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عند الحدیث عن فلسفة التأھیل  اإلعالمي في المملكة، وھي الدولة  اإلسالمیة     
محور التربیة اإلسالمیة، :  العربیة، یجب أن ال یغیب عن بالنا محوران أساسیان ھما

 .ومحور التأھیل  اإلعالمي

  :محور التربیة اإلسالمیة
الدراسات التي عالجت موضوع التربیة اإلسالمیة في ثالثة ) ١(یصنف الكیالني   

تلك التي ركزت على المنجزات والمؤسسات التربویة والنظم  اإلداریة التابعة : أنواع
لھا، واالستنباطات التربویة من الكتاب والسنة، والجھود التي افتقدت إلى األصالة 

 . میة والمنھج العلميواألمانة العل
ثم یؤكد أن فلسفة التربیة اإلسالمیة جزء من فلسفة اإلسالم الكلیة عن  اإلنسان،    

والكون، والحیاة، فھي توازن بین حاجات المتعلم الروحیة، وحاجاتھ المادیة، وحاجاتھ 
 )٢.(االجتماعیة

 )٣:(ویوجز أھداف التربیة اإلسالمیة فیما یلي    
 تعریف اإلنسان بخالقھ وبناء العالقة بینھما، وتطویر سلوك الفرد وتغییره بحیث -أ

 .یتسق مع ھذه العالقة
 . تدریب الفرد على مواجھة متطلبات الحیاة المادیة-ب
 تنمیة شعور العزة باالنتماء إلى اإلسالم ، وتوجیھ المسلمین لحمل الرسالة -ج

 .اإلسالمیة إلى العالم
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ي في ظل التربیة المستمدة من الكتاب والسنة یؤكد وفي حدیث عن المحتوى الدراس  
الحصین تقریبا النقاط نفسھا، ولكن في صیغة أخرى  ویسمیھا السلوك، والمھارات، 

 )٤.(ویؤكد على ضرورة موافقة ھذه التربیة للشریعة اإلسالمیة. والمعلومات
.  فھناك تأكید واضح على ضرورة االنسجام بین العقیدة اإلسالمیة   والعملیة التربویة   

أو اإلعالم الذي یعكس واقع " اإلعالم اإلسالمي"ومن ھذه النقطة انطلق النداء إلى 
 )٥.(أمتنا، بصرف النظر عن التسمیة

ولم یقتصر أمر التأصیل على النداء إلى إخضاع الممارسات اإلعالمیة للتعالیم    
اإلعالم نظریا أو تأصیلھ، أو  اإلسالمیة، بل انطلق  من ھذه النقطة أیضا النداء بأسلمة

 )٦.(إثبات أسبقیة اإلسالم في مجال اإلعالم 
ویجمع طاش بین النداء بضرورة إخضاع الممارسات اإلعالمیة للضوابط     

فلسفة أو إطار فكري عام یحدد طبیعة النشاط   : "اإلسالمیة  وتأصیلھ نظریا فیدعو إلى
اإلعالمي من حیث منطلقاتھ وغایاتھ ویحدد تركیبة النظام اإلعالمي في المجتمع 

فق تصورات اإلسالم الفكریة وتشریعاتھ االجتماعیة وتوجیھاتھ المسلم ویوجھ مسیرة الممارسة اإلعالمیة و

 )٧."(األخالقیة
ولعل من الواضح أن النداء إلى إعالم یستمد جذوره من تراثنا العقدي والفكري أو    

 .مي یخدم ھذا النداءینضبط بھ یعني الحاجة إلى تأھیل إعال
ویبدو واضحا أن ھذه الكتابات تشیر إلى ھدف بارز وھام وھو ضرورة  إیجاد    

ولكن . برامج للتأھیل، یتسق مع اإلطار العقدي والفكري الذي ننتمي إلیھ وھو اإلسالم
السؤال كیف یتم ذلك؟ وبعبارة أخرى ما ھي األھداف التفصیلیة المحددة التي تنبع من 

 ھذه الفلسفة؟

 :محور التأھیل  اإلعالمي
 )٨:(یفصل تقریر للیونسكو أھداف التأھیل اإلعالمي فیما یلي   

 .تعریف الدارس بالمصطلحات اإلعالمیة والمعدات المستخدمة  .1
تنمیة المھارات األساسیة في صناعة اإلعالم مثل القدرة على                          .2

یدویة أو االستعداد المیكانیكي في التعامل مع األجھزة، استعمال اللغة، والمھارة ال
 .الموھبة الفنیة والخیال في استخدام آالت اإلنتاج

تنمیة المھارات اإلعالمیة المتخصصة أو ما تسمى بالوظیفیة مثل مھارات اإلعداد  .3
والمھارات الھندسیة التي تعنى بتركیب المعدات  ،أو الكتابة، ومھارات اإلنتاج

 .وصیانتھا وإصالحھا
رفع مستوى المھارات الموجودة في میدان مختار وتشمل عملیة تجدید                   .4

 .المعلومات، والتعریف باآلالت الجدیدة واألسالیب المستحدثة
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 .تنمیة الوعي االجتماعي واالقتصادي .5
العالقات تنمیة جوانب محددة في التطبیق، مثل اإلعالم الحكومي، واإلعالنات، و .6

الزراعة، وتخطیط (العامة، وإدارة المؤسسات اإلعالمیة أو أنواع معینة في التنمیة 
 ...).األسرة، والصحة

ومن یراجع أھداف المؤسسات اإلعالمیة في البالد اإلسالمیة العربیة،  وقرارات    
الندوات المتصلة بالتأھیل اإلعالمي یجد أنھا جمیعا تؤكد على  تنمیة الكفایة المھنیة، 

 )٩.(والثقافة العامة وقد یضیف البعض إلیھما ضرورة تنمیة اإلطار الفكري أو العقدي
وفي دراسة للباحث تأكد لھ أن اإلعالم في األصل كان ممارسات اتصالیة  تعتمد    

على المھارة الفطریة أو التي یتم اكتسابھا بالتدریب الشاق،  ال یغني فیھ اكتساب 
 )١٠.(شیئا المعلومات النظریة

وإذا كان ھناك اتفاق على كون  اإلعالم  فن ومھارة قبل أن یكون علما  أو نظریات    
فان ھذا یعني أن ھناك شبھ اتفاق على أن الھدف األساس  للتأھیل   اإلعالمي ھو 

بید أن ھذا الھدف العام المتفق . تزوید الطالب بمھارات إعالمیة، ولیس بثقافة إعالمیة
 .شيء من  التفصیل علیھ یحتاج إلى

 :مشكلة البحث ومنھجھ
فھذه الدراسة ھي محاولة  لتحدید  األھداف التفصیلیة البارزة، فیما  یتصل بمحور   

متطلبات التربیة اإلسالمیة ، وفیما یتصل بمحور التأھیل  المھني  اإلعالمي، وعلى 
 :وجھ التحدید یھدف البحث إلى اإلجابة على األسئلة  التالیة

ا المقصود بتأصیل الممارسات اإلعالمیة وإخضاعھا لإلطار العقدي والفكري م .1
للمسلم العربي؟ وما  األھداف التي یملیھا علینا ھذا اإلخضاع، في عملیة التأھیل 

 اإلعالمیة؟
ما لمقصود بتأصیل النظریات اإلعالمیة؟ وما األھداف التي یملیھا علینا ھذا   .2

 التأصیل في عملیة التأھیل اإلعالمیة؟
ما المفھوم السائد بین جامعات المملكة للتأھیل اإلعالمي؟ وما األھداف التي یملیھا   .3

 ھذا المفھوم؟
ما وظیفة مراكز التدریب  اإلعالمیة، التي تبنتھا المؤسسات اإلعالمیة وما األسباب  .4

 التي أدت إلى وجودھا؟ وما األھداف التي تملیھا اإلجابة عن ھذا السؤال؟
 :ولإلجابة على ھذه التساؤالت سیقوم الباحث بالتالي   
 .    استعراض بعض الجھود في مجال الضوابط العقدیة والفكریة المتصلة باإلعالم .1
استعراض بعض الجھود النظریة في مجال التأصیل اإلسالم ي لإلعالم،       .2

