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اإلعالم الدرنيّ فّ المئوية الولى
من 2021 -1921
الدكتودر ماجد الخضري
أستاذ مشارك في اإلعالم
جامعة العلوم التطبيقية

( )1-1ملخص الددراسة -:
تتناول هذه الدراسة تاريخ الصحافة في األرن من اإلعال عن تأسيس إمارة شرقي األرن عام
1921م وحتى عام 2021م أي ّإنها تتناول الصحافة في األرن خالل مئة عام من تاريخ

رننية ،من بدايات ظهور الصحافة في األرن بدءا بالصحيفة األولى التي أصدرها
الدولة األ ّ

األمير عبد هللا األول بن الحسين عندما قدم إلى األرن وهي صحيفة الحق يعلو التي كتبت
مرور
ا
ور بصحف مرحلة االحتالل وحال الصحافة تحت االحتالل البريطاني
بداية بخط اليد مر ا
بفترة االستلالل وفترة ما بعد احتالل الففة الغربية التي كانت جزءا من األرن وإعالم مرحلة
السير نحو الديملراطية التي بدأت بعد رفع األحاام العرفية عام 1989م ،ثم مرحلة اإلعالم في
عهد الملك عبد هللا الثاني بن الحسين.
الكلمات المفتاحية  -:الصحافة – األرن  -الصحف – اإلعالم األرنني – تاريخ األرن .
ّ
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(2-1( English summary

This study deals with the history of the press in Jordan from the
announcement of the establishment of the Emirate of East Jordan in 1921
AD until the year 2021 AD, meaning that it deals with the press in Jordan
during a hundred years of the history of the Jordanian state, in terms of
the beginnings of the emergence of the press in Jordan, starting with the
first newspaper issued by Prince Abdullah I bin Al-Hussein when he
came to Jordan, the newspaper Al-Haq Ya’lo, which was first written by
hand, passing through the newspapers of the occupation period, the state
of the press under British occupation, the period of independence and the
period after the occupation of the West Bank, which was part of Jordan,
and the flags of the march towards democracy that began after the lifting
of martial law in 1989 The media was carried out during the reign of
King Abdullah II bin Al Hussein.
Keywords :- Journalism - Jordan - newspapers - Jordanian media Jordan's history
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( )3-1المقدمة -:
للد كا األرن

عبر التاريخ جزء من والية سورية العربية وبليت على هذا الحال بعد سلوط

الدولة العثمانية حيث شال األمير فيصل بن الحسين مملكة فيها ضمت ما يعرف حاليا باألرن
وفلسطين وسوريا ولبنا لكن هذه الواليات العربية وقعت تحت االحتالل البريطاني والفرنسي بعد
الحرب العالمية األولى حيث تم احتالل اللدس والمد

الساحلية الواقعة على البحر االبيض

المتوسط عام  1917وأصبحت تحت النفوذ البريطاني المباشر في حين تم تأسيس مملكة عربية
في ما تبلى من بالن الشام برئاسة الملك فيصل ولم تدم هذه المملكة سوى أشهر معدونة حيث
سلطت في معركة ميسلو الفاصلة بين اللوات الفرنسية والعربية عام 1920م وعلى أثر ذلك
قسمت بالن الشام بين النفوذ البريطاني والفرنسي.
تسميا جنوب سوريا لالحتالل البريطاني حيث أصدرت
وخفعت األرن وفلسطين اللتين كانتا ّ
بريطانيا وعد بلفور واعترفت من خاللها بحق اليهون بإقامة نولة على أرض األرن وفلسطين
لكنها تخلت الحلا عن ضم ما أصبح يعرف باألرن لهذه الدولة.
ومع انتهاء العهد الفيصلي في سورية الكبرى على يد فرنسا في تموز عام 1920م ،وقيام
اإلنجليز ببسط نفوذهم على شرق األرن  ،بموجب اتفاقية ساياس بياو ،التي عينت الحدون بين
الدولتين المنتدبتين على بالن الشام ،أقيمت حاومات محلية ضعيفة في شرق األرن  ،بهدف
وضع البالن في حالة من الفتن ،واالضطرابات ،والمنازعات .حيث لم تكن هذه الحاومات تملك
الموان المالية الكافية ،واللوة العسارية الالزمة لفرض األمن ،والنظام وسيانة اللانو  .وكا هذا
تمهيدا لالحتالل العساري البريطاني للمنطلة .وصانف في هذا الوقت وصول جماعة الحركة
العربية ،إلى األرن من نمشق ،لتنظيم أنفسهم في مناوأة الفرنسيين ،وحملهم على طلب مساعدة
بريطانيا لتهدئة الحال ،الذين بدورهم اتصلوا بالشريف الحسين ملك الحجاز طالبين منه إرسال
أحد أبنائه ليتولى قيانة الحركة الوطنية في شرقي األرن  ،فوقع اختيار الشريف الحسين بن علي
على ولده عبدهللا الذي كا يتولى الخارجية أثناء الثورة ،فلان جيشا مؤلفا من ألفي شخص باتجاه
معا التي كانت تحت سلطة الحجاز ،وأعلن األمير عبد هللا عن سبب قدومه ،وهو العمل على
إخراج الفرنسيين من سورية وتحريرها.
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وصل األمير عبد هللا إلى معا في  21تشرين األول 1920م ،فاستلبل بحفاوة من قبل أهلها،
وأصدر األمير عبد هللا في  5كانو األول عام 1920م بيانا إلى أهالي سوريا كافة طلب فيه
إعال الثورة على الفرنسيين ،وحمل السال ح لتحرير وطنهم ،وطرن المعتدين .ثم أعلن نفسه نائبا
لملك سوريا ،ونعا إلى اجتماع يعلد في معا  ،وعلى أثر ذلك قدم عدن من رجال الحركة الوطنية
إلى معا لاللتفاف حول األمير ،فبدأت الحركة الوطنية الشعبية في شرق األرن تعمل على
تمهيد األمور لمجيء األمير إلى عما  .وبعث األمير مندوبا عنه إليها تمهيدا للدومه ،وأصبحت
رننيين والسوريين .وكانت رنون
عما مرك از للحركة الوطنية ،إذا أخذت تستلبل وفون الوطنيين األ ّ

فعل أنباء وصول األمير عبدهللا بن الحسين إلى معا ملللة للفرنسيين في سوريا واإلنجليز في
فلسطين فأخذوا يحسبو لألمير حسابه ،ويتخوفو من قيام فتن واضطرابات.
وعندما انعلد مؤتمر اللاهرة في  12آذار 1921م تمت فيه محانثات بين الملك فيصل والمستر
تشرشل ،ترتب عليها أ تعهدت بريطانيا للعرب إنارة شؤونهم في العراق وشرق األرن  ،وأقرت
تنصيب فيصل ملكا على العراق ،وعملت على التفاهم مع األمير عبد هللا لتسليمه زمام األمور
في شرق األرن وهاذا تكو قد أوفت بجزء من وعونها للشريف حسين ملك العرب عندما أعلن
الثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين ملابل وحدة العرب واستلاللهم.
سبق وصول األمير عبد هللا إلى عما  ،وصول الشريف علي الحارثي في مطلع كانو األول
عام 1920م ،واتصل بأعيانها ثم غانرها إلى السلط ،فاتصل كذلك باألعيا وشيوخ السلط ناعيا
إياهم لمبايعة األمير ،وعلى األثر علد اجتماع في عما تلرر فيه نعوة األمير عبد هللا لللدوم
إلى عما  ،هب عدن من زعماء المنطلة لياونوا في ركاب األمير عند تحركه من معا  ،ولما
رأى األمير عبد هللا إخالص ساا شرقي األرن له اعتزم االنتلال من معا إلى عما  ،فوصلها
في  12آذار عام 1921م ،حيث استلبله جمهور كبير من مختلف أنحاء اإلمارة .وبوصول
األمير إلى عما انتهى عهد الحاومات المحلية ،وأخذت السلطة تتركز في يديه ،وتحلق الفشل
التام لإلنجليز في إخراجه من البالن.
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وفي  15آذار عام 1921م تللى األمير عبد هللا برقية من والده ،يخبره فيها أ المستر تشرشل
سيصل إلى اللدس ،و ّأنه سيلابلك ويفاوضك ،وعلى األثر تللى من هربرت صموئيل المندوب

السامي في فلسطين نعوة لزيارة اللدس ،وملابلة الوزير البريطاني تشرشل فلبل األمير الدعوة،

عما إلى اللدس فوصلها في  27آذار عام 1921م ،حيث أجريت المباحثات في اليوم
وغانر ّ
التالي .وأسفرت مباحثات األمير عبد هللا والوزير البريطاني تشرشل عن تأسيس إمارة شرق
األرن "صابات 1958ص."45
عما في  30آذار عام 1921م ،وأخذ بوضع الخطط
عان األمير عبدهللا إثر هذا االتفاق إلى ّ
الكفيلة بتنظيم شرقي األرن  ،فشرع في بناء اإلنارة المركزية األولى بأ ّ عهد إلى رشيد طليع

بمهمة بناء جهاز إناري منظم ،واستطاع رشيد طليع تأليف الحاومة األولى في تاريخ شرق

األرن في  11نيسا عام 1921م .وكا معظم أعفائها من قانة حزب االستلالل.
عملت الحاومة على تلديم يد العو  ،والدعم للثوار السوريين ضد اللوات الفرنسية .وقد سعى
األمير عبد هللا إلى اعتراف بريطانيا بالكيا السياسي الجديد فتم ذلك في  25أيار عام 1923م،
وكا

األمير بالتعاو مع حاومته يمارس السلطة التنفيذية في البالن تحت إشراف المندوب

السامي البريطاني في اللدس وممثله في عما المعتمد البريطاني .وكانت بريطانيا حتى سنة
1929م تمارس السلطة التشريعية بل اررات من المندوب السامي ،وتمان البريطانيو في عهد
رننية مع فلسطين وسوريا ونجد والحجاز والعراق ،بين سنتي
اإلمارة من تعيين حدون اإلمارة األ ّ
1922م و 1928م.

