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ال يمكن الوصول إلى مجتمع ليبرالي حقيقي عبر ديمقراطية توفر وسائط واضحة وشفافة 

بير هي عمود الحريات وذروة سنامها، وال لتداول السلطة بغير ضمان حرية التعبير، فحرية التع

على . يمكن لمجتمع أي كان وكانت أهدافه أن يتقدم لبلوغها بغير ضمان تلك الحرية وصيانتها

أن حرية التعبير ال يمكن أن تصان بغير ضمان إعالم مستقل وحر، فهو مستقل بمعنى أنه ال 

ى عدم خضوعه لقيود قانونية سلطان عليه لغير ضميره وواجبات و أصول مهنته، وحر بمعن

  .ترهقه وتجعل من العمل في ميدانه مخاطرة يحسب حسابها كل صاحب فكٍر ورأي

على أن ضمان حرية اإلعالم ال تكون فقط بإعتاقه من القيود القانونية المرهقة، ولكنها تكون 

ن عليه، أيضاً بضمان أعلى درجة ممكنة من المهنية و االحتراف بين العاملين فيه والقائمي

فاإلعالم في العصر الحاضر يكاد أن يكون صناعة قائمة بذاتها، وهي صناعة تتطلب من 

محترفيها درجة عالية من الوعي بحقوقهم واحتياجات مهنتهم، ومعرفة واسعة بثقافات ولغات 

متعددة، ومختلفة، وإمكانيات أخرى تعين على فهم واستخدام التطورات التقنية الحديثة في مجال 

  .ادل المعلوماتتب

وتهدف هذه الدراسة إلى تعبيد الطريق أمام الراغبين في العمل لدعم قدرات اإلعالم العربي، 

والمساهمة في إنهاضه وتحريره من القيود الثقيلة التي يرزح تحتها، بتقديم واقع اإلعالميين 

ضالً عن ، فالمغربومصر،اليمن، لبنان، األردن،  ،البحرينالعرب في ست دول عربية هي 

لتنسيق وترتيب تدريب على أعلى مستوى، ولتقديم الحماية وضع استراتيجية طويلة المدى 

 تحليل المشكالت، وبعبارة أخرى فإن تلك الدراسة تهدف إلى والدعم القانوني  لإلعالم المستقل
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محاولة تخطيها مع وضع كافة التي تواجه اإلعالم واإلعالميين في الدول محل الدراسة، و

خطة طويلة  واالنتهاء إلى وضع  في االعتبار،عقبات التي يمكن أن تعترض ذلك التخطي ال

برنامج شامل ومستديم في مجال التدريب المهني، والدعم  عبر المدى لتنمية الحقل اإلعالمي

 واإلعالميين في الدول محل الدراسة على األقل وفيما يماثل القانوني وحماية الصحفيين

  .1)(عربية أخرى  على األكثرأوضاعها في دول 

 العربية المختلفة، فمن دول الخليج لألقاليموتمثل تلك الدول في حقيقية أمرها صورة حقيقية 

العربي التي تمتد من العراق شماالً وحتى دولة اإلمارات جنوباً مروراً بالكويت وقطر وعمان 

 من العالم العربي والذي يضم والسعودية، هناك البحرين، وتمثل اليمن أقاليم الجنوب الشرقي

إلى جوارها جيبوتي، وإريتريا، والصومال، ومن المشرق العربي الذي يضم سوريا وفلسطين 

المحتلة، هناك األردن ولبنان، وتمثل مصر إقليم وادي النيل والذي يضم إلى جانبها السودان 

يتكون إلى جانبها كل من وليبيا، في حين أن المغرب تأتي ممثلة إلقليم المغرب العربي والذي 

  . الجزائر، وتونس، وموريتانيا

وقد تم اختيار تلك الدول الست باعتبارها تمثل ما يمكن أن يطلق عليه الديمقراطيات الناشئة 

في العالم العربي، وعلى  الرغم من أن تلك الديمقراطيات الناشئة ليست متساوية في درجة 

 ديمقراطيات حديثة –2)( ربما فيما عدا لبنان ومصر–ا نموها، إال أنها جميعاً تشترك في كونه

نسبياً إذ تراوحت بداياتها بين تسعينيات القرن العشرين وحتى السنوات األولى من عمر القرن 

الحادي والعشرين، األمر الذي يسهل ليس فقط إنجاز الدراسة على عينة من اإلعالميين فيها 

سسية وكوادر فنية تعين على تنفيذ الخطة طويلة ولكنه يضمن بشكل أو بآخر وجود هياكل مؤ

   .المدى التي تهدف تلك الدراسة إلى إقرارها

                                                 
ـ                     1- ول لهـا   في تقديرنا فإن المشاكل والهموم التي يتعرض لها اإلعالميون في الدول محل الدراسة، وما يمكن أن يبتكر من حل

  يمكن تطبيقه على اإلعالميين العرب في دول مثل الكويت وقطر في الخليج العربي، والسودان في حوض وادي النيل،

 حتى اآلن إلى الدرجة التـي       ه إال أنه ظل يراوح مكان     1975 على الرغم من أن التحول الديمقراطي في مصر قد بدأ في عام              2-

 وجعل دولة مثل المغرب تسبقه بأشواط في مضمار التحول الديمقراطي رغم أنها بدأت              جعلته يكاد أن يكون متوقفاً عن النمو،      

من بعده، أما لبنان ففي تقديرنا أن تجربته الديمقراطية لم يتح لها نمو طبيعي، فالحرب األهلية اللبنانية في سـبعينيات القـرن                      

، ومن قبل ذلك وبعـد احـتالل إسـرائيل          2005 عام   الماضي، ثم التواجد السوري في لبنان الذي لم ينسحب إال منذ منتصف           

كل ذلك سـاعد علـى إعاقـة نمـو     " مزارع شبعا"للجنوب اللبناني، ثم انسحابها من جانب واحد واحتفاظها بإقليم تنازع علية  

  .الديمقراطية في لبنان
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وألغراض تلك الدراسة تكون فريق عمل مكون من المحامي بالنقض نجاد البرعي رئيس 

مجلس إدارة جماعة تنمية الديمقراطية ومعه الباحث الصحفي األستاذ سامح فوزي، والباحث 

محمد حسين السيد، إلى جانب الباحثة الشابة مروة صالح، وقد انضم إليهم المحلل األستاذ 

كخبير األستاذ الدكتور على الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية أالقتصاد والعلوم السياسية 

بجامعة القاهرة،والذي  قام بدور أساسي في تصميم استمارة جمع البيانات وتحليل النتائج بعد 

ت المعمقة واالجتماعات التي شارك فيها باإلضافة إلى فريق البحث، كل من عديد من المناقشا

، والدكتور 3)(األستاذ الكاتب الصحفي أسامة سرايا رئيس تحرير صحيفة األهرام واسعة االنتشار

 أكتوبر، والدكتورة هويدا مصطفى أستاذ اإلعالم بكلية 6حمدي حسن عميد كلية اإلعالم بجامعة 

لقاهرة، واألستاذ الصحفي نضال منصور مدير مركز حماية وحرية الصحفيين األعالم جامعة ا

باألردن، وعدد آخر من الصحفيين والمهتمين، وقد انتهت تلك المقابالت واالجتماعات إلى إقرار 

  .4) (االستمارة النهائية ووضع تصور لسمات العينة المطلوبة

دان محل الدراسة كشريك وطني يعمل وقد جرى اختيار عدد من المؤسسات المحلية  في البل

على أمرين أساسيين، األمر األول هو جمع عدد من استمارات الرأي يتراوح ما بين خمسين  

إلى مائة استمارة من اإلعالميين في كل بلد، وفقاً ألعداد اإلعالميين فيه، والثاني تقديم تقرير عن 

مقة طُلب منهم إجراؤها مع فاعليات سياسية واقع اإلعالم في بلدانهم عبر عدد من المقابالت المع

وبرلمانية وإعالمية وأكاديمية وقانونية وغيرهم، وهي تقارير تقدم صورة صادقة عن آمال وآالم 

  .اإلعالميين العرب

 جرى التعاون في البحرين مع مركز البحرين لدراسات حقوق اإلنسان، وفي اليمن مع اوهكذ

إلنسان، وفي لبنان مع منتدى التنمية والثقافة والحوار، وفي مركز المعلومات والتأهيل لحقوق ا

 - األردن مع مركز حماية وحرية الصحفيين وفي مصر جرى التعاون مع المجموعة المتحدة 

محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون، وتبقى المغرب حيث حالت ظروف المكان، وصعوبة 

ار مجموعة محلية يمكن العمل معها، لذا االتصال، وضيق الوقت المخصص للدراسة في اختي

أوفد مركز حماية وحرية الصحفيين، الصحفي والباحث األردني المعروف بسام بدارين إلى الدار 

البيضاء حيث قام بالمقابالت المعمقة المطلوبة واستطاع عبر التعاون مع العديد من القيادات 

                                                 
ومدير معهـد األهـرام اإلقليمـي    كان األستاذ أسامة سرايا يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس تحرير مجلة األهرام العربي،     3- 

  .للصحافة

  .10االستمارة النهائية ملحق رقم  4-

אא   5 



ية، وهو جهد وافق على القيام به رغم الصحفية هناك، أن يقوم بجمع خمسين استمارة استطالع

شواغله العديدة إيماناً منه بأهمية الدراسة من ناحية، والدور الذي يتعين على مؤسسات المجتمع 

  .المدني القيام به لدعم قدرات الصحفيين العرب من جهة أخرى

وسوف تحاول تلك الدراسة مستندة إلى التقارير التي أرسلتها المؤسسات الشريكة عن 

األوضاع القانونية والسياسية والمهنية لإلعالم في بلدانها فضالً عن نتائج تحليل استمارات جمع 

المعلومات، أن تقدم وصفاً عاماً للشكل العام لإلعالم في الدول محل الدراسة في سياقه السياسي، 

الدراسة من ناحية، وأن تشرح إلى أي مدى يتمتع اإلعالم في الدول محل  يالثقافي واالجتماع

بالحرية واالستقالل من ناحية ثانية،كما سوف تجتهد لوصف حالة الدراسة اإلعالمية داخل 

الدولة من ناحية ثالثة، وتشرح المعيقات القانونية لممارسة اإلعالم لدوره في تلك الدول باستقالل 

ع وحرية من جهة رابعة، لتنتهي على النحو الذي سبق وأن قررناه بوضع خطة تدريب لرف

  . 5) (قدرات الصحفيين المهنية، وزيادة الوعي القانوني لديهم

    -:وقد جرى تقسيم تلك الدراسة إلى ثالثة أبواب رئيسية بداخل كل باب مجموعة من الفصول

  

  .العوامل املؤثرة يف أوضاع اإلعالم واإلعالميني: الباب األول

  . وينقسم هذا الباب إلى  ثالثة فصول رئيسية

يعرض بشكل عام لوضع اإلعالم في العالم العربي و لألوضـاع الـسياسية              :الفصل األول 

  .واالقتصادية المؤثرة فيه

عرض لألوضاع السياسية في الدول محل الدراسة وإلى أي حد تؤثر تلك  :الفصل الثاين

األوضاع في نشوء إعالم مستقل وحر وفعال، بما في ذلك العالقات بين مؤسسات الحكم المختلفة 

أو عدم وجود اختالل بنائي في تركيبة النظام السياسي، ويشمل هذا الفصل أيضاً عرضاً ووجود 

لألوضاع القانونية في تلك الدول وإلى أي حد تسود أوضاع استثنائية فيها وتأثير تلك األوضاع 

على اإلعالم واإلعالميين، كما يستعرض الفصل الثاني أيضاً وضع مؤسسات المجتمع المدني في 

الخ، .....دول ومدى تمتعها بحرية الحركة، وإلى أي حد يعتبر التدريب جزءاً من سياساتهاتلك ال

ويناقش الفصل ذاته األوضاع النقابية في الدول محل الدراسة وإلى أي حد يمكن تشكيل روابط 

ة واتحادات مستقلة وهل تسمح البنية القانونية بتعدد التنظيمات النقابية، وهل يسمح بأكثر من نقاب

للصحفيين، وهل تشمل نقابة الصحفيين اإلعالميين أيضاً، وهل تجرى انتخابات منتظمة لنقابات 
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الصحفيين أم ال؟، كما يناقش هذا الفصل موقف تلك الدول من االتفاقيات الدولية  هل صدقت على 

  .اتفاقيات تعين على دعم حرية التعبير، وموقف المجتمع الدولي منها

الفصل الثالث األوضاع االقتصادية واالجتماعية في الدول محل يعرض  :الفصل الثالث

الدراسة وإلى أي حد تؤثر تلك األوضاع على اإلعالم المستقل في تلك الدول، ويشمل ذلك، 

الموقع الجغرافي، وعدد السكان، ونسب النمو المختلفة ومتوسط األجور واألسعار، والبطالة، 

لى أوضاع اإلعالم في الدول محل الدراسة، كما يتم لمعرفة انعكاس األوضاع االقتصادية ع

استعراض حالة التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص في تلك الدول ونسبة الملتحقين 

به، ومدى تقدمه بشكل عام، والمشكالت التي يعانيها، وذلك للربط ما بين هذا المتغير وبين 

  .أوضاع التعليم المهني بالنسبة للصحفيين
  

  .املشكالت اليت تواجه اإلعالم يف الدول حمل الدراسة: الباب الثاين

  :وينقسم هذا الباب إلى أربعة فصول رئيسية، فصالن منها يجيبا معاً على أهم أسئلة الدراسة

حول استمارة جمع المعلومات، وسمات العينة محل الدراسة، فضالً عن  :الفصل األول

  .معها المقابالت المعمقةالسمات العامة للشخصيات التي جرت 

  .أوضاع التعليم والدراسة اإلعالمية  المشكالت والتصورات :الفصل الثاين

 اإلعالميين، راء في حدود ما ورد في استمارات استطالع آ–وصفاً مفصالً يقدم هذا الفصل 

 حيث الدول محل الدراسة،سواء منلحالة التعليم والدراسة اإلعالمية داخل والمقابالت المعمقة 

ذات اتجاه نظري أو  وهل هي نوع الدراسة،و د التي تدرس مهنة الصحافة واإلعالم،المعاهعدد  

المعاهد الصحفية  وإلى أي حد توفر الدرجات العلمية المتاحة،ومدة الدراسة، وعملي أكثر، 

جتمع المبين كليات الصحافة وعالقات قوية هناك دورات تدريبية لزيادة الكفاءة التعليمية، وهل 

 الدارسين نالصحفيي كما يعرض هذا الفصل وفي حدود المعلومات المتوافرة إلى نسبة .اإلعالمي

، ويحاول أن يعرض ألوضاع التدريب داخل تلك لإلعالم أو ذوي الخلفية التعليمية اإلعالمية

  أو دورات تدريبية للصحفيين غير المتفرغينالبلدان، وإلى أي حد تتوافر معاهد محلية تقدم

، وهل توفر شبكات األخبار،والصحف، أو اإلعالم اإللكتروني في الدولة محل المتخصصين

الدراسة دورات أو ورش عمل لتدريب اإلعالميين، وإلى أي حد تتوافر داخل الدول محل الدراسة 

 و أيهم متخصص في الجانب المهني ومن هو المتخصص منهم في من المدربين األكفاء،شبكة 

  .نيالجانب القانو

المحلية، – المنظمات غير الحكومية ويحاول هذا الفصل التعرف على الدور الذي تلعبه 

 التدريب المهني للصحفيين أو في تقديم ، السفارات، و المنظمات الدولية -العربية، األجنبية
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، ومن هم الذين يهتمون بتمويل القائمين على العمل اإلعالمي والعاملين في كافة وسائل اإلعالم

  .مثل تلك المشروعات

المتقدمة، /المهارات الصحفية األساسيةفي نوع التدريب المتاح ويناقش هذا الفصل أيضاً 

 وما هي نسبة تكرار هذه ،إدارة التحرير، المهارات الفنية، الوعي القانوني األخالقيات الصحفيةو

ما هي التسهيالت المتعلقة ، و باللغة العربيةة مواد تدريبية متاح، وهل هناك أية الدورات التدريبية

 . محل الدراسةبالتدريب في الدول

اإلمكانيـات  -الوعي بالحقوق القانونيـة وإمكانيـات الـدعم والمـساندة            :الفصل الثالث 

  .اإلجراءاتو

، في البلدان محل أمام حرية واستقالل الممارسة الصحفيةيناقش هذا الفصل العوائق الرئيسية 

 وهو يلقي الضوء - في استمارات استطالع الرأي وتقارير البلدان  في حدود ما ورد–الدراسة 

التشريعات الخاصة باإلعالم، قانون العقوبات، غياب القواعد المنظمة لممارسة بشكل رئيسي على 

ويجيب على عدد من األسئلة  .الخ..... الحماية القانونية ضد الفصلالمهنة، ظروف العمل السيئة،

 الهامة مثل 

التغيير إن حدث ناتج عن ي تغير طرأ على الساحة الصحفية؟ وهل كان هل هناك أ •

منظمات حقوق اإلنسان، المدافعين عن حرية الصحافة، نقابة الصحفيين، األحزاب نشاط 

 .؟السياسية، السلطة التشريعية، الحكومة، منظمات عربية ودولية، السلطة القضائية

 مختصة  أو من كليهما غير الحكوميةالمنظمات ، أو من هل هناك شبكة من المحامين •

 .؟بالدفاع عن الصحفيين والقضايا اإلعالمية

هل هناك جهود منظمة لرفع الوعي القانوني للصحفيين؟ وما هي الجهة المنوطة بذلك؟  •

 وهل هذه الجهود ذات تأثير أم ال؟

 . أكثر القوانين خرقاً من قبل الصحفيين؟يما ه •

أي ي القانوني واألخالقي أثناء إعداد الصحفيين؟ وإلى الوعالمعاهد اإلعالمية هل تدرس  •

  .تقوم الكليات برفع الوعي األخالقي والقانوني الخاص بالصحافة لدى الدارسين؟حد 

  .واقع التدريب المهني والقانوني للصحفيين في الدول المستهدفة :الفصل الرابع
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 العرب ورفع درجات مينيحنو إستراتيجية عربية لتطوير قدرات اإلعال: الباب الثالث
  .  توصيات–مستخلصات . اهتمامهم بالوعي القانوين

  : وينقسم هذا الباب إلى فصلين أساسيين

عرض لرؤية الصحفيين في البلدان المستهدفة لواقع التدريبات التي تتم  :الفصل األول

تلفة، وأكثر لديهم، وما يرغبون فيه وما هي الدوافع التي تساعدهم على حضور التدريبات المخ

  .طرق التدريب تأثيراً فيهم، ورؤيتهم لعملية تمويل مثل تلك التدريبات، والجهات التي تقوم بها

يعرض الفصل الثاني لخطة عربية متدرجة تعمـل علـى زيـادة قـدرات               :الفصل الثاين 

بـدء   العرب، ورفع درجة اهتمامهم بالوعي القانوني، ونوعية التدريبات التي يتعين ال           ناإلعالميي

 الذين يتعين التوجه إليهم، فضالً عن       نبها وتدرجها، والجهات التي يتعين العمل معها، واإلعالميي       

  . عدد آخر من التوصيات الختامية وفقاً التجاهات الدراسة

وتختتم الدراسة بعدد من الجداول تبين ومن واقع تقارير البلدان واستمارات االستقصاء، 

يين في الدول محل الدراسة، وموضوعات الدورات التدريبية التي االحتياجات التدريبية للصحف

تمت فيها، والكليات والمعاهد المتخصصة في مجال اإلعالم، وأهم المدربين في تلك البلدان، 

 في نوالمؤسسات التي تقدم تدريباً لإلعالميين في البلدان المستهدفة، ومحطات اإلذاعة والتلفزيو

فضالً عن مالحق الدراسة والتي . محظور على اإلعالم تناولهاتلك الدول، والموضوعات ال

تتضمن االستمارة، وسمات العينة، واألسئلة الخاصة بالمقابالت المعمقة، كما ذيلنا الدراسة 

بالتقارير الخاصة بكل بلد على حدة والتي قدمتها إلينا المؤسسات الشريكة وتقارير تحليل 

لدكتور على الصاوي ومعاونوه، وجميعها تعتبر مكملة لهذه استمارات الرأي والتي قام عليها ا

  .الدراسة ومساعدة على فهم خلفياتها وما استندت إليه

 في تقديرنا فإن االستثمار في دعم حرية التعبير في الوطن العربي هو استثمار في تنمية 

 استثمار مستقبل هذا الوطن، وهو نوع من االستثمارات قد ال يكون ذو عائد سريع، ولكنه

مضمون العائد على كل حال، وفي هذا اإلطار فإننا نعتبر أنه ليس هناك ما هو أفضل من 

االستثمار في الكوادر البشرية وفي القلب منها اإلعالميون، باعتبار أنهم ليسوا فقط من يترجمون 

لرأي حرية التعبير إلى واقع ملموس، ولكن ألنهم من موقعهم المهني يعيدون صياغة وتشكيل ا

 جالدين في بعض األحيان وضحايا في كثير االعام في بلدانهم، فهم في الحقيقية يمكن أن يكونو

  .من األحيان

وإذ سلمنا بأهمية االستثمار في موضوعات حرية التعبير وعلى  رأسها االستثمار في الكوادر 
مية يعتبر هو أفضل البشرية التي تتمثل فيها تلك الحرية، فإن التدريب المستمر للكوادر اإلعال
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وسائل ذلك االستثمار، فهو يؤدي بالتتالي إلى خلق أجيال من اإلعالميين الذين يدركون حقوقهم 
وواجباتهم من ناحية والمسلحين بالعلوم الالزمة لتطوير قدراتهم من ناحية أخرى، والمؤمنين 

لمختلف عنا من ناحية ثالثة، بأهمية دورهم في دعم األفكار الليبرالية وقيم التسامح وقبول اآلخر ا
األمر الذي يفتح أمامنا فرصة بناء مجتمعاتنا بطريقة مختلفة عما اعتدناه، ويساعد على دعم 

  .الحريات المختلفة

لم يشكر اهللا من لم يشكر الناس، حكمة عربية قديمة تعني إسناد الفضل إلى أهل الفضل، وهم 
واألستاذ أسامة سرايا رئيس تحرير مجلة األهرام في هذا المقام، مركز حماية وحرية الصحفيين، 
، واألستاذ الدكتور حمدي حسن عميد كلية 6) (العربي ومدير معهد األهرام اإلقليمي للصحافة

اإلعالم بجامعة السادس من أكتوبر، والدكتورة هويدا مصطفى أستاذ اإلعالم بكلية اإلعالم جامعة 
نفيذ تلك الدراسة خاصة في مرحلة تصميم استمارة القاهرة، على الدعم الفني الذي قدموه لت

الرأي، وال يمكن أن أنسى فضل زمالئي األستاذ الدكتور علي الصاوي الذي قام وفريق العمل 
المعاون له بتحليل استمارات الرأي وكتابة تقارير عنها يمكن أن تشكل وحدها بحثاً عن واقع 

كر الصحفي األستاذ سليمان شفيق على الوقت تدريب الصحفيين في البلدان المستهدفة، كما اش
الطويل الذي منحه لنا ونحن في سبيل إعداد الفصل الثاني من الباب األخير والخاص بوضع 
استراتيجية عربية للتدريب، وال يمكن  إال أن أشيد بالجهد الفائق الذي قدمه األستاذان سامح 

 الدراسة، كما أشكر مساعدتي الشابة فوزي ومحمد حسين السيد كباحثين مساعدين إلنجاز تلك
األستاذة مروة صالح التي ساهم جهدها في تقديم األفكار أو في ترجمة بعض األوراق، أو حتى 
في الترتيب اإلداري في إخراج تلك الدراسة إلى النور، وبشكل عام فإن فريق العمل في 

  . هم جميعاالمجموعة المتحدة كان خير معين لي على القيام بعملي، فشكراً ل

، وهي "أفضل من أن تعطيني سمكة أن تعلمني صيد السمك" تقول الحكمة الصينية العتيقة  
هذا لو ......حكمة تدل على أن التعليم والتعلم هما الطريق الوحيد لبناء مستقبل مستقر ومستقل

  .كنا راغبين في ذلك حقاً

  . هللا الذي بنعمته تتم الصالحاتواهللا من وراء القصد،هو نعم المولى ونعم النصير، والحمد

  

אL 
  .2005،   سبتمبر 23 ، الجمعة القاهرة في 

  

  

                                                 
  .حاليا رئيس تحرير صحيفة األهرام اليومية  -6

אא 10 



אא 
  

Þëþa@lbjÛa@ @

@ @
  

  العوامل املؤثرة يف
أوضاع اإلعالم واإلعالميني 

الوطن العريب بشكل  يف
  عام والبلدان

حمل الدراسة بشكل 
  خاص

  

 هو وضع استراتيجيات لتدريب الصحفيين العرب في البلدان ما دام الهدف من هذه الدراسة

العربية الست المستهدفة فقد رأينا أن نفرد الباب األول لعرض البيئة السياسية واالقتصادية 

والثقافية التي ينمو فيها اإلعالم العربي بشكل عام، ثم في البلدان محل الدراسة بشكل خاص، 

لصحفيين ال تنفصل عن األوضاع السياسية واالقتصادية التي فعملية وضع استراتيجيات لتدريب ا

يعيش في كنفها اإلعالميون العرب، فالوضع السياسي بما يحمله من تعقيدات وقيود على حريات 

التعبير، قد يؤدي إلى ضرورة االهتمام بتدريب الصحفيين العرب على الحقوق القانونية بل قد 

ن العرب المهتمين بالدفاع عن الصحفيين الذين تتعرض يؤدي إلى ضرورة خلق جيل من المحامي

ال حقوقهم لالنتهاك، وأوضاع الصحفيين القانونية وزيادة التوعية القانونية لشرح األوضاع  و 

يمكن فهم مشكالت اإلعالم العربي بغير معرفة األوضاع العامة في البلدان العربية و الحديث عن 

لحديث عن العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية المؤثرة أوضاع اإلعالم واإلعالميين بغير ا

  . فيهم
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  ينشط البيئة اليت
  اإلعالم العريب فيها

  

 اإلصالح القوى الدافعة إىل بني الدولة االستبدادية وإدارة احلكم يف الدول العربية

فمن ناحية هناك التنوع في  .كافة المستويات  للتعدد والتنوع علىجاًيمثل المجتمع العربي نموذ

 .ومن ناحية أخرى هناك التعدد في أنماط اإلنتاج. والقبلية والطائفية والعرقية االنتماءات الدينية

 وأخيراً، فإن المجتمع العربي يعيش في ظل خليط من المؤسسات السياسية التي تتراوح بين

  ليس من السهل وصف األنظمة ويمكن القول بأنه .والملكية واإلمارةرية والجماهيالجمهورية 

اإلنتاجية في الدول العربية بأنها إقطاعية أو رأسمالية أو اشتراكية، ألنها تجمع بين هذه األنظمة 

ويعتبر حليم ، )7("اإلنتاج االقتصادي عصب"تشكل " العائلة"في ظل صيغة مركبة، مع مالحظة أن 

 زراعية متمركزة حول العائلة، –بنية إنتاجية تجارية يقوم على"مجتمع العربي بركات أن ال

 .)8("طالمنتجة للنف يرافقها نظام ريعي في البلدان

التقنيات والتكنولوجيا، ولكنه يتمسك ببنياته  والمجتمع العربي ينفتح على العصر وينقل أحدث

قليدي غيبي في منطلقاته ومستقبلي متجدد سلفي ت"بأنه  وفي عبارة جامعة يصفه بركات. التقليدية

".علماني مستحدث في تطلعاته

 تطور" مرحلة حاسمة في) 1975-1965(فترة الستينيات والسبعينيات وقد مثلت 

األطر التشريعية  عبر العديد من" تسلطية وتبلورها في جميع البلدان العربيةلدولة ال امؤسسات
                                                 

:  ترنـت ثنـاء فـؤاد عبـد اهللا دراسـة قيمـة منـشورة علـى اإلن               . آليات االستبداد وإعادة إنتاجه في الواقـع العربـي د          -7
htm.38DAA5C99A4A-4ABB-E5F4-C2DA-4A4687D4/exeres/NR/net.aljazeera.www://http  

مركـز دراسـات الوحـدة     :بيروت" (بحث في تغير األحوال والعالقات.. المجتمع العربي في القرن العشرين"بركات،   حليم8-

  .20و19ص  ،)2000العربية، 
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النطاق في االقتصاد   واسع بشكلوالقوانين واإلجراءات التي سمحت للدولة بالتوسع والتدخل

ع عبر تأميم مصادر الثروة ومراحل العمليات اإلنتاجية  بالكامل، والتوسع في بناء قطاع والمجتم

 .)9( بالكامل للدولة أو تسيطر علية بشدةاقتصادي مملوك

ونتيجة لذلك فإن الدولة قد أصبحت هي المسئولة والمتحكمة في الوقت نفسه عن توفير فرص 

العمل للمواطنين األمر الذي جعلها تتحكم في دخولهم، كما أصبحت الدولة المسئولة عن عملية 

وللداللة على ي تشكيل الوعي المجتمعي، إنتاج الثقافة داخل المجتمع األمر الذي جعلها تتحكم ف

النقيب إلى أن قبضة الدولة امتدت إلى تحديد أرزاق الناس وماذا  مدى تسلطية الدولة يشير خلدون

أصبحت المواجهة بين الدولة والمواطنين مواجهة معيشية يومية متصلة  يأكلون ويشربون، حيث

 .10) (وغير متكافئة

دور الدولة في االقتصاد  أن توسعك اإلجراءات فإنه من المؤكد وأياً ما كان وكان الرأي في تل

الفئات، وتطوير البنى التحتية،  والمجتمع، وما اقترن به من تحسن في مستوى المعيشة لدى بعض

لم كل ذلك بعض المشروعات الصناعية،  والتوسع في مجاالت التعليم والرعاية الصحية، وإدخال

على العكس من ذلك فقد . لم يصحبها تطور نحو الديمقراطيةو قترن بتحسين أساليب الحكم،ي

 من أهمها تعطيل العمل بالدساتير وإلغاؤها والحكم لمدد الديمقراطية، اقترنت بإجراءات ضد

طويلة دون برلمان وبقوانين مؤقتة أو قرارات بقوانين تصدرها السلطات التنفيذية، وحاالت 

اماً في بعض البلدان، وإلغاء أو الحد من نشاط طوارئ تمتد إلى أكثر من خمسة وعشرين ع

األحزاب السياسية والنقابات المهنية، والجمعيات، وتأميم وسائل اإلعالم، وقمع حريات التعبير،  

، وحتى في الحاالت "المجتمع، ومجتمع ال يثق في الدولة دولة ال تثق في"إننا في هذا اإلطار إزاء 

ؤسسات المجتمع المدني، فإنها تبادر بوضع القوانين والقيود م التي تعترف فيها الدولة بأهمية

 يمكنها من مراقبة حركة هذه المؤسسات والحد من نشاطها مما يؤثر سلبياً ماوالقانونية واإلدارية 

 .11) (عليها

الجمعيات " في تعاملها مع أو تراجعاً  أماني قنديل أن الدول العربية شهدت ردة.تقول دو

بدأت في بعض األقطار العربية في مطلع القرن  مؤسسات المجتمع المدني التيوهي من " األهلية

                                                 
مركز دراسـات الوحـدة   : بيروت "دراسة بنائية مقارنة.. الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر"حسن النقيب   خلدون9-

 .188 ص1991العربية، 

مركز دراسات الوحـدة  : بيروت "نائية مقارنةدراسة ب.. الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر"حسن النقيب  خلدون -10

  .، مرجع سابق202 ص 1991العربية، 

  .ثناء فؤاد عبد اهللا آليات االستبداد وإعادة إنتاجه في العالم العربي، مرجع سابق. د  -11
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فالفرد لم تتوفر له . خسارة الطرفين ولقد أدى تشدد الدولة إزاء المجتمع المدني إلى، "التاسع عشر

الدولة لم تتوفر لها الحصانة ضد االضطرابات  التي تقيه ضد سطوة الدولة، كذلك" الحصانة"

البيئة العربية خاصية إدارة الصراع االجتماعي بصورة "في  لعنيفة، وبالتالي لم تتوفراالجتماعية ا

 .12) ("سلمية منظمة

وإجماالً يمكن وصف المجتمع العربي في تلك المرحلة بأنه يعيش حالة من حاالت الجمود 

 ءالسياسي من أهم مظاهرها، احتكار للسلطة وعدم قدرة على تجديد النخب الحاكمة مع إقصا

، أو محاولة التأثير عليها سلباً، وعلى  ذلك المغايرة القوى االجتماعية والسياسية ذات التوجهات

السياسية واالقتصادية واالجتماعية،  لممارسة حقوق المواطنةيغدو من المنطقي عدم وجود إمكانية 

 متها حريةالعام حالة من االنسداد والتضييق على الحريات العامة وفي مقد حيث يسود المناخ

  .13) (التعبير

وما بعدها في الدول العربية لحظة فارقة في  وفي اإلطار العام، فقد كانت أزمة السبعينيات

الركود االقتصادي، وفشل الخطط التنموية، وافتقاد  فتحت وطأة. تاريخ النظم السياسية العربية

جه عام، اضطرت النظم العربية اإلداري، وتفاقم األزمة المجتمعية بو المؤسسات للفاعلية، والفساد

 وقد جاء الليبرالية الجديدة للسياسات "في إطار مواكبتها " لتصحيح االقتصادي "التخاذ خطوات

أن فتح المجال أمام اقتصاد السوق، وإطالق المبادرة الفردية، ومجاراة تطور  "وهم"ذلك تحت 

  .14)("ة من أزمتهااالقتصاديات العالمية، هي خطوات كافية إلخراج الدول العربي

 وغامضة، في سياق هذه الترتيبات، جاءت مساحة االنفتاح السياسي محدودة وهامشيةو

، )1992 األردن –1989تونس  –1976مصر (وتراوحت بين إتاحة تعددية حزبية مقيدة 

المدني، باإلضافة إلى تغير المناخ  والسماح بهامش محدود لحريات التعبير وبعض صيغ المجتمع

في ضوء هذه الترتيبات، تحدث  .العملية اإلنتاجية ي للسماح للقطاع الخاص بدور مؤثر فيالحقوق

بين النظم والشعوب بما يتضمن إنهاء عصر االستبداد وزيادة " تسوية سلمية" البعض عن تحقيق

                                                 
، ص )1992فبرايـر  (ني ، كتاب الديمقراطية، العدد الثا"العالم العربي الجمعيات األهلية والمجتمع المدني في"ماني قنديل، أ   -12

52.  

 مشروع –دراسات الوحدة العربية مركز: بيروت" (المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية"، )محرر(على خليفة الكواري  -13

في نظامنا العربي يجري التسليم بآليـات العولمـة   "، اإلله بلقزيز عبديقول . .2001 دراسات الديمقراطية في البلدان العربية،

 سلطة العسكر أو الطوائف أو      ةقتصادية ونقل الثقافة اإلعالمية وقبول شروط اقتصاد السوق دون أن يسمح هذا النظام بخلخل             اال

  .79، ص )1998أكتوبر ) 236، العدد 21، المستقبل العربي، السنة "نحن والنظام الديمقراطي "للمزيد " العشائر 

: ثنــاء فــؤاد عبــد اهللا دراســة قيمــة منــشورة علــى. العربــي د آليــات االســتبداد وإعــادة إنتاجــه فــي الواقــع -14
htm.38DAA5C99A4A-4ABB-E5F4-C2DA-4A4687D4/exeres/NR/net.aljazeera.www://http
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 إال أن تصاعد المواجهة الدامية بين النظم السياسية والمعارضة. السياسي السلمي فرص التغيير

واصطدامها  المية المسلحة، وزيادة االحتقان السياسي في صفوف القوى االجتماعية المهمشةاإلس

عليها النخب  مع السلطة، ومحدودية المردود االقتصادي واالجتماعي للخطوات التي أقدمت

اتخاذ إجراءات اقتصادية   للشك أن األزمة لن تحل بمجردالحاكمة، كل ذلك أكد بما ال يدع مجاالً

قواعد عمل النظام السياسي  إجراء تعديالت جوهرية على"اسية محدودة، وإنما تتطلب أو سي

بناء السلطة العمومية   في قواعد تغييراًيوالقانوني والقضائي واإلداري، أي يستدع

 .15)("اوممارساته

 –مصر (السياسي في بعض الدول العربية  لقد أثبتت شواهد الواقع أن هامش االنفتاح

لم يكن " باإلصالح الليبرالي"وصفه البعض  ، والذي) اليمن– المغرب– األردن– الجزائر–تونس

لطة، ولم تفقد أي نخبة حاكمة سيطرتها على الس ، ولم"إدارة لتناقضات المجتمع السياسي"سوى 

 وفي هذا اإلطار، وقفت حدود الديمقراطية عند .)16(السلطة تتغير إال قواعد وأساليب ممارسة هذه

 إلبقاء" مجرد تقنية انتهازية مستوردة"األصوات االنتخابية بعد تزويرها لتتحول إلى  مشهد فرز

 .17)("االستبداد وعدم المساس به

لغة الحكم الديمقراطي ذاتها ن كل ما سبق، فإن على أننا ال بد وأن نعترف بأنه على الرغم م

مراجعة نظم ، كما أن والمؤسسات قيمة رمزية كبيرة كمعيار تقاس في ضوئه العملياتقد اكتسبت 

، قد أصبحت  مستدامةإنسانيةسبيل تحقيق تنمية  إدارة الحكم في الدول العربية وإعادة هيكلتها في

 .ضرورة أساسية نتيجة لعوامل متعددة

طالعهم إمع ارتفاع مستويات تعليمهم والمواطنين العرب طرح يتمثل في : امل األولالع

مطالب جديدة على حكوماتهم، حيث يزيد االهتمام بالديمقراطية وتداول  السلطة وغيرها من 

  .المطالب المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية

                                                 
  ..24 ، ص17/12/2003، االتحاد اإلماراتية، "واإلصالح العربينهاية عصر التصحيح "غليون،   برهان-15

القـاهرة لدراسـات حقـوق     مركز: القاهرة" (التحول الديمقراطي المتعثر في مصر وتونس"، )وآخرون(عبد الجواد   جمال16-

  .35، ص )1998اإلنسان، 

: بيروت" (مستقبلية لتعزيز المساعي الديمقراطيةوالديمقراطية نحو رؤية  الخليج العربي"، )معد ومحرر( خليفة الكواري يعل -17

  .22، ص )2002الوحدة العربية،  مركز دراسات
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 وال سيما بين خريجي -كل  هو البطالة التي باتت نسبتها المتصاعدة تش:العامل الثاني

 التي اعتادت أن تحديات ومصاعب جديدة تواجه الحكومات -  الثانوية والجامعية المرحلتين

  .تسيطر على الجماهير عبر التحكم في أرزاقهم وتوفير فرص العمل لهم

 التغيرات التي لحقت بالعالقة بين الدول واألسواق والمجتمع المدني بفعل هو :العامل الثالث

إن معظم  . في وجه هيمنة الدولة على إدارة الحكمأوجدت تحدياًوعولمة والتغير التقني السريع ال

من الفرص التي  فادةستحكومات المنطقة العربية منهمكة في عملية التكيف االقتصادي ألجل اإل

الدولية والمنظمات غير  وشجع النفوذ المتزايد للمنظمات. يوفرها النمو االقتصادي العالمي

 إلصالحالجهود المبذولة  الحكومية المصاحب للعولمة المجتمعات المدنية العربية على دعم

 المطالبة الشعبية بالمزيد من  تحفز بدورهاالمجتمع المدني وزيادة الشفافية يقظة كما أن. حكوماتهم

   .واإلنصاف وحكم القانون المشاركة والمساءلة

المحطات شبكات اإلنترنت و اتية العالمية التي تقودهاالثورة المعلوميتمثل في  :العامل الرابع

. الشفافية  تؤثر في إدارة الحكم في المنطقة وتدفعها نحو المزيد منالتلفزيونية الفضائية، والتي 

بعض الحكومات   فبينما تحاول، التكيف مع ثورة المعلوماتية بطرق عدةإلىوتعمد الحكومات 

بإظهار حضورها على  ة على شبكة اإلنترنت، تقوم أيضاًضبط الدخول إلى مواقع دولية مختلف

يستخدمون اإلنترنت ومع الجمهور  هذه الشبكة للتواصل مع األعداد المتزايدة من مواطنيها الذين

  .العالمي المهتم بشؤون المنطقة العربية

ربي وفيما يتعلق بالبيئة االقتصادية االجتماعية يبدو التقدم الحاصل على مستوى الوطن الع

 كالسودان والسعودية وتونس كثيراً  رفعت دول متباينةأفضل قليالً من الوضع السياسي، فقد

وفي المتوسط   نقطة،28 و 16ما بين 18) ("مؤشر التنمية اإلنسانية"ومصر وعمان درجاتها على 

ية مؤشرات التنم وفقاً ل، سنة تقريبا11ًالوالدة نحو  وبحسب كل دولة ازداد العمر المتوقع عند

  .2000 و1975عامي  بين، 2004العالمية، 

  انخفضقد أن متوسط الدخل للفرد في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وعلى الرغم من 

، ، بسبب النمو السكاني السريع والتراجع النسبي في إيرادات النفط1995دوالر لل بالسعر الثابت

                                                 
، وهو مؤشر مركـب     2002 حتى   1975مؤشر التنمية اإلنسانية هو مقياس مؤلف من مائة درجة ويحسب الفترة الممتدة من               -18

لتعليم، ومـستويات المعيـشة االقتـصادية، لمزيـد مـن           يشمل العمر المتوقع عند الوالدة ومعرفة القراءة والكتابة ومستوى ا         

، وأيـضاً تقريـر التنميـة       240-239 ص 2001المعلومات  انظر تقرير التنمية اإلنسانية  في العالم العربي األول القـاهرة              

  .2004اإلنسانية في العالم العربي الرابع  

אא   17 



. الماضيةخالل الخمسة والعشرين عاماً كان أفضل بكثير  النفطية العربية أداء الدول غيرإال أن 

 3810 الدخل للفرد وحققت معادل قوة شرائية يساوي - على سبيل المثال –ضاعفت مصر فقد 

  .2002دوالرات للفرد سنة 

التعليم حيث جرى تكوين مواطنين على  أما أكثر أشكال التقدم إثارة للدهشة فكانت في حقل

 وهو األمر الذي يدفع إلى -جديدة من حكوماتهم ن بمطالبدرجة رفيعة من المعرفة أخذوا يتقدمو

من أهم مؤشرات التقدم  و- االعتقاد بحتمية التسليم بالديمقراطية في النهاية من قبل النظم الحاكمة 

 في  ثابتاًوقد حققت الدول العربية تقدماً. مؤشر التحاق اإلناث بالتعليم الثانوي على صعيد التعليم،

 :في غيره، بحسب ما يظهر الجدول التاليالمجال، كما  هذا
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  االلتحاق اإلجمالي لإلناث بالتعليم الثانوي كنسبة مئوية من

  )19(2002 – 1975الدراسة الثانوية   اإلناث في سن

1995200020012002 1975198019851990 الدولة

 82.7 74.4 71  59.1 54.1 43.6 13.725.9 الجزائر

 98.8 99.2 99.3 101.399.5 96.9 53.958.1 البحرين

 14.9 14.9 14.1 10.7 9.4 9 8.7 3.5 جيبوتي

 .. 84.8 82.4 70.5 68.1 50.4 28.638.8 مصر

 35.3 .. .. 32.5 36.4 38.8 20.637.7 العراق

 .. 87.4 .. 57.4 45.6 54.3 39.856.1 األردن

 91.8 87.8 91.4 63.8 42.5 86.6 61.875.9 الكويت

 82.8 81 79.3 84.3 75.5 60 46.557 لبنان

108.0 108 .. 98.1 87.3 56.8 37.862.6 ليبيا

 40.8 38.5 36.5 32.9 29.7 28.3 11.819.7 المغرب

 78.7 77.5 75.9 64.2 40.1 17.6 5.7 0.4 عمان

 95.8 92.6 91.6 79.2 84.5 86.3 68 61 قطر

 63.4 65.3 64.8 53.9 39.2 31.3 14.722.9 السعودية

 .. .. .. 4.1 4.4 5.6 4.6 2 الصومال

 32.2 31.3 31.2 18.9 21.1 18 11.9 8.4 السودان

 46.2 42.3 40.4 40.1 43.7 47.5 28.135.1 سوريا

 ..  80.7 79.7 58.3 39.5 14.620.231.8  تونس

 80.0 81.8 82.6 81.2 71.6 54.8 28.648.6 اإلمارات

 .. .. .. .. .. .. .. .. الضفة الغربية وغزة

 29.2 .. 26.9 12.8 19.5 .. .. .. اليمن

 60.9 72.2 67 55.8 48.4 40.7 24.332.3 الشرق األوسط وشمال إفريقيا

                                                 
 .2004 قرص مدمج – مؤشرات التنمية العالمية –المصدر البنك الدولي  -19
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 ةبالمائ 67 إلى ةبالمائ 24 قد قفزت من  التحاق اإلناث بالتعليم ويوضح الجدول أن معدالت

. 2000 و 1975ا بين عامي  وشمال إفريقياألوسطفي دول الشرق  من مجموع اإلناث

 ةبالمائ 66 سنة من 24 - 15معدالت أمية اإلناث من الفئة العمرية  وانخفضت في موازاة ذلك

 وعلى الرغم من ذلك، لم تلحق مستويات التعليم عموماً. 2001 عام ةبالمائ 18 إلى 1975عام 

  بين المستويات التعليميةوبوجه عام يوجد ارتباط كبير. في معظم الدول العربية بمستويات الدخل

منها والثرية،  ولكن الكثير من الدول العربية، الفقيرة. المحققة في أي دولة وبين دخل الفرد فيها

العالم ذات مستويات  حققت مستويات تعليمية لسكانها أدنى مما هي عليه في مناطق أخرى من

التعليم الذي وضعه برنامج  مؤشروسجل ما يزيد على نصف الدول العربية بالنسبة ل. دخل مماثلة

ما تنبأ به مؤشر الناتج ، منخفضاً عن  على األقل واحداً معيارياًاألمم المتحدة اإلنمائي انحرافاً

جيوب واسعة من األمية ومن عدم لقوة الشرائية، فضالً عن وجود المحلي اإلجمالي بالنسبة ل

 .20) (العربية تكافؤ الفرص بين المدن والريف في بعض الدول

في مناطق   من مشكالت بطالة أكثر خطورة مما هو عليه الحالوتعاني المنطقة العربية أيضاً

في  ولكن يبدو أن التقدم السريع.  موثوقة بهذا الخصوصإحصاءاتوال تتوفر  من العالم، أخرى

شباب من الً  كبيرامجال التعليم، وال سيما في المستويين الثانوي والجامعي، قد أوجد احتياطياً

الذكور البالغين العاطلين  ونجد في بعض المدن العربية أن نسبة الشبان. المتعلم العاطل عن العمل

وتعيش . الفئة العمرية  من مجموع الشبان في هذهةبالمائ 50 أو 40عن العمل تصل إلى 

ا  مالقطاعات الخاصة غالباً الحكومات وسط ضغوط شديدة تطالبها بتوفير فرص عمل كافية، لكن

ويواجه برنامج التكيف . ذلك تكون غير راغبة في تحمل هذه المسؤولية أو غير قادرة على

 إجراءاتجانب الحكومات في تطبيق   من عاماًاالقتصادي، في المدى القصير على األقل، تردداً

 .21) (الخصخصة التي قد تؤدي إلى تعقيد مشكلة البطالة

بعض التقدم في تطوير القطاعات حظة وربما يمكن لنا أن نرى بعض الضوء عند مال

مقدار األصول المالية فمن المؤشرات الهامة الدالة على سالمة االقتصاد في هذا الصدد  ، الخاصة

وقد ازدادت المنازل والمكاتب،  من االحتفاظ بها كأوراق نقدية في بدالًتودع في البنوك التي 

  .  عرض النقودإلى إجمالي 22)("النقود كثيفة التعاقد"بثبات نسبة 

                                                 
  :الموقع الخاص ببرنامج إدارة الحكم في الدول العربية 20-

  asp.arabgovernance/themes/arabic/org.pogar-undp.www://http.  
  .المرجع السابق 21-

 .دع في البنوك، والمؤسسات المصرفية المختلفةالنقود كثيفة التعاقد هي النقود التي تو -22
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في االنتشار كما يمكن رصد أحد العالمات الحيوية األخرى في المجتمع العربي وهي المتمثلة 

 من خالل مقاهي اإلنترنت المنتشرة عبر الكترونياً الحديث لتبادل الرسائل ومتابعة وسائل اإلعالم

الدولي أن عدد مستخدمي ويقدر البنك . إلى عمان والقاهرة المنطقة من الجزائر والدار البيضاء

، مقارنة بأقل من 2002 ماليين شخص في نهاية سنة 8العربية تجاوز  اإلنترنت في المنطقة

تلك العالمة االيجابية تقترن بعالمة أخرى سلبية هي لكن  ،1995  مستخدم سنة40ر000

 الكبرى يادةالز في المنطقة على الرغم من قليالًوالذي تراجع قراء الصحف اليومية انخفاض عدد 

من ناحية أوضاع اقتصادية منخفضة، ومن ناحية أخرى األمر الذي يعكس ، في أعداد المتعلمين

انخفاض ثقة جمهور القراء في ما تكتبه تلك الصحف نتيجة نقص الكفاءة المهنية والرقابة 

 صحيفة 33 كان عدد الصحف اليومية المتداولة المباشرة وغير المباشرة أحياناً من الحكومة، فقد

ومن ناحية أخرى، 1975سنة خمسة وثالثين صحيفة ، مقارنة ب1996 نسمة سنة 1000لكل 

وبإمكان العديد من هذه األجهزة التقاط . نفسها  مرات خالل الفترة4تضاعف عدد أجهزة التلفاز 

 و قد استطاعت بعض هذه القنوات .دول أخرى باللغة العربية تبث منوتلفزيونية محطات إذاعية 

ثل العربية، والجزيرة، والمنار، فضائية أبو ظبي، وغيرها إدخال تغيرات جذرية، مضموناً م

وأسلوباً على الشاشات العربية، من خالل إذاعة برامج الحوار الديمقراطية، مما أدى بالتالي إلى 

بث روح جديدة في محطات التلفزيون العربية، وأسهم في إحداث تغيير واضح في األساليب 

ورغم انتشار الفضائيات، . ط التفكير التي تنتهجها بعض القنوات التي تسيطر عليها الدولةوأنما

فإن وسائل اإلعالم لعدد السكان على المستوى العالمي هي األدنى في البلدان العربية، يضاف إلى 

، هي تحت إشراف الدولة التي 120من قنوات التلفزيون العربية، وعددها % 70ذلك أن أكثر من 

ومن نتائج ذلك أن نشرات األخبار الرسمية أو أنشطة كبار رجال السياسة هي المبرزة . تمتلكها

دائماً دونما إبراز ألخبار المجتمع والتي يمكن أن تكون تهم المشاهدين أكثر بكثير من أخبار 

ية وإذا كان الفضائيات وانتشارها مؤشراً على نسبة الوعي لدى الجماهير العرب. رجال السياسة

فإن واحد من المؤشرات الهامة أيضاً هو الكتاب ومدى رواجه، إذ تشير المؤشرات واإلحصاءات 

 دولة إال أن الكتاب 22 مليون مواطن في العالم العربي يقطنون في 270إلى أنه رغم وجود 

 نسخة من الكتب 5000العربي يعاني من كساد شديد ويعد الكتاب الذي يحقق مبيعات تصل إلى 

ر رواجاً، إذ أن متوسط مبيعات وطباعة الروايات أو المجموعات القصصية تتراوح بين األكث

 1991 كتاب في عام 5600فقد أنتجت البلدان العربية مجتمعة  23)(. نسخة3000 إلى 1000

 في أمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي مع 42000 كتاب في أمريكا الشمالية و102000مقابل 
                                                 

  .3برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ص: ـ القاهرة. 2003 تقرير التنمية اإلنسانية العربية، 23-
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بار عدد السكان في المناطق الثالثة والتي يتفوق فيها عدد السكان العرب الوضع في االعت

 وترجع األزمة إلى أنه في كثير من األحيان يعامل الكتاب باعتباره سلعة محظورة .24)(بكثير

تخضع للرقابة ولإلجراءات البيروقراطية التي تثقل كاهل الناشرين، ومن شأن هذه القوانين أن 

وباإلضافة إلى المعوقات التي تفرضها الرقابة، يشير تقرير التنمية . زيعهاتعيق نشر الكتب وتو

 إلى ارتفاع معدالت األمية في بعض البلدان العربية، وضعف القوى 2003اإلنسانية العربية 

  .الشرائية للقارئ العربي باعتبارها العوامل الحقيقية المؤثرة على حجم القراء

نطقة العربية برمتها تقع أسيرة ثقافة ال تعطي الديمقراطية وحرية ومن الناحية الثقافية، فإن الم

واقعنا المعاصر إنما  أزمة الحرية والديمقراطية في"ن أحسن حنفي الدكتور يقول التعبير أهميتها و

فيه من تصور هرمي أو مركزي  تمتد جذورها إلى الموروث الثقافي في الوعي القومي، وما تبقى

يأمر واألدنى يطيع كما هو معروف  األعلى. ى األعلى ما يسلبه من األدنىأو رأسي للعالم، يعط

  .) 25(في الثنائيات التقليدية الموروثة

 في الثقافة العربية إما أنه يعادي الديمقراطية شيئاً إن هناك" سعد الدين إبراهيم .ويرى د

إن هذا  ،"في مجتمعاتنا؟مركزية في منظومة القيم والمعايير السائدة  صراحة أو ال يعطيها أهمية

اإلرث الذي "إبراهيم ينوء بحمل هذه الثقافة ويعتبرها  المنظور بعينه هو الذي جعل سعد الدين

 يعود إلى ولكن أيضاً" أنظمة حكمنا االستبدادية"ال يعود فقط إلى  ، فاالستبداد"نحمله على ظهورنا

 أة لقبول هذا االستبداد، أو متواطئة فيالمعاصرة، التي تجعل جماهيرنا نفسها مهي ينابيع ثقافتنا"

 .)26(التعايش معه

ويمكن القول بشكل إجمالي أن الثقافة العربية واإلسالمية ال تحمل أفكاراً منظمة لتداول 

ليس : "فيقولمالحظة عن مفهوم الحرية عند العرب إيليا حريق، السلطة والديمقراطية وينقل عن 

الخالقة، إنما هو من  اإلبداع والتعبير عن الذاتالحر عندنا من مارس حرية التفكير و

 .27)( للسيطرةاستطاع حماية النفس من اآلخرين تجنباً

                                                 
  .5برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ص: ـ القاهرة. 2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية، 24- 

 .30، ص 2002،فبراير 37 ، وجهات نظر، العدد"طبائع االستبداد ومصارع العباد: قراءة جديدة للكواكبي في"حنفي،   حسن25-

مركز دراسات : لقاهرةا، كتاب الديمقراطية "في الوطن العربي المجتمع المدني والتحول الديمقراطي"سعد الدين إبراهيم، . د 26-

جعة عبداهللا حمودي الشيخ والمريد قـراءة فـي    وفي هذا االتجاه يمكن مرا .9 ص 1991والدولية، ديسمبر  التنمية السياسية

بحث في المجتمـع العربـي   : كتاب البنية البطركية"شرابي في  هشام، وأيضاً قواعد الذهنيات والمسالك في السلطوية المغربية

 ."العنف سيد األحكام: الذهنية العربية"الخوري في كتاب  ، وفؤاد إسحق"المعاصر

، )200ينـاير   (251، العـدد  22 ، المستقبل العربي، الـسنة "الذهنيات والمسالك:  والديمقراطيةالتراث العربي"حريق،  إيليا -27

 .8-7ص
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 تعاني من العالقات االجتماعية "وسـوف يكون من نافلة القول التقرير بأن الثقافة العربية 

التي تضرب جذورها في العائلة والمدرسة والحياة و ،اإلكراه والقهر والتسلط التي تأخذ طابع

 مشبعة بروح العنف وغنية بمظاهره، وإن العنف يدخل في نسيج العملية " وهي ثقافة ،"العامة

  .28)(يبوية للمجتمع العربوبالتالي فإن السمة التسلطية تعود إلى الطبيعة األ التربوية،

ويمكن إيجاز البيئة التي ينمو فيها األعالم العربي وفي القلب منه اإلعالم في الدول المستهدفة 

بأن يعيش في بيئة سياسية تتسم باالستبداد مع تباين في درجة هذا االستبداد،ونسبة بطالة عالية 

تقدس حرية التعبير، وتضع قيوداً صارمة رغم ارتفاع أعداد المتعلمين، وثقافة عربية إسالمية ال 

عليها باسم الدين مرة وباسم التقاليد مرة وباسم األمن القومي مرة، فهي بيئة ال تنتج في الغالب إال 

 . إعالم مشوه ال يستطيع مناقشة األمور الخالفية بعقل مفتوح

                                                 
دراسـات الوحـدة العربيـة،     مركـز : بيروت" (بنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي في الوطن العربي"على أسعد وطفة،  -28

 .23، ص )1999
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  األوضاع السياسية

  يف اإلعالم املؤثرة
  حمل الدراسة يف الدول

  

 نظرة عامة

تتقاسم الدول الست محل الدراسة نظم الحكم  المعروفة، فتنتمي ثالث دول منها إلى نظم حكم 

 ومن ثم فإنه ال يجوز مجرد التفكير في أي شكل من أشكال -  البحرين، المغرب، األردن-ملكية 

التداول الوحيد الذي يجري للسلطة هو من بين أفراد األسرة تداول السلطة في مستوياتها العليا، ف

 إلى نظم الحكم - مصر، لبنان، اليمن -المالكة فقط، في حين تنتمي الدول الثالث األخرى 

الجمهوري غير أن تلك الدول أيضاً ال تعترف بتداول السلطة بشكل أو بآخر، ففي لبنان يتم تبادل 

بين الطائفة المسيحية حسب االتفاق الضمني للطوائف السلطة في منصب رئيس الجمهورية 

اللبنانية واقره اتفاق الطائف، أما مصر واليمن وعلى الرغم من عدم انتمائهما للنظم الملكية، وال 

حسابات الطوائف، إال أن الدولتين تجدان تعثرا كبيراً في موضوع تداول السلطة إذ أن الرئيس 

 عاماً، ويتوالها الرئيس 24 أي منذ 1981ذه المهمة منذ المصري محمد حسني مبارك يتولى ه

، واستمر رئيساً لليمن بعد اتحاد الشطرين 1978علي عبد اهللا صالح في اليمن الشمالي منذ عام 

 وحتى اآلن، على أنه من الجدير بالذكر أن كال الدولتين يثار فيهما 1990الجنوبي والشمالي عام 

الرؤساء، حيث يطرح اسم السيدين جمال محمد حسني مبارك، بشدة موضوعات التوريث ألنجال 

واحمد علي عبد اهللا صالح كخليفتين محتملتين في مصر واليمن جرياً على النسق السوري الذي 

مثل اتجاهاً جديداً في الفكر السياسي العربي حين خلف الرئيس بشار األسد والده الرئيس حافظ 

في هذا األمر بظالله على الحياة السياسية والعامة بشكل ويض. األسد في منصب الرئاسة بسوريا

  .كبير إذ يخلق هذا نوعاً من االنسداد السياسي وانعدام الفرصة في التغيير
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وتتأثر حالة اإلعالم و الصحافة في الدول الست محل الدراسة بشكل نظام الحكم فعلى الرغم 

وى التعرض للمؤسسة الملكية أو من بعض االستثناءات هنا وهناك يعد من المحظورات القص

الرئاسية والتعرض لشخص أو عائلة الملك أو الرئيس، وانتقاده أو انتقاد سياساته بشكل مباشر 

ويعرض هذا النوع من التناول اإلعالمي إلى المساس بالسالمة الجسدية لإلعالمي، فضالً عن 

ات والعوائق وهو األمر الذي ال ذلك فإن تداول المعلومات في الدول الست يشهد الكثير من العقب

  نيساعد الصحافة واإلعالم على القيام بدورها في إطالع الجمهور على الحقائق ويجعل اإلعالميي

  . من ثم يعتمدون على اإلشاعات بدالً من المعلومات، وعلى  الرأي بدالً من الخبر

ظمات المجتمع المدني والمالحظ بشكل عام أن الدول الست محل الدراسة أيضاً تتعامل مع من

  وتعد منظمات حقوق - باختالف في الدرجة من دولة إلى أخرى –بشيء من التوجس والريبة 

اإلنسان والنقابات المهنية في معظم هذه الدول هي المتأثر الرئيسي بسياسات القمع والتقييد التي 

 الشديدة فإن الدولة المصرية تمارسها الدولة، فإذا كانت النقابات المهنية في المغرب تمتاز بالقوة

عبر ممارسات عدة بعضها قانوني وبعضها خارج إطار القانون استطاعت تقييد العمل النقابي 

ووضعت معظم النقابات المهنية تحت الحراسة، و أصدرت معظم الدول قوانين تنظم العمل 

التدخل في شئون األهلي والنقابي بحيث تجعل السلطة العليا للدولة وتخول للدولة الحق في 

الجمعيات والمؤسسات المدنية باإلضافة إلى تدخلها في شئون النقابات المهنية والعمالية، وتقييدها 

  .للحق في تكوين النقابات بشكل عام

ولعل هذا المناخ الخانق هو ما انعكس بدوره على حرية الصحافة واإلعالم وعلى  تكوين 

ن الصعب إيجاد صحافة مستقلة، حرة، وتتمتع بالمهنية وتدريب الصحفيين واإلعالميين  إذ بات م

بالمعنى الحقيقي في أغلب الدول محل الدراسة، كما أصبحت كثير من الصحف المستقلة في 

حقيقية األمر أدوات في يد السلطة التنفيذية في تلك الدول تستخدمها للنيل من صدقية معارضيها 

 ميالً لتصديق ما تنشره الصحف المملوكة بشكل أو إلعادة تشكيل الرأي العام الذي بات أقل

  .مباشر للدولة
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)29(المملكة األردنية الهاشمية. 1

 من الدستور األردني تناط 25 للمادة المملكة األردنية الهاشمية هي ملكية دستورية، ووفقاً

  .السلطة التشريعية بمجلس األمة والملك ويتألف مجلس األمة من مجلسي األعيان والنواب

 من الدستور األردني، فإنه  عندما يكون مجلس األمة غير منعقد أو 94  لنص المادة  ووفقاً

منحالً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في األمور التي تستوجب اتخاذ 

تدابير ضرورية ال تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون 

ذه القوانين المؤقتة التي يجب أن ال تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على له

المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أما إذا رفضها فيجب على 

ها على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطالنها فوراً ومن تاريخ ذلك اإلعالن يزول مفعول

أن ال يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة، يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي 

  .من هذا الدستور) 93(يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة 

ويحيل الدستور األردني إلى القانون في تنظيم الحقوق والحريات العامة وفي كثير من 

  : نهأ على 15يالت فتنص المادة التفص

 تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير -1

  . وسائر وسائل التعبير بشرط أن ال يتجاوز حدود القانون

  .  الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون-2

  . ال وفق أحكام القانونال يجوز تعطيل الصحف وال إلغاء امتيازها إ -3

 يجوز في حالة إعالن األحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف -4

والنشرات والمؤلفات واإلذاعة رقابة محدودة في األمور التي تتصل بالسالمة العامة 

  .وأغراض الدفاع الوطني

  ". ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف-5

  -: على أن16مادة كما تنص ال

    .لألردنيين حق االجتماع ضمن حدود القانون  -1

لألردنيين حق تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة  -2

  .ووسائلها سلمية وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور
                                                 

ــن األردن -29 ــوجز ع ــد . م ــي ال ــم ف ــامج إدارة الحك ــةبرن ــائي،  . ول العربي ــدة اإلنم ــم المتح ــامج األم ــ برن ـ

2005:asp.index/countries/arabic/org.pogar.www://http1؟=cid.  
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  .30)( ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية ومراقبة مواردها -3

ئولية، على الرغم من السلطات مصون من كل تبعة ومس،وهو رأس الدولةويعتبر الملك هو 

ويعقد  وهو الذي يعلن الحرب،. هو يصدق على القوانين ويصدرهاالواسعة التي يتمتع بها، ف

النواب، ويدعو  الصلح، ويبرم المعاهدات واالتفاقات، ويصدر األوامر بإجراء انتخابات مجلس

ورئيسه ورئيس  مة إلى االجتماع ويفتتحه ويفضه، ويعين أعضاء مجلس األعيانمجلس األ

للملك صالحيات  و .وهو القائد األعلى للقوات المسلحة. أحكام اإلعدام على الوزراء، ويصدق

 مجلس األمة، وتأجيل حلوالتصديق على القوانين، و تشريعية واسعة تشمل تعيين األعيان،

 نودي بالملك عبد اهللا الثاني ملكاً على األردن خلفاً 1999فبراير 7 وفي .انتخابات مجلس النواب

، الذي حل 1992األحزاب السياسية لعام  وينظم قانون  .لوالده الراحل الملك الحسين بن طالل

وتتولى . األحزاب السياسية األردنية العشرون ، اإلطار الذي تنشط ضمنه1955محل قانون 

وعلى هذه األحزاب أن تعمل من خالل الوسائل . السياسية  لألحزابوزارة الداخلية الترخيص

سيادة القانون ومبدأ التعددية السياسية، والمحافظة على الوحدة  المشروعة والسلمية، وأن تلتزم

. نبذ جميع أشكال العنف والتمييز وتجنب استخدام الدولة ألغراض حزبيةً الوطنية، وعلى ها أيضا

 50 أي حزب سياسي يجري الترخيص له يجب أال يقل عدد أعضائه عن على أن وينص القانون

ويحمي القانون األحزاب السياسية . قيادته معلنة ومصادر تمويله معروفة ، وأن تكونعضواً

ويسمح لألحزاب . ومراسالتها من المداهمات وحمالت التفتيش من دون إذن قضائي واتصاالتها

  .حافة والمطبوعات لقانون الصمطبوعاتها وفقاً بإصدار

الجمعيات   لقانونوفقاً. لألردنيين الحق في تشكيل المنظمات المدنية وفي االنضمام إليها 

  منظمة13وهناك ،  يحظر استخدام الجمعيات لمصلحة أي منظمة حزبية1996والمؤسسات لعام 

 وغرفة تجارة االتحاد األردني لغرف التجارة، مثل مهنية تشكل قوى مؤثرة في السياسة األردنية

األردنية، ونقابة المهندسين األردنيين جميعها منظمات ذات  عمان، واالتحاد العام للنقابات المهنية

في تشرين " الجمعية األردنية لحقوق المواطنين"تم إغالق  وعلى أرض الواقع .أهمية

ه الجمعية واضطرت هذ. 1989هذه أول جمعية أهلية تغلق منذ سنة  وكانت. 2002أكتوبر /األول

قانون "أمرت وزارة الداخلية بإغالقها وإلغاء تسجيلها بدعوى انتهاكها  إلى وقف نشاطها بعد أن

 "لجنة مقاومة التطبيع"وتم سجن ثالثة نقابيين ينتمون إلى ". والمؤسسات االجتماعية الجمعيات
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العالقات  سياسية في كانوا يحرضون على إحداث تغييرات ألنهمالتابعة للنقابات المهنية األردنية 

مجلس "بحل  وهددت الحكومة. الدبلوماسية مع إسرائيل، ولكن تم إطالق سراحهم في وقت الحق

، وقد اعترضت المنظمات الدولية على تلك اإلجراءات جميعها وأرسل  "النقابات المهنية األردنية

  .)31 (بعضها رسائل احتجاج إلى الحكومة األردنية

                                                 
   فيما يلي نص رسالة منظمة مراقبـة حقـوق اإلنـسان فـي الـشرق األوسـط والمرسـلة إلـى رئـيس وزراء األردن                       31-

   النقابات وغيرهاهوإلعطائها صورة واضحة عن  المشكالت التي تواجالسابق السيد فيصل الفايز والتي نوردها كاملة ألهميتها 

ــي األردن     ــدني فـــ ــع المـــ ــسات المجتمـــ ــن مؤســـ ــرئيس، ." مـــ ــالي الـــ   معـــ

  القـانون  مـن قلقهـا العميـق إزاء مـشروع           إلـيكم انطالقـاً   ) مراقبة حقوق اإلنسان  (تكتب منظمة هيومن رايتس ووتش      

، الذي قدمته حكومتكم إلى مجلس النواب األردني يوم األحد السادس           ")بات المهنية مشروع قانون النقا  ("الجديد للنقابات المهنية    

إن المشروع المذكور يمثّل تراجعاً كبيراً عن       . آذار طالبةً بأن يولى صفة االستعجال وأن يدرس على جناح السرعة          /من مارس 

ــطين األردن   ــوق الناشـ ــمان حقـ ــالح وضـ ــسابقة باإلصـ ــة الـ ــات األردنيـ ــعااللتزامـ ــين والمجتمـ   يـ

   . المدني في االجتماع والتعبير عن الرأي بحرية

ــة    ــانون كلم ــرف الق ــة"يع ــا   " نقاب ــه بأنه ــة من ــادة الثاني ــي الم ــسها  أي: " ف ــتم تأسي ــة ي ــة مهني    نقاب

ــن  ــحابم ــضع  أص ــدة وتخ ــة واح ــام مهن ــانون ألحك ــذا الق ــرح  ".  ه ــانون المقت ــشمل الق ــة12وي    نقاب

   والنقابـــات المـــشمولة بمـــشروع القـــانون هـــذا. عـــضوا120,000ًمهنيـــة تـــضم أكثـــر مـــن 

  نقابـــة المهندســـين األردنيـــين، نقابـــة األطبـــاء األردنيـــين، نقابـــة المحـــامين األردنيـــين، : هـــي

ــين،        ــصحفيين األردني ــة ال ــين، نقاب ــصيادلة األردني ــة ال ــين، نقاب ــزراعيين األردني ــين ال ــة المهندس   نقاب

ــاولين األر  ــة المقـ ــين، نقابـ ــانين األردنيـ ــة الفنـ ــين، نقابـ ــنان األردنيـ ــاء األسـ ــة أطبـ ــين، نقابـ   دنيـ

ــين،    ــريين األردنيـــ ــاء البيطـــ ــة األطبـــ ــين، نقابـــ ــوجيين األردنيـــ ــة الجيولـــ   نقابـــ

  ").النقابـــات"يـــشار إليهـــا جميعـــاً باســـم    (نقابـــة الممرضـــات والقـــابالت األردنيـــات    

مثل مجلس النقابات المهنية هذه النقابات جميعاً، وهي عادةً ما تجتمع وتنشط في مجمانويع النقابات المهنية في عم .   

ــن آرا   ــر ع ــالتنظيم والتعبي ــات ب ــذه النقاب ــة ه حري ــد ــرح يقي ــانون المقت ــأن الق ــد ب ــا نعتق ــسياسية،ئإنن ــا ال   ه

ــراد           ــابيين األف ــل النق ــن قب ــة أم م ــل نقاب ــار ك ــمن إط ــاعي ض ــشكل جم ــك ب ــان ذل ــواء ك   .س

ــذه ا     ــيم ه ــي تنظ ــم ف ــانون يقح ــشروع الق ــإن م ــك، ف ــى ذل ــافةً إل ــة إض ــن الرقاب ــستوى م ــات م   لنقاب

   .  والنفوذ الحكوميين من شأنه أن يخل بغايتها في العمل كمنظمات مستقلة غير حكومية

  كما نعتقد أن النقابات تؤدي دوراً هاماً في تمثيل المجتمع المدني في األردن، وأنّهـا يجـب أن تكـون حـرة فـي التعبيـر                         

إنّنا على علم بأن النقابات قد استضافت تجمعـات ولقـاءات           .  أو تدخل الحكومة   عن آرائها السياسية وفي االجتماع دون رقابة      

  ومحاضرات، وأنها قد أصدرت منشورات، وتحدثت إلى وسائل اإلعالم في قـضايا مـن قبيـل الوضـع فـي األراضـي                     

ات الحكومة خالل السنوات    ونحن ندرك أيضاً أن النقابات قد عبرت عن انتقادها القوي لسياس          . الفلسطينية المحتلة وفي العراق   

والنقابات األردنية، عندما تقوم بهذه النـشاطات،       . الماضية، إضافةً إلى انتقادها حكومتي الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل        

  إنما تفعل بالضبط ما تفعله النقابات المهنية األخرى في جميع أرجـاء العـالم؛ أال وهـو تمثيـل آراء وتوجهـات المجتمـع                       

 المجـال أمـام     وإتاحة في عدد من المواضيع بما في ذلك المواضيع االجتماعية والسياسية، وتشجيع النقاش المشروع،               المدني

   . الجمهور في التنظيم والتجمع

  ولقد تابعنا عن قرب التصعيد في المواجهة بين الحكومة والنقابات بعـد االدعـاءات الحكوميـة المتكـررة بـأن النقابـات                     

   .  عبر انخراطها في نشاطات ال عالقة لها بمهمتهاتتدخل في السياسة
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  وبهذا الخصوص، قال قادة النقابات أن الحكومة قـد سـارعت إلـى تقـديم مـشروع القـانون المـذكور دون أي تـشاور                    

ي بعد  وبالفعل، فإن القانون المقترح يأت    . معهم أو مع الجمهور الواسع، وذلك في محاولة منها لتطويق النقابات ومراقبة نشاطها            

فقد حظرت الحكومة، على سبيل المثال، أربعـة نـشاطات          . عدد من المحاوالت التي قامت بها الحكومة لتقييد نشاط النقابات         

آذار لالحتجاج  / مارس 7نظمتها النقابات منذ بداية العام الحالي، بما في ذلك اعتصام في مجمع النقابات المهنية كان مقرراً في                  

  م تسمح الشرطة ألعضاء النقابات بالوصول إلى مجمـع النقابـات، ممـا قلـص عـدد األعـضاء                  ول. على مشروع القانون  

كانون األول الماضي، ألقى علـى حتـر عـضو نقابـة المهندسـين              /في ديسمبر   . الذين تمكّنوا من المشاركة في االعتصام     

وإثر ذلك قامت الـسلطات  . لشركات األمريكيةاألردنيين، محاضرةً في مجمع النقابات المهنية دعا فيها إلى مقاطعة البضائع وا        

وكما هو معلوم، فقد لفتت هيومن رايتس ووتش االنتباه للجوء الحكومـة            .  إلى موظفين حكوميين   باإلساءةباحتجازه متهمةً إياه    

أننا قلقـون  كما  . هيومن رايتس ووتش مازالت تتابع هذه القضية. الستخدام القانون الجزائي لخنق حرية على حتر في التعبير    

أوالً، إنّه يستمر بمطالبة هذه النقابات بالحصول على موافقة خطية مـسبقة مـن     . جراء عدد من أحكام مشروع القانون الجديد      

  وهـو بـذلك يعيـق قُـدرة       . )ب( و   )أ(، البنـدان    24وزارة الداخلية إلقامة اللقاءات والتجمعات العامة، كما تنص المـادة           

ويفرض القـانون   . ومية على االجتماع لمناقشة أي موضوع تختاره بحرية من غير إذن الحكومة           المنظمات الخاصة غير الحك   

ــع      ــي جميـ ــشها فـ ــي تناقـ ــيع التـ ــصر المواضـ ــضاً أن تحـ ــات أيـ ــى النقابـ ــا"علـ   اجتماعاتهـ

ــات  ــمية واجتماع ــا  الرس ــسها ولجانه ــِـ " مجال ــة "ب ــضايا المهني ــادة   " الق ــصرها الم ــي تَح ــن4الت    م

ــا يلــ    ــانون بم ــشروع الق ــدريب: "يم ــي  "؛ "الت ــث العلم ــة البح ــة  "؛ "رعاي ــشورات العلمي ــدار المن   إص

ــصة ــوير  "؛ "المتخصـ ــيط وتطـ ــي تخطـ ــصلة فـ ــصاصية ذات الـ ــات االختـ ــع المجموعـ ــاون مـ   التعـ

ــة   ــا التدريبي ــة وبرامجه ــا التعليمي ــة  "؛ "برامجه ــورات العلمي ــال التط ــا  إدخ ــصلة بمهنه ــادل"؛ "ذات ال   تب

ــسات   ــع المؤسـ ــاث مـ ــات واألبحـ ــة والج  المعلومـ ــل المملكـ ــات داخـ ــا امعـ ــأمين"؛ "وخارجهـ   تـ

  إلــى الــضمان الــصحي   ضــمان ظــروف معيــشية مناســبة إضــافة    "؛ "فــرص العمــل لألعــضاء  

ــضاء ــاعي لألع ــمية "؛ "واالجتم ــات الرس ــشورة للهيئ ــديم الم ــا   تق ــة وتطوره ــة المهن ــق بممارس ــا يتعل   ؛"فيم

ــضاء    " ــدمات لألعــ ــدم الخــ ــي تُقــ ــصناديق التــ ــيس الــ ــات "؛ "تأســ ــسوية النزاعــ   تــ

  فـي " مهنيـة "حـدى النقابـات مناقـشة أيـة مـسألة غيـر       إإذا أرادت  ". ن األعضاء عن طريق المصالحة أو التحكـيم     بي

ــة    ــن وزارة الداخلي ــسبق م ــب اإلذن الم ــا طل ــرض عليه ــانون يف ــشروع الق ــإن م ــا، ف ــن اجتماعاته ــٍد م   واح

ع عام أو مسيرة أو مظاهرة، أو أي شكل آخـر           ي اجتما أوفقاً لقانون االجتماعات العامة الذي يقضي بأن يتم طلب اإلذن لعقد            

ــة    ــات العامـ ــكال التجمعـ ــن أشـ ــة    . مـ ــتخدمته الحكومـ ــذي اسـ ــانون الـ ــس القـ ــو نفـ   وهـ

ــسيرات        ــاهرات والم ــيم المظ ــي تنظ ــسياسية ف ــزاب ال ــطين واألح ــة الناش ــد حري ــي لتقيي ــي الماض   .ف

على أنه تجمع عام يستدعي     " مهني"ي موضوع غير    وفعلياً، فإن الحكومة تقول للنقابات أنّها ستعامل أي اجتماع يعقد لمناقشة أ           

   . مراقبةً وإشرافاً حكوميين صارمين

ــات     ــى النقاب ــرض عل ــا تف ــن أنه ــة م ــه الحكوم ــا تعلن ــم بم ــى عل ــش عل ــتس ووت ــومن راي ــة هي   إن منظم

   : نفس شروط حرية التعبير والتجمع التي تفرضها على األحزاب السياسية، وهذا منطق غير مقنع لسببين

ــية   أوالً ــلطة سياس ــراز س ــة إح ــتظم بغاي ــي ال تن ــسياسية، فه ــاألحزاب ال ــبيهة ب ــست ش ــة لي ــات المهني   ، النقاب

ــة      ــات مهنيـ ــا نقابـ ــك؛ إنهـ ــل ذلـ ــي ال تفعـ ــاب، وهـ ــالل االنتخـ ــن خـ ــة مـ ــي الحكومـ   فـ

  بــأن يناقــشوا بحريــٍة أيــةَ مــسألٍة تهمهــم أو تتعلــق بمــصالحهم،        يجــب أن يــسمح ألعــضائها  

ــم إزا  ــن آرائهــ ــروا عــ ــأن يعبــ ــسياسيةوبــ ــضايا الــ ــر  ء القــ ــي وحــ ــشكل علنــ   .بــ

ــا ــة    وثانيـ ــة األردنيـ ــتها الحكومـ ــي فرضـ ــود التـ ــش أن القيـ ــتس ووتـ ــومن رايـ ــد هيـ   ً، تعتقـ

ــة،    ــر مالئمـ ــود غيـ ــع قيـ ــر والتجمـ ــة التعبيـ ــق بحريـ ــا يتعلـ ــسياسية فيمـ ــزاب الـ ــى األحـ   علـ
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  بـــــأي حـــــال مـــــن األحـــــوال، وهـــــي تتعـــــارض مـــــع التزامـــــات األردن 

  . نبالقانون الدولي لحقوق اإلنسا

  وكــــان عــــدد مــــن النقــــابيين قــــد قــــالوا بــــأنهم يعتقــــدون أن نظــــام التــــصويت 

  الحكومـــة للـــتحكم بقيـــادة النقابـــات وتفكيـــك نفـــوذ الجديـــد المقتـــرح لـــيس إالّ محاولـــة مـــن

بـر  ويحاول مشروع القانون التحكّم بقيادات النقابات المنتخبة ع       . جبهة العمل اإلسالمي والجماعات القومية في مجمل النقابات       

ــدة   ــى حـ ــة علـ ــل نقابـ ــي كـ ــإجراءات التـــصويت فـ ــتحكم بـ ــِضع. الـ ــانون ويخـ ــشروع القـ   مـ

ــ ــات اإلثن ــن   ىالنقاب ــة م ــي النقاب ــضاء ف ــوم األع ــع عم ــأنها من ــن ش ــصويت م ــراءات ت ــى إج ــشرة إل    ع

   . انتخاب نقبائهم ومجالسهم بشكل مباشر

ــادة  ــنص المـ ـــ، و، ز (11تَـ ــود أ، ب، ج، د، هـ ــن ) البنـ ــة أن تُـ ــل نقابـ ــى كـ ــاتأن علـ   ظم انتخابـ

إن من  . مجالسها المحلية في كل محافظة، وذلك لتشكيل جمعية عامة وسيطة تقوم بدورها بانتخاب النقيب ومجلس قيادة النقابة                

ــصويت ــام التـ ــأن نظـ ــى   شـ ــة علـ ــالف أو كتلـ ــدرة أي تحـ ــن قـ ــراً مـ ــل كثيـ ــرح أن يقلّـ   المقتـ

  لنقابــة بالتــصويت تــشكيل األغلبيــة فــي مجلــس قيــادة النقابــة، ألنــه لــن يــسمح ألعــضاء ا         

ــس       ــى مجل ــادة إل ــاب الق ــة انتخ ــديهم فرص ــون ل ــن تك ــي، ول ــس المحل ــى المجل ــد إل ــح واح   إالّ لمرش

وبدالً من ذلك، ينيطُ مشروع القانون سلطة انتخاب الهيئة القيادية ومجلس القيادة فـي كـل   . قيادة النقابة أو إلى منصب النقيب  

   . نقابة بالجمعية الوسيطة للمجالس المحلية

  ب أن تكــون المنظمــات الخاصــة وغيــر الحكوميــة، وتحــت أي ظــرف كــان، حــرةً فــي         يجــ

وبالتالي يمثّل التحكّم الحكومي باإلجراءات االنتخابية في هذه النقابات         . انتخاب قياداتها بأية وسيلٍة يراها أعضاء النقابة مناسبة       

ــى  ــي البنـ ــشروع فـ ــر مـ ــدخالً غيـ ــة تـ ــا الخاصـ ــي تحكمهـ ــة التـ ــراً، . الداخليـ ــاولأخيـ    يحـ

ــضاء       ــع األع ــلطة من ــه س ــون ل ــة وتك ــه الحكوم ــسيطر علي ــأديبي ت ــام ت ــق نظ ــانون خل ــشروع الق   م

ــا      ــا فيه ــف، بم ــيئة التعري ــضة س ــات الغام ــن الخروق ــة م ــراء جمل ــتهم ج ــة مهن ــن ممارس ــرار"ع   اإلض

  حــرف النقابــة "، أو "بطريقــة تُــضر بــشرف المهنــة   "، والتــصرف "بأخالقيــات وســلوكيات المهنــة  

ــا المه ــن غايتهـ ــة أوعـ ــة  ... نيـ ــدر النقابـ ــن قـ ــط مـ ــة تحـ ــانون". بطريقـ ــشروع القـ   وألن مـ

ــشكل  ــر، ب ــر      يحظّ ــضايا غي ــشة الق ــات مناق ــى النقاب ــاص، عل ــة"خ ــثالً،  " المهني ــا م ــي اجتماعاته   ف

ــة     ــن ممارس ــة ع ــاع النقاب ــي اجتم ــسياسي ف ــشأن ال ــاقش ال ــذي ين ــضو ال ــفّ الع ــتم ك ــن أن ي ــن الممك   فم

   . النقابة" يضعف"أو " تها المهنيةعن غاي"مهنته ألنه بذلك يحرف النقابة 

  حيـث يـنص   . إن صالحيات مجلـس التأديـب الـذي سـيتولى معاقبـة األعـضاء، صـالحيات صـارمة وخطيـرة                    

مجلـس  " على تشكيل    18 إلى   15وتنص المواد من    . في كل نقابة من النقابات اإلثني عشر      " مجلس تأديبي "القانون على إنشاء    

ه وقف األعضاء عن ممارسة المهنة لمدة عام واحد بانتظار البت في التدابير التأديبيـة بحقهـم                 تكون ل " تأديبي واحد أو أكثر   

  وأكثـر مـا يـدعو للقلـق هـو         . منـع العـضو مـن ممارسـة مهنتـه بـشكل دائـم              وفرض الغرامات عليهم، وحتـى    

وهو ما يعطيها سيطرة فعلية حقيقة أن الحكومة تنوي السيطرة على تعيين عضوين من األعضاء الثالثة في كل مجلس تأديبي،         

 من القانون أن تضم عضوية المجلس التأديبي قاضـياً يختـاره المجلـس              )ب(، البند   15وتفرض المادة   . كاملة على المجلس  

القضائي األعلى ليكون رئيساً للمجلس؛ وأن تضم عضواً يعينه مجلس النقابة وعضواً تعينّه الوزارة ذات السلطة المتعلّقة بمهنة                  

، البند د، أن تتخذ قرارات المجلس التأديبي بإجماع أو أغلبية أعضاء المجلس مما يعني أن الحكومـة       15تفرض المادة   . بةالنقا

ويمثّل هذا تدخالً استثنائيا وغير مقبول في اسـتقاللية هـذه المنظمـات    . ستفرض سيطرتها على مجرى التصويت بشكل دائم 

  . االخاصة ومحاولة واضحة للسيطرة على أعضائه

وتدرك هيومن رايتس ووتش مخاوف الحكومة حيال تنظيم النقابات وسلوكها الحالي، وحيال احتمال إساءة قياداتها السـتخدام                 

، كما وتدرك أن هذه المخاوف حقيقية كون القانون األردني ينص على إلزامية العضوية فـي النقابـات المهنيـة، وأن                  السلطة
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 .لنقابات العمال، كما تهيمن القيود المفروضة على تنظيم اإلضراباتيهيمن النظام األحادي و

. يحق للعمال الموظفين في شركات خاصة وفي بعض الشركات العامة أن يشكلوا نقابات عمالية

إذ يجب على نقابات العمال الحصول . ولكن هناك عقبات كثيرة في طريق حرية التنظيم النقابي

                                                                                                                            
إننا نقر باالدعاءات الحكومية الخطيرة     . نقابة وبالتالي تجريدهم من الحق بممارسة المهنة      للنقابات الحق بفصل األعضاء من ال     

بأن مجالس النقابات، وعبر مجالسها التأديبية، قد اتخذت إجراءات ضد بعض أعضائها، بما فيها فصلهم من عضوية النقابـة،                   

وعلى سبيل المثال، قامت نقابة الصحافيين األردنيين بطرد          . نتيجة لتعبيرهم عن آراء سياسية تتعارض مع آراء قيادة النقابة         

، بسبب تورطه في تأسيس منظمة من أجل تـشجيع          2000أيلول من العام    /أمين السر في النقابة، نضال منصور، في سبتمبر       

بة الصحفيين  وجاء طرد منصور بعد أن اتهمه المجلس التأديبي في نقا         . الصحافة الحرة، وهي مركز حماية وحرية الصحفيين      

األردنيين بخرق النظام الداخلي للنقابة من خالل عدم التزامه بالعمل كصحافي بدوام كامل وقبوله أمواالً من أجـل نـشاطات                    

، 2004آب مـن العـام      /ولقد تتبعنا بقلق أيضاً قيام نقابة المهندسين األردنيين، في أغسطس         . مركز حماية وحرية الصحفيين   

 رائد قاقيش النائب العضو في مجلس النواب األردني أيضاً، بعد ظهوره فـي برنـامج تلفزيـوني                  بمعاقبة أحد أعضائها وهو   

منعت نقابة المهندسين األردنيين قاقيش من حضور أية اجتماعات أو مناسبات رسـمية تنظمهـا               .  إسرائيلياً مسئوالًاستضاف  

حكمة العدل العليا التي قضت بقبول الطعن وقامت بإلغـاء          وقد طعن قاقيش في قرار نقابة المهندسين األردنيين أمام م         . النقابة

  .قرار النقابة

ونحن نرى أن علـى الحكومـة األردنيـة معالجتهـا       . تمثّل إساءة استخدام اإلجراءات التأديبية بحق األعضاء مشكلة حقيقية         

 استخدام السلطة والصالحيات من     إن من شأن مشروع القانون المقدم من الحكومة األردنية، والبعيد عن معالجة سوء            . بسرعة

إضافة إلى ذلـك، فـإن مـشروع        . جانب النقابات، أن يفاقم المشكلة عبر فرض آلية تأديبية خاضعة لسيطرة حكومية مباشرة            

القانون يزيد من تقييد حرية التعبير بالنسبة ألعضاء النقابات، وبالتالي المجتمع المدني بشكل عام، عبر تقييد المواضيع التـي                   

  .مكن ألعضاء النقابة أن يناقشوها بحرية دون مخافة العقاب الحكوميي

وتعتقد هيومن رايتس ووتـش أن هـذا        . ويبدو أن مشكلة النقابات الحقيقية هي فرض العضوية اإللزامية في النقابات المهنية            

ومة األردنية بوصفها دولة عضو     الفرض غير منطقي، وأنه يتعارض مع الحق بحرية التنظيم والتعبير، والذي التزمت به الحك             

لكـل  "، من العهد المذكور تنص على أن        1، البند   22فالمادة  ). ICCPR(في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية        

". فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل حمايـة مـصالحه                     

ويتعين على الحكومة األردنية أن تسعى إلـى        . هك حق االختيار الحر لعضوية النقابة أو االتحاد       نتوية اإللزامية ي  وفرض العض 

تعديل هذا القانون اإللزامي بدالً من إضاعة الوقت في السيطرة على نشاط النقابات نفسها أو في تحديد طبيعة النقاشات التي قد                   

   . يجريها أعضاء النقابة

هيومن رايتس ووتش ترحب بالتزام األردن العلني بدعم حرية مواطنيه بما في ذلك حقهم في التنظيم واالجتمـاع                  إن منظمة    

لقد عبرت هيـومن    . لكن مشروع قانون النقابات هذا مؤشر سلبي جداً على الرغبة الحقيقية للحكومة بالوفاء بالتزاماتها             . الحر

إن مـشروع   . ردنية قوانينها وأنظمتها الحالية التي تعيق الحرية وحرية التعبير        رايتس ووتش عن أملها بأن تُعدل الحكومة األ       

   . القانون الجديد نكسة مخيبةٌ لألمل بالنسبة لوعود الحكومة

ندعوكم إلى سحب مشروع القانون المذكور نظراً للقيود الكبيرة التي يفرضها على الحرية وعلى استقالل النقابات المهنيـة،                   

   . أعضائها في التعبير عن آرائهم، بما فيها اآلراء السياسية، بشكل ال تعيقه العقوبات الحكوميةوعلى حرية 

  .وتفضلوا بقبول االحترام
 

  المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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 مهنة وقطاع، 17ويرتبط التسجيل بـ . تحصل على تسجيل رسميعلى موافقة من وزارة العمل ل

، والنقابات قائمة أصالً في هذه المهن والقطاعات مما يجعل تعددية النقابات العمالية أمراً مستحيالً

، وهو )GFJTU(وعلى النقابات أن تنتسب لعضوية االتحاد العام لنقابات العمال في األردن 

وتدعم الحكومة وتدقق رواتب االتحاد ونشاطاته وتراقب . عمالاالتحاد الوحيد لنقابات ال

  .االنتخابات النقابية

وال تغطي مواد قانون العمل موظفي الحكومة وكوادر الخدمة المنزلية وعمال البساتين 

كما يمنع األجانب الذين يعملون في األردن من عضوية نقابات . والطهاة والعمال الزراعيين

  . الجماعية واإلضرابالعمال والمفاوضات

 ىويحق للعمال تقديم شكاو. يوفر قانون العمل الحماية من أي تمييز تجاه نقابات العمالو 

  .لوزارة العمل المخولة بإعادة العمال الذين طُردوا بسبب نشاطاتهم النقابية إلى أماكن عملهم

ومة قبل يعاني حق اإلضراب من قيود صارمة، حيث يجب الحصول على تصريح من الحكو

 أو في حال إخفاق الوساطة ،ويحق لوزارة العمل أيضاً أن تفرض وساطة بطيئة. تنظيم اإلضراب

في الوصول إلى تسوية، يحق لها إحالة القضية إلى محكمة عمالية تتكون من هيئة قضاة تعينهم 

وإال ويجب أن يوافق الطرفان على قرارات المحكمة . وتكون قرارات المحكمة ملِزمة. الوزارة

  .فإن الوزارة تحيل الخالف إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى البرلمان

كما يمنع القانون أصحاب العمل من . وتُحظر اإلضرابات خالل فترات الوساطة والتحكيم

من الناحية العملية، لم تسع النقابات للحصول على   .32) (طرد العمال خالل أي خالف عمالي

االعتصامات بشأن األجور  حيث نُظمت العديد من اإلضرابات و. 2003موافقة الوزارة في عام 

 إضرابات في قطاع الغزل والنسيج 10وقد نُظمت أكثر من . غير المدفوعة وخطر الخصخصة

ولكن بشكل عام، تم التوصل إلى . لوحده، بينما وقعت حوادث عمالية في قطاعي البناء واإلسمنت

  . والعمالاتفاقيات بشكل منصف وسريع بين اإلدارة 

وبالتحديد قامت نقابة عمال الغزل والنسيج . ومثلت بعض النقابات مصالح العمال األجانب

. بالمطالبة بإعانات للعمال الوافدين الذين تُركوا دون أجور بعد هروب أصحاب العمل خارج البلد

  . 33)(حيث ساعدتهم النقابة في العودة إلى دولهم
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عمل والصدور وفي جمع المعلومات ونشرها وتداولها وتتعرض حرية وسائل اإلعالم في ال

نصوص العديد من القوانين الجزائية التي تتضمن إلى اإلرهاق الشديد، ويمكن القول أن هناك 

بين تلك القواعد  وتتناثر ، يؤدي مخالفتها إلى إنزال عقوبات جزائية شديدة،قواعد موضوعية

ين مختلفة وهذا يستتبع بالضرورة تعدد المحاكم التي العديد من النصوص القانونية الواردة في قوان

ويمكن إجمال أهم القوانين التي تتضمن قواعد . أو اإلعالميمن الممكن أن يمثل أمامها الصحفي 

   -: بالصحافة واإلعالم باآلتيالمتعلقةالتجريم والعقاب 

  . وتعديالته1960لسنة ) 16(قانون العقوبات رقم 

  .1959لسنة ) 9(اكم رقم قانون انتهاك حرمة المح

  . وتعديالته1993لسنة ) 11(قانون الجرائم االقتصادية رقم 

 .1971 لسنة)50(قانون حماية أسرار ووثائق الدولة قانون مؤقت رقم 

 .وتعديالته1998لسنة ) 8(قانون المطبوعات والنشر رقم 

 ويحمل رقم ويعتبر قانون حماية أسرار ووثائق الدولة والذي صدر بموجب قانون مؤقت

ولقد عرف هذا القانون ، واحداً من القوانين المعيقة لحرية اإلعالم في األردن، 1971لسنة ) 50(

أية معلومات شفوية أو وثيقة مكتوبة أو " بأنها وفي المادة الثانية منه األسرار والوثائق المحمية 

الصور الشمسية مطبوعة مختزلة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو 

ا والمصنفة وفق أحكام هذا القانون هواألفالم أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابه

 سري للغاية،هي ولقد قسم هذا القانون األسرار والوثائق المحمية إلى ثالثة أقسام ".

ونها  أية معلومات يؤدي إفشاء مضم" فتعتبر الوثيقة سرية للغاية إذ تضمنت .محدود،وسري

 بها أو حيازتها إلى حدوث أضرار االحتفاظألشخاص تقتضي طبيعة عملهم اإلطالع عليها أو 

خطيرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو إلى فائدة هامة ألية دولة أخرى من شأنها أن تشكل 

التقارير  "، أما الوثيقة التي تتضمن 34)("أو يحتمل أن تشكل خطراً على المملكة األردنية الهاشمية

فهي تصنف " التي من شأن إفشاء مضمونها إحداث تأثير سيئ على الروح المعنوية للمواطنين

، وفقاً لنص المادة الثامنة "بأنها محدودة التداول وفقاً للمادة الثامنة من القانون ما لم يؤذن بنشرها

  .من القانون

د وجهت اتهامات بالفساد إلى وتحاول المملكة األردنية تحسين سجلها في مكافحة الفساد، وق

  .مسئولين رفيعي المستوى، وجرت محاكمتهم عنها
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وتعتبر السلطة القضائية في األردن غير مستقلة بالكامل إذ ال زال وزير العدل هو الذي 

يشرف على المحاكم والقضاة، شأنه شأن أغلب الدول العربية على ما سوف يتضح فيما بعد، 

بق على السلطة القضائية في األردن حقيقية أنه ال وجود لقضاء ولكن باإلجمال يمكن أن ينط

  .مستقل ولكن هناك قضاة مستقلين
  

  مملكة البحرين. 2

. مواطنين% 63 ألف نسمة، منهم 700مملكة البحرين هي مجموعة من الجزر يقطنها حوالي 

رغم أن دستور و.  بعد أكثر من مائة عام تحت النفوذ البريطاني1971وقد استقلت البحرين عام 

 ينص على وجود مجلس وطني منتخب جزئياً، فإن أمير البالد حل المجلس عام 1973البالد لعام 

 أسرة آل خليفة الممتدة البالد منذ أواخر القرن حكمت. وحكم البالد بشكل مطلق لربع قرن1975

، الشيخ حمد  كافة أوجه المجتمع والحكومة، ويحكم الملكعلىالثامن عشر واستمرت في السيطرة 

 عمه، رئيس الوزراء؛ وابنه، ولي العهد؛ ومجلس وزراء بمساعدةبن عيسى آل خليفة البالد 

 آل خليفة تسعة مراكز وزارية من أصل أربعة وعشرين مركزاً بما فيها عائلةيشغل أفراد . معين

زايدت في الثمانينات  وكانت التحديات المناوئة لسلطة األمير الراحل قد ت". اإلستراتيجيةالوزارات"

وتضاؤل إنتاج النفط ) وحربي الخليج األولى والثانية(، 1979نتيجة النتصار الثورة اإليرانية عام 

 قام رجال دين شيعة، وأعضاء سنَة في البرلمان السابق، بالتحرك 1994وفي عام . في البحرين

لشخصيات مما أطلق شرارة وقامت السلطة باعتقال بعض أولئك ا. إلعادة المؤسسات الديمقراطية

 قتيالً واآلالف من المعتقلين، والمئات من المسجونين، وأكثر 40الصدامات التي خلفت أكثر من 

، تولى ابنه 1999وبعد وفاة أمير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة عام .  منفي500من 

ودة المنفيين، وإلغاء قانون الشيخ حمد السلطة لتشهد البالد إطالق سراح السجناء السياسيين وع

 2000وفي نهايات عام . ومحاكم أمن الدولة، وإرخاء القيود على حرية التعبير وتشكيل الجمعيات

أعلن األمير عن ميثاق عمل وطني يدعو إلى تحويل البالد إلى ملكية دستورية ببرلمان منتخب 

 شعبية ساحقة في ةميثاق بموافقوقد تم إقرار ال. وقضاء مستقل وتأمين الحقوق السياسية للمرأة

غير أنه وتفعيالً للميثاق تم اإلعالن عن تعديالت دستورية وإصدار مراسيم ملكية . 2001فبراير 

حدت من عملية اإلصالح السياسي، فقد منحت التغييرات الدستورية مجلس شورى معين سلطة 

 أصبحتوهكذا .  المنتخبتشريعية مساوية لمجلس النواب مما منح الملك الهيمنة على المجلس

 هيئة تشريعية، إقامة مملكة ذات دستور أعاد ،2002 فبراير/ شباطمنفي الرابع عشر  البحرين،

فالملك، .  سلطاته التنفيذيةوعزز الملك حاكم وراثي أنحدد الدستور الجديد . ينتخب أحد مجلسيها
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 التنفيذي، والفرع التشريعي، الفرع: الثالثة، هو رئيس فروع الحكم وطنيحسب ميثاق العمل ال

 المنتخب دوراً في دراسة القوانين، لكن معظم النوابويعطي الدستور مجلس . والفرع القضائي

، ويعين أعضاء المحكمة  الذي يعين أعضاء مجلس الشورىالملكالسلطات التشريعية تبقى في يد 

 قرابة نصف الذين يحق شارك ،2002 مايو/أيار في.كما يرأس مجلس القضاء األعلى. الدستورية

 خالل أكثر من ربع قرن، وانتخبوا ىلهم االقتراع، من رجال ونساء، في أول انتخابات تجر

 عضواً لمجلس أربعين، 2002 أكتوبر/األولأعضاء للمجالس البلدية، كما انتخبوا، في تشرين 

 موالون للحكومة  وقاطعت أربع جمعيات رئيسية االنتخابات النيابية التي فاز فيها.النواب

  .وإسالميون معظمهم من السنة

رغم وجود مجلس نواب منتخب، له صالحية الرقابة والمشاركة في التشريع،، إال أنه ضعيف 

الفاعلية واألداء، وذلك نتيجة لمحدودية الصالحيات التي يتمتع بها المجلس وفقاً للدستور الجديد، 

. خابات من قبل بعض القوى السياسية الفاعلةوكذلك ضعف تشكيلة المجلس بسبب مقاطعة االنت

ورغم فعالية عدد محدود من األعضاء في إثارة قضايا ومواضيع هامة في داخل المجلس وفي 

الصحافة، إال أن المجلس لم يتمكن حتى اآلن من اتخاذ قرارات فعالة في أي من قضايا الحقوق 

اسبة، ولم يتم حتى اآلن إيجاد قوانين تؤسس والحريات سواء فيما يتعلق بالتشريع أو الرقابة والمح

ولم يتمكن المجلسان حتى اآلن من اتخاذ قرارات مؤثرة . آليات وطنية لحماية الحقوق األساسية

بل وصدرت . في ما يتعلق بالحقوق االقتصادية والمعيشية للمواطنين، أو الفساد اإلداري والمالي

لسلطة التنفيذية في تقييدها للحريات وإدانة جهات عن المجلسين أو أعضاء فيهما ممارسات تدعم ا

  .35)(غير حكومية لممارستها أنشطة تدخل ضمن ممارسة حقوقها األساسية

وبشكل عام ال تتمتع المؤسسة القضائية في البحرين شأنها شأن الكثير من الدول العربية 

 مستقلين ولكن مؤسسة باالستقالل وينطبق عليها ما قيل بشأن األردن من أن هناك دائماً قضاة

القضاء ذاتها تخضع للسلطة التنفيذية، ومع وجود القوانين المقيدة للحريات فإن المؤسسة القضائية 

ليست فقط عاجزة أن تقوم بدورها في الحماية واالنتصاف فيما يتعلق بالتجاوزات على الحقوق 

ويع القوى غير الحكومية والحريات، وإنما تصبح أداة فعالة تستخدمها السلطة التنفيذية لتط

  .ومعاقبة األفراد المعارضين

ورغم السماح للتيارات السياسية بإعادة تشكيل نفسها ضمن قانون الجمعيات، إال أنها ال تتمتع 

 عليها اً مسلطاًبوضعية األحزاب السياسية، بل إن قانون الجمعيات وقانون العقوبات يبقى سيف

                                                 
 .حثت هذه الوقائع عندما طرحت بعض الجمعيات ملفات التجنيس  وامتيازات العائلة الحاكمة  -35
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وهكذا . ة التنفيذية متى رغبت في وقف أنشطتها أو تقييدهاوعلى جميع نشاطاتها، تستخدمه السلط

  .أيضاً بالنسبة للجمعيات العاملة في مجال حقوق اإلنسان و الشأن العام

وبسبب القوانين المتعلقة بانتخابات وصالحيات المجالس البلدية ومجلس النواب، فقد وجدت 

اء شاركت في االنتخابات أو الجمعيات السياسية نفسها مهمشة وغير ذات تأثير حقيقي سو

كما أن السلطة التنفيذية قد مارست بفاعلية دعم الجمعيات الموالية لها سواء بالتعيينات . قاطعتها

  .في الحكومة ومجلس الشورى، أو بتهيئة وسائل اإلعالم لها

أما جمعيات حقوق اإلنسان فقد مارست السلطة التنفيذية سياسة عدم الدعم وعدم التعاون 

لي إال فيما يتعلق باألمور الشكلية واإلعالمية، ثم لجأت إلى الضغط على هذه الجمعيات الفع

بوسائل غير مباشرة، حيث نجحت تقريباً في تطويع إحدى الجمعيات الرئيسية، ووضعت الجمعية 

األخرى  تحت ضغوط كبيرة ثم قامت بإغالقها بسبب طرحها العلني لموضوع االمتيازات التي 

وإن نفوذ الحكومة على القضاء والمجلس الوطني يحد فعلياً من . فراد العائلة الحاكمةيتمتع بها أ

  .36)(تعاون هاتين المؤسستين مع الجمعيات غير الحكومية

ضمن " لجنة حقوق اإلنسان " أيضا1999ًشكلت حكومة البحرين في سنة ومن ناحية أخرى 

قوق اإلنسان في دول مجلس  أول مركز لح2002وأسست البحرين في سنة  .مجلس الشورى

وهذا المركز متخصص في إجراء البحوث والدراسات، والتدريب على القضايا  .التعاون الخليجي

 إلىوباإلضافة . بحقوق اإلنسان، وتكوين أرشيف من الوثائق المتعلقة بحقوق اإلنسان ذات الصلة

الجمعية " ن تعرف باسمالمركز، يوجد في البحرين مجموعة مستقلة تنشط في مجال حقوق اإلنسا

 على جميع الصحف الحصول 1965يفرض قانون الصحافة لعام  و،."البحرينية لحقوق اإلنسان

وتم . أيضاًويضبط القانون نفسه مضمون ما تنشره الصحف . اإلعالم على ترخيص من وزارة

 ".الوسط"وتوزيع أول صحيفة مستقلة وهي صحيفة   إصدار2002في سنة 

يعين رئيس الوزراء والوزراء ويتمتع بسلطات تنفيذية  وهو الذي لدولة،الملك هو رأس او

 عن السياسة الخارجية، وهو المسئولالقائد األعلى للقوات المسلحة وهو  فهو. وتشريعية واسعة

التشريعية بالملك   الدستور المعدل، تناط السلطةألحكام وفقاًو .أعضاء السلطة التنفيذية الذي يعين

التنفيذية بالملك  وطني المؤلف من مجلس الشورى ومجلس النواب وتناط السلطةوالمجلس ال

إحالتها إلى  يصدر الملك مراسيم لها قوة القانون، ولكن يجب. وبمجلس الوزراء المعين من قبله
                                                 

نجاد البرعي مستشار علمـي    " أصوات مخنوقة "السياسي في مملكة البحرين يمكن مراجعة       لمزيد من المعلومات عن الوضع       -36

 .2005 الناشر مركز حماية وحريات الصحفيين األردن –وباحث رئيسي، بمشاركة عصام الدين حسن ورضا هالل 
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في دور  مجلسي الشورى والنواب خالل شهر من إصدارها، وإن لم يكن المجلس الوطني

هذه المراسيم  فإن لم يصدق المجلسان.  من أول اجتماع جديد لمجلسيهاالنعقاد، تحال خالل شهر

  .)37(تفقد قوة القانون بأثر رجعي

 دول الخليج في فتح الطريق أمام نقابات عمالية قادرة  منصدارةالفي بأنها تنفرد البحرين و

ود الصارمة وما يزال هناك الكثير من الجهد المطلوب لتقليص القي. على الدفاع عن حقوق العمال

 نص قانون  فقد.في بعض المجاالت، ولكن هناك إشارات متزايدة بشأن التنظيم والعمل النقابي

وأسس .  على حق االنتساب إلى نقابات عمالية في البحرين2002نقابات العمال لشهر أيلول 

لمطلقة  الحرية اولكن القانون لم يعِط) GFBTU(القانون االتحاد العام لنقابات عمال البحرين 

للتنظيم النقابي حيث يتوجب على كافة النقابات العمالية أن تنتسب إلى االتحاد العام لنقابات العمال 

ويحق للعمال في القطاعين العام والخاص أن ينتسبوا إلى نقابات العمال، بما في . في البحرين

  .ة في البحرينذلك العمال من غير المواطنين، الذي يشكلون نسبة كبيرة من األيدي العامل

ويمكن تشكيل نقابة عمالية واحدة فقط في كل مؤسسة، ولكن القانون لم يشترط الحصول على 

حيث أن المتطلب الوحيد هو إرسال نسخة من دستور النقابة إلى . تفويض مسبق لتشكيل نقابة

  .ن االجتماعية مع قائمة بأسماء األعضاء المؤسسينئووزارة العمل والش

وال يمكن  .، أكد الملك على حق تشكيل نقابات في الوزارات الحكومية2003وفي حزيران 

  .وال يحق لها أن تشارك في نشاطات سياسية. أن تُحل النقابات العمالية إدارياً

قبل تبني قانون نقابات العمال، لم تكن حرية التنظيم النقابي موجودة في البحرين، وبالتالي لم 

ولقد .  سنوات10قوبة تنظيم إضراب تصل إلى السجن لمدة يكن هناك نقابات عمال، وكانت ع

ففي شهر أيلول من . باتت البحرين تتحرك ببطء نحو السماح بعمليات ديمقراطية أكثر في الدولة

 أيلول يوماً للعمال وعطلة وطنية في 24 قرر الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن يكون 2002عام 

وفي شهر تشرين األول من عام . 2003للمرة األولى في عام ولذلك فقد تم االحتفال به . البحرين

  .، شهدت الدولة إجراء أول انتخابات برلمانية وطنية في تاريخها2002

                                                 
ــوجز عــن البحــرين -37 ــة. م ــدول العربي ــي ال ــم ف ــامج إدارة الحك ــ. برن ــم المتحــدة اإلنم ــامج األم ائي، ـــ برن

2005:asp.index/countries/arabic/org.pogar.www://http3؟=cid. 
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، أربع منها في وزارات حكومية، ولكن ما 2003 نقابة بحلول نهاية عام 37ولقد تم تشكيل 

ويبدو أن النقابات ). GFBW(ن يزال هناك اتحاد واحد وهو االتحاد العام لنقابات عمال البحري

  .تتمتع بحرية االجتماع لمناقشة إستراتيجية العمل النقابي واألنظمة والمشاريع المستقبلية

 نظم االتحاد العام لنقابات عمال البحرين ورشة عمل لثالثة  من العام نفسه،وفي شهر أيلول

 150وقد حضر الورشة حوالي . أيام لتثقيف المشاركين حول الحقوق والمعايير الدولية في العمل

  . 38)(شخصاً

  .ولكن هناك قيود كثيرة. ينص القانون على حق اإلضراب، وهي خطوة أخرى لألمامو

إذ يجب على العمال والموظفين أن يسعوا إلى الوصول إلى تسوية ودية للخالف من خالل 

الف إلى مزيد من وفي حال فشل هذه الجهود تقوم لجنة مصالحة وتحكيم بإحالة الخ. المصالحة

وفي حال رفض الطرفان المصالحة، يتم تسوية الخالف عن طريق التحكيم . المصالحة والتحكيم

  .خالل فترة ال تتجاوز األسبوع

ويحق للعمال أن ينظموا إضراباً بعد الحصول على موافقة ثالثة أرباع أعضاء الهيئة العامة 

لعمل باإلضراب قبل فترة ال تقل عن ويجب إخطار صاحب ا. للنقابة عن طريق اقتراع سري

  .أسبوعين، ويجب إخطار وزارة العمل أيضاً

وهي تشمل األمن والدفاع المدني " المرافق الحيوية والهامة،"ويحظر تنظيم اإلضرابات في 

والمطارات والموانئ وقطاع النقل، وهذا يتعدى تعريف منظمة العمل الدولية للخدمات 

  . 39)(األساسية
  

  رية اللبنانيةالجمهو. 3

 ·ثالثة ماليين الذين ال يتجاوز المقيمون منهمعلى الرغم من صغر مساحة لبنان، وعدد سكانه 

إسالمية ومسيحية،   طائفة دينية18المشترك بين نسمة، إال أن هذا البلد يعتبر نموذجاً رائعاً للعيش 

القوانين المتعلقة  ن األوقاف، وتشريعئو شإدارةجهة من تتمتع كل طائفة بحقوق خاصة بها 

، وهو بذلك يقدم نموذج تحتاج  المحاكم الشرعية وبتطبيق هذه القوانينوإدارةباألحوال الشخصية 

  .آن تتمثل به كثير من الدول العربية التي يعيش فيها مجموعات وطوائف وأديان متباينة

                                                 
.2003البحرين، : الوضع النقابي في بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا. االتحاد الدولي للنقابات العمالية الحرة -38
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حقوق  وأساساً، علىوالديمقراطية في لبنان ال تقوم فقط على حقوق الفرد، ولكنها تقوم أيضاً  

تكون في النظام  ما، وهو بذلك يمثل حالة خاصة تبرز أكثر ·الجماعات الطائفية الثمانية عشرة

التوافق على اقتسام المقاعد مناصفة  تشكيل الحكومة في لبنان يفرض مراعاةف ، السياسي اللبناني

اصفة بين السنة والشيعة في إطار هذه المن والتوافق على المثالثة· بين المسلمين والمسيحيين

السنة والشيعة والدروز والعلويين، : اإلسالمية كما يفرض مراعاة حصص المذاهب· والموارنة

مع األخذ · واإلنجيليين والكاثوليك واألرمن واألرثوذكس الموارنة: وحصص الكنائس المسيحية

ختلفة في الشمال وحصص المناطق الم· السياسية والكتل البرلمانية باالعتبار حصص األحزاب

وفوق ذلك كله ال بد من مراعاة الكفاءات حيث يتم اختيارهم على · والساحل والجنوب وفي البقاع

حتى إذا تحقق ذلك كله، تجري عملية احتساب · احترام التقاسم الطائفي والمذهبي أساس قاعدة

التي  قائب السياديةمجموعة الح: أوالً:  أربع مجموعاتإلىالحقائب الوزارية التي تنقسم  توزيع

فيها القرار  تتضمن وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والمالية، وهي الوزارات التي يصنع

الحقائب الخدماتية، التي  مجموعة: ثانياً· السياسي والتي تتحقق من خاللها المشاركة في السلطة

ن االجتماعية ئومل والشوالكهربائية، والع تتضمن وزارات األشغال العامة، والموارد المائية

للمال العام لما تقدمه من خدمات للمواطنين، ويشكل  والتربية واإلعالم، وهي وزارات إنفاقية

· تنمية الشعبية أو المذهبية أو الطائفية أو الحزبية أو الشخصيةال التهافت عليها جزءاً من عملية

 صالح اإلداري والبيئة والسياحةالحقائب التشريفاتية والتي تتضمن وزارات اإل مجموعة: ثالثاً

ن ئولش دولةالمجموعة الحقائب االسترضائية وهي وزارات مستحدثة باسم وزير : رابعاً· والثقافة

  .مجلس النواب مثالً

األمر األول هو قرار  ·إضافيان يضفي على هذه التركيبة المعقدة في الوقت الراهن أمران 

بتضحيات كبيرة تحرير الجنوب   وأنجزاإلسرائيليحتالل الذي قاد المقاومة ضد اال'' حزب اهللا''

 والذي أدت مشاركته فيها بل ومطالبته بحقيبة وزارة ،·اللبناني، المشاركة في الحكومة ألول مرة

دبلوماسي شيعي متقاعد هو الدكتور فوزي الخارجية األمر الذي أدى إلى إسناد تلك الحقيبة إلى 

  .صلوخ

الوفاق الوطني أي نص يقول بأن تكون رئاسة  ني وال وثيقةوال يتضمن الدستور اللبنا

وأن تكون رئاسة مجلس النواب وقفاً على المسلمين  الجمهورية وقفاً على المسيحيين الموارنة،

المسلمين السنة، وأن يكون منصبا نائبي رئيس المجلس  الشيعة ورئاسة الحكومة وقفاً على
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هناك تفاهماً وطنياً على هذا التوزيع له مفعول دستوري ولكن  ·األرثوذكسوالحكومة للمسيحيين 

   .40)(لصيغة النظام السياسي وهو يشكل العمود الفقري

 ويشرف بصفته مجلس النواب،من ينتخب ويعتبر رئيس الجمهورية هو رأس الدولة، وهو 

مجلس كما يترأس . األعلى للقوات المسلحة المجلس األعلى للدفاع ويشغل منصب القائدهذه على 

. دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماعات طارئة ويمكنه. الوزراء عندما يشاء من دون أن يصوت

ويحيل مشاريع القوانين التي ترفع . مجلس النواب وهو يعين رئيس الوزراء بالتشاور مع رئيس

نه وبإمكا. وهو يعتمد السفراء ويتسلم أوراق اعتمادهم. النواب إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس

، )41 (بمرسوم، ولكن العفو العام ال يمنح إال بقانون من مجلس النواب أن يمنح العفو الخاص

ويمكنه . القانون الصادر إليه من الحكومة يصدر رئيس الجمهورية القوانين خالل شهر من إحالةو

في أن يطلب من مجلس الوزراء لمرة واحدة  وله الحق.  إصدار المراسيم وطلب نشرهاأيضاً

الوزراء على قراره أو على المرسوم المتخذ  وإذا أصر مجلس. اجعة أي قرار توصل إليهمر

المهلة المحددة لنشر القانون  الجمهورية، ضمن ويحق لرئيس.  حكماًيصبح هذا المرسوم نافذاً

  .وال يمكن رد طلبه هذا. إجراء مناقشة جديدة للقانون وبعد التشاور مع مجلس الوزراء، أن يطلب

، وقد جرى 1999نوفمبر /تشرين الثاني 24إميل لحود رئاسة الجمهورية في لى العماد  تو

، وهو األمر الذي أدى إلى تعديل للدستور لم ترض 2004التجديد له لمدة ثالث سنوات في عام 

عنه القوى الوطنية اللبنانية وقاد إلى العديد من التداعيات التي انتهت باغتيال السيد رفيق 

ئيس الوزراء اللبناني السابق، ثم انسحاب القوات السورية من لبنان تنفيذاً لقرار الحريري ر

    .  والتي كانت تحتله منذ سبعينات القرن الماضي1559مجلس األمن 

رئيس الجمهورية ومع أعضاء مجلس  يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته بالتشاور مع

ونائب رئيس الوزراء بالتشاور مع  وزراءويتولى رئيس الجمهورية تعيين رئيس ال. النواب

  . المجلس النيابي أو من خارجه ومن الممكن اختيار الوزراء من. أعضاء مجلس النواب

  من الدستور الوطني حرية عقد االجتماعات وحرية تأسيس الجمعيات13تضمن المادة و

 1909سنة   العثمانيةوما زال القانون الخاص الذي أصدرته السلطات. والروابط في إطار القانون

هذا القانون قيام  وكل ما يتطلبه. هو القانون المستخدم لتنظيم عملية تأسيس الجمعيات األهلية
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تسجيل تم  1999عام  وفي  .الداخلي الجمعيات األهلية بإبالغ وزارة الداخلية بوجودها وبنظامها

ديد من هذه الجمعيات ذات والع . جمعية أهلية لدى وزارة الداخلية في بيروت وحدها1100نحو 

المسيحيين والدروز والمسلمين، ومعهم المسيحيون  طبيعة طائفية وقدمت الطوائف الرئيسية من

المستخدمة في تنظيم وإغناء الحياة التنظيمية والنقابية في  األرمن، الكثير من الموارد المادية

 العديد لخاص، ولكن يوجد أيضاًبمعنى من المعاني، مجتمعها المدني ا وتبرز كل طائفة،. لبنان

 والروابط المهنية ومن جماعات البيئة والمناصرة والجماعات النسائية التي تتخطى من الجمعيات

في هذا  الحدود الطائفية وتفضل اندماج المجتمع المدني اللبناني على الصعيد الوطني، وتشاركها

 .)42(التوجه بعض الهيئات المهنية اإلعالمية

التظاهرات   العمالية والمنظمات النسائية، على وجه الخصوص، في تنظيماداتاإلتحنشطت و

 و 1975بين عامي  ضد الميليشيات واإلرهاب في المدن الذي كان يدمر المجتمع المدني اللبناني

، وفي المطالبة بالتحقيق في مقتل رفيق الحريري والمطالبة من انسحاب السوريين من 1990

وما يزيد   جمعية للعمال والموظفين،200ويتألف القطاع المهني من نحو  .2004لبنان في عام 

والمهندسين   جمعية لرجال األعمال وأصحاب الشركات، ومن نقابات المحامين50على 

العديد من األقطار  والصحافيين والمحاسبين وأمثالهم الذين يتمتعون بنفوذ كبير في لبنان وفي

الدولية في لبنان، وغرفة التجارة  المهنية األم غرفة التجارةوتضم المنظمات . العربية األخرى

ويعتبر االتحاد العمالي العام اتحاد العمال  .والصناعة في بيروت وجمعية الصناعيين اللبنانيين

يشكل " تجمع رجال األعمال اللبنانيين"أن " اللبناني للدراسات المركز"ويعتبر . الرئيسي في لبنان

وهذا ". واألصيلة في المجتمع المدني التي تمثل المصالح االقتصادية ليلةإحدى المؤسسات الق"

مجموعة لحشد التأييد من رجال األعمال والمصرفيين والصناعيين الذين  التجمع عبارة عن

  . بمبادئ االقتصاد الليبرالي وبحاجة لبنان إلى اإلصالحقوياًً يؤمنون إيمانا

االجتماعية  ر الحكومية في عدة مجاالت بما فيها الخدمةينشط المنتدى اللبناني للمنظمات غيو

اإلنسانية للمنظمات  اإلنسانية، والدفاع عن حقوق الجماعات المهمشة والضعيفة، وتنسيق الجهود

واستكمال نشاطاتها، والتعاون مع  غير الحكومية في البالد، والتعاون مع المؤسسات الحكومية

ويعمل تجمع الهيئات األهلية . األجنبية  الطوعية الخيريةأجهزة األمم المتحدة ومع الجمعيات

ومن خالل هذا العمل يساعد . االجتماعي في البالد التطوعية في لبنان على تنسيق العمل التنموي
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ويسهم في تطوير التشريع اللبناني، ويساعد المنظمات اإلنسانية،  التجمع الهيئات المدنية الخاصة،

  . السلطات العامة والوطنية والدولية، ويؤسس منتدى مدني للتنميةلدى ويقوم بتمثيل أعضائه

للدفاع  من بين العديد من جماعات الدفاع عن حقوق اإلنسان في لبنان، تحافظ الهيئة الوطنية

. اإلنترنت عن المعتقلين في السجون اإلسرائيلية على حضور وتواصل دائمين على شبكة

وأكبر . في بيروت  لمنظمة العفو الدولية بافتتاح مكتب لها2000وسمحت الحكومة اللبنانية سنة 

تابع لنقابة المحامين  وهذا المعهد". معهد حقوق اإلنسان في لبنان"جماعات حقوق اإلنسان 

كما أن المعهد ينشر تقارير . اإلنترنت  وعلى شبكةولهذه الجماعة حضور بارز محلياً. اللبنانيين

وتركز هذه . الدولي في مجال حقوق اإلنسان ط على الصعيدعن حقوق اإلنسان في لبنان وينش

وتنفيذ القوانين المتعلقة بحرية التعبير وحرية تأسيس  الجماعة بصفتها جماعة قانونية على تقوية

  .الروابط والجمعيات األهلية

قضى   الذي1996 على الرغم من قرار الحكومة سنة  ومتنوعاًما يزال اإلعالم اللبناني غنياً

الحرب   محطة إبان50جراء تخفيض كبير في عدد محطات التلفزيون التي بلغ عددها نحو بإ

 ـ المنار ـ MTV ـ N.B.N ـ L.B.Cالمستقبل ـ :  فقط هي6 ليصل عددها إلى األهلية

Tele Lumière والحقاً أضيف إليها ICNو New TV  . تلتزم "الطائف على أن  اتفاقوينص

 13، فإن المادة "المسئولةالحرية " بمبادئ" ة والمرئية والمطبوعةجميع وسائل اإلعالم المسموع

  .فقط دون صفة الحقة" الحرية"من الدستور تنص على 

وعلى الرغم من تشكيل المجلس الوطني لإلعالم من صحافيين وتقنيين، استنساخاً لتجربة 

 بخالف –تشارية فرنسا، إال أن األمر لم يكن كذلك في لبنان باعتبار أن المجلس ذو صفة اس

 من 35المجلس الفرنسي، ويبقى القرار في يد وزير اإلعالم والذي من حقه وفقاً لنص المادة 

 ساعة بعد دعوته إلى ذلك، 48 يستغني عن استشارته إذا لم ينعقد خالل أنقانون تشكيل المجلس 

سسة اإلعالمية واألهم من ذلك أن القانون يعطى لوزير اإلعالم ومجلس الوزراء سلطة وقف المؤ

 من 45 ـ 42 أيام وشهر دون الرجوع إلى القضاء وفقاً للمادة 3عن البث لفترات تتراوح بين 

 3، كما  يمكن لوزير اإلعالم أن يطلب من القضاء اتخاذ قرار بتعليق البث بين 382/94القانون 

 تقضي  وعلى المحكمة أنM.T.V أشهر ويمكن أن يصل إلى اإلقفال التام كما حصل مع 6و

  .  من قانون اإلعالن واإلعالم االنتخابي48طبقا للمادة . بغرامة

وتخضع قنوات البث اللبنانية إلى المراقبة إذ يتعين ربط غرفة التحكم بالبث بأجهزة المراقبة 

التابعة لوزارة اإلعالم وعلى نفقة المؤسسة مما يجعل مفتاح بث أي مؤسسة إعالمية بيد السلطة، 
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 عندما أقفلت ألول مرة نتيجة اإلعالن عن أحد البرامج التي New TV ألـ وهذا ما حصل مع

قيل أنها تناقش أوضاعاً في المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن تلك القناة تعرضت 

، المرة األولى بدعوى المساس 2004 و2001لإلغالق ثالث مرات خالل ثالث سنوات بين 

عالن عن حلقة في برنامج سياسي عن القواعد العسكرية األميركية في بسمعة دولة صديقة إثر اإل

المرة الثانية بدعوى .وهذا التوقيف كان من قبل بث الحلقة واالطالع على مضمونها. السعودية

التعرض إلى األمن الداخلي والقدح والذم بشخص مدير عام األمن العام في لبنان إثر انتقاده في 

خبار، المرة الثالثة تم توقيف صاحب المحطة تحسين الخياط بتهمة إحدى مقدمات نشرات األ

التعامل مع العدو الصهيوني وذلك على خلفية الحملة التي قامت بها نيو تي ضد فضيحة الفساد 

 .43)(في أحد البنوك كان متورطاً فيها بعض المسئولين

ة باستقالل حقيقي، ووفقاً وال يتمتع القضاء اللبناني شأنه شأن أغلب النظم القضائية العربي

انتهى فيه  2004 يوليو األول من لتقرير أصدره مركز الديمقراطية وحكم القانون في بيروت في 

حد اكبر هو أدور المحاكم التابعين للسلطة التنفيذية مع المدعين العامين  اختالط دور أنإلى 