 .والتعلیقات علیھا
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 .استعراض مناھج أقسام اإلعالم في المملكة وبعض ما كتب عن مثیالتھا في العالم العربي .3
استعراض الكتابات المتصلة بمراكز التدریب اإلعالمي، والتعرف على أسباب وجودھا،  .4

 .وانطباعات المسئولین في المؤسسات اإلعالمیة عن جھود أقسام اإلعالم الجامعیة
خاصة، وخریجي الحكومیة وال: مقابلة بعض المسئولین في المؤسسات اإلعالمیة .5

 .بعض أقسام اإلعالم، في المملكة والمدرسین

 :نتائج البحث
 :سوف تشتمل النتائج على الموضوعات التالیة  

 .التأصیل التطبیقي لإلعالم .1
 .التأصیل النظري لإلعالم .2
 .برامج التأھیل  اإلعالمي .3
 .احتیاجات المؤسسات اإلعالمیة .4

 :التأصیل التطبیقي لإلعالم

. الذي ینطلق من القیم المحلیة) الممارسات اإلعالمیة(ینفي كثیرون وجود اإلعالم    
 )  ١١.(ومن ھؤالء الشطي حیث یرجع السبب إلى الفتاوى التي ترجح األحوط على األیسر

ومن یراجع كتب الفقھ حول األمور المتصلة بالممارسات اإلعالمیة یدرك أن مجال     
فھناك محاذیر في استخدام  التصویر، والغناء، . وعورةاإلعالم مجال شائك وشدید ال

 ...والموسیقى، والرقص، والعنصر النسائي
ویالحظ القارئ أن آراء العلماء كانت متضافرة على تحریم عام لكثیر من عناصر   

أما الیوم فإن القارئ یالحظ أن بعض الفتاوى تتسم . الممارسات اإلعالمیة ذات الفعالیة
 .فالتحریم مصحوب بشيء من التفصیل، والتعامل مع الواقع المعاش. بموضوعیة أكبر

فالشیخ بن باز مثال یرى أن  الوسائل اإلعالمیة من أنجح الوسائل للدعوة إلى هللا، بین 
بل، یحث بن باز شباب المسلمین على الخوض في  ) ١٢.(المسلمین وغیر المسلمین

 ) ١٣."(تركھ للجھلة بدال من"ھذا المجال لتسخیره في سبل الخیر، 
 )١٤.(كما أن ھناك فتاوى تتعامل مع ھذه الموضوعات من منطلقات دعویة  وتحذیریة   
وفي ظل أصول االجتھاد وھذه االجتھادات التي قد تجمع على رأي في  بعض    

المسائل وتختلف في بعضھا، تظھر لنا بعض الحقائق العامة  المتصلة بمسألة االجتھاد 
 (15): والفتاوى، یمكن حصر أبرزھا فیما یلي

كثیر من االجتھادات تعتمد على ترجیح مجموعة من األدلة على أخرى، أي أنھا ال  .1
 .تستند على أدلة قطعیة الداللة، ال تقبل النقاش
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االجتھادات الفقھیة ال تقتصر على عملیة االستنباط المباشر من الكتاب والسنة، بل  .2
ین المصالح المرسلة والمفاسد المحتملة، والموازنة بین تعتمد أحیانا على الترجیح ب

أي ان ھذه الفتاوى قد تعتمد  . الضرورة تبیح المحرمات واألصل في األشیاء اإلباحة
 .بدرجة كبیرة على الدلیل العقلي، إلى جانب الدلیل النقلي

درجة الدقة في تشخیص الواقع، المراد معرفة حكمھ، یؤثر كثیرا في درجة صواب  .3
 .الحكم الشرعي في المسألة

تتسم ھذه الفتاوى بكونھا قواعد عامة أكثر من كونھا أحكاما لممارسات إعالمیة  .4
مثال ذلك، ھناك اتفاق علي جواز استعمال الدف ... محددة باللقطات، أو بالمقاطع الفنیة

، في المناسبات، ولكن ھل یجوز عرض ما یتم تسجیلھ صوتا أو بالفدیو في أي وقت
ما حكم اآلالت الموسیقیة تستخدم  ومثال آخر. مشھد أو منفصال سواء كانت جزء من

إلحداث أصوات موجودة في الطبیعة مثل الرعد أو أصوات تجسد المواقف الحزینة أو 
المواقف المخیفة لجذب المشاھد أو المستمع إلى المضمون الجید؟ وما حكم اإلنسان  

 یقلد أصوات بعض اآلالت الموسیقیة لألغراض نفسھا؟
ویالحظ أن معظم اإلعالم  بین الذین ینادون بتطبیق التعالیم اإلسالمیة على    

الممارسات اإلعالمیة ال یتعاملون مع اإلعالم إال في المستوى النظري، أو أنھم ال 
یتعاملون مع الضوابط اإلسالمیة، المتصلة باإلعالم إال على المستوى العاطفي أو 

 .الجاھزة العامة اآلراء الفقھیة
ومن ھنا تظھر حاجتنا الماسة إلى وجود متخصصین في الضوابط الشرعیة    

المتصلة باإلعالم، لدیھم إلمام بأصول االجتھاد، ویتعاملون مع اإلعالم على المستوى 
التطبیقي، العملي، أي لدیھم اإللمام الكافي  بالمشكالت التفصیلیة لعملیة إنتاج المواد  

 نحتاج إلى اإلعالمي ذي المھارة العملیة، -على األقل-وان تعذر ھذا  فإننا . اإلعالمیة
والخلفیة الشرعیة الكافیة لصیاغة األسئلة الدقیقة، والقدرة على توفیر التشخیص الدقیق 

 .للفقھاء
... والحقیقة، أن التأصیل التطبیقي ال یقتصر على بیان ما ھو حالل وحرام  ومباح   

 یرون ضرورة تأصیل مضمونات المواد اإلعالمیة حتى داخل نطاق فالبناني وكثیرون
مثال ذلك مراعاة التغطیة الكافیة ألخبار المسلمین، وصیاغة ھذه األخبار بحیث . المباح

ولكن ھذا ال ینبغي أن یأتي على حساب ) ١٦.(تعكس آمال األمة اإلسالمیة وتطلعاتھا
 .درجة المصداقیة

یضاف إلى ھذا وذك أن التأصیل التطبیقي یجب أن ال یقف عند عملیة  الفرز بین    
المناسب و غیر المناسب، ولكن یجب أن یتعداه إلى تسخیر العقل اإلسالم ي والقدرة 
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اإلبداعیة المنضبطة بضوابط اإلطار الفكري، إلنتاج مواد إعالمیة تنافس غیرھا، أي 
 .تتوفر فیھا شروط العالمیة في الجاذبیة، واإلتقان

) األسالیب الفنیة(ا ال یكون إال باالستیعاب الجید لطاقات الوسائل المعنویة  وھذ   
وھذا ال یكون إال باالھتمام الكافي بتنمیة القدرة ). األجھزة واآلالت(والمادیة المتوفرة 

 . اإلبداعیة لدي الطالب
إن القدرة اإلبداعیة في مجال اإلعالم یجب أن ال تقاس بالمعیار المحلي ألن العزلة    

ال مكان لھا في مجال المنتجات اإلعالمیة، التي ال تعترف بالحواجز اللغویة، أو 
وبعبارة أخرى، إما أن یكون ھذا اإلبداع قادرا على الوقوف ندا . الثقافیة أو السیاسیة

لند مع المنتجات اإلعالمیة األخرى، بصرف النظر عن منطلقاتھا الفكریة، أو أن 
وھذا المصیر آت على الرغم مما قد یتوفر لإلنتاج  .  مصیرهاإلھمال والفشل سیكون

إذ یبدو أن مصیر المواد اإلعالمیة التي تعتمد في . الرديء من حمایة فكریة وسیاسیة
صراعھا للبقاء، فقط، على الحمایة الفكریة والسیاسیة أشبھ ما یكون بمصیر المنتجات  

و سیكون نصیبھا السخط . الصناعیة الردیئة التي تحاول بعض الحكومات حمایتھا
 .علیھا، واالستھزاء بھا، في النھایة

