر وتعبي ب ار عببه اتجاهبباد ال برأف العببام

وإس ام ا في تكوينه وتوجي يه في إإار المقوماد امساسية للمجتمع والحفاا علي الحرياد والحقوا والواجباد العامة واحتبرام حريبة

الحياة الخااة للمواإنيه وذل كله إبقا للدستور والقانون " أ

مببادة  )1مببه قببانون سببلهة الصببحافة رقببم  148لسببنة  " 1980الصببحافة سببلهة شببعبية مسببتقلة تمببارس رسببالت ا بحريببة فببي خدمببة
المجتمع تعبي ار عه اتجاهاد الرأف العام وإس اما في تكوينه وتوجي ه بمختلظ وسائل التعبير" أ
تنو المادة  )2مه قانون سلهة الصحافة  148لسنة  " 1980تست دف حرية الصحافة ت يوة المناخ الحبر لنمبو المجتمبع بالمعرفبة
المستنيرة واإلس ام في الترشيد للحلول امفضل في كل ما نتعلق بمصالل الوإه والمواإنيه " أ
مادة  )90مه نفس القانون تنو علي أن "حريبة الصبحفي أساسب ا االلتب ام بالمقومباد امساسبية للمجتمبع الحبر لنمبو فبال يجبوز أن
تتخه لتحري

هه المقوماد أو اإلساءة إلي ا"أ

وتنو المبادة رقبم  )3مبه القبانون رقبم  96لسبنة  1996ب بان تنظبيم الصبحافة علبي أن " تبؤدف الصبحافة رسبالت ا بحريبة واسبتقالل
وتست دف ت يوة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وباإلس ام في االهتداء إلي الحلبول امفضبل فبي كبل مبا نتعلبق
بمصالل الوإه واالل المواإنيه " أ

ومه الناحية ال ملية تراوحبت أراء العينبة حبول مسبوولية اإلعبالم ببيه  %10إلبي  %60وأ بد اإلعالميبون علبي دورهبم تجبا



المجتمع والم اركة في التنمية بينما أ د المعنيون بالتنميبة علبي ضب لة البدور البهف يقبوم ببه اإلعبالم تجبا المجتمبع ببل علبي
الع س فانه يسير في اتجا مضاد لتنمية المجتمع أ
وترف العينبة انبه عمليبا ال نتهبابق النمبوذد كليبة مبع الواقبع اإلعالمبي وبالنسببة لنظريبا فيبرف البباحثيه أن هنبام توافبق لحبد كبيبر ببيه

الت ريعاد وتهبيق النموذد ير أن هنام شقيه يحوالن دون هها التوافق:

 -1وجود قوانيه اارمة تعوا العمل اإلعالمي الحر المسوول المتعدد المستقل مثل حبس الصحفييه وقبانون الهبوارت  ,وعبدم
إتاحة الفراة ل فراد إلادار الصحظ الخااة ب م أ
 -2تفعيل القوانيه الموضوعة بما تنو عليه  ,حيث أن الحرية المعمول ب ا أقل مه الحرية المنصوص علي ا قانونيا أ


اإلجابة على التساؤل الاامس الااص بالم وقات التي تحول دو تببيق النموذج :

رأد العينة أن مه أهم معوقاد النموذد ما نلي :
-1عدم وجود امرض الخصبة اإلعالمية لتهبيقه أ
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 -2اعوبة التهبيق منه سيقابل إما باالستنكار أو الالمباالةأ
 -3اعوبة مساندة الدولة لهأ
 -4الرف

مسبا

سياسية وأمنية أ

 -5الفكر العلماني أ
 -6عدم رغبة المسووليه والعامليه باإلعالم لاللت ام به بدليل عدم وجود مهيعة محجبة بقنواتنا امرضيةأ
 -7الحرية المسوولة تح م ا القوانيه وليس الدنه أ
 -8اإلعالم مجرد مرآ للواقع  ,والواقع متدني وبه هبو في معظم مؤسساد الدولةأ
 -9مقابلته لكثير مه المعارضيه مثل :





المستفيدنه مه النظام الحالي أ



اانعي القرار وكبار المسووليه أ



الضإ ال دند مه الداخل والخارد أ



العلمانييه أ

اإلجابة على التساؤل السادس حول مقومات تببيق النموذج وآليات تف يله.