أعلنت الحاومة البريطانية في اعترافها باستلالل إمارة شرق األرن في  25أيار 1923م ،من
رننية ،لتثبيت الوضع الدستوري لإلمارة ،ولكي تفي
خالل اتفاقية ستعلد بينها وبين الحاومة األ ّ

بريطانيا بتعهداتها الدولية ،ولكن انلفت خمس سنوات قبل أ تفع بريطانيا ذلك التعهد موضع
تعرضت بريطانيا لفغوط من لجنة االنتدابات
التنفيذ ،بعلد االتفاقية المنشونة .وخالل هذه الفترة ّ
الدائمة التابعة لعصبة األمم ،من أجل تنفيذ ذلك التعهد ،كما أ األمير عبد هللا واصل مساعيه

في هذا السبيل إلى أ استجابت بريطانيا لفغوط لجنة االنتدابات ومساعي األمير ،وقدمت
أرننية بريطانية.
المشروع المنتظر لمعاهدة ّ
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وكا األمير عبد هللا يهدف إلى تثبيت كيا إمارة شرق األرن السيما أ ّ الحركة الصهيونية
كانت قد أعلنت عن رففها لما جاء في صيغة صك االنتداب خاصة ما يتعلق بفصل منطلة

شرق األرن عن فلسطين ،وتثبيت حدونها .وفي  20شباط عام 1928م وقعت المعاهدة من
قبل المندوب السامي اللورن بلومر في فلسطين عن بريطانيا ،وحسن خالد أبي الهدى رئيس
المجلس التنفيذي عن األرن في اللدس.
جاءت المعاهدة مطابلة في نصوصها لمبانئ صك االنتداب على األرن

مع إنخال بعض

المبانئ اإليجابية عن طريق استلالل اإلمارة"صابات 1958ص.123
أثارت كثير من بنون هذه المعاهدة ،رنون فعل كثيرة ،فلد احتج حزب الشعب األرنني عليها ،وعلد
ّ
المؤتمر الوطني األرنني األول في ملهى حمدا بعما في 1928/7/25م ،وحفره حوالي
ّ
( )150مندوبا من مختلف أنحاء البالن ،وصدر عنه الميثاق الوطني األول الذي رفض أغلب
بنون هذه المعاهدة ،ورفض وعد بلفور بإيجان وطن قومي لليهون في فلسطين .وعلى الرغم من
مساوئ بعض بنون هذه المعاهدة ،إال ّأنها تفمنت وضع قانو أساسي (نستور) للبالن ،والتنازل
عن السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى األمير ،وكانت المعاهدة خاتمة مرحلة من حياة اإلمارة
اتسمت باالضطرابات الداخلية ،والمتاعب المالية ،واالقتصانية ،واالعتداءات الخارجية ،والسيما
اعتداءات قبائل نجد على جنوب األرن والبللاء بين سنتي 1922م و 1924م .وبدأت مرحلة
جديدة في تاريخ البالن تلخصت في وضع نستور للبالن ،وانتخاب مجلس تشريعي ،وبداية
عالقات مع األقطار العربية المجاورة ،وبدء الحياة السياسية ،وظهور األحزاب الوطنية إلى حيز
الواقع وبلي الوضع على ما هو عليه حتى نال األرن االستلالل عام 1946
وفي عام  1948وقعت فلسطين تحت االحتالل اليهوني وتم ضم الففة الغربية إلى األرن
ولكن اسرائيل استطاعت احتاللها عام 1967م.
( )4-1مشكلة الددراسة -:
تبرز مشالة هذه الدراسة في أهمية وسائل اإلعالم واعتمان كثير من الحاومات عليها للسيطرة
على الجمهور المتللي وسيطرة الحاومات في الدول العربية على وسائل اإلعالم وتطبيلها نظرية
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السلطة التي غرضها الرئيس حماية وتوطيد سياسة الحاومة اللابفة على زمام الحام ،وخدمة
الدولة حيث تشرف الحاومة على الصحف ووسائل اإلعالم ،وتفرض الرقابة عليها.
وترى األنظمة العربية التي تعتمد نظرية السلطة اإلعالمية أ ّ الصفوة يجب أ تتحام في وسائل

اإلعالم فهي التي تملك أ

توجه العامة التخاذ الل اررات السياسية وأ ّ الشخص الذي يعمل

بالصحافة ياو عمله بمثابة امتياز خاص.

وفي األرن كانت تسيطر الدولة سيطرة تامة على وسائل اإلعالم الملروءة والمسموعة والمرئية
ولكن خفت سيطرتها على هذه الوسائل تدريجيا وبدأت في بيع حصصها وأسهمها خاصة في
الماتوبة منها وسمحت بإنشاء إذاعات ومحطات تلفاز محلية؛ ومن هنا ياو السؤال الرئيس لهذه
الدراسة-:
رننية ساهمت بتطوير
هل تمتع األرن بنظام إعالمي نيملراطي ،هل اللوانين والتشريعات األ ّ

رننية عبرت عن وجهة نظر الجماهير؟
اإلعالم ،هل وسائل اإلعالم األ ّ

رننية الدعم الالزم لوسائل اإلعالم خاصة في مرحلة االحتالل
هل قدمت الحاومات األ ّ

البريطاني؟()6.

وتتلخص مشكلة الددراسة بالتساؤالت الددراسة التالية:
-:
وقد حاولت الدراسة اإلجابة على عدن من التساؤالت الرئيسة.
رننية قفايا الوطن واألمة؟
-هل تبنت الصحف األ ّ

هل يتمتع األرن بمناخ نيملراطي يساعد على تطور الصحافة؟رننية؟
 -هل تعرضت الصحافة لللمع في المئوية األولى من عهد الدولة األ ّ

والتساؤالت الفرعية-:

 هل األرن نولة متطورة في المجال اإلعالمي؟ هل تأخرت الصحافة في الظهور في إمارة شرقي األرن ؟رننية لوسائل اإلعالم بالعمل بحرية؟
 هل سمحت الحاومات األ ّرننية شجعت على نشوء وسائل إعالم مستللة؟
 هل اللوانين األ ّ249
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( )5_1فرضيات الددراسة -:
 -1علمت الحاومات المتعاقبة على السيطرة على وسائل اإلعالم.
 -2كانت وسائل اإلعالم في كثير من األحيا تشاو من السيطرة الحاومية عليها.
رننية وسائل اإلعالم تحت سيطرتها المباشرة خاصة في الفترة قبل
 -3وضعت الحاومات األ ّ
1989م.

( )6_1هدف الددراسة -:
هدفت هذه لدراسة واقع الصحافة واإلعالم في األرن خالل مئة عام منذ تأسيس اإلمارة وحتى
الوقت الحالي ،وركزت هذه الدراسة على العالقة التي كانت قائمة بين السلطات ،والصحف،
والصحفيين ،ومالكي هذه الصحف والدور الذي ّأنته الصحافة في الحياة العامة في فترة االحتالل

البريطاني وفي فترة االستلالل ،وفي فترة ما بعد احتالل الففة العربية التي كانت جزءا من
األرن

وفي المرحلة التي اعلبت رفع األحاام العرفية حيث تناول الباحث واقع الصحف

والمشاكل التي واجهتها والصحف التي كانت متواجدة في األرن في تللك الفترات واألنوار التي
كانت تلوم به.
خاصة ما يتعلق بمناهفة االحتالل الصهيوني في فلسطين وموقف الصحف من وعد بلفور
والهجرة اليهونية والل اررات الدولية التي صدرت عن عصبة األمم ،واألمم المتحدة.
( )7_1اإلطادر النظري-:
ويتناول الدور الذي ّأنته وسائل اإلعالم في الفترة المدروسة ،وما هي طبيعة العالقة

التي كانت تربط وسائل اإلعالم والحاومات المتعاقبة والتعرف على مدى الحرية التي
كانت تتمتع بها وسائل اإلعالم في األرن حيث تم تلسيم ذلك إلى أربع فترات وهي فترة
االحتالل البريطاني وفترة ما بعد االستلالل مباشرة وفترة ما بعد احتالل الففة العربية
وفترة ما بعد الغاء األحاام العرفية عام 1989م.
 :1-7-1الهمية النظرية:
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من المتوقع أ تساهم هذه الدراسة مساهمة فاعلة في إثراء الجانب النظري في المجال
المدروس من خالل تلديم نتائج عملية يمان أ تفيف شيئا إلى موضوع البحث ،أو
تطور بعض النظريات التي من الممان أ تفسر الظاهرة المدروسة والعالقة اللائمة بين
أنظمة الحام ووسائل اإلعالم.
 :2-2-1الهمية العلمية:
ستساهم هذه الدراسة في إثراء الجانب العملي والتطبيلي في عمل وسائل اإلعالم،
كونها ستعتمد على نراسات ومؤشرات رقمية حيث إ ّ الفترة الزمنية للدراسة تنبع من
كونها فترة بالغة األهمية في تاريخ األمة العربية وفي تاريخ األرن  ،وكثير من الباحثين

يعتبرو فترة الدراسة من الفترات المفصلية في تاريخ األمة العربية.

( )8_1منهج الدراسة -:
تناولت مناهج البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية منهجين أساسيين هما :المنهج
الكمي والمنهج الكيفي ،يستخدم األول في إنتاج بيانات :رقمية ،عدنية ،إحصائية ،وبذلك
يرتبط بالجانب الوصفي والكمي ،ويبحث مدى قابلية الظواهر المدروسة للقياس.
أما المناهج الكيفية ،فتدخل في سياق المناهج التحليلية المتسمة بالعمومية والشمولية،
ّ
وتهتم أساسا بإنتاج بيانات حول الخبرات والمعاني الشخصية لألفران الفاعلين اجتماعيا،
معتمدة أساسا لغة التفاعل االجتماعي أو مالحظة سلوكه.
يختلف المنهج الكيفي عن الكمي في نراسة الظواهر السلوكية واالجتماعية في كو
األول يرفض اعتبار طرق العلوم االجتماعية وأغراضه ،هي ذات الطرق وأغراض العلوم
الفيزيقية.
ومع ازنيان نبرة الخالف وحدته ،ظهرت مؤخ ار الكتابات المعتدلة التي تناني بأ ّ كال

المنهجين له مزاياه وله عيوبه ،وأ ّ هناك متسعا في العلوم االجتماعية لكليهما ،وعليه
فكالهما مطلوب ...وقد يتبانر إلى الذهن في أول وهلة سؤال يتعلق بايفية أو مدى

إماانية نمج هذين المنهجين .ويمثل التعدن المنهجي الوسيلة الوحيدة للجمع بين هذين
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المنهجين في نراسة واحدة ،إذ بإماا الباحث أ يستخدم المنهجين الكمي والكيفي معا
في نراسة الظاهرة نفسها مستخدما التعدن المنهجي الذي من شأنه أ يؤني إلى تالفي
عيوب المنهجين والجمع بين مزاياهما.
وانطالقا من فرضيات الدراسة السابلة ،فإ ّ المنهج المتبع في هذه الدراسة يلوم على

المنهج الوصفي.