لفصل الدقيق بين المدعين وطالب المركز با .مسببات عدم رضاء الجمهور عن النظام القضائي

 تصدر أنالقضاء الذي يتألف من المحاكم التي يمكنها  العامين وقضاة التحقيق، من جهة، وبين

 من الدستور، من الجهة 20ها المادة ؤبموجب السلطة التي تنش  باسم الشعب اللبنانيأحكاماً

 الداخلي األمن"بير مثل لتعابعض المدعين العامين ذعره من استعمال  األخرى، وعبر المركز عن

  .44)( الشرقية السابقةواألوروبيةالسوفياتية  باألنظمة مما يذكر "والقومي

ما تزال القيود  ف45)(وال تزال الحريات النقابية تعني في لبنان شأنها شأن باقي الدول العربية

لعمال بعد وقد فُصل بعض ا. مستمرة على نشاط نقابات العمال في القانون ومن الناحية العملية

بسبب ) CGTL(وحوكم قائد سابق لالتحاد العمالي العام في لبنان . مشاركتهم في إضراب عام

يمنح القانون صالحيات واسعة لوزارة العمل، إذ يجب الحصول على ، إذ مزاعم أنه أهان الدولة

ات العمال، كما أن الوزارة تراقب كافة انتخابات نقاب. تفويضها قبل إنشاء نقابة عمال من أي نوع

  .بما في ذلك تاريخ االنتخابات واإلجراء الواجب إتـباعها ومصادقة النتائج
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، يسمح القانون بالتصفية اإلدارية لنقابات العمال ويمنعها من المشاركة في أي نشاط سياسي

 من إنشاء نقابات عمالية أو االنضمام 150.000ويمنع موظفو الحكومة البالغ عددهم حوالي 

 المياومةما أن قانون العمل ال ينطبق على العمال الذين يخدمون في المنازل وعمال ك. إليها

يعترف القانون  وفي حين .والعمال المؤقتين في الخدمات العامة وبعض فئات العمال الزراعيين

 بالمائة من العمال قبل مشاركة 60ولكن يجب الحصول على موافقة . بحق المفاوضات الجماعية

مفاوضات جماعية ويجب أن يصادق ثلثا أعضاء النقابة في الجمعية العامة على النقابة في 

ن نقابات العمال، حيث تثير الخالفات أو ئوغالباً ما تتدخل الحكومة في ش .االتفاقيات الجماعية

وتمكن بعض السياسيين رفيعي المستوى من تعيين . تزيد من حدتها داخل الحركة النقابية

 في االتحاد عندما اً داخلياًالتنفيذية لالتحاد العمالي العام مما يخلق صراعمرشحيهم في الهيئة 

  . تعارض سياسة الحكومة

إن حق اإلضراب مقيد وال يوفر القانون وعلى الرغم من الحريات الواسعة نسبياً في لبنان ف

 العقوبات ومع هذا فقد أصبحت.  على أساس العضوية النقابيةالحماية الكافية للعمال من التمييز

 مرة في قانون الميزانية 25أكثر ردعاً؛ حيث تضاعفت الغرامات بحق انتهاك تشريعات العمل 

. كما أن مسودة تعديل قانون العمل تحظر أي تمييز على أساس العضوية النقابية. 2000لعام 

  .ولكن التعديل لم يقر كقانون بحلول نهاية السنة

مظاهرات محدودة بااللتزام بتحديد عدد المشاركين مسبقاً إن حرية نقابات العمال في تنظيم ال

ويجب أن . وبالمتطلب الذي يقضي تعيين خمسة بالمائة من أعضاء النقابة للحفاظ على النظام

يوقع المنظمون وثيقة يتحملون بموجبها المسؤولية كاملة لقاء أية أضرار تحدث خالل 

  .46)(المظاهرة

  

  جمهورية مصر العربية . 4

 1971 سبتمبر 11الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر في الدستور المصري يعطي 

 لرئيس الجمهورية صالحيات 1980 أبريل 30والمعدل بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 

تزايد نفوذ السلطة التنفيذية إلى  وسلطات واسعة في مواجهة باقي مؤسسات الحكم مما يؤدي عملياً

 Structural  من حالة عدم انسجام بنائي يفالدولة المصرية تعان، في مواجهة باقي المؤسسات

Incoherenceًوفي إطار هذا .  عن أن هناك تفتيت لألشكال المؤسسية في المجتمع، فضال

                                                 
.مرجع سابق. االتحاد الدولي للنقابات العمالية الحرة -46
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 حق سن القانون، وتطبيقه، – في الواقع –التفاعل تكون األقوى هي السلطة التنفيذية الحتكارها 

يبدو هذا االحتكار في أقوى صوره في استمرار العمل بقانون  و.47)( الحق في انتهاكهوفعلياً

عشية اغتيال رئيس الجمهورية السابق الطوارئ على مدى أكثر من أربعة وعشرين عاماً، حيث 

 ومنذ ذلك التاريخ تجدد بشكل منتظم كل ثالث سنوات 1981 أكتوبر 6محمد أنور السادات في 

 كل الفترة التي حكمها الرئيس حسني مبارك هي، و2006 أكتوبر عام 6 وهي مستمرة حتى

  .والمنتظر أن يحكمها حتى اآلن على األقل

ويمنح قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية باعتباره الحاكم العسكري أو من ينيبه رئيس مجلس 

وضع القيود ك سلطات واسعة لوضع القيود على حرية األفراد وحقوقهم  الوزراء ووزير الداخلية 

والقبض على وتفتيش األشخاص واألماكن  األشخاص في االجتماع واالنتقال واإلقامة،على حرية 

، كما يعطي قانون الطوارئ للحاكم العسكري أو من دون التقيد بأحكام قانون اإلجراءات الجنائية

ة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات وكافة وسائل بسلطة األمر  بمراقينيبه 

  .48)(ها ومصادرتها وتعطيلهاطلدعاية واإلعالم قبل نشرها وضبالتعبير وا

سلطات وصالحيات يملك  رئيس الدولة الذي هو رأس السلطة التنفيذية ووفقاً للدستور فإن 

حيث أنه يملك إصدار القوانين وإلغائها وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة ومن هائلة، 

البرلمان، بل هو يملك اختيار عدد من أعضاء المفترض أن تكون هذه وتلك من صالحيات 

 داخل المجلس  سياسياًمجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى فيشكل باختياره هذا تكتالً

يمكنه من لعب دور بداخله،وهو الحكم بين السلطات وهي إحدى صالحيات السلطة القضائية 

  .ية قاطبة عن رئاسته للمجلس األعلى المهيمن على الهيئات القضائفضالً

                                                 
 من الدستور الـدائم لجمهوريـة      136و 204 المادة  ، و  من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية      37المادة  تراجع المواد،    -47

المـادة    من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربيـة،       137المادة   من الدستور الدائم،  147والمادة   112المادة   مصر العربية، 

 مـن  148المـادة    من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية،141المادة   من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية،     138

 مـن   182 و   150المـادة     الدائم لجمهورية مصر العربية،     من الدستور  173المادة    الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية،    

 مـن   136و 204المـادة   ،   من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربيـة       37المادة  ،  من الدستور الدائم  184المادة   و الدستور،

الحيات أو  انه من مجموع خمس وخمسين مادة تتضمن ص       أو من المفيد أن نشير إلى       . الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية    

، حـين بلغـت سـلطات الـوزراء         %63 صالحية وسلطة بنسبة     35بـسلطات في الدستور اختص رئيس الجمهورية وحده        

 سلطة وصالحية بنسبة    14والسلطة التشريعية بمجلسيها    % 2صالحيات بنسبة   4والسلطة القضائية   % 2 بنسبة   4وصالحياتهم  

  . األعلى للصحافة وله سلطة واحدة، والمدعي االشتراكي سلطة واحدة وكذاك المجلس25%

دراسة عن االنتخابـات البرلمانيـة      " باب على الصحراء   " ة و نجاد البرعي و حافظ أبو سعد       ةجهاد عود . د–لمزيد من التفاصيل    

 . مستشارون قانونيون واقتصاديون–، الناشر المجموعة المتحدة محامون 2000المصرية 
 .ن الطوارئ والمادة السادسة من قانو3المادة  -48

אא 46 



وبرئاسته لهيئة الشرطة ومجلس الدفاع الوطني ومنصبة كقائد أعلى للقوات المسلحة يملك 

رئيس الجمهورية قدرة فائقة على الحسم في مواجهة السلطتين التشريعية والقضائية حتى وإن 

  . من سلطاته بعضاًىشاركته األول

المقام األول والحكومة في المقام الثاني فالعالقة الوثيقة بين القوات المسلحة ورئيس الدولة في 

سمحت بتركيز أكبر لقدرات الحسم والنفوذ في يد رئيس الدولة وبالتالي في قمة السلطة التنفيذية، 

  :وبناء على ذلك يتصف نظام الحكم المصري بعدة صفات أساسية هي

  . وحدة شخص الرئيس في معظم مكونات نظام الحكم ـ1

طتين التشريعية والقضائية في مواجهة السلطة التنفيذية التي يرأسها  نسبية استقالل السل ـ2

  .رئيس الدولة

  .49)( وجود مصادر مؤسسية للقوة خارج مثلث السلطات الثالث ـ3

وهو األمر الذي يظهر بوضوح بالنظر إلى الصالحيات المعطاة لرئيس الجمهورية في 

صالحيات أو سلطات في الدستور الدستور، حيث إنه من مجموع خمس وخمسين مادة تتضمن 

، حين بلغت سلطات الوزراء %63 صالحية وسلطة بنسبة 35اختص رئيس الجمهورية وحده ب

والسلطة التشريعية % 2صالحيات بنسبة 4والسلطة القضائية % 2 بنسبة 4وصالحياتهم 

 ، والمدعي االشتراكي سلطة واحدة وكذاك المجلس%25 سلطة وصالحية بنسبة 14بمجلسيها 

، كما يالحظ عدم إدراج عناصر النظام السياسي ضمن 50)(األعلى للصحافة وله سلطة واحدة

عناصر نظام الحكم، فقد استخدم الدستور مصطلح النظام السياسي مرة واحدة فقط وذلك في الباب 

 أن رئيس  الرغم من وعلى . األول في المادة الخامسة بمناسبة الحديث عن األحزاب السياسية

 بمنأى عن المساءلة السياسة يظل دائماًيملك كل تلك السلطات والصالحيات إال أنه رية الجمهو

أمام البرلمان أو القانونية أمام المحاكم  العادية، عدا حالة ارتكابه جريمة الخيانة العظمي والجرائم 

لس وأن الجنائية األخرى فقد نص الدستور على أن يصدر قرار االتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المج

، وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يصدر 51)(تتم محاكمة الرئيس أمام محكمة خاصة ينظمها القانون

  . قانون ينظم محاكمة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء حتى اآلن

                                                 
يمكن القول إن القوات المسلحة وهيئة الشرطة بما تملكانه من تنظيم وتفوق نوعي وكمي تعد من وسائل الحسم السياسي في  -49

  القوات المسلحة في الجبهة الداخليةهمصر وسوف يتضح ذلك أكثر عند مناقشة الدور المتزايد الذي تلعب
 .سلطات أو صالحيات ألكثر من جهةيالحظ أن بعض مواد الدستور تنطوي على  -50
 . من الدستور المصري مرجع سابق اإلشارة إليه85المادة  -51
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وفقاً للدستور فإن السلطة التشريعية تتمتع بسلطات ضئيلة في مواجهة السلطة التنفيذية، فمثالً و

وال يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إال "..  ينص الدستور على 115مادة في ال

ويناقش  "133والمجلس ال يقر بيان الحكومة بل طبقاً لحرف الدستور في المادة "بموافقة الحكومة 

، أما بالنسبة لمجلس الشورى، فيعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه، "مجلس الشعب هذا البرنامج

 من الدستور 195 لنص المادة اإلضافة إلى أن الحكومة غير مسئولة أمام المجلس، بل وفقاًهذا ب

 من الدستور صورة دقيقة للضعف 127وتعطى المادة  .، وليس له سلطة تقريرية"يؤخذ رأيه"

المؤسسي للسلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية، وهي المادة الخاصة بتقرير مسئولية 

س الوزراء التي ال تعتبر نافذة إال بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك، ولرئيس رئيس مجل

الجمهورية في حالة الرفض رد تقرير مجلس الشعب، هذا وإذا استمر مجلس الشعب على تأكيده 

بتقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء،  جاز لرئيس الجمهورية عرض األمر على االستفتاء 

تيجة االستفتاء مؤيدة للحكومة، اعتبر المجلس منحالً، أما إذا أقر االستفتاء الشعبي، وإذا جاءت ن

رغم نص الدستور في المادة و.ما ذهب إليه مجلس الشعب، قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة

 على استقالل القضاء وعدم جواز 166 صراحة على استقالل السلطة القضائية، والمادة 165

 والتي يتحكم فيها ويرأسها رئيس –السلطة التنفيذية ، إال أن "شئون العدالة"تدخل أية سلطة في 

 1972 لسنة 46 هي التي تتحكم في تعيين القضاة حيث أقر قانون السلطة القضائية رقم –الدولة 

من حيث المبدأ أن شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية يكون بقرار من رئيس 

 يكون تعيين المستشار بمحكمة النقض عبر المجلس  أن نص القانون على وقد52)(الجمهورية

 ورئيس السلطة -  وهو رأس الدولة–األعلى للهيئات القضائية الذي يرأسه رئيس الجمهورية 

التنفيذية من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة لمستشاري محكمة النقض ويرشح اآلخر 

التنفيذية من الممكن أن يسئ استعمال سلطاته وأن ينحرف بها وزير العدل وهو عضو في السلطة 

، كما أقر القانون ذاته تعيين رئيس الجمهورية للنائب العام 53)(إرضاء لنزوات سياسية أو حزبية

من بين نواب رؤساء محاكم االستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين بقرار 

                                                 
 .131، ص 1991 القاهرة – منشورات نادي القضاة – ةرسالة للدكتورا–محمد كامل عبيد،  استقالل القضاء دراسة مقارنة  -52
 1981مطابع مؤسسة روزاليوسف بالقاهرة –نصوصها  على تشريعات السلطة القضائية معلقاً–المستشار يحي الرفاعي  -53

 .45-44ص
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جعل لمجلس القضاء األعلى أي دور في تعيين شاغل أعلى منفرد منه وهو األمر الذي ال ي

  .54)(منصب قضائي في النيابة العامة سواء بالموافقة أو حتى بمجرد إبداء الرأي

 أن األهم من ذلك أن إدارة التفتيش القضائي وهي اإلدارة المنوط بها تقييم القضاة أو ىعل

أحكام و أعمال، هذه اإلدارة تابعة لوزير  على ما يصدرونه من – من الناحية الفنية –مؤاخذتهم 

  .55)(!! وليس لمجلس القضاء األعلى–العدل 

 بشأن مجلس الدولة والمعدل بالقانون رقم 1972 لسنة 47من ناحية أخرى نص القانون رقم 

 على أن يكون شغل الوظائف بمجلس الدولة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار 1984 لسنة 136

ية، فالسلطة التنفيذية هي التي تضطلع بالدور الرئيسي في تعيين أعضاء من رئيس الجمهور

مجلس الدولة حيث يقتصر دور الجمعية العمومية على إبداء الرأي، ولرئيس الجمهورية حق 

 في تنظيم العالقة  حساساًاألخذ به من عدمه، وذلك على الرغم من أن مجلس الدولة يلعب دوراً

 مستشار الدولة فيما  يفصل في عالقات الدولة باألفراد وهو ثانياًأوالًبين الدولة واألفراد فهو 

  .56)(يكلف به من إعداد وصياغة القوانين

 وفيما يتعلق بمرتبات القضاة، فإن السلطة التنفيذية تسيطر  أن الجانب المالي أيضاًىعل

 ة التنفيذية،سيطرة مطلقة على ميزانية القضاة،عن طريق وزير العدل الذي هو عضو في السلط

  .57)(وتتحكم بالتالي في أرزاق القضاة

 2005 وفي ربيع عام ،.1981 أكتوبر 14مصر منذ محمد حسني مبارك ويحكم الرئيس 

 من الدستور المصري بحيث يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية بين أكثر 76جرى تعديل  المادة 

ستقلين أو رؤساء األحزاب في من مرشح، غير أن القيود التي فرضها القانون على ترشيح الم

  .غير الدورة األولى يفرغ التعديل من مضمونه

                                                 
 ويقول 1991 القاهرة – منشورات نادي القضاة – ةرسالة للدكتورا– استقالل القضاء دراسة مقارنة –محمد كامل عبيد . د -54

ي تأثير من جانب السلطة وفي الحقيقة فإن حماية استقالل النيابة العامة كشعبة من السلطة القضائية وعدم خضوعها أل" سيادته 

 بمن فيهم النائب العام تابعون لوزير العدل والذي يملك حق ن أعضاء النيابة العامة جميعاًأا خاصة و أو ترهيبالتنفيذية ترغيباً

ة  من قانون السلطة القضائية يستلزم تعديل نص الماد125الرقابة واإلشراف على النيابة العامة وأعضائها حسبما تنص المادة 

 .137-136ص"  بموافقة مجلس القضاء األعلى  ليكون تعيين النائب العام رهنا1ً بند 119
 .109 مرجع سابق ص–استقالل القضاء ومحنة االنتخابات –المستشار يحي الرفاعي  -55
 .143  مرجع سابق، ص– ةرسالة للدكتورا– استقالل القضاء دراسة مقارنة –محمد كامل عبيد . د -56
الناشر المجموعة المتحدة محامون مستشارون " باب على الصحراء "ن النظام السياسي المصري يمكن مراجعه للمزيد ع -57

 .مرجع سابق. 2002جهاد عودة ونجاد البرعي وحافظ أبو سعدة القاهرة . قانونيون واقتصاديون د
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بالقانون   المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخاصة والمعدل1964 لعام 32ينظم القانون رقم و

المجتمع المدني  ، عملية تأسيس منظمات58)( المتعلق بالمنظمات غير الحكومية2002 لعام 84رقم 

 لعام 153بالقانون رقم  انت الصيغة السابقة من هذا القانون المتمثلةوك. ونشاطها في مصر

الصيغة المنقحة من القانون  وزادت. ، قد اعتبرت غير دستورية من الناحية اإلجرائية1999

التبرعات األمر الذي أصاب  القيود على نشاط المنظمات غير الحكومية وقدرتها على جمع

ويعطي القانون الجديد وزارة  .ة المصرية بخيبة األملالمنظمات غير الحكومية والمعارض

 حكومية ترى أنها تمارس نشاطاً  من المحاكم حق حل أي منظمة غيرالشؤون االجتماعية بدالً

التي يتجاوز عددها ستة عشر المصرية  كما يفرض القانون على المنظمات األهلية. غير مشروع

وباإلضافة إلى ذلك، يحظر القانون على  تماعية،تسجيل لدى وزارة الشؤون االجألف منظمة، ال

ويحمل هذا الحظر في طياته . نشاط سياسي أو نقابي المنظمات غير الحكومية المشاركة في أي

 لإلطار القانوني العام  وفقاً، منظمات حقوق اإلنسان تفسيرات واسعة محتملة قد تستخدم ضد

ن تكون أ المنظمات مصلحة الجمهور، ويجب أن تخدم هذه للمنظمات غير الحكومية في مصر،

وال يجوز . ن تكون رسالتها غير تبشيريةأأو نظم داخلية، و ن يكون لها لوائحأ، ومسجلة رسمياً

  .إال إذا كانت مسجلة كأحزاب سياسية للجمعيات االشتغال بالسياسة

  سنة22ر000 إلى 1976 سنة 7593ارتفع عدد الجمعيات األهلية المسجلة في مصر من 

تنظم المادة الخامسة من الدستور  .16ر000 بـ 2003لكن عدد هذه الجمعيات قدر سنة  1999

ويحظر . األحزاب السياسية ونشاطها  تأسيس1977المصري وقانون األحزاب السياسية لعام 

بأي دعاية ضد مبادئ النظام االشتراكي   الذي أقر باستفتاء عام القيام1977قانون العام 

الرغم من الحظر الدستوري المفروض  وعلى. 1971 و 1952ضد مبادئ ثورتي الديمقراطي و

المسلمون قوة سياسية بارزة في الحياة السياسية  على األحزاب القائمة على الدين، يشكل اإلخوان

 لمصلحة تمديد حالة الطوارئ 2003فبراير /شباط 23وقد صوت مجلس الشعب في . المصرية

الحركة "تأسست . لثالث سنوات إضافية  1981  مبارك سنةفي مصر التي فرضها الرئيس

ال للتمديد ال "وترفع الحركة شعار . 2004سنة  في نهاية) كفاية" (المصرية من أجل التغيير

الرئيس مبارك الرئاسة لوالية جديدة وعلى احتمال   عن اعتراضها على توليتعبيراً" للتوريث

  . في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكمالبارز توريث الحكم لنجله جمال القيادي

                                                 
ـ برنامج األمم المتحدة . في الدول العربيةبرنامج إدارة الحكم .مصر  ـ:عالقة الدولة بالمجتمع المدني في الدول العربية -58

 .cid=18؟asp.civil/countries/arabic/org.pogar.www://http 2005اإلنمائي، 
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الحرب  ولكن من الممكن في حالة الطوارئ أو في زمن. يمنع الدستور الرقابة على الصحف

سنة  وما زالت حالة طوارئ شبه دائمة مطبقة أو قائمة في مصر منذ. فرض رقابة محدودة

  ولضبط الرقابة لحماية حرية الصحافة1980وتم إنشاء مجلس أعلى للصحافة سنة . 1967

  .الحكومية واالعتناء بمصلحة الصحفيين

كبيرة   السلطات المصرية سيطرة2002 لعام 84يعطي قانون الجمعيات األهلية الجديد رقم 

على إدارات  ويضع القانون قيوداً. على المنظمات غير الحكومية بما فيها جماعات حقوق اإلنسان

ضبط عالقات  وتؤدي هذه القيود إلى. ها الماليةالمنظمات غير الحكومية وعملياتها وشؤون

المدافعين عن حقوق  إعالن"ويطلب . المنظمات غير الحكومية على الصعيدين الدولي والمحلي

لعمل المنظمات غير الحكومية  الصادر عن األمم المتحدة من الحكومات خلق بيئة مؤاتية" اإلنسان

 يفرض حصول ألنهالجديد هذا اإلعالن   المصريويخالف القانون. خالية من التدخالت واإلزعاج

ولم تلتفت الحكومة المصرية حتى . نشاطها المنظمات غير الحكومية على موافقة السلطات على

 إزاء القانون  وعالمياًناشطو حقوق اإلنسان محلياً  التوصيات والتحفظات التي أبداهاإلىاآلن 

  .المنقح

األولى   حق اإلضراب للعمال، وذلك للمرة2003يناير / أقر مجلس الشعب في كانون الثاني 

العمالية غير االستراتيجية  ووفقاً لهذا القرار أصبح تنظيم اإلضراب في المنشآت. في تاريخ البالد

النقابة العامة بعد فشل مراحل  ، على أن يحصل اإلضراب بموافقة ثلثي أعضاءاً مشروعاًأمر

تتضمن مذكرة اإلضراب أسبابه والمدة   العمل وعلى أنالتفاوض والوساطة والتحكيم مع صاحب

البرلمانية كمال الشاذلي بأن الحكومة وافقت على  نئووصرح وزير الش. الزمنية المحددة له

ولكن . دون أجر لحمايته من القرارات التعسفية احتساب مدة اإلضراب إجازة للعامل من

رار مجحفاً بحقوق العمال ويتيح صالحيات اعتبروا الق  القرار تظاهروا احتجاجاً إذامعارضو

  .على حق اإلضراب واسعة ألصحاب العمل ويفرض قيوداً

  طلبي تسجيل تقدمت بهما2003يونيو /ن االجتماعية في حزيرانئورفضت وزارة الش

الرئيس  رسالة إلى" مرصد حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان"وأرسل . جمعيتان غير حكوميتين

الحكومية،  ها عن قلقه من ذلك الرفض، ودعا إلى تعديل قانون المنظمات غيرمبارك عبر في

. والحريات وطلب من الحكومة احترام تصديقها المواثيق والعهود الدولية الخاصة بالحقوق

تسجيل أي جمعية  وطلبت بعض الجماعات األهلية من الوزارة إعطاء سبب مقنع العتراضها على
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نفسها السماح للعديد من الجمعيات األهلية المدافعة عن حقوق اإلنسان ة، كما رفضت الوزارة أهلي

   .بتلقي تمويل بحجة أنه مخصص ألنشطة ذات طابع سياسي

وفي مصر ال يمكن تأسيس النقابات إال بقانون ويمنع التعدد النقابي، وتعتبر النقابات هي 

  .الوحيدة التي لها الحق في إعطاء التراخيص المهنية

ون العمل الجديد باإلضرابات شريطة إعطاء إخطار قبل عشرة أيام من موعد يسمح قانو

، بما في ذلك المخابز "اإلستراتيجية"ويحظر القانون تنظيم اإلضرابات في الخدمات . اإلضراب

وما تزال حرية التنظيم النقابي محظورة حتى اآلن ألغلب العمال الذين قد يرغبون . والصيدليات

إن األنظمة . ستقلة، ألن النظام األحادي لنقابات العمال ما يزال قائماًفي تشكيل نقابات م

المنصوص عليها بموجب قانون مؤسسات المجتمع المدني تحظر على المجموعات الوطنية 

يحق للعمال و. المسجلة كجمعيات مدنية والتي تشمل نقابات العمال المشاركة في نشاطات سياسية

.  موظفاً في القطاع الواحد50ن يصل عدد الراغبين في ذلك إلى تشكيل نقابات عمالية شريطة أ

.  اإلدارة العليا في مشاريع الحكومة والقطاع العام االنتساب إلى نقابات العماللمسئوليوال يحق 

وإن حرية التنظيم النقابي محظورة ألن كافة النقابات يجب أن تنطوي تحت مظلة المركز الوطني 

وهو على عالقة ) ETUF(ونياً وهو االتحاد العام لنقابات عمال مصر الوحيد المعترف به قان

ويتمتع هذا االتحاد بصالحية التحكم بإجراءات الترشيح واالنتخاب . وطيدة مع الحزب الحاكم

كما يحدد القانون المبلغ الذي يجب على النقابات أن تدفعه لالتحادات . لمناصب النقابات العمالية

 اً ضيقمجاالً ويتيح القانون .لغ الذي يجب أن تدفعه النقابات للمركز الوطنيكرسوم للعضوية والمب

حيث يجب على . جداً إلجراء مناورات فيما يتعلق بالمفاوضات الجماعية في القطاع الخاص

الشركات أن تلتزم بمعايير محددة من قبل الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بالمستوى األدنى من 

  .اعي والعطل الرسمية العامةاألجور والضمان االجتم

فيما يتعلق بجمعيات نقابات " قانون ضمان الديمقراطية" الذي يسمى 1993وإن قانون عام 

العمال المهنية ينظم بشكل دقيق االنتخابات في هذه الجمعيات ويسرد متطلبات النصاب وفترة 

ية وأجهزتها اليد ، وهو في مجمله يجعل للحكومة المصرشغل المنصب واإلجراءات االنتخابية

العليا على النقابات التي يفترض أنها منظمات جماهيرية مدنية طوعية تضع بنفسها نظمها 

  .59)(وتشرف بنفسها على تطبيقها

  

                                                 
.2003مصر، :  األوسط وشمال إفريقياالوضع النقابي في بلدان الشرق. االتحاد الدولي للنقابات العمالية الحرة  -59
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  )60(المملكة المغربية. 5

الذي يعين رئيس الوزراء ه فهو لسلطة التنفيذية مناطة بالملك هو رأس الدولة في المغرب، وا

. يترأس الملك اجتماعات الحكومة. وله سلطة حل المجلس التشريعي يهم،وأعضاء الحكومة ويعف

 23الملك محمد السادس الحكم في  وقد تولى  . أمام الملكمسئولون رئيس الوزراء والوزراء

  . ، خلفاً لوالده الملك الحسن الثاني.1999يوليو /تموز

 ، الجمعيات1973ي سنة  وعدل ف1958ينظم قانون الحريات العامة، الذي اعتمد في سنة و

نشاط  وينص القانون على عدم ممارسة المنظمات األهلية أي. والمنظمات األهلية في المغرب

 ات، اكتسبت حركات حقوق اإلنسان والمنظمات النسائية وجماعاتيفي حقبة التسعين. )61(يسياس

وأسهمت . أنشطتها تنفيذ من االستقالل الذاتي ومن حرية الشباب والجمعيات الثقافية المغربية قدراً

وتم تأسيس .التحرر السياسي العالقات الوثيقة بين المغرب واالتحاد األوروبي في تسهيل إجراءات

 من قبل 1995في سنة " للشفافية العالمية"وهي فرع من المنظمة " المغرب للشفافية"منظمة 

 على اعتراف رسمي وحصلت. األعمال مجموعة من المحامين واألكاديميين والصحافيين ورجال

منظمة المغرب "كما أن نشاط . المجتمع المدني ، األمر الذي دّل على اتساع نطاق1998بها سنة 

وشجعت اإلصالحات التي . ون المدنيةئفي الش روج رؤية جديدة لمشاركة الجمهور" 2020

امت مجموعة كما ق. النساء على المشاركة المجتمعية  على قانون األحوال الشخصيةأدخلت حديثاً

. االتحاد الكونفدرالي العام للمؤسسات التجارية المغربية جديدة من رجال األعمال بتنشيط

 على تطبيق أسلوب تناوب 1997المغرب يجري التجارب منذ سنة  وباإلضافة إلى ذلك، كان

  .إشراك المعارضة المنتخبة في الحكومة السلطة الذي يدعو إلى

 : هي غير حكومية معترف بها رسمياًاإلنسان لحقوق يوجد في المغرب ثالث منظمات

المغربية للدفاع  المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان، والجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، والرابطة

اإلنسان أعدته بشكل   لحقوق ميثاقا1997ًوأعلنت هذه المنظمات في سنة . عن حقوق اإلنسان

وللجمعية المغربية للمحامين  المحامين المغاربة لجمعية وسمحت الحكومة قانونياً. مشترك

يناير /وفي كانون الثاني. هذا الميثاق المحترفين بتقديم مساعدتهم في صوغ الجانب القانوني من

                                                 
 2005ــ برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي،           . برنـامج إدارة الحكـم فـي الـدول العربيـة          . موجز عن المغـرب    -60

asp.index/countries/arabic/org.pogar.www://http19؟=cid. 
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وكان هذا أول . مؤتمرها العالمي في المغرب" اإلنسان الفدرالية الدولية لحقوق" عقدت 2001

  .عربيةفي دولة   يعقداإلنسانمؤتمر عالمي لحقوق 

العليا  برئاسة رئيس المحكمة" المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان "1990أنشأ الملك في سنة 

العمالية  والمؤلف من ممثلين عن الحكومة وعن أحزاب المعارضة السياسية وعن النقابات

المجلس إسداء  وكان الهدف من وراء تأسيس هذا. ومنظمات حقوق اإلنسان والجماعات الدينية

 1992في سنة  دخلُأونص تعديل دستوري . ح للملك حول حقوق اإلنسان وإصالح السجونالنص

تأسيس وزارة لحقوق  وتم. على التزام المغرب التقيد بالمواثيق الدولية حول حقوق اإلنسان

 سراح مئات 1994و  1991وأطلق العفو الملكي الذي صدر في سنتي . 1993اإلنسان في سنة 

  .وسمح بعودة عدد من المنفيينالسجناء السياسيين 

إلى  ئة من عمال المغرب البالغ عددهم تسعة ماليين عاملاينتمي نحو خمسة إلى ستة بالم

والكونفدرالية الديمقراطية  االتحاد المغربي للشغل،: وأهم ثالثة اتحادات عمالية هي. نقابات العمال

المغربي للشغل أي انتماء سياسي، بينما  وليس لالتحاد. للشغل، واالتحاد العام للشغالين المغاربة

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، وينتمي االتحاد العام  تنتمي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى

  .االستقالل للشغالين المغاربة إلى حزب

األم،  وتوسعت هذه المنظمة". شبكة المنظمات من أجل محاربة الفساد "1998أسست في سنة 

  منظمة وجمعية ومن40 أسستها ست منظمات غير حكومية، فأصبحت تضم أكثر من التي

 المغرب للشفافية،: ضمنها أبرز وأنشط وأنجح جماعات المناداة والمناصرة في المغرب هي

لحقوق  ، البدائل، آفاق، المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان، الجمعية المغربية2020المغرب 

المغربية، واتحاد  المنظمة الديمقراطية للمرأة: وق المرأة تأثيرا هيوأكثر جماعات حق. اإلنسان

الفساد هيئة للتنسيق والتعاون  كما ينتمي إلى شبكة المنظمات من أجل محاربة. النساء الناشطات

مساحة " وأطلق عليها اسم 1996ديسمبر /األول بين المنظمات غير الحكومية تشكلت في كانون

 ".ترابطية

عبد الرحمن اليوسفي بعد وقت قصير من توليه رئاسة الوزراء لوزراء السابق رئيس اأعلن 

". ميثاق اإلدارة الصالحة"التزام حكومته باإلصالح اإلداري سيترجم إلى   أن1998في سنة 

 للموظفين الحكوميين يزودهم، بصورة واضحة، بالمبادئ  مرجعياًالميثاق دليالً ويشكل هذا

 .وقعة منهم داخل اإلدارة الحكومية وفي عالقاتهم بالجمهور الذي يخدمونهالسلوكية المت والمعايير

اإلداري  إلى وزارة الخدمة المدنية واإلصالح" ميثاق اإلدارة الصالحة"وأوكلت مسؤولية تطوير 
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آخرين من   هذا القانون األخالقي بالتشاور مع أكاديميين وخبراء1999التي أنجزت في سنة 

  .خارج الوزارة

الجهاز   إلى خطياًعلى أي منظمة أو جمعية أهلية، كي تنشط بشكل قانوني، أن تقدم طلباًيجب 

ممارسة النشاط  ول عن تسجيل الجمعيات واإلشراف عليها في المنطقة التي تعتزمئالحكومي المس

وتتولى . ومسئوليها  للغرض من تأسيس الجمعية ونبذة عن مؤسسيهاويتضمن الطلب شرحاً. فيها

  .لداخلية مراقبة نشاط الجمعيات المدنيةوزارة ا

لدى   مسجالً حزبا29ًويوجد حاليا .  من الدستور بتأسيس األحزاب السياسية3تسمح المادة 

وهذان . الحاكم  االئتالفاألربع السياسية الرئيسية األحزابويشكل حزبان من . وزارة الداخلية

ويليهما من حيث النفوذ  ."حزب االستقالل "و" االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية"الحزبان هما 

 في المغرب، ثم الوحيد المرخص قانونياً اإلسالمي، وهو الحزب "العدالة والتنمية"واالمتداد حزب 

، وهو حزب بربري "الحركة الشعبية"حزب  وقد حقق". التجمع الوطني للمستقلين"يليه حزب 

وهناك منظمات سياسية ال . ن حصال حتى اآلناللذي قومي، نتائج جيدة في االنتخابين النيابيين

وهي منظمة إسالمية تقف في أقصى يمين السياسة " واإلحسان العدل"تخوض االنتخابات أبرزها 

  .في المغرب

 الحكومة سلطة تسجيل وترخيص المنشورات 1958يعطي مرسوم صدر في سنة 

داخلية ورئيس الوزراء  وزارة ال2002ويمنح قانون الصحافة المغربي لسنة  .والمطبوعات

  من القانون،29 للمادة ويستطيع رئيس الوزراء، وفقاً. اإلشراف على اإلعالم المغربي صالحية

إذا  إصدار أمر بوقف صدور أي مطبوعة إذا كانت تحط من قدر اإلسالم أو النظام الملكي، أو

المالية وأحكام  غراماتوخفف القانون الجديد ال. هددت وحدة األراضي المغربية أو النظام العام

جديدة، واشترط إعطاء  السجن بالنسبة إلى المخالفات، وبسط اللوائح الخاصة بإصدار مطبوعة

الصحافيين في قضايا تشويه  ولكن النص المتعلق بتوقيف أو اعتقال. أسباب لمصادرة أي مطبوعة

 بعد 2003ين في سنة إغالق صحيفت وقد استخدمت تلك المواد القانونية في. ـُلغَيالسمعة لم 

لكتابتهما مقاالت حملت انتقادات  صدور حكم بالسجن لمدة ثالث سنوات على رئيسي تحريرهما

الصادرة باللغة  "Demain" إغالقهما هما صحيفة والصحيفتان اللتان تم. شديدة للنظام الملكي

  .العربية الصادرة باللغة" دوما"الفرنسية وصحيفة 

وراديو  وهي الوكالة الصحافية الرسمية،" مغرب العربي لألنباءوكالة ال"تملك الحكومة 

والمتوافرة على شبكة  اليومية الصادرة باللغة العربية" األنباء"وتلفزيون المغرب، وجريدة 
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الصحف وتقديمها مكاتب مجانية   من خالل دعمها لورقوتدعم الحكومة الصحافة مالياً. اإلنترنت

الفضائية بأسعار زهيدة تتيح التقاط عدد  ط المحطات التلفزيونيةوتتوافر صحون التقا. للصحافة

  .كبير ومتنوع من المحطات األجنبية

وتلفزيون  فإلى جانب راديو. أما قطاع اإلذاعة المغربي فهو أكثر القطاعات العربية تنوعاً

نسية إذاعية فر كما يمكن التقاط محطات. الخاصة" مديل"المغرب الحكومي، توجد محطة إذاعة 

   .جديدة وصرحت الحكومة بأنها سوف تشجع تأسيس محطات إذاعة خاصة. وإسبانية

بعض حقوق العمال منسجمة مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، فإنه القانون المغربي يجعل 

يحق للعمال تشكيل و. يشجع على األمان الوظيفي ويسمح بأشكال معينة من المفاوضات الجماعية

 الزراعيين ويتمتع العمال ، نضمام إليها دون الحصول على تفويض مسبقنقابات عمال واال

 إذ . بحقوق أقل من العمال اآلخرين وال يحق للقضاة على اإلطالق ممارسة أي نشاطات نقابية

هي الفكرة الرئيسية في هذا " المرونة" فقد كانت 2003جرى تبني قانون العمل الجديد في نهاية 

فهو يتضمن أحكام إليقاف تعميم . ت بعض اإليجابيات وبعض السلبياتالقانون، ومن هنا نتج

لجعل القانون منسجماً مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، مثل  - أي جعله غير رسمي- العمل 

كما يجبر أصحاب العمال على التغطية اإللزامية . األحكام المتعلقة باألمومة والعمر األدنى للعمل

ولكن نقابات العمال ليست . ل وتسجيل العمال في الضمان االجتماعيللحوادث في مكان العم

فهم يتذمرون من أنه يسعى إلى مأسسة عدم األمان الوظيفي . راضية تماماً عن القانون الجديد

و لم يحصل أصحاب العمل على كل رغباتهم . ويسهل األمر على الشركات تعيين كوادر مؤقتة

كومة على مقترحهم الذي يقضي بوجوب تصويت ثلثي العمال وبالتحديد، لم توافق الح. أيضاً

  .لصالح اإلضراب قبل تنظيمه

يمنع قانون العمل الجديد أصحاب العمل من طرد العمال بسبب مشاركتهم في تنظيم نقابي و

شرعي، وتتمتع المحاكم بصالحية إعادة العمال المطرودين إلى عملهم دون إبداء أسباب، ويمكنها 

في محاولة لضبط المفاوضات و. العمل بدفع تعويضات ودفع األجور بأثر رجعيإلزام أصحاب 

الجماعية، سعت الحكومة إلى مأسسة إجراءات المفاوضات الجماعية لكافة العمال الذين يندرجون 

عقد غير محدد  تحت أحد األنواع الثالثة من العقود المنصوص عليها في القانون الجديد وهي،

  .مدة وعقد مؤقتالمدة وعقد محدد ال
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من الناحية العملية غالباً ما يقوم صاحب العمل بتحديد األجور برغم وجود المفاوضات 

وفي بعض الحاالت نتجت خالفات بسبب . الجماعية في بعض القطاعات، بما فيها قطاع الصناعة

  .إخفاق أصحاب العمل في تنفيذ اتفاقيات المفاوضات الجماعية

تى في القطاع الخاص يجري تجاهل قانون العمل في أغلب وفي العديد من الشركات وح

وإن بعض أسوأ الشركات التي تسيء لحقوق العمال هي الشركات متعددة الجنسيات، . األحيان

 في 2000فعند تشكيل نقابة عمال في تشرين الثاني من عام . التي تتستر السلطات على عملها

 وهو مصنع يوظف أكثر من –في بلدة سالي ) ومفروت أوف ذا ل(مصنع تابع للشركة األيرلندية 

وعندما قام االتحاد .  أطِلق العنان لمجموعة كاملة من التكتيكات المعادية للنقابات– عامل 1.200

 برفع تقرير حول هذه المشكلة لحاكم بلدة سالي، الذي - ICFTU العضو في -المغربي للشغل

ئالً بال مباالة إنه ال يريد أية نقابات في ، قا)فروت أوف ذا لوم(انحاز لصالح إدارة شركة 

  .62)(بلدته

 من قانون العقوبات، يحق للحكومة التدخل في 288بموجب المادة  63)(وفي المغرب

 من قانون العقوبات 288إللغاء المادة ) UMT(وقد دعا االتحاد المغربي للشغل . اإلضرابات

غير . اب العمل امتيازات أكثر من الالزمالذي قال االتحاد إنه يمنح أصح" حرية اإلضراب"بشأن 

أنه ليس بوسع أصحاب العمل أن يرفعوا قضايا جزائية ضد العمال لتوقفهم عن العمل في حالة 

وفق قرار المحكمة، تعتبر االعتصامات محظورة ويحق ألصحاب العمل استخدام  .اإلضراب

. لمضربين من الذهاب إلى عملهمعقوبة التوقيف لمدة سبعة أيام بحق أي عامل يمنع العمال غير ا

بموجب قانون  . يوما15ًوفي حال ارتكاب إساءة أخرى خالل السنة يمكن توقيف العامل لمدة 

العمل الجديد، يحق ألصحاب العمل رفع قضية جزائية ضد العمال المضربين الذين ينظمون 

؛ وهو منع العمال غير اعتصاماً أو يتسببون بأضرار للممتلكات أو يقومون بعمل ناظم اإلضرابات

ويحق للحكومة تفريق المظاهرات التي تُنظم في . المضربين من الدخول إلى أماكن عملهم

  .المناطق العامة دون إذن منها، ويحق لها أن تمنع اإلقامة في المصانع
  

                                                 
  .2003المغرب، :الوضع النقابي في بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا. االتحاد الدولي للنقابات العمالية الحرة -62
.مرجع سابق. االتحاد الدولي للنقابات العمالية الحرة -63
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  الجمهورية اليمنية. 6

امها السياسي حيث ال تختلف اليمن عن كثير من البالد العربية في وجود اختالل بنائي في نظ

تسيطر السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية على غيرها من مكونات النظام السياسي 

بما فيها البرلمان والقضاء فضالً عن السيطرة المطلقة للرئيس على القوات المسلحة والشرطة 

 سويعتبر رئي. األمر الذي يعطيه قدرة فائقة على الحسم في مواجهة جميع القوى السياسية

  الحكم بالمراسيم في غياب البرلمان؛ والدعوة إلىهتشمل سلطات، و64)(الجمهورية هو رأس الدولة

إجراء  إجراء انتخابات برلمانية؛ وتعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة؛ والدعوة إلى

 رئيس شغل على عبد اهللا صالح منصب و،."مجلس الدفاع الوطني"استفتاء عام؛ وتشكيل 

نه ال أ من الدستور على 100تنص المادة  .، وحتى اليوم1990مايو /أيار 22 الجمهورية منذ

الجمهورية حل مجلس النواب إال عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب في األسباب  يجوز لرئيس

 مجلس، ويتمتع من الدستور سلطات تشريعية لمجلس النواب 61 تمنح المادة .عليها الحل يالتي بن

السياسات المتعلقة ببنية  ويراجع هذا المجلس. القضاء األعلى بصالحيات إدارية على القضاء

   .ونقلهم القضاء وسير عمله، ويتولى تعيين القضاة وترقيتهم

الخـاص   2001  لعام1القانون رقم : تنظم عدة قوانين الحياة التنظيمية والنقابية في اليمن هي

التظاهرات المنظمة لعام  ؛ ومشروع قانون1991 لعام 66 رقم بالجمعيات والمؤسسات، والقانون

واالتحادات والمنتديات والنقابـات   ؛ ومشروع قانون تنظيم المؤسسات االجتماعية والثقافية1993

للمنظمات غير الحكومية االنخراط في النشاط  وال يجوز. 1997المهنية والجمعيات الخيرية لعام 

  .65)(السياسي

القديم الصادر ن قانون الجمعيات ع  تقدمياً بوجه عام بديال2001ًجمعيات لعام اعتبر قانون ال

 والذي كان نسخة مكررة من القانون المصري القديم للجمعيات األهلية والذي كان 1963عام 

ووضع القانون الجديد الجمعيات تحت إشراف وزارة العمل  ، 1963 لسنة 34يحمل رقم  

. تقديم الطلبات الخاصة بتأسيس الجمعيات األهلية إلى هذه الوزارةويجب  .ون االجتماعيةئوالش

تقديم   يوما من تاريخ30الطلبات المقدمة مقبولة إن لم ترد الوزارة على مقدميها في خالل  وتعتبر

                                                 
  .2005ـ برنامج األمم المتحدة االنمائي، . برنامج إدارة الحكم في الدول العربية. موجز عن اليمن -64

asp.index/countries/arabic/org.pogar.www://http20؟=cid. 
ـ برنامج األمم المتحدة . ـ برنامج إدارة الحكم في الدول العربية. اليمن: عالقة الدولة بالمجتمع المدني في الدول العربية -65

 .cid=20؟asp.civil/countries/arabic/org.pogar.www://http 2005مائي، االن
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وقت تقديم   على األقل عضوا21ً إنشاؤهاويجب أن يكون عدد أعضاء الجمعية المزمع . طلباتهم

بالحصول على  ويسمح للجمعيات األهلية. ت انعقاد اجتماعها التأسيسي وق عضوا41ًالطلب و 

الضروري الحصول  ومن. ون االجتماعية بذلكئتمويل أجنبي بشرط إبالغ وزارة العمل والش

وتعفى . الدعم األجنبي على موافقة الوزارة على األنشطة أو المشروعات التي ستمول من أموال

ئة من ا بالم50تخفيض  من الرسوم الجمركية، وتحصل علىالجمعيات األهلية من الضرائب و

األهلية قانون الجمعيات لعام  ويترتب على مخالفة الجمعيات. تكاليف استهالك الكهرباء والمياه

وكانت .  الجمعيةإدارةأعضاء مجلس   غرامات مالية كبيرة وحكم بالسجن لمدة سنة على2001

 منظمة أهلية أم إنشاءاألجنبي، وتشترط  ات للتمويلمسودات مشروع القانون تمنع قبول الجمعي

ولكن المعارضة الشديدة لهذه الصيغة أدت إلى  تنضوي تحتها المنظمات غير الحكومية كلها،

  .مناقشته في البرلمان حذف تلك النصوص من مشروع القانون أثناء

السياسية  زاب بين األح1991 لعام 66ال يميز قانون األحزاب والمنظمات السياسية رقم 

السياسية مع اإلسالم، أو  وفقا لهذا القانون ال يجوز أن تتعارض األحزاب. والمنظمات السياسية

اليمنية كنظام األئمة والسالطين، أو أن تعكّر  أن تتبنى أيا من النظم السياسية السابقة على الثورة

 والدوائر الحكومية للترويج الجوامع أو المؤسسات التعليمية صفو النظام واألمن، أو أن تستخدم

سياسية أو للتهجم عليها، أو أن تقصر عضويتها على منطقة جغرافية  ألي حزب أو ألية منظمة

ويمكن لألحزاب استخدام األراضي . مذهب أو طبقة اجتماعية أو مهنة معينة أو على قبيلة أو

  .للقيام بنشاطها السياسي بعد التشاور مع السلطات المعنية العمومية

 عضواً 75 من  موقعاًتتطلب إجراءات تسجيل األحزاب السياسية أن يقدم الحزب المعني طلباً

على   عضو2500وعلى الحزب أيضا أن يقدم الئحة بأسماء .  تصدق عليه إحدى المحاكممؤسساً

وتشمل ". العام حزب المؤتمر الشعبي" هو والحزب الحاكم حالياً. األقل من مختلف أنحاء البالد

وقبل توحيد ". اليمني الحزب االشتراكي"و " التجمع اليمني لإلصالح"حزاب المهمة األخرى األ

الشمالي والحزب االشتراكي  الجمهورية اليمنية، كان حزب المؤتمر الشعبي العام يحكم اليمن

  .اليمني يحكم اليمن الجنوبي

  بالتساوي على جميعئة منها بالم25 لألحزاب السياسية يوزع  مالياًتقدم الحكومة دعماً

لنسبة  ئة منه على هذه األحزاب تبعاًا بالم75األحزاب الممثلة في المجلس النيابي، بينما يوزع 

 5بأقل من  يستثنى من ذلك األحزاب التي فازت واألصوات التي نالتها في االنتخابات العامة،

 .ئة من مجموع أصوات الناخبينابالم
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أو من  دايا أو المكافآت أو الخدمات من أفراد غير يمنيينال يجوز ألي حزب سياسي قبول اله

ها إبالغ يونها المالية، وعلئوعلى األحزاب االحتفاظ بسجل تفصيلي عن ش. أحزاب غير يمنية

، )دوالر أمريكي 700نحو ( ريال 100ر000الحكومة بأي تبرع تتلقاه من مصدر واحد يفوق 

  . ريال200ر000 وبأي تبرعات متعددة من مصدر واحد تزيد على

المؤلفة من  "ون األحزاب والمنظمات السياسيةئلجنة ش"تشرف على تسجيل األحزاب السياسية 

أعضاء غير حزبيين من  ووزيرا الداخلية والعدل وأربعة) رئيساً(وزير الدولة للشؤون البرلمانية 

واللجنة .  ماتسجيل حزب وال يحدد القانون أي أسس لرفض. القضاة أو المحامين المتقاعدين

أو لتعطيل قراراته إذا قام  مخولة تقديم طلب عاجل إلى المحكمة المختصة لوقف نشاط أي حزب

، فيما يحق للحزب استئناف يوماً 15وعلى المحكمة أن تبت الطلب خالل . بأي نشاط غير قانوني

  . يوما90خالل  الحكم أمام المحكمة العليا التي تصدر قرارها النهائي

للنقابات  االتحاد العام"ويشكل . ستور وقانون العمل حق العمال في تنظيم أنفسهميكفل الد

ال يجبر النقابات على  وعلى الرغم من أن القانون.  نقابة14منظمة نقابية أم تضم " المهنية اليمنية

 اتحاد غرف"ويشكل .  عضويتهإلى االنضمام إلى االتحاد العام، فإن جميع النقابات اليمنية انضمت

  .منظمات أم مهمة أيضاً" غرفة تجارة عدن"و " التجارة

 وتشمل. تنشط منظمات حقوق اإلنسان، المحلية واألجنبية، في اليمن من دون أي عراقيل

 المعهد اليمني لتطوير"، و "المنتدى من أجل مجتمع مدني: "منظمات حقوق اإلنسان المهمة

، و "ةأالمر ونئمركز دعم ش"، و "والتدريبمركز حقوق اإلنسان للمعلومات "، و "الديمقراطية

اللجنة "استبدلت  ،2003وفي سنة ". المنتدى الديمقراطي المدني"، و "منتدى األخوات العربي"

عن رسم سياسة حقوق اإلنسان  المسئولة" وزارة حقوق اإلنسان"بـ " الوطنية العليا لحقوق اإلنسان

  .وتشجيع تطوير تلك الحقوق

 من بين أكثر المؤسسات الصحافية حرية  تعتبر الصحافة اليمنيةدة هو أن كانت الفكرة السائ

سجن عدة بعد الحكم ب  2001وهي الفكرة التي تعرضت للمراجعة بعد عام .في المنطقة العربية

، بل والحكم على بعضهم بعقوبة الجلد، وهي من فرض غرامات مالية عليهم صحافيين أو

 في يوليو من ر عفو رئاسي وصدامة، ولم يغير من تلك النظرة العقوبات المهينة والحاطة بالكر

، وفي كل األحوال فإن قانون العقوبات الصحافيين عن جميع القضايا المرفوعة ضدالعام نفسه 

اليمني شأنه شأن كل قوانين العقوبات العربية يتضمن نصوصاً تنزل عقوبات قاسية بحق 
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أو " يهين الدولة" سنوات لمن 5على عقوبة مدتها ينص قانون العقوبات ف الصحفيين وغيرهم، 

   .وبالفعل تم توجيه هاتين التهمتين إلى بعض الصحافيين". معلومات مغلوطة أو كاذبة" ينشر

 وعلى الرغم من الصعوبات الحديثة تواصل الصحافة اليمنية المشاركة في مناقشات حيوية

. نا محطة تلفزيونية واحدة وصحيفتويوجد في اليمن .حول التشريعات والسياسات الحكومية

 النشاط اإلعالمي في اليمن، وتتولى وزارة 1990لعام  25وينظم قانون الصحافة والنشر رقم 

ويعطي هذا القانون الحق ألي مواطن يمني . أو شروطه اإلعالم اإلشراف على تطبيق نصوصه

ن القانون يشترط ولك. أو المجالت/بإصدار الصحف و أو مؤسسة أو حزب سياسي أو جماعة

جهات أجنبية، كما يشترط احتفاظها ببيانات وجداول مالية  عدم تمويل أي من هذه المطبوعات من

 . واضحة ودقيقة

يبقى التشريع اليمني مقيداً جداً فيما يتعلق بحقوق نقابات العمال، والحماية غير متوفرة بشكل و

أصبح قانون العمل فقد . ت اإلضرابكان هناك تسامح مع بعض حاال. كبير للنشطاء النقابيين

وكانت أحكامه منسجمة مع بعض أحكام المعايير األساسية لمنظمة . 2002الجديد سارياً في نهاية 

يعترف قانون العمل . العمل الدولية ولكنه ما زال يحتوي قيوداً عديدة على حقوق نقابات العمال

بات إلى االتحاد العام لنقابات عمال اليمن بحق التنظيم النقابي ولكن يجب أن تنتسب كافة النقا

)GFWTUY(وال يوجد حد أدنى لعدد أعضاء النقابة . ، وهو بمثابة المظلة النقابية الوحيدة

وال يحق للموظفين المدنيين االنضمام إلى . ويحق للعمال أن ينظموا نقابات حسب المهنة أو العمل

ويجب أن تحصل نقابات العمال على تسجيل . وافديننقابات العمال كما هو الحال بالنسبة للعمال ال

قدم االتحاد العام وقد . ويحق فقط لالتحاد العام لنقابات عمال اليمن أن يقوم بحل النقابات .رسمي

تقارير تفيد بأنه ما تزال هناك حاالت تقوم فيها السلطات باعتقال وحجز النقابيين بسبب نشاطاتهم 

ام الحماية لنقابات العمال في القانون من خالل التمييز الذي يمارس ويمكن الشعور بانعد. النقابية

ضدها والذي يأتي على شكل تنقالت وتنزيل الدرجة أو الرتبة وحاالت الطرد، وخاصة في 

من المعروف أن الحكومة تحاول السيطرة على النقابات واتحاد النقابات عن و. القطاع الخاص

  .66)(وقد حدث هذا بشكل بارز في المفاوضات الجماعية. فوذطريق تعيين موظفيها في أماكن الن

ينكر العديد من أصحاب العمل في القطاع الخاص حق العمال في االنتساب إلى النقابات، بينما 

  .ال يسمح أصحاب العمل في القطاعين الخاص والعام للنقابات بعقد اتفاقيات جماعية

قد قامت الحكومة والشرطة والحزب الحاكم بمصادرة ، فما تزال ممتلكات النقابات في أيدي الدولة

                                                 
.2003اليمن، :الوضع النقابي في بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا. االتحاد الدولي للنقابات العمالية الحرة -66
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. 1994واالستيالء على ممتلكات االتحاد العام لنقابات عمال اليمن بعد الحرب األهلية في عام 

يعترف القانون بحق اإلضراب، ولكنه يفرض و. ولم تجر إعادة جزء كبير من هذه الممتلكات بعد

وقد .  بعد استكمال إجراءات تسوية الخالفحيث ال يحق تنظيم إضراب إال. شروطاً صارمة

وفي هذه الحالة يمكن أن .  على طلب أحد األطرافتُحال الخالفات إلى التحكيم اإلجباري بناء

 بالمائة على األقل من 60ويجب أن يشمل اقتراح اإلضراب .  يوما85ًيؤجل اإلضراب لمدة 

ويجب أن يكون .  لصالح اإلضراب بالمائة منهم25العمال المعنيين، الذين يجب أن يصوت 

ويجب الحصول على تصريح من . اإلضراب موضع اهتمام أكثر من ثلثي عمال صاحب العمل

  .67)(االتحاد العام لتنظيم اإلضراب ويجب إعطاء إنذار قبل ثالثة أسابيع يفيد بنية تنظيم إضراب

                                                 
.مرجع سابق. الدولي للنقابات العمالية الحرةاالتحاد  -67
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  ديةالعوامل اإلقتصا
  واإلجتماعية املؤثرة يف
  وضع اإلعالم يف الدول

  حمل الدراسة
  

  نظرة خاطفة

تعد األوضاع االقتصادية واالجتماعية واحدة من القضايا الهامة المؤثرة بشكل كبير على 

مسيرة الديمقراطية وحرية الصحافة، إذ أن مجتمع متطور اقتصادياً، يمتلك نسبة متدنية من األمية 

ن حملة المؤهالت الجامعية وما بعد الجامعية يضمن ازدهاراً لصحافة وإعالماً ونسبة عالية م

ناضجاً يقوم على تنمية والرقي بالوعي العام، والعكس صحيح إذ تؤثر نسبة الفقر واألمية بشكل 

. كبير جداً على مستوى الثقافة ومن ثم طريقة التناول وطبيعة الموضوعات التي يقدمها اإلعالم

ما يلي األوضاع االقتصادية واالجتماعية متضمنين نسب التعليم واألمية، دخل ونستعرض في

الفرد، الدخل القومي، مدى عدالة التوزيع في الدخل القومي، وأخيراً نسب البطالة للوقوف على 

  .الصورة الصحيحة للمجتمع المبحوث لوضع أفضل االستراتيجيات لمعالجته

  

  المملكة األردنية الهاشمية. 1

فمنذ أوائل . في مجال التنمية البشرية خالل الثالثين عاماً الماضيةمهمة  األردن إنجازات حقق

وقفز إلمام البالغين بالقراءة ,  عاما72ً إلى 58 زاد العمر المتوقع من 2001السبعينات وحتى عام 

لسنة وانخفض عدد األطفال الذين يموتون قبل أن يبلغوا ا.  في المائة90 إلى 47والكتابة من 

وبالمقارنة . )68( مولود حي1000 لكل 26 في المائة إلى 50األولى من العمر بما يقرب من 

فقد بلغ . حقق األردن تقدماً أكبر في التعليم, بمعظم دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

                                                 
  .2005ـ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، . الحرية الثقافية في عالمنا المتنوع: 2004تقرير التنمية البشرية للعام 68- 
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في ة بالمائ 88بالمقارنة بنسبة , 2001 في المائة عام 99معدل إلمام شبابه بالقراءة والكتابة 

وبلغت نسبة التحاق البنات إلى الصبيان بالمدارس االبتدائية . منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 في المائة لمنطقة الشرق األوسط وشمال 83معدل وهي أعلى من ,  في المائة97والثانوية 

  . أفريقيا بكاملها

صفة رئيسية على رأس ب, وهو دولة متوسطة الدخل دون موارد طبيعية كبيرة, ويعتمد األردن

نما سكان األردن من نحو , 2001فمنذ أوائل السبعينات وحتى عام . المال البشري بالنسبة لتنميته

ويرجع ذلك بصفة ,  في المائة2.8بمعدل نمو انخفض إلى ,  مليون نسمة5.0 مليون إلى 1.8

. 3.6 إلى 7.5  من-  وهو متوسط عدد المواليد لكل امرأة- رئيسية إلى انخفاض معدل الخصوبة

 1985/86 دوالراً أمريكياً في عام 1990وانخفض نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من 

  . 2001 دوالراً أمريكيا في عام 1750إلى 

وفي مجال الثقافة واستخدام أدوات االتصال الحديثة فقد ارتفع المشتركون في شبكات الهاتف 

 في 57.5، وبلغ مستخدمو شبكة اإلنترنت إلى  لكل ألف شخص229 إلى 2002الخلوي في عام 

 لكل مليون 1948، ووصل عدد العاملين في مجاالت البحث والتنمية إلى 2002األلف عام 

 .شخص

غير أن المملكة األردنية ال تزال تشهد حالة شديدة من عدم المساواة في الدخول إذ أنه على 

لك ارتفاع متوسط الناتج المحلي للفرد  بليون دوالر، وكذ9.3الرغم من بلوغ الدخل القومي 

 دوالر، إال أن التحليالت االقتصادية واالجتماعية لطبقات المجتمع األردني تشير إلى أن 1.799

من الدخل القومي األردني في حين يحصل % 3.3من السكان يحصلون على ما قيمته % 10أفقر 

من % 20ي، ويحصل أغنى من الدخل القوم% 29.8من السكان على ما يعادل % 10أغنى 

من السكان، وهو ما يقسم المجتمع % 20ألفقر % 7.6من الدخل في مقابل % 44.4السكان على 

إلى طبقات تتسع بينهم الهوة االقتصادية واالجتماعية بشكٍل كبير، كما تشير بشكل كبير إلى أن 

  .بهناك خلالً كبيراً في نسب ومعدالت توزيع الدخل القومي على أفراد الشع

ويظهر الخلل مرة أخرى في أولويات اإلنفاق العام من جانب الدولة على المجاالت المختلفة 

، 2001عام % 4.6، إلى 1990عام  % 8.4للحياة إذ انخفض اإلنفاق العام على التعليم من 

، في 2001عام % 4.5 إلى 1990عام % 3.6وارتفع اإلنفاق العام على قطاعات الصحة من 

من % 8.4إلنفاق العسكري من شراء أسلحة ومعدات وتجهيزات للجيش بلغت حين بلغ حجم ا

  . الدخل القومي وهو رقم يقارب مجموع المنفق على قطاعي الصحة والتعليم معاً
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فقد انخفض معدل النمو االقتصادي .  في التدهور1996 بدأ االقتصاد األردني اعتباراً من عام

 في المائة في دخل الفرد كل عام من 2خفاض يقرب من مما أدى إلى ان, دون معدل نمو السكان

وقد بدأت التجارة حديثاً في أداء دور أكثر أهمية نتيجة للمناطق الصناعية . 1998 حتى 1996

واتفاق االرتباط مع , 2001واتفاق تجارة حرة تم توقيعه مع الواليات المتحدة في عام , المؤهلة

  . 2000االتحاد األوروبي عام 

 في المائة فقط من السكان كانوا فقراء في نهاية 3ويقدر أن . في العقد األخيراد الفقر قد ازدو

وزاد عدد الفقراء أكثر ,  في المائة14.4 ارتفعت النسبة إلى 1992ولكن بحلول عام , الثمانينات

ساهم مزيج من العوامل في هذه , 1991وفي أعقاب حرب الخليج في عام . من ستة أضعاف

وما ,  تقريباً من األردنيين من دول الخليج300.000وعودة , حادة انهيار أسعار البترولالزيادة ال

وفي عام . أعقب ذلك من انخفاض تحويالت العمال النقدية من الدول المجاورة المنتجة للبترول

  .  في المائة من السكان دون حد الفقر11.2كان , 2001

وعلى . األقوى من أي نظام في معظم جيرانه, مقطع األردن خطوات هامة لتحسين نظام التعلي

الرغم من التقدم الذي يدعو لإلعجاب في مجال محو األمية وفي معدالت االلتحاق بالمدارس 

غير أن الفجوة بين أعلى الطلبة وأدناهم أداء في األردن , بالنسبة للبنات والصبيان على السواء

 بما يعني ضمناً أن النظام -مال أفريقياأوسع منها في معظم دول منطقة الشرق األوسط وش

 -ويجب أن يكون اإلنفاق على التعليم. التعليمي الحالي ال يوفر فرص تعلم متساوية لجميع الطلبة

 في المائة من إجمالي 17 و 2001 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 5.6الذي كان يمثل 

 نوعية التعليم بل لربط المنهج بالمهارات التي ليس فقط لتحسين,  أكثر كفاءة-اإلنفاق الحكومي

  .. يطلبها سوق العمل أيضاً

. ويمثل توفير فرص العمل للسكان المتزايدين من الشباب محوراً من محاور اهتمام البالد

يصبح ,  في المائة سنويا4ً في المائة وقوة عمل تنمو بمعدل 15فبالنظر إلى معدل بطالة يبلغ 

ليس فقط بالنسبة للنمو - افية للباحثين عن العمل من الشباب حتمياًخلق وظائف جديدة إض

  . االقتصادي بل بالنسبة لالستقرار االجتماعي أيضا

وعلى الرغم من التقدم في مجال تنمية المرأة من خالل إدخال تحسينات في الخدمات التعليمية 

  .  يمثل تحدياًإال أن تمكين اإلناث وإشراكهن ال يزال, والمتعلقة بالصحة العامة
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 إلى 1980 في المائة في عام 15وعلى الرغم من أن اشتراك المرأة في قوة العمل قد نما من 

  يبلغ معدل البطالة, وباإلضافة إلى ذلك. إلى أنه ال يزال منخفضاً, 1999 في المائة عام 24

لغ مستوى أسوأ بل ب,  في المائة بين الرجال15 في المائة مقابل 25للنساء مستوى مرتفعاً هو 

,  وقد تحسن وضع المرأة القانوني نوعاً ما  . في المائة78 وهو 25-16بين النساء من فئة العمر 

  .)69(ولكن ال تزال هناك فوارق كبيرة
  

  مملكة البحرين. 2

وسياسية  لم تعد البطالة مشكلة اجتماعية رئيسة فحسب، بل ظاهرة لها تداعيات اقتصادية

وأن االقتصاد  ن ارتفاع مستوى البطالة يعني أن فرص العمل محدودةواجتماعية، وبالتالي فإ

قياس حجم البطالة أمر  يعاني من مشاكل جمة، أو أنه في جملته ال يسير كما ينبغي، ولذلك فإن

ويساعد في الحصول  ضروري يؤدي إلى تكثيف جهود السلطات في إيجاد فرص عمل من جهة

المالحظ من خالل بحثنا في  لكن. وأوضاع سوق العملعلى مؤشر شامل عن األداء االقتصادي 

تفتقر إلى وجود اآللية الدقيقة لتحديد  هذا الموضوع أن األجهزة المعنية بهذا الشأن في المملكة

األرقام حول حجم البطالة، وبنظرة للمعلومات  حجم البطالة وقياسها مما أدى إلى تضارب

 باحث عن عمل مسجلين 10.000الة يتبين أن هناك البط المتوفرة في سجالت وزارة العمل بشأن

كبيرة ربما ضعفي العدد المذكور أعاله تبحث عن عمل لكنها  لدى الوزارة وهناك أعدادا أخرى

الوزارة، في مقابل أرقام أخرى صدرت عن الجهاز المركزي  غير مسجلة رسمياً لدى

 البطالة في المملكة وصلت بعضها أرقاما أخرى يتم تداولها عن حجم كما أن هناك. للمعلومات

  .العمالة اإلجمالية حسبما نشرته بعض الصحف المحلية والعالمية من حجم% 15إلى 

وآلية  هذا التناقض في األرقام واإلحصائيات عن حجم البطالة، يستوجب ضرورة وضع نظام

وتوفير المعلومات  عةلتحديد حجم البطالة حسب المقاييس الدولية المتبعة من خالل التسجيل والمتاب

وتخصصاتهم وغيرها من المعلومات  المتعلقة بالعاطلين، أعمارهم، مستوياتهم العلمية، خبراتهم

تحديد حجم البطالة وقياسها وتوفير معلومات  المتعلقة بالعائلة والقطاع االقتصادي المرغوب، ألن

هم هذا بشكل كبير في اتخاذ ، حيث سيساإتباعهايجب  وافية عنها يعتبر من أهم األولويات التي

                                                 
  .2004التقرير السنوي، : التنمية في العالم. البنك الدولي69- 
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من جانب آخر لوحظ ضعف التعاون بين . الظاهرة والتصدي لها القرارات السليمة لمعالجة هذه

 .70) (حول هذا الموضوع مما يتطلب سرعة عالجه وتصحيحه األجهزة الحكومية المعنية

، وهي 2004 دولة في تقرير التنمية البشرية لعام 177من بين " 40"تحتل البحرين المرتبة 

تقع ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وتشهد البحرين حالة من ارتفاع مستوى 

الخدمات والمؤشرات التنموية، فعلى مستوى الرعاية الصحية فقد حققت البحرين تقدماً بالغاً إذ 

 74.00إلى  1975 عاماً في إحصاءات عام 63.3ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الوالدة من 

 13 إلى 1970 في األلف عام 55، وانخفض معدل وفيات الرضع من 2002عاماً في إحصاءات 

  .2002في األلف في عام 

وفي مجال التعليم فإن التعليم في البحرين غير إلزامي إال أن جميع األطفال ممن هم في سن 

كما يلتحق األطفال ذوي التعليم يلتحقون به طواعيةً سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة 

توفر وزارة التربية . اإلعاقات الشديدة بمؤسسات التربية الخاصة  خاصة بهم كما هو مبين

والتعليم في البحرين التعليم مجاناً في كافة المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية سواء للمواطنين 

  .البحرينيين أو غيرهم من الوافدين

حل التعليمية بالمدارس الحكومية منفصالً بين الجنسين، فهناك يتم التعليم في جميع المرا

مدارس للبنين وأخرى للبنات تضم الطلبة والهيئة التعليمية واإلدارية من نفس الجنس، أال إن 

هناك بعض المدارس االبتدائية للبنين تتولى إداراتها والتدريس فيها هيئة إدارية وتعليمية من 

رس الخاصة فالتعليم فيها مختلط، ما عدا القليل منها يكون التعليم فيها اإلناث أما بالنسبة للمدا

 .منفصالً بين الجنسين والتعليم مختلط في المستوى الجامعي في البحرين

إلى % 82.1وفيما يتعلق بالمؤشرات حول التعليم فقد ارتفع معدل اإللمام بالقراءة والكتابة من 

  %.81الثانوي والعام إلى  ووصلت نسبة االلتحاق بالتعليم 88.5

 برامجها التي تكفل رفع المستوى التعليمي البحرينفقد وضعت وفيما يتعلق بتعليم المرأة 

بين النساء له ارتباط مباشر  األمية ن خفض معدالتعلى أميتها أل للمرأة البحرينية والقضاء

 بين النساء في ةاألمي خفض نسبة وفي البحرين تمكنت المملكة من. بخفض مستويات خصوبتهن

النساء  ٪، فيما ارتفعت نسبة ٤  إلى  ١٩٩١ ٪ سنة  ١ . ٥  سنة من  ٤٤  -  ٠١ الفئة العمرية 

سنة فأكثر من   ٨١  السكان البالغين من العمر إجماليالحاصالت على مؤهل ثانوي فأعلى من بين 
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حاصالت على مؤهل جامعي ال ، بينما زادت نسبة ١٢ ٪ سنة  ٢٥ . ٢  إلى  ١٩٩١ ٪ في سنة  ٥٣ . ٦ 

ولقد تكللت هذه . ٪ ١١ . ٨  إلى٪  ٦ . ٥   سنة فأكثر خالل نفس الفترة من ٢٢ البالغات من العمر 

  ١٩٩١  مولود لكل امرأة في سنة  ٣ . ٩ البحرينية من  المساعي بالنجاح في خفض خصوبة المرأة

 مولود لكل  ١٢١ بة العام من  وانخفض معدل الخصو 2000 سنة   مواليد لكل امرأة في ٣  إلى

  .   خالل نفس الفترة78إلى  اإلنجاب  امرأة في سن1000 

 المرأة للعمل أمامالدولة حرصت على فتح المجال  أن فأوضح في مجال القوى العاملة أما

ن االلتحاق بالقوى العاملة له آثار ايجابية أ بإيمانها من انطالقاً وهيأت لها المناخ المناسب لذلك،

المرأة، فالمرأة العاملة تكون معدالت خصوبتها أقل من غير العاملة، وفي  لى مستويات خصوبةع

الحكومة بوضع البرامج التي تشجع المرأة على االنخراط في سوق العمل وهيأت  ضوء ذلك قامت

 كأم، ونجحت أوالمناسبة والتشريعات المالئمة التي تتماشى مع وضعها كامرأة عاملة  له الظرف

المرأة  ففي حين كان معدل مساهمة. البرامج في رفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة ههذ

. ٪ 25 . ٦  إلى ليصل 92  فانه ارتفع في العام ١٩٩١ ٪ في العام  18 . ٧ البحرينية في القوى العاملة 

ه النسبة تعد األعلى العاملة الوطنية وهذ  تمثل حوالي ربع القوىن المرأة البحرينية حالياًإوعلى ه ف

  .71)(على مستوى الدول المجاورة

وفي مجال الثقافة واستخدام أدوات االتصال الحديثة فقد ارتفع المشتركون في شبكات الهاتف 

 245.6 لكل ألف شخص، وبلغ مستخدمو شبكة اإلنترنت إلى 579 إلى 2002الخلوي في عام 

  .2002في األلف عام 

لعام من جانب الدولة على المجاالت المختلفة للحياة إذ وصل وفيما يخص أولويات اإلنفاق ا

، كما انخفض حجم اإلنفاق العسكري 2001عام % 2.9اإلنفاق العام على قطاعات الصحة إلى 

 في عام 3.9 لتصل إلى 1990 في عام 5.1من شراء أسلحة ومعدات وتجهيزات للجيش من 

2002) 72(.  
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  الجمهورية اللبنانية. 3

، وتطبيقها الذي بدأ 1989اتفاقات الطائف التي أنهت الحرب األهلية في عام منذ توقيع 

، تحتل لبنان )1997-1991(أثناء مرحلة إعادة البناء . بدأ لبنان انتعاشاً أولياً قوياً, 1999عام

، وهي تقع ضمن مجموعة 2004 دولة في تقرير التنمية البشرية لعام 177من بين " 80"المرتبة 

لتنمية البشرية المتوسطة، وتشهد لبنان حالة من ارتفاع مستوى الخدمات والمؤشرات الدول ذات ا

التنموية، فعلى مستوى الرعاية الصحية فقد حققت لبنان تقدماً بالغاً إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع 

، 2002 عاماً في إحصاءات 73.50 إلى 1975 عاماً في إحصاءات عام 65عند الوالدة من 

  .2002 في األلف في عام 28 إلى 1970 في األلف عام 45دل وفيات الرضع من وانخفض مع

وفي مجال الثقافة %. 66وفي مجال التعليم ارتفعت نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي والعام إلى 

واستخدام أدوات االتصال الحديثة فقد ارتفع المشتركون في شبكات الهاتف الخلوي في عام 

 في األلف عام 117.1ف شخص، وبلغ مستخدمو شبكة اإلنترنت إلى  لكل أل227 إلى 2002

 بليون دوالر، وكذلك ارتفاع متوسط الناتج 37.3وقد بلغ الدخل القومي للدولة اللبنانية  .2002

   . دوالر3.894المحلي للفرد 

ل وفيما يتعلق بأولويات اإلنفاق العام من جانب الدولة على المجاالت المختلفة للحياة إذ وص

، وانخفض حجم اإلنفاق العسكري من 2001عام % 2.9نسبة اإلنفاق العام على التعليم  إلى 

 من الدخل 2002عام % 4.7 إلى 1990عام % 7.6شراء أسلحة ومعدات وتجهيزات للجيش من 

ن في حالة حرب مع إسرائيل ولم توقع معها اآلالقومي على الرغم من أن لبنان ترى نفسها حتى 

  . 73)(ماتفاقية سال

ال يعرف مدى الفقر وصفاته المميزة في لبنان بصورة واضحة بسبب عدم توفر البيانات، 

وتلمس .  بسبب الحرب األهلية1975غير أن المقبول هو أن الفقر قد زاد بدرجة كبيرة منذ عام 

 حيث -وخالل االنتعاش القوي بعد الحرب، آثاره المدمرة بصفة خاصة في ظروف المعيشة

 يعتقد بصفة -2001 إلى عام 1991 في المائة من عام 200خل الحقيقي للفرد بنسبة ارتفع الد

ويستمر النمو البطيئ في خلق فرص العمل، والسيما . عامة أن عدم المساواة بين الدخول قد زاد

بالنسبة للفئات األقل دخالً في تقييد القوة الشرائية، بينما يقيد عرض العمل الوفير من الدول 

وباإلضافة إلى هذا، أدت عودة جزء من . ة األجر مستويات أجور العمال غير المهرةالمنخفض
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اللبنانيين الذين شتتوا وعودة موجوداتهم إلى ارتفاع أسعار األراضي، والمساكن، والخدمات 

الطبية، بحيث أصبحت جميعاً غير مقدور عليها، ليس فقط بالنسبة للفئات األقل دخالً، بل أيضاً 

  . لكثيرين من أفراد الطبقة المتوسطة التي افتقرت خالل الحرببالنسبة ل

هو واألكثر من ذلك، .  وتقدر بعشرين في المائة-مرتفعة في لبنان البطالة وال تزال نسبة 

 .معدالت البطالة بين الذين يبحثون عن العمل ألول مرة تبلغ مرتين قدر المتوسط القومي

السيما من حيث تدريب الخريجين على المهارات التي يطلبها ويعتبر إصالح التعليم تحدياً آخر، و

ويجب أن يكون هناك تشديد أكبر على فرص التدريب التقني والمهني الذي . سوق العمل حالياً

  .74)( عليهبيمكن أن يساعد في سد الفجوة بين عرض العمل والطل

  

   العربيةمصرجمهورية . 4

وتحويالت النقود من  السياحة،: ساسية للدخل المصري على أربع مصادر أاالقتصاديعتمد 

تشير بيانات البنك الدولي ، والمصريين العاملين بالخارج، وعوائد قناة السويس، وتصدير البترول

وتعتبر .  يأتي من قطاع الخدمات2000من الناتج المحلي اإلجمالي عام % 50إلى أن حوالي 

لي أكبر مصادر الدخل على اإلطالق بالنسبة من الناتج المحلي اإلجما% 4السياحة والتي تشكل 

  .  مليون شخص2.2لمصر، حيث يشتغل بها 

% 2.1إلى % 5 في مصر قد انخفض من االقتصاديوطبقاً للمصادر الرسمية، فإن النمو 

في  2001/2002نسبة النمو في الناتج المحلي اإلجمالي لعام ، ووصلت وفقاً للتقديرات سنوياً

 وفي الوقت نفسه . قوة العمل المتزايدة في مصرالستيعابكافية  غير وهي نسبة، %1.5 حدود 

 العائلي يزداد بنسبة االستهالكفقط، في حين أن % 4إلى % 21.9من معدالت التضخم انخفضت 

  ُ.سنويا% 4.5

ومنذ التسعينات بدأت مصر في التحول إلى اقتصاد السوق الحر وتبنّي اإلصالحات 

وأدى   في التباطؤ،االقتصادية بدأت خطوات اإلصالحات 1998 في منتصف عام و،االقتصادية

 معدل الدخل من النقد األجنبي إلى الضغط على الجنيه المصري مما نتج عنه تخفيض انخفاض

، األمر الذي أدى إلى  جنيه5,79=  دوالر 1 إلى 2005ليصل اآلن قيمته أمام الدوالر األمريكي 
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لمصري من ناحية وارتفاع كبير في األسعار من ناحية انهيار مدخرات المصريين بالجنية ا

  .أخرى

 105يضع مؤشر التنمية اإلنسانية الخاص ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي مصر في المرتبة و

 كما أن عدد السكان المتزايد في مصر، والذي تشير بعض التقديرات إلى ، دولة162من ضمن 

، يزيد من الضغط على الموارد المحدودة 2020  مليون نسمة بحلول عام100أنه سيصل إلى 

  .للدولة

 وكانت من السكان في مصر يعيشون تحت خط الفقر،% 23ن ووفقاً لتقديرات البنك الدولي فإ

 في المائة عام 19.4أن حدوث الفقر في مصر انخفض من دراسات البنك الدولي توضح 

غم من انخفاض حالة الفقر في وعلى الر. 1999/2000 في المائة في 16.7 إلى 1995/1996

غير أن بطء االقتصاد منذ . المدن الحضرية و مصر السفلى، إال أنها في ارتفاع في الوجه القبلي

  .  يثير بعض القلق حول احتمال زيادة حدوث الفقر1999/2000

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن نسبة البطالة وصلت إلى وترتفع معدالت البطالة في مصر، 

، على أن تقديرات أخرى ترفع 1991/1992 عام 9.2 بعد أن كانت 2000/2001عام % 8.4

للتغلب على هذه المشكلة، يجب على الحكومة و .من قوة العمل% 12نسبة البطالة إلى أكثر من 

كما . سنوياً% 6المصرية أن تحقق معدل نمو حقيقي ثابت في الناتج المحلي اإلجمالي يبلغ تقريباً 

 قوة المتصاص فرصة عمل سنوياً 800.000 إلى 600.000 السوق أن يوفر من يجب على

 فرصة عمل فقط 370.000 تم خلق 1997 و 1990ولكننا نجد أنه بين عامي . العمل الجديدة

وقد أدى حجم القطاع الغير منظم والعدد الكبير الزائد من الموظفين في القطاع العام إلى . سنوياً

أحد أسباب بقاء معدل البطالة عالياً هو البطء في نمو القطاع الخاص، . بطالةزيادة تعقيد مشكلة ال

باإلضافة إلى أن مشاكل قطاع السياحة وانخفاض التحويالت المالية للمصريين العاملين بالخارج 

 وتبين اإلحصاءات الرسمية للبطالة أن البطالة بين اإلناث تبلغ .كل ذلك أدى إلى استفحال المشكلة

وعلى الرغم من أن اشتراك المرأة في قوة العمل . ثالث مرات نسبة البطالة بين الرجالحوالي 

، إال أن معدل 1996 إلى 1980قد زادت خمس مرات أسرع من الرجل خالل الفترة من 

 في المائة بين 73 في المائة بالنسبة للنساء بالمقارنة بـ 25 كان 1996االشتراك في عام 

  . الرجال
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وتصل نسبة األمية إلى . الكبرى األخرى التي تواجهها مصر هي التعليمأحد التحديات

من % 36من اإلناث البالغات و% 60(يعتبر معدل اإلناث هو األعلى في األمية من السكان،45%

88على الرغم من أن معدل االلتحاق الصافي بالمدارس االبتدائية يبلغ ، و)يينالذكور البالغين أم 

وفيما تحسنت .  في المائة35أمية البالغين ال تزال عالية حيث تبلغ حوالي في المائة، إال أن 

 مثل اإللمام بالقراءة والكتابة -2002 إلى عام 1993بعض المؤشرات المتعلقة بالجنس من عام 

 في المائة، ونصيب البنات من االلتحاق بالمدارس 54 إلى 34بين النساء، الذي زاد من 

 فإن الصورة الشاملة ال تزال تمثل انعدام - في المائة48.6 إلى 46.6ن االبتدائية، الذي زاد م

  .مساواة شديد بين الجنسين

، هو أن الدولة تنفق ما 1990وفيما يتعلق بأولويات اإلنفاق يعد آخر إحصاء متوفر عام 

من الدخل القومي على قطاع التعليم، وزاد معدل اإلنفاق عل قطاع الصحة من % 3.7يعادل 

 عام 3.9، كما تراجعت نسبة اإلنفاق العسكري من 2001عام % 1.9 إلى 1990عام % 1.8

  75)(.2002 عام 2.7 إلى 1990

وفي مجال الثقافة واستخدام أدوات االتصال الحديثة فقد ارتفع المشتركون في شبكات الهاتف 

في  28.2 لكل ألف شخص، وبلغ مستخدمو شبكة اإلنترنت إلى 67 إلى 2002الخلوي في عام 

     . 76)(2002عام  األلف

  

   يةالمغربالمملكة . 5

خالل الثالثين عاماً األخيرة، شرع المغرب في تنفيذ واحد من أنجح برامج التنمية البشرية 

ومنذ السبعينات، زاد نصيب الفرد . والتحرير السياسي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

وزاد متوسط العمر .  دوالرا1190ً إلى 550من إجمالي الدخل القومي أكثر من الضعف من 

وخالل نفس الفترة، شهد متوسط عدد المواليد لكل امرأة . 2001 في عام 68 إلى 55المتوقع من 

، فيما هبط عدد األطفال الذين يموتون قبل أن يبلغوا السنة 2.8 إلى 6.3انخفاضاً جوهرياً من 

وجرت تحسينات تعليمية كبيرة ).  حي مولود1000لكل  (39 إلى 115األولى من العمر من 

 في 90 إلى 47خالل الثالثين عاماً الماضية وتشمل زيادة في االلتحاق بالمدرسة االبتدائية من 

  . 2002المائة عام 
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، خفضت الحكومة بدرجة كبيرة من الحماية 1983وفي أعقاب أزمة اقتصادية في عام 

وقد حققت هذه اإلجراءات . لدين الخارجيالتجارية، وخفضت العجز المالي، وأعادت جدولة ا

 في المائة، مع 4.5 نما االقتصاد بمعدل بلغ في المتوسط 1991 وعام 1985فبين عام . ثمارها

وزادت أيضاً .  في المائة خالل نفس الفترة9نمو الصادرات الصناعية بمعدل يدعو لإلعجاب هو 

 317 إلى 1986رد مليون دوالر في عام االستثمارات األجنبية المباشرة أضعافاً مضاعفة من مج

  . 1991مليون دوالر عام 

 في المائة، وذلك بصفة رئيسية 3وفي التسعينات، انخفض متوسط النمو السنوي إلى أقل من 

ولكن السياسة الحكيمة لالقتصاد الكلي . بسبب حاالت الجفاف المتقطعة وركود اإلنتاج الصناعي

تحكم فيه، وحدت من التضخم المالي، وساعدت في كفالة أدت إلى عجز مالي وخارجي يمكن ال

  . االستقرار االقتصادي

وفي مجال الثقافة واستخدام أدوات االتصال الحديثة فقد ارتفع المشتركون في شبكات الهاتف 

 في 23.6 لكل ألف شخص، وبلغ مستخدمو شبكة اإلنترنت إلى 209 إلى 2002الخلوي في عام 

 .2002األلف عام 

 المملكة المغربية ال تزال تشهد حالة شديدة من عدم المساواة في الدخول إذ انه على غير أن

 بليون دوالر، وكذلك ارتفاع متوسط الناتج المحلي للفرد 36.1الرغم من بلوغ الدخل القومي 

 دوالر، إال أن التحليالت االقتصادية واالجتماعية لطبقات المجتمع المغربي تشير إلى أن 1.218

من الدخل القومي المغربي في حين يحصل % 2.6من السكان يحصلون على ما قيمته % 10أفقر 

من % 20من الدخل القومي، ويحصل أغنى % 30.9من السكان على ما يعادل % 10أغنى 

من السكان، وهو ما يقسم المجتمع % 20ألفقر % 7.6من الدخل في مقابل % 46.6السكان على 

االقتصادية واالجتماعية بشكل كبير، كما تشير بشكل كبير إلى أن إلى طبقات تتسع بينهم الهوة 

  .هناك خلالً كبيراً في نسب ومعدالت توزيع الدخل القومي على أفراد الشعب

ويظهر الخلل مرة أخرى في أولويات اإلنفاق العام من جانب الدولة على المجاالت المختلفة 

، 2001عام % 5.1، إلى 1990عام  % 5.3 للحياة إذ انخفض اإلنفاق العام على التعليم من

، في حين 2001عام % 2 إلى 1990عام % 0.9وارتفع اإلنفاق العام على قطاعات الصحة من 

 من الدخل 4.3بلغ حجم اإلنفاق العسكري من شراء أسلحة ومعدات وتجهيزات للجيش بلغت 

  . القومي
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 وعلى الرغم من أن الفقر قد .من أكبر التحديات التي تواجه المغرب ارتفاع مستوى الفقر

 في 19، إال أنه ارتفع إلى 1992 إلى 1984 في المائة خالل الفترة من 13 إلى 21انخفض من 

ويرجع هذا بدرجة . 2000 مليوناً بحلول عام 29المائة من سكان المغرب الذين يبلغ عددهم 

ة القريبة من الركود في كبيرة إلى انخفاض النمو االقتصادي، وبصورة أكثر تحديداً، إلى الحال

  . اإليرادات الزراعية

، إال ) في المائة من إجمالي الناتج المحلي6(وعلى الرغم من اإلنفاق العام الكبير على التعليم 

وعلى الرغم من أن . أن النوعية ونطاق التغطية على السواء ال يزاالن ضعيفين بصورة ملحوظة

 في 48تزال عالية بصورة تنذر بالخطر، وبوصولها إلى األمية تنخفض ببطء، إال أن معدالتها ال 

وبالمثل، . المائة تمثل أعلى المعدالت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والدول األقل دخالً

 في المائة من األطفال ال يزالون ال 2.5فإنه على الرغم من أن االلتحاق بالمدارس قد زاد، إال أن 

وتمثل النوعية أيضاً مشكلة كما تدل عليها . تهم من بنات الريف وأغلبي-يلتحقون بالمدارس

 من تالميذ المدارس الدراسة قبل 25المعدالت الرديئة الستبقاء التالميذ في المدارس، حيث يترك 

أما طلبة الجامعات، الذين .  في المائة حتى السنة الحادية عشرة10السنة الخامسة، ويبقى فقط 

ي سنوات إلنهاء برنامج أربع سنوات، فيجدون غالباً أن مهاراتهم ال يقضون في المتوسط ثمان

  . تناسب سوق العمل

وعلى الرغم من جهود تعزيز وضع وظروف المرأة، إال أن مؤشرات الجنس أبعد ما يكون 

 في المائة من 75وهذا التفاوت صارخ بصفة خاصة في المناطق الريفية، حيث . عن التساوي

. في المائة من البنات فقط يلتحقن بالمدرسة االبتدائية في المناطق الريفية 78.6النساء أميات، 

 في المائة بين النساء ويبلغ 23غير أن الوضع أفضل في المناطق الحضرية، حيث تبلغ األمية 

 وقد أدخلت تحسينات في تكوين قوة العمل، التي  . في المائة94.7معدل االلتحاق المدرسي 

 في المائة 28وهي نسبة أعلى من المتوسط الذي يبلغ (مائة من النساء  في ال35يشترك فيها 

  ). لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 3.2 في المائة، 6.3( حقق المغرب نمواً اقتصادياً أعلى 2003، و2002، 2001وفي عام 

نتعاش طفيف ، وذلك بفضل الظروف المناخية المواتية وا) في المائة على التوالي5.2في المائة، و

وترجم هذا إلى خلق فرص عمل، والسيما في المناطق الحضرية حيث . في القطاع الصناعي

 في 19.3 و 2002 في المائة عام 18.3 إلى 1999 في المائة عام 22انخفض معدل البطالة من 
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غير أنه من أجل أن يتمكن المغرب من تخفيض معدالت البطالة في السنوات . 2003المائة عام 

  .  في المائة على األقل سنويا6ًادمة، يجب أن يكفل االقتصاد معدالت نمو نسبتها الق

  

  اليمن جمهورية . 6

وخالل نفس . قياساً بإجمالي الناتج المحلي, تضاعف اإلنتاج المحلي في اليمن, 1990منذ عام 

ئة في عام  في الما78 إلى 57زادت معدالت االلتحاق الشاملة بالتعليم االبتدائي من , الفترة

فيما انخفضت األمية ,  في المائة32 إلى 45انخفضت أمية الذكور من , وفضال عن ذلك. 2001

وهبط عدد األطفال الذين يموتون قبل أن يبلغوا السنة .  في المائة75 إلى 87بين اإلناث من 

 52ع من وزاد العمر المتوق, ) من المواليد األحياء1000لكل  (79 إلى 110األولى من العمر من 

وفي توفير , وحقق اليمن أيضاً تقدماً في توفير خدمات التعليم األساسي والصحة.  سنة57إلى 

  . إمكانية الحصول على المياه النقية والوصول إلى الطرق والكهربة

وفي مجال الثقافة واستخدام أدوات االتصال الحديثة فقد ارتفع المشتركون في شبكات الهاتف 

 في 5.1 لكل ألف شخص، وبلغ مستخدمو شبكة اإلنترنت إلى 21 إلى 2002الخلوي في عام 

  .2002األلف عام 

غير أن الدولة اليمنية ال تزال تشهد حالة شديدة من عدم المساواة في الدخول إذ أنه على 

 537 بليون دوالر، وكذلك ارتفاع متوسط الناتج المحلي للفرد 10الرغم من بلوغ الدخل القومي 

% 10أن التحليالت االقتصادية واالجتماعية لطبقات المجتمع اليمني تشير إلى أن أفقر دوالر، إال 

% 10من الدخل القومي اليمني في حين يحصل أغنى % 3من السكان يحصلون على ما قيمته 

من السكان على % 20من الدخل القومي، ويحصل أغنى % 25.9من السكان على ما يعادل 

من السكان، وهو ما يقسم المجتمع إلى طبقات % 20ألفقر % 7.4من الدخل في مقابل % 41.2

تتسع بينهم الهوة االقتصادية واالجتماعية بشكل كبير، كما تشير بشكل كبير إلى أن هناك خلالً 

  .كبيراً في نسب ومعدالت توزيع الدخل القومي على أفراد الشعب

لدولة على المجاالت المختلفة ويظهر الخلل مرة أخرى في أولويات اإلنفاق العام من جانب ا

، وارتفع اإلنفاق العام على 2001عام % 10للحياة إذ وصلت نسبة اإلنفاق العام على التعليم إلى 

، في حين انخفض معدل اإلنفاق 2001عام % 1.5 إلى 1990عام % 1.1قطاعات الصحة من 

. 2002 عام 7.1 إلى 1990 عام 8.5العسكري من شراء أسلحة ومعدات وتجهيزات للجيش من 
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ال يزال أمام البالد شوط طويل لتحقيق النمو للمدى الطويل , غير أنه على الرغم من هذا التقدم

  . وتخفيف حدة الفقر بصورة مستديمة

فبحلول أواخر . ال يزال تخفيف حدة الفقر هو أكثر التحديات التي يواجهها اليمن إلحاحاً

 45في المناطق الريفية كانت النسبة . ون حد الفقر في المائة من السكان د42عاش , التسعينات

ونظراً ألن متوسط دخل الفرد يبلغ .  في المائة31أما في المناطق الحضرية فكانت , في المائة

 مليوناً ال يزالون من بين أفقر السكان في 18.5فإن سكان اليمن الذين يبلغون ,  دوالرا460ً

 في المائة من السكان غير قادرين على كفالة 18ويعني متوسط الدخل المنخفض أن . العالم

  . التغذية الكافية

ويطبق برنامج , وقد تحسن وضع االقتصاد الكلي في اليمن بدرجة هامة خالل العقد الماضي

( وزاد النمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي. 1995رئيسي لتحقيق االستقرار االقتصادي منذ عام 

بدرجة متواضعة عن النمو ) 2001-1998ي المائة خالل الفترة  ف4.1الذي بلغ في المتوسط 

على الرغم من أن القطاعات غير البترولية قد نمت بصورة أكثر بطئا من البترول , السكاني

  . وهو ما لم يكن له آثار إيجابية بالنسبة للعمالة أو توزيع الدخل, 2000-1999خالل 

لمدى التي يواجهها اليمن اعتماده على عائدات ومن التحديات االقتصادية األخرى الطويلة ا

 في المائة من السلع والخدمات 87,  في المائة من إيرادات الحكومة70فالبترول يمثل . البترول

وكان هذا االعتماد يعني عدداً قليالً جداً من الوظائف واستثماراً غير كاف في . المصدرة

. تزال البطالة تمثل عقبة اقتصادية واجتماعية كبيرةال , لهذا . الصناعات التي ال تتعلق بالبترول

 في المائة من السكان في سن العمل الذين بلغوا 25كان عدد المتعطلين قرب , 2001في عام 

فإن المستويات الحالية ,  في المائة سنويا3.8ًونظراً لنمو السكان في سن العمل بنسبة .  مليون9.3

.  يكفي من الوظائف الستيعاب الجدد الذين يدخلون قوة العمللالستثمار ونمو العمالة لن تولد ما

 . ويعتبر عكس هذا االتجاه حيوياً
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  األعالم يف الدول
  حمل الدراسة

  وينقسم هذا الباب إىل أربعة فصول

  .لخاصة بالمقابالت المعمقةالسمات العامة لعينة الدراسة والمحددات ا: الفصل األول

يقدم هذا الفصل السمات العامة لعينة الدراسة وكيف جرى جمع المعلومات منها، فضالً عن 

المحددات الخاصة بالمقابالت المعمقة التي أجراها الباحثون الميدانيون التابعون للمؤسسات 

 ونوع األسئلة التي الشريكة مع شخصيات عامة في البلدان المستهدفة وطبيعة هذه الشخصيات،

  .طرحت عليها

  .أوضاع التعليم والدراسة اإلعالمية  المشكالت والتصورات: الفصل الثاني

 في حدود ما ورد في المقابالت المعمقة التي أجرتها –وصف مفصل يقدم هذا الفصل 

الدول اخل لحالة التعليم والدراسة اإلعالمية د ووفقاً للتقارير التي أرسلتها، -المؤسسات الشريكة 

نوع الدراسة  و د التي تدرس مهنة الصحافة واإلعالم،المعاهمحل الدراسة،سواء من حيث عدد  

المعاهد الصحفية دورات تدريبية  وإلى أي حد توفر الدرجات العلمية المتاحة،ومدة الدراسة، و

 وإلى عالمي،المجتمع اإلبين كليات الصحافة وعالقات قوية هناك لزيادة الكفاءة التعليمية، وهل 

، وهل توفر شبكات المتخصصين أو دورات تدريبية للصحفيين غير المتفرغينأي حد تتوافر 

األخبار،والصحف، أو اإلعالم اإللكتروني في الدولة محل الدراسة دورات أو ورش عمل لتدريب 

  .من المدربين األكفاءاإلعالميين، وإلى أي حد تتوافر داخل الدول محل الدراسة شبكة 

  .اإلجراءاتوالحقوق القانونية والوعي بها اإلمكانيات : لفصل الثالثا

 في حدود ما ورد في المقابالت المعمقة التي أجرتها المؤسسات الشريكة –يناقش هذا الفصل 

، في أمام حرية واستقالل الممارسة الصحفية، العوائق الرئيسية -ووفقاً للتقارير التي أرسلتها-
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 وهو -  في حدود ما ورد في استمارات استطالع الرأي وتقارير البلدان –البلدان محل الدراسة 

التشريعات الخاصة باإلعالم، قانون العقوبات، غياب القواعد يلقي الضوء بشكل رئيسي على 

 .  الحماية القانونية ضد الفصلالمنظمة لممارسة المهنة، ظروف العمل السيئة،

  . قانوني للصحفيين في الدول المستهدفةواقع التدريب المهني وال: الفصل الرابع

المحلية، – المنظمات غير الحكومية يحاول هذا الفصل التعرف على الدور الذي تلعبه 

 التدريب المهني للصحفيين أو في تقديم ، السفارات، و المنظمات الدولية -العربية، األجنبية

، ومن هم الذين يهتمون بتمويل المالقائمين على العمل اإلعالمي والعاملين في كافة وسائل اإلع

المهارات الصحفية في نوع التدريب المتاح ويناقش هذا الفصل أيضاً . مثل تلك المشروعات

 وما ،إدارة التحرير، المهارات الفنية، الوعي القانوني األخالقيات الصحفيةوالمتقدمة، /األساسية

ما ، و باللغة العربيةةواد تدريبية متاح م، وهل هناك أية هي نسبة تكرار هذه الدورات التدريبية

 . محل الدراسةهي التسهيالت المتعلقة بالتدريب في الدول
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  املشكالت اليت تواجه
  األعالم يف الدول
  حمل الدراسة

  

  عينة الدراسة
  .الت املعمقةالسمات العامة لعينة الدراسة، واحملددات اخلاصة باملقاب

تعتبر هذه الدراسة ذات طبيعة ميدانية بشكل أساسي فقد اعتمدت في استخالص نتائجها وفي 

بناء توصياتها على استبيان تم إجراؤه في الدول المستهدفة في حدود عينة إجمالية مكونة من 

 في خمسمائة إعالمي، بحد أدنى خمسين وحد أقصى مائة إعالمي في الدولة الواحدة مأخوذاً

 في تلك الدولة، كما تم إجراء مقابالت استقصائية معمقة في كل ناالعتبار العدد الكلي لإلعالميي

دولة مع عدد من الشخصيات العامة اإلعالمية أو المهتمة بالشأن اإلعالمي أو المتصل عملها 

جراء بميدان اإلعالم بشكل أو بآخر في حدود من ست إلى عشر مقابالت في كل دولة، وقد تم إ

  .تلك المقابالت أيضاً بواسطة المؤسسات الشريكة

 .77)( محل االستبيانسمات العينة. 1

  -:طُلب من المؤسسات الشريكة أن يراعى في العينة محل االستبيان ما يلي
 

  : الجنس. 1-1

 .من العينة% 30 بحيث ال تقل نسبة النساء عن النساء و الرجاليتعين أن تشمل العينة 

  :  النقابة المهنية أو جمعيات الدفاع عن المصالحالقيد في. 1-2

                                                 
 .9عينة الدراسة ملحق رقم  -77
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يتعين أن تشمل العينة أعضاء في النقابات المهنية الخاصة بالصحافة أو اإلعالم أو 

 من غير هؤالء يجب أن نغيرها من جمعيات رعاية المصالح، كما يتعين أن تشمل إعالميي

  %.30ال تقل نسبتهم في العينة عن 

  : سنوات الخبرة. 1-3

سن أن تشمل العينة نسب متنوعة في سنوات الخبرة وأن تقسم بشكل متساوي على من تقل يح

% 45سنوات خبرتهم عن عشر سنوات، ومن تزيد على عشر سنوات إلى عشرين سنة بنسبة 

لكل منهما، أما من تراكم لديهم أكثر من عشرين عاماً من الخبرة فال يجب أن تزيد نسبتهم في 

 %.  10العينة على 

  :طبيعة المؤسسة التي تعمل فيها العينة. 1-4

مؤسسات في البلدان التي تمتلك فيها الدولة وسائل إعالم وصحف تقسم النسبة مناصفة بين 

وداخل كل قسم يتعين مراعاة تنوع .مؤسسات خاصة غير مملوكة للدولة، ومملوكة للدولة قومية

 .الخ....الحجم بين كل مؤسسة، وطريقة إصدار الصحيفة ودوريتها

  :طريقة العمل. 1-5

، وال يجوز جمع أكثر من مبحوث  وجود الباحثفييجب إجراء االستبيان  .1- 1-5

 . اإلجاباتفي تأثير المبحوثين على بعضهم معاً لضمان عدم 

في اإلجابة  استغرقها المبحوث التييؤشر الباحث على كل استمارة  المدة  .2- 1-5

  .بالدقيقة

  .المقابالت المعمقة. 2
في خصوص المقابالت المعمقة التي طُلب من المؤسسات الشريكة إجراؤها، فقد وضع لها عدد من 

  : المحددات اإلرشادية على النحو التالي

تتم مع شخصيات من الوسط يتعين أن المقابالت الشخصية التي يجريها الباحث  .2-1

يين، التنفيذيين في اإلذاعة ، خبراء إعالمنرؤساء تحرير، صحفيين بارزين، أكاديميي: اإلعالمي

والتليفزيون، المعلقين اإلخباريين، ممثلي الصحفيين في النقابات والجماعات المدافعة عن حرية 

باإلضافة إلى المحامين البارزين، القضاة، ممثلي منظمات حقوق اإلنسان، مشرعين . الصحافة

 .رير الخاص بالدعم القانونيوالذين سوف تتم االستعانة بهم في إطار الشق القانوني من التق
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 عدد المقابالت االستقصائية من ست إلى عشر مقابالت موزعة بالتساوي على .2-2

 .النوعيات المختلفة

  . األسئلة العامة للمقابالت االستقصائية.2-3

 الموقع العام؟.. الوظيفة.. االسم .2-3-1

 78)(متى بدأ اتصالك بالصحفيين؟ .2-3-2

 79)( لماذا يتصل بك الصحفيون؟ .2-3-3

  ؟صول عل أخبار تخص نشاطك الح- أ

  . الحصول على تصريحات صحفية-ب

  . المشاركة في تحقيقات- ج

  . إجراء حوارات حول الشأن العام سياسيا وثقافيا-د

  80)( ما هي الشريحة العمرية التي تتعامل معها من الصحفيين؟ 2-3-4

   شباب- أ

   جيل وسط-ب

   شيوخ- ج

  : ت المطلوبةأهم الموضوعات التي يتعين إثارتها مع الشخصيا. 2-4

  : طُلب من المؤسسات الشريكة أن يثير باحثوها الموضوعات التالية أثناء المقابالت االستقصائية

  : األوضاع المهنية. 1- 2-4

  :يجب أن تتطرق المقابلة إلى محاولة الحصول على معلومات مفصلة ما أمكن لما يلي

الكليات، نوع / عدد المعاهد:وصف مفصل لحالة التعليم والدراسة اإلعالمية داخل الدولة •

، مدة الدراسة، الدرجات العلمية )هل الدراسة ذات اتجاه نظري أو عملي أكثر(الدراسة 

  ،)الخ...بكالوريوس، ليسانس، دكتوراه،(المتاحة 

                                                 
 .هذه المجموعة توجه إلى غير الصحفيين -78
 .حفيينهذه المجموعة توجه إلى غير الص -79
 .هذه المجموعة توجه إلى غير الصحفيين -80
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المعاهد الصحفية توفر دورات تدريبية لزيادة الكفاءة التعليمية، وهل لديها /هل الكليات •

جرائد، اإلعالم اإللكتروني، نقابة (عالمي أو الواقع اإلعالمي عالقات قوية بالمجتمع اإل

 ،)الصحفيين

  الدارسين لإلعالم أو ذوى الخلفية التعليمية اإلعالمية،ننسبة الصحفيي •

أي المعاهد المحلية، إن وجدت، يقدم دورات تدريبية صحفية للصحفيين غير  •

 المتخصصين،/المتفرغين

 .ين األكفاء في الدولةهل هناك جماعة أو شبكة من المدرب •

المدربون المتحدثون باللغة العربية في الدولة، من هم المتخصصون / من هم الراعون •

 ).مع ذكر األسماء(في مجال التدريب المهني 

أو ورش العمل التي توفر من قبل المنظمات اإلخبارية، والجرائد أو /ما هي الدورات و •

 .اإلعالم اإللكتروني

، السفارات، أو المنظمات - المحلية، العربية، األجنبية–الحكومية ما هي المنظمات غير  •

الدولية التي تقدم التدريب المهني للصحفيين أو القائمين على العمل اإلعالمي والعاملين 

 .في كافة وسائل اإلعالم

المتقدمة، إدارة التحرير، /المهارات الصحفية األساسية(ما هو نوع التدريب المتاح  •

األخالقيات الصحفية، دورات تدريبية خاصة ‘ نية، الوعي القانونيالمهارات الف

 ، وما هي نسبة تكرار هذه الدورات التدريبية،)للصحفيات

 .متاح باللغة العربية) دليل/كتيب(هل هناك أي مواد تدريبية  •

 .ما هي التسهيالت المتعلقة بالتدريب في هذه الدول •

 ).مة، السفارات، الهيئات المحلية واألجنبيةالحكو(من الممول لهذه البرامج التدريبية  •

  . الدعم القانوني للصحفيين وحماية الصحفيين .2-4-2

التشريعات الخاصة : ما هو العائق الرئيسي أمام حرية واستقالل الممارسة الصحفية •

باإلعالم، قانون العقوبات، غياب القواعد المنظمة لممارسة المهنة، ظروف العمل 

 . ضعف الرواتبالسيئة، ضعف اإلمكانيات،
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منظمات حقوق (هل هناك أي تغير طرأ على الساحة الصحفية؟ وهل كان من قبل  •

اإلنسان، المدافعين عن حرية الصحافة، نقابة الصحفيين، األحزاب السياسية، السلطة 

 ،)التشريعية، الحكومة، منظمات عربية ودولية، السلطة القضائية

 غير الحكومية مختصة بالدفاع عن أو المنظمات/هل هناك شبكة من المحامين و •

 الصحفيين والقضايا اإلعالمية،

هل هناك جهود منظمة لرفع الوعي القانوني للصحفيين؟ وما هي الجهة المنوطة بذلك؟  •

 وهل هذه الجهود ذات تأثير أم ال؟

 ما هو أكثر القوانين خرقاً من قبل الصحفيين؟ •

قي أثناء إعداد الصحفيين؟ بمعنى المعاهد تدرس الوعي القانوني واألخال/هل الكليات •

 آخر هل تقوم الكليات برفع الوعي األخالقي والقانوني الخاص بالصحافة لدى الدارسين؟ 

في حالة المنع من : على سبيل المثال(ما هي الجهود المبذولة بصدد حماية الصحفيين  •

  ).ممارسة العمل الصحفي، الفصل، التهديد الجسدي واالختطاف

حث الرئيسي من المؤسسات الشريكة ضرورة أن يخرج باحثيها من تلك وقد طلب البا

 بتقييم االحتياجات األكثر إلحاحاً في مجال التدريب، الدعم القانوني، وحماية المقابالت المعمقة 

  .الصحفيين
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  استمارة الدراس
  ملاذا؟...
  وكيف؟...