رأد العينة أن هنام مه سيؤيد هها النموذد ويسعي لتهبيقه ومن م :
والبسهاء أ



الفقراء وعامة ال ع



النخبة المثقفة الم تمة بالتنمية أ

أف إنسان حر م ما كانت ديانته وانتماءاته أ



-

رأت ال ينة أ آليات تف يل النموذج :
وجدد العينة انه إذا كان لنا أن نتبنى هها النموذد البد مه أن تتبنا الدولة ويصبل م روعا وهدفا قوميا ي بارم فيبه اإلعبالم

وان نبتم التعباون ببيه أج ب ة اإلعبالم وكببل مبه و ازرة اموقباف وامزهبر وم ار ب ال بببا

أوكبهل التعباون مبع البو ازراد والجمعيبباد

امهلية والجوامع والكنائسأ
أن نتم تفعيله جماهيريا مه خالل الم اركة ال عبية أ



لإلجابة علي التساؤل السابع حول دور الجانب ال وحي في إحداث التنمية سيتم عرض رأف العينة في هها مع عرض
دراسة حالة استخدمت الجان

الروحي مه اجل التنمية وهو برنامج انا الحياةأ
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أوال  :رأي ال ينة في دور الجانب ال وحي في التنمية .
-

رف ب

نحببو مببا يقببر مببه لببث العينببة إدخببال الجان ب

الروحببي فببي التنميببة  ,وانببه ال عالقببة لببه بالتنميببة مببه امسبباس وان

اإلنسان نتحتم عليه أن ي ون أفضبل مبه أجلبه وان نتحمبل مسبووليته بنفسبه بعيبدا عبه البدنه والجانب

الروحبي من با عالقبة

خااة بيه كل فرد وربه وهنام علمانييه وملحدنه نجحوا وحققوا انجازاد كبيرة واستهاعوا تنمية بالدهم أ
-

بينما لثي العينبة أ بدوا علبي ضبرورة البدافع اإليمباني لحبث المبواإنيه للم باركة فبي التنميبة وأنبه السببيل الوحيبد لمجتمعاتنبا
اإلسالمية  ,حيث يعتبر محركا قويا لتفعيل الحضارة اإلسالميةأ

ثانيا  :تحليل دراسة الحالة ( ب نامج صناع الحياة) .
د ارسببة الحالببة اببنا الحيبباة ) هببو برنببامج يحببث علببي التنميببة باإليمببان مببه خببالل اسببتخدام المفبباهيم التنمويببة اإلسببالمية وتحببول

نتيجة رد فعل الجم ور واستجابته معه إلي م رو حضارف تنموف يسعي لعمل ن ضة شاملة في كافبة مجباالد ومنباحي الحيباة مبه
خالل رس قيم النجات في نفوس الم اركيه وتحري الهاقاد الكامنة داخل بم وتوجي با نحبو تنميبة المجتمبع حيبث تبم إشب ار 14

جمعية في مصر باسم انا الحياة تفاعال مع البرنامج ومعاونة له فبي تفعيبل أإروحباد البرنبامج باإلضبافة إلبي موقبع عمبرو خالبد
مقدم البرنامج الهف كان وسيلة اتصال بيه كل مه البرنامج والجمعياد الفرا) والجم ورأ

ومببه تحل يببل البرنببامج وجببد الببباحثيه أنببه يسببير علببي خهببيه مت بوازنيه مببه االسببتماالد العقليببة والعاإفيببة ؛ االسببتماالد العقليببة عببه
إريبق عببرض نمباذد ناجحببة وايجابيبة مببه السبلظ القببديم وكبهل نمبباذد معاابرة  ,وأيضببا وضبع أسببس نظريبة للتفكيببر وكيفيبة تحدنببد
امهداف واالستعانة بامرقام واإلحصائياد والمعلومادأ والتا ير عاإفيا مه خالل التا ير باآلياد القرآنيبة وامحادنبث النبويبة ال بريفة
والبرب ببيه الببدنيا واآلخبرة ووضببع تفسبي ار لميبباد تخبدم فكبرة كبل حلقبة أ وكببل الحلقباد تحببت إإبار واحببد وهبو ت ببجيع ال ببا
التنمية عه إريق استخدام المفاهيم اإلسالميةأ
وتمثلت أهداف الب نامج والمش وع ما يلي :
 -1المساعدة علي عمل ن ضة تساهم في دفع العالم العربي إلي م يد مه النمو واالزدهار أ
 -2المساعدة علي إيجاد جيل جدند له دور مؤ ر وفعال في تنمية المجتمع أ
 -3استبدال حالة الياس واإلحبا لدف ال با

