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مكتب الثقافة ومؤسسات المجتمع الدني /الخمس

متعاون بقسم اإلعالم /كلية اآلداب /الجامعة األسمرية

المقدمة
تتزايد أهمية اإلعالم في العصر الراهن يوما بعد يوم ،وأصبح بوسائله المختلفة أفضل القنوات تأثيي ار وأسأرع ا وصأو
ألكبأأر عأأدد ممنأأن مأأن الجمأأاهير ،وسأأا ت أأوح وسأأائل اتصأأاج ديدأأة مختلفأأة اتيجأأة اأأدما يأأوح ا تصأأا ت ويأأوح
المعلومات ويوح الحاسب اآللي ،وت رت خدمات عديد ومتنوعة لتلبية ا

تياسأات المت ازيأد لرفأراد لأم المعلومأات

من أسل العمل والترفيه ،مدل :الحاسبات الشخصية المتنقلة ،وا تصأا ت الرمميأة ،واألليأال الضأوئية ،ومأا اأت عأن
ذلأ مأأن خأأدمات اتصأالية سديأأد  ،ومأأد احفأر هأأتا التلأأوح والتقأأدم الأت زأ دو العأأالم أدو أ مأأات وصأراعات كبيأر ،
زملت سوااب مختلفة عديد  ،و يمنن الخرو من أا

بالتنميأة ،سأيما واحأن اعأي

اآلن فأي عأالم العلأم والمعرفأة

والفكأأر وا افتأأاذ الأأت يتللأأب التفاعأأل مأأر معليأأات المر لأأة الراهنأأة ومواس أأة تحأأديات ا ،فلأأم يعأأد الص أ ار يتمدأأل فأأي
القأأو العسأأنرية والسأأيلر السياسأأية علأأم األ اح أي وا تالل أأا ،واامأأا ااتقأأل لأأم كيفيأأة اسأأتخدام المصأأادح اللبيعيأأة
بوسائل علمية ومخترعات تكنولوسية ديدة.
ن عمليأة التنميأة أساسأا تسأت دل تلأوير القأدحات البشأرية وتعبغت أا للتللأب علأم المشأاكل والعقبأات التأي تحأأوج دون
الوصوج لم السعاد التي انشدها ،والتنمية كعملية غايت ا الناس وأدوات ا الناس لتا فالمشاحكة العامة في تنفيتها من
دوح في عملية التنمية ،ومن هنا تبر أهمية اإلعالم في
أهم األسس للنجاذ ،ذن أساس النجاذ أن يصبح لكل فرد ٌ
المجتمر وكيفية استخدام وسائله المختلفة ب دل تعبغة الجماهير ذات المصلحة في التليير والتنمية.
ومأأن هأأتا المنللأأر حأح البا أأا أن يتنأأاوج فأأي هأأتو الوحمأأة سااب أاة محأأددا مأأن التنميأأة وهأأو التنميأأة السأأيا ية ألن هأأتا
المو أأو لأأه صأألة وييقأأة بالمو أأو الأأت تتناولأأه محأأاوح هأأتا المأأمتمر وكأأتل األمأأر ي أأم مدينأأة الخمأأس التأأي تملأ

معالم أيرية ومقومات سيا ية و باها هللا بمومر سميل واستراتيجي ومنأا معتأدج ممأا سعل أا فأي مصأال المأدن التأي
يمنن ا سأتفاد من أا فأي ا سأتدماح السأيا ي ومسأاهمت ا فأي الأدخل القأومي وخلأر بأدائل عأن الأنفق ،وزأملت الوحمأة
مجموعأأة مأأن التجأأاحب واألبحأأا

التأأي تناولأأت دوح اإلعأأالم والتنميأأة السأأيا ية فأأي مجتمعأأات أخأأرح يمنأأن ا سأأتفاد

من ا في الشثن المحلي ،الوحمة في مجمل ا عباح عن بحا منتبي ،ولم تتناوج د احسأة ميداايأة وتحليليأة ،اًأ ار لضأير
الومت ،يا تناولت الوحمة مقدمة عن اإلعالم والتنمية السأيا ية ،يأم اإلرأاح المن جأي الأت تضأمن مشأنلة الد احسأة
والتسأأات ت واألهميأأة واألهأأدال والد احسأأات السأأابقة فأأي هأأتا المو أأو  ،يأأم اإلرأأاح النًأأر  ،وهأأو تعري أ

اإلعأأالم و

التنمية السيا ية والجااب األخير من الوحمة يشمل الخاتمة.
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اإلشكالية
أصبح اإلعالم يستجيب

تياسات وملالب المجتمر من أسل ديمقرارية ا تصاج وذل عن رريأر التنميأة المحليأة

التأأي تضأأمن مشأأاحكة المجتمأأر المحلأأي ،وهأأتا

وتحقير تنمية زاملة فيه.

يتأأثتم

بتكأأايف كافأأة الج أأود ألسأأل تحسأأين أ أواج هأأتا المجتمأأر

لتا أصبح لزاما علينا معرفة دوح اإلعالم فأي تحقيأر تنميأة محليأة فأي السأيا ة فأي المجتمأر مأن خأالج مأدح اإلعأالم
علم تحقيأر التليأر المقصأود فأي السياسأة ،واسأتلالج المأواحد المحليأة وامنأا األفأراد با سأتفاد مأن دوح اإلعأالم فأي
التنمية السيا ية ،وهتا ما اود معرفته في هتو الوحمة وهو ررذ مشنلة الدحاسة والمتمدلة في التساتج اآلتي:
كيف يمكن االستفادة من وسائل اإلعالم في التنمية السياحية المحلية؟
األهمية
أ حم دوح وسائل اإلعالم بشنل عام في غاية األهمية؛ ألن ل ا مدح التثيير والتوسيأه فأي الأ أر العأام ،و نأا عليأه
تنبر أهمية هتو الدحاسة في عد اقاط ،من ا:
 -أا أأا تتنأأاوج مو أأو اإلعأأالم والتنميأأة فأأي مجأأاج السأأيا ة ،وهأأو مأأن المو أأوعات الجديأأد ذات األهميأأة بالنسأأبة

محليا وعر ّيا ،و خاصة في هتو الفتر التي تش د صحو الموارن العر ي وحغبته فأي المشأاحكة علأم
للموارن الليبيّ ،
مختلف األصعد
 أن هتا المو و لم تتم دحاسته بشنل وال سب علم البا ا في المجتمر الليبي. -تعمل هتو الوحمة علم سد النقص الوا ح في األدبيات المعنية ببرام اإلعالم والتنمية في مجاج السيا ة ،والأت

تعأأااي منأأه المنتبأأة المحليأأة والعر يأأة ،وسيس أ م فأأي ي أ ار الت أ ار

اإلعالمأأي فأأي مجأأاج يعأأد مأأن أهأأم المجأأا ت وهأأو

مساهمة اإلعالم في التنمية في مجاج السيا ة.
 تس م الوحمة في تقديم مقتر ات وج سبل ا ستفاد من دوح اإلعالم في التنمية في مجاج السيا ة.األهداف
 الكشف عن مدح اهتمام ا عالم بالتنمية في مجاج التنمية السيا ية من خالج الدحاسات والتجاحب األخرح . الكشف عن ربيعة واوعية المو وعات التنموية في مجاج السيا ة المحلية التي حكز اإلعالم علي ا. ب ار الدوح الت يلعبه اإلعالم في مجاج السيا ة في تحقير أهدال تنموية.التساؤالت
ن لكل مشنلة في البحا العلمي عد تسات ت ،وتسات ت هتو الوحمة تتمدل في اآلتي:
 ما الدوح الت يلعبه اإلعالم في مجاج السيا ة في تحقير أهدال تنموية. هل مدم اإلعالم برام هادفة أس مت في ل مشاكل التنمية في مجاج السيا ة المحلية؟ ما مدح مدح اإلعالم في تناسر س ود القلاعين الخاص والعام ؟نظرية ولبر شرام (دور وسائل اإلعالم في التنمية) (شرام)1970،
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تتنأاوج هأتو النًريأة دوح وسأائل اإلعأالم فأأي التنميأة مأن خأالج األيأر الأت تحديأأه وسأائل اإلعأالم فأي المحأيق الأأت
تعمأأل فيأأه ،ويأأر ق ز أرام بأأين وامأأر تركيأأز وسأأائل اإلعأأالم وا تصأأاج ،ومأأن يأأم الخأأدمات اإلعالميأأة التأأي تقأأدم ا فأأي