وجد فريق العمل أن استخدام االستبيان كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات تعد أفضل الوسائل 

التي يمكن استخدامها للوقوف على حقيقة االحتياجات الفعلية لمجتمع الصحفيين واإلعالميين في 

  : البلدان المستهدفة لما له من مميزات مثل أنه

  .د متفرقين بأقل جهديمكن من جمع معلومات كثيرة من أفرا -

 .قلة التكاليف نسبياً -

 .يتوفر للشخص وقت أكبر لإلجابة -

 .قياس درجة الصدق والثبات بشكل معقول ظروف لالستبيانتتوفر  -

 . يساعد على الحصول على معلومات يصعب الحصول عليها باستخدام وسائل أخرى -

 األمر الذي ثر،يعطي االستبيان فرصة كافية لإلجابة عن األسئلة بدقة وصراحة أك -

 مسبقاً وبالتالي عدم إمكانية  نتيجة لعدم معرفة المستجيبيجعل نتائجه أكثر موضوعيه، 

 .التأثير على آرائه

 .تاالستبياناال يحتاج إلى عدد كبير من األفراد لغرض متابعة  -

  .ستبيان جمع البيانات الكمية وتحليلها بسهولةيتيح اال -

از تلك الدراسة االستقصائية حول االحتياجات التدريبية وكان الهدف من االستبيان، هو إنج

لإلعالميين في البلدان المستهدفة بشكل يساعد على صياغة استراتيجية واقعية لبرنامج تدريب  

  .وتوعية وتأهيل الصحفيين واإلعالميين بشكل عام
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  . 81)(استمارة الدراسة. 1

 الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية تم إسناد تصميم االستمارة إلى األستاذ الدكتور علي

االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة  بمشاركة الباحث الرئيسي ومساعدوه، وقد سبق 

تصميم االستمارة اجتماع لعدد من الخبراء للمناقشة حول الهيكل العام لالستمارة ومحددات 

علي الصاوي، األستاذ أسامة تصميمها ضم إلى جانب الباحث الرئيسي ومساعدوه، والدكتور 

 – حاليا رئيس تحرير جريدة األهرام اليومية –سرايا رئيس تحرير مجلة األهرام العربي 

والدكتور حمدي حسن عميد كلية األعالم السابق والمستشار العلمي لمعهد األهرام اإلقليمي 

 األعالم، واألستاذ للصحافة، والدكتورة هويدا مصطفى  المستشار العلمي للمعهد ذاته وأستاذة

نضال منصور رئيس تحرير جريدة الحدث األردنية، وقد تم تصميم االستبيان من خالل مجموعة 

  .من الباحثين بأشراف واشتراك الباحث الرئيسي

 سؤال وقد روعي في األسئلة أن ال تأتي بشكل متتابع للحصول 35انطوت االستمارة على 

سيمها إلى خمسة أقسام رئيسية، وقسم ختامي حول تقييم على أدق درجة من المعلومات، وجرى تق

  . االستمارة ومعلومات عن العينة

القسم األول من االستمارة كان حول القدرات الذاتية للصحفي أو اإلعالمي وضم هذا المحور 

، وهي أسئلة تتضمن معرفة معلومات )31، 30، 29، 1- 3، 3، 2-1،2- 2(عدد من األسئلة 

 وأي لغة يجيد ودرجة اإلجادة، الدورات التدريبية التي حضرها وعناوينها وما حول إجادته للغات

إذا كانت متخصصة في مجاالت الصحافة واإلعالم أم أنها عامة، ثم كيفية الحصول على 

المعلومات، وإذا ما كان هناك مركز للمعلومات أم ال، أو سهولة الحصول على المعلومات من 

  .مصادرها

ن يستهدف الوقوف على طبيعة ونوعية الدورات التدريبية التي تقدم في الدول القسم الثاني كا

محل الدراسة وكذلك أسماء المدربين األكفاء، ثم الممولين لهذه الدورات وموقف الصحفيين 

واإلعالميين من موضوع الدورات التدريبية الممولة وإذا كانوا يرفضون تدريب بسبب اسم أو 

  ).34، 33، 32، 10، 8،9، 1-6، 1،6-3،3( وتشمل األسئلة أرقام نوعية الجهة الممولة  

أما القسم الثالث فيشمل، استشراف مدى انخراط الصحفي أو اإلعالمي في مجتمعه من خالل 

معرفة مدى إلمامه بالمناخ القانوني والعملي لممارسة العمل الصحفي واإلعالمي في بلده وكذلك 

                                                 
 .10استمارة الدراسة ملحق رقم  -81
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 الصحفيين، و تقييمه لحالة حرية الرأي والتعبير والحصول على دور النقابات المهنية خاصة نقابة

المعلومات في دولته، وإذا ما كان هناك محظورات سياسية تفرضها الدولة على بعض 

الموضوعات وما يمكن أن يتعرض بسببها الصحفي أو اإلعالمي إلى المساءلة القانونية، وتقييمه 

وف على السلبيات في األداء الصحفي، وشمل هذا القسم لألداء الصحفي واإلعالمي في بلده، والوق

  ).28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 1-20، 20، 2-5، 1-5، 5(األسئلة أرقام 

والقسم الرابع يتناول تصورات عينة البحث لموضوعات وطرق التدريب والتأهيل لإلعالميين 

ية مثل الموضوعات التي والصحفيين وهي تضم مجموعة من األسئلة حول الجوانب الموضوع

يجب أن يتم التدريب عليها خاصة الجانب القانوني منها وأولوية هذه الموضوعات، ثم الجوانب 

عربي، (التنظيمية مثل العوامل الحاسمة في تحديد المشاركة في دورات تدريبية، طبيعة المدرب 

األقصى لعدد ساعات التدريب والحد األدنى واألقصى لعدد أيام التدريب، ثم الحد األدنى و) أجنبي

في اليوم الواحد، والحد األدنى واألقصى لمدة جلسة التدريب، وكذلك تحديد طريقة حصول 

المتدربين على المادة التدريبية هل قبل بدء التدريب أو في أول يوم أو في آخر يوم تدريب أو في 

 التدريبية نفسها، وهل يفضل أوراق  لتتناول المادةةبداية أو نهاية كل جلسة تدريبية، تنتقل األسئل

، 13، 12، 11، 7، 1(ويضم هذا القسم األسئلة أرقام . تدريبية أو أدلة إرشادية، وطرق توزيعها

  )19، 18 أ،ب،ج،د، 17، 16، 15، 14

. ثم يأتي القسم  الخامس واألخير حول تقييم استمارة االستبيان ومساحة القتراحات بتطويرها

سم خاص بخلفية أساسية حول البيانات األساسية لكل فرد من أفراد العينة من وتختتم االستمارة بق

خالل بيانات خاصة بالسن والنوع والمؤهل الدراسي وسنة التخرج وسنوات الممارسة الفعلية 

للمهنة وجهة العمل، وأخيراً أية مالحظات يريد الصحفي أو اإلعالمي إضافتها وهذا القسم غير 

سي من هذا القسم هو محاولة التأكد من أن العينة تطابق السمات التي سبق والهدف األسا. مرقم

  .وأن تم وضعها لهذا الغرض

 وكما سبق القول فقد تم اختيار ست دول عربية تمثل إلى حد كبير االختالفات والتباينات في 

اعتبارها العالم العربي وهذه الدول الست هي األردن، البحرين، لبنان، المغرب، مصر، واليمن ب

  .تمثل بشكل أو بآخر العالم العربي بثقافاته، ونظمه السياسية المختلفة

  .وسوف يناقش هذا الفصل بشكل أولي السمات العامة لعينة الدراسة
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  عينة الدراسة . 2

  1شكل رقم 
  توزيع عدد المبحوثين على الدول العربية محل الدراسة
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األردن رين  البح ان  لبن رب  المغ مصر  ن   اليم

 من الصحفيين واإلعالميين من ست دول عربية هي 504تم ملء هذا االستبيان من خالل 

لمغرب ومصر واليمن، غير أن هذا الرقم غير موزع بالتساوي بين األردن والبحرين ولبنان وا

الدول الست، حيث 

شكلت مصر أكبر 

الدول في عدد 

المبحوثين، حين 

جاءت المغرب في 

المركز األخير، 

ويوضح الشكل رقم 

 عدد المبحوثين في 1

كل دولة من الدول 

  .الست

ا تضم أكبر عدد من الصحفيين ويمكن فهم لماذا جاءت مصر في المركز األول باعتبار أنه

واإلعالميين، إذ يبلغ عدد الصحفيين المقيدين في جداول نقابة الصحفيين ما يزيد على األربعة 

آالف صحفي، أما غير المقيدين فعددهم يتجاوز هذا الرقم بكثير وإن كان ال يمكن حصرهم لعدم 

  . بجداولهاتمتعهم بنقابة تحمي مصالحهم، حين ترفض نقابة الصحفيين قيدهم

  2شكل رقم 
  نس حسب الجنتوزيع عدد المبحوثي

النوع

ذآر
%68

أنثى
%32

ذآر

أنثى

أما المغرب فيرجع تدني عدد الصحفيين فيها إلى أن مشكالت عاقت االتفاق مع مؤسسة 

شريكة للعمل هناك األمر الذي اضطر مركز حماية وحرية الصحفيين إلى إرسال أحد باحثيه 

 الصحفي األستاذ بسام بدارين عضو مجلس –األساسيين 

قدس العربي نقابة الصحفيين األردنيين ومراسل جريدة ال

 إلى المغرب، إلجراء أعمال البحث –في األردن 

الميداني بنفسه هناك، وبالتالي لم يتمكن من تعبئة عدد 

  .مناسب من االستمارات

وينبئنا التحليل اإلحصائي إلى أنه قد تم مراعاة 

التوازن الجنسي وتوزيع العينة بين سيدات ورجال وفقاً 
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حث الرئيسي، حيث جاءت نسبة الرجال في عينة الدراسة للخطوط اإلرشادية التي وضعها البا

  .2، وهو ما يؤكده الشكل رقم %32وجاءت نسبة السيدات % 68
  

  

وعلى مـستوى   

ــسي  ــع الجن التوزي

جاءت مـصر مـن     

أكثر الـدول الـست     

إخالالً به، إذ وصل    

 88عدد الرجال إلى    

 من أفراد العينة    اًفرد

في حين اقتصر عدد    

 19السيدات علـى    

 تليهـا األردن    فقط،

ــدد  ــغ ع ــث بل حي

 سيدة فقط، في حين جاءت لبنان في المرتبة         27 واقتصر عدد السيدات على      74الرجال في العينة    

األولى من حيث التوازن على حسب الجنس في توزيع أفراد العينة حيث بلغ عدد الـسيدات فـي                  

 29 في مقابل    21ي العينة   ، تليها البحرين حيث بلغ عدد السيدات ف        رجالً 55 في مقابل    51العينة  

  .3، وهو األمر الذي يوضحه الشكل رقم رجالً

  3شكل رقم 
  توزيع عدد المبحوثين على جنس المبحوثين تبعا للدول
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األردن البحرين لبنان المغرب مصر اليمن 

ذآر
أنثى

  4شكل رقم 
راعى فريق العمل أن   توزيع عدد المبحوثين تبعا للفئة العمرية

تكون العينة ممثلة لكافة 

الفئات العمرية العاملة بمجال 

الصحافة واإلعالم، إذ جاء 

 من إجمالي أفراد% 44.6

 العينة من لم يبلغوا الثالثين

 من عمرهم وهم الممثلين

 الصحفيين لشباب

ميين وبعضهم اليزال واإلعال

السن

225 248
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0

50
100
150
200
250
300

أقل من 30عاما من 30- 49
عاما

فأآثر 50 ال اجابة  

السن 
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من أفراد العينة في الفئة العمرية من الثالثين إلى % 49.2في مرحلة الدراسة الجامعية، ووقع 

التاسعة واألربعين من عمرهم، وهم يمثلون جيل الوسط صاحب خبرة كبيرة في المجال الصحفي 

 العينة، ولم يسجل من% 3.4واإلعالمي، ولم تتجاوز نسبة من تجاوزوا الخمسين عاماً أكثر من 

  .4من العينة بياناتهم الخاصة بالعمر، وهو ما يوضحه الشكل رقم % 2.8

 على أن تلك النسبة اإلجمالية تختلف عند مراجعة كل دولة على حدة، والصحفيين

 واإلعالميين الذين تم استهدافهم من قبل المؤسسات التي قامت بالتعامل مع الصحفيين

 ب اإلعالميين والصحفيين من هم أقل من ثالثين عاماً النسبةفقد مثل شبا. في كل دولة

، تليها اً شخص51، تأتي بعدها اليمن اً شخص73الغالبة في العينة المصرية حيث بلغ تعدادهم 

 13 وتأتي في المرتبة األخيرة المغرب واألردن بعدد اً شخص27 ثم البحرين اً شخص48لبنان 

 .اًشخص

  عاماً شهدت أعلى نسب المشاركين في العينة49لى  إ30وفي الفئة العمرية من 

 ،اً شخص34، ثم مصر 46، ثم لبنان اً شخص49، يليها اليمن اً شخص82األردنية بعدد 

 اً عاماً فقد شهدت تواجد50أما الفئة العمرية أكثر من . اً شخص16 وأخيراً البحرين 21المغرب 

 مشاركين، تلتهما البحرين والمغرب بمشاركين 6ي  إذ تساوت العينتان األردنية واللبنانية فاًضعيف

  . 5وهو ما يشير إليه الشكل رقم. اثنين لكل دولة، ثم مشارك من اليمن والمشاركين من مصر

 
  5شكل رقم 

  توزيع عدد المبحوثين تبعاً للفئة العمرية في كل دولة
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  6شكل رقم 
  

  توزيع عدد البحوثين تبعاً للمؤهل الدراسي في كل دولة

0 يناير-00 0

52
44

4

36.4
45.4

18.2

29.4

64.7

5.9
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فوق الجامعية دراسة جامعية دارسون ومؤهالت متوسطة

لمؤهل الدراسي 

األردن

البحرين

لبنان

المغرب

مصر

اليمن 

  وفيما يتعلق بتوزيع العينة على حـسب المؤهـل الدراسـي، فقـد راعـى فريـق البحـث                  

ــن ح   ــة م ــساحة اإلعالمي ــي ال ــود ف ــاين الموج ــة التب ــشمل العين ــلأن ت ــث المؤه   ي

ــا    ــية أوله ــات أساس ــالث مجموع ــى ث ــية إل ــات الدراس ــسيم الفئ ــم تق ــي وت   الدراس

  الحاصلون على دراسات عليا وما بعد الجامعية مثل الدبلومات ودرجتي الماجستير والـدكتوراه،            

  ،سوالثانيــة الحاصــلون علــى الدرجــة الجامعيــة األولــى مثــل الليــسانس أو البكــالوريو

ــرة  ــة واألخي ــة الثالث ــلون  والفئ ــة أو الحاص ــة الدراس ــي مرحل ــوا ف ــم الزال ــن ه    م

  . 6على مؤهالت أقل من الجامعية وهو ما يوضحه الشكل رقم 

وحسب هذا التقسيم جاءت أعلى نسبة للحاصلين على شهادات عليا فوق الجامعية في العينة 

عينة، ثم من ال% 36.4من أفراد العينة، تلتها البحرين بنسبة % 52األردنية حيث بلغت نسبتهم 

. من العينة% 5، وأخيراً مصر بنسبة %17.9ثم المغرب % 21.8، فاليمن بنسبة %29.4لبنان 

في حين جاءت مصر في المرتبة األولى في نسبة الصحفيين واإلعالميين الحاصلين على الدرجة 

، ثم %64.7ثم لبنان % 79.9من العينة تليها المغرب بنسبة % 90الجامعية األولى بنسبة 

وجاءت النسبة األعلى %.  36.4، وأخيراً اليمن بنسبة %44، %45.4حرين واألردن بنسبتي الب

في أفراد العينة الذين هم ال يزالون في مرحلة الدراسة أو الحاصلين على مؤهالت دون الجامعية 

، %5، فمصر %5.9من العينة، ثم لبنان % 18.2، تلتها البحرين %41.8في العينة اليمنية بنسبة 
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في المغرب وال يوجد ممثلين لهذه الفئة في % 4خيراً المغرب واألردن حيث جاءت نسبة وأ

  .األردن

  7 شكل رقم
  توزيع عدد المبحوثين تبعاً للمؤهل الدراسي في كل دولة

المؤهل الدراسي

فوق 
الجامعية 
 %27

دراسة  
جامعية
 %60

دارسون  
ومؤهالت  
متوسطة
 %13

  8شكل رقم 
  توزيع عدد البحوثين على سنوات التخرج

3 0 0

1 3 9

4 4

4 4 1 3

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0

2 0 0 0
دث  فأح

1 9 9 0 -
1 9 9 9

1 9 8 0 -
1 9 8 9

1 9 7 0 -
1 9 7 9

1 9 6 0 -
1 9 6 9

ة  ال اجاب

رج   نة التخ س

رج   نة التخ س

وتشـير اإلحصــاءات 

السابقة ووفقاً لما يظهره 

 إلى أن النسبة 7الشكل رقم 

الغالبة على العينة هي من 

حملة الدرجة الجامعية األولى 

من العينة، تليها % 60بنسبة 

للحاصلين على % 27

هالت وشهادات دراسية مؤ

فوق الجامعية من قبيل 

الدبلومات والماجستير 

والدكتوراة، وأخيراً جاءت 

للحاصلين على مؤهالت متوسطة أو دون الجامعية أو من هم ال يزالون في % 13النسبة األقل 

مرحلة الدراسة الجامعية، وهي إلى حد كبير نسب أقرب للنسب الواقعية في الحياة اإلعالمية 

  . صحفيةوال

أما عن توزيع العينة 

على حسب سنوات التخرج 

ونظراً للتباين الكبير في 

الفئة العمرية لألفراد العينة 

وكذلك المؤهالت الدراسية 

التي بحوزتهم فقد أفرز هذا 

التباين اختالفاً وتنوعاً في 

سنة التخرج لكل فرد من 

انظر الشكل (أفراد العينة 

إذ أنه نظراً للنسبة ) 8رقم

لكبيرة لعدد المبحوثين من ا
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أصحاب الفئات العمرية الصغيرة فقد جاءت النسبة األعلى للمبحوثين من شباب الخريجين حيث 

 4 في عقد التسعينات، ثم اً خريج138، يليهم اً خريج308، 2000بلغ عدد من تخرجوا بعد عام 

 العينة معلومات حول سنة  من أفراد13في عقد الثمانينات، وأربعة في عقد السبعينات، ولم يذكر 

  .تخرجهم

  9شكل رقم 
  توزيع عدد المبحوثين على سنوات التخرج حسب كل دولة

84

1718 19

7
2 4

81

20

4
1

7

20

7

1 2 1

60

29

14

1
3

50

34

12

2 4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

فأحدث 2000 1990-1999 1980-1989 1970-1979 1960-1969 ال اجابة

األردن
البحرين
لبنان
المغرب
مصر
اليمن 

  10شكل رقم 
  توزيع عدد البحوثين سنوات ممارسة المهنة

وكما تفاوتت 

سنوات تخرج 

أفراد العينة على 

المستوى المحلي 

فقد شهدت أيضاً 

تفاوت على 

مستوى الدول، إذ 

جاءت األردن 

ولبنان في المرتبة 

األولى والثانية في 

بنان ، ولاً خريج84 وحتى اآلن حيث سجلت األردن 2000عدد المبحوثين ممن تخرجوا منذ عام 

 في العينة 50، و60، تلتهما مصر واليمن حيث بلغ عدد الخريجين من مصر في العينة 81

 وجاء عدد الخريجين في هذه اً خريج18اليمنية، وأخيراً البحرين والمغرب إذ سجلت البحرين 

  .7الفترة الزمنية من المغرب 

وفي فترة التسعينيات بلغ 

عدد الخريجين في العينة 

، 29يها مصر ، تل34اليمنية 

وتساوى كل من لبنان 

، ثم اً خريج20والمغرب بعدد 

 للبحرين، وأخيراً اً خريج19

وفي .  لألردناً خريج17

الثمانينات جاء عدد الخرجين 

 14في العينة المصرية 

ة سنوات الممارسة الفعلي

0

50

100

150

200

250

اقل من 5 من 5 الى 9 من 10 الى
14

من 15 الى
19

من 20 الى
24

من 25 الى
30
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، ودون وجود لهذه الفئة ضمن 4، ولبنان 7، وكل من المغرب والبحرين 12، ثم اليمن اًشخص

 من اليمن، وواحد من مصر، 2 خريجين ضمن العينة 4ت حقبة السبعينيات وضم. العينة األردنية

ثم أربعة آخرون في حقبة الستينيات موزعة اثنين لكل من المغرب . وآخر من المغرب

  .والبحرين

  ويعد توزيع العينة حسب سنوات الممارسة الفعلية للمهنة

اإلعالمي من خبرة إذ أن واحد من المؤشرات الهامة التي تعكس حجم ما لدى الصحفي أو 

السن وتاريخ التخرج ال يعني بالضرورة خبرة في المجال الصحفي أو اإلعالمي إذ أن هناك 

العديد من الحاالت من الصحفيين الذين بدأوا حياتهم في مهنة مختلفة ثم انتقلوا إلى الصحافة 

% 47.2 أي بنسبة اًشخص 238فقد سجلت فترة الخبرة أقل من خمسة أعوام النسبة الكبيرة .حديثاً

، يليها فئة 23.2 سنوات أي بنسبة 9 إلى 5 ضمن فئة الخبرة من اً شخص117من العينة، و 

، وخمسة عشر %15 من المبحوثين أي بنسبة 76 عاماً وقد شملت 14 إلى 10الخبرة من 

هنة لفترة  مبحوثين مارسوا الم8 عاماً، وأخيراً 24 إلى 20 لديهم خبرة ما بين اً وإعالمياًصحفي

  . عاما30ً إلى 25ممتدة ما بين 

مما يؤكد على أن العينة تمتلك من الخبرة ما يكفيها للمساعدة في رسم استراتيجيات التدريب 

  .في دولها والعالم العربي

  11شكل رقم 
   سنوات ممارسة المهنة حسب الدولةتوزيع عدد المبحوثين على
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اقل من 5 من 5 الى 9 من 10 الى 14 من 15 الى 19 من 20 الى 24 من 25 الى 30

سنوات الممارسة الفعلية
األردن
البحرين

لبنان
المغرب
مصر
اليمن 

وعلى مستوى الدول فقد جاءت الغالبية العظمى من العينة المصرية ضمن مجموعة الذين 

مارسوا المهنة أقل 

ات من خمس سنو

حيث بلغ عدد 

المسجلين في العينة 

 أي اً شخص89

من % 83.2بنسبة 

إجمالي العينة، تليها 

 55لبنان بـ 

، وتأتي اًشخص

المغرب في المرتبة 

 12األخيرة بعدد 
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 سنوات سجلت األردن 9 إلى 5وفي المجموعة الثانية التي مارست المهنة لفترة ما بين . اًشخص

، وجاءت البحرين في المرتبة األخيرة بستة 28ها لبنان ، يلياً شخص39نسبة مرتفعة بعدد 

 إلى 10 العمل الصحفي واإلعالمي فترة ما بين اأما المجموعة الثالثة والتي مارسو. صحفيين فقط

، اً شخص16، ثم تلتهم لبنان بعدد اً شخص26 عاماً فقد تساوت كل من اليمن واألردن بعدد 14

وضمت المجموعة الرابعة الذين مارسوا . ي واحد فقطوجاءت مصر في المرتبة األخيرة بصحف

 12 عاماً فقد سجلت العينة األردنية 20 إلى 15العمل الصحفي أو اإلعالمي لفترة ما بين 

وجاءت المجموعة الخامسة لتضم . ، وأخيراً مصر بشخص واحد أيضا11ً، تلتها اليمن اًشخص

، ثم 4 أشخاص، واألردن 5جلت فيها اليمن  عاماً وس25 إلى 20 المهنة لمدة ما بين امن مارسو

  .1،وأخيراً المغرب 2 والبحرين 3لبنان 

 عاماً فقد تساوت كل من 25 المهنة ألكثر من اوفي المجموعة األخيرة التي تشمل من مارسو

  .األردن والمغرب واليمن بشخصين، كما تساوت مصر والبحرين بشخص واحد فقط

حفي يعتبر المكان الذي يعمل فيه الص

مؤشرا على طبيعة التدريب الذي يرغب 

فيه، وفي إشارة إلى المعلومات الخاصة 

 اًبجهة العمل وطبيعته وإذا ما كان صحفي

 وطبيعة المهمة إذا ما كانت اًأم إعالمي

صحفية أو فنية أو منصب سكرتير، أو 

من % 20مدير، أو رئيس تحرير فقد امتنع 

المبحوثين عن تسجيل بيانات في هذا 

زء، مكتفيين بما سجلوا من بيانات في الج

  .باقي األجزاء في استمارة االستبيان

  12شكل رقم 
  توزيع عدد البحوثين حسب تسجيل بيانات جهة العمل

جهة العمل 

اشار الى 
جهة العمل

%80

ال اجابة
%20

وقد سجلت الدول محل البحث تفاوتاً كبيراً في أعداد من سجلوا بياناتهم وأعداد من تركـوا هـذا                  

الجزء بال بيانات، إذ تعد المغرب ومصر من أقل المبحوثين نسبة تركاً لهذه الخانة من البيانـات                 

  .13ن ثم لبنان أكثر هذه الدول نسبة في ترك هذا الجزء، على ما يوضحه الشكل رقم وتعد األرد
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  13شكل رقم   
  توزيع عدد المبحوثين حسب تسجيل بيانات جهة العمل
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االردن البحرين لبنان المغرب مصر اليمن

ال اجابة
اشار الى جهة العمل

  

  

  

  

  

  

من العينة تعمل كصحفي أو مندوب صحافة أو % 33.3 فقد سجلت العينة األردنية نسبة 

يشغلون وظيفة % 13.3يعملون كمحررين أو مدقق لغة، % 26.7مراسل وكالت أنباء، ونسبة 

 16.7مساعد رئيس تحرير، باإلضافة إلى أن نسبة % 10س قسم، ونسبة مدير تحرير أو رئي

منها من المحررين و % 40أما في العينة البحرينية فقد ضمن . يعملون مذيعين ومعدي برامج

وتضم فئة % 26.3من الصحفيين، وترتفع هذه النسبة في العينة اللبنانية إلى % 20مدققي اللغة، 

% 7.9من الكتاب الصحفيين، % 21.1، كما تشمل العينة نسبة %15.8معدي البرامج والمذيعين 

وبلغت نسبة المحررين والصحفيين سواء في التلفزيون أو . ممن يشغلوا منصب سكرتير التحرير

اضافة إلى نسبة % 2.8في العينة المغربية، ونسبة مديري مؤسسة إعالمية % 88.5الصحف إلى 

يون المغربي، وترتفع هذه النسبة بشكل كبير في العينة للمذيعين ومعدي البرامج بالتلفز% 5.8

لمن يعملون كمستشارين سواء في الصحافة أو اإلذاعة أو % 50المصرية والتي سجلت 

للعاملين في وظائف % 12.5، ثم %37.5التلفزيون، وبلغت نسبة الصحفيين في العينة المصرية 

منية احتلت فئة المحررين والمدققين وفي العينة الي.واإلعالميةإدارية في مؤسسات صحفية 

، وبلغت نسبة العاملين %42.9اللغويين نسبة 

في وظائف إدارية ومديرين التحرير 

من إجمالي العينة % 14.2والعاملين باإلذاعة 

  .اليمنية

  14شكل رقم 
  توزيع عدد المبحوثين حسب إجادة لغة أجنبية

ة    ة أجنبي ادة لغ اج

82%

15%
3%

نعم 

ال 

ة ال اجاب
تعد إجادة اللغات األجنبية واحدة من 

المؤهالت الهامة واألساسية في العمل 

ن اإلطالع الصحفي واإلعالمي حيث تمكنه م
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على كل ما هو جديد وقراءة المعلومات واألخبار من مصادرها دون االتكال على مؤسسات 

الترجمة، أو اإلعالم الحكومي الذي غالباً ما يغير في كثير من أسلوب وطريقة كتابة األخبار 

لة المترجمة، ومن ثم فقد اهتم فريق البحث بوضع إجادة لغة أو لغات أجنبية كواحدة من األسئ

التي يتم من خاللها تقييم العينة المبحوثة من الصحفيين واإلعالميين، ومن المثير لالهتمام أن 

 دول قد شهدت 6 من الصحفيين واإلعالميين مقسمين على 504العينة موضع البحث والتي بلغت 

غت ، وبل%82نسبة عالية في إجادة لغة أو أكثر أجنبية فقد بلغت نسبة من يجيدون لغة أجنبية 

عن اإلجابة عن هذا السؤال وفقاً لما يوضحه % 3وامتنع % 15نسبة من ال يجيدون لغة أجنبية 

  .14الشكل رقم 

  15شكل رقم 
  أجنبيةتوزيع عدد المبحوثين حسب إجادة لغة 

84.2
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االردن البحرين لبنان المغرب مصر اليمن 

ال اجابة 

ال 
نعم

،، تلتها %100 سجلت لبنان أعلى نسبة إجادة  في اللغات بلغت 15ووفقاً للشكل رقم 

% 75.7فمصر بنسبة % 76، ثم البحرين بنسبة %84.2ثم األردن بنسبة % 94.7المغرب بنسبة 

% 58.8وأخيراً اليمن بنسبة 

وسوف نقدم تفصيالً للغات 

التي يجديها األفراد الممثلين 

لكل عينة ودرجة إجادتها عند 

التعرض لهذا الجزء في القسم 

  . الخاص بالتعليم في البحث

خالصة ما سبق أن 

إجمالي العينة تعتبر ممثلة 

ص نتائج تخص تلك الدراسة وصحيحة، وموافقة بشكل عام للخطوط اإلرشادية ويمكن استخال

  .منها

אא   97 



אא 98 



אאJאא 
  

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @

  
  
  
  
  

  أوضاع التعليم والدراسة
  اإلعالمية يف البلدان

  حمل الدراسة

  املشكالت والتصورات

يستند هذا الجزء من الدراسة على التقارير التي أرسلتها المؤسسات الشريكة حول حالة 

 اإلعالمية في بالدها وقد قمنا بإرفاقها بهذه الدراسة، وتلك التقارير هي اإلعالم والتدريبات

عرض في حقيقة أمرها لنتائج المقابالت المعمقة التي قامت كل مؤسسة شريكة بإجرائها مع عدد 

من الشخصيات اإلعالمية أو المتصلة باإلعالم في دولها على النحو الذي أوضحناه في الفصل 

  .السبق

  .إطاللة أولية:  اإلعالميةالخريطة )1(

. تتنوع شكل الخريطة اإلعالمية من قطر عربي آلخر وفق مساحة الحرية والتنوع السائدة

  .وتعني الخريطة اإلعالمية نوعية اإلصدارات الصحفية، الخط الفكري لكل منها

  لبنانجمهورية ) 1-1(

موعة والمكتوبة وتنوعها، ال تزال الساحة اإلعالمية تتميز بوفرة مؤسساتها المرئية والمس

المنظر وال يزال ). قطر، أبو ظبي، دبي(وذلك رغم طفرة الفضائيات في الخليج العربي 

ومضات من الحرية في المحطات " بريق" اللبناني يتميز بمساحة من الحرية، رغم اإلعالمي

 التهديدات ورغم محاوالت تقليص هذه المساحة ورغم...). كالجزيرة والعربية(العربية األخرى 

لهيمنة فترة االضاغطة على الجسم اإلعالمي ككل من بعض الجهات السياسية وخصوصاً خالل 

في  المتالحقة خسارتها رغم المضيالمخابرتية السورية، تمكنت الوسائل اإلعالمية في لبنان من 

 ما يبثّ فيما يتعلق بالقنوات التلفزيونية هناك. ورها الحقيقي في السنوات األخيرة الماضيةد

وحدد قانون اإلعالم المرئي والمسموع عدد . أرضياً وفضائياً ومنها ما يقتصر بثّه على الفضائي
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المؤسسات اإلعالمية في لبنان، لكن ذلك لم يحل دون عمل قسم من التلفزيونات من األراضي 

عربية، قناة قناة المرأة ال: ومنها" (من خارجها"والبث )  أو مكاتباستوديوهاتلديه (اللبنانية 

أي ( جانب تلفزيون الدولة  إلى...).بي، قناة العالم، قناة السومرية، العربية، الحرة.أن.آي

تلفزيون المستقبل، المؤسسة : هناك عدد كبير من التلفزيونات الخاصة وهي") تلفزيون لبنان"

 –بنانية لإلعالم أن، المجموعة الل.بي.، الشبكة الوطنية لإلرسال أن.سي.بي.اللبنانية لإلرسال ال

، )2002م أقفلت بقرار قضائي عا. (في.تي.، مر تلفزيون أم.في. تي. المنار، تلفزيون الجديد نيو

أما  ).وهما مقفلتان. (في.تي.آي، وشبكة المشرق المتحدة يو.أن.سي.والشبكة المستقلة لإلعالم آي

ومنها السياسي والفني : لفئة األولىا. فئتين، فئة أولى وفئة ثانية إلى بالنسبة لإلذاعات فهي مقسمة

، شركة لبنان الحر لإلنتاج .أن.بي.شركة إذاعة الشرق، شركة إذاعة أن: ، وهيواالجتماعي

، )أي صوت لبنان(، الشركة العصرية لإلعالم )أي صوت الشعب(والبث، الشركة العالمية للبث 

، صوت فان، صوت )سالشركة الشبكة الدولية لإلر(شركة إذاعة صوت الغد، صوت الحرية 

بيروت ولبنان الواحد، إذاعة صوت الوطن، المجموعة اللبنانية لإلعالم، الدولية للمشاريع 

 إذاعة من الفئة الثانية، ومنها 15 إلىإضافة ). أقفلت بقرار قضائي(اإلعالمية، إذاعة جبل لبنان 

وراديو وان، وشركة إذاعة إذاعة البشائر، : الديني، ومنها ما يبثّ المنوعات الغنائية، ومنها

أن العديد من اإلعالميين اللبنانيين  والجدير ذكره .).أس.بي.أم(سترايك وشركة راديو هللويا 

وإذاعة " مونت كارلو"، وراديو ."سي.بي.بي"ال: يعملون في إذاعات تبث من خارج لبنان ومنها

   ).كيةياألمر" (سوا"

:  لبنان فعديدة ومن أبرزها الصحف اآلتيةأما بالنسبة للمطبوعات السياسية الصادرة في

، لوريان )أو البلد(المستقبل، األنوار، صدى البلد  الحياة، الديار، السفير، النهار، الشرق األوسط،

 البيرق إلىإضافة ) ليزيةنجاللغة اإلبوتصدر (، الديلي ستار )وتصدر في اللغة الفرنسية(لوجور 

الدبور، الصياد، األسبوع : من أبرزهافالمجالت السياسية  امأ. والشراع والشرق والكفاح العربي

، مجلة )تصدران باللغة الفرنسية( المسيرة، الريفودوليبان وماغازين -العربي، األفكار،  النجوى 

  .اآلداب، صدى لبنان، المحرر والحوادث وغيرها

  )الفرع األول (وثيق  وحول حالة اإلعالم المكتوب في لبنان تقول األستاذة في كلية اإلعالم والت           

 نهوند القادري وعضو جمعية باحثات أن هناك ثالث مشكالت رئيسية تواجه الصحافة في لبنان              

غياب المهنية وغلبة الطابع السياسي على أداء الصحفي،وغياب اإلبداع، وغيـاب المـساءلة              هي
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عوبة الحصول  التزام العاملين في الصحافة بقواعد المهنة، وغياب التخصص والتعمق، وص          وعدم

                                                .82)("على المعلومات

ومن ناحية أخرى يرى األستاذ طوني الحاج  رئيس قسم المدنيات بصحيفة النهار اللبنانية أن 

مشكلة اإلعالم اللبناني تتلخص في غياب المؤسسات، وغياب فكرة الدولة بالمفهوم 

  . 83)(" فكرة المواطنةالعصري،إضافة إلى غياب

وعلى الرغم من كل تلك المشكالت فإن بعض الخبراء الزال يرى أن اإلعالم اللبناني هو 

  . 84)(المميز في المنطقة العربية، وأنه ال زال يتمتع بمساحة حرية هي األهم في العالم العربي

ه من مساحة واسعة على أن ذلك قد تراجع قليالً خاصة بعد دخول الفضائيات العربية بما إتاحت

شيئاً فشيئاً فقسم كبير من "للحوار الحر، بل يرى البعض أن مساحة الحرية في لبنان تتقلص 

" ، كما يرى هؤالء الخبراء "اإلعالم في لبنان موجه، وقسم آخر من الصحفيين لديه مصالح معينة

                                                 
أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها الصحافة اللبنانية تتلخص في غياب المهنية أي أن الصحفيين  "" تقول سيادتها حصرا  -82

راً منهم يعمل كأي موظف آخر في مؤسسة عادية وهو ما يعملون في السياسة أكثر مما يعملون في الصحافة، كما أن عدداً كبي

يؤدي إلى غياب اإلبداع وعدم إمكان التغيير الذي يكلّف ثمناً ال تستطيع الصحافة دفعه ألنها غير قادرة على ذلك، فتقوم 

الق المهنة يؤدي إلى إن غياب تعريف واحد ألخ. هذه آفة الصحافة عالمياً لكنها مضاعفة في منطقتنا . بمسايرة الواقع كما هو

المشكلة األخرى هي غياب التخصص والتعمق " ، وتستطرد لتقول "غياب المساءلة وعدم التزام العاملين في مجال اإلعالم بها 

في مجال معين كما هو سائد عالمياً، إلى صعوبة الوصول إلى المعلومات بسبب قلة مراكز األبحاث والمعلومات، وفي حال 

 يمكن مراجعة شهادتها إلى " الوصول إلى المصادر من الصعب أن يميز بين المعلومة الصحيحة والخاطئةتمكّن الصحفي من

 .3 تقرير لبنان مرفق رقم –منتدى التنمية والثقافة والحوار 
لك ألن لديها أمل دوماً، وذ"إن الساحة اإلعالمية في لبنان " يقول في شهادته إلى منتدى التنمية والحوار حول الموضوع  -83

فاللبناني بطبعه ال يرضخ، فكيف . اإلعالم اللبناني بمفهومه نشأ حراً ألنه قائم على حرية اآلراء المترسخة في تركيبة شعبه

فاللبناني لديه . من زعيم معين اليوم من الممكن أن يهاجمه في الغد" قبض"باإلعالمي أو صاحب المؤسسة اإلعالمية الذي وإن 

وأكبر مثال في . ولفت إلى ضرورة استثمار هذه الميزة من أجل تحقيق تقدم على الصعيد اإلعالمي. تمردهذه الفردية وهذا ال

فهو ال يركع مهما واجه من . ثالثين عاماً من الحروب واالضطهاد مرت ولم يخضع اللبناني"رأيه على أمكان النهوض أن 

والدولة ذات المفهوم العصري، إضافة إلى مواطنية صحيحة وأكّد على الحاجة الملحة إلى بناء المؤسسات، ". ظروف ومحن

 . مرجع سابق.3 مرفق رقم تقرير لبنان. لتتحسن األوضاع وتنعكس على الساحة اإلعالمية ككل
 يبقى إعالماً مميزاً في المنطقة، وهو يقترب إلى  إن اإلعالم في لبنان، رغم مساوئه الكثيرة،"زين الدين   أحمديقول األستاذ -84

د كبير من مفهوم اإلعالم بمعناه الحديث، كما ويلعب دوراً مؤثراً في النقاش الوطني وفي التأثير في الرأي العام وصنّاع ح

. القرار على المستوى الوطني، وذلك بفضل تراثه الغني بخبرة طويلة نسبياً وهامش التحرك الذي يوفره النظام السياسي

لما كنا نتمتع بإعالم مقبول إلى هذا الحد، أظن أن التركيبة الطائفية  فتقد هذه التعددية وأضاف أنه ربما لو كنا في نظام آخر ي

يمكن مراجعة أقواله نصاً في ". إلى خبرة الصحفيين اللبنانيين وانفتاحهم على العالم على مساوئها هي التي توفر مناخ الحرية،

 .3تقرير منتدى التنمية والثقافة والحوار مرفق رقم  
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هناك فبات . أن ظروف العمل السيئة وضعف الرواتب ساهم في ارتهان بعض الصحفيين

وانتشر هذا الواقع في أوساط الصحفيين الجدد حيث أن الراتب في . صحافيون لديهم مصالح مالية

  .85)("مؤسسة واحدة ال يكفي مما يضطرهم إلى العمل في وسائل عدة

تسحب أفضل " شفاطة إعالمية جديدة "ليس هذا فقط، ولكن هناك ما أطلق علية البعض 

ى دول أخرى، األمر الذي أدى إلى خسارة لبنان لجيل كامل من  من لبنان إلنالصحفيين اللبنانيي

 له، التي تخرج إلى الواقع المهني وهي ضعيفة بحكم يمكن أن يعلم األجيال التالية كان ناإلعالميي

  .86)("انهيار النظام التعليمي

افة مشكلة أخرى يلفت انتباهنا إليها البعض وهي الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحفيون إض

  . 87)(إلى استغالل بعض السياسيين لألعالم من اجل مصالحهم الذاتية

 أبرز المعوقات أمام حرية واستقالل الممارسة ويرى البعض أن مصادر التمويل تعتبر  من

   .88)( في لبنانالصحفية

                                                 
 في شهادته لمنتدى التنمية والثقافة والحوار إلى رئيس قسم التواصل واإلعالم في جامعة القديس يوسف، بسكال مونان قول ي -85

مع دخول الفضائيات العربية وخاصة "ولكن .  ال يزال يتمتع بمساحة من الحرية هي األهم في العالم العربي" أن لبنان 

، وإن كانت مجمل هذه الوسائل اإلعالمية الفضائية تضم إعالميين "ية اإلعالميةأرض الحر"لم يعد لبنان يمثل " الجزيرة"

من هنا نرى أن الساحة اإلعالمية في لبنان ال تتيح لموارده البشرية بأن تنشط فلذلك نجد الكفاءات موزعة في إعالم . لبنانيين

 في لبنان تتقلص شيئاً فشيئاً فقسم كبير من اإلعالم في لبنان إن الحرية اإلعالمية:"وتابع قائالً". الغير عوضاً أن تبقى في لبنان

. لكني أعتقد أننا ال نزال كصحفيين لبنانيين وإعالميين رواداً في المنطقة. موجه، وقسم آخر من الصحفيين لديه مصالح معينة

إضافة إلى أن .  تكون في دبيوقد سبق لي وأسفت على أن الحكومات المتعاقبة لم تنشئ مدينة إعالمية في لبنان عوضاً أن

وانتشر . فبات هناك صحفيون لديهم مصالح مالية. ظروف العمل السيئة وضعف الرواتب ساهم في  ارتهان بعض الصحفيين

 ".هذا الواقع في أوساط الصحفيين الجدد حيث أن الراتب في مؤسسة واحدة ال يكفي مما يضطرهم إلى العمل في وسائل عدة
نظرنا إلى البلدان الخليجية واستقصينا كم يبلغ عدد الصحفيين اللبنانيين الذين يعملون في " ماحة أنه إذا س يقول األستاذ -86

فكم أخذ . التي أحدثها التلفزيون" الشفاطة الجديدة"هذا فضالً عن . وسائلهم اإلعالمية، نفهم الحجم الكبير الذي خسره لبنان

 مؤلفة من ىحلقة وسط. ؟ هناك حلقة تضعضعت)من المكتوب(فيين لبنانيين من صح" mbc"ـوال" أبو ظبي"و" دبي"تلفزيون 

 ".في الوقت الذي يأتي جيل ضعيف أصالً بحكم انهيار النظام التعليمي. كوادر في وسعها أن تعلمه وتفيده
أقالم لديها "نها لم تنف وجود ولك". الرقابة الذاتية"ما تعاني منه الساحة اإلعالمية هو أكثر  " بو فاضل اماجده  األستاذةتقول  -87

وأشارت من جهة ." في.تي.أم"ـوبالتأكيد، يتطلع الكّل حالياً إلى إعادة فتح محطة ال". الجرأة الكافية لطرح بعض الممنوعات

لتسيير  " يسعون إلى االستغالل الحاصل للوسائل اإلعالمية من قبل بعض السياسيين واألحزاب السياسية الذين"أخرى،

 ".وليس لمساعدة ومساندة ونهضة اإلعالممصالحهم 
. المال السياسي" دعم"تعيش على رأسمال األفراد أو اإلعالن أو غلب وسائل اإلعالم في بالدناأ"شمس  الدكتورة وتقول  -88

يهم ن التلفزيونات يملكها أفراد لدإالمشكلة تكمن في أنه ال توجد جريدة تعيش من بيع نسخها، وال من حصيلة إعالناتها، و

نه ال توجد شركات مساهمة فعلية للمؤسسات اإلعالمية بتكوين إداري يؤمن أمشاريعهم التي تسهل دخولهم عالم السياسة، و

فال يمكنك أن تبحث عن الحقيقة وعن لقمة . هذا فضالً عن مشكلة رواتب الصحفيين المتدنية. الحد األدنى من حرية التعبير
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 للقانون مشكلة أخرى  تظهر في المشهد اإلعالمي اللبناني وهي مشكلة ئاالستخدام السي

ما في الكثير من البلدان العربية فالسلطة التنفيذية عبر تحكمها في كثير من األحيان متكررة رب

بالسلطة التشريعية تستطيع أن تصدر قوانين مجحفة بحق اإلعالم، على أن هناك وفقاً لبعض 

اآلراء وضعاً قانونياً مقبوالً يجعل لدى الصحفي بعض الحصانات على أن ذلك ال بد وأن يقترن 

  .89)(خالقيات المهنةبرعاية أ

  المملكة المغربية ) 2- 1 (

 صحيفة تصدر ما بين يومية وأسبوعية أهمها مملوكة 700يوجد في المغرب أكثر من 

. لألحزاب وتنطق باسمها، وأغلبها يصدرها أشخاص عاديين ليسوا أعضاء في نقابة الصحفيين

سس المقاولة التجارية  تعمل على أ- وتحديدا الصحف الناطقة بالفرنسية-قليل من الصحف

  .الصناعية الصحفية وتحقق بعض األرباح

                                                                                                                            
في لبنان، هناك قواعد للممارسة المهنية متداولة بالعرف، أهم بكثير من تلك التي ينص . فسهالعيش في الوقت ذاته وباالهتمام ن

تعاني صحافة لبنان من . مكان خرقها وتغييرها حسب ضرورات المرحلةإيجعل من السهولة ب" عرفاً"لكن كونها . عليها القانون

  .الخاصة بإرسائه، ساهمت التلفزيونات  االستقرار األخالقي المهني مؤخراًانعدام

وال يوجد وسيلة إعالمية اليوم في . المال يشكل عائقاً أساسياً أمام حرية الصحفي"مونان أن بسكال  يقول ه نفساالتجاهوفي 

هناك مسئولون عن وسائل إعالمية يفضلون من اإلعالنات على عرض الحقيقة . وسعها أن تستمر دون المصادر المالية

ويجب التوقف ملياً أمام ما يحدث حالياً في عالم الوسائل اإلعالمية من تجمعها، فتتحول ممسوكة . ومصلحة القارئ أو المشاهد

تملك التلفزيونات والجرائد ويكون منطقهم تجاري وليس منطق تثقيفي أم . بيد مؤسسة تجارية واحدة ليس لها عالقة في اإلعالم

عة والتغطية المباشرة، مليء باألخطاء التي ترتكب في المضمون اإلعالم الذي يعيش عصر السر"والحظ مونان أن ". إعالمي

كما . ه ومعلوماتهوهذا خطر ألن األساس في العمل اإلعالمي أن يتأكد الصحفي من مصادر.  باللغة فقطأووليس باإلخراج 

فأين .  إلى إعالم تسليةاًإعالم الناس وإعالم التسلية، فيبدو أن اإلعالم عامة يتحول تدريجي/يمزج البعض بين العمل الصحفي

فلو أمتلك اإلعالمي التقنيات وانتفت من عنده . هي البرامج الثقافية وعلى أي محطات؟ هذا فضالً عن غياب لإلعالمي المثقف

فهنالك العديد من الصحفيين . والحظ مونان بأن ال حدود بين العمل السياسي والعمل الصحفي". الثقافة، يسقط عمله   الصحفي

وهذا ال يقتصر على لبنان إال أن الوضع بات فاضحاً .  يحلمون بأن يكونوا سياسيين وعدد ال بأس منهم أمسوا سياسيينالذين

وتبديل أجهزة اإلعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة التي تستضيف ". كيف نساهم في التغيير"ورأى أن فكرة التغيير مهمة . فيه

ففي رأيه أنه ال يجب استقدام الشخصية عينها واالدعاء بأن الوسيلة اإلعالمية ". حقبة القديمةالوجوه نفسها، الذين ينتمون إلى ال

من المفترض أن يبدأ التغيير بعمل هذه الوسيلة اإلعالمية، لبناء لبنان الغد، يجب أن تكون . ترغب في المساهمة في التغيير

حاب القرار فهم الذين يخلقون الحدث، لكن ال ينبغي السماح لهم أهمية التعاطي مع أص"ولم ينكر مونان ". هناك بدائل جديدة

علينا أن نبدأ بالتفكير جدياً في أوضاع نقابتي المحررين والصحافة، . بالحديث عن التغيير دون أن نساهم نحن في هذا التغيير

  ". والتجديد والتغيير واإلصالح وتفعيل دور النقابتين مع احترامنا للنقيبين الحاليين

وفي االستبيان الذي أجري مع الصحفيين أشاروا إلى عدد من القيود التي تعترض عملهم المهني، انقسموا إلى فئتين متساويتين 

 . للصحفي أشارات إلى الواسطة والثانية تتعلق بعدم تقدير المؤسسة الصحفية معنوياًىاألول%): 50نسبة (
 . تي فيأم بما حدث مع محطة ، ويضرب مثال3ً تقرير لبنان مرفق رقم –ر الثقافة والحوامنتدىانطوان الحاج مقابلة مع  -89
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يعود .  ألف مواطن500يبلغ عدد قراء الصحف  في المغرب  في المتوسط ما يقرب من 

  . ، وضعف القدرة الشرائية للمواطن المغربي %46ذلك إلى تفشي األمية التي يبلغ معدلها 

ت يسجل في المحكمة وبدون أي وال يتطلب إصدار صحيفة سوى إبالغ رسمي للسلطا

وأهم الصحف المؤثرة هي الصحف التابعة لألحزاب وال توجد صحافة . شروط قانونية أو مالية

اقتصادية متخصصة إال في بعض الصحف الصادرة بالفرنسية والتي تقرأها نخبة رجال المال 

.  ن أية قيود مهنيةويعد سقف حرية النشر في المملكة المغربية مرتفعاً للغاية دو. واألعمال

وأبرز  قضايا الخالف  بين نقابة .  فالصحف األسبوعية تحديداً تناقش كل شيء دون تحفظ

  .الصحفيين والسلطة حالياً تتعلق بالسؤال حول حق الصحف في نقد المؤسسة الملكية الحاكمة؟

، وال  وال توجد في المغرب إستراتيجية وطنية موضوعة لتفعيل عملية التدريب والتأهيل

توجد إحصاءات رقمية لدى نقابة الصحفيين أو أي جهة أخرى بشأن عدد الصحفيين الممارسين 

للمهنة في المغرب حيث يستطيع أي شخص ممارسة المهنة دون الحصول على بطاقة المزاولة 

  .التي تصدرها السلطة لمن يطلبها بالتنسيق مع لجنة نقابية

ية أو المؤسسات األهلية أية ميزانية خاصة لإلنفاق  وال ترصد  الدولة أو المؤسسات الصحف

وال توجد في الواقع أي مؤسسة رسمية أو أهلية تعنى  بملف . على قضايا تدريب الصحفيين مهنياً

. التدريب الذي يقتصر فقط على مبادرات فردية سواء للمعهد العالي الوحيد للصحافة في البالد

النشطة في المجال المدني حيث تنظم نشاطات محدودة ويسهم في هذه العملية بعض المجموعات 

وأحياناً وبصورة نادرة من . في مجال التدريب بدعم من منظمات دولية أو بعض السفارات

  .المعهد العالي أو النقابة

 ينطوي التفكير في الحالة المهنية للصحافة المغربية  على مفارقات ال يمكن تحليل معظمها 

راً ألن بعض الظواهر األساسية للصحافة في هذه البالد ال تفسير لها  في بلغة علمية وواضحة نظ

وثمة ظواهر . وينحصر فهمها في السياق االجتماعي والسياسي والثقافي فقط. السياق المهني

صحفية في المغرب  أصبحت  بمثابة عادة وسلوك ال تزعج المحلل أو الصحفي المغربي نفسه 

 األفق المهني مشاكل  مستعصية يعترف بها الجميع مع إقرار مالزم وفي,بتتبعها أو حتى قراءتها

لالعتراف يقول بعدم وجود إمكانية للمعالجة مع العلم بأن الجهات المركزية التي تبحث عن حلول 

لبعض المشاكل المستعصية تواجه  هي بدورها إشكاليات  أكثر عمقاً تتعلق أحياناً بشرعيتها 

كجهات هي بحد ذاتها محصلة إلنتاج مشهد  منحرف أو مشوه أو غير وأحياناً أخرى  بهويتها 

  .علمي أو منطقي
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 من هنا فإن حالة الصحافة المهنية في هذا البلد أكثر من معقدة كما يالحظ رئيس رابطة 

المراسلين األجانب في الرباط محمود معروف الذي يصر على أن  معالجة اإلشكالية المهنية في 

 معالجة ينبغي أن تتبع  أيؤال مهني أصالً  يعد شكالً من أشكال العبث  ألن المغرب عبر طرح س

  .الجذور االجتماعية والتكوينية والثقافية للمشكلة المهنية بعد االعتراف بها

 المالحظة العامة التي يمكن رصدها تشير إلى أن إشكاليات المهنة في المغرب واضحة 

راف التي  تتواطأ فيما بينها  على تداول فكرة  محورها ومحددة  ومعترف بها من قبل جميع األط

  .أن  مواجهة هذه اإلشكاليات تطلب جهداً يبدو مستحيالً ووقتاً طويالً

باإلضافة إلى .  أما المفارقة األبرز فتتمثل في أن  المجتمع المغربي يشهد حالة تعددية ثرية

 ديمقراطي وتراث من النضال ذلك فهو مجتمع مدني وحزبي لديه ثقافة حريات عامة ووعي

لكن كل هذه اإلمتيازات التي يندر أن تتجمع في  نخبة واحدة تعمل بالشأن العام  في أي .  العام

مجتمع  ال تنتج تجربة مهنية حرة بالمعنى الحرفي على الصعيد اإلعالمي عموماً والصحفي 

  .خصوصاً

فين المغاربة لم  تبرز بعد   وبالرغم من التراكم الديمقراطي في الوعي الجمعي للمثق

مبادرات خالقة  تقود إلى تطوير المهنة الصحفية أو تساعد في وضع الصحافة المغربية على 

خريطة متقدمة على الصعيد اإلقليمي اإلفريقي أو حتى على  صعيد المقارنات بالكثير من 

 بنظرائهم األوروبيين، عن تفاعل اإلعالميين والصحفيين المغاربة كما لم ينتج .التجارب العربية

وتحديداً األسبان والفرنسيين على اإلطالق  حالة استيعاب لثقافات اإلعالميين المجاورين من 

 والسبب  كما  يؤكد محتات الرقاص  ، ويرجع ذلك باألساس إلى عوامل متعددة منها األوروبيين

د الصحفي المغربي إنما  نقيب الصحفيين في مدينة الرباط ال يعود إلى ضعف البنية المهنية عن

، تعقيدات اإلدارة الصحفية في المؤسسات القائمة والتأثيرات الحزبية  على الخريطة الصحفية

يضاف إلى ذلك العائد المحدود لفرق  التدريب والخبرة األوروبية  واألجنبية التي تزور البالد في 

الصحفي المغربي وتحفيز إطار مبادرات محدودة لغايات التدريب والتكوين في صقل تجربة 

  . 90)(مشاريع اإلبداع لديه

                                                 
 .6مقابلة مع نقيب الصحفيين المغاربة في الرباط، تقرير المغرب مرفق رقم  -90
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الدكتورة لطيفة إخرباش رئيسة المعهد العالي على أن هناك مشكلة أخرى تشير إليها 

غير منظم، وال يطالب مجتمع هي ترى أن مجتمع القراء في المغرب ، فواالتصالللصحافة 

  .91)( المواقف واآلراء والجدلالمؤسسات اإلعالمية  باألسس المهنية  إنما يطالبها بتسجيل

وإدراك جمهور الصحفيين  المغاربة للحاجة الملحة  الستثمار  شبكة المعلومات  في  تطوير 

األداء لم يوازيه مبادرات شخصية وذاتية لتطوير المهارات اإللكترونية ألن الصحفي المغربي 

ؤسسات التي يعمل بها ال يلجأ  لفنون صحفية  قديمة وتراثية  وسردية إلى حد كبير ألن الم

  .تطالبه بغير ذلك وكذلك القارئ الذي توجه له

وعلى الرغم من أن شبكة المعلومات يمكن اعتبارها إضافة جيدة في سبيل دعم مهنية اإلعالم 

والغالبية الساحقة من الصحفيين في المغرب  تستخدم شبكة إال أن الوضع في المغرب مختلف 

   .92)(التراسل وليس ألغراض العملاإلنترنت ألغراض التسلية و

  مملكة البحرين) 3- 1 (

تتحكم وزارة اإلعالم . ال زالت الحكومة تملك وتقوم بتشغيل جميع محطات اإلذاعة والتلفزيون

في أجهزة اإلعالم اإلذاعية المحلية وتمارس رقابة كبيرة على وسائل اإلعالم المطبوعة على 

وبالرغم من عدم تدخل الدولة لمنع الغالبية . خاصةالرغم من أن تلك الصحف مملوكة ملكية 

العظمى من الفعاليات الثقافية والسياسية إال أن اإلعالم الرسمي يتخذ موقفاً سلبياً تجاه هذه 

الظاهرة بدليل عدم تغطية اإلذاعة والتلفزيون المملوكين للدولة لغالبية الندوات وباألخص تلك التي 

لم يظهر قرار أربع جمعيات سياسية  2002 أكتوبر 24 في و . تقيمها المعارضة السياسية

 جريدة الحياة الصادرة في لندن، أنمقاطعة االنتخابات النيابية في أي صحيفة محلية، في حين 

وعندما ظهر . والتي تُباع في أكشاك الصحف عبر البالد، نشرت الرواية على صفحتها األولى

 في الحياة، كانت تغطية القرار وإعالنه في مؤتمر هنشرالخبر في الصحف المحلية بعد أيام على 

                                                 
 .6 تقرير المغرب مرفق رقم – لطيفة اخرباش الدكتورةمقابلة مع  -91
  ،لصحفي المغربي أن اإلنترنت أداة فعالة للمعلومات والمهنيةفحتى اآلن يقول الصحفي  والناشط محمد البقالي  لم يصدق ا -92

 للمهنية فيما يشير البقالي  إلى أن التعامل مع اإلنترنت في صحيفة االستقالل التي يعمل كسكرتير تحرير فيها  أصبح معيقاً

لموضوعات على عجل بل وسرقتها،  إلى إعداد  اىألن العاملين في الصحافة تركوا العمل  الميداني، ولجأوا لالنترنت مما أد

 .وهو ما دفع إدارة الصحيفة  التخاذ قرار بتقليص استخدام اإلنترنت
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أكتوبر، احتلت مناقشة موضوع /وفي تشرين األول. صحفي باهتة وحملت موقفاً مؤيداً للحكومة

  93)(.المقاطعة حيزاً كبيراً في جريدة الوسط

التي انتقدت والوسط، جريدة وقد بدأ ظهور عديد من الصحف  المستقلة في البحرين أولها 

الصحف األخرى على محاولة تحسين تغطيتها وهو ما حفز بعض سياسات وأعمال الحكومة، 

 نوفمبر تم إصدار 12 في يوم . تحسين األجواء الصحفية بشكل ملحوظمما ساهملتلك القضايا، 

كما صدرت  .و هي جريدة أسبوعية مستقلة تابعة لعضو بمجلس الشورى" العهد"العدد األول من 

صدرت عدة مجالت كما . وهي جريدة يومية تتبع تياراً سياسياً إسالمياً محافظاًجريدة الميثاق 

  .تخصصية باللغة اإلنجليزية والعربية

وتواجه هذه .  نشرات إعالمية هي أقرب إلى المجالت بإصدارالجمعيات السياسيةكما تقوم 

داخلية، بينما تصر  إخباريةالنشرات مشكلة مع وزارة اإلعالم والتي تصر على اعتبارها نشرات 

الجمعيات السياسية على اعتبارها نشرات ناطقة باسم الجمعيات وتطرح وجهة نظرها السياسية 

وفي هذا السياق حذرت إدارة المطبوعات . بحيث ال يمكن تطبيق قانون المطبوعات والنشر عليها

شرتها الشهرية والنشر بوزارة اإلعالم جمعية العمل الوطني الديمقراطي من إمكانية إغالق ن

كما استدعت وزارة اإلعالم رؤساء الجمعيات . وسحب الترخيص الممنوح لها) الديمقراطي(

األربع المعارضة منفردين وطلبت منهم أن تكون نشراتهم التي يصدرونها إخبارية فقط، بينما 

  .الجمعيات األخرى أرسلت رسائل بهذا المضمون إلى

جمعية الصحفيين البحرينية التي تأسست في لكن هناك وال يوجد تنظيم نقابي في البحرين و

أغلبية كبيرة من موظفي الحكومة من العاملين في وزارة اإلعالم ولم تكن وتضم  2000عام 

ونتيجة لالختالفات واالنشقاق في داخل الجمعية . منظمة مستقلة تحمي حقوق ومصالح الصحفيين

 . 94)(ة تحضيرية لتأسيس نقابة للصحفيينقام مجموعة من الصحفيين المستقلين بتشكيل لجن

بهدف إنشاء كيان صحفي استمر عامين حوار ودخلت جمعية الصحفيين واللجنة التحضيرية في 

البحرينية   رئيس اللجنة التحضيرية أن خطوات الدمج بين جمعية الصحفيينوأعلن. موحد

حيث األجانب،   الصحفيين، بعدما حسمت نقطة الخالف بشأن عضوية جداًاًبات وشيك" النقابة"و

                                                 
 الناشر مركز حماية وحرية - نجاد البرعي المستشار العلمي والباحث الرئيسي – مخنوقة أصواتلمزيد من المعلومات  -93

 .الصحفيين
اعتراضها على الخلل الذي تنطوي عليه مقاييس " تشكيل اللجنة إلى دفعت  محمد فاضل رئيس اللجنة بأن األسباب التييقول  -94

العمل والعاملين، مما  الصحفيين، والتي لم تكن ممثلة للكيان الصحفي بشكل حقيقي، إذ تم فيها جمع أرباب العضوية في جمعية

 . مرجع سابق،"قةمخنو أصوات " لمزيد من التفاصيل يراجع". في المصالح بالدرجة األولىاًيمثل تضارب
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والتي الذي يقوم بالتوفيق بين الطرفين، وافق الطرفان على الرؤية التي حددها المستشار القانوني 

 .أعضاء منتسبينكاألجانب بعد مرور عشر سنوات  الصحفيينة بموجبها قبول عضوي يجوز

لم تبق إال خطوات وركة، النظام األساسي المشت قبول الطرفين بالرأي التوفيقي ومسودةوأشار إلى 

 فيما – ويمكن اعتبار الكيان الجديد .الفترة المقبلةمالمحها في  إجرائية الندماج الكيانين، ستتحدد

   .95)(لو تم  إنشاؤه بمثابة نقابة للصحفيين هناك

  جمهورية مصر العربية) 1-4(

على تقارير المجلس األ بتراخيص مصرية، وفقاً ل تصدر في مصر التيالصحف تقدر 

 وتعد جريدة األهرام اليومية من أقدم هذه الصحف التي يعود . صحيفة ومجلة507للصحافة  

  .1876 أغسطس 5تاريخ إصدارها إلى 

ويمنع في مصر تملك األفراد للصحف وال يمكن لغير الشركات المساهمة أن تحصل على 

التي تصادر حرية تراخيص بالصحف، ويحفل البناء التشريعي المصري بالعديد من العقبات 

التعبير بشكل عام وحرية تلقي األنباء والمعلومات بشكل خاص، وهما جناحا حرية اإلعالم بشكل 

إذ كان البناء التشريعي المصري يعتبر عائقاً هاماً من عوائق حرية الصحافة في التعبير . أساسي

 بذاته سبباً إضافياً فإن  الواقع االقتصادي والمهني  الذي يعيشه الصحفيون المصريون يعتبر

وال يوجد حصر . وهاماً في  التقليل من فاعلية الصحافة عند القيام بدورها في التعبير النزيه

حقيقي للعاملين في مهنة الصحافة ويبلغ عدد الصحفيين المقيدين بجدول نقابة الصحفيين حتى 

ثير ممن يعملون  صحفي، على أن المشكلة تكمن في أن الكي أربعة آالف ومائت2004يناير 

خاصة في الصحف الصغيرة هم من غير المقيدين في نقابة الصحفيين التي ال تستطيع أن 

 من اً كبيراًتستوعب بشكل كامل إعداد الصحفيين العاملين فعالً، األمر الذي يعني أن قطاع

                                                 
 أن الجمعية أعلنت أكثر من مرة عزمها  لقيام النقابة، وخصوصاً حكومياًهناك تقبالً"ن إفمحمد فاضل ووفقا لما يراه األستاذ  -95

في وجود نقابة أم ال، ولكن تكمن  المشكلة ال تكمن" إلى أن، مشيراً"أن تتحول إلى نقابة كسائر الجمعيات المهنية األخرى على

استقاللية النقابات ومدى تمثيلها للقطاعات المهنية وسلطاتها والمدى الذي من  هر وشكل هذه النقابة، فالجدل يدور بشأنفي جو

وبالنسبة إلى وضع   ".والحياتية أن تتحرك فيه لحماية العاملين في المهنة والدفاع عنهم وتحسين أوضاعهم المهنية الممكن

النقابة لو ظهرت اآلن في غياب هذا القانون فسيكون "  سيادته  لنون للنقابات المهنية، قا، في ظل عدم وجود قاالنقابة حالياً

متوقف على  ذلك القانون غير"ونوه بأن ". إلصدار قانونبه اللجنة التحضيرية يعد استعداداً ، لذلك فإن ما تقوموجودها معلقاً

االعتراضات المبكرة التي أبدتها الجمعيات  شكلة تبرز فيالصحفيين فقط، بل أنه يختص بقطاعات مهنية أخرى، إال أن الم

 فيما يتعلق بمنح النقابات سلطة الترخيص بمزاولة المهنة، والعالقة مع وخصوصاً المهنية بشأن بعض بنود هذا القانون،

 20 –الوسط  ( قتين الوسط البحرانية ونشرت على حلة مع األستاذ محمد فاضل في جريدأجريتمقابلة ".الحكومية  الجهات

 .)2004 ديسمبر 28الوسط ، 2004ديسمبر 
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قابة من مواثيق العاملين في الصحافة ال يتمتعون بأي حماية نقابية وال يلتزمون بالتالي بما تسنه الن

  .شرف

 المقيدين منهم في جداول نقابة الصحفيين وغير المقيدين بها - ويفتقر الصحفيون المصريون 

 إلى ضغوط اقتصادية كبيره - شأنهم شأن باقي أفراد المجتمع – إلى التدريب، كما يخضعون -

ل صحية ومناسبة، تتمثل في تدني المرتبات بالنسبة للجهد الذي يبذلونه، وعدم توافر بيئة عم

  .وعدم احترام آرائهم وعدم السماح لهم بالتعبير الحر عنها حتى داخل الصحف ذاتها

جامعة القاهرة الدكتور السيد بخيت المدرس بقسم الصحافة بكلية اإلعالم وفي دراسة قام بها 

هرام األ:  بالصحف القومية الثالث الكبرىاإلخبارية من العاملين باألقسام  صحفيا125ًعلى 

الوفد والشعب واألهالي، وكذلك : ي وهالكبرىواألخبار والجمهورية والصحف الحزبية المصرية 

 من أفراد العينة أن %47,4، قرر 96)( من القيادات الصحفية والتنفيذية في هذه الصحف20مع 

ة  هي من  أهم الضغوط الواقعة عليهم وتحدد تلك الضغوط المالينضعف الموارد المالية للصحفيي

الواقعة ، ثم الضغوط  %46,2ضغوط السياسة التحريرية بنسبة اتجاهات آرائهم، ويأتي بعد ذلك 

 في المرتبة  التنفيذية ، ثم الضغوط من السلطة% 43,5 الرؤساء في المرتبة الثالثة بنسبة من 

  %. 38,4الرابعة بنسبة 

 صعب ال يكفل وتؤكد تلك النتيجة على أن الصحفي المصري يعمل تحت ضغط وضع مادي

له حياة مناسبة، فضالً عن ضغوط السياسات التحريرية الصعبة والمتقلبة والضغوط التي تقع 

عليه من رؤسائه في العمل لتبني وجهات نظر محددة، وأخيراً الضغوط التي تأتي من جانب 

  .السلطة التنفيذية لحمله على تعديل آرائه أو تغيرها على النحو الذي تريده تلك السلطة

 المادي عن عدم رضاهم عن العائد  في تلك الدراسة من أفراد العينة% 41,6 أعرب فقد 

ال ، وهو ما يعني أن نسبة ليست قليلة غير راضية عن عائد عملهم في الصحافة والصحفيلعملهم 

االكتفاء برواتبهم، وهو ما يدفع بالصحفيين إلى البحث عن موارد أخرى للدخل تأتي يستطيعون 

 بأنهم اضطروا للعمل صحفيين من ال% 76.6وقد أجاب ي،  اب جودة أداء العمل الصحفعلى حس

 لعمله من الصحفين كان لهذا التوجه آثار سلبية على أداء إفي صحف أخرى لزيادة الدخل، و

حيث تفتيت الجهد وتراجع الجودة، كما قد يدفع ببعض الصحفيين الذين يفتقرون إلى الوازع 

العميق إلى االنحراف نحو استغالل المهنة في اإلثراء غير المشروع أو في  واألخالقي المهني
                                                 

 الناشر العربي للنشر والتوزيع القاهرة – دراسة سسيولوجية للصحفيين المصريين –سيد بخيت العمل الصحفي في مصر . د -96

1998.  
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نها مواد خبرية صحفية، أو من خالل التركيز على نوعية معينة من أ تحت ستار متأجير أقالمه

 للصحفيين الماديمن المندوبين أن ضعف الدخل % 80.6 اعترفاألشخاص والموضوعات، وقد 

  .97)(ملة لبعض المصادر واألشخاصإلى نشر أخبار مجايؤدي بهم 

إلى قد اعترفوا من الصحفيين في عينة الدراسة  % 67,2وكشفت تلك الدراسة الهامة عن أن 

اضطرارهم إلى جلب وكتابة أخبار ال تتفق مع توجهاتهم، ورضوخ معظمهم لمعايير صحفهم في 

من % 89.6وقد وافق   انتقاء ونشر األخبار، وهو ما يضعف من درجة اقتناعهم بنتائج عملهم،

على القول بأن المراجعات الكثيرة للمواد الصحفية داخل الصحيفة تحد من حريتهم، صحفيين ال

   .98)( األحداثفي إلى تحريف وتغيير كبير ي عن أن هذه المراجعات الكثيرة تؤدفضالً
                                                 

 .مرجع سابق. 180ص  –سيد بخيت . د -97
-2002 حرية التعبير في مصر –ع المقصلة والتنور  حرية الصحافة في مصر يراجأوضاعلمزيد من المعلومات حول  -98

وقد ورد في هذا . 2004 القاهرة المتحدة المجموعة الناشر – الضحية والجالد – الفصل الخامس -، نجاد البرعي  2003

 أووفي الحقيقة فإن العاملين في الصحف القومية والصحف الحزبية "   ألوضاع الصحف والصحفيين ما يلي الفصل وصفاً

ن للقيم اإلخبارية في كل من الصحف االمستقلة يتعرضون إلى ضغوط السياسات التحريرية النمطية لصحفهم فهناك  تصور

 األخبار الداخلية وإضفاء في الصحف المستقلة، فاألولى تركز على اإليجابيات واإلنجازات أوالقومية وصحف المعارضة 

لنخب الرسمية والمتخصصة في مجاالت عدة كالرياضة والفن، وتعنى الشرعية على األوضاع القائمة وإبراز دور على ا

 اهتمامات عدد كبير من القراء كالرياضة، وبعضاً من احتياجاتهم كالخدمات، كما تحفل بأخبار مثيرة ي تلبالتيباألخبار 

رعية األوضاع الخ، بينما تركز الصحف المعارضة على السلبيات وجوانب القصور، وإضعاف ش...كالجرائم والحوادث

 تمس احتياجات عدد كبير من التيالقائمة، مع التحريض والتعبئة للتغيير، وعلى إبراز دور النخب الحزبية، وتعنى باألخبار 

القراء كاألخبار المتعلقة باألسعار، وتهتم بعناصر اإلثارة، وبجوانب الصراع الحزبي والمظاهرات، وإبراز بعض مظاهر 

  .حزب الحاكمانحراف وفساد مسئولي ال

 تلك الصحف  لمتقضياتها،وتطويع أنواعن إلى إخضاع الصحفيين العاملين في كل نوع من ان المنظومتا سيادة هاتيويؤد

 الخبرية لمنظومة القيم  نشر خبر يبدو مغايراًأواألحداث والحقائق واألخبار بما يتفق معهما، وال يقبل من الصحفي إبداء لرأي 

  .فيها التي يعمل الجريدةفي 

وال يوجد في الصحف المصرية سياسات تحرير مكتوبة تحدد قواعد ومعايير انتقاء ونشر األخبار بها، كما أن السياسات 

  إليهاسيد بخيت المشار . في دراسة دمآراؤهمن الصحفيين الذين استطلعت % 84.7المتبعة غير واضحة للصحفيين، وقد وافق 

ن كان الصحفي يستطيع استخالص تلك السياسة من خالل التوجهات العامة إفهم، وعلى عدم وضوح السياسة التحريرية لصح

 ه وقراءته لها، واحتكاكه بالزمالء والرؤساء، وقضائه فترة زمنية تحت التدريب، ومن خالل ذلك كلتهالمعروضة في صحيف

تكشف أمام الصحفيين بكل جريدة يتحسس  الصحفي حدود المسموح وغير المسموح في عملية النشر، وبالممارسة والتجربة ي

 في الصحيفة، ومن خالل الرغبة في النشر والعمل واالرتزاق، يستطيع أن يحدد أهميةنوعية المعالجات الصحفية األكثر 

 هما الخطوط العامة للسياسة التحريرية لصحيفة، وخالل هذه الفترة يمر بمرحلة  تشكيل جديدة لقيم  إلى حدهالصحفي بنفس

من " نه أويقول الدكتور سيد بخيت في تلك الدراسة الهامة .  ما تكون في االتجاه الذي يخدم أهداف صحيفته وغالباًواتجاهاته،

الالفت للنظر أنه في الوقت الذي يلتزم فيه غالبية الصحفيين في الصحف القومية، وعلى اختالف مستوياتهم الوظيفية بالسياسة 

لتي تتجه إلى تأييد السياسة العامة للحكومة  ويقومون بتلقائية شديدة بتطويع المادة  يعملون بها، واالتيالتحريرية للصحف 

 ما يعبرون عن عدم  خارج نطاق الممارسة المهنية وأثناء المناقشات الجانبية معهم كثيراًفإنهمالصحفية لتخدم هذا االتجاه، 
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ية تنقسم الصحافة في مصر إلى ثالثة أنواع،النوع األول هو الصحف القومية وهي التسمو

التي تطلق على الصحف التي تمتلكها الدولة ويديرها باسمها مجلس الشورى ويسيطر عليها 

ضمن وسائل متعددة للسيطرة على المجلس األعلى للصحافة، والنوع الثاني هو الصحف الحزبية 

                                                                                                                            
زدواجية واضحة بين حقيقة ما يؤمن به هؤالء األفراد، رضائهم عن هذه السياسة، بل وانتقادهم لها، مما يكشف عن تناقض وا

وبين ما يمارسون في الواقع، األمر الذي يؤثر على درجة إجادتهم للعمل والحماس له، ويفسر في نفس الوقت لماذا تتغير 

البية المواقف على صفحات هذه الجرائد مع تغير العهود بسرعة كبيرة وبال مبررات مقنعة،واألمر نفسه يحدث بين غ

 هالصحفيين في الصحف المعارضة، حيث ينتقدون تدخل األحزاب وقياداتها في العمل التحريري، والدور المهيمن الذي يلعب

 التيه، والتركيز  فقط على السلبيات، وخدمة مصالح بعض التيارات والتوجهات على حساب الحقيقة ورئيس التحرير ومعاون

  .ينتظرها الرأي العام من هذه الصحف

ونتيجة تلك األوضاع المالية والمهنية المتردية فإن الصحفيين يتنافسون على الحصول على االمتيازات من سفر وعالوات 

وغيرها أكثر من تنافسهم فيما بينهم على تجويد العمل الصحفي ذاته، وهو ما يشير إلى وجود تنافس غير صحي بين 

 الحقيقة ه هذأكدمتيازات أكثر من التنافس لتجويد العمل الصحفي، وقد الصحفيين داخل مؤسساتهم الصحفية حول التمتع باال

  .إليها في دراسته المشار آراؤهمسيد بخيت . من القيادات الصحفية التي استطلع د% 60

من الصحفيين المستطلعة % 75,9 وفي دراسة قامت بها نقابة الصحفيين حول عالقات العمل داخل المؤسسات الصحفية قرر 

  .اضيين عن عالقات العمل داخل المؤسسات الصحفية والتي تتسم بالشللية والمحسوبيةر غير أنهم ؤهمارآ

 القائلون بعدم صحية هذا المناخ، أن المؤسسات الصحفية أصبحت كدواوين الحكومة والقطاع العام، وأن الشكلية ىوير

 وأغدق عليه الكثير، ومن سخط عليه أبعده إلى الظل ،ه المسئول قربهوالمناورات من المظاهر المألوفة بها، وأن من رضي عن

، ولكن ألنهم موظفو حكومة ومنعه من العمل، وأن الصحفيين أصبحوا غير قابلين للعزل ال عن استقاللية كرجال القضاء مثالً

مكن مجازاتهم  ألسباب شخصية أو سياسية ومن ثم ال يوإنما ألسباب مهنية موضوعية، هم عن العمل ال يتم غالباًعوألن من

، وأن الظروف الموضوعية داخل الصحف القومية ال تشجع على إقامة عالقات سوية بسب ازدحام هذه الصحف بأعداد رسمياً

، وانعدام التنوع، اومحدوديتهغفيرة من العاملين تفوق حاجة العمل المطلوب، مع ضيق المساحة التحريرية، ونمطية األفكار 

ام هذه األعداد الباحثة عن دور لها، ويدفع ذلك بالتالي إلى وصف العالقة بين الصحفيين بسيادة مما يقلل الفرض المتاحة أم

  .روح التنافس والصراع وحب الظهور والطعن من الخلف وافتقاد روح الفريق والمحاباة في التعامل وتملق الرؤساء

سيد بخيت .  لدراسة د وفقاًأتضحف الحرة، فانه قد  حقيقية إلصدار الصحإمكانياتونتيجة امتالك الدولة للصحف، وعدم وجود 

من عينة الدارسة ذكروا بأن الصحافة المصرية تلتزم بما يحدده لها الخطاب %  57,4 إنعن العمل الصحفي في مصر 

 ذلك صحيح إلى حد ما، وهو األمر الذي أنإضافية من العينة التي رأت %  35,6السياسي من معايير، ووافقهم على ذلك  

 من حيث الموارد واألغنى  واألوسع انتشاراً وهي الصحف األكثر نفوذاً–يؤثر مباشرة في حرية الصحف القومية في التعبير 

 في تلك الدراسة بأن تعليمات  تصلهم لنشر نوعية آراؤهممن القيادات الصحفية التي استطلعت % 70  كما أجاب -المالية 

احة من س بهذه األخبار، وال مإلبالغهالذي يتصل بالصحف ايق مكتب الصحافة معينة من األخبار أو عدم نشرها، عن طر

، األمر الذي يشجع الظواهر السلبية في السليمة تجاه المعايير المهنية  هذا المناخ يفرز صحفيين أقل التزاماًأنالقول من 

  .الصحافة وبين الصحفيين

من القيادات الصحفية أن الصحافة القومية ال تقوم بدور % 80 أجاب وعن الدور السلبي للصحافة في مناخ التعددية الحزبية،

، ويمكن "من الصحفيين  بأن الصحافة القومية ال تعبر عن الطابع القومي% 79.3الرقيب الفعال على الحكومة، كما أجاب 
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والتي تصدرها األحزاب السياسية، والنوع الثالث هو الصحف المستقلة وتنقسم تلك الصحف 

 نوعين نوع يصدر بناء على تراخيص من داخل مصر حيث تتخذ بعض تلك بدورها إلى

الصحف صورة الشركات المساهمة أو تصدر بموجب موافقة استثنائية من المجلس األعلى 

للصحافة، والنوع الثاني يصدر بناء على تراخيص إصدار من دولة أجنبية وتصريح بالطبع في 

تع باستقرار مالي معقول على العكس من كثير من ويمكن القول أن الصحف القومية تتم .مصر

الصحف الحزبية خاصة تلك التي تصدر عن أحزاب صغيره أو الصحف المستقلة، وتحاول تلك 

  .الصحف أن تتجاوز مشكالتها المالية عن طريق محاوالت االبتزاز

 االقتصادية، ينحرف ضغوط ال بعض الصحف تحت  أن يكشف واقع الصحافة المصرية عن

 وتوازنها، وعلى تناسب تلك الرسالة يؤثر على نوعية  عرض مضمون الرسالة اإلعالنية مما في

فالمطبوعة الصحفية تباع بنصف كلفتها الحقيقية  حجم اإلعالن مع حجم المعلومات والرأي،

 نهاية ومكافآتبار وقطع الغيار، ومرتبات الصحفيين حولربما بأقل، كما أن أسعار الورق  واأل

 تزايد مستمر مما يدفع هذه ي وتكاليف رحالتهم الصحفية العديدة، وأجور العمل فخدمتهم،

الصحف إلى محاولة سد هذا العجز بعدة وسائل، ومنها  اإلعالنات، وهو ما يجعلها عرضة للعديد 

اإلعالنات الصادرة عن القطاعات الحكومية أو الذين يستخدمون من الضغوط من قبل المعلنين 

ويرى العديد من القيادات ، 99)(أو عدم النشربالنشر للضغط على الصحف سواء القطاع الخاص 

لصحافة القومية عن  لحاً واضاً أن هناك تمييز100)( خاصة في الصحف المعارضة–الصحفية 

الثانية، حين تحجب تلك اإلعالنات عن  إعالنات، ىاألولحيث تمنح المعارضة الحزبية الصحافة 

 ومن ثم فإن هذه الصحف تستأثر بكل المزايا التي تمتلكها،ت فالدولة ترعى صحف المؤسسا

  . تستطيع الدولة توفيرها، بينما  تحصل الصحف الحزبية على الفتاتالتيوالتيسيرات 

ومن ناحية أخرى تستخدم بعض الصحف ذاتها اإلعالنات التجارية كوسيلة للضغط، حيث 

صول على اإلعالنات عن طريق الضغط للحبشكل عام بأن أغلبها يسعى تتهم صحافة المعارضة 

يقوموا باإلعالن في ما ال يتفق مع مصالحها إذا لم بتعهدها بنشر على بعض الهيئات والمؤسسات 

                                                 
 ى في الملتقة مقدمة على ظاهرة الفساد داخل الصحف ورقة غير منشورةنظر–يلة  اإلنكشارية والترح–نجاد البرعي  -99

 على لإلعالن، ويمكن معرفة المزيد من األمثلة على حجم التأثير السلبي 1998 –الفكري للمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان 

 العدد الرابع – النداء الجديد –د القضية أعمق من إغالق صحف انه الفسا عماد الغزالي، السياسيات التحريرية للصحف،

 .26/8/1998جريدة الحياة بتاريخ –هل لها آخر :وحيد عبد المجيد محنة الصحافة العربية. ، د1997واألربعون ديسمبر 
األستاذ صالح الدين –مؤسسة األهرام – الطبعة الثانية –، أحزان حرية الصحافة إليه اإلشارةلقاء مع مصدر حبذ عدم  -100

 .331-330حافظ ص 
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 بأن وراء كل إعالن بصحيفة حزبية قصة لإلرهاب  ويبالغ البعض في االتهام قائالًصحفهم،

 ركات بأنهم سينشرون أخباراًوالتخويف، وأن مندوبي اإلعالن في هذه الصحف يهددون بعض الش

وتحقيقات صحفية ضدهم في حالة  عدم دفع مقابل إعالني، وفي حالة  االستجابة يتم االمتناع عن 

وهو ما يؤثر على حق القارئ في معرفة الحقائق والمعلومات  101)(نشر هذه األخبار والتحقيقات

ويذكر الصحفيون العديد من .ن على أوضاع األداء االقتصادي كواقع ال عن ضغط وابتزازئليطم

 والخدمات والهدايا لحساب الرشاوىالوقائع حول اختراق اإلعالن للصحافة، عن طريق تقديم 

بعض الصحفيين، وبشكل شخصي مقابل تسهيل نشر بعض اإلعالنات، أو التوقف عن نشر أخبار 

 القيادات من% 65 وفي دراسة للمجلس األعلى للصحافة حول أخالقيات اإلعالن رأى معينة،

  .102)( لبعض المعلنينيئالصحفية أن الصحافة المصرية تتردد في نشر معلومات تس

  1970 لسنة 76ويوجد في مصر نقابة واحدة للصحفيين يحمل القانون الذي ينظمها  رقم 

العمل على نشر وتعميق الفكر االشتراكي والقومي بين أعضائها ورفع "ومن أهداف هذه النقابة  

لمي والفكري ألعضاء النقابة، والعمل على االرتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على المستوى الع

كرامتها والدفاع عن مصالحها وضمان حرية الصحفيين في أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم 

وصيانتها في حاالت الفصل والمرض والتعطل والعجز، والسعي إليجاد عمل ألعضاء النقابة 

اعاة االلتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها وتسوية المنازعات ذات المتعطلين والعمل على مر

الصلة بالمهنة، والعمل على التقريب بين أعضاء النقابة وأعضاء نقابات العمال العاملين في 

  .الصحافة

 من نفس القانون على أنه محظور على أصحاب ورؤساء مجالس إدارات 103وتنص المادة 

االت اإلنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة المؤسسات الصحفية ووك

  .أشخاص من غير أعضاء النقابة المقيدين في جدول المشتغلين أو المنتسبين أو تحت التمرين

ال " فيقول 1970 لسنة 76أما في الباب الثالث وهو باب الحقوق والواجبات من القانون 

 ويؤدي هذا القانون إلى ،"ما لم يكن مقيداً في جداول النقابةيجوز ألي فرد أن يعمل في الصحافة 

من الصحفيين الذين يزاولون المهنة فعلياً دون أن  % 40تجاهل نقابة الصحفيين ألكثر من 

أن الصحف ال تقوم بتقديم كشوف ، ويرجع السبب في عدم قيد هؤالء يكونوا مقيدين في جداولها

 ذلك يعني أنه خالل عامين من تقديم هذه الكشوف يجب على الصحفيين تحت التمرين للنقابة ألن

                                                 
 .273-271 مرجع سابق اإلشارة ص –سيد بخيت . راجع د -101
 .2003المجلس األعلى للصحافة، أخالقيات اإلعالن في الصحافة المصرية، القاهرة، يوليو  -102
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الصحيفة تعيين هؤالء الصحفيين وهو األمر الذي يكلف الجريدة دفع تأمينات اجتماعية عن كل 

هذا باإلضافة لما يقتطع من راتب .  مرتب تدفعه للصحفي الجديد على اعتبار أنها صاحب العمل

عية وبالتالي يدخل الصحفيون غير المقيدين بجداول النقابة نفس الصحفي لصالح التأمينات االجتما

في فترة نستطيع أن نسميها فترة التهميش  ألنهم يمكن ممارسة الضغوط عليهم، وضعهم في 

ظروف عمل أكثر رداءة من غيرهم، بحيث يتحول المحررون فيها في نهاية المطاف إلى أداة 

، وال تزيد المكافآت ظر عن أية اعتبارات مهنيةطيعة تساير عملها متطلبات اإلدارة بصرف الن

وهناك حاالت لصحفيين عملوا  . شهرياًاً دوالر25التي يحصل عليها الصحفيون المهمشون عن 

 على أن المقيدين ليسوا بأسعد حال من الناحية . أعوام في هذه الظروف القاسية6ألكثر من 

"  اً دوالر114حوالي "  جنيهاً شهرياً 650لي متوسط دخل الصحفي المقيد في النقابة حواالمهنية ف

"   جنيها  270" وتقدم النقابة لكل أعضائها بدل شهري يسمي بدل التكنولوجيا والمعلومات 

هذه الرواتب تعد ضعيفة إلى حد بعيد مقارنة بمعدل ارتفاع األسعار في ".  دوالرا 47حوالي "

ب الصحف العربية والخليجية خاصة أو مصر، وبالتالي غالباُ ما يعمل الصحفيون في مكات

يعملون في القنوات الفضائية أو في دور النشر كعمل إضافي في فترة بعد انتهاء اليوم الرسمي 

ولهذا تنتشر ظاهرة قلب األخبار والتي تعني أن الصحفي يحصل على الخبر من . في صحفهم

ة أخرى ويرسل نسخة منه إلى مصادره ويقدمه في البداية إلى صحيفته ثم يقوم بصياغته بطريق

  .مكتب الصحيفة العربية التي يعمل بها عمالً إضافياً عن طريق الفاكس أو البريد االلكتروني

وال يسمح بتملك القنوات اإلذاعية المسموعة والمسموعة المرئية  األرضية في مصر، ولكن 

نوات الفضائية حيث يبث جميعها مملوكة ومدارة بواسطة الحكومة المصرية والتي تسمح فقط بالق

، وقناة المحور، فضال 2و1من مصر ثالث قنوات فضائية مملوكة للقطاع الخاص هما قناتا دريم 

 قنوات أغاني هما مزيكا وميلودي، وميلودي أرابيا، وموجة إذاعة أغاني تبث على الموجة 3عن 

  .القصيرة اف ام، هي نجوم اف ام

  المملكة األردنية الهاشمية) 1-5(

بضعف العمل ) 1950-1921(زت السنوات الثالثون األولى من عمر الدولة األردنية تمي

، وهو الوضع السياسي المنظم، كما أن التنظيم النقابي كان شبه معدوم، والتعليم في حدوده الدنيا

 وضم الضفة الغربية لألردن 1948الحرب العربية اإلسرائيلية األولى عام الذي بدأ بالتغير عقب 

  .1950عام 
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الرأي، الجوردان تايمز، الدستور، العرب اليوم، : يوجد في األردن سبع صحف يومية هي

الغد، األنباط والديار، ومن المتوقع أن تصدر الثامنة وهي االتجاه التي أخذت ترخيص صحيفة 

 صحيفة أسبوعية 15، كما يوجد حوالي 2005يومية بعد أن كانت أسبوعية نهاية العام الحالي 

الحدث، السبيل، شيحان، البالد، المحور، اإلعالم : بشكل منتظم تقريباً كل أسبوع وهيتصدر 

في حين  . البديل، البيداء، الكلمة، الشاهد، الهالل، المجد، اللواء، المرآة، الجزيرة، حوداث الساعة

يصدر عدد آخر من الصحف األسبوعية المرخصة بشكل متقطع، حيث يلجأ أصحاب تلك 

  .رها بحسب الظروف المادية التي تسمح لهم للطباعة والصدورالصحف إلصدا

 رخصة منحت لدوريات متخصصة، ولكن ال 900وحسب دائرة المطبوعات والنشر فهنالك 

  !.يعرف إن كانت تصدر أم توقفت

للحكومة أو فإن  1993 لسنة 10قانون المطبوعات رقم  فقره ج من 19ووفقا للمادة 

من مساهماتها في الصحف اليومية، إال أنه تم % 30بما ال يزيد عن مؤسساتها العامة االحتفاظ 

 الذي تم الحكم بعدم دستوريته، ولم 1997 لسنة 27إلغاء هذه المادة من قانون المطبوعات رقم 

تنص القوانين الالحقة على منع الحكومة من تملك أسهم في الصحف، وال تزال الحكومة تحتفظ 

، وهما من أهم "الدستور"ثلث أسهم % 34وبحوالي " الرأي"من أسهم صحيفة % 56بحوالي 

وواقع الحال أن الحكومة ال تمتلك هذه األسهم مباشرة بل إن . الصحف التي تصدر في األردن

ويعتبر المراقبون أن الحكومة تسيطر على  .مؤسسة الضمان االجتماعي هي المالكة لهذه األسهم

 إدارة الضمان وزير العمل وهذا يعني بالضرورة قرارات الضمان االجتماعي حيث يرأس مجلس

  .103)(القدرة على التحكم بمسار هذه الصحف بشكل غير مباشر

 وتعبر 1969تأسست في عام التي ) بترا(وكالة األنباء األردنية كما تمتلك الحكومة األردنية 

  .104)(وسياساتها الحكومة عن مواقف

 1968صدر قانون مؤسسة التلفزيون عام  أما عن اإلعالم المسموع والمسموع المرئي فقد

سبتمبر / أيلول من األولفي ، و1967 في مرحلة ما بعد حرب األردنيوجاء افتتاح التلفزيون 
                                                 

 .ولكن هناك أصوات ال ترى ذلك وتعتقد أن مؤسسة الضمان لألردنيين جميعاً وال يجوز النظر إليها على أنها تابعة للحكومة -103
 تترجم إعالمية وسيلة بإيجاداستجابة لرغبة الدولة :"وتعرف الوكالة نفسها على موقعها اإللكتروني على شبكة اإلنترنت أنه -104

 اإلنباء وكالة بإنشاء 1969-7-16 الملكية السامية بتاريخ اإلرادة في الخارج صدرت األردن الوطن وتعكس صورة إنجازات

 عن طريق تغطية األردني اإلعالمتحقيق غايات : ( حددت مهامها بما يلياإلعالمئر وزارة  كدائرة مستقلة من دوااألردنية

ومع إلغاء وزارة اإلعالم سعت وكالة األنباء للعمل على أخذ )".  الداخل والخارج بالوسائل الفنية المناسبةإلى وبثها األنباء

 .لها يحدد سياستهااستقالل مالي وإداري بموجب قانون خاص، وتم تشكيل مجلس إدارة 
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 أصبحت 1989في عام و. والتلفزيون في مؤسسة واحدة تضم سبع دوائراإلذاعة تم دمج 1985

من سكانها، وبلغ % 90 ومن مساحة المملكة% 80 التلفزيوني تغطي ما يقارب اإلرسالشبكة 

  .  محطة42 والتقوية التلفزيونية المنتشرة في المملكة اإلرسالعدد محطات 

 خضعت مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون إلى إعادة هيكلة 2001وفي شهر كانون الثاني من عام 

برامج حيث تم دمج برامج القناة األولى والثانية في قناة رئيسية واحدة وتخصصت القناة الثانية بال

الرياضية في حين تم تشغيل القناة الثالثة بالتعاون مع القطاع الخاص وعلى أساس فترتي بث 

وتخصصت الصباحية ببرامج األطفال والكرتون بينما تخصصت المسائية ببث . صباحية ومسائية

  ).قناة األفالم األردنية (األفالم

والتلفزيون إال أن الحكومة ال وعلى الرغم من تأسيس مجلس إدارة مستقل لمؤسسة اإلذاعة 

وال شك أن وجود مجلس إدارة مستقل قد أنجز  .تزال تسيطر عليه وتتدخل في سياساته وشئونه

وتبذل اإلدارة الجديدة جهوداً ليصبح .هامشاً أفضل من الحرية واالستقاللية للتلفزيون واإلذاعة

  .اتالتلفزيون واإلذاعة تعبران عن الدولة األردنية وليس الحكوم

 إلى أن تأثيرها في الحياة 1953على الرغم من أن نقابة الصحفيين تأسست منذ عام و

ويمنع قانون نقابة الصحفيين أي شخص من ممارسة العمل الصحفي دون  .اإلعالمية يبدو محدوداً

أن يكون عضواً في النقابة، ومع ذلك فإن هناك أعداداً كبيرة تمارس المهنة من خارج الوسط 

ي، إما بسبب عدم انطباق شروط العضوية عليهم، أو لمعارضتهم لمبدأ إلزامية العضوية اإلعالم

 عضواً من بينهم العاملين 650ويبلغ عدد المسجلين في نقابة الصحفيين ما يقارب  .في النقابات

وهي وكالة مملوكة للحكومة، وكذلك عدد قليل من اإلعالميين في " بترا"في وكالة األنباء األردنية 

ولقد أجاز  . سنوات3التلفزيون واإلذاعة، حيث لم يسمح لهم باالنتساب للنقابة إال منذ ما يقارب 

التعديل األخير على قانون نقابة الصحفيين قبول اإلعالميين الذين يمارسون حصراً أعماالً 

 صحفية في اإلذاعة والتلفزيون، وهذا بالطبع استثنى أعداداً كبيرة من المصورين والمعدين

وتجمع نقابة الصحفيين األردنيين الصحفيين ومالكي الصحف تحت مظلة واحدة، ولقد  .والفنيين

ارتفعت أصوات العديد من الصحفيين التي تطالب بنقابة مستقلة للصحفيين بعيداً عن أصحاب 

العمل مؤكدين أن هذا الوضع كان سبباً في سيطرة أصحاب الصحف على قرار النقابة وعدم 

ا، داعين إلى االحتذاء بالتجربة اللبنانية التي فصلت بين الجسمين، حيث أسس أصحاب استقالليته

وتواجه نقابة الصحفيين  .الصحف نقابة الصحفيين، والصحفيون انضموا إلى نقابة المحررين

أنها غير مستقلة وغير قادرة على اتخاذ ، األردنيين العديد من المشاكل واالتهامات أبرزها
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في الدفاع عن حرية اإلعالم في األردن في مواجهة السلطة التنفيذية واألجهزة خطوات حقيقية 

  .105)(العديد من العواملاألمنية، ويعزون ذلك إلى 

يعاني أعضاء النقابة من الصحفيين بالمصير المجهول الذي ينتظرونه نتيجة ضعف و

 أصيب 2002ففي عام  .ضمانات التقاعد بعكس ما هو موجود في غالبية النقابات المهنية األخرى

                                                 
قدرة الحكومة وأجهزتها على التأثير في قرارات النقابة من خالل ملكيتها لوكالة األنباء األردنية، وسيطرتها على ) أ( -105

غالبية أسهم جريدة الرأي ونسبة مؤثرة في جريدة الدستور من خالل ملكية مؤسسة الضمان االجتماعي التي تستطيع الحكومة 

  .اتها وتوجيهها حسبما تشاءالتأثير في قرار

ويعطي الصحفيون أمثلة صارخة على ضعف استقالل النقابة بالعودة إلى نتائج االنتخابات، حيث تحرص الحكومة وأجهزتها 

، وحتى اآلن كانت ماألمنية على أن يكون تصورها هو الحاسم وتدفع بكل ثقلها للتصويت للنقيب وأعضاء المجلس الذين تريده

  .ي األقوى في أكثرية االنتخابات وتحديداً لمنصب النقيبيد الحكومة ه

تكاد تكون نقابة الصحفيين النقابة الوحيدة في األردن غير المسيسة والتي ال تتنافس األحزاب السياسية على قيادتها، وتعد ) ب(

ج والتصورات وآليات العمل نقابة الصحفيين محسوبة سلفاً بأنها األقرب للحكومة، وهذا أضعف النقابة وغابت عنها البرام

  .لتطوير واقع اإلعالم في األردن

 عندما أعلن مجلس النقابة عن دعوته الهيئة العامة لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة 2001وقد حدث في تشرين الثاني من العام 

ة وبرنامج عملي شامل الجانب المتعلق بالمطبوعات والنشر في قانون العقوبات المؤقت، حيث توقع الكثيرون أن تقر خط

للتصدي للتعديالت التي وصفت من قبل الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني ومنها النقابات ومنظمات حقوق اإلنسان بأنها 

  .األخطر وقتها على الحريات العامة ومنها حرية الرأي والصحافة

تتمكن الهيئة العامة من عقد اجتماعها لعدم اكتمال  عندما لم تفاجأواولكن المراقبين والمهتمين بالشأن العام وبعض الصحفيين 

 صحفي 500 سددوا االلتزامات من ما مجموعه 108 صحفياً وصحفية فقط من أصل 55النصاب الذي كان بحاجة لحضور 

صحفياً وغاب عنه ) 23(حضر للمشاركة في االجتماع المذكور  .وصحفية يشكلون الهيئة العامة للنقابة في ذلك الوقت

رون ومنهم رؤساء تحرير الصحف اليومية واألسبوعية والعديد من كتاب األعمدة في الصحف والنشطاء النقابيين في الكثي

وفقدت بذلك النقابة ولو مؤقتاً إمكانية االستناد لهيئتها العامة الواسعة لمواجهة القانون وتفعيل . الساحة الصحفية وغيرهم

  .دالحركة النقابية والشعبية على هذا الصعي

ركزت النقابة جهودها على القضايا المطلبية والخدمية وهذا فرض عليها الدخول في مساومات مع الحكومة وعدم ) ج(

ومع ذلك فإن إنجازات نقابة الصحفيين في قضايا . التصدي في أحيان كثيرة لتجاوزاتها على حرية الصحافة والصحفيين

ألخرى يجد الصحفيون بأن النقابة ال تقدم ألعضائها برامج خدماتية ترفع من الخدمات تعتبر محدودة وبالمقارنة مع النقابات ا

  .شأنه كباقي أعضاء النقابات األخرى

 النقابة جهداً كافياً لتطوير الحالة المهنية، فمنذ تأسيسها ورغم توفر الموارد المالية لم تقم بأنشطة تدريبية لتطوير  لم تول) د(

  .قدرات الصحفيين

 النقابة الدفاع القانوني الضروري للصحفيين عند تعرضهم للمحاكمات، وباستثناء حضور أحد أعضاء المجلس ال توفر) هـ(

  .عند البدء بمحاكمة أي صحفي حين مثوله أمام المدعي العام، فإن الجهاز القانوني للنقابة ليس له دور فاعل وملموس

اول عضويتها، فهناك أعداد كثيرة لم تعد تمارس العمل الصحفي، تتجنب نقابة الصحفيين القيام بخطوات جادة لتنقيح جد) و(

وآخرون خارج البالد يقتضي القانون تحويلهم إلى سجل غير الممارسين، ولكن على الرغم من وضوح المخالفات فإن 

يير شفافة المجالس المتعاقبة تغض النظر عن ذلك حتى ال تتفجر خالفات، وتواجه النقابة أزمة بسبب عدم اعتمادها معا

 .وواضحة بعيداً عن المحسوبيات
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الصحفيون األردنيون بحالة من اإلحباط الشديد على إثر وفاة عدد من الزمالء الذين خلفوا 

وراءهم عائالتهم بال معيل نتيجة حل صندوق التقاعد وقتها مع عدم وجود نظام خاص بصندوق 

  .عجز صحيالتكافل االجتماعي يضمن ألسرهم حياة كريمة بعد وفاتهم أو في حال إصابتهم ب

عمر الصحافة األسبوعية وتثار في األردن مشكلة يطلق عليها مشكلة الصحافة األسبوعية، و

 بعودة الحياة الديمقراطية والبرلمانية وإلغاء األحكام العرفية، بل 1989في األردن لم يبدأ عام 

  . لكيمتد لعقود ماضية فلقد عرفت الساحة اإلعالمية العديد من الصحف األسبوعية قبل ذ

ولكن الحقيقة أن الصحافة األسبوعية اشتد عودها بعد عودة الحياة البرلمانية وأخذت اهتماماً 

متزايداً من الجمهور والنخب السياسية، وأصبحت التعبير األبرز عن الحريات الصحفية وساهمت 

عد أن بشكل واضح في إغناء الحوار الديمقراطي ووفقت الصحافة اليومية إلى رفع سقف حريتها ب

وواقع الحال أن الصحافة األسبوعية التي تعطش  .اتسمت بالمحافظة والجمود لعقود طويلة

امتدت من " ربيع الحريات"الجمهور لها واعتبرها رافعة ديمقراطية تبدل حالها بعد سنوات من 

، حيث بدأت الحكومات تنزعج منها وتفكر بطرق للتضييق والخالص منها، 1998 وحتى 1989

 صحيفة أسبوعية بسبب 13 والذي تسبب بإغالق 1997 بقانون المطبوعات المؤقت عام توج ذلك

 ألف دينار 300التشدد في رأس المال المطلوب الستمرار الصحف بالصدور حيث رفع ليصبح 

  .106)(والمحرماتأردني، إضافة إلى فرض عقوبات مشددة وزيادة الممنوعات 

                                                 
 تواجه الضغوط بتحويل رؤساء تحريرها إلى المحاكم بشكل دائم في 1997ورغم أن الصحافة األسبوعية كانت قبل قانون  -106

  كان مفصالً هاماً حيث تزايدت الضغوط وتعمقت أزمة الصحافة األسبوعية التي كان97أن عام  قضايا ترفعها الحكومة، إال

  :من أبرز أسبابها اآلتي

أكثر الصحف األسبوعية يملكها أفراد ومعظمهم ليسوا إعالميين بل توجهوا للصحافة األسبوعية قناعة : غياب المؤسسية) 1

منهم بأنها تؤمن لهم النفوذ، ووجدوا أن الحصول على رخصة إصدار جريدة أسبوعية أمر سهل، وما هو مطلوب منهم فقط 

  . تنطبق عليه شروط نقابة الصحفيين يكون واجهة في أكثر األحوال وليس صاحب قرارمسئولرير العثور على رئيس تح

ولم تشهد صناعة الصحافة األسبوعية تأسيس شركات قوية إال استثناءات قليلة، وقد أضفى هذا على الصحافة األسبوعية غياب 

ة للعمل وال تفرض تقاليداً صحفية، وشعر معظم العاملين ال توفر اشتراطات مهني" دكاكين"المؤسسية وتحولها في الغالب إلى 

بها أنه ال تتوفر لهم الضمانات المهنية والعمالية، فال يوجد في الغالب ضمان اجتماعي، وال تأمين صحي، والرواتب متدنية 

  . وفي كثير من األحوال ال تدفع لهم في موعدها وتتأخر شهوراً

لإليجار " بنادق"ثر غياب المؤسسية إلى ضعف االستقاللية، وتحولت بعض الصحف إلى ومن الطبيعي أن يؤ: االستقاللية) 2

تستخدم في لعبة الصراعات بين مراكز القوى داخل الدولة، واستخدمت أيضاً من قبل الحكومات وأجهزتها لتمرير معلومات 

  .وحتى الهجوم على شخصيات معارضة لحرقها واإلساءة إليها

لصحف في وجه اإلغراءات وشراء الذمم ألنها لم تضع تقاليد مهنية ولم تضع مدونات للسلوك المهني، ولم تصمد العديد من ا

  .المتعددة األشكال من الحكومة وحتى من الشركات والشخصيات" الرشاوى"وقبل بعضها 
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اإلعالمية، ولكنه برز ضعف الحالة المهنية ليس محصوراً في الصحافة األسبوعية بل يمتد ليشمل كل المؤسسات : المهنية) 3

فتحولت الصحف إلى ملعب خلفي للصراعات، " البندقية المأجورة"بشكل واضح في الصحافة األسبوعية التي قبل بعضها بدور 

 شيء وأسهلومركز لضخ الشائعات واألكاذيب، واألقلية في الصحف األسبوعية التي تتمتع بمصداقية وتلتزم بمعايير مهنية، 

دون التوثق منه أو االتصال بالجهة المعنية للتأكد من صحته، وبذلك صار من " خبراً" األسبوعية أن تنشر بعض الصحف

  .وبأنها صحف صفراء" الكذب"المألوف أن توصف الصحف األسبوعية بـ

تعكس ولم تبذل غالبية المؤسسات اإلعالمية األسبوعية مشقة أو جهد لتدريب الصحفيين العاملين، فكانت التقارير واألخبار 

  .ضعفاً مهنياً واضحاً

قبل انتشار الفضائيات وانفتاح السوق األردني على االنترنت كانت للصحافة األسبوعية رواجاً، فقد : القدرة على المنافسة) 4

  .كانت مصدراً لألخبار والتقارير التي ال تنشرها الصحافة اليومية ألنها صحافة شبه رسمية

ترنت لم تعد الصحف األسبوعية قادرة على مواجهة تدفق المعلومات وسقوط األسوار بعد ولكن بعد انتشار الفضائيات واالن

  .انفتاح العالم

ولم تطور الصحافة األسبوعية خدماتها ومضمونها لتستمر في الحفاظ على جمهورها، ومن الطبيعي بعد تراجع بيع الصحف 

  .أن تتراجع مداخيلها وإعالناتها

بعد أن استنفذت الحكومات المتعاقبة وسائلها في التضييق على الصحف األسبوعية : مواردالحصار المالي وتجفيف ال) 5

المستقلة، وبعد أن خسرت أكثرية القضايا أمام المحاكم، لجأت إلى أسلوب الحصار المالي بفرض قيود على منح اإلعالن 

  . واالشتراكاتيالحكومي وشبه الحكوم

لة لمقايضة المواقف، فالصحف التي تقبل بمظلة الحكومة كان يسمح لها بتلقي وأصبحت لعبة اإلعالن واالشتراكات وسي

  .اإلعالنات واالشتراكات ضمن حدود ضيقة، في حين من يعارضها تصدر التعليمات الشفوية بحرمانه منه

ؤسسات الرسمية ومع تزايد حالة الجذب والتوتر أصدر رئيس الوزراء السابق فيصل الفايز مذكرة موجهة لكل الوزارات والم

وشبه الرسمية يمنع منح اإلعالن واالشتراك للصحف األسبوعية إال بموافقة شخصية منه، ورغم تغير رئيس الحكومة فإن هذه 

  .التعليمات لم تتغير

 بعض الحكومات كانت تتصل بالشركات الكبيرة والمؤسسات المصرفية إنوال تقتصر الضغوط على المؤسسات الرسمية بل 

  ".مغضوب عليها"ها عدم اإلعالن في الصحف األسبوعية وتنصحها بأن ذلك يؤثر على مصالحها ألنها صحف لتطلب إلي

شهدت السنوات األخيرة ظروفاً اقتصادية صعبة لألردنيين، دفعتهم للتراجع عن : القدرة الشرائية وضعف سوق اإلعالن) 6

ء بجريدة يومية، أو مطالعة الصحف األسبوعية عبر أولويات كانت معمول بها مثل شراء الصحف األسبوعية واالكتفا

  .االنترنت لمن يتقن ذلك

  .وتولدت عادات لم تعرفها األسواق من قبل مثل تأجير الصحف بمبالغ رمزية وإعادتها

وفي المقابل لم تعمد الصحف األسبوعية إلى تطوير سياسات تسويق إعالنية، بل اعتمد بعضها إلى ابتزاز بعض المعلنين 

  .ر اإلعالنات دون أمر نشر واالكتفاء بتحصيل مبالغ زهيدة ثمناً لإلعالنونش

 أو التوجه لإلعالن "Outdoor"وقد جاءت هذه الظروف في ظل تراجع سوق اإلعالن وانحساره واالتجاه لإلعالن الخارجي 

وتتنافس .بت األخالقياتبين الصحف األسبوعية في اإلعالن حيث غا" غير شريفة"، وذلك في ظل منافسة F.Mفي إذاعات 

" الحصة األكبر"الصحف األسبوعية على كعكة محدودة من اإلعالن بعد أن انحصر معظم اإلعالن في جريدة الرأي اليومية 

والصحف المجانية مثل الوسيط، في وقت لم يستطع السوق اإلعالني األردني أن يأخذ حصة من اإلعالن اإلقليمي العربي مثل 

  .بنانية والسعوديةوسائل اإلعالم الل
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مية إال أن الصحفيين ال يزالوا يشكون من استمرار ورغم أن هناك تعددية في المنابر اإلعال

بعض القوانين التي تمس حرية التعبير، وتفرض قيوداً على حركتهم، وهناك مشكالت تتعلق 

بالقدرات المهنية، والتدريب، واألوضاع المعيشية، وإدارة المؤسسات الصحفية، وجميعها تمس 

ه مركز حماية وحرية الصحفيين في األردن، أجراففي استبيان  . في العمق جوهر العمل الصحفي

من % 72 صحفياً عبر نحو 101شمل عينة من الصحفيين  تبلغ قوامها ونشر على موقعه و

المستجوبين أن ضعف المهارات االحترافية من أهم السلبيات التي تواجه الصحافة األردنية، تليها 

كشف الحاجة إلى الدورات ، وهو ما ي%69.3ضعف االهتمام ببناء كوادر صحفية بنسبة 

  . التدريبية في مختلف المجاالت التي تمس صميم رسالة الصحفي

لم يعتبر أي من الصحفيين أن حالة حرية الصحافة ممتازة، ) 2004(وخالل العام الماضي 

اعتبرتها جيدة، فيما نظر ما % 18.8، ونسبة %)35.6(ولكن نسبة كبيرة نسبياً اعتبرتها متوسطة 

  .بإطالق وصف مقبولة على الصحافة% 23.8إليها على أنها متدنية، وأكتفي % 22يقرب من 

  جمهورية اليمن) 1-6(

، وصحيفتان نصف  رسميةأسبوعية صحف 6و يومية رسمية صحفيصدر في اليمن أربع 

صحيفتان  البالغة   واألمن صحف القوات المسلحة فضالً عن شهرية رسمية، مجالت 7و شهرية،

 .ن شهريتان ومجلة فصليةأسبوعيتان ومجلتا

كما يصدر في اليمن عدد من الصحف الحزبية يصدر منها الحزب الحاكم وحده سبع  

  .مطبوعات ما بين صحف يومية وأسبوعية ومجالت شهرية وفصلية

صحف 9و أسبوعية صحيفة 28خاصة فهناك صحيفتان يوميتان و الصحافة ال   بخصوصأما

، وهناك صحف تصدرها  شهريةالتمج 8و عيةأسبو  مجلةو هريهصحف ش9وشهرية  نصف

 واحدة و مجالت دورية،7 ورية،همجالت ش3و صحف شهرية 7مؤسسات المجتمع المدني منها 

 .نصف شهرية

تعاني الصحافة في اليمن من حالة ملتبسة فيما يتعلق بدورها في المجتمع وعالقتها بالسلطة، 

تي تنتهجها الحكومة اليمنية خاصة بعد ففي إطار الخطوات ال. وما تتمتع به من هامش حرية

 سبتمبر من أجل التكيف مع المتغيرات في المنطقة قررت إنشاء وزارة جديدة لحقوق 11أحداث 

وتطوير  تعزيزبهدف م 2003لسنة ) 105(القرار الجمهوري رقم اإلنسان وذلك بموجب 
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فقد كبرت  بالتاليمسارات حقوق اإلنسان فألول مرة تخصص حقيبة وزارية لحقوق اإلنسان و

اختصاصات عمل   لها هيكلها اإلداري الذي ينطلق منأصبحولية الوزارة و التي ئمهام ومس

الالئحة التنظيمية للوزارة  فقد جاءت . الحاجة التي يقتضيها العملالوزارة ومهامها وأيضاً

ات والجهات تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها بالتنسيق مع الوزار"أن من مهمات الوزارة منة تضم

بالدنا  المختصة، وتفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق اإلنسان وتعزيزها بما يؤكد التزام والهيئات

وهو األمر الذي يؤدي إلى تالمس عمل " باالتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صدقت عليها

 نظمتها من أجل رفع الوعي من خالل الدورات التدريبية التيالوزارة الجديدة مع وزارة اإلعالم 

 .القانوني، واالهتمام بقضايا اإلعالم ووضع الصحفيين

يشكون من أن قانون المطبوعات  فاليزال الصحفيون في اليمن وبالرغم من هذا التحول،

 الخامس البابحيث ينص القانون في .  يعد بمثابة سيف مسلط على رقابهم1990الذي صدر عام 

  .107)(رات النشر واألحكام الجزائيةمحظومنه على العديد من 

                                                 
وبصفة  يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية  " أنمن القانون على ) 103(تنص المادة  -107

التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور  خاصة المسئولين في اإلذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة رئيس

 ما يمس العقيدة اإلسالمية ومبادئها السامية أو يحقر  :وتداول وإذاعة ما يلي  عن طباعة ونشرالنشر والصحفيين باالمتناع

وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار األمن والدفاع  الديانات السماوية والعقائد اإلنسانية، وما يمس المصلحة العليا للبالد من

ت القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية  وبث روح الشقاق والتفرقة  ما يؤدي إلى إثارة النعرا.عن الوطن وفقاً للقانون

 ما يؤدي إلى ترويج األفكار المعادية ألهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس  .بين أفراد المجتمع أو ما يدعو على تكفيرهم

يؤدي إلى اإلخالل باآلداب العامة، وما يمس  ما .ةبالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية واإلسالمي

  وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة.الترويج والتشهير الشخصي كرامة األشخاص والحريات الشخصية بهدف

ن أجهزة البحث  العدالة والتي يحظر فيها النشر م  وقائع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير.العليا

  تعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع.والتحري واالدعاء والقضاء

اإلعالنات المتضمنة عبارات أو  .واإلرهاب  التحريض على استخدام العنف.االقتصادي وأحداث تشويش أو بلبلة في البالد

 واآلداب العام أو قذف وتشويه سمعة األشخاص أو االعتداء على حقوق الغير أو تضليل ة تتنافى مع القيم اإلسالميصوراً

من الجهة المختصة، التعرض بالنقد المباشر  إعالنات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون إذن. الجماهير

 إال بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة تنسب إليه أقواالً أو تنشر له صوراً والشخصي لشخص رئيس الدولة وال أن

هذه األحكام بالضرورة على  ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة وال تسري اإلعالم

رها مثل  يمكن قبول منع نشأمورويمكن مالحظة مدى الخلط الموجود في تلك المادة إذ جمعت بين  ".النقد الموضوعي البناء

من الجهة المختصة،وبين  التعرض  إعالنات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية التي ال يجوز نشرها دون إذن

تنسب إليه أقواالً أو تنشر له صوراً إال بإذن مسبق من مكتب الرئيس  بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة وال أن

 .أو وزارة اإلعالم
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أي قانون آخر يعاقب  مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد في" فإنه )104(مادة ووفقا ألحكام ال

بالحبس لمدة ال تزيد عن سنة  آالف ريال أو) 10(كل من خالف هذا القانون بغرامة ال تزيد عن 

أو المطبعة أو  قضي بإغالق الصحيفة أن ت ")105(، كما يمكن للمحكمة وفقاً لنص المادة  "واحدة

التي فتحها صاحبها  دار النشر أو محالت تداول المطبوعات والمصنفات الفنية وما في حكمها

 ". بدون الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون

 من قانون الصحافة) 103( بنص المادة دالتقيي المطابع مسئوليألزمت وزارة اإلعالم قد و

وتقييد   عصر الشموليةإلىالمادة الخاصة بمحظورات النشر، في عودة منها والمطبوعات وهي 

  .الحريات

وقد وعد الرئيس علي عبد اهللا صالح  بإلغاء عقوبة حبس الصحفيين من قانون الصحافة 

والمطبوعات النافذ على اعتبار أن ذلك مؤشر لمزيد من االنفتاح اإلعالمي ومقدمة إلنهاء مضايقة 

 العاملين فيها لمجرد ممارستهم عملهم غير أن التداعيات األخيرة رشحت مجدداً الصحافة وتهديد

فقد حكم على الصحفي عبد الكريم . منطق التشكيك في صدقيه السلطات وتوجهاتها الديمقراطية

الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى المعارضة بالسجن سنة بعد اتهامه بالتشهير بالرئيس 

وهو ما أثار إشكالية قانون الصحافة، والحماية القانونية . نشر أخبار كاذبةعلى عبد اهللا صالح و

  .للصحفيين بقوة في اليمن

وال يرتاح الكثير من المراقبين إلى حالة الحريات اإلعالمية في اليمن والتي يرون أنها 

  .108)(تراجعت بشكل كبير في اآلونة األخيرة

  

                                                 
ليس هناك من هو مرتاح لحالة الحريات في اليمن،  "  لحساب هذه الدراسة أجريتيمني في مقابلة مسئول حزبي ل وقي -108

ويكفي أن تلقي نظرة سريعة على التقارير الدولية حول الحريات وحقوق اإلنسان لنكتشف أن نظرة العالم لليمن بدأت بالتراجع 

هاكات على حقوقهم والتعديات على حرياتهم أثقل من إحساس اآلخرين بها، السلبي، وال شك أن إحساس اليمنيين بوطأة االنت

حالة الحريات وحقوق اإلنسان في اليمن تمر هذه "ن أ، وأضاف "ألن المعايش للمشكلة أكثر إلماماً بتفاصيلها من المراقب لها

طات ضد العديد من الصحف األيام بتدهور مريع حيث تعقدت أوضاع حرية الصحافة في ظل هجمة شرسة تمارسها السل

والصحفيين، يدخل ضمنها توقيف تعسفي لبعض الصحف واعتقاالت تعسفية لبعض الصحفيين، واألخطر في هذا كله أن 

وفي هذه األيام يقبع عشرات من . السلطة أدخلت القضاء كواحد من أدواتها في قمع الصحفيين واضطهادهم وإساءة معاملتهم

تنظيم محاكمات صورية مخزية ضد أصحاب رأي تفتقد ألبسط شروط العدالة وتصدر فيها معتقلي الرأي في السجون، و

 –يمكن مراجعة تقرير حالة األعالم في اليمن ". في ظل تالعب مشين باإلجراءات وبالحقوق القانونية للمتهميناألحكام سلفاً

   .4مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان مرفق رقم 
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  دول المستهدفة في الن لإلعالمييالحالة التعليمية) 2 (

 يتعين الوقوف على  بلد عربي إلى بلد عربي آخر وتختلف الحالة التعليمية للصحفيين من

المستوى العلمي الذي يصل إليه الصحفيون، نوعية المعاهد العلمية التي يلتحقون بها، نسبة من 

ل في حقيقة  باعتبار أن الحالة العلمية للصحفيين تشكيواصلون دراساتهم العليا في هذا الصدد

  .األمر ركناً أساسياً في نوع التدريبات التي يتعين عليهم أن يتلقوها

  الجمهورية اللبنانية) 1- 2 (

معظم هذه ، و109)(تتميز لبنان بوفرة الجامعات والمعاهد التي تدرس الصحافة واإلعالم

اللغتين ب -وبكالوريوس  ليسانس –إلعالم  شهادات عالية في االجامعات تخرج طالباً يحملون

  .ليزية والفرنسيةجاإلن

 "السفير ": مثلصحفلزيادة الكفاءة التعليمية في بعض الكما تتوافر بعض الدورات التدريبية 

ا من الصحف متتفردا عن غيره" الحياة"و" النهار"غير أن جريدتي . "اللواء" و"النهار" و"الحياة"و

  . بوجود مركز مختص بتدريب الصحفيين الجدد والمبتدئين

                                                 
وهي جامعة (كلية اإلعالم والتوثيق في الجامعة اللبنانية في بيروت :  جامعة تدرس اإلعالم في لبنان هيمن أبرز وأقدم -109

فرع أول في بئر حسن وفرع ثان في : وتعتبر أبرز الجامعات في لبنان التي تخرج صحفيين، وهي مقسمة إلى فرعين) رسمية

 DES Diplômeية أيضا دبلوم دراسات عليا متخصصة في الصحافة وتتيح الجامعة اللبنان. وتخرج حملة ليسانس فقط. الفنار

D’études Spécialisées تدريب وإتقان الصحافة   بالتعاون مع جامعة باريس الثانية ومركزCFPJ Centre de 

formation et de perfectionnement des journalistes) جامعة ال:تليها).  وهذا االختصاص متوافر فقط باللغة الفرنسية

فرع بيروت : فرعين (،communication arts اختصاص التواصل American University - LAUاللبنانية األمريكية 

كما يقدم . ويتضمن االختصاص الصحافة والراديو والتلفزيون والمسرحBA وتقدم ليسانس أو باألحرى )  قريطم وفرع جيبل–

 NDU Notre) في كسروان(وهناك جامعة سيدة اللويزة . صحافةمعهد الصحفيين المحترفين شهادات متخصصة في ال

Dame University في اإلعالم والتواصل Communication Art وتقدم ليسانس وباتت توفر مؤخراً ماجستير  

Mastersوتقدم جامعة القديس يوسف ، Université Saint-Joseph برنامجاً للدراسات العليا المتخصصة DESS  جامعة 

 سنوات باللغة اإلنجليزية 3 لمدة  Mass Communication" اإلعالم وتقنيات االتصال" في اختصاص): في الشمال(ند البلم

 American)في بيروت(وتقدم الجامعة األمريكية للعلوم والتكنولوجيا . Mastersوسنتان للحصول على ماجستير 

University of Science and Technology AUST -: فزيون وصحافة باللغة اإلنكليزية وتقدم راديو وتل. BA وأيضا 

  )في جبيل. (BA وتقدم American University of Technology  - AUTتقدم الجامعة األمريكية للتكنولوجيا 

تقدم الليسانس كما تشمل الدراسة الدكتوراه، لكن المستوى )  أي في الشمال -في طرابلس، أبي سمرا (جامعة الجنان -

 . في هذه الجامعة ليس بالمستوى المطلوب بحسب الكثير من الخبراء في المجال اإلعالميالجامعي
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في "أن )  بئر حسن–الفرع األول (ستاذ في كلية اإلعالم  األالدكتور أحمد زين الدينويقول 

لبنان بنى تعليمية لمختلف اختصاصات اإلعالم، وهي بنى متطورة وتكفي لتخريج ما يزيد كثيراً 

  .110)("لبنان على حاجات

كاديمي تشمل مالحظات عدة على المستوى األعلى أنه بالرغم من ذلك فإن لبعض الخبراء 

يأتي الطالب للعمل مزوداً شحنة غير كافية . "كل المعاهد التي تدرس مادة اإلعالم فيقول الحاج

وكم كبير من . تحتاج إلى أقل قدر من النظريات"فالصحافة، برأيه، ". لغوياً، تقنياً وحتى نظرياً

قدرة يسعه التعلم من خالل ومن يملك ال". الثقافة عامة، وقدرة عالية على التحليل واالستيعاب

لذلك يجب، في نظره، السعي جدياً إلى تغيير مناهج الجامعات . العمل والممارسة في المجال

  .111)("بحيث يمسي هناك تثقيف أكثر وتطبيقات عملية 

أن التحصيل العلمي في الكليات  " فأعتبرزياد بارودوالناشط الحقوقي المعروف المحامي أما 

لكن التدرج غير منظّم بالنسبة .  من دون تدرج أو تدريب في لبنان غير كافٍٍالتي تدرس اإلعالم

ولذلك يجب أن تفرض إلزامية التدرج ألن . لمهنة اإلعالمي في لبنان كما مهنة المحامي مثالً

 دخول يحسن من نوعية اإلعالميين وامتحانورأى بارود أن فرض التدرج  .(Order)"الصحافة 

 مشكلة النقص الحاد في إلىمن جهة أخرى، لفت . تخصص في المجال الصحفيالذين يختارون ال

  . 112)("تأمين فرص تدرج للطالب في الجامعات

ويعتبر إجادة لغة أجنبية ثانية أحد المؤشرات الرئيسية لمستوى التعليم بشكل عام، والتعليم 

المستجدات في المهنة  لمتابعة ناإلعالمي بشكل خاص، من حيث أنه يفتح الباب أمام اإلعالميي

وفيما يتعلق بالوسط الثقافي العام، ووفقاً الستمارة االستبيان التي وزعت في لبنان والتي شارك 

                                                 
  رغم وجود معاهد عامة وخاصة تخرج متخصصين، إال أن"  لصالح تلك الدراسة أجريتيقول سيادته في مقابلة معمقة و -110

ورغم أنها ليست األكثر غنى، لكنها .  في مجال الصحافةكلية اإلعالم والتوثيق في الجامعة اللبنانية تبقى األكثر فعالية، السيما

أن نظامنا التعليمي مقبول جداً وبعد أن اعتمدت الجامعة اللبنانية "واعتبر . تخرج طالباً يعملون في المجالين اللبناني والعربي

لنسبة لإلجازة التي تمنح فهي كافية أما با. برامج جديدة تأخذ في االعتبار التطورات العالمية في مجال اإلعالم والتعليم في آن

 ".كتأهيل أولي لإلعالمي ويبقى عليه الجزء اآلخر أي أن يتطور مهنيا عبر المتابعة الدائمة
  . 3 الحاج لحساب تلك الدراسة، برجاء مراجعة تقرير لبنان مرفق رقمأنطوان مقابلة مع  -111
مشكلة ليست في المضمون األكاديمي وإنما ال "صالح تلك الدراسة يقول زياد بارود في المقابلة المعمقة التي جرت معه ل -112

 ألن نظراً. على مستوى إدخال مواد لها عالقة مباشرة باإلعالم، فمن المهم التعمق أكثر في السياسة عند دراسة اإلعالم

يات التعامل مع األخبار فإلى جانب تقن. فصياغة الخبر غير كافية. الطالب يتخرجون غير مهيئين بشكل كامل للعمل الصحفي

يبرع غير المتخصصين في اإلعالم "  لكل هذه األسباب مجتمعة ه ولذلك يرى بارود أن" . هم بحاجة إلى ثقافة واسعةةاإلعالمي

 .3  مقابلة زياد بارود في تقرير لبنان مرفق رقم ،"في هذا المجال وخاصة القادمين من دراسة العلوم السياسة أو الحقوق

אא 124 



منهم يجيدون لغة أجنبية بجوار لغتهم األساسية أي % 100 صحفياً  تبين أن 106فيه نحو 

من المبحوثين  % 18.9 العربية، وجاءت اللغة الفرنسية كلغة أساسية تليها اإلنجليزية، على أن

تبين أنهم يجيدون لغة ثالثة بخالف هاتين اللغتين مثل األسبانية أوالً ثم اإليطالية، تال ذلك الفارسية 

  . واآلشورية والبرتغالية

   العربيةمصرجمهورية ) 2- 2 (

صحافة ضمن أقسام كلية للفي مصر كلية إعالم بشكل منفصل ولكن كان هناك قسم لم يكن 

ان يعتبر هو المخرج ألغلب القيادات الصحفية الكبيرة وخاصة قسم الصحافة بكلية اآلداب وك

اآلداب جامعة القاهرة، وفي عقد السبعينيات مع تطور وسائل االتصال أصبح ملحاً أن تطور 

من هنا جاءت كلية اإلعالم وكانت الفكرة في بدايتها بسيطة، . الدولة التعليم في مجال اإلعالم

يتلقون محاضراتهم في الدور الثاني من كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة وكان الطالب 

القاهرة، وفي النصف الثاني من التسعينيات بدأت الدولة تتجه إلى زيادة أعداد الكليات التي تدرس 

  .113)(وعادت مرة أخرى وبقوة أقسام اإلعالم بكليات اآلداب. اإلعالميةالمواد 

 الواسع تقل القدرات التعليمية والكفاءة والمهارات المختلفة التي ولكن مع هذا االنتشار

يحتاجها الصحفي أو اإلعالمي اليوم وخاصة في الكليات والجامعات الحكومية والتي يغلب على 

الدراسة فيها الطابع النظري، وال يبدأ الطابع العملي إال في السنة األخيرة من الكلية ويبرز في 

من خالله يطلب من الطالب العمل في مجموعات إلنتاج صحيفة أو مجلة مشروع التخرج الذي 

 ويأتي هذا النقص في .لقسم الصحافة، أو برنامج تليفزيوني أو إذاعي  لقسم اإلذاعة والتلفزيون

إمكانيات التدريب العملي، إلى ضعف القدرات المالية للطالب ونقص اإلعتمادات المالية للكليات، 

تقديم تدريبات عملية للطالب، تقبل  صحف محترمة أو قنوات تلفزيونية فضالً عن عدم وجود

ويختلف األمر في الجامعات الخاصة حيث تتوافر إمكانيات أفضل مما هو متاح في الجامعات 

  .الحكومية األمر الذي يساعد على تدريبات عملية أكثر وأفضل

                                                 
كلية ، كلية اإلعالم جامعة القاهرة بنظاميها االنتظام والمفتوح:  التي تدرس األعالمالتالية الكليات اآلني مصر يوجد ف -113

كلية   قسم اإلعالم جامعة حلوان،–كلية اآلداب ،  قسم اإلعالم جامعة عين شمس–كلية اآلداب  ،األمريكيةاإلعالم الجامعة 

كلية ،  قسم اإلعالم جامعة المنوفية–كلية اآلداب ،  قسم اإلعالم جامعة طنطا–ة اآلداب كلي،  قسم اإلعالم جامعة المنيا–اآلداب 

 قسم اإلعالم جامعة –كلية اآلداب ،  قسم الصحافة جامعة المنصورة–كلية اآلداب ، اإلعالم جامعة أسيوط  قسم–اآلداب 

جامعة مصر   اإلعالم االجتماعي،– قسم االجتماع –ات كلية البن،  قسم الصحافة جامعة األزهر–كلية اللغة العربية ، الزقازيق

 .أكاديمية أخبار اليوم األكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم،،  أكتوبر للثقافة والعلوم6جامعة  للعلوم والتكنولوجيا،
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و الليسانس وفقاً لنوع  أسللحصول على درجة البكالوريومدة الدراسة هي أربع سنوات 

ويطبق في الجامعات الخاصة نظام الساعات  ويعمل الجميع بنظام الفصل الدراسي،الكلية، 

وفيما يتعلق .في الجامعات الحكومية يطبق نظام نسبة الحضور في المحاضرات،والمعتمدة

يس،  حسب توفر فريق التدرألخرىومن كلية بالدراسات العليا فهي تختلف من قسم إلى آخر 

ولكن غالباً ما يتمكن الطالب الراغبين من الحصول على درجات الماجستير و الدكتوراه من 

  .مواصلة دراساتهم العليا

ومع الزيادة الكبيرة في عدد أقسام اإلعالم ومع ندرة الفرص وقلة عدد الصحف التي تقدم 

إلعالمي والواقع اإلعالمي  فرصاً حقيقية، يمكن القول أن العالقات التي تربط الكليات بالمجتمع ا

واتجهت .  ضعيفة وال توجد صلة قوية تساعد على التواصل بين ما هو أكاديمي وما هو عملي

بعض أقسام اإلعالم نحو استدعاء بعض الممارسين في المجال الصحفي  وذلك من أجل تدريب 

إلى إصدار صحف الطلبة في الكليات وتقريبهم من الواقع العملي، وكذلك اتجاه بعض األقسام 

ويشترك الطالب في إعداد هذه الصحف، وتعطي األقسام في فترات العطلة الصيفية . خاصة بها

خطابات موجهة إلى رؤساء تحرير الصحف لكي يقبلوا أن يقوم الطالب بالتدريب العملي في 

 األمر يحتاج إلى شبكة اتصاالت وتعاون بين الصحفوال يتم ذلك في أغلب األحيان،. صحفهم

والمؤسسات التعليمية من أجل تبادل المعرفة والخبرات والتواصل وذلك من أجل االرتقاء بالمهنة 

 .والعمل الصحفي واإلعالمي بشكل عام

 % 35حواليوال يشترط أن يكون العاملون في مهنة الصحافة في مصر من الخريجين، فإن 

و العاملين من غير أعضائها لم من الصحفيين المشتغلين بالمهنة سواء كانوا أعضاء النقابة أ

يحصلوا على إجازة جامعية من كليات األعالم أو الصحافة وهو األمر الذي يعني أن أغلبهم كون 

أبي سناء أن العمل اإلعالمي . ويرى د. خبراته من خالل الممارسة العملية دون خلفية أكاديمية

. لشأن العام والمجاالت المختلفةليس عمالً يقوم على التخصص بقدر ما يقوم على االهتمام با

ويحتاج إلى موهبة وحرفية الكتابة ولكن ال توجد إحصاءات محددة يمكن الركون إليها بشأن من 

  .114)(تخرج من كليات اإلعالم ويمارس مهنة الصحافة

 إعالمياً 107وعلى العكس من اإلعالميين  اللبنانيين فإن المشاركين في االستطالع وعددهم 

من المبحوثين عدم % 21.5فيما أفاد نحو % 75.7يلم بلغة أجنبية أخرى منهم سوى مصرياً ال 

 تحدثاً وكتابةً –عند النظر إلى مستوى إتقان للغة ، على أنه إلمامهم بلغة أخرى سوى العربية

                                                 
 .2 مرفق رقم ، سناء لحساب الدراسة تقرير مصرأبي. دمقابلة مع -114
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 نجد ضعفاً واضحاً فيما يتعلق باإللمام باللغتين الفرنسية واإلنجليزية، وإن كانت معرفة -وقراءةً

منهم عدم إلمامهم بلغة أجنبية % 95.3وذكر نحو ، نسية أكثر ضعفاً لدى الصحفيين المصريينالفر

بخالف هاتين اللغتين، والنسبة الضئيلة المتبقية أشارت إلى إلمام لغات أخرى تأتي في مقدمتها 

  . األلمانية تليها العبرية

ادعة فالمطلع على حال ويجب التروي عند قراءة تلك النسب من حيث أنها قد تعطي نتائج خ

التعليم بشكل عام في مصر، يعرف أن تعليم اللغات األجنبية إال في مدارس معينة وبمصروفات 

  .باهظة أمر غير متاح

  مملكة البحرين) 2-3(

بتدريس برنامج اإلعالم والعالقات العامة – الجامعة الوطنية الوحيدة –تنفرد جامعة البحرين 

 الذي افتتح ضمن برامج التمويل 1998-1997آلداب منذ العام على مستوى قسم يتبع كلية ا

، )دوالرا331ً(ديناراً بحرينياً 125الذاتي باهظ التكلفة، حيث كانت المادة الدراسية الواحدة تتكلف 

 دينار 600 نحو - في حالة إذا قرر الطالب دراسة ستة مواد خالله -والفصل بأكمله

بة ثالثة أعوام أصدر ملك البحرين قراراً بإلغاء برنامج ، لكن بعد قرا)دوالرا1589ً(بحريني

التمويل الذاتي، لتلحق جميع البرامج التابعة لهذا النظام بالبرامج المدعومة ولتصبح رسوم المادة 

 ديناراً فقط، وهذا ما جعل إعداد الطلبة الدارسين لإلعالم تتصاعد، كما صار بإمكان 25الواحدة 

شين البرنامج إكمال دراستهم سريعاً بدالً من تسجيل ثالث مواد في كل الطلبة المسجلين منذ تد

فصل دراسي تحسباً للتكلفة المرهقة، وبالتالي فإن التخرج ال يكون بعد أربع سنوات بل يمتد 

  .لخمس أو ست سنوات

 عامة – التي أقرتها أيدي أكاديمية محلية غير متخصصة في اإلعالم –كانت الخطة الدراسية 

ة، ويصح القول إنها كانت متخبطة، ال تخصصات فرعية فيها، فيضطر الطالب إلى دراسة وشامل

التاريخ أو اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية كتخصصات فرعية إجبارية ال بديل لها، 

ولم يكن من ضمن الخطة الدراسية أي تخصص فرعي يتعمق في أحد أوجه اإلعالم، كالصحافة 

في ضوء التجربة، استقطبت  .عة أو التلفزيون أو العالقات العامة والوسائط المتعددةأو اإلذا

الجامعة خبرات أكاديمية جديدة من الخارج دعمت القسم وأضافت إليه رؤية جديدة، فتبدلت الخطة 

الدراسية وصارت مواكبة أكثر للمتغيرات اإلعالمية العالمية، وصارت هناك تخصصات فرعية 

التي ) Multimedia( األساسية في االتصال الجماهيري، منها شعبة الوسائط المتعددةفي الحقول 
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ت الخطة القديمة بمقررات جديدة متطورة متعتبر من الشعب النادرة في الجامعات العربية، وطع

  .عن التحرير واإلخراج واإلعالن واإلنتاج والسياحة

اإلعالم والسياحة والفنون، وهناك تفكير تحول مسمى قسم اإلعالم والعالقات العامة إلى قسم 

جدي في تغيير المسمى من جديد، ليصبح قسم االتصال الجماهيري والسياحة والفنون كما أعلن 

 أن القسم سيتحول إلى كلية بعد ثالثة أعوام، أي في 2004عميد كلية اآلداب إبراهيم غلوم عام 

ة أن هناك نية جادة الستحداث برنامج ، وسبق وإن أكد هو وغيره للصحافة المحلي2006العام 

للماجستير، لكن تلك النية ظلت حبيسة األدراج مع كل خطط تطوير برنامج الدراسات العليا الذي 

أوقفته الجامعة قبل أكثر من عامين بهدف تطويره وتنقيحه واعدة باستئنافه من جديد بعد عام من 

 وبرنامج الدراسات العليا معلق ولم ترق التوقيف، لكن اآلن ونحن على مشارف العام الثالث،

التصريحات الصحفية والوعود بالتطوير وإعادة البرنامج إلى حقيقة ملموسة على ارض الواقع ال 

  .لسبب معلن

 األكاديميةورغم إن األكاديميين من داخل الجامعة يشيدون بالخطط الدراسية ومستوى التعليم 

 المؤسسات الصحفية والعناصر المؤثرة فيها يجدون أن ومستوى المخرجات، إال أن القائمين على

المخرجات ال تزال ضعيفة وتحتاج التدريب عينه الذي يحتاجه الخريجون من غير اإلعالم، 

  .ويجدون أيضاً أن العالقة التي تربط الجامعة بالمجتمع اإلعالمي الخارجي تكاد تكون مقطوعة

بية المفتوحة في البحرين أن تستحدث إلى جانب جامعة البحرين، تفكر الجامعة العر

قسماً لإلعالم خالل العام الحالي تمنح فيه درجة الماجستير، فيما تدرس جامعة الخليج العربي 

  .مقررات إعالمية محدودة تتناول اإلعالم كونه جزءاً من الثقافة العامة

من % 76 نحو أفادوفقاً الستمارة االستبيان التي جرت لصالح تلك الدراسة في البحرين و

 بأنهم يجيدون لغة - وعددهم خمسين صحفياً –اللذين استطلعت آراؤهم في البحرين الصحفيين 

 .من المبحوثين عدم إلمامهم بأية لغة خالف العربية% 16 فيما ذكر نحو أجنبية واحدة على األقل،

 كان واضحاً من وفي مجال المقارنة بين إتقان الصحفيين ألي من اللغتين الفرنسية واإلنجليزية

اإلجابات أن اللغة اإلنجليزية أكثر حظاً من اللغة الفرنسية، وإن ظل مستوى اإللمام باللغتين 

من المبحوثين أنهم ال يتقنون لغة أخرى بخالف أي من اللغتين % 96محدوداً، وذكر نحو 

ا الهندية تليها السابقتين، والنسبة الضئيلة المتبقية أشارت إلى إلمامها بلغات أخرى في مقدمته

  . الفارسية واألسبانية واأللمانية والروسية
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  جمهورية اليمن) 4- 2 (

وغالباً ما يتجه  الدارسون إلى      . ال تزال اليمن تعتمد على الكادر اإلعالمي القادم من الخارج         

تخصصات مغايرة نظراً ألن سوق العمل والمخاطر المصاحبة ال تشجعان على االنخـراط فـي               

ولم يتغير الوضع كثيراً بعد قيـام        كما أن األحادية اإلعالمية ساهمت في ذلك،      . الميالمجال اإلع 

فما زال الصحفي يعامل وفقاً     " واإلعالمية  " الوحدة اليمنية المشروطة بالتعددية السياسية والحزبية       

وتـسعى الدولـة إلـى تأسـيس        . للنظام الوظيفي وسوق العمل في الصحافة المكتوبة المحدودة       

ثم تحولت إلى كليـة عـام       . 1991ت أكاديمية حيث تأسس قسم اإلعالم بكلية اآلداب عام          مؤسسا

 جامعة عدن إال أن الربط بـين المـدخالت          -ويوجد كذلك قسم إعالم آخر  بكلية اآلداب       . 1996

كما أن المؤسسات األكاديمية ال تربط في سياسـاتها ومتطلبـات           . والمخرجات يكاد يكون منعدماً   

ـ     ل بـــانعزال تـــام عـــن الـــسوق والمتغيـــرات    الـــسوق بـــل تعمــ

:  عن األقسام في كلية الصحافة واإلعالم فإنها تتـوزع إلـى ثالثـة             اوإذا ما تحدثن   . 115)(الحديثة

واإلحصائيات تبين بوضوح توجه الطلبة نحو      , عالقات عامة وإعالم    , إذاعة وتلفزيون   , صحافة  

اً فـي المؤسـسات الخاصـة والحكوميـة         قسم العالقات العامة واإلعالم نظراً للطلب عليه حالي       

ويمكننـا  . ومحدودية فرص العمل أمام خريجي األقسام األخرى إضافة إلى المخاطر المحيطة بها           

وقـسم  " جامعة صـنعاء  "القول من خالل اإلطالع المكتبي والميداني أن كلية الصحافة واإلعالم           

لدراسي تعود إلى ثالث مرجعيات     من حيث مرجعيات المنهج ا    " كلية اآلداب جامعة عدن   " اإلعالم  

وعراقية أما من حيث المواكبة للتقنيات العصرية فإنه يعاني من القصور فأغلبه            , يمنية  , مصرية  

  .تأريخي يهيمن عليه النظري

ومما يجدر تسجيله في هذا الصدد أن المؤسسات األكاديمية اإلعالمية تمنح درجة بكالوريوس 