العربي بحالة مه اممل والتفاؤل بمستقبل أفضلأ

وكا الب نامج يتوجه باألولوية إلي :
 -1ال با أ
 -2المرأةأ
 -3المواإه العربي عموما أيا كانت جنسيته أو ديانتهأ
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لعمببل

وتكبون البرنبامج مبه ببالث م ارحبل أساسبية وكبل مرحلببة عبدد مبه الحلقبباد التلف يونيبة والتهبيقباد العمليبة باإلضببافة إلبي مرحلبة رابعببة
وهي المتابعة مه خالل االنترنت أ
-

الم حلة األولي  :مرحلة ف القيود وتم تحدندهم االيجابية – ال عور بالمسوولية – االنتماء والمرجعية لإلسبالم – الجديبة

وبهل الج د – إدرام قيمة الوقت – العمق الثقافي – اإلتقان في العمل – المحافظة علي المبوارد – تبهوا الفبه والجمبال –
وجود هدف في الحياة ) أ

-

الم حلة الثانية  :مرحلة اإلقال

رسم اورة الن ضة ) وتحدند مجاالد الن ضة في  22مجال وهم :

االتصب بباالد وتكنولوجيب ببا المعلومب بباد – الصب ببناعة واإلنتب بباد – ال ارعب ببة وإنتب بباد الإب ببهاء لتحقيب ببق اال تفب بباء – البحب ببوث العلميب ببة
واالخت ارعبباد – انتقببال امف براد وحركببة البضببائع – البيوببة – تببدنه أهببل بلببدف – العالقبباد الدوليببة – التعلببيم بمراحلببه – الس ب ينة

االجتماعية وامسرة – المؤسساد الدننية – السياحة – البهالة وت إيل ال با

– م الد ال واد – اإلعبالم بوسبائله المختلفبة

– الرياضة – الصحة النفسية والبدنية – الثقافة والفنون – التجارة واالقتصاد – الوحدة الوإنيبة – التبدري

الم نبي – الجمعيباد

امهلية والعمل التهوعي ) أ
-

الم حلررة الثالثررة  :تنفيببه م بروعاد الن ضببة حيببث اسببتها البرنبامج بالفعببل فببي شببحه إاقباد ال بببا

وتحقيببق العدنببد مببه

الم روعاد مثل :


م ببرو ال تؤذنببا بببدخان  :شببارم في ببا  700ألببظ شببا

وفتبباة و اختارتببه منظمببة الصببحة العالميببة كافضببل م ببرو لعببام

 2004أ


م رو حماة المستقبل  :عقد الدوراد التدريبية وتكويه فرا للتوعية في  7دول عربيبة وبلبع عبدد المتبدربيه  8000متبدر

والمدربيه  5000مدر أ


م ببرو جمببع المالبببس  :حيببث نتمثببل هدفببه فببي ترسببيخ قيمببة المحافظببة علببي الم بوارد وتببم توزيع ببا بببذقليم دارفببور بالسببودان
لتحقيق التكافؤ بيه امحياء الإنية وامحياء الفقيرة والتكامل بيه بلدان الوإه العربي أ



م رو زراعة أسهل المنازل :إقامة أ ثر مه  200ندوة عه إريقة زراعة امسبهل وتبم ز ارعبة أسبهل مبا يقبر مبه 250

مدرسة و 20كلية مه الجامعاد العربية ومواد المنازل بالوإه العربي أ


م ببرو المنتببدياد الصببحية  :تببم إن بباء  350منتببدى اببحي علببي مسببتوف الببوإه العربببي وكببهل عقببد اتفاقيببة ش ب ار ة مببع
منظمة الصحة العالمية لتوفير وسائل اإليضات والمواد الالزمة الستخدام ا في التوعية أ



الم ببروعاد الصببإيرة  :إن بباء م ت ب
13ألببظ شببا

است ببارف علببي موقببع عمببرو خالببد دود نببت لببدعم الم ببروعاد الصببإيرة شببارم فيببه

و  6أالف خبيببر وأقببيم أ ثببر مببه  20معببرض لمنتجبباد الم ببروعاد الصببإيرة علببي المسببتوف العربببي