( )9_1حدون الدراسة-:
 :1-9-1الحدون الزمايية:
من عام 1921م حتى عام 2020م
 :2-9-1الحدون المكايية:
رننية ،وتتخذ من األرن ماانا لهذه الدراسة.
تتناول الدراسة وسائل اإلعالم األ ّ

الصحافة فّ الدرن

رننية في تطورها التاريخي في ثالث مراحل هي :أوال :صحافة اإلمارة
للد مرت الصحافة األ ّ

التي امتدت من عام  ( 1921تاريخ إنشاء اإلمارة إلى عام  .)1946ثانيا :صحافة المملكة:
وامتدت من عام  ( 1946استلالل المملكة) إلى عام  .1970وثالثا :المرحلة الحديثة التي يمان
تلسميها إلى مرحلتين :األولى :وامتدت من عام  1970إلى عام  ،1989إذ تميزت الصحافة
رننية آنذاك باالستلرار المالي والتلدم الفني .والثانية :جاءت منذ عام  1989الذي شهد فيه
األ ّ
األرن تحوال نيموقراطيا إلى اآل ( الموسى 1998 ،ص.)79

رننية بنشوء الكيا السياسي إلمارة شرق األرن في  11نيسا /
نجد اقت ار مولد الصحافة األ ّ

إبريل  .1921وتعتبر "الحق يعلو" أول صحيفة في األرن  ،وكا ذلك في مخيم لألمير عبد هللا
األول في معا  .وبعد إنخال المطبعة عام  1923صدرت صحيفة " الشرق العربي" وهي
صحيفة رسمية كانت تصدر أسبوعيا أو نصف شهرية ،وتغير اسم هذه الصحيفة عام 1926
ليصبح " الجريدة الرسمية " لحاومة شرق األرن  ،ثم غير هذا االسم من االستلالل إلى" الجريدة
رننية الهاشمية وما زالت تصدر إلى اآل .
الرسمية " للمملكة أل ّ

وقد شهد عام  1927تطو ار حقيقيا في إصدار الصحف عن طريق اللطاع الخاص ،فصدرت
صحف " جزيرة العرب" لحسام الدين الخطيب" ،وصدى العرب" لصالح الصماني ،و"األرن "

لخليل نصر التي بليت تصدر حتى عام  ،1982وحاول شاعر األرن مصطفى وهبي التل
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إصدار صحيفة " األنباء" إال أ ّ العدن األول صونر من المطبعة .وفي الثالثينات من اللر

العشرين ،صدرت صحف ومجالت لم ياتب لها االستمرار مثل :مجلة "الحامة"؛ "والميثاق"؛

"والوفاء"؛ ...وغيرها( عصام الموسى :1997 ،ص.)261
وفي الثالثينات صدرت صحفة ومجالت لم ياتب لها االستمرار مثل مجلة الحامة وصحيفة
الميثاق والوفاء والجزيرة العربية.
رننية الهاشمية في  25أيار /مايو  ،1946واحتالل فلسطين عام
وبعد استلالل المملكة األ ّ

1948م صدرت العديد من الصحف منها  :مجلة الرائد" ألمين أبو الشعر ،وكانت تنطق باسم
حزب الشعب األرنني؛ وصحيفة الجهان عام 1947؛ والنهفة عام  ،1949اللتا صدرتا عن
ّ
حزب النهفة العربية .وبعد نكبة عام  ،1948انتلل عدن من الصحفيين الفلسطينيين مع
صحفهم إلى األرن .
وصدرت تبعا لذلك صحيفتا فلسطين والدفاع في األرن وكانتا تصد ار في فلسطين وصحيفة
فلسطين صدرت عام  1911وبليت في فلسطين حتى النكبة ثم انتللت إلى عما .
أما في فترة المد اللومي ،وبخاصة الناصري منه ،الذي سان في الشارع العربي في الخمسينات
رننية آنذاك ،برئاسة السيد وصفي التل ،بأ الصحافة
والستينات( ،)19فلد شعرت الحاومة األ ّ

رننية التي كانت تصدر من اللدس ،وتعون في جذورها إلى الصحافة الفلسطينية غير قانرة
األ ّ

على التصدي للخط اللومي الناصري الذي يستخدم األثير لبث الدعاية أليديولوجيته أو ربما أنها
كانت مهاننة لذلك الخط .ولهذا أصدرت الحاومة قانونا جديدا للمطبوعات في عام  ،1967بدال

عن قانو عام ،1955كي تستطيع السيطرة بفاعلية على الصحافة غير المنفبطة أو غير
الفاعلة.
ألنه غّيب صحفا لها من العمر عشرات
ولعل من المهم هنا الوقوف قليال عند هذا اللانو ؛ ّ

السنوات ،وأوجد صحفا ال زالت موجونة منذ ذلك الوقت ،وغير في مسألة الملكية ،فأجاز
للحاومة أ تفرض نفسها شرياة ألصحاب هذه الصحف ،أو حتى إصدار صحفها الخاصة بها،
رننية.
وهو أمر كا له تأثيره الواضح في المسيرة الموضوعية والمهنية للصحافة األ ّ

للد أصدر رئيس الوزراء آنذاك وصفي التل خالل و ازرته الرابعة في  1شباط /فبراير عام 1967
قانو المطبوعات والنشر رقم ( )16على شال "قانو مؤقت" بعد أ حل مجلس النواب ،ووضع
شروطا مالية ومهنية إلصدار الصحف ،لكنها كانت سهلة التحليق .أما أهم ما ورن فيه؛ فكا
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مانته األخيرة رقم( )17التي نصت على أنه" بعد نفاذ هذا اللانو تعتبر الغية جميع الرخص
الممنوحة بإصدار مطبوعات صحفية ،وعلى الراغبين في إصدار أية مطبوعات صحفية التلدم
بطلب الترخيص حسب أحاام هذا اللانو .
رننية مرحلة جديدة بصحف جديدة ،وأفهمت الصحف اليومية األربعة
وهاذا ،نخلت الصحافة األ ّ

الموجونة آنذاك وهي(:الدفاع ،فلسطين ،الجهان ،والمنار) بأ ّ عليها أ تتحاور وتدمج نفسها
باثنتين :واحدة في عما ؛ والثانية في اللدس .والمفارقة أ ّ وزير اإلعالم كا

يشارك في

المفاوضات بين أصحاب الصحف ،ويلرر من ياو رئيس التحرير والمحررين ،وانتهت األمور
بتوحيد صحفيتي" فلسطين" و" المنار" تحت اسم "الدستور" على أ تصدر في عما  .وتوحيد "
الدفاع" " والجهان" تحت اسم اللدس على أ تصدر في اللدس .وأنت هذه السياسة إلى وقف
الكثير من الصحف األسبوعية بسبب رفض إعانة ترخيصها ،على الرغم من قلتها آنذاك .ومن
المفارقات ،أيفا ،قيام الحاومة بتعيين موظفين من نوائر و ازرة اإلعالم للعمل محررين في
الصحيفتين الجديدتين ،في حين تم فصل عدن كبير من المحررين األصليين.
وكا

لحرب حزي ار  /يونيو عام 1967التي اندلعت بعد نحو أربعة أشهر من نفاذ اللانو ،

والحرب االهلية في األرن عام  1970التي لحلتها بعد ثالث سنوات ،أثر بارز فيما أتى من
رننية والفلسطينية ،والثانية
تطورات الحلا ،فاألولى فصلت بشال شبه نهائي بين الصحافتين األ ّ

رننية بإصدار صحيفتها الخاصة
قدمت اللناعة للحاومة األ ّ

فالدستور هي الصحيفة اليومية الوحيدة التي كانت موجونة خالل الفترة من عام 1970-1967
على الرغم من صدور صحيفة الدفاع لفترة قصيرة ".وفي الوقت الذي اقتربت فيه األولى من

نهج الدولة ،نو أ

تتعرض للملاومة الفلسطينية؛ كانت الثانية أقرب إلى أفكار التنظيمات.

وأسهم ذلك في إقناع حاومة السيد وصفي التل بعد أ

اتّفحت األمور ،بفرورة إصدار

صحيفة ناطلة باسم الحاومة.
رننية ق ار ار يحمل الرقم ( )26لعام بتاريخ  13أيار /مايو عام 1971
وهاذا ،أصدرت الحاومة األ ّ

يلفي بإنشاء مؤسسة فكرية ،وصحيفة حاومية تكو " قانرة على قراءة المتغيرات السياسية"
رننية" ،وعين األستاذ أمين أبو الشعر أول مدير عام لهذه المؤسسة،
وهي" المؤسسة الصحفية األ ّ
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وكا

أول إنتاج لهذه المؤسسة" صحيفة الرأي" بموجب قرار من رئاسة الوزراء في 18

أيار/مايو ،1971وصدر منها العدن األول في  2حزي ار  /يونيو
ويبدو أ ّ الهدف من اإلقدام على هذه الخطوة كا إصدار صحيفة "شبه رسمية" تنطق باسم
الحاومة مثلما هو الحال في عدن من الدول العربية .ومما ساعد على تحليق هذا الهدف توافر

آالت الطباعة الحديثة ،إذ كا السيد سليم الشريف صاحب صحيفة الجهان قد اشترى في تلك
المرحلة آالت طباعة حديثة بافالة الحاومة علب حرب حزي ار عام  1967الستئناف إصدار
صحيفة في عما تحل ماا صحيفته التي كا يصدرها في اللدس ،وبعد اختفاء هذا الصحفي
بطريلة غامفة عام  ،1970عمدت الحاومة ،بعد أ سوت مسألة الديو واستكملت آالت
الطباعة ،إلى إنشاء هذه المؤسسة الصحفية.
رننية
للد أصبحت صحيفة الرأي بعد صدورها ثاني صحيفة رسمية في تاريخ المملكة األ ّ

الهاشمية بعد صحيفة الشرق العربي التي صدرت عام  .1923وحمل صدروها أيفا مفارقة

تحمل نالالت هي " :أ نزولها إلى األسواق سبق عملية الترخيص الرسمي لها بـ 76يوما ،فما
لزوم ترخيصها ما نامت الحاومة نفسها هي صاحبتها.
وعلى الرغم من تبني الحاومة لهذه المؤسسة الصحيفة منذ والنتها؛ إال أ ّ صحيفة "الرأي"

المنبثلة عنها فشلت في أ تكو بالمستوى الذي يبحث عنه أصحابها( الحاومة) ،ويبدو أ

طرحها السياسي والمهني الذي كانت تمثله لم يان قابال للبيع ،فلم يزن توزيعها الحقيلي على
مئات النسخ .وكا على الدولة أ تفكر بأسلوب جديد ،وكا الحل المثالي أ تملكها لملربين
لها ،يحافظو على خطها السياسي ،ويعملو على إنجاحها بمعرفتهم المهنية ،وهذا ما لم يحصل
إطالقا.
فسعت الحاومة إلى ترك الصحافة بيد اللطاع الخاص( على شرط أال يحيد عن خط الدولة)،
وتحولت المؤسسة من" مؤسسة مساهمة عامة" إلى "مؤسسة مساهمة خاصة" ،إذ أجريت هذه
العملية بمراحل ابتدأت عام  ،1973وانتهت عام  .1975فنللت ملكية المؤسسة في البداية إلى
االتحان الوطني العربي( التنظيم السياسي الناطق باسم الدولة آنذاك الذي حاول من خالله الملك
رننيين من
حسين إعانة اللحمة الوطنية للمجتمع األ
رنني من خالل حشد اللوى المؤثرة من األ ّ
ّ
غربي نهر األرن وشرقه) ،وجاء هذا النلل بعد إلغاء مجلس الوزراء للانو المؤسسة رقم ( )26
بموجب اللانو المؤقت رقم ( )45لعام  ،1973ثم تاله اللانو المؤقت رقم(  )5لعام 1974
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واللاضي بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة خاصة( وفيها تملك الحاومة  %40من األسهم،
أما الـ %60المتبقية من األسهم فطرحت لللطاع الخاص) ،وانتهت العملية في  1أيلول /سبتمبر
ّ
 1975بعد أ تم بيع الحصة الكاملة العائدة للحاومة ،وأصبحت ملكيتها تعون إلى مجموعة
خاصة صغيرة من األشخاص.
وبتاريخ  2كانو األول /يناير عام 1977تم تسجيل الشركة تحت رقم  442برأسمال قدره 100
ألف نينار ،وأصبح السيد جمعة حمان مدي ار عاما لها(حجازي1995 ،ص .)12
إ ّ نجا ح الصحيفة ال ياو بتطابق وجهة النظر مع الحاومة ،وهذا ما عرفه أصحاب الرأي"
الجدن" ،وما نفذوه بدقة ،األمر الذي زان من نسبة مبيعات هذه الصحيفة ،لكنه زان في الوقت نفسه