  .  فإنها تعتمد على البعثات الدراسية الخارجيةهالدكتوراصحافة وإعالم، أما الماجستير و
                                                 

 بالقصور  - في مقابلة أجريت لحساب تلك الدراسة – هللا نائب عميد كلية اإلعالمرغم اعتراف الدكتور محمد مثنى عبد ا -115

 لحداثة الكلية وضعف اإلمكانيات إال أنه يرى أن المواد فيما يتعلق بدراسة سوق العمل ومتطلباته وكذا مواكبة التطورات نظراً

وبالمقابل نجد الدكتور وديع .  المنهج بالجيدوعراقيين واصفاً, ومصريين , الدراسية قد وضعت من قبل متخصصين يمنيين 

:  بالقصور من حيث - معه لحساب الدراسة أجريت في مقابلة – العزعزي أستاذ اإلذاعة والتلفزيون بالكلية يصف المنهج

ويهيمن عليه وطغيان الجانب النظري على التطبيقي، والمنهج تغلب عليه المفردات القديمة، , المواكبة للتغيرات وثورة اإلعالم 

, المعلوماتية , ستااليت , تلفزيوني رقمي " البحث التاريخي، ويدعو إلى إعادة تصميمه بما يتالءم مع الثورة اإلعالمية 

 ومتطلبات السوق من خالل دراسات علمية دقيقة مع العلم أن اإلعالم المسموع والمرئي محتكراً" الخ .. الصحافة اإللكترونية

أما الدكتور محمد معمر الشميري أستاذ العالقات العامة واإلعالم . رص التي يقدمها محدودة ألسباب عديدةمن قبل الدولة والف

منه % 70فيرى أن المنهج بحاجة إلى تطوير وتوازن مدروس وفقاً للقواعد العلمية بين النظري والتطبيقي فالمنهج الحالي 

  . 4 ميمكن مراجعة تقرير اليمن  مرفق رق.تطبيقي% 30نظري و
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  .وال توجد خطة قريبة تدرج الدراسات العليا في جدول أعمالها

من الصحفيين المبحوثين الذين أجابوا على % 58وفي مجال إتقان لغات أجنبية أفاد نحو 

من % 40 أشار نحو  صحفياً أنهم يجيدون لغة أجنبية، بينما102استمارات االستبيان وعددهم 

وكانت اللغة اإلنجليزية أكثر حظاً من . المبحوثين إلى عدم إلمامهم بأية لغة أخرى سوى العربية

ووضح من اإلجابات أن . الفرنسية، وإن ظل إلمام الصحفيين بأي منهما في حدوده الدنيا

وأشار نحو . الصحفيين يحتاجون إلى دورات تدريبية للنهوض بمستوى إلمامهم بأي من اللغتين

من المبحوثين إلى معرفتهم بلغة أجنبية أخرى بخالف الفرنسية واإلنجليزية حيث أشار % 9.8

  . فريق إلى إلمامه باللغة البلغارية، وفريق آخر إلى إلمامه باللغة الروسية

  المملكة األردنية الهاشمية) 5- 2 (

 حالياً بحاجة ماسة إلعادة اجمع أساتذة الكليات اإلعالمية أن مخرجات المواد التي تدرس

وتقوم  . التأهيل والتطوير إضافة إلى االهتمام بالنواحي التطبيقية  إلى جانب المواد  النظرية

وزارة التعليم العالي  بتطوير معايير التخصصات المختلفة بحيث تكون منسجمة مع المستويات 

  .116)(المطبقة والجامعات العالمية

ن فإن ذلك يتعلق بمدى رغبة الشخص في العمل بالصحافة وفيما يتعلق بمستوى الخريجي

يتمتع بالموهبة، حين ناجحاً إعالمياً  وبالتالي هناك من يكون يئ،الجيد والسدائماً هناك واإلعالم ف

 الوحيد م بل كان هدفهواإلعالمية  أدنى درجات الموهبة الصحفية مليس لديهأن هناك إعالميين 

  .117)(معيةهو الحصول على الشهادة الجا

                                                 
أوضح األستاذ الدكتور عصام الموسى رئيس قسم الصحافة في جامعة اليرموك أن الخطة الدراسية وضعت بدقة ولكن  -116

واقصد نحن بحاجة لغربلة وإعادة تأهيل . تنفيذها ليس على المستوى المطلوب لالرتقاء بالمستوى  التعليمي والعلمي

وبالتالي ينعكس هذا على كيفية . وال يستطيعون التمييز بين اإلعالم واالتصالاألكاديميين فهم ليسوا متخصصين في اإلعالم 

 يمكن .تطبيقهم للخطة الدراسية  من أجل تخريج  صحفيين مبدعين يخوضون الحياة العملية بسرعة وبموضوعية وإبداع

 .1مراجعة تقرير األردن مرفق رقم
ن كان ال بد من صقلها بالدراسة المستمرة، إأن المهنة هي أمر أساسي والعديد من الخبراء اإلعالميين في األردن على أكد  -117

على المؤسسات اإلعالمية أن " نه أ في مقابلة أجريت معه لحساب هذه الدراسة  عرجة أبواألستاذ الدكتور تيسير قول يف

. ن التخصصات األخرىتوظف الجيدين والقادرين من خريجي الصحافة واإلعالم  وأن تكون لهم األولوية على غيرهم م

.  للخريجينوفعلت صحيفة الغد  ذلك وقدمت امتحاناً, والمؤسسات قادرة على أن تغربل هؤالء الخريجين من خالل االختبار

  .ومن نجح في االمتحان فاز بالوظيفة

م يستطيع خريجو  وأضاف  األساتذة أن هناك شيئا يجب االنتباه والتركيز عليه هو أن هناك العديد من الوظائف في اإلعال

, اإلخراج: الصحافة ممن ليس  لديهم الموهبة الكافية في الكتابة  أو العمل في مجال اإلعالم البحت التوجه إليها مثل  التصوير

 بضرورة مقترحاً- أيضاً معه أجريت في مقابلة -وقدم الدكتور عصام الموسى   .الخ.. اإلعالن, العالقات العامة, المونتاج
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ما يقرب من  صحفياً أردنياً تبين أن 110ووفقا الستمارة االستبيان التي استطلعت آراء 

منهم يلمون بلغة أجنبية، وفي مجال المقارنة بين اإللمام باللغتين اإلنجليزية والفرنسية % 84

من % 2لوحظ أن اإلنجليزية أكثر حظاً من الفرنسية التي ال يجيدها حديثاً وكتابةً سوى 

. من الصحفيين% 25المبحوثين، في حين من يجيدون اإلنجليزية كتابةً وحديثاً ما يربو على 

ويعني ذلك أن الصحفيين بحاجة إلى دورات تدريبية لإللمام باللغتين اإلنجليزية والفرنسية، وإن 

 لغات من الصحفيين أنهم يتقنون% 5.9ذكر نحو  كما .ظل االحتياج أكثر في حالة اللغة الفرنسية

أخرى في مقدمتها الروسية ثم العبرية واألسبانية واأللمانية، والبعض منهم أشار إلى إتقانه للغة 

  .الباكستانية

وعلى الرغم من أن هناك جهات أردنية أخذت على عاتقها تدريب الصحفيين األردنيين إال 

  .118)(ينأن بعض الخبراء يرون أن هناك حاجة ملحة لزيادة تدريب الصحفيين األردني

أنه من أجل أن نرتقي بمهنة الصحافة واإلعالم يجب أن على أن جميع الخبراء يؤكدون على 

يكون هناك إعالم حر وقانون مطبوعات  ونشر يضمن الحرية للصحافة وعدم تدخل الجهات 

  .المختلفة في مهنة اإلعالم

                                                                                                                            
جل االرتقاء  بالدراسة األكاديمية والتخصص الدقيق لكي يتم فرز هؤالء الطلبة  غير أت عليا في اإلعالم من وجود دراسا

  .الجيدين

المعاهد اإلعالمية في األردن تدرس الوعي القانوني واألخالقي ضمن خطتها  الدراسة ولكن كيفية تدريسها /ن جميع الكلياتإ

 على فهم الطلبة لهذه المواد وبالتالي يتخرجون وهم غير ملمين بهذه األمور  سلباًوالقائمين على تدريسها هو الذي ينعكس

  .خاصة وهم يستعدون لممارسة المهنة

): صحفي وكاتب عمود في صحيفة الدستور ورئيس مركز القدس للدراسات السياسية(بالمقابل أعرب األستاذ عريب الرنتاوي 

عوا في هذه المهنة واغلب الصحفيين المشهورين في العالم العربي جاءوا من من واقع خبرتي قلة من دارسي الصحافة أبد(

 في تدريس الصحافة في دولنا  جوهرياً قد يكون مرد ذلك أن هناك خلالًًهذاتخصصات  أخرى غير الصحافة مثل السياسة و

  ).العربية، وبالتالي لم يكن معيار المهنية خاضع للدراسة

مهمة في شتى المجاالت ليس فقط الصحافة ولكن األهم من ذلك كما قال األستاذ جهاد المومني  أن الدراسة وأوضحوا جميعاً

ن الموهبة هي األساس في العمل اإلعالمي ولكن إ: (العين في مجلس األعيان والمشرف العام على صحيفة شيحان األسبوعية(

  ).يكون بالتالي الصحفي الموهوب مبدعاً في صقل هذه الموهبة وتوجيهها الوجهة الصحيحة لالدراسة مهمة أيضاً

ويتعين أن يلم الصحفي باللغات األخرى لكي يستطيع اإلطالع على ما يكتب في العالم والتعلم من المهارات الصحفية األخرى 

 .في الدول المختلفة
 المجلس ، لة األنباء األردنيةانه يتم اآلن التدريب في األردن في عدد من الجهات مثل وكاأ "تيسير أبو عرجةقول الدكتور ي -118

ولكن نحن ما . وهناك في اإلذاعة مركز للتدريب والتطوير اإلعالمي. مركز الرأي للدراسات والمعلومات, األعلى لإلعالم

 . "زلنا بحاجة إلى المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة والتركيز على الجانب العملي فيه أكثر من النظري
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لصحفيين الدارسين أجمع جميع المسئولين اإلعالميين في مواقعهم المختلفة أن نسبة اوقد  

للصحافة أو الذين لديهم  خلفية تعليمية إعالمية في تزايد مستمر، وهي اآلن قد تشكل النصف أو 

  .أقل بقليل بالنسبة لعدد الصحفيين

 المشكلة المهنية في اإلعالم والصحافة األردنية،على الرغم من تباين اآلراء حول تشخيص و

مخرجات المواد التي تدرس الصحافة  رة إعادة النظر في ضرو" نقاط معينة حول التقت إال أنها 

أن يتفوق التدريب العملي على " ، وضرورة "هابعضتغييربوأإعادة تأهيلها بفي الجامعات األردنية 

جرعة الثقافة العامة المهنية لدى اإلعالميين " ، و أهمية زيادة  "النظري في دراسة اإلعالم

 " الثقافة لدى الكثير من الصحفيين اإلعالميين في األردنتلك  غياباألردنيين الذين يعانون من 

 مواكبة التطور التكنولوجي السريع الحاصل في العالم " والعمل على مساعدة اإلعالميين على 

  .119)("واإللمام به

  على أن خبراء اإلعالم األردنيين الذين جرت مناقشتهم لصالح هذه الدراسة اتفق جميع كما 

  

  

                                                 
األستاذ أسامة الشريف ، ويقول 1 مرفق رقم – مركز حماية وحرية الصحفيين –عالم في األردن ت األتقرير عن مشكال -119

 مشاكل متعلقة بمهنة الصحافة كوظيفة ، أن هناك العديد من المشاكل في رأيي أهمها جانبين " رئيس تحرير صحيفة الدستور

أما  المشاكل المتعلقة بالصحفي   .الخ.. رواتب متدنية ه،مثل عدم الشعور الصحفي باألمان الوظيفي واالنتماء إلى مؤسست

عدم قابليته للتقصي لصعوبة وصوله إلى المعلومة أو قد يكون ,  ومثقفاً عديدة أهمها أن يكون الصحفي مبدعاًنفسه فهي أيضاً

  رأيه قائالً الصحفي المعروف يوأوضح األستاذ جهاد المومن ".الخ.. نه بحاجة إلى المناخ العامأ باإلضافة إلى هو نفسه جباناً

اعتقد أن من أهم المشاكل التي تواجه الصحفي هو افتقاره لإلطالع على إنجازات اآلخرين  وعدم مواكبته للتكنولوجيا " 

 إلى ضعف اإلمكانيات المادية للمؤسسات اإلعالمية األردنية، والتي تعاني من هذا فقد ال يوجد لديها هذا يعود أيضاً. الحديثة

 في مقابلة وأكد األستاذ ايمن الصفدي ". جل تدريب العاملين بها واالرتقاء بمستواهم المهنيأاالستعداد إلنفاق مبالغ معينة من 

نحن ما زلنا في مرحلة تطور في . هناك مشكلة كبيرة مردها غياب الثقافة المهنية في الصحافة األردنية" في التقرير ذاته 

". والكثير  يكتبون ولكن ليس لديهم إلمام بالمقومات المهنية,  باإلعالم رسمياً مهنياً لم يتلق تدريباًكثير من الصحفيين, المعاني

إن المؤسسة   " – سكرتير تحرير في صحيفة العرب اليوم والخبير في المجلس األعلى لإلعالم -ووصف األستاذ يحيى شقير 

والكثير من الشركات ال تؤمن , لى شركة تسعى إلى الربح أوالً كان هدفها رسالة سامية واآلن تحولت إالصحفية سابقاً

 على سبل تحصيل بعض  المعلومات أو  أولياًوحتى المؤسسات التي تعمل على تدريب بعض موظفيها تقدم تدريباً, بالتدريب

ة األردنية أو اإلعالم األردني في النهاية ال توجد في الصحاف.  يستند إلى أسس علمية مكثفاًالتقنيات الحديثة، وال تقدم تدريباً

   ".خطة استراتيجية للتطوير للمنافسة كشركات
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ويات التطوير المهنية تطوير الجسم الصحفي بالكامل، وهو بحاجة إلى مراجعة شاملة  من أهم أول

  .120)(ولويات التطوير المهنيألولكن في ضوء التحديد الدقيق 

                                                 
على المؤسسات الصحفية دور " في مقابلة أجريت معه لحساب هذا التقرير  االستاد أسامة الشريف  يقول ىالمعنفي هذا  -120

ا يتعلق باستخدام أجهزة الحاسوب أو بكسب فيم في تنمية كوادرها واإلنفاق على هذه الكوادر وتنمية مواهبها ومهاراتها سواء

 األمر الذي أدى إلى اقتناص  من حيث التقدير المالي للصحفي الرواتب متدنية كثيراًوأيضاً. لغة أخرى كاللغة اإلنجليزية

صبح كفاءاتنا الصحفية من الخارج لذلك أصبح من الصعوبة بمكان الحفاظ على كوادر مهنية عالية المستوى لفترة طويلة وأ

 معه أجريتنقطة البداية فيقول في مقابلة  بأهمية العودة إلى ىأما األستاذ ايمن الصفدي فقد ناد،  "هناك نقص دائم في األردن

مهارات . اعتقد نحن بحاجة إلى تعريف األساسيات أي نحن بحاجة للبدء من البداية من تعريف العمل الصحفي " هللغرض نفس

واتفق األستاذ يحيى  شقير ،  "من البداية كيفية كتابة الخبر الصحفي ومن ثم ننطلق. مل الصحفيأخالقيات الع, العمل الصحفي

لصحافة ا مثل امع األستاذ عريب الرنتاوي على أن هناك الكثير من المهارات الصحفية في األردن ما زالت في بدايته

وبين أيضا األستاذ يحيى  شقير وجود خلل في أصول ، "يةالصحافة التفسير, الصحافة اإلنسانية, اإلعالم البيئي: االستقصائية

التحقيق االستقصائي باعتقادي في األردن من اضعف فنون " عريب الرنتاوي ، ويقول األستاذ جمع المعلومات والوصول إليها

والتلفزيون .  والتقاليد لمعايير مختلفة مثل العادات  ويخضع أيضاً وحكومياًالعمل الصحفي بسبب القيود المفروضة عليه سياسياً

 ".حكومي رسمي بروتوكولي تلقيني ال يقدم التوازن المطلوب بين الرأي والرأي اآلخر
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  احلقوق القانونية
  والوعي ا

  اإلمكانيات واإلجراءات

 القانونية في البلدان المستهدفة وإلى أي حد يعي ناإلعالمييأوضاع يناقش هذا الفصل 

 حقوقهم القانونية ويستطيعون الدفاع عنها، ويعتمد هذا الفصل بشكل أساسي على ناإلعالميو

التقارير التي أرسلتها المؤسسات الشريكة، والتي هي في حقيقة أمرها، تفريغ لنتائج المقابالت 

 الميدانيون مع الشخصيات العامة وخبراء اإلعالم، والمهتمين المعمقة التي أجراها الباحثون

  . بالوضع العام لحريات التعبير في الدول المستهدفة

  . التشريعات وحرية الرأي والتعبير -1

 الجمهورية اللبنانية )1-1(

 التنظيم القانوني لإلعالم المكتوب في لبنان بين مختلف الوسائل اإلعالمية المكتوبة،يميز 

أو الترخيص المسبق  سواء على صعيد  لكل منها،يتمايز في النظام القانونؤدي إلى األمر الذي ي

يميز القانون اللبناني بين يتعلق بالمطبوعات ففيما .  الالحقةوبقة أاصعيد الرقابة السعلى 

، فيما يتعلق بضرورة الحصول على ترخيص المطبوعات الصحفية والمطبوعات غير الصحفية

إصدار المطبوعات الصحفية للترخيص المسبق، الذي يجب الحصول ع مسبق بالصدور، فيخض

، هذا 1962من قانون المطبوعات الصادر سنة / 27/عليه من وزير اإلعالم، عمالً بأحكام المادة 

باإلضافة إلى شروط أخرى يقتضي توافرها من أجل بقاء الترخيص قائماً، وتعتبر المطبوعة 

  .  كانت الجهة التي تصدرهاصحفية إذ صدرت بصورة دورية، أياً

  . التي ال تصدر بشكل دوري فهي ال تحتاج إلى ترخيص من أي نوعتأما المطبوعا

אא   135 



أما بالنسبة لما يمكن أن يطلق علية أماكن الطباعة والبيع أو النشر ففيما عدا المطابع والتي 

شاء أياً تصنف ضمن المحال الخطرة، يتعين الحصول على ترخيص من وزارة اإلعالم قبل إن

  . 121)(منها وفقاً لنصوص قانون المطبوعات

 التي يطلق –على انه ال بد من اإلشارة إلى أن باب الترخيص المسبق للصحف والمجالت 

 وأصبح من 1953 لعام 74 السياسية قد أغلق بصدور المرسوم االشتراعي رقم - عليها 

عنى بالشأن السياسي، مما المستحيل االستحصال على ترخيص مسبق بإصدار صحيفة أم مجلة تُ

  . للتراخيص السياسية بحيث أصبحت تتداول بأسعار خيالية" السوق السوداء"أوجد نوع من 

  .على الرغم من صعوبة التفرقة بين ما يمكن اعتباره صحفا سياسية وغيرها من الصحف

  .122)(ةويتعرض األعالم المكتوب في لبنان إلى نوعين من الرقابة رقابة سابقة وأخرى الحق

                                                 
 إنشاء دار للنشر خاضع للترخيص المسبق الذي يعطى بناء على تصريح يقدم إلى وزارة اإلعالم  للقانون اللبناني فإن وفقاً -121

  المكتبة إنشاء أما.14/9/1962من قانون المطبوعات الصادر في / 72/المادة متضمناً بعض المعلومات، وذلك عمالً بأحكام 

 من قانون المطبوعات الصادر سنة 74 خاضع للترخيص المسبق من قبل وزارة اإلعالم، وذلك عمالً بأحكام المادة فهو

ماً وغيرها من المطبوعات، كل من أراد أن يبيع صحفاً وكتباً ومجالت وصوراً ورسو: "فهذه المادة وردت كما يلي.1962

أما إنشاء  . متضمناً بعض المعلومات" وجب عليه الحصول على رخصة من وزارة اإلعالم، تعطى له بناء على بيان يقدمه لها

  .  المار ذكرها قبل الحصول على الترخيص، فجرم معاقب عليه كما سوف نرى74مكتبة ومزاولة بيع ما أشارت إليه المادة 

، وتبعاً لذلك يخضع للترخيص المسبق "المحالت الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة" من همصنفالمطابع فهي وفيما يتعلق ب

أما عالقة . وفي ما عدا ذلك، ال تخضع المطبعة في لبنان لترخيص مسبق من أية جهة أخرى. من قبل اإلدارة المختصة

ل البدء بالعمل يتضمن بعض المعلومات، وذلك عمالً بأحكام المطبعة بوزارة اإلعالم فتقتصر على تقديم تصريح مسبق لها قب

/ 12/ولقد أثار ورود كلمة ترخيص مرة واحدة في سياق المادة  . 1962من قانون المطبوعات الصادر سنة 12المادة 

 ورود نأينا أأما نحن فبر. المذكورة جدالً حول معرفة ما إذا كانت المطبعة خاضعة لترخيص ثان من قبل وزير اإلعالم أم ال

حيث وردت ال يمكن " ترخيص" عبارة أنذلك .  هو نتيجة خطأ مطبعي، سواء صحيح فيما بعد أم الإنماكلمة ترخيص هنا، 

 –إلى الوزارة أصح من القول إلى أن يقدم " التصريح "– صاحب المطبعة –فالقول إلى أن يقدم ". تصريح"فهمها إالّ بعبارة 

 فقره 8 في المادة إليها المشار دار التوزيع أما.فصاحب المطبعة يقدم تصريحاً ال ترخيصاً". الترخيص "–صاحب المطبعة 

إالّ . لها أي تشريع معين، وال نراه يتكلم عنها في شيء ما بعدينظم  لم نه إ ف)1962الصادر سنة (قانون المطبوعات ثانية من 

ولية المدنية المترتبة على صاحب دار التوزيع ئ عن المس27دة  من الما3 تكلم في الفقرة 104/77أن المرسوم االشتراعي رقم 

ولوال هذه اإلشارة األخيرة لبقيت دار . بالنسبة للحقوق ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميه في قضايا المطبوعات

ل عن دار التوزيع في هذا الصدد، وما يمكن القو. التوزيع نسيا منسياً في قانون المطبوعات، ما خال التعريف الوارد فيه عنها

 .هو أنها ال تخضع ألي ترخيص مسبق
 من قانون 20صاحب المطبعة بإرسال نسخ عن المطبوعة التي يطبعها إلى وزارة اإلعالم وذلك عمالً بأحكام المادة يلتزم  -122

 الدولة من إجراء الرقابة والقصد من إرسال النسخ هذه هو تمكين المراجع المختصة في. 1962المطبوعات الصادرة سنة 

اختلفت الرقابة المسبقة على وقد . الالحقة عليها، حتى إذا ما تبين أنها تتضمن جرماً ما، لوحقت حسب األصول القانونية
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، تم إلغاء التوقيف 1994 لسنة 330على انه ال بد من اإلشارة إلى أنه بموجب القانون رقم 

االحتياطي للصحفيين ومنع تعطيل الصحيفة عن الصدور واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة، مما 

نقيب الصحفيين  كرم  ملحمأوضحو. شكل نقلة نوعية إيجابية في اتجاه تعزيز حرية الصحافة

أن التشريعات الخاصة باإلعالم بحاجة "بنانيين  في مقابلة معمقة أجريت معه لصالح الدراسة الل

   ". الممارسة الصحفيةواستقالل رئيسياً أمام حرية  عائقاًشكلوت ترتيب، إلى إعادة

المعوقات الرئيسية أمام إن "ويقول الناشط الحقوقي زياد باروود في مقابلة معمقة أجريت معه 

الحالة السياسية العامة حيث تعاني الحريات "تتلخص فيما يلي  الممارسة الصحفية تقاللواسحرية 

 الضمانات الدستورية لحرية احترامعدم ، وأفضل حاالتهافي العامة ما تعانيه وهي ليست 

 المرئي والمسموع التي غالباً ما اإلعالم قانون إلىون المطبوعات نقوانين اإلعالم من قا، اإلعالم

لة أ، في مسة خاصبصفةقانون العقوبات ، و العمل الصحفيفي اتجاه فيها اضوابط مبالغتضع 

 االستقصائيالقدح والذم الذي يمنع الصحفي من التفتيش عن حقيقة ما من خالل العمل 

Investigative،  غياب قانون ينظّم الحق في اإلطالع من األساسي وجوده ليتيح للصحفي

دم كفاية ما تقوم وع,االستقصائي قلها بواسطة النشر من خالل العملاإلطالع على المعلومات ون

وضرورة قيامها بدور   لجميع العاملين في اإلعالم،االنتساب وضرورة فتح ، به نقابة المحررين

  . " الدورات التدريبية– الرواتب –التدرج (تنظيمي للمهنة 

                                                                                                                            
وسائل اإلعالم المكتوب باختالف الوسيلة اإلعالمية المقصودة، كما أن هذه الرقابة بالذات مرت بمرحلتين مهمتين هما مرحلة 

  .1977، ومرحلة ما بعد ما قبل

 لم تكن المطبوعات خاضعة ألية مراقبة مسبقة، ما عدا حاالت إعالن الطوارئ أو المنطقة العسكرية، التي 1977 قبل عام –أ 

يمكن أن تشمل جميع األراضي اللبنانية أو منطقة محددة منها فقط، وكذلك المناشير والبيانات والبالغات وما شابهها التي ال 

:  نصت على أن5/8/1967 الصادر في 52 من المرسوم االشتراعي رقم 4 من المادة 11فالفقرة  . طبوعات دوريةتصدر كم

منع النشرات المخلة باألمن واتخاذ التدابير " للسلطة العسكرية العليا في حالة إعالن الطوارئ أو المنطقة العسكرية الحق في" 

."  والنشرات المختلفة واإلذاعات والتلفزيون واألفالم السينمائية والمسرحياتالالزمة لفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات

أما المناشير والبيانات والبالغات، وما شابهها مما ال يعد كمطبوعات دورية أو موقوتة، فقد أخضع المرسوم االشتراعي رقم 

  . من، حيث تخضع لرقابته المسبقة صدورها إلى ترخيص مسبق يعطى من قبل المديرية العامة لأل5/8/1967 تاريخ 55

أول حدث كان في أول يوم من سنة . بخصوص الرقابة المسبقة تطوران تشريعيان مهمان  حدثفقد  1977بعد العام  أما –ب 

 وهو المرسوم أال، وأول مرسوم اشتراعي أصدرته الحكومة بعد إعطائها صالحية إصدار المراسيم االشتراعية، 1977

لغي ٌأإالّ أن هذا المرسوم االشتراعي قد . ، الذي أقر الرقابة المسبقة على المطبوعات1/1/1977 تاريخ 1االشتراعي رقم 

 الصادر في 104ما الحدث الثاني فهو المرسوم االشتراعي رقم أ. 25/2/1986 الصادر في 14الحقاً بموجب القانون رقم 

المادة ) (لجهة المادة اإلعالمية( على المطبوعات ووسائل اإلعالم الرقابة المسبقة. ، والذي أقر نوعين من الرقابة30/6/1977

  ).وما يليها/ 44/المادة (الرقابة على مداخيل المطبوعات ).وما يليها/ 38/
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نوني لإلعالم اللبناني، ولكنه تغيير ويرى الكثير من الخبراء أن هناك تغييراً في المناخ القا

  .123)(غير كاف، ساهمت فيه بشكل أو بآخر تكنولوجيا االتصاالت والعولمة

  جمهورية مصر العربية)1-2(

حرية الرأي  تضمن أوالهما  مادتين1971يتضمن الدستور المصري الذي صدر في عام 

ص بحرية الصحافة مكون من  وتضمن ثانيتهما حرية الصحافة فضالً عن باب كامل خاوالتعبير،

   .124)(1980مواد ستة أضيف إلى الدستور عند تعديله عام 

                                                 
فأقفلت . الكل ساهم بشكل غير كاف في التغيير، وذلك بسبب غياب القرار السياسي الحاسم: "باروديقول األستاذ زياد  -123

والتحدث مؤخراً عن إعادة فتحها يبشّر بمرحلة .  ألنه بني على قرار سياسي وليس قضائياًحان ذلك غير صحيوك." في.تي.أم"

لكنه . أما عن التغيير الطارئ على الساحة الصحفية، فأعتبر الحاج أن التكنولوجيا ووسائل االتصال والعولمة، فرضته ".جديدة

وثمة ،  " المجتمع، حتى أن عقلية السلطة والسياسيين لم تواكب التكنولوجياالحظ أن التغيير لم يتم بشكل طبيعي رافق تطور

مكان مراقبة اإلعالم، فضالً عن االتجاه نحو نظم إبحتميته مع زوال الحدود شيئاً فشيئاً وهو تضاؤل "يؤمن زين الدين  تغيير

نية، واألمل في األجيال الجديدة لتفلت من القيود في المرحلة المقبلة قد ال يكون هناك ضغوطات أم. ديموقراطية شئنا أو أبينا

إلى اليوم : "مونان بأنه فيقول األستاذ  حقيقياً هناك تغييراًأن ى البعض ال يرأن، على "التي وضعت على الصحفيين في السابق

 تمنى أالّ يتم الخلط بين من جهة أخرى،". لم أجد تغييراً يلحظ، لكني أتأمل أن تمارس الصحافة دورها كمراقب للحياة السياسية

ورأى بأنه على القانون حماية حرية الكاتب، وهو الذي يردع من يفكّر في قمعه ". الصداقات مع السياسيين والواجب المهني

وأضاف .  حتى ولو وصلت المعارضة إلى الحكم. فحين يكون القضاء حراً وغير مسيس ينفذ القانون. قبل اإلقدام على ذلك

هناك أمثلة كثيرة عن القمع في عز سلطة الوصاية أبرزها إقفال .  الذي يضع الصحافة بيده ينتزع حريتهالشعب:"مونان

MTVإثر تغطية .  غالياً الثمن دفعت التيMTV تم إقفالها، وليس فقط ألنها اتهمت بالترويج للحمالت 2001 آب 7 لوقائع 

. األمور" فضحت" بتغطيتها التي MTVشرة لمن يتابع التلفزيونات تفرد ففي تلك المرحلة، كان يتبين مبا. االنتخابية للمعارضة

 ".من هنا تأتي أهمية المساءلة والمحاسبة.  MTVطبعاً اليوم حين يسترجع الحق ستعود 
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان  التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو  " أنمن الدستور المصري على  47تنص المادة  -124

  . ة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسالمة البناء الوطنيالكتاب

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة " من الدستور  48المادة وتنص 

 محظور، ويجوز استثناء في حالة إعالن الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض اإلداري ها بالطريقءوإنذارها أو وقفها أو إلغا

على الصحف والمطبوعات ووسائل اإلعالم رقابة محددة في األمور التي تتصل بالسالمة العامة أو أغراض األمن القومي، 

 بسلطة الصحافة مكون من ست مواد  خاصاً  بابا1980ًتضمنت التعديالت الدستورية عام قد و ." للقانونوذلك كله وفقاً

. الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون )206(المادة " تي ونصوصها كاآل

 عن اتجاهات تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقالل في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراً  )207(المادة 

 في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات األساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العام وإسهاماًالرأي 

حرية الصحافة مكفولة  )208(المادة .  للدستور والقانونالعامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقاً

.  للدستور والقانون محظور وذلك كله وفقاًاإلداري وقفها أو إلغاءها بالطريق والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو

،  للقانونحرية إصدار الصحف وملكيتها لألشخاص االعتبارية العامة والخاصة ولألحزاب السياسية مكفولة طبقاً  )209(لمادة ا

المادة . ى الوجه المبين بالدستور والقانونوتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها واألموال المملوكة لها لرقابة الشعب عل

وال سلطان عليهم في عملهم ،  لألوضاع التي يحددها القانونللصحفيين حق الحصول على األنباء والمعلومات طبقاً  )210(
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يدير شئون الصحافة في مصر بوجه عام مجلس يطلق عليه المجلس األعلى للصحافة، وقد و

 بحيث يرأسه رئيس مجلس الشورى هتشكيل1996 لسنة 96حدد قانون  تنظيم الصحافة رقم 

دارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف ويضم في عضويته رؤساء مجالس إ

ورؤساء تحرير " مع تمثيل كل مؤسسة برئيس تحرير واحد في حال تعدد صحفها"القومية 

الصحف الحزبية ونقيب الصحفيين وأربعة من النقباء السابقين ورئيس النقابة العامة للعاملين 

 السابقين للنقابة أو من أعضاء النقابة واثنين من بالصحافة والطباعة واإلعالم وأربعة من الرؤساء

أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية واثنين من المشتغلين بالقانون يختارهم مجلس الشورى 

إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلة لكافة اتجاهات الرأي 

وفي حين أن هذا  الجزء من القانون .  رين سابقاًالعام على أال يزيد عددهم عن األعضاء المذكو

يبدو محايداً على المستوى النظري  إال أنه على مستوى التطبيق  يغلب الطابع الحكومي على 

تشكيل المجلس،  فرئيس مجلس الشورى  والذي بدوره  هو رئيس المجلس األعلى للصحافة  

كما كان أيضاً  وزيراً لإلعالم " الحاكم "يتولى في الوقت ذاته منصب أمين عام الحزب الوطني 

لفترة زمنية طويلة، وكذلك األمر في مناصب األمين العام ووكيال الرئيس ورؤساء اللجان الخمسة 

لجنة الشئون ،  وطلبات الرد والتصحيحالشكاوىلجنة ،لجنة شئون الصحافة والصحفيينوهي 

 رؤساء   فجميعهم منتقرير الممارسة الصحفيةلجنة ، لجنة القيم، و  واالقتصاديةواإلداريةالمالية 

وفي الظاهر ، مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية التي يمتلكها قانوناً مجلس الشورى

تبدو اختصاصات المجلس األعلى للصحافة  وكأنها تكفل الحياد للمجلس كما تكفل االستقالل عن 

عوار في تشكيل المجلس ال يمكن افتراض مثل ذلك  إال أنه إزاء الاليد الطولى للسلطة التنفيذية،

األمر، بل يمكن أن تعتبر تلك االختصاصات معيقة لحرية الصحافة أكثر من كونها ضامن 

  .125)(الستقاللها

                                                                                                                            
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعالقاته   )211(المادة . لغير القانون

ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقاللها، ويحقق الحفاظ على المقومات األساسية ، بسلطات الدولة

  .للمجتمع، ويضمن سالمة الوحدة الوطنية والسالم االجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون

  : النحو التالي على 1996 لعام 96ن القانون  م70 في المادة ت حددهذه االختصاصات تفصيلها كما  -125

  .إبداء الرأي في كافة المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة •

  . اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة وتنميتها وتطويرها •

  . التنسيق بين المؤسسات الصحفية في المجاالت االقتصادية واإلدارية •

  . العقباتالعمل على توفير مستلزمات الصحف وتذليل كافة •

تحديد حصص الورق لدور الصحافة وتحديد أسعار الصحف وتحديد أسعار مساحات اإلعالنات للحكومة والهيئات العامـة                 •

  . للعرف الدوليوالقطاع العام وقطاع اإلعمال بما ال يخل بحق القارئ في المساحة التحريرية وفقاً
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فال يجوز لألفراد بشكل عام تملك الصحف والتي  1996 لسنة 96الصحافة رقم ووفقاً لقانون 

وذهب القانون .  العامة والخاصةةألشخاص االعتباريعلى األحزاب السياسية واتقتصر ملكيتها 

أنه في حاالت تملك الصحف الخاصة يجب أن تكون جميع األسهم مملوكة للمصريين و أال يقل 

 آلف جنيه إذا كانت 250رأسمال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت صحيفة يومية و 

س المال كامالً في أحد البنوك المصرية،  ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع رأ100أسبوعية و 

 بأي حال من األحوال أن تزيد ملكية الشخص ألسهم الشركة أو أي من أقاربه حتى زوال يجو

والتي تطلق الصحف ، وتمتلك الدولة في مصر أهم 126)(من رأس المال%10الدرجة  الثانية على 

 بشأن 1996 لسنة 96القانون رقم من ) 55(طبقاً لما تنص عليه المادة، والقوميةعليها الصحف 

الصحف القومية مملوكة للدولة و يمارس حقوق الملكية عليها مجلس " تنظيم الصحافة فإن

                                                                                                                            
  . جباتهمحماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أداء وا •

  .إنشاء صندوق دعم الصحف •

  .ضمان حد أدنى مناسب ألجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية •

 وسائل اإلعالم غير المصرية داخل جمهوريـة مـصر          ىاإلذن للصحفي الذي يرغب في العمل بصحيفة أو وكالة أو احد           •

  .العربية أو في الخارج بعد حصوله على موافقة الجهة التي يعمل بها

تشجيع البحث والتطوير في مجاالت صناعة الصحافة وفي أوضاع المؤسسات الصحفية المصرية بالتعاون مع المؤسـسات                 •

  .األكاديمية المتخصصة والهيئات الفنية المحلية والعالمية من خالل إنشاء مراكز بحوث ومراكز للمعلومات

  .التوثيق التاريخي لصناعة الصحافة في مصر •

  .س والهيئات المماثلة في العالم وتبادل الخبرات والتجارب في األمور التي تدخل في اختصاص المجلسالتعاون مع المجال •

  .التنسيق بين المؤسسات الصحفية في المجاالت التكنولوجية وفي مجاالت التدريب والتأهيل •

قارير مجـالس اإلدارة والجهـاز      المتابعة الفعالة لألداء االقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية من خالل دراسة ومناقشة ت            •

  .المركزي للمحاسبات واتخاذ كل ما من شأنه ضمان حسن األداء

متابعة وتقييم ما تنشره الصحف وإصدار تقارير دورية عن مدى التزامها بآداب المهنة وميثاق الشرف الصحفي مع إلـزام                    •

 .الصحف بنشر تلك التقارير

 .ق التصحيحضمان  احترام الصحف والصحفيين لحق الرد وح •

النظر في شكاوى األفراد ضد الصحف أو الصحفيين فيما يتعلق بالتزام الصحافة بآداب المهنة وسلوكياتها أو فيمـا ينـشر                     •

 . بحقوق األفراد أو حياتهم الخاصةماساً

والنقابة تحديد نسبة مئوية سنوية من حصيلة اإلعالنات في الصحف لصالح صندوقي المعاشات واإلعانات بنقابة الصحفيين                 •

 .العامة للعاملين بالصحافة والطباعة واإلعالم

  .ي قرارات لجنة القيد بالنقابة نتائج انتخابات أعضاء مجلس النقابة والنقيب وقرارات الجمعية العمومية للنقابةقتل
ت  أو صحف مملوكة لشخصيات اعتبارية سواء عامة أو خاصة فالصحف التي تصدر عن هيئات حكومية أو وزاراهناك  -126

نقابات تكون شخصيات اعتبارية عامة أما الصحف المملوكة لشخصيات اعتبارية خاصة فهي تلك الصادرة عن األحزاب مثل 

 –األسبوع " ،و الصحف الصادرة عن الشركات المساهمة مثل ..."- الغد– األحرار – الجيل - العربي– األهالي –الوفد " 

 ..." الفجر– نهضة مصر –ني وط– الدستور - صوت األمة–المصري اليوم 
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دار - دار الهالل– الجمهورية – األخبار –األهرام "و من أبرز األمثلة لهذه الصحف " الشورى 

 صحفية تصدر أكثر  وهي في حقيقة األمر مؤسسات   روز اليوسف،– دار التعاون –الشعب 

من مطبوعة األمر الذي يمكن معه القول أن الحكومة المصرية تتحكم بشكل كامل في توجيه 

  .الرأي العام عبر اإلعالم

ويحفل النظام القانوني المصري بالعديد من النصوص التي تؤدي فعلياً إلى عدم تمكين 

أو حتى نشرها بحرية في ومات النفاذ إلى مصادر المعل وممارسة العمل الصحفي،الصحفيين من 

نطاق الحظر والتجريم والعقاب ويتوسع النظام القانوني المصري في . حالة الوصول إليها

غير منضبطة تصبح سيفاً مسلطاً على الصحفيين ترفعه السلطات وفقاً ألهوائها و ألفاظاً مستخدماً 

فرصة المنضبطة يرات غير التعبتلك حساباتها السياسية المتغيرة من وقت  آلخر، حيث تصبح 

تؤدي إلى "أو " مغرضة"لتطبيق القانون بصورة انتقائية، ومن ذلك مثالً ما يتعلق بنشر معلومات 

، أو يؤدي نشرها إلى اإلضرار بهيبة الدولة، و يمكن القول أن مثل هذه "إضعاف جلد األمة

صة إذا تعلق األمر  تجعل من النشر مهمة محفوفة بالخطر الشديد، خا-المطاطة–التعبيرات 

بقضايا الفساد التي تمس كبار المسئولين أو االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان مثل التعذيب  

والقتل خارج نطاق القانون، ولكن يبقى بالتأكيد الممارسة الفعلية تعكس درجة عالية من التساهل 

من دونها فاألرجح أن في تطبيق التشريعات المتعلقة بالصحافة والنشر، والرأي عموماً،  و

 الصحفيين اللذين التجريم والسجن و المالحقة كان سيطول غالبية المشتغلين بالصحافة بما في ذلك

  .يعملون في صحف مملوكة للدولة

وفضالً عن كل ذلك فإن الصحفيين في مصر يتعرضون العتداءات تطول سالمتهم الجسدية 

هناك أنه ال بد من التسليم رغم كل ذلك بأن على . 127)(دون أن يحظوا برعاية قانونية كافية

على الرغم من أن  فمجموعة من المتغيرات تشهدها ساحة العمل الصحفية في السنوات األخيرة،

البنية التشريعية ذات الصلة بحرية إصدار الصحف وتداول المعلومات لم تشهد تغيراً يذكر منذ 

احة الحرية زادت بشكل ملحوظ وعلى مسإال أن ، 1996 لسنة 96صدور قانون الصحافة رقم 

                                                 
 كافية لضبط الجناة فقد اختطف  األمن جهوداًأجهزةن إلى اعتداءات جسديه وال تبذل ون اإلعالميويتعرض الصحفي -127

 معلومات تكشف عن مصيره أية المعروف رضا هالل وهو صحفي بارز في صحيفة األهرام دون العثور على يالصحف

 تجريده من مالبسة وإلقائه في الصحراء ى والذي جرتحرير جريدة العربي المعارضة،رئيس  على االعتداء ىوبالمثل جر

 العتداءاتن تعرضا ا اللذومن قبل رئيس تحرير جريدة الشعب المعارضة ورئيس تحرير صحيفة الوفد المعارضة،  عارياً

 أن وصلت لحد االعتداء و التحرش الجنسي  بل تفاقمت األوضاع إلى يتم التوصل إلى الجناة وتقديمهم للعدالة، أنمماثلة دون 

 .2005 خالل صيف  من الدستور76بالصحفيات خالل تغطيتهن لمظاهرة االحتجاج على االستفتاء الخاص بتعديل المادة 
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األخص خالل السنوات الثالث األخيرة   وبدت الصحافة أكثر جرأة في طرح القضايا وتخطي 

خطوطاً حمراء لم يكن مألوفاً االقتراب منها مثل مؤسسة الرئاسة  والرئيس وأسرته و الفساد 

ساهل الرسمي في منح المتصل برموز الدولة، كما ظهرت في اآلونة األخيرة حالة من الت

عامل بعينه  وراء هذا ومن الصعب تحديد . تراخيص لصحف مستقلة تماماً عن أجهزة الدولة

التطور وإن كان يبدو العامل الدولي هو األكثر تأثيراً فال يمكن تجاهل أن الضغوط الدولية على 

النظام المستبد في  المنطقة باسم مكافحة اإلرهاب ونشر الديموقراطية وما اقترن بذلك من سقوط

قد أفضى إلى إدراك متزايد لدى النخبة المثقفة عموماً لقيمة الديموقراطية في ذاتها العراق 

تحت  -الحكومات ، وإدراك  التي تترتب على غياب الديموقراطية وحرية التعبيرهوللنتائج الكارثي

 إن الهوامش  - جيةوطأة تزايد الطلب على الديموقراطية من الداخل وتزايد الضغوط الخار

  . الضيقة لم تعد تجدي و أنه يتعين عليها أن تكون أكثر انفتاحاً وتسامحاً أو على األقل تبدو هكذا

ساعد ذلك . إن قدرة الحكومة على خنق الحريات عموماً لم تعد مطلقةباإلضافة إلى ذلك ف

  .ختلفةعلى تصاعد النزعة المطلبية للديموقراطية عبرت عنها فعاليات كفاحية م

في جميع األحوال يبقى تأثير السلطة التشريعية معدوماً في هذا التطور حتى أن وعد رئيس و

الجمهورية بوضع قانون جديد يلغي العقوبات السالبة للحرية بدا مجرد وعد لم ينفذ  أو خطاباً 

ريع  شهر لم يتم فيها ترجمة هذا التوجه في تش15موجه للخارج، وذلك بعد مرور ما يزيد عن 

و بالتأكيد ال يمكن إغفال أن منظمات حقوق اإلنسان لعبت دوراً مهماً في الدفاع  .يقره البرلمان

عن حرية الصحافة ورصد االنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون وتقديم مساعدات قانونية 

وقضائية في عشرات القضايا التي كان الصحفيون طرفاً فيها،  كما خاضت مع جموع الصحفيين 

ورغم  .95 لسنة 93بر نقابتهم معركة ناجحة نسبياً من أجل إسقاط قانون اغتيال الصحافة رقم ع

استمرار عمل منظمات حقوق اإلنسان ونقابة الصحفيين في الدفاع عن حرية الصحافة إال أن 

القدرة على تحريك المياه الراكدة لم تظهر إال مع بروز المتغير الدولي   وتصاعد الضغوط 

ة، وذلك بحكم االختالل الفادح لتوازن القوى بين المتطلعين للحرية وقوى االستبداد و الخارجي

  . تكميم األفواه في الداخل
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 المملكة المغربية )1-3(

نص الدستور المغربي في فصله التاسع على حرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله وتضمن 

رية االجتماع  وتأسيس  هذا الفصل النص على حرية التجول وحرية االستقرار وحأيضاً

الحريات ال والجمعيات وحرية االنخراط في أية منظمة نقابية وسياسية ومجموع هذه الحقوق 

  .يمكن وضع حد لممارستها إال بمقتضى القانون

 1973 و 1971صدر قانون الصحافة، وتم تغييره وتتميمه سنة  1958 نوفمبر 15في و

، وأدخلت عليه 2002 أكتوبر 3 في 00/77ن وتمت مراجعة قانون الصحافة بموجب القانو

مجموعة من التعديالت واعترف في إطار هذه التعديالت بحق المواطن في اإلعالم وحق مختلف 

وسائل اإلعالم في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات ما لم يكن لها طابع 

  .سري بمقتضى القانون ينظم قانون الصحافة المغربي

وى الديمقراطية والحركة الحقوقية ونقابة الصحفيين تطالب بمراجعة كافة ظلت القو

التشريعات ذات الصلة بالممارسة اإلعالمية بالمغرب، وخاضت النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب 

 من المعارك النضالية بمبادرة منها أو في تحالف مع هيئات المجتمع المدني، وسبق للنقابة عدداً

فة بالمغرب في إطار الضغط على الحكومة المغربية أن بادرت إلى تأسيس هيئة الوطنية للصحا

مدنية يطلق عليها منتدى دمقرطة وسائل اإلعالم الذي ساهمت في تأسيسه الجمعيات الحقوقية، 

  هاماً، ولعبت النقابة الوطنية للصحافة دوراً...وجمعية هيئات المحامين بالمغرب ونقابة الفنانين

ن أجل تأسيس ائتالف وطني واسع من أجل إطالق الحريات العامة وخاصة في مجال  موأساسياً

الصحافة، وتم استغالل بعض المحاكمات التي تعرض لها الصحفيون من أجل مطالبة الدولة 

ة يبالوفاء بالتزامها الدستوري بمنظومة حقوق اإلنسان ومالئمة قانون الصحافة بمقتضيات الشرع

  .انالدولية لحقوق اإلنس

أن  - في إطار اإلصالح السياسي المهم الجاري في المغرب –وكان ال بد للدولة المغربية 

 على إدخال تعديالت على قانون تتفاعل مع مطالب الصحفيين والحقوقيين وأقدمت مؤخراً

حرية اإلعالم تطوير ، وأدت إلى 2002 أكتوبر 3الصحافة من خالل المراجعة التي تمت بتاريخ 

التعديالت اإليجابية والمحدودة التي أدخلت على قانون على أن . 128)(ل في المغرببشكل معقو

                                                 
  :يمكن إبراز أهم الضمانات التشريعية الواردة في هذا القانون المعدل -128

  .لترويج للكتب وفق الشكليات المنصوص عليها في قانون الصحافةالتنصيص على حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وا •

 .االعتراف بحق وسائل اإلعالم في الوصول إلى مصادر الخبر •
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احتفظ قانون الصحافة بعدد من في حين الصحافة جاءت نتيجة معالجة كمية لعدد من النصوص، 

  . 129)(السلبيات التي تعوق حرية الممارسة اإلعالمية

د مشروع قانون الصحافة أن تقدمت لقد سبق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أثناء إعداو

أهم التعديالت التي تطالب بها النقابة الوطنية  "بعنوان بعدد من المقترحات والتعديالت في وثيقة 

  .130)( إال أنه لم يستجاب لها،2001 أكتوبر 19والوثيقة مؤرخة في " للصحافة المغربية
                                                                                                                            

 . تحت طائلة الجزاءالنص على حق الجواب واالستدراك ونشره مجاناً •

 .المغربتعليل قرارات منع دخول الجرائد والنشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة بالخارج إلى  •

 .تعليل قرارات الحجز اإلداري للصحف •

 .منع نشر وثائق االتهام قبل مناقشتها في حلة عمومية أمام القضاء •

 . ساعة من تاريخ تقديم الطلب24تحديد أجل البث في قرارات المنع أمام المحكمة اإلدارية داخل أجل ال يتعدى  •

 .لتمييزمعاقبة التحريض عن طريق النشر على العنف والكراهية وا •

 . يوما15 ساعة إلى 48رفع آجال إثبات صحة الوقائع التي أجلها وجه القذف من  •

  :يمكن ذكر عدد من تلك السلبيات والتي تتمثل في -129

االحتفاظ بالعقوبات السالبة للحرية وإن كان قد تم حذف بعضها وتقليص مدة الحبس في بعض الحاالت مع الرفع من قيمة  •

  .موالت حرية الصحافة بدقةعدم تحديد مش.الغرامات

 .اإلبقاء على نظام التصريح في إصدار الصحف بدل اعتماد نظام اإلخطار •

  .إعطاء السلطة التنفيذية صالحية المنع والحجز وتوقيف الصحف الوطنية واألجنبية عوض القضاء •

 .عدم التمييز بين السب والقذف الموجه لألشخاص في ذواتهم والنقض المباح •

 .ى الجزاءات المترتبة على عرقلة الحق في اإلعالمعدم النص عل •

• اتقييد القضاء الجزائي بقانون الصحافة بوصفه قانونا خاص. 

ولم يستجب القانون لبعض من أهم المطالب الصحفية والحقوقية مثل ضمان الحق في الحفاظ على سرية المعلومات ومصادرها 

. لى إفشاء مصادر معلوماته النص على استقالل الصحفيين واإلعالميينوحظر أي ضغط أو إكراه على الصحفي من أجل حمله ع

حذف التعابير الفضفاضة من قبيل األمن العام، النظام العام، الوحدة الترابية، المؤسسة الملكية، الدين اإلسالمي، مقابل تحديد دقيق 

 .مس بحرية الصحافة واإلعالم ألي تأويل من شأنه اللألفعال الجرمية وتحديد العناصر المكونة لها قطعاً
  : المطالب التي وردت في تلك الوثيقة ما يليأهمكانت من  -130

صياغة مدونة لإلعالم تنظم قانون الصحافة والقوانين المنظمة للقطاع السمعي البصري واإلعالم العمومي واإلشهار  •

  .واالستثمار في مختلف مجاالت اإلعالم

ر والنشر والحق في االتصال والحصول على المعلومات ونشرها كحقوق أصلية غير تأمين حرية الرأي والتفكير والتعبي •

 .قابلة ألي تقييد أو مساس

 .اعتبار الصحافة وسيلة للرقابة الشعبية وسلطة مضادة •

 .تقصير أجل إصدار الصحف بعد مرور سبع أيام على موعد تقديم التصريح •

 .لجريدة ما لم يصدر حكم قضائي نهائياعتراض الجهة اإلدارية ال يترتب عنه وقف إصدار ا •

 .اإلشارة في كل عدد من أية جريدة أو مطبوع دوري إلى كمية السحب الصادرة منه •

وجوب نشر أي جريدة أو مطبوع دوري في بداية كل سنة ميالدية تعريفة مختلف إشهاراتها مع مراعاة إشهار في كل مقال يحرر 

 .قصد اإلشهار
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تميز جميعها بسقف مرتفع   صحيفة يومية وأسبوعية وت700ويوجد في المغرب ماال يقل عن 

جداً بعيداً عن المهنية حيث  يكثر القذف والشتم والتجاوز على المهنة وأخالقياتها، وال توجد جهة 

 الذي  يصر  كغالبية المثقفين -كما يالحظ محتات الرقاص-مركزية تضبط فوضى الصحف  

على الحريات العامة المغاربة على أن السلطة ال تستخدم تجاوزات الصحف كذريعة لالنقضاض 

وعلى العكس تماماً تبدو السلطة مرتاحة لهذه التجاوزات ألنها تعيق وجود عمل . وتقليصها

  .صحفي حقيقي وفاعل وقادر على التغيير

ويرفض المثقفون المغاربة عموماً  مجرد التفكير في وجود جهة مركزية  تراقب الصحف أو 

لتجاوزات الصحفية مهما كانت خطيرة أقل تسمح بترخيصها ويصرون على أن التضحية  با

خسارة من التراجع عن حرية إصدار  الصحف  كامتياز ديمقراطي وتقول الدكتورة إخرباش أن 

التفكير في وضع ضوابط على  ترخيص الصحف غير مسموح على اإلطالق، وغير مقبول من 

بدأ اإللزامية في  كل األطراف وهو نفس الموقف الذي تتخذه النخبة المغربية فيما يخص م

  .131)(عضوية نقابة الصحفيين

  جمهورية اليمن )1-4(

بشكل كبير  1990لسنة ) 25(اليمني والذي يحمل رقم قانون الصحافة والمطبوعات  يجري نقد 

   .يعيق التعدد اإلعالمي ويضيق مساحة حرية التعبيرباعتباره 

عشرين عاماً لمزاولة على شروط متعلقة بالسن، وتقضي بحد أدنى واحد و) 7(تنص المادة و

 سنة كما 25على سن رئيس التحرير ال يقل عن ) 8(العمل الصحفي، وفي نفس السياق تنص المادة 

هذا يتناقض مع نصوص أخرى نافذة حددت سن المسؤولية المدنية بخمسة . تنص على شروط أخرى

.  النصوص متضاربة وهو ما يجعل كل تلكعشر عاماً وسن المسئولية الجنائية بثمانية عشر عاماً،

، مخلة بشرف المهنةفإن الصحفي يتعرض لفقدان عملة حال ارتكابه جريمة ) 9(ووفقاً لنص المادة 

) 35و34و33(المواد أما .سيد الموقفهو التأويل دون تحديد لماهية تلك الجريمة األمر الذي يجعل 

ير نوعاً ما إضافة إلى تتضمن شرطاً بضرورة توفر رأسمال كب"فهي إصدار الصحف " والتي تنظم 

 و هي مجموعة من الشروط مجموعة من الشروط األخرى منها أن يكون المبلغ مودع لدى البنك،

 من القانون للمحكمة أن تقضي )106(المادة وتعطي . تؤدي فعلياً إلى تقييد حق إصدار الصحف

.. ".نع تداول المطبوعات م"، و" منع مزاولة المهنة "بعقوبات تكميلية في حالة إدانة الصحفي مثل 

                                                 
ع عدد من المثقفين والخبراء المغاربة لصالح الدراسة ووردت بالتفصيل في تقرير المغرب مرفق  مأجريتمقابالت معمقة  -131

 .6رقم 
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للوزير المختص الحق في منع تداول أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع إذا ) 57(المادة كما تمنح .الخ

  .132)(تناقضت محتوياتها مع نصوص هذا القانون

يخضع العاملون في المجال اإلعالمي والصحفي إضافة إلى قانون الصحافة والمطبوعات إلى 

وهناك العديد من المواد الواردة فيه ال تقيد حرية الرأي والتعبير فحسب  . قانون الجرائم والعقوبات

يعاقب باإلعدام كل "من قانون العقوبات ) 126(بل تتنافى مع الدستور فعلى سبيل المثال نورد المادة

من أذاع خبراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك 

 الحربية للدفاع عن البالد أو بالعمليات الحربية للقوات العسكرية أو إثارة تضرار باالستعداداكله األ

ولم يكتف المشرع باإلعدام بل أضاف .."الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الشعب

 وتتعدد القوانين التي تحد من حرية العمل الصحفي وتضيق مساحة حرية .عقوبات تكميلية أخرى

تتخذ إجراءات " من قانون اإلجراءات الجزائية على ) 296(الرأي والتعبير حيث تنص المادة 

                                                 
 المحظوراتيتضمن القانون العديد من المواد المضيقة لحرية الرأي والتعبير لن نوردها كاملة ولكننا سنكتفي بذكر  -132

  : م وهي1990لسنة ) 25(م المذكورة في الباب الخامس من قانون الصحافة والمطبوعات رق

  .ما يمس العقيدة اإلسالمية ومبادئها السماوية أو يحقر الديانات السماوية والعقائد اإلنسانية •

 .ما يمس المصلحة العليا للبالد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار األمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون •

لطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو الساللية وبث روح الشقاق و التفرقة بين أفراد ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو ا •

 .المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم

ما يؤدي إلى ترويج األفكار المعادية ألهداف ومبادئ الثورة اليمنية والمساس بالوحدة الوطنية وتشويه التراث والحضارة  •

 .اليمنية والعربية واإلسالمية

 .ؤدي إلى اإلخالل باآلداب العامة وما يمس كرامة األشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصيما ي •

 .وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا •

 .وقائع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة •

لومات أو أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع االقتصادي أو أحداث تشويش أو تعتمد نشر بيانات أو أنباء أو مع •

 .بلبلة في البالد

 .تحريض على استخدام العنف واإلرهاب •

 ...اإلعالنات المتضمنة عبارات أو صور تتنافى مع القيم اإلسالمية واآلداب العامة •

أو تنشر له صور إال بإذن مسبق ,  أن تنسب إليه أقواالً التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الجمهورية وال •

ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو مقابلة عامة وال تسري , من مكتب الرئيس أو وزارة اإلعالم 

 .هذه األحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء

معوقات لحرية من تأويل والتوظيف وفقاً ألهواء ورغبات السلطة، وبذلك تصبح إن قائمة المحظورات السابقة قابلة للويالحظ 

 .الصحافة والتعبير والنشر
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الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو بأية وسيلة من وسائل :المحاكمة المستعجلة في الحاالت اآلتية

  .133)("النشر

  المملكة األردنية الهاشمية) 5- 1 (

 في التعبير نانونية العربية القامعة لحرية اإلعالمييال تشكل األردن استثناء من المنظومة الق

 ن مرموقين هناك أن تلك القوانين قد وضعت دون تشاور مع اإلعالميين األردنيينويرى إعالميو

  .134)(أنفسهم

على أن هناك مشكلة يشير إليها الخبراء األردنيين وهي أن هناك تشريعات مقيده لحرية 

ب اآلخر هناك صحفيون ال يتمتعون بالحد األدنى من أخالقيات الصحافة من ناحية ولكن في الجان

  .135)(المهنة

                                                 
، قوبل برد فعل مضادة من قبل الصحفيين والقوى السياسية 2005صدر مشروع جديد للصحافة والمطبوعات في منتصف  -133

 من قبل الدولة، وال يواكب التحوالت هالمتبنا" واإلعالمية " ة التي رأت أنه ال يلبي وال يعبر عن التعددية السياسية والحزبي

على المستوى العالمي حيث علق بهذا الخصوص نقيب الصحفيين اليمنيين األستاذ محبوب على خالل حلقة النقاش المنعقدة 

م 1990لسنة ) 25(م مرت خمسة عشر عاماً على صدور قانون الصحافة والمطبوعات رق:"  بقوله28/4/2005بالنقابة بتاريخ 

عاماً على قيام دولة الوحدة المباركة واعتقد أن أي قانون يصدر دون أن يلبي طموحات ) 15(ونحن اآلن نحتفل بمرور 

فنحن ال نقبله بل نرفضه جملةً وتفصيالً، ولهذا , الصحفيين وطموحات كافة مؤسسات المجتمع المدني ولم يكن متقدماً ومتطوراً

لجديد لوزارة اإلعالم والذي لم نطلع عليه إال أمس فقط عن طريق أحد المواقع اإللكترونية يعيدنا إلى أقول أن المشروع ا

وإذا ما تمت المصادقة عليه فإن حرية الصحافة والتعبير ستصاب بانتكاسة . الخلف، وهو ليس أكثر تقدماً من القانون الحالي

 أما محامي النقابة  .هم المهني والوطنيئ له تأثير سلبي على أداجديدة أشد وطأة وسيصاب الصحفيون بإحباط شديد سيكون

إن واضع القانون كان أميناً  في المحافظة على كل المحظورات :" األستاذ  نبيل المحمدي فعلق في نفس حلقة النقاش بقوله

 .4، يمكن مراجعة التقرير الخاص باليمن مرفق رقم "النافذة مع إضافة النواقص إليه 
أن هناك الكثير من "  لحساب تلك الدراسة  أجريترئيس تحرير الدستور في مقابلة معمقة  األستاذ أسامة الشريف يري -134

أنا أقول أن عملية . العثرات سواء بالقوانين المباشرة والخاصة بالعمل الصحفي أو القوانين ذات الصلة بالعمل الصحفي

فإذا كنا نتحدث عن . المجتمع لها عالقة باإلصالح في الجسم اإلعالمياإلصالح بشقيها الخاص أو اإلجمالي  في الدولة و

وقد  يكون . التنمية السياسية واإلصالح السياسي فال بد أن ينعكس على اإلصالح في مجال اإلعالم  والتشريعات اإلعالمية

.  واضح وكأبناء هذا البلد ثانياًين أوالً لوجود الكثير من التحديات، ولكن الهدف الذي يجب أن نصبو إليه كإعالمياالنتقال صعباً

ولياتها وفي نفس الوقت يجب أن نحمي المجتمع من تغول الصحافة ئنحن نريد صحافة حرة مستقلة قادرة على   القيام بمس

  ."نفسها الن الصحفي ليس فوق القانون

هناك تشاور مع الجسم الصحفي، ولم نكن يكن  نه لمأ بالنسبة للقوانين والتشريعات اإلعالمية فالخلل يكمن في  " وأضاف قائال

وكان ال بد من حلقة وصل  نستطيع فيها أن .  من اإلصالح السياسي الشامل، وبالتالي أما كانت ستتقدم أو تتأخر  القضيةجزءاً

   ".نجد مثل هذا التوازن المتوائم مع خصوصية األردن مجتمعياً
 

 هناك بعض أيضاًتشريعات غير جيده إذا كانت هناك " معه لصالح الدراسة  أجريت في مقابلة رى األستاذ يحيى شقيري -135

 ".الصحفيين ال يتمتعون بالحد األدنى من أخالقيات المهنة
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ن أكبر عائق لحرية الصحافة في األردن هو قانون محكمة أمن يرى خبراء كثيرون إ و

مادة تتحدث عن الجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة والذي يرتكب خاللها )  43(الدولة وهناك 

نه بصراحة من غير المقبول في دولة تدعي الديمقراطية أن  أل" يحال إلى محكمة أمن الدولة 

والقانون األكثر إساءة لحرية الصحافة هو قانون حماية , يحاكم صحفي  أمام محكمة أمن الدولة

عاما ) 34(وهذا يعني أنه مر عليه .  1971هذا القانون وضع منذ عام .  أسرار وثائق الدولة

) 94(وبموجب الدستور األردني المادة .  ب مجلس النوابوهو قانون مؤقت أي أنه صدر في غيا

  .136)("يجب أن يعرض على أول جلسة  يعقدها المجلس

يجب إلغاء قانون المطبوعات والنشر واالكتفاء " ويرى قسم آخر من هؤالء الخبراء أنه 

بقانون القدح والذم الذي يحمي المجتمع من الصحافة، ويحمي مؤسسات الصحافة ويلزم 

  .137)("يين بالتزام معايير أخالقية ومهنية عالية في مهنتهمالصحف

وحين يرى خبراء القانونيون األردنيون أن منظومة التشريعات اإلعالمية هي العائق الرئيسي 

أمام حرية الصحفيين األردنيين، يرى جانب آخر أنها قد تكون عائقاً ولكن ال يمكن اعتبارها عائقاً 

ن مهنة اإلعالم وإن كانت في المقام األول أ"  ئق الهامة تظهر في ولكن أحد العوا. 138)(رئيسيا

                                                 
 .1 يراجع تقرير األردن مرفق رقم – العرب اليوم ةمقابلة مع األستاذ يحي شقير سكرتير تحرير جريد -136
 .1 يراجع تقرير األردن مرفق رقم –حساب الدراسة يمن الصفدي اجري لألقاء معمق مع األستاذ  -137
أني أرى أن الجانب التشريعي هو "   معه أجريت في مقابلة معمقة محكمة التمييزبقاضي الالدكتور عرار خريس يقول  -138

ون العائق الرئيسي أمام حرية الصحافة وسواء كانت تلك التشريعات متعلقة باإلعالم والصحافة بصورة مباشرة مثل قان

المطبوعات والنشر وقانون اإلعالم المرئي والمسموح أو القوانين الجزائية مثل قانون  العقوبات وقانون انتهاك حرمة المحاكم 

ن هذه القوانين هي التي يمكن من خاللها توفير جميع أركان حرية العمل الصحفي أل. وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة

شر وقانون نقابة الصحفيين ال يزاالن يقصران العمل الصحفي على أعضاء  نقابة الصحفيين خاصة أن قانون المطبوعات والن

دون غيرهم ودون االنتباه  إلى أن ذلك يخالف الدستور األردني  والمواثيق الدولية التي صادق عليها األردن والتي كفلت لكل 

 المطبوعات والنشر يفرض رقابة مسبقة على  المادة وال زال قانون, أردني حرية الرأي والتعبير بكافة وسائل التعبير

من الدولة يصران على جواز توقيف أاإلعالمية القادمة من الخارج وال زال قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون محكمة 

ل قانون حماية  ال يزاوأيضاً.من الدولة في العديد من الجرائم التي قد تقع بواسطة المطبوعاتأالصحفيين وخضوعهم لمحكمة 

أسرار وثائق الدولة يفرض سرية كاملة على جميع المعلومات الذي يحتاجها الصحفي دون رقيب في تصنيف تلك المعلومات 

  ".ودون وجود جهة قضائية يمكن الطعن أمامها بقرار حبس المعلومات

ن كانت إن التشريعات الخاصة باإلعالم وإ"   محكمة استئناف عمانبقاضي ال أكد األستاذ عبد اإلله مانغو ومن ناحية أخرى 

. حقيقية ال تعتبر العائق الرئيسي في مواجهة اإلعالم أنها، إال   في بعض بنودها  أمام حرية اإلعالم واستقاللهتشكل عائقاً

, ين مؤقتةفالناظر إلى هذه التشريعات بإمعان يرى مدى التعديل الذي طرأ عليها سواء كانت تلك التعديالت تمت بواسطة قوان

وهي الكارثة الكبرى التي أعاقت العمل اإلعالمي في غياب أي رقابة على تلك القوانين أو سواء كانت تلك التعديالت تمت 

 للطرق التشريعية  التي رسمها المشرع والتي بموجبها تصدر القوانين وتعديالتها عن الجهة ذات االختصاص وهي وفقاً
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تتبناها نقابة الصحفيين التي تضم أعضاء يمارسون الصحافة  كمهنة، إال أن موضوع اإلعالم  ال 

فكم من كاتب ينشر مقاالت تمس الصالح العام دون أن يكون هذا , يقتصر على الصحفيين فقط

مهنة الصحافة ليست منظمة كما يجب فعلى الرغم من أن ، ففيينالشخص مسجالً في نقابة الصح

إال , قانون نقابة الصحفيين وقانون المطبوعات والنشر ينظم العمل الصحفي واإلعالم  في األردن

أن ذلك ال يمنع استخدام أشخاص غير مسجلين في النقابة من ممارسة الكتابة ونشر المقاالت في 

  .139)( الذي يواجهه اإلعالمالصحف وهو جزء من كل العائق

" أن السؤال األهم هو هل نريد الحرية بال ضوابط وبال قيود؟" وفي النهاية يرى أحد الخبراء 

،  شيئاً من الضوابط تشكل المهنية الصحفية" وإذ كانت اإلجابة نفياً فعلينا أن نعترف أن 

ليس إنجازاً فردياً وإنما هو والمقصود بالضوابط هو عندما يدرك الصحفي أن العمل الذي يقوم به 

وتحقيق  جزء من عمل عام يهدف إلى تشكيل الرأي العام وتوضيح القضايا إلى الرأي العام،

  .140)("هذا يتطلب القليل من المهنيةو ،الهدف السامي للصحافة الحقيقية

  البحرينمملكة ) 6- 1 (

) 47(مطبوعات رقميجمع الصحفيون في البحرين على أن قانون الصحافة والنشر واليكاد 

 تعديالً للمرسوم السابق الصادر في السابع من أغسطس في 2002 أكتوبر عام 23الصادر في 

 فعل عنيفة مقارنة بقوانين أخرى لم تكن أقل قدر من األهمية، ود ، والذي خلف رد1979العام 

لعقابية أشد والذي لم يحمل أية بوادر انفراج الفتة، بل على العكس من ذلك، جعل اإلجراءات ا

وطًأ على الصحفي، ليقر عقوبة الحبس للصحفي المخالف للقانون، وهو ما اعتبره الصحفيون 

الذي  يجعل من الرقيب الفعلي  ثم يأتي دور قانون العقوبات .والحقوقيون في البحرين سابقة الفتة

 قوانين عربية  شأنه شأن–حيث يحفل القانون والرقيب الذاتي كابوساً يؤرق قيام صحافة مستقلة،

                                                                                                                            
حاطة بجميع األمور ن التشريعات المتعلقة باإلعالم جاءت قاصرة عن اإلإو. لنواب واألعيانالمجلس التشريعي ممثلة بمجلسي ا

من ذلك ما نص عليه قانون المطبوعات والنشر في مادته الثامنة , بل أنها تركتها في بعض األحيان معلقة, ليس هذا فحسب

لرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى الجهات ا(والذي جاء فيه 

  من حيث حق الصحفي في الحصول على فالنص جاء واضحاً، المجال له لإلطالع على برامجها ومشاريعها وخططها

تكون تلك الجهة قد , المعلومات  من جميع الجهات الرسمية، ولكن ماذا لو امتنعت جهة رسمية على تقديم معلومات للصحفي

  . "ن النص لم يورد عقاباًإفما العقاب في تلك الحالة خاصة و, قانون ولكن لكل خرق يجب أن يكون عقاب خرقت ال
  .1 تقرير األردن مرفق رقم – اجري لحساب الدراسة محكمة استئناف عمانبقاضي  العبد اإلله مانغو لقاء مع القاضي  -139
 تقرير –عضو في مجلس األعيان األردني ال أسامة الملكاوي العين لصالح الدراسة مع  المحامي أجريتمقابلة معمقة  -140

 .1األردن مرفق رقم 
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 بشكٍل ن بالعبارات المطاطة والعقوبات المغلظة التي تؤدي إلى إرهاق حرية اإلعالميي–مماثلة 

  .خاص فيما يتعلق بالحق في التعبير

غياب القواعد المنظمة لممارسة المهنة عامالً ال يقل أهمية عن قانون المطبوعات ثم يأتي 

المهنة مهنتهم بأنفسهم ويعاقبوا أنفسهم بأنفسهم، السيئ السمعة، فمن المنطق أن ينظم أصحاب 

وهذا غائب في البحرين، ويحول دون قيام أي مشروع تحرري لتنظيم الصحافة، لذا تنشط الدعوة 

إليجاد هيكل وظيفي لتنظيم القطاع الصحفي من وزارة اإلعالم أو أية جهة رسمية أخرى تعيد 

، وما يدعم مساعي احترام الحرفية واألداء هيكلة الوظائف الصحفية بما يتناسب مع الخبرة

  .وصون الحقوق وضمان الحماية

بينما ال يجد الصحفيون في البحرين لظروف العمل السيئة، أو ضعف اإلمكانيات أو ضعف 

  .الرواتب، عائقاً وجيهاً يحول دون قيام صحافة حرة حقيقية

  .، والقواعد الخاصة بآداب المهنة  الوعي القانوني-2

  الجمهورية اللبنانية) 2-1(

، بمهنة الصحافة" أخالقياً" أكثر فأكثر صحفيين جاهلين اإلعالميةتخرج الجامعات والمعاهد 

على " اعتاد"مفاهيم ب " مرتبطةمشكلة أخرىأن هناك  " شمسوقانونياً بحقوقهم ووجباتهم، وتقول 

وهنا ،  رقابةأو ت إعالم مثالًاوجود وزار من الطبيعي يجدون فهم قبولها الصحفيون العرب،

ً  من  ن يعلموا كيف سيغيرون قوانين مطبوعاتهم أجل أتبرز أهمية توعية الصحفيين قانونيا

  .141)("المتخلف

وتتوالى المقابالت المعمقة لتؤكد غياب الوعي القانوني وقواعد المهنة عن الصحفيين  

 من الخبراء يرون بأن اًرأما عن الدعم القانوني للصحفيين، فإن كثي.  142)(اللبنانيين بشكل عام

                                                 
  .3 تقرير لبنان مرفق رقم  –لقاء معمق لصالح الدراسة  -141
 فهيأن الوعي القانوني ال يدرس في الجامعات فكليات اإلعالم، وبالتحديد الجامعة اللبنانية " أبو فاضل بصراحة تامة يقول  -142

فليس من تدريب أو تدرج في مؤسسة إعالمية يسمح للطالب المتخرج من الكلية أن يكون لديه الخلفية . فيينال تهيئ الصح

ون القانونية وعدم ئكما الحظت غياب الدقة في التعاطي بالش.  له االنخراط في العمل بشكل مهنينوالخبرة اللذين يسمحا

مور، وذلك لتفادي إقامة الدعاوى على المؤسسة التي يعمل فيها اإلطالع الكافي لدى الصحفيين الجدد على أهمية هذه األ

الصحفيين كغيرهم من العاملين في القطاعات األخرى يفضلون تجاهل قانون العمل وفق أي "وأشار زين الدين أن . الصحفي

". ر قدرة على التعبيرولذلك ال بد من إيجاد بنى تتولى الدفاع عنهم وتوفر لهم نوعاً من الضمانة، ما يجعلهم أكث. ظروف

فمن . ال جهود مبذولة بالنسبة لتطوير الوعي القانوني لدى الصحفيين، وهذه ثغرة كبيرة في لبنان"ويوافق سماحة على  أنه 

فتقريباً، الوعي القانوني معدوم، . النادر جداً أن يتوقف صحفي أمام كلمة ويقول أنه من الممكن أن يطاله القانون إذا كتبها
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لكن في المقابل يجب أن يكون هناك التزام كبير . الوضع مقبول، الصحفي في لبنان لديه حصانة

  ".بأخالقيات المهنة

تنظيم دورات وعلى الرغم من قيام بعض الجمعيات األهلية اللبنانية مثل جمعية مهارات ب

 أن تلك الجهود في حقيقتها جهود مرحلية، بدعم من االتحاد األوروبي، إاللنشر الوعي القانوني 

على نقابة المحررين القيام بهذا الدور على أن تتولى أمره وبشكل "  يرى البعض أنه ولذلك

 ذلك يعتبر غير كاِف، جزءاً من الكليات يدرس الوعي القانوني ولكن" ، فعلى الرغم من أن "ثابت

 االستعانةوالمشكلة في عدم ، يقية والعمليةبحاجة لمزيد من التمارين التطبوالزال الصحفيون 

  .143)(" ليشرحوا للطالب آلية عمل محكمة المطبوعاتباالختصاصيين

نشر تصريحات الذعة "من أكثر القوانين خرقاً من قبل الصحفيين ويرى بعض الخبراء أن 

في نشر مواضيع سياسية .  الرسميينالمسئولين لكبار انتقادعلى لسان وزراء أو نواب فيها 

 تكون عادة حقيقية لمسئولين قاسية وعلى درجات كبيرة اتهاماتتوجيه . مجالت غير سياسية

 إلى كرم فأشار  نقيب الصحفيين ملحمأما. 144)(" وثائق ثبوتيةإلىوواقعية لكنها ال تكون مستندة 

العربية، وسرية بعض المعلومات الرسمية هما األكثر خرقاً -العالقات العربية" إلىاإلساءة 

   .145)("حالياً

  جمهورية مصر العربية ) 2-2(

ال يتوافر لدى الصحفيين المصريين شأن كثير من أقرانهم العرب وعياً قانونياً كافياً بحقوقهم 

وواجباتهم، وإن توافرت لهم حماية قانونية معقولة، وتقوم بعض المؤسسات غير الحكومية بتقديم 

 للصحفيين، ولكن األمر يتم بشكل عشوائي وغير دورات تدريبية قصيرة حول الحماية القانونية

  .146)(مخطط له

                                                                                                                            
منذ فترة، قام زميلنا وسام سعادة، الذي يتمتع بخلفية ثقافية . يسمح الصحفي لنفسه بقول ما يريد. وغير حاضر كهممتراجع 

متميزة، ضمن تعليقاته التحليل بأن من قام بتنفيذ اإلنفجارات األخيرة في لبنان هما، إما الرئيس إميل لحود ضد جميل السيد أو 

) بطريقة غير مباشرة(فاتصل بنا جميل السيد وهدد برفع دعوى ألن سعادة اتهمه . لحودجميل السيد نفذها ضد الرئيس إميل 

مما يثبت بأن الثقافة %. 100وفي وسعه أن يرفع دعوى ويربحها ). ضحايا االنفجار في الكسليك(بأنه قتل ثالثة هنود 

 .3لبنان مرفق رقم لمزيد من المعلومات راجع تقرير " القانونية لدى الصحفي في لبنان غير موجودة
 .3 مع الناشط الحقوقي زياد بارود لصالح الدراسة مرفق رقم أجريتمقابلة معمقة  -143
 .3مقابلة معمقة لصالح الدراسة مرفق رقم  -144
 .3 تقرير لبنان مرفق رقم –مقابلة معمقة مع نقيب الصحفيين اللبنانيين ملحم كرم  -145
 من جمعية حقوق اإلنسان لمساعدة ين، كما نظم كالًيعالم الحماية القانونية لإل فية  بتنظيم دورالمتحدة المجموعةقامت  -146

 .السجناء ومركز حماية وحرية الصحفيين في األردن دوره مماثلة
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يمكن القول أن من أكثر القوانين التي يتم خرقها من قبل الصحفيين هي المتصلة بالتشهير و و

و يساعد في ذلك على األرجح أن نصوص هذه القوانين ال تظهر فيها بشكل . السب و القذف

 المباح و التشهير و السب و القذف و بالتالي تبدو الحاجة واضح التخوم الفاصلة قانوناً بين النقد

ملحة ليس فقط لضبط النصوص القانونية في هذا الشأن بل أيضاً تنظيم برامج تدريبية معمقة 

لكيفية تناول الموضوعات التي تشكل مساساً بالشخصيات العامة و الموظفين العموميين و حدود 

ذه البرامج مطلوبة أيضاً بالنسبة للمتعاملين في هذه القضايا كما أن مثل ه.التعرض للحياة الخاصة

  .سواء في هيئات القضاء أو جهات التحقيق

وفي جميع األحوال هناك أيضا حاجة ضرورية داخل الوسط الصحفي لنشر ثقافة  

الديموقراطية والتسامح واحترام التنوع واإلقرار بحق االختالف، وذلك بالنظر لما تكشفه 

من نزوع الصحفيين لتشويه خصومهم و الطعن في سمعتهم دونما دليل في محاولة الممارسة 

لتسييد وجهة نظر سياسية بعينها و بالتالي فإن السب و القذف من قبل بعض الصحفيين يشكل أداة 

 عالوة على ذلك يمكن أن نلحظ تورط الصحف و  .إلرهاب الخصوم بتلويث سمعتهم دون سند

أعمال تتنافى مع مواثيق شرف المهنة وبعض القواعد القانونية و على الصحفيين في ممارسات و

 .عدم إعمال حق الرد  و التصحيح وفقاً للقواعد المعتمدة األخص الخلط بين التحرير و اإلعالن،

تؤدي االنحيازات الفكرية أو السياسية للصحيفة أو الصحفي إلى حجب ومن جانب آخر قد 

غالباً ما تؤدي اعتبارات  و تقديم جانب واحد من الحقيقة،الحقائق في بعض الموضوعات أو

توزيع الصحف المصرية في بعض البلدان العربية إلى االمتناع عن نشر بعض الموضوعات التي 

عدم احترام الحياة الخاصة وعدم مراعاة الدقة فيما ينشر  باإلضافة إلى ال تروق في هذه البلدان،

لخرافة و بخاصة مع شيوع ما سمي بصحافة اإلثارة والصحافة من معلومات و الترويج للدجل و ا

  .الصفراء التي يشكل ظهورها الوجه اآلخر للتضييق على حرية العمل الصحفي

  الجمهورية العربية اليمنية) 2-3(

م ضمن مواد كلية الصحافة 1990 لسنة 25يدرس قانون الصحافة والمطبوعات رقم 

غم تقديمه مقارنة مع قوانين مماثلة أخرى الفرنسي على واإلعالم بشكل تلقيني وليس نقدي ر

  . سبيل المثال

أما المؤسسات غير األكاديمية فليس هناك مؤسسات متخصصة في تدريس الوعي القانوني 

بل هناك جهود مبعثرة وغير منتظمة من قبل نقابة الصحفيين وبعض مؤسسات , واألخالقي

  .نسانالمجتمع المدني العاملة في مجال حقوق اإل
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  المملكة األردنية الهاشمية) 2-4(

وجود منظمات غير حكومية أو شبكة  من المحامين الخبراء في األردن على عدم اجمع 

 تقريباً شرع 2002ولكن وابتداء من عام , مختصة بالدفاع عن الصحفيين والقضايا اإلعالمية

من ,قضايا المتعلقة باإلعالممركز حماية وحرية الصحفيين بتدريب مجموعة من المحامين على ال

خالل إخضاعهم  لدورات تدريبية نظرية وعملية وبالنتيجة فقد تم تشكيل مجموعة من المحامين 

وبالتنسيق مع إدارة المركز المذكور وبدعم من مؤسسات دولية لغايات تقديم الخدمات القانونية 

  .147)(لكل صحفي يتعرض للمالحقة

المطلوب هو االلتزام " مقابلة معمقة أجريت معه  أن  في  األستاذ أسامة ملكاويويرى 

بأخالقيات المهنة هي الئحة سلوك  مدونة سلوك وعادة في الدول األكثر تقدماً يكون هناك مدونة 

.  سلوك عامة لكل صحفي بنوع معين في اإلعالم يجب أن يلتزم بها تحت طائلة العقوبات

يعني هي .  عقوبات جزائية إذا خالف جزءاً منهاالعقوبات ليست فقط عقوبات تأديبية قد تكون 

وفي كل مؤسسة يوجد لديها حد معين من األخالقيات .  جزء من العقوبات التي تقع على المهني

الخاصة نحن في األردن مثالً قامت نقابة الصحفيين بإعداد الئحة أخالقيات المهنة مكونة من 

وانين خرقاً من قبل الصحفيين  هو قانون ويعتقد المختصون  أن أكثر الق.148)("صفحة واحدة

يليه قانون المطبوعات والنشر وخاصة المواد . العقوبات وخاصة الجرائم المتعلقة بالذم والقدح

  .المتعلقة بواجبات وأخالقيات العمل الصحفي

   مملكة البحرين) 2-5(

من االستدعاءات يفتقد الصحفيون في البحرين أكثر ما يفتقدون للوعي القانوني الذي يحميهم 

اآلتية من صوب النيابة العامة، ويؤكد محامون محليون أن كتابات الصحفيين اليومية تضعهم في 

                                                 
ال شك  " اإلله مانغو عن رأيه حول الجهود المبذولة لرفع الوعي القانون للصحفيين قائالً عبدالقاضي وقد أعرب األستاذ  -147

ركز حماية وحرية الصحفيين قد شكل نواة لبدء تنظم العمل الصحفي بشكل قانوني فهو يعمل على تقديم دورات م تأسيس أن

وقد تم ,  ناحية  عمليةأوسواء من ناحية موضوعية . وغيرهم لغايات زيادة الوعي لديهم باألمور القانونية. تدريبية للصحفيين

بينما أكد ،  " إلى جنب مع المواضيع الصحفيةمساقات قانونية لتدريسها جنباًتقديم توصيات لكليات الصحافة واإلعالم إلضافة 

ال يوجد جهود منظمة في هذا المجال ولكن هناك بعض الجهود البسيطة التي " نه أ التمييز القاضي بمحكمة عرار خريس. د

 لما يقوم به مركز حماية  وحرية يقوم بها المجلس األعلى لإلعالم من خالل المركز األردني  للتدريب اإلعالمي إضافة

وحقيقة ال يوجد لتلك . 2004الصحفيين من خالل تنظيمه لورش  تدريبية للصحفيين األردنيين لكنها قليلة جدا في عام 

 لقلة عدد هذه الورش وعدم انتظامها على الرغم من المحاوالت األثر الكبير في رفع الوعي القانوني لدى الصحفيين نظراً

 . "وادر التدريبية المادية والبشرية التي يوفرها مركز حماية وحرية الصحفيين والمجلس األعلى لإلعالمكفاءة الك
 .1  تقرير األردن مرفق رقم– مقابلة معمقة أجريت معه لصالح الدراسة -أسامة ملكاوي   -148

אא   153 



مأزق قانوني نتيجة جهلهم بالقانون، كما أن العديد من الجهات الحكومية واألهلية تجهل كيف 

ا يأتي التركيز على يمكنها أن تجير القانون لصالحها لتحمي نفسها من انتقاد هنا ولوم هناك، لذ

  .كون الحماية ال تأتي إال عبر الوعي بالقانون

في رفع الوعي ) قيد التأسيس(وهنا يغيب دور كل من جمعية الصحفيين ونقابة الصحفيين 

القانوني لدى قطاع الصحفيين، جراء الخالف الدائر بين الطرفين حول الشرعية في تمثيل الجسم 

  .بمساع الندماج الكيانين لكنها في الواقع هي بعيدة عنهالصحفي، وتصريحات صحفية تتحدث 

فيما تغيب على الطرف المقابل جهود جامعة البحرين في تدريس الوعي القانوني واالخالقي 

أثناء إعداد الصحفيين الدارسين لديها، رغم أن هناك مواد تعنى بتدريس التشريعات اإلعالمية 

نها مواد صالحة لالمتحان والنسيان مباشرة بعد ذلك ألنها وأخالقيات المهنة لكن ذلك ال يتعدى كو

  .ال ترتبط بالواقع العملي المعاش

إلى ذلك، يجمع الصحفيون في البحرين ومعهم المحامين والحقوقيين المتابعين للشأن العام أن 

أكثر القوانين خرقاً من قبل الصحفيين هو قانون المطبوعات، وتلك الجزئية المتعلقة بالقذف 

لذلك،يرى اإلعالميون الواعون ألهمية رفع الوعي القانوني أن تلك المساعي لن تجد  .والتشهير

لها أرضية صلبة إن لم تؤخذ مع باقي التفريعات المؤسسة لقيام الوعي كتدريس قانون 

، ومعه الدستور البحريني وقانون العقوبات،والقانون اإلداري وكل 2002المطبوعات والنشر للعام

 البرلمان وأخالقيات المهنة، وقانون االتصال والفضائيات، وحقوق البث والنقل الفضائي ما يخص

والتنظيم الصحفي ومواثيق الشرف والجمعيات والنقابات والقانون المقارن وتجارب الدول 

  .األخرى، لكن ذلك ال يحدث في الواقع

  المملكة المغربية) 2-6(

 المغاربة من القضايا اإلشكالية نظراً للعديد من  تعد قضية رفع الوعي القانوني للصحفيين

من الصحفيين الذين شاركوا في االستبيان % 76.3فقد ذكر نحو . المشكالت التي تكتنف التدريب

  .أنه ال توجد جهود تدريبية لتعزيز الوعي القانوني لدى الصحفيين

م المهني تمثل قيداً من الصحفيين المبحوثين أن القوانين التي تحكم عمله% 39.5ويرى نحو 

أن هذه القوانين ال تؤثر على الحالة % 29على حرية الرأي والتعبير، في حين رأى ما يقرب من 

أن القوانين ليست %) 11حوالي (ويرى قطاع محدود من الصحفيين . اإلعالمية بصورة مباشرة
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رية اإلعالم، وتعبر سيئة مقارنة بمثيالتها في بعض دول العالم، ورغم ذلك فهي تحد نسبياً من ح

  .عن سوء الرقابة داخل المؤسسات اإلعالمية

أن حرية الرأي مكفولة إلى حد ما في حين رأى قطاع %) 71.1(ويرى غالبية الصحفيين 

، وآخرون رأوا عكس ذلك %)10.5(محدود من الصحفيين أن حرية الرأي مكفولة بصورة تامة 

  .%)15.8(تماماً 

   الحماية القانونية-3

  الجمهورية اللبنانية )3-1(

وهي " مراسلون بال حدود"جمعية ال توجد باإلجمال حماية قانونية كافية للصحفيين اللبنانيين، ف

 جمعية عالمية ذات نشأة فرنسية، تقدم مساندة وحماية للصحافي منفرداً أو لوسيلة إعالمية تمر

 توفير الحماية القانونية ، ولكن بعض الخبراء يرون أن الدولة وهي المسئول األول عنبمحنة

" عدل"وفضالً عن جهود مراسلون بال حدود فإن جمعية  .149)(تجاهه للصحفي ال تقوم بواجبها

 وال توجد في لبنان شبكة .150)( بالموضوع اإلعالميباالهتمامتساهم مع مجموعة من المحامين 

ثل مكتب زياد  م–للدفاع عن حرية التعبير، ولكن هناك محاوالت فردية من بعض المحامين 

الذين يهتمون بالدفاع عن الصحفيين والقضايا اإلعالمية من تلقاء نفسهم في ظل  -بارود وشركاه 

  . غياب أي جهود منظمة لرفع الوعي القانوني للصحفيين

التي من المفترض أن تحمي حقوق الصحفيين، ولكن "وانتقد بعض الخبراء نقابة المحررين 

 وإصالح ووضع قواعد أكثر وضوحاً لالنتساب كي تؤدي دورها نشاطها يحتاج إلى إعادة نظر

القانون يحمي الصحفي كغيره ولكن واقع األمر أن هناك نوعاً "ويضيف البعض أن ". كما يجب

                                                 
ولكنها ال تقوم بدورها كامالً " (دستورالدولة هي المسئولة األولى عن حمايته فهي الضامنة للحريات عبر ال"تجد شمس أن  -149

وتصعد بشن . على مساعدة الصحفي الذي يتعرض لألذى الجسدي وتعطيه أولوية" مراسلون على حدود"كما تعمل ). في لبنان

 الجريدة الممنوعة من دأما في حالة المنع فتنشر المقاالت الممنوعة على موقعها، وقد تؤي. حملة في مختلف وسائل اإلعالم

كما تقدم معونة قانونية للصحفي، وتدعم عائلته مادياً في حال لم تكن قادرة على العيش من دون . لنشر، على موقعها الخاصا

مقابلة معمقة لحساب الدراسة تقرير لبنان مرفق ". وتجدر اإلشارة أن مساندتهم مشروطة باضطهاد على أساس المهنة. مدخول

 .3رقم
 حين عدل قانون التوقيف 1994 ففي عامبالنسبة للجهود الحاصلة في هذا اإلطار "  أنهد بارودويقول الناشط الحقوقي زيا -150

 77/ 104االحتياطي للصحفيين نتيجة جهود الصحفيين والمجتمع المدني ونواب في هذا المجال فأتى المرسوم اإلشتراعي 

كما حدث أن لوحق عدد من . لم يطال الصحفيين فقطأما بالنسبة للخطف والتهديد فذلك . ليلغي التوقيف االحتياطي للصحفي

ولم يكن من تضامن فعلي من الصحفيين معهم، وذلك ألن المتهم . الصحفيين بتهم واهية وخاصة بحجة التعامل مع العدو

 ."خجولة"وكل ما يصدر هو عبارة عن بيانات . في مجتمع اإلعالميين" التابو"بالتعامل مع إسرائيل يصبح من فئة 
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ال وجود لهيئات . من التواطؤ بين أصحاب الصحف والنافذين بما ينزع أي حماية عن أي صحفي

هي نقابة المحررين، وهي تلعب دورها ولكن ال أدري إن من هذا النوع، الهيئة الوحيدة الموجودة 

 المتوافرة وإذا خرج الموضوع تكان بالشكل الكافي أم ال، أعتقد أنها تقوم بذلك ضمن اإلمكانيا

  . 151)("عن التواطؤات

لكن . هناك آليات لحماية الصحفيين منها النقابة والمنظمات والرأي العام"ويرى البعض أن 

  .152)("، وهي موجودة لكن التطبيق سيئ"العقلية اللبنانية"الحامي العام هو 

في إطار لجنة خاصة تهتم بحقوق -" نقابة المحامين"ولفتت أبو فاضل النظر إلى دور 

 لحماية الصحفيين والوسائل اإلعالمية، لكنها أكّدت أنه ال وجود لجهة متخصصة في -اإلنسان

هناك صحفيون يجدون أنفسهم في السجن ألن "وعقّبت أن ". الدفاع عن حقوق الصحفي وحمايته

ولفتت إلى قضية محطة . يدعي أحياناً أنهم مسوا باألمن القومي) المسيس" (القضاء"

ال يجب أن تنسى، والتي بذريعة قانون االنتخاب وعدم السماح باإلعالن االنتخابي ." "في.تي.أم"ال

كما )".  المرتهنة للهيمنة السورية آنذاكللحكم والسلطة(تم إقفالها ألنها كانت محطة معارضة 

باإلقفال بعد ذلك، ألنها كانت تود عرض وثائقي عن المملكة العربية ." في. تي. نيو"هددت ال

لكن . السعودية، وكان في وسع السلطة التحجج بالعودة إلى المادة التي تمنع التعرض لدولة شقيقة

  .153)(دالمحطة رضخت للضغوط وعادت إلى عملها المعتا

ويمكن القول أن الصحفيين اللبنانيين في حاجة ماسة إلى الحماية في مواجهة سطوة رأس المال 

  . 154)(وغياب دور فاعل للنقابة

                                                 
 .3 مرفق رقم  – تقرير لبنان – لقاء معمق لصالح الدراسة –ين الدين ز -151
 Nationalال يوجد أي دور فاعل للنقابات كما هو الحال في بريطانيا حيث اإلتحاد الوطني للصحافيين " يقول الحاج  -152

Union of Journalism . د على أهمية وجود هيئات نقابية غير رسمية، غير حكومية تدعىوشدwatchdog كما في ،
من جهة أخرى، أشار الحاج إلى دور نقابة المحررين في لبنان الذي كان . البلدان الغربية للمحافظة على أخالقيات الصحافة

 .3 تقرير لبنان مرفق رقم  –الحاج  أنطوان لقاء معمق مع" ل سابقاً ضأف
  .3 فاضل تقرير لبنان مرفق رقم ماجده أبو الدكتورةلقاء مع  -153
في مقابلة معمقة لصالح الدراسة سئل األستاذ سماحة عن حماية الصحفيين فذكر ما حدث في جريدة المستقبل قبل أعوام عندما  فصل  -154

إلى " لطشة "فنشروا تحقيقاً حول انتخابات الجنوب يحوي في مقدمته .  حول االنتخابات2000كانوا يجرون تحقيقاً في العام "ثالثة صحفيين، 
. النائبة بهية الحريري وأصدرت بياناً أشارت فيه إلى وجود أقالم مدسوسة على الجريدة" طار عقل"ف. نواب نبيه بريرئيس مجلس ال
مما يبرهن كم نحن .  من يدافع عنهمواسعد محيو كان تقريباً رئيس تحرير، إلى جانب شوقي دويهي وحسن داوود، ولم يلق: وفصل الثالثة

، ليتمكن الصحفيون من مواجهة "التافهة"وقد بات من الضروري إنشاء نقابة بموازاة النقابة الحالية . طبحاجة إلى نقابة، وإلى كتلة ضغ
 .3تقرير لبنان مرفق رقم". مختلف الضغوطات التي يتعرضون لها
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   جمهورية مصر العربية)3-2(

هناك العديد من المنظمات غير الحكومية التي يشكل الدفاع عن حقوق الصحفيين جانباًَ من 

 لحقوق اإلنسان ومركز هشام مبارك للقانون وجمعية المساعدة اختصاصها مثل المنظمة المصرية

القانونية لحقوق اإلنسان وجماعة تنمية الديموقراطية ومع ذلك يصعب القول بوجود شبكة تنسق 

تأخذ الجهود المبذولة لحماية الصحفيين من جانب منظمات حقوق اإلنسان  و.جهود هذه المنظمات

غات لجهات التحقيق حيال االنتهاكات أو االعتداءات التي تطال تقديم البال أشكاال عدة قد تشمل

المساعدات القانونية و القضائية لضحايا هذه االنتهاكات جمع التوقيعات على عرائض  الصحفيين،

والتنسيق "  مؤتمرات صحفية –ندوات " نظم فعاليات مشتركة  و بيانات تضامنية مع الضحايا،

صياغة مشروعات  مخاطبة المنظمات و الهيئات الدولية، فيين،أحياناً في ذلك مع نقابة الصح

  .نصوص بديلة لنصوص القوانين التي تجرم الرأي والنشر

وتقوم بعض المكاتب القانونية االستشارية مثل المجموعة المتحدة بتقديم الدعم والمساندة 

حظون بمساعدة القانونية للصحفيين في بعض األوقات، ويمكن القول أن الصحفيين المصرين ي

قانونية متميزة بالمقارنة بأقران لهم في بلدان عربية أخرى وإن كانت الجهود المبذولة في هذا 

  .اإلطار لم يجر ضبطها بعد

  الجمهورية العربية اليمنية) 3-3(

غالباً ما تقوم النقابة بالدفاع عن طريق توفير المحامي كما تعمل على تنظيم اعتصامات في 

أما بقية مؤسسات المجتمع المدني , ال تكون تلك العمليات مؤثرة بشكل ملموس مقرها وغالباً 

وخاصة العاملة في مجال حقوق اإلنسان تكتفي في أحسن األحوال بإصدار بيان وال بد من 

اإلشارة إلى منظمة هود التي غالباً ما تبادر إلى الدفاع عن الصحفيين سواء بطلب من الصحفي 

  .محمد ناجي عالو/ ها والمؤسسة قائمة بشخص مؤسسها المحامي أو عن طريق عرض خدمات

وأخيراً يمكننا القول أنه ال توجد مؤسسات متخصصة في الدفاع عن حقوق الصحفيين ولم 

, تؤسس بعد قواعد راسخة لذلك بل يتسم العمل الدفاعي برد فعل أي من قبل الصحفيين 

  .الخ تنتهي بانتهاء الحدث وهكذا...النقابة

  المملكة األردنية الهاشمية) 4- 3 (

هناك مجموعة  من الجهود المتضافرة  تبذل لتوفير الحماية للصحفيين في أدائهم  لمهامهم 

الصحفية وإن  لجهود المحامين المختصين الدور األكبر في مثل هذه المواضيع عندما يتعلق 
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االت يكون الرأي األمر بالحرمان من  ممارسة العمل الصحفي أو الفصل ففي مثل هذه الح

كما وإن لجهود منظمات حقوق اإلنسان  ومنظمات , األخير للقضاء  الذي تحال إليه الدعاوى

وقد منح القانون  .ومؤسسات أخرى سواء محلية أو دولية الدور الفاعل في حماية الصحفيين

 وكذلك أعطى. للصحفي حق الطعن بقرار التأديب الذي يصدر ضده من قبل نقابة الصحفيين

, قانون العمل حق المطالبة بالتعويض عن بدل الفصل التعسفي والمطالبة بحقوق الصحفي العمالية

أما فيما يتعلق بحق األمان الشخصي فقد كفله القانون للصحفي بحيث ال يجوز المساس بالصحفي 

   .155)(أو تعرضه للضرب أو التحقير بسبب ممارسته لعمله

ية إضافية بالنظر إلى واقع الحريات الصحفية غير ويحتاج الصحفيون األردنيون إلى حما

  . 156)(المواتية خاصة بالنسبة لمن يعملون في مجال الحقوق المدنية والسياسية

فعدم . وجود قانون ينظم شئون الصحافة هو لصالح الصحفي"وترى الحكومة األردنية أن 

 ال يوجد قانون وجود قانون تصبح هذه المهنة بدون ضوابط وبدون حماية لو فرضنا أنه

وبالنسبة لحرية .مطبوعات فانه سيصبح كأي شخص عادي ويعاقب بموجب قانون العقوبات

الوصول إلى المعلومة هناك مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمجلس النواب تضمن له الحصول 

ما يمكن . على المعلومة وحماية الصحفي وفي نفس الوقت حماية األسرار والوثائق المحمية

   .157)("حفي الحصول على المعلومةالص

                                                 
يمكن لهذه  نظام عساف مدير مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان. دوحول دور مؤسسات حقوق اإلنسان يقول  -155

 أن تسهم عبر نشر ثقافة  حقوق اإلنسان وكذلك من خالل رصد انتهاكات حقوق اإلنسان في مجال حرية الرأي المؤسسات

 إذا  كبيراًوتلعب مؤسسات حقوق اإلنسان دوراً" ، ويضيف والتعبير إضافة إلى إعداد برامج تدريبية متخصصة للصحفيين

المركز  -األستاذ عاصم ربابعة ، وفي االتجاه نفسه علق  "ةكانت هذه المؤسسات مستقلة عن الحكومات وأجهزتها المختلف

, نحن نراهن بخلق رأي عام حول حرية الرأي.. أن العمل في مجال حقوق اإلنسان هو رهانات " – الوطني لحقوق اإلنسان

 هناك عدالة دورنا ليس فقط معالجة الرأي العام ولكن نسعى لكي تكون, ودور منظمات حقوق اإلنسان بدأ في هذه النقطة

 .1  تقرير األردن مرفق رقم– مقابالت معمقة تمت لحساب الدراسة –" ن تكون هناك تشريعات إعالمية عادلةنسعى أل
بير ال توجد حرية رأي وتع) للمواطن(في القضايا الجوهرية المتصلة  بالمشاركة السياسية "  هنأالدكتور نظام عساف يقول  -156

بير في مختلف القضايا المرتبطة بالحقوق المدنية والحقوق االقتصادية والحقوق البيئية حقيقية بل هناك حرية رأي وتع

 .واالجتماعية ولكن فيما يخص الحقوق السياسية الجوهرية ال توجد حرية حقيقية في الصحافة واإلعالم
 سيادته في أشاروقد . 1مرفق رقم  تقرير األردن –مقابلة معمقة مع معالي األستاذ هشام التل نائب رئيس الوزارء األردني -157

المحاكم هي . وبصدد الجهود المبذولة لحماية الصحفيين أنا حقيقة مع وجود قضاء نظامي وليس أي قضاء آخرنه أالمقابلة إلى 

  يجب حماية الصحفي وثانياًن أوالًاواهم شيء قضيت. ما يسمونه القاضي الطبيعي هو األصل الذي يتم من خالله المالحقة

 أو  يكون هناك ضمانات عادلة لمالحقة أي إنسان سواء  كان صحفياًأنفي النهاية كل ما اطلبه  .ية األفراد من الصحافةحما

 أنون الصحفيين وهذا يعني ئيعني ال عالقة للقضاء العرفي أو العسكري في ش, غير صحفي والقضاء النظامي هو األصل

 .من الدولة ليست لها اختصاصاتهاأمحكمة 
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  مملكة البحرين) 5- 3 (

تغيب الجهود المنظمة للدفاع عن الصحفيين في قضاياهم اإلعالمية المختلفة جراء غياب 

الشبكة المحلية من المحامين، وبالمثل يغيب دور المنظمات غير الحكومية المهنية في الدفاع عن 

من محامين هم من أصدقاء الجمعيات أو النقابات الصحفيين، وتبقى على الساحة جهود فردية 

وفى المقابل، ال توجد جهود منظمة لرفع الوعي .المحلية وهم أيضاً من المهتمين بالشأن العام

القانوني للصحفيين، بل هي محاوالت فردية من الصحفيين أنفسهم، وربما كان من صالح بعض 

 القانونية خصوصاً فيما يتعلق بقانون العمل الصحف أال يعرف الصحفيون العاملون لديها حقوقهم

إلى ذلك يأمل العاملون في القطاع دوراً أكبر .مثالً، حتى يسهل عليها أو التخلص منهم متى شاءت

في ميدان حماية الصحفيين، فال يزال هناك صحف تفصل الصحفي الختالف في وجهات النظر 

ابة ألن شخصاً ما أراد ذلك، وكل ذلك وال يزال الصحفيون يحرمون من حقهم في ممارسة الكت

وكما سبق اإلشارة، فإن جهود الحماية ال تختلف .يحدث جراء غياب الحماية والوعي في آن واحد

حالها عن وضعية الوعي القانوني أو جهود الدفاع عن الصحفيين، وحدث وال يزال في اإلمكان 

يدة كل البعد عن المهنية والدرجة أن يفصل بين الحين واآلخر صحفي هنا وآخر هناك ألسباب بع

العالية من المهنية أو احترام مواثيق الشرف، وأكبر مثال على ذلك ما حدث للكاتب عبد اهللا 

العباسي والصحفي علي صالح وغيرهما كثير،لكنه ورغم غياب الحماية للصحفيين لم يرق السوء 

  .في البحرين ألن يصل إلى التهديد الجسدي أو االختطاف

   المملكة المغربية)3-6(

تحتل قضية توفير الحماية القانونية اهتمام الصحفيين لما قد يتعرضون له من مخاطر في 

وهناك قلق من جانب الممارسين للعمل الصحفي خاصة واإلعالمي . ممارستهم للعمل المهني

  .بصفة عامة لما يمكن أن يواجهوه من تحديات عند الخوض في قضايا معينة

من الصحفيين المشاركين في االستبيان الذي اجري لصالح هذه % 76.3فقد أشار نحو 

الصحفي يتعرض للمساءلة القانونية في حالة نقد نظام الحكم، وذكر ما نسبته "الدراسة إلى أن 

أن الصحفي يتعرض لنفس المساءلة إذا وجه نقداً لألسرة الحاكمة فيما يقوم بنشره من % 60.5

أما نقد سياسات الحكومة فال تشكل هاجساً . خبار أو تحقيقاتمواد صحفية سواء في صورة أ

من الصحفيين إلى أمكان تعرضهم للمساءلة في % 13.2لقطاع كبير من الصحفيين، حيث أشار 

  .حالة نقد السياسات التي تنتهجها الحكومة
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عض من الصحفيين أن المساءلة القانونية يمكن أن تطولهم إذا تعرضوا إلى ب% 28.9وذكر نحو 

للثوابت المجتمعية المتمثلة في الدين ووحدة التراب الوطني والمقدسات % 44.5الموضوعات بنسبة 

لألمور األمنية مثل إجراء حوار مع % 33.3المختلفة مثل حجر القصور والوزارات والجنس، وبنسبة 

، وبنسبة مسئولي البوليساريو والخوض في القضايا الكبرى والمصيرية واالستهتار بقضايا الوطن

  .للنقد الصريح لشخص الملك والحياة الشخصية لألفراد% 22.2أخرى بلغت 

ووضع الصحفيون مسئولية تطوير مناخ العمل المهني للصحفي على عاتق منظمات حقوق 

لكل % 28.9ثم الحكومة والجمعيات األهلية بنسبة % 44.7تليها النقابة بنسبة % 57.9اإلنسان بنسبة  

  .منهما
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  حالة تدريب الصحفيني

  يف الدول املستهدفة

تختلف البرامج التدريبية للصحفيين من قطر عربي آلخر حيث تتباين المعاهد التي تقدم 

خدمات تدريبية، ونوعية البرامج، ومستوى المدربين، وخلفيتهم المهنية والعلمية وخبراتهم في 

، ويعتمد هذا الجزء كسابقه على التقارير التي أرسلت من المؤسسات الشريكة ريبمجال التد

والتي اعتمدت فيها على حصيلة اللقاءات المعمقة التي قامت بها، على أننا في هذا الجزء اعتمدنا 

أيضاً على رؤية الصحفيين في البلدان المستهدفة لواقع التدريب الذي يحظون به، وذلك عن 

اباتهم على األسئلة الخاصة بالتدريب وطرقه ونوعيته، وهي األسئلة التي طريق عرض إج

تضمنتها استمارة االستبيان التي وزعت عليهم بواسطة المؤسسات الشريكة في الدول العربية 

  .المستهدفة

   الجمهورية اللبنانية)1- 3 (

د الصحفيين معه، فيهدف 158)(يتميز لبنان بوفرة المعاهد التي تقوم على تدريب الصحفيين

، وهناك أيضاً اتحاد  إعادة وتأهيل الصحفيين في الجامعة اللبنانية األمريكية، إلىالمحترفين

 في السنوات األخيرة ظهرت جهات اإلذاعات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،

 "رويترز"لوكالة وهي مؤسسة تابعة . متعددة في لبنان لتدريب الصحفيين، أولها مؤسسة رويترز

ومن . ة في بيروتيكيفي الجامعة األمر من البلدان العربيةوتقوم بتدريبات لصحفيين لبنانيين 

البريطانية التي تعد لدورات تدريبية في ." سي.بي.بي"الجهات المتميزة في التدريب مؤسسة ال

                                                 
. ليس من معاهد متخصصة في التأهيل المتواصل سواء للعاملين أو الراغبين في دخول المهنة:"زين الدينس ذلك يقول عك -158

. ، لكنها خاصة بالجريدةسمعنا ببعض المبادرات منها مدرسة الحياة التي أنشأتها جريدة الحياة وكان لي شرف إدارتها شخصياً

مقابلة معمقة لصالح الدراسة يمكن ". نشاء مركز متخصص الستقبال المتدربينكما سمعنا عن مبادرات في جريدة النهار إل

 .3مطالعتها في تقرير لبنان مرفق رقم  
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 على أقتصرتدريب ولكن هذا النوع من ال. األشهر المقبلة بالتعاون مع مؤسسات إعالمية محلية

تغطية و موضوعات الدورات فكانت عن الصحافة البيئية ا من الصحفيين، أموانتقائيةنوعية معينة 

األخبار الدولية وغيرها من الموضوعات تالها المركز الدولي للصحفيين في واشنطن، وذلك 

لسفارة  كما قامت ا."األميديست" وتمويلها، أو عبر USAIDة يكيبدعم من السفارة األمر

 بالتعاون مع مؤسسة طومسون االستقصائيةالبريطانية بتنظيم دورات تدريبية في الصحافة 

" جمعية خريجي كلية اإلعالم والتوثيق"كما تنظّم  .".سي.بي.بي"البريطانية، وتنسق الكثير مع ال

 سسةكما كان لمؤ .ليزية متخصصة للصحافيينجدورات في اللغة اإلن" نادي الصحافة"المعروفة ب

Internews "وقامت بدورات تدريبية في الصحافة   في بيروت،افتتاحهابعد " أنترنيوز

جمعية محلية تُعنى بتدريب " مهارات"كما أطلقت  مؤخراً مبادرة تأسيس .االستقصائية

 الحرب، انتهاءجمعيات أوروبية قامت بتدريب الصحفيين اللبنانيين بعد وهناك أيضاً .اإلعالميين

، وكانت تجري ) في الشرق األوسط لهاوالتي تتخذ عمان مركزاً رئيسياً(لهولندية ا" جمستون"ك

، بيروت مركزها الجديد وسط إلى" النهار" جريدة انتقالبعد و. دورات التدريبية في هولنداال

 صحفيين واستقبال الجريدة  صحفيوالذي باشر تدريب " مركز النهار للتدريب والبحوث "وافتتاح

أو كما " الحياة"كما يقوم مركز جريدة  .لعربية المختلفة إلجراء تدريباتهم في المركزمن البلدان ا

  .ب صحفييها المبتدئين فقطي، بتدر"مدرسة الحياة"يفضلون تسميتها 

 والتوثيق في اإلعالم في بيروت بالتعاون مع كلية اإلقليميكما ينظم مكتب االونيسكو 

عدداً من الورش كان أخرها ) إنترنيوز مثل ( الحكومية  غيرالهيئاتالجامعة اللبنانية وبعض 

وتجدر اإلشارة أن مكتب االونيسكو في بيروت،  ". وحرية التعبيراإلعالم أخالقيات"ورشة عمل 

 والحكم اإلعالم: " بعنواناإلعالم، مسابقة لوسائل اإلعالمقد أطلق مؤخراً وبالتعاون مع وزارة 

 أيارالذي يصادف في الثالث من " يوم العالمي لحرية الصحافةال"، في مناسبة 2005لسنة " الجيد

كية والبريطانية، ومن خالل مؤسسات غير يالى جانب نشاط السفارات األمر و.من كل سنة

كمؤسسة  مؤسسات غير حكومية أجنبية  التدريبية للصحفيينبرامجهذه الل  تمو محليةحكومية

  .  مثالً كحزب الخضراًوأحزاب" هنريك بول"

كلية اإلعالم في مجال تدريب الصحفيين هي الجهة الرسمية المتخصصة الوحيدة في على أن 

وعلى  الرغم من . 159)(مجال تدريب الصحفٍياألسماء في  والتي تضم العديد من الجامعة اللبنانية

                                                 
رئيس تحرير مجلة : ومن المتخصصين في مجال التدريب المهني. يذكر منهم  على سبيل المثال الدكتور جان كرم -159

أحمد . راسات عليا صحافة زياد ماجد، ماجدة أبو فاضل محمود طربيه، دبول خليفة يدرس للصحافة التطبيقية في الد" مغازين"
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على أن تتضمن كلية اإلعالم والتوثيق في الجامعة اللبنانية مركزاً للتدريب "أن القانون ينص 

  .  المادية في الجامعةتإال أن هذا المركز لم ير النور لضآلة اإلمكانيا" متواصل ال

وعلى الرغم من وجود المراكز الخاصة بالتدريب والمدربين القادرين على حمل مسئولية 

  . يحد من فعاليتها األمر الذيعدم ثبات التمويل على المشاريعالتدريب إال أن المشكلة تظل في 

التي تقوم بها جريدة النهار أن معظم الدورات " لتدريبي يقول ملحم كرم وعن المنهاج ا

كتابة التحقيق "و" وتقنيات الكتابة اإلعالمية" اإلنترنت في خدمة الصحافة"تتمحور بشكل عام حول 

نادي الصحافة  أما الدورات التي ينظمها ".ودورات حول األخالقيات اإلعالمية" االستقصائي

، ودورات في كتابة الخبر، ودورات في تنمية االستقصائيةيبية في الصحافة دورات تدر: فمنها

 التكنولوجيا استخدامودورة مهارات في ) بالتعاون مع شبكة آدم نتوورك(المهارات الصحفية 

 استخدام، دورات في ) بصورة متتالية لمدة سنة كاملةاستمرتبالتعاون مع مايكروسوفت (الحديثة 

" مهارات"تعد جمعية و. 160)(سريع ودورات في اللغات المتخصصة مهنياًاإلنترنت والبحث ال

وهي . لتدريب اإلعالميين برامج تدريبية عدة تطال أيضاً مالكي وسائل اإلعالم ومدراء البرامج

 على أنه . بتمويل من اإلتحاد األوروبياالنتخاباتصدد تنظيم دورات تدريبية لإلعالميين لتغطية ب

رين على المهارات القانونية المرتبط بالعمل الصحفي ليس متاحاً في لبنان من المؤكد أن التم

  .161)(بشكل يتناسب مع المخاطر التي تهدد الصحفيين هناك

ووفقاً لرأي بعض الخبراء اللبنانيين فإن هناك العديد من المواد التدريبية يمكن العمل عليها 

راء  يعترفون بنقص األدلة الجيدة من ناحية إال أن بعض الخب. 162)(أو تطويرها أو االستفادة منها

                                                                                                                            
هناك أساتذة تدرس في كلية اإلعالم في الجامعة اللبنانية، . زين الدين وهو أستاذ جامعي في كلية اإلعالم في الجامعة اللبنانية

ة المحامي زياد بارود المتخصص في أنطوان مسر. د.يتمتعون بمستوى عال من االحتراف منهم وفقا لرأي بعض الخبراء

 . شمعون، وليد عبود، نوفل ضو، طوني عيسىألبيرإطار الشق القانوني،  أنطوان مراد، 
 .3 تقرير لبنان مرفق رقم – لصالح الدراسة ناللبنانييمقابلة معمقة مع ملحم كرم نقيب الصحفيين  -160
هذا . القيام بدورها فهي المؤهلة القيام بتقديم دورات تدريبية للصحفيين على وزارة اإلعالم اقترح الناشط الحقوقي زياد بارود -161

وأبدى بارود رأيه بضرورة وجود تخصص مستمر ومتخصص بالتعاون . إضافة إلى الدور الذي ال تقوم به نقابة المحررين في لبنان

 وإن ليوم واحد سنوياً للعاملين في  refreshing coursesواقترح تنظيم نوع من الدروس . مع كل الجامعات التي تعنى باإلعالم

 .وذلك بشكل جدي لتعرف الصحفي على تقنيات جديدة خصوصاً في مجال القوانين الجديدة التي تسن. المجال
وهناك مواد متخصصة بالتدريب متوافرة من معهد الصحفيين . هناك كتابا للدكتور جان كرم لتدريس الكتابة الصحفية -162

جامعة اللبنانية األمريكية متوافرة باللغتين العربية واإلنجليزية، ولكنها تعطى فقط للمشاركين في ورش العمل المحترفين في ال

 The Committee to Protectكما أصدرت لجنة حماية الصحفيين . التي ينظمها المعهد وليست متوافرة في السوق

Journalists (CPJ) ،ًرجمته عن كتيب تغطية الحاالت الخطرة  كتيباً باللغة العربية قامت بتمؤخرا“On Assignment: a 

” ,Guide to Reporting on Dangerous Situationsويمكن الحصول عليه عند زيارة الموقع اإللكتروني اآلتي  :
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فضالً عن التركيز على الجانب النظري أكثر من الجانب العملي والجانب النفسي في اإلعالم، 

  .ويرجع ذلك في رأي البعض إلى عدم توافر التمويل الكافي

لذين وفي معرض ردهم على أسئلة تتعلق بالتدريب الذي تلقونه، أشار الصحفيون اللبنانيين ا

اإلعالمي، /شاركوا في دورات حول العمل الصحفي% 50شاركوا في االستبيان أن ما يزيد على 

أما الدورات التي . شاركوا في دورات تدريبية لتعلم الحاسب واالنترنت% 40وأن ما يزيد على 

  .من المبحوثين% 25.5تهتم بزيادة الوعي القانوني فلم يشارك فيها سوى 

من المبحوثين % 67قوم بتنظيم الدورات التدريبية والتي أشار إليها وحول الجهات التي ت

جاءت في المقدمة المؤسسات الوطنية مثل وزارة الشئون االجتماعية والمؤسسة اللبنانية للسلم 

إلى المؤسسات الدولية مثل منظمة العفو الدولية، والسفارة البريطانية في % 35.7األهلي، وأشار 

 BBC من المؤسسات الصحفية واإلعالمية مثل وكالة رويترز وإذاعة عددا% 14.3حين ذكر 

  .وغيرها

وفيما يتعلق بالجهات المتخصصة في اإلعداد المهني بدا واضحاً أن هناك نقصاً في 

إلى وجود هيئات % 45.3المعلومات حول وجود جهات اإلعداد المهني للصحفيين، فقد أشار 

أنه ال توجد مثل هذه الهيئات أو الجهات، وهو ما % 42.5متخصصة في اإلعداد المهني، ذكر 

هذا النقص . يعني ضعف اهتمام الصحفيين بالتواصل مع الهيئات المتخصصة في اإلعداد المهني

ويالحظ أن من بين النسبة التي . في المعلومات مسئولية مشتركة بين هذه الجهات والصحفيين

منها من تسمية ثالثة من هذه % 42.5كن بالكاد ذكرت أن هناك هيئات تقوم بتدريب الصحفيين تم

الجهات، جاءت في مقدمتها مؤسسات صحفية وإعالمية، مثل جريدة النهار والجامعة اللبنانية 

  .األمريكية ببيروت

                                                                                                                            
pdf.arabic_guide_safety/05_mideast/05_nsregio/org.cpj.www://http 
pdf.guide_safe_journo/safety/2003/Briefings/org.cpj.www://http.  