وشارم أ ثر مه مليون و 400ألظ شا

وفتاة في االستقصاء حول استعدادهم إلقامة م روعاد اإيرة أ



م رو دار الترجمة  :بلع عدد المترجميه  440مترجم إلي  12لإة أ



م برو محبو أميبة الكمبيبوتر  :تعاونبت فبرا ابنا الحيباة بذعهباء دوراد تدريبيبة مجانيبة وتبوفير مبواد تعليميبة للمتبدربيه,
وبلع عدد المتدربيه التي تم محو أميت م  20ألظ شخو أ لب م مه النساءأ
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وتنمية الهاقاد االبتكاريه لدن م وتفعيل اأ



م رو موقع التكنولوجيا  :االستفادة مه إاقاد ال با



م ببرو وضببع رؤيببة جدنببدة لمنظومببة التعلببيم  :ال ببدف مببه هببها الم ببرو إببرت أفكببار جدنببدة تجعببل التعلببيم يس ب م فببي حببد



وتبم

م لة البهالة عه إريق رب مخرجاد التعليم باحتياجاد سوا العمل أ
م رو الفيدنو كلي

ال ادف  :ن دف هها الم رو لالتجا إلي الفه ال ادف البنباء البهف نرفبع وي بحه إاقباد ال ببا

إرسال أ ثر مه  3200كلماد أ نية هادفة تعبر عه إم انياد ومواه

ح ي يةأ

الاالصة :
بع ببد إ ب بباد ف ببل نم بباذد التنمي ببة الإربي ببة ف ببي إح ببداث التنمي ببة  ,كان ببت الض ببرورة البتك ببار نم ببوذد خ بباص بن ببا وبخصوا ببيتنا الثقافي ببة
مجتمعاد عربية وإسالمية وسعي هبها البحبث الختببار نمبوذد إعالمبي للتنميبة مبه منظبور إسبالمي وذلب فبي ضبوء فرضبياته التبي
نقارن ا بواقعنا اإلعالمي لنقظ علي معوقاد تهبيقبه وكبهل آليباد تفعيلبه وذلب مبه خبالل المقبابالد المتعمقبة مبع المعنيبيه بالتنميبة
وكبار اإلعالميبيه وأيضبا تحليبل للبيانباد الثانويبة لمعرفبة إبيعبة وأداء وسبائل اإلعبالم مبع د ارسبة حالبة علبي برنبامج ابنا الحيباة)
وأر رد النتائج اعوبة تهبيق هها النموذد  ,وان مجتمعنا ير م يا لتهبيق هها النموذد وذل ل سبا
-

اآلتية -:

اخبتالف رؤيبة كببل مبه اإلعالميببيه والمعنيبيه بالتنميببة حبول مببدف إم انيبة تهبيببق النمبوذد  ,وكببهل فبي حببدود البدور الببهف
يقببوم بببه اإلعببالم فببي التنميببة والم ببا ل التببي تواجببه اإل عببالم  ,ممببا يعنببي هببها أن كببل من مببا يسببير فببي اتجببا مختلببظ عببه

امخر وان كل من ما نؤدف عمله بمع ل عه امخر ؛ فالمعنييه بالتنمية بمع ل عه اإلعالم وال ي اركون فبي وضبع أجنبدة

البرامج التنموية وكهل اإلعالمييه منإلقيه داخل ذات م ويرون أن م يحسنون انعا تجبا التنميبة وان مبا يعبوا عمل بم هبي
فق امسبا
-

المجتمعية المتمثلة في الفقر والمرض والتخلظ والج ل أ

ما أن ارتفا نسبة اإلعالمييه التي ترف استحالة تهبيق النمبوذد تؤكبد النتيجبة ببان أول مبه يعبارض تهبيبق النمبوذد هبم

اإلعالمييه والمسووليه بالج از اإلعالمي أ
-

الفجوة في الت ريعاد بيه النظرية والتهبيق  ,فبالر م مه وجبود ت بريعاد تكفبل حريبة اإلعبالم وحظبر الرقاببة علي با إال أن
هه القوانيه ير مهبقة بالواقع أ

-

باإلضبافة إلبي وجبود قبوانيه متضباربة مبابيه القبوانيه التبي تكفبل الحريبة للصبحفييه والقبوانيه التبي تعاقب