من نلمة الدولة أيفا ،فعرفت التعطيل والتوبيخ ،وكانت في بعض المراحل أ تعون إلى صيغتها
التأسيسية حيث كانت الملكية الكاملة للدولة( بساجها1998 ،ص.)46
واستمر هذا الوضع إلى ما هو عليه من عام  1977حتى عام  1986حيث تحولت الشركة ،مرة
رننية
أخرى ،من "شركة مساهمة خاصة" إلى "شركة مساهمة عامة" بعد أ قررت الحاومة األ ّ
توسيع قاعدة الملكية في الصحف اليومية بتحويل الرأي والدستور من شركات مساهمة "خاصة"

إلى شركات مساهمة "عامة" .وبموجب هذا اللرار ،تم توزيع ملكية الصحف على النحو التالي:
المالكو اللدامى %35؛ والمساهمو باالكتتاب العام%25؛ وصنانيق الدولة % 15؛ وشركات
ومؤسسات عامة %20؛ والعاملو في الصحيفة %5؛ وتم طر ح األسهم لكل شركة من هاتين
الشركتين لالكتتاب العام(الموسى1997 ،ص.)270
رننية الحديثة.
وهاذا" ،وبعد طول مخاض أخذت ،تتفح مالمح الشال النهائي للصحافة األ ّ

رننية
وقد مثلت صحيفتا الرأي والدستور الخط السائد الذي أثبت نجاحه في تجربة الصحافة األ ّ

منذ نشأتها وإلى اآل ( عصام الموسى .)271 :1997،وأصبح المستوى الذي بلغته هاتا

الصحيفتا يشال المعيار الملبول للعمل الصحفي في األرن إلى حد ما ،على الرغم من حالة (
الال استلرار) التي كانت تعيشها في االنتلال من العام إلى الخاص وبالعاس ،تحت تأثير السلطة
السياسية اللائمة إ ّال أ ّ الصحفتين أثبتتا نجاحها حيث ما زالتا تتربعا على عرش الصحافة
رننية ،إذ يوجد في األرن حاليا ست صحف يومية هي :الرأي ،والدستور ،والعرب
اليومية األ ّ

اليوم ،التي تأسست عام  ،1993والغد التي تأسست عام ،1996والسبيل التي تأسست صحيفة
أسبوعية عام 1993،وتحولت عام  2003إلى صحيفة يومية والديار واألنباط.
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وعلى الرغم من أ ّ صحيفة "الرأي" ،وصحيفة الدستور ،من الصحف " الموالية للحاومة ،فإ ّ

هذا لم يمنع الحاومة من إغالقها والتهديد بسحب رخصتها ،وتعطيلها مما يعطي فكرة واضحة

عن سلطوية األحاام العرفية وقانو المطبوعات والنشر الصانر عام  1973من ناحية ( عصام
الموسى ،)150 :1997 ،وعن قدرة الصحيفة على التحدي ،وعن قدراتها المانية والمعنوية على
الملاومة وعدم االنهزام من جهة أخرى .كما حدا عجز الحاومة عن "إخفاع" الرأي والدستور
اتباع أسلوب آخر للتعامل مع هذه الصحافة ،يلوم على اتخاذ ق اررات
في فترات السبعينات إلى ّ

حاومية "من أعلى" وإجبار الصحف على احترامها ،وبخاصة أ ّ أحاام وقوانين الطوارئ المعمول
بها منذ عام 1967لم تلغى اال عام 1989م ،وهي تعطى لرئيس مجلس الوزراء ( الحاكم

العساري) مطلق الحريات التخاذ ما يراه مناسبا في سبيل المصلحة العامة ،والسالمة العامة،
واألمن اللومي.
للد أقدمت الحاومات المتعاقبة على اتخاذ عدن من الخطوات والل اررات في منتصف الثمانينات
كا لها األثر الكبير في العمل الصحفي.
الخطوة األولى :أصدرت فيها تعليمات في عهد السيد زيد الرفاعي عام  1985تم بموجبها
تحديد نشر إعالنات النعي والتهنئة في الصحف اليومية ،وبموجب هذه التعليمات ،اقتصر نشر
النعي على ذوي المتوفى .كما تم منع نشر جميع أشاال التهاني للجهات المسؤولة واألشخاص
المسؤولين على الصفحة األولى ،إال ما يتصل منها بمناسبة قومية أو نينية أو وطنية،
(عبيدات2003 ،ص .)157وهو يعني خس ار الصحيفة لمورن مهم من اإلعالنات التي تدر
نخال ال بأس به.
الخطوة الثانية :أصدرت فيها حاومة السيد زيد الرفاعي ،أيفا ،ق ار ار عام  1986عملت بموجبه
رننية للصحافة والنشر "الدستور"
رننية " الرأي" ،والشركة األ ّ
على تحويل المؤسسة الصحفية األ ّ

إلى مؤسستين عامتين(عبيدات .)157 :2003 ،ويعتلد أ هذا اللرار اتخذ للحد من استلاللهما
باعتبارهما مؤسسات خاصة وناجحة اقتصانيا ،مما يؤكد أهمية تأثير المؤسسات الصحفية
رننية ،ومتانة قاعدتها االقتصانية واستلاللها المالي ،واعتمانها الكلي على اإلعالنات
األ ّ
والمبيعا ت وليس على الدعم الحاومي ،ورغبتها في التعبير عن األحداث السياسية ،واالجتماعية،
واالقتصانية بمنأى عن هيمنة الحاومات .وإضافة إلى ذلك ،أشارت الدراسات اإلحصائية إلى أ
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قدر عدن قارئي الصحف اليومية في األرن

في الثمانينات بنحو  650ألف شخص

يوميا(صحيفة الدستور 13 ،أيار /مايو.)1986
الخطوة الثالثة :وفيها وافلت حاومة السيد زيد الرفاعي في مطلع شهر شباط /فبراير عام
1987؛ بحجة ارتفاع أسعار الورق عالميا وموان طبعه ،على رفع أسعار الصحف اليومية:
فأصبحت  75فلسا للنسخة الواحدة بدال من  50فلسا في السابق .وما يجدر مالحظته هنا أ ّ

رننية لم تكن تلل في تلك األيام عن  20صفحة ووصلت أحيانا إلى 30
صفحات الصحف األ ّ
صفحة ،أما توزيعها؛ فاقترب بمجملها من  200ألف نسخة يوميا .وكانت "الرأي" األكثر انتشا ار،

تليها "الدستور" ،فـ "صوت الشعب التي تأسست عام  1986وأغللت عام 1990م
"( الموسى.)152 :1998 ،
الخطوة الرابعة( :وهي خطوة إيجابية إلى حد ما) وفيها وافق مجلس األمة عام  1988على
إضافة تعديل على المانة(  )16من قانو المطبوعات والنشر المؤقت رقم  2لعام  1973الذي
نص على رفع الحصانة عن قرار مجلس الوزراء المتعلق بإلغاء امتياز المطبوعة الصحفية أو
سحبه ،األمر الذي يتيح ملاضاة الحاومة إذا ما أقدمت على هذين اإلجراءين.
وفي  24آب /أغسطس عام  1988أقدمت الحاومة من خالل " لجنة األمن االقتصاني"
المنبثلة عن تعليمات اإلنارة العرفية رقم  2لعام  1967المعمول بها منذ ذاك التاريخ ،التي تمنح
رئيس الوزراء صالحية الحاكم العساري ،على توجيه ضربة قوية للملكية الخاصة للصحف .إذ
حلت هذه اللجنة مجالس إنارة الشركات الصحفية الثالث :الرأي؛ الدستور؛ وصوت الشعب،
فأقصت مجالس اإلنارة وعينت لجا إنارة مؤقتة لمدة سنتين إلنارة هذه الصحف .كما اتخذت
اللجنة ق ار ار بتعيين مديرين عاميين للصحف ورؤساء تحرير لها ،وعملت اللجنة على تلليص
ملكية أصحاب الصحف األصليين إلى  %5من الرأس المال الكلي .وفي مرحلة المجالس
المؤقتة؛ تم بيع أسهم المالكين اللدامى لشركات استثمار حاومية( المؤسسة العامة للفما
االجتماعي) في  3نيسا  /إبريل عام  1989بنسبة  %45.9من رأس المال ،وبذلك أصبح
اللطاع العام يمتلك نسبة عالية من األسهم في هذه الصحف مما يعني سيطرته عليها(.حجازي،
.)12 :1995
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الخطوة الخامسة :ومع مجيء حاومة جديدة برئاسة السيد مفر بد ار عانت" لجنة األمن
االقتصاني" في  11كانو األول /نيسمبر عام 1989عن ق ارراتها السابلة ،وأعانت مجالس
اإلنارات السابلة للمؤسسات الثالث ،وعلى رأسها صحيفة "الرأي" ،لكن الملكية الصحفية لم تتأثر
بهذا اإلجراء .وتمت انتخابات مجلس اإلنارة في  10كانو األول  /يناير عام ،1990وعين
األستاذ محمد العمد ،مدي ار عاما للمؤسسة ،وتم بعدها رفع قيمة أرسمال المؤسسة الصحفية
رننية " الرأي" إلى مليوني نينار أرنني(حجازي.)12 :1995 ،
األ ّ
ّ
يعّد الدستور األرنني لعام  ،1952وقانو المطبوعات والنشر لعام  ،1993وقانو نلابة
ّ
الصحفيين لعام  ،1983وقانو العلوبات لعام  1960أهم النصوص األساسية التي تحام مهنة
ننية ،في ظل بداية التحول الديموقراطي(الشلبي .)40 :2000 ،لذلك ،واكبت
الصحافة األر ّ

الصحافة ذلك ،التي ازنان عدنها عن  8صحف عام  1988إلى  48عام  1996على سبيل
المثال
عد انعااسا مباش ار للانو المطبوعات والنشر الذي صدر
( جمال الشلبي .)55 :2000 ،وهذا ي ّ
عام  ،1993ويعد من أكثر قوانين المطبوعات والنشر مرونة وتطو ار ،السيماّ ،أنه أعان تأكيد ما

أقره الدستور األ
رنني لعام  1952في مانته ( )3من أ " الصحافة والطباعة حرتا " ،كما أ ّ
ّ
المانة( )4منه جاءت لتؤكد الحرية الصحفية ،فنصت على ّأنه " تمارس الصحافة مهمتها بحرية
في تلديم األخبار والمعلومات والتعليلات ،وتسهم في نشر الفكر والثلافة والعلوم في حدون

اللانو " ( أحمد اللفاة.)201 :1998 ،
رننية خالل
للد حدث تطور ملحوظ فيما يتعلق بطبيعة الموضوعات التي تتناولها الصحافة األ ّ