وذكر . للغة العربية، في كتيب أو دليل خاص بهاوضعت مواد التدريب، با" النهار"أن جريدة فكرم  لألستاذ ملحم نه وفقاًأكما 

فضالً عن أن لبنان ال يعاني من هذه المشكالت ألن طالبه يتحدثون بمعظمهم .  قابلة للترجمةالناشط زياد  بارود أن هناك كتباً

 لكن .NDI National Democratic Initiativeففي موضوع االنتخابات هناك كتيبات صادرة عن. اإلنجليزية أو الفرنسية

أما بالنسبة للمواد التدريبية المتاحة باللغة العربية وهناك كتاب .توفرها باللغة العربية مفيد لعدم تملك الجميع اللغة اإلنجليزية

إضافة إلى كتب عن حقوق الملكية الفردية وعن تأثير اإلعالم في .  نقوال فتوش عن الصورة إعالمياً وقانونياًالسابقالوزير 

  . المجتمع
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من المبحوثين أنه ال توجد جهود تدريبية كافية لتعزيز الوعي % 95.3وذكر ما يزيد على 

كرت نسبة ضئيلة من المشاركين في االستبيان وجود بعض وذ. اإلعالميين/القانوني للصحفيين

  . الجهود التدريبية في هذا المجال، ومحدودية في المواد التعليمية

من المبحوثين أنهم ال يعرفون % 47وفيما يخص منهجية الدورات التدريبية، ذكر ما يزيد على 

، ولم يستطع %24.5فة بنسبة تكلفة الدورات التدريبية، في حين ذكر آخرون أنها متوسطة التكل

أن % 32.1من المبحوثين تحديد مدى استفادتهم من الدورة التدريبية، وأعتبر نحو % 45.3نحو 

على أن هذه الدورات ليس لها دور في الترقي % 31.1مستوى الدورات التدريبية متوسط، وشدد 

  .163)(الوظيفي

  جمهورية  مصر العربية ) 2- 3 (

 في مصر، وهناك عديد من 2000 الصحفيين المصرين منذ عام يتزايد االهتمام بتدريب

الهيئات التي تقدم برامج تدريبية مختلفة الموضوعات للصحفيين،بعضها ذو طابع مهني يقدمه 

بشكل أساسي معهد األهرام اإلقليمي للصحافة وهو معهد تابع لمؤسسة األهرام، وبعضها ذو 

قضايا المرأة أو المعاقين أو حقوق اإلنسان بشكل طابع نوعي مثل تدريب الصحفيين على تغطية 

 والتي نفذت مع معهد ،2004 و  2003انترنيوز العربية خاصة عامي   عام وتقدمة مؤسسة 

األهرام اإلقليمي بعثة إلى الواليات المتحدة لعدد من الصحفيين للتدرب هناك بعض الوقت، كما 

وق اإلنسان لمساعدة السجناء، جمعية شموع  جمعية حقالمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان،تقدم 

أما عن التدريب على . لرعاية المعاقين، المركز المصري لحقوق المرأة وغيرهم دورات عامة

 فهو برنامج  نفذ في مصر مرتين األولى نالوعي القانوني وإجراءات الحماية القانونية لإلعالميي

ن وجمعية حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء بمشاركة بين مركز حماية وحرية الصحفيين في األرد

 نظمته 2004والمجموعة المتحدة، والمرة الثانية من خالل تدريب خالل ابريل الماضي 

 مستشارون قانونيون وهي مؤسسة خاصة للمحاماة ترعى شبكة - المجموعة المتحدة محامون 

وهي شبكة تضم ثالثين من المحامين أيضاً باسم المحامين من اجل الدفاع عن حرية التعبير، 

محامياً وبعض الصحفيين من أجل تقديم الدعم القانوني للصحفيين الذين يتعرضون لمشكالت 

  .164)(قانونية نتيجة إبداء آرائهم

                                                 
 .3 رقم لحقتحليل نتيجة استبيان لبنان م -163
   بتدن عاماً تعطي انطباعاً التي وردت في تقرير مصر اغلب المقابالت المعمقة مع الشخصيات العامة ورؤساء التحرير -164

ذلك كبير في مستوى أداء الصحفيين المهني و بشكل كبير في أداء الصحفيين العاملين في الصحف الخاصة و الحزبية وك

 ،وأحياناً واحداًوا عنها حرفاًأ يجرون تحقيقات و حوارات في موضوعات لم يقرمراسلي الصحف العربية في مصر فهم غالباً
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مع أعضائها على اعتبار أنهم صحفيون محترفون وبالتالي ال تهتم نقابة الصحفيين وتتعامل 

لتي تقدمها النقابة هي دورات  تعليمية في اللغة والدورات ا. بتقديم تدريبات أو أدلة تدريبيه

 جنيهاُ 150تقدمها بأسعار مخفضة ال تتجاوز . اإلنجليزية بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني

وتقدم النقابة منحة لمجتازي هذه الدورة . مصرياً، وكذلك دورات تعليم الكومبيوتر واالنترنت

 جنيها مصرياً، وتقوم النقابة أحيانا 1500تجاوز وهي نصف ثمن جهاز كومبيوتر بما ال ي

بإرسال عدد ضئيل من الصحفيين إلى المملكة المتحدة لإلطالع على وسائل العمل الحديثة 

واألمور الفنية وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني بالقاهرة،و ال توجد معايير واضحة 

  .غيرهمالختيار هذا العدد الضئيل من الصحفيين دون 

وال يتوافر في مصر أدلة تدريبية حقيقية وهناك كتيب حول جرائم الصحافة والنشر قامت 

بنشره المجموعة المتحدة ويتضمن أوراق العمل التي قدمت في تدريب الصحفيين الذي نظمته، 

  .ويحاول المركز المصري لحقوق المرأة عمل دليل تدريبي للصحفيين بمشاركة انترنيوز

ر عدد كبير من المدربين األكفاء اللذين يمكن االستعانة بهم بسهولة في شتى ويوجد في مص

  .مناحي التدريب وبعضهم يتمتع بخبرات نظرية وعملية في المجال

وتحظى برامج التدريب القليلة التي تتم في مصر برعاية عدد من مؤسسات التمويل منها 

   .يطاني، وسفارة الدنمارك، وغيرهمالسفارة الهولندية واألمريكية والمركز الثقافي البر

أن الصحفيين المصريين الذي تم لصالح هذه الدراسة، يتبين منه وبالنظر إلى نتائج االستبيان 

يولون اهتماما كبيرا بالدورات التدريبية التي تركز مباشرة على العمل الصحفي واإلعالمي رغبة 

ي هذا المجال، باإلضافة إلى االهتمام منهم في زيادة الوعي بالمهارات واألساليب الحديثة ف

فمثالً تبلغ نسبة الصحفيين الذين شاركوا في دورات . بالدورات التي ترفع من مهارات الصحفي

في حين ترتفع نسبة الصحفيين الذين شاركوا في دورات % 42.1تدريبية في العمل الصحفي 

 الصحفيين بالدورات التي تعنى ، ويتراجع اهتمام%51.4لتعلم الحاسب واالنترنت ما يزيد على 

                                                                                                                            
 من الناحية ، وهذا التدني عكس ما كان مفترضاً يتناولونهاتدل األسئلة التي يطرحونها  على عدم فهمهم ووعيهم بالقضية التي 

كثرة الصحف ووجود صحافة خاصة ستفتح الباب لوجود منافسة صحفية تعتمد على الحرفية النظرية، حيث كنا نتصور أن 

، و تحول في األداء، وتساهم في رفع مستوى المهنة وجودة المادة المقدمة للمتلقي إال أن األمر من الناحية العملية اختلف تماماً

 عن أن حال المهنة اختلف تمام عما كان في ذا فضالًإلى ما يشبه  قيام أشخاص ليس لهم عالقة بالمهنة  بممارستها، ه

الحال اآلن . الماضي حيث كان كل محرر جديد له أستاذ، وكان رئيس التحرير يستقطع من وقته لتوجيه الصحفيين المبتدئين

فال تجري مختلف تماما فرئيس التحرير يبخل بوقته ومجهوده على الصحفيين المبتدئين، أما فيما يتعلق بالصحف القومية 
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أنهم شاركوا في دورات تدريبية تتصل بالوعي % 13.1بالوعي القانوني حيث أعلن فقط 

  .القانوني

من الذين شاركوا في الدورات تسمية ثالث دورات، والجهات التي % 60.7واستطاع نحو 

م دورات تدريبية واحتلت منظمات المجتمع المدني مقدمة الجهات التي تقد. قامت بتنفيذها

، ثم المؤسسات الرسمية %24.1تليها المؤسسات الدولية العربية بنسبة % 34.5للصحفيين بنسبة 

  %.13.4، وفي المرتبة األخيرة جاءت الصحف العربية بنسبة %24.1بنسبة 

ممن شاركوا في دورات تدريبية عدداً من الجهات التي تقوم % 37.4وذكرت نسبة 

مثل جمعية خريجي %) 47.1حوالي (تمي إلى منظمات المجتمع المدني بالتدريب منها ما ين

مثل مؤسسة األهرام %) 25(الصحافة ونقابة الصحفيين، ومنها ما ينتمي إلى مؤسسات رسمية 

مثل شبكة أنترنيوز العربية %) 25(وكلية اإلعالم، ومنها ما ينتمي إلى مؤسسات رسمية عربية 

أشاروا إلى جهات أخرى متخصصة في % 8.3صحافة، وهناك أو أجنبية مثل المركز الدولي لل

  . اإلعداد المهني للصحفيين واإلعالميين

وعن أهم ما تقوم به جهات اإلعداد المهني فهو دورات لتنمية مهارات العمل الصحفي 

، وأخرى في التوعية القانونية %)27(، ودورات في رفع مستوى التحليل السياسي %)21تقريباً (

  %).24(الحاسب اآللي واالنترنت ومهارات 

من الصحفيين إلى عدم وجود جهود تدريبية في مجال تعزيز % 93وأشار ما يزيد على 

  . الوعي القانوني

وذكر غالبية الصحفيين أن مستوى الدورات التدريبية متوسط، وهكذا مستوى المدربين، 

ية ليس لها دور حاسم في من المشاركين في االستبيان أن الدورات التدريب% 55وأشار نحو 

  .165)(الترقي الوظيفي على اإلطالق، أو في الحصول على فرصة عمل

   المملكة المغربية) 3-3(

 شأنها شأن أغلب الدول –تعاني الحركة اإلعالمية المغربية من ضعف في برامج التدريب 

ة المتخصصة هناك حاجة ملحة  لعقد دورات تدريبية في مجال الصحاف و-العربية محل الدراسة 

والتي يظهر . والتحقيقات الميدانية التي تعتبر من  فنون العمل الصحفي الغائبة في المغرب

 وهناك افتقار في اإلطالع على تجارب اآلخرين  ضعف الصحفيين المغاربة فيها واضحاً جلياً،
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اد النص خصوصاً في مجال الحريات والصحافة المتقدمة أو على مستوى التقنيات الحديثة في إعد

 .، والقانوني بشكل عاموهناك أيضاً حاجة ملحة للتدريب على الوعي النقابي والحقوقي .الصحفي

أما فيما يتعلق بالتدريب على استخدام االنترنت فإنه من المالحظ أن اإلنترنت موجود داخل كل 

وال يستفاد منه المؤسسات تقريباً لكنه ال يستخدم بالطرق الصحيحة بل للتسلية في أغلب األوقات، 

  .في اإلطالع  بصورة أكثر على المعلومات من قبل الصحفيين المغاربة

ويتعين توفير مدربين مؤهلين قبل الحديث عن التدريب وهو ما يؤكده الصحفي حسين 

العلوي  الذي يرى أن أول خطوة لتعديل األوضاع الخاطئة الموجودة هو وجود نخبة من 

  .166)(لى العطاءالمدربين األكفاء القادرين ع

،  والتجربة تشير إلى أن عدم وجود مدربين حقيقيين في مجال اإلعالم السمعي والمرئي

 وأغلب من يقوم بالتدريب في هذا المجال زائرون وأجانب وتحديداً من أوروبا والمكتوب 

وال توجد حوافز تدفع بعض اإلعالميين لخوض غمار التدريب ألن المؤسسات المعنية . وفرنسا

لتدريب ال تؤمن عموماً بالمدرب  الوطني وتستعين على األغلب بالمدرب األجنبي يترتب على با

  . ذلك غياب الحرفيين والكفاءات المهنية في اإلعالم المرئي والمسموع

في المجال الصحفي هناك حاجة لدورات متخصصة في التفريق بين فنون وأجناس العمل و

لى بعض القضايا  مثل المهنية واآلداب  والتجاوزات الصحفي، وهناك حاجة لدورات  تركز ع

  .فيما يتعلق  بالمهنة والموضوعية

ويوجد عموماً نقص في تقنيات التحرير الصحفي بما في ذلك قواعد الكتابة  الصحفية  

ويوجد كذلك نقص في التدريب على مجاالت الكتابة المتخصصة . وسكرتارية التحرير الصحفي

في مجال  المتابعات الصحفية لبعض الموضوعات التي تهم المجتمع مثل واستخدام التقنيات و

كما تغيب المجالت المتخصصة عموماً عن الحياة الصحفية المغربية  وال توجد ثقافة , اإليدز

سكرتارية التحرير في أقسام األخبار وبصفة عامة فيما يخص  التدريب، يأخذ كثيرون على نقابة 

ايا السياسية على حساب التكوين والتأهيل لجموع الصحفيين، وهو ما الصحفيين اهتمامها بالقض

يرفضه  يونس مجاهد نقيب الصحفيين قائالً إن النقابة تتابع كل ملفاتها بنفس الحماس لكن من 

وفيما . 167)(الطبيعي أن تهتم بالتشريع مثالً عندما تكون غرف البرلمان بصدد إصدار تشريع

ما تشير براهين وأدلة على أن النقابة لم تسقط من حساباتها أبدا يتعلق بالتدريب لدى مجاهد ك
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قضايا التدريب والتكوين فضمن وثائق النقابة  توجد دراسة خاصة عن حاجات التدريب أنجزت 

باللغة الفرنسية وترجمت ويوجد لجنة فرعية بالنقابة تتابع هذا الملف كما أن النقابة لديها خطط 

وين وسبق أن تعاملت مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني المحلية في مجاالت التدريب والتك

  .واإلقليمية واألجنبية في ورش عمل تدريبية مصغرة

 وبخصوص  مسارات النقص التدريبي أيضاً  تكشف نقابة الصحفيين  وجود  نقص نظري 

ادة  في التفكير العلمي  الحديث في صناعة الصحافة واالستف إصدار الصحفلدى مؤسسات

وهناك حاجة ملحة لكي  يتعلم المغاربة المزيد في مسار إدارة الموارد البشرية، ,تجارياً منها 

  .وهناك ضرورة إلعداد تصورات حول هياكل عصرية إلدارات الصحف

وتعترف بالحاجة إلى التدريب في مجال .  وتتحدث النقابة بجرأة عن حاجات التدريب

التقنيات الحديثة في الكتابة الصحفية والحاجة  لورش تدريبية الصحافة نفسها وفي العمل المهني و

وهناك ضرورة لوجود . تساعد الصحفيين على تملك مهارات األجناس الصحفية والتفريق بينها

  .صحفيين متخصصين   يستطيعون التفاعل مع تكنولوجيا االتصال الحديثة

ب إلى أن برامج التدريب في ويذهب محمد السكتاوي ممثل منظمة العفو الدولية في المغر

المعاهد القائمة تتجاهل  حقوق اإلنسان تماماً،  وال توليه أهمية سوى  المنظمات الحقوقية النشطة 

وقد تضطر لالستعانة بخبرات أجنبية للتأهيل في . التي يوجد بين أيديها اهتمامات تتجاوز التدريب

  .168)(مجال الوعي في حقوق اإلنسان

اإلعالن دوراً في تقليص االهتمام بالتدريب أيضاً فالدولة تدعم  جاريويلعب اإلعالن الت

في الصحف الحزبية التي ال تسعى أصالً لتطوير نفسها وتعتبر نفسها منابر خطابية التجاري 

عدد قراء الصحف المدعومة فإن أي تنظيم لمسألة  وبصرف النظر عن. وسياسية وشعبية

  .  في المغربعالن التجاري اقبون  تنظيم سوق اإلالتدريب يتطلب قبالً كما يجمع المر

                                                 
 ويالحظ  .6 تقرير المغرب مرفق رقم –مقابلة لمحمد السكتاوي ممثل منظمة العفو الدولية في المغرب لحساب الدراسة  -168

ويقترح تشكيل  هيئة مستقلة تتكون من المستهلكين أي القراء , عدم وجود جمعيات قراء تساهم في تقليص أولويات التدريب

  .قابات والناشرين تتفق على استراتيجية عمل تحت عنوان التدريب  والتأهيلوالن

كبر  من الصحفيين واإلعالميين في مجال  أووضعت منظمة العفو الدولية إستراتيجية تنوي تنفيذها تتعلق بتكوين وتثقيف عدد 

باإلضافة إلى دفع  ،وق اإلنسان حصرياًحقوق اإلنسان، وخلق قاعدة من الصحفيين الذين يحترفون العمل المهني في مجال حق

 الصحافة إلى لعب دور مركزي في نشر ثقافة حقوق اإلنسان  مع  ربط المعرفة واإلطالع الثقافي بالتدريب على التصدي  فنياً
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وألن الحالة المهنية متشابكة تماماً مع التدريبية يمكن القول بأن اإلشكال الجذري الذي يواجه 

تدريب الصحفيين المغاربة يتعلق بعدم وجود استقرار مؤسساتي وعدم وجود وعي بأهمية 

  .التدريب أو وعي بأهمية الحاجة له

 يوجد حوافز من الدولة  لدعم التدريب والتأهيل عموماً وال يوجد قارئ يطلب  وعملياً ال

عمالً صحفياً مهنياً، وال توجد مؤسسات صحفية تعمل على أسس تجارية إال فيما ندر وال أحزاب 

واألهم من ذلك ال يوجد صحفيون  يؤمنون بأن التدريب . معنية بتغيير واقع واجهاتها اإلعالمية

  .مسألة جذرية

 وبسبب ذلك  يمكن اعتبار حلقة التدريب مفقودة علماً بأن  مبادرات فردية تحدث بين الحين 

واألخر أغلبها من قبل المعهد العالي للصحافة واالتصال وبعض المجموعات النشطة في مجال  

  .حقوق اإلنسان

ل في ويجمع كثيرون على عدم وجود إستراتيجية وطنية متفق عليها لملف التدريب والتأهي

المغرب، فالصحف عموماً حسب عبد هللا البقالي تعتبر أن وجود ميزانية لإلنفاق على التدريب  

 ويرجع ذلك من وجهة نظر الكثير من الخبراء .والتأهيل موضوع ثانوي أو يمكن االستغناء عنه

غير وجود  مشكلة مهنية في المغرب أهم أسبابها العامل المادي فالعمل  في قطاع الصحافة إلى 

مربح وال يدر أرباحاً على المقاوالت ومجمل الصحف المغربية تواجه صعوبات مالية العتبارات 

. ،وأن القدرة الشرائية  للمواطن ضعيفة  %46كثيرة من أهمها أن معدل األمية يصل إلى 

وبصفة عامة ال يمكن قياس حجم الجمهور القراء في المغرب  في ظل غياب وجود دراسات 

  .169)( الموضوعتتناول هذا

ويجري النقاش العام  حالياً حول  اتفاقية جماعية تم توقيعها أولياً تحاول تنظيم العالقة بين 

الصحفي والمؤسسة والنهوض بالمهنة وتطوير قطاعاتها خصوصاً وأن  االتفاقية الجماعية لها 

ه الشهري  على راتب}   %5{صفة القانون وتنص على حق الصحفي في زيادة سنوية ال تقل عن 

كما تربط الدعم المالي الحكومي لكل صحيفة بالتنظيم اإلداري والمالي مما قد يساعد في تحفيز  

  .عمليات التدريب داخل المؤسسات الصحفية نفسها  تطلعاً  لالستفادة من دعم الحكومة المالي

                                                 
 جميع الصحف المغربية التي يزيد  عددها   "أن الدراسة  معه لصالحأجريت في المقابلة التي لبقالي يقول األستاذ عبد اهللا ا -169
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 الذين شاركوا فيالمغربيين من الصحفيين % 60أشار أكثر من حول موضوع التدريب و

اإلعالمي، تلي ذلك نسبة /االستبيان إلى أنهم حضروا دورات تدريبية في مجال العمل الصحفي

في مجال الحاسب % 34حضروا دورات تدريبية في حقوق اإلنسان، ثم نسبة % 47.7

  .في مجال الوعي القانوني% 23.7واالنترنت، وأخيراً نسبة 

ى سؤال بشأن اشتراكهم في دورات من الصحفيين الذين أجابوا بالموافقة عل% 71.1وذكر 

، %55.9تدريبية، أن الدورات التدريبية قسمت بين دورات تنمية المهارات الصحفية بنسبة 

شاركوا في دورات في قضايا اجتماعية % 11.8، وحوالي %20.6ودورات حقوق اإلنسان بنسبة 

  .مثل حماية المرأة من العنف

التدريبية أن هناك هيئات متخصصة في من المشاركين في الدورات % 79وأفاد نحو 

من هؤالء إلى المؤسسات التعليمية مثل المعهد العالي للصحافة، ونحو % 63.6أشار . التدريب

إلى منظمات المجتمع المدني مثل النقابة الوطنية % 18.2إلى الجرائد الوطنية، وأخيراً % 9

  .للصحافة المغربية

بنود التقييم في استمارة االستبيان، مثالً نجد وجاءت الدورة متوسطة المستوى في معظم 

، بينما نوعية %18.4، وضعيفة بنسبة %52.6تكلفة وشروط المشاركة متوسطة المستوى بنسبة 

وبالنسبة للمدة . لكل منهما% 65.8المدربين ووسائل التدريب جاءوا في مرتبة متوسطة بنسبة 

، أما إمكانية توفير فرص عمل %57.9نسبة الزمنية للدورة وتوقيتها فكانت متوسطة المستوى ب

  %.23، ومتوسطة بنسبة تزيد بقليل على %60لمن يلتحق بها فكانت ضعيفة للغاية بنسبة 

من الصحفيين مشاركتهم في دورات تدريبية لرفع الكفاءة المهنية أمراً % 92.1وأعتبر 

دة الوعي مشاركتهم ضرورية في دورات لزيا% 60.5و% 68.4ضرورياً، في حين رأى 

  . القانوني وأخرى لزيادة مهارات استخدام الحاسب واالنترنت على التوالي

  الجمهورية العربية اليمنية ) 3-4(

ال يوجد باليمن سوى مركز واحد للتدريب والتأهيل اإلعالمي يطلق عليه معهد التدريب 

 أدمج 1999نة س) 222(تأسس بقرار جمهوري رقم  " هحكومي" وهو مؤسسة والتأهيل اإلعالمي 

وللمعهد مجموعة ) عدن(ومعهد التدريب اإلعالمي ) صنعاء(معهد خليفة لإلذاعة والتلفزيون فيه 

  -:من األهداف منها

  .رفع قدرات العاملين في وسائل اإلعالم المختلفة وتطوير مهاراتهم المهنية واإلبداعية -1
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 .اإلسهام في تطوير العمل اإلعالمي وغير الحكومي -2

 .التدريب اإلعالمي وأساليبه في مختلف التخصصاتتطوير مناهج  -3

  :أما من حيث البرامج فإنها تنقسم إلى ثالثة

  .تدريب صحفي -1

 .تدريب تقني -2

 .تدريب خاص على مهارات التواصل وغيرها من المهارات المساعدة -3

   .170)(ورغم األهداف الكبرى للمعهد إال أنه على المستوى العملي يعاني من بعض المعوقات

مع عدد من الصحفيين المعمقة خالل إجراء المقابالت جد مدربون محليون في اليمن، وال يوو

أن العديد منهم ال يعرف أو يتذكر أسماء المدربين ومرد ذلك انعدام  -  وفقاً لتقرير اليمن –تبين 

كما يعيب بعض . وغياب الكادر المحلي الثابت من جهة أخرى.  من جهةةاالستمرارية التكويني

على معهد التأهيل والتدريب انحيازه إلى المؤسسات " من الصحف األهلية والحزبية " ين الصحفي

  .الرسمية

كما أقامت في السابق , وتقيم نقابة الصحفيين دورات تأهيل بشكل متقطع وغير منتظم 

وحالياً  .ولكن لم تتكرر التجربة.  وصحفية الصحوة دورات تدريبيةYemen Timesصحفية 

وقدمت مساعدات مالية .  الدانمركية اهتماماً ملحوظاً ومتزايداً بالصحافة واإلعالمتولي الحكومة

وتقوم  في الوقت الراهن بإعداد دراسة .  للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية للتأهيل والتدريب

  . المالية والفنيةاحول االحتياجات الصحفية، وعلى ضوئها ترسم إستراتيجياته

تدريبية فإنه يمكن القول بأن الحقل الصحفي واإلعالمي يفتقر إلى وجود وفيما يتعلق بالمواد ال

كتيبات مهنية وتدريبية غير تلك المتوفرة في المؤسسات األكاديمية وهي غالباً تحتاج إلى تحديث 

  .وتطوير

                                                 
أن المعهد يقوم بعملية التدريب  - معه لصالح الدراسة أجريت في مقابلة –يقول عميد المعهد الدكتور عبد اهللا الزلب  -170

الغ معقولة للتدريب والتأهيل بمقابل مادي، وهو ما يجعل المؤسسات تتهرب من دفع المستحقات كما أنها ال تخصص مب

فإنها غير مستعدة لإلنفاق على التكوين الصحفي مما يجعل المعهد )  حزبية –أهلية (أما المؤسسات غير الحكومية . والتأهيل

هذه اإلشكالية لها . وإذا ما توفر الممول فإن المعهد يستدعي تلك المؤسسات. يلجأ إلى البحث عن ممولين خارجيين للدورات

 مستوى االستمرارية وتنفيذ البرنامج السنوي الذي يوضع بعد ورشة عمل تحدد االحتياجات ويحضرها ممثلون انعكاسات على

أما بخصوص المدربين فإن المعهد يستدعي مدربين وصحفيين .عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وكذلك المانحين

 محليين ويمكنه تحقيق ذلك من خالل تأهيل مستمر لمجموعة وهذا كان له آثر على تكوين شبكة مدربين.  وأجانب غالباًعرباً

 .4 مرفق رقم – تقرير اليمن .من المختصين المحليين
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من % 71نحو وفقاً لنتائج االستبيان الذي أجري لحساب هذه الدراسة في اليمن، فإن و

/ حضورهم دورات تدريبية في مجال العمل الصحفيين فيه أشاروا إلى الصحفيين المشارك

في  مجال رفع الوعي % 35.3في مجال حقوق اإلنسان، و% 46اإلعالمي، وما يزيد بقليل على 

  .القانوني

  . من الصحفيين أنهم شاركوا في دورات تدريبية أخرى% 23وقال أكثر من 

منهم أسماء % 64.7ذكر نحو . ب الصحفيينإلى وجود هيئات تعنى بتدري% 65وأشار نحو 

ذهبت إلى منظمات المجتمع المدني مثل منظمة % 58 -:بعض هذه الهيئات على النحو التالي

ذهبت إلى بعض المؤسسات التعليمية مثل معهد التدريب والتأهيل % 29.4و. صحفيات بال حدود

  .لتساويبا% 6الصحفي، أما الصحف والمؤسسات الدولية فلم تتعد نسبتها 

من المشاركين إلى ضعف العالقة % 71.6وفي مجال تقييم الدورات التدريبية أشارت نسبة 

بين المشاركة في الدورات التدريبية والترقي الوظيفي، أو الحصول على عمل في مجال الصحافة 

، فضالً عن ضعف دورها في إفادة المتدربين مهنيا حسب ما نسبته %69.6أو اإلعالم كما ذكر 

وأيضاً وسائل التدريب وتقنياته كانت %) 54.9(وجاء أداء المدربين متوسطاً . من العينة% 34.3

  %.42.2متوسطة بنسبة 

من المبحوثين رغبتهم في الحصول على دورات تدريبية في % 82.4و% 84.3وذكر نحو 

فقد % 70.6ة مجاالت رفع الكفاءة المهنية وكذلك في زيادة الوعي القانوني على التوالي، أما نسب

  .171)(أشارت إلى الرغبة في الحصول على تدريب في مجال الحاسب واالنترنت

  المملكة األردنية الهاشمية)3-5(

يوجد لدى أقسام الصحافة في الجامعات األردنية  مساقات تدريب عملية كجزء من الخطة 

كما يقدم ) الخ.. الوثائقيالفيلم , البرامج اإلخبارية, مدخل إلى اإلذاعة والتلفزيون(الدراسية مثل 

 حديثة إذاعية وتلفزيونية يوجد تولديهم استوديوها. الطلبة أعماالً تطبيقية من إخراجهم وإنتاجهم

هذا باإلضافة إلى  أن هناك تدريباً  .بها فنيون جيدون، ولديهم صحف ومجالت للتدريب الصحفي

 خوض غمار العمل المهني،  ولكن يقوم به الطلبة في المؤسسات اإلعالمية  من أجل التعود على

المؤسسات أن أساتذة الجامعات  ويرى . هذا النوع من التدريب هو اختياري لمن يرغب

من أجل ال ترغب في فتح قنوات للتعاون معهم اإلعالمية  المختلفة  ونقابة الصحفيين األردنيين 

                                                 
 .4 رقم لحق م– في اليمن االستبيانتقرير تحليل استمارة المشاركة في  -171
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طلبة من أجل التعلم ومعرفة توزيع  الطلبة على المؤسسات المختلفة أو إجراء  دورات تدريبية لل

على أهمية التدريب لمواكبة التطورات التي تطرأ ويؤكد الخبراء في األردن . 172)(أساليب المهنة

في العالم وأن ال يقتصر هذا على الصحفيين الجدد ولكن من الصحفيين المخضرمين  على اإلعالم

  .173)(باإلعالم األردنيمنهم ليستطيعوا أن يواكبوا التطورات وأيضاً من أجل االرتقاء 

وهناك عدد من الجهات تقوم بالتدريب اآلن في األردن ولكن ال زال هناك حاجة للمزيد 

خاصة في مجال التدريب العملي  فضالً عن ضرورة تطوير قوانين المطبوعات لخلق إعالم 

  . 174)(حر

رئيس تحرير  أما عن ماهية التدريب الفني والمهني المطلوب فقد حدد األستاذ أسامة الشريف

أوالً اللغات األخرى، وال ننسى أن اللغة العربية هي نفسها منتهكة "صحيفة الدستور أهمها بقوله  

, على مستوى  الصحافة التي تساهم في كثير من األحيان في اإلضرار والتسفيه ونشر العامية

حفي من حيث أخالقيات ثالثاً إعادة تأهيل الص. ثانياً المهارات األخرى مثل الكمبيوتر واالنترنت

المهنة سواء ذلك من خالل ميثاق شرف داخلي للصحيفة نفسها أو ميثاق شرف عام شامل لكل 

 سكرتير تحرير جريدة األستاذ يحيى  شقير ويقول الصحفي والمدرب المرموق ". الصحفيين

ية يجب إذا أردنا التخطيط ألي برنامج تدريبي في األردن أو في أي دولة عرب" العرب اليوم 

األخالقيات،بالتالي  , التشريعات,النوعية: األخذ بأساسيات المهنة وهو المثلث المتوازي األضالع

ألستاذ وفي ذات االتجاه يسير ا".لن يستفيد المتدربون وستكون مضيعة للوقت والجهد والمال

حقيقياً مطلوب من المؤسسات التي تقوم بالتدريب أن يكون تدريباً جدياً و " عريب الرنتاوي

والوعي القانون، والقانون بالنتيجة نفسه بحاجة لتغيير  والمقابلة وحقوق الخبر, بجوانب التحقيق

                                                 
        . 1تقرير األردن مرفق رقم -172
جل تدريب جيد ومفيد ويخرج بنتائج أ ومن "ه لصالح الدراسة  معأجريتفي مقابلة معمقة أوضح الدكتور عصام الموسى  -173

جيدة  يجب أن تتوفر العديد من النقاط المهمة مثل توفر مدربين أكفاء يستطيعون توصيل المعلومات إلى المتدربين وتدريبهم 

ستفادة منها والرجوع ويجب توفر قاعات استوديوهات ومواد أو كتيبات يستطيع المتدربون اال, بشكل عملي وليس فقط نظري

 هي اللغات األخرى لكي يستطيع الصحفي اإلطالع على ما يكتب في العالم والتعلم من ومن األمور المهمة أيضاً. إليها

  ".المهارات الصحفية األخرى في الدول المختلفة
ريب في األردن في عدد من نه يتم اآلن التدأ"  معه لصالح الدراسة أجريت في مقابلة الدكتور تيسير أبو عرجةيقول  -174

مركز الرأي للدراسات والمعلومات وهناك في اإلذاعة مركز , المجلس األعلى لإلعالم الجهات مثل وكالة األنباء األردنية،

ولكن نحن ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة والتركيز على الجانب . للتدريب والتطوير اإلعالمي

جل أن نرتقي بمهنة الصحافة واإلعالم يجب أن يكون هناك إعالم حر أنه من أ " وأضاف "  أكثر من النظريالعملي فيه

 . "وقانون مطبوعات  ونشر يضمن الحرية للصحافة وعدم تدخل الجهات المختلفة في مهنة اإلعالم
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وحول المشاكل التي تواجه إعداد أية دورة تدريبية فقد ".ويجب أن يكون أكثر تحديداً ووضوحاً

رتهم على التعامل عدم وجود مدربين أكفاء وقد, قلة الموارد " أكد الجميع أن من أهم العوائق هي

 فضالً عن انخفاض,عدم وجود أماكن مجهزة للتدريب الجيد, مع أجيال مختلفة من الصحفيين

غياب تنسيق مؤسسي بين " ، ولكن المشكلة األكبر هي"واالستفادة قابلية المتدربين على التعلم

وقف بعض  وثانياً م المؤسسات بحيث يقتنعوا أنهم  بحاجة إلى مثل هذا النوع من التدريب

الصحفيين الذين يعتقدون أنه أصبح لديهم خبرة كافية، وبالتالي هم ليسوا بحاجة إلى أي نوع من 

باإلضافة إلى الصحف نفسها فمثالً كم عدد الصحف التي تحرص أن تبعث صحفييها . التدريب

 إلصالح هذا يقودنا إلى القول أن المؤسسات الصحفية لغاية اآلن لم تضع برامج. لدورات تدريبية

مواردها البشرية ويجب أن يكون جزءاً من عمل المؤسسة السنوي هو التأهيل وإعادة 

  .175)("التأهيل

 ما هو مطلوب بوضوح على مستوى التدريب في األردن عريب الرنتاويويحدد األستاذ 

  -:بقوله

 نريد برامج جدية ودورات تدريبية مهنية قائمة على أسس علمية، ونريد قاعات مجهزة، "

استوديوهات وإمكانيات ومدربين أكفاء يستطيعون التدريب ولديهم ما يقدمونه  للمتدربين من حيث 

الخبرة والدراية والعلم ومن حيث الوسائل والتقنيات، وإذا لم يكن هناك برنامج مقنع بمعنى الكلمة 

دن تدريباً ال توفر المؤسسات الصحفية في األرو، 176)("فاعتقد أنه مضيعة للوقت والجهد والمال

إن المؤسسات األردنية ليست " مهنياً لصحفييها، ويقول أسامة الشريف رئيس تحرير الدستور 

وهناك الكثير من األشياء  ..  لمراجعة وضعها-  وهذه دعوة - قادرة في يوم واحد ولكن ال بد 

لياً التي يمكن عملها وتوفيرها للصحفي األردني من ناحية التدريب على مستوى المؤسسة داخ

  .والقيام بإعادة التأهيل
                                                 

 كم من صحيفة تحرص الصحف مثالًهناك مشكلة في :  جهاد المومني قائالًيضيف العين و، 1 رقمتقرير األردن مرفق -175

نه ال يوجد أالخ وهذا  سببه .. على إرسال  صحفييها لمواقع الحدث؟ وكم من صحيفة لديها مراسل جدي في مناطق الحدث؟

 يجعلنا نفكر وهذا أيضاً,  جل كيفية التعامل مع اإلحداث والمصادر اإلخباريةأأناس أكفاء لمثل هذه األعمال ولم يدربوا  من 

 ذات جدول أعمال مثير ومعزز جل التدريب وهو أن تكون الدورة التدريبية مجانية وأيضاًأيفية استقطاب الصحفيين من في ك

 ".بالمعلومات الجديدة  والجيدة والقائمين على إعطاء هذه الدورة هم أناس أكفاء
أن الصحفيين ال يستفيدون من "  الرنتاويوأضاف األستاذ ،1 تقرير األردن مرفق رقم –مقابلة مع األستاذ عريب الرنتاوي  -176

التدريب المتوفر ألنه ال يوجد تدريب جدي حتى اآلن ال من قبل المؤسسات اإلعالمية وال حتى السفارات وال المراكز غير 

يوجد لدينا اآلن فرصة سانحة ولكن لست . وكل هذه الجهات هدفها الربح بالرغم  من أنها منظمات غير ربحية, الحكومية

وأتمنى على المؤسسات ,  نحو األفضل وجيداً جدياً  منها وهي مركز التدريب الوطني األردني نأمل أن يصبح مركزاًتأكداًم

 .جل النهوض باإلعالم األردنيأاإلعالمية التعاون معه من 
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والقضية هنا قد تكون ليس على المؤسسة فقط أن ترفع من مستوى صحفييها ولكن القضية قد 

تتطلب تدخالً حكومياً أو شبه حكومي إلنشاء مثالً معهد تدفع الحكومة جزءاً من تكاليفه 

افة لها دور أساسي إن الصح .والمؤسسات الصحفية الجزء اآلخر لتدريب الصحفيين بشكل مستمر

وليس ثانوياً في عملية التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية الشاملة في المجتمع ألنها في 

 ويطالب الكثير من الخبراء في األردن بتدريب الصحفيين على .177)("النهاية تؤثر في الرأي العام

  .178)(اللغات بشكل أساسي

هو كيفية تقديم هذا المدرب للمعلومات " جنبيا فالمهم وسواء أكان المدرب وطنياً، عربياً أو أ

والمدربون العرب واألجانب يقدمون بالتأكيد معارف وخبرات يتعين . وتوصيلها إلى المتدربين

ولكن من المشاكل التي يواجهها المدربون  عدم وجود كتيبات أو دليل باللغة العربية ". اإلفادة منها

ألنه أصالً ال يوجد كتب عن الصحافة واإلعالم األردني، , اإلطالعيساعد المتدربين على التعلم و

في حين أن هناك العديد من هذه الكتيبات التدريبية في ) 7 أو 6(وإن وجدت فعددها ال يتجاوز 

  .العالم وذلك ألن الصحافة بالعالم هي صنعة وليست مهنة

 المشاركين فيه فيينمن الصح% 80.2نحو ووفقاً لالستبيان الذي جرى في األردن فإن 

اإلعالمي، وجاء في المرتبة / أنهم شاركوا في دورات تدريبية في مجال العمل الصحفيقرروا 

يلي ذلك اللغات األجنبية بنسبة % 65.3الثانية الدورات في مجال الحاسب واالنترنت بنسبة 

قانوني بنسبة وأخيراً الوعي ال%  47.5، ثم الدفاع عن حرية التعبير والصحافة بنسبة 49.5%

في % 73.7من المبحوثين في دورات تدريبية أخرى، منهم % 32شارك نحو  كما %.40.6

مجال تنمية مهارات الصحفي سواء على صعيد تحرير أو صيغة الخبر وإجراء المقابالت 

                                                 
 .1 مرفق رقم – األردن تقرير – الشريف أسامةمقابلة معمقة مع األستاذ  -177
ن ثورة المعلومات  مادتها الرئيسية موضوع افتقار الصحفيين للغات موضوع خطير أل"  أننتاوي يرى األستاذ عريب الر -178

 . "ن يفهم المختصرات والمفاهيمأتعتمد اللغة اإلنجليزية في األساس وأي صحفي يجب عليه على األقل أن يعرف القراءة و

 ال يستطيع تطوير نفسه، وبالتالي  جاهالًعل منه صحفياًافتقار الصحفي للغات األخرى يج " ويضيف األستاذ جهاد المومني أن

كما أشار  ". ال يستطيع تطوير المؤسسة التي يعمل من خاللها، وال تكون لديه القدرة على مواكبة التطورات اإلعالمية العالمية

ن القضية  وذلك ألاألخرى كثيراًيؤثر افتقار الصحفي للغات  " األستاذ ايمن الصفدي إلى تأثير افتقار اللغة على الصحفي بقوله

ن يجب على الصحفي أن يقرأ أل. نك تستطيع القراءة لترى إنتاج اآلخرين وتتفهمهأليست فقط كيفية أن تتحدث بل القضية 

واألجواء السياسية  واالجتماعية .  هناك أسس ومعايير راسخة أكثروأيضاً. الصحافة  في الغرب متطورة  درجات بالنسبة لنا

عملون في ظلها تسمح لهم أن يتعاملوا مع القضايا بشكل مختلف والقدرة على مثل اإلطالع على هذه الموضوعات تؤثر التي ي

والقضية غياب اللغة يسبب عدم فتح آفاق , غير ذلك من األمور األخرى المؤتمرات الصحفية أو الزوار األجانب. عليه اللغة

  ".جديدة لديهم
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ثم منظمات % 46.8وعن الجهات المنظمة لتلك الدورات جاءت الهيئات األجنبية بنسبة . الصحفية

إلى بعض المؤسسات الصحفية مثل جريدتي % 6.3، وأشارت نسبة %25المدني بنسبة المجتمع 

وفي مجال تقييم الدورات التدريبية كان توقيت عقد الدورات أكثر البنود التي .الرأي والدستور

، يليها %71.3انتقدها المشاركون، فقد تراوح تقديرهم لها ما بين المقبول والمتوسط بنسبة تبلغ 

، يليها عدم توفير الدورات التدريبية %71.3وسائل المستخدمة في التدريب بنسبة الطرق وال

، ثم المدة الزمنية المخصصة للدورة بنسبة تصل إلى %68.3لفرص عمل لمن يلتحق بها بنسبة 

من المشاركين في االستبيان إلى رغبتهم في الحصول على تدريب % 80.2وأشار نحو %. 67.3

منهم المشاركة في تدريب لزيادة الوعي % 74.3المهنية، فيما تمنى في مجال رفع الكفاءة 

القانوني أما المطالبين بدورات تدريبية في مجال زيادة المهارات التقنية مثل الحاسب واالنترنت 

وانقسمت نسبة ضئيلة من المشاركين بين تفضيل المدرب العربي أم %.57.4فكانت نسبتهم 

في حين أيد المدرب األجنبي % 19.8صف المدرب العربي نحو المدرب األجنبي، فقد وقف في 

أما الذين وقفوا على الحياد بشأن جنسية المدرب مرجحين عامل الكفاءة % 17ما يقرب من 

  .179)(%63.4فحسب فبلغت نسبتهم نحو 

  البحرينمملكة ) 3-6(

لمهنة وغير تخلو البحرين من أية معاهد محلية تقدم دورات تدريبية للصحفيين المتفرغين ل

  :المتفرغين لها، وذلك يعود إلى األسباب التالية

  .عدم وجود معاهد تدريبية محلية لتدريب الصحفيين •

قلة المدربين األكفاء في البحرين، بيد أن  بعض الصحفيين الذين أجريت معهم حوارات  •

جانبية طرحوا أسماء تصلح لتولي مهمة التدريب في الداخل مثل الصحفي البحريني 

مد فاضل، غسان الشهابي، عقيل سوار، عصمت الموسوي وفاطمة الحجري، ومن مح

 .الجانب الحقوقي طرح اسم عبد الهادي الخواجة

عدم اإليمان بأهمية التدريب، فالصحف اليومية همها األول هو السعي  وراء الخبر  •

 .لتسبق به الصحف المنافسة األخرى، وهذا يأتي على حساب فرص التدريب

فعية للتعليم والتطور، فهناك الكثير من الصحفيين الذين أمضوا عدداً من سنوات قلة الدا •

الخبرة والممارسة يعتقدون أنهم قد وصلوا قمة الصحافة، وأنهم ال يحتاجون إلى اإللمام 

 .بالمستجدات أو تجديد معلوماتهم القديمة
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لي الجيل القديم الفجوة بين أجيال الصحفيين الشيوخ والصحفيين الشباب، مما يجعل تو •

 .لعملية تدريب الجيل الجديد مطلب بعيد المنال

إلى ذلك، تنظم بعض الصحف المحلية دورات داخلية لتطوير صحفييها، بالتعاون مع مركز 

التدريب اإلعالمي في صحيفة البيان اإلماراتية، أو المركز الدولي للتدريب والبحوث 

ي تنظمها وزارة اإلعالم، أو الجمعيات الحقوقية واالستشارات اإلعالمية في دبي، أو تلك الت

 دورة تدريبية حول اتفاقية 2005كالجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان التي استضافت في مارس 

منع األلغام في العالم واستهدفت فئة الصحفيين من دول مجلس التعاون بتنظيم من منظمة الحماية 

 قبل أن يغلق أعقاب قرار -ين لحقوق اإلنسانمن األسلحة وآثارها، كما سبق لمركز البحر

أن نظم ورشة عمل -2004 سبتمبر من العام 28وزاري أصدره وزير العمل مجيد العلوي في 

نظمها بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي عن الحقوق اإلنسانية للمرأة ضمن اتفاقية 

 المحلية السياسية منها واالجتماعية سيداو، استهدفت الصحفيين ومعهم الناشطين في الفعاليات

  .األهلية

لكن عملياً، تبقى هذه الورش قليلة العدد في مقابل الحاجة الفعلية للتطوير، كما أن 

الموضوعات التي تطرح تظل بعيدة عن تقنيات الكتابة الحديثة واألساليب الصحفية المبتكرة في 

  .الطرح والعرض والتناول

 البحرين من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الراعية كما سبق اإلشارة إلى خلوو

للتدريب، وأن الصحف تحاول تنظيم دورة هنا ودورة هناك دون االلتفات إلى أكثر المجاالت 

إلحاحاً في التدريب، فيما تولي وزارة اإلعالم اهتماماً خاصة بتدريب موظفيها، وتسجل السفارات 

لتدريب ودعمه مادياً، كسفارة الواليات المتحدة األمريكية في األجنبية فارقاً بسيطا في احتضان ا

  .البحرين تليها البريطانية ثم األلمانية والفرنسية واليابانية

ومن ضمن المنظمات غير الحكومية تأتي شبكة األخبار العربية التي تتخذ من القاهرة مقراً 

" باول"كة في الشرق األوسط ومبادرة لها والتي تتلقى دعماً أمريكياً يأتي في سياق مشروع الشرا

خالصة القول أن التدريب . التي تقتضي دعم اإلعالم في العالم العربي بما في ذلك البحرين

محدود في البحرين، وال يتناسب مع المد الصحفي الحالي والمستقبلي من جانب، وأن المنظمات 

  .ا التدريبية من جانب آخرالدولية ال تولي البحرين اهتماماً خاصاً في تنفيذ مشاريعه
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وفيما يخص نوع التدريب المتاح، فإن الجهود المبعثرة للتدريب في البحرين تركز أكثر ما 

تركز على المهارات الصحفية األساسية، تليها األخالقيات ومن ثم الوعي القانوني الصحفية، 

يما تغيب قطعياً الدورات لتختفي أية دورات تتناول مهارات إدارة التحرير،أو المهارات الفنية،ف

التدريبية الخاصة للصحفيات، لتبقى نسبة تكرار هذه الدورات التدريبية في حدودها الدنيا، إذ لم 

يسبق وأن تكرر المضمون عينه ألكثر من مرة أو لمشاركين جدد في أي من الورش أو 

  .التدريبات المنظمة في المؤسسات الصحفية في البحرين

و دليل يضم بين دفتيه أية مواد تدريبية باللغة العربية أو اإلنجليزية، عدا كما ال يوجد كتيب أ

كتيب صغير أصدرته وزارة اإلعالم ليكون دليالً خاصاً بها بمثابة المرشد لكل الموظفين الراغبين 

في االستفادة من برامج التدريب التي تطرحها الوزارة في مجاالت عدة ال تخص اإلعالم 

 الكتيب الصغير النظم واإلجراءات والضوابط والشروط لمن يريد االستفادة وحسب، ويشمل هذا

  .من برامج التدريب التي توفره الوزارة لموظفيها

أما بشأن التسهيالت المتعلقة بالتدريب في البحرين فهناك إجماع على كونها ضئيلة من 

دريبية لغير الدارسين الداخل، ورغم أن قسم التعليم المستمر بجامعة البحرين يقدم دورات ت

فيها،إال أنها دورات ال تخضع لفلسفة أو توجه محكم وال يديرها المتخصصون في اإلعالم 

والصحافة، وكل ما تقدمه مجرد محفزات اعتيادية، فيما تلعب السفارات األجنبية دوراً مهما في 

دريبية الخليجية تسهيل اإلجراءات، لتظل البحرين بشكل عام بيئة خصبة الحتضان الدورات الت

والعربية واإلقليمية، ذلك ألنها تكاد تخلو من التعقيدات البيروقراطية، ويسهل فيها منح تأشيرات 

السفر إلى األجانب مما يجعل دخول المدربين والمتدربين بسهولة، كما أن شعبها مضياف وبها 

  .180)(مساحة من الديمقراطية تؤمن بالتعددية وقبول اآلخر

  %64 ذكر نحو  الذي تم لصالح هذه الدراسة،ة الصحفيين على االستبيانوفي معرض إجاب

/ أنهم شاركوا في دورات تدريبية في مجال العمل الصحفيمن الصحفيين المشاركين فيه 

ولكن . أنهم شاركوا في فعاليات مشابهة في مجال حقوق اإلنسان % 34اإلعالمي، فيما ذكر 

ة في مجال الحاسب اآللي واالنترنت استحوذت على اهتمام يالحظ أن الدورات التي ترفع الكفاء

أنهم شاركوا في % 42أنهم شاركوا في دورات حاسب وانترنت، وأفاد %  56فقد ذكر . كبير

ومن المالحظ أن الصحفيين ال يهتمون بالدورات التي تخص رفع . دورات لتعلم اللغات األجنبية

  %. 16الوعي القانوني لديهم، فلم يشارك بها سوى 
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بعدم وجود مثل هذه  % 66ورداً على سؤال بشأن وجود جهات تدريبية في البحرين أفاد 

إلى وجود % 16الذين ذكروا أن هناك جهات تعنى بالتدريب أشار %  28الجهات، ومن بين 

جهات عديدة تحتل منظمات المجتمع المدني موقع الصدارة مثل مركز الجزيرة، وجمعية 

  .سات رسمية مثل جامعة البحريناإلنترنت، تليها مؤس

من الصحفيين المبحوثين إلى غياب أية جهود تدريبية لتعزيز الوعي القانوني، % 86وأشار 

% 44أن الدورات التدريبية ليس لها دور حاسم في الترقي الوظيفي، وذهب % 38ورأى نحو 

 . ورات ضعيفةمن المبحوثين إلى أن فرصة الحصول على عمل من خالل المشاركة في هذه الد

% 68من الصحفيين بدورات تدريبية في مجال رفع الكفاءة المهنية، فيما ذكر % 86وطالب نحو 

فأشاروا إلى أهمية زيادة % 56أهمية الدورات التدريبية في مجال زيادة الوعي القانوني، أما 

  .181)(المهارات التقنية في مجال الحاسب واالنترنت
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  حنو استراتيجية عربية
  لتطوير قدرات اإلعالميني
  ورفع درجات اهتمامهم

  بالوعي القانوين
  كيف هي؟...
  كيف تكون؟...

لرؤية الـصحفيين فـي البلـدان المـستهدفة لواقـع           يعرض هذا الباب عبر فصلين رئيسيين       

لى حضور التدريبات   التدريبات التي تتم لديهم، وما يرغبون فيه وما هي الدوافع التي تساعدهم ع            

طرق التدريب تأثيراً فيهم، ورؤيتهم لعملية تمويل مثل تلك التدريبات، والجهات            أكثر   المختلفة، و 

يقدم فريق العمل رؤيته للمستخلصات العامـة للدراسـة مـن           فصل الثاني    وفي ال  .التي تقوم بها  

، ورفـع درجـة      العـرب  نخطة متدرجة تعمل على زيادة قدرات اإلعالميـي       ناحية،وتصوراته ل 

، بهدف خلق جيل من المدافعين عن الحريات بشكل مهني وفي إطـار             اهتمامهم بالوعي القانوني  

  .قوانين وآداب مهنة اإلعالم
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  اإلعالميون يف الدول

  املستهدفة،
  قبل؟تمن يستثمر يف املس

  وكيف؟...

تطلعت آراؤهم في إطار تلك الدراسة سبق وحضروا دورات يلفت النظر أن أغلب ممن اس

هل حضرت دورات تدريبية في مجاالت "تدريبية في مجاالت متعددة، ففي إجابة على سؤال 

الصحافة واإلعالم، الوعي القانوني، حقوق اإلنسان، الدفاع عن حرية التعبير، اللغات األجنبية، 

 يشكلون النسبة األكبر من الذين ن األردنيونكان اإلعالميو ؟"الحاسوب، أو دورات أخرى 

، بينما كانت دورات زيادة %)80.2(حصلوا على دورات في المجال الصحفي اإلعالمي بنسبة 

َ بنسبة  ، وكذلك الدفاع عن حرية التعبير والصحافة بنسبة %)40.6(الوعي القانوني أقل حظا

ت أكثر في الوعي القانوني ، األمر الذي يؤكد ضرورة الحرص على تقديم دورا%)47.5(

ظهر اإلجابات في البحرين ولبنان ومصر نتائج مشابهة وتُ. والدفاع عن حرية التعبير والصحافة

تذهب إلى أن الصحفيون يهتمون اهتماماً كبيراً بالدورات التي تركز مباشرة على العمل الصحفي 

ديثة في هذا المجال، باإلضافة واإلعالمي رغبة منهم في زيادة الوعي بالمهارات واألساليب الح

إلى االهتمام بالدورات التي ترفع من مهارات الصحفي في المجاالت المساعدة لتسهيل العمل 

الصحفي مثل الدورات الخاصة بالحاسب اآللي كما يتضح أن الصحفيين ال يهتمون بالدورات 

 دورات تدريبية ذات الخاصة باألبعاد القانونية، ويعتبر هذا قصور يحتاج إلى عالج بتكثيف

  . محتوى قانوني

أما في المغرب فقد بلغت نسبة الذين حضروا دورات في العمل الصحفي واإلعالمي 

، أما من تلقوا دورات %)47.4(، ونسبة من حضروا دورات في مجال حقوق اإلنسان%)60.5(

 حصلوا على ، وبلغت نسبة من%)23.7( في اللغات، والوعي القانوني فكانت نسبتهم بالتساوي 
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إذاً هناك حاجة لزيادة دورات الحاسب واللغات في الفترة القادمة، %). 34.2(دورات في الحاسب 

  . باإلضافة إلى دورات التوعية والدفاع عن حرية الرأي والتعبير

 مرتبطة بالعمل ةمن المشاركين دورات تدريبي%) 71.6(وفي اليمن تلقت النسبة األكبر 

منهم دورات في مجال الحاسب واإلنترنت، فيما تلقت النسبة %) 60.8(بة الصحفي، فيما تلقت نس

دورات في اللغات األجنبية، األمر الذي يعكس مجدداً حاجة الصحفيين %) 25.5(األقل منهم 

لدورات في اللغات باعتبارها أحد الدعائم األساسية في العمل، وكذلك تكثيف دورات الدفاع عن 

، وكل ذلك يظهر في %)31.4( ن النسبة الخاصة بها هنا ضئيلة جداً حرية الصحافة والتعبير أل

  .األشكال السبعة التالية
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عندما سئل المبحوثون عن أهم العوامل الحاسمة في تحديد مشاركتهم في الدورات التدريبيـة              

للمشاركة في الدورات كانـت    التي يدعون إليها، أجابت الغالبية العظمى منهم إلى أن أهم العوامل            

وأقل العوامل تـأثيراً    . موضوع الدورة باإلضافة إلى أن بعض الدول كانت تفضل الحوافز المالية          

  .  الدورة نفسهمكان انعقادكانت لدى الغالبية هي 

الحوافز " ففي األردن جاءت من أهم العوامل الحاسمة لتحديد مشاركة األفراد في الدورات 

على التوالي، بينما جاء في آخر ترتيب األوليات % 26.7و% 36.6ية بنسبة المادية والمعنو

، أي أن الحوافز المادية واألدبية هي %3بالنسبة لموضوع الدورة % 2نوعية المدربين وهي 

  .التي تشجع األفراد على المشاركة في الدورات، فضالً عن الجهة التي ترعى الدورة

جابات أمرين أولها، أن اهتمام الغالبية بموضوع وفي البحرين ولبنان ومصر عكست اإل

الدورات كان أعلى من اهتمامهم بمكان التدريب،أو توقيته، ويؤكد ذلك على أن الصحفيين قد 

يقبلون دورات تدريبية إذا كانت موضوعاتها هامة وتمس عملهم، وال يتأثرون كثيراً بمكان 

دورات تدريبية للصحفيين في أماكن معقولة أي أن الجهات التدريبية يمكن أن تعقد . التدريب

أما األمر . وغير مكلفة، واألهم أن تركز هذه الجهات على اختيار الموضوعات الهامة للصحفيين

فهو أن أغلب الصحفيين اهتموا بوجود شهادات في نهاية الثاني الذي كشفت عنه الدراسة، 

الدو

ن 

التد

42(% ،

، كما أن اهتمام المتدربين بالجهة %)5.3(أكثر من اهتمامهم بموضوع الدورة ذاتها ونسبته 

م، باعتبار أنه قد يساعدهم في الترقي رات، واعتبروا أن لهذا األمر أهمية كبيرة في عمله

ولكنه في كل األحوال يكسبهم مكانة أفضل بين زمالئهم بعد حضورهم دورات تدريبية متكررة، 

على أن الصحفيين في تلك البالد رغم عدم اهتمامهم بالمال يؤكدون على ضرورة تحمل الجهة 

  . المنظمة نفقات االنتقال واإلعاشة

%) 78.4حوالي،  (نية في اتجاه مشابه إذ كشفت اهتمام الغالبية وقد ذهبت النتائج اليم

بموضوع الدورات كان أعلى من اهتمامهم بمكان التدريب، أو التكلفة، ومن ثم فالصحفيون قد 

يقبلون دورات تدريبية إذا كانت موضوعاتها هامة وتمس عملهم، دون أن  يتأثرون كثيراً بمكا

بية يمكن أن تعقد دورات تدريبية للصحفيين في أماكن معقولة أي أن الجهات التدري. ريب

وغير مكلفة، على أن ينصب تركيز تلك الجهات بصورة أساسية على اختيار الموضوعات التي 

فضالً عن اهتمامها باختيار المدربين بدقة شديدة، ألن نوعية . تهم الصحفي وتنفع عمله الصحفي

  .من العوامل الحاسمة للمشاركة في الدورات التدريبيةهي %) 15.7(المدرب كما أشارت نسبة 

1.(أما في المغرب فقد ظهر أن اهتمام المشاركين بالجهة الراعية والذي جاء بنسبة 
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ل كثيراً عن نظيره بالجهة الراعية،  فيما جاءت لم يق%) 39.5(ولة للتدريب وكانت نسبته 

، وكذلك جاء %)32.4(الجهة المنظمة في الترتيب الثالث بين اهتمامات المتدربين، وذلك بنسبة 

  .لكل منهما%) 31.6(مكان التدريب والحوافز المالية في الفئة الرابعة لالهتمامات بنسبة 

هة نفقات انتقال وإعاشة المشاركين فلم يكن أما موضوع الدورة ونوعية المدربين وتحمل الج

وبالنسبة للشها. لكل منهم%) 5.3(االهتمام به كثيراً وكانت نسبته 

المم

 التي توزع على المشاركين تدا

فكان

ث ينشغل الصحفي بمتابعة أحداث أو 

 

 

دورات، فلم تحظ تلك المسألة بأهمية ملموسة، حيث أما بالنسبة ألهمية وجود شهادات في نهاية ال

كعامل حاسم في مقدمة العوامل التي تحدد مشاركتهم في %) 2.9(لم يشر ألهميتها سوى ما نسبة 

  .ويوضح الشكل التالي كل تلك العوامل. أي دورة تدريبية

وربما يأتي ذلك مطابقاً لما ورد في %).2.6(ت خارج نطاق اهتمام معظم المشاركين بنسبة 

هناك بأنه نوع من النضال السياسي أكثر من التقرير الخاص بالمغرب والذي وصف اإلعالم 

  .كونه مهنة يجب تطويرها، في نظر المجتمع اإلعالمي المغربي

وفى هذا السياق يمكن القول أن تكثيف االهتمام بالجهة الراعية للتدريب وكذلك الجهة الممولة 

 الحوافز له أصبح أكثر ضرورة، فضالً عن ضرورة االهتمام بالجهة المنظمة، واالعتماد على

  .المالية بدالً من الشهادات التي لم يشر الكثير من المشاركين إلى اهتمامهم بها

توقيت %) 5.9(وأيضاً من العوامل الحاسمة في أي برنامج تدريبي كما ذكرت نسبة 

حي" بوقت الذروة"التدريب، فال يأتي مثالً فيما يسمى 

الساحة الدولية أو المحلية، ففي مثل ذلك التوقيت لن يلتفت ألي تدريب، إالّتطورات هامة على 

إذا كان متصالً بموضوع الحدث، على أال يكون التدريب في هذه الحالة ممتداً لفترة طويلة، حتى

  .يتمكن من االستفادة مما تلقاه في التعامل مع ذلك الحدث
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مكان التدريب

المدة الزمنية للدورة

توقيت التدريب

نوعية المدربين

موضوع الدورة

  

ريب مثل  لبعض وسائل التد5 إلى 1 من تصاعدياًوعندما سئل المبحوثين أن يعطوا وزناً 

انوا راغبين إذا كالمحاضرات ونماذج المحاكاة، والمطبوعات اإلرشادية، والتدريبات العملية، فيما 

   -:جاءت إجاباتهم على النحو التالي. ؟ القانونيةهم تعزيز خلفيتيف

بالنسبة للمحاضرات كانت النسب متفاوتة ما بين المركز األول واألخير في رأي المشاركين 

 على مستوى الدول المستهدفة، إذ نجد أن المحاضرات لم تحصل على نحفييفي دورات الص

في %) 27.5(نسبة عالية في المركز األول في كافة الدول وأقصى نسبة حصلت عليها كانت 

في البحرين، وهو أمر يدل على أن تلك الوسيلة %) 6(اليمن وأقل نسبة حصلت عليها كانت 

  .و ما يوضحه الشكل التاليالتدريبية غير محببة بشكل عام، وه

15.914
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 مع القوانين، فقد تبين أن كثير جداً من المبحوثين لأما التدريبات العملية على كيفية التعام

يفضلها في تعزيز الخلفية القانونية فكانت النسبة عالية، ففي اليمن وصلت نسبتها في المركز 

  .و ما يوضحه الشكل التالي، وه%)29(ومصر بنسبة %) 37.7(ولبنان بنسبة %) 46.1(األول 
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ن فقد أما نماذج المحاكاة فقد جاء أقل من التدريبات العملية على كيفية التعامل مع القواني

أما لبنان %) 9.8(في مصر والدولة التالية كانت اليمن بنسبة %) 11.2(جاءت أعلى نسبة هنا بـ

لكل منهما، وهو ما %) 4( بة وكانت البحرين واألردن أقل نسبتين بنس%) 8.5(فكانت بنسبة 

  .يوضحه الشكل التالي
  

11.212.1
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%) 22.4(وجاءت المطبوعات اإلرشادية مثلها مثل نماذج المحاكاة فكانت النسبة األعلى فيها 

وأقل نسبة %) 20( بنسبة نلكل منهما والبحري%) 13.2(ي مصر يليها المغرب ولبنان بنسبة 

  .الشكل التالي، وهو ما يوضحه %)7.8( كانت اليمن بنسبة 

ف
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المدة الزمنية للدورة ، طرق ووسائل التدريب المستخدمة، نوعية المدربين عموماً، يلتحق بها

،التدريبية

ويمكن القول أن التدريبات العملية بأنواعها المختلفة هي المفضلة لدى المتدربين، خاصة في 

تقييم الدورة من عدة جوانب . التقييموفيما يلي نتائج هذا . توقيت عقد الدورات وأخيراً 

كما

مجال التوعية القانونية، ويأتي بعده مباشرة المطبوعات اإلرشادية، ثم نماذج المحاكاة وأخيراً 

  .ال في أقل الحدودالمحاضرات، التي في جميع األحوال ال ينبغي اللجوء إليها في التدريب إ

 ولما كان المبحوثين قد شاركوا في دورات تدريبية فقد كان من المفيد أن يوجه إليهم سؤاالً

اإلعالميين في بلدك من أكثر من جانب / حول تقييم الدورات التدريبية الموجهة للصحفييناًمباشر

ة المشاركين فيها من الناحية استفاد، طبيعة الجهات القائمة عليهامنها تكلفة وشروط االلتحاق بها، 

 توفير فرص عمل لمن  بإمكانية للمشاركين فيهاي الوظيفي الترقيدورها ف، المهارية والمهنية

  : سيوضح في الجداول التالية

كان تقييم الدورة من جانب شروط القبول والتكلفة متفاوت ولكن ليس ببعيد وإنما كانت 

النسب متقاربة بين كافة الدول وجاء هذا الشرط ضعيف أكثر منه قوي ونسبة الضعف كانت في 

أي أن هذا %).31.4(وقبلهما اليمن بنسبة %) 22.4(ومصر%) 25.7(واألردن %) 30(البحرين 

  . الشرط كان ضعيفا على المستوى العام للدورات، وهو ما يوضحه الجدول التالي
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أما عن تقييم وطبيعة الجهة المنظمة للتدريب فقد جاء متقارب إلى حٍد ما بين جيد وضعيف 

%) 21.1(والمغرب %)27.5(ي اليمن بنسبة ى مستوى الدول جميعاً فنجد مثالً أنه ضعيف ف

واأل

ر، ويوضح الشكل التالي تلك 

  .تائج

أما بالنسبة لمدى االستفادة من الدورة فكانت نتائج االستفادة مخيبة لآلمال، فاالستفادة بدرجـة              

ض

  

عل

وكانت أقل الدول تصويتاً لضعيف هي لبنان بنسبة %) 16.7(ومصر %) 18.8(ردن 

، وهو ما يؤكد عدم االهتمام بطبيعة الجهة المنظمة للتدريب أو أن الجهات التي تنظم %)4.7(

16.7

27.1

18.8

27.7

4.7

23.6 21.123.7
27.5

19.6
14

م طبيعة الجهات القائمة على التنظي
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التدريبات ال تتمتع بكفاءة عالية في عمليات التنظيم أو االختيا

الن

عيف كانت أكثر من االستفادة بنسبة جيد بالنسبة للدول المشاركة، ففي مصر استفاد بنسبة جيد               

مـن المبحـوثين أن     %) 29(حين قـرر    من المبحوثين ممن حضروا دورات تدريبية       %)  15(

%) 33.7(استفادتهم كانت ضعيفة، واألمر ذاته في األردن كانت االستفادة بتقدير ضعيف بنـسبة              

ولكن أكثر الدول استفادة بنسبة جيد هي البحرين بنسبة         %) 17.8(أما االستفادة بتقدير جيد فكانت      

  %). 7.9(ة وأقل الدول استفادة بنسبة جيد كانت المغرب بنسب%) 36(
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عن 

عيف على هذا العامل هي 

).6

ك الدورات في الحقيقة ال تساعد بشكل أساسي على الترقي وال توفر فرص عمل أي أن تل

  .ائياً ألي ممن اشترك فيها على مستوى الدول المستهدفة على األقل

أما عن دور تلك الدورات في الترقي فكان ضعيفاً للغاية حيث أن درجة ضعيف لم تقل 

في كافة الدول  المستهدفة، وكانت أقل الدول التي أجابت بض%) 30(

بنسبة وأكثر الدول التي أعطت درجة ضعيف لهذا العامل كانت اليمن %) 31.1(لبنان بنسبة 

%) 54.5(ثم األردن بنسبة %) 55.1(ثم مصر بنسبة %) 55.3(ثم المغرب بنسبة %) 71.6(

  %).38(والبحرين بنسبة 

  

  

  

  

  

  

  

وعن إمكانية أن توفر تلك الدورات فرص عمل فقد كانت أيضاً ضعيفة حيث أن نسبة ضعيف 

في اليمن كانت فنجد أن نسبة الضعيف %) 14(ونسبة الجيد لم تزد عن %) 40(لم تقل عن 

والمغرب أيضاً كانت نسبة الضعيف %) 3.9(بينما نسبة الجيد في نفس الدولة كانت %) 69.6(

ونسبة الضعيف في لبنان كانت . بينما جيد فلم تحصل على أي نسبة على اإلطالق%) 60.5(فيها 

55

2.8

  .، وهو ما يوضحه الشكل التالي%)1(بينما نسبة الجيد لم تزد عن %) 39

نه

.1 54.5
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أما عن نوعية المدربين الذين يتم العمل معهم فقد كان تقييم المبحوثين لهم أفضل، إذ 

، فكانت نسبة ضعيف في مصر  %15 و 10 و 5خفضت نسبة الضعيف فيها ما بين 

).3

أما عن طرق ووسائل التدريب، فكانت نسب الضعيف والجيد فيها متقاربة، إلى حٍد ما حيث 

واألردن كانت نسبة الجيد %)13.1(بينما ضعيف بنسبة %) 14(أنه في مصر كان جيد بنسبة 

والضعيف %) 7.5(ولبنان هكذا نسبة الجيد %) 20.8(ضعيف كانت 

).5

  

ان

والبحرين ضعيف %) 5.3(بينما المغرب %) 26.5(واليمن بنسبة %) 2.8(بينما لبنان %) 10

أما نسبة جيد فقد ارتفعت في مصر لتصل إلى  %). 12.9(واألردن بنسبة %) 16(بنسبة 

ه لدى أي أن هذا العنصر كان تقييم%) 24.5(ولبنان بنسبة %) 23.8(واألردن %) 16.8(

  .المبحوثين أفضل من الترقي والوصول لوظيفة من خالل تلك الدورات

  : وهو ما يوضحه الشكل التالي

بينما ال%) 17.8(ها في

10.3
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12.9

23.8

2.8

24.5

5.3

15.8

26.5

10.8
16

26

0
5

10
15
20
25
30

مصر األردن لبنان  المغرب  اليمن  البحرين

نوعية المدربيين 
ضعيف

ولكن في كل من المغرب واليمن كانت نسبة الجيد والضعيف متباعدة إلى حٍد ما فكانت %) 8

والمغرب كذلك نسبة الجيد فيها %) 9.8(بينما نسبة الضعيف %) 39.2(نسبة الجيد في اليمن 

  .وهو ما يوضحه الشكل التالي%).  5.3 (والضعيف%) 13.2(
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من %) 45(أما عن المدة الزمنية للدورة التدريبية فجاء تقييمها بشكل عام مناسباً في تقييم 

ونسبة الجيد %) 16.8(منية للدورة كانت ضعيفة بنسبة  فنجد في مصر أن المدة الزنالمبحوثي

ولبنان نسبة %) 12.9(والمقبول %) 22.8( في بينما األردن كانت نسبة الجيد%) 20.6(فيها 

لمن كان تقييمه أن مواعيد إقامة %) 12.1(ا 

التد

والمغرب %) 6.9(بينما الجيد %) 23.5(واليمن أيضاً كانت نسبة المقبول فيها %) 

كان

دارة 

ها

بينما %) 5.3(لكل منهما والمغرب كان الجيد فيها بنسبة %) 15.1(الجيد مساوية لنسبة المقبول 

أي أن مشاركي المغرب كان تقييمهم أكثر سلبية للمدة الزمنية للتدريبات %) 18.4(المقبول بنسبة 

األردن والبحرين، ولم يقترب من تلك النسبة إال التي نظمت لديهم  أكثر من مبحوثي مصر و

وكل ذلك %). 9.8(والجيد نسبته %) 32.4(مبحوثي اليمن حيث أن نسبة المقبول بها كانت 

  . يوضحه الشكل التالي
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جيد

وبالنسبة لتقييم المبحوثين بشكل عام لموعد التدريبات التي تقام في بلدانهم فكان التقييم مقبوالً 

والتي كانت النسبة فيهبشكل عام، ففي مصر 

، وفي %)11.2(ريبات ليست مناسبة، بينما نسبة من يرون أن توقيت الدورات كان جيداً بلغ 

% 10.9مقابل نسبة  % 19,8األردن كانت نسبة من يرون أن توقيت التدريبات جيداً وصل إلى 

بينما نسبة المقبول %) 9.4(ريبات، ونسبة الجيد في لبنان كانت رأت عدم مناسبة مواعيد التد

14.2(كانت 

  %).  5.3( بينما نسبة الجيد %) 18.4(ت نسبة مقبول فيها 

 تدريب إلى تحتاج فيها لتياالموضوعات ولمزيد من التأكد جرى سؤال المبحوثين حول أكثر 

؟ وترك لهم االختيار بين أربعة مجموعات أساسية وهي الخبرات الدولية، وقواعد إمتعمق

المؤسسات، واإلطار القانوني، والقواعد العلمية للمهنة، وبعض الخبرات العملية، فكانت إجاباتهم 

  .على النحو الذي يوضحه الشكل التالي
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الوزن األول الوزن الثانى الوزن الثالث الوزن الرابع الوزن الخامس  ال إجابة

250 القواعد العلمية للمهنة خبرات عملية  اإلطار القانونى  قواعد اإلدارة فى المؤسسة خبرات دولية 

 

بحوثون إلى رغبتهم في معرفة أساليب اإلدارة التي تعمل بها المؤسسة وفي األردن  أشار الم

، %)12.9(، يليها القواعد العلمية المهنية بنسبة %)13.9(الصحفية في أول ترتيب لهم بنسبة 

أي أن أكثر الموضوعات أهمية %). 9.9(يليها الخبرات العملية من المؤسسات الدولية بنسبة 

 من حيث العمل الصحفي وذلك من خالل تنظيم دورات تدريبية تدور في إطار واحد تقريباً

في أساليب إدارة المؤسسة الصحفية والقواعد المهنية، نقل الخبرات العملية من المؤسسات الدولية 

والوطنية إلى الصحفيين، وكل ذلك يمكن أن يؤثر في أدائهم الصحفي، وذلك من خالل نقل 

  .واعد األساسية في العمل المهنيالخبرات إليهم وتعليمهم الق

في حين أنه في البحرين  فقد اهتم المبحوثون بالقواعد العلمية للمهنة والخبرات العملية 

وفي لبنان اهتم . ة التي يعملون بها المؤسسفيأساليب وقواعد اإلدارة للصحفيين الوطنيين، وكذلك 

سة الصحفية التي يعمل بها هذا من المبحوثون ببعض الموضوعات مثل أساليب اإلدارة في المؤس

جانب، على الجانب اآلخر هناك اهتمام بالخبرات العملية في المؤسسات الدولية المتميزة في 

المجال الصحفي وعلى نفس المستوى من االهتمام تأتي القواعد العملية للمهنة وما تتطلبه من 

  .اإللمام باإلطار القانوني الحاكم للعمل الصحفي

ب فنجد أن أكثر الموضوعات التي يحتاج فيها الصحفي إلى تدريب هي القواعد وفي المغر

العلمية للمهنة،ويساويها التعرف على خبرات عملية من مؤسسات دولية متميزة في ذات المجال، 

أرادت أن تتعرف على أساليب وقواعد اإلدارة في المؤسسات التي %) 7.9(وكذلك هناك نسبة 

  .يعملون بها

هتم المبحوثون المصريون بالخبرة العملية في المؤسسات الدولية المتميزة في على حين ا

المجال الصحفي وعلى نفس المستوى من االهتمام تأتي الخبرات العملية للصحفيين الوطنيين، 

  .وكذلك القواعد العملية للمهنة وما تتطلبه من اإللمام باإلطار القانوني الحاكم للعمل الصحفي

مكثفة 
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يعتبر االطالع على الخبرات العملية %) 23.5(يمن وفقاً لما أشارت إليه نسبة وأخيراً في ال

للمؤسسات الدولية المتميزة في العمل الصحفي أكثر ما يحتاج إليه الصحفي في أي برنامج 

أساليب وقواعد إدارة المؤسسة الصحفية، فالقواعد %) 17.6(تدريبي، يليها في الترتيب بنسبة 

األمر الذي يعكس أهمية ارتكاز أي برنامج تدريبي على %). 16.7(افة بنسبة العلمية لمهنة الصح

عدد من الدعامات األساسية تضمن نقل الخبرات العالمية للمتدرب، ودعم أسس العمل المهني 

  .وعدد آخر من األمور التي تهم الصحفي.. لديه، وتوعيته باألصول القانونية للمهنة

  . هذه النتائجوتوضح األشكال الخمسة التالية
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 الحد األدنى اءأعطوباعتبار أن الكثير من المبحوثين قد شاركوا في تدريبات فقد طُلب منهم  

  لمدة التدريب؟والحد األقصى 

مدة  المبحوثون  اليمن حددففيأما بالنسبة لمدة الجلسة واليوم والدورة فكانت تقريباً متشابهة 

 ساعات 4 ساعة أما مدة اليوم التدريبي فكان 2 األقصى لها  ساعة والحد1الجلسة كحد أدنى بـ 

 أيام 8 أيام وأكثر من  8 ساعات كحد أقصى أما عدد أيام الدورة فكانت أكثر من 6كحد أدنى و

 ساعة 1 ساعة والحد األقصى لها 1الجلسة كحد أدنى ب وفي المغرب حددوا مدة كحد أقصى، 

دد أيام الدورة  ساعات كحد أقصى أما ع6كحد أدنى و ساعات 7أما مدة اليوم التدريبي فكان 

فكان

 أيام كحد أقصى، 8 أيام، وأكثر من  8كثر من  عدد أيام الدورة فكانت أ

 ساعة أما 1 ساعة والحد األقصى لها 1وكذلك في األردن حيث حددوا مدة الجلسة كحد أدنى بـ 

 ساعات كحد أقصى أما عدد أيام الدورة فكانت 6 ساعات كحد أدنى و7مدة اليوم التدريبي فكان 

 1دد المصريون مدة الجلسة كحد أدنى بـ  أيام كحد أقصى، وح8 أيام، وأكثر من  8أكثر من 

 ساعات 8 ساعات كحد أدنى و8 ساعة أما مدة اليوم التدريبي فكان 1ساعة والحد األقصى لها 

 أيام كحد أقصى، وفي لبنان حددوا مدة الجلسة كحد أدنى 8 أيام كحد أدنى  وأكثر من  7ت 

 8 ساعات كحد أدنى و4 ساعة أما مدة اليوم التدريبي فكان 2 ساعة والحد األقصى لها 1ب 

ساعات كحد أقصى أما
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 أيام كحد أقصى، وأخيراً 8 أيام، وأكثر من  8كحد أقصى أما عدد أيام الدورة فكانت أكثر من 

  . ساعة3حد األقصى لها  ساعة وال1/2البحرينيون مدة الجلسة كحد أدنى ب حدد 

 ساعات كحد أقصى أما عدد أيام 3 ساعات كحد أدنى و8 أما مدة اليوم التدريبي فكان 

 وذلك على النحو المبين بالشكل . أيام كحد أقصى8 أيام، وأكثر من  8الدورة فكانت أكثر من 

  .أعاله واألشكال أدناه

الحدود األدنى واألقصى لعدد أيام التدريب في الشهر  
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الحدود األدنى واألقصى لمدة اليوم التدريبى الواحد بالساعات
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وسائل وطرق التدريب العملية أيها أكثر مناسبة، بعد مدة جلسات التدريب سئل المبحوثون عن 

ات طالبين منهم أعطاءوضع أمامهم بعض الخيار  5 إلى 1 لدرجة األهمية من  تصاعدياً وزناًو

م

ت م

 لدى المشاركين سوى في لبنان تقريباً حيث بلغت نسبتها أن ورش العمل لم تلق قبوالًاالستبيان 

جاءت في الوزن األخير بنسب األحوال في كل ولكنها  ،%)29.9(مصر بنسبة  تليها ،%)36.8(

، وهو ما يوضحه الشكل لألردن%) 40.6(للمغرب و %) 63.2(لمصر و%) 27.1(أكبر وهي 

  .التالي

حلقات إعالمي /صحفيإعداد إنتاج   تطبيقات عملية،إلىورش عمل تتوصل وكانت الخيارات هي، 

 فيقيادات متخصصة /مع خبراءسئلة وأجوبه عملي، أ مجال فيزيارات ميدانية لمؤسسات ، ناقشة

وقد أوضح التحليل اإلحصائي الستمارا. تطبيقات بأسلوب المحاكاةالصحافة واإلعالم جال 
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ورش عمل

الوزن األول الوزن الثانى الوزن الثالث الوزن الرابع الوزن الخامس ال إجابة

  

في البحرين بينما جاءت في %) 12(نسبة وصلت لها كانت أما حلقات النقاش، فإن أعلى 

وأقل %) 33.7(وهي األردن  وفي ،%)18(المرتبة األخيرة بنسبة أعلى في البحرين أيضاً وهي 

   . وهو ما أوضحه الشكل أعاله%)9.8(نسبة في الترتيب األخير كانت اليمن 
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حلقات مناقشة
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س&ج 

الزيارات الميدانية وذلـك    هم أكثر من أيد     مصر  المبحوثون من   كان  وعن الزيارات الميدانية    
 رة قبـوالً  ولى بينما في البحرين ولبنان والمغرب لم تلق تلك الفك           في المرتبة األ%) 23.4(بنسبة  

  .، وهو ما يوضحه الشكل أعاله%)7.9(، %)5.7(، %)4(حيث بلغت نسبتهم على التوالي 

أهمية في وسائل التدريب حيث أن أعلى أما السؤال والجواب مع متخصصين فلم يكن له 
في الترتيب األخير في البحرين %) 20(في البحرين وكان أيضاً %) 20(نسبة وصل إليها كانت 

، وهو في الوزن األخير لألردن%)36.6(في الوزن األخير لليمن و%)41.2(بنسبة أيضاً وكان 
  .ما يوضحه الشكل التالي

 حيث أن أعلى المبحوثين له مردود لدى وفيما يتعلق بالتطبيقات بطريقة المحاكاة فلم يكن 
بنسبة خير في نفس الدولة في مصر وكان ترتيبه األ%) 14(نسبة وصل إليها في الترتيب األول 

  %).32.7(بينما الترتيب األخير %) 5.9(وهكذا في األردن حيث كان الترتيب األول %) 28(

ويمكن القول بأن تلك النسب سلبية في مجموعها وترجع إلى أنه ربما لم يتم شرح معنى كل 
طريقة تدريب وكيفيتها إلى المبحوثين األمر الذي جعلهم يجيبون بشكل انطباعي أكثر منه عن فهم 

  .بطرقة التدريب المختلفة

אא 200 



 كان هذا سؤال هام وأمامه عدد ؟التدريبية يفضل المبحوثون كعينة الحصول على المادة كيف
تصلك قبل من الخيارات منها، أن تصل قبل التدريب، تحصل عليها في بداية الدورة التدريبية، 

بالبريد اإللكتروني  ترسل إليك في صورة تقرير، ترسل إليك في صورة نقاط مرجعية التدريب،
  .أو العادي

كانت هي الخيار المفضل لدى الحصول على المادة العلمية قبل التدريب ويمكن القول أن 

من % 61,4 نسبة األردن كانت في المجمل، ففي %) 40(نسب ال تقل عن ب المبحوثين 

 ،%)47.4(والمغرب بنسبة %) 64(البحرين بنسبة ، وفي  ترى أن وصولها ضروريالمبحوثين 

  .وهو ما يوضحه الشكل التالي
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تصلك قبل التدريب

شرط ضروري غير ضروري ال يشكل فرقا ال إجابة

  

 فقد كانت هي أيضا مفضلة بشكل  في بداية الدورة،المادة التدريبية أما بالنسبة للحصول على 

في المتوسط في مجمل البلدان %) 55( أنها ضرورية لم تقل عن الوا حيث أن نسبة من قكبير 

أما مصر واألردن ولبنان %) 35.3( فيها النسبة إلى والتي انخفضت فيما عدا اليمنالمستهدفة 

  . ، وهو ما يوضحه الشكل أدناه%)62.3%). (67.3%). (65.4(فكانت على التوالي بنسب 
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تحصل عليها فى بداية الدورة 

شرط ضروري غير ضروري ال يشكل فرقا ال إجابة
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 من معظم ة مطلوبويبدو أن فكرة إرسال المادة التدريبية في تقرير إلى المتدربين كانت 

  %). 23.5(بة فيها إلى التي انخفضت النسفيما عدا اليمن %) 45( تقل عن بحوثين بنسبة الالم
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يرسل تقرير بمناقشات

شرط ضروري غير ضروري ال يشكل فرقا ال إجابة

  

، ويرجع هذا التفاوت -كيف يرسل التقرير عبر البريد اإللكتروني أم العادي تفاوتت النسب 

  .في تقديرنا إلى مدى انتشار اإلنترنت، ومدى فاعلية استخدامه

اليمن المبحوثين من حيث أن في البلدان، كانت النسب متفاوتة ففيما يتعلق بالبريد اإللكتروني 

 ارتفعت النسبة بينما األردن%) 32.7(ومصر بنسبة %) 15.7(ضروري بنسبة وا يرون أنه كان

  .كما يوضحه الشكل التالي%) 61.4(إلى 
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عبر البريد االلكتروني 

شرط ضروري غير ضروري ال يشكل فرقا ال إجابة

  
  

أما البريد المطبوع فقد ارتفعت فيه النسبة في البالد التي انخفضت فيها النسبة فيما يتعلق  

وكانت في البريد %) 31.4 (بة إلى بالبريد اإللكتروني، مثل اليمن والتي ارتفعت فيها النس

د التي ارتفعت فيها نسبة البريد اإللكتروني مثل تقريبا، حين انخفضت في البال% 15اإللكتروني 

 التي انخفضت فيها النسبة إلى األردنو%) 30.8 ( إلى نسبةوالتي انخفضت فيها الر مص

  . وهو واضح في الشكل التالي،%)44.6(
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شرط ضروري غير ضروري ال يشكل فرقا ال إجابة

  

 يرون أنه ضروري، %)78.4( اليمن كانففي 

ولبنان أنه ضروري، %) 64.4(ي األردن قرر 

أنه ضروري، في حين %) 82(نسبة رأت رين 

أوا أنه ضروري، وبقطع النظر  من المبحوثين ر

عية عن ما أثير في التدريب أمر مهم للمتدربين 

  .ءة جميع أوراق التدريب ويكون في يدهم كنوع من األدلة اإلرشادية

 تفاوتت النسب يةرسال نقاط المرجعوعن إ

 أنه ضروري، وف%)40.2(وفي مصر رأى 

البحفي وأجابوا أنه ضروري %) 42.5(بنسبة 

فقط%) 28.9(انخفضت النسبة في المغرب إلى 

عن المغرب، يمكن القول أن إرسال نقاط مرج

ألنه يغنيهم عن قرا
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إرسال النقاط المرجعية قبل التدريب

شرط ضروري غير ضروري ال يشكل فرقا ال إجابة

  

ميين فقد تم سؤال المبحوثين وباعتبار أنه ال يمكن مالياً وإدارياً تدريب أعداد كافية من اإلعال

  اإلعالميين؟/رأيهم في إعداد سلسلة من األدلة اإلرشادية للصحفيينحول 

التي يمكن مة ومطلوبة، وعن الموضوعات 

أن تتضمنها أشار بعضهم لعدد من اآلراء، حيث أكد مجملهم تقريباً على أهمية وجود مطبوعات تهتم 

بأس

من المبحوثين إلى أن إعداد مثل تلك األدلة أمراً ضرورياً وهاماً للغاية، % 75وقد أشارت نسبة 

أن مثل تلك األدلة مه%) 87.1(ففي األردن رأت نسبة 

ضرورة وجود مطبوعة تتعلق بلغة التحرير "س العمل الصحفي، ومنها على سبيل المثال 

ية الصحفي، عمل كتيب عن اإلرشادات القانونية في العمل الصحفي، عمل دليل للتعريف بكيف
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ضرورة إحداث تعديالت على قانون "، وهناك من أشار أيضاً إلى "استخدام الحاسوب واإلنترنت

 ضرورة وجود مواقع ، كما أشار بعض المبحوثين إلى"المطبوعات والنشر وحقوق الصحفي

  ".إلكترونية، والربط التام بين اإلعالم المسموع والمقروء وعدم الفصل بينهم"

 الغالبية الكبرى من المبحوثين على أهمية وجود أدلة استرشادية وفي البحرين أيضاً أكد

من إجمالي المبحوثين،ومن أهم % 76تساعد الصحفيين على أدائهم لعملهم الصحفي وذلك بنسبة 

الموضوعات التي اقترحوها،  أهمية وجود أدلة تهتم بأسس العمل الصحفي كسبل التعاطي مع 

  .س العمل الصحفي السيما للمبتدئيناألخبار بحيدة وموضوعية تامة، وأس

وفي لبنان وصلت نسبة من يرون بأهمية وجود أدلة استرشادية تساعد الصحفيين على أدائ

لعمل

، % )86.8(ولم تختلف العينة المغربية عن هذا فقد وصلت نسبة من ذكر أدلة استرشادية 

على أهمية وجود أدلة - % 80-لمصريين حوثين ا

استرشادية تساعد الصحفيين على أدائهم لعملهم الصحفي وذكر أصحاب تلك النسبة عدد من 

هم 

من إجمالي المبحوثين، وأكدت تلك اآلراء في مجملها على أهمية % 86.8هم الصحفي نسبة 

تدريبية للصحفيين المبتدئين، كإعداد سلسلة %) "80(وجود أدلة تهتم بأسس العمل الصحفي بنسبة 

، والنسبة "إعداد أدلة عن القوانين التي تتعلق بحرية الصحافة، كتيبات مبسطة عن اإلنترنت

  .إلعداد أدلة عن حقوق اإلنسان%) 20(المتبقية 

والتي انحصرت في التواصل المباشر مع "لألدلة المعلوماتية، ) %66.7(ومن بينهم نسبة 

، ونسبة أخرى "الصحفيين من خالل الدورات المستمرة، وعمل دليل حول أوضاع المهنة

  .أشارت إلى األدلة التنموية والتي تركزت في كتب ومجالت مهتمة بالعمل الصحفي%) 33.3(

وكذلك أكدت الغالبية الكبرى من المب

الموضوعات التي يجب أن تحظى باهتمام 
بين

بالم

  .لكل فئة%) 10(

الجهات المعنية وانقسمت تلك الموضوعات ما 

كتيبات عن قواعد "إعداد أدلة معلوماتية : 

، وذلك " الصحفيينالعمل الصحفي، أدلة بأسماء

دليل "، وما بين إعداد أدلة تنموية %)80(بنسبة 

ادية للصحفيين   اعداد ادلة استرش
غير ضرورى 

%15

ضرورى
%85

وضوعات التي تحظى بقدر أكبر من 

القوانين التي تتعلق "، وأدلة قانونية "األهمية

، وذلك بنسب متساوية بلغت "بالعمل الصحفي
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ة إعداد أدلة استرشادية، وأخيراً في اليمن على الرغم أنه لم تكن هناك آراء أخرى حول أهمي

إال أن عدد من المشاركين قد اقترح بعض الموضوعات التي يمكن أن تكون مجاالً خصباً إلعداد 

، إلى ما يمكن %)44.5حوالي، (سلسلة من األدلة االسترشادية، حيث أشارت نسبتين متطابقتين 

تسم

 بشكل نوهكذا يمكن القول أن األدلة التدريبية هي أمر مهم وحيوي لإلعالميي. صحفي

  .عام

ولكن إن كانت تلك األدلة على تلك الدرجة من األهمية، فما هو رأي المبحوثين في طريقة 

  توزيع تلك األدلة والكتب المهنية التي تعزز قدراتهم؟

أن توزع مجاناً لكافة اإلعالميين، وهو ما قد تبين أنه هام بنسب متفاوتة كان االختيار األول 

وأعلى نسبة %) 40.1(وكانت أقل نسب لمصر %) 40(بين الدول ولكن لم تقل تلك النسب عن 

ثم المغرب واليمن %) 53.8(يليها لبنان بنسبة %) 56(يليها البحرين بنسبة %) 56.4(لألردن 

  . التوالي، وهو ما يوضحه الشكل التاليعلى%) 50(و %) 52.6(بنسب 

، أسماء الصحف، ورؤساء مواقع الحكومات: "يته باألدلة المعلوماتية والتي يمكن أن تتضمن

التعريف بقانون المهارات الحرفية، والحقوق : "، وكذلك األدلة القانونية بحيث تشمل"التحرير

، ممن %)11(، فضالً عن األدلة التنموية التي ذكرها "والواجبات المرتبطة بالعمل الصحفي

ضمن أسس ومهارات أشاروا إلى تلك الموضوعات، حيث أشارت تحديداً إلى أهمية وجود أدلة تت

العمل ال

توزع مجانا لكافة الصحفيين
13%

18%

19%

17%
17%

%

مصر
األردن
لبنان 
المغرب 
اليمن 
البحرين

  

ولكن هل هذا التوزيع المجاني مطلوب حتى لو لم يسع اإلعالمي إليه، أغلب المبحوثين 

يرون ذلك، فقد كانت فكرة أن يوزع الدليل مجاناً حين يطلبه الصحفي أقل حظاً من العنصر 

نان  وأقل نسبة فيها للبوهي البحرين %) 30(السابق حيث أن أعلى نسبة فيها ال تتجاوز 

(  . ، وهو ما يوضحه الشكل التالي%)17.9
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وزع بناء على طلب الصحفى "مجانًا"
16%

9%

ت

1

13%15%

5%

22%

مصر
األردن
لبنان 
المغرب 
اليمن 
البحرين

  

مه والحفاظ ولكن ماذا لو بيع هذا الدليل بثمن رمزي أال يمكن أن يكون ذلك حافزاً الستخدا

وكانت لدولة اليمن %) 25.5(علية؟ لم تلق تلك الفكرة قبوالً حيث لم تزد أعلى نسبة لها عن 

والمغرب %) 15.1(ولبنان %) 20.8( وبينهما لألردن نسبة وكانت لمصر%) 15(وأقل نسبة 

  %). 22(والبحرين بنسبة %) 21.1(نسبة 

تباع بثمن رمزى
13%

17%

13%

18%

18%

مصر
األردن
لبنان 
المغرب 
اليمن 

%

البحرين

  

هل تباع بخصم خاص للصحفي أو اإلعالمي؟ لم يجد المبحوثون تلك الفكرة مغرية، فكانت 

للبحرين يليها األردن بنسبة %) 18(أقل حظاً مما سبقها حيث أن أعلى نسبة حصلت عليها هي

  %).2.6(وتأتي في ذيل الدول المغرب بنسبة ) 16.8%(

تباع بخصم خاص للصحفى
18%

24%

26%

13%

مصر

األردن

لبنان 

المغرب 

اليمن 

البحرين

15%
4%
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ويمكن القول أن الوضع االقتصادي الصعب في مجمل الدول العربية بشكل عام وفي أغلب 

الدول المستهدفة بشكل خاص، فضالً عن أوضاع الصحفيين االقتصادية خاصة هي التي ساعدت 

  .تهافي أن يطلب الصحفيين تلك األدلة مجاناً، مع إقرارهم بأهمي

 يفوفي محاولة لمعرفة أولويات اإلعالميين في التدريبات سئل المبحوثون عن أولوياتهم 

 التي يرغبون بالمشاركة فيها ووضع أمامهم عدد من الخيارات هي أن تكون تدريبيةالدورات ال

عمل على رات التقنية مثل الالدورات لرفع الكفاءة المهنية، لزيادة الوعي القانوني، أو لزيادة المها

دولية  ، فكانت النتائج على النحو "انترنت " الحاسوب أو االستخدام األمثل لشبكة المعلومات

التال

كان عنصر رفع الكفاءة المهنية هام بالنسبة ألولويات المشاركة في الدورات حيث بلغت نسبة 

%) 80.2(في اليمن و%) 84.3(في البحرين و%) 86(في المغرب و%) 92.1(أهميته إلى 

  . ، وهو األمر الموضح بالشكل أعاله%)68.2(الترتيب مصر بنسبة 

  

 ال

  . ي
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ضرورى
نوعا ما 
غير ضرورى 
ال إجابة
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لألردن وتأتي في نهاية 
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أما زيادة الوعي القانوني فلم يكن في مثل مستوى رفع الكفاءة المهنية وإنما أقل قليالً حيث 

بة وفي المغرب بنس%) 74.3(وفي األردن بنسبة %) 82.4(أن أهميته القصوى في اليمن بنسبة 

وتأتي في النهاية لبنان بنسبة %) 61.7 (ةومصر بنسب%) 68(والبحرين بنسبة %) 68.4(

  .، وهو ما يوضحه الشكل السابق%)51.9(

 أما زيادة المهارات التقنية فقد اختلف عليها المشاركون في الدول ولكن بفارق بسيط ولكن 

ضروري بالنسبة لليمن بنسبة اتفاقهم في الضرورة واضح ولكن االختالف في النسب فنجد أنه 

واألردن بنسبة %) 60.4(ولبنان بنسبة %)60.5(وبالنسبة للمغرب كانت أهميته بنسبة %) 70.6(

  .، وهو ما يوضحه الشكل التالي%)54.2(وتأتي في النهاية مصر بنسبة %) 57.4( 
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60.460.5

54.2

70.6

50

60

70

80

11.9

34

19.8

10.5

33.6

23.5

5
87.5

0
6.5

2

25.7

2

12.3

28.9

5.63.9

0

10

20

30

40

اليمنمصرالمغربلبنانالبحريناالردن 

المهارات الفنية

ضرورى
نوعا ما 
غير ضرورى 
ال إجابة

  

صحفي برفع الكفاءة المهنية ي دل على وعيه ويمكن القول أن تلك النتائج طبيعية فاهتمام

بأه

 

أن يكون من  المدرب وما هي العوامل المساعدة على نجاح المدرب 

أن يكون ذا خبرة ، على إيصال األفكار والشرح، أن يكون قادراً الشخصيات العامة المرموقة

، أن يشجع الحوار والنقد الحر المبحوثين،  متوافقة مع أفكارأن تكون أفكاره مجال،ال يفعملية 

  .  مثالًةدرجته العلمية عالية دكتورا، أن يكون حسن المظهر والهيئة، لغته سليمة ومفهومة

شهدت البالد المستهدفة تبايناً كبيراً في عوامل نجاح المدرب ففي األردن يتضح أن أهم 

، يليها توافق %)29.7(ية وجاء ترتيبها األول بنسبة درجته العلم: عوامل نجاح المدرب  هي

  

 ال

مية التدريب المستمر، ثم يأتي الوعي القانوني والذي هو ضمان لحماية أمن الصحفي 

واإلعالمي وتمكينًا له من أداء رسالته بحريه واقتداراً، وهذان األمران يمكن اعتبارهما أولوية 

ير األداء، وعلى ، ثم يأتي بعدهما زيادة المهارات التقنية، وهي من قبيل تطونأولى لدى اإلعالميي

  .هذا اتفق الجميع على أهميتها وان اختلفت نسبهم

واآلن من التدريب إلى
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، يليهما أن يكون من الشخصيات العامة، وأن يكون %)24.8(أفكاره مع أفكار المتلقي بنسبة 

لكل منهما أي انه يجب مراعاة الدرجة العلمية للمحاضر وأن %) 20.8(حسن المظهر نسبة 

ن تكون أفكاره متقاربة مع أفكار المتدربين يكون من الشخصيات المعروفة بالنسبة للمتدربين أ

وأن يكون حسن المظهر، والغريب أن التشجيع على النقاش والنقد الحر واللغة السليمة جاءوا أقل 

تأييداَ من جانب المتدربين، أي أنهم يشكون من كون لغة الحوار تأتي دائماً بنتيجة أفضل، األمر 

  .ر لديهم في المرحلة المقبلةالذي يدعو إلى تشجيع وتنمية قيمة الحوا

20.8

3
8.9

24.8

14

20.8
29.7

14.9

2
7.9

19.8

3
8.9

14.916.8 18.8

7.95.9
10.99.9

17.820.823.8

12.9
21.8

13.912.9

26.7

13.916.8
11.9

26.726.7

56.453.5

19.8
14.9

5.93253

0
10
20
30
40

62.461.4

2
6.93

50
60
70

من الشخصيات
العامة

القدرة على إيصال
األفكار

توافق أفكاره معلدية خبرة عملية
أفكارى

تشجيع الحوار
والنقد الحر

الدرجة العلميةحسن المظهراللغة

األردن 
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الخامس  الوزن
 ال إجابة

  

 أن يكون المدرب في المقام األول أما في البحرين فقد أكدت نسبة كبيرة من المبحوثين على

ورأت أن  من العوامل . الشخصيات العامة، وأن يكون حاصالً على درجة علمية عاليةمن 

ألفكار إليهم، قدرته المساعدة على تحاج المدرب وقدرته على التأثير في المتدربين وتوصيل ا

على إيصال األفكار، كما يرغب المبحوثين في أن تكون أفكار المدرب متوافقة مع أفكارهم، وهو 

  .ما يوضحه الشكل التالي
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عوامل نجاح المدرب  
الوزن األول
الوزن الثانى
الوزن الثالث
الوزن الرابع
الوزن الخامس
 ال إجابة

  

وتأتي لبنان ومصر والتي أظهرت النتائج فيهما أن خصائص المدرب الناجح من وجهة نظر 

ر وو اضح من ناحية الشرح والتفسير، وذلك بغض الم

 الضروري أن يكون المدرب حاصالً على درجة 

تدربين،  أن يكون قادراً على إيصال األفكا

النظر عن الدرجة العلمية للمدرب فليس من
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علمية، ثم قدرته على التأثير في المتدربين وتوصيل األفكار إليهم، وقدرته على تشجيع الحوار 

يدة عن الغموض والتعبيرات غير هومة بعوالنقد الحر، كذلك أن تكون لغة المدرب سليمة ومف

المف

  .ن

  .     ين التاليين

هومة أو المتداولة، ومن الممكن أن تلعب الخبرة العملية في المجال الصحفي عامالً أساسياً في 

تميز بعض المدربي

وبالتالي فالمدرب الناجح من وجهة نظر الصحفيين اللبنانيين والمصريين هو القادر على 

توح يقبل تعارض األفكار ويقبل االختالف في الرأي التواصل مع المتدربين من خالل حوار مف

وفوق كل ذلك أن تكون لغته واضحة وسليمة وسهلة الفهم، وكلما كان ذو خبرة في المجال 

اإلعالمي كلما كان قادراً على إفادة المتدربين إلى أقصى درجة، وهي األمور التي يدل عليها 

الشكلين المتتابع
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 المغرب فقد كان من عوامل نجاح المدرب في تقدير المشاركين، حسن المظهر بنسبة أما في

أن يكون من الشخصيات %)28.9( أو المتدرب،  ، وبالنسبة نفسها التوافق الفكري الص

للنقد وال%)18.4(  بنسبة   ،

يليهما  حفي 

حوار بنسبة العامة ، وهكذا فالمدرب في المغرب %)7.9(ومشجعا 

على إعجاب المتدرب لحسن مظهره وتوافقه الفكري معه، وكونه من الشخصيات دة ما يستحوذ عا

  .العامة، وذا خبرة في المجال الصحفي
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وفي اليمن بينما لم يعط المشاركون للغة المدرب وتوافقه الفكري مع المتدرب وزنا ملموسا 

رموقة عامل لكل منهما، تبين أن كونه من الشخصيات العامة الم%) 2(لنجاحه كمدرب، فقط 

 على إيصال األفكار ، كذلك الحال بالنسبة لقدرته%)39.2(غاية في األهمية كما ذكرت نسبة 

، وأن يكون ذا خبرة عملية في %)26.5 ( ة، ودرجته العلمية بنسب%)27.5(والشرح بنسبة 

  %).14.7(المجال بنسبة 
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بي في اختيارهم للمدربين ومن هنا تتضح أهمية تركيز القائمون على إعداد البرنامج التدري

على الشخصيات العامة التي تحظى بقبول لدى الصحفيين، والتي تتمتع بقدرة عالية على إيصال 

  .األفكار والشرح، فضالً عن خبرتهم العملية في هذا المجال

تظل جدلية المفاضلة ما بين المدرب العربي و المدرب األجنبي قائمة دائماً أيهما يفضل 

بي، من يتكلم لغته ويعرف مشكالته أم ذلك القادم من بعيد يحمل معه الكثير من المتدرب العر

الخبرات ولكنه ربما يكون عاجزاً عن إيصالها؟ ومن أجل التعرف على تلك النقطة سئل 

  تفضل المدرب العربي أو األجنبي؟ المبحوثون مباشره أيهما 
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مدرب تعنيهم في شئ حيث أن أهم من  لم تكن الجنسية التي يحملها البحوثيننجد أن معظم الم

ذلك المعلومات التي يستطيع أن يشرحها للمتدربين فيما عدا البحرين التي اهتمت بالجنسية العربية 

  %).52(واألجنبية بنسبة %) 44(بنسبة 

بي  التفضيالت بين المدرب العربي واالجن
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ويعبر ذلك عن نضج حقيقي وروح متسامحة من المبحوثين فليس المهم أن يكون القط ابيض

 يقضي على الفئران، ومن ناحية أخرى ليس المهم أن يكون المدرب عربيـاً أمأو أسود المهم أن   

  .أجنبياً المهم هو قدرته على نقل المعلومات
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 بالجهات التي ناإلعالميوهتم يهل 

التدريبات، تفاوتت النسب ولكن تمويل تتولى 

  .المبحوثين جميعهم يهتمون

 أكثر الدول التي يهتم فيها كانت مصر 

الجهات التي تمول التدريبات المبحوثين ب

، %)60( فالبحرين % ) 70.1 (ةنسبب

مؤسسات التمويل

ال اجابة  
 %0

ال
 %86

نعم
 %14
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%) 27.5(اليمن أخيراً و%) 28.9(بنسبة والمغرب % ) 33(ولبنان % ) 46.5 (بنسبة األردن ف

أي أن أكثر الدول التي تهتم بالجهة الممولة كانت مصر والبحرين ثم األردن أما لبنان والمغرب 

  . التالي وهو ما يوضحه الشكل.م بكثيرواليمن فكانت نسبتهم أقل منه
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بالترتيب ولما كان المبحوثون يهتمون بالجهة الممولة فهل يعرفون من يمول في بلدانهم  

 وتنتهي بمؤسسات ن، ووضعت أمامهم أيضاً عدد من الخيارات تبدأ بنقابة الصحفيياألكثر فاألقل

  .دولية

مبحوثون يعرفون أن نقاباتهم تمول التدريبات  الكانعن نقابات الصحفيين اختلفت النسبة، فقد 

والمغرب نسبتها  ،%)22.5( واليمن ، %44,6تليها األردن بنسبة % 94,1في لبنان بنسبة 

   %).11.2 (بنسبة مصر ، وأخيراً %)21.1(

أما عن قيام المؤسسات الصحفية واإلعالمية بتمويل عمليات تدريب، فالنسب جاءت  

كانت نسبة من قرروا أن المؤسسات الصحفية مصر مستهدفة، ففي منخفضة في جميع الدول ال

 ،%)9.4( ولبنان نسبتها ، % )8.8(واليمن ، % )6(والبحرين  ،% )4.7 (تمول ال تزيد عن 

  %).13.9( وهي أعلى نسبة األردن أخيراً و، %)13.2 (  والمغرب نسبتها

على مستوى تلك % 14من نجد أن نشاط المؤسسات الصحفية لم يذكره أكثر وبمعنى آخر 

  .المستهدفةالدول 

نجد هنا أن النسب ، فجنبية غير حكوميةأما عن مدى معرفة المبحوثين بتمويل المؤسسات األ

واألردن % ) 11.2(مختلفة ولكن إلى حد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 
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% ) 13.7(واليمن % ) 5.3(والمغرب نسبتها % ) 4.7(تها ولبنان نسب% ) 6.9(نسبتها 

نجد هنا أن نسبة التمويل من مؤسسات أجنبية غير حكومية قليل للغاية  %) 10( والبحرين 

وأعلى نسبة فيها كانت في اليمن واقلها في% 14ونسبتها ال تتعدى 

عرفة المبحوثين بتمويلها قد سفارات وهيئات وفيما يتعلق بال المعونة األجنبية فان متوسط

اليمن في أعالها من حيث % 20تفع إلى متوسط ار من الدول المستهدفة، بشكل عام، 

ولبنان % ) 10.9(واألردن نسبتها % ) 9.3(حيث كانت مصر نسبتها المعرفة، ولبنان أقلها، 

%) 19.6( واليمن %) 15.8( والمغرب نسبتها % ) 5.7(نسبتها 
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-

 صناعة الضمير في المجتمع،  اإل

ومن . ياً ودولياً

ال

خطوط ا

ذلك بتحوالت سياسية واقتصادية واجت يلعب األعالم ومن الطبيعي أن . ماعيةخاصة إ

د

هية وغياب التسامح   . اتخذت 

 ليس هو العامل الوحيد  نلإلعالميي بالخبرة أن التكوين المهني مهني ون

ل

حريض المجتمعي لى المساهمة في التمن األحي

الت

عالمواإلعالميين   في 

أنماط م على صعيد العالقات االجتماعية، األمر الذي جعل التكوين األساسي 

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @

  
  
  

  

  يف الطريق لبناء خطة
  عمل تدريب اإلعالميني
  يف الدول املستهدفة

  مستخلصات و توصيات

  إطاللة أولية 1

مليةمن أكثر الجماعات المهنية التي تسهم في ععالميون 

يا محلياً وإقليملما لها من قدرة على تشكيل الرأي العام تجاه مختلف القضا

معروف أن المنطقة العربية تتسم بأنها واحدة من أكثر مناطق العالم التهاباً حيث تتقاطع فيها 

لتماس السياسية والدينية والعرقية على نحو يجعلها مرشحة دائماً لحاالت تفجر داخلي 

ذا اقترن 

وراً في مثل هذه النزاعات سواء أخذت شكالً تصادمياً صريحاً مثل قضية الصحراء الغربية أو 

شكل النفور المجتمعي وشيوع ثقافة الكرا

ى إعداد  بدور ايجابي في بناء الجسور في المجتمعات فإنه يحتاج إلعالمي حتى يقوم اإل

فقد ثبت. فسي واجتماعي

ضمان أداء جيد يأخذ في اعتباره إشكالية النهضة واالستنارة في المجتمعات العربية، ففي كثير 

 إ- أكفاء على المستوى المهني-إعالميون ان يلجأ 

سواء في شكله السياسي أو االجتماعي أو الديني، وهو ما يكشف أهمية تالزم التكوين مع 

  . دريب، بغية الوصول إلى شخصية مهنية تملك مهارات الحرفة والرؤية المستنيرة

ال  ن الشاب والوسيط من الصحفيينوإذا أخذنا في االعتبار أن الجيلي

ربي اكتسبوا ثقافتهم في ظل أنظمة حكم تفتقر إلى الديمقراطية،  وعاشوا في مجتمعات تسودها الع

ن السلطوية
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يفتقر في كثير من األحيان إلى مبادئ الليبرالية والحرية  العرب نواإلعالمييصحفيين 

ة والتعددطي

لل

تعد من القيم األساسية التي تقوم ، والتي وغيرها ية وقبول اآلخر والتسامحوالديمقرا

ع

ما يضع ما يمكن أن يعتبر تصوراً 

ل

للتطبيق في بعض البالد العربية باعتبار أن البالد المستهدفة تعتبر في حقيقية  عمل قد

  اال

ومن

العمل الد

فيها ستة

ال

الم: أوالً

المستخلصات الرئيسية    -:ويم

1

بير بيئة  وقمع لحريات التع"

ك

ي، وعدم االهتمام بالتدريب المستمر، 

وبشكل عام مع 2

ت 

   

  . ليها المجتمعات الحديثة

يعرض هذا الفصل للمستخلصات النهائية لتلك الدراسة، ك

ي، وهي خطة  في البلدان المستهدفة بشكل أساسنخطة عمل للنهوض بأعمال تدريب اإلعالميي

 تصلح 

األمر ممثلة ألقاليم جغرافية وسياسية متماثلة معها من حيث النظام السياسي، والمشكالت 

.قتصادية االجتماعية وقريبة منها في بعض األحيان من التركيبة السكانية

جدير بالذكر أن تلك المستخلصات والتوصيات قد حظيت بمناقشات موسعه في ورشة  ال

 نوفمبر وشارك 10 و9ولية التي أقيمت في فندق ميرديان عمان بالمملكة األردنية يومي 

، وقد تم تطويرها استجابة لكثير من مقترحات هؤالء )182( وأربعين خبيراً عربياً ودولياً

  .البناءةخبراء 

  .ستخلصات العامة

كن أن نخرج من هذه الدراسة بعدد من 

أن اإلعالميين العرب بشكل عام وفي الدول الست محل هذه الدراسة بوجه خاص  يعيشون في  .

تتسم باالستبداد السياسي بشكل عام مع اختالف درجاته وأشكاله،

ل خاص مع اختالف طرق ذلك و وسائلة، وتدني مستويات الدخل والنمو االقتصادي بما   بش

يؤدي إليه ذلك من تدني مستويات التعليم، والتكوين المهن

وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، وتدني األجور والمرتبات، فضال عن شيوع األفكار 

  ". ة والتكفيرية والتدين الشكلي المتشدد، والخوف من التجديدالماضوي

إن األوضاع المهنية  لإلعالميين العرب في الدول محل الدراسة على األقل  .

متدنية حيث يفتقر اإلعالميون العرب إلى كثير من المهارات " استثناءات هنا أو هناك 

 فيما عدا لبنان –ات الحية مثل اإلنجليزية بشكل كبير اإلعالمية والصحفية، ونتيجة جهلهم باللغ

وال تقوم نقابات وجمعيا.   فإنهم ال يستطيعون متابعة كل ما هو جديد في مهنتهم-

الصحفيين أو اإلعالميين بشكل عام بالواجب المنوط بها من حيث االهتمام برفع الكفاءة المهنية 

                                              
 .قائمة بأسماء الخبراء اللذين شاركوا في الندوة  ملحقة بنهاية هذا الباب -182
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وال تهتم . لمهنة بينهم، وال تراقب التزامهم بهالمنتسبيها، وال تقوم حتى بالترويج آلداب ا

 باستثناء صحيفتين لبنانيتين، وربما واحدة –ل عام الصحف الكبرى في البلدان الست  بشك

 بتدريب الصحفيين العاملين فيها أو غيرهم، كما ال تهتم محطات التلفزيون واإلذاعة –مصرية 

 ".لمهنة وسائل وأساليب ممارسة ا

3. 

 التعبير، رية

وربما 

ض 

ية  في البلدان الست، يعانون من قلة المعلومات القانون

يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم، فضالً عن أن مستوى مهنة المحاماة 

بشكل سريع حيث يعاني المحامون من انخفاض مستواهم المهاري 

4

شفاطة " يتمتع بذات المهارات األمر الذي أوجد 

المسته

أن هن .5

واإلع

إيجابية إليه الدراسة االستطالعية التي أجريت لحساب 

بعض

التدري

طريقة

ع الكفاءة المهنية لإلعالمي .6  في ميادين متعددة ولكن الحاجة أكثر نيإن هن

 -:إلحاحاً في رفع كفاءتهم المهنية الموضوعات التالية

إجادة اللغات وخاصة اللغة اإلنجليزية تحدثاً وكتابةً، واالستخدام العملي للحاسب اآللي  .6-1

وبرامجه المختلفة، وتطبيقات شبكة المعلومات الدولية في حفظ المعلومات ونشرها 

 على نبتدريب اإلعالميي

 ربما باستثناء المغرب –وسط معاناة مجتمعية من قيود قانونية على حرية التعبير بشكل عام 

يعانون من "  في البلدان العربية بشكل عام وفي البلدان الست بوجه خاص اإلعالميين فإن -

عدم وجود شبكات قانونية للدفاع عنهم في مواجهة بنية قانونية استبدادية معادية لح

ونظم قضائية غير مستقلة بالكامل على الرغم من وجود بعض القضاة المستقلين فيها، 

هناك بعض المؤسسات القانونية تحاول القيام بمثل هذا الدور في بعض األحيان وفي بع

ناألوقات ولكن من المؤكد أن اإلعالميي

المتاحة لديهم بما 

وممارسيها تنحدر 

 . والمعلوماتي

إن القنوات التلفزيونية قد استطاعت في العقد األخير أن تجتذب إليها أفضل العاملين في مجال  .

حافة المكتوبة دون وجود جيل تال لهم الص

في كثير من البلدان "  إعالمية أنتجت فراغا هائال أدى إلى انهيار الصحافة المكتوبة أو كاد

 .دفة، وعلى  رأسها لبنان

فاءة المهنية للصحفيين اك اهتماماً بدأ ينمو في األعوام األربعة األخيرة برفع الك

الميين العرب، إال أن هذا االهتمام لم يكن منظماً بشكل كاف يسمح بإحداث تأثيرات 

 في االتجاه المطلوب، فوفقاً لما انتهت

هدفة كانت متوسطة في الدراسة فإن درجة االستفادة من التدريبات التي جرت في البلدان المست

 األحيان وضعيفة في أحيان أخرى، ويرجع ذلك ألسباب متعددة بعضها نتيجة وقت 

ب، وبعضها نتيجة عدم وجود حوافز تشجع على أعمال التدريب، وبعضها راجع إلى 

 .  وضع المادة التدريبية وتوزيعها

اك حاجة ملحة لرف
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ويرها، بما في ذلك إنشاء المواقع التفاعلية على الشبكة وتطويرها تطوتبادلها  و

المرأة، "ارية، تحرير وتصميم الصفحات المتخصصة الصحفية، إنتاج التقارير اإلخب

ه .7 أ

يتعين أن يتم العمل حول 

 

7-1.

 .وبين القذف الممنوع.7-2

معلومات قانونية حول جرائم الكراهية وازدراء األديان والعقائد والعنصرية -7

 الحرب، لتجنبها عند التعبير عن آرائهم أو حال أعداد مواد إذاعية أو 

 جرائم انتهاك األسرار، وكيفية التعامل مع البنية القانونية 7

7.

 .صية

ونية الخاصة بجرائم إهانة  على التعامل مع البنية القانبة والتدري-7

 .حة والبرلمان ورأس الدولة وغيرها

أ .8

 20و19و18 و6االختيارية، خاصة المواد 

  .من العهد

 .وتحديثها

 إدارة عمليات التحرير في المؤسسات الصحفية، وأعمال أقسام التحرير المختلفة وقسم  .6-2

التحرير المركزي، وأعمال سكرتارية التحرير، والتصوير الصحفي، وأساليب التغطية 

، فضال عن فنون العمل الصحفي واإلعالمي "الخ .... الطفل– الرياضة –االقتصاد 

 .المختلفة

ناك عدم اهتمام واضح بأعمال التوعية القانونية لإلعالميين  وتقديم معلومات معمقة لهم  ن 

تعامل معها، وفي هذا اإلطار البيئة القانونية التي تحكمهم وكيفية ال

الجبهات التالية  -:على

التدريب على اللغة العربية ومفرداتها وتطبيقاتها ليمكن للصحفيين التعبير عن أنفسهم في  

قضايا حساسة دون ارتكاب جرائم القذف والسب والتشهير، بما في ذلك كيفية تحرير 

 . تخضع للتجريممقاالت صحفية أو مواد إعالمية ال

التدريب على التفرقة بين أعمال النقد المشروعة  

أعطاء  .3

والدعوة إلى

 .متلفزة

انونية حولإعطاء معلومات ق .4-

 .العربية المانعة من تداول المعلومات

إعطاء معلومات قانونية حول الفرق بين تغطية أخبار الشخصيات العامة وبين انتهاك  5-

الحق في الخصو

أعطاء معلومات قانوني .6

القوات المسل

ن هناك حاجة أساسية لتدريب اإلعالميين العرب بشكل مباشر على المنظومة الدولية الداعمة 

لحقوق اإلنسان وخاصة الحق في التعبير وعلى آليات استخدام وسائل الحماية الدولية المتوافرة 

  -:ى النحو التاليفي هذا الشأن عل

 تالتدريب على العهدين الدوليين والبرتوكوال .8-1
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المتحدة المتخصصة والتعليقات التوضيحية العامة الصادرة عنها ومدى 8

 .واعيد تقديمها وأهميتها.8

 .هميتهم.8

 بها والتعاطي مع .8

أنه ال .9

 -:فز ما يلياعل معها وتشمل تلك الحوا

ير، الناشرين، منتجي البرامج على إعطاء مسئوليات أعلى .9-1

 .وقت التدريب، وطبيعته وزمنهو

ة جيدة للمتفوقين في تلك التدريبات تشمل أما مبالغ مالية، أو هدايا 9

ب وأهدافها، وإعالن ميزانية التدريب بوضوح، عالن دائما عن الجهة الراعية للتدري

 . بالصدقية وتحظى بثقة اإلعالميين

 في األهمية عن باقي عناصر التدريب األخرى، وعلى  ذلك 10

دريب  . ي

بداية أعمال التدريب كما يفضل 11

رسل إليهم موجز حول المالحظات والنقاط التي تمت إثارتها في التدريب  ال

 . البريد اإللكتروني في أسرع وقت بعد نهاية التدريب

12

ترشيح متدربين جدد أو في محاولة االستفادة  المتدر

ملي  .منهم

13

ظمة إلصدار سالسل من  ومحا

خبرات والمهارات إلى هؤالء الذين  ا

لجان األمم  .2-

 .إلزاميتها

 آليات التقارير الموازية، وم 3-

يين وكيفية االتصال بهم، وأالمقررين الخاص 4-

المنظمات الدولية واإلقليمية المدافعة عن حرية التعبير وكيفية االتصال 5-

 .إنتاجها

 بد من توفير عدد من الحوافز األساسية لتشجيع الصحفيين ليس فقط على حضور 

التدريبات ولكن أيضاً على التف

االتفاق مع رؤساء التحر 

وأكثر تأثيرا للمشاركين المتفوقين في الدورات التي تعقد ألغراض تدريبهم، ويتعين لكي 

تثمر مثل تلك االتفاقيات أن يكون هؤالء ضمن الفريق الذي يجري استشارته في المادة 

التدريبية 

توفير حوافز مالي .2-

 أو منحة لتمضية فترة تدريب في إحدى – جهاز كمبيوتر محمول مثالً –عينية قيمة 

 .الصحف الكبرى اإلقليمية أو العالمية

اإل .9-3
واختيار منظمة شريكة تتمتع

إن توقيت التدريبات ال يقل -

جب مراعاة توقيت التدريب، ومدته، ومكان الت

ية إلى المتدربين قبل انه يتعين تسليم المادة التدريب -

متدربون دائماً أن ت

بواسطة البريد العادي أو

 وبعضهم البعض من ناحية وبين يحسن دائماً خلق نوع من العالقة ما بين المتدربين -

بين والجهة المنظمة واالستفادة منهم أما في 

 بعد ذلك في أعمال مماثلة أو تهيئة ظروف لتطبيق ما درسوه نظرياً في الواقع الع

استثناء دليل هنا أو هناك، انه ال توجد أدلة تدريبية ذات وزن في الدول المستهدفة، وب -

ولة من هذه المؤسسة أو تلك فإنه لم يكن هناك محاوالت من

ألدلة التدريبية المبسطة التي يمكن أن تنقل بعضا من ال
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تبة العربية م المك

 .  )183تعاني

  

إلى كثير من الجهد ليخرج بمحددات إرشادية عامة تصلح لوضع تصورات 

لخط

ويهد

  .أساسا أل العرب

  

د. 1 ا

جتمع  ته.1-1

مجتمع أكبر نظراً لدخول وافدين ، ما تلبث أن تتسع رويداً رويداً إلى Society localاألصلي

ج

مهنية، 

 ملكاتهم المهنية، عبر امتالك أدوات مهنية 

ك المجموعة بنقل خبراتها إلى اإلعالميين اآلخرين في بلدانها، فضالً عن قوم تل1-2

ة لدعم حرية األعالم، بما ذلك حمالت لتعديل 

م، أو 

وسائل 

  

نعتهم ظرف مختلفة وأسباب متباينة من حضور التدريبات، بما يعني أن

(الناحية  فقراً شديداً في هذه

  التوصيات األساسية: ثانياً

ال يحتاج الباحث 

ة متوسطة المدى من اجل رفع الكفاءة المهنية لإلعالميين العرب فضالً عن تزويدهم 

  .لالزمة لتأدية واجبهم المهني دون الخروج على محارم القانون اةبالمعارف القانوني

ف هذا القسم إلى محاولة رسم تصور أولي لخطة يمكن بعد مناقشتها وتنقيحها أن تكون 

عمال تدريب اإلعالميين

ف من الخطة   :له

 في قلب الم  Community for change للتغير جماعة بناء دف تلك الخطة إلى 

  -:، يكون من ضمن مهامها ما يليدد إليه

 الملتزمين نواإلعالمييمجموعة صغيرة من الصحفيين  تقديم نموذج يمكن اقتباسه ل.1- 1-1

بأخالقيات وقواعد مهنة األعالم ووفقا للمحددات باألداء المهني المحترف والملتزم 

عن طريق رفع الكفاءة ال.الواردة في العهد الدولي والمعاهدات المكملة له

والقانونية لهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لترقية

  .حديثة عن طريق االنفتاح على العالم

أن ت. 2- 

القيام بعدد من األنشطة الوطنية واإلقليمي

القوانين الجائرة أو ضمان تعليم أكثر فاعلية للراغبين في العمل في ميدان األعال

القتصادية لإلعالميين، أو دعم حرية إصدار وتملك تحسين األوضاع المهنية وا

  .األعالم المختلفة

                                               
 األدلة لالسـتفادة          وان183- في اإلعالن عن وجود تلك واضحاً اً لم يكن هذا االستنتاج صحيحاً يكون من المؤكد أن هناك قصور            

 . منها
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2

ميين في البلدان   تع

موها إلى ال تعل

اإلع

  :هي

 . على نحو أفضلمه

 ويشمل إكساب المتدربين معارف قانونية فيما الميين،

 بالهيئات م وتعريفهللمشتغلين في هذا الميدان،مستوى الوعي القانوني 

 . مة له

تبدأ من اليوم التالي إلقرارها بشكل المدة الزمنية لتنفيذ هذه الخطة هو خمس سنوات 

  -:نهائي وتقسم على النحو التالي

  . الترتيبات التنظيمية– الربع األول من العام –العام األول . 3-1

يتم خالل الربع األول من العام األول للمشروع بناء الهيكل التنظيمي للمشروع والذي  •

 :يتكون مما يلي

  .اللجنة االستشارية: أوالً

  ي؟ما ه. 1

اللجنة االستشارية هي الجهة الفنية الخاصة بالمشروع والتي تعمل على تطوير خطة عمله 

على ضوء ما تسفر عنه عملية التطبيق من مشكالت، وتساعد على خلق فرص لالستفادة من 

  . المتدربين ومساعدتهم على تنفيذ التدريبات التي تلقوها

  .مجال عمل الخطة. 