الصبحفييه علببي

ح بريت م مثببل حبببس الصببحفييه  ,ف نببا ال ي ببعر اإلعالمببي باممببان إالمببا هنببام قيببود تعرضببه للحبببس والإ ارمببة  ,فابتعببد

اإلعالمييه عه ممارسة دورهم الرقابي والتنموف واتج وا إلي م ايفة الواقع والترفيه عه المجتمع أ

ودراسة الحالة " برنامج انا الحياة " أ بتت إم انية تهبيق النموذد وفعاليته  ,حيث انبه برنامجبا واحبدا فقب اسبتها تحقيبق العدنبد
مه االنجازاد التنموية بالوإه العربي وهها نؤيد الرأف بان الدافع اإليماني أساسي في تنمية مجتمعاتنا العربية واإلسالمية أ
ويرف الباحثيه انه حتى نتم ه للنموذد التهبيق والنجات البد وان نراعي تحقيق العدند مه االعتباراد من ا :
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 -1اعتباراد مؤسسية  :أن نتم الموافقة علي ا مه الدولة والح ومة وال يوباد والمؤسسباد الح وميبة وان نبتم تبنبي هبها النمبوذد
قومياأ
 -2اعتباراد قانونية :
 مراجعة الت ريعاد إللإاء وتعدنل ما نتعارض مع حرية العالم وخااة إلإاء قوانيه عقوباد السجه أ ضمان الحق في الواول للمعلوماد بما ي فل للصحافة القوة لل يام بدورها في الرقابة في عصر المعلومادأ -ضمان استقالل مؤسساد إعالمية والبعد عه الضإو التي نتعرض ل ا الصحفييه واإلعالمييه أ

 إإببالا الحريبباد فببي إاببدار الصببحظ وإإببالا الملكيبباد الفرديببة الخااببة إلعهبباء مسبباحة مببه التعدديببة الفكريببةوامدائية أ
 -3اعتباراد إعالمية  - :مه خالل تدعيم إحساس اإلعالمييه بمسووليت م تجا المجتمع لتمنيته والرتقاء به أ

 -أن نتم تحدند البرامج التنموية بوسائل اإلعالم وفقا الحتياجاد المجتمع وليس وفقا لما ن ار

اإلعالمي أ
 -4اعتباراد جماهيرية ومجتمعية  - :أن نتم تفعيله جماهيريا أ

 أال ي ون االتصال رأسي االتجا بل ي ون اتصاال في كل االتجاهادأ -م اركة الجم ور في وضع امجندة اإلعالمية التنمويةأ

 -مساعدة الجمعياد امهلية والمساجد والكنائس لتدعيم الجماهير أ

الم اجع
أوال  :الكتب ال بية :
القاهرة  :دار امميه للن ر والتوزيع  )1991أ

1أ

أسما حسيه حاف  :الت ريعاد اإلعالمية

2أ

جمال عبد العظيم  :حرية الصبحافة وفبق ت بريعاد جم وريبة مصبر العربيبة

القباهرة  :دار الصبفا للن بر )2001

أ
3أ

سعيد عبد نجيد  :العولمة وحرية اإلعالم

5أ

شاهيناز محمد إلعت  :وسائل اإلعالم والتنمية االجتماعية الهبعة الثالثة

4أ

شا ر إبراهيم  :اإلعالم ودور في التنمية

ال قازيق  )1991:أ

ليبيا  :من وراد المن اة ال عبية للن ر والتوزيع  )1980أ
القباهرة  :م تببة االنجلبو المصبرية

)1995أ
6أ
7أ

االت الدنه عبد الحميد محمد  :قياس دور وسائل اإلعالم في التنمية
عمر الخهي

 :اإلعالم التنموف

القاهرة  )1982 :أ

القاهرة  :دار العلوم للهباعة والن ر  )1983أ
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8أ
9أ
10أ

ليلي عبد المجيد  :ت ريعاد اإلعالم في مصر الهبعة الثانية
محمد كمال الدنه إمام  :النظرة اإلسالمية لإلعالم

القاهرة  )2004 :أ

الكويت  :دار البحوث العلمية  )1983أ
القباهرة :

محمد مصهفي امسعد اس ندر الدي  :دور االتصال واإلعالم فبي التنميبة ال باملة الهبعبة امولبي
المؤسسة الجامعية للدراساد والن ر والتوزيع  )1993أ
 :اإلعالم والتنمية ال املة