مرحلة التحول الديموقراطي ،إذ استطاع قانو المطبوعات والنشر لعام  -1993على الرغم من
ثغراته " -أ ينهي الرقابة المباشرة للحاومة على المطبوعات الصحفية ،بحيث أصبحت هذه
الرقابة ذاتية ولم يعد بإماا الجهات المسؤولة إغالق الصحف أو معاقبة الصحفيين بسبب نشر
موضوع معين ،وكل ما تستطيع عمله اليوم هو رفع ما تعتبره مخالفة إلى اللفاء للنظر فيه
فعلى سبيل المثال ال الحصر ،كا الحديث عن الفسان في المرحلة السابلة للتحول الديموقراطي
يعد إساءة لسمعة البلد ،وللمناخ االستثماري فيه ،وزعزعة للثلة العامة ،أما في المرحلة
الديموقراطية ،فلد امتلكت الصحف هامشا من الحرية في نشر األخبار والتعليلات عن قفايا
الفسان ،وإ كانت الصحف اليومية آنذاك :الرأي؛ والدستور؛ والعرب اليوم ،ال تكتب في هذا
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الموضوع إال ضمن العموميات ،وليس من خالل متابعة قفايا محدنة أو تسمية نوائر أو جهات
أو أشخاص معينين ،لعدم قدرة هذه الصحف على إجراء تحقيلات صحفية موسعة ،ومتابعة هذه
الموضوعات للحصول على األنلة واإلثباتات من جهة ،ونتيجة للفغوطات االجتماعية
المفروضة عليها من جهة أخرى .في حين إ ّ الصحف األسبوعية والحزبية هي األكثر اهتماما
بنشر قفايا الفسان وإبرازها ،حتى لو لم تصل إلى نتائج ملموسة.

رننية ،خالل المرحلة الديموقراطية ،فهو التطور المتعلق
أما التطور اآلخر في الصحافة األ ّ
ّ
بحجم تمثيل المعارضة السياسية في الصحافة .ففي هذا المجال ،ما ال يزال تمثيل الرأي اآلخر
رننية ضعيفا ،على الرغم من هامش الحرية الممنو ح للصحافة في نشر مختلف
في الصحف األ ّ

اآلراء والمعلومات والموان ،حتى وإ تباينت بدرجة أو بأخرى مع التوجه الرسمي .وغالبا ما يتم
التعبير عن الرأي اآلخر في الصحف اليومية من خالل نشر بيانات األحزاب المعارضة عن
بعض اللفايا ،ومن خالل نشر ملاالت بعض الكتاب الذين يتخذو مواقف معارضة لوجهة
نظر الحاومة.
كثير من الصحف خاصة األسبوعية
ا
ومع نخول الصحافة عصر اإلعالم اإل
لكترونينالحظ أ ّ
ّ

إلكترونيولم تعد تطبع ورقيا أو تحولت إلى مجالت شهرية أو غير
ففلت التحول إلى إعالم
ّ
نورية وبلي في األرن حاليا سبع صحف يومية ناطلة بالعربية واخرى ناطلة باإلنجليزية هي

الجورن تايمز والعديد من الصحف األسبوعية التي وصلت في مرحلة من المراحل إلى أربعين
صحيفة ،لكنها اآل ال تزيد عن خمسة عشر صحيفة ،حيث تعاني من ضائلة مالية بعد أ
أوقفت الحاومة إعالناتها واشتراكاتها في هذه الصحف بسبب مواقفها المعانية للحاومة ونشرها
موانا ال ترضي عنه الحاومة.
وهذه الصحف ظهرت في األرن بعد رفع األحاام العرفية وعونة الحياة الديملراطية عام 1989م
طشا إلى تغيير نمط قراءته ،فمال بوضو ح إلى مطالعة الصحف األسبوعية
حيث كا اللارئ متع ّ
تعد خفايا بعيدة عن أنظاره إذا ق أر صحيفة يومية.
تزونه بمعارف ّ
التي ّ
وقد امتازت صحف هذه الفترة بعدة خصائص أهمها:
 -1عدم االستلرار وعدم االنتظام في الصدور.
 -2ضعف اإلماانات المانية.
 -3صحف أسبوعية وليست يومية.
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 -4سيطرة اإلنتاج األنبي بمختلف أشااله ( اللصة والرواية ،اللصائد ،النلد األنبي) على
صحافة.
ّأنت الصحافة واألنب باافة أشااله نو ار فعاال وساطعا في البناء الفكري واالجتماعي والسياسي
للمجتمع األرنني ،فكل منها ساعد في انتشار وتطور اآلخر فسيطرة األنب بشتى أنواعه على
ّ
رننية أنى إلى انتشار الصحف وزيانة توزيعها لشغف المواطنين بلراءة
مفامين الصحف األ ّ
اإلنتاجات األنبية لهؤالء الكتاب سواء كا شع ار أو ملاال ....وزيانة الوعي الناجم عن اإلقبال
المتزايد على قراءة الصحف وزيانة أعدان المتعلمين أنى إلى تعلق شريحة واسعة وناشئة من
الشعب األرنني باألنب واألنباء وإنتاجاتهم الفكرية.
ّ
فلد شهد يوم  1989/12/13مرحلة جديدة أنت إلى انفراج أزمة الصحافة لتواكب المسيرة
الديملراطية التي نخلها األرن بعد عونة الحياة الديملراطية إليه وما تال ذلك من أحداث سياسية
تجاوز تأثيرها األرن إلى إقليم الشرق األوسط والعالم أجمع مع انهيار االتحان السوفيتي سابلا
وحرب الخليج الثانية باحتالل العراق للكويت ومن ثم مؤتمر مدريد فيما عرف بعملية السالم في
الشرق األوسط عام 1991م واتفاقية واني عربة في العام 1994م كل هذه العوامل أثرت على
المشهد اإلعالمي األرنني مما أنى إلى ظهور انتاجات ثلافية وأنبية فرضت نفسها على الساحة
ّ
رننية متأثرة باألحداث السياسية سواء كا ذلك نث ار أو شع ار أو مسرحا ،أي سيطرت
الثلافية األ ّ

السياسة على المشهد الثلافي فباتت أغلب األعمال الثلافية تتفمن األحداث سياسية ،على عاس
ما كا في اإلمارة وبداية الخمسينيات من سيطرة الثلافة على المشهد السياسي بطغيا األنب
والثلافة على الصحافة السياسية.
في خطاب العرش الذي أللاه الملك لدى افتتاحه الدورة الثانية لمجلس النواب في الخامس من

تشرين األول لعام  ،2008أعان الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين تسليط الفوء مجدنا على
ملف اإلعالم ،الذي انتلد أناءه أكثر من مرة وأبدى امتعاضه منه.
وهذه المرة ،كانت رسالة الملك واضحة ،إذ حدن ما يجب أ ياو اإلعالم عليه والدور الذي
يجب أ يفطلع به ،وحض على االرتلاء بمستوى أنائه .اعتبر أ ّ الصحافة "مهنة رفيعة،
هدفها الحفاظ على المصلحة العامة ،وخير المجتمع وتشايل الرأي العام ،بعيدا من التفليل،

وتحويل الرأي الشخصي إلى حقيلة عامة".
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وفي رأي الملك أ

على اإلعالم ،أ

يساهم مساهمة فاعلة وأساسية في تماين األرن

من

"تحليق الماانة التي يطمح إليها عربيا وعالميا على صعيد الحريات واالنفتا ح السياسي وترسيخ
ثلافة الديموقراطية" بصفته "عين الناس على الحقيلة وإحدى ركائز المجتمع الديموقراطي".
ولتحليق ذلك ،نعا الملك إلى "التمسك بمبانئ المهنية والموضوعية ،للحفاظ على التواز
الفروري ،بين الحريات الصحافية والحلوق الشخصية".
وباإلضافة إلى اهتمام الملك بملف اإلعالم ،فلد القى الملف اهتمام كثير من الوزراء الذين تناوبوا
على توليه ،والعديد من رجاالت اإلعالم والمحللين والصحفيين.
اإلعالم الدرنيّ واللفية الثالثة-:
شهد اإلعالم األرنني تطو ار ملحوظا خالل السنوات العشر الماضية خاصة مع االنتشار السريع
ّ
لكترونيواستلطابها لجمهور وسائل اإلعالم التلليدية التي بدأت تتالشي أو تغير
لوسائل اإلعالم اإل
ّ
من أسلوبها في عرض المانة اإلعالمية.

لكترونية التي زان
فلد شهد األرن كغيره من الدول العربية ظهور مئات المواقع االخبارية اإل
ّ

عدنها عن أربعمائة موقع واآلالف من المدونات والمواقع االجتماعية ومحطات اإلذاعة الخاصة
والمحطات الففائية الخاصة بعد أ كانت معظم وسائل اإلعالم مملوكة للدولة ،ولم يان حتى
بداية السبعينات في األرن غير صحفتين يوميتين ومحطة إذاعة واحدة ومحطة تلفاز واحدة
وكانت هذه الوسائل اإلعالمية مملوكة للدولة في حين إ ّ اللطاع العام كا مغيبا عن المشهد

اإلعالمي وقد استمر الحال على ما هو عليه حتى عام 1989م عندما رفعت الحاومة قانو

الطوارئ واألحاام العرفية وسمح لللطاع الخاص بتأسيس محطات إذاعة وتلفزة وصحف ولكن
وسائل اإلعالم الخاصة ظلت تحت رقابة الحاومة من خالل قانو المطبوعات والنشر الذي
سلطته الحاومة على وسائل اإلعالم خاصة التي كانت تنشر ما يخالف الحاومة وينتلد اعمالها
حيث اتا ح ذلك اللانو للحاومة اغالق وسائل اإلعالم ولم تكن اآلراء المعارضة تظهر كثي ار في
تلك الوسائل التي كانت تحت رحمة سحب الترخيص منها.
ولكن من يحاول إجراء ملارنة بسيطة بين نور اإلعالم في اللر الماضي ونورة في بداية
وتطور
ا
كبير
ا
األلفية الثالثة خاصة في ظل الثورة التكنولوجية اإلعالمية ،يجد ا هناك اختالفا
هائال وتنوعا ملحوظا أثر باإليجاب في الرسالة اإلعالمية ،سواء من حيث مرسل الرسالة أو
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الرسالة المرسلة أو اللنوات التي تنلل الرسالة أو حتى متللي الرسالة وهذا التطور الملحوظ
انعاس باإليجاب على مصدقيه الرسالة اإلعالمية وأضفى مصداقية على مفمونها ومحتواها.
ففي السابق وخاصة في الخمسينات والستينات حتى في السبعينات من اللر الماضي نجد أ ّ

المتحام في صياغة و إرسال الرسالة اإلعالمية كا اإلعالم الرسمي والحاومي فلط ،وكانت

اللنوات األخرى ضعيفة وغير مؤثرة في الرأي العام ،إلى جانب أ الرسالة اإلعالمية كثي ار ما
كانت مفلله خاصة في وقت الحروب واألزمات سواء السياسية واالقتصانية أو حتى الصحية
واالجتماعية ،فإعالم اللر الماضي كا إعالم في مجملة يتسم باإلعالم الموجهة الذي يخدم
هدفا رئيسا ومطوعا من أجلة ،وهو تعظيم وتمجيد الحاام وأناء السلطة التنفيذية ،وكا اإلعالم
األرنني ضمن هذا اإلعالم قبل ظهور اإلعالم الجديد الذي فلدت السلطة السيطرة عليه وبات
ّ
رننية لمحاولة
كثير من المتللين يففلونه على اإلعالم الحاومي والتلليدي مما نفع السلطات األ ّ
السيطرة على الففاء واإلنترنت من خالل إصدار قوانين جديدة لهذه الغاية لكنها فشلت في ذلك.