. وذلك مع فارق كبیر حیث یمكن حجز المنتجات المادیة عند الحدود السیاسیة غالبا   
وان . أما المنتجات اإلعالمیة والسیما الصوتیة والمرئیة  الصوتیة فانھ ال یمكن حجزھا

-اعة، في الماضي، فان التلفاز یلحق بھا كانت ھذه الحقیقة قد اقتصرت على اإلذ
 نتیجة للبث  بواسطة األقمار الصناعیة وتزاید استعمال الھوائیات -بسرعة كبیرة

 .الصغیرة ذات الفعالیة الكبیرة

 :التأصیل النظري لإلعالم

اإلعالم اإلسالمي مصطلح فارغ المحتوى، مشبع : " لعل الحارثي بعبارتھ الصارخة   
 )١٧.(، یعبر عن جانب من جوانب مشكلة التأصیل"بالعاطفة وال لزوم لھ حالیا

كما أدى ھذا التوجھ إلى أن  ذھبت بعض ھذه الجھود إلى اعتبار األنشطة    
ووصل اإلفراط  )  ١٨.(االجتماعیة والحربیة والسیاسیة نوعا من األنشطة اإلعالمیة

 االتصال -األصل بأحد أصحاب ھذا االتجاه إلى درجة رفض علم اإلعالم الغربي
، "أعلم"بأشكالھ المختلفة، المستمدة من " لالتصال البشري"الجماھیري لیصبح مساویا 

جمیع الممارسات االتصالیة في العھد النبوي "  اإلعالم" وذلك لكي یشمل ". یعلم"
لیس  ھذا فحسب بل یحتفظ  في الوقت نفسھ بالمعنى األصلي . والخالفة الراشدة

التي تعني االتصال الجماھیري بتعقیداتھ  ، Mass communicationكلمة   المترجم عن
 )١٩.(المتمیزة
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كما أدى ھذا التوجھ إلى  أن  ذھبت بعض ھذه الجھود إلى اعتبار األنشطة    
ووصل اإلفراط  )  ٢٠.(االجتماعیة والحربیة والسیاسیة نوعا من األنشطة  اإلعالمیة

على حد -علم اإلعالم الغربي  المنشأ، ألنھ  بأحد أصحاب ھذا االتجاه إلى درجة رفض
 یعتمد على دراسات نفسیة واجتماعیة  مستخلصة من بحوث تجریبیة على -تعبیره

 )٢١.(حیوانات أو عینات من البشر ال تختلف عن  الحیوانات
فھذه . وھناك توجھ في عملیة التأصیل اقتصر فیھ التأصیل على عملیة الفرز   

نظریات أو دراسات تقوم على الكتاب والسنة أو قام بھا مسلمون فھي إسالمیة، 
وأخرى لیست مستنبطة من المصادر اإلسالمیة  أو لیست  مستقرأة من ممارسات 

 )٢٢.(ةالمسلمین أو لم یقم بھا مسلمون فھي لیست إسالمي
والى جانب ھذا وذك ھناك اتجاه في التأصیل یرى أن علم اإلعالم لیس إال دراسات    

 :للممارسات اإلعالمیة تتمثل في التالي محایدة
تسجیل أو استقراء ألنشطة بشریة یشترك الناس في كثیر منھا، بصرف النظر عن  .1

ویدخل في ھذا كثیر من أسالیب . اختالف أطرھم الفكریة أو الفلسفات التي ینتمون إلیھا
 .التعبیر بأنواعھا المباحة، مضافا إلیھا كثیر من وسائلھ

محاوالت الكتشاف السنن الكونیة التي أو جدھا هللا لتسیر بموجبھا األنشطة البشریة  .2
وھذه قد ال تكون معلومة عند اإلنسان بصورة مؤكدة أو متكاملة فنسمیھا . بأكملھا

. فرضیات أو نظریات، وھي مسخرة للناس جمیعا بصرف النظر عن أطرھم الفكریة
 )٢٣.(، وكل یجني ثمار عملھمن یسخرھا للخیر، وھناك من یسخرھا للشر وھناك

لھذا فإننا في حاجة إلى تنمیة عقلیات متفتحة تدرك أن عملیة التأصیل النظري یجب    
 :أن تتمثل في أشكال ثالثة

النظر في الكتاب والسنة من زاویة المھارات االتصالیة، واستنباط اجتھادات منھا،  .1
ثم ربط ھذه االجتھادات مع . دون تكلف ولي لعنق اآلیات القرآنیة ولنصوص السنة

النظریات االتصالیة التي توصلت إلیھا الدراسات االستقرائیة، والسیما تلك التي تنطبق 
وذلك في محاولة إلخراج . على جمیع أشكال االتصال بما في ذلك االتصال الجماھیري

 ھذه المحاوالت من حیز االستھالك المحلي إلى نطاق القبول عالمیا، بصفتھا جھودا
والربط قد یكشف عن حاالت اتفاق أو حاالت اختالف وقد . علمیة، ذات قیمة عالمیة

بید أنھ من الضروري مالحظة قلة النصوص . ینتج عنھ تعدیالت لمفاھیم عالمیة سائدة
القرآنیة ونصوص السنة التفصیلیة، ذات الداللة القطعیة، وأن معظم االستنباطات في 

 .االتصال الجماھیري ھي اجتھادات بشریة، تستند إلى بعض النصوص العامة
االتصال (فالممارسات اإلعالمیة " المھارات االتصالیة"وأؤكد على عبارة      

لم تعرف إال مع اختراع الطباعة والسینما والرادیو والتلفاز، وما یتصل ) الجماھیري
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بي صلى هللا لھذا، فاإلعالم بمعنى االتصال الجماھیري لم یكن معروفا في عھد الن. بھا
علیھ وسلم أو  العھود اإلسالمیة  الذھبیة، ومن باب أولى لم تكن معروفة في عصور 

 .رسل هللا السابقین
استقراء الممارسات االتصالیة التي تمت في العصور اإلسالمیة الذھبیة أو صدرت  .2

  عن مسلمین ملتزمین، سواء في مجال الدعوة أو
غیرھا وبعبارة أخرى إجراء دراسات استقرائیة ال تختلف عن غیرھا إال من حیث     

 .مجتمع الدراسة، مع مراعاة عالمیة المنھج، وذلك لضمان نتائج ذات قیمة عالمیة
إجراء دراسات استقرائیة على المستوى البشري، دراسات تتوفر لھا               .3

 .شروط العالمیة في الموضوع وتفاصیل المنھج
اسات التي أجراھا اآلخرون بعد استیعابھا وتمحیصھا، وتخلیصھا االستفادة من الدر .4

 .من الشوائب ان كان بھا شيء من ذلك
عند استعراض الجھود المبذولة في مجال التأصیل النظري التي  أشرنا الیھا سابقا    

قد نجد تطبیقا لمثل ھذه المبادئ ولكن بدرجات متفاوتة من حیث الموضوعیة ومن 
وعموما یالحظ على معظم ھذه الجھود . حیث عمق أو سطحیة المعلومات المتضمنة

االعتماد على معلومات عامة، ال تكاد تتجاوز المعلومات السطحیة عن النظریات  
. اإلعالمیة، مضافا إلیھا التشویھات التي نتجت  بسبب االعتماد على مصادر ثانویة

ة  العامة أو في التاریخ  اإلسالم ویتسم  كثیر منھا بطابع المؤلفات في الثقافة اإلسالمی
ومثال  ذلك القول بأن . ي، مضافا الیھا المغالطات الواضحة في التاریخ اإلسالم ي

الرسول صلى هللا علیھ وسلم والخلفاء الراشدون كانوا  یدیرون الدولة اإلسالمیة  من 
 )٢٤.(منبر المسجد الحرام

ومن ھنا تبدو الحاجة إلى تحقیق عدد من  األھداف  في مجال التأھیل اإلعالمي، في    
 :المستوى التنظیري، منھا

 تنمیة معلومات نظریة متعمقة عند الطالب، وعدم االقتصار على ما یسمى بالمداخل .1
Introductions ،ویتم ذلك بإلزام الطالب . المشحونة بالمعلومات العامة الكثیرة

ائج، والتفاصیل التي نفتقدھا في  بقراءة األبحاث األصیلة التي تتضمن المنھج والنت
وذلك ألن القراءات المتعمقة المتخصصة في اإلعالم تعمل على تنمیة . الكتب عادة