القاهرة  :دار الفجر للن ر والتوزيع  )1998أ

11أ

محمد منير حجا

12أ

جي ببان رشببتي  :اإلعببالم فببي الببدول الناميببة  :امسببس العلميببة لنظريبباد االتصببال

)1971أ

القبباهرة  :دار الفكببر العربببي

ثانيا  :الدراسات في الدوريات ال بية :
1أ

أسامة نه االل حريرف  :مستقبل اإلعالم اإلسالمي مجلة البحوث اإلعالمية العبدد السبادس ع بر

القباهرة

لية اإلعالم  )2001 :أ

2أ

إسماعيل عبد النبي شاهيه  :اإلعالم والتنمية المؤتمر العلمي الثاني حلوان  :كلية الحقوا  )1991أ

3أ

جمعببة أحمببد قاجببة  :الت بريعاد اإلعالميببة ومسببتقيل العمببل اإلعالمببي الرسببمي مجلببة البحببوث اإلعالميببة العببدد

4أ

جي ببان يسببرف  :دور إذاعببة شببمال سببيناء فببي تنميببة المجتمببع المحلببي مجلببة البحببوث اإلعالميببة العببدد العاشببر

السادس ع ر

القاهرة  :كلية اإلعالم  )2001أ

القاهرة  :كلية اإلعالم  )1999أ
5أ

حسه علي محمد علي  :االتجاهاد الحدنثة في دراساد استخدام الرادنو والتلف يون في تنميبة المجتمعباد المحليبة فبي

الدول النامية المجلة المصرية لبحوث اإلعالم العدد الثامه

القاهرة  :كلية اإلعالم )2000

6أ

خالبد اببالت الببدنه حسبه  :اتجاهبباد الجم ببور واإلعالميبيه نحببو أداء القنبواد التلف يونيبة الخااببة بمصببر المببؤتمر

7أ

اببابر سببليمان ع بران  :الض بواب امخالقيببة والقانونيببة الالزمببة لعمببل القن بواد العربيببة والخااببة رؤيببة مسببتقبلية

8أ

ابالت البدنه حباف  :حريببة الصبحافة والتهبور الببديمقراإي مجلبة الد ارسباد اإلعالميببة العبدد السبادس والسببتون

العلمي السنوف التاسع الج ء الثاني القاهرة  :كلية اإلعالم  )2003أ
المؤتمر العلمي السنوف الحادف ع ر الج ء امول

القاهرة  :كلية اإلعالم  )2005أ

القاهرة  :المرك العربي للدراساد اإلعالمية  )1992أ
9أ

عواإظ عبد الرحمه  :حول إش الية اإلعالم والتنميبة  ,مجلبة ال بريعة والد ارسباد اإلسبالمية العبدد ال ارببع المجلبد
الثالث ع ر

10أ

القاهرة  )1985 :أ

محمبد السبمام  :اإلعبالم اإلسببالمي فبي ال برا اموسب

مجلبة الد ارسباد اإلعالميببة العبدد السبادس والسببتون

القاهرة  :المرك العربي للدراساد اإلعالمية )1992
11أ

محمود عبد العاإي  :دور إذاعة جنو سيناء في تنمية المجتمع المحلي مجلة البحوث اإلعالمية العبدد العاشبر
القاهرة  :كلية اإلعالم

 )1999أ

ثالثا  :الكتب والبحوث األجنبية :
Ank Lindon : " communicating the right to development " , the international journal for
communicaton studies , vol 3-4 , july 1999.
Basyouni Hamada : " Islamic cultural theory , arab media performance and public
أopinion" , Hampton press , ink . cresskill , new jersey,USA,2001
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1.
2.

Basyouni Hamada :" development communication a critical Appraisal", journal of global
communication research association , 2004 .
Gees J . Hamelink :" global discourse and local reading of development " , the
international journal for communication studies , vol.6, 2002 .
Jan Servaes : "communication for development approaches to development studies on
communication for development ", UNESCO , (Paris :2003) .
Jan Servas :" development communication approaches on international perspective" ,
approaches to development studies on communication for development ,UNESCO,
(paris :2003).
Royal Coke : "threads of development communication, approaches" , studies on
) communication , UNESCO, ( Paris : 2003

3.
4.
5.
6.
7.