والحق يلال إ ّ هذه السمة لم تلتصر فلط على نول بعينها أو منطلة بعينها بل كانت هي السمة

السائدة في الشرق والغرب وفى كل الدول بال استثناء سواء المتلدمة أو حتى النامية ،إال أ

التوقيت والحجم والطريلة كانت تختلف من بلد آلخر ويرجع ذلك لمستوى الوعي و التلدم العلمي
ناخل المجتمع.
وعلى النقيض نجد أ ّ ما حدث في األلفية الثالثة هو تغير واضح في الرسالة اإلعالمية من

حيث المصدقية والدقة وتنوع معدي الرسالة ومرسلها واللنوات المستخدمة والوسائل المستخدمة

وحتى صياغة الرسالة نفسها تغير مما صب في صالح متللي الرسالة ( الشعوب ) على عاس
ما كا يجري في السابق حيث كا يصب في صالح مرسل الرسالة( الحاام ) ويخدم أهدافه،
وفى الواقع أرى أ ّ معدل الرقابة اللومية والمدنية تزايد جدا على الرسالة اإلعالمية وبات من

الصعب الكذب على ( الشعوب ) متللي الرسالة اإلعالمية وأصبحت الرسالة اإلعالمية الرسمية

رسالة فلط تأكيدية وليست رسالة حتى تعريفية أو هي المصدر الوحيد لمصدقيه الرسالة بل في
كثير من األحيا بات كذبها واضحا ،والماشوف مؤثر بالسلب في استلرار السلطة التنفيذية
ونيمومتها ،ويرجع ذلك إلى:
• زيانة المهتمين بالعمل العام والناشطين سواء الحلوقيين أو السياسيين أو المدنين.
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مصدر رئيسا للرقابة على مفمو الرسالة ،بل تخطى
ا
• نخول المجتمع المدني بلوة في كونه
إلى نور مرسل للرسالة اإلعالمية التأكيدية لصدق السلطة التنفيذية.
• البطء والفعف الواضح في ترسانات اإلعالم الرسمية الناتج من البيروقراطية المتعفنة.
• تنوع وسائل نلل الرسالة اإلعالمية وقنواتها سواء المسموعة أو الملروءة أو المرئية و سهولتها
• قلة تكلفة نلل الرسالة وتنوع معديها وبات من السهل جدا أ تصيغ الشعوب بنفسها رسالتها.
• سهل التلدم التكنولوجي الحالي في سرعة رصد أثر الرسالة اإلعالمية المرسلة على متللي
الرسالة ( الشعوب)
• اهتمام العامة والمثلفين بوسائل التكنولوجيا الحديثة وذلك لسهولة استخدمها فزان ذلك من
وصول الرسالة ألكبر عدن ممان من المستمعين والمشاهدين.
• نخول اللطاع الخاص بلوة قطاع اإلعالم مما اجتذب عدن كبير من متللي الرسالة اإلعالمية
نظ ار ألنه اتفق مع رغبات ومتطلبات الجمهور.
• تنامي االهتمام من قبل المدونين برصد الرأي العام واستعراض رنون فعلة على الرسالة
اإلعالمية الحاومية.
• تنوع مصانر الرسالة اإلعالمية سواء أ كا ذلك من الداخل أو الخارج فأصبح العالم كله
قرية صغيرة ال يستطيع أحد إخفاء شيء فيه.
وقد انعاس ذلك على األحداث التي مرت بها منطلة الوطن العربي خالل األعوام الثالثة
الماضية وتبلورت قدرته على التأثير في الرأي العام الداخلي والخارجي بشال كبير حيث تأثر
األرن بما جرى في مصر وليبيا وسوريا واليمن وتونس ،وأصبح استخدام اإلعالم البديل أكثر
انتشا ار وجرأة.
فلد شهدت الساحة اإلعالمية الدولية نللة هائلة ومتسارعة للغاية في تطور وسائلها وأساليبها
وتلنياتها المعلوماتية الحديثة خالل العلون الماضية.
إننا اليوم نعيش االنفجار الرقمي العظيم ،الذي سيعيش فيه اإلنسا في السنوات اللانمة عصر
سيانة اآللة وتفوقها ،حيث ستتخطى التكنولوجيا قدرة اإلنسا على السيطرة عليها أو استلرائها،
ولنعلن فيه أ ّ اللر الحاني والعشرين هو اللر األول الذي سيتنازل فيه اإلنسا شيئا فشيا عن

سيطرته وسيانته األزلية على محيطه ،لذا فإ ّ أي منا ال يمان أ
سيحصل؟
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وبداية فإ ّ البشرية لم تكن تحلم يوما بهذه النللة النوعية اإلعالمية ،التي نللت اإلنسا إلى

حدون المستحيل ،فبعدما كانت وسائل نلل الخبر والمعلومة تلتصر على األثرياء وأصحاب

رؤوس األموال في العالم ،أصبح أغلبنا اليوم يملك تلك الوسيلة ،بل وأصبح كثير منا جزءا ال
يتج أز منها ،وبعد أ كا بعض منا مجرن مستمع أو قارئ ال أكثر ،أمسينا مشاركين في نلل
الخبر وإعدانه ،فلم يعد بالفرورة أ يملك الواحد منا مبالغ طائلة ليصبح صاحب صحيفة أو
مشارك فيها ،بل إ ّ كل ما تحتاج إليه هو حاسب آلي ،واشتراك في اإلنترنت ،وبعض المعرفة
في تصميم المواقع ،أو االتصال بشركة متخصصة في ذلك لتتكفل بذلك العمل ،ولتحصل بعدها
على فرصة كبيرة لتكو جزءا من العالم  ،فتنلل إليه همومك وأحالمك وأفكارك وثلافتك ،بل
ويمانك أ تشارك اآلخرين في اإلعدان ونشر الخبر نفسه في كل أنحاء األرض.
فالثورة الحاصلة في وسائل اإلعالم اليوم ،التي أنخلتنا بطريلة أو بأخرى ،شئنا أم أبينا إلى عالم
اإلنترنت ،استطاعت أ تللص الفجوة ما بين الداخل والخارج ،فلم تعد الدول والحاومات كما
كانت ،بل لم يعد هناك أي إماانية رسمية – كما يتصور بعض من الغارقين في أوهامهم من
اللمعيين  -الحتواء ذلك الطوفا المعلوماتي الهائل الذي بدأ يخترق كل مسامة من مسامات
الحياة ،فأصبحنا نعيش األحداث أوال بأول ،فما يحدث اليوم في الغرب يصلنا خالل جزء من
الثانية في الشرق ،والعاس صحيح ،فمشاركة عامة الناس في الشؤو العامة قد أصبحت شيئا
روتينيا ال يلتصر على األغنياء في كثير من نول العالم ،بل أصبح الجميع اليوم قانرين على
المشاركة في صناعة اللرار وتحرياه ،بل وفي كثير من الدول ،أصبح المواطن الفلير قان ار بال
سهولة على المشاركة في صناعة حياته ومستلبله ،وذلك من خالل المساهمة المباشرة والمشاركة
في تطويع وتشايل الحياة العامة ،وخلق فرص جديدة له0
نعم ،لم يعد باإلماا الوقوف في طريق العولمة الرقمية العابرة لللارات ،ومن العبث أ تمارس
بعض الدول محاوالت اللمع المعلوماتي وحار االطالع والمشاركة من خالل إغالق المواقع
لكترونية والمدونات الشخصية وغيرها من وسائل الصحافة الرقمية على سبيل المثال ،تحت
اإل
ّ

مفاهيم وقوانين بائدة ،ال هم لها سوى تحجير وتطويق الفكر ولو كا ذلك في حدون الملبول

منها ،فهم هنا أشبه بمن يحاول تخليص ماء البحر من ملحه ،وهل ينفد الملح من ماء البحر،
وهو جزء ال يتج أز منه ،في وقت كا أولى بأ تكو هناك سياسات نيملراطية الحتواء األخطاء
والسلبيات في تدفق سيل المعلومات  ،وذلك عن طريق االندماج والتوعية والتثقيف االجتماعي
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والديني والتربوي ،وخلق أبواب أوسع لالطالع والمشاركة في تلك األفكار العامة من قبل
الحاومات.
و يعون ففل الريانة في استخدام الصحافة اإللكترو ّنية لمؤسستي  BBCاإلخبارية وإندبندنت

برونكاستينغ أوثوريتي  ،IBAوتحديدا في العام  1976م ،حيث بدأت الثمرة بما أطلق عليه وقتها
بخدمة تلتكست ( ،فالنظام الخاص بالمؤسسة األولى ظهر تحت اسم سيفاكس  Ceefaxبينما
لكترونية التي يطلق عليها في
عرف نظام المؤسسة الثانية باسم أوراكل  ،racleوللصحافة اإل
ّ

لكترونية
الدراسات األنبية والكتابات العربية مسميات أخرى مثل الصحافة الفورية والنسخ اإل
ّ

إلكترونيدوري يحتوي
لكترونية ،تعريفات عديدة منها ":أنها منشور
والصحافة الرقمية والجريدة اإل
ّ
ّ
على األحداث الجارية سواء المرتبطة بموضوعات عامة أو بموضوعات ذات طبيعة خاصة،
ويتم قراءتها من خالل جهاز كمبيوتر وغالبا ما تكو متاحة عبر شباة اإلنترنت ،والصحيفة

بأنها الصحف
اإل
لكترونية أحيانا تكو مرتبطة بصيغة مطبوعة" ،بينما يعرفها البعض اآلخرّ " :
ّ
التي يتم إصدارها ونشرها على شباة اإلنترنت سواء كانت هذه الصحف بمثابة نسخ أو إصدارات

إلكترونية لصحف ورقية مطبوعة أو موجز ألهم محتويات النسخ الورقية ،أو كجرائد ومجالت
ّ
إلكترونية ليست لها إصدارات عانية مطبوعة على الورق وتتفمن مزيجا من الرسائل اإلخبارية
ّ
واللصص والملاالت والتعليلات والصور والخدمات المرجعية حيث يشير تعبير

online

لكترونية
 journalismتحديدا في معظم الكتابات األجنبية إلى تلك الصحف والمجالت اإل
ّ
المستللة أي التي ليست لها عالقة بشال او بآخر بصحف ورقية مطبوعة.