المدن الكبرح ويوسد اقأص زأديد فأي المأدن ال امشأية أو األحيأال والقأرح ،و سأب أحيأه هأتا األمأر موسأود فأي المأدن

الكبرح وال امشية في الدوج المتقدمة و النامية علم د سوا ودعا زرام لم س ار أبحا

عالمية في الدوج النامية

من أسل ياد المعلومات والدحاسات المختلفة عن ا و لمعرفة اإلمناايات اإلعالمية المتوفر في ا و هي ت دل لم:
تو يح الرتية في كل مأا يتصأل بعمليأة ا تصأاج وفعاليت أا ،و تسأتلير البلأدان الناميأة افأاع امأواج علأم مأالت

غير اا جة بسب عدم وسود معلومات وأبحأا  ،وسم أوح وسأائل اإلعأالم فأي الأدوج الناميأة متنأو الفغأات واأل أواج
ويصأأعب التنبأأم بأأردود أفعالأأه ،ووسأأائل اإلعأأالم الحديدأأة تحتأأا

لأأم البقأأا علأأم صأألة بجماهيرهأأا فأأي الأأدوج الناميأأة

تتحوج بسرعة و سب اًرية زرام فإن وتائف وسائل اإلعالم التنمو هي:
الرميأأب ،والتعلأأيم ،وتوسأأير اآلفأأاع الفكريأأة ،ومعرفأأة أسأألوب يأأا اآلخ أرين ،وتنميأأة التعأأارف بالتقريأأب بأأين النأأاس،
والتعرل وا رال علم مختلف األزيا في المجتمر ،هتو وتائف وسائل اإلعالم التنموية سب اًرية العأالم ولبأر
زرام .يا ح لأت اًريأة ولبأر زأرام بشأنل معاصأر بأين اإلعأالم والعالمأات العامأة و أين التنميأة ب أدل القأدح علأم

تنفيأ أ أ أأت األسأ أ أ أأاليب الجديأ أ أ أأد مأ أ أ أأن خأ أ أ أأالج الأ أ أ أأر ق الدقأ أ أ أأافي ا ستمأ أ أ أأاعي الشأ أ أ أأامل للعالمأ أ أ أأات والمعتقأ أ أ أأدات والقأ أ أ أأيم
مر عملية تلير الم احات و
وهتا

يمنن أن يتحقر

روح سيرها سنبا لم سنب مر التنمية.
من خالج اإلعالم وأدواته المتجسد فأي وسأائل ا تصأاج التأي تلعأب دو اح يويأا فأي

تأأتليل العقبأأات التأأي تواسأأه التنميأأة ،وتوسأأير افأأاع الف أأم والتعأأاون وايجأأاد المرتك أزات المعنويأأة واحاد التلييأأر واللحأأاع
بركب المعاصأر والتقأدم .والتثكيأد علأم مسأثلة النقأاو والحأواحات الخاصأة بالتنميأة مأن مبأل أوسأر القلاعأات الشأعبية
في اتجاو المشاحكة الورنية بعملية التنمية و رامج ا وخلل ا ،وفي هتا الشثن مام زرام بأدم بأين األبعأاد اإلعالميأة
وا متصادية وا ستماعية والسياسية ،واعتبر اإلعأالم وتيفأة متجأدد وأساسأية مال مأة للنمأو ا متصأاد فأي مرتك ازتأه
وافامه الشاملة ،ذ

يمنن عزج اإلعالم وأاشلة وسائل ا تصاج العامة عن ركة المجتمأر وتلأوحو ،التأي

ل أأا أن تسأأتلني عأأن هأأتو األس أأز بأأث

يمنأن

أأاج مأأن األ أواج ،بأأل تكأأون هأأتو الوتأأائف اإلعالميأأة مضأأاعفة واسأأتدنائية

واوعية ،في دوج العالم الدالا الت تكون مضية التنمية واإلعماح والبنا مضية هامة.
()1

و وج أهمية وسائل اإلعالم في التنمية فقد أسريت الدحاسة "

سنة 2012م تناولت دوح وسائل اإلعالم فأي التنميأة

والن أأوب ب أأا فأأي البلأأدان العر يأأة ،د احسأأة أأوج معالجأأة الصأأحافة فأأي معالجأأة مشأأنالت التنميأأة المسأأتدامة بأأالتلبير
علم عينة من الصحف العر يأة اليوميأة فأي الفتأر مأن 2007-2005م يأا مأام البا أا بتحليأل  )724مو أوعا

صحفيا سا ت م وادها في كبريات الصحف العر ية اليومية األهرام ،القبس ،الخلي  ،الصحافة ،السفير ) عن مضايا
ّ
التنميأأة المسأأتدامة فأأي البأأدان العر يأأة خأأالج فتأأر الد احسأأة وهأأي تمدأأل ذحو األ أأدا التنمويأأة فأأي المنلقأأة العر يأأة،
وكاات أهم النتائ التي توصلت لي ا الدحاسة أن التنمية البشرية علم مائمة اهتمامات الصحف العر ية عموما وذلأ
بنسبة  )%25.7وسا ت صأحيفة السأفير اللبناايأة األعلأم اهتمامأا بنسأبة  )%37.4كمأا تصأدحت سريأد الصأحافة
التواسية مائمة الصحف العر يأة اهتمامأا بالتنميأة السياسأية بنسأبة  ،)%32.2بينمأا سأا ت صأحيفة الخلأي اإلماحتيأة

) ) جمدي حممد عبداجلواد الداغر ،دور وسائل اإلعالم واالتصال يف دعم خطط التنمية املستدامة والنهوض هبا يف البلدان العربية ،دراسة حول دور الصحافة يف
معاجلة مشكالت التنمية املستدامة ابلتطبيق عينة على الصحف العربية  ، 2007 – 2005جملة حوليات اآلداب والتنمية االجتماعية  ،احلولية الثالثة الثالثون ،ص-8
1
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في صداح وسائل اإلعالم العر ية اهتماما بالتنمية ا ستماعية بنسأبة  )%31أمأا سريأد القأبس الكويتيأة ف أي األعلأم

اهتماما بالتنمية اإلداحية بنسبة  ،) %10.2من خالج اتائ هأتو الد احسأة تختلأف اهتمامأات كأل علأم األخأرح وذلأ

حاسر لسياسية واهتمامات كل صحيفة لكن كل الصحف تناولت مو و التنمية خدمة هتماما مرائ ا أو متتبعي ا".
المحور الثاني:
تمهيد
أصبح مصللحي اإلعالم ،والتنمية ،من المصللحات التي فر ت ا ربيعة التلوح المجتمر ،والعولمي ،يا ن

كال من ما يشنل عنص ار أساسيا من عناصر الحضاح  ،واليات تقدم ا ،ومد ميل مديما؛ ن ا متصاد عصب الحيا .
تعريف اإلعالم اصطالحا:
يراد باإلعالم في ا صلالذ أ د أمرين:
األوج "هأأو ذل أ العلأأم الأأت يبحأأا ويأأدحس الوسأأائل والتقنيأأات والنًريأأات التأأي تتصأأل بالعمليأأة اإلخباحيأأة ،مأأن يأأا
اليات أا وأغ ار أ ا ،وأرراف أا كأل ذلأ يأدحس