راب ا  :رسائل الماجستي والدكتوراه غي المنشورة .
1أ
2أ

إبراهيم سعيد عبد الكريم  :دور إذاعة وس الدلتا في خدمبة المجتمبع المحلبي رسبالة ماجسبتير يبر من بورة ) كليبة
اإلعالم  ,جامعة القاهرة  )1989أ

بركبباد عبببد الع ي ب  :التخهببي اإلذاعببي المحلببي ودور فببي تنميببة المجتمببع  ,رسببالة ماجسببتير يببر من ببورة

كليببة

اإلعالم جامعة القاهرة  ) 1984أ
3أ

حسببام الببدنه محمببود  :المسببوولية االجتماعيببة للصببحافة المصببرية  ,د ارسببة مقارنببة للمضببمون والقببائم باالتصببال ف ببي

الصببحظ القوميببة والح بيببة مببه  1994-1991رسببالة ماجسببتير يببر من ببورة

ليببة اإلعببالم جامعببة القبباهرة

)2000أ

4أ

حن ببان ف بباروا محم ببد جني ببد  :دور االتص ببال ف ببي انت ببار المس ببتحد اد د ارس ببة تهبي ي ببة عل ببي انت ببار مجموع ببة م ببه
المس ببتجداد االقتص ببادية والص ببحية ف ببي مص ببر رس ببالة ماجس ببتير ي ببر من ببورة

كلي ببة اإلع ببالم جامع ببة الق بباهرة

)1990
5أ

سامي عبد الع ي  :العالم المحلي في مصر رسالة ماجسبتير يبر من بورة

6أ

سعيد عبد نجيدة  :حرية الصحافة في مصر ببيه النظريبة والتهبيبق منبه ابدور دسبتور  1923وحتبى مبارس 1954

 ) 1984أ

رسالة دكتو ار
7أ

ير من ورة

كلية اإلعالم جامعة القاهرة

سليمان سالم االل  :مف وم حرية الصحافة

 ) 1991أ

دراسة مقارنبة ببيه جم وريبة مصبر العربيبة والمملكبة المتحبدة فبي الفتبرة

مه  1985 – 1945رسالة دكتو ار ير من ورة
8أ

كليبة اإلعبالم جامعبة القباهرة

كلية اإلعالم جامعة القاهرة  )1991أ

عبد الفتبات مبراد  :قبوانيه الصبحافة والن بر والت بريعاد الم ملبة ل با إبقبا محبدث التعبدنالد

اإلسب ندرية  :شبركة

الب اء للبرمجياد والكمبيوتر والن ر االلكتروني  )2004أ

9أ
10أ

عبد الفتات مراد  :قانون العقوباد المعدل بالقانون رقم  195لسنة  2003والق ارراد الم ملة له
الب اء للبرمجياد والكمبيوتر والن ر االلكتروني  )2004أ
عبببد الوهببا

أحمببد محمببد كحيببل  :اإلعببالم اإلسببالمي فببي مجتمببع الرسببول ص) فببي المدننببة رسببالة دكتببو ار يببر

من ورة كلية اآلدا
11أ

اإلسب ندرية  :شبركة

قسم إعالم جامعة عيه شمس  )1983أ

عوض عبد القادر عبد هللا  :دور اإلعالم في التنميبة االجتماعيبة د ارسبة تهبي يبة رسبالة ماجسبتير يبر من بورة
كلية اإلعالم جامعة القاهرة

 ) 1978أ
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12أ

ليلببي عبببد المجيببد  :السياسببة اإلعالميببة فببي مصببر مببه نوليببو  1952وحتببى مببانو  1971رسببالة دكتببو ار

كليببة

اإلعالم جامعة القاهرة  )1982أ
13أ

ميرفببت محمببد كامببل  :تببا ير وسببائل االتصببال علببي تنميببة الببوعي الصببحي فببي مصببر رسببالة ماجسببتير

كليببة

اإلعالم جامعة القاهرة  )1986أ
14أ
15أ

منصور علي كدسة  :دور اإلعالم في تحدنث المجتمعباد الناميبة  ,رسبالة ماجسبتير يبر من بورة
جامعة القاهرة ) أ

كليبة اإلعبالم

نوسظ مرزوا  :اإلذاعاد اإلقليمية في البدول الناميبة مبع د ارسبة اإلذاعبة اإلقليميبة فبي مصبر رسبالة ماجسبتير يبر
من ورة

لية اإلعالم جامعة القاهرة  )1989أ
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