الحاسة اإلعالمیة عند الطالب أكثر من المعلومات العامة، التي یشترك فیھا 
 .المتخصص وغیر المتخصص

العمل على تأھیل الطالب في مجاالت البحث العلمي تأھیال كافیا وتزویده بجرعات  .2
كبیرة من اللغات التي یتم بھا نشر معظم الدراسات اإلعالمیة الجیدة أو اشتراط ذلك 

 .عند قبولھ للدراسة في مجال اإلعالم
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تنمیة أفق واسع لدي الطالب، یجمع بین االلتزام العالي بإطاره الفكري، واإلنتاج  .3
سالیب المحلیة االنعزالیة، في مجال  فالقواعد واأل. الفكري العالمي في مستواه وقیمتھ

 المواد اإلعالمیة الھزیلة، التي سرعان ما تكتسحھا المواد -غالبا-اإلعالم، ینتج عنھا 
 .اإلعالمیة المتقنة فنیا بما تحمل من خیر وشر

وذلك ألن الحاجز اللغوي یستطیع أن یقدم حمایة طیبة لبعض أنواع المعرفة مثل      
إذ یصعب اقتحام . علوم اللغة واألدب والدین والتاریخ والجغرافیا، بدرجات متفاوتة

عزلة ھذه العلوم إال أن یبذل المقتحمون جھودا خاصة في اكتساب اللغة المكتوبة بھا 
 .تلك العلوم، تشبھ تلك الجھود التي بذلھا كثیر من المستشرقین األوائل

ى اآلالت واألجھزة التي أنتجتھا أما بالنسبة للعلوم التي تعتمد اعتمادا كبیرا عل     
. العقول الصناعیة، والعلوم الطبیعیة عموما فان حاجز اللغة یقف أمامھا ضعیفا

فمنتجات ھذه العلوم تغزو كل مكان، بصرف النظر عن لغات تلك البالد أو أطرھا 
 كل مكان مكلفة أھلھا جزء كبیرا من -تقریبا-وھي تغزو . الفكریة أو نظمھا السیاسیة

 .مواردھا المادیة، أو جزء كبیرا من تراثھا العقدي أو الفكري أو األخالقي
تنمیة الحاسـة الفنیة المھنیة المعقولة لفھم الوسائل الفنیة العصریة، وإدراك طبیعة  .4

العمل اإلعالمي الذي یحتاج إلى القدرات االبتكاریة، والخیال أكثر من حاجتھا إلى 
 .حفظ بعض القواعد، وفھمھا

 .ویالحظ أن ھذه الحاجة تبرز بصورة أوضح في مراحل التأھیل العلیا   

 :برامج التأھیل اإلعالمي

إن من یستعرض أھداف البرامج التأھیلیة التي تعدھا الجامعات  والمعاھد ویقرأ    
القرارات التي انتھت إلیھا الندوات اإلعالمیة المتصلة  بمناھج التأھیل اإلعالمي  

 )٢٥.(وبرامجھا یجد أن أغلبھا تؤكد على أھمیة  التدریب المھني
وھذا أمر طبیعي، فاإلعالم  لیس في األصل سوى ممارسات اتصالیة، ظھرت  في    

شكل االتصال الشخصي، والجمعي، ثم مع اختراع أجھزة الطباعة والرادیو والتلفاز 
 الجانب أما. فكان اإلعالم  أو االتصال الجماھیري. أخذت شكل االتصال الجماھیري

فخطیب  مفوه واحد أو شاعر ماھر واحد أو مصور أو . النظري فیھ فقیمتھ ثانویة
رسام، یحسن التعبیر عن  آمال األمة و یعكس إیجابیاتھا، ویعرض أفكارھا، ویدافع عن حقوقھا  

 ) ٢٦. ( خیر من مئات المؤلفات في فن الخطابة أو الشعر أو التصویر أو  الرسم
وإذا نظرنا إلى  اإلعالمي  بصفتھ مسلما أو شیوعیا أو رأسمالیا فھو  صاحب مھارة    

وھذا القول یجب أن ال یفھم على أن مھمة  صناعة الرسالة ھي من . تخدم رسالة
: فالرسالة الجوھریة یجب أن تكون من  واجبات المختصین اآلخرین مثل. واجباتھ

ولكن من المؤكد أن من ... والطبصاد تماع واالقتعلماء الفقھ وعلماء النحو وعلماء االج



 10

واجباتھ أنھ یحسن االختیار من بین الرسائل المطروحة للعرض؛ وربما كان ذلك أیضا 
 .باستشارة المختصین

 -تقریبا-بید أننا إذا نظرنا إلى برامج أقسام اإلعالم في جامعات المملكة، وھي    
المصادر الرئیسة في المملكة للطاقات البشریة المؤھلة  للعمل في مجاالت اإلعالم ، 

 .لوجدنا نتائج تدعو إلعادة النظر فیما تقوم بھ  ھذه األقسام
قسم اإلعالم  بجامعة الملك سعود، وھو أقدم قسم إعالم في المملكة تم إنشاؤه في    

 ساعة، وتبلغ نسبة الساعات ١٢٠ویبلغ مجموع عدد ساعات التخرج فیھ . ١٩٧٢عام 
والتزید نسبة الساعات %). ٧١(مجموع الكلي للساعات  التخصصیة بالنسبة إلى ال

 )٢٧%).(١٣(العملیة إلى المجموع الكلي للساعات عن 
 فتبلغ ساعات ١٩٧٤أما قسم  اإلعالم  في جامعة الملك عبد العزیز الذي تم إنشاؤه عام     

وال . (% ٦١ر١(وتبلغ نسبة المواد التخصصیة للمجموع الكلي .  ساعة١٢٤التخرج فیھ 
 )٢٨ %).(١٤(تزید نسبة الساعات العملیة إلى المجموع  الكلي عن 

وبالنسبة لقسم اإلعالم بكلیة الدعوة واإلعالم بجامعة اإلمام محمد بن سعود التي تم    
وتبلغ فیھ .  ساعة١٧٣ فإن ساعات التخرج فیھ وصلت إلى  ١٩٧٦إنشاؤه في عام 

وال تزید نسبة الساعات %).   ٥٧(نسبة المواد التخصصیة إلى مجموع الساعات 
 )٢٩ %).(١٥(العملیة المقدرة إلى المجموع الكلي للساعات عن 

أما قسم اإلعالم  بالمعھد العالي للدعوة اإلسالمیة  الذي ظھر في الوقت  نفسھ الذي    
 ١٨٠تم فیھ إنشاء قسم كلیة الدعوة واإلعالم فقد بلغ مجموع  ساعات التخرج فیھ 

، أما نسبة الساعات  %)٣٤(وال تزید نسبة الساعات التخصصیة فیھ عن  . ساعة
 )٣٠ %).(١٠(العملیة المقدرة فال تزید على 

 فیبلغ  مجموع ١٤٠٥أما قسم اإلعالم بجامعة أم القرى والذي تم إنشاؤه عام    
(وتبلغ نسبة المواد التخصصیة فیھ إلى مجموع المواد .  ساعة١٣٦التخرج فیھ  ساعات

 ١٥(زید فیھ الساعات العملیة عن نسبة مجموع ساعات التخصص عن، وال ت %)٣٧
).(%٣١( 

وإذا تأملنا في المعلومات السابقة لوجدنا أن نصیب األسد تحظى بھ الثقافة العامة،    
غیر التخصصیة بالنسبة لبعض األقسام، ثم تأتي الثقافة اإلعالمیة في الدرجة الثانیة، 
وفي أقسام أخرى تحظى الثقافة اإلعالمیة بالدرجة األولى ثم تأتي الثقافة العامة في 

 .الدرجة الثانیة
وفي جمیع األحوال یأتي التأھیل المھني والتدریب في الدرجة الثالثة وال یحظى إال 

 .بالفتات من نصیب األسد
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ویبدو أن ھذه الحالة لیست قاصرة على التأھیل اإلعالمي في المملكة، بل على    
 : لث عموما، إذ یقول سیف اإلسالم مستوى العالم الثا