فإننا ال
وبما ّأننا نتحدث عن ذلك التطور الكمي والنوعي المتسارع في وسائل اإلعالم اليومّ ،

يمان أ نؤمن بالطبع بحدوث سيناريو خال من المفاجآت تستمر فيه األشياء على ما هي عليه
اليوم بعد علد من الزمن ،وخصوصا ّأننا نشاهد كل ثانية من الزمن تلدما كبي ار في شتى وسائل

لكترونية أو الرقمية ،التي لم ياد
اإلعالم ،وتحديدا في جانبها الثوري الذي يسمى الصحافة اإل
ّ
يمفي على ظهورها بشال رسمي أكثر من علدين من الزمن ،حيث ّإنه من المعروف ا

إلكترونيا بشال كامل
صحيفة هيلزنبورج ناجبالن السويدية كانت هي أول صحيفة في العالم تنشر
ّ

وذلك في العام 1990م ،حتى انتشرت بعدها تلك الثورة اإلعالمية الرقمية في مختلف أرجاء
العالم بشال خيالي وغير متوقع لكثيرين.
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للد تزايد االتجاه في الصحف على مستوى العالم إلى التحول إلى النشر اإللكتروني بسرعة
ّ
كبيرة ،ففي عام  1991لم يان هناك سوى  10صحف فلط على اإلنترنت ثم تزايد هذا العدن
حتى بلغ  1600صحيفة في عام  1996وقد بلغ عدن الصحف عام  2000على اإلنترنت
إلكترونية على مستوى العالم ،كما أ ّ حوالي  %99من الصحف الكبيرة
 4000صحيفة
ّ
والمتوسطة في الواليات المتحدة األميركية قد وضعت صفحاتها على اإلنترنت ) ،أما اليوم ،فمن

إلكترونية موزعة على مختلف
المرجع أ ّ العدن قد وصل إلى ما يزيد عن العشرين ألف صحيفة
ّ

أرجاء العالم ،وأكثر من  5ماليين موقع إلكتروني موزع ما بين منتديات شخصية ورسمية
ّ
لكترونية
أما في األرن فإ ّ أول صحيفة اإل
ّ
ومدونات وغيرها من أشاال التبانل الثلافي الرقم ّيّ .
لكترونية عن نول العالم
صدرت عام  2002م حيث تأخر األرن في مجال الصحافة اإل
ّ

األخرى.

وسنجد أ ّ اإلعالم في السنوات العشر اللانمة سيطوع الشباة العنكبوتية لتلليص المسافات
الجغرافية والحدون اللارية فيما يسمى باإلعالم العابر لللارات ،ليخدم اإلنسا كما هو اليوم ولكن

بشال أكثر تطو ار وفي مختلف المجاالت واألصعدة كالصحة والبيئة واالقتصان والتعليم ...إلخ.
وخالل المرحلة اللانمة سيتم الوصول إلى بداية عصر الثورة الرقمية الالمتناهية ،التي ستللص
شيئا فشيئا من استخدام الورق والطباعة والحبر وغيرها من الوسائل اإلعالمية التلليدية المالفة
والمحدونة ،وبالتالي إماانية التوسع في سرعة ونقة نلل المعلومة والخبر إلى مختلف أرجاء
العال.
لذا فإ ّ من المطلوب االنتباه إليه عربيا ،وخصوصا خالل المرحلة اللانمة من الثورة اإلعالمية

الرقمية والتكنولوجية - ،كو الدول العربية– من أكثر الدول تلصي ار في هذا المجال المستلبلي
لكترونية بديال غير
الحتمي ،هو ضرورة تبني واحتفا العديد من الصحف والمواقع الرسمية اإل
ّ
نهائي للصحف الورقية التي البد من المحافظة عليها وتطويرها بالطبع ،وفي مختلف الجوانب

السياسية واالقتصانية والرياضية وغيرها .هذا االختبار يمر اآل

بمرحلة ( حتمية االمتحا

الوجوني) بالنسبة لهذه الوسائط اإلعالمية.
للد حولت اإلعالم الجديد إعالم األلفية الثالثة كوكبنا إلى " قرية عالمية" توقف فيها الزمن
واختفت منها المساحة ،لهذا بدأت هذه الوسائل مرة أخرى بإرجاع الناس " للوحدة اللبلية" بأنوات
تلنية.
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بففل هذه الوسائط يتحول الفرن العالمي من االنعزال ومحدونية المشاركة إلى المساهمة الشديدة
في التجارب الجماعية ،وكثير ينظر إلى ثلافة وسائل اإلعالم الحديثة على أنها ثلافة ايجابية
ستزيد من ممارسة الديملراطية وفهم اآلخر المختلف ثلافيا.
بعفهم يتحدث عن " فجر إنساني جديد" تعلي فيه التكنولوجيا من اللوة الشخصية والمتعة
واللعب ،في الوقت الذي تنهار فيه الصفوة اإلعالمية اللديمة ليحل محلها صفوة جديدة صغيرة
السن ،بحيث إ ّ عباقرة البرمجة ومخترقو الكمبيوتر ( )Hackersسياونو الذات الجديدة في
ثلافة يوتوبية تكنولوجية.

إ اإلعالم الجديد سيصحبه طفرات في استخدام وسائل اتصال جديدة ومتطورة تيسر استخدام
الشباة في كل لحظة ،مثل أجهزة " آيفو " ،آيبان ،جاالكسي" ،وغيرها.
هناك من يرى أ

تكنولوجيا اإلعالم المعاصرة ستختزل التلدم نائريا عبر اختراع حواسيب

وكامي ارت رقمية وتيلفونات محمولة أحدث وأسرع وأقوى ،وبالتالي تجعل اآللة في المركز وليس
اإلنسا .
ثورة وسائط اإلعالم الجديدة سيترتب عليها خالل السنوات الملبلة تغيرات في مجاالت العمل
وإنارة شؤو الحام واألمن سواء على مستوى المجتمع الواحد أم على المستوى العالمي وتنسيق
العالقات بين الدول ببعفها بعفا.
اإلنترنت سيحل " محل" اإلعالم التلليدي ،بحيث أصبحت كل الوسائل مختزلة في جهاز واحد
هو الحاسوب ،بل التلفو المحمول ،وأصبح المتللي يعيش بوجدانه في العالم االفتراضي الذي
يجد نفسه فيه ،ويشعر بحرية ال حدون لها في هذا العالم.
إ ّ الخصائص االتصالية الفريدة واإلماانيات التكنولوجية الهائلة التي تزخر بها اإلنترنت ووسائط
اإلعالم الحديثة تجعل الميل إلى االعتلان " بتسيد" هذه التلنية كبي ار.

قد ياو بلاء وسائل اإلعالم التلليدية واستم اررية وجونها مرهونا بمدى قدرتها على مجاراة هذه
الوسائط في تلديم الخدمات والمعارف والمعلومات والتلنيات المتطورة.
اإلماانيات التكنولوجية التي تمتاز بها اإلنترنت ليست وحدها الفامنة إلبلاء اإلنترنت نظام
اتصال فريد في المستلبل؛ بل هناك عوامل أخرى تكمن في بنية المجتمع ،خاصة الرأسمالي
الذي خرج منه هذا االختراع ...فالعالقة بين النظام االتصالي في أي مجتمع واألنظمة األخرى
فيه هي عالقة تبانلية واعتمانية.
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ما يعزز هذا االعتلان هو تلك المسلمات التي ترتكز إليها نظرية التفاعلية الرمزية واللائلة بأ
األفران في المجتمع إنما يلجأو إلى وسائل االتصال الجماهيرية لتكوين معا مشاركة للعالم
االجتماعي والماني الذي يعيشو فيه من أجل مساعدتهم على فهمه ،ومن أجل تسهيل تفاعلهم
وتواصلهم اليومي فيه .وكلما زانت األحداث المحيطة بهؤالء األفران تعليدا وغموضا وتوت ار وتأزما
كلما زان اعتمانهم على هذه الوسائل من أجل توضيح هذا الغموض وإزالته ،والتعامل مع تلك
المخاطر واألزمات.
هناك عامل الربح فما نام نافع الربح يحظى بلدر كبير من األهمية في هذه المجتمعات ،وما نام
اإلنترنت يلوم بدور فاعل في ذلك ،من خالل اإلعالنات والبيانات التي يلدمها لشركات
ومؤسسات عمالقة ،ومن خالل صناعة الترفيه والتسلية التي تللى قبوال واستحسانا بين فئات
كبيرة جدا من الناس ،فإ ّ شباة اإلنترنت ومن تحتويه من وسائط إعالمية جديدة مرشحة لتجاوز

الوسائل اإلعالمية األخرى ،وربما تهميش شبه كلي لبعفها.

هذا الكالم ال يستلزم بالفرورة اختفاء التلفزيو أو أ يحل اإلنترنت محل الصحف وإ كا
سيؤني إلى تغييرات جوهرية في طبيعة اإلعالم والمعلومات ،وسرعة الحصول عليها ونشرها،
خاصة ّأنه ال يمان أ يمر أكثر من عشرين نقيلة على وقوع أي حدث ،مهما كا صغي ار في
أي ماا في العالم ،نو أ يتم نشره على الشباة الدولية.

يذهب بعفهم للتأكيد على أ ّ الحاضر والمستلبل سياونا

تحت سيطرة السلطة الخامسة(

الوسائط اإلعالمية الجديدة) ،وأ ّ مي از اللوة قد تحول من حارس البوابة في الصحافة التلليدية

إلى السلطة الخامسة المتمثلة في المواطنين ،حيث اكتسبت شرعيتها من الواقع المعيش ،ولم يعد
للسلطة الرابعة ذلك الحفور الذي كا يشهد لها في اللرنين الماضيين.

ما يزيد من أهمية اإلعالم الجديد مستقبال أ الجماهير لم تعد تلنع بالحصول على المعلومات
واألخبار بالرجوع إلى مصدر واحد وإنما ترجع إلى مصانر متعدنة حتى تتمان من ملارنة
المعلومات واألخبار للتأكد من صحتها وصدقها ،إلى جانب ما تتيحه اإلنترنت من فرصة كبيرة
لمناقشة ونلد ما تلدمه المصانر العديدة والرن عليها ،وتبانل اآلراء واألفكار حولها.
يتوقع كثيرو أ ّ ترك الخيار للمتللي سيصل إلى حد أ تصبح لكل شخص ،في زمن ليس

ببعيد ،وكالة األنباء الخاصة به؛ وذلك من خالل الوكيل اإلعالمي الذكي الذي يمسح اإلنترنت

طوال وعرضا ،ويستعرض قنوات التلفزيو ومحطات اإلذاعة ،ويطالع الصحف اليومية والمجالت
269

العلمي وادلّ راسات العلياISSN 2519-7436 ،
جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
اجملدل ( - )7ملحق مؤمتر "املكل املؤسس :الشخصية والقيادة والتارخي" 2021 -م