مل تلك الخطة على مستويين، المستوى األول هو اختيار عدد من اإلعال

مستهدفة، وتأهيلهم، ثم إعادتهم إلى بلدانهم ليبدأوا هم من جديد نقل الخبرات التي

وفق منهجية وتقدير لالحتياجات عربياً ومحلياً في ثالثة مجاالت أساسية الميين في بلدانهم 

 ويشمل إرساء بنية تفكير نقدي تقوم على مبادئ  واإلعالميين،التكوين الفكري للصحفيين •

 .الحرية واالستنارة والديمقراطية

 إكساب المتدربين مهارات مهنية،  ويشمل واإلعالميين،التكوين المهني للصحفيين •

 على أداء عملهموأساليب حرفية متقدمة تساعد

 واإلعالتكوين القانوني للصحفيين •

 والعاملين فيهما، باإلضافة إلى الصحافةعمل اإلعالم ويتصل بالتشريعات التي تنظم 

لتي تنظم حريات التعبير المختلفة وطرق النشر واإلعالن وكيفية التعاطي القوانين ا

بهدف رفع معها، 

والمنظمات المدنية التي توفر حماية قانوني

  المدة الزمنية. 3
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  ممن تتكون؟. 2

  :تتكون اللجنة االستشارية من

 .المستشار العلمي للمشروع •

 .ممثل عن مركز حماية وحرية الصحفيين •

 .ممثل عن كل مؤسسه من المؤسسات الممولة ألحد أنشطة المشروع •

خبير إعالمي من كل دولة تجري فيها أعمال تنفيذ المشروع، ويتعين أن يتبوء مقعداً  •

 .  ذات طابع إقليميقيادياً في إدارة مؤسسة صحفية أو إعالمية في بلده، أو في مؤسسة 

  : مواعيد اجتماعاتها. 3

تجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر، لتقييم سير العمل، ومناقشة ما سوف يتم في المستقبل من 

أعمال، ضمان تنفيذ خطة العمل على النحو الذي يحقق أفضل فائدة ممكنه، وتضع اللجنة اللوائح 

  .التي تحكم عملها

  :لجنة التسيير: ثانياً

تسيير هي اللجنة التي تتولى إدارة المشروع واتخاذ القرارات اليومية المتعلقة بسير لجنة ال

  :العمل فيه

  :تتكون اللجنة من: تشكيلها. 1

 .المستشار العلمي للمشروع •

 .ممثل عن مركز حماية وحرية الصحفيين •

 .ممثل عن كل مؤسسه من المؤسسات الداعمة للمشروع •

  :اختصاصاتها. 2

  :هام التاليةتقوم اللجنة بالم

اتخاذ القرارات الخاصة بتعيين العاملين في المشروع والخبراء وغيرهم وتحديد مكافأتهم  •

 .ومهامهم بعد أخذ رأي اللجنة االستشارية

 .تقييم المؤسسات الشريكة، وتحديد قدرتها على تنفيذ خطة المشروع في بلدانها •

والخبراء والمدربين وغيرهم من اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد مكافآت أعضاء اللجان  •

 .العاملين في المشروع ومتابعة العمل مع المؤسسات الشريكة

 .رفع تقارير عن تقدم العمل إلى اللجنة االستشارية •
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 .ة واعتماد التقارير المالية للمشروعالمسئولية عن انجاز التقارير الفني •

اجتماعات قطرية لمناقشة الخطة 

بار نتائج الدراسة االستطالعية التي أجريت 

 في كل بلد 

  . التسيير خالل أسبوعين من انتهاء كل ورشة عمل

الهد

: الوسيلة

مع مراع

3-2-

ل منظمة شريكة تر • شيح عدد من اإلعالميين المتميزين في بلدها بالمواصفات ي

  .التالية

  .أن ال يزيد سنه على ثالثين عاماً. 1- 3-2-1

  . أن يكون من الممارسين الفعليين لمهنة األعالم وله إنتاج منشور أو مذاع. 2- 3-2-1

جري أن يكون قد شارك في تدريبات سابقة حول أياً من الموضوعات التي سوف ي. 3- 1- 2- 3

  .العمل عليها

أن يكشف إنتاجه عن ذهنية متفتحة أو ذهنية قابلة للنقاش، وأال يكون في إنتاجه . 4- 3-2-1

  . أية دعاوى إلى الكراهية أو العنصرية أو إزدراء أديان وعقائد اآلخرين

  .مواعيد اجتماعاتها. 3-1

 تقدم العمل ومحاولة تذليل العقبات التي تعترض وتقديم تجتمع اللجنة مرة كل شهر لمراجعة

استشارات فنية للمؤسسات الشريكة، وتفوض اللجنة أحد أعضائها في اتخاذ القرارات اليومية في 

  .غير ادوار انعقادها

االتصال بالمؤسسات الشريكة،ودعوتها إلى تنظيم ستة  •

ها وترتيب االحتياجات التدريبية للصحفيين في كل بلد على حدة، وطريقة تنفيذها وإقرار

على ضوء المناقشات ومع األخذ في االعت

  .لحساب هذه الدراسة

 .تنفيذ ورش العمل المشار إليها في البند السابق خالل شهر واحد في نفس الوقت •

لعمل مرفقاً بها خطة العمل المقترحةترسل التقارير عن سير ورشات ا •

والميزانية التقديرية إلى لجنة 

  

  :  الربع الثاني والثالث، العمل على المستوى اإلقليمي–العام األول . 3-2

: عربية المستهدفةاختيار مدربين ومنسقين ومروجين للمشروع على مستوى البلدان ال: ف

 من البلدان العربية الستة،  اً وإعالمياً صحفي 60تنظيم أربع ورش عمل إقليمية لستين 

  .في كل قطر عربي على حدةواإلعالميين اة األوزان النسبية في عدد الصحفيين 

  .اختيار المتدربين على المستوى اإلقليمي. 1

طلب من ك
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ل في المشروع ويستطيع أن يوفر وقتاً مناسباً لذلك وأال أن يكون راغباً في العم. 5- 3-2-1

  .حالعناصر المؤهلة للترشي

حدود العدد المطلوب سوف يجري التعاقد معه للعمل في 

اً لتقارير التدريب، والتوصية  • تج

ي

  .مج التدريبي البرنا3-2

يق

تجرى جم

توزع 

 

           

  .ه مشاغله عن المشاركة في أي تدريبات يدعى إلى المشاركة فيهاتعوق

  .يفضل من تلقي دورات في إعداد المدربين أياً كانت الجهة المنظمة. 6- 3-2-1

تعرض الترشيحات على لجنة التسيير التي تختار من بينها، أفضلها بعد مراجعة جميع  •

 في يخطر المتدربون بان أفضلهم •

  .المشروع بأجر محدد كحافز إضافي على االنخراط في التدريب

تمع لجنة التسيير لتقييم نتائج العام، وتقييم المتدربين وفق

جري استبعاده ومن يجري التعاقد معه   .بمن 

مكونات. 2- 

سم المتدربون إلى فريقين كل فريق ثالثين فردا ويتلقى كل فريق أربع دورات تدريبية مكثفة 

يحضرها جميع المرشحين  يعها على التتالي في عمان، بيروت، القاهرة، الدار البيضاء،

  -:على النحو التالي

  .)184(دورة تدريبية في التكوين المعرفي

 .)185( في تطوير المهارات المهنيةدورة تدريبية 

                                      
  : يمكن تشمل تلك الدورة عدداً من الموضوعات التالية

 . األسس والمبادئ والتطبيق-التفكير النقدي

 .يمكن اإلفادة من العلوم االجتماعية في تطوير الحياة

 كيف تتشكل؟:  الباحث

184- 
• 
كيف  •

عقلية •

•
التعدد •

عنا •

•
يادة ومست •  .قبل الدولة القوميةحقوق

•
المجت •

الديمق •

 صراع أم تعاون؟: الحضارات في العالم •

 ما هي الشراكة؟ وهل نحن تابعون أم شركاء؟: العالقة بين الشمال والجنوب •
  : يمكن أن تشمل الدورة بعضاً من الموضوعات التالية185- 

 .الواقع والمرتجى: مفهوم الصحفي في العالم العربي •

 .تحقق على أرض الواقعالمعنى والمضمون وسبل ال.. التسامح 

 ما هي معوقات االندماج االجتماعي في العالم العربي؟.. ية وقبول اآلخر

 .صر الحكم الرشيد

 .المساواة بين الرجال والنساء، مع التركيز على زيادة حساسية المتدربين لقضايا النوع 

 اإلنسان في عالم متغير، قضايا التدخل الدولي والس

 .مبادئ الدولة الحديثة، وكيف تختلف عن الدولة في مرحلة ما قبل الحداثة 

 .مع المدني، تعريفه، مكوناته، دوره، أهميته، اإلطار التشريعي الذي ينظم عمله

 .الخ...راطية والثقافة العربية، عالقة تالقي أم انفصام أم انفصال
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 .)186(دورة تدريبية في مجال تعزيز الوعي القانوني 

 )187(،دورة تدريبية في مجال مهارات التدريب، وأنواعه المتعددة 

 
•
كيف  •

الحص •

 فن ال •

للمادة الصحفية؟ •  اختيار 

 
•
•
•
كيفية  •

• 
إعداد •

 ). الطفل– االقتصاد – الرياضة •

186-
•
 . والتعبير في التشريعات األوروبية والواليات المتحدة واسترالياة الصحافة•

 .صوصية

•

 .الك بسببه القانونكيف تكتب مقاال ال يط •

 .حقوق وواجبات الصحفي
   -:وتشمل تلك الدورة الموضوعات التالية187- 

 .طرق التدريب ووسائله •

 .التحضير بالمشاركة •

 .آليات التدريب •

 .تمثيل األدوار •

 .تقسيم مجموعات العمل •

 .تصميم برنامج تدريبي •

 .تقييم المشاركين •

 .كيفية الحصول على معلومات؟ مهارات التصنيف والتحليل والمقارنة 

 . التكنيكات واألساليب الحديثة-راء حوار صحفييمكن إج

  ما هي أبرز خصائص الخبر الجيد؟-ول على الخبر

.موضع الرأي في الكتابة الصحفية: صياغة في العمل الصحفي

العنوان 

 .إدارة المؤسسات الصحفية من الداخل •

 .ن حولهيتعامل الصحفي مع الضغوط التي تتولد مكيف •

 .صداقة أم مجرد معرفة عابرة.. عالقة الصحفي بالمصدر 

 .كيف يتعامل الصحفي مع إدارة صحفية متعنتة ال تؤمن بالتغيير 

 ؟كيف يجري التعامل مع هذا العالم الجديد. مهارات التعامل مع االنترنت ومهارات الصحافة اإلليكترونية  

 . كتابة الخبر

    .دراسة احتياجات السوق

  . التقارير اإلخبارية

–المرأة (مهارات العمل في الصحافة المتخصصة  

  :يمكن أن تشمل الدورة بعضاً من الموضوعات التالية 

 .حرية التعبير في التشريع الدستوري العربي والمواثيق الدولية والبيئة السياسية الحاضنة للتشريع 

حري 

من هو؟ وإلى أي حد يمكن إباحة القذف والسب في حقه، وانتهاك حقه في الخ.. الشخص العام •

 .جرائم النشر ذات الطابع السياسي في التشريع العربي المقارن •

 .القانون اإلقليمي العربيالقيود على تداول المعلومات بين الشرعية الدولية و 

 . كيف تدافع عن نفسك أمام القضاء •

 إلى أي حد يعتبر نشر أخبار الجرائم انتهاكا لحقوق اإلنسان؟ •

 .دور المحامين والقضاة في الدفاع عن حرية التعبير وإعالن األمم المتحدة بشأن استقالل مهنتي القضاة والمحاماة •

 .الملكية الفكرية •
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  .األخير الربع –العام األول . 3-3

حول أعمال التدريب التي تمت، وترتيب 

المتدرب

نهائ

إلبدا

  .مستوى القطريبدء العمل على ال

الهد

النها

  . كل بلد من البلدان المستهدفة

3-

ي اللجنة االستشارية والمنظمات الشريكة في 

عاة الفروق في 

                                                                                                                           

يقوم مستشار التدريب بعد دراسة تقارير المدربين 

ين من حيث مدى استيعابهم وقدراتهم، و نتائج تحليل استمارات التقييم، بكتابة تقرير تقييم 

ي عن أعمال التدريب، يرفع عن طريق لجنة التسيير وبعد دراسته فيها إلى اللجنة االستشارية 

  .ء مالحظاتها ومناقشة خطة العمل المقترحة

:   العام الثاني. 3-4

 في كل بلد من البلدان المستهدفة ليكون المجموع اً إعالمي150 – 100تدريب : ف

  . إعالمي1200 إلى 800ئي للمتدربين ما بين 

عقد ثمان دورات تدريبية في كل بلد مستهدف ووفقاً الحتياجاته، ونتائج ورش تحديد : الوسيلة

من المتدربين فياالحتياجات القطرية لمجموعة منتقاة 

  .  الربع األول–العام الثاني .1- 4

  .البدء في وضع األدلة التدريبية والتدريب على تنفيذها

 بعد أخذ رأ-تقوم لجنة التسيير. 1- 3-4-1

اء لوضع مجموعة من األدلة التدريبية   باالتفاق مع عدد من الخبر-البلدان المستهدفة 

 بشكل موحد  مع مرا–في الموضوعات الخاصة بالتدريبات القطرية 

 ونماذج استمارات التقييم القبلي والبعدي والنهائي، -الواقع المهني والقانوني لكل قطر 

 تضعها لجنة والتطبيقات العملية الخاصة بكل مادة نظرية، وفقاً للخطوط العامة التي

  .التسيير

 
 .تقييم البرنامج التدريبي •

 .استخدام أدوات التدريب •

 .إعداد الحزمة التدريبية •

 .قياس التفاعل في جلسات التدريب، وسبل تطويره •
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  .العام الثاني الربع الثاني. 2- 3-4

، كل ورشة لمدة ستة أيام يحضرها الم)188(ثالث ورشات عمل دربون المقترحون للعمل عقد 

دلة التدريبية، لشرح تلك األدلة للمدربين وتدريبهم على تنفيذها بشكل نظري 

.وعملي

 

 .المشار إليها

3-4- 

 المهني والثاني خاص في التكوين 

سوف باأل   

واإلعالم

قاً من عدة اعتبارات 

التيقن مما قدمه من مواد منشورة، وما أعده من مادة صحفية وإعالمية 

     

والخبراء واضعو األ

  

  .الثالثالعام الثاني الربع . 4-3- 3

تجهيز المادة التدريبية النهائية لكافة التدريبات القطرية في البلدان الستة،  .3-4-3-1

وطباعتها على ضؤ مخرجات ورش العمل 

 البدء في عملية اختيار المتدربين من األقطار العربية الستة المستهدفة على النحو .3-2

  -: التالي

ونة من ممثل عن المؤسسة الشريكة، ثالثة تشكل لجنة في كل بلد مستهدف مك. 1- 2- 3-4-3

خبراء في مجال األعالم، أحدهم مهتم باألداء

التدريب الذي  يعمل  وضاع القانونية، وممثل لفريق خاص  المعرفي والثالث

 -:في البلد الختيار المتدربين، على النحو التالي

، وتطلب من قة للصحفيين، ذات جوائز مالية معقولةتعلن اللجنة عن تنظيم مساب 

المشاركين فيها تقديم بعض نماذج من إنتاجهم الصحفي، باإلضافة إلى تحديد موضوع 

يطلب من الصحفيين المشاركين إعداد مواد صحفية أو إعالمية  حوله، وعلى  سبيل 

  المشاركين نييحدد اللجنة موضوعا مثل التسامح، وتترك للصحفيين المثال ت

 . حرية المعالجة، وطريقة االقتراب من هذا الموضوع

يجري تجهيز استمارات لقياس االستقرار النفسي للمشاركين، وإمكانية قبولهم تعديل  

 .فكرهم أو طريقتهم في العمل فيما لو اقتنعوا بأفكار جديدة، أو اكتشفوا وسائل جديدة

 الذين وقع نشة أفضل الصحفيين، واإلعالمييء لقاءات شخصية لمناقتقوم اللجنة بإجرا 

 .  عليهم االختيار لمناقشتهم شخصياً

تقوم اللجنة في ضوء ما سبق باختيار المشاركين في البرنامج انطال 

في مقدمتها 

                                            
ورشة لتنفيذ الدليل التدريبي الخاص بالمكون المعرفي، وورشة لتنفيذ الدليل الخاص بالمهارات المهنية، وورشة لتنفيذ  - 188

  .الدليل الخاص برفع الوعي القانوني
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الطبيعي أن يتحرر فيها من أية ضغوط قد تفرضها عليه خصيصاً للمسابقة والذي من 

إدارة الصحيفة أو المادة اإلعالمية، من أن لديه التزاماً بقضايا الحريات والديمقراطية 

 . في مجتمعه

 .ممكن أن تعترض عمله

 . إلى المتدربين،أو المناقشة

  .تحديد آليات التواصل بين المتدربين. لرابع.3-4

تقوم

توصياتها تواصل على مستوى 

االقتصادية . لجنة في كل بلد وعلى  ضوء ظروف البلد وأوضاعهتحدد ال

الحوافز 

     

 عاماً، وأن يكونوا 30 المشاركون ممن لم يتجاوزوا سن نيراعى أن يكون اإلعالميو 

، ممن لديهم القدرة على التعبير عن أنفسهم، من الممارسين للعمل الصحفي أو اإلعالمي

 .واالشتباك مع القضايا األساسية في المجتمع
 

  .منهجية التدريب. 3-2-2- 3-4

 .نقل معارف منظمة في أسلوب سهل إلى الصحفيين المتدربين 

 .التركيز على خبرة التعايش بين الصحفيين المشاركين في التدريب 

عرف على خبرات الصحفيين الكبار الذين لهم مسيرة إتاحة الفرصة أمام المتدربين للت 

ممتدة في العمل الصحفي، وهو ما يفتح أفاقاً أمام الصحفي حول الصعوبات والتحديات 

التي من ال

 .التركيز على التدريبات العملية 

عدم استخدام أسلوب المحاضرات واستبدالها بالحديث 
  

 العام الثاني الربع ا

 للجنة القطرية المشكلة الختيار المتدربين بوضع أساليب التواصل معهم، وترفع 

 إلى لجنة تسيير المشروع العتماد صيغة تواصل قومية أو صيغ

كل دولة مستهدفه، كما 

)189(.التي يجري منحها للمشاركين

                                            
  .ويمكن اعتماد احدى تلك الصيغ أو غيرها- 

إنشاء موقع إلكتروني للمشروع أو في كل بل 

 .ون حظر أو قيد

189

د يصبح بمثابة نافذة للمشاركين في التدريب للتعبير من خالله عن أرائهم بحرية •

د

عقد م •

•
ي

 .وضع أفكار لبرامج تلفزيونية والمشاركة جزئيا في رعايتها •

 .ؤتمر سنوي للمتدربين يكون أداة للتواصل بينهم، وهو ما يساعد على بناء مجتمع التغيير في قلب المجتمع األوسع

وتخصص مبالغ رمزية لمن . وعة ربع سنوية يسهم فيها الصحفيون بمقاالت وتحقيقات صحفية ومتابعاتإنشاء نشرة أو مطب 

 .شاركون في هذه المطبوعة
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3-

3-

 االحتياجات 

3-

المه

ر من أي مهارات أخرى، وذكر نحو  بحا

تدري

ر

في 

جرائية للدورات التدريبية على عدد من العناصر في ضوء 

  :في اإلجابة عن استمارات االستقصاءيين المغاربة كما بدا 

     

  العامين الثالث والرابع  . 5

  . تنفيذ التدريبات في الدول العربية المستهدفة.1- 5

تختلف احتياجات التدريب من قطر عربي آلخر حسب ما ورد في استمارات االستقصاء 

وفي ضوء هذا االختالف في تقدير.  تطبيقها في ست دول عربيةالتي جرى

  .سوف تصمم دورات تدريبية لكل قطر عربي على حدة

   المغرب.1-1- 5

يجري تصميم برنامج تدريبي خاص بصحفيي المغرب يركز على تطوير المهارات 

االستقصاء إلى أنهم ممن قاموا بملء استمارات % 92نية الخاصة بهم، فقد أشار نحو 

جة إلى تدريب على المهارات والقواعد المهنية أكث

  .أهمية تطوير الوعي القانوني للصحفيين% 68

ات  دور8انطالقاً مما سبق يمكن القول بأنه سوف يجري إعداد برنامج تدريبي يشمل 

 كل ثالثة أشهر، سوف تشمل دورتين بواقع دورة تدريبيةعامين بية موزعة على 

يبيتين في مجال التكوين المعرفي، و  دورة دورات في مجال تطوير المهارات المهنية، و5تد

  .مجال تعزيز الوعي القانوني للصحفيين

وتنطوي الجوانب اإل

تفضيالت الصحف

االستعانة بمدربين قادرين على توصيل األفكار، والتواصل مع المتدربين دون النظر  

من المبحوثين إلى عدم اعتدادهم بجنسية % 72إلى جنسيتهم، حيث أشار ما يقرب من 

 .المدرب

تدريبية يومياً،  خمسة أيام عمل بواقع ثمان ساعات -مدة الدورة التدريبية أربعة أيام 

 ..على أن تصل مدة الجلسة التدريبية من ساعة إلى ساعتين

االعتماد على ورش العمل، باإلضافة إلى الحوار مع القيادات الصحفية، والخبراء عبر  

 .األسئلة واألجوبة

                                                                                                                       
 للصحفيين واإلعالميين  التواصل مع الجهات الدولية التي تعنى بتدريب الصحفيين واإلعالميين من أجل توفير فرص تدريبية 

 . مشاركين في البرنامج في محطات أو صحف دولية أو عربية مرموقة

•
ال

 .إعطاء مكافأة مجزية ألفضل المشاركين في التدريب، أو بدالت نقدية للمشاركين •
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3-

ممن قاموا بملء استمارات االستقصاء إلى أنهم % .77المه

ر من أي مهارات أخرى، وذكر نحو 

المه

تدري

تدري

دوو

ر في ضوء 

  :فيين اللبنانيين كما بدا في اإلجابة عن استمارات االستقصاء

من 

 على ورش العمل، باإلضافة إلى الحوار مع القيادات الصحفية، والخبراء عبر 

 3 -

 

استمارات االستقصاء 

تسلم المادة التدريبية في بداية الدورة، على أن ترسل للمشاركين المالحظات وخالصة  

ي جرت في غضون أسبوع من انتهاء أعمال الدورةالمناقشات الت

   لبنان.1-2- 5

يجري تصميم برنامج تدريبي خاص بالصحفيين اللبنانيين يركز على تطوير المهارات 

4نية الخاصة بهم، فقد أشار نحو 

هنية أكثبحاجة إلى تدريب على المهارات والقواعد الم

من المشاركين أهمية تطوير % 60فيما ذكر . أهمية تطوير الوعي القانوني للصحفيين% 51

  .ارات التقنية في مجال الحاسوب واالنترنت

 دورات 8انطالقا مما سبق يمكن القول بأنه سوف يجري إعداد برنامج تدريبي يشمل 

دورتين :   بواقع دورة تدريبية كل ثالثة أشهر، سوف تشملينعامبية موزعة على 

 ، دورات في مجال تطوير المهارات المهنية4بيتين في مجال التكوين المعرفي، و

  .في مجال تعزيز الوعي القانوني للصحفيينرتان 

وتنطوي الجوانب اإلجرائية للدورات التدريبية على عدد من العناص

لصحتفضيالت ا

االستعانة بمدربين قادرين على توصيل األفكار، والتواصل مع المتدربين دون النظر  

من المبحوثين إلى عدم اعتدادهم بجنسية % 67إلى جنسيتهم، حيث أشار ما يقرب من 

 .المدرب

ام بواقع ثمان ساعات تدريبية يومياً، على أن مدة الدورة التدريبية تصل إلى أربعة أي 

ساعة إلى ساعتين  ..تصل مدة الجلسة التدريبية 

االعتماد 

 .األسئلة واألجوبة

وخالصة تسلم المادة التدريبية في بداية الدورة، على أن ترسل للمشاركين المالحظات  

 .المناقشات التي جرت في غضون أسبوع من انتهاء أعمال الدورة

   األردن.5-1-3

تطوير  يجري تصميم برنامج تدريبي خاص بالصحفيين األردنيين بحيث يركز على

ممن قاموا بملء % 80المهارات المهنية الخاصة بهم، فقد أشار نحو 
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لى المهارات والقواعد المهنية أكثر من أي مهارات أخرى، إلى أنهم بحاجة إلى تدريب ع

% 57أهمية تطوير الوعي القانوني للصحفيين، بينما ذكر أكثر من % 74.3ر نحو 

ورة تطوير

وذك

  .ضر المهارات التقنية في مجال الحاسوب واالنترنت

دورتين :  كل ثالثة أشهر، سوف تشملتدري

في 

  :االستقصاء

األفكار، والتواصل مع المتدربين دون النظر 

ل للمشاركين المالحظات وخالصة تسلم المادة التدريبية في بداية الدورة، على أن ترس 

3-

تدريبي يشمل   ات دور8برنامج

تين دور: تدريبية موزعة على ثالث سنوات بواقع دورة تدريبية كل ثالثة أشهر، سوف تشمل

ت ا دور8انطالقاً مما سبق يمكن القول بأنه سوف يجري إعداد برنامج تدريبي يشمل 

بواقع دورة تدريبيةعامين بية موزعة على 

دورة  دورات في مجال تطوير المهارات المهنية، و5تدريبيتين في مجال التكوين المعرفي، و

  .مجال تعزيز الوعي القانوني للصحفيين

اصر في ضوء وتنطوي الجوانب اإلجرائية للدورات التدريبية على عدد من العن

تفضيالت الصحفيين األردنيين كما بدا في اإلجابة عن استمارات 

االستعانة بمدربين قادرين على توصيل  

من المبحوثين إلى عدم اعتدادهم بجنسية % 63.4إلى جنسيتهم، حيث أشار ما يقرب من 

 .المدرب

يبية ال تقل عن أربعة أيام بواقع ثمان ساعات تدريبية يوميا، على أن مدة الدورة التدر 

 ..تصل مدة الجلسة التدريبية من ساعة إلى ساعتين

االعتماد على ورش العمل، باإلضافة إلى الحوار مع القيادات الصحفية، والخبراء عبر  

 .األسئلة واألجوبة

 .المناقشات التي جرت في غضون أسبوع من انتهاء أعمال الدورة

   البحرين.1-4- 5

يجري تصميم برنامج تدريبي خاص بصحفيي البحرين يركز على تطوير المهارات 

ممن قاموا بملء استمارات االستقصاء أنهم بحاجة % 86المهنية الخاصة بهم، فقد أشار نحو 

% 68 تدريب على المهارات والقواعد المهنية أكثر من أي مهارات أخرى، وذكر نحو إلى

أهمية تطوير المهارات التقنية % 56أهمية تطوير الوعي القانوني للصحفيين، فيما ذكر نحو 

  .في مجال الحاسوب واالنترنت

انطالقاً مما سبق يمكن القول بأنه سوف يجري إعداد  
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 2 دورات في مجال تطوير المهارات المهنية، و5ل التكوين المعرفي، وفي مجاتدريبيتين 

  .مجال تعزيز الوعي القانوني للصحفيين

من المبحوثين إلى تفضيلهم المدرب % 52حو أشار ن

. 

وأشار ما يقرب من ربع عدد . السيما في مجال إدارة المؤسسات الصحفية

  . الصعيد العالمي فضال عن احتياجهم  تدريب على المهارات والقواعد المهنية

  دورات 8شمل 

دورة في 

 من العناصر في ضوء وتنطوي الجوانب اإلجرائية للدورات التدريبية على عدد

  :تفضيالت الصحفيين في البحرين كما بدا في اإلجابة عن استمارات االستقصاء

االستعانة بمدربين قادرين على توصيل األفكار، وأشار الصحفيون إلى أهمية أن يكون  

 .المدربون من الشخصيات العامة بغية التأثير على المتدربين

ولكن .  التواصل مع المتدربين 

وفي كل األحوال فإن هذا التباين . إلى تفضيل المدرب العربي% 44األجنبي فيما أشار 

 .يكشف أن جنسية المدرب مهمة بالنسبة للتدريب

مدة الدورة التدريبية تصل إلى خمسة أيام، بواقع ثمان ساعات تدريبية يومياً، على أن  

 .لتدريبية من ساعة إلى ساعتينتصل مدة الجلسة ا

االعتماد على الزيارات الميدانية ألماكن العمل، باإلضافة إلى ورش العمل، باإلضافة  

 .إلى الحوار مع القيادات الصحفية، والخبراء عبر األسئلة واألجوبة

تسلم المادة التدريبية قبل بداية الدورة أو على أقل تقدير في اليوم األول منها على أن  

سل للمشاركين المالحظات وخالصة المناقشات التي جرت في غضون أسبوع من تر

انتهاء أعمال الدورة

   اليمن.1-5- 3-5

يجري تصميم برنامج تدريبي خاص بصحفيي اليمن يركز على تطوير المهارات المهنية 

الخاصة بهم و

حوثين ممن قاموا بملء استمارات االستقصاء إلى أهمية االنفتاح على خبرة المؤسسات المب

الصحفية على

 انطالقاً مما سبق يمكن القول بأنه سوف يجري إعداد برنامج تدريبي ي

 دورتين   بواقع دورة تدريبية كل ثالثة أشهر، سوف تشملمينعاتدريبية موزعة على 

 دورة دورات في مجال تطوير المهارات المهنية، و5تدريبيتين في مجال التكوين المعرفي، و

وسوف يتم التركيز في الدورات التدريبية . في مجال تعزيز الوعي القانوني للصحفيين

ية، وسبل االرتقاء بالوضع المؤسسي، واألخذ للصحفيين اليمنيين على مهارات اإلدارة الصحف

  .بأساليب اإلدارة الجيدة على صعيد المؤسسات الصحفية
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وتنطوي الجوانب اإلجرائية للدورات التدريبية على عدد من العناصر في ضوء 

  :تفضيالت الصحفيين  كما بدا في اإلجابة عن استمارات االستقصاء

من المبحوثين إلى % 67 أشار ما يقرب من 

أهمية % 38من المبحوثين إلى تفضيلهم هذا األسلوب في التدريب، فيما ذكر % 41من 

 .الزيارات الميدانية للمؤسسات الصحفية

تسلم المادة التدريبية في بداية الدورة، على أن ترسل للمشاركين المالحظات وخالصة  

% 78و وأشار نح. المناقشات التي جرت في غضون أسبوع من انتهاء أعمال الدورة

من المبحوثين إلى أهمية تلقيهم النقاط المرجعية للجلسات قبل بدء التدريب حتى يتمكنوا 

أن ترسل لهم المادة % 46من متابعة العمل، والتحضير لموضوع التدريب، وفضل نحو 

 .التدريبية في صورتها النهائية قبل بدء التدريب حتى يستعدوا بشكل كاف

   مصر.1-6- 3-5

امج تدريبي خاص بالصحفيين المصريين يركز على تطوير المهارات يجري تصميم برن

ممن قاموا بملء استمارات االستقصاء إلى أنهم % 68.2المهنية الخاصة بهم، فقد أشار 

أهمية تطوير الوعي % 61بحاجة إلى تدريب على المهارات والقواعد المهنية، وذكر نحو 

المهارات التقنية في مجال الحاسوب على زيادة % 54القانوني للصحفيين، فيما ركز 

  .واالنترنت

ات دور 8انطالقا مما سبق يمكن القول بأنه سوف يجري إعداد برنامج تدريبي يشمل

دورتان :  بواقع دورة تدريبية كل ثالثة أشهر، سوف تشملعامينتدريبية موزعة على 

 3ات المهنية، و دورات في مجال تطوير المهار3تدريبيتان في مجال التكوين المعرفي، و

  .دورات في مجال تعزيز الوعي القانوني للصحفيين

وتنطوي الجوانب اإلجرائية للدورات التدريبية على عدد من العناصر في ضوء 

  :تفضيالت الصحفيين المصريين كما بدا في اإلجابة عن استمارات االستقصاء

ين على توصيل األفكار، والتواصل مع االستعانة بمدربين واسعي اإلطالع قادر 

المتدربين دون النظر إلى جنسيتهم، حيث

 .عدم اعتدادهم بجنسية المدرب

 .مدة الدورة التدريبية ال تقل عن خمسة أيام عمل 

 االعتماد على الحوار المفتوح مع الخبراء والقيادات المتخصصة حيث أشار ما يقرب 
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ظر تدربين دون الناالستعانة بمدربين قادرين على توصيل األفكار، والتواصل مع الم 

ا ي ، عتدادهم بجنسية % 5إلى  من المبحوثي

 .المدرب

مدة الدورة التدريبية تصل إلى أربعة أيام،  

تصل مدة الجلسة التدريبية إلى ساعة واحدة

 االعتماد على ورش العمل وأساليب الم 

الصحفية، والخبراء عبر األسئلة واألجوبة، 

تسلم المادة التدريبية في بداية الدورة، على  

المناقشات التي جرت في غضون أسبوع 

  :تدريب على مهارات اللغات األجنبيةال. 2- 3-5

ممن شاركوا في .2-1- 3-5  ترشح كل مؤسسة شريكة أفضل 

التدريبات، على أن ت 

لجامعة 2-  الت  ري

 أو المركز الثقافي الفرنسي في كل بلد ةياألمريك

لتطوير أداء اإلعالميين المختارين في اللغة الت 

  .حسب قدرتهم وإمكاناتهم
 
نقاش لتبادل الخبرات بين القيادات الصحفي. 3- 3-5

باإلضافة إلى عقد عدد من ورش تبادل الخبرات 

الصحفية في الدول الست مع عدد من الخبراء المحلي 

 يتعلق بتطوير األداء المهني للقيادات الصحفية ال

الصحافة واإلعالم، ويترك للمؤسسات الشريكة باالش 

اختيار المشاركين   .ستشارية تحديد موضوعات تلك الورش التدريبية و

أجازة ويراع أن ال تزيد أعمال تلك الورشات عن يومين فقط في كل مرة ويمكن عقدها أثناء 

  .نهايات األسبوع في احد المنتجعات لضمان أقصى انتباه من المشاركين

6.1قرب من  ن إلى عدم اجنسيتهم حيث أشار م

 بواقع ثمان ساعات تدريبية يوميا، على أن

. 

حاكاة، باإلضافة إلى الحوار مع القيادات

 .والتطبيقات على المهارات الصحفية

 أن ترسل للمشاركين المالحظات وخالصة

أعمال الدورةمن    .انتهاء

عشرة صحفيين وإعالميين 

اختيارها إلى الل  .جنة االستشارية لمراجعتها

فاق مع كل

قدم معايير

من المجلس الثقافي البريطاني أو ا يج.2-5-3 البحث ا

 من البلدان المستهدفة لتمويل برنامج متكامل

ي يرغبون فيها لمدة من عام وحتى عامين

  .نة المحلية، وخبراء مهنيي

 بين المستويات القيادية العليا في المؤسسات

ين واإلقليمين والدوليين لتبادل الخبرات فيما

ثة فيعليا، وإطالعهم على التقنيات الحدي

تراك مع لجنة التسيير وبعد أخذ رأي اللجنة

مواعيدها وتحديد معايير  اال
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  .العام الخامس. 3-6

  .قياس األثر

يرمي قياس األثر إلى التعرف على ما حصل  التدريبية من 

ضوء مهارات وقدرات، والتيقن من أن األغراض األساس

الهدف األساسي لخطة العمل التدريبية سواء على الم 

  من أجل التغييCommunityصغير من الصحفيين 

  :قياس األثر سوف يشمل بعدين أساسيين

 البعد األول يشمل التيقن من استيفاء الجوان 

 التخطيط للدورة، المشاركون، الميزانية، الب

ستجدات  أن كل ما سبق جرى وفق البرنامج أو ا

طرأت على البيئة المحيطة بالدورة التدريبية

فإذا كان البعد األول يركز  ثاني يركز على ما يمكن تسميته با البعد ال 

 eعلى المخرج من الدورة 

عليه كي  الثاني أي التأثير يجري الت

ا ومالمح التغيير التي طرأت على االتج

 . ممارسته للمهنة

  :وسوف تجري عملية التقييم على النحو التالي

تقارير المدربين، يجري طلب تقارير مف . 3-6-1

  .الذين شاركوا فيه

 تحليل نتائج استمارات التقييم القبلية . 3-6-2

  .وتغيير أفكارهم

تحليل نتائج استمارات التقييم النهائي من ال. 3-6-3

 اإلنتاج المتابعة إلزام المؤسسات الشريكة ب. 3-6-4

 التنوع والتغير في التعامل مع القضايا، والتحوالت 

 هذا فضالً عما يحدثه اإلنتاج   أو ينتج،فيما يكتب

خالل  ويجري قياس التحول ،ودرجة انفعال الرأي العام به

  .إلى لجنة التسييرستة أشهر التالية للتدريب، ويجري إرسال التقرير 

عليه المشاركون في الدورات

في . ية للبرنامج التدريبي قد تحققت

ستويين القطري واإلقليمي، وهو خلق مجتمع

فإن. Societyر في داخل المجتمع األكبر 

وتشمل: في البرنامج التدريبيب اإلجرائية 

التيقن من.. رنامج، إدارة الدورات التدريبية

لخطة الموضوعة سلفا، وإن أي م

 . جرى التعامل معها بجدية

.Impactلتأثير 

Outcomوهو ،

عرف 

 أمر يسهل حصره وتحديده رقمياً، فإن البعد

فياً، أي من خالل متابعة التطور والتحول

هات الفكرية للصحفي المتدرب في مجال

صلة عن التدريب ووقائعه من كل المدربين

للتعرف على نقد المتدربينوالبعدية لكل تدريب 

  .متدربين لمعرفة انطباعاتهم

للوقوف علىصحفي أو اإلعالمي للمتدربين 

لوب المعالجة، ومراعاة الجوانب المهنيةفي أس

الصحفي من جدل وأثر في المحيط العام،

 الكيفي في االتجاهات الفكرية للصحفي

ال
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 جأو النشرة الدورية أو الموقع متابعة . 6-5- 3 

المتدربين  لمعرفة تطورات أدائهم ور

الت في الوضع المهني والوظيفي . 3-6-6 مالحظة ما سوف يؤدي 

 تقارير بذلك إلى لوإرسالللصحفيين 

بمعاونة . 3-6-7 ل تعرض تلك التقارير على 

و خبير تقييم عربي من غير الدول المست

 تجتمع لجنة التسيير للنظر ف. 3-6-8

 .التالية

لنشر إنتاغيرها من األدوات التي ستخصص 

  . إلى لجنة التسيير

من تحو

فع تقارير بذلك

إليه التدريب 

  .جنة التسيير

لجنة التسيير ا

هدفة وخبير د

ي كيفية االستفا

تي تقوم بدراستها وتقييم المشروع 

  .لي، وتشر تقرير التقييم

انهم وما هي المرحلةدة من المتدربين في بلد
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   العرب في البلدان المستهدفةخطة العمل الخاصة بتدريب الصحفيين واإلعالميين: أوال

  مالحظات مهام فرعيةمهام رئيسية الربع السنة

  األول  األولى
الترتيبات 

  التنظيمية
تشكيل اللجنة  

 االستشارية

  ما هي؟

 اللجنة االستشارية هي الجهة الفنية الخاصـة      

بالمشروع والتي تعمل على تطـوير خطـة        

عملة على ضوء ما تسفر عنه عملية التطبيق        

من مشكالت، وتساعد علـى خلـق فـرص         

لالستفادة من المتدربين ومساعدتهم على تنفيذ      

  . التدريبات التي تلقوها

  ممن تتكون؟. 2-1-1-2

  :تتكون اللجنة االستشارية من

 .المستشار العلمي للمشروع

 . حماية وحرية الصحفيينممثل عن مركز

ممثل عن كل مؤسسه من المؤسسات الممولة       

 .ألحد أنشطة المشروع

خبير إعالمي من كل دولة تجري فيها أعمال        

تنفيذ المشروع، ويتعين أن يتبوأ مقعداً قياديـاً        

في إدارة مؤسسة صحفية أو إعالمية في بلده،        

 .  أو في مؤسسة ذات طابع إقليمي

  : ماعاتهامواعيد اجت. 2-1-1-3

تجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر، لتقييم سـير         

العمل، ومناقشة ما سوف يتم في المستقبل من        

أعمال، ضمان تنفيذ خطة العمل على النحـو        

الذي يحقق أفضل فائدة ممكنة، وتضع اللجنة       

 .اللوائح التي تحكم عملها
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تشكيل لجنة  

 التسيير

دارة المشروع واتخـاذ    لجنة التسيير هي اللجنة التي تتولى إ      
  :القرارات اليومية المتعلقة بسير العمل فيه

  :تتكون اللجنة من:  تشكيلها
 .المستشار العلمي للمشروع

 .ممثل عن مركز حماية وحرية الصحفيين
 .ممثل عن كل مؤسسه من المؤسسات الداعمة للمشروع

  :تقوم اللجنة بالمهام التالية: اختصاصاتها
صة بتعيين العـاملين فـي المـشروع         اتخاذ القرارات الخا  

والخبراء وغيرهم وتحديد مكافآتهم ومهامهم بعد اخـذ رأي         
 .اللجنة االستشارية

تقييم المؤسسات الشريكة، وتحديد قدرتها على تنفيذ خطـة         
 .المشروع في بلدانها

اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد مكافـآت أعـضاء اللجـان          
املين فـي المـشروع     والخبراء والمدربين وغيرهم من الع    
 .ومتابعة العمل مع المؤسسات الشريكة

 .رفع تقارير عن تقدم العمل إلى اللجنة االستشارية
المسئولية عن إنجاز التقارير الفنية واعتماد التقارير الماليـة         

 .للمشروع
  . مواعيد اجتماعاتها

تجتمع اللجنة مرة كل شهر لمراجعة تقدم العمـل ومحاولـة        
ات فنيـة          تـي تعتـرض وتقيـد استـشارتذليل العقبات ال  

للمؤسسات الشريكة، وتفوض اللجنة أحد أعضائها في اتخاذ        
  .القرارات اليومية في غير أدوار انعقادها

 االتصال بالمؤسسات الشريكة، ودعوتها إلى تنظـيم سـتة         
اجتماعات قطرية لمناقشة الخطة وطريقة تنفيذها وإقرارهـا        

فيين في كل بلـد علـى       وترتيب االحتياجات التدريبية للصح   
حدة، على ضوء المناقشات ومع األخذ في االعتبـار نتـائج     

  .الدراسة االستطالعية التي أجريت لحساب هذه الدراسة
تنفيذ ورش العمل المشار إليها في البند السابق خالل شـهر           
واحد في نفس الوقت، بواقع ورشة عمل كل شهر في بلـد            

  .مختلف
لعمل مرفقـا بهـا خطـة        ترسل التقارير عن سير ورش ا     

العمل المقترحة في كل بلد والميزانية التقديرية إلـى لجنـة           
  . التسيير خالل أسبوعين من انتهاء كل ورشة عمل

 الربع الثاني والثالث، العمـل علـى المـستوي          – العام األول   
  : اإلقليمي
اختيار مدربين ومنسقين ومروجين للمشروع علـى       : الهدف

تنظـيم أربعـة    : الوسيلة: المستهدفةمستوى البلدان العربية    
           صـحفي وإعالمـي  مـن60ورش عمل إقليمية لستين     

البلدان العربية الستة، مع مراعاة األوزان النسبية في عـدد          
 .الصحفيين واإلعالميين في كل قطر عربي على حدة
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ــاني  الث

 والثالث 

العمل علـى   

ــستوى  المـ

ا إلقليمي

ــار  اختيــ

مــــدربين 

ــسقين  ومنـ

ــروجين  وم

مـــشروع لل

على مستوى  

ــدان  البلــ

العربيــــة 

ــستهدفة : الم

ــيلة : الوسـ

تنظيم أربـع   

ورش عمــل 

إقليمية لستين  

  صحفيا   60

موإعال  من   

ــدان  البلــ

العربيــــة 

الستة، مـع   

مراعــــاة 

األوزان 

النسبية فـي   

ــدد  عـــ

ــصحفيين  ال

واإلعالميين 

في كل قطر   

عربي علـى   

 حدة

يطلب من كل منظمة شريكة ترشيح عدد من        
في بلدها بالمواصـفات     تميزين اإلعالميين الم 

  .التالية
  .أن ال يزيد سنه على ثالثين عاما

أن يكون من الممارسـين الفعليـين لمهنـة         
  . األعالم وله إنتاج منشور أو مذاع

أن يكون قد شارك في تدريبات سابقة حـول         
أيا من الموضوعات التي سوف يجري العمل       

  .عليها
نيـة  أن يكشف إنتاجه عن ذهنية متفتحة أو ذه       

قابلة للنقاش، وأال يكون في إنتاجه أية دعاوى        
إلى الكراهية أو العنصرية أو ازدراء أديـان        

  . وعقائد اآلخرين
أن يكون راغبا في العمـل فـي المـشروع          
ويستطيع أن يوفر وقتا مناسبا لذلك وأال تعوقه        
مشاغلة عن المشاركة في أي تدريبات يدعي       

  .إلى المشاركة فيها
ورات في إعداد المـدربين      يفضل من تلقى د   

  .أيا كانت الجهة المنظمة
تعرض الترشيحات على لجنة التسيير التـي       
تختار من بينها، أفضلها بعد مراجعة جميـع        

  .حالعناصر المؤهلة للترشي
يخطر المتدربون بان أفضلهم في حدود العدد       
المطلوب سوف يجري التعاقد معه للعمل في       

علـى  د كحافز إضـافي        المشروع بأجر محد
  .االنخراط في التدريب

تجتمع لجنة التسيير لتقييم نتائج العام، وتقيـيم        
المتدربين وفقا لتقارير التدريب، والتوصـية      
  .بمن يجري استبعاده ومن يجري التعاقد معه

يقسم المتدربون إلى فريقين كل فريق ثالثـين        
فرداً ويتلقى كل فريق أربع دورات تدريبيـة        

لتتالي في عمـان،    مكثفة تجرى جميعها على ا    
بيروت، القاهرة، الدار البيـضاء، يحـضرها       

  .جميع المرشحين
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الربـــع 

  األخير

العمل علـى   

ــستوى  المـ

 اإلقليمي

 

يقوم مستشار التدريب بعد دراسـة تقـارير        

المدربين حول أعمال التدريب التـي تمـت،        

وترتيب المتدربين من حيث مدى اسـتيعابهم       

ارات التقيـيم،   وقدراتهم، و نتائج تحليل استم    

بكتابة تقرير تقييم نهائي عن أعمال التدريب،       

يرفع عن طريق لجنة التسيير بعد دراسته إلى        

اللجنة االستشارية إلبداء مالحظاتها ومناقشة     

خطة العمل   .المقترحة

الربـــع 

  األول 

 100تدريب  

– 150 

إعالمي فـي   

كل بلد مـن    

ــدان  البلــ

المــستهدفة 

ــون  ليكــ

ــوع  المجمـ

ــائي  النهــ

للمتدربين ما  

 إلى  800بين  
1200 
  .إعالمي

ــي  ــدء ف الب

وضع األدلة  

ــة  التدريبيـ

والتـــدريب 

  على تنفيذها

 بعـد أخـذ رأي اللجنـة        -تقوم لجنة التسيير  

االستشارية والمنظمات الشريكة في البلـدان      

مع عدد من الخبـراء          باالتفاق -المستهدفة  

لوضع مجموعة من األدلـة التدريبيـة فـي         

 –عات الخاصة بالتدريبات القطريـة      الموضو

بشكل موحد  مع مراعاة الفروق في الواقـع         

 ونمـاذج   -المهني والقـانوني لكـل قطـر        

استمارات التقييم القبلي والبعـدي والنهـائي،       

والتطبيقات العملية الخاصة بكل مادة نظرية،      

وفقا للخطوط العامـة التـي تـضعها لجنـة          

  .التسيير

ــام  العـ

 الثاني

الربـــع 

  الثاني

ــدريب  تــ

ــ دربين المـ

 على األدلة

عقد ثـالث   

  ورشة عمل، 

  

كل ورشة لمدة ستة أيام يحضرها المـدربون        

المقترحون للعمل والخبراء واضـعو األدلـة       

التدريبية، لشرح تلك األدلة للمدربين وتدريبهم      

على تنفيذها بشكل نظر  .ي وعملي
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ــام  العـ

الثا ني

الربـــع 

الث  الث

ــار  اختيــ

المتـــدربين 

ــى  علـــ

ــستوى  المـ

 القطري 

جهيز المـادة   ت
التدريبية النهائية  
لكافة التدريبات  
ــي  ــة ف القطري
البلدان الـستة،   
وطباعتها على  
ضوء مخرجات  
ورش العمـــل 

 .المشار إليها
البدء في عملية   
اختيــــــار 
المتدربين مـن   
األقطار العربية  
الستة المستهدفة  
ــو  ــى النح عل

  -:التالي
 تشكل لجنة في   
كل بلد مستهدف   
مكونة من ممثل   

سـسة  المؤ  عن 
الشريكة، ثالثة  
خبراء في مجال   
األعالم، أحدهم  
ــاألداء  مهــتم ب
المهني والثاني  
ــي   ــاص ف خ
ــوين  التكـــ
المعرفـــــي 
والثالث خـاص   
ــاع  باألوضــ
القانونية، وممثل  
لفريق التدريب  
ــوف  ــذي س ال
يعمل في البلـد    
ــار  الختيـــ

 المتدربين

تعلن اللجنة عن تنظيم مسابقة للصحفيين، ذات       
طلب من المـشاركين    جوائز مالية معقولة، وت   

فيها تقديم بعض نماذج من إنتاجهم الصحفي،       
باإلضافة إلى تحديد موضـوع يطلـب مـن         
الصحفيين المشاركين إعداد مواد صـحفية أو       
إعالمية  حوله، وعلى  سبيل المثـال تحـدد          
اللجنة موضـوعا مثـل التـسامح، وتتـرك         

  المـشاركين حريـة      نللصحفيين واإلعالميي 
قتــراب مــن هــذا ة اال المعالجــة، وطريقــ

 . الموضوع
يجري تجهيز استمارات لقيـاس االسـتقرار       
النفسي للمشاركين، وإمكانية قبـولهم تعـديل       
فكرهم أو طريقتهم في العمل فيما لو اقتنعـوا         

 .بأفكار جديدة، أو اكتشفوا وسائل جديدة
تقوم اللجنة بإجراء لقاءات شخصية لمناقـشة       

ـ    نميي   ع  اللـذين وق أفضل الصحفيين، واإلعال
 .  عليهم االختيار لمناقشتهم شخصياً

تقوم اللجنة في ضـوء مـا سـبق باختيـار            
المشاركين في البرنامج انطالقـاً مـن عـدة         
اعتبارات في مقدمتها التيقن مما قدمـه مـن         
مواد منشورة، وما أعده من مـادة صـحفية         
وإعالمية خصيصا للمـسابقة والـذي مـن         
الطبيعي أن يتحرر فيها من أية ضـغوط قـد          

صحيفة أو المــادة فرضــها عليــه إدارة الــت
اإلعالمية، مـن أن لديـه التزامـا بقـضايا          

 . الحريات والديمقراطية في مجتمعه
 المشاركون ممن   نيراعى أن يكون اإلعالميو   

لم يتجاوز عاما، وأن يكونوا مـن      30وا سن    
الممارسين للعمل الصحفي أو اإلعالمي، ممن      
، لديهم القدرة علـى التعبيـر عـن أنفـسهم         
 .واالشتباك مع القضايا األساسية في المجتمع
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الربـــع 

  الثالث
  

تحديــــد 

منهجيــــة 

  التدريب

نقل معارف منظمة في أسلوب سـهل إلـى          

 .الصحفيين المتدربين

التركيز على خبرة التعايش بـين الـصحفيين        

 .المشاركين في التدريب

إتاحة الفرصة أمام المتدربين للتعرف علـى       

لصحفيين الكبار الذين لهـم مـسيرة       خبرات ا 

ممتدة في العمل الصحفي، وهو ما يفتح أفاقـا         

أمام الصحفي حول الـصعوبات والتحـديات       

 .التي من الممكن أن تعترض عمله

 .التركيز على التدريبات العملية

عدم استخدام أسلوب المحاضرات واسـتبدالها      

 .بالحديث إلى المتدربين،أو المناقشة

ــام  العـ

  الثاني

الربعين 

ــا ني الث

  والرابع

العمل على 

المستوى 

  القطري

تحديد آليات  

التواصل بين  

  المتدربين

تقوم للجنة القطرية المشكلة الختيار المتدربين      

بوضع أسـاليب التواصـل معهـم، وترفـع         

توصياتها إلى لجنة تسيير المشروع العتمـاد       

صيغة تواصل قومية أو صيغ تواصل علـى        

جنـة  دولة مستهدفة، كما تحدد الل       مستوى كل 

في كل بلد وعلـى  ضـوء ظـروف البلـد            

وأوضاعه االقتصادية الحوافز التـي يجـري       

  .منحها للمشاركين

ــام  العـ

ــث  الثال

  والرابع

  

ــ  ذتنفيـــ

التدريبات في  

الدول العربية  

  المستهدفة

  المغرب

يجري تصميم برنامج تدريبي خاص بصحفيي      

المغرب يركز على تطوير المهارات المهنيـة       

ممن قاموا  % 92ر نحو   الخاصة بهم، فقد أشا   

بملء استمارات االستقصاء إلى أنهم بحاجـة       

إلى تدريب على المهارات والقواعد المهنيـة       

أكثر من أي مهارات أخـرى، وذكـر نحـو          

ــوعي اأه% 68 ــوير ال ــة تط ــانوني مي لق

  .للصحفيين
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انطالقاً مما سبق يمكن القـول بأنـه سـوف          

 دورات  8يجري إعداد برنامج تدريبي يشمل      

تدريبية موزعة علـى عـامين بواقـع دورة         

دورتين : تدريبية كل ثالثة أشهر، سوف تشمل     

 5تدريبيتين في مجال التكـوين المعرفـي، و       

دورات في مجال تطوير المهارات المهنيـة،       

ودورة في مجال تعزيـز الـوعي القـانوني         

  .للصحفيين

وتنطوي الجوانب اإلجرائية للدورات التدريبية     

ر في ضوء تفـضيالت     على عدد من العناص   

الصحفيين المغاربة كما بدا في اإلجابة عـن        

  :استمارات االستقصاء

االستعانة بمدربين قـادرين علـى توصـيل        

األفكار، والتواصل مع المتدربين دون النظر      

% 72، حيث أشار ما يقرب من         إلى جنسيتهم

من المبحوثين إلى عـدم اعتـدادهم بجنـسية       

 .المدرب

 .أربعة أياممدة الدورة التدريبية 

االعتماد على ورش العمل، باإلضـافة إلـى        

الحوار مع القيادات الصحفية، والخبراء عبر      

 .األسئلة واألجوبة

تسلم المادة التدريبية في بداية الدورة، على أن        

ترسل للمـشاركين المالحظـات وخالصـة       

المناقشات التي جرت في غضون أسبوع من       

  .انتهاء أعمال الدورة
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  لبنان      

يجري تصميم برنامج تدريبي خاص بالـصحفيين       
اللبنانيين يركز على تطـوير المهـارات المهنيـة         

ممـن قـاموا    % 77.4الخاصة بهم، فقد أشار نحو      
بملء استمارات االستقصاء إلى أنهم بحاجـة إلـى        
تدريب على المهارات والقواعد المهنية أكثر مـن        

أهمية تطوير  % 51أي مهارات أخرى، وذكر نحو      
مـن  % 60فيما ذكـر    .  القانوني للصحفيين  الوعي

المشاركين أهمية تطوير المهارات التقنية في مجال       
  .الحاسوب واالنترنت

انطالقاً مما سبق يمكن القول بأنه سـوف يجـري          
 دورة تدريبيـة    8إعداد برنامج تـدريبي يـشمل       

موزعة على عامين  بواقع دورة تدريبية كل ثالثة         
بيتين في مجـال    دورتين تدري : أشهر، سوف تشمل  
 دورات في مجـال تطـوير       4التكوين المعرفي، و  

المهارات المهنية، ودورتين فـي مجـال تعزيـز         
  .الوعي القانوني للصحفيين

وتنطوي الجوانب اإلجرائية للدورات التدريبية على      
عدد من العناصر في ضوء تفضيالت الـصحفيين        
اللبنانيين كما بدا فـي اإلجابـة عـن اسـتمارات           

  :االستقصاء
االستعانة بمدربين قادرين على توصيل األفكـار،       
والتواصل مع المتدربين دون النظر إلى جنسيتهم،       

من المبحوثين إلـى    % 67حيث أشار ما يقرب من      
 .عدم اعتدادهم بجنسية المدرب

 .مدة الدورة التدريبية تصل إلى أربعة أيام
االعتماد على ورش العمل، باإلضافة إلى الحـوار        

 الصحفية، والخبـراء عبـر األسـئلة        مع القيادات 
 .واألجوبة

تسلم المادة التدريبية في بداية الـدورة، علـى أن          
ترسل للمشاركين المالحظات وخالصة المناقشات     
التي جرت في غضون أسبوع من انتهـاء أعمـال        

  .الدورة
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  األردن      

يجري تصميم برنامج تدريبي خاص بالـصحفيين       
ير المهـارات   األردنيين بحيث يركز علـى تطـو      

ممـن  % 80المهنية الخاصة بهم، فقد أشار نحـو        
قاموا بملء استمارات االستقصاء إلى أنهم بحاجـة        
إلى تدريب على المهارات والقواعد المهنية أكثـر        

أهمية % 74.3من أي مهارات أخرى، وذكر نحو       
تطوير الوعي القانوني للصحفيين، بينما ذكر أكثر       

 التقنيـة فـي     ضرورة تطوير المهارات  % 57من  
  .مجال الحاسوب واإلنترنت

انطالقاً مما سبق يمكن القول بأنه سـوف يجـري          
 دورات تدريبيـة    8إعداد برنامج تدريبي يـشمل      

موزعة على عامين بواقع دورة تدريبية كل ثالثـة         
دورتين تدريبيتين في مجـال     : أشهر، سوف تشمل  
ت في مجـال تطـوير        دورا5التكوين المعرفي، و  

هنية، ودورة في مجال تعزيز الـوعي       المهارات الم 
  .القانوني للصحفيين

وتنطوي الجوانب اإلجرائية للدورات التدريبية على      
عدد من العناصر في ضوء تفضيالت الـصحفيين        
األردنيين كما بدا فـي اإلجابـة عـن اسـتمارات        

  :االستقصاء
االستعانة بمدربين قادرين على توصيل األفكـار،       

 إلى جنسيتهم،    ون النظروالتواصل مع المتدربين د   
من المبحـوثين   % 63.4حيث أشار ما يقرب من      

 .إلى عدم اعتدادهم بجنسية المدرب
 .مدة الدورة التدريبية ال تقل عن أربعة أيام

االعتماد على ورش العمل، باإلضافة إلى الحـوار        
مع القيادات الصحفية، والخبـراء عبـر األسـئلة         

 .واألجوبة
 بداية الـدورة، علـى أن       تسلم المادة التدريبية في   

ترسل للمشاركين المالحظات وخالصة المناقشات     
التي جرت في غضون أسبوع من انتهـاء أعمـال        

  .الدورة
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  البحرين      

يجري تصميم برنامج تدريبي خـاص بـصحفيي        
البحرين يركز على تطـوير المهـارات المهنيـة         

ممن قاموا بملء   % 86الخاصة بهم، فقد أشار نحو      
الستقصاء أنهم بحاجة إلى تدريب على      استمارات ا 

المهارات والقواعد المهنية أكثر من أي مهـارات        
أهمية تطـوير الـوعي     % 68أخرى، وذكر نحو    

أهميـة  % 56القانوني للصحفيين، فيما ذكر نحـو       
تطوير المهارات التقنيـة فـي مجـال الحاسـوب          

  .واالنترنت
انطالقاً مما سبق يمكن القول بأنه سـوف يجـري          

 دورات تدريبيـة    8رنامج تدريبي يـشمل     إعداد ب 
موزعة على ثالث سنوات بواقع دورة تدريبية كل        

دورة تدريبية في مجال    : ثالثة أشهر، سوف تشمل   
 دورات في مجـال تطـوير       5التكوين المعرفي، و  
 دورة فـي مجـال تعزيـز        2المهارات المهنية، و  

  .الوعي القانوني للصحفيين
ت التدريبية على   وتنطوي الجوانب اإلجرائية للدورا   

عدد من العناصر في ضوء تفضيالت الـصحفيين        
في البحرين كما بدا في اإلجابة عـن اسـتمارات          

اال  :ستقصاء
االستعانة بمدربين قادرين على توصيل األفكـار،       
وأشار الصحفيون إلى أهمية أن يكـون المـدربون    
 .من الشخصيات العامة بغية التأثير على المتدربين

% 52ولكن أشار نحـو     . تدربين التواصل مع الم  
من المبحوثين إلى تفضيلهم المدرب األجنبي فيمـا        

وفي كل  . إلى تفضيل المدرب العربي   % 44أشار  
األحوال فإن هذا التباين يكشف أن جنسية المـدرب    

 .مهمة بالنسبة للتدريب
مدة الدورة التدريبية تصل إلى أربعـة أو خمـسة          

وميا، علـى أن    أيام، بواقع ثمانية ساعات تدريبية ي     
 .تصل مدة الجلسة التدريبية من ساعة إلى ساعتين

االعتماد على الزيارات الميدانية ألمـاكن العمـل،        
لحـوار  باإلضافة إلى ورش العمل، باإلضافة إلى ا      

مع القيادات الصحفية، والخبـراء عبـر األسـئلة         
 .واألجوبة

تسلم المادة التدريبية قبل بداية الدورة أو على أقـل          
فـي اليـوم األول منهـا علـى أن ترسـل            تقدير  

للمشاركين المالحظات وخالصة المناقشات التـي      
  .جرت في غضون أسبوع من انتهاء أعمال الدورة
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  اليمن      

يجري تصميم برنامج تدريبي خاص بـصحفيي الـيمن         
يركز على تطوير المهـارات المهنيـة الخاصـة بهـم           

شار ما  وأ. والسيما في مجال إدارة المؤسسات الصحفية     
يقرب من ربع عدد المبحـوثين ممـن قـاموا بمـلء            
استمارات االستقصاء إلى أهمية االنفتاح علـى خبـرة         
المؤسسات الصحفية على الصعيد العالمي فـضال عـن         

  .احتياجهم  تدريب على المهارات والقواعد المهنية
 انطالقاً مما سبق يمكن القول بأنه سوف يجري إعـداد          

دورات  تدريبية موزعة علـى       8برنامج تدريبي يشمل    
عامين بواقع دورة تدريبية كل ثالثة أشهر، سوف تشمل          

 5دورتين تدريبيتين في مجـال التكـوين المعرفـي، و         
دورات في مجال تطوير المهارات المهنية، ودورة فـي         

وسـوف يـتم    . مجال تعزيز الوعي القانوني للصحفيين    
ين علـى   التركيز في الدورات التدريبية للصحفيين اليمني     

مهارات اإلدارة الصحفية، وسـبل االرتقـاء بالوضـع         
المؤسسي، واآلخذ بأساليب اإلدارة الجيدة على صـعيد        

  .المؤسسات الصحفية
وتنطوي الجوانب اإلجرائية للدورات التدريبية على عدد       
من العناصر في ضوء تفضيالت الصحفيين  كما بدا في          

  :اإلجابة عن استمارات االستقصاء
 بمدربين واسعي اإلطالع قادرين على توصيل       االستعانة

األفكار، والتواصل مـع المتـدربين دون النظـر إلـى           
من المبحوثين  % 67جنسيتهم، حيث أشار ما يقرب من       
 .إلى عدم اعتدادهم بجنسية المدرب

مدة الدورة التدريبية ال تقل عـن أربعـة أيـام ويـري          
ات الصحفيون أن تمتد إلى أسبوعين، بواقع ثمانية سـاع        

تدريبية يوميا كحد أقصى، على أن تصل مـدة الجلـسة           
 .التدريبية من ساعة واحدة إلى ثالث ساعات
والقيـادات  ..االعتماد على الحوار المفتوح مع الخبـراء      

من المبحـوثين   % 41المتخصصة حيث أشار ما يقرب    
% 38إلى تفضيلهم هذا األسلوب في التدريب، فيما ذكر         

 .لمؤسسات الصحفيةأهمية الزيارات الميدانية ل
تسلم المادة التدريبية في بداية الدورة، علـى أن ترسـل           
للمشاركين المالحظات وخالصة المناقشات التي جـرت       

وأشار نحو  . في غضون أسبوع من انتهاء أعمال الدورة      
من المبحوثين إلى أهمية تلقيهم النقاط المرجعيـة        % 78

ـ           ة للجلسات قبل بدء التدريب حتى يتمكنـوا مـن متابع
العمل، والتحضير لموضوع التـدريب، وفـضل نحـو         

أن ترسل لهم المادة التدريبية في صورتها النهائية        % 46
  .قبل بدء التدريب حتى يستعدوا بشكل كاف
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  مصر    

يجري تصميم برنامج تدريبي خاص بالـصحفيين       
المصريين يركز على تطوير المهـارات المهنيـة        

اموا بمـلء   ممن ق % 68.2الخاصة بهم، فقد أشار     
استمارات االستقصاء إلى أنهم بحاجة إلى تـدريب        

% 61على المهارات والقواعد المهنية، وذكر نحو       
أهمية تطوير الوعي القانوني للصحفيين، فيما ركز       

على زيادة المهارات التقنيـة فـي مجـال         % 54
  .الحاسوب واالنترنت

انطالقاً مما سبق يمكن القول بأنه سـوف يجـري          
 دورات تدريبيـة    8 تـدريبي يـشمل    إعداد برنامج 

موزعة على عامين بواقع دورة تدريبية كل ثالثـة         
بيتين في مجـال     دورتين تدري: أشهر، سوف تشمل  
مجـال تطـوير        دورات في 3التكوين المعرفي، و  
 دورات في مجـال تعزيـز       3المهارات المهنية، و  

  .الوعي القانوني للصحفيين
ريبية على  وتنطوي الجوانب اإلجرائية للدورات التد    

عدد من العناصر في ضوء تفضيالت الـصحفيين        
المصريين كما بدا في اإلجابـة عـن اسـتمارات          

  :االستقصاء
االستعانة بمدربين قادرين على توصيل األفكـار،       
والتواصل مع المتدربين دون النظر إلى جنسيتهم،       

  

من المبحـوثين   % 56.1ن       حيث أشار ما يقرب م
إلى عدم اعتدادهم بجنسي .ربة المد

مدة الدورة التدريبية تصل إلى أربعة أيام، بواقـع         
ثمانية ساعات تدريبية يوميا، على أن تـصل مـدة    

 .الجلسة التدريبية إلى ساعة واحدة
االعتماد على ورش العمـل وأسـاليب المحاكـاة،         
باإلضافة إلى الحوار مـع القيـادات الـصحفية،         
والخبراء عبر األسئلة واألجوبة، والتطبيقات علـى       

 .لمهارات الصحفيةا
تسلم المادة التدريبية في بداية الـدورة، علـى أن          
ترسل للمشاركين المالحظات وخالصة المناقشات     
التي جرت في غضون أسبوع من انتهـاء أعمـال        

الد  .ورة
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التدريب على  

ــارات  مهـ

ــات  اللغــ

  األجنبية

ــل  ترشــح ك
ــسة  مؤســ
شريكة أفضل  
ــشرة  عـــ
صــــحفيين 
وإعالميـــين 
ممن شـاركوا   

تدريبات، في ال 
على أن تقـدم    
معـــــايير 
اختيارها إلى  
ــة  اللجنـــ
ــشارية  االست

  .لمراجعتها
 يجري البحث  
واالتفاق مـع   
كــل مــن  
ــس  المجلــ
الثقـــــافي 
البريطاني أو  
ــة  الجامعــ

 أو ةاألمريكيــ
المركز الثقافي  
الفرنسي فـي   
كل بلـد مـن     
البلـــــدان 
ــستهدفة  المـ
لتمويل برنامج  
ــل  متكامــ
ــوير أداء  لتط
اإلعالميـــين 

 في  المختارين
ــي  ــة الت اللغ
يرغبون فيهـا   
لمدة من عـام    
وحتى عامين  
قدرتهم    حسب

  .وإمكاناتهم
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نقاش لتبادل  

الخبرات بين  

ــادات  القيـ

ــصحفية  الـ

ــة،  المحليـ

وخبـــراء 

  مهنيين

باإلضافة إلـى   
عقد عدد مـن    
ــادل  ورش تبـ
الخبرات بـين   
المــــستويات 
العليا في     القيادية
المؤســـسات 
الــصحفية فــي 
الدول الست مع   

 من الخبراء   عدد
المحليـــــين 
واإلقليمــــين 
والدوليين لتبادل  
الخبرات فيمـا   
يتعلق بتطـوير   
ــي  األداء المهن
ــادات  للقيـــ
الصحفية العليا،  
وإطالعهم على  
التقنيات الحديثة  
فــي الــصحافة 
ــالم،  واإلعــ
ويتـــــرك 
للمؤســـسات 
الـــــشريكة 
باالشتراك مـع   
لجنــة التــسيير 
وبعد أخـذ رأي    
ــة  اللجنــــ
ــشارية  االستـ
ــد  تحديــــ

ات تلك  موضوع
الورش التدريبية  
ومواعيـــدها 
وتحديد معـايير   
اختيــــــار 

  المشاركين 

ويراعي أن ال تزيد أعمال تلك الورش عـن         

يومين فقط في كل مرة ويمكن عقدها أثنـاء         

أجازة نهايات األسبوع في أحـد المنتجعـات        

  .لضمان أقصى انتباه من المشاركين
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ــام  العـ

 الخامس
قيا  س األثر   

وســــوف 

تجري عملية  

التقييم علـى   

  .النحو التالي

 تقـــارير 

المــدربين، 

يجرى طلب  

ــارير  تقــ

عـن     مفصلة

ــدريب  التـ

ووقائعه من  

كل المدربين  

الذين شاركوا  

  .فيه

 تحليل نتائج  

ــتمارات  اس

التقييم القبلية  

والبعدية لكل  

ــدريب  تــ

للتعرف على  

تقد المتدربين  

ــر  وتغييــ

  . أفكارهم
 تحليل نتائج  
ــتمارات  اس
ــيم  التقيــ

ـ   ن النهائي م
المتـــدربين 
لمعرفــــة 

يرمي قياس األثر إلى التعرف على ما حصل        

انطباعات  .هم

عليه المشاركون في الدورات التدريبية مـن       

مهارات وقدرات، والتيقن من أن األغـراض       

فـي  . األساسية للبرنامج التدريبي قد تحققـت     

ضوء الهدف األساسي لخطة العمل التدريبيـة    

يمي، وهو  سواء على المستويين القطري واإلقل    

ــصحفيين   ــن ال ــع صــغير م ــق مجتم خل

Community        من أجل التغيير فـي داخـل 

فإن قياس األثـر    . Societyالمجتمع األكبر   

  :سوف يشمل بعدين أساسيين

البعد األول يشمل التيقن من استيفاء الجوانب       

وتـشمل  : اإلجرائية في البرنـامج التـدريبي     

التخطيط للـدورة، المـشاركون، الميزانيـة،       

التيقن من  .. امج، إدارة الدورات التدريبية   البرن

أن كل ما سبق جرى وفق البرنامج أو الخطة         

الموضوعة سلفا، وإن أي مستجدات طـرأت       

على البيئة المحيطة بالدورة التدريبية جـرى       

  .التعامل معها بجدية

البعد الثاني يركز على مـا يمكـن تـسميته          

فإذا كان البعد األول يركز     . Impactبالتأثير  

، وهـو   Outcomeعلى المخرج من الدورة     

أمر يسهل حصره وتحديده رقميا، فإن البعـد        

الثاني أي التأثير يجري التعرف عليه كيفيـا،        

أي من خالل متابعة التطور والتحول ومالمح       

التغيير التي طرأت على االتجاهات الفكريـة       

 .للصحفي المتدرب في مجال ممارسته للمهنة
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ــزام  إلـــ
ــسات الم ؤس
ــشريكة  الـ
بمتابعــــة 
ــاج  اإلنتــ
الصحفي أو  
اإلعالمـــي 
للمتـــدربين 
للوقوف على  
ــوع  التنــ
والتغير فـي   
التعامل مـع   
ــضايا،  القـ
ــوالت  والتح
في أسـلوب   
المعالجـــة، 
ــاة  ومراعـ
ــب  الجوانـ
المهنية فيمـا   
ــب أو  يكتـ
ينــتج، هــذا 
فضال عمـا   
يحدثه اإلنتاج  
الصحفي من  
جدل وأثـر   
في المحـيط   
العــــام، 
ودرجــــة 
 انفعال الرأي 
ــه،  ــام ب الع
ويجـــري 
قياس التحول  
 الكيفي فـي   

  

  

  

אא 254 



  

     

ــات  االتجاه

الفكريــــة 

ــصحفي  للـ

خالل الـستة   

أشهر التالية  

للتـــدريب، 

ويجـــري 

ــال  إرســ

التقرير إلـى   

. لجنة التسيير 

متابعة الموقع  

أو النــشرة 

ــة أو  الدوري

غيرها مـن   

األدوات التي  

ــصص  ستخ

لنشر إنتـاج   

المتـــدربين  

لمعرفــــة 

ــورات  تطـ

أداءهم ورفع  

تقارير بذلك  

ــة  ــى لجن إل

ــسيير  .التـ

مالحظة مـا   

  سوف يؤدي
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إليه التدريب  
من تحوالت  
في الوضـع   
ــي  المهنــ
والــوظيفي 
ــصحفيين  لل
ــال  وإرسـ
تقارير بذلك  
ــة  ــى لجن إل

ا  .لتسيير
تعرض تلك  
التقارير على  
لجنة التسيير  
التــي تقــوم 
ــتها  بدراسـ
ــيم  وتقيــ
المـــشروع 
بمعاونة خبير  
تقييم عربـي   
ــر  ــن غي م
ال ــــدول
المــستهدفة 
وخبير دولي،  
وتشر تقرير  

ا  .لتقييم
 تجتمع لجنة  
التــــسيير 
للنظـر فـي   
كيفيـــــة 
االستفادة من  
المتدربين في  
بلدانهم ومـا   
هي المرحلة  

ا  .لتالية
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الدراسة واألحتياجات التدريبية فيها : ثانيا    جداول تتضمن معلومات 

ةاالحتياجات التدريبية للصحفيي   ن في

حول الدول محل 
  1جدول رقم 

 الدول المستهدف

  الموضوعات  الدولة

  مصر

-   
   اال-
- 

.دورات اللغة اإلنجليزية
المتخصصةالع على الدراسات  .ط

  .االقتداء بمزايا الصحافة األجنبية

  لبنان

  .)األكاديمي المتكاملتدريب-
-
  .مبدئياً حماية الصحفيينإ-
-
ي عـن حقـوق      م-
الج
العربية األساسية في العمل الصحفي-  .  

غياب التأهيل ( المتخرجين الجدد 
  . المناطقيتدريب صحافي
الموكلة " نقابة المحررين"عادة تأهيل 

  .إلزامية تدرج الصحافيين الجدد
عرفة الصحافيين لحقوقهم بشكل عام        فيدافع الصحف(عدم 

  .)ميع في حين حقوقه شبه مهدورة
سد النقص في امتالك اللغة 

 -  اليمن
  .الصحفي -
ماهيري-  .  
- 

  .تنمية المهارات الصحفية
ر  ورات تحرير وكتابة الخبد
تنمية مهارات االتصال الج

 .التوعية القانونية

 -  المغرب
  .العمل الصحفي الغائبة في المغرب -
- 
  .حريات والصحافة المتقدمة -
- 
- 
- 

  .مجال الصحافة المتخصصة
التحقيقات الميدانية التي تعتبر من  فنون 

  .  مجال العمل الميداني
ي حقل الاإلطالع على تجارب اآلخرين  خصوصاً ف

  .التقنيات الحديثة في إعداد النص الصحفي
  .الوعي النقابي والحقوقي

  .اإلنترنت

 -  البحرين
- 
- 
- 
-   

  . التحريرإدارةمهارات 
  .المهارات الفنية

  .ورات تدريبية خاصة للصحفياتد
  . تقنيات الكتابة الحديثة

. الصحفية المبتكرةاألساليب

   -  دناألر
- 
خالل ميثـاق شـرف               -  
دا
وكذلك الـوعي القـانوني     والمقابلة والخبر،   ,  تأهيل الصحفي من إعداد التحقيق     -

    .بالقوانين المختلفة وخاصة قانون الصحافة

.اللغات األخرى وأيضا اللغة العربية
  .تنمية مهارات استخدام الكمبيوتر واإلنترنت

 من تأهيل الصحفي من حيث أخالقيات المهنة سواء ذلك
  .خلي للصحيفة نفسها أو ميثاق شرف عام شامل لكل الصحفيين
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  2جدول رقم 

الك التي تدرس تخصص الصحافة واإلعالم في  ليات والمعاهد والجامعات الدول المستهدفة

الكليات والمعاه  د والجامعات  الدولة

ـر
ــ

ــ
ــ

ــ
ص
م

 

  .ها االنتظام والمفتوح

 .  

  . قسم اإلعالم جامعة المنيا–ب .5

  .سم اإلعالم جامعة طنطا

  .ية

  .م جامعة أسيوطعال

  .المنصورة

  .وم

  

كلية اإلعالم جامعة القاهرة بنظامي .1

كلية اإلعالم الجامعة األمريكية .2

  . قسم اإلعالم جامعة عين شمس–كلية اآلداب  .3

  . قسم اإلعالم جامعة حلوان–كلية اآلداب  .4

كلية اآلدا 

 ق–كلية اآلداب  .6

 قسم اإلعالم جامعة المنوف–كلية اآلداب  .7

 قسم اإل–كلية اآلداب  .8

 قسم الصحافة جامعة –كلية اآلداب  .9

  .ق قسم اإلعالم جامعة الزقازي–كلية اآلداب .10

  . قسم الصحافة جامعة األزهر–كلية اللغة العربية .11

  . اإلعالم االجتماعي– قسم االجتماع –كلية البنات .12

  .جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.13

  .للثقافة والعلوم أكتوبر 6جامعة .14

  .األكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم.15

أكاديمية أخبار الي.16
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ان
ــ

ــ
ــ

نـ
لب

  

توثيق في الجامعة اللبنانية في بيـروت         .1  ،ك

أول في بئر حسن وفرع       

كمـا وتتـيح    . س فقط   ثان 

ة دبلوم دراسات عليـا متخصـصة فـي         جامعة اللبناني 

 صحافة بالتعاون مع جامعة باريس الثانيـة ومركـز  

 ، التواصـل  اختـصاص  

  .)جيبل

 شهادات متخصـصة فـي        

  .معة األميركية للعلوم والتكنولوجيا

  .ية للتكنولوجيا

 أي فـي    -في طرابلس، أبـي سـمرا       (جامعة الجنان   - 

  )الشمال 

لية اإلعالم وال

 فرع : فرعين إلىوهي مقسمة   

وتخرج حملة ليسان. في الفنار  

ال

ال

  .تدريب وإتقان الصحافة

،  الجامعة اللبنانية األميركية  - .2

 قريطم وفرع – فرع بيروت :فرعين(

معهد الصحافيين المحترفين .3

   .الصحافة

 .)في كسروان(جامعة سيدة اللويزة - .4

  .جامعة القديس يوسف- .5

  .)في الشمال(جامعة البلمند - .6

الجا- .7

الجامعة األميرك- .8

9.

  اليمن 

 .واإلعالم  الصحافة قسم اآلدابجامعة عدن كلية  

  .واإلعالم كلية الصحافة   جامعة صنعاء .1

2.
  

.1  . المعهد العالي للصحافة   المغرب 

جامعـة اليرمـوك،    / ئرة الصحافة واإلعالم    األردن 

  ). رسمية

جامعـة البتـراء،    / الصحافة واإلعـالم   

  ).جامعة خاصة

دا .1
جامعة(

قسم  .2

)

  

  .قسم اإلعالم بكلية اآلداب جامعة البحرين .1  البحرين 
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  3رقم 

  ب للصحفيين في الدول المستهدفةتدري

جدول 

المنظمات التي تقدم 

  اسم المدرب  الدولة

  مصر

المجموعــة المتحــدة محــامون مستــشارون قــانونيون  .2

  .ن

  . معهد األهرام اإلقليمي .

  . انتر نيوز العربية .

  .السفارة الهولندية بالقاهرة .5

  .هيئة المعونة األمريكية .

  .ظمة المصرية لحقوق اإلنسان

  .ية لحقوق اإلنسانجمعية المساعدة القانون .8

  .ابة الصحفيين

  منتدى الصحافة العربية

واقتصاديو

3

4

6

المن .7

نق .9
10.

  لبنان

  .سسة رويتر

  .سة بي بي سي

  .الصحفيين المحترفين

  .انتر نيوز

  .والبحوث

  .جريدة الحياة

  .  ب االونيسكو اإلقليمي

مؤ .1

مؤس .2

معهد  .3

مؤسسة  .4

مركز النهار للتدريب  .5

 –مدرسة الحياة  .6

مكت .7

  .الميمعهد التدريب والتأهيل اإلع   اليمن 

  . فرع عدناإلعالمي  والتأهيل عهد التدريب

  . اليمنيات

  

  . حفيات بال حدود

  . المرأة للدراسات والتدريب

 .ركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان

1.

م .2
 اإلعالميات منتدى .3

الصحفيين .4 .نقابة

ص .5

ملتقى .6

م .7
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  المغرب
  .هد العالي للصحافة واالتصال

  .هد التكوين السمعي والبصري

  . تكوين الصحفيد ال

  .النقابة الوطنية للصحافة المغربية

المع .1

مع .2
معه .3

4. 

  .مركز البحرين لحقوق اإلنسان .1  البحرين

  ).تابع لجريدة البيان اإلماراتية(ز التدريب اإلعالمي 

المركز الدولي للتدريب والبحوث واالستشارات اإلعالمية       

  .ي

  . وزارة اإلعالم

  ).مقرها بالقاهرة(العربية 

مرك .2

3.

في دب

4. 
شبكة اإلخبار  .5

  .ة األنباء األردنية  األردن

  .ركز الرأي للدراسات والمعلومات

  ). تابع لإلذاعة(كز التدريب والتطوير اإلعالمي 

 www.ammannet.net)) (إذاعة عمان نت(عمان 

  ).http://www.hmc.org.jo(لى لإلعالم المجلس األع 

  ).http://www.jpa.jo(ين 

  . شرقياتسةمؤس 

  .مركز األفق للدراسات

  ).www.ayyam.org(ركز اإلعالميات العربيات 

وكال .1

م .2
مر .3

  ).www.cdfj.org(مركز حماية وحرية الصحفيين  .4

  www.achrs.org)(مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان .5

شبكة  .6

7.

نقابة الصحفيين األردني .8

9.

10. 
م .11
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  4جدول رقم 

المستهدفة محطات التلفزيون واإلذاعة في    الدول

محطات التلفزيو  ن أو اإلذاعة  الدولة

  .القناة األولى العامة  مصر

  .القناة الثانية العامة

  ). لقاهرة الكبرىمخصصة لسكان ا(القناة الثالثة 

  ).مخصصة لسكان محافظات قناة السويس (القناة الرابعة 

  ).ةمخصصة لسكان اإلسكندري(القناة الخامسة 

  ).مخصصة لسكان محافظات الدلتا(القناة السادسة 

  ).لسكان محافظات شمال الصعيدصة مخص(القناة السابعة 

  ).ة لسكان محافظات جنوب الواديمخصص(القناة الثامنة 

  . القناة الفضائية األولى

القناة الفضائية الموجهة إل  .ى أمريكا

 .لألخبار قناة النيل

 ).األخبار قناة - 3 ق-  2ق _ 1ق( للمعلومات تذيع على  قناة النيل

 .للدراما قناة النيل

 .افيةالثق قناة النيل

 .الرياضية قناة النيل

 .ضة سوبرللريا قناة النيل

 .والطفللألسرة  قناة النيل

 .اتللمنوع قناة النيل

 ـ ثانوي ـ فني ـ لغات إعداديابتدائي ـ )( قنوات  7( التعليمية  قناة النيل

 ). األمية ـ المعارف ـ محو
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 .للبحث العلمي قناة المنارة

 .العالي قناة التعليم

  .رقناة التنوي

قنوات يملكها  : رجال أعمال

  .1قناة دريم 

  .2قناة دريم 

قنا  .ة المحور

  .2&1قناة ميلودي 

  .قناة مزيكا

الشبكات اإلذا :عية

شبكة البرنامج ال .عام

شبكة القرآن الكر .يم

شب .كة الشرق األوسط

شبكة الشباب والرياض .ة

شبكة صوت الع : إذاعات3رب وتضم 

إذاعة صوت  .العرب

 .إذاعة فلسطين

  .للني اواديإذاعة 

شبكة المحليات : إذاعات10 وتضم 

  .يةاإلسكندرإذاعة 

إذاعة القاهرة . الكبرى

إذاعة وسط الدل .تا
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إذاعة شمال الص .عيد

إذا .عة شمال سيناء

  .إذاعة جنوب سيناء

 .إذاعة القناة

 . الجديدالواديإذاعة 

 .إذاعة مطروح

 .إذاعة جنوب الصعيد

 :اعاتإذ 3الشبكة الثقافية وتضم 

  :يبواألورالبرنامج 

  .الثقافيالبرنامج 

   البرنامج الموسيقى

شبكة اإلذاعات الموجهة وت لغة، مخاطبة 35 خدمة إذاعية مستخدمة 48ضم 

 :خمس مناطق رئيسية

 .أفريقيامنطقة 

 .والشرق األوسط  واسترالياآسيامنطقة 

  .أوروبامنطقة 

  .تينيمنطقة األمريك

   .إسرائيلمنطقة 

 :ذاعات المتخصصةشبكة اإل

 .اإلذاعة التعليمية

 .إذاعة الكبار

 .والموسيقي إذاعة األخبار

  .إذاعة األغاني
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  .زيون المستقبلتلف  لبنــــان

.بي.رسال ال   .سي المؤسسة اللبنانية لإل

ا  .أن.بي.لشبكة الوطنية لإلرسال أن

  . المنار–المجموعة اللبنانية لإلعالم 

تلفزيون ال  .في. تي. جديد نيو

أقفلت بقرار. (في.تي.أم   .)2002 قضائي عام فزيون تل

 الشبكة الم  .آي.أن.سي.ستقلة لإلعالم آي

و. (في.تي.رق المتحدة يو   ).هما مقفلتانشبكة المش

المحطات ا  : إلذاعية

  :سياسية وغنائية -1

شركة    .إذاعة الشرق

  .أن.بي.شركة إذاعة أن

شركة لبنان  . الحر لإلنتاج والبث

.)أي صوت الشعب(للبث المية    الشركة الع

أي صوت (صرية لإلعالم    .)لبنانالشركة الع

شركة إذاع  .ة صوت الغد

صوت الح  .)شركة الشبكة الدولية لإلرسال(رية 

  .صوت فان

صوت بير  .وت

لبنان الوا   .حد

إذاعة صو  .ت الوطن

ريع اإلعالمية اللبنانية لإلعالم، الدولية للمشا   .المجموعة 
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قرار قضائيأقفلت ب( لبنان    ).إذاعة جبل

  :عية وفنية اجتما-2

إذاعة البشا   .ئر

  .راديو وان

شركة إذاع   .ة سترايك

شركة رادي  ..)أس.بي.أم(و هللويا 

  

:فزيون  اليمن   القنوات التل

القناة   .األولى

القناة   .الثانية

القناة التعلي  .مية

القناة الفض  .ائية

  

  : المحطات اإلذاعية

  .إذاعة صنعاء

  .إذاعة عدن

  .بابإذاعة الش

  .إذاعة تعز

  .إذاعة المكال

  .إذاعة سيئون

  .إذاعة أبين

  .إذاعة المهرة
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  .إذاعة الحديدة

  

البث على) UHF . ساعة24 مدى  (44قناة   البحرين

  .)UHF (55القناة 

  .)VHF (4القناة 

بث ع): UHF  . ساعة24لى مدى  (57القناة 

  .)UHF (46القناة 

قناة البحري  .ن الفضائية

محطات   اإلذاعة

  .ج العاماة البرنامقن

 قناة البرنا   .مج الثاني

.القرآن الكريم   قناة إذاعة 

قناة الم  .وجة الرياضية

إف(البحرين   إم  ."بحرين إف إم"قناة  و،)قناة راديو 
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  5قم 

 الدورات ا في الدول المستهدفة

جدول ر

لتي تمت في مجال اإلعالم

  الكليات والمعاهد والجامعات  الدولة

  مصــر

  

  

  .مع والبيئة

.اإلعداد واإلنتاج

.يوني

جت

اإلخراج التلفز

اإلعالم وتنمية الم

  لبنـان

  

  .عيات األهلية

  . في العمل السياسي

  . الحد من النزاعات

  . في مراقبة االنتخابات

. ةالصحافة الفرانكفوني

الصحافة والجم

مشاركة المرأة

دور اإلعالم في

دور اإلعالم 

  .صحفي  اليمن

  .ق الصحفي

  .للصحفيين

 .ة الصحافة

فنون التحرير ال

كيفية إعداد التحقي

 الحقوق القانونية 

انتهاكات حري

  .ماية المرأة من العنف  المغرب

  . نقابي في توعية العمال

  . ع القرار

  . الطفل

  . وسائل اإلعالم

  .صحفي

قانون األسرة وح

دور العمل ال

المرأة في صن

الصحافة وحقوق

حقوق اإلنسان عبر

  .مهارات العمل الصحفي

خطوات التحقيق ال
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  .العمل الصحفي الميداني

  .والتعبير

  .كيفية إعداد الريبورتاج

حرية الرأي 

  .لتحقيقات  البحرين

  .ية والتحقيق الصحفي

  .بة في القطاع اإلعالمي والصحفي

  . ة حقوق اإلنسان

  .الصحافة

  .ودعم القضية الفلسطينية

صياغة الخبر الصحفي وا

مهارات المقابلة الصحف

فن الكتا

دور اإلعالم في حماي

هاكات حرية واقع انت

اإلعالم العربي 

  .تحرير الخبر الصحفي وكتابة التقارير  األردن

  .ة

  .تعبير والصحافة

العمل الصحفي والمقابالت الصحفي

الدفاع عن حرية ال

  .الحماية القانونية للصحفيين

  . تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان لدى الصحفيين
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  6رقم جدول 

  أهم المدربين في الدول المستهدفة

ا  سم المدرب  الدولة

  مصر

  .وي

  .طارق البشري

  . حاتم صدقي

  .أشرف صالح

  .فاروق أبو زيد

  .صفوت العالم

  .جالل عيسى

  .أسامة خليل

  .نجاد البرعي

  .مجدي الجالد

  .هويدا مصطفى

علي الصا

  . سامي عبد العزيز

  .ماجي الحلواني

  .حسين أمين

  لبنان

  .مجان كر

  .رئيس تحرير مجلة مغازين: بول خليفة

  .زياد ماجد

  .ماجدة أبو الفضل

  . محمود طربية

  . عبد اهللا الزاب  اليمن
  .نشوان السوميري

  .رؤوفة حسن
  .محمد الفقيه

  . عبد الكريم األنسي
  .سلوى الشرفي
  .أحمد الجمل
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نجاد الب  . رعي
  .ورهالة منص

 .إيناس أبو سيف

  .عبد الوهاب الرومي  المغرب

  .محمد فاضل  البحرين

  .غسان الشهابي

  .عقيل سوار

  .عصمت الموسوي

  .فاطمة الحجري

  .عبد الهادي الخواجه

  . سعيد محمد

  .خيرت عياد

  .هشام عدوان

  .يحيى شقير

  .جاسم جابر

  .محمد بوعيدة

  .سعد السيالوي  األردن

  . ياسر أبو هاللة

  .يحيى شقير

  . داود كتاب

  .نضال منصور

  .رنا صباغ

  .ريندابسام ب

  .حلمي األسمر

  .محمود الزواوي

  .المحامي محمد قطيشات

  .نظام عساف. د
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  7جدول رقم 

  الموضوعات المحظورة على التناول من قبل الصحافة

  الموضوع  الدولة

  مصــر

  .نقد نظام الحكم

  .التعرض ألسرة الحاكم

  .سات العامةنقد السيا

  .الدين

  .المؤسسة العسكرية

  لبنـان

  .يةالمؤسسة العسكر

  .القضاء

  .األجهزة األمنية

الضوء على الفساد داخل اإلدارة    . تسليط

  .التعرض لمقام رئاسة الجمهورية

  .نقد رجال الدين

  . المساس باألمور الطائفية

  .النقد الصريح لرؤساء الدول العربية واألجنبية  اليمن

  . قضايا توريث الحكم

  .الدين

  .الجنس

  .الرموز القبلية

  .ةالمؤسسة العسكري

 .المؤسسة األمنية

  .الدين  المغرب
  .وحدة التراب الوطني
  .المقدسات المختلفة

  . الوزارات
  .الجنس

  .محاورة مسئولي البوليساريو
  .الخوض في القضايا الكبرى والمصيرية
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  .االستهتار بقضايا الوطن
  .النقد الصريح لشخصية الملك

  .الحياة الشخصية لألفراد

  .نيةما يمس السمعة الوط  البحرين

  .األديان السماوية

  .األسرار العسكرية

  .اإلصالحات الدستورية

  .القوات المسلحة  األردن

  . األمنيةةاألجهز

  .المساس باألديان

  .المصالح القومية للوطن

  .الجنس

  .نقد سياسات بعض الدول العربية واألجنبية

  .العالقات العربية العربية

  .العامةالتعرض للشخصيات 
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  المرفقات: الثاث
  1مرفق رقم 

  . األردن- الصحفيين المهنيةتحتياجاإلتقريرا

  سالفة الزعبي. د

للوقوف على حاجات الصحفيين المهنية ومن اجل تطوير العمل اإلعالمي في األردن وفي 

الوطن العربي قمنا بدراسة استطالعية لإلعالميين لتحديد أهم االحتياجات والجوانب السلبية التي 

ووضعه في جوانب معينة ويرغب )  اإلعالمي(ن منها سواء من الناحية الشخصية للصحفي يعانو

في تطوير قدراته أو من جانب المؤسسة التي يعمل بها وما تقدمه له من دعم معنوي  ومادي أو 

  .من ناحية قانون المطبوعات والنشر والتشريعات الخاصة باإلعالم وأخالقيات المهنة

التي تجعلنا نقف على المشكلة  اإلجابة على بعض األسئلة الملحة من هنا توجب علينا

اإلع

  .ن على هذه المؤسسات

 

ت الراهن؟ وما هي المشاكل المطلوب في الوق

التي

 ذوي  االختصاص في معرفة 

اإلعالمي المهنية الجانب القانوني واألخالقي المتعلق بعمله من اجل عدم الوقوع في /الصحفي

األ

الخ

المية التي يعاني منها إعالميونا ومؤسساتنا المختلفة فقمنا بتوزيع استمارة استطالع 

للصحفيين العاملين في المؤسسات المختلفة  وأجرينا العديد من المقابالت االستقصائية المعمقة مع 

والقائميذوي الخبرة واالختصاص 

سنبدأ بشرح الحالة المهنية في األردن تدريجياً وما هو متوفر حالياً من تدريب للصحفيين؟ 

أو المعوقات التي تواجههم وما هي المشكلة المهنية الحقيقية في األردن؟ وما هي أولويات 

التطوير المهني؟ وما هو التدريب الفني والمهني 

 قد تواجهنا في التدريب؟ ولماذا ال يستفيد المتدربون من الدورات التدريبية المتوفرة؟ هذا من 

الجانب المهني البحث للوقوف على احتياجات الصحفيين الملحة في تنمية قدراتهم وأساليبهم 

  .الصحفية من اجل مواكبة التطور اإلعالمي العالمي

لناحية القانونية واألخالقية فقد استشرناأما من ا

  .خطاء وتعرضه للمساءلة القانونية

ن منذ البداية ومن اجل اإلجابة عن األسئلة التي طرحناها سنتدرج بالحالة اإلعالمية في األرد

وطلبنا . المعاهد المختصة في دراسة اإلعالم والقائمين على إعداد جيل اإلعالميين/وهي الكليات

من ذوي االختصاصاإلجابة والتعريف ووصف حالة تعلم اإلعالم في األردن؟ كيفية تقسيم مستوى 

المعاهد /ل الكلياتالمعاهد تدريب عملي خالل الدراسة؟ وه/ريجين؟ إلى أي درجة تقدم الكليات

المعاهد لديها عالقات /تدرس الوعي القانوني واألخالقي أثناء  إعداد الصحفيين؟ هل الكليات
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المعاهد تؤيد أو توفر التدريب العلمي العملي /بالمجتمع اإلعالمي في األردن؟ وهل الكليات

  للصحفيين المبتدئين؟

د التي تدرس حاليا هي بحاجة ماسة إلعادة        لقد اجمع أساتذة الكليات اإلعالمية إن مخرجات الموا       

ومن جانب  , إضافة إلى االهتمام بالنواحي التطبيقية  إلى جانب المواد  النظرية            التأهيل والتطوير 

وزا

 

الخ

 وهذا بالتالي ينعكس على كيفية تطبيقهم للخطة 

يه أدنى 

 األولوية على غيرهم 

, من التخصصات األخرى والمؤسسات قادرة على أن تغربل هؤالء الخريجين من خالل االختبار

وقد 

رة التعليم العالي فهي متجهة في تطوير معايير التخصصات المختلفة بحيث تكون منسجمة مع              

  .المستويات المطبقة والجامعات العالمية

 أوضح األستاذ الدكتور عصام الموسى رئيس قسم الصحافة في جامعة اليرموك أنوقد

طة الدراسية وضعت بدقة  ولكن تنفيذها ليس بالمستوى المطلوب لالرتقاء بالمستوى التعليمي 

والعلمي واقصد نحن بحاجة لغربلة وإعادة تأهيل األكاديميين فهم ليسوا متخصصين في اإلعالم 

التمييز بين اإلعالم واالتصالوال يستطيعون 

الدراسية  من جل تخريج  صحفيين مبدعين يخوضون الحياة العملية بسرعة وبموضوعية 

  .وإبداع

أما بالنسبة لتقييم مستوى الخريجين فقد أوضح األساتذة أن في جميع الكليات واألقسام 

والسيئ وبالتالي هناك من يكون صحفيا ناجحا وصحفيا ليس لدالمختلفة  هناك الجيد 

  .درجات الموهبة الصحفية بل كان هدفه الوحيد هو الحصول على الشهادة الجامعية

إن على المؤسسات : (وقد أكد األستاذ الدكتور تيسير أبو عرجة  تعقيبا على ما سبق

الصحافة واإلعالم ولهماإلعالمية أن توظف الجيدين والقادرين من خريجي 

  .وقد فعلت صحيفة الغد  ذلك وقدمت امتحانا للخريجين ومن نجح باالمتحان فاز بالوظيفة

ليه هو أن هناك العديد من  وأضاف  األساتذة أن هناك شيئاً يجب االنتباه والتركيز ع

الوظائف في اإلعالم يستطيع خريجو الصحافة ممن ليس  لديهم الموهبة الكافية في الكتابة  أو 

, العالقات العامة, المونتاج, اإلخراج: العمل في مجال اإلعالم البحت التوجه اليها مثل  التصوير

  .الخ.. اإلعالن

ورة وجود دراسات عليا في اإلعـالم مـن اجـل           قدم الدكتور عصام الموسى  مقترحا بضر       

  .االرتقاء  بالدراسة األكاديمية والتخصص الدقيق لكي يتم فرز هؤالء الطلبة  غير الجيدين
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المعاهد اإلعالمية في األردن تدرس الوعي القـانوني واألخالقـي ضـمن            /إن جميع الكليات  

ا هو الذي ينعكس سلبا علـى فهـم         خطتها  الدراسية ولكن كيفية تدريسها والقائمين على تدريسه        

الطلبة لهذه المواد وبالتالي يتخرجون وهم غير ملمين بهذه األمور خاصة وهم يستعدون لممارسة              

  .المهنة

وان أقسام الصحافة في الجامعات األردنية  لديها مساقات تدريب عملية كجزء مـن الخطـة                

كما يقـدم   ) الخ.. الفيلم الوثائقي , خباريةالبرامج اإل , مدخل إلى اإلذاعة والتلفزيون   (الدراسية مثل   

جـد     حديثة إذاعية وتلفزيونية يوتولديهم استوديوها . الطلبة أعماالً تطبيقية من إخراجهم وإنتاجهم     

بها 

مـنهم  .   ولكن هذا النوع من التدريب هو اختياري لمن يرغـب               

ـين                ولك

   

ى أهمية التدريب لمواكبة التطورات التي تطرأ على اإلعالم  في العـالم وان ال                 

ومن األمور المهمة أيضا هي اللغـات       . ن االستفادة منها والرجوع إليها      

مـن الجهـات    

مركز الرأي للدراسات والمعلومات وهنـاك      , مثل وكالة األنباء األردنية المجلس األعلى لإلعالم      

  .فنيون جيدون ولديهم صحف ومجالت للتدريب الصحفي

اجل التعـود   هذا باإلضافة إلى  أن هناك تدريبا يقوم به الطلبة في المؤسسات اإلعالمية  من                

على خوض غمار العمل المهني

ن يعتب أساتذة الجامعات على المؤسسات اإلعالمية  المختلفة  ونقابة الـصحفيين األردني

و إجراءبأنهم حاولوا فتح قنوات تعاونية معهم من اجل توزيع  الطلبة على المؤسسات المختلفة أ              

ولكن واجهتنا العديد من المـشاكل      . دورات تدريبية للطلبة من اجل التعلم ومعرفة أساليب المهنة        

  .وعدم التعاون  من قبلهم وعدم الرضا لوجود طلبتنا

وقد أكدوا عل

دد ولكن من الصحفيين المخضرمين منهم ليستطيعوا أن يواكبـوا          يقتصر هذا على الصحفيين الج    

  .التطورات وأيضا من اجل االرتقاء باإلعالم األردني

ومن اجل تدريب جيد ومفيد ويخرج بنتائج جيدة  يجب أن           ( وأوضح الدكتور عصام الموسى     

مـات إلـى    تتوفر العديد من النقاط المهمة مثل توفر مدربين أكفاء يـستطيعون توصـيل المعلو             

 ومـواد أو    تويجب توفر قاعات واستوديوها   , المتدربين وتدريبهم بشكل عملي وليس فقط نظري      

كتيبات يستطيع المتدربو

ية األخرى لكي يستطيع الصحفي االطالع على ما يكتب في العالم والتعلم من المهارات الـصحف              

  ).األخرى في الدول المختلفة

انه يتم اآلن التدريب في األردن في عدد : (وأضاف الدكتور تيسير أبو عرجة    
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بحاجة إلى المزيد من الدورات     ولكن نحن ما زلنا     . اإلذاعة مركز للتدريب والتطوير اإلعالمي     

  ).التدريبية المتخصصة والتركيز على الجانب العملي فيه أكثر من النظري

وأكد األساتذة انه من اجل أن نرتقي بمهنة الصحافة وا

في 

إلعالم يجب أن يكون هناك إعالم حر                

وقان

اإلعالميين والقـانونيين   , طالع تم اخذ رأي الخبراء         

في 

  .اإلعالم العالمي

ين            

للص

ر            

الص

  ).ي الصحفي الموهوب مبدع

  .عالمون مطبوعات  ونشر يضمن الحرية للصحافة وعدم تدخل الجهات المختلفة في مهنة اإل

بعد هذه الفكرة الوجيزة عن حالة تعلم اإلعالم في األردن كان ال بد من انجاز هذه الدراسـة                  

بشقيها اإلعالمي والقانوني وبعد إجراء االست

لدى العاملين فـي    العديد من المسائل المتعلقة بالمهنة  اإلعالمية والوعي القانوني واألخالقي            

ومعرفة  أهم االحتياجات والمـشاكل المتعلقـة بالعمـل          . مجال اإلعالم في المؤسسات المختلفة    

اإلعالمي وبالصحفيين العاملين والخروج بدورات تدريبية ملحة ومهمة في الوقت الراهن لالرتقاء            

بمهنة الصحافة وإعادة تأهيلها ليتواكب وتطور 

جميع المسؤولين اإلعالميين في مواقعهم المختلفة إن نسبة الـصحفيين الدارسـلقد اجمع   

حافة أو الذين لديهم  خلفية تعليمية إعالمية في تزايد مستمر وهي اآلن قد تشكل النـصف أو                  

  .أقل بقليل بالنسبة لعدد الصحفيين

 أن دراسة الـصحافة     أنا اعتقد ): (رئيس تحرير صحيفة الغد   ( وقد أكد األستاذ أيمن الصفدي      

  ).مهمة جدا في غياب تدريب  مؤسسي وأكاديمي

صحفي وكاتب عمود في صحيفة الدستور ورئـيس        (بالمقابل أعرب األستاذ عريب الرنتاوي      

من واقع خبرتي قلة من دارسي الصحافة أبدعوا فـي هـذه            ): ( السياسية تمركز القدس للدراسا  

م العربي جاءوا مـن تخصـصات  أخـرى غيـالمهنة واغلب الصحفيين المشهورين في العال     

حافة مثل السياسة وهذا قد يكون مرده أن هناك خلالً جوهرياً في تدريس الصحافة في دولنـا                 

  ).العربية وبالتالي لم يكن معيار المهنية خاضع فقط للدراسة

 وبالتالي فقد أوضحوا جميعا أن الدراسة مهمة في شتى المجاالت ليس فقط الصحافة ولكـن              

عين في مجلس األعيان والمـشرف العـام علـى          (األهم من ذلك كما قال األستاذ جهاد المومني         

إن الموهبة هي األساس في العمل اإلعالمي ولكن الدراسـة مهمـة            : (صحيفة شيحان األسبوعية  

أيضا في صقل هذه الموهبة وتوجيهها الوجهة الصحيحة ليكون بالتال

المتعلق بتشخيص المشكلة المهنية في اإلعالم والصحافة األردنية فقد تباينت اآلراء           وبالسؤال  

مخرجات المواد التي تدرس الصحافة  في الجامعات        : (حول ذلك ولكن التقوا في نقاط معينة مثل       
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األمر الثاني يجب أن يتفوق التدريب العملـي علـى          , األردنية يجب إعادة تأهيلها وتغيير بعضها     

لـدى الكثيـر مـن الـصحفيين        , في دراسة اإلعالم وأيضا غياب الثقافة العامة المهنية       النظري  

, مواكبة التطور التكنولوجي السريع الحاصل في العـالم واإللمـام بـه             , اإلعالميين في األردن  

وغي

صي لصعوبة وصوله إلى المعلومة أو قد يكون هـو نفـسه جبانـا                

باإل

  .تعداد لصرف مبالغ معينة من اجل تدريب عامليها واالرتقاء بمستواها المهنية

  ).ة

واآلن تحولت إلى شركة             

تسع

أهم أولويات التطوير المهنية هي تطـوير الجـسم الـصحفي                 

ك تحديد دقيق ألولويات التطوير     بالكامل وهو بحاجة إلى مراجعة ومراجعة شاملة  ولكن كان هنا          

على المؤسـسات الـصحفية دور فـي تنميـة          : (فقد أعرب األستاذ أسامة الشريف قائال     . المهني

  ).رها الكثير

رئـيس تحريـر صـحيفة      (أما بالنسبة لألمور األخرى فمثال علق األستاذ أسامة الـشريف           

أن هناك العديد من المشاكل برأيي أهمها جانبين مـشاكل متعلقـة بمهنـة الـصحافة                : (ورالدست

  .الخ.. كوظيفة مثل عدم الشعور الصحفي باألمان الوظيفي واالنتماء إلى مؤسسته رواتب متدنية

أما  المشاكل المتعلقة بالصحفي  نفسه فهي أيضا عديدة أهمها برأيـي أن يكـون الـصحفي                  

دم قابليته للتقع, مبدعا ومثقفا 

  .الخ.. ضافة إلى انه بحاجة إلى الجو العام

اعتقد أن من أهم المشاكل التي تواجه الصحفي        : (وقد أوضح األستاذ جهاد المومني رأيه قائال      

نولوجيا الحاصلة وهذا مرده يعود     هو افتقاره لالطالع على انجازات اآلخرين  وعدم مواكبته للتك         

أيضا إلى ضعف اإلمكانيات المادية للمؤسسات اإلعالمية األردنية والتي تعاني من هذا ال يوجـد               

لديها االس

قافة مهنيـة فـي الـصحافة       هناك مشكلة كبيرة مردها غياب ث     : (وأكد األستاذ أيمن الصفدي   

كثير من الصحفيين لم يتلـق تـدريبا مهنيـا          , األردنية نحن ما زلنا في مرحلة تطور في المعاني        

والكثير  يكتبون ولكن ليس لديهم إلمام بمقومات المهني, رسميا باإلعالم

سكرتير تحرير في صحيفة العرب اليوم وخبير فـي المجلـس           (ووصف األستاذ يحيى شقير     

إن المؤسسة  الصحفية سابقا كان هدفها رسالة سامية ): (لى لإلعالم األع

وحتى المؤسسات التي تعمل على     , والكثير من الشركات ال تؤمن بالتدريب     , ى إلى الربح أوال   

تدريب بعض موظفيها يكون تدريب بسيط على بعض المعلومات أو األشياء الحديثـة وال تقـوم                

بالنهاية ال يوجد في الصحافة األردنية أو اإلعالم األردني         , مكثف وقائم على أسس علمية    بتدريب  

  ).خطة إستراتيجية للتطوير للمنافسة كشركات

ولقد اتفق الجميع على أن من 
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درها واإلنفاق على هذه الكوادر وتنمية مواهبها ومهاراتها سواء  باستخدام أجهزة الحاسـوب               

مالي للصحفي الرواتب متدنيـة     أو بكسب لغة أخرى كاللغة االنجليزية وأيضا من حيث التقدير ال          

كثيرا األمر الذي أدى إلى اقتناص كفاءاتنا الصحفي

كوا

ة من الخارج لذلك اصبح من الصعوبة بمكان               

الحف

 التلفزيون هو تلفزيون حكومي رسمي بروتوكولي تلقيني يحجـب الـرأي              

وال

مستوى  الصحافة نفـسها قـد                 

تسا

ـرف عـام                 

شام

  ).ربون وستكون مضيعة للوقت والجهد والمال

  ).اظ على كوادر مهنية عالية المستوى لفترة طويلة واصبح هناك نقص دائم في األردن

قد نحن بحاجـة إلـى      اعت: (أما األستاذ أيمن الصفدي فقد أوضح بضرورة العودة إلى الصفر         

مهارات العمـل   . تعريف األساسيات أي نحن بحاجة للبدء من البداية من تعريف العمل الصحفي           

  ).من البداية كيفية كتابة الخبر الصحفي ومن ثم ننطلق. أخالقيات العمل الصحفي, الصحفي

هـارات  واتفق األستاذ يحيى  شقير مع األستاذ عريب الرنتاوي على أن هناك الكثير من الم              

الـصحافة  , اإلعالم البيئـي  : الصحافة االستقصائية (الصحفية في األردن ما زالت في بدايته مثل         

  ).الصحافة التفسيرية, اإلنسانية

  .وبين أيضا األستاذ يحيى  شقير وجود خلل في أصول جمع المعلومات والوصول إليها

ي األردن من اضعف فنون     التحقيق االستقصائي باعتقادي ف   ( وعلق األستاذ عريب الرنتاوي     

العمل الصحفي بسبب القيود المفروضة عليه سياسيا وحكوميا ويخضع أيضا لمعايير مختلة مثـل              

العادات والتقاليد حتى

  ).رأي اآلخر

: ستاذ أسامة الشريف النقاط التالية    أما عن ماهية التدريب الفني والمهني المطلوب فقد حدد األ         

أوال اللغات األخرى وأيضا اللغة العربية هي نفسها منتهكة على (

ثانيا المهارات األخـرى مثـل      , هم في كثير من األحيان في األضرار والتسفيه ونشر العامية         

جة إلعادة تأهيل الصحفي مـن حيـث        ثالثا هناك  حا   , الكمبيوتر واالنترنت أصبحت أساسية اآلن    

أخالقيات المهنة سواء ذلك من خالل ميثاق شرف داخلي للصحيفة نفسها أو ميثاق ش

  ).ل لكل الصحفيين

إذا أردنا التخطيط ألي برنامج تدريبي في األردن أو فـي أي            : (وأشار األستاذ يحيى  شقير    

, التـشريعات ,النوعيـة : ثلث المتوازي األضالعدولة عربية يجب األخذ بأساسيات المهنة وهو الم       

األخالقيات بالتالي  لن يستفيد المتد
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مطلوب من المؤسسات التي تقـوم بالتـدريب أن يكـون         : (وأوضح األستاذ عريب الرنتاوي   

قانوني والقانون بالنتيجة   والوعي ال : والمقابلة وحقوق الخبر  , تدريب جدي وحقيقي بجوانب التحقيق    

  .نفسه بحاجة لتغيير ويجب أن يكون أكثر تحديدا ووضوحا

وأكد األستاذ يحيى  شقير على ضرورة االنتباه أن الصحفيين ال يرغبون ببـرامج نظريـة                 

ال نريد أناسا نظريين يدربون  بل       . ومجرد محاضرات كالمية بل يرغبون بدورات تدريبية عملية       

  .لصحفيين بشكل عملينريد صحفيا يدرب ا

التي تواجهنا عند إعداد أية دورة تدريبية فقد أكد الجميع  من أهم                 وحول سؤالنا عن المشاكل 

العو

وثانيا . النوع من التدريب              

موق

لغاية اآلن لم تضع برامج إلصالح               

موا

صحيفة تحرص         

ألعمال ولم يدربوا  من اجل كيفية التعامل مع                    

عدم وجود مـدربين أكفـاء      , قلة الموارد : ائق التي تقف أمام عقد أية دورة جادة ومفيدة هي         

, جهزة للتدريب الجيـد   عدم وجود أماكن م   , وقدرتهم على التعامل مع أجيال مختلفة من الصحفيين       

  ).الخ.. قابلية المتدربين على التعلم واالستفادة

  ).القائمين على الدورات التدريبية(,  من المشاكل العامة التي تواجه كل المؤسسات تقريبا

كما , ولكن هناك بعض األمور التي وجدها البعض أنها أكثر ضررا من األمور  سابقة الذكر              

دي وعريب الرنتاوي على انه من أكثر األمور صعوبة هـي غيـاب   أوضح األستاذين أيمن الصف 

تنسيق مؤسسي بين المؤسسات بحيث يقتنعوا انهم  بحاجة إلى مثل هذا 

ف بعض الصحفيين الذين يعتقدون انه اصبح لديهم خبرة كافية وبالتالي هم ليسوا بحاجة إلـى                

إلى الصحف نفسها كم من الصحف تحرص أن تبعث صـحفييها           باإلضافة  . أي نوع من التدريب   

لدورات تدريبية وهذا يقودنا إلى القول أن المؤسسات الصحفية 

  .ردها البشرية؟ ويجب أن يكون جزءا من عمل المؤسسة السنوي هو التأهيل وإعادة التأهيل

ناك مشكلة في الصحف مثال كم من ه: وأضاف األستاذ جهاد المومني قائال    

.. على إرسال  صحفييها لمواقع الحدث؟ وكم من صحيفة لديها مراسل جدي في مناطق الحـدث؟               

الخ وهذا  سببه انه ال يوجد أناس أكفاء لمثل هذه ا

ا نفكر بكيفية استقطاب الـصحفيين مـن اجـل          وهذا أيضا يجعلن  ,  األحداث والمصادر اإلخبارية  

التدريب وهو أن تكون الدورة التدريبية مجانية وأيضا ذات جدول أعمال مثير ومعزز بالمعلومات              

  ).الجديدة  والجيدة والقائمين على إعطاء هذه الدورة هم أناس أكفاء

نريد برامج جديـة     (:أما األستاذ عريب الرنتاوي فقد أوضح اآلليات المطلوبة  للتدريب بقوله          

 وإمكانيـات   تواستوديوها, ونريد قاعات مجهزة  , ودورات تدريبية مهنية قائمة على أسس علمية      
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ومدربين أكفاء يستطيعون التدريب ولديهم ما يقدمونه  للمتدربين من حيث الخبرة والدراية والعلم              

لمة فاعتقد انـه مـضيعة      وإذا لم يكن هناك برنامج مقنع بمعنى الك       , ومن حيث الوسائل والتقنيات   

  ).للوقت والجهد والمال

أن الصحفيين ال يستفيدون من التدريب المتوفر ألنه ال يوجـد           :: (وأضاف األستاذ الرنتاوي  

ت وال المراكـز غيـر                 تدريب جدي حتى اآلن ال من قبل المؤسسات اإلعالمية وال حتى السفارا

الح

ؤسسة داخليا والقيام بإعادة    

التأ

اآلليات المهمة التي يجب توافرها في المتدرب والمدرب علـى حـد                

سوا

  ).ت والمفاهيم

يوجد لـدينا اآلن    . ها منظمات غير ربحية   وكل هذه الجهات هدفها الربح بالرغم  من أن        , كومية

فرصة سانحة ولكن لست متأكدا  منها وهي مركز التدريب الوطني األردنـي نأمـل أن يـصبح                  

وأتمنى على المؤسسات اإلعالمية التعـاون معـه مـن اجـل            , مركزا جديا وجيدا نحو األفضل    

  ).النهوض باإلعالم األردني

  ألردنية التدريب المهني لصحفييها؟وعن سؤال هل توفر المؤسسات اإلعالمية ا

أن المؤسسات األردنية ليست قـادرة فـي        : (علق األستاذ أسامة الشريف على هذا الموضوع      

وهناك الكثير من األشياء  التي يمكـن        ..  لمراجعة وضعها  - وهذه دعوة    -يوم واحد ولكن ال بد      

عملها وتوفيرها للصحفي األردني من ناحية التدريب على مستوى الم         

  .هيل

والقضية هنا قد تكون ليس على المؤسسة فقط أن ترفع من مستوى صحفييها ولكن القضية قد                

تتطلب تدخال حكوميا أو شبه حكومي إلنشاء مثال معهد تـدفع الحكومـة جـزءا مـن تكاليفـه                   

  .والمؤسسات الصحفية الجزء اآلخر لتدريب الصحفيين بشكل مستمر

لصحافة لها دور أساسي وليس ثـانوي فـي عمليـة التنميـة الـسياسية واالقتـصادية                 أن ا 

  ).واالجتماعية الشاملة في المجتمع ألنها في النهاية تؤثر في الرأي العام

يقودنا هذا الحديث إلى 

ويرى األسـتاذ عريـب     . الخ..  مدربين عرب وأجانب   وجود. ء مثل االفتقار للغات األخرى    

موضوع افتقار الصحفيين للغات موضوع خطير الن ثورة المعلومـات  مادتهـا             : (الرنتاوي أن 

الرئيسية تعتمد اللغة االنجليزية في األساس وأي صحفي يجب عليه على األقل أن يعرف القراءة               

وان يفهم المختصرا
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افتقار الصحفي للغات األخرى يجعل منه صحفيا جاهال        : (هاد المومني أن  ويضيف األستاذ ج  

عمل من خاللها وال تكون لديه                ال يستطيع تطوير نفسه وبالتالي ال يستطيع تطوير المؤسسة التي ي

القد

يجب على الصحفي أن يقرأ الن الصحافة  فـي الغـرب            .  أعمال اآلخرين وتفهمها    

    متط

ون من خاللها تسمح لهم أن يتعاملوا مع القضايا بشكل مختلف والقدرة على               

غير ذلك من األمور األخرى المـؤتمرات       . مثل االطالع على هذه الموضوعات تؤثر عليه اللغة       

 

  ).رة يستطيع االستفادة منها من خالل خبرتهم وطريقة عملهم

 مشكلة كبيرة وسيكون الفارق كبيرا جدا إذا لـم تـؤرخ               

المع

فقد قال األستاذ يحيى شقير أن مفردات السلوك        ) ست 

  ).رة على مواكبة التطورات اإلعالمية العالمية

يـؤثر افتقـار    : ( الصحفي بقوله  كما أشار األستاذ أيمن الصفدي على تأثير افتقار اللغة على         

الصحفي للغات األخرى كثيرا وذلك الن القضية ليست فقط كيفية أن تتكلم بل القضية انك تستطيع                

القراءة لترى

ـ      .. ورة  درجات بالنسبة لنا     واألجـواء الـسياسية . روأيضا هناك أسس ومعايير راسخة اكث

واالجتماعية التي يعمل

  ). جديدة لديهموالقضية غياب اللغة يسبب عدم فتح آفاق, الصحفية أو الزوار األجانب

انه من الضروري وجود مدربين عرب وأجانـب وذلـك الن األجنبـي يمكـن               : ( وأضاف

. أما العربي نستفيد منه بالتـدريب واإلنتـاج       , منهجيات, أسس  , االستفادة منه بقضايا عامة فكريا    

ـ      . والتدريب العملي يفيد بالطبع أكثر من التدريب النظري        ا والعربي أيضا يضع خبرته وننظر له

  ).من جوانب مختلفة

ضرورة وجود مدربين عرب وأجانب مع وجود متـرجم         : (وأكد األستاذ جهاد المومني على    

وذلـك مـن اجـل تبـادل الخبـرات         . لغة لوصول المعلومة بصورة واضحة  ودقيقة للمتدربين       

  ).باإلضافة إلى إعطاء وسائل وأساليب مختلفة للمتدربين, واالطالع عليها

سواء كان المدرب عربيا أو أجنبيا ليس هذا هو المهم بل المهم            : (ى  شقير  وفسر األستاذ يحي  

والمدربون العرب واألجانـب    . هو كيفية إعطاء هذا المدرب المعلومات ووصولها إلى المتدربين        

بالتأكيد هناك أشياء كثي

فقـد أوضـح    ) مفردات سـلوك للمؤسـسات اإلعالميـة      (جودأما بالنسبة لموضوع أهمية و    

اإلعالميون إلى ضرورة وجوده وأكد الجميع انه لألسف ال يوجد مفردات سلوك في المؤسـسات               

األردنية وان وجدت فهي لم تتطور وهذه

  .ايير للصحفيين وااللتزام بها

في المؤسسات األردنية وبين ) Stayl bOOk(ن البعض بين مفردات السلوك وأيضا فقد قار

الواشنطن بو(بعض المؤسسات الغربية مثل     
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للواشـنطن بوسـت   )  Stayl bOOk(فمثال,  بعض العبارات الصغيرة التي يتم االتفاق عليها

ال يتجاوز عدد من الصفحات القليلة وهذه احد مناقص         , عرب اليوم صفحة بينما لل  ) 500(يتجاوز  

  ).هو جزء من شخصية المؤسسة اإلعالمية)  Stayl(مثل هذا الـ , المؤسسات الصحفية

وقد رشح بعض القائمين على اإلعالم بعض األسماء الذين يرونهم جيـدين فـي التـدريب                

الصحفي المهني في األردن بالرغم من إجماعهم عل

هي

نه ال يوجد عدد جيد من المدربين األكفاء        ى ا        

في 

  ).ني المتعلق بقانون المطبوعات والنشر وأيضا التشريعات اإلعالمية

  .ك الن الصحافة بالعالم هي صنعة وليست مهنة

جميعها تدرب بشتى أنواع المهـارات      )  

الص

تحاورنا في كيفية  االرتقاء بمهنة الصحافة  األردنية وما هي العثرات التي قد تواجهنـا                 

فقد 

الدولة وفي المجتمع لها عالقة باإلصالح في الجـسم اإلعالمـي        

فإذا

بالعمل المهني ولكن بالتأكيد هناك العديد من المدربين        )  5 أو   4(األردن  فهم قد ال يتجاوزن        

  .الجيدين في مجال التكنولوجيا

سعد الـسيالوي   : (ومن األسماء التي رشحت بشكل مباشر وأشادوا بهم وبقدراتهم المهنية هم          

ومحمـد قطيـشات عـن      , في مجال التلفزيون وإعداد مراسلين إخباريين جيدين      وياسر أبو هاللة    

الجانب القانو

ولكن من المشاكل التي قد يواجهها المدربون أيضا انه ال يوجـد كتيبـات أو دليـل باللغـة                    

ألنه أصال ال يوجد كتب عن الصحافة واإلعـالم         , واالطالعالعربية يساعد المدربين على التعلم      

كتب بالمقارنة انه  هناك العديد مـن هـذه الكتيبـات            ) 7 أو   6(األردني وان وجدت ال تتجاوز      

التدريبية في العالم وذل

أو بعـض الجهـات   )  ivhos(وإن القائمين على التدريب باألردن  من مختلف الجهات مثل       

الخ.. أو المجلس األعلى لإلعالم   , أو السفارات , األجنبية

  .حفية ولكنها قليلة وغير ذات جدوى في كثير من األحيان

وإنه في كل يوم هناك علم جديد وبحاجة إلى معرفة وتدريب وتطوير  فهناك دائما الحاجـة                 

  .والمعلومات بشتى أنواع المهارات والتكنولوجيا وغيرها. ن الدوراتإلى المزيد م

ولقد 

  :حصلنا على العديد من اآلراء نلخصها باالتي

ـ         : ( األستاذ أسامة الشريف يرى    القوانين المباشـرة   أن هناك الكثير من العثـرات سـواء ب

والخاصة بالعمل الصحفي أو القوانين ذات الصلة بالعمل الصحفي إنا أقول أن عملية اإلصـالح               

بشقيها الخاص أو اإلجمالي  في 

على اإلصـالح فـي      كنا نتحدث عن التنمية السياسية واإلصالح السياسي فال بد أن ينعكس             

مجال اإلعالم  والتشريعات اإلعالمية وقد  تكون هذه االنتقالية صعبة بوجود الكثير من التحديات               
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ولكن الهدف الذي جميعا  يجب أن نصبو إليه كإعالميين أوال وكأبناء هذا البلد ثانيا واضح نحـن                  

وقـت يجـب أن نحمـي       نريد صحافة حرة مستقلة قادرة على   القيام بمسؤولياتها وفي نفـس ال             

  .المجتمع من تغول الصحافة نفسها الن الصحفي ليس فوق القانون

وأضاف كيف نصل إلى خصوصية أردنية أوال لكنها ضمن إطار التشريعات العالمية المتفق             

  .عليها في حماية الصحفي من السلطة وفي حماية المجتمع من الصحافة

فالخلل يكمن انه لم يكن هناك تشاور مع الجـسم          أما بالنسبة للقوانين والتشريعات اإلعالمية      

السياسي الشامل وبالتالي إمـا كانـت سـتتقدم أو تتـأخر                   الصحفي ولم نكن جزءا من اإلصالح 

الق

  ).يا

مـادة  )  43( األردن هو قانون محكمة امن الدولة وهناك   

تتح

ة امـن         

الدو

 بالحصول على المعلومات        

وال

وكان ال بد  من حلقة وصل  نستطيع فيها أن نجد مثـل هـذا التـوازن المتـوائم مـع                      . ضية

خصوصية األردن مجتمع

نين التي  قد تقترب أو تبتعد عن حرية الصحافة التي نصبو إليها             فإذا أردنا أن نتكلم عن القوا     

نحن نسعى لتغيير قانون المطبوعات والنشر والتـشريعات        : فقد نجد كما يرى األستاذ يحيى شقير      

أيـضا  . الخاصة باإلعالم فمثال إذا كان هناك مهنية جيدة فهناك بالمقابل تشريعات  ليست جيـدة              

  .عون بالحد األدنى من أخالقيات المهنةهناك بعض الصحفيين ال يتمت

وان اكبر عائق لحرية الصحافة في

دث عن الجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة والذي يرتكب خاللها يحال إلى محكمة امن الدولة               

 أن صحفياً يحاكم أمام محكمـألنه بصراحة من غير المقبول في دولة تدعي الديمقراطية        

والقانون األمر المهين في األردن بحق حرية الصحافة هو قانون حماية أسـرار وثـائق               , لة

عاما وهو قانون مؤقت    ) 34(  وهذا يعني انه مر عليه        1971الدولة  هذا القانون وضع منذ عام        

يجب أن يعرض علـى  ) 94(ادة أي انه صيغ بغياب مجلس النواب وبموجب الدستور األردني الم   

  .أول جلسة  يعقدها المجلس

مع أهـم مبـادئ     , وهو يتناقض , عاما ولم يقر وهذا اكبر مخالفة دستورية      ) 34(وها قد مر    

مبدأ الكـشف   (وهذا القانون يتصف على     ) مبدأ الكشف األقصى  (المعايير الدولية لحرية الصحافة     

لن يتم ضمان حق المواطنوإذا ما بقي هذا القانون في األردن        ) األدنى

  ). حق الصحفي

ضرورة عقد دورات تدريبية للوعي القانوني واألخالقـي        : (وأكد األستاذ أيمن الصفدي على    

وبرأيي يجب إلغاء قانون المطبوعات والنشر      , وهما مهمان جدا بالنسبة للصحفي لمعرفته بواجباته      

אא 284 



م الذي يحمي المجتمع من الصحافة ويحمي المؤسسات في الـصحافة           واالكتفاء بقانون القدح والذ   

  ).القية ومهنية عالية في مهنتهمويلزم الصحفيين بالتزام معايير أخ

 الجانب التشريعي     

هو 

االنتباه  إلى أن ذلك يخالف الدستور األردنـي          صحفيين دون غيرهم ودون         

والم

ب في تصنيف تلك المعلومات ودون وجود جهة قضائية يمكـن           ها الصحفي دون رقي    

الط

وهذا الحديث عن القوانين والتشريعات التي لها عالقة بالصحافة وبحريتها ويجعلنا  نتجه إلى              

تشريعات وكيفية اتخاذهـا وتغييرهـا إذا       اخذ رأي ذوي الخبرة والمعرفة في المجال القانوني وال        

استوجب األمر ذلك وما هو دور منظمات حقوق اإلنسان في حمايـة الـصحفيين والمؤسـسات                

  .اإلعالمية

لنبدأ من البداية بسؤال المختصين بالقانون عن ما هو العائق الرئيس أمام حريـة واسـتقالل                

  ).الممارسة الصحفية

إني أرى أن): (قاضي محكمة التمييز  (فقد كان رأي الدكتور عرار خريس       

العائق الرئيسي أمام حرية الصحافة وسواء   أكانت تلـك التـشريعات المتعلقـة بـاإلعالم                  

والصحافة بصورة مباشرة مثل قانون المطبوعات والنشر وقانون اإلعالم المرئي والمـسموح أم             

ون انتهاك حرمة المحاكم وقانون حماية أسرار ووثائق        القوانين الجزائية مثل قانون  العقوبات وقان      

الن هذه القوانين هي التي يمكن من خاللها توفير جميع أركان حرية العمـل الـصحفي                . الدولة

خاصة أن قانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين ال يزاالن يقصران العمل الـصحفي              

على أعضاء  نقابة ال

واثيق الدولية التي صادق عليها األردن والتي كفلت لكل أردني حرية الرأي والتعبير بكافـة               

وال زال قانون المطبوعات والنشر يفرض رقابة مسبقة على  المـادة اإلعالميـة              , وسائل التعبير 

محاكمات الجزائية وقانون محكمة امن الدولة يصران       القادمة من الخارج وال زال قانون أصول ال       

على جواز توقيف الصحفيين وخضوعهم لمحكمة امن الدولة في العديد من الجرائم التي قد تقـع                

  .بواسطة المطبوعات

وأيضاً ال يزال قانون حماية أسرار وثائق الدولة يفرض سرية كاملة على جميع المعلومـات               

الذي يحتاج

  ).عن أمامها بقرار حبس المعلومات

أن التـشريعات الخاصـة     ): (قاضي محكمة استئناف عمان   (وقد أكد األستاذ عبد اإلله مانغو       

إنها حقيقـة ال    . باإلعالم وان كانت تشكل عائقا  في بعض بنودها  أمام حرية اإلعالم واستقالله             

  .تبر العائق الرئيسي في مواجهة اإلعالمتع
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فالناظر إلى هذه التشريعات بتفحص وتتبع يرى مدى التعديل الذي طرأ عليها سـواء كانـت            

ي أعاقت العمل اإلعالمي في        وهي الكارثة الكبرى الت, تلك التعديالت تمت بواسطة قوانين مؤقتة     

غيا

  .سي النواب واألعيان

كم 

من 

ديالت تمت وفقا للطرق التشريعية  التي       ب أي رقابة على تلك القوانين أو سواء كانت تلك التع          

رسمها المشرع والتي بموجبها تصدر القوانين وتعديالتها عن الجهـة ذات االختـصاص وهـي               

المجلس التشريعي ممثلة بمجل

وإن التشريعات المتعلقة باإلعالم قد جاءت قاصرة عن اإلحاطة بجميع األمـور لـيس هـذا                

من ذلك ما نص عليه قانون المطبوعات والنشر        , تها في بعض األحيان معلقة    بل إنها ترك  , فحسب

للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلـى الجهـات          (في مادته الثامنة والذي جاء فيه       

الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له لالطالع على برامجها ومـشاريعها             

  ).وخططها

 من حيث حق الصحفي في الحصول على المعلومات  من جميع الجهات         فالنص جاء واضحا    

تكون تلك الجهـة قـد      , الرسمية ولكن ماذا لو امتنعت جهة رسمية على تقديم معلومات للصحفي          

فما العقاب في تلك الحالـة خاصـة وان         , خرقت القانون ولكن لكل خرق يجب أن يكون عقاب          

  .النص لم يورد عقابا

يهم في العمل اإلعالمي هو تطويع هذا العمل للنقد البناء الذي يخدم الصالح             وبالنتيجة فان ما    

  ).العام بغض النظر عن األشخاص ومراكزهم القانونية

أن مهنة اإلعالم وان كانت في المقام األول تتبناها نقابة الصحافيين التي تضم             : وأضاف قائالً 

ف, م  ال يقتصر على الصحفيين فقط      إال أن موضوع اإلعال   . أعضاء يمارسون الصحافة  كمهنة    

كاتب ينشر مقاالت تمس الصالح العام دون أن يكون هـذا الـشخص مـسجال فـي نقابـة                    

  .الصحفيين

إن مهنة الصحافة ليست منظمة كما يجب فعلى الرغم من أن قانون نقابة الصحفيين وقـانون                

 أن ذلـك ال يمنـع اسـتخدام         إال, المطبوعات والنشر ينظم العمل الصحفي واإلعالم  في األردن        

أشخاص غير مسجلين في النقابة من ممارسة الكتابة ونشر المقاالت في الصحف وهو جزء مـن                

  ).كل العائق الذي يواجهه اإلعالم

أن كل واحـدة    ): (عضو في مجلس األعيان األردني ومحام     (وأوضح العين أسامة الملكاوي     

قوانين التي لها عالقة بشكل مباشر أو غير مباشر         من قانون المطبوعات والنشر أو التشريعات وال      
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بالصحافة لها عالقة بشكل أو بأخر بحرية الصحافة والتأثير عليها نبدأ بالقول انه مطلـوب قيـام                 

القضية األولى هي قضية الحرية     . صحافة نشطة مؤثرة تستطيع أن تشارك في تشكيل الرأي العام         

مهنية الـصحفية        ضوابط وبال قيود؟ الواقع تشكل الوالحرية موضوع جدلي هل تعني الحرية بال        

شيئا

متسارعة ومتقلبة طرأت على العمل الصحفي خالل السنوات الخمس الماضية  فقد كان              

لتغي

 مـؤثر فـي سـن       ل            

القو

إال أن هذا النص    ,   تستأنف أحكامها بتاتا     

إلغاؤه   وأعيد االختصاص إلى محكمة البداية وفقا ألحكام قانون المطبوعات والنشر وهـذا            , قد تم

دير باإلشارة إليه كتغيير نحو األفضل في الحريات الصحفية   ).أمر 

لم يحدث أي تغيير ملموس  على الحالة الصحفية خالل          : (عرار خريس فقد كان   . ا رأي د  أم

 ما عدا بعض المحاوالت من قبل المجلس األعلى لإلعالم في تـدريب اإلعالميـين               2004العام  

األردنيين من خالل المركز األردني لتدريب اإلعالمي واقتراحه لقانون الصحافة والنشر الذي ال             

والمقصود بالـضوابط هـو عنـدما يـدرك         .  من وضع الضوابط تتيح سقف الحرية العالي       

الصحفي أن العمل الذي يقوم به ليس انجازا فرديا وإنما هو جزء من عمل عام يهدف إلى تشكيل                  

الهدف السامي للـصحافة الحقيقيـة فـي        الرأي العام وتوضيح القضايا إلى الرأي العام وتحقيق         

  .تقديري هذا يتطلب القليل من المهنية

وحول هل طرأ تغيير على الساحة اإلعالمية األردنية؟ فقد تضاربت اآلراء حول وجود تغيير              

  .ملموس أو عدم وجوده

هنـاك  : (عـرار خـريس إذ قـال      . فمثالً كان رأي األستاذ  عبد اإلله مانغو مغايرا لرأي د          

ت تغييرا

ير الحكومات المتعددة العامل األهم في هذه التغييرات من مؤيد  للحد من الحريات الـصحفية                

وقد كان لغياب الدور الرقابي التشريعي الدور       , إلى مؤيد للحد من  تضييق الخناق على الصحافة        

  .ر في الحد من الحريات الصحفيةاألكب

باعتبارها من الـدول المتقدمـة فـي مجـال          , وان األردن ينظر إليها بمنظار رقيب عالمي      

  .وكدولة من دول العالم الثالث ثانياً, الديمقراطية وحقوق اإلنسان في المنطقة العربية أوال

وال بد من اإلشارة إلى ضرورة  وجود الدور التشريعي الرقابي كعامـ

انين والرقابة عليها وال يخفى أيضا دور السلطة القضائية  صاحبة الوالية واالختصاص فـي               

فمن النوادر إدانة الصحفيين إال في العهد الذي كانـت          ,  تطبيق القانون على الواقع المثار أمامها     

نون  محكمـة امـن      فيه قضايا المطبوعات والنشر تحال إلى محكمة امن الدولة التي أعطاها قـا            

والتي كانت ال, الدولة المؤقت الحق بنظر تلك الدعاوى     

 

ج
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صول على المعلومات والـذي لـم              زال في رحم    مجلس النواب واقتراحه

  .يعرض على مجلس النواب لالن

ومية أو شبكة من المحامين مختصة               وقد اجمع ذوو االختصاص 

بالد

مؤ

ون                 

العمل           

وغيرهم لغايـات زيـادة     . ى تقديم دورات تدريبية للصحفيين         

وقـد تـم تقـديم      , سواء من ناحية موضوعية أو ناحية  عمليـة        . انونية   

افة مساقات قانونية لتدريـسها جنبـا إلـى جنـب مـع             صحافة واإلعالم إلض    

جد لتلك المحاوالت األثر الكبير في رفـع          

الوعي القانوني لدى الصحفيين نظرا لقلة عدد هذه الورشات وعدم انتظامها على الرغم من كفاءة               

الكو

العقوبات ليست فقط عقوبات تأديبيـة قـد        .   أن يلتزم بها تحت طائلة العقوبات      جب  

 تكو

 لقانون ضمان حق الح

حول وجود منظمات غير حك

انه سابقا كانت الصحف تجند محاميها للدفاع عن أي         . فاع عن الصحفيين والقضايا اإلعالمية    

سواء أكان ذلك المحامي  مختص بمثل تلك الدعاوى أو لـم            , صحفي يتعرض للمالحقة الجزائية   

 تقريبا شرع مركز حماية وحرية الصحفيين بتدريب مجموعـة   2002ولكن وابتداء من عام     , يكن

من خالل إخضاعهم  لدورات تدريبية نظرية وعملية        ,من المحامين على القضايا المتعلقة باإلعالم     

جة فقد تم تشكيل مجموعة من المحامين وبالتنسيق مع إدارة المركز المذكور وبـدعم مـن                وبالنتي

  .سسات دولية لغايات تقديم الخدمات القانونية لكل صحفي يتعرض للمالحقة

وقد أعرب األستاذ عبد اإلله مانغو عن رأيه حول الجهود المبذولة لرفـع الـوعي القـان

يس مركز حماية وحرية الصحفيين قد شكل نواة لبدء تنظم ال شك أن تأس   : (للصحفيين قائال 

الصحفي بشكل قانوني فهو يعمل عل

الوعي لديهم باألمور الق

توصيات لكليات ال

  ).المواضيع الصحفية

ال يوجد جهود منظمة في هذا المجال ولكن هناك بعض الجهود           : (عرار خريس . بينما أكد د  

البسيطة التي يقوم بها المجلس األعلى لإلعالم من خالل المركز األردني  للتـدريب اإلعالمـي                

 وحرية الصحفيين من خالل تنظيمه لورشات  تدريبية للصحفيين          إضافة لما يقوم به مركز حماية       

وحقيقة ال يو. 2004األردنيين لكنها قليلة جدا في عام       

ة والبشرية التي يوفرها مركز حماية وحرية الصحفيين والمجلس األعلـى           ادر التدريبية المادي  

  ).لإلعالم

المطلوب هو االلتزام بأخالقيات المهنة هي الئحة سلوك         : (وكان رأي األستاذ أسامة ملكاوي    

مدونة سلوك وعادة في الدول األكثر تقدما يكون هناك مدونة سلوك عامة لكل صحفي بنوع معين                

في اإلعالم ي

. يعني هي جزء من العقوبات التي تقع على المهني        . ن  عقوبات جزائية إذا خالف جزءا منها       
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ين من األخالقيات الخاصة نحن في األردن مثال قامت نقابـة                 

الص

أن أكثر القوانين خرقا من قبل الصحفيين  هو قانون العقوبات وخاصـة                

الج

 ففي مثل هذه الحـاالت يكـون الـرأي                  

األ

  .ماية الصحفيين

ضـده مـن قبـل نقابـة                   

لتعسفي والمطالبة  مل حق المطالبة بالتعويض عن بدل الفصل ا          الص

بحق

يقودنا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات حقوق اإلنسان في الدفاع عـن                

حري

  .مجال حرية الرأي والتعبير إضافة إلى إعداد برامج تدريبية متخصصة للصحفيين

ودور منظمـات حقـوق     , نحن نراهن بخلق رأي عام حول حرية الـرأي        . 