أمن تخصأص أكأاديمي يسأمم بأاإلعالم ،والدأااي يسأمم بأاإلعالم ف أو
(.)2

عملية النقل التي يتم ب ا يصاج خبر ،أو فكر  ،من ررل اامل مرسل ،لم ررل منقوج ليه وهو مرسل ليه"

ويعرفأأه بعأأر خب أ ار اإلعأأالم وا تصأأاج بثاأأه " :ارأأة ال أ أر العأأام علمأأا بمأأا يجأأر مأأن أمأأوح و أواد  ،س أوا فأأي
الشأأمون الداخليأأة أو الخاحسيأأة ،بينمأأا يأأرح اخأأرون بأأثن اإلعأأالم هأأو :تزويأأد النأأاس باألخبأأاح الصأأادمة والمعلومأأات
الصحيحة والحقائر الدابتة التي تساعدهم علم تكوين أح صائب في وامعة معينة"(.)3

أنواع وسائل اإلعالم
وسائل اإلعالم متنوعة ومتعدد  ،وتتميز بتعدد وتائف ا يا يوسد اوعان من اإلعالم:
 -اإلعالم الوجاهي(الشخصي) المقابالت الشخصأية ،يعأرل هأتا النأو بثاأه اإلعأالم الأت يأتم بأين فأرد و اخأر ،أو

بأين فأرد وا أد و مجموعأة محأدود مأن األفأراد ،ويتسأم اإلعأالم الوسأاهي بقأو الحضأوح ،فالمرسأل فيأه ا أر وهأو
الرسالة اإلعالمية  ،مما يزيد في مو تثيير حسالته وفعاليت ا بنبرات صوته ول جته وازاحته و ركاته.
 اإلعالم الجماهيري :أدت التلوحات ا ستماعية ،وا متصادية والدقافية ،والسياسية ،والتعليمية ،وتلبيقاتالدوح العلمية والتقنية في مجاج ا تصاج لم سعل اإلعالم سماهير  ،فقد أصبحت الوسائل هي املة الرسالة بدج
الفأرد ،وأصأبحت هأي املأة الرسأالة اإلعالميأة لقأدحت ا علأم يصأاج الرسأالة لأم الماليأين فأي ومأت وا أد ،وتتنأو

وسائل اإلعالم وهي تعتبر الوسيق في العملية ا تصالية بين المستقبل والمتلقي ،وتنقسم لم:

ا تصأاج الشخصأي ،الملويأات والملصأقات ،والنأدوات والمحا أرات والمأمتمرات ،والصأحف والمجأالت ،والبأا
اإلذاعي ،البا المرئي ،واإلاترات.
ووساائل اإلعاالم :وهأي الشأف ية وتنقسأم بأدوحها لأم الخلأب والنأدوات ،ووسأائل اإلعأالم المنتو أة وتشأمل الكتأاب

والرسائل ،ووسائل األعالم السمعية والبصرية وتضم المحلات المسموعة والقنوات المرئية.
) ( 2الصحافة واإلعالم ،صحيفة احلوار املتمدن االلكرتونية  ،العدد  ،2010.3.7 ، 2937اتريخ الزايرة 2017.9.5
) ( املرجع السابق
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وظائف اإلعالم
سعم اإلعالم لم تحقير وتائف معينة في المجتمر ،وترتبق هتو الوتائف أساسا بف م الدوح الت يقوم به اإلعالم
فأي المجتمأر ،و ا تياسأات النأاس الماديأة والفكريأة ،ولأتل فأإن هأتو الوتأائف تختلأف مأن مجتمأر لأم اخأر ،ومأن
مر لة يمر ب ا المجتمر الوا د لم أخرح ،ومن وسيلة عالمية لأم أخأرح ،ول أا سأمات مختلفأة ،وأ يااأا متنامضأة،
لأم تبأاين ايأاح اإلعأالم واختالف أا فأي المجتمعأات اإلاسأااية

أبيا يأمد
األمر الت يجعل ل أتو الوتأائف رابعأا اس ّ
ويحدد أغلبية حساج اإلعالم وتائف اإلعالم علم النحو اآلتي :الدليمي)2011،

 تزويد الفأرد بالمعلومأات الضأروحية ليسأتلير ف أم افسأه ومجتمعأه وعالمأه ،وليسأتلير التصأرل عأن علأم ومعرفأة،وأن يتوصل لم مراح سليم.
فعالين فأي المجتمأر ،ومشأاحكين فأي الحيأا
 التنشغة ا ستماعية :أ توفير المعرفة الضروحية لجعل الناس أعضا ّالعامة ،ولدعم التآ ح والوعي ا ستماعيين.
 الدوافر بمعنم دعم األهدال المبازر والن ائية للمجتمأر ،وتشأجير الأدافر لأم ا ختيأاحات والتللعأات الشخصأية،ودعم األاشلة الخاصة باألفراد والجماعات التي تتجه صوب تحقير األهدال المتفر علي ا.
 -الحأواح :أ تبأادج اآل اح فأي الحقأائر القائمأة للوصأوج لأم اتفأاع ول أا وتو أيح مختلأف وس أات النًأر أوج

القضايا الم مة.

يعز التلوح الدقافي والفني والعلمي وتكوين الشخصية واكتساب الم احات.
 التر ية واشر المعرفة وفر احو ّ -الترفيه أ

التسلية واإلمتا علم الصعيدين الفرد والجماعي.

 -التكامل ويعني توفير الفرص لرزخاص والجماعات واألمم بما ينفل الوصوج لم حسائل متنوعة تحقر اسات م

من التعاحل والتفاهم.

 التسوير واإلعالن بمعنم اإلس ام في تنشيق ا متصاد عن ررير التروي للسلر والخدمات وتسويق ا. التحرير وذل عن ررير يجاد عالمة فكرية عارفية بين الفأرد والومأائر والًأواهر والتلأوحات ،عأن رريأر اشأراألخباح وتحليل ا من وس ة اًر محدد .
 -الدعايأة وتكأون بتقأديم المأاد اإلعالميأة التأي تعتمأد أساسأا علأم التحليأل العميأر لر أدا

والًأواهر مأن مومأف

يديولوسي محدد ،والتي تتوسه أساسا لم ذهن القاحئ أو المستمر أو المشاهد) و لم وعيأه ومناعاتأه بقصأد يجأاد

تكون األسس العامة لتفكيرو وف مه األ دا
مناعات عميقة ودائمة ّ

وسلوكه في المجتمر.

 التنًيم ذا كأان التنًأيم يحأدد بمعنأم كيأف يمنأن تلييأر األزأيا با تجأاو وكيأف يجأب أن افعأل هأتا الشأي فأإنالتنًيم يحدد المللوب.
المحور الثالث:
تعريف التنمية لغة :يرسر هتا المصللح لرصل الللو الداليي ن م ح) وهو بمعنم الزياد  ،والنقل فمن الزياد

مول م مدال :اما النبات ،والنمو ا متصاد  .ومن النقل مولنا :فالن ينمي عن غيرو ،أ ينقله عنه ،ويرفعه ويسندو
ليه وتنمية الشي تعني احتفاعه من مو عه لم مو ر اخر أعلم.
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تعريف التنمية اصطالحا
وسيلة تستلير من خالل أا الأدوج الناميأة التصأد لعوامأل التخلأف ،بتبنأي خصأائص أو سأمات المجتمعأات المتقدمأة

يأأرح بعأأر علمأأا التنميأأة أا أأا عمليأأة تسأأتند لأأم ا سأأتلالج الرزأأيد للم أواحد ب أأدل مامأأة مجتمأأر أأديا ،والأأبعر
ا خر يرح بثن التنمية هي عملية دينامينيأة ،وزأاملة ،ومعقأد  ،وعميقأة ،وواعيأة ،ومقصأود  ،ومدحوسأة تأتم باإلاسأان

وم أأن أس أأل اإلاس أأان ،وت أأدل ل أأم

أأدا

تح أأو ت واس أأعة وز أأاملة وعميق أأة ف أأي المجتم أأر وف أأي مختل أأف المج أأا ت