الدورية ويتابع وكاالت األنباء؛ بحثا عما يلبي رغبات من ينوب عنه ،ويتفق مع " بروفيله
اإلعالمي".
إ ّ صناعة اإلعالم تتحول ،تدريجيا ـ من نمط الدفع بالمعلومات التي يريد المرسل أ يبثها ،أو
يدفع بها ،إلى مستلبله فارضا عليه توقيتات استقباله إياها ،إلى نمط السحب الذي يعطي المتللي
حرية انتلائه ،أو سحب ،المعلومات التي يريدها وفي الوقت الذي يريد.
فوسائط اإلعالم الجديدة وأهمها " الفيسبوك " تطر ح على الحاومات العربية تحديا كبي ار وغير
مسبوق ،وهو تحدي تطوير إعالمها وإكسابه المزيد من المصداقية ،وتخليصه من الدعاية الفجة
لها ،أل وجون بدائل مثل " الفيسبوك " لن تجد هذه الحاومات نفسها معزولة إعالميا فحسب ،بل
هدفا لهجمات قد يصدر بعفها عن حسن نية وبدوافع وطنية ،وقد يصدر بعفها اآلخر عن
سوء نية وعداوة لها ،ورغبة في زعزعة استلرارها ،وبث الفرقة في مجتمعاتها التي تبدي ممانعة
ضعيفة في وجه الشائعات.
فاألنظمة التي كا لوسائط اإلعالم الجديد نور أساس في إزالتها .استخدام الشباب التلنيات
الحديثة بشال ايجابي وفعال ،بدال من االكتفاء باالستهالك السلبي وهذا يمثل تطور له ناللة
مهمة في كونه يشال تحوال في فكر وذهنية الشخصية العربية لصالح النهفة والدخول إلى عالم
الحرية والتعبير الحر عن الرأي ،بما يعنيه ذلك من تحيز لقيم الحداثة والدخول إلى عصر جديد
أكثر رقيا وبحثا عن العدالة االجتماعية والحرية السياسية والتحرر من ربلة االستبدان والفسان
واالستعبان.
يجابية في
الوسائط االتصالية المعاصرة تظل أنوات محايدة ،يمانها أ تغدو ذات آثار جد إ ّ
مستلبل اإلعالم العربية ،وجل المواطنين في األرن يستخدمو اإلعالم اإللكتروني كبديل عن
ّ
اإلعالم التلليدي الذي فلد مصداقيه بعد سيطرة الحاومات عليه.

فهذا اإلعالم يتراجع بشال مستمر سيما أ ّ اإلعالم اإللكتروني يختلف عن التلليدي في السرعة
ّ
ومدى اتساعه لمساحة التعبير وهي ماال تتوافر في اإلعالم التلليدي حتى أصبح متخلفا كثي ار
عن اإلعالم اإللكتروني كو الرقابة فيه أعلى باثير مما يعق العمل.
ّ
أما نلاط التلاء اإلعالم اإللكتروني مع الشباات االجتماعية فإ ّ السرعة ومساحة التعبير ياانا
ّ
ّ
ياونا أميز ما يجمعهما بل ربما تتعدى مواقع الشباات االجتماعية في مسألة السرعة ومساحة
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التعبير اإلعالم اإللكتروني ،لكن هذا ينلصه مسألة الفبط فال أحد يمان أ يحد خب ار أو تعليق
ّ
في مواقع الشباات االجتماعية في حين يخفع اإلعالم اإللكتروني إلى انفباطية أكثر.
ّ
الخاتمة والتوصيات -:
شهد األرن تطو ار ملحوظا وواضحا في مختلف مناحي الحياة وشهد اإلعالم تطو ار مماثال فلد
ازنان عدن وسائل اإلعالم في األرن وأصبحت هذه الوسائل على نرجة متلدمة من استخدام
رننية اضحت منخرطة في معركة تطوير األرن وتحديثه
التكنولوجيا ،كما أ ّ وسائل اإلعالم األ ّ
وكا لها نور بالغ في وصول األرن إلى األلفية.

إ كانت الحاومات في بداية عهد التأسيس تتعامل مع وسائل اإلعالم بحذر وتلمع هذه الوسائل
فإنها بعد ولوج األرن في مرحلة ما بعد األحاام العرفية أصبح لإلعالم نور متزايد في الحياة
ّ

العامة.

فالعصر الذي نعيشه ونمط التفكير لدى الجيل الجديد وتسارع األحداث تفرض هذا النمط من
اإلعالم الجديد وبخاصة اإلعالم اإللكتروني وشباات التواصل االجتماعي والتفاعل مع األحداث
ّ
بسرعة بعاس اإلعالم التلليدي الذي يجد اللارئ صعوبة في وصول صوته ومشاركته فعصر
بأنه
السرعة والتلنية الجديد ميزت التواصل مع اإلعالم الجديد ،وعلينا أ نعترف بأهميته ونلر ّ

هو اللانم الجديد وقد نخل اإلعالم األرنني عصر اإلعالم الجديد بلوة حيث نالحظ االزنيان في
ّ
لكترونية وعدم ترخيص صحف جديده ال بل توقف العديد من الصحف اللائمة
عدن المواقع اإل
ّ

لكترونية مثل اللواء األسبوعية والحدث
التي كانت تصدر منذ علون وتحولها إلى صحف اإل
ّ
األسبوعية وغيرها.

إ ّ أغلب وسائل اإلعالم التلليدية الرسمية واقعة تحت هيمنة وسلطة الجهات الرقابية في بلدانها،
وهي بلدا تسعى سياساتها لتكريس مفهوم األمن واالستلرار في مواجهة الثورة والتغيير؛ ولذلك

بدا اإلعالم التلليدي منحا از للسلطات في الوقت الذي بدا فيها اإلعالم اإللكتروني منحا از للشعوب
ّ
وعب ار عن تطلعاتها ورغبتها في التغيير وقد جعل ذلك اإلعالم التلليدي في األرن والدول العربية
يفلد مصداقية لحساب اإلعالم الجديد.
والمتابع للطاع االتصاالت في العالم يجد أنها أكثر وأسرع نموا وتحقيلا لألربا ح العالية ،وفي
العالم العربي قطاع االتصاالت يحلق مااسب كبيرة وأرباحا هائلة ،أمام تعطش المجتمع لهذه
الخدماتّ ،إنما الفرق بين المواطن في العالم األول ّأنه يستخدم هذه التلنيات في الترفيه عن
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نفسه ،بينما في العالم الثالث وشعوبنا في المنطلة تستخدم ألغراض أخرى مثل المطالبة بالحرية
والعدالة والبحث عن األخبار الصحيحة ،المستلبل لإلعالم اإللكتروني مبهر لو تم التخطيط له
ّ
واالستفانة من كل التلنيات واإلماانيات ،وتحسنت النبيه التحتية لتلنية االتصاالت ،فهناك العديد
من اللرى واألرياف في مدننا العربية ال تتوفر فيها خدمات االتصاالت ،فهذا يعني أنهم مغيبو
عن العالم تماما.
مستلبل اإلعالم العربي في يد الجمهور .إذا أرنت إعالما عربيا أكثر رقيا ونفجا وذكاء
وتخصصا فأقنع الجمهور بأهمية ذلك.
التوصيات :
 -1إعطاء اإلعالم مزيدا من الحرية.
 -2إعانة سن مجموعة من اللوانين واألنظمة التي تحام عمل وسائل اإلعالم في األرن .
 -3تلدم الدعم الماني لإلعالم التلليدي ليستمر في البذل والعطاء.
رننية.
 -4تلديم الدعم الماني واللوجستي لنلابة الصحفيين ووسائل اإلعالم األ ّ
 -5تخفيض من متطلبات ترخيص وسائل اإلعالم.
 -6إعطاء اإلعالم اإللكتروني مزيدا من الحرية.
ّ
قائمة المصاندر والمراجع :
 )1الفيومي ،إبراهيم أنب الصحافة في األرن أرقام ونالالت ،مجلة أفكار ،عدن ،104-103
 ،1991ص ص 51.- 41
 )2مروة ،أنيب الصحافة العربية نشأتها وتطورها ،منشورات ماتبة الحياة ،بيروت1961. ،
 )3المتولى ،آمال سعد ،مدخل في الصحافة ،الطبعة األولى ،نار وماتبة اإلسراء ،طنطا-
مصر2003. ،
 )4الصماني ،امتثال ،ورقة عمل بعنوا " المالحق الثلافية ،رؤية نلدية " ،ملدمة لورشة اإلعالم
الثلافي المنعلدة في المركز الثلافي الملكي بتاريخ 2010-7-26م.
رننية (الرأي).1999 ،
 )5ساجها ،باسم إبراهيم ،صحافة ولكن ،ماتبة المؤسسة الصحفية األ ّ

 )6نصار ،نصار ،محاضرة :تاريخ اإلعالم األرنني ،منتدى الثلافة األرنني ،إربد تاريخ
ّ
ّ
.2011/11/10
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رننية المعاصرة نراسة في نشأتها وتطورها ،مجلة البصائر،
 )7أبو عرجة ،تيسر الصحافة األ ّ

مجلد ،1عدن ،1996 ،1ص ص .244-207

 )8جمعة ،حسين ،الحياة الفنية واألنبية في األرن في اللر العشرين ،نار الينابيع ،عما ،
.2004
 )9صابات ،خليل ،تاريخ الطباعة في الشرق األوسط ،مصر ،نار المعارف ،الطبعة األولى،
1958م.
 )10أبو غنيمة ،زيان ،تجربة الصحافة اإلسالمية في األرن في الخمسينات ،صحيفة الكفا ح
اإلسالمي ،نار الوثائق – الكويت ،الطبعة األولى.1986 ،
رننية في عهد اإلمارة ،و ازرة الثلافة ،عما ،
 )11حجي ،شاري جبرين ،األنب في الصحافة األ ّ
.2002

 )12أبو صوفة ،محمد ،الصحافة في األرن  1996 -1920قراءات أولية ،ماتبة المحتسب،
الطبعة األولى ،عما .1996 ،
 )13الشريف ،محمون،

رؤى حول الصحافة واإلعالم ،مطابع الدستور التجارية ،عما ،

.2004
رننية الحديثة ممثلة بصحيفة الرأي اليومية ،مجلة
 )14الموسى ،عصام ،خصائص الصحافة األ ّ
أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" ،المجلد  ،4العدن  ،1988 ،1ص ص

.115 -81
رننية :نراسة نلدية لتطورها وقوانينها – 1920
 )15الموسى ،عصام سليما  ،الصحافة األ ّ
 ،1988مجلة أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" ،المجلد  ،5العدن ،1
 ،1989ص ص .266 – 227
رننية ( 1997 – 1920م ) ،منشورات لجنة
 )16الموسى،عصام سليما  ،تطور الصحافة األ ّ

تاريخ األرن  ،عما .1998 ،

 )17حدان ،نبيل ،الصحافة في األرن  :قراءة في تجربة جمعة حمان ،مؤسسة عمو للدراسات.
-18بسيوني ،ابرهيم حمانة ( .)1993نور وسائل االتصال في صنع الل اررات في الوطن
العربي .بيروت  :مركز نراسات الوحدة العربية.
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 -19اللفاه ،أحمد ا ( .)1998نائرة المطبوعات والنشر :سبعو عاما من العطاء -1927
 .1997عما  :منشورات نائرة المطبوعات والنشر.
-20الشلبي ،جمال

( .)2001العالقات العربية األمرياية في ظل العولمة ،في كتاب "

العالقات العربية األمرياية  :نحو مستلبل مشرق" ،تحرير ( سامي خصاونة).عما :
رننية بالتعاو مع جامعة يونغ -الواليات المتحدة األمير كية.
الجامعة األ ّ
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