اإلن

  ).ون هناك تشريعات إعالمية عادلة

إلرث الثقافي أي العقـل البـاطن داخـل    ى أن ا   

وفي كل مؤسسة يوجد لديها حد مع

  ).الئحة أخالقيات المهنة مكونة من صفحة واحدةحفيين بإعداد 

ويعتقد المختصون  

يليه قانون المطبوعات والنشر وخاصة المواد المتعلقـة بواجبـات          . رائم المتعلقة بالذم والقدح   

  .وأخالقيات العمل الصحفي

هود المتضافرة  تبذل لتوفير الحماية للصحفيين في أدائهم  لمهـامهم            هناك مجموعة  من الج    

الصحفية وان  لجهود المحامين المختصين الدور األكبر في مثل هذه المواضـيع عنـدما يتعلـق               

األمر بالحرمان من  ممارسة العمل الصحفي أو الفصل

كما وان لجهود منظمات حقوق اإلنـسان  ومنظمـات          , دعاوىخير للقضاء  الذي تحال إليه ال      

ومؤسسات أخرى سواء محلية أو دولية الدور الفاعل في ح

وقد منح القانون للصحفي حق الطعن بقرار التأديب الذي يـصدر 

وكذلك أعطى قانون الع. حفيين

أما فيما يتعلق بحق األمان الشخصي فقد كفله القانون للصحفي بحيث ال            , وق الصحفي العمالية  

  .يجوز المساس بالصحفي أو تعرضه للضرب أو التحقير بسبب ممارسته لعمله

وهذا الحديث 

يمكـن  ) مدير مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان     (نظام عساف   .  الصحافة وهنا أوضح د    ة

لهذه المؤسسات أن تسهم عبر نشر ثقافة  حقوق اإلنسان وكذلك من خالل رصد انتهاكات حقـوق   

اإلنسان في 

ات حقوق اإلنسان دورا كبيرا إذا كانت هذه المؤسسات مـستقلة عـن             وتلعب مؤسس (وأضاف

  ).الحكومات وأجهزتها المختلفة

أن العمل في مجال حقـوق      ): (المركز الوطني لحقوق اإلنسان   (وعلق األستاذ عاصم ربابعة     

.اإلنسان هو رهانات  

دورنا ليس فقط معالجة الرأي العام ولكن نسعى لكي تكـون هنـاك             , ي هذه النقطة  سان بدأ ف  

عدالة نسعى الن تك

أما بالنسبة لتقييمهم حول واقع حرية الصحافة واإلعالم في األردن وماهية القيود المفروضة             

إنني أر: (فقد أجاب األستاذ عاصم ربابعة    , عليها
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الصحفي هو المقيد األكبر للصحفي في قانون المطبوعات والنشر أي بمعنى آخر من عاش فتـرة     

حت هذه األفكار راسخة في فكره وأصبحت ضمن ارثه الثقـافي والفكـري               األحكام العرفية أصب

ومه

في القـضايا الجوهريـة المتـصلة  بالمـشاركة الـسياسية            (كتور نظام عساف أن      

عتبر حقيقية بل هناك حرية رأي وتعبير في مختلـف القـضايا                للم(

الم

  ). ة ال توجد حرية حقيقية في الصحافة واإلعالم

 قـانون          

ت حمايـة األسـرار                

واهـم  . اكم هي ما يسمونه القاضي الطبيعي هو األصل الذي يتم من خالله المالحقـة               

الصحفي

  ).لمحرك لهما حاول االبتعاد عنها كان الرعب أو الخوف الذي بداخله هو ا

وأكد الد

ال توجد حرية رأي وت) واطن

رتبطة بالحقوق المدنية والحقوق االقتصادية والحقوق البيئية واالجتماعية ولكن فيمـا يخـص             

حقوق السياسية الجوهريال

إنا اعتبر وجود قانون ينظم شـؤون       ): (نائب رئيس الوزراء  (ونهاية أعرب معالي هشام التل      

فعدم وجود قانون تصبح هذه المهنة بدون ضوابط وبدون حمايـة           . الصحافة هو لصالح الصحفي   

بوعات فانه سيصبح كأي شخص عادي ويعاقب بموجبلو فرضنا انه ال يوجد قانون مط      

  .العقوبات

وبالنسبة لحرية الوصول إلى المعلومة هناك مشروع قانون تقدمت بـه الحكومـة لمجلـس               

النواب تضمن له الحصول على المعلومة وحماية الصحفي وفي نفس الوقـ

  .لمعلومةما يمكن الصحفي الحصول على ا. والوثائق المحمية

وبصدد الجهود المبذولة لحماية الصحفيين إنا حقيقة مع وجود قضاء نظامي وليس أي قضاء              

آخر  المح

  .شيء قضيتان أوال يجب حماية  وثانيا حماية اإلفراد من الصحافة

ما اطلبه أن يكون هناك ضمانات عادلة لمالحقة أي إنسان سـواء  كـان               إنا في النهاية كل     

يعني ال عالقة للقضاء العرفي أو العسكري       , صحفيا أو غير صحفي والقضاء النظامي هو األصل       

في شؤون الصحفيين وهذا يعني أن محكمة امن الدولة ليست لها اختصاصاتها ووجودها له أهمية               

  ).صحفي أمامها للمحاكمةولكن هذا ال يعني أن يقدم ال
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  ملحق لتقرير األردن 

  .1مرفق رقم 

  عدد الصحف والمجالت

الرأي، الجوردان تايمز، الدستور، العرب : صحف يومية هي) 7(جد في األردن سبع يو

اليو

  . ل، المجد، اللواء، المرآة، الجزيرة، حوادث الساعة

يعر

 إال أنه تم إلغاء هذه المادة من 

قانو

كومة ال تمتلك هذه األسهم مباشرة بل إن مؤسسة الضمان االجتماعي هي 

المال

ولكن هناك أصوات ال ترى ذلك وتعتقد أن مؤسسة الضمان لألردنيين جميعاً وال يجوز 

  .بعة للحكومةالنظر إليها على أنها تا

م، الغد، األنباط والديار، ومن المتوقع أن تصدر الثامنة وهي االتجاه التي أخذت ترخيص 

 صحيفة 15، كما يوجد حوالي 2005كانت أسبوعية نهاية العام الحالي صحيفة يومية بعد أن 

الحدث، السبيل، شيحان، البالد، المحور، : أسبوعية تصدر بشكل منتظم تقريباً كل أسبوع وهي

اإلعالم البديل، البيداء، الكلمة، الشاهد، الهال

د آخر من الصحف األسبوعية المرخصة بشكل متقطع، حيث يلجأ في حين يصدر عد

  .أصحاب تلك الصحف إلصدارها بحسب الظروف المادية التي تسمح لهم للطباعة والصدور

 رخصة منحت لدوريات متخصصة، ولكن ال 900وحسب دائرة المطبوعات والنشر فهنالك 

  !.ف إن كانت تصدر أم توقفت

  .ملكية وسائل اإلعالم

  .لكية الحكوميةالم

ـ ج للحكومة أو مؤسساتها العامة 19 المادة 1993 لسنة 10أجاز قانون المطبوعات رقم 

من مساهماتها في الصحف اليومية،% 30االحتفاظ بما ال يزيد عن 

وانين الالحقة  الذي تم الحكم بعدم دستوريته، ولم تنص الق1997 لسنة 27ن المطبوعات رقم 

من أسهم % 56على منع الحكومة من تملك أسهم في الصحف، وال تزال الحكومة تحتفظ بحوالي 

  ".الدستور"ثلث أسهم % 34وبحوالي " الرأي"صحيفة 

وواقع الحال أن الح

  .كة لهذه األسهم

قبون أن الحكومة تسيطر على قرارات الضمان االجتماعي حيث يرأس مجلس ويعتبر المرا

إدارة الضمان وزير العمل وهذا يعني بالضرورة القدرة على التحكم بمسار هذه الصحف بشكل 

  .غير مباشر
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  ) بترا(وكالة األنباء األردنية 

 وهي مملوكة للحكومة األردنية وتعبر 1969في عام ) بترا(تأسست وكالة األنباء األردنية 

  .سياساتهاعن مواقفها و

 كدائرة مستقلة من دوائر األردنية األنباء وكالة بإنشاء 196

وزا

" .  

  .ألخيرة

من مساحة % 80 التلفزيوني تغطي ما يقارب اإلرسال شبكة أصبحت 19

المم

كلة 

 ج

ي بث 

قناة  (األفالماألطفال والكرتون بينما تخصصت المسائية ببث 

األف

  .وتتدخل في سياساته وشؤونه

استجابة لرغبة الدولة :"وتعرف الوكالة نفسها على موقعها اإللكتروني على شبكة اإلنترنت أنه

 اإلرادة في الخارج صدرت األردنترجم انجازات الوطن وتعكس صورة  تإعالمية وسيلة بإيجاد

9-7-16الملكية السامية بتاريخ 

 األنباء عن طريق تغطية األردني اإلعالمتحقيق غايات : ( حددت مهامها بما يلياإلعالمرة 

) بالوسائل الفنية المناسبة الداخل والخارجإلىوبثها 

ومع إلغاء وزارة اإلعالم سعت وكالة األنباء للعمل على أخذ استقالل مالي وإداري بموجب 

  .قانون خاص، وتم تشكيل مجلس إدارة لها يحدد سياستها

وشهدت الوكالة تطوراً مهنياً ملموساً في السنوات الخمسة ا

  مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 

 في مرحلة ما بعد األردني وجاء افتتاح التلفزيون 1968انون مؤسسة التلفزيون عام صدر ق

 والتلفزيون في مؤسسة واحدة اإلذاعة تم دمج 1985سبتمبر / أيلول من األولفي ، و1967حرب 

  .تضم سبع دوائر

89في عام و

 والتقوية التلفزيونية المنتشرة في المملكة اإلرسال من سكانها، وبلغ عدد محطات %90لكة و

  .  محطة42

 خضعت مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون إلى إعادة هي2001وفي شهر كانون الثاني من عام 

حيث تم دمج برامج القناة األولى والثانية في قناة رئيسية واحدة وتخصصت القناة الثانية بالبرام

الرياضية في حين تم تشغيل القناة الثالثة بالتعاون مع القطاع الخاص وعلى أساس فترت

  . صباحية ومسائية

وتخصصت الصباحية ببرامج 

  ).الم األردنية

لفزيون إال أن الحكومة ال وعلى الرغم من تأسيس مجلس إدارة مستقل لمؤسسة اإلذاعة والت

تزال تسيطر عليه 

אא 292 



وال شك أن وجود مجلس إدارة مستقل قد أنجز هامشاً أفضل من الحرية واالستقاللية 

  .للتلفزيون واإلذاعة

وتبذل اإلدارة الجديدة جهوداً ليصبح التلفزيون واإلذاعة تعبران عن الدولة األردنية وليس 

  .الحكومات

  األوضاع النقابية للصحفيين

 إلى أن تأثيرها في الحياة 1953على الرغم من أن نقابة الصحفيين تأسست منذ عام 

  .اإلعالمية يبدو محدوداً

ويمنع قانون نقابة الصحفيين أي شخص من ممارسة العمل الصحفي دون أن يكون عضواً 

 من خافي النقابة، ومع ذلك فإن هناك أعداداً كبيرة تمارس المهنة

عدم انطباق شروط العضوية عليهم، أو لمعارضتهم لمبدأ إلزامية ا

رج الوسط اإلعالمي، إما بسبب 

  .لعضوية في النقابات

 عضواً من بينهم العاملين في وكالة 650ويبلغ عدد المسجلين في نقابة الصحفيين ما يقارب 

قليل من اإلعالميين في التلفزيون وهي وكالة مملوكة للحكومة، وكذلك عدد " بترا"األنباء األردنية 

  . سنوات3واإلذاعة، حيث لم يسمح لهم باالنتساب للنقابة إال منذ ما يقارب 

ولقد أجاز التعديل األخير على قانون نقابة الصحفيين قبول اإلعالميين الذين يمارسون حصراً 

ة من المصورين والمعدين أعماالً صحفية في اإلذاعة والتلفزيون، وهذا بالطبع استثنى أعداداً كبير

  .والفنيين

وتجمع نقابة الصحفيين األردنيين الصحفيين ومالكي الصحف تحت مظلة واحدة، ولقد 

ارتفعت أصوات العديد من الصحفيين التي تطالب بنقابة مستقلة للصحفيين بعيداً عن أصحاب 

لنقابة وعدم العمل مؤكدين أن هذا الوضع كان سبباً في سيطرة أصحاب الصحف على قرار ا

استقالليتها، داعين إلى االحتذاء بالتجربة اللبنانية التي فصلت بين الجسمين، حيث أسس أصحاب 

  .الصحف نقابة الصحفيين، والصحفيين انضموا إلى نقابة المحررين

  :وتواجه نقابة الصحفيين األردنيين العديد من المشاكل واالتهامات أبرزها

تقلة وغير قادرة على اتخاذ خطوات حقيقية في الدفاع عن حرية تتهم النقابة بأنها غير مس) 1

  :اإلعالم في األردن في مواجهة السلطة التنفيذية واألجهزة األمنية، ويعزون ذلك إلى اآلتي
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قدرة الحكومة وأجهزتها على التأثير في قرارات النقابة من خالل ملكيتها لوكالة األنباء ) أ

ة أسهم جريدة الرأي ونسبة مؤثرة في جريدة الدستور من خالل األردنية، وسيطرتها على غالبي

ماعي التي تستطيع الحكومة التأثير في قراراتها وتوجيهها حسبما ملكية مؤسسة الضمان االجت

السياسية على قيادتها، وتعد نقابة الصحفيين محسوبة سلفاً بأنها األقرب للحكومة، وهذا 

أض

ندما أعلن مجلس النقابة عن دعوته الهيئة 

العا

ات المجتمع المدني ومنها النقابات ومنظمات حقوق اإلنسان بأنها 

األ

وبعض الصحفيين تفاجأوا عندما لم تتمكن الهيئة 

العا

وصحفية يشكلون الهيئة العامة 

  .تشاء

ويعطي الصحفيون أمثلة صارخة على ضعف استقالل النقابة بالعودة إلى نتائج االنتخابات، 

منية على أن يكون تصورها هو الحاسم وتدفع بكل ثقلها حيث تحرص الحكومة وأجهزتها األ

للتصويت للنقيب وأعضاء المجلس الذين تريده، وحتى اآلن كانت يد الحكومة هي األقوى في 

  .أكثرية االنتخابات وتحديداً لمنصب النقيب

تكاد تكون نقابة الصحفيين النقابة الوحيدة في األردن غير المسيسة والتي ال تتنافس ) ب

حزاب األ

  .عف النقابة وغابت عنها البرامج والتصورات وآليات العمل لتطوير واقع اإلعالم في األردن

 ع2001وقد حدث في تشرين الثاني من العام 

مة لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الجانب المتعلق بالمطبوعات والنشر في قانون العقوبات 

المؤقت، حيث توقع الكثيرون أن تقر خطة وبرنامج عملي شامل للتصدي للتعديالت التي وصفت 

من قبل الصحفيين ومؤسس

  .ها على الحريات العامة ومنها حرية الرأي والصحافةخطر وقت

ولكن المراقبين والمهتمين بالشأن العام 

 صحفياً وصحفية فقط 55مة من عقد اجتماعها لعدم اكتمال النصاب الذي كان بحاجة لحضور 

 صحفي 500 سددوا االلتزامات من ما مجموعه 108من أصل 

  .للنقابة في ذلك الوقت

صحفياً وغاب عنه الكثيرون ومنهم رؤساء ) 23(حضر للمشاركة في االجتماع المذكور 

تحرير الصحف اليومية واألسبوعية والعديد من كتاب األعمدة في الصحف والنشطاء النقابيين في 

نقابة ولو مؤقتاً إمكانية االستناد لهيئتها العامة الواسعة وفقدت بذلك ال. الساحة الصحفية وغيرهم

  .لمواجهة القانون وتفعيل الحركة النقابية والشعبية على هذا الصعيد
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ركزت النقابة جهودها على القضايا المطلبية والخدمية وهذا فرض عليها الدخول في ) ج

على حرية الصحافة مساومات مع الحكومة وعدم التصدي في أحيان كثيرة لتجاوزاتها 

  .والصحفيين

ومع ذلك فإن إنجازات نقابة الصحفيين في قضايا الخدمات تعتبر محدودة وبالمقارنة مع 

النقابات األخرى يجد الصحفيون بأن النقابة ال تقدم ألعضائها برامج خدماتية ترفع من شأنه 

  . أعضاء النقابات األخرىكباقي

وير الحالة المهنية، فمنذ تأسيسها ورغم توفر الموارد المالية لم تول  النقابة جهداً كافياً لتط) د

  .لم تقم بأنشطة تدريبية لتطوير قدرات الصحفيين

ات، ال توفر النقابة الدفاع القانوني الضروري للصحفيين عند تعرضهم للمحاكم) هـ

وبا

نقابة الصحفيين القيام بخطوات جادة لتنقيح جداول عضويتها، فهناك أعداد كثيرة 

لم ت

 اعتمادها معايير شفافة وواضحة بعيداً 

عن

 على إثر وفاة عدد من 

د وقتها مع عدم وجود 

 وفاتهم أو في حال دع

إص

  الصحافة األسبوعية

 بعودة الحياة الديمقراطية والبرلمانية 1989األسبوعية في األردن لم يبدأ عام 

بل يمتد لعقود ماضية فلقد عرفت الساحة اإلعالمية العديد من الصحف  وإلغ

األس

عي ستثناء حضور أحد أعضاء المجلس عند البدء بمحاكمة أي صحفي حين مثوله أمام المد

  .العام، فإن الجهاز القانوني للنقابة ليس له دور فاعل وملموس

تتجنب ) و

عد تمارس العمل الصحفي، وآخرون خارج البالد يقتضي القانون تحويلهم إلى سجل غير 

وح المخالفات فإن المجالس المتعاقبة تغض النظر عن ذلك الممارسين، ولكن على الرغم من وض

حتى ال تتفجر خالفات، وتواجه النقابة أزمة بسبب عدم

  . المحسوبيات

يعاني أعضاء النقابة من الصحفيين بالمصير المجهول الذي ينتظرونه نتيجة ضعف ) 2

  .جود في غالبية النقابات المهنية األخرىضمانات التقاعد بعكس ما هو مو

 أصيب الصحفيون األردنيون بحالة من اإلحباط الشديد2002ففي عام 

الزمالء الذين خلفوا وراءهم عائالتهم بال معيل نتيجة حل صندوق التقاع

 كريمة بنظام خاص بصندوق التكافل االجتماعي يضمن ألسرهم حياة

  .ابتهم بعجز صحي

مشكالت 

عمر الصحافة 

ة، 

  . ل ذلكبوعية قب

اء األحكام العرفي
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صحافة األسبوعية اشتد عودها بعد عودة الحياة البرلمانية وأخذت اهتماماً 

خب السياسية، وأصبحت التعبير األبرز عن الحريات الصحفية وساهمت  متز

وار الديمقراطي ووفقت الصحافة اليومية إلى رفع سقف حريته ا بعد أن بشك

طويلة   .اتس

حافة األسبوعية التي تعطش الجمهور لها واعتبرها رافعة ديمقراطية 

، حيث بدأت 1998 وحتى 19

منها توج ذ لك بقانون المطبوعات الح

ب التشدد في رأس المال المو

ف دينار أردني، إضافة إلى الم

فر

 تواجه الضغوط بتحويل رؤساء 1

 كان مفصالً هاماً 97تحر دائم في قضايا ترفعها الحكومة، إال أن عام 

  :زمة الصحافة األسبوعية التي كان من أبرز أسبابها اآلتي

أفراد ومعظمهم ليسوا إعالميين بل الصحف األسبوعية 1

وذ، ووجدوا أن الحصول على رخصة 

إص العثور على رئيس تحرير مسئول 

نقابة الصحفيين يكون واجهة في أكثر األحوال ول   .يس صاحب قرارتنط

بوعية تأسيس شركات قوية إال استثناءات قليلة، وقد أضفى 

غياب المؤسسية وتحولها في الغالب إلى  ال توفر " دكاكين"هذا

هم فرض تقاليداً صحفية، وشعر معظم العاملين بها أنه ال تتوفر ل

ي، والرواتب 

  . متدن ال تدفع لهم في موعدها وتتأخر شهوراً

عي أن يؤثر غياب المؤسسية إلى ضعف االستقاللية، وتحولت 

يجار تستخدم في لعبة الصراعات بين مراكز القوى داخل الدولة، بع

الحكومات وأجهزتها لتمرير معلومات وحتى الهجوم على شخصيات  واس

  .واإلساءة إليها

ولكن الحقيقة أن ال

ايداً من الجمهور والن

ل واضح في إغناء الح

مت بالمحافظة والجمود لعقود 

وواقع الحال أن الص

89امتدت من " ربيع الحريات"تبدل حالها بعد سنوات من 

كومات تنزعج منها وتفكر بطرق للتضييق والخالص 

 صحيفة أسبوعية بسب13 والذي تسبب بإغالق 1997قت عام 

 أل300طلوب الستمرار الصحف بالصدور حيث رفع ليصبح 

  .ض عقوبات مشددة وزيادة الممنوعات أو التابوهات المحرمة

997نت قبل قانون ورغم أن الصحافة األسبوعية كا

يرها إلى المحاكم بشكل

حيث تزايدت الضغوط وتعمقت أ

يملكها : غياب المؤسسية)  أكثر 

توجهوا للصحافة األسبوعية قناعة منهم بأنها تؤمن لهم النف

دار جريدة أسبوعية أمر سهل، وما هو مطلوب منهم فقط

بق عليه شروط 

ولم تشهد صناعة الصحافة األس

 على الصحافة األسبوعية 

اشتراطات مهنية للعمل وال ت

الضمانات المهنية والعمالية، فال يوجد في الغالب ضمان اجتماعي، وال تأمين صح

ية وفي كثير من األحوال

ومن الطبي: االستقاللية) 2

لإل  "بنادق"ض الصحف إلى 

تخدمت أيضاً من قبل 

معارضة لحرقها 
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م تصمد العديد من الصحف في وجه اإلغراءات وشراء الذمم ألنها لم تضع تقاليد مهنية 

المتعددة األشكال من الحكومة وحتى " ىونات للسلوك المهني، وقبل ولم تضع مد

  .من الشركات والشخصيات

حافة األسبوعية بل يمتد ليشمل كل : المهنية) 3 ضعف الحالة المهن

عضها بدو ر المؤسسات اإل

مركز لضخ الشائعات " البندقية المأجورة" فت

ألكاذيب، واألقلية في الصحف األسبوعية التي تتمتع بمصداقية وتلتزم بمعايير مهنية، وأسهل 

دون التوثق منه أو االتصال بالجهة المعنية للتأكد " خبراً"األسبوعية 

صحف 

  .صفراء

جهد لتدريب الصحفيين العاملين، 

  .فكانت التقارير واألخبار تعكس ضعفاً مهنياً واضحاً

 وانفتاح السوق األردني على االنترنت كانت قبل انتشار الفضائيات: القدرة على المنافسة) 4

ال تنشرها الصحافة اليومية 

ولكن بعد انتشار الفضائيات واالنترنت لم تعد الصحف األسبوعية قادرة على مواجهة تدفق 

  .وار بعد انفتاح العالممعلومات وسقوط األس

ولم تطور الصحافة األسبوعية خدماتها ومضمونها لتستمر في الحفاظ على جمهورها، ومن 

  .الطبيعي بعد تراجع بيع الصحف أن تتراجع مداخيلها وإعالناتها

بعد أن استنفذت الحكومات المتعاقبة وسائلها في : الحصار المالي وتجفيف الموارد) 5

األسبوعية المستقلة، وبعد أن خسرت أكثرية القضايا أمام المحاكم، لجأت ضييق على الصحف 

  .إلى أسلوب الحصار المالي بفرض قيود على منح اإلعالن الحكومي وشبه الحكومة واالشتراكات

وأصبحت لعبة اإلعالن واالشتراكات وسيلة لمقايضة المواقف، فالصحف التي تقبل بمظلة 

اإلعالنات واالشتراكات ضمن حدود ضيقة، في حين من يعارضها حكومة كان يسمح لها بتلقي 

  .تصدر التعليمات الشفوية بحرمانه منه

ول

الرشاو"بعضها 

ية ليس محصوراً في الص

عالمية، ولكنه برز بشكل واضح في الصحافة األسبوعية التي قبل ب

حولت الصحف إلى ملعب خلفي للصراعات، و

وا

شيء أن تنشر بعض الصحف 

وبأنها " الكذب"صحته، وبذلك صار من المألوف أن توصف الصحف األسبوعية بـمن 

ولم تبذل غالبية المؤسسات اإلعالمية األسبوعية مشقة أو 

للصحافة األسبوعية رواجاً، فقد كانت مصدراً لألخبار والتقارير التي 

  .ألنها صحافة شبه رسمية

ال

الت

ال
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ع تزايد حالة الجذب والتوتر أصدر رئيس الوزراء السابق فيصل الفايز مذكرة موجهة لكل  و
الوزارات والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية يمنع منح اإلعالن واالشتراك للصحف األسبوعية 

قة شخصية منه، ورغم تغير رئيس الحكومة فإن

م

  .إال بمواف هذه التعليمات لم تتغير

وال تقتصر الضغوط على المؤسسات الرسمية بل إن بعض الحكومات كانت تتصل 
بالش

معلنين ونشر اإلعالنات دون أمر نشر واالكتفاء بتحصيل مبالغ زهيدة 
ثمناً ل

اجع سوق اإلعالن وانحساره واالتجاه لإلعالن الخارجي 
oor" بين " غير شريفة" وذلك في ظل منافسة

قيات   .الص

أن انحصر معظم اإلعالن دودة من اإلعالن بعد 
حف المجانية مثل الوسيط، في وقت لم يستطع في 

الن اإلقليمي العربي مثل وسائل اإلعالم اللبنانية 
والسع

  : اإلعالمالكليا الصحافة و

  ).معة رسمية

  .)معة خاصة

المدر

  .رنا صباغ) 4

ركات الكبيرة والمؤسسات المصرفية لتطلب إليها عدم اإلعالن في الصحف األسبوعية 
  ".مغضوب عليها"ها صحف وتنصحها بأن ذلك يؤثر على مصالحها ألن

شهدت السنوات األخيرة ظروفاً اقتصادية صعبة : القدرة الشرائية وضعف سوق اإلعالن) 6
لألردنيين، دفعتهم للتراجع عن أولويات كانت معمول بها مثل شراء الصحف األسبوعية واالكتفاء 

  .بجريدة يومية، أو مطالعة الصحف األسبوعية عبر االنترنت لمن يتقن ذلك

  .تولدت عادات لم تعرفها األسواق من قبل مثل تأجير الصحف بمبالغ رمزية وإعادتهاو

وفي المقابل لم تعمد الصحف األسبوعية إلى تطوير سياسات تسويق إعالنية، بل اعتمد 
بعضها إلى ابتزاز بعض ال

  .إلعالن

د جاءت هذه الظروف في ظل تروق
"Outd أو التوجه لإلعالن في إذاعات F.M،

حف األسبوعية في اإلعالن حيث غابت األخال

وتتنافس الصحف األسبوعية على كعكة مح
والص" الحصة األكبر"جريدة الرأي اليومية 

السوق اإلعالني األردني أن يأخذ حصة من اإلع
  .ودية

ت والمعاهد والجامعات التي تدرس تخصص

جا(جامعة اليرموك، / دائرة الصحافة واإلعالم) 1

جا(جامعة البتراء، / قسم الصحافة واإلعالم) 2

  : بون

  .يحيى شقير) 1

  .داود كتاب) 2

  .نضال منصور) 3
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  .بسام بدارين) 5

  .رحلمي األسم) 6

  .محمود الزواوي) 7

  .يشاتالمحامي محمد قط) 8

  .نظام عساف. د) 9

  : المنظمات والمؤسسات األردنية التي تقدم تدريب للصحفيين

  ).www.cdfj.org(مركز حماية وحرية الصحفيين ) 1

  .www.achrs.org)(مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان ) 2

 .www.ammannet.net)) (إذاعة عمان نت(شبكة عمان ) 3

  ).http://www.hmc.org.jo(المجلس األعلى لإلعالم ) 4

  ).http://www.jpa.jo(نقابة الصحفيين األردنيين ) 5

  .مؤسسات شرقيات) 6

  .مركز األفق للدراسات) 7

  ).www.ayyam.org(مركز اإلعالميات العربيات ) 8

  : حفيينالمنظمات الدولية األجنبية التي تقدم تدريب للص

 (

2 (

  .ناومان فاونديشن) 3

  .إيبرت فاونديشن) 4

  ).www.jordandevnet.org(جيمستون فاونديشن 1

  .سونطوم

فريدريش 

فريدريش 

  .كونراد أديناور فاونديشن) 5

  : السفارات والهيئات الديبلوماسية في األردن التي تقدم الدعم لتدريب الصحفيين

  .السفارة البريطانية) 1

  .السفارة األمريكية) 2

  .المجموعة األوروبية) 3

  .السفارة الهولندية) 4

 .السفارة الكندية) 5
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  2مرفق رقم 

  . ربي الستقالل القضاء والمحاماةناصر أم

. د

اعص 

  

  

  

  

  تقرير االحتياجات التدريبية للصحفيين

  جمهورية مصر العربية

   مستشارون قانونيون واقتصاديون – محامون -المجموعة المتحدة

  مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

  

  /تمت المقابالت المعمقة مع 

رئيس .  تحرير جريدة األهالي سابقارئيس. عسكرتير عام حزب التجم: حسين عبد الرازق

  .تحرير مجلة اليسار

 مدير المركز الع:ين

  . جامعة حلوان– أستاذ العالقات العامة بقسم اإلعالم بكلية اآلداب :احمد فاروق

  .جامعة حلوان– أستاذ  الصحافة واإلعالم كلية اآلداب :إبي سناء. د

  .  مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان– رئيس تحرير مجلة سواسية :لدين حسنام
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الكليات، نوع /عدد المعاهد: وصف مفصل لحالة التعليم والدراسة اإلعالمية داخل الدولة •

، مدة الدراسة، الدرجات العلمية )ذات اتجاه نظري أو عملي أكثرهل الدراسة (الدراسة 

  .الخ؟...، ليسانس، دكتوراه،بكالوريوس

كقسم من 

ب وكان يعتبر هو المخرج ألغلب القيادات الصحفية الكبيرة وخاصة قسم 

الص

 زيادة أعداد الكليات نيات بدأت الدولة تتجه إلى

إلعالمية وعادت مرة أخرى وبقوة أقسام اإلعالم بكليات اآلداب ويوجد على 

مست

  

  .الجامعة األمريكية

  . م اإلعالم جامعة حلوان

  .عالم جامعة طنطا

  . قسم اإلعالم جامعة المنوفية–

  .ورة

  .ق قسم اإلعالم جامعة الزقازي–

  

(المتاحة 

في مصر كانت ال توجد كلية إعالم بشكل منفصل ولكن كان هناك قسم الصحافة 

أقسام كلية اآلدا

صال أصبح ملحاً حافة بكلية اآلداب جامعة القاهرة، وفي عقد السبعينيات مع تطور وسائل االت

أن تطور الدولة التعليم في مجال اإلعالم ومن هنا جاءت كلية اإلعالم وكانت الفكرة في بدايتها 

بسيطة وكان الطالب يتلقون محاضراتهم في الدور الثاني من كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

بجامعة القاهرة، وفي النصف الثاني من التسعي

التي تدرس المواد ا

  :وى الجمهورية اآلتي

.كلية اإلعالم جامعة القاهرة بنظاميها االنتظام والمفتوح 

/ كلية اإلعالم

  .مس قسم اإلعالم جامعة عين ش–كلية اآلداب 

 قس–كلية اآلداب 

  . قسم اإلعالم جامعة المنيا–كلية اآلداب 

 قسم اإل–كلية اآلداب 

كلية اآلداب 

  . قسم اإلعالم جامعة أسيوط–كلية اآلداب 

 قسم الصحافة جامعة المنص–كلية اآلداب 

 كلية اآلداب

  . قسم الصحافة جامعة األزهر–كلية اللغة العربية 

  .  اإلعالم االجتماعي– قسم االجتماع –كلية البنات 

  . جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

. أكتوبر للثقافة والعلوم6جامعة 
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  .األكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم

  . أكاديمية أخبار اليوم

 هذا االنتشار الواسع تقل القدرات التعليمية والكفاءة والمهارات المختلفة التي  ولكن مع

يحتاجها الصحفي أو اإلعالمي اليوم وخاصة في الكليات والجامعات الحكومية والتي يغلب فيها 

الطابع النظري وال يبدأ الطابع العملي إال في السنة األخيرة من الكلية ويبرز في مشروع التخرج 

من خالله يطلب من الطالب العمل في مجموعات إلنتاج صحيفة أو مجلة لقسم الصحافة، الذي 

أو برنامج تلفزيوني أو إذاعي  لقسم اإلذاعة والتلفزيون والسبب في ذلك هو ضعف إمكانيات 

الطالب والكليات المادية وكذلك إمكانية وجود مكان صحفي أو قناة تلفزيونية تقبل أن يتدرب 

ات عملية فيها، وفي الجامعات الخاصة توجد هذه اإلمكانيات وبالتالي التدريب الطالب تدريب

والدراسة العملية أعلى وأفضل،أما عن مدة الدراسة فهي أربع سنوات ويعمل الجميع بنظام 

التيرمات ويطبق قي الجامعات الخاصة نظام الساعات المعتمدة وفي الجامعات الحكومية يطبق 

المحاضرات، وعن الدرجات العلمية فهناك كليات تعطي درجة نظام نسبة الحضور في 

 العليا فتختلف من قسم إلى أخر ومن تالبكالوريوس وأخرى تعطي الليسانس، أما عن الدراسا

كلية لكلية على حسب مدى توفر فريق التدريس ولكن غالبا ما يتمكن الطالب الراغبين من 

  .الحصول على درجات الماجستير و الدكتوراه

المعاهد الصحفية توفر دورات تدريبية لزيادة الكفاءة التعليمية، وهل لديها /ل الكلياته •

جرائد، اإلعالم اإللكتروني، نقابة (عالقات قوية بالمجتمع اإلعالمي أو الواقع اإلعالمي 

 ؟)الصحفيين

دد الجرائد التي تقدم  فرص  ا

مي والواقع اإلعالمي هي في  ي حقيق

ما هو عملي وقد  واقع 

ل الصحفي وذلك من ا جل اتج 

تدريب 

العملي، 

هذه الص

فهم وقد يلقى هذا في بعض األحيان الصحف

ن بين الصحف  تجا 

لزيادة الكبيرة في عدد أقسام اإلعالم ومع ندرة الفرص وقلة ع مع

مكن اإلقرار إن العالقات التي تربط الكليات بالمجتمع اإلعال ية 

ضعيفة وال توجد صلة قوية تساعد على التواصل مابين ماهو أكاديمي و ها

بعض أقسام اإلعالم نحو استدعاء بعض الممارسين في المجا هت

الممارسين في المجال الصحفي وذلك من اجل تدريب الطلبة في الكليات وتقريبهم للواقع 

وكذلك اتجهت بعض األقسام إلى إصدار صحف خاصة بها ويشترك الطالب في إعداد 

حف، وتعطي األقسام في فترات األجازة الصيفية خطابات موجهة إلى رؤساء تحرير 

قبلوا أن يقوم الطالب بالتدريب العملي في صح لكي ي

وفي أحيان أخرى ال يلقى، واألمر يحتاج إلى شبكة اتصاالت وتعاو وباً
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رفة والخبرات والتواصل وذلك من اجل االرتقاء بالمهنة  والم

والع 

حوال

أعضائها 

خالل الممارسة العملية بدون خلفيات أكاديمية، ويرى د إبي سناء أن اغلبهم  ك

ا العم

والمجاال

يعمل بال
، السفارات، أو المنظمات -ة، األجنبية

 و  2003نيوز العربية خاصة في عامي   اإلقليمي، انتر

04،

التشريعات الخاصة : ئق الرئيسي أمام حرية واستقالل الممارسة الصحافية•

ر المصري الذي صدر في عام   مادتين األولى خاصة بحرية الرأي 1971يتض

والتعبير

 الكتابة أو التصوير أو حرية

 ضمان لسالمة البناء غير

. الوطني

ا

صحف محظورة حرية

وإنذارها

ألمور أو زمن 

  .، وذلك كله وفقا للقانونالقومي تتصل بالسالمة العامة أو أغراض األمن التي

ؤسسات التعليمية من اجل تبادل المع

الصحفي و   .اإلعالمي بشكل عاممل

  الدارسين لإلعالم أو ذوي الخلفية التعليمية اإلعالمية؟ننسبة الصحفيي •

من الصحفيين المشتغلين بالمهنة سواء أعضاء النقابة أو العاملين من غير  % 35ي

لم يحصلوا على إجازة جامعية من كليات اإلعالم أو الصحافة وهو األمر الذي يعني أن 

ون خبراته من 

إلعالمي ليس عمل يقوم على التخصص بقدر ما يقوم على االهتمام بالشأن العام  ل 

ت المختلفة ويحتاج أيضا إلى موهبة وحرفية الكتابة ولكن التوجد أرقام محددة حول من 

  . وتخرج من كليات اإلعالمصحافة
المحلية، العربي–ما هي المنظمات غير الحكومية  •

الدولية التي تقدم التدريب المهني للصحفيين أو القائمين على العمل اإلعالمي والعاملين في 

 كافة وسائل اإلعالم؟

المجموعة المتحدة، معهد األهرام 

  . السفارة الهولندية بالقاهرة، هيئة المعونة األمريكية، المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان20

ما هو العا 

المهنة، ظروف العمل السيئة، باإلعالم، قانون العقوبات، غياب القواعد المنظمة لممارسة 

  ضعف اإلمكانيات، ضعف الرواتب؟

من الدستو

  ): 47المادة (  ونصها  كاآلتي 

 التعبير عن رأيه ونشره بالقول أوإنسان  مكفولة، ولكل الرأي 

 والنقد البناءالذاتي حدود القانون، والنقد فيذلك من وسائل التعبير  

 

نية خاصة بحرية الصحافة وهي    )48المادة  ( والث

 مكفولة، والرقابة على الاإلعالم الصحافة والطباعة والنشر ووسائل 

 الطوارئ إعالن حالة في محظور، ويجوز استثناء يالدار بالطريق اإلغاؤها أو وقفها أو 

 افي رقابة محددة اإلعالمالحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل 
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ة الصحافة مكون من  على باب خاص بسلط1980 

ست

الما

مكفولة 

وتخ

المبين بال

)210(  

وال 

(المادة 

يقوم

بسلطات 

س اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقاللها، ويحقق الحفاظ على  ويما

، وذلك على االجتماعيالمقومات األساسية للمجتمع، ويضمن سالمة الوحدة الوطنية والسالم 

   . الدستور والقانونفيالنحو المبين 

وقد تضمنت التعديالت الدستورية عام

  : مواد ونصوصها كاآلتي

  )206(دة 

  .  الدستور والقانونفيالصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين 

  )207(المادة 

 خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، فيتمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقالل 

 المقومات األساسية إطار في تكوينه وتوجيهه، في وإسهاما  العامالرأيتعبيرا عن اتجاهات 

للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة 

 . للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون

  )208(  المادة 

 إلغاؤهافها أو  أو وقوإنذارهاحرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة 

 .  محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانونيبالطريق االدار

  )209(  المادة 

 الصحف وملكيتها لألشخاص االعتبارية العامة والخاصة ولألحزاب السياسية إصدارحرية 

  .طبقا للقانون

 الوجه  المملوكة لها لرقابة الشعب علىواألموال ملكيتها وتمويلها فيضع الصحف 

 . دستور والقانون

المادة 

  . يحددها القانونالتيللصحفيين حق الحصول على األنباء والمعلومات طبقا لألوضاع 

 .  عملهم لغير القانونفيسلطان عليهم 

211(  

  على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعالقاته

  .الدولة

رس المجل
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تشكيل المجلس االعلى للصحافة 1996 لسنة 96وهذا وقد  حدد قانون  تنظيم الصحافة رقم 

 يرأسه رئيس مجلس الشورى ويضم في عضويته رؤساء مجالس إدارات المؤسسات ث

م" حفية القومية ورؤساء تحرير الصحف القومية 

بحي

ع تمثيل كل مؤسسة برئيس تحرير واحد الص

في

 

  !رى

لعام

  . حماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أداء واجباتهم •

لنقباء ورؤساء تحرير الصحف الحزبية ونقيب الصحفيين وأربعة من ا"  حال تعدد صحفها 

السابقين ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة واإلعالم وأربعة من الرؤساء السابقين 

للنقابة أو من أعضاء النقابة واثنين من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية واثنين من المشتغلين 

هتمة بشئون الصحافة بالقانون يختارهم مجلس الشورى إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة الم

 في والممثلة لكافة اتجاهات الرأي العام على أال يزيد عددهم عن األعضاء المذكورين سابقاً و

حين أن هذا  الجزء من القانون يبدو محايدا على المستوى النظري  إال انه على مستوى التطبيق 

 بدوره  هو رئيس يغلب الطابع الحكومي في تشكيل المجلس  فرئيس مجلس الشورى  و الذي

كما " الحاكم "المجلس األعلى للصحافة  يتولى في الوقت ذاته منصب امين عام الحزب الوطني 

كان أيضا  وزيرا لإلعالم لفترة زمنية طويلة، وكذلك األمر في مناصب األمين العام ووكيلي 

 وطلبات ىلجنة الشكاو، لجنة شئون الصحافة والصحفيينالرئيس ورؤساء اللجان الخمسة وهي 

لجنة تقرير الممارسة ، لجنة القيم،  واالقتصاديةواإلداريةلجنة الشئون المالية ، الرد والتصحيح

 رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية التي يمتلكها فجميعهم من.. الصحفية

قانونا مجلس الشو

ل الحياد للمجلس كما ورغم أن اختصاصات المجلس األعلى للصحافة  تبدو اختصاصات تكف

 96 من القانون 70تكفل االستقالل عن اليد الطولى للسلطة التنفيذية كما حددها  القانون في المادة 

  : وهي1996 

  .إبداء الرأي في كافة المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة •

  . اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة وتنميتها وتطويرها •

  .  الصحفية في المجاالت االقتصادية واإلداريةالتنسيق بين المؤسسات •

  . العمل على توفير مستلزمات الصحف وتذليل كافة العقبات •

تحديد حصص الورق لدور الصحافة وتحديد أسعار الصحف وتحديد أسعار مساحات  •

اإلعالنات للحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع األعمال بما ال يخل بحق 

  .احة التحريرية وفقا للعرف الدوليالقارئ في المس
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  . اء صندوق دعم الصحف•

  . ضمان حد أدنى مناسب ألجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية 

اإلذن للصحفي الذي يرغب في العمل بصحيفة أو وكالة أو ا 

إنش 

•

 حدى وسائل اإلعالم غير•

تخاذ كل ما من شأنه ضمان حسن 

•

 .حق الرد وحق التصحيح•

ئوية سنوية من حصيلة اإلعالنات في الصحف لصالح صندوقي المعاشات تحديد نسبة م •

المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج بعد حصوله على موافقة الجهة 

  .التي يعمل بها

تشجيع البحث والتطوير في مجاالت صناعة الصحافة وفي أوضاع المؤسسات الصحفية  •

المصرية بالتعاون مع المؤسسات األكاديمية المتخصصة والهيئات الفنية المحلية 

  .ء مراكز بحوث ومراكز للمعلوماتوالعالمية من خالل إنشا

  . التوثيق التاريخي لصناعة الصحافة في مصر •

التعاون مع المجالس والهيئات المماثلة في العالم وتبادل الخبرات والتجارب في األمور  •

  .التي تدخل في اختصاص المجلس

التنسيق بين المؤسسات الصحفية في المجاالت التكنولوجية وفي مجاالت التدريب  •

  .تأهيلوال

المتابعة الفعالة لألداء االقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية من خالل دراسة ومناقشة  •

تقارير مجالس اإلدارة والجهاز المركزي للحاسبات وا

  .األداء

ما تنشره الصحف وإصدار تقارير دورية عن مدى التزامها بآداب المهنة متابعة وتقييم  

 . الشرف الصحفي مع إلزام الصحف بنشر تلك التقاريروميثاق

ضمان  احترام الصحف والصحافيين ل 

النظر في شكاوى األفراد ضد الصحف أو الصحفيين فيما يتعلق بالتزام الصحافة بآداب  •

 . ماسا بحقوق األفراد أو حياتهم الخاصةرالمهنة وسلوكيتها أو فيما ينش

 .واإلعانات بنقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة واإلعالم
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 تلقي قرارات لجنة القيد بالنقابة  •

 .ت أعضاء مجلس النقابة والنقيب وقرارات الجمعية العمومية للنقابةنتائج انتخابا •

مع 

جنيه إذا كانت صحيفة يومية و يقل رأسمال الشركة المدفوع عن مليون 

 ألف جنيه إذا كانت شهرية و يودع رأس المال كامال 100ذا كانت أسبوعية و

في 

ا اختصاصات تنفذ بالتنسيق الكامل الذي يقترب من  حد الشراكة مع السلطة التنفيذية إال أنه

  .الممثلة في منصب وزير اإلعالم

  : أشكال ملكية الصحف في مصر

الصحافة رقم   متفقا  الدستور فصادر حق األفراد في 1996 لسنة 96و قد جاء قانون

 ةزاب السياسية واألشخاص االعتباريحرية تملك وإصدار الصحف وجعلها قاصرة على األح

العامة والخاصة و الذي نص على نظام الترخيص المسبق ألغى فكرة اإلخطار بل أن هذا القانون 

ذهب ابعد من ذلك حيث قصر على الحاالت السابقة التي يمتلك الصحف أن تكون جميع األسهم 

مملوكة للمصريين و أال 

 آلف جنيه إ250

 بأي حال من األحوال أن تزيد ملكية الشخص ألسهم الشركة زأحد البنوك المصرية وال يجو

  .من رأس المال%10و أي من أقاربه حتى الدرجة  الثانية على 

 بشان 1996 لسنة 96 من القانون رقم 55طبقا لما تنص عليه المادة :لقوميةالصحف ا -1

الصحف القومية مملوكة للدولة و يمارس حقوق الملكية عليها " تنظيم الصحافة فان

 – الجمهورية – األخبار –األهرام "ومن ابرز األمثلة لهذه الصحف " مجلس الشورى 

   ".فزا ليوس رو– دار التعاون –دار الشعب -دار الهالل

 

الصحف المملوكة لشخصيات اعتبارية سواء عامة أو خاصة فالصحف التي تصدر عن  -2

هيئات حكومية أو وزارات  أو نقابات تكون شخصيات اعتبارية عامة أما، الصحف 

 –الوفد " المملوكة لشخصيات اعتبارية خاصة فهي تلك الصادرة عن األحزاب مثل 

،و الصحف الصادرة عن الشركات ..."- الغد–رار  األح– الجيل - العربي–األهالي 

 – نهضة مصر – الدستور -  صوت األمة– المصري اليوم –األسبوع " المساهمة مثل 

  ..."الفجر
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فمن الصعوبة بمكان الحديث : القيود الهائلة على حرية الحصول على المعلومات وتداولها •

النفاذ إلى مصادر المعلومات عن ممارسة العمل الصحفي بحرية دون تمكين الصحفيين من 

 .و دون إتاحة المجال لنشر هذه المعلومات بحرية

ي عند المعاقبة على إفشاء أسرار عسكرية، بل إن و ال يقف األمر في تطبيق القانون المصر

عبر صحف تابعة لوزارة الدفاع ال يمنع من معاقبة  ه إفشا

الص

صحف و المطبوعات يمتد تأثير حالة الطوارئ إلى ما هو ابعد 

 عاما بشكل متواصل اقترن بتمتع أجهزة األمن 25ئ نحو ن

ذه األسرار مرة حتى لو كان  ء 

ه المعلومات مرة أخرى، كما أن القانون يوسع من نطاق الحظر و حفي الذي يعيد نشر هذ

التجريم والعقاب مستخدما تعقيدات واهية غير منضبطة تصبح سيفا مسلطا على الصحفيين ترفعه 

السلطات وفقا ألهوائها و حساباتها السياسية المتغيرة من لحظة إلى أخرى، حيث تصبح التعبيرات 

القانون بصورة انتقائية، ومن ذلك مثال ما يتعلق بنشر معلومات غير القانونية فرصة لتطبيق 

، أو يؤدي نشرها إلى اإلضرار بهيبة الدولة، و يمكن "تؤدي إلى إضعاف جلد األمة"أو " مغرضة"

القول أن مثل هذه التعبيرات تجعل من النشر مهمة محفوفة بالخطر الشديد و خاصة إذا تعلق 

 كبار المسئولين أو االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان مثل األمر بقضايا الفساد التي تمس

التعذيب و القتل خارج نطاق القانون، و لكن يبقى بالتأكيد الممارسة الفعلية تعكس درجة عالية من 

التسامح في تطبيق التشريعات المتعلقة بالصحافة والنشر، و الرأي عموما، و من دونها فاألرجح 

مالحقة كان سيطول غالبية المشتغلين بالصحافة بما في ذلك صحفيو أن التجريم والسجن و ال

  .الحكومة نفسها

باإلضافة إلى ما تبيحه حالة الطوارئ من : حالة الطوارئ و تأثيراتها على حرية الصحافة •

فرض صالحيات مصادرة ال

ارم ذلك، فسريان حالة الطو

بصالحيات واسعة تفوق ما يقرره لها القانون، ودون أن تخضع ألدنى مساءلة على 

تجاوزاتها، و ساهم هذا المناخ في إطالق يد أجهزة األمن ولم يفلت المشتغلون بالعمل 

 حد إلىروعة بل دخل األمر السياسي و العمل الصحفي من مالحقات األمن وممارستهم الم

اختطاف الصحفيين واالعتداء عليهم من مجهولين مثلما حدث مع رئيس تحرير جريدة 

العربي ومن قبل رئيس تحرير جريدة الشعب المعارضة و رئيس تحرير صحيفة الوفد 

المعارضة، بل تفاقمت األوضاع إلى أن وصلت لحد االعتداء و التحرش الجنسي بالصحفيات 

  . من الدستور76طيتهن لمظاهرة االحتجاج على االستفتاء الخاص بتعديل المادة خالل تغ
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منظمات حقوق (طرأ على الساحة الصحفية؟ وهل كان من قبل هل هناك أي تغير  •

سية، السلطة 

ثل مؤسسة الرئاسة  و 

  .ة

حة اإلرهاب و نشر 

الدي

و قد ساعد ذلك على تصاعد النزعة المطلبية للديمقراطية عبرت .لقة

اإلنسان، المدافعين عن حرية الصحافة، نقابة الصحفيين، األحزاب السيا

  ؟)ة، السلطة القضائيةالتشريعية، الحكومة، منظمات عربية ودولي

هناك مجموعة من المتغيرات التي تشهدها ساحة العمل الصحفية في السنوات األخيرة على  •

الرغم من أن البينة التشريعية ذات الصلة بحرية إصدار الصحف و تداول المعلومات لم 

، فمساحة الحرية زادت 1996 لسنة 96تشهد تغيرا يذكر منذ صدور قانون الصحافة رقم 

كل ملحوظ و على األخص خالل السنوات الثالث األخيرة و بدت الصحافة أكثر جرأة في بش

طرح القضايا و تخطي خطوطا حمراء لم يكن مألوفا االقتراب منها م

الرئيس و أسرته و الفساد المتصل برموز الدولة، كما ظهرت في اآلونة األخيرة حالة من 

ح تراخيص لصحف مستقلة تماما عن أجهزة الدولة أظهر قدرا أعلى التساهل الرسمي في من

من التسامح مع حرية الصحافة و االنتقادات الشديدة التي تشنها الصحافة في مجاالت عديد

و يصعب تحديد عامل بعينه  وراء هذا التطور و أن كان يبدو العامل الدولي هو األكثر 

ولية على المنطقة باسم مكافتأثيرا فال يمكن تجاهل أن الضغوط الد

مقراطية و ما اقترن بذلك من سقوط مذر ألعتى أنظمة االستبداد ووقوع العراق تحت 

  : االحتالل قد أفضى إلى

إدراك متزايد لدى النخبة المثقفة عموما لقيمة الديمقراطية في ذاتها و للنتائج الكارثية  -1

  . وحرية التعبير عموماالتي رتبها غياب الديمقراطية

إدراك الحكومات تحت وطأة تزايد الطلب على الديمقراطية من الداخل من ناحية و  -2

تزايد الضغوط الخارجية إلحداث نوع من التغيير في إدارة نظم الحكم في المنطقة من 

ناحية أخرى، أن الهوامش الضيقة لم تعد تجدي و انه يتعين عليها أن تكون أكثر انفتاحا 

 . سامحا  أو على األقل تبدو كذلكو ت

إدراك القوى السياسية المختلفة في ضوء ذلك أن قدرة الحكومة على خنق الحريات  -3

عموما لم تعد مط

 .عنها فعاليات كفاحية مختلفة

وما في هذا التطور حتى إن توجيهات في جميع األحوال يبقى تأثير السلطة التشريعية معد

رئيس الجمهورية بوضع قانون جديد يلغي العقوبات السالبة للحرية بدا مجرد فرقعة إعالمية أو 

אא   309 



 شهراً لم يتم فيها ترجمة هذا التوجه في 15خطابا موجهاً للخارج و ذلك بعد مرور ما يزيد عن 

  .تشريع يقره البرلمان

 في الدفاع عن نظمات حقوق اإلنسان قد لعبت دورا تاريخياو بالتأكيد ال يمكن إغفال أن م

ض لها الصحفيون و تقديم مساعدات قانونية وقضائية  ل حري

في 

ستبداد و 

تكم

كة انتخابية شرسة على مقعد النقيب  ما بين 

مر ا

من الناصريين واليسار ي النقي

ة 

ت  المع

 أثناء 2005 / 5 / 25فتاء 

ا للتشويه الذي أصاب تظا

التع

قتحام المظاهرة بهدف    وفض تظاهرتهم مما نجم أعضاء الحركة" تأديب" البلطجية

ضرب والركل والسب ووصلت إلى حد التحرش  عنه

 ألسباب سياسية 

من قبل الصحفيين المفصولين أو ا لموقوفين عن بل شه

صحافة ورصد االنتهاكات التي يتعر ة ا

عشرات القضايا كما خاضت مع جموع الصحفيين عبر نقابتهم معركة ناجحة نسبيا من اجل 

  .95  لسنة93إسقاط قانون اغتيال الصحافة رقم 

و رغم استمرار عمل منظمات حقوق اإلنسان و نقابة الصحفيين في الدفاع عن حرية 

الصحافة إال أن القدرة على تحريك المياه الراكدة لم تظهر إال مع المتغير الدولي و الضغوط 

الخارجية، و ذلك بحكم االختالل الفادح لتوازن القوى بين المتطلعين للحرية و قوى اال

 . يم األفواه في الداخل

  نقابة الصحفيين

جاء مجلس نقابة الصحفيين الحالي بعد معر

لحكومة ومرشح المعارضة انتهت بفوز األستاذ جالل عارف مرشح المعارضة بمقعد  شح

 الطيف السياسنب ويتكون مجلس نقابة الصحفيين من كافة ألوا

واإلسالميين وممثلين عن الحزب الحاكم ولعل هذا التشكيل هو السبب في تحول النقابة لتكون قبل

ارضين أثناء تظاهراتهم  والتي إما تبدأ من أمام بوابة النقابة أو تنتهي أمامها، هذا وقد شهد

 االستنقابة الصحفيين المصرية األحداث المؤسفة التي وقعت يوم

للتعبير عن رفضه) كفاية(هرة اقامتها الحركة المصرية للتغيير 

ديالت الدستورية األخيرة وهو األمر الذي دفع بعض المنتمين للحزب الوطني بمعاونة 

 المأجورين با

 اعتداءات وحشية على أعضاء الحركة بال

الجنسي بالصحفيات وتمزيق مالبسهن، ولم تشهد بوابة النقابة وأروقتها تظاهرات

دت تظاهرات ألسباب نقابية أيضا وخاصة 

ر في هذا السياق كحالة الصحفي و عضو هناك الكثير من الحاالت النموذجية التي تذك العمل و

والذي فصل من حزب الوفد وجريدته على خلفية صراعات " محمود الشاذلي"مجلس الشعب 

سياسيه حزبية وهو األمر الذي دفعه إلى االعتصام داخل مبنى النقابة اعتصاماً مفتوحا انتهى 

بحصوله على مبلغ مالي كبير مقابل تنازله عن كافة القضايا التي رفعها ضد الحزب والجريدة 
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نعمان " وتعيينه في جريدة الجمهورية، والجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد الدكتور

 صحفيين يعملون في الجريدة وأعضاء في 6قد أوقف عن العمل و فصل أكثر من " خليل جمعة 

بة الصحفيين  ولم تتخذ النقابة ضده أي إجراء جدي واكتفت ببعض المقابالت العتابية مع نقا

  .رئيس تحرير الوفد األستاذ عباس الطرابيلي

فا واحدا و أحيانا األسئلة التي يطرحونها تدل على 

عدم

ح الباب لوجود منافسة صحفية 

تعتم رفع مستوى المهنة وجودة المادة المقدمة للمتلقي إال أن 

خاص ليس لهم عالقة بالمهنة األم

إلى

وقته لتوجيه الصحفيين المبتدئين إال أن  محرر 

الحا

 الكبرى و تبقى بعيدة عن يتعلق با

 وبالتالي ال ى اعتبار أنهم صحافيين محترفون

االنجل د د تهتم 

 هذه الدورة وهي نصف ترنت وتقدم النقابة منحة لمجتازيوكذ

ثمن

  المستوى المهني للصحافيين  •

اغلب المقابالت المعمقة مع الشخصيات العامة ورؤساء التحرير تعطي انطباعاً عاماً بتدن 

ن المهني و بشكل كبير في أداء الصحفيين العاملين في الصحف كبير في مستوى أداء الصحفيي

الخاصة و الحزبية وكذلك مراسلي الصحف العربية في مصر فهم غالبا يجرون تحقيقات و 

حوارات في موضوعات لم يقرأوا عنها حر

،  و هذا التدني عكس ما كان مفترضاً من الناحية  فهمهم ووعيهم بالقضية التي يتناولونها

النظرية فكنا نتصور أن كثرة الصحف ووجود صحافة خاصة ستفت

د على الحرفية في األداء و تساهم في

و تحول األمر إلى  قيام أشر من الناحية العملية اختلف تماما 

 ممارستها، هذا فضال عن أن حال المهنة اختلف تماما عن ما كان في الماضي حيث كان كل 

جديد له أستاذ و كان رئيس التحرير يستقطع من 

 يبخل بوقته ومجهوده على الصحفيين المبتدئين، أما فيما ل اآلن مختلف تماما فرئيس التحرير

 وحوارات في القضاياتلصحف القومية فال تجري تحقيقا

  .اإلخبار التي قد تستفز الحكومة

  وسائل التوعية والتدريب •

تتعامل النقابة مع أعضائها من الصحفيين عل

يزية  ورات التي تقدمها النقابة هي دورات اللغة  لة تدريبية وال بتقديم تدريبات أو أ

 جنيهاُ مصرياً، 150بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني وتقدمها بأسعار مخفضة ال تتجاوز 

 واالنرلك دورات تعليم الكومبيوت

 جنيه مصري، وتقوم النقابة أحيانا بإرسال عدد ضئيل 1500 بما ال يتجاوز ر جهاز كومبيوت

من الصحفيين إلى المملكة المتحدة لالطالع على وسائل العمل الحديثة واألمور الفنية وذلك 

يار هذا العدد الضئيل من بالتعاون مع السفارة البريطانية بالقاهرة،و ال توجد معايير واضحة الخت

  .الصحفيين دون غيرهم
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  الصحفيون المهمشون  •

  :ف النقابة هي لسنة 76يعتبر القانون 

ن أعضائها ورفع المستوى العلمي  العمل على نشر وتعميق الفكر

والف

 

والعمل على 

بصرف النظر 

عن

 

 وهناك عدد كبير من هؤالء الصحفيين المهمشين لم تكن تكتب الصحفي مهدد بالطرد من مهنته

  الخاص بنقابة الصحفيين أن أهدا1970

 االشتراكي والقومي بي

مستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والدفاع كري ألعضاء النقابة، والعمل على االرتفاع ب

عن مصالحها وضمان حرية الصحفيين في أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم وصيانتها في حاالت 

الفصل والمرض والتعطل والعجز، والسعي إليجاد عمل ألعضاء النقابة المتعطلين والعمل على

وية المنازعات ذات الصلة بالمهنة مراعاة االلتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها وتس

  .التقريب بين أعضاء النقابة وأعضاء نقابات العمال العاملين في الصحافة

 من نفس القانون انه محظور على أصحاب ورؤساء مجالس إدارات 103وتقول المادة 

أو مؤقتة  الصحفية ووكاالت اإلنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة المؤسسات

  . من غير أعضاء النقابة المقيدين في جدول المشتغلين أو المنتسبين أو تحت التمريناًأشخاص

ال "  فيقول 1970لسنة 76أما في الباب الثالث وهو باب الحقوق والواجبات من القانون  

  . يجوز ألي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن مقيداً في جداول النقابة

 فإن هذا القانون يدفع النقابة لعدم التعامل مع أي صحفي غير مقيد في جدول ولكن في الواقع

تحت التمرين أو جدول المشتغلين أو جدول غير المشتغلين وهذا يعني أن النقابة ال تحمي وال 

من الصحفيين الذين يزاولون المهنة فعلياً والسبب في ذلك أن  % 40تقدم خدماتها  لحوالي 

ديم كشوف الصحفيين تحت التمرين للنقابة الن ذلك يعني انه خالل عامين من الصحف ال تقوم بتق

تقديم هذه الكشوف يجب على الصحيفة تعيين هؤالء الصحفيين وهو األمر الذي يكلف الجريدة 

دفع تأمينات اجتماعية على كل مرتب تدفعه للصحفي الجديد على اعتبار أنها صاحب العمل  و 

 من راتب نفس الصحفي لصالح التأمينات االجتماعية وبالتالي يدخل هذا باإلضافة لما يقتطع

الصحفيون غير المقيدين بجداول النقابة في فترة نستطيع أن نسميها فترة التهميش  ألنه يمكن 

ممارسة الضغوط عليهم ووضعهم في ظروف عمل أكثر رداءة من غيرهم، بحيث يتحول 

طيعة تساير في عملها متطلبات اإلدارة المحررون فيها في نهاية األمر إلى أداة 

 .  أي اعتبارات مهنية

خاصة لو خالف هذا" فالصحفي المهمش ال يستطيع أن يعبر عن  وجهة نظره أو ما يعتقده

الن هذا االختالف في وجهات النظر قد يعني في نهاية األمر أن " وجهة نظر رئيس التحرير
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أسماؤهم على اإلخبار التي يكتبونها أو التحقيقات التي يشاركون فيها لمدة عام كامل هذا باإلضافة 

  .  شهرياًاً دوالر25ن على مكافآت ال تزيد عن إلى أنهم يحصلو

ال

  

مكتب الصحيفة 

الع

  التي تطال

 . القضائية لضحايا هذه االنتهاكات

ربما يمكن القول أن أكثر القوانين التي يتم خرقها من قبل الصحفيين هي المتصلة بالتشهير و 

و يساعد في ذلك على األرجح أن نصوص هذه القوانين ال تظهر فيها بشكل . السب و القذف

و القذف و بالتالي تبدو الحاجة واضح التخوم الفاصلة قانونا بين النقد المباح و التشهير و السب 

  .لظروف القاسية أعوام في هذه ا6وهناك حاالت لصحفيين عملوا ألكثر من 

  رواتب الصحفيين أعضاء النقابة  •

"  اً دوالر114حوالي " جنيها شهرياً 650يبلغ متوسط دخل الصحفي المقيد في النقابة حوالي 

 "  " اً جنيه270" يسمى بدل التكنولوجيا والمعلومات قدره اً شهريوتقدم النقابة لكل أعضائها بدالً

ارنة بمعدل األسعار في مصر تعتبر رواتب ضعيفة إلى حد وهذه الرواتب مق " اً دوالر47حوالي 

صحفيون في مكاتب الصحف العربية والخليجية خاصة أو في القنوات  ما وبالتالي غالباُ ما يعمل 

  .الفضائية أو في دور النشر كعمل ثان في فترة ما بعد انتهاء الدوام الرسمي في صحفهم

تعني أن الصحفي يحصل على الخبر من مصادره ولهذا تنتشر ظاهرة قلب اإلخبار والتي 

 صحيفته ثم يقوم بصياغته بطريقة أخرى ويرسل نسخة منه إلى ويقدمه إلى

  .ربية عن طريق الفاكس أو البريد االلكتروني

في حالة المنع من : على سبيل المثال(ما هي الجهود المبذولة بصدد حماية الصحفيين  •

 ؟)صحفي، الفصل، التهديد الجسدي واالختطافممارسة العمل ال

 :تأخذ الجهود المبذولة لحماية الصحفيين من جانب منظمات حقوق اإلنسان أشكاال عدة قد تشمل

.تقديم البالغات لجهات التحقيق حيال االنتهاكات أو االعتداءات  الصحفيين -1

المساعدات القانونية و  -2

 . جمع التوقيعات على عرائض و بيانات تضامنية مع الضحايا -3

و التنسيق أحيانا في ذلك مع نقابة "  مؤتمرات صحفية –ندوات " نظم فعاليات مشتركة  -4

 . الصحفيين

 . مخاطبة المنظمات و الهيئات الدولية -5

 .صياغة مشروعات نصوص بديلة لنصوص القوانين التي تجرم الرأي و النشر

 لقوانين خرقا من قبل الصحفيين؟ما أكثر ا •
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ملحة ليس فقط لضبط النصوص القانونية في هذا الشأن بل أيضا تنظيم برامج تدريبية معمقة 

لكيفية تناول الموضوعات التي تشكل مساسا بالشخصيات العامة و الموظفين العموميين و حدود 

سبة للمتعاملين في هذه القضايا كما أن مثل هذه البرامج مطلوبة أيضا بالن.التعرض للحياة الخاصة

 .سواء في هيئات القضاء أو جهات التحقيق

و في جميع األحوال هناك أيضا حاجة ضرورية داخل الوسط الصحفي لنشر ثقافة  

اإلقرار بحق االختالف، وذلك بالنظر لما تكشفه الديمقراطية و التسامح و احترام التن و  وع

المم

حفيين في ممارسات و أعمال تتنافى 

مع 

ة الصفراء التي يشكل ظهورها اإلثارة والصحاف

الو

المساعدة القانونية لحقوق اإلنسان و مركز الكلمة و جماعة تنمية الديمقراطية و مع ذلك يصعب 

  .القول بوجود شبكة تنسق جهود هذه المنظمات

صومهم و الطعن في سمعتهم دونما دليل في محاولة ارسة من نزوع الصحفيين لتشويه خ

لتسييد وجهة نظر سياسية بعينها و بالتالي فان السب و القذف من قبل بعض الصحفيين يشكل أداة 

  .إلرهاب الخصوم بتلويث سمعتهم دون سند

و عالوة على ذلك يمكن أن نلحظ تورط الصحف و الص

  :شرف المهنة وبعض القواعد القانونية و على األخصمواثيق 

  .الخلط بين التحرير و اإلعالن -1

 . عدم إعمال حق الرد  و التصحيح وفقا للقواعد المعتمدة -2

تؤدي االنحيازات الفكرية أو السياسية للصحيفة أو الصحفي إلى حجب الحقائق في بعض  -3

 . الموضوعات أو تقديم جانب واحد من الحقيقة

 تؤدي اعتبارات توزيع الصحف المصرية في بعض البلدان العربية إلى االمتناع غالبا ما -4

 .عن نشر بعض الموضوعات التي ال تروق في هذه البلدان

عدم احترام الحياة الخاصة وعدم مراعاة الدقة فيما ينشر من معلومات و الترويج للدجل و 

الخرافة و بخاصة مع شيوع ما سمي بصحافة 

  .جه اآلخر للتضييق على حرية العمل الصحفي

أو المنظمات غير الحكومية مختصة بالدفاع عن /هل هناك شبكة من المحامين و •

  الصحفيين والقضايا اإلعالمية؟

هناك العديد من المنظمات غير الحكومية التي يشكل الدفاع عن حقوق الصحفيين جانبا من 

 مثل المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان و مركز هشام مبارك للقانون و جمعية اختصاصها
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   3مرفق رقم 

  االحتياجات التدريبية للصحفيين 

  نانية الجمهورية اللب

ثالثة ال الذين ال يتجاوز المقيمون منهمعلى الرغم من صغر مساحة لبنان، وعدد سكانه 

  طائفة دينية18المشترك بين ن ونصف المليون نسمة، يعتبر هذا البلد نموذجاً للعيش ماليي

 ون األوقاف، وتشريعئ شإدارةجهة من إسالمية ومسيحية، تتمتع كل طائفة بحقوق خاصة بها 

  .ن المتعلقة باألحوال الشخصية وادارة المحاكم الشرعية وبتطبيق هذه القوانينالقواني

 قراطية في لبنان ال تقوم فقط على حقوق الفرد، ولكنها تقوم أيضاً وأساساً، علىووالديم 

تكون في  ما، وهو بذلك يمثل حالة خاصة تبرز أكثر حقوق الجماعات الطائفية الثمانية عشر

التوافق على اقتسام المقاعد  تشكيل الحكومة في لبنان يفرض مراعاة، فبنانيالنظام السياسي الل

في إطار هذه المناصفة بين السنة   والتوافق على المثالثة.مناصفة بين المسلمين والمسيحيين

السنة والشيعة والدروز : االسالمية كما يفرض مراعاة حصص المذاهب· والشيعة والموارنة

 .واألرثوذكس والكاثوليك واألرمن واالنجيليين الموارنة: ئس المسيحية وحصص الكناوالعلويين،

مع 

ية واإلعالم، وهي وزارات 

إنفاق

وحصص المناطق المختلفة في · السياسية والكتل البرلمانية األخذ باالعتبار حصص األحزاب

الحقائب الوزارية التي تنقسم   تجري عملية احتساب توزيع.والساحل الشمال والجنوب وفي البقاع

التي تتضمن وزارات الداخلية والدفاع  مجموعة الحقائب السيادية: الًأو: الى أربع مجموعات

فيها القرار السياسي والتي تتحقق من خاللها  والخارجية والمالية، وهي الوزارات التي يصنع

الحقائب الخدماتية، التي تتضمن وزارات األشغال العامة،  مجموعة:  ثانياً.المشاركة في السلطة

ون االجتماعية والتربئلكهربائية، والعمل والشوا والموارد المائية

تنمية ال للمال العام لما تقدمه من خدمات للمواطنين، ويشكل التهافت عليها جزءاً من عملية ية

 "التشريفاتية"الحقائب  مجموعة: ثالثاً· الشعبية أو المذهبية أو الطائفية أو الحزبية أو الشخصية

مجموعة الحقائب : رابعاً· والثقافة ي تتضمن وزارات اإلصالح اإلداري والبيئة والسياحةوالت

  .ون مجلس النواب مثالًئلش االسترضائية وهي وزارات مستحدثة باسم وزير دولة

ال يتضمن الدستور اللبناني أي نص يقول بأن تكون رئاسة الجمهورية وقفاً على المسيحيين 

 سة مجلس النواب وقفاً على المسلمين الشيعة ورئاسة الحكومة وقفاً علىوأن تكون رئا الموارنة،

ولكن  · رئيس المجلس والحكومة للمسيحيين االرثوذكساالمسلمين السنة، وأن يكون منصبا نائب
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لصيغة النظام  هناك تفاهماً وطنياً على هذا التوزيع له مفعول دستوري وهو يشكل العمود الفقري

   .)190(السياسي

كما يترأس مجلس . مجلس النوابمن ينتخب  رئيس الجمهورية رمز الدولة، وهو يعتبر

. مجلس الوزراء إلى اجتماعات طارئةدعوة  ويمكنه. الوزراء عندما يشاء من دون أن يصوت

يسو

، األمر الذي تطلّب تعديالً دستورياً لم ترض 2004 ثالث سنوات إضافية في عام 

عنه

رئيس الجمهورية ومع أعضاء مجلس  الوزراء أعضاء وزارته بالتشاور مع

والن

 رية عقد االجتماعات وحرية تأسيس الجمعيات

وال

                                                

. مجلس النواب بالتشاور مع رئيسو  بعد اإلستشارات الملزمة مع النواب رئيس الوزراءمي

وهو يعتمد السفراء . النواب لتي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلسويحيل مشاريع القوانين ا

بمرسوم، ولكن العفو العام ال يمنح إال  وبإمكانه أن يمنح العفو الخاص. ويتسلم أوراق اعتمادهم

في أن يطلب من مجلس الوزراء لمرة واحدة مراجعة  وله الحق. )191(بقانون من مجلس النواب

الوزراء على قراره أو على المرسوم المتخذ يصبح هذا  ا أصر مجلسوإذ. أي قرار توصل إليه

الجمهورية، ضمن المهلة المحددة لنشر القانون وبعد التشاور  ويحق لرئيس.  حكماًالمرسوم نافذاً

    .وال يمكن رد طلبه هذا. إجراء مناقشة جديدة للقانون مع مجلس الوزراء، أن يطلب

، وقد جرى 1999نوفمبر /تشرين الثاني 24الجمهورية في إميل لحود رئاسة وتولى العماد 

التمديد له لمدة

ويعتبر الكثير من المحللين السياسيين أن هذا الحدث هو الذي قاد الى .  غالبية الشعب اللبناني

ة، التي انتهت باغتيال السيد رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني العديد من التداعيات السلبي

 30 بعد مرور 1559السابق، ثم انسحاب القوات السورية من لبنان تنفيذا لقرار مجلس األمن 

    . عاماً على تواجدها على اراضيه

يختار رئيس 

ونائب رئيس الوزراء بالتشاور مع  ويتولى رئيس الجمهورية تعيين رئيس الوزراء. اب

  . المجلس النيابي أو من خارجه ومن الممكن اختيار الوزراء من. أعضاء مجلس النواب

 من الدستور الوطني ح13تضمن المادة ت

 1909سنة  ما زال القانون الخاص الذي أصدرته السلطات العثمانيةو. روابط في إطار القانون

هذا القانون قيام  وكل ما يتطلبه. هو القانون المستخدم لتنظيم عملية تأسيس الجمعيات األهلية

 
   دراسة منشورة على– التوأمة بين لبنان والمعاناة –محمد السماك  -190

  http://www.emi.co.ae/print.asp؟id=2545. 
  2005ـ برنامج األمم المتحدة االنمائي، . برنامج إدارة الحكم في الدول العربية.  موجز عن لبنان191-

  asp.index/countries/arabic/org.pogar.www://http16؟=cid.   
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تسجيل تم  1999عام  وفي  .الداخلي الجمعيات األهلية بإبالغ وزارة الداخلية بوجودها وبنظامها

ذه الجمعيات ذات والعديد من ه . لدى وزارة الداخلية في بيروت وحدها جمعية أهلية1100نحو 

 بمعنى من المعاني، مجتمعها المدني الخاص، ولكن يوجد أيضاً كل طائفة،

العد

 جمعية 50وما يزيد على   جمعية للعمال والموظفين،200 

لرج

 إحدى المؤسسات القليلة"يشكل " تجمع رجال األعمال اللبنانيين" 

واأل

اإلنسانية للمنظمات  ق الجهودعن حقوق الجماعات المهمشة والضعيفة، وتنسي

غير

                                                

وتبرز . طبيعة طائفية

 والروابط المهنية ومن جماعات البيئة والجماعات النسائية التي تتخطى يد من الجمعيات

في هذا  اندماج المجتمع المدني اللبناني على الصعيد الوطني، وتشاركهاالحدود الطائفية وتفضل 

 .) 192(التوجه بعض الهيئات المهنية اإلعالمية

 على وجه  مختلف مؤسسات المجتمع المدني من حزبيين ومدنيين وخصوصاً الطالبنشطتو

 1975مي بين عا لبناندمر ت تي كانت في المدن الالحربالتظاهرات ضد  الخصوص، في تنظيم

كما كان لها دور فاعل في التظاهرات التي طالبت بالتحقيق في مقتل رفيق الحريري . 1990و

  . وخروج القوات السورية وأجهزتها األمنية أخيراً من لبنان

يتألف القطاع المهني من نحو

والمهندسين والصحافيين والمحاسبين   نقابات المحامينال األعمال وأصحاب الشركات، ومن

وتضم . العديد من األقطار العربية األخرى وأمثالهم الذين يتمتعون بنفوذ كبير في لبنان وفي

الدولية في لبنان، وغرفة التجارة والصناعة في بيروت  المنظمات المهنية األم غرفة التجارة

ويعتبر .  االتحاد العمالي العام اتحاد العمال الرئيسي في لبنانويعتبر .وجمعية الصناعيين اللبنانيين

أن" اللبناني للدراسات المركز"

مجموعة  وهذا التجمع عبارة عن". صيلة في المجتمع المدني التي تمثل المصالح االقتصادية

 بمبادئ قوياً  األعمال والمصرفيين والصناعيين الذين يؤمنون إيماناًلحشد التأييد من رجال

  .االقتصاد الليبرالي وبحاجة لبنان إلى اإلصالح

االجتماعية  ينشط المنتدى اللبناني للمنظمات غير الحكومية في عدة مجاالت بما فيها الخدمةو

اإلنسانية، والدفاع 

واستكمال نشاطاتها، والتعاون مع   الحكومية في البالد، والتعاون مع المؤسسات الحكومية

ويعمل تجمع الهيئات األهلية . األجنبية أجهزة األمم المتحدة ومع الجمعيات الطوعية الخيرية

ومن خالل هذا العمل يساعد . بالداالجتماعي في ال التطوعية في لبنان على تنسيق العمل التنموي

 
ـ برنامج األمم المتحدة    . ـ برنامج إدارة الحكم في الدول العربية      . لبنان: ع المدني في الدول العربية    عالقة الدولة بالمجتم   -192

   cid=16؟asp.civil/countries/arabic/org.pogar.www://http 2005االنمائي،
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ويسهم في تطوير التشريع اللبناني، ويساعد المنظمات اإلنسانية،  التجمع الهيئات المدنية الخاصة،

  . للتنميةاًلدى السلطات العامة والوطنية والدولية، ويؤسس منتدى مدني ويقوم بتمثيل أعضائه

للدفاع  في لبنان، تحافظ الهيئة الوطنيةمن بين العديد من جماعات الدفاع عن حقوق اإلنسان 

 وتنشط .اإلنترنت عن المعتقلين في السجون اإلسرائيلية على حضور وتواصل دائمين على شبكة

ولجنة ) محمد صفا(في المجال نفسه لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين في السجون اإلسرائيلية 

ب لجنة أهالي الى جان)  غازي عاد–وليد س(أهالي المعتقلين والمفقودين في السجون السورية 

المف

 

هذه الجماعة بصفتها جماعة 

قانو

الطائف على  اتفاقوفي حين ينص .  New TVو

أن 

ساخاً لتجربة 

 بخالف –فرن إال أن األمر لم يكن كذلك في لبنان باعتبار أن المجلس ذو صفة استشارية 

 من 35المجلس الفرنسي، ويبقى القرار في يد وزير اإلعالم والذي من حقه وفقاً لنص المادة 

 ساعة بعد دعوته إلى ذلك، 48مجلس أن يستغني عن استشارته إذا لم ينعقد خالل قانون تشكيل ال

واألهم من ذلك أن القانون يعطى لوزير اإلعالم ومجلس الوزراء سلطة وقف المؤسسة اإلعالمية 

 من 45 ـ 42 أيام وشهر دون الرجوع إلى القضاء وفقاً للمادة 3عن البث لفترات تتراوح بين 

 3 كما  يمكن لوزير اإلعالم أن يطلب من القضاء اتخاذ قرار بتعليق البث بين ،382/94القانون 

 وعلى المحكمة أن تقضي M.T.V أشهر ويمكن أن يصل إلى اإلقفال التام كما حصل مع 6و

  و. في متابعة هذه الملفات الشائكة) وداد حلواني(قودين والمخطوفين خالل الحرب اللبنانية 

وأكبر جماعات حقوق اإلنسان. في بيروت  لهااًمكتب 2000عام لمنظمة العفو الدولية إفتتحت 

ولهذه الجماعة . ع لنقابة المحامين اللبنانيينتاب وهذا المعهد". معهد حقوق اإلنسان في لبنان"

كما أن المعهد ينشر تقارير عن حقوق اإلنسان في . اإلنترنت  وعلى شبكةحضور بارز محلياً

وتركز . الدولي في مجال حقوق اإلنسان لبنان وينشط على الصعيد

ة التعبير وحرية تأسيس الروابط والجمعيات وتنفيذ القوانين المتعلقة بحري نية على تقوية

  .األهلية

قضى   الذي1996 على الرغم من قرار الحكومة سنة  ومتنوعاًما يزال اإلعالم اللبناني غنياً

الحرب   محطة إبان50بإجراء تخفيض كبير في عدد محطات التلفزيون التي بلغ عددها نحو 

 ـ المنار ـ MTV ـ N.B.N ـ L.B.C -المستقبل :  فقط هي6 ليصل عددها إلى األهلية

Tele Lumière والحقا أضيف إليها ICN 

، فإن "لةئوالحرية المس" بمبادئ" تلتزم جميع وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمطبوعة"

  ".فقط دون صفة الحقة" الحرية" من الدستور تنص على 13المادة 

 الرغم من تشكيل المجلس الوطني لإلعالم من صحافيين وتقنيين، استنوعلى

سا،

אא 318 



االنتخابي48طبقاً للمادة . بغرامة وقد عدلّت المادة أخيراً وتم .  من قانون اإل

أم"اإلفراج عن ال

ن األوضاع اليوم تبشّر بإنفراج  وكانت قنوات البث اللبنانية 

 . حرية للوسائل اإلعالمية كافة

وطالب المركز  رضاء 

ذي يتـألف مـن    بالف

 20 تنشئها المادة المح

الخالفات أو تزيـد         

من 

  .لم يقر كقانون بحلول نهاية السنة

عالن واإلعالم 

  .". في.تي.

تخضع فيما مضى الى الرقابة، لك

كبير وهامش أوسع من ال

  فوفقـاً . قبل إغتيال الرئيس الحريري، لم يكن القضاء اللبنـاني يتمتـع باسـتقالل حقيقـي              

  ،2004 يوليـو  األول مـن   وحكم القانون في بيـروت فـي        لتقرير أصدره مركز الديمقراطية     

ــى أن   ــه إل ــى في ــتالط دورانته ــامين  اخ ــدعين الع ــة الم ــسلطة التنفيذي ــابعين لل   الت

الجمهور عن النظام القضائيأحد هو أدور المحاكم مع  .كبر مسببات عدم 

القضاء الـ  وبينصل الدقيق بين المدعين العامين وقضاة التحقيق، من جهة،

بموجب السلطة التي باسم الشعب اللبناني" أحكاماًن تصدر أاكم التي يمكنها 

بعض المـدعين العـامين   ذعره من استعمال  من الدستور، من الجهة األخرى، وعبر المركز عن

وفياتية واالوروبيـة الـشرقية   الـس   مما يـذكر باالنظمـة  "االمن الداخلي والقومي"لتعابير مثل 

  .)193(السابقة

وبسبب هيمنة السلطات الروحية والسياسية، ال تزال الحريات النقابية تعاني في لبنـان مـا               

ون نقابات العمال، حيث تثير ئ في ش  ات تتدخل الحكومكانت  غالباً ما   و. تعانيه

من تعيين مرشحيهم في الهيئة     " النافذين"يين  وتمكن بعض السياس  . حدتها داخل الحركة النقابية    

 في كل مرة حاول معارضـة      في االتحاد    اً داخلي اًالتنفيذية لالتحاد العمالي العام مما يخلق صراع      

  . سياسة الحكومة

 بإعطاء عمل إن حق اإلضراب مقيدوعلى الرغم من الحريات الواسعة نسبياً في لبنان ف

. ة تعديل قانون العمل أي تمييز على أساس العضوية النقابيةمسودوتحظر  .وخبر لوزارة الداخلية

ولكن التعديل 

حرية نقابات العمال في تنظيم المظاهرات محدودة بااللتزام بتحديد عدد المشاركين وكانت 

والغيت . لى النظاممسبقاً وبالمتطلب الذي يقضي تعيين خمسة بالمائة من أعضاء النقابة للحفاظ ع
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أن يوقع المنظمون وثيقة حيث كان من المفروض في السابق .  آذار14أخيراً بعد أحداث 

  .)194( أضرار تحدث خالل المظاهرةلية كاملة لقاء أيةئويتحملون بموجبها المس

 الج

أثناء مرحلة إعادة البناء .  أولياً قوياً

)1

 1970لف عام  في األ45ضع من 

إلى 

 في عام 

ر البيانات، 

هو غير

                                                

  .مهورية اللبنانية

ن والذي وقع عام منذ توقيع اتفاق الطائف الذي يعتبر أنه وضع حداً نهائياً للحرب في لبنا

بدأت لبنان انتعاشاً, 1999، والذي بدأ تطبيقه عام1989

 دولة في تقرير التنمية البشرية 177من بين " 80"، حيث احتلت لبنان المرتبة )199-1997

وتشهد لبنان حالة ، وهي تقع ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، 2004لعام 

من ارتفاع مستوى الخدمات والمؤشرات التنموية، فعلى مستوى الرعاية الصحية قد حققت لبنان 

 إلى 1975 عاماً في إحصاءات عام 65تقدماً بالغاً إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الوالدة من 

، وانخفض معدل وفيات الر2002 عاما في إحصاءات 73.50

  .2002 في األلف في عام 28

وفي مجال الثقافة %. 66وفي مجال التعليم ارتفعت نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي والعام إلى 

واستخدام أدوات االتصال الحديثة فقد ارتفع المشتركون في شبكات الهاتف الخلوي

 في األلف عام 117.1نترنت إلى  لكل ألف شخص، وبلغ مستخدمو شبكة اإل227 إلى 2002

 بليون دوالر، وكذلك ارتفاع متوسط الناتج 37.3وقد بلغ الدخل القومي للدولة اللبنانية  .2002

   . دوالر3.894المحلي للفرد 

وفيما يتعلق بأولويات اإلنفاق العام من جانب الدولة على المجاالت المختلفة للحياة إذ وصل 

، وانخفض حجم اإلنفاق العسكري من 2001عام % 2.9تعليم  إلى نسبة اإلنفاق العام على ال

 من الدخل 2002عام % 4.7 إلى 1990عام % 7.6شراء أسلحة ومعدات وتجهيزات للجيش من 

ن في حالة حرب مع إسرائيل ولم توقع معها اآلالقومي على الرغم من أن لبنان ترى نفسها حتى 

  . 195)(اتفاقية سالم

فاته المميزة في لبنان بصورة واضحة بسبب عدم توفال يعرف مدى الفقر وص

 16 بسبب الحرب الذي أرهقته 1975 أن المالحظ  أن الفقر قد زاد بدرجة كبيرة منذ عام 

ولوحظ إنتعاش قوي بعد ، وتلمس آثارها المدمرة بصفة خاصة في ظروف المعيشة. عاماً

 - 2001 إلى عام 1991 في المائة من عام 200بنسبة  حيث ارتفع الدخل الحقيقي للفرد -الحرب
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ويستمر النمو البطيء في خلق فرص . ويعتقد بصفة عامة أن عدم المساواة بين المداخيل قد زاد

بينما يقيد عرض العمل الوفير العمل، والسيما بالنسبة للفئات األقل دخالً في تقييد القوة الشرائية، 

من

هو واألكثر من ذلك، .  وتقدر بعشرين في المائة-مرتفعة في لبنان البطالة زال نسبة 

 .معد

تدريب الخريجين على المهارات التي يطلبها ويعتبر إصالح التعليم تحدياً آخر، والسيما من حيث 

تشد على فرص التدريب التقني والمهني الذي 

)196يمك

حال

التقد

وتيارات سياسية تسعى ألن تكون الذ(

التيار الوطني الحر بزعامة الجنرال ميشال عون، وتيار : القريب وهيأحز

القو

اللبن

الم

                                                

وباإلضافة إلى هذا، أدت عودة . ت أجور العمال غير المهرة الدول المنخفضة األجر مستويا

جزء من اللبنانيين الذين شتتوا وعودة موجوداتهم إلى ارتفاع أسعار األراضي، والمساكن، 

والخدمات الطبية، بحيث أصبحت جميعاً غير مقدور عليها، ليس فقط بالنسبة للفئات األقل دخالً، 

  . اد الطبقة المتوسطة التي افتقرت خالل الحرببل أيضاً بالنسبة للكثيرين من أفر

وال ت

الت البطالة بين الذين يبحثون عن العمل ألول مرة تبلغ مرتين قدر المتوسط القومي

يد أكبرويجب أن ي. سوق العمل حالياً كون هناك 

  .( عليهبن أن يساعد في سد الفجوة بين عرض العمل والطل

سعى الذي ي(حزب الكتائب : والجدير ذكره أن لبنان لديها العديد من األحزاب من أبرزها

، والحزب القومي السوري اإلجتماعي، وحزب البعث، والحزب )ياً للم شمله بعد إنقسامه

مي اإلشتراكي، والحزب الشيوعي، وحزب الكتلة الوطنية، وحزب اليسار الديموقراطي 

).  حالة خاصة(،و حركة أمل، و حزب اهللا )ي ولد حديثاً

 في المستقبل اباً

  . سمير جعجعات اللبنانية بزعامة قائدها

 ألف فلسطيني الجىء، غالبيتهم موزعة بين بيروت ومختلف المناطق 400في لبنان زهاء 

وقد شكلت ). صبرا وشاتيال(والشمال والبقاع وبيروت ) مخيم عين الحلوة(انية في الجنوب 

  . خيمات الفلسطينية في لبنان مشكلة أمنية بالنسبة الى السلطات اللبنانية المتعاقبة
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  4مرفق رقم 

  حافة واإلعالملص االحتياجات المهنية والتدريبية لتقرير حول

عبد البا/ د

أي     إن أي درا

سية  في إطار المجت

والحزبية واإلع

:األول

:الثاني

لةللتغير 

ية عليها وبذلك يصبح التحول  يمكنها من التال

شكلياً والب

  ".للمجتمع المدني " الت هيمنتها ونفوذها وتقديمها كهبة السلطة السياسية

ن خالل إفتكاك مجاالت النفوذ وتحويلها إلى مكتسبات  .في ترسيخ 

 أوسع  

أما 

يصبح شكلي

هامة تتعلق بالقوى السياسية والمجتمعية فإذا ما توفر أو أمتلكه   والبد 

الرغب

التعددية الس

  م2005في الجمهورية اليمنية 

  قي شمسان 

 واإلعالم في الجمهورية اليمنية ينبغي تنزيلها في سياقها المجتمعي سة لمسالة الصحافة

معات المتحولة نحو الديمقراطية وتحديداً تلك التي انتقلت فجأة نحو التعددية السيا

  .المية حيث تُحدد مساحة التحول فيها وفقاً لعالقة جدلية بين مستويين

  .لدى القوى السياسية المعلنة للتحول" نوايا التغير "ي توفر  يتمثل ف

  ".الثقافي , االقتصادي , االجتماعي , السياسي "  السياق المجتمعي 

فالقوى المعلنة , فالعالقة بين المستويين محددة لدرجة التحول نحو التعددية السياسية والحزبية 

سيطر بأحكام على الهيئات العليا للدو ومفاصلها وهذا ما تمتلك تراث هيمنة على الدولة وت

عب بالقوانين والتشريعات وذلك من خالل إضفاء الضباب

التخلي الطوعي من قبل " من الناحية الواقعية " د أن نشير هنا إلى أنه من الصعوبة بمكان 

 عن مجا

ومن هنا يلعب المجتمع بما يحويه من قوى سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية دوراً مهماً 

أسس لذلك التحول م

التحول ملموساً وتطوري تدريجي نحو مساحاتفكلما توفرت قوى مؤثرة وفاعلة كان 

إذا ما كانت ضعيفة ألسباب تتعلق بمستوى التقدم أو انعدام الدربة السياسية فإن ذلك التحول 

 .اً

أن نشير هنا إلى نقطة 

 يمكنها امتالك الدربة في الممارسة السياسية وبالتالي تعزز الممارسة ة بالتحول بوعي

  .ياسية والحزبية

م مع إعالن قيام الوحدة 1990والمجتمع اليمني انتقل نحو التعددية السياسية والحزبية عام 

معي اليمنية وكشرط إلعالنها أي أن التحول جاء بقرار فوقي وليس نتاجاً لمخاض مطلبي مجت

فاليمن بشطريه انتقل من األحادية الحزبية نحو التعددية وهو ال يمتلك ثقافة تعددية سواء لدى 
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السلطة أو لدى بقية مكونات المجتمع بما في ذلك األحزاب السياسية السرية أو العاملة باعتراف 

  :ضمني تحت أجنحة الحزبين الحاكمين

فيما " والحزب االشتراكي اليمني "  اليمني فيما كان يسمى الشمال" المؤتمر الشعبي العام 

كان

فاألحزاب الناشطة بالعتمة ظهرت ركيكة ومترددة بفعل . لية

خبر

مع الفترة , الدوريات , ذلك الصحف والمجالت 

األو

أل

موضوعنا اإلعالم سيكون تركيزنا على 

فعت أعداد الصحف إلى قرابة الخمسمائة والمجالت  الص

 دورية  ومجلة خالل الفترة األولى للوحدة اليمنية واستمرت 140والد

باالن

                                                

فاألحزاب السرية أو العاملة تحت أجنحة األحزاب الحاكمة لم تتوفر "  يسمى الجنوب اليمني 

  .لها بيئة للتوسع القاعدي أو الممارسة الديمقراطية الداخلية

 عالقاتها مع وهذا ما جعلها غير قادرة على مواكبة التغير من خالل فهم آلياته على مستوى

السلطة السياسية أو مع هيئاتها الداخ

فاألحزاب الناشطة تحت . تها القاسية والمؤلمة مع السلطة خالل فترة األحادية الحزبية

منضوية تحت األجنحة لم تعد قادرة على التسيير الذاتي فهي مرتبطة بحبل سري مع الحزب ال

  .  الخ.. جناحيه وكانت تعمل من خالله مما أفقدها العمل ذاتياَ

إن الظهور المكثف لألحزاب السياسية وك

لى للتحول نحو التعددية السياسية والحزبية واإلعالمية ليس خاصية يمنية بل عرفتها جل 

  :جاه الديمقراطية فتلك الكثافة المتزايدة تعود إلى سببين رئيسيينالمجتمعات المتحولة بات

 مرده استراتيجية األحزاب الحاكمة الهادفة إلى استمرار سيطرتها على مجاالت نفوذها :األول

من خالل تفريخ بعض األحزاب السياسية إلضعافها أو دعم بعض الشخصيات لتأسيس أحزاب 

  .الخ... سياسية موالية تدور في فلكها

حزاب :الثاني  رد فعل ضد الحرمان السياسي الطويل وتمتاز المرحلة بعدم استقرار حجم ا

السياسية وكذلك الصحف والمجالت والدوريات وألن 

حف والمجالت والدوريات حيث ارت

ما يقارب وريات إلى 

" أهلية , حزبية , حكومية "  مطبوعة 146خفاض والصعود خالل خمسة عشر عاماً لتصبح 

  .وأغلب تلك المطبوعات غير منتظم الصدور ومحدود التوزيع) 197(2004خالل عام 

أدخل مفردات جديدة في مجال " واإلعالمية " لحزبية إن االنتقال إلى التعددية السياسية وا

, العمل اإلعالمي والصحفي فقد عرفت اليمن ألول مرة وفقاً للدستور والقانون صحافة 
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ومطبوعات خارج المؤسسة الرسمية ولكن السؤال هل عرفت اليمن تعددية إعالمية و صحافيين،

  .ل الحقاًسنجيب على هذا التساؤ.. ومسموعة؟, ومرئية , مكتوبة 

كل ما نود اإلشارة إليه هنا يتمثل بظهور أعالم خارج المؤسسة الرسمية مع إعالن قيام 

 من األحداث اًومن تلك الفترة وحتى اللحظة عرفت اليمن عدد م،1990الجمهورية اليمنية 

واألزمات السياسية كان لها أثر كبير على المسار الديمقراطي وتتناول تلك األحداث واألزمات 

السياسية وأثرها بشكل متصل يتجاوز حدود هذه الورقة وفي نفس الوقت ال يؤثر على أهدافها 

  .النهائية

  :وسنحاول تحقيق أهداف هذه الورقة من خالل اعتماد تمشي منهجي تدرجي وذلك كما يلي

  :السياسة اإلعالمية: أوالً

 ):1990 لسنة 25رقم  (قانون الصحافة والمطبوعات  -  أ

م وهي 1993م والئحته التنفيذية عام 1990لصحافة والمطبوعات عام لقد صدر قانون ا

الفترة الموسومة بفترة التقاسم بين الحزبين الحاكمين المؤتمر الشعبي العام والحزب 

االشتراكي اليمني وتلك المرحلة أتسمت بالتوافق بين الحزبين الحاكمين لتحقيق الوحدة اليمنية 

م محل نقد كبير 2005تى مشروع القانون الجديد الصادر م وح1990 لسنة 25والقانون رقم 

  .من قبل الصحافيين والقانونيين وسنأتي لهذه المسألة الحقاً

 :الخطة اإلعالمية  - ب

إذا أردنا معرفة السياسة اإلعالمية للجمهورية اليمنية فإننا ال يمكن االعتماد كلياً على 

سنعتمد الخطة اإلعالمية عليها " مية الصياغة الرنانة في الخطط الخمسية أو الخطة اإلعال

لوزارة اإلعالم وإنما من خالل استقراء للممارس ومحاولة تفسيره ومنذ البدء " إلى حد ما 

نعلن أنه ال توجد سياسة إعالمية واحدة بل سياسات تعكس توجهات المؤسسات الناطقة 

  .)198( الزلب أو رغبات أفراد وحاول الدكتور عبداهللاباسمها

  :رد هنا مقتطفات منها

لذي عادة ما يكون من لإلعالم وا" النبيل " ية والمسموعة من خالل التوظيف 

                                                

لسمات العامة للسياسة اإلعالمية ونوتلخيص ا

تتسم بالتناقض ببين النصوص المكتوبة والخطاب الرسمي وبين الممارسة اإلعالمية  -1

, اليومية فالسلطة تستمد شرعية هيمنتها على وسائل اإلعالم وعلى وجه الخصوص 

المرئ
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والمصلحة الوطنية ولكن الخطر في األمر هو أن يكون توظيف تلك 

صحيفة مستقلة أما باقي ) 15(هناك فقط , ف االستثمار في قطاع اإلعالم 

 

صحف المستقلة انتشاراً ورواجاً ال 

مجال تقديم الوساطة 

و متركز في توسيع 

ت دون االهتمام بتطوير قطاعات اإلنتاج للمواد 

 ..الحتياجات اإلعالميةضامين التي تشبع ا

مشاركة المجتمعية والمؤسسية للقطاعات األخرى في صياغتها فهي 

بصدى هذا التدفق وتأثيره وأبعاده فهي ممارسة ت أكثر من االهتمام 

 .ى التعاطي مع الخارج

 

القول أنه ال توجد سياسة إعالمية فالصحف الحزبية واألهلية تصدر بأعداد محدودة وأغلبها يعاني 

أجل التنمية 

  .الوسائل في خدمة التنمية مبرراً لكبت حرية التعبير

إنها لم تدمج على نحو مالئم في سياسات التنمية ولم تحتل األولوية المناسبة رغم الوعي  -2

ر هذه الحقيقة بوضوح في مظاهر عدة أولها بأهمية اإلعالم من أجل التنمية وتظه

ضع

الصحف غير الحكومية فهي حزبية أو تمول من قبل األحزاب أو تتبع مؤسسات أو

وحجم إصدار أكبر ال, منظمات مهنية أو نقابية 

وانحصر االستثمار في اإلعالم في )  آالف نسخة 7(اوز يتج

أما االستثمار الحكومي فه" مكاتب الخدمات اإلعالنية " اإلعالمية 

البنى والمرافق األساسية والتجهيزا

اإلعالمية والم

تتسم بندرة ال -3

 .معزولة عن السياسات الثقافية والتعليمية بشكل خاص

تسعى السياسة اإلعالمية مكتوبة كانت أو مسموعة إلى تعزيز القيم الثقافية واالجتماعية  -4

 .السائدة

مية على تحويل السياسة اإلعالمية خطط عمل طويلة المدى عدم قدرة المؤسسات اإلعال -5

 .ومتوسطة المدى

 .المؤسسات اإلعالمية لم تهتم بالدراسات المتخصصة والبحوث اإلعالمية العلمية -6

تهتم السياسة اإلعالمية في مستوى الممارسة بالمرسل أكثر من متلقي الرسالة اإلعالمية  -7

وبتدفق المعلوما

 .اتصالية أحادية االتجاه

تتجه السياسة اإلعالمية على مستوى النص والممارسة إلى الداخل وتهتم باإلعالم  -8

الداخلي وتهمل أو تتحاش

ا أهداف بعيدة يمكننا القول بناء على ما تقدم أنه ال توجد سياسة إعالمية واضحة ومحددة له

المدى ومتوسطة المدى وبالمقابل هل توجد سياسة إعالمية لدى اإلعالم األهلي والحزبي؟ يمكننا
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خ السياسي والقانوني ال  صعوبات مالية يجعل مسألة انتظامها أمراً ليس باليسير كما أن المنا

يشجع على خوض غمار إصدار 

من

  .صحف أو مجالت

ولم صيغ في فترة انتقالية 

متطلبات التعددية السياسية والحزبية واإلعالمية بفعل عديد األزمات  يدخ

واأل

 وطنية كبرى يتوجب أن 

صحفيين ونقابة الصحفيي   .. إلى بقية مكونات المجتمعنتخر

 كادر وظيفي خاص بهم فالكادر 

/ وظيفي الحكومي وهذا يجعلهم يعانون مادياً ومهنياً يقول األستاذاإلع

عبد

م يتغير الوضع 

فما زال " واإلعالمية " المشروطة بالتعددية السياسية والحزبية كثير

  : التعددية اإلعالمية- ج

ينحصر في الصحافة " فالتعدد" ال يمكننا الحديث عن تعددية إعالمية في الجمهورية اليمنية 

المكتوبة فالقانون ال يعطي الحق بتملك الوسائل المرئية والمسموعة فقد 

ل عليه تعديالت تواكب 

  .حداث السياسية التي مرت بها

م لم يخط قيد أنملة إلى األمام 2005كما أن مشروع الصحافة والمطبوعات الجديد الصادر 

والتعبير مسألةوهذا ما يجعل اإلعالم والتعدد اإلعالمي وحرية الصحافة 

ج من دائرة الحوار والجدل بين ال

  : الوضع المهني والوظيفي للصحفيين-د

يعاني الصحفيون خاصة في القطاع الحكومي من غياب

المي يعامل وفقاً للنظام ال

يعامل الصحفي كعامل وظيفي فهناك ) 2000-1990( الباري طاهر نقيب الصحفيين اليمنيين 

فرق بين العمل اإلبداعي والوظيفي يحول الصحفي إلى متسول وال يستطيع الصحفي اإلبداع في 

كما أن غياب عقود عمل في المؤسسات يحدد . ياة آمنة ومستقرةعمله ألن الوظيفة ال توفر له ح

الحقوق والواجبات يعزز ذلك الوضع الردي فال بد من إعادة االعتبار للصحفي ودوره وتفهم 

  .المخاطر التي يتعرض لها وهذا ما يمنحه الوضعية االستثنائية

  :الدراسة والتكوين اإلعالمي:  ثانياً

 : التكوين الجامعي -  أ

تعتمد على الكادر اإلعالمي القادم من الخارج وغالباً ما يتجه " اليمن وما زالت " ت لقد ظل

أولئك الخريجين إلى تخصصات مغايرة فسوق العمل والمخاطر المصاحبة ال تشجع على 

االنخراط في المجال اإلعالمي كما أن األحادية اإلعالمية ساهمت في ذلك ول

حدة اليمنية اً بعد قيام الو

يفي وسوق العمل محصور بالصحافة المكتوبة المحدودة ورغم الصحفي يعامل وفقاً للنظام الوظ

  .م1991سعي الدولة إلى تأسيس مؤسسات أكاديمية حيث تأسس قسم اإلعالم بكلية اآلداب عام 
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لك يوجد قسم إعالم آخر في جامعة عدن كلية اآلداب إال م وكذ1996ام ثم تحولت إلى كلية ع

أن ا

ورغم اعتراف . ل بانعزال تام عن السوق والمتغيرات الحديثة

الدكت

انيات إال أنه يرى أن المواد  وكذا 

وعراقيين واصفاً المنهج بالجيد , الدراسي

زيون بالكلية يصف المنهج بالقصور وبالمقابل

الجانب النظري على التطبيقي والمنهج من حيث طغيان

اريخي ويدعو إلى إعادة تصميمه بما يتالءم مع 

الثو

ة مع العلم أن اإلعالم المسموع والمرئي محتكر 

محمد معمر الشميري أستاذ / أما الدكتور . ب عديدة

الع

 عن اتطبيقي وإذا ما تحدثن% 30منه نظري و% 7

تتوزع إلى ثالثة عالقات , إذاعة وتلفزيون , صحافة : األق

ات تبين بوضوح توجه الطلبة نحو قسم العالقات العامة واإلعالم نظراً واإلحصائي, عامة وإعالم 

ام األخرى 

نتيج

كلية اآلداب جامعة " سم اإلعالم 

وعراقية , يمنية ,  الدراسي تعود إلى ثالث مرجعيات مصرية 

أما

اإلبتعاث إلى الخارج وال توجد خطة قريبة تدرج الدراسات العليا في 

ل

كما أن المؤسسات األكاديمية ال تربط في . اًلربط بين المدخالت والمخرجات يكاد يكون منعدم

سياساتها ومتطلبات السوق بل تعم

 نائب عميد كلية اإلعالم بالقصور فيما يتعلق بسوق العمل ومتطلباته بد اهللاور محمد مثنى ع

مواكبة التطورات مرجعاً لذلك لحداثة الكلية وضعف اإلمك

ومصريين , ة قد وضعت من قبل متخصصين يمنيين 

ور وديع العزعزي أستاذ اإلذاعة والتلف نجد الدكت

و , المواكبة للتغيرات وثورة اإلعالم : 

تغلب عليه المفردات القديمة ويهيمن عليه الت

" الخ .. الصحافة اإللكترونية, المعلوماتية , ستااليت , تلفزيوني رقمي " رة اإلعالمية 

ومتطلبات السوق من خالل دراسات علمية دقيق

من قبل الدولة وفرصه محدودة ألسبا

فيرى أن المنهج بحاجة إلى تطوير وتوازن مدروس وفقاً للقواعد العلمية القات العامة واإلعالم 

0بين النظري والتطبيقي فالمنهج الحالي 

سام في كلية الصحافة واإلعالم فإنها 

للطلب عليه حالياً في المؤسسات الخاصة والحكومية وانعدام فرص العمل في األقس

ة محدودية فرص العمل إضافة إلى المخاطر المحيطة بها ويمكننا القول من خالل اإلطالع 

وق" جامعة صنعاء"ة الصحافة واإلعالم المكتبي والميداني أن كلي

من حيث مرجعيات المنهج" عدن

 من حيث المواكبة للتقنيات العصرية فإنه يعاني من القصور فأغلبه تاريخي يهيمن عليه 

  .النظري

  "دكتوراه , ماجستير " الدراسات العليا   - ب

المؤسسات األكاديمية اإلعالمية تمنح درجة بكالوريوس صحافة وإعالم أما الماجستير 

 فإنها تعتمد على هوالدكتورا

  .جدو أعمالها
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  :  معاهد التكوين- ج

ب والتأهيل اإلعالمي يطلق يوجد باليمن غير مركز واحد للتدري  عليه معهد التدريب ال

وللمعهد مجموعة من ) نمعهد 

  .وتطوير مهاراتهم المهنية واإلبداعية1

3

و

يقوم بعملية التدريب والتأهيل بمقابل وهذا يجعل  عميد ا

المؤ

مولين خارجيين للدورات وإذا ما توفر الممول فإن المعهد يستدعي 

لى مستوى االستمرارية  وتنفيذ البرنامج السنوي تلك 

ال

لعديد منهم ال يعرف أو يتذكر 

  .غياب الكادر المحلي الثابتأسم

: م أدمج وفقاً لبنوده1999سنة ) 222(تأسس بقرار جمهوري رقم " حكومي " والتأهيل اإلعالمي 

عد(ومعهد التدريب اإلعالمي ) صنعاء(خليفة لإلذاعة والتلفزيون 

  - :األهداف منها

إلعالم المختلفة ارفع قدرات العاملين في وسائل  -

 .اإلسهام في تطوير العمل اإلعالمي وغير الحكومي -2

 .تطوير مناهج التدريب اإلعالمي وأساليبه في مختلف التخصصات -3

  :أما من حيث البرامج فإنها تنقسم إلى ثالثة

  .تدريب صحفي -1

 .تدريب تقني -2

 .ا من المهارات المساعدةتدريب خاص على مهارات التواصل وغيره -

رغم األهداف الكبرى للمعهد إال أنه على المستوى العملي يعاني من بعض المعوقات يقول 

لمعهد الدكتور عبد اهللا الزلب أن المعهد 

ة للتدريب والتأهيل أما سسات تتهرب من دفع المستحقات كما أنها ال تخصص مبالغ معقول

فإنها غير مستعدة للدفع مقابل التكوين مما يجعل )  حزبية –أهلية (المؤسسات غير الحكومية 

المعهد يلجأ إلى البحث عن م

المؤسسات وهذه اإلشكالية لها انعكاسات ع

ذي يوضع بعد ورشة عمل تحدد االحتياجات ويحضرها ممثلون عن المؤسسات الحكومية وغير 

  .الحكومية وكذلك المانحون

وهذا . أما بخصوص المدربين فإن المعهد يستدعي مدربين وصحفيين عرب وأجانب غالباً

ق ذلك من خالل تأهيل مستمر كان له أثر على تكوين شبكة مدربين محليين ويمكنه تحقي

  . لمجموعة من المختصين المحليين

وخالل إجراء المقابالت مع عدد من الصحفيين وجدنا أن ا

 من جانب وةاء المدربين ومرد ذلك انعدام االستمرارية التكويني
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على معهد التأهيل والتدريب " لحزبية ف األهلية وامن الصح" كما يعيب بعض الصحفيين 

انحي

esرر التجربة.  