نعم إذا أصبحت السیاسة اإلعالمیة واضحة في معظم دول العالم الثالث فإننا مع       
األسف الشدید نشاھد حتى اآلن عدم العنایة باإلطار البشري اإلعالمي وال باإلعداد 

العملي لھ وال بالتدریب المھني وال بالتكوین التكنولوجي لھ لیؤدي رسالتھ على الوجھ 
 )٣٢.(األكمل

وقد یعود ھذا إلى أن معظم الجامعات عند وضع مناھجھا تأثرت بمناھج أقدم قسم    
وإن كانت جامعة . لإلعالم في العالم العربي، وھي كلیة اإلعالم  حالیا  بجامعة القاھرة

ة حلوان القاھرة تتجھ إلى الثقافة اإلعالمیة أكثر، فھناك كلیة الفنون التطبیقیة بجامع
تسـد الجانب الثاني وھو الجانب العملي، وتساعدھا في ذلك أكادیمیة الفنون بأقسامھا  

أما بالنسبة ) ٣٣...(المعھد العالي للسینما، والفنون المسرحیة، والتذوق الفني: المختلفة
 . للمملكة فلیس ھناك شيء یذكر من ھذا القبیل

وقد تحاول ھذه األقسام في إیجاد برامج تدریبیة بالتعاون مع  المؤسسات اإلعالمیة      
القائمة ولكن ھذه المحاوالت كثیرا ما تواجھ عقبات،  تتسبب فیھا أنظمة الجھتین، 

 .وبعض التجارب الفاشلة، التي تقع  مسئولیتھا على أحد الطرفین
وقد یضاف إلى ذلك كلھ التوجھ العام عند المدرسین إلى إلقاء محاضرات یسھل    

عدادھا، بدال من إجھاد الفكر بابتكار الواجبات التدریبیة و تحمل مؤونة تصحیح نسبیا إ
ھذه الواجبات، واإلشراف علیھا، وإعمال الذھن للتفكیر في أسئلة تختبر القدرة 

وقد یكون . اإلبداعیة المھنیة عند الطالب  بدال من القدرة على التخزین والحفظ
أو لكثرة األعباء التدریسیة، أو تنوعھا، إضافة إلى  المدرس معذورا لكثرة  الطالب

األعباء  اإلداریة، واألنشطة الخارجیة مثل المساھمة في ندوات أو تألیف كتب  
 .مناسبة، أو إجراء أبحاث للترقیة

وقد أكد عدد من الطالب من جامعات مختلفة ھذا التوجھ بین المدرسین فأفاد بعضھم    
كن لم یطلب منھم إعداد وال تقریر واحد طوال بأنھم درسوا مادة تحریر صحفي، ول

وأكد آخرون بأنھم تخرجوا من شعب اإلذاعة والتلفاز ولكن لم . الفصل الدراسي
یدربوا على استعمال الكامیرا التلفازیة اال مدة إجمالیة ال تتجاوز الساعة أو الساعتین 

أما عن ھندسة الدیكور، واإلضاءة، والماكیاج، والمونتاج، . طوال فترة الدراسة
 .والتلیسنما، وطاولة اإلخراج فھي بین ال تدریب بتاتا أو بضع دقائق
 -معظم  الوقت-ومن المدرسین في مادة اإلنتاج أو اإلخراج من یستخدم األستودیو 

 .إلمالء المذكرات
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والطالب من جھة أخرى، یمیل غالبا إلى أیسر السبل للحصول على رخصة    
 ).الشھادة(التوظیف 

ومھما تكن األسباب فان الوضع الراھن یحثنا على االھتمام الكافي بالتدریب المھني،    
فالطالب یستطیع اكتساب ھذه . ولو كان على حساب نصیب الثقافة اإلعالمیة

المعلومات، بدون حاجة كبیرة إلى اإلشراف المباشر، خارج الجامعة بجھوده الفردیة، 
 .إما بدافع الھوایة أو الحاجة إلى تحسین مھاراتھ

 :احتیاجات المؤسسات  اإلعالمیة

عندما ننظر إلى االھتمامات المتزایدة عند المؤسسات اإلعالمیة بمراكز التدریب   
نجد أنفسنا أمام ) ٣٤(المھني في مجال  اإلعالم، ومعظمھا في العالم العربي  حكومیة

 :عدد من التساؤالت
عالمي  یختلف عن الھدف األساس ھل ھذا یعني أن الھدف األساس للتأھیل اإل .1

للتدریب اإلعالمي؟ وإذا كانت أھدافھما مختلفة فما وجھ االختالف؟ وھل یستحق ھذا 
االختالف االزدواجیة التي تكلف األمة طاقات بشریة ومادیة كبیرة، ھي في حاجة 

 ملحة إلیھا؟
أال تقوم أقسام اإلعالم بواجبھا في تزوید المؤسسات اإلعالمیة باحتیاجاتھا؟ وما  .2

المناھج الدراسیة؟ أم الكفایات التي تقوم بعملیة التأھیل أم طریقة : السبب في ذلك
 ؟...التدریس؟ أم طریقة تألیف الكتب التعلیمیة

عند مقارنة أقسام اإلعالم باألقسام المھنیة األخرى، مثل الھندسة والطب والصیدلة    
افھا بشكل جید، وتعبر عن ھذا اإلدراك فإن الغالب على تلك األقسام أنھا تدرك أھد

. بمناھجھا الممیزة عن األقسام النظریة، وطرق التدریس فیھا، وطرق االختبار
فالمالحظ أن ھذه األقسام تدرك أن المتخصص فیھا یحتاج إلى قدرات خاصة للتعامل 

لة الرئیسة مع األجھزة المعقدة، وأن التدریب والممارسة تحت إشراف المدرس ھي الوسي

كما أن ھذه األقسام تدرك بأن الطالب عادة . الكتساب الحد األدنى من المھارة المطلوبة
ال  یستطیع توفیر األجھزة الالزمة للتدریب، وأن المعرفة في ھذه المجاالت مطردة 

 .النمو
أما بالنسبة ألقسام اإلعالم فھي ال تزال ملحقة بالكلیات النظریة أو  الدراسات    

بل ال یزال ھناك جدل حول ما إذا كان اإلعالم  . فیما عدا الجانب الھندسي، اإلنسانیة
 . مھارة قبل أن یكون رسالة أو مھارة قبل أن یكون رسالة

وبعبارة أخرى، . فھناك من یقول بأن اإلعالمي صاحب رسالة قبل أن یكون مھنیا   
وقول آخر یؤكد بأن . ھو صانع رسائل أكثر مما ھو ناقل وناشر لرسالة موجودة

 صاحب مھارة متمیزة یحسن االنتقاء من الرسائل الموجودة، -أوال-اإلعالمي ھو 
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وھذا . ویحسن إبرازھا وجذب االنتباه إلیھا على نطاق جماھیري، بمھاراتھ الخاصة
. الرأي یؤكد بأن ما یمیز اإلعالمي الماھر لیس حسن االنتقاء ولكن حسن العرض

لة الجوھریة على اإلعالمي، فیقوم اإلعالمي بعرضھا فالمعلن عن بضاعتھ یملي الرسا
والمتحمس لعقیدة معینة قد یستعین بمن ال یؤمن بھذه  . بطریقة تجذب االنتباه إلیھا

العقیدة أو ال یتحمس لھا إلنتاج مادة إعالمیة تعرض ھذه العقیدة بشكل جذاب، فیؤدي 
 .إلى   نشرھا

فاإلعالم مھنة متخصصة شبیھة بوسائل عرض األفكار بالكلمة المكتوبة  والمقروءة    
وتتمیز وسائل  التعبیر اإلعالمیة بالصوت . التي لم تعد الوسیلة الوحیدة في الساحة

والصورة، وإمكانات التخزین السمعیة  والمرئیة، و إمكانات المونتاج  بكونھا تعتمد 
بھا واستثمارھا ویحتاج اإلعالمي الستیعا. اعتمادا كبیرا على أدوات  وأجھزة معقدة

إلى  مھارات متعددة ال تكفي الموھبة الكتسابھا وال الخیال الواسع وكثرة  االطالع 
ولكن یحتاج اكتسابھا إلى الساعات الطویلة من التدریب . على األعمال الفنیة البارزة