ا متصادية وا ستماعية والدقافيأة واإلعالميأة ،وكمأا تعأرل بثا أا العمليأة المدحوسأة والموس أة التأي يقأوم ب أا المجتمأر
من أسل التلوير والتعديل في الحيا ا متصادية وا ستماعية وا اتقأاج ب أا مأن وامأر متخلأف لأم وامأر متقأدم ،وذلأ
بواسلة عدد من الوسائل و األدوات.
العالقة بين اإلعالم والتنمية
يعأد اإلعأالم مأن أهأم أدوات التنميأة بمختلأف أاواع أا ،ذ اأه هأأو مأن يخلأر تلأ الدقافأة التنمويأة فأي أوسأاط المجتمأأر

عن رريأر اات اسأه لسياسأة عالميأة توعويأة ،توسأه السأامر أو القأاحئ أو المشأاهد لأم فعأل ،أو القيأام بثاشألة تسأ م

فأأي دفأأر عجلأأة التنميأأة لأأم األمأأام ،ويعتبأأر اإلعأأالم فأأي أغلأأب دوج العأأالم الصأأناعية م أرا وامعيأأة دميقأأة للشأأثن العأأام
والخاص في هتو الدوج ،تم أصبح يعرل بالسللة الرابعة ،وأدح اإلعالم ا متصأاد والتنمأو دو اح متناميأا وم مأا
لتقدم مسيرات دوج عأد وتلأوير أدائ أا بنفأا

وا أحة ،و يخفأم علأم الجميأر أن ا متصأاد الرممأي الجديأد هأو فأي

وامأأر األمأأر اتأأا المحصأألة الفكريأأة البشأرية التراكميأأة ،فيمأأا أصأأبح يللأأر عليأأه حأس المأأاج البشأأر والأأت يشأأنل فيأأه

اإلعالم عنص ار يويا ،ومياسا علأم ذلأ هنأاك سأماج يفأرب افسأه :هأل لعبأت وسأائل اإلعأالم دو اح يجابيأا فأي أا
الموارنين علم المشاحكة الفعالة في اجاذ خلق التنمية ؟ لرسف بعيدا عن المبازر والفجاسة والبرام الخلابيأة
اجد س اما عالميا فعا في هتا المجاج .الرميحي)1989،
ولأأم يعأأد مسأأتلر ا أن اأأرح أزأأنا مختلفأأة لشأأركات عالميأأة امتصأأادية تتب أوأ موامأأر حئيسأأية فأأي مائمأأة أكبأأر الشأأركات
العالمية ،علم حأس ا زركة ماينروسوفت ،التي تمننت من الوصوج لم ما ققته علأم صأعيد اإلعأالم ا متصأاد ،

بسأأبب يقافأأة ح بأأة وفكأأر مابأأل للتلأأوح يحتأأرم المعلومأأة ويقأأدحها ،وينأأرس الوسأأيلة اإلعالميأأة لإتيأأان ب أأا ،ااهيأ عأأن
األاًمة والتشريعات المساعد لالستدماح واألبحا

والتلوير في هتا النلاع التي أسفرت عن اتائ مب ر ومميز .

ويأرتبق تلأأوح أدا اإلعأأالم ا متصأأاد والتنمأأو احتبارأا وييقأأا برغبأأة هأأتو الأأدوج فأي تحسأأين المنأأا ا متصأأاد ب أأا

بصأأوح عامأأة ،وتحسأأين دحسأأة الشأأفافية ب أأا وا سأأتعداد المللأأر لقبأأوج ال أ أر وال أ أر اآلخأأر ،واذا تمعنأأا فأأي تجر تنأأا
المحلية ببلداانا العر ية اجأد مأر األسأف الشأديد أن و أر اإلعأالم ا متصأاد والتنمأو هأ

و أعيف لللايأة ،وذلأ

حتبار أ أأه بص أ أأوح مباز أ أأر بض أ أأعف المنًوم أ أأة ا متص أ أأادية ،ومحدودي أ أأة النق أ أأد والدقاف أ أأة اإلعالمي أ أأة بص أ أأوح عام أ أأة.
محمد)1988،
يحمل وسائل اإلعالم مسغولية المسأاهمة فأي عمليأة التنميأة ،وخاصأة بعأد أن أصأبحت وسأائل للتأثيير فأي
وهناك من ّ
األفكاح والسلوك وا تجاهات ،ووسائل مساعد في التعليم والتوسيه والتدقيف ،واشأر األفكأاح المسأتحدية ،ومأد ققأت
بعأأر الممسسأأات التنمويأأة المحليأأة اجا أأا ملحوتأأا فأأي اسأأتخدام وسأأائل اإلعأأالم فأأي المسأأاهمة فأأي بعأأر مجأأا ت
التنمية.
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وفي بالداا ارح أن اإلعالم ا متصاد والتنمو  ،كان و يزاج لم د كبير لليوم

يفي باللرب المللأوب وكااأت

بالتالي المعلومة ودمت ا أ ادية المصدح ،وكااأت وما الأت لأم أد كبيأر تعتمأد فأي مصأداميت ا وسأديت ا علأم ا تجأاو
والتوسيه المللوب للسياسة ا متصادية العليا وأولويات ا ،وهو األمر الت يمير علم دمة المعلومة وأهميت ا.

ومر دخولنا القرن الحأاد والعشأرين ،وتنأو مصأادح المعلومأة ا متصأادية،

يمنأن السأماذ با سأتمراح علأم الأن

التقليأد  ،بأأل أصأأبح مأأن الضأأروح تلأأويرو ،وكأأان ل ازمأأا أن تكأون المبأأادح مأأن القلأأا الخأأاص ،سأوا علأأم الصأأعيد

المرئي ،أو المنتوب ،وأخي ار علم المستوح اإللكترواي ،و قيت هتو المحاو ت أسير المنا العام دون أن يحد

في ا

التلوح المللوب ،وذل ألن مجالي ا متصاد واإلعالم لم ينا التلوح المللوب علم المستوح المحلي.
وفأأي

أأو أن هأأتو الد احسأأة تحأأاوج التعأأرل علأأم الأأدوح الأأت تقأأوم بأأه وسأأائل اإلعأأالم فأأي مجأأاج التنميأأة السأأيا ية،

كوا د من أهم الوسائل فأي مجأاج التوعيأة بأالخلق التنمويأة ،االالمأا مأن ا عتقأاد بأثن السأبيل الو يأد للأتخلص مأن
التخلأأف هأأو التنميأأة الشأأاملة فأأي كافأأة المجأأا ت ا ستماعيأأة وا متصأأادية والدقافيأأة والسياسأأية ،واً أ ار ألن محأأاو ت
التنمية التي تمت في بعر الدوج المتخلفة مد فشلت لتركيزها علم المجاج ا متصاد فقق .منصوح)1987،
طبيعة السياحة
أن اسأات
أن منشأث السأيا ة يعأود لأم اشأث اإلاسأان افسأه و ّ
يرسأر األسأتاذ" زأمولر سوسأتال " وهأو خبيأر سأيا ي ّ
اإلاسان اللريزية كاللعام واألمن هي التي دفعته لم السفر والتر اج ،فعندما كاات منلقته توفر له اسياته من
اللعام واألمن ،بدأ يبحا عأن منأارر تأوفر لأه ذلأ ،

أافة لأم حغبأة اإلاسأان فأي التلييأر المممأت لمنأان مامتأه،

وهو ما اسميه اليوم" السيا ة "كتل ساهمت الديااات في اشث وتلوح السيا ة ،ومن أهم ا "الديااة اإلسالمية والتي
تشمل الزياح لم األماكن المقدسة كالح الت يلعب دو اح فعأا فأي تنميأة وتلأوير السأيا ة ،مأر تقأديم ا وتعريف أا
لللير" السنر)1999،