  . المالية والفنيةايجياته

 حددت سن 

الم

  . لهذه الجرائم وهذا يعني أن التأويل سيد الموقفتشريعي

  .ازه إلى المؤسسات الرسمية

  :  تكوين غير منتظم ومتقطع-د

كما أقامت في السابق صحيفة , تقيم نقابة الصحفيين دورات تأهيل بشكل متقطع وغير منتظم 

Yemen Timوصحيفة الصحوة دورات تدريبية ولم تك 

  :دنمركي اهتمام - هـ

 بالصحافة واإلعالم وقدمت مساعدات اً ومتزايداً ملحوظاًحالياً تولي الحكومة الدنمركية اهتمام

مالية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية للتأهيل والتدريب وحالياً تقوم بإعداد دراسة حول 

االحتياجات الصحفية وعلى ضوئها ترسم إسترات

  ":دليل تدريبي"يبية مواد تدر- و

يمكننا القول أن الحقل الصحفي واإلعالمي يفتقر إلى وجود كتيبات مهنية وتدريبية غير تلك 

  .المتوفرة في المؤسسات األكاديمية وهي غالباً خارج عصرها

  :العوائق القانونية: ثالثاً

م 1990سنة ل) 25(كنا قد أشرنا سابقاً إلى ظروف إصدار قانون الصحافة والمطبوعات رقم 

وهذا القانون محل نقد كبير ويعيق التعدد اإلعالمي ويضيق مساحة حرية التعبير وسنحاول 

معتمدين على القانون نفسه وعلى حلقة المناقشة ) وهي كثيرة (توضيح بعض تلك اإلشكاليات 

 28/4/2005حول قانون الصحافة والمطبوعات التي أقيمت في نقابة الصحفيين يوم الخميس 

  : من خالل اإلشارة إلى بعض اإلشكاليات وبشكل وجيز كما يليوذلك

  ":تحديد سن مزاولة العمل  " 8و7المادة  -1

على شروط متعلقة بالسن حيث تنص على أدنى قوامة واحد وعشرون عاماً ) 7(تنص المادة 

على سن رئيس التحرير ال يقل عن ) 8(لمزاولة العمل الصحفي وفي نفس السياق تنص المادة 

سنة كما تنص على شروط أخرى وهذا يتناقض مع نصوص أخرى نافذة 25

 .سؤولية المدنية بخمسة عشر عاماً وسن المسؤولية الجنائية بثمانية عشر عاماً

 ":فقدان العمل ) " 9(المادة  -2

تحدد الحاالت التي يفقد الصحفي عمله الرتكاب جريمة مخلة بشرف المهنة وال يوجد تحديد 
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  "تسهيالت وشروط " 12و10المادة  -3

 صالحية إصدار بطاقة التسهيالت الصحفية بعد توفر شروط تضيق المساحة أعطى القانون

ر   :الشخ

 .ل ثانوية عامة وخبرة ال تقل عن خمس سنوات

كبير نوعاً ما إضافة إلى مجموعة من الشروط 

  .ودع لدى البنكاأل

5- 

6- 

  ":منع تداول ) " 57( -7

ر لن نوردها كاملة ولكننا 

قانون

صية لحرية الرأي والتعبي

 على شهادة جامعية من كلية صحافية أو معهد صحفي  أن يكون المتقدم حاصالً -

  .قضى على ممارسته للمهنة مدة ال تقل عن سنتينوان

 مؤه -

 . عشر سنوات خبرة لمن ال يحمل مؤهالً دراسياً -

  "إصدار الصحف ) " 35و34و33(المواد -4

تتضمن هذه المواد على توفر رأسمال وهو 

ان يكون المبلغ مخرى منها 

  ":عقوبات تكميلية ) " 106(المادة 

الصحافة " منع مزاولة المهنة : تنص على انه للمحكمة أن تقضي بإحدى العقوبات التكميلية

  .الخ... منع تداول المطبوعات" والطباعة 

  .وهذه العقوبات متنافية مع الدستور

  "مبادئ وأهداف الثورة اليمنية ,  الدستور أسس, العقيدة اإلسالمية ) " 20(المادة 

, أسس الدستور , حددت المادة مساحة الحرية الصحافية بمحددات تتمثل في العقيدة اإلسالمية

  .مبادئ الثورة اليمنية والمحددات السابقة قابلة للتأويل والتوظيف

المادة 

ول أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع إذا تناقضت دة للوزير المختص الحق في منع تداتمنح الما

  .محتوياتها مع نصوص هذا القانون

يتضمن القانون العديد من المواد المضيقة لحرية الرأي والتعبي

سنكتفي بذكر المحظورات المذكورة في الباب الخامس من  الصحافة والمطبوعات رقم 

  : م وهي1990لسنة ) 25(

  .ا يمس العقيدة اإلسالمية ومبادئها السماوية أو يحقر الديانات السماوية والعقائد اإلنسانيةم -1

ما يمس المصلحة العليا للبالد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار األمن والدفاع  -2

 .عن الوطن وفقاً للقانون
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3-

 .شويه التراث والحضارة اليمنية والعربية واإلسالمية

5-

 .معلنة لهيئات سلطات الدولة العليا

 . وقائع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة -7

أخبار غير صحيحة -8  بهدف التأثير على الوضع تعتمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات 

بالد  .االقتصادي أو أحداث تشويش أو بلبلة في

.تحريض على استخدام العنف واإلرهاب -9

 ...اإلعالنات المتضمنة عبارات أو صور تتنافى مع القيم اإلسالمية واآلداب العامة -10

 أو, التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخ رئيس الجمهورية وال أن تنسب إليه أقوال -11

ما لم يكن هذا القول , تنشر له صور إال بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة اإلعالم 

أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة وال تسري هذه األحكام 

 .بالضرورة على النقد الموضوعي البناء

لك تصبح معوقات إن قائمة المحظورات السابقة قابلة للتأويل والتوظيف وفقاً للحاجة وبذ

  .لحرية الصحافة والتعبير والنشر

  ":عقوبة اإلعدام " ثنائية العقوبات : رابعاً

يخضع العاملون في المجال اإلعالمي والصحفي إضافة إلى قانون الصحافة والمطبوعات إلى 

على قانون الجرائم والعقوبات وعديد المواد ال تقيد حرية الرأي والتعبير بل تتنافى مع الدستور ف

يعاقب باإلعدام كل من أذاع خبراً أو بيانات "من قانون العقوبات ) 126(سبيل المثال نورد المادة

أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله األضرار 

فزع بين  الحربية للدفاع عن البالد أو بالعمليات الحربية للقوات العسكرية أو إثارة التباالستعدادا

  .."الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الشعب

  .ولم يكتف المشرع باإلعدام بل أضاف عقوبات تكميلية أخرى

مناطقية أو الساللية وبث ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو ال 

 .روح الشقاق و التفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم

ما يؤدي إلى ترويج األفكار المعادية ألهداف ومبادئ الثورة اليمنية والمساس بالوحدة  -4

الوطنية وت

لعامة وما يمس كرامة األشخاص والحريات الشخصية ما يؤدي إلى اإلخالل باآلداب ا 

 .بهدف الترويج والتشهير الشخصي

وقائع الجلسات غير ال -6

أو 

 ال

 

ص
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قانون اإلجرا: (تعدد القوانين: خامساً

وتضيق مساحة حرية الرأي والتعبير  تعددت القوانين التي تحد من حر

علىمن ) 296(حيث تنص المادة  تتخذ إجراءات المحاكمة : " قان

  "الجرائم أو بأية وسيلة من وسائل النشر :المستعجلة في الحاالت اآلتية

: إلى العقوبات) 300(وتشير المادة

رق إليها ألهميتها البالغة اًلقد أفردنا حيزاً كبير

القانونية نتيجة لكثرتها وال  في هذه الدراسة وال بد أن ن

لمسألة اإلعالمية وحرية الرأي  بد لكل دارس معرفتها كأحد الع

والتعبير في الجمهورية اليمنية أو في ب

مشروع الصحافة والمطب: سادساً

م وقوبل المشروع بردة فعل 2005ع جديد للصحافة والمطبوعات في منتصف 

القوى السياسية التي  رأت أنه ال يلبي وال يعبر عن التعددية 

السي

إن واضع :" نبيل المحمدي فعلق في نفس حلقة النقاش بقوله/  

القان

  )ءات الجزائية

ية العمل الصحفي 

ون اإلجراءات الجزائية 

 التي تقع بواسطة الصحف

  ..حبس, غرامات 

ط للمعوقات القانونية اعتقاداً منا بضرورة الت

شير هنا إلى أننا أغفلنا عدد من المعوقات 

ناصر األساسية لفهم وتفسير ا

  .لد آخر

  ) 2005(وعات 

صدر مشرو

مضادة من قبل الصحافيين و

لتحوالت على المستوى المتبناة من قبل الدولة وال يواكب ا" واإلعالمية " اسية والحزبية 

محبوب على خالل حلقة / العالمي حيث علق بهذا الخصوص نقيب الصحفيين اليمنيين األستاذ 

مر خمسة عشر عاماً على صدور قانون :" م بقوله28/4/2005النقاش المنعقدة بالنقابة بتاريخ 

 على قيام عاماً) 15(م ونحن اآلن نحتفل بمرور 1990لسنة ) 25(الصحافة والمطبوعات رقم 

دولة الوحدة المباركة واعتقد أن أي قانون يصدر دون أن يلبي طموحات الصحفيين وطموحات 

فنحن ال نقبله بل نرفضه جملةً , كافة مؤسسات المجتمع المدني وإذا لم يكن متقدماً ومتطوراً 

م أمس فقط وتفصيالً ولهذا أقول أن المشروع الجديد لوزارة اإلعالم والذي لم نطلع عليه إال يو

عن طريق أحد المواقع اإللكترونية يعيدنا إلى الخلف وهو ليس أكثر تقدماً من القانون الحالي 

أما محامي النقابة األستاذ) النافذ(

  ".ص إليه ون كان أميناً بالمحافظة على كل المحظورات النافذة مع إضافة النواق

نكتفي بالردود السابقة فهي اختزلت بمجمل اآلراء والتعليقات حول المشروع الجديد للصحافة 

بل . والمطبوعات الذي كتب دون التشاور مع نقابة الصحفيين أو مع الشخصيات المتخصصة

 كتب في مكاتب وزارة اإلعالم وإذا ما تمت المصادقة عليه فإن حرية الصحافة والتعبير ستصاب
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كاسة جديدة أشد وطأة وسيصاب الصحافيون بإحباط شديد سيكون له تأثير سلبي على أدائهم 

  .المهني والوطني

  :الوعي القانوني: سابعاً

م ضمن مواد كلية الصحافة 1990 لسنة 25يدرس قانون الصحافة والمطبوعات رقم 

اثلة أخرى الفرنسي على واإلعالم بشكل تلقيني وليس نقدي رغم تقديمه مقارنة مع قوانين مم

  . سبيل المثال

بانت

تنظيم اعتصامات في 

مقر

,  قبل الصحفيين 

النقا

تجذير يوفر أسس لتحقيق مزيد من 

  .المكتسبات من خالل الممارسة والتراكم

أما المؤسسات غير األكاديمية فليس هناك مؤسسات متخصصة في تدريس الوعي القانوني 

بل هناك جهود مبعثرة وغير منتظمة من قبل نقابة الصحفيين وبعض مؤسسات , واألخالقي

  .المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق اإلنسان

  :حماية الصحفيين: ثامنا

غالباً ما تقوم النقابة بالدفاع عن طريق توفير المحامي كما تعمل على 

أما بقية مؤسسات المجتمع المدني , ها وغالباً ال تكون تلك العمليات مؤثرة بشكل ملموس 

وخاصة العاملة في مجال حقوق اإلنسان تكتفي في أحسن األحوال بإصدار بيان وال بد من 

 إلى منظمة هود التي غالباً ما تبادر إلى الدفاع عن الصحفيين سواء بطلب من الصحفي اإلشارة

  .محمد ناجي عالو/ أو عن طريق عرض خدماتها والمؤسسة قائمة بشخص مؤسسها المحامي 

وأخيراً يمكننا القول أنه ال توجد مؤسسات متخصصة في الدفاع عن حقوق الصحفيين ولم 

لك بل يتسم العمل الدفاعي برد فعل أي منتؤسس بعد قواعد راسخة لذ

  .. الخ تنتهي بانتهاء الحدث وهكذا...بة

  :خاتمة

" وتكوينية , تبين معطيات الواقع اإلعالمي اليمني كما تتبعنا أنه يعاني من معوقات تشريعية

نخفاض المستوى كما يعاني الصحفيون من ا, وضعف البعد المؤسسي" تكوين مستمر , أكاديمي

  .وتحاط بهم المخاطر بشكل دائم وهذا ما يفاقم التوتر لديهم, المعيشي

, قانونية دفاعية(إن افتقار الفضاء اليمني إلى مجموعة المؤسسات المتشابكة والمتكاملة 

تحقق قوى ضاغطة لتحقيق مكاسب للصحفيين وتساهم في نفس الوقت بتجذير ) الخ...,تكوينية

وذلك ال" واإلعالمية " ية السياسية والحزبية الممارسة التعدد
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 إذا ما تمت المصادقة اً اإلعالمي والصحفي في أسوأ مراحله وسيكون أكثر سوء

  

إن الوضع

لمستوى الممارس لما لذلك من تأثير ليس فقط على ا) 2005(على قانون الصحافة والمطبوعات 

و إنما على الجانب النفسي للصحفيين الذي كانوا يأملون إصالح القانون السابق الصادر في 

  .مرحلة استثنائية

 عند الجانب التشريعي فقط بل ال بد أن فأن إصالح الوضع الصحفي واإلعالمي ال يتوق

ر رسمية على يذهب نحو اإلصالح الشامل من خالل تضافر جهود أطراف عديدة رسمية وغي

  . المستوى المحلي والدولي
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   5رفق رقم 

   الخواجة يشراف عبد الهاد

ن غير التعـريج                

 تلك الجزيرة   –عي الذي يعمل في كنفه اإلعالم، فالبحرين            

المت

 أو حتى   –ل استمرارها             

الثبا

ي ولكن دون تغيير فـي القيـود                  

 وتـسارعت وتيـرة تـشكيل       –والية للحكومـة       

الج

م

  البــحـريــن

  التدريب اإلعالمي وأثره 

  فى الصحافة البحرينية 

  
  :دراسة مقدمة الى

   الصحفيين في االردن  وحريةمركز حماية

   يفاطمة الحجر: من الباحثة الصحافية

إ

   2005آيار / مايو 

   البحرين – المنامة

  : المدخل العام

  :حرية الصحافة في البحرين

اليمكن فهم اإلطار العام الذي تعمل من خالله أجهزة اإلعالم في البحرين م

على الواقع السياسي والثقافي واالحتما

% 63 ألف نسمة، يـشكل المواطنـون        700الم يقطنها نحو    ناهية في الصغر على خريطة الع     

الحريات المدنية واحترامها، كحـق التعبيـر       قف   شهدت تطورات الفتة في ميدان رفع س       –منهم  

الصحافي المستقل نسبيا، منذ تدشين مشروع اإلصالح السياسي وعودة الحياة الديمقراطية           والعمل  

قرن، في محاولة لمحاكاة تجارب الدول المتقدمـة،  تجميدها ألكثر من ربع  ، بعد2001في العام 

بيد أن المطالب الشعبية التزال تتطلع الى مكاسب أكثر طالما كانت الطموحات أكبـر، ال سـيما                 

بعدما تباطأت سرعة خطى التغير في غضون العامين الماضيين، مما جع

  . شأنا يثير الريبة–ت عليها 

، تولى ابنه الـشيخ     1999مير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في العام           فبعد وفاة أ  

حمد السلطة ليأمر بإطالق سراح السجناء السياسيين وعودة المنفيين، وإلغاء قانون ومحاكم امـن              

الدولة، فيما سمح بهامش واسع من حرية التعبير في الواقع العمل

 غير تلك الم–فصدرت صحف جديدة    القانونية،  

  .معيات، منها السياسية واالجتماعية والنسائية والشبابية
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 دشن مشروع ميثاق العمل الوطني ليحظى بتأييـد وموافقـة شـعبية             2000وفى نهاية العام    

" الميثاق"التصديق الشعبي على    ، وعلى ه، وبعد عام على       2001شباط من العام    /ساحقة في فبراير  

تحولت البحرين من دولة الى مملكة دستورية،ببرلمان نصفه منتخب ونصفه معين، مـع تـأمين               

تورية وإصدار عدد من المراسيم             الحقوق السياسية للمرأة البحرينية، وتم اإلعالن عن تعديالت دس

المل

.  في السجون طوال الحقبة الماضية             

  .ع السلطة التشريعية من مساءلة الحكومة عن أية أعمال سابقة

انتخاب أربعين عضوا       

لمج

ض القوى السياسية     

الفا

ولم يتمكن المجلس من اتخاذ قرارات      . تؤسس آليات وطنية لحماية الحقوق األساسية       

أصبحت البحرين بعـد الرابـع      كية، فكانت بداية عهد ديمقراطي جديد ونهاية حقبة مظلمة، ف         

  .، مملكة دستورية، بهيئة تشريعية، ينتخب الشعب أحد مجلسيها2002عشر من فبراير 

فى غضون ذلك، تم إصدار مرسوم بقانون للنـشر والمطبوعـات، صـاحبه الكثيـر مـن                 

االعتراضات على مضامين النصوص القانونية خصوصا تلك المتعلقة بالعقوبات كجواز الحـبس            

ومرسوم أخرمنح الحماية من المحاكمة والعقاب للمسئولين الحكوميين وضباط         . ات الطائلة والغرام

األمن والجيش من الذين تم اتهامهم بممارسة الفساد والتعذيب

ومرسوم ثالث من

، شارك قرابة نصف الذين يحق لهـم االقتـراع، فـي أول             2002العام  آيار من   /وفى مايو 

انتخابات شعبية بعدما كانت مجمدة ألكثر من ربع قرن، فانتخب الشعب أعضاء المجالس البلدية،              

تشرين األول من العام نفسه،ب/وعددهم خمسون عضوا،كما قاموا في أكتوبر     

 االنتخابات أربع جمعيات سياسية رئيسة يقودها معارضون وذلك         لس النواب،بينما قاطعت هذه   

، ليفـوز مرشـحون موالـون       2002اعتراضا على التعديالت الدستورية التي أدخلت في العـام          

  .للحكومة، وأخرون مستقلون وعدد من اإلسالميين معظمهم من الطائفة السنية

ه وأدائه طوال دورات االنعقاد     مع الوقت والتجربة،برهن المجلس المنتخب على ضعف فاعليت       

جراء مقاطعة بع-األولى والثانية والثالثة، فلم يفلح المجلسان المعين والمنتخب       

في اتخاذ قرارات فعالة في أي      -علة لالنتخابات وضعف الصالحيات وسيطرة السلطة التنفيذية      

أو الرقابة والمحاسبة، ولم يتم حتى يومنا       من قضايا الحقوق والحريات سواء فيما يتعلق بالتشريع         

إيجاد قوانين 

مؤثرة فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية والمعيشية للمواطنين،أو حتى الوصول الـى نتيجـة فـي               

جود الصالحية في الرقابـة والمـشاركة فـي         التحقيق في قضايا الفساد اإلداري والمالي، رغم و       

التشريع،ورغم سيل من المقترحات التي يتقدم بها النواب لتحسين المعيشة،غير أن تلك المقترحات             

  .تظل مقترحات والترتقي حتى تصبح قرارات على األرض
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  : حق التعبير

ني أساسـي   من أي قيود أو ضغوط هو حق إنساأن حق التعبير عن الرأي بحرية كاملة تخلو  

وألن ثورات المعرفة لم تكن لتأخذ مداها بدون حرية التعبيـر عـن             .ال يعلو عليه إال حق الحياة     

فكانت التطورات السياسية الكبرى فـي      .الرأي، وتراكمها كان يرتبط دوما بازدهار حرية التعبير       

ة حريـة    تعبيرا عن انقالب في الوعي بسبب تراكم المعرفة وزيـاد          - في جوهرها  -تاريخ العالم 

التعبير، فان سبب التطور في البحرين كان نتيجة سنوات قمع تجاوزت العقود الثالث كانت فيهـا                

الحقوق السياسية مصادرة تماما، ولسان حال حق التعبير وإبداء الرأي يتأرجح بخطى متفاوتة بين              

لـى الهـرم    نخبة متطورة وواعية في مقابل قاعدة عريضة التملك إال أن تتلقى التوجيهات من أع             

  .منها في أحيان كثيرةدون وعي 

 التراجع األخير في حرية التعبير حـسب تأكيـدات تقريـر منظمـة                 

مر"

على الضفة األخرى، قاد االستبداد المعرفي وقمع حرية التعبير إلى تدهور إنجازات وتراجع             

وفيما تطور حق التعبير عن الـرأي       . الوعي وانتشار الفساد وتدني قيمة اإلنسان إلى أدنى درجة        

جيا االتصال والبث عبر شبكة اإلنترنت      داخل البحرين كحال باقي المجتمعات بسبب تطور تكنولو       

كعوامل فنية، وبسبب أجواء االنفتاح السياسي كعامل سياسي، تطورت أيضا أدوات ممارسة حرية             

التعبير عن الرأي تطورا تصاعديا، فصار حق التعبير السلمي عبر االحتجاج والتظـاهر وخـط               

شأن سياسة الحكومة والبطالة وقانون     العرائض حقا مكفوالً،وعليه، ازداد عدد المظاهرات العامة ب       

األحوال الشخصية ونقص المشاريع اإلسكانية وإساءة حقوق اإلنسان،إال أن تلك المظاهر لحريـة             

  .التعبير ال تلقى في الغالب القبول والرضا من قبل السلطة

ورغم العبور على سنوات االستبداد الفعلية، إال أن عودتها بحلة جديدة هو أكثـر مـا يثيـر                  

المخاوف في البحرين بعد

عن حرية الصحافة في دول العالم الذي راعى معايير عـدة للقيـاس منهـا            " اسلون بال حدود  

التعددية الصحافية، حرية تملك الصحف،حرية التعبير،حرية الوصول إلى المعلومات وتـداولها،           

لصحف،والضمانات المقدمة للصحافيين ومهنتهم، فإن ترتيب البحرين فـي العـام           حرية توزيع ا  

 تراجعت الحريات الصحافية    - ووفق التقرير عينه   - دولة،إال انه  139من مجموع   67 كان   2002

 دولة  167 من مجموع  143 على نحو الفت، لتنال البحرين الترتيب        2004في البحرين خالل العام   

  .أخرى شملها التقرير
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يحر

من الدستور مملكـة    ) 23(ذ تنص المادة  سائل التي تتحقق بها العلنية،إ         

البح

المادتين جاءت قاصـرة، مانحـة المـشرع              

المشرع الدستوري، وبذلك فإن األول هو الذي يضع الشروط والقواعد              

الال

ك االنفتاح صار من المقبـول أن        

ة والتلفزيون وتحتكر وزارة اإلعـالم تـشغيلها،             

،أجمع أفـراد العينـة     2003وفي دراسة جامعية عن حرية التعبير نشرها أستاذ جامعي في ابريل          

  : ة التعبير في دستور مملكة البحرين

 الدستور البحريني،نجد أن حق التعبير عن الرأي مكفول دستوريا، وبموجبـه            وبالرجوع إلى 

يحق لكل إنسان أن يعبر عن رأيه وأن يعلن هذا الرأي بأي وسيلة من الوسائل سواء بـالقول أو                   

بالكتابة أو غير ذلك من الو

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونـشره             "رين على أن    

) 24(وذلك وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون، وتنص المادة        . بالقول أو الكتابة أو غيرهم    

ة الصحافة الطباعـة والنـشر مكفولـة وفقـا          مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حري      "على أنه   

  ".للشروط واألوضاع التي يبينها القانون

هاتان المادتان نظمتا الحقوق المشمولة في النصوص القانونية،لكنهما على ارض الواقع لـم             

تحددا معايير أو ضوابط يسترشد بها المشرع حال تنظيمه لهذه الحقوق، ولهذا يجـد عـدد مـن                  

يين في البحرين أن صياغة هاتين الحقوقيين والقانون 

العادي سلطة تفوق سلطة 

  .زمة لممارسة هذا الحق وليس الدستور،وهذا مخالف للوضع القانوني السليم

  :حرية اإلعالم في الممارسة العلمية

ت البالد تطوراً إيجابياً كبيراً في مجال احترام الحريات المدنية، بفعل أجـواء االنفـراج       شهد

،وجراء ذا2001التي سادت منذ بدء اإلصالح السياسي في عام         

 تنتقد الكتابات الصحافية األوضاع العامة أو القوانين الصادرة بحرية أكبر بكثير مما كانت عليـه              

للحكومة أكثر موضوعية   " الموالية" وتلك  " المستقلة نسبياً   " قبل االنفتاح، لتصبح الصحف اليومية      

في تغطية األحداث والقضايا المحلية، بما في ذلك عرض وجهات نظر مخالفـة لوجهـة نظـر                 

  .الحكومة،فى وقت كان الفضاء يضيق واليتسع لهكذا وجهات نظر سابقا

ي تمتع بها المواطنون هي أمر واقع، وليست مشرعة بقـانون أو            بيد أن معظم الحريات الت     

ومما زاد من المخـاوف بهـذا الـشأن    . محمية بمؤسسات، مما يفقدها صفة الثبات واالستمرارية 

 نال بعضها من الحقوق التـي       2002و2001صدور سلسلة من التشريعات المتالحقة خالل عامي      

  .ة االنفراج السياسيتمتع بها المواطنون في الواقع العلمي نتيج

  : هيمنة الحكومة على وسائل اإلعالم اإلذاعية

الزالت الحكومة تملك جميع محطات اإلذاع
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ن محطات اإلذاعة والتلفزيون في البحرين تعبـر فقـط عـن             أجريت معهم المقابالت على أ     

اآلراء التي تتفق مع الحكومة، كما ذكرت الدراسة أن أفراد العينة يعتقدون أن الصحف المحلية قد                

تحسنت،لكن التوجد في الواقع صحافة حرة في البحرين،ألن الصحف 

التي

مازالت تعزف عن نـشر              

اآلر

ـ     تـم   2002والعام1990إلى أنه بين العام     " لمنا المتنوع الحرية الثقافية في عا   "خصص ل

ما وص

 حلقات التطور في صناعة المعرفـة ووسـائل االتـصال             وهذا

أسقطت

عرفة،أمااآلن وبفضل         كانت حت

ج تكنو

ويصلون

بية، تعيش البحرين تناقضا بين إطالق حرية اسـتخدام اإلنترنـت وبـين                وكبا

ثيرا ما تقدم نفسها على أنها مراكز متقدمة لالتصال         ،رغم أنها ك      

في 

الشركة لعبة المطاردة مع تلك المواقع لتمنع               

  .من الدخول إليها أو إغالقها أو توقيف القائمين عليها كل يوم تحت ذريعة جديدة

  .حتار في نشر سواهااء التي التتفق مع سياسات الدولة، وت

وبالرغم من عدم تدخل السلطة لمنع الغالبية العظمى من الفعاليات الثقافية والـسياسية إال أن               

اإلعالم الرسمي يتخذ موقفا سلبيا تجاه هذه الظاهرة بدليل عـدم تغطيـة اإلذاعـة والتلفزيـون                 

سياسية،بعد صراع أشـبه    المملوكين للدولة لغالبية الندوات خصوصا تلك التي تقيمها المعارضة ال         

بلعبة القط والفأر للحصول على مقر يستضيف تلك الفعاليات وقبلها الحصول على تصريح رسمي              

يجيز االحتشاد الشعبي الذي يترافق مع فعالية تعزف على القضايا األكثر جدال علـى اإلطـالق                

  .في الدوائر الحكومية" التميز"أو " التجنيس السياسي" كملف 

  :نتخدمة االنتر

 الصادر عـن برنـامج االمـم المتحـدة          2004تشير إحصائية رصدها تقرير التنمية البشرية لعام      

االنماني والذي 

  . شخصا في البحرين من كل ألف شخص بشبكة اإلنترنت245ل  نسبته

لقة األخيرة من يعني إن الح   

 إلى حد كبير القيود التي كانت تفرضها السلطة على حرية التعبير عن الرأي، فتلك القيود                

 عازال يحول بين األفراد وحقهم في الماًى وقت قريب تفرض جدار     

يا االتصال عبر اإل    نترنت فإن االفراد أنفسهم يستطيعون التغلب على قهـر تلـك القيـود             لو

  . إلى المعلومة التي يرغبون مهما حاولت السلطة الحيلولة بينهم وبينها

قي الدول العر

تمسكها بسلطة الرقابة لدواع أمنية

  .المنطقة

لنفسها أن تكون المورد الوحيد للخدمة،ومن خـالل        ) بتلكو(لذا تحتكر شركة البحرين لالتصاالت      

هذه الشركة يتم فرض رقابة على المواد المتداولة على المواقع االلكترونية التي تتناول بحدة األحـداث                

ان، وبال مسئولية في أحيان أكثر، لذا تلعب المحلية في أحي  
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  :حف جديدة وكتب مصادرة

وترافق اإلصالح مع صدو

ص

ر صحف جديدة أكدت حين صدورها أنها صحف مستقلة كانـت              

أن يوقف عن الكتابة كاتب هنا وآخر هنـاك قانونيـا، أو خـارج                  

القان

هيك عن توقيف الكثير           

من 

فيما يرتقب الشارع الصحافي فـي      " الوسط"إسالميا أخر مثلته      

البح

التي يرأس تحريرها المعارض السابق منصور الجمري، لتنتقد بداية الصدور          " الوسط" جريدة أولها

بعض سياسات وأعمال الحكومة بلهجة لم تعهدها باقي الصحف اليومية، ممـا حفزهـا لتحـسين          

" الوسـط "لكـن   . أشكال التناول لتلك القضايا، فساهم ذلك في تحسين األجواء الصحفية بشكل عام           

ي البدء المبادرات، سرعان ما تراجعت لتجد لها خطا متناغما في الجو العـام مـن                التي قادت ف  

جانب ومع ماتقتضيه مصلحة االعالنات وسطوته الكبيرة على تحديد الدخل المالي مـن جانـب               

آخر، مما جعل اللغة والتناول يهدآن كثيرا عما كانا عليه في نقطة البداية وطوال العام األول من                 

  .الصدور

 من غير المستغرب وكان

" االسـتقاللية "ون في الصحف الموالية للحكومة،غير أن تنهج النهج نفسه صحيفة ترفع شعار             

 قالت المنظمة العربيـة لحريـة   2004ابريل25 يثير عالمات الدهشة واالستغراب، ففي   اًكان أمر 

اليـومي للكاتـب    " العوسـج "ان نشرته على موقعها على االنترنت إيقاف عمـود          الصحافة في بي  

البحريني عبد اهللا العباسي الذي انتقد فيه المسئولين الذين يعمرون في وظائفهم، إذ تم توقيفه عـن            

واسـتغنى  " الوسط"الكتابة بأمر شخصي من وزير اإلعالم السابق انصاع له رئيس تحرير صحيفة 

تعسفا بعد أيام قالئل،والمالبسات نفسها طالت الصحافي علي صالح الذي كـان            عن قلم العباسي    

ينشر عموده اليومي في الصحيفة ذاتها، مع اختالفات قليلة في التفاصيل، نا

الكتابات لكتاب وصحفيين مختلفين ممن ال تتسق مع المزاج العام وتقلبات الطقس الـسياسي،               

  .التحريربأمر من رئيس 

وبمضي الوقت، صارت الصحف المحلية تتشابه إلى درجة كبيرة فـي عنـاوين أخبارهـا               

وطريقة العرض والتناول، لتتفادى جميعا أي استدعاء أوعداء يحرمها من قيمـة إعـالن سـخي        

 وهي جريدة يومية تتبع تيارا سياسـيا        -"الميثاق"حكومي كان أو خاص، لتلحق بالركب صحيفة        

ا، خرج ليقابل تيارا إسالميا محافظ 

" الوقـت "رين في غضون األشهر القليلة القادمة أن تخرج للنور صـحيفتان يوميتـان همـا              

اللتان حصلتا أخيرا على الترخيص الرسمي للصدور وشـرعتا فـي تأسـيس الكيـان               " الوطن"و

  .التحريري والفني
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ت السياسية نشرات إعالمية هي أقرب إلى المجالت،وتواجـه           تصدر بعض الجمعيا إلى ذلك، 

هذه

  .تور ومبادئ حقوق اإلنسان

.  

ومية فقط   عكست وسائل االعالم المحلية وجهة النظر الحك       2004 إلى العام  2002عام   

في 

 النشرات مشكلة مع وزارة االعالم التي تصر على اعتبارها نشرات إخباريـة داخليـة،بينما               

تصر الجمعيات السياسية على اعتبارنشرتها ناطقة باسم خطها السياسي، بحيث اليطبـق عليهـا              

  .رقانون المطبوعات والنش

إلى ذلك،حدث تطور نسبي في السماح بدخول الكتب والمجالت إلى االسواق المحلية، وخففت             

إدارة الرقابة على المطبوعات التابعة لوزارة اإلعالم إجراءاتها الرقابية لفترة من الزمن،إال أنهـا              

عادت ومنعت طباعة ونشر بعض الكتب لكتاب بحرينيين كما منعت بعض الكتب مـن الـدخول                

البحرين من إمـارة    "درت بعضها اآلخر بقرار شفهي خال من بيان األسباب،من أمثال كتاب            وصا

 مـا بـين     2002من تأليف احمد منسي، الذي ينتقد عدم وجود توازن في دستور عام           " إلى مملكة 

الفرع التشريعي والفرع التنفيذي في الدولة، مما دعا الحقوقيين إلى اعتبار ذلك تعديا على حريـة                

التي ضمنها الدسالرأي 

  :وسائل اإلعالم المطبوع

تراجعت صالحيات مقص الرقيب في عهد اإلصالح السياسي إلى حـد لـيس بقليـل،إال أن                

الرقابة الذاتية والمقص الداخلي التزاالن كابوسا يؤرق الحلم في صحافة تمارس عملهـا تحـت               

 والكتاب في البحرين يخضعون في معظم االحـوال         سقف أعلى من الحريات،لذلك فإن الصحفيين     

لقوانين متشددة عندما يتعلق األمر بحريتهم في التعبير والنشر

هذا، وفي العامين الماضيين عادت الحكومة لتمارس الرقابة بأشكال عدة علـى وسـائل اإلعـالم                

د على ذلك انه فـي      المطبوعة، رغم أن كل الصحف اليومية في البحرين مملوكة ملكية خاصة، والشاه           

 لم يظهر قرار مقاطعة أربع جمعيات سياسية االنتخابـات النيابيـة علـى صـدر أي                 2002اكتوبر24

  .اللندنية، نشرت خبر المقاطعة على صفحتها األولى" الحياة"صحيفة محلية، في حين أن صحيفة 

ومن ال

قضية اغالق مركز البحرين لحقوق االنسان واعتقال مديره التنفيذي في سـبتمبر ونـوفمبر               

، بسبب تنظيمه ندوة حول الفقر والحقوق االقتصادية، وانتقاده للحكومـة بـشكل صـريح               2004

ومباشر،في وقت كانت تطورات القضية تنعكس بشكل يومي خارج حدود الوطن، وقـد بـررت               

نسبيا امتناعها عن تغطية الحدث بشكل محايـد إلـى ضـغوط            " المستقلة" المحلية   إحدى الصحف 

  .حكومية مباشرة وغير مباشرة مورست عليها
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المطالبة بحرية  -بحال من األحوال  –نخلص من ذلك إلى أن المطالبة بحرية الصحافة ال تعني           

لتعبير للجمهور بشكل عـام     التعبير للصحفيين فقط، وإنما تعنى في المقام األول المطالبة بحرية ا          

  .وحق الجمهور في المعرفة بال إخفاء أو تحريف أو تشويه أو تضليل

غم من السعي الدؤوب إلى التحول باتجاه الديمقراطية الحقة والثبات عليهـا كـنهج               وعلى الر

ونظ

االدارية،متجاوزة في ذلك حكـم القانون،لمـصادرة           

حري

سائل االتـصال الجماهيري،فاننـا               

طة، متمثلة في الشركة المـوفرة للخدمـة وهـي              

 . اسهما فيها

حرية الت

فيما

أركان ح

غير معت

ام، تظل حرية التعبير عن الرأي تعاني من قيود شديدة، ومن تناقضات ومعايير مزدوجة في               

م القانوني، فحرية التعبير عن الرأي مكفولة في الدستور،لكنها مقيدة بترسانة مـن القـوانين               النظا

الصارمة، وتعاني من االختناق الفعلي بـسبب عنكبـوت ضـخم مـن االجـراءات واللـوائح                 

البيروقراطية التي تعمل كلها في اتجاه واحد وهو تهميش دور األفراد ومصادرة بعـض أوجـه                

ويحدث ان تطغى االوامر .الحريات االساسية 

  .ة التعبير عن الرأي في حاالت تقل أو تكثر بحسب تقلبات الوضع والمناخ السياسي السائد

  : نظرة قطاعية

إذا القينا نظرة قطاعية عامة على دور اجهزة الدولة في و

  :ليسنجد التا

قطاع االرسال االذاعي والتلفزيوني وخدمات االرسال الفـضائي الحتكـار الحكومـة،             -

  .المتمثل في وزارة االعالم

خدمات االنترنت تخضع لسيطرة السل -

التي تملك الحكومة) بتلكو(شركة البحرين لالتصاالت 

يود تفرضها قوانين النشر من جانب والرقابة الذاتية من جانب          الصحف اليومية تخضع لق    -

ثان، وسطوة االعالن من جانب ثالث،وال تنجو منها حتى الصحف التي ترفـع شـعار               

 .االستقاللية

  :نظيم النقابي الصحافي

  يعتبر حق التنظيم النقابي والمهني أحد الحقوق الديمقراطية األصلية للمواطن، وركن من            

رية التعبير عن الرأي، وبدونه تعتبر هذه الحرية منقوصة،ال يزال حق التنظيم النقـابي               

رف ضمنيا جراء غياب قانون النقابات المهنية، رغم التطلعات الشعبية التي تحدق فـي               

  .االعتراف بحق التنظيم النقابي المكفول دستوريا وقانونيا
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حرين أقل نضجا في الحياة البرلمانية التي يخوضونها بعـدما          ويجب االعتراف هنا اننا في الب     

  .كثر من ثالثين عاما

وكان من الطبيعي أن يشعر االفراد الذين ينتمون الى تنظيمات نقابي

جمدت ال

ة او مهنية بقوة وحمايـة                
ه اكبر

ضعف االداء النقابي في البحرين يحـول         هديداو ت 

واالنتقائية وفق ما تقتضيه المصالح، أنشقت مجموعة من الصحفيين المستقلين وشـكلوا             
تحضيرية لتأسيس نقابة للصحافيين، معترضين علـى مقـاييس العـضوية فـي جمعيـة                

الص

جسم الصحفي بأكمل، ال يزال الدمج خطوة بعيدة عن الواقع، رغـم                
ية لتؤكد أن خطوات الدمج بين جمعيـة الـصحفيين               

البح

الصحافة             
نتيج

م يعبرون عن ارائهم،ويشعرون بتعاضد زمالء المهنة معهم فيما لو تعرضوا الى انتهاك              ،و
إال ان .  او فصل، جراء ترابط المصالح بينهم      

دون تقديم ذلك الدعم بشكله الصحيح والمطلوب، إذال يزال التنظيم النقابي في البحرين يلعب دورا               
ذلك أقل بكثير مما هو مطلوب في حماية الحريات العامة والعاملين في القطاعات المختلفة بما في                

قطاع الصحافة، للمساهمة في الوصول بالمجتمع الى مستويات افضل في الممارسة الديمقراطية،            
لذلك يعتبر الحقوقيون والقانونيون ان تجاهل حق االفراد في انشاء هذه التنظيمات واالنضمام اليها              

  .هو اعتداء على الديمقراطية

ذا من كيان نقابي صحفي شرعي قادر       على ارض الواقع، تخلو الساحة البحرينية الى يومنا ه        
على حماية مصالح الصحفيين،وعلى رغم وجود جمعية الصحفيين البحرينية التي تأسـست فـي              

، إال انها كيان حكومي أكثر من كونه كيان مستقل يدافع ويحمـي حقـوق ومـصالح                 2000العام
ـ             اد بعيـدا عـن     الصحفيين، وجراء اخفاق الجمعية في مهمة الدفاع عن الصحافيين بتجـرد وحي

المزاجية 
لجنة 

  .حافيين، والتي تجمع العمل برب العمل مما يجر تضاربا في المصالح

من عامين على الحوار بين الطرفين بشأن دمج الكيـانين والخـروج            االن، وبعد مضي أكثر     
بكيان صحافي موحد يمثل ال

تصريحات سخنت في الشهور القليلة الماض
 وشيكة، بعدما قبل الطرفين بالرأي التوفيقي ومسودة النظام         باتت) قيد التأسيس (رينية والنقابة   

االساسي المشتركة، لتبقى فقط الخطوات االجرائية الندماج الكيانين معا، غير أن الوضـع بقـي               
عالقا في نقطة وسط بين الخالف واالندماج في ظل عدم وجود قانون للنقابات المهنية،وما يبـدو                

  .جمن غياب النية الصادقة في الدم

وهذا تحديدا ما ينعكس بالسلب على برامج التدريب واالرتقاء بمستوى العاملين في 
ة غياب الكيان المستقل والقوي  في آن، وبالتالي القادر على تبني البرامج التدريبية الفاعلـة                

  .وتوصيلها إلى قاعدة الصحافيين
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  :حالة التعليم والدراسة اإلعالمية

مة     بتدريس برنامج االعالم والعالقات العا– الجامعة الوطنية الوحيدة     –بحرين  تنفرد جامعة ال  

ن لالعالم تتصاعد، كما صار بامكـان      

الطلبة المسجلين منذ تدشين البرنامج إكمال دراستهم سريعا بدال من تسجيل ثالث مواد فـي كـل         

فص

صات فرعية فيها، فيضطر الطالب الى دراسة              

التاريخ او اللغة العربية او اللغة االنجليزية او الفرنسية كتخصصات فرعية اجبارية ال بديل لها،               

خطة الدراسية أي تخصص فرعي يتعمق في احد جداول االعالم، كالصحافة               

أو ا

تحول مسمى قسم االعالم والعالقات العامة الى قسم االعالم والسياحة والفنون، وهناك تفكير             

هيري والسياحة والفنون كما أعلـن               

 الذي افتتح من ضمن برامج التمويـل  1998-1997على مستوى قسم يتبع كلية االداب منذ العام       

، )دوالرا331(دينارا بحرينيا   125الذاتي الباهظ التكلفة، حيث كانت المادة الدراسية الواحدة تكلف          

 دينـار   600 نحـو    - ما إذا قرر الطالب دراسـة سـت مـواد فـي الفـصل              -كملهوالفصل بأ 

، لكن بعد قرابة ثالثة أعوام اصدر ملك البحرين قـرارا بالغـاء برنـامج               )دوالرا1589(بحريني

التمويل الذاتي، لتلحق جميع البرامج التابعة لهذا النظام بالبرامج المدعومة ولتصبح رسوم المـادة              

قط، وهذا ما جعل اعداد الطلبة الدراسي دينارا ف  25الواحدة  

ل دراسي تحسبا للتكلفة المرهقة وبالتالي فان التخرج ال يكون بعد اربع سـنوات بـل يمتـد                  

  .لخمس وست سنوات

 عامة – التي اقرتها ايدي اكاديمية محلية غير متخصصة في االعالم       –ت الخطة الدراسية    كان

وشاملة، ويصح القول انها كانت متخبطة، ال تخص

م يكن من ضمن الول

  .الذاعة او التلفزيون او العالقات العامة والوسائط المتعددة

مع الوقت والتجربة، استقطبت الجامعة خبرات اكاديمية جديدة من الخـارج دعمـت القـسم               

دراسية وصارت مواكبة أكثر للمتغيـرات االعالميـة        واضافت اليه رؤية جديدة، فتبدلت الخطة ال      

العالمية، وصارت هناك تخصصات فرعية في الحقول األساسية في االتصال الجماهيري، منهـا             

التي تعتبر من الشعب النادرة في الجامعـات العربيـة،   )Multimedia( شعبة الوسائط المتعددة

رير واالخـراج واالعـالن واالنتـاج       وطمعت الخطة القديمة بمقررات جديدة متطورة عن التح       

  .والسياحة

جدي في تغيير المسمى من جديد، ليصبح قسم االتصال الجما

القسم سيتحول الى كلية بعد ثالثة اعـوام، أي          ان   2004عميد كلية االداب ابراهيم غلوم في العام        

، وسبق وان اكد هو وغيره للصحافة المحلية ان هناك نية جادة الستحداث برنامج              2006في العام   

للماجستير، لكن تلك النية ظلت حبيسة االدراج مع كل خطط تطوير برنامج الدراسات العليا الذي               

אא 344 



يره وتنقيحه واعدة باستئنافه من جديد بعد عام من         اوقفته الجامعة قبل أكثر من عامين بهدف تطو       

التوقيف، لكن االن نكاد ان ندخل الى العام الثالث، وبرنامج الدراسات العليا معلـق ولـم تـرق                  

عود بالتطوير واعادة البرنامج إلى حقيقة ملموسة على ارض الواقع ال             التصريحات الصحفية والو

لسب

 مقررات  ير، فيما تدرس جامعة الخليج العربي            

اع

الحورات الجانبية التي أجراها الباحـث الميـداني أن              

البح

ي، عقيل سـوار، عـصمت الموسـوي            

مـن  ب فرص التدريب، فكم             

  .ب معلن

ل الجامعة يشيدون بالخطط الدراسية ومستوى التعليم االكاديمية        ورغم ان االكاديميين من داخ    

ومستوى المخرجات، إال ان القائمين على المؤسسات الصحفية والعناصر المؤثرة فيها يجدون أن             

المخرجات ال تزال ضعيفة وتحتاج التدريب عينه الذي يحتاجه الخريجون مـن غيـر االعـالم،                

 الجامعة بالمجتمع االعالمي الخارجي تكاد تكون مقطوعـة،         ويجدون ايضا ان العالقة التي تربط     

  .مما يجعلنا نفتح الباب لالسئلة عن المسببات

الى جانب جامعة البحرين، تفكر الجامعة العربية المفتوحة في البحرين ان تـستحدث قـسما               

لالعالم خالل العام الحالي تمنح فيه درجة الماجست

  .المية محدودة تتناول االعالم كونه جزء من الثقافة العامة

  : الدورات التدريبية

جاءت نتيجة المقابالت المعمقة وبعض 

رين تخلو من أي معاهد محلية تقدم دورات تدريبية للصحفيين المتفـرغين للمهنـة وغيـر                

  :ين لها، وذلك يعود الى االسباب التاليةالمتفرغ

  .عدم وجود معاهد تدريبية محلية لتدريب الصحفيين •

قلة المدربين االكفاء في البحرين، بيد ان افراد العينة المعمقة وبعض الصحفيين الـذين               •

اجريت معهم حوارات جانبية طرحوا اسماء تصلح لتولى مهمة التدريب في الداخل مثل             

ي محمد فاضل، غسان الشهابالصحافي البحرين 

 .وفاطمة الحجري، ومن االجانب الحقوقي طرح اسم عبد الهادي الخواجة

عدم اإليمان بأهمية التدريب، فالصحف اليومية همها األول هو الجـري وراء الخبـر               •

لتسبق به الصحف المنافسة األخرى، وهذا يأتي على حسا

فرصة خسرها محرر أو صحفي ولم يستفد منها جراء قلة الكادر وعدم قدرة الـصحيفة               

 .على تفريغه ألغراض التدريب عبر ايجاد الصحفي البديل
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قلة الدافعية للتعليم والتطور، فهناك الكثير من الصحفيين الذين مضى عليهم عـدد مـن                •

ـ          س رم الـصحافة، وانهـم ال      نوات الخبرة والممارسة يعتقدون انهم قد وصلوا اعلـى ه

 .لمام بالمستجدات او تجديد معلوماتهم القديمة

تيـة، أو المركـز الـدولي للتـدريب والبحـوث                 

واال

رشـة  أن نظـم و   -2004 سبتمبر من العام     28صادر عن وزير العمل مجيد العلوي في         

ـ               وير، كمـا ان   عمليا، تبقى هذه الورش قليلة العدد فـي مقابـل الحاجـة الفعليـة للتط

بة الحديثة واالساليب الصحفية المبتكرة فـي              

الط

ارة االعالم اهتماما خاصة بتدريب موظفيها فـي              

القط

را               

لها 

يحتاجون إلى اال

الفجوة بين اجيال الصحفيين الشيوخ والصحفيين الشباب، مما يجعل تولي الجيل القـديم              •

 .لعملية تدريب الجيل الجديد مطلب بعيد المنال

فييها، بالتعاون مع مركـز     إلى ذلك، تنظم بعض الصحف المحلية دورات داخلية لتطوير صح         

التدريب االعالمي في صحيفة البيـان اإلمارا

ستشارات اإلعالمية في دبي، او تلك التي تنظمها وزارة اإلعـالم، او الجمعيـات الحقوقيـة                

ية حول اتفاقيـة     دورة تدريب  2005كالجمعية البحرينية لحقوق االنسان التي استضافت في مارس         

منع األلغام في العالم واستهدفت فئة الصحفيين من دول مجلس التعاون بتنظيم من منظمة الحماية               

 قبل ان يغلـق اعقـاب قـرار         -من االسلحة واثارها، كما سبق لمركز البحرين لحقوق االنسان        

وزاري 

عمل نظمها بالتعاون مع صندوق االمم المتحدة االنمائي عن الحقوق االنسانية للمرأة ضمن اتفاقية              

سيداو، استهدفت الصحافيين ومعهم الناشطين في الفعاليات المحلية السياسية منهـا واالجتماعيـة             

  .االهلية

لكن

الموضوعات التي تطرح تظل بعيدة عن تقنيات الكتا

  .رح والعرض والتناول

  :المنظمات القائمة على التدريب ونوعيته

كما سبق االشارة الى خلو البحرين من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الراعية للتدريب،             

ول تنظيم دورة هنا ودورة هناك من دون االلتفات الى أكثر المجاالت الحاحا في              وان الصحف تحا  

التدريب وتنشغل في األساسيات، فيما تولي وز

اع، تسجل السفارات االجنبية فارقا بسيطا في احتضان التـدريب ودعمـه ماديـا، كـسفارة                

  .المريكية في البحرية تليها البريطانية ثم االلمانية والفرنسية واليابانيةالواليات المتحدة ا

ومن ضمن المنظمات غير الحكومية تأتي شبكة االخبار العربية التي تتخذ من القاهرة مقـ

" باول"والتي تتلقى دعما أمريكيا يأتي في سياق مشروع الشراكة في الشرق االوسط ومبادرة               

لتشير خالصة القـول الـى ان       .االعالم في العالم العربي بما في ذلك البحرين       التي تقتضي دعم    
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التدريب محدود في البحرين، وال يتناسب مع المد الصحفي الحالي والمستقبلي مـن جانـب، وان           

  .اهتماما خاصا في تنفيذ مشاريعها التدريبية من جانب اخرالمنظمات الدولية ال تولي البحرين 

دورات تتناول مهارات ادارة التحرير،أو المهارات الفنية،فيما تغيب قطعيا الـدورات             

التد

ها الوزارة في مجـاالت عـدة ال تخـص اإلعـالم                  

روط لمن يريد االسـتفادة     الكتيب الصغير النظم واالجراءات والضوابط والش        

ه مجرد محفزات اعتيادية، فيما تلعب السفارات االجنبية دورا مهمـا فـي تـسهيل                 

البحرين بشكل عام بيئة خصبة الحتضان الدورات التدريبية الخليجية والعربية            

ا العائ

صادر في السابع من اغسطس في العام            ا23في  

ي  من االهمية، والذ   اً، والذي خلف ردات فعل عنيفة مقارنة بقوانين اخرى لم تكن أقل قدر            1979

دريب المتاح، فان الجهود المبعثرة للتدريب في البحرين تركز أكثر مـا            وفيما يخص نوع الت   

تركز على المهارات الصحفية االساسية، تليها االخالقيات ومن ثم الوعي القـانوني الـصحفي،              

لتختفي اية 

حفيات، لتبقى نسبة تكرار هذه الدورات التدريبية في حدودها الدنيا، إذ لـم             ريبية الخاصة للص  

يسبق وان تكرر المضمون عينه الكثر من مرة او لمشاركين جـدد فـي أي مـن الـورش او                     

  .التدريبات المنظمة في المؤسسات الصحفية في البحرين

 العربية وال االنجليزية، عدا     كما ال يوجد كتيب أو دليل يضم بين دفتيه اية مواد تدريبية باللغة            

كتيب صغير أصدرته وزارة اإلعالم ليكون دليال خاصا بها بمثابة المرشد لكل الموظفين الراغبين            

في االستفادة من برامج التدريب التي تطرح

وحسب، ويشمل هذا 

  .برامج التدريب التي توفرها الوزارة لموظفيهامن 

  : تسهيالت التدريب

أما بشأن التسهيالت المتعلقة بالتدريب في البحرين فهناك اجماع على كونهـا ضـئيلة مـن                

 الداخل، ورغم ان قسم التعليم المستمر بجامعة البحرين يقدم دورات تدريبية لغير الدارسين فيهـا،      

لكنها دورات ال تخضع لفلسفة او توجه محكم وال يديرها المتخصصون في اإلعالم والـصحافة،               

وكل ما تقدم

االجراءات، لتظل 

قليمية، ذلك النها تكاد تخلو من التعقيدات البيروقراطية، ويسهل فيها منح تأشيرات السفر الى              واال

االجانب مما يجعل دخول المدربين والمتدربين بسهولة، كما ان شعبها مضياف وبها مساحة مـن               

  .الديمقراطية تؤمن بالتعددية وقبول االخر

لرئيسي امام حرية واستقالل الممارسة ال   : صحافيةق 

الصادر ) 47(يجمع الصحفيون في البحرين على ان قانون الصحافة والنشر والمطبوعات رقم          

 تعديال للمرسوم السابق ال2002كتوبر من العام     
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 اية بوادر انفراج الفتة، بل على العكس من ذلك، جعل االجراءات العقابية اشد وطأ على                 

الصحفي، ليقر عقوبة الحبس للصحافي المخالف للقانون، وهو ما اعتبره الصحفيون والحقوقيـون        

.ين سابقة الفتة

لم يحمل

  في البحر

صحافة مـستقلة،       

ا بعد

صحافة  القواعد المنظمة لممارسة المهنة عامال ال يقل اهميـة عـن                

ل  مهنتهم بانفسهم ويعـاقبوا     قانو

انفس ب

في من وزارة االعـالم او ايـة جهـة                   لذا تنشط

رس ا

  .الحرفية  وضمان الحماية

م

الرواتب،

يعود

ين في العام               ، كانـت   2001ذلك التغي

جـالت قديمـة فـي                

قبول جدا تبـادل االراء واالفكـار          المقابل،

راد               عبر

عن

 طريقة الى الدفع    ن دوام الحال من المحال، لم يقف سقف الحريات عند الثبات، ولم يعرف            

ال باتج

منظمة م

تاثير اخر سواء كان ذاك اآلتـي مـن منظمـات        ويبق

دافعين عن الحريات او النقابيين او االحزاب السياسية، او السلطة التشريعية           حقوق االنسان او الم   

  .والقضائية او المنظمات العربية والدولية

كان وال يزال قانون المطبوعات رقم          امام قيام هو العائق االكبر  ) 47(لذا

تي تأثير قانون العقوبات الذي يجعل من الرقيب الفعلي والرقيب الذاتي كابوسا يؤرق قيام                ها ي

مستقلة، ليكون عامل غياب

مطبوعات السيئ السمعة، فمن المنطق ان ينظم اصحاب ال          مهنةن ا

انفسهم، وهذا غائب في البحرين، ويحول دون قيام أي مشروع تحرري لتنظيم الصحافة،               هم

 الدعوة اليجاد هيكل وظيفي لتنظيم القطاع الصح

خرى تعيد هيكلة الوظائف الصحفية بما يتناسب مع الخبرة،            وما يدعم مـساعي احتـرام      مية

واألداء وصون الحقوق

ا ال يجد الصحفيون في البحرين لظروف العمل السيئة، أو ضعف اإلمكانيات او ضـعف                بين

  . عائقا وجيها يحول دون قيام صحافة حرة حقيقية

  : التغيرات الطارئة على الساحة الصحفية

 الساحة الصحفية في البحرين الى االدارة السياسية التي مهدت الى            التغير الطارئ على   

ير مع عهد االنفتاح واالصالح والتغيير الذي قاده ملك البحر

الصحافة هي المستفيد االكبر، فصدرت صحف ومجالت جديدة واغلقـت م

اللكترونية وصار من الم فيما نشطت ايضا الصحافة ا     

 شبكة االنترنت والمواقع المحلية المهمة، كما صار من المألوف ان تعبر الجماعات واالف

  . آرائهم عبر التظاهر واالحتجاج وتنظيم المسيرات

وال

صعود نحو المزيد من الحريات، وسرعان ما عاد وتراجع في العامين الماضيين، لتصنف               اه 

  .راسلون بال حدود البحرين في مرتبة متأخرة في الحريات

ى للضغط الخارجي تأثير أكثر من أي 
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والمحصلة انه ال توجد صحافة حرة من غير ديمقراطية، وال ديمقراطيـة مـن دون االدارة                

.  

  : بكة المحامين

السياسية

غياب ش

الشبكة ال

يي الص

  المحلية 

من الص

حقوقهم 

  .شاءت

القانوني الذي يحميهم من االستدعاءات             

امون محليون أن كتابات الصحفيين اليومية تضعهم في               االتي

 الجهات الحكومية واالهلية تجهـل كيـف        مآزق قانونية نتيجة جهلهم بالقانون، كما ان العديد من        

صالحها لتحمي نفسها من انتقاد هنا ولوم هناك، لذا يأتي التركيز علـى                 

 تعنى بتدريس التشريعات االعالميـة      اًفيين الدارسين لديها، رغم ان هناك مواد      اثناء اعداد الصح  

يين في قضاياهم االعالمية المختلفة جـراء غيـاب         تغيب الجهود المنظمة للدفاع عن الصحف     

ب دور المنظمات غير الحكومية المهنية في الدفاع عـن    محلية من المحامين، وبالمثل يغي

ن، وتبقي على الساحة جهود فردية من محامين هم من اصدقاء الجمعيـات او النقابـات                 حف

.وهم ايضا من المهتمين بالشأن العام

وفي المقابل، ال توجد جهود منظمة لرفع الوعي القانوني للصحفيين، بل هي محاوالت فردية              

حفيين انفسهم، وربما كان من صالح بعض الصحف أال يعرف الصحفيون العاملون لديها              

القانونية خصوصا فيما يتعلق بقانون العمل مثال، حتى يسهل عليها او التخلص منهم متى               

الى ذلك يامل العاملون في القطاع دورا اكبر في ميدان حماية الصحفيين، فال يـزال هنـاك                 

صحف تفصل الصحفي الختالف في وجهات النظر وال يزال الصحفيون يحرمون من حقهم فـي               

ممارسة الكتابة الن شخصا ما اراد ذلك، وكل ذلك يحدث جراء غياب الحماية والـوعي فـي آن      

  .واحد

  :ني للصحفيين، والقانون األكثر خرقاالوعي القانو

يفتقد الصحفيون في البحرين أكثر ما يفتقدون للوعي 

ة من صوب النيابة العامة، ويؤكد مح

يمكنها ان تجير القانون ل

  .كون الحماية ال تاتي إال عبر الوعي بالقانون

في رفع الـوعي    ) قيد التأسيس (وهنا يغيب دور كل من جمعية الصحفيين ونقابة الصحافيين          

لدى قطاع الصحفيين، جراء الخالف الدائر بين الطرفين حول الشرعية في تمثيل الجسم             القانوني  

  .الصحفي، وتصريحات صحفية تتحدث بمساع الندماج الكيانين لكنها في الواقع هي بعيدة عنه

فيما تغيب على الطرف المقابل جهود جامعة البحرين في تدريس الوعي القانوني واالخالقي             
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واخالقيات المهنة لكن ذلك ال يتعدى كونها مواد صالحة لالمتحان والنسيان مباشرة بعد ذلك النها               

  .لواقع العملي المعاشال ترتبط با

القانوني ان تلك المساعي لن تجـد لهـا                

ي كتدريس قانون المطبوعـات     تؤخذ مع باقي التفريعات المؤسسة لقيام الوع          

والن

ما سبق االشارة، فإن جهود الحماية ال تختلف حالها عن وضعية الوعي القانوني أو جهود               

الدفا

ء االسئلة التالية فيمـا يخـص        

االو

متابعين للشأن العام ان    الى ذلك، يجمع الصحفيون في البحرين ومعهم المحامين والحقوقيين ال         

أكثر القوانين خرقا من قبل الصحفيين هو قانون المطبوعات، وتلك الجزئيـة المتعلقـة بالقـذف                

  .والتشهير

لذلك، يرى االعالميون الواعون الهمية رفع الوعي 

ارضية صلبة ان لم 

، ومعه الدستور البحريني وقانون العقوبات، والقانون االداري وكل ما يخـص            2002شر للعام 

البرلمان واخالقيات المهنة، وقانون االتصال والفضائيات، وحقوق البث والنقل الفضائي والتنظيم           

 وتجارب الدول األخرى، لكـن      الصحفي ومواثيق الشرف والجمعيات والنقابات والقانون المقارن      

  ! ال يحدث في الواقع-لالسف الشديد–ذلك 

  : حماية الصحفيين

وك

ع عن الصحفيين، وحدث وال يزال يحدث ان يفصل بين الحين واالخر صحفي هنـا واخـر                 

دة كل البعد عن المهنية والدرجة العالية من المهنية او احترام مواثيق الـشرف،              هناك السباب بعي  

واكبر مثال على ذلك ما حدث للكاتب عبد اهللا العباسي والصحافي على صالح وغيرهما كثر،لكنه               

ورغم غياب الحماية للصحفيين لم يرق السوء في البحرين الن يصل الى التهديـد الجـسدى او                 

  .االختطاف

  :الت المعمقةالمقاب

دارت االسئلة التي وجهت الى افراد العينة المعمقة بهدف التوصل الى حالة مجهرية للعرض              

العام السابق والدخول بعمق اكبر الى التفاصيل في الداخل في فضا

  :ضاع المهنية في الصحافة في البحرين

الكليات، نوع  /عدد المعاهد : عالمية في البحرين  وصف مفصل لحالة التعليم والدراسة اال      •

، مدة الدراسة، الدرجات العلمية     )هل الدراسة ذات اتجاه نظري أو عملي أكثر       (الدراسة  

  )الخ....بكالوريوس،ليسانس،دكتوراه،(المتاحة 
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المعاهد الصحفية توفر دورات تدريبية لزيادة الكفاءة التعليمية، وهل لـديها          /هل الكليات    •

جرائد، االعالم االلكتروني، نقابة    (قوية بالمجتمع االعالمي او الواقع االعالمي       عالقات  

 ؟)الصحفيين 

 .نسبة الصحفيين الدارسين لالعالم او ذوي الخلفية التعليمية اإلعالمية •

يـة صـحفية للـصحفيين غيـر                 اي المعاهد المحلية، ان وجدت، يقـدم دورات تدريب •

او ورش العمل التي توفر من قبل المنظمات االخبارية،والجرائـد او           /رات و   

يبيـة خاصـة             

نسبة 

 ؟)الحكومة،السفارات،الهيئات المحلية واالجنبية 

اب المنظمة لممارسة المهنة، ظـروف العمـل الـسيئة،          غي   

 المختصصين؟/المتفرغين

  او شبكة من المدربين االكفاء في البحرين؟هل هناك جماعة •

المدربون المتحدثون باللغة العربية في البحرين؟ من هم المتخصصون         /من هم الراعون     •

 ؟)مع ذكر االسماء( في مجال التدريب المهني 

ما هي الدو •

 االعالم االلكتروني؟

، الـسفارات،او المنظمـات     -المحلية،العربية،االجنبية–ماهي المنظمات غير الحكومية      •

الدولية التي تقدم التدريب المهني للصحفيين او القائمين على العمل االعالمي والعاملين            

 في كافة وسائل االعالم؟

ـ    /المهارات الصحفية االساسـية   (ماهو نوع التدريب المتاح      • ر، المتقدمـة، ادارة التحري

المهارات الفنية، الوعي القانوني، االخالقيـات الـصحفية، دورات تدر

تكرار هذه الدورات التدريبية؟)للصحفيات   ، وما هي 

 متاح باللغة العربية؟) دليل / كتيب ( هل هناك أي مواد تدريبية  •

 ما هي التسهيالت المتعلقة بالتدريب في هذه الدول؟ •

( امج التدريبية من الممول لهذه البر •

وفيما يخص الدعم القانوني للصحفيين وحماية الصحفيين، فكانت االسئلة تركز على المحاور            

  :التالية

التـشريعات الخاصـة    : ماهو العائق الرئيسي امام حرية واستقالل الممارسة الصحافية        •

باالعالم، قانون العقوبات، 

  ضعف االمكانيات، ضعف الرواتب؟
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منظمـات حقـوق    ( هل هناك أي تغير طرأ على الساحة الصحفية؟ وهل كان من قبل              •

اإلنسان، المدافعين عن حرية الصحافة، نقابة الصحفيين، االحزاب الـسياسية، الـسلطة            

 ؟)ولية، السلطة القضائية التشريعية، الحكومة، منظمات عربية ود

هل هناك شبكة من المحامين وأي المنظمات غير الحكوميـة مختـصة بالـدفاع عـن                 •

 ن قبل الصحفيين؟خرقا م

المعاهد تدرس الوعي القانوني واالخالقي اثناء اعداد الـصحفيين؟ بمعنـى           /هل الكليات •

 الوعي االخالقي والقانوني الخاص بالصحافة لدى الدارسين؟

لجمعية الصحفيين البحرينية والناشطة االبـرز            

طوا

 الصحفيين والقضايا االعالمية؟

هلى هناك جهود منظمة لرفع الوعي القانوني للصحفيين؟ وما هي الجهة المنوطة بذلك؟              •

 وهل هذه الجهود ذات تأثير ام ال؟

ماهو أكثر القوانين  •

 
آخر هل تقوم الكليات برفع 

في حالة المنع مـن  : على سبيل المثال( ما هي الجهود المبذولة بصدد حماية الصحفيين     •

 ؟) العمل الصحفي، الفصل، التهديد الجسدي واالختطاف ممارسة

في جهود البحث الميداني تمت مراعاة التنوع في المقابالت الشخصية التي اجريت في الوسط              

االعالمي البحريني، لتشتمل المقابالت المعمقة على صحفيين بارزين، أكاديميين، تنفيـذيين فـي             

ابة الـصحافيين الـذين التزمـوا بمـضمون االسـئلة           االذاعة والتلفزيون، مثل الصحفيين في نق     

الصحافية عصمت الموسوي،االكاديمي جمال الزرن،الـصحافى غـسان        : المرصودة مع كل من   

الشهابي، التنفيذى في وزارة االعالم محمود البحارنة، المحامي عبد اهللا الشمالوي، واخيرا مدير             

  .دمحمد السي.مشروع المركز االعالمي بجامعة البحرين د

  :وهكذا جاء سياق المقابالت المعمقة

  :عصمت الموسوي: اوال

عصمت الموسوي هي واحدة من اعالم الصحافة البحرينية المعاصرة، خريجـة االقتـصاد             

والعلوم السياسية،عضوة في مجلس االدارة السابق 

 حتـى اسـتقرت اخيـرا فـي         1982افي في العام    ل الدورة الماضية، بدات مشوارها الصح     

ومنذ ذاك الوقت بدأ اتصالها بالصحفيين الذين سرعان ما صاروا يلجأون اليها الخذ             "االيام"صحيفة

المشورة والرأي  في القضايا المحلية والدولية بصفتها االعالمية، مع الوقت اتخذت كتاباتها منحى              

الحرب "حداث الهامة في البحرين وخارجها من امثال        التحليل، وشاركت في تغطية الكثير من اال      
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، كماعملت لفترة وجيزة في سلك التعليم االكاديمي في جامعـة          "حرب احتالل العراق  "و  " اللبنانية  

  .البحرين

تصنف الموسوي من جيل الصحفيين الوسط، لكون جيلها الذي تنتمي اليـه صـحافيا فـي                

 تنتقد جيل الشيوخ الذين قلما تعاملت معهم النهم كمـا           البحرين هو الجيل الوسطي اليوم، لذا فهي      

ل اليـومي لـذا تبـدو              قلة،ويمارسون العمل الصحافي من منازلهم،فال يعرفون متعة العم: "تقول

عال

ي  

إلى

المشتغلين في القطاع من المتفرغين وغير المتفرغين،             

فيما

  ".قتهم بأجيال الصحفيين الجدد ضعيفة، بل ومقطوعة 

  : االوضاع المهنية

 نسبيا، وتقـول ان تـاريخ       تذهب الموسوي الى تصنيف الصحافة في باب الوظائف الجديدة        

،غيـر ان  "صوت البحرين"الصحافة في البحرين يعود الى الخمسينات من القرن الماضي بصدور  

صحفيي ذاك الزمان كانوا من حملة الهم السياسي نتيجة االستعمار واالنتداب البريطاني، وكانـت            

ذاك لواء النهج التحـررغالبيتهم من المجيدين لفن الكتابة والمحبين لالدب،لذا حملت الصحف ان    

اول الصحف اليومية الصادرة باللغة العربيـة والمـستمرة إلـى           " اخبار الخليج "  أن صدرت    

  .يومنا

وتصف الموسوي الحال التعليمية االعالمية في البحرين بالمتوسط الن جامعة البحرين برأيها            

راسة البكالوريوس، فيما ترى    تركز على االتجاه النظري أكثر من االتجاه العملي طوال سنوات د          

ان المدرسة الحقيقية في الصحافة هي ممارسة العمل الصحفي في الميدان، لكنها تفضل ان يكون               

الصحافيون متخرجين اكاديميا من كليات الصحافة واالعالم، كونهم خامة سهلة التطويع، وهـي             

حرين ليسوا خريجـي كليـات      تقصد هنا التدريب، لكنها تعود وتؤكد ان غالبية الصحافيين في الب          

صحافة، والمتخرجين الجدد من قسم االعالم والـسياحة والفنـون بجامعـة البحـرين او حتـى                 

المتخرجين من الجامعات الخليجية او العربية او االجنبية، يعملون في الغالب في الصحف جديدة              

  .الصدور، ذلك الن الصحف القديمة تبقي على عناصرها القديمة

ي بعدم وجود معاهد محلية توفر الدورات التدريبية المختصة بهـدف زيـادة             وتجزم الموسو 

الكفاءة التعليمية سواء للطلبة او للصحافيين 

كونها الجهة الوحيدة المعنية بـالتعليم االعالمـي فـي          – تصف العالقة بين جامعة البحرين       

  .نشآت االعالمية االخرى بالعالقة الضعيفة بالم-البحرين
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وتفتقد البحرين للمدربين االكفاء، كما تخلو من الجماعات او الشبكات التدريبية، وعن ذلـك              

ليس كل من يكتب مهما تقدم به العمر الصحفي يستطيع القيام بعملية التـدريب،              "تقول الموسوي   

يجب ان يخضع للتدريب قبل ان يشرع في        فالتدريب فن ومهارة منفصلة، وليكون الصحفي مدربا        

تدريب االخرين، لكن فضاء التدريب غير الرحب في البحرين يقوم علـى التجربـة الشخـصية                

  .كاديميوالجانب العملي الذي ربما يكون بعيدا عن الجانب اال

بالتعاون مع شبكة االخبار العربيـة      " تنمية مهارات الكتابة الصحفية   " في     

التي

  .ارة االمريكية وتحملت شبكة االخبار العربية جزءا من التكاليف

  .يسمى بمشروع الشراكة

الصحف تنظم دورات داخلية هي حصرا على صحفييها، والمدربون اما يكونـون            : " وتقول

قسام الذين يستعرضون تجاربهم الخاصة، أو مدربين خارجيين تتم االستعانة بهـم            من رؤساء اال  

بمركز االهرام للتدريب لتدريب الـصحفيين علـى        " االيام"الغراض التدريب، كاستعانة صحيفة     

، فكانت تجربة يتيمة    2004 في العام    اً مشارك 12التغطية البرلمانية،لمرة واحدة شارك فيها قرابة       

  .ما بعدلم تتكرر في

بعدها نظمت دورة 

 تتخذ من القاهرة مقرا لها وتتلقى دعما امريكيا يأتي ضمن مشروع الـشراكة فـي الـشرق                  

 االوسط، لذلك لم تجد طريقها في مصر حيث انقسمت النقابة في مصر بين مؤيد ومعارض، لكننا               

في البحرين ال نكترث كثيرا بما اثير من لغط في مصر لطالما تتحقق اهـداف االسـتفادة مـن                   

في البحرين، وكـان  "  NDI"التدريب، فذلك ال يختلف عن احتضان المعهد الوطني الديمقراطي 

التمويل من السف

 نظمـت جمعيـة الـصحفيين بالتعـاون مـع شـركة             2004العام  وفى شهر اغسطس من     

 10مايكروسوفت دورة في استخدام االنترنت، بهدف تطوير مهاراتهم البحثيـة، اسـتفاد منهـا               

  .مشاركين فقط، وكان المحاضرون يتبعون مايكروسوفت نفسها

يمـا  تخلص الموسوي الى ان التدريب محدود في البحرين، وال يتناسب مع المد الصحفي، ف             

تؤكد ان امريكا هي أكثر من يدعم التدريب في كل القطاعات في عالمنا العربي االن، الهـداف                 

تخدم التنمية في مجتمعات تنقصها الكثير من المهارات، لتصب الجهود التدريبية في النهاية فـي               

صالح ما 

نيا، في وقت يغيب فيه الدور الفرنسي       وتاتي بريطانيا في مرحلة الحقة بعد أمريكا، تليها الما        

  .في التدريب، لتتولى السفارات والمنظمات غير الحكومية التمويل
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اما بشان نوعية التدريب المتاح، فهو تدريب يركز على االساسيات أكثر مـن أي تفريعـات                

ات المهـار " اعالمية اخرى، ثم بشكل أقل على االخالقيات ثم المهارات الفنية، تقول الموسـوي              

الفنية مطلوب تنميتها، كما تحتاج البحرين الى التدريب على ادارة التحرير، تنمية الوعي القانوني              

  "ايضا 

وتنفي الموسوي وجود أي دليل يضم بين دفتيه مـواد تدريبيـة باللغـة العربيـة، كمـا ان                   

ف، وايضا   تكون معدومة لعدم وجود المقر او مراكز التدريب في الصح            التسهيالت التدريبية تكاد

لعدم

ة من جانب السلطة على الطرف االول، ومن جانب الـشعب           

  .ية واالعراف االجتماعية وتكبله القوانين المقيدة على الطرف المقابل

 تعديال للمرسـوم    2002اكتوبر من العام  23الصادر في   ) 47

 وان كـان    -اً، وهو القانون الذي جر عدد     1979م  سابع من اغسطس في العا       

 كانت الصحافة المستفيدة االكبر،إذ صدرت صـحف            

وم

 وجود المدربين المحليين االكفاء والمتخصصين في التدريب، والنتيجـة ان البحـرين تنـال               

  .الترتيب صفر في التدريب

  :الدعم القانوني وحماية الصحفيين

فى موضوع الدعم القانوني ترى عصمت الموسوي ان المناخ الصحفي في البحرين لم يتعود              

راطيبعد على الحرية والحياة الديمق    

الذي ال يزال يتمسك بالقبل

اما الصحفي، فهو ال يزال يعيش في جلباب الرقابة القادمة مـن وزارة االعـالم، والرقابـة                 

ال توجد قواعد مدونـة للرقابـة، لكنـه    " ضها الصحف نفسها، الصادرة من ذاته او تلك التي تفر     

عرف تتناقله االجيال من دون تدوين، واكبر عائق يواجهه الصحفيون في البحرين هـو قـانون                

(الصحافة والنشر والمطبوعات رقم     

السابق الصادر في ال

  ". من الصحفيين الى المحكمة-ضئيالً

الصحف تتحرك في فضاء من الحرية سقفه محدود، والرقيب يتلـون مـرة فـي               : " وتقول

شخص رئيس القسم، واخرى في شخص سكرتير التحرير، حتى يصل الى رئيس التحرير، وقبل              

 المطبعة، اما االن، نزل سقف الرقابة، وجاءت رقابة مـن           عهد االصالح كان الرقيب يذهب الى     

  .نوع اخر عندما وضعت التشريعات عبر القانون

وفي عهد االنفتاح واالصالح والتغيير،

جالت ونشطت الصحافة االلكترونية وتبادل االراء واالفكار عبـر االنترنـت، وصـار مـن               

ف ان تعبر الجماعات واالفراد عن ارائهم عبر التظاهر واالحتجاج وتنظيم المسيرات، لكن             المألو

ذاك السقف لم يعرف حال الثبات وسرعان ما عاد وتراجع في العامين الماضيين، لتصنف منظمة               
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" الـضغط الخـارجي     " صحفيين بال حدود البحرين في مرتبة متأخرة، وهذا تحديـدا، وتقـصد             

فالدول مراقبة ديمقراطيا، وتقيس المنظمات الخارجية مدى       "ات بما فيها البحرين،     ماتخشاه الحكوم 

احترامها للحقوق المدنية والحريات، وللضغط الخارجي تأثير أكثر من أي تاثير اخر سواء كـان               

االتي من منظمات حقوق االنسان او المدافعين عن الحريات او النقابيين او االحزاب السياسية، او               

  ". التشريعية والقضائية او الحكومة او المنظمات العربية والدولية السلطة

نحن كصحفيين نتعكز على هذا، في دول تهتم بما يأتي من الخـارج مـن اجـل                 " وتضيف  

السمعة والمكانة االقتصادية وتمكين االنسان والتنمية البشرية وحقوق االنسان، أكثر مما تهتم بما             

 يتعلق بشبكة المحامين او المنظمات غير الحكومية المعنية بالـدفاع           ، اما في ما   "يأتي من الداخل    

ذا الـدور          عن الصحفيين والقضايا االعالمية االخرى، فان جمعية الصحفيين يفترض ان تقوم بهـ

لكن

في محاكمات عديدة، والحاالت التي جرت الى المحاكم في               

العا

ن وجمعيـة             

الص

يصل االمر الى التهديد الجسدي او االختطـاف        ن شخصا ما اراد ذلك، لكن لم          

وغير  كما 

قيـد  (  الواقع يقول انها التقوم به كما يتوقع منها ويبقى دورها قاصرا، اما نقابة الصحافيين                

  .لدور كما يجب لعدم صدور قانون النقابات المهنية الذي سيمنحها الشرعيةفال تؤدي ا) التأسيس

الى ذلك، ترى ان الوعي القانوني ضعيف، وكتابات الصحفيين تضع الكتـاب فـي مـأزق                

فلو كان هناك راصد قانوني متفرغ يراقـب مـا          " قانونية بين يوما واخر جراء الجهل بالقانون،        

تكتب الصحف يوميا، الوقع الصحف

مين الماضيين جزء منها يعود الى الجهل بالقانون وعدم وجود الوعي الكامل، فرئيس تحرير              

التي تعود في انتمائها الى     " معتقلي الخلية "منصور الجمري في قضية نشر اطالق سراح        " الوسط"

م النشر فجر الى المحكمة، ورضى الموسوي كان يفتقد الـى           تنظيم القاعدة، عائد قرار صادر بعد     

الدليل في قضية الفساد التي كتب عنها في ادارة السياحة في وزارة االعالم، اما في القضية الثالثة                 

فكان ايضا قذف في حق القضاة من دون وجود دليـل، لـذا             " اخبار الخليج   " التي حدث لصحفية    

لوعي والجهود يجب ان تنظم بـين نقابـة الـصحافييفان الحماية االولى تأتي عبر ا     

حفيين وجمعية المحامين، فنحن نأمل دورا اكبر في ميدان حماية الصحفيين، فال تزال هنـاك               

صحف تفصل الصحفي الختالف في وجهات النظر وال يزال الصحفيون يحرمون من حقهم فـي               

ممارسة الكتابة ال

عربية    ".يحدث في دول عربية 

الذي ) 47(وعن أكثر القوانين خرقا فهو قانون الصحافة والنشر والمطبوعات رقم           " وتضيف  

علـى غـرار   " او قانون امن الصحافة " قانون الحبس والغرامات    " اسميه من باب الدعابة المرة      

  ".امن الدولة 
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وتقول بشأن تدريس الوعي القانوني واالخالقي خالل اعداد الصحفيين في جامعة البحـرين             

هم في رفع الـوعي النـه                الجامعة تدرس مقررا واحدا اسمه التشريعات االعالمية، وهو ال يسا"

مقر

  .ام بالقانون فال يحمي الصحفي إال التزامه القانون، بيد ان الوضع السليم هو االلتز

الدق للحالـة التعليميـة               

االع

ازنة مـا بـين الجانـب العملـي                

رية واخرى تطبيقيـة عمليـة فـي مجـاالت االتـصال            نظ    

  .االعالمية النظرية والتطبيقية

ر يمتحن فيه الطالب ثم ينساه، ووصلني ان بعض االكاديميين في الجامعة ال زالوا يدرسـون                

 لطلبتهم، بيد ان الصحفي المبتدئ يحتاج الى تـذكر          1979صحافة البحريني الصادر عام     قانون ال 

  ".وفهم القانون في اطار المشكالت القانونية اليومية 

وتحدد الموسوي أكثر االحتياجات إلحاحا في مجال التدريب فـي االساسـيات، اذ ال يـزال                

حف المستقلة نسبيا، ال يزال البعض ال       البعض يخلط بين الرأي وااليدلوجية والخبر حتى في الص        

يختم التحقيق او التقرير بالنتيجة او الخالصة، ال يزال توظيف االرشيف قاصرا، وال يزال العمق               

في التناول مفقودا، والسند القانوني ضعيف، وال يزال الصحفي موصوال بـالترابط االجتمـاعي              

الذي يغلب

  :محمد السيد. د: ثانيا

محمد السيد مدير مشروع المركز االعالمي في جامعة البحرين، واستاذ اكاديمي فـضل             . د

االجابة على االسئلة التي تخص مجال اختصاصه، فاعطى التوصـيف ا

رنامج واحد لدراسة االعالم على مستوى قسم فـي جامعـة   هناك ب: "المية في البحرين، فقال   

البحرين، ومقررات اعالمية محدودة في جامعة الخليج العربي، تتناول االعالم كونه جـزء مـن               

  .الثقافة العامة

وتمنح جامعة البحرين درجة البكالوريوس بعد دراسة متو

والنظري، ودراسة مقررات مدخلية 

  .ص بالجانب التطبيقي النظري المختصالجماهيرية المختلفة وهناك اهتمام خا

وبعد المدخل النظري لمدة عامين، يتشعب الطالب في عامين اخرين الى احد التخصـصات              

قات العامـة واالعـالن،     الدقيقة التالية وهي الصحافة المكتوبة، صحافة الراديو والتلفزيون، العال        

واخيرا الوسائط المتعددة، يضاف الى ذلك فصل تدريبي ميداني في احدى المؤسسات االعالميـة              

  .المحلية

السيد ان العمل جار على اعداد برنامج للماجستير الذي يترقـب ان تـصدر ادارة               . ويؤكد د 

ق فـي الدراسـات     الجامعة القرار بشأنه في ظرف عام من االن، وهو برنامج متخصص ومتعم           
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ان قسم االعالم يـنظم ورش      " وعن الورش التدريبية التي تنظم لزيادة الكفاءة التعليمية يؤكد          

معة وايضا الصحفيين المحليين، ومن المؤمل ان يحـدث المركـز              للطلبة والصحفيين داخل الجا

االع

االعالمية المحلية كونها تشارك في تدريب الصحفيين في الميـدان،              

وهن

  .ب

االو

التي يحررها الطلبة نقلة نوعيـة      " معة  صوت الجا " المي الذي يشرف على اصدار صحيفة       

في المستقبل القريب، فالمركز يحوي ستوديو تلفزيوني ومسرح استوديو اذاعي ومقرا للـصحيفة             

الجامعية وخمسة معامل رقمية تخدم التصوير االعالمي والرقمي واالنتـاج المتعـدد الوسـائط              

  ".والتصميم والجرافك 

هنـاك عالقـة تتوثـق      : "  المحلى او الخارجي يقول    وعن العالقة بالمجتمع االعالمي سواء    

بمضي الوقت مع المؤسسات 

اك عالقة تربط جامعة البحرين بالجامعات االمريكيـة الهـداف تـدريب الـصحفيين فـي                

 ربحية وغير حكومية تأتي الى      المؤسسات االعالمية االمريكية، وهناك منظمات متخصصة غير      

  .البحرين الغراض التدريب ايضا

  : جمال الزرن. د: ثالثا

جمال الزرن استاذ مساعد في قسم االعالم  والسياحة والفنون في كليـة االداب بجامعـة                . د

بـدأت  . البحرين، واكاديمي تونسي متخصص في الصحافة واالعالم وناشط في الميدان البحثـي           

، ليسألوه عن الجانب المهني واالكـاديمي والبحثـي،         2002ن المحليين في العام   اتصاله بالصحفيي 

وهو يتعامل عادة مع جيل الشبا

  : ضاع المهنية

الزرن الى ان البحرين بلد صغير ذات تعليم عام متطور من حيث النوع والجـودة               . يشير د 

تعاون، وهو اخر بلد عربي يؤسس      والحماس واالقبال على التعليم بالمقارنة مع باقي دول مجلس ال         

قسم لالعالم، بحكم التركيبة الديموغرافية، وجاءت ضرورة تأسيس القسم نتيجة حاجـة الـسوق،          

فالتعليم االكاديمي عادة ما يجيء مستجيبا لحاجة السوق والمجتمع، اضافة الى اهـداف مواكبـة               

طاق مجموعة الدول النفطيـة     التنمية االقتصادية من منطلق ان البحرين قطب مالي، وتدخل في ن          

  .رغم االنتاج والدخل المتواضع من النفط

، وقيـام   1999، ومع رياح الديمقراطية التي هبت فـي العـام           1997تأسس القسم في العام     

المملكة الدستورية، صار ال بد ان يواكب كل هذا برؤيـة اعالميـة بهـا نـوع مـن التحـرر                     

رين الذي يحتاج الى دعم مـن الكـوادر المحـصنة      والديمقراطية حتى ال يحيد مشروع ملك البح      
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بالخلفية االكاديمية، صحيح ان كل تأسيس يعاب عليه انه تاسيس، وبه العديد من االخطاء النه بدأ                

من فراغ وبني على احتمالية الخطأ والصواب على ايدي اكاديميين محليين غير متخصصين فـي           

ى محاولة       اكب التطور االعالمي العالمي، لكن تبقاالعالم، فكانت الخطة الدراسية متخبطة وال تو      

التأ

عن 

الطا

 يجب ان يختلف عن ما يدرس فـي         2003مايدرس في العام    " 

،الن االعالم مادة متحركة ومتطورة وترتبط بكل المتغيرات العالمية، وخالصة هـذا            2005العام  

ة التطورات الداخلية تحت حجـة عـدم        يين مقطوعون عن العالم ومتابع       

التد

  .اًمحليا ودولي

  .يبية

 وظيفة في العالقات العامة في القطاع المالي مـن مـصارف            300 ان هناك     

وبو

نسبة الدارسين لالعالم في مقابل غير الدارسين       ( انه ال توجد احصائيات ترجح أي الكفتين تغلب         

سيس محاولة جريئة رغم اخطائها، وبعد مرور خمس سنوات على التخبط نقحت الخطة مـن               

جديد ودخلت االيدى المتخصصة لتحدث ثورة في التنوع التحصيلي، وهي كهيكل دراسي متطور             

العالم يشبه بناء المنزل الجديـد، ومـا        بامكانها ان تحدث نقلة نوعية في المخرجات، لكن تعليم ا         

الخطة إال االساس في البناء وبدايته فقط، ويبقى التفعيل وااللية مهمان ايضا، بل ال يقالن اهميـة                 

الخطة والهيكل، وهنا تبرز مشكالت الواقع التي تصطدم باالمكانيات المتاحـة أوال، وثقافـة               

  .ادر التعليمي ثالثا، والعملية االكاديمية اخيرالب وخلفيته ودافعيته للتعلم ثانيا، والك

: الزرن في القول  . ويمضي د 

القول ان بعض االكاديم

خل في شئون البلد، وهم يتغاضون بذلك عن االعتراف على ان المتابعة المحلية لما يدور في                

  ".البلد هو جانب من جوانب الثقافة 

ان التركيز على الجانب النظري لم يعد مجديا، واشكالية االعالم هـو انـه مجموعـة مـن                  

 يدار حوله دائما، فالمهارات يجب ان تكون في خدمـة المعـارف             المعارف والمهارات، وهذا ما   

والعكس صحيح ايضا، واالعالم علم هجين من القانون واالقتصاد والسياسة واالجتمـاع وعلـم              

النفس، ويجب االلتفات الى خطورة ان يحول قسم االعالم الى معمل تدريب، فالمختبر للمعـارف               

مع، اما الهدف االستراتيجي من تأسيس القـسم هـو خلـق     ذات العالقة بالتطور والمعرفة والمجت    

الصحفي الناقد، القادر على انتاج االعالم طبقا للقواعد المتعارف عليها 

ألف دينار قدمتها شركة تسهيالت البحرين      200الذي تكلف بناؤه    –المركز االعالمي بالجامعة    

 يجب ان يأخـذ علـى عاتقـه         – لشراء االجهزة    ألف دوالرآخرين قدمتها السفارة االمريكية    25و

المهمة التدر

الدراسات تؤكد

رصة وتأمين، فالصحافة ليس بامكانها استيعاب كل الخريجين، وهذه االخيـرة يعمـل بهـا               

 المحصنين بالخلفية االكاديمية االعالمية، صحيح      المتخصصون القلة، في مقابل الهواة الكثر غير      
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لكن الدارسين لالعالم يتضاعفون عاما بعد عام خصوصا بعد ما دشـنت الدراسـة بالنظـام                ) له

  .طاع من غير الدراسينالجزئي واستوعبت الكثير من العاملين في الق

لكن هناك مقررات بسيطة في     " يؤكد الزرن عدم وجود معاهد محلية تقدم دورات للصحفيين          

مع وزارة  " انترنيوز" العالقات العامة تخدم تعليم التسويق في معهد البحرين للتدريب، كما تتعاون            

  .لفعلية للتدريباالعالم لتنظيم بعض الدورات، لكنها قليلة العديد وال تفي بالحاجة ا

كما توجد جماعة او شبكة من المدربين المحليين، وال يوجد من يرعى التدريب أو يتخصص               

ا فالمهم لديهم هـو اللهـث                  فيه، والصحف ال تأخذ على عاتقها هذا الهم لتطور من اداء صحفييه

ورا

دور جد محـدود فـي           

البح

  .ال او جهات اجنبية غير حكومية

الد

، فالنموذج البحريني ال يؤخـذ      1979قانون     

  .جزء من كل

ء الخبر أكثر من كيفية تقديمه للقارئ ومدى التطور الحاصـل فـي الـصياغات والطـرح                 

والتناول، ناهيك عن ان دور المنظمات غير الحكومية والسفارات األجنبية 

  .رين

ركزت على الخلفية القانونية والوعي واالخالقيات االعالمية وايـضا لمهـارات           " انترنيوز"

مركـز  االساسية في التحرير، لكن لم يصدر وال دليل يضم المواد التدريبية باي لغة كانت، لكن ال               

  .االعالمي بالجامعة بصدد العمل على قاعدة بيانات تدريبية في المستقبل

الزرن انها ضئيلة، رغـم ان قـسم        . وعن التسهيالت المتعلقة بالتدريب في البحرين يرى د       

التعليم المستمر بالجامعة يقدم دورات تدريبية لكنها ال تخضع لفلسفة او توجه محكم وال يـديرها                

دمه مجرد محفزات اعتيادية، والممولون في الدورات االخرى امـا جهـات            المتخصصون وما تق  

حكومية كوزارة االعالم مث

  : عم القانوني وحماية الصحفيين

جاء المرجع القانوني المنظم لقطاع النشر عبر قانون الصحافة والنشر والمطبوعـات رقـم              

، في ظروف االنفتاح السياسي     1979سوم السابق الصادر في العام       تعديال للمر  2002للعام  ) 47(

 غير مفعل بحكـم االعتراضـات التـي اطلقهـا الـصحفيون             اًالذي يعيشه البلد، لكنه يبقى قانون     

 بالمقارنة مع اً ايجابي اًوالحقوقيون ضده، ويبقى قانون   

 بل هو بمعزل عن العالم العربي ككل

نحن نمر بمرحلة انتقالية موجعة، هي افرازات العولمة وتكنولوجيا االتصال واثار           : " ويقول

الحرب على العراق ومكافحة االرهاب ومشروع الشرق االوسط الكبير،وهي جميعا تترك اثارها            
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 يمكن إلغـاء    والتشريع البحريني نسخة من التشريع االردني، وال      (....) وبصمتها على كل شيء     

  ".القانون بل ايجاد بدائل له 

اصحاب المهنة من المنطق ان ينظموا مهنتهم بانفسهم ويعاقبوا انفـسهم         : " ويمضي في القول  

وهذا غائب في البحرين، ويحول دون قيام أي مشروع تحرري لتنظيم الـصحافة، لـذا                بانفسهم، 

لصحفية فـي البحـرين االرادة الـسياسية        ا      

بالد

 تحسن الوضع المادي للصحفيين مثال      ة و        

م يقسم الـصحفيين الـى صـحفي        يجب ان تنشط الدعوة اليجاد هيكل وظيفي من وزارة االعال         

متدرب عند نقطة البداية ثم صحفي منتدب ثم صحفي معتمد ثم صحفي اول ثم رئيس قسم تحـت                  

مظلة ما يسمى باالتفاقات القطاعية، وهذا االجراء هو اول الخطـى الحتـرام الحرفيـة واالداء                

  ".والحقوق وضمان الحماية 

الزرن التغير الذي طرأ على الساحة . ويرجع د 

رجة االولى، فال يوجد انفتاح من دون ارادة سياسية، وال توجد صـحافة حـرة مـن غيـر                   

ديمقراطية، ويأتي دور الجهات االخرى من منظمات حقوق انسان او عمـل نقـابي او احـزاب                 

  .سياسية او سلطة تشريعية او قضائية فالمرتبة التالية بالتساوي

وجد شبكة من محامين او منظمات غير حكومية تأخذ على عاتقها الدفاع عن الصحفيين،              والت

إال " بحرين اون الين    " وما المبادرات الفردية التي دافعت عن رضى الموسوي او مشرف موقع            

مبادرات فردية وجهود غير منظمة لم ترتق لتشكل اداة ضعف، وفي المقابل ال توجد ايضا جهود                

  .لوعي القانونيمنظمة لرفع ا

والقانون االكثر خرقا من الصحفيين هو قانون النشر الجديد خصوصا فيما يخـص قـضايا               

التشهير والقذف، اما بشأن تدريس الوعي القانوني فان الجامعة تـدرس التـشريعات االعالميـة               

 واالخالقيات، لكن ما يجب ان يدرس يجب ان يمتد ليشمل على تدريس قانون المطبوعات والنشر              

، وتدريس الدستور البحريني وقانون العقوبات الذي هو القانون االشـمل والقـانون             2002للعام  

االداري وكل ما يخص البرلمان واخالقيات المهنة، وقانون االتصال والفضائيات وحقوق البـث             

والنقل الفضائي والتنظيم الصحفي ومواثيق الشرف والجمعيـات والنقابـات والقـانون المقـارن          

  ! الدول االخرى، لكن ذلك ال يحدث في الواقعوتجارب

جمعية الـصحفيين جمعيـة حكوميـة       :" وعن الجهود المبذولة بصدد حماية الصحفيين يقول      

ومهنية مطلبية شأنها شأن الجمعيات الخيرية، لكن باستطاعة النقابة متى ما اصبحت شرعية بعـد    

سن القانون المنظم للقطاعات المهنية تتفاوض مع السلط
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ن تطالب بحقوق أكثر للقطاع الصحفي أو يحق لها تنظيم اإلضراب عن العمل مـثال لكنهـا                  

عاجزة ألنها لم تعط الضوء األخضر من قبل السلطة و ال تحظى بإجماع الصحفيين لذلك فـدور                 

 .ة الصحفيين دور قاصرالكيانين الوحيدين في البحرين اللذين تقع عليهما مسئولية حماي

الزرن ضرورة ايجاد مدربين واعين.و يصنف د  

أو أ

 بأهمية التدريب في أعلى هرم االحتياجات           

ريب بعدها مسح االحتياجات في سوق العمل ثم تقنيات الكتابـة فـي                 

الخب

البحرين الشيخ سلمان بن حمـد آل خليفـة والتـي                

تشك

نية في الصحافة و حرية التعبير و فن التـصوير                

  .جامعة البحرين أو باقي مؤسسات المجتمع المدني

األكثر إلحاحا في مجال التد

 التحرير ثـم اإللمـام      ر و المقال و التحقيق و الحديث الصحفي تليها الثقافة القانونية و إدارة            

  .بالمتغيرات التي يشهدها المشهد اإلعالمي ليؤكد على انهم جميعا على درجة متقاربة من األهمية

أما بشان الدعم القانوني فمركز البحرين لحقوق اإلنسان له محاولة لرسم موقف دفاعي فـي               

ال ... و اكـرر  "القطـاع   حماية الصحفيين و توعيتهم قانونيا لكن تبقى الحماية األكبر في تنظيم            

  ".يحمي الصحفيين أال الصحفيين

  :رابعا غسان الشهابي

سـابقا و أحـد     " الوسط"غسان الشهابي قلم صحفي ناقد و هو نائب مدير تحرير في صحيفة             

و كان عـضوا    ) قيد التأسيس (ابرز مؤسسيها و هو نائب األمين العام لنقابة الصحفيين البحرانيين           

 التي ترأسها ولي عهد في لجنة تفعيل الميثاق   

 و ذلك الجراء ما يمكـن       2001 فبراير   14لت عقب التصويت على ميثاق العمل الوطني في         

 عندما همت اللجنة بمناقـشة موضـوع قـانون          تسميته بالمصالحة الوطنية و كان عضوا فاعالً      

دراستها لتواكب التطوير السياسي المطروح شـارك فـي         الصحافة من بين القوانين التي جرت       

العديد من الفعاليات كالندوات وورش العمل المع

الصحفي سواء في 

ن الشباب الذين كانوا    ، و من حينها بدا اتصاله بالصحفيي      1989دخل عالم الصحافة في العام      

يلجأون أليه لالستشارة أو ألجراء الحوارات معه في القضايا اإلعالمية ذات الـشان الـداخلي و                

  .الخارجي

  :األوضاع المهنية

عن الحالة التعليمية اإلعالمية داخل البحرين يقول الشهابي هناك فقط جامعة البحرين التـي              

قات العامة و تمزج ما بين االتجاه النظري و العملي          تمنح درجة البكالوريوس في األعالم و العال      
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 مخرجاتها ليست بتلك القوة التي تتطلع لها المؤسسات الصحفية و عادة ما يحتـاجون إلـى                 

  .التدريب بالقدر ذاته الذي يحتاجه الخريجين من غير تخصص األعالم

كفاءة التعليمية كمـا أن     و ال توجد معاهد أو كليات توفر الفرص التدريبية ألغراض زيادة ال           

عالقة جامعة البحرين بالمجت

لكن

مع اإلعالمي أو الواقع اإلعالمي تكاد تكون مقطوعة أما بشان نسبة              

الص

  .ت أخرى كاللغة العربية و االقتصاد و العلوم السياسية

في المرتبة األولى تتقدمهم السفارة األمريكية تليها البريطانية ثم اليابانية ثم األلمانية ثـم               

را وال اسهل، وذلك ينسحب علـى                

ي المت

ل الدع

، بيد ان مـا يحـبط ذلـك هـو                

عا السيئة او ضعف الرواتـب                التش

 الذي طرأ على الساحة الصحفية نحو                

حفيين الدارسين لالعالم أو القادمين من خلفيات تعليمية إعالمية فال توجد إحصاءات دقيقـة              

خريجي األعالم و نصفهم اآلخر     بهذا الشان لكن يعتقد الشهابي أن نصف العاملين في القطاع من            

من تخصصا

كما ال توجد معاهد محلية تقدم الدورات التدريبية و ال توجد شبكة من المدربين لكن يوجـد                 

  .أفراد أكفاء مثل الصحفي محمد فاضل،عقيل سوار و عصمت الموسوي

تدريب يجيب الشهابي فان المؤسسات و االتحادات الـصحفية         و عن سؤال من هم الراعون لل      

العربية و األجنبية مثل اتحاد الصحفيين العرب أو نادي دبي للصحافة و مركز البيان للتدريب في                

فليـب  "اإلمارات أو مركز الجزيرة للتدريب أو شركات خاصة ال دخل لها باإلعالم مثل شـركة                

  .تفادة منها في البحرين محدودة جداتنظم ورش تدريبية لكن االس" موريس 

أما المنظمات التي تقوم على التدريب اإلعالمي و ترعاه من الجانب التمويلي فتأتي السفارات              

األجنبية 

 الدورات على األساسيات و المهارات في التحرير أكثر         يأتي الدعم الحكومي و عادة ما تركز تلك       

  .  من أي مضامين أخرى

في كل ما يتعلق بالمتاح في مجال التدريب فـي البحـرين، ال             " ال يوجد   " ومع تكرار كلمة    

يوجد ايضا دليل او كتيب تدريبي، لكن يوجد بيئة خصبة الحتضان الدورات التدريبية الخليجيـة               

، ذلك الن البحرين تكاد تخلو من التعقيدات البيروقراطية، ويسهل فيهـا مـنح              والعربية واالقليمية 

تأشيرات السفر الى االجانب مما يجعل من دخول المدربين ام

ن او المشاركين في الورش التدريبية   .ايضا درب

قانوني وحماية الصحفيين   : م ا

ليا يحول دون قيام صحافة مستقلةواليرى الشهابي عائقا فع   

ت ونصوص العقوبات، وال يجد اية صلة بين ظروف العمل ري

وبين قيام صحافة مستقلة، في الوقت الذي يرجع فيه التغير
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ا تأتي العوامل االخرى سواء تلك االتية من المنظمـا الى االدارة السياسية، ومن بعده      ت          االفضل

) الجمعيات السياسية في البحـرين      (حزاب         

ومن

  .التأثير

افعين عن الصحفيين، لكن يوجد محامون هم من اصـدقاء          

الج

الوعي القانوني وتدريسه في الكليات اثناء اعداد الـصحفيين فـان                

فاطمة الحجـري               

رئي

             

صد

في اطار        

الدع

  .ةي انتقائيا وبدافع مصالح وحسابات معين

الخارجية ذات التأثير والضغط، وفي درجة متأخرة اال

ظمات حقوق االنسان والنقابات الن تأثيرهم في اتخاذ القرار ضعيف لعـدم امـتالكهم ادوات               

مدوال توجد شبكة من المحامين ال     

معيات او النقابات المحلية،وال توجد جهود منظمة لرفع الوعي القانوني للصحفيين، بـل هـي               

محاوالت فردية من الصحفيين انفسهم، وربما كان من صـالح بعـض الـصحف ان ال يعـرف             

يما يتعلق بقانون العمل مثال، حتى يـسهل        الصحفيون العاملون لديها حقوقهم القانونية خصوصا ف      

  .عليها استغالل جهلهم او التخلص منهم متى شاءت

وفيما يخص أكثر القوانين خرقا قبل الصحفيين يرى الشهابي انه الجزئية التي تخص قـضايا      

السب والقذف، اما بما يخص 

ة بالحقوق والواجبات والتشريعات، لكنها تدرس كمادة يمتحن فيها الطالب فقـط، وال             مواد خاص 

فيما تغيب الجهود المنظمة المبذولة لحماية الصحفيين فـي         . يمكن االطمئنان الى درجة االستيعاب    

حالة الفصل او المنع من الكتابة وال تسجل سواء النقابة او الجمعية اية مواقف تدين ما يحدث في                  

مؤسسات الصحفية من فصل او توقيف عن الكتابة عدا ماحدث اخيرا للزميلة ال

وهي العضوة  " الوسط" سة قسم التحقيقات عندما فصلت تعسفيا في يناير الماضي من صحيفة            

، حيث تبنت جمعية الصحفيين اصدار اول بيان يـدين          )قيد التأسيس   (المؤسسة لنقابة الصحافيين    

" االيـام "  في المئة من صحفيين      80صل، وهى الجمعية التي يتألف مجلس ادارتها من         عملية الف 

فقامـت الجمعيـة    " الوسـط "ايضا، وهي الصحفية المنافسة الـى       " االيام"ويرأسها رئيس تحرير    

" الوسـط "والصحيفة معا باستثمار موقف فصل الحجري لصالح تصفية حسابات قديمة بينها وبين             

بة من جانب اخر، فصار حدث الفصل فرصة مؤاتية لتبادل االتهامات علـىمن جانب وبين النقا   

وان بدا موقف الجمعية في الظاهر من قضية فـصل الحجـري موقـف دعـم                . ر الصحف 

ومساندة، خصوصا بعد ما اعقبه العديد من البيانات المساندة لقـضية الحجـري علـى الـصعيد              

ى مصالح واهداف معروفة ال تنحصر الداخلي والخارجي،فهو في الباطن تحرك بني عل      

عددا من الصحافيين بما فيهم فاطمة الحجري التي كسبت         " االيام"م فقط، فقد سبق وان فصلت       

قضية سابقة في الفصل التعسفي، لكن الجمعية لم تحرك ساكنا، وهذا ما يفـسر ان الـدفاع عـن                  

الصحفيين يأت

אא 364 



ى ان كل المجاالت االعالمية في البحرين بحاجة الى تدريب مكثف              

فيها

 هو رئيس تنمية الموارد البشرية في وزارة االعـالم البحرينيـة، ورئـيس               

التد

، عبر دعمهم ماديـا الكمـال       2004دة الثانوية من موظفي الوزارة الذي بدأ من العام           

الدر

 اخـرين يحـضرون رسـالة       17رسون البكالوريوس، و     

كد البحارنة انه المانع ابدا من توسعة دائرة المستفيدين من البرنامج ليشمل االعالميين من              

 تقدم برنامج االعالم والـسياحة والفنـون لتمـنح درجـة                

ويختم الشهابي بالتأكيد عل

 من إدارة التحرير والمهارات االساسية، وليس انتهـاء بالقـانون واخالقيـات المهنـة،               اً بدء 

لتـدريب  فالممارس في الواقع هو مجرد اتكاء على نتاج االجيال السابقة الممارسة للمهنة، ويبقى ا             

  . بكل انواعه، وذلك ينسحب على الحماية ايضااًمفتقد

  :محمود البحارنة: خامسا

محمود البحارنة

ريب والتطوير سابقا، لم يكن له اتصال سابق بالصحفيين إال فيما ندر، وذلك يعـود علـى ان                  

ولة في التطوير والتدريب توجه للعاملين في وزارة االعالم أكثر بكثير مما تتوجـه              الجهود المبذ 

الى خارج الوزارة لتطال المؤسسات االعالمية االخرى، وهو يعكف على تنفيذ مـشروع تأهيـل              

حملة الشها

يا في جميع تخصصات االعالم والسياحة والعالقات العامـة، وقـد اسـتفاد مـن               اسات العل 

 حتى االن يداًموظف73المشروع قرابة   

الماجستير وثالثة الدكتوراه، والهدف من ذلك ان يكون جميع العاملين في الـوزارة بعـد عـشر                 

  .شهادات العلياسنوات من االن جميعهم من حملة ال

يؤ

خارج الوزارة، لكن ذلك يعني مضاعفة الميزانية،كما ان التوظيف صار ينحـصر علـى حملـة                

التي اضرت  الدبلوم وما اعلى، بعدما كانت الوزارة لسنوات سابقة توظف بناء على المحسوبيات             

  .بسمعتها كثيرا وشوهت الصورة المنطية عنها

  :االوضاع المهنية

يرى البحارنة ان جامعة البحرين

لوريوس في نهايته، وهو برنامج جيد وتتحسن مواده االكاديمية بشكل تصاعدي، لكن الجانب             البكا

يفسر ان نسبة الصحافيين ذوي الخلفية االكاديمية االعالمية أقل بكثير من           التدريبي مفتقد، وهذا ما     

  .القاعدة العريضة من الصحفيين خريجي التخصصات االخرى

ومثل باقي افراد العينة المعمقة، يجزم البحارنة بعدم وجود متخصصة في التدريب بقـدرتها              

، فيما يصنف كل من الصحافي محمـد        تبني مشروع تدريبي رائد يعود بالنتائج التي نحتاجها فعال        

  .فاضل واالكاديمي والمذيع عوض هاشم كمدربين اكفاء باستطاعتهم التخصص في مجال التدريب
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ومن واقع تجربة البحارنة وتعاونه مع السفارات في مجال التدريب، فهـو يرشـح الـسفارة                

الت لجلب الخبراء من الخارج     اللبنانية عربيا والبريطانية دوليا كجهات تدعم للتدريب وتقدم التسهي        

رات على االساسيات والمهارات الفنيـة واالخالقيـات              لتحقيق ذات الهدف، فيما تركز غالبية الدو

اللندنية، عماد بشير   " الحياة"في           

رئي

واخيرا حبيب رمل رئيس قسم االعالن والعالقات العامة في جامعة بيـروت            " السفير"و" االنوار"

 ليـستفيد منهـا     2004 فـي العـام      اًـ  

  .أكثر من الجوانب االخرى

وال يوجد دليل تدريبي عام، لكن الوزارة اصدرت دليال تدريبيا خاصا بها ليكون المرشد لكل               

رامج التدريب، ويشمل الـنظم واالجـراءات والـضوابط         الموظفين الراغبين في االستفادة من ب     

  .والشروط

اما بشأن التسهيالت، فان الوزارة تتكفل بها، واذكر هنـا دورات العالقـات العامـة التـي                 

استهدفت اعضاء مجلس الشورى، او موظفي وزارة العمل او مـوظفي محافظـة العاصـمة،اذ               

 مصر واالردن ولبنان، يذكر منهم البحارنـة        استعانت الوزارة بمدربين من الخارج استقدمتهم من      

راغب جابر وهو محاضر في جامعة بيروت العربية وصحفي .د

س كلية التوثيق في جامعة بيروت العربية وصحفي متمكن من مصادر المعلومات عمل فـي               

عربيـة وعمـل كـصحفي فـي        جمال نون محاضر في جامعة بيروت ال      .لعشر سنوات،د " الحياة"

  .العربية

الى ذلك، يؤكد البحارنة ان عدد البرامج المنفذة في مركز التدريب االعالمي التابع للـوزارة               

 الـى   2002 وصل في العام     –كومة  والتى تتكفل الوزارة تمويلها من موزانتها المعتمدة من الح        –

 ليـستفيد   2003 في العام    اً برنامج 102، ليرتفع الرقم الى     اً متدرب 221 ليستفيد منها    اً برنامج 74

 برنامج90، ليعود الرقم وينخفض الى      اً متدرب 351منها  

ية نستعرض منها ما تم فـي العـام         ، استفادوا جميعا من برامج اعالمية وادارة وقانون       اًمتدرب208

  : ، وهي كالتالي2005

  .دورة في التقنيات الحديثة في ادراة العالقات العامة •

 .دورة في اعداد وتأهيل الصحفيين •

 .دورة في تأهيل واعداد الصف الثاني لتولي المهام القيادية •

 .دورة في ادارة وصيانة المتاحف والمصادر التراثية •

 . واالنتاجية في القطاعات الحكوميةدورة في تطوير االداء •

 .دورة في تنمية مهارات مدراء المكاتب التنفيذية •
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 .دورة في التمييز االدارى في السيطرة على ضغوط العمل والوقت واالبداع في االداء •

 .دورة في الجوانب القانونية للعمل االعالمي •

ا باسـتخدام   دورة في امن وسرية المعلومات والمستندات وطـرق حفظهـا وتـصنيفه            •

 .الكمبيوتر

  : الدعم القانوني وحماية الصحفيين

حسب وجهة  : " قيام صحافة مستقلة في البحرين، يقول البحارنة           وعن العائق الذي يحول دون 

نظ

وف العمـل الـسيئة              

 والرواتب، وغياب التدريب على ممارسة صحافة مستقلة كعنـصر ال يقـل              

اهم

ذي طرأ على الساحة الصحفية الى أكثر من طرف يبدأها          ير ال    

باالدارة

الن المشروع االصـالحي لـم                التغيير و

ه ينفذ

وتنع

قضايا كهذه، وال توجد جهود منظمة لرفع الوعي القانوني عدا تلـك                 المتخص

التي

ظل عدم االتفاق بشأنه واالعتراضات التي رافقته كونه مضيق للحريـات               المطبوعا

ويفرض

ويذ

طلبتها م

تأتي مق

حتى اال

ومخجلة 

ري غير المتخصصة في الصحافة اقول ان السبب يعود الى التـشريعات الخاصـة بـاالعالم               

تقر للمرونة، ومن بعدها تـأتي بـاقي االسـباب          والمضيقة للحريات، فقانون الصحافة الجديد مف     

وهو يقصد قانون العقوبات وغياب القواعد المنظمة للقطاع وظـر" مجتمعة  

وضعف االمكانيات

  .ية عن العناصر االخرى

وبرجع البحارنة مسببات التغي

 السياسية والمشروع االصالحي لجاللة الملك ثم السلطة التشريعية والرغبة المجتمعية في            

ضغط منظمات حقوق االنسان، لكن امال التغيير خابت، 

  .افة معا يتطلعان الى سقف حرية اعلى من الكثير وما يزال الشعب والصح

دم المنظمات المدافعة عن الصحفيين وحقوقهم وقضاياهم، فال توجد شبكة من المحـامين             

صين في الدفاع عن 

ثـر القـوانين خرقـا فهـو قـانون          اما أك .  تنظمها الجهات الحقوقية وهي قليلة بالحاجة لها       

ت المعلق في 

  . عقوبات لم تكن في القانون القديم مثل عقوبة الحبس  للصحفي التي ألغيت بعد الضغط

لوعي القانوني بين   هب البحارنة الى وصف جامعة البحرين بالجامعة المقصرة في نشر ا          

ن خريجي قسم االعالم، كما ان جهود حماية الصحفيين من الجهات المعنية بشأن الحماية               

  .صرة ايضا سواء من الجمعية او النقابة، فال يوجد دعم قانوني وال توجد حماية

حرين تجهل  االساسيات، فالصحف اليومية في الب    : " وعن أكثر مجاالت التدريب الحاحا يقول     

ساسيات، واالخطاء اليومية التي يرصدها الخبراء الذين تعاملنا معهـم كثيـرة وكبيـرة               

."  
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: سادسا

عبد  المهتمين والمتابعين للشأن العـام       

ى      وبدأ ات

اراء

االوضاع

هادة البكـالوريوس،  يجد  التي تمنح ش          

دة من الجانب النظري وتحتاج الى تطوير أكثر من الجانب العملي، فيما يرى ان كلية الحقوق                

هتمة بزيادة الوعي القانوني فيما يخص االعالم لدى طلبتها أكثر من قـسم االعـالم والـسياحة          

  .لفنون

 الصحافة من باب الهواية، او      اما الصحفيون الدارسون لالعالم فهم أقل بكثير من الذين دخلوا         

  !جدوا انفسهم صحفيين في غفلة منهم

وينفي الشمالوي وجود معاهد تقدم دورات للصحفيين غير المتفرغين، او شبكة من المدربين             

او جهات ترعى التدريب، كما لم يسمع عن اية ورش عمل قامت بها الصحف لتطوير العـاملين                 

  .فيها

ية، االمريكية والبريطانية والكندية هي أكثر الجهـات الداعمـة          فيما يجد ان السفارات االجنب    

للتدريب االعالمي عبر تقديم التمويل، فيما يأتي فن كتابة الخبر في مقدمة المهـارات التدريبيـة،      

لكن تظل الصحف بحاجة الى من يطور لغتها ووعي المنتسبين اليها من الجانب القـانوني، كمـا             

  ".جتمعة هي التي تصنع الصحفي الحقيقي ان جميع المهارات م" يقول 

  : الدعم القانوني وحماية الصحفيين

يرجع الشمالوي التغيير الذي طرأ على الساحة الصحفية في البحرين الى القرار الـسياسي،              

لكن ذلك يصطدم بضعف المشرع الذي يقف عاجزا امام حزمة قوانين قديمة سارية المفعول والى               

 من سابقتها كقانون النشر والمطبوعات،      اًالحكومة بمشاريع ال تقل سوء    اآلن، في وقت جاءت فيه      

كما أن  قانون العقوبات قاس، والتشريعات العقابية باكملها تتنافى مع التوجه العالمي اللغاء عقوبة             

الحبس على الصحفي، وال توجد قواعد منظمة للمهنة، وذلك يرجع الى القرار الـسياسي ايـضا                

عالم مملوكة او تابعة لتظل تسبح بحمد السلطة، وال توجد صحافة بقدر مـا              حيث تظل وسائل اال   

  : عبد اهللا الشمالوي

اهللا الشمالوي واحد من ابرز وانشط المحامين المحليين

 عاما،  25م بمحكمة التمييز، مارس المهنة الكثر من        والحراك المحلي، وهو مستشار قانوني ومحا     

 عاما، إذ يقصدونه للحصول عل20صاله بالصحفيين من جيل الوسط وجيل الشباب قبل          

  . حول الشأن العام السياسي والقانوني

  :  المهنية

الشمالوي الحالة التعليمية االعالمية في جامعة البحرين

جي

م

وا

و
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للحكومة ان هؤالء مداحين وطامعين في                يوجد مداحين، وال يوجد المخلص الذي 

حقيقية، اضف الى ذلك غياب الـضمان                 المال أكثر من كونهم طامعين في 

ل والعائد الضعيف وظروف العم

اما التغي فهو يعـود                

تولى الـدفاع       بالدرجة 

ها كون المحامين               هم  عن الصحفيين في ق

لرفع الوعي القانوني   .مجموعة من المهتمين بالشان العام،

القوانين 

القذ

اما أكثر الحاجات في ميدان التدريب فهو ما يخص التـشريعات وميثـاق شـرف المهنـة                 

واال

عالمـي وحقهـا فـي            

التغ

يستطيع ان يقول 

ممارسة صحافة حرة 

  .السيئة

ير الذي طرأ اخيرا على الساحة الصحفية والذي سرعان ما خفت بريقه

وال يوجد شبكة محامين ت. االولى الى القرار السياسي، وال شيء غير ذلك        

القت مع بعض ة، لكن توجد جهود فردية تضاياهم المختلف

 كما ال توجد جهود منظمة 

خرقا من قبل الصحفيين، خصوصا فيمـا يتعلـق بجـرائم                 صحافة هو أكثر 

وهناك محاوالت لحماية الصحفيين من مركز البحرين لحقوق        .  للحريات اً مقيد اًف، كونه قانون  

لكن تبقى هذه الجهـود     " الوسط"ذي ساند فاطمة الحجري في قضية فصلها من صحيفة          االنسان ال 

  .قاصرة وغير كافية لتعطي الصحفي االحساس باالمان والحماية

قانون ال

  ديدة، فهذا ايضا نوع من انواع التدريبخالقيات، اضافة الى تبني االجيال السابقة لالجيال الج

  :الخالصة في انتهاكات حرية الصحافة

كانت والتزال هناك العديد من اشكال انتهاكات حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي في              

البحرين، وهذه االشكال تصل الى اقصاها واشدها من الحرمان من الكتابة او التوقيف او الفصل               

عا عقوبات ال تعرف الرحمة وتقترب من حكـم االعـدام، وإذا سـلمنا ان               من العمل، وهي جمي   

  .الصحافي سمكة يموت متى ما اخرجوه من بحر الكتابة

لكن تلك االنتهاكات صارت أقل على صعيد الممارسة وتأخذ مداها اال

 شأن يعاد التفكير    طية داخليا وخارجيا بفضل زيادة الوعي في القطاع، مما يجعل من تكرارها           

فيه أكثر من مرة قبل المضي فيه، اما في العهد البائد، فكان الصحافي صاحب القلم الحر يراقـب             

من قبل رجال االمن الذين يتفننون في مضايقته والتضييق عليه ومراقبـة اتـصاالته وحركاتـه                

  .وصندوق بريده، ويمتد االمر الى محاوالت لتشويه تاريخه وتلفيق التهم ضده

وان اردنا ان نحددها أكثر ونحصرها في نطاق مكان العمل، فكثيرا ما يتعرض الـصحفيون               

او اصحاب الرأي النتهاكات ضد حقهم في التعبير من المكان الـذي يعملـون فيـه اوال، ومـن              

الشواهد الملموسة في هذا السياق تجريد الصحافيين المسئولين من صالحياتهم، او على العكـس              
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م بالمهمات والمسئوليات التي تفوق طاقتهم وتفوق ايضا ضوابط االنتـاج الكمـي             من ذلك اثقاله  

 12المتعارف عليها في باقي المؤسسات او نقلهم الى اقسام اخرى، او جعلهم يعملون الكثر مـن                 

صل االمر الى منع كتاباتهم من النـشر او تحريـف                  ساعة يوميا وهو ما يخالف قانون العمل، وي

نتهاك ليصل إلى حرمانهم من فرص الترقي والتطوير، او الـسفر بغـرض             

نيـة  صلة تمارس سرا وعال             

الى

 جراء قلة عدد الصحفيين في البحـرين الـذين ال           اً صحافي 50ت على    

• 

 لتدريب الصحفيين في    اًواسع 

لومات المتعلقة بالدورات التي شارك فيها ربما منذ زمن بعيـد، واسـماء              

المدربين الذين يحضرونه، وإعطاء االستمارة من اهتمامه ما تجاوز النصف ساعة، فيما            

مضمونها، ويمتد اال  

طية الصحافية او المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل الداخلية والخارجية، او توجيه             التغ

  .االنذارات لهم من غير وجه حق

كل تلك الممارسات التي ال تمت الى اخالقيات العمل الصحافى ب

 يومنا، وال يمكن التصدي لها وتقليصها الى الحدود المعقولة  إال عبر آليات الحماية المختلفـة   

  .والتدريب المستمر ونشر الوعي بالحقوق والواجبات والقانون في آن واحد

  : مالحظات عامة

خرج الباحث خالل جوالت تعبئة استمارات البحث بمالحظات عدة دونت خالل ذلك، وكانت             

  : برزها تتركز في النقاط التاليةا

طبقت االستمارا •

  .اً وخارجياً داخلي ومراسالًاً صحافي250يتجاوز عددهم 

وجد بعض افراد العينة ان ال فائدة من تعبئة االستمارات، لطالما تركزت على التدريب               •

 فـال جـدوى مـن       اً مفقـود  اً وقالوا لطالما كان التدريب عنصر     االعالمي في البحرين،  

 .المشاركة بالرأي

افراد العينة ان االستمارة طويلة، وامتنع عدد منهم مـن المـشاركة                  وجد عدد كبير من

 .للسبب ذاته

عنصر الدافعية في المشاركة كان في حدوده الدنيا، ووجد الباحث صعوبة فـي اقنـاع                •

 اًة، منطلقا من نقطة ان هناك برنامج      العينة بتعبئة االستمار  

العالم العربي ستبنى خطته من اجاباتكم، وستطالكم برامج التدريب، وهـذا مـا حفـز               

البعض على التجاوب بفعالية أكثر مما ترك تقـديم االسـتمارة بـدون هـذه الجملـة                 

 .التوضيحية

اينة بين فريق تعامل بمنتهى الجدية وحـاول        الجدية في التعامل مع االستمارة كانت متب       •

استرجاع المع
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يهمل ترك اسـمه    كان الفريق االخر تنقصه الجدية في التعامل ما جعله يجيب بسرعة و           

 .في اخر االستمارة، ربما لعدم ايمانه باهمية التدريب

اعتذر عدد من الصحفيين من المشاركة تحت ذريعة ضغط العمـل والتزاماتـه، وفـي                •

 .الوقت نفسه اعتذر الصحفيون الدارسون في الجامعة عن المشاركة بسبب االمتحانات

 إذ راح البعض يختار من العناصـر         في االستبانة كان به لبس في الفهم،        

  

السؤال االول •

، في حين كان المطلوب هو إعطاء كل قيمة تقيم مـن            5-1حسب االهمية ويرقمها من     

 .، وهو ما شرحه الباحث لكل عينة البحث تقريبا1-5ً
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   6مرفق رقم 

  احتياجات الصحفيين المغاربة 

  في المغربيعند الصح} المناضل{فة المغربية  تبدأ بتفكيك عقدة أزمة الصحا

  وغياب برامج التدريب والتأهيل مسألة في السياق اإلجتماعي والسياسي

  تقرير حول ملف التدريب والتأهيل للصحفيين في المغرب

ها أشخاص عاديون ليسوا من األعضاء في نقابة 

وبسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن المغربي وإصدار صحيفة ال  % 46ي تبلغ 

لصادرة بالفرنسية والتي تقرأها نخبة رجال المال واألعمال إال في بعض الصحف ا

لكن 

  الصحفي األستاذ بسام بدراين

  مقدمة عامة

 صحيفة تصدر ما بين يومية وأسبوعية أهمها مملوكة 700يوجد في المغرب أكثر من 

 وأغلبها يصدرلألحزاب وتنطق بإسمها

الصحفيين وجزء قليل منها وتحديدا الصحف الناطقة بالفرنسية يعمل على اسس المقاولة التجارية 

  .الصناعة الصحفية ويحقق بعض األرباح

 الف مواطن بسبب 500 وعدد قراء الصحف  في المغرب  بالمعدل  الوسطي ال يتجاوز 

ة التاألمي

  .يتطلب أكثر من إيالغ رسمي للسلطات يسجل في المحكمة وبدون أي شروط قانونية او مالية

 وأهم الصحف المؤثرة هي الصحف التابعة لألحزاب وال يوجد تغطية صحفية إقتصادية 

متخصصة 

سقف حرية النشر في المملكة المغربية مرتفع للغاية وبدون اسس مهنية  فالصحف األسبوعية 

تحديدا تناقش كل شيء وبدون تحفظ  وأبرز  قضايا الخالف  بين نقابة الصحفيين والسلطة حاليا 

  .الصحف بنقد المؤسسة الملكية الحاكمة؟تلك المتعلقة  بالسؤال حول حق 

 وال يوجد في المغرب إستراتيجية وطنية موضوعة لتفعيل عملية التدريب والتأهيل وال يوجد 

إحصاءات رقمية ال داخل نقابة الصحفيين وال   خارجها حول عدد الصحفيين الممارسين للمهنة 

لحصول على بطاقة المزاولة التي في المغرب حيث يستطيع أي كان ممارسة المهنة حتى بدون ا

  .تصدرها السلطة لمن يطلبها بالتنسيق مع لجنة نقابية

 وال ترصد ال الدولة وال المؤسسات الصحفية وال المؤسسات األهلية أي ميزانية خاصة 

لإلنفاق على قضايا تدريب الصحفيين والحرفيين المهنيين واليوجد في الواقع أي مؤسسة رسمية 

ة ومتخصصة بملف التدريب الذي يقتصر على مبادرات فردية سواء للمعهد العالي او اهلية معني
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الوحيد للصحافة في البالد  ولبعض المجموعات النشطة في المجال المدني حيث تنظم نشاطات 

 مجال التدريب مدعومة من منظمات دولية او من بعض السفارات وأحيانا محدودة جدا في

  .ي او  النقابة

 وأحيانا اخرى  بهويتها كجهات هي بحد ذاتها محصلة إلنتاج مشهد  منحرف او مشوه 

او 

كال العبث إلن أي معالجة ينبغي ان تتبع  

الج

ع المغربي متعدد فعال وبكل ما تعنيه الكلمة من أن  المجتم

معن

الوبصورة نادرة من المعهد الع

  حالة مهنية معقدة

 ينطوي التفكير بالحالة المهنية للصحافة المغربية على مفارقات ال يمكن تحليل معظمها بلغة 

علمية وواضحة فبعض الظواهر األساسية للصحافة في هذه البالد ال تفسير لها  في السياق 

  . فقطالمهني وفهمها محصور بالسياق اإلجتماعي والسياسي والثقافي

ال يزعج المحلل او الصحفي } عادة وسلوك{ وثمة ظواهر صحفية في المغرب  اصبحت 

وفي األفق المهني مشاكل   مستعصية يعترف بها الجميع ,المغربي نفسه بتتبعها او حتى قراءتها

مع إقرار مالزم لإلعتراف يقول بعدم وجود إمكانية للمعالجة مع العلم بان الجهات المركزية التي 

بحث عن حلول لبعض المشاكل المستعصية تواجه  هي بدورها إشكاالت أكثر عمقا تتعلق احيانا ت

بشرعيتها

  .غير علمي او منطقي

رئيس رابطة  ومن هنا فحالة الصحافة المهنية في هذا البلد أكثر من معقدة كما يالحظ 

في } المهني{المراسلين األجانب في الرباط محمود معروف الذي يصر على ان  معالجة اإلشكال 

المغرب عبر طرح سؤال مهني اصال  شكل من أش

  .ذور اإلجتماعية والتكوينية والثقافية للمشكل المهني بعد اإلعتراف به

لعامة التي يمكن رصدها تشير إلى أن إشكاالت المهنة في المغرب واضحة  والمالحظة ا

حددة  ومعترف بها من قبل جميع األطراف التي  تتواطأ فيما بينها  على تداول فكرة  محورها وم

  .ان  مواجهة هذه اإلشكاالت يتطلب  جهدا يبدو مستحيال ووقتا طويال

 اما المفارقة األبرز فتتمثل في 

ى وهو فوق ذلك مجتمع مدني وحزبي ولديه ثقافة حريات عامة ووعي ديمقراطي وتراث من 

النضال العام  لكن كل  هذه اإلمتيازات التي نادرا ما تتجمع في إطار نخبة واحدة تعمل بالشأن 

 بالمعنى الحرفي على الصعيد اإلعالمي عموما العام  في أي مجتمع  ال تنتج تجربة مهنية حرة

  .والصحفي خصوصا
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 او حتى على  صعيد المقارنات بالكثير من التجارب عيد اإلقليمي  اإلفريقي

الع

سات القائمة والتأثيرات الحزبية  على الخارطة 

الص

منظم وال يطالب المؤسسات اإلعالمية  باألسس المهنية  إنما يطالبها بالمواقف  غير

 

  .الذي توجه له

  .خدام اإلنترنت

 وبالرغم من التراكم الديمقراطي في الوعي الجمعي للمثقفين المغاربة لم  يبرز بعد 

مبادرات خالقة  تقود لتطوير المهنة الصحفية او تساعد في وضع الصحافة المغربية في خارطة 

متقدمة على الص

  .ربية

  مشكلة إسمها القارئ

وإحتكاك اإلعالميين والصحفيين المغاربة  بنظرائهم األوروبيين وتحديدا اإلسبان والفرنسيين 

لم ينتج عنه على اإلطالق حالة هضم لثقافات اإلعالميين المجاورين من األوروبيين والسبب كما 

ات الرقاص نقيب الصحفيين في مدينة الرباط ليس ضعف البنية المهنية عند الصحفي يؤكد محت

المغربي إنما  تعقيدات اإلدارة الصحفية في المؤس

  .حفية

طار إضافة لذلك لم تساهم فرق  التدريب والخبرة األوروبية  واألجنبية التي تزور البالد في إ

مبادرات محدودة لغايات التدريب والتكوين في صقل تجربة الصحفي المغربي وتحفيز مشاريع 

اإلبداع لديه  والسبب مرة أخرى ليس الصحفي المغربي  إنما طبيعة القارئ المغربي  كما تقول 

الدكتورة لطيفة إخرباش رئيسة المعهد العالي للصحافة واإلتصال  وهي ترى بان مجتمع القراء 

في المغرب  

  .وتسجيل المواقف واآلراء والجدل

 وإدراك جمهور الصحفيين  المغاربة للحاجة الملحة  إلستثمار  شبكة المعلومات  في 

اإللكترونية إلن الصحفي تطوير األداء لم يوازيه مبادرات شخصية وذاتية لتطوير المهارات 

المغربي يلجأ  لفنون صحفية  قديمة وتراثية  وسردية إلى حد كبير إلن المؤسسات التي يعمل بها 

ال تطالبه بغير ذلك وكذلك القارئ 

 والغالبية الساحقة من الصحفيين في المغرب تستخدم شبكة اإلنترنت ألغراض التسلية 

لعمل فحتى اآلن يقول الصحفي  والناشط محمد البقالي  لم يصدق والتراسل وليس ألغراض ا

الصحفي المغربي بان اإلنترنت اداة فعالة للمعلومات والمهنية  فيما يشير البقالي إلى أن التعامل 

مع اإلنترت في صحيفة اإلستقالل التي يعمل كسكرتير تحرير فيها  اصبح معيقا للمهنية إلن 

وا العمل  الميداني ولجأوا للشبكة مما كرس اسلوب سلق الموضوعات العاملين في الصحافة ترك

وسرقتها ومما دفع إدارة الصحيفة  إلتخاذ قرار بتقليص إست
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 ولكل هذه المفارقات الفنية والمهنية اسباب معروفة  ويحددها جميع من يتحدث بالشأن 

سر {إعتبارها حلقة اساسية يمكن الصحفي كشأن عام في المغرب وهي اسباب لها عالقة ب

األ

مع لدوره ففي التكوين الجذري للمؤسسات الصحفية منذ نشأتها اعتبر 

العم

م تطور المهنة الصحفية في 

ب من الصحف الموجودة والكبيرة صحف حزبية تدار وتمول من خالل 

األ

ر نفسه مناضل وليس صحفيا  والقارئ ينظر 

للص

بالنسبة لطبيعة التراجع المهني   اإلعالمي في بلد معتاد  على النشاط المدني والثقافة } سرار

  .الديمقراطية كالمغرب

   عقدة النضال

 وهذا السر كما يقول معروف  وغيره من الباحثين والمعنيين  مرتبط بطبيعة نظرة الصحفي 

المجتالمغربي لنفسه ونظرة 

 من أشكال النضال السياسي والوطني فكل الصحف المغربية الكبيرة بدون ل الصحفي شكالً

إستثناء أسست كأدوات تعبير حزبية للنضال ضد المستعمر الفرنسي وبالتالي كان جميع العاملين 

  .قع وليسوا  مهنيينفيها مناضلين في الوا

 والغريب ان اإلستعمار انتهى فيما بقيت عقدته كعائق اساسي اما

المغرب فالنسبة األغل

 الصحف حزاب الكبيرة وجميع العاملين فيها من أعضاء الحزب وكوادره وآلية العمل داخل

  .حزبية

 وبالتالي تكرست نفس النظرة فالصحفي بنظ

 وإن كان سبب النضال المركزي وهو اإلستعمار لم اً نضالياً سياسياًحيفة باعتبارها مشروع

  .يعد قائما

سوب  هذا الوضع الغريب ووفقا للدكتورة إخرباش  قلص من المهنية  وزاد من من.. 

الخطابة وخلق  انطباعا توافقيا بان دور الصحافة هو تسجيل المواقف ومناهضة السلطة او 

  .مشاكستها والنضال ضد الحكومة

  اصبحت نفسية ويتواطأ الجميع - يقول  الحسن العلوي وهو صحفي مخضرم- وهذه اللعبة

عقدة المناضل في الوجدان لخدمتها وتشكل الحلقة المركزية التي يدور الجميع في فلكها مما كرس 

الجمعي للصحفيين وقاد لتفكيك األولويات المهنية واإلهتمامات التدريبية وقلص من اإلهتمام 

  .بالفنيات  والتقنيات  وحتى بنشر األخبار وكشف الحقائق وعرض المعلومات

جاد  ومن هنا يمكن القول بان حل اإلشكال المهني للصحافة المغربية مرتهن  في الواقع بإي

آلية لمعالجة العقدة النضالية سالفة الذكر وهذا هو حصريا المقصود بالسياق اإلجتماعي والسياسي  
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إلشكاالت المهنية في الصحافة المغربية وهو ايضا ما يتوافق عليه الباحثون والمنظرون  في 

  .مجال اإلعالم

  لطة مرتاحة للوضع القائم

فاع سلطوي إلبقاء هذه الحالة  قائمة إلستثمارها عبر وفيما تنفي الدكتورة إخرباش وجود  إند

التمتع بمزايا غياب الوعي المهني يعتقد عضو البرلمان حسن عبد الخالق بان السلطة مرتاحة 

إلن التحول  للمهنية يعني إزعاج السلطة ومالحقة } النضالية{لواقع الصحافة وتغذي عقدتها 

  .التي تهدد مزايا السلطة وإسترخائهاتصرفاتها مع جرعات إضافة من المصداقية  

 وبالنسبة لعبدالخالق هناك دالئل على ان السلطة 

الس

في المغرب مصرة على  تقديم الدعم المالي               

وعلى ان السلطة مـسرورة    ,  حزبية التي تعبر عنها هذه الصحف 

بض

  غير معتاد على تعبئة اإلستمارات بل يرتاب  بها                 

احيا

واألهم من ذلك ال يوجد صحفيون  يؤمنون بـان          