 .على استعماالت ھذه األجھزة ذات الطاقات التعبیریة الكبیرة
ومع أننا ال نحتاج لعرض األفكار بالوسائل البدائیة باللغة المكتوبة إال إلى القلم    

والحبر والورق، فإننا نالحظ أن من یحسنون استثمار معظم طاقات التعبیر بھا قلیلون 
في كل أمة من ... فكم خطیبا مفوھا أو شاعرا موھوبا أو قصاصا ماھرا أو روائیا. جدا

 .األمم، وفي  كل عصر من العصور؟  الشك أنھم قلة
ھذا حال عرض األفكار باللغة المكتوبة فقط فما بال وسائل التعبیر السمعیة،    

والبصریة، والسمعیة البصریة وأسالیبھا غیر المحدودة، وھي  التي تعتمد على 
األجھزة المعقدة، التي ال تزال العقلیات الھندسیة  المبدعة تخرج لنا مزیدا منھا بكفایات 

 تزداد، كل یوم، فعالیة، وإتقانا؟
 للتعبیر بالوسائل اإلعالمیة إلى عدد  كبیر من الفنیین، -أحیانا-فال غرابة أن نحتاج    

وقد نضطر من حین آلخر . وإلى أجھزة قد تكلف المالیین لتأمینھا ولتشغیلھا ولصیانتھا
 ضرورة تجدید -أیضا-إلى استبدالھا بما ھو أكثر فعالیة، واتقانا، فیترتب على ذلك 

 .  خبراء القدامىمھارات ال
ھو ھل یدرك المخططون لبرامج التأھیل ھذه الحقیقة أم أنھم ال یزالون : والسؤال

یعیشون في عصور القرطاس والقلم؟ والسؤال الثاني ھو ھل  تستطیع برامج التأھیل   
اإلعالمي الراھنة، في العالم العربي عموما، مواكبة ھذه االنفجارات اإلبداعیة في 

 مجال الھندسة االتصالیة؟
یبدو ظاھرا أن أقسام اإلعالم ال توفر المھارات الفنیة التي تحتاجھا المؤسسات    

ویؤكد ھذه الحقیقة حرص ھذه المؤسسات على إنشاء برامج تدریبیة خاصة . اإلعالمیة
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 ،بھا، تعبیرا عن عدم قناعتھا الكافیة ببرامج  التدریس األكادیمیة التي تنفذھا الجامعات
 . و السائد اآلن في  الدول العربیةعلى النح

وقد عبر كثیر من المسئولین عن ھذه الحقیقة وعبر عنھا أحدھم  بوضوح بقولھ ان    
فال غرابة أن ترى )  ٣٥.(معاھد اإلعالم في واد، وأجھزة اإلعالم  في واد آخر"

 ولھذا نجد معھدا) ٣٦.(مؤسسة أخرى ضرورة تدریب، حتى الجامعیین  المتخصصین
 )٣٧.(آخر للتدریب ال یشترط من المتقدمین  حصولھم على شھادات تخصص في  اإلعالم 

كما تحرص مؤسسة إعالمیة على انتماء مركز التدریب إلى جھازھا حتى  یلقى    
 )٣٨.(التدریب عنایة كافیة

ویقول قندیل في تعلیق على إغالق أحد أقسام اإلعالم بأن المسئول عن  المدیریة    
شأنھ شأن العدید من "ذاعة والتلفاز لم یبد أسفا شدیدا على إغالق القسم العامة لإل

المسئولین عن أجھزة اإلعالم في الدول العربیة، فانھ ال یكن تقدیرا كبیرا لخریجي 
 )٣٩."(كلیات اإلعالم الجامعیة

ولكن ھل قامت مراكز التدریب بتلبیة احتیاجات المؤسسات اإلعالمیة؟ إن من یطلع    
على التقاریر المتصلة بمراكز التدریب یشعر أنھا قامت بدور أفضل من الدور الذي 

 ولكن یالحظ أیضا أنھا ھي. قامت بھ الجامعات
 ) ٤٠.(األخرى تنحرف إلى التأھیل النظري

ومن ھنا تبرز أھمیة اإلعداد المھني لرجل اإلعالم وعلى أقسام اإلعالم الموجودة    
االت الفنیة التي تغطیھا عادة  كلیات الفنون الجمیلة أو في المملكة أن تسعى لغزو المج

معاھد السینما والتمثیل أو التلفاز، في  البالد األخرى، بدال من التكتل حول اإلعداد 
 .الثقافي  اإلعالمي

وعندما نتحدث عن اإلعداد المھني أو تنمیة المھارات اإلعالمیة نحتاج إلى التمییز    
 :بین نوعین من المھارات

الكتابة، : المھارات التي ال تحتاج تنمیتھا إلى أدوات أو أجھزة خاصة معقدة مثل .1
ومع أن عملیة تنمیة ھذه المھارات ال تحتاج إلى اآلالت المعقدة فان . والتمثیل، والتقدیم

أصحاب ھذا االختصاص ال یمكنھم إتقان أعمالھم ما لم تكن لدیھم معلومات كافیة عن 
ألجھزة التي یتعاملون معھا، بمعونة المختصین في استعماالت تلك طبیعة  وإمكانات ا

 .األجھزة
وھذا النوع ... المھارات التي تحتاج تنمیتھا إلى أجھزة معقدة أو ذات أثمان باھظة .2

من المھارات تحتاج غالبا إلى   من یتخصص فیھا وحدھا أو في بعضھا حتى یتمكن 
من استیعاب طاقاتھا الفنیة  ویتمكن من اإلبداع في استثمارھا، وذلك بصرف النظر 

 .عن الرسالة  التي ستوجھ لخدمتھا
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وفي رأیي أن التعدیالت الترقیعیة التي قد نفكر في إجرائھا على المناھج الحالیة لن    
 . نجني منھا إال مزیدا من الوقت الضائع ومزیدا من التبدید للطاقات البشریة والمادیة

یب یجب أن تنذرنا بالسلبیات التي تأتینا من جانب أساتذة وتجربة مراكز التدر   
اإلعالم الذین یقتصر دورھم على حفظ النظریات والقواعد والمعلومات التاریخیة عن    

 . اإلعالم  ثم نقلھا إلى الطلبة
 لیست بكون المؤسسة التأھیلیة تتبع الجامعة أو المؤسسة  -ویبدو أن العبرة ـ غالبا   

كما أن العبرة لیست بكون المواد المقررة تحمل الطابع العملي أو ال، ولكن . اإلعالمیة
 .العبرة بالطریقة التي یتم  بھا تدریس ھذه المقررات وطریقة تقویم درجة التحصیل

ومن ھنا تبرز خطورة برامج التأھیل في مرحلة الدراسات العلیا فأي قصور فیھا    
لى برامج التدریب اإلعالمي التابعة ینعكس على مرحلة الدراسة الجامعیة وع

 .للمؤسسات اإلعالمیة، وعلى اإلنتاج اإلعالمي عموما

 :الخالصـــــــة والتوصیات
 :عندما نستقرئ النتائج یمكن استخالص الحقائق التالیة   
بید أن ھذه المحاذیر، تتسم . التأصیل التطبیقي لإلعالم محفوف بالمحاذیر الشرعیة .1

بالغموض والتحفظ الشدید وذلك لعدم توفر تصورات دقیقة وتفصیلیة للممارسات   
اإلعالمیة من ناحیة، ولعدم وجود خلفیات كافیة ألصول االجتھاد الفقھي، عند  

 .اإلعالمیین من جھة أخرى
ھناك عزوف بین اإلعالمیین المتحمسین للتأصیل عن خوض المیدان العملي أو أن  .2

 .لدیھم ضعفا في ھذا الجانب
یظھر أن الجھود التأصیلیة على المستوى النظري تتسم بكونھا ثقافة إعالمیة  .3

 .إسالمیة عامة، وعلي جزء كبیر منھا مالحظات منھجیة
یبدو واضحا أن برامج التأھیل الراھنة في الجامعات السعودیة تقوم بتنمیة الثقافة    .4

 .اإلعالمیة   أكثر من تنمیتھا للمھارات العملیة
عملیة التأصیل تحتاج إلى المھارات التطبیقیة أكثر من الثقافة اإلعالمیة، كما أننا  .5