تعريف السياحة
هناك العديد من التعاحي

للسأيا ة وفقأا آل اح الم تمأين بمعرفأة ربيعت أا ومنواات أا وسوااب أا ووفقأا لأ أر

المنًمأات

العالمية والدولية الم تمة بالسيا ة الدولية ،وسنسرد أهم التعريفات:
السأيا ة هأي سميأر أزأناج السأفر واإلمامأة للسأنان غيأر المحليأين ،و أنفس اللريقأة يعرف أا" فيلنأر علأم أا أا ااتقأاج

األفراد خاح الحدود السياسية للدولة التي يعيشون في ا " يعرف ا حو نسون مد تزيأد علأم أح أر وعشأرين سأاعة وتقأل
عن عام وا د ،علأم أن

األخرح( ومر أن هتا التعري

ينأون ال أدل مأن و اح ذلأ اإلمامأة الدائمأة أو العمأل أو الد احسأة أو مجأرد عبأوح الدولأة
تعتمدو األمم المتحد

أاأه امتصأر علأم السأيا ة الدوليأة الخاحسيأة وأهمأل السأيا ة

الداخلية.
وهناك تعري
البلد والتي

أخر هو أن "السيا ة مجموعة الًواهر واأل أدا

والعالمأات الناتجأة عأن سأفر وامامأة غيأر أصأحاب

ينون ل ا احتباط بث اشاط ح حي أو اية لإمامة الدائمة ،يا تكون بمدابة الحركة الدائرية التأي يبأدأ

في أا الشأخص أو المجموعأة التر أاج ،بدايأة مأن البلأد األصألي أو منأان اإلمامأة الدائمأة و الن ايأة العأود لأم افأس
المنان" مقابلة.)1999،
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مساهمة السياحة في االقتصاد العالمي

()4

 خالج العشرية األخير ساهمت السيا ة بنسبة  11 %من مجمو اإلاتا المحلي. -وفرت احو  200مليون فرصة عمل ،أ

والي  8%من مجمو فرص العمل في العالم.

 -ساهمت السيا ة بنحو  5,5مليون فرصة عمل سنويا لم غاية عام2010

 -بلغ الدخل السيا ي لعام  2001احو  462بليون دو ح؛ أما سنة  2006فنحو  762ملياح دو ح.

 -احتفا عدد السياذ في العالم بنسبة  5%خالج النصف األوج من عام  ، 2012ليبلغ  467مليون

سائح ،وسق تومعات بثن يتجاو الرمم اسز الملياح بن اية العام و داية  ، 2013سب تقرير منًمة
السيا ة العالمية.
أهمية اإلعالم في مجال التنمية السياحية
 -التلأوح ال ائأل لوسأائل اإلعأالم ومأدحت ا الكبيأر فأي التأثيير علأم الأ أر العأام ،وأهميأة اإلعأالم فأي يأا الشأعوب

واألمأم "،باعتبأاحو عنصأ ار أساسأيا مأن العناصأر التأي تشأنل هينأل المجتمأر و نيتأه ا ستماعيأة والدقافيأة والتر ويأة
والمعرفية والسياسية وا متصادية".

 يقأوم اإلعأالم السأيا ي بتزويأد النأاس بمأا يحتأاسون لأم معرفتأه مأن المعلومأات التأي تسأاعد علأم اتخأاذ القأ ارحاتوتحديد الموامف مبل الر الت السيا ية ،ف و يقوم بإزبا

اسات الجم وح وخدمته.

 ينتسب اإلعالم السيا ي أهمية خاصة اتيجة لالهتمام العالمي بالسيا ة و ياد المنافسة العالمية بينالكدير من الدوج باإل افة لم منافسة سلعة السيا ة افس ا لليرها من السلر وموت ا امتصاديا.
 -مدحته علم تنمية الشعوح بال وية والخصوصية اإلسالمية ،وكتل

عالم الناس بثهدال السيا ة

و رامج ا من خالج التركيز علم أهدال ا تصاج من اا ية واألهدال اإلمناعية من اا ية أخرح.
-كأتل مدحتأه علأم اشأر الدقافأة المتعمقأة والمتخصصأة فأي السأيا ة ،مسأتلال اإلمناايأات الفنيأة لوسأائل اإلعأالم

وتقنيات ا تصاج المتلوح األخرح.

استماعيأا وسياس ّأيا واآليأاح التأي يمنأن أن تترك أا علأم المجتمأر ومدحتأه
يقافيأا و
ّ
 ت ازيأد اإل سأاس بثهميأة السأيا ية ّعلم ياد دحسة الوعي والمعرفة وتلمس اسات المجتمر ومشنالته الحقيقية في مجاج السيا ة والمجا ت المتعلقة
ب ا ،واب ار أوسه يا المجتمر المختلفة والتقدم الت يعيشه.
 التعأاون مأر المتخصصأين فأي مجأاج السأيا ة والمجأا ت التأي تتعلأر ب أا وتلويرهأا لخدمأة المجتمأر و ألالمشأنالت التأي تتللأب المواس أة بثسألوب علمأي وتعأاون أفأراد المجتمأر مأر المتخصصأين عبأر وسأائل اإلعأالم

السيا ي.
 -مدح اإلعالم السيا ي علم توصيل المعلومات المتخصصة لجم وح عام بثساليب متنوعة ووسائل متعدد يس ل

علأم المسأتقبل ف م أا واسأتيعاب ا ممأا يسأ م فأي ترفيأه العقأوج والتأثيير علأم الموامأف وا تجاهأات وتحفيأز الفكأر

والعقل.

) ) ورقة علمية بعنوان دور اإلعالم يف حتقيق التنمية املستدامة مقدمة املنتدى اإلعالمي السابع للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال يومي .11.12ابريل 2016
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 يأوفر اإلعأالم السأيا ي فرصأة للمسأتدمرين والعأاملين والقأائمين علأم السأيا ة لإعأالن والتأروي لمشأروعات موأاشلت م السيا ية ،ويشجر علم ياد المستدمرين والمشروعات.
أهداف اإلعالم في مجال السياحة
تثتي أهدال اإلعالم في مجاج السيا ة من اللبيعة الخاصأة بصأناعة السأيا ة ،وتعأد مماحسأته ذات سأ ام م أم فأي
تنمية امتصاديات العمل السيا ي مأن خأالج الكشأف عأن الفأرص ا سأتدماحية فأي هأتا المجأاج ،و أا حوذ التنأافس

بأين المنأارر السأيا ية والمسأتدمرين لتلأوير منتجأات م السأيا ية ،فضأال عأن أهميأة اإلعأالم السأيا ي فأي النأوا ي
ا متصادية يا تتضاعف أهميته في تل وسود رلب كامن علم السيا ة يمنن تحويلأه مأن خأالج س أود اإلعأالم
و استخدام ا تصاج التسويقي لم رلب اشق ،وفيما يتعلأر بثهأدال اإلعأالم فأي مجأاج السأيا ة ،ف أي كديأر  ،اأتكر

من ا:

أهدال ورنية :تتمدل في غرس حوذ ا اتما لدح الموارنين واب ار الوسه الحضاح والمتميز للبلد وتحفيأز دوافأراإلمباج علم السيا ة الداخلية،

افة لم العمل علم تيسير التوافر ا ستماعي بين مختلف مستويات التحضر في

المجتمر.
-أهأدال بيغيأة :يأا يأدعم اإلعأالم فأي مجأاج السأيا ة التوسأه اإليجأابي للتعامأل مأر البيغأة فأي المنأارر السأيا ية

والتعريأ

بمقومأات السأيا ة البيغيأة فأي البلأد،

أافة لأم تنميأة الأوعي العأام بثسأاليب ا سأتخدام األمدأل للمنتجأات

السيا ية.
أهدال استماعيأة :فأاإلعالم فأي مجأاج السأيا ة يأدعم التوسأه ا ستمأاعي احأو صأناعة السأيا ة ويعمأل علأم ت يغأةالمجتمر لتقبل السيا ة وفقا لمف وم ا الت تقرو أعلم المستويات في الدولة،

افة لم أاه يعمل علم تعزيز ا ترام

الموارنين للسيا ة بجمير فغات م وأاواع م والتعامل مع م بصوح سنة من منللر الضيافة الكريمة.

-أهدال يقافية :يا يعمل اإلعأالم فأي مجأاج السأيا ة علأم التعريأ

بأالت ار

الدقأافي المأاد وغيأر المأاد للبلأد

ودعم ا ت ار م السياذ غيأر المأوارنين لخصوصأية المجتمأر ويقافتأه ،كمأا يعمأل علأم تشأجير المحافًأة علأم الفنأون
والصناعات الحرل التقليدية.
ياديأا فأي اعأاو ا سأتدماح اإليجأابي لصأناعة السأيا ة
-أهدال امتصادية :اإلعالم في مجأاج السأيا ة يلعأب دو اح ح ًّ

فأي دعأم ا متصأاد الأورني ،فضأال عأن التعريأ

بأالفرص ا سأتدماحية المتا أة فأي المجأا ت المتعأدد لصأناعة

السيا ة ،كما يعمل علم تعزيز مبدأ الشراكة بين الج ات ذات العالمة بصناعة السيا ة وسمير ملاعات المجتمر.
الوسائل اإلعالمية التي تستخدم في مجال التنمية السياحية
مأأن الوسأأائل اإلعالميأأة التأأي تسأأاهم فأأي التنميأأة السأأيا ية الوسأأائل المرئيأأة والصأأوتية مدأأل القنأوات الفضأأائية واألفأأالم
السأأينمائية وأزأأررة الفيأأديو والكاسأأيت هأأتو تسأأتخدم الصأأوح المتحركأأة والصأأوت بالنسأأبة للوسأأائل المرئيأأة وهأأتو تعأأد
وسأأائل عأأالن واعأأالم معأأا ،أمأأا الوسأأائل الصأأوتية تعتمأأد علأأم خاصأأية الصأأوت أ التأأي تخارأأب اسأأة السأأمر عنأأد
السأأائح س أوا مأأن خأأالج األ اديأأا ،والمحا أرات ،والح أواحات ،والمقأأابالت ،والموسأأيقم ،واألص أوات ،هأأتا مأأا يعأأرل

با تصأأاج الشخصأأي ،وهنأأاك المأأمتمرات السأأيا ية أسأألوب مأأن أهأأم الوسأأائل اإلعالايأأة واإلعالميأأة بالنسأأبة للشأأركات
السأأيا ة ،يأأا تقأأوم الشأأركات السأأيا ة الناسحأأة بعقأأد مأأمتمرات لمنأأدو ي وحسأأاج البيأأر والأأوكال السأأيا يين العأأاملين
لأأدي ا والتأأابعين ل أأا لتع أريف م بأأالبرام السأأيا ية الجديأأد وخلأأق وأهأأدال الشأأركات ،ويقأأوم منأأدو و اإلذاعأأة ومحأأرحو
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البأرام السأأيا ية اإلخباحيأأة بتلليأأة هأأتو البأرام السأأيا ية واذاعأأة فقأرات خباحيأأة واعالايأأة عن أأا وهأأي تمدأأل عناصأأر

سأأتب واي أأاح للسأأياذ ،وتس أأتخدم اإلذاعأأة المرئي أأة والمس أأموعة أيضأأا كوس أأيلة زأأديد الت أأثيير علأأم الجم أأوح ،وهن أأاك
اإلذاع أأات الداخلي أأة م أأن وس أأائل اإلع أأالن الس أأيا ي ،وه أأي ذات الل أأابر الخ أأاص ،تس أأتخدم ف أأي المل أأاحات والمأ أواا

والمعاحب والمتا ف ،وهناك او أخر وسائل اإلعالم هي الصحف يا يلأالر السأائح الصأحيفة اليوميأة فيجأد مأن
بأين صأأفحات ا عالاأا موس أأا ليأه يأأزودو بالمعلومأات التأأي هأو فأأي اسأة لي أأا ،وكأتل الحأأاج ينلبأر علأأم المجأأالت
والدوحيات السيا ية والملصقات والكتب واألدلة السيا ية ،وتأروي النشأاط السأيا ي ،يأا تسأتخدم األلأوان والصأوح ،
وهنأأاك اإلعأأالم اإللكترواأأي المتمدأأل فأأي الموامأأر والصأأحافة اإللكتروايأأة وموامأأر التوصأأل ا ستمأأاعي التأأي تسأأتخدم

كوسيلة تروي وتسوير سيا ي ،وكأتل األمأر اإلعالاأات الضأوئية ،يأا تو أر فأي الميأادين الكبأرح وعلأم اللأرع
وأعمد اإلااح داخأل المأدن والملأاحات والمأواا ومأد تكأون يابتأة ومتحركأة أو لكتروايأة والمعأاحب السأيا ية واأل يأا

الورنية والتقليدية ،والرايات أو األعالم السيا ية تستخدم في الم رسااات السيا ية ،ووسود هتو الوسائل يسأاعد علأم

ستب السائحين وتوليد الرغبة لدي م لمعرفة هتا البلد المرفو علمه ،وكأل الوسأائل السأابقة هأي وسأائل عأالم سأيا ي
تساهم في اإلعالم واإلعالن والتروي السيا ي ،فاإلعالم السيا ي

يقوم

عن ررير هتو الوسائل والوسائق.

السياحة اإللكترونية في الدول العربية
لأأم تكأأن الأأدوج العر يأأة بعيأأد عأأن التلأأوحات فأأي مجأأاج السأأيا ة ا لكتروايأأة ،يأأا مأأرحت الأأدوح السادسأأة للمجلأأس
الأأو اح العر أأي للسأأيا ة ا لكترواي أأة ،المنعق أأد خأأالج زأ أ ر م أأايو 2003م بنأأا عل أأم امتأ أراذ مأأن الس أأعودية ،تم أأت
الموافقأأة عليأأه المجلأأس الأأو اح العر أأي للسأأيا ة فأأي دوحتأأه السأأابعة عأأام  2004م ودعأأا الأأدوج العر يأأة لأأم اعتمأأاد
اتائجه والعمل تنفيت توصياته.
أسريأأت د احسأأة أأوج كيفيأأة تنًأأيم السأأيا ة ا لكتروايأأة ومردودهأأا علأأم صأأناعة السأأيا ة

للبا أأا يوسأأف محمأأد

وحدااأأي ،مأأاحس  2009مّ ،بينأأت الد احسأأة الترتيأأب العأأام للأأدوج العر يأأة فأأي تقريأأر التنافسأأية السأأيا ية العالميأأة لعأأام
 ،2008كمأأا ز أأملت الد احس أأة مع أأايير التقيأأيم متمدل أأة ف أأي :التشأ أريعات القائم أأة ،والبنيأأة التحتي أأة م أأن مل أأاحات ور أأرع
وغيرها ،و نية تكنولوسيا المعلومات والمواحد البشرية ،وكشفت الدحاسة عن المركز المتثخر الأت تقأر فيأه ليبيأا ،يأا
سا ت في المرتبة  104عالميأا والمرتبأة مأا مبأل األخيأر فأي ترتيأب الأدوج العر يأة وفأي المرتبأة  115عالميأا بالنسأبة
للبنيأأة التحتيأأة و نيأأة األعمأأاج ،وسأأا ت فأأي المرتبأأة  75بالنسأأبة لإرأأاح التش أريعي ،وفأأي المرتبأأة  91عالميأأا بالنسأأبة
للبنية التقنية والمرتبة  99بالنسبة للموحد البشرية.
تقرير التنافسية العالمية في مجال السياحة العالمية اإللكترونية لعام 2008م والترتيب العام للدول العربية
الترتيب العام