نحتاج مقابل كل إعالمي لدیھ ثقافة إعالمیة، ویستطیع التخطیط إلى عشرات لدیھم 
 .القدرة على التنفیذ، ویستطیعون إنتاج المواد اإلعالمیة  بمھارة

م ینبع من إطارھا العقدي وخالصة القول ھو أن ھذه البالد تحتاج إلى إعال   
) ٤١.(فالحكمة ضالة المؤمن أین وجدھا أخذ بھا. والفكري، ولكن ال یقتصر علیھ

ویحتاج  اإلعالمیون فیھا إلى االستفادة من النظریات اإلعالمیة والقواعد واألصول 
 . التي توصل إلیھا الغیر، إلى أبعد الحدود
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وھذا یعني عدم الوقوف منھا موقفا عدائیا أعمى، كما یعني عدم  قبولھا قبل    
استیعابھا استیعابا جیدا، وقبل فحصھا فحصا جیدا، للتأكد من عدم تعارضھا مع العقیدة 

 .اإلسالمیة  والتعالیم اإلسالمیة
والبالد في حاجة إلى تأصیل ال یقتصر على فرض الرقابة على ما یتم  استیراده من    

 مواد إعالمیة تحترم  األطر الفكریة والمثل العلیا بل یمتد إلى إنتاج. اإلنتاج العالمي
 .لھذه البالد

وھناك حاجة إلى إعالم ینبع من اإلطار العقدي والفكري المحلي ویلتزم بھا، ولكن    
إذ البد أن یكون عالمي المستوى، یفرض نفسھ . ال یقتصر على االستھالك المحلي

وقبل كل شيء أن یكون ذا . على الساحة العالمیة دون حاجة إلى الحمایة االستثنائیة
 )٤٢.(لیھ وسلم قد تعوذ من العلم الذي ال ینفعفائدة لألمة، فالرسول صلى هللا ع

وھناك حاجة إلى قدرات تستطیع التنسیق بین جھود الفقھاء  المجتھدین و اإلعالمیین    
ن المتخصصین، الذین لدیھم معلومات وافیة عن األجھزة الجدیدة المتطورة، وع

فقد ظھرت أجھزة جدیدة لم تكن موجودة قبل القرن الحالي، . االستعماالت الجدیدة لھا
وھذه كلھا . واستعماالت جدیدة لم  تكن معھودة في العصور الذھبیة لالجتھادات الفقھیة

 .في  حاجة إلى اجتھادات فقھیة تتعامل مع الواقع
وھناك حاجة إلى برامج تأھیلیة تعمل على تنمیة القدرة على إنتاج المواد اإلعالمیة      

 .ولیس على تنمیة ثقافة إعالمیة ذات مردود عملي محدود
وھناك حاجة إلى تنمیة كفایات في التدریس والتألیف تعطي الجانب العملي والمھني    

فھناك حاجة إلى من یعتني بھذا الجانب إما  بالترجمة األمینة أو التألیف الذي . حقھ
 .اصیل ویزخر باألمثلة الجیدة للممارسات اإلعالمیة الجیدةیسبر أغوار التف

بدال من  ،كما أن ھناك حاجة إلى المزید من الدراسات المیدانیة التشخیصیة   
االقتصار على التنقیب في الكتب التي ال صلة لھا باإلعالم والواقع األمثل انتساب 

 .الشجرة إلى   الماء
مناھجھا  ونتائجھا : ھناك حاجة إلى االطالع على الدراسات المقننة، المتقدمة   

 .لالستفادة منھا، بعد إزالة الشوائب إن كانت بھا شوائب
وھناك حاجة إلى االطالع على المدارس الفنیة المختلفة، في فن  التعبیر اإلعالمي      

 . وعرض األفكار بالوسائل اإلعالمیة
: لصراحة بین األطراف المختلفةوھناك حاجة إلى تنمیة مناخ یسوده التعاون وا   

 . المؤسسات المسئولة عن التأھیل والمؤسسات التي تستفید من  المؤھلین
وھناك حاجة إلى مناخ من التعاون والصراحة األخویة، والتنسیق داخلیا بین    

 .المؤسسات المسئولة عن التأھیل
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وھناك حاجة شدیدة إلى االعتناء ببرامج التأھیل في المرحلة العلیا والسیما في    
مرحلة الدكتوراه، فعلى عاتق أساتذة الجامعات تقع المسئولیة الكبرى في إعداد األجیال 

 .اإلعالمیة المقبلة إعدادا كافیا
  الحـــــــواشي

یشكر الباحث ندوة رؤساء أقسام اإلعالم حیث كانت الحافز إلعداد ھذا  البحث، وألن الندوة 
 .اأسھمت في إنضاج بعض أفكارھ

مكتبة : المدینة المنورة(ماجد عرسان الكیالني، تطور مفھوم النظریة التربویة اإلسالمیة  .١
 .٢٣- ٢١ص )  ھـ١٤٠٧دار التراث 

 .٢٩ - ٢٥المرجع السابق ص  .٢
 ). ھـ١٤٠٨مكتبة دار التراث : المدینة المنورة(ماجد عرسان الكیالني، أھداف التربیة اإلسالمیة   .٣
 ).١٤٠٣المركز العالمي للتعلیم اإلسالم  : مكة المكرمة(سعد الحصین، تصور إسالمي للتعلیم الثانوي  .٤
 ٤٤ص ) ١٤٠٢الكتاب العربي السعودي : جدة(محمود محمد سفر، اإلعالم موقف   .5 .٥

؛ بسیوني الحلواني، عرض لبحث محمد زین الھادي، حاجتنا إلى إعالم إسالمي، ٤٩ -
؛عبد ١٤٠٥إلسالمي، مجلة األمة شوال ؛ محمد سید محمد، اإلعالم ا١٤٠٢مجلة األمة 

 .ھـ٢٥/٦/١٤٠٧، ١٨الدعوة : الریاض(قضیة وحوار، : هللا المجلي، اإلعالم  اإلسالم ي
دار الفكر : القاھرة (٢عبد اللطیف حمزة، اإلعالم  في صدر اإلسالم  ط: انظر مثال .٦

دار : الكویت(إسالمیة  لالعالم ؛ محمد كمال الدین امام،  النظرة ال١٤-١٠ص ) ١٩٧٨العربي 

 دار :الریاض(؛ سید محمد ساداتي الشنقیطي، أصول اإلعالم اإلسالمي وأسسھ ١٢٢ -١١٧ص ) ١٤٠٣البحوث العلمیة 

 .الكتاب األول والثاني) ١٤٠٦عالم الكتب للنشر والتوزیع 
 مجلة المجتمع: الكویت(عبد القادر طاش، اإلعالم  اإلسالمي وفلسفتھ المتمیزة  .٧

٢٢/٥/١٤٠٨. 
مطابع جامعة : الریاض(ظمة الیونسكو، التدریب  اإلعالمي، ترجمة جامعة الریاض من .٨

 .٢١-١٨ص ) ١٣٩٨الریاض 
مطابع جامعة : الریاض(أحمد حسین الصاوي، التدریس   اإلعالمي   في الدول العربیة  .٩

؛ ٤٩، ٣٧؛ السعودیة ٢٧؛ الجزائر ١٦انظر الجامعة التونسیة ص ) ١٩٧٧الریاض 
 .١٣٢-١٣١؛ مصر ١١٩؛ لیبیا ١١٠، ١٠٣؛ لبنان  ٧٦؛ العراق ٦٣السودان 

سعید إسماعیل صیني، مناھج التأھیل اإلعالمي واألبعاد الخمسة للمعرفة، بحث مقدم  .١٠
 . ١٩٨٩إلى  الندوة السادسة ألساتذة التدریس اإلعالمي في الوطن العربي یولیو 

 .ـھ١١/٣/١٤١٠مجلة المجتمع : الكویت(حوار مع إسماعیل الشطي،   .١١
الشرق : لندن(صحیفة الشرق األوسط، الشیخ بن باز في حدیث خاص للشرق األوسط  .١٢