البنية التحتية

اإلطار

البنية

الموارد

العالمي

وبيئة األعمال

التشريعي

التقنية

البشرية

قطر

37

35

43

40

23

تونس

39

49

25

69

28

اإلمارات

40

27

44

36

42

البحرين

48

28

68

43

49

األردن

53

60

36

65

70

مصر

66

69

58

87

82

الدولة
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المغرب

67

75

55

85

95

سلطنة عمان

76

58

88

71

74

السعودية

82

55

106

59

83

الكويت

85

53

105

53

32

سوريا

94

97

74

98

97

الجزائر

102

93

99

95

96

ليبيا

104

115

75

91

99

موريتانيا

122

120

117

109

115

دور اإلعالم في إشراك المواطن بعملية التنمية في مجال السياحة
يتللأب تحقيأر التنميأة البشأرية مشأاحكة واسأعة مأن مبأل المأوارنين فأي العمليأات التنمويأة ،سأوا أكأان ذلأ مأن يأأا

مدحت م علم المساهمة في صنر الق ارحات المتعلقة بحيات م ،أو المحيق الت يعيشون به ،أو مسأاهمت م اإلبداعيأة فأي

تنمية مجتمع م ،و تقر مسغولية تفعيل اليات المشأاحكة الشأعبية فأي عمليأة التنميأة علأم عأاتر الج أات العامأة فقأق،
بل تمتد لم منًمات المجتمر المداي وممسسات القلا الخاص ،التي أصبحت سز ا
سما  ،و من

يتج أز مأن العمليأة التنمويأة

ساس عاج بالمسغولية تجاو المجتمر ،ومن هنا يثتي الدوح المميز لوسائل اإلعالم في الدخوج لم

زراك أكبر مدح ممنن مأن المأوارنين فأي القأ ارحات التنمويأة التأي ت م أم ،وت أم مسأتقبل أسيأال م ،وينمأن دوح وسأائل

اإلعالم في ا زتراك بعمليأة التنميأة ،مأن خأالج العمأل علأم فأتح بأاب النقأاو واسأعا أوج القضأايا التنمويأة ،وصأو

لأأم سعأأل المو أأو التنمأأو سأأز ا مأأن الأأوعي المجتمعأأي والفكأأر الممسسأأي ،والتركيأأز علأأم العمأأل مأأر المجتمعأأات
المحلية من خالج البرام التلفزيواية واإلذاعية ،و لقات النقاو التي تنًم ا الصحف اليومية واألسأبوعية ،التأي تفيأد
في اشر الوعي من اا ية ،وفي سمر المعلومات من اا ية أخرح.
الجهود التي بذلها اإلعالم المحلي في التنمية السياحية في ليبيا
هناك العديد من المحاو ت والبرام والممتمرات التي مام ب ا القلاعأان العأام والخأاص فأي رأاح تفعيأل دوح اإلعأالم
في التنمية السيا ية في ليبيا بشنل عأام وفأي مدينأة الخمأس بوسأه خأاص ،اًأ ار ألن السأيا ة أ أد المصأادح الم مأة

للدخل الورني للكدير من البلدان التي سأبقتنا فأي هأتا المجأاج احأاوج؛ وأن الحأر ب أا مسأتفيدين مأن تجأاحب وخبأرات

اآلخرين ومن اإلمنااات المتوفر لدينا من خالج استدماح المواحد والمقومات المتأوفر وا سأتفاد مأن التنأو الحضأاح
واللبيعأي والمنأاخي و قيأة الميأزات التأي ملمأا تتأأوفر فأي بلأد اخأر مدلمأا هأي متأأوفر فأي بالداأا ليبيأا التأي تتمتأر بم ازيأأا
ومقومأأات سلرافيأأة وتاحيخيأأة وربيعيأأة تجعأأل منأأه بلأأدا سأأيا يا فأأي سميأأر فصأأوج السأأنة ،ويلبأأي معًأأم األهأأدال التأأي

ينشأأدها السأأائح ،يأأا تتأوافر الموامأأر األيريأأة ،والمصأأاي

والشأأار  ،والمنأأا المعتأأدج ،والسأأيا ة الصأأحراوية ،ومأأرب
لأأم

الشأأار الليبأأي بالقأأاح العجأأو  ،وح لأأه بأأالعمر اإلفريقأأي ،هأأتو المي أزات السأأيا ية التأأي تتمتأأر ب أأا ليبيأأا تحتأأا

تسوير وتأروي مدلمأا هأي بحاسأة لأم اسأتدماح ،واإلعأالم عامأل أساسأي فأي التأروي السأيا ي ،وكأتل اإلعأالن مأن
خ أأالج عل أأا الص أأوح الص أأحيحة والمشأ أرمة ع أأن بل أأداا وتقديم أأه للع أأالم والتعريأ أ

ب أأه بثز أأناج متع أأدد م أأن الوس أأائل

اإلعالمية المختلفة ،أما عن منلقة الخمس ف ي تمتل كل المقومات السأيا ية سأالفة الأتكر ،ف أتو المنلقأة تحتضأن

مدينأأة لبأأد  ،وفأأيال سأأيلين ،وسأأد واد كعأأام الت اربأأي ،و أأا زأأار سميأأل ،ممأأا سعل أأا ذات رأأابر سأأيا ي سأأتاب ،أمأأا
علأم صأأعيد س أود وسأأائل اإلعأالم المحليأأة فأي التنميأأة السأأيا ية فسأنحاوج تو أأير بعأر هأأتو الج أود والمتمدلأأة فأأي
اآلتي:
ECIDIKO 2017

11

Ecidiko.elmergib.edu.ly
أ .فرج رجب عطا هللا

اإلعالم والتنمية

 -خصصت صحيفة المرمب سابقا صفحة تتنأاوج في أا هأتا الجااأب السأيا ي والتعريأ

وخاحس ا.

بالمعأالم األيريأة فأي المنلقأة

 كان هناك براام أسبوعي مسمو تبده ذاعة الخمس المحلية يعرب القضايا المتعلقة بالسيا ة والمعالم األيرية. اًمأأت ال يأأث العامأأة للسأأيا ة المأأمتمر األوج للسأأيا ة فأأي ليبيأأا الأأت أمأأيم بمدينأأة ر أرابلس  26مأأن زأ ر سأأبتمبر 2017تنأ أأاوج المأ أأمتمر العديأ أأد مأ أأن األوحاع البحديأ أأة من أ أأا وامأ أأر السأ أأيا ة الداخليأ أأة فأ أأي ليبيأ أأا ودوحهأ أأا ا متصأ أأاد
وا ستماعي ،وموامر الت ار

الدقافي في ليبيا الوامر والمثموج ،ووحمة بعنوان الأدوح ا سأتراتيجي إلداح المأواحد البشأرية

في المجاج السيا ي ،ووحمة بعنوان تنمية وتدحيب المواحد البشرية ودوحها في تلوير م احات العأاملين ،ووحمأة تناولأت

اإلعالاأأات السأأيا ية عبأأر فيسأأبوك وأيرهأأا فأأي يأأاد الأأوعي وتنشأأيق السأأيا ة الداخليأأة فأأي ليبيأأا ،ومأأدم مقتأأرذ رباعأأة
األرلس السيا ي ودوحو في التخليق ا ستراتيجي في القلا السيا ي.
 -اًمت كلية األياح بأالخمس وو اح السأيا ة وحزأة عمأل التنميأة السأيا ية فأي ليبيأا " الوامأر وافأاع المسأتقبل تحأت

زأأعاح " احأأو تنميأأة امتصأأادية زأأاملة بعيأأدا عأأن امتصأأاديات الم أواحد الريعيأأة " بمدينأأة الخمأأس ز أ ر مأأايو ،2015

اامشت خالل ا مجموعة من الجوااب المرتبلة بالتنمية السيا ية ،بما في ذل وحمة وج معومأات الن أوب بالسأيا ة

فأأي تأأل القأأااون حمأأم  7لسأأنة  ،2004ووامأأر السأأيا ة فأأي ليبيأأا المنلقأأة الش أرمية اموذسأأا).كمأأا اسأأتعرب مو أأو

اإلعالم السيا ي بين التحفيز والتروي والتوعية  ،وسبل تحقير تنمية سيا ية مستدامة في المدن والمنارر التاحيخية
 ،وأهميأة المتليأرات ا ستماعيأأة والدقافيأأة وأيرهأا علأأم تحسأأين السأأيا ة فأأي ليبيأا ،وامناايأأة اسأأتلالل ا وامنااأأات التنأأو

ال ينلأأي فأأي ا متصأأاد الليبأأي ،وخأأر لقأأائمون علأأم الوحزأأة بحزمأأة مأأن األهأأدال مأأن بين أأا الومأأول علأأم المقومأأات
السأأيا ية فأأي ليبيأأا ألسأأل الوصأأوج لرتيأأة لقلأأا السأأيا ة كمحأأرك للتنميأأة فأأي المنأأارر السأأيا ية ،والتأأدابير والخلأأق
والبرام الرامية لم تعزيز دوح القلا في ا متصاد الورني.
 الم رسأأان السأأيا ي الخم أأس 2016م ا تأأوح عل أأم العديأأد مأأن المناز أأق السأأيا ية واألمس أأيات الدقافيأأة والسأ أ راتوالمسابقات الريا ية المختلفة بمشاحكة القلاعين الخاص العام.

 -اأأاج عصأأام اللأأابواي ،اإلعالمأأي السأأيا ي الليبأأي سأأائز أفضأأل كاتأأب سأأيا ي عر أأي،

أأمن س أوائز “أوسأأناح

اإلعأالم السأيا ي العر أأي فأي الأدوح التاسأأعة لعأام  ،2017التأي أعلن أأا المركأز العر أي لإعأأالم السأيا ي ،وفأر بيأأان
للمركأأز الليبأأي لإعأأالم السأأيا ي ،كمأأا فأأا الحسأأاب الليبأأي وكالأأة األابأأا السأأيا ية بجأأائز أفضأأل سأأاب فيسأأبوك

سيا ي عر ي ،وأميمت ا تفالية اإلعالن في مدينة سد السعودية ،بحضوح عدد من اإلعالميين العرب واألسااب.

 هنأأاك العديأأد مأأن صأأفحات التواصأأل ا ستمأأاعي والموامأأر اإللكتروايأأة ،و عأأر الشأأركات السأأيا ية الخاصأأة ،ت أأتمبالسيا ة في مدينة الخمس لكن يللب علم ربيعة هتو الصفحات العالمات العامة واإلعالن والملويات ،وتفتقر لم
الم نية.

الخاتمة
تلعأب وسأأائل اإلعأالم الأأدوح األهأم فأأي عصأر التكنولوسيأأا ويأأوح المعلومأات التأأي يعيشأ ا العأأالم خأالج القأأرن الحأأاد

والعش أ أرين ،األمأ أأر الأ أأت يجعل أ أأا تأ أأدخل فأ أأي تفاصأ أأيل العالمأ أأات السياس أ أأية وا متصأ أأادية وا ستماعيأ أأة فأ أأي سميأ أأر

المجتمعات ،المتقدمأة من أا والناميأة ،بنسأب متفاوتأة ولأتل فأإن الليأاب الأت اشأ دو لأدوح وسأائل اإلعأالم فأي تحديأد
استراتيجيات التنمية ،وو أر اليأد علأم منأامن الخلأل ،والت مأي

الحاصأل ل أا فأي ا ستشأاحات التنمويأة ،يمكأد وسأود
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خلل ما فأي الخلأق وا سأتراتيجيات التنمويأة باسأتدنا بعأر الحأا ت النأادح التأي زأاحكت ب أا فأي العمأل فأي مجأاج
اإلعأأالم التنمأأو خاصأأة فأأي مجأأاج السأأيا ة مأأر بعأأر الممسسأأات لأأتا اولنأأا فأأي هأأتو الوحمأأة عأأرب العديأأد مأأن

الد احسأأات والتجأأاحب السأأابقة التأأي يمنأأن ا سأأتفاد من أأا فأأي هأأتا الشأأثن لمعرفأأة الأأدوح الأأت يمنأأن أن تلعبأأه وسأأائل

اإلعالم المختلفة المقرو  ،والمسموعة ،والمرئية ،واإللكترواية) في مجاج التوعية بخلق التنميأة فأي مجأاج السأيا ة
المحلية ،مما سبر ذكرو يمنننا أن الخص النقاط اآلتية:
 معرفأأة بعأأر مضأأامين البحأأو والتقأأاحير الد احسأأات التأأي يمنأأن أن تسأأاهم فأأي عجلأأة التنميأأة ،للتعأأرل علأأم مأأدحاهتمام ا بمو وعات التنمية في مجاج السيا ة المحلية.

 -هناك مصوح في وسأائل اإلعأالم المحليأة بالأدوح الأت يمنأن أن تكأون مأد ددتأه ل أا خلأق التنميأة ن وسأدت)،

ما ألسباب مو وعية ،أو ذاتية ،تخص تلأ الوسأائل ذات أا ،مأر العلأم بوسأود محأاو ت مأن وسأائل اإلعأالم المحليأة

لكن مليلة سأدا وتمدلأت هأتو المحأاو ت فأي صأفحة سأيا ية بصأحيفة المرمأب سأابقا ،و راأام سأيا ي بإذاعأة الخمأس
المحلية ،و عر الشركات السيا ية تقأوم بحمأالت عالايأة مبازأر أو مأن خأالج مأالت علأم اإلاتراأت يللأب علي أا

رابر العالمات العامة.

-

أأروح اسأأتناد التلليأأات اإلعالميأأة والصأأحفية للشأأمون التنمويأأة وا متصأأادية ،علأأم البحأأو والد احسأأات العلميأأة،

أكدر من كوا ا س ودا فردية من عالميين وصحفيين و عر الممسسات الخاصة.

 -يجب ا هتمام بالقدح الكافي بدوح وسائل اإلعالم الحديدة من ا من خالج عداد وتقديم بعر البرام التي يمنن

تصنيف ا بصوح عامة

من مجأاج اإلعأالم فأي مجأاج التنميأة السأيا ية ،وأن تتسأم با سأتم ارحية ،وتحقيأر األهأدال

التأي يمنأن مأن خالل أا المسأاهمة فأي دعأم عمليأة التنميأة السأيا ية المحليأة ،مأر الضأروح التركيأز علأم اإلعالاأات
والعالمات العامة.
 أهميأة سأ ار الد احسأات والبحأوالتنمية السيا ية.

اإلعالميأة التأي تسأت دل الكشأف عأن كيفيأة توتيأف دوح وسأائل اإلعأالم فأي

 -الحاسأة لأم اسأتخدام أسألوب الحمأالت اإلعالميأة الورنيأة ،دون ا عتمأاد علأم بأرام عالميأة مفكنأة

احبأق

بين ا.

 -أهمية الر ق بين السياسات اإلعالمية والسياسأات األخأرح للتنميأة فأي المجأا ت ا ستماعيأة والدقافيأة وا متصأادية

وغيرها.

 -عأداد وتأدحيب الكفأا ات البشأرية المتخصصأة فأي مجأا ت اإلعأالم المختلفأة ،والتأي يمنن أا أن تتأولم هأتو

المسمولية الورنية الضأخمة ،المتمدلأة فأي التلليأة اإلعالميأة وامامأة المأمتمرات والنأدوات والمحا أرات المتعلقأة ب أتا
المجاج.

وأخيأ ار يثمأل البا أا أن تحقأأر هأتو الوحمأة األهأدال المرسأأو من أا ،وهأي الخأرو بنتأأائ علميأة م نيأة تعلأي للجااأأب

اإل عالمي أهميته الحقيقية في تسيير عجلة التنمية في مجاج السيا ة المحلية بمف وم ا العام.
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