 ). ھـ٢٤/٦/١٤٠٨األوسط 
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ینبغي على الشباب أال یتركوا مجاالت اإلعالم  : مجلة المجتمع، فضیلة الشیخ بن باز .١٣
 ).ھـ١٧/٧/١٤١٠المجتمع : الكویت(للجھلة 

؛ عبد ١٤٠٨دار المجتمع : جدة(عبد العزیز ابن باز، الجواب المفید في حكم التصویر  .١٤
؛ عبد هللا بن زید آل ١٣٩٦المحاكم الشرعیة والشئون الدینیة : قطر(هللا بن زید آل محمود 

المحاكم : قطر(محمود، رسالة الخلیج في منع االختالط وما ینجم عنھ من مساوي األخالق 
دار : جدة(الغناء  ؛ محمد الحامد، حكم اإلسالم  في١٣٩٤الشرعیة والشئون الدینیة 

المدینة (؛ أبو بكر جابر الجزائري، حكم اإلسالم  في الموسیقى والغناء )١٤٠٧المجتمع 
 المؤلف نفسھ؛ محمد نجیب المطیعي، أحكام التصویر في اإلسالم  بین االباحة: المنورة

؛ دندل جبر، حكم اإلسالم  في الصور )١٩٨٧ـــ مكتبة المطیعي (والحظر 
؛ عبد هللا بن یوسف الجدیع، أحادیث ذم الغناء )مكتبة المنار ـــ: األردن، الزرقاء(والتصویر

؛ عبد هللا ناصح علوان، حكم )١٤٠٦مكتبة دار األقصى : الكویت(والمعازف في المیزان 
 ).١٤٠٧دار السالم : ـــ(اإلسالم  في وسائل اإلعالم  

؛ عبد الكریم زیدان، )١٨٧٧دار الفكر العربي : القاھرة(محمد أبو زھرة، أصول الفقھ  .١٥
؛ یوسف )١٤٠٨مؤسسة الرسالة : بیروت(حالة الضرورة في الشریعة اإلسالمیة  

١٩٨٨رابطة الشباب المسلم العربي : أمریكا الشمالیة(القرضاوي، عوامل السعة والمرونة 
.( 
٢٩/٢/١٤٠٩مجلة الدعوة : الریاض(مجلة الدعوة، بین یدي مؤتمر وزراء  اإلعالم ،  .١٦
.( 
الشرق : لندن... (ساعد العرابي الحارثي،  اإلعالم  اإلسالم ي مصطلح فارغ المحتوى .١٧

 ). ھـ٢٣/٤/١٤١٠األوسط 
مكتبة الخانجي : القاھرة(محمد سید محمد، المسئولیة اإلعالمیة في اإلسالم   .18 .١٨

: المدینة المنورة(؛ وانظر سعید إسماعیل صیني، ھل ھناك إعالم إسالمي ٩ص ) ١٤٠٣
 Ausaf Ali, An Approach to -١٤٠٨٫١٩ت في النادي األدبي  بالمدینة المنورة محاضرة ألقی

the  Islamization of Social and  Behavioral Sciences, The American Journal of Islamic  Social 

Sciences, September 1989 pp. 37-58.     إلى اإلعالم اإلسالم ي ؛ بسیوني الحلواني، حاجتنا 
؛ بسیوني الحلواني، اإلعالم اإلسالم ي في حوار مع الدكتور إبراھیم )١٤٠٢مجلة األمة (

 ).ھـ١٤٠٤مجلة األمة ذو القعدة (إمام 
سعید إسماعیل صیني، مفاھیم إعالمیة إسالمیة في المیزان، محاضرة في كلیة الدعوة  .١٩

 .ھـ١٤١٠و   اإلعالم 
 .المرجع السابق .٢٠
 .٩٧ص ) ١٩٨٦مكتبة سعید رأفت : القاھرة(م عمارة نجیب، فقھ الدعوة واإلعال .٢١
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جریدة الشرق : لندن(سعید إسماعیل صیني، كیف نتعرف على اإلعالم اإلسالمي؟  .٢٢
 ).٨/٦/١٤١٠األوسط 

رسالة دكتوراه : المدینة المنورة(سعید إسماعیل صیني، القائم باالتصال عند المسیحیین والمسلمین،  .٢٣
 ).١٤٠٨مقدمة إلى المعھد العالي للدعوة اإلسالمیة ، فرع جامعة اإلمام محمد ابن سعود اإلسالمیة  

 .صیني، مفاھیم إعالمیة، مرجع سابق .٢٤
جامعة الریاض : الریاض(أحمد حسین الصاوي، التدریس اإلعالمي  في الدول العربیة : انظر مثال .٢٥

١٣٩٨.( 
 سعید إسماعیل صیني، التأھیل اإلعالمي واألبعاد الخمسة للمعرفة،  بحث مقدم في .٢٦

 .١٩٨٩الندوة العربیة السادسة لعلوم اإلعالم واالتصال المنعقدة بالجزائر 
أحمد حسین الصاوي، المرجع السابق؛ جامعة الملك سعود، دلیل كلیة اآلداب  .٢٧
 .وتم االعتماد في تقدیر الساعات العملیة على الدلیل). ١٤٠٩كلیة اآلداب  : الریاض(
الصاوي، المرجع السابق؛ جامعة عبد العزیز، دلیل كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة  .٢٨
تم تقدیر الساعات العملیة حسب القواعد ). ١٤٠٩كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة : جدة(

المواد التي یحتمل أن یكون فیھا عملي مثل ) ٢النظر في توصیف  المادة، ) ١: التالیة
ھا  بصفتھا  ساعات من ساعات % ٣٠تم حساب ... التوثیق اإلعالمي، والمقال والتحریر

 .مواد التدریب العملي، و اآللة الكاتبة والطباعة تم اعتبار ساعاتھا جمیعا عملیة) ٣عملیة، 
كلیة الدعوة    : الریاض(خطة اإلعالم الدراسیة  ،الصاوي، المرجع السابق؛ جامعة اإلمام .٢٩

 .وتم اعتماد مقدمة الخطة كمصدر للمعلومات حول الساعات العملیة). ١٤٠٥اإلعالم  
وتم تقدیر ). عمادة القبول  والتسجیل: الریاض(جامعة اإلمام، دلیل جامعة اإلمام  .٣٠

الساعات العملیة بناء على القواعد التي تم استعمالھا عند تقدیر الساعات العملیة لجامعة 
 .الملك عبد العزیز

وأصول  كلیة الدعوة: مكة المكرمة(جامعة أم القرى، قسم اإلعالم اإلسالمي في سطور  .٣١
 . للمعلومات حول الساعات العملیة٣٥وتم اعتماد ما ورد في صفحة ). ١٤٠٥الدین 

المركز (الزبیر سیف اإلسالم ، علم  اإلعالم والسیاسات اإلعالمیة في العامل الثالث  .٣٢
 .٧١ص ) ١٩٨١العربي للدراسات اإلعالمیة

؛      جامعة ١٤٠٩خطاب من عمید المعھد العالي لسینما تتضمن مناھجھا في  .33 .٣٣
؛ )١٤٠٩كلیة الفنون التطبیقیة : حلوان(حلوان، الالئحة الداخلیة لكلیة الفنون التطبیقیة

ص ) ١٣٩٨جامعة الریاض : الریاض(حمدي قندیل، التدریب اإلعالمي في الدول العربیة 
٩٧-٩١. 

 .قندیل، مرجع سابق .٣٤
 .٢٧-٢٥قندیل، المرجع السابق ص  .٣٥
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 .٣٣قندیل، المرجع السابق ص  .٣٦
 .٤١ل، المرجع السابق ص قندی .٣٧
 .٥٦-٥٥قندیل، المرجع السابق ص  .٣٨
 .٦٤قندیل، المرجع السابق ص  .٣٩
 .قندیل، المرجع السابق .٤٠
 .١٥؛ وابن ماجة، كتاب الزھد ١٩الترمذي، كتاب العلم  .٤١
 .٧٣: مسلم، كتاب الذكر .٤٢

 ھـ١٤١٠/ ٩/ ٢٧سعید إسماعیل صیني في . د
 ،رئیس قسم اإلعالم بالمعھد العالي للدعوة اإلسالمیة

 فرع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
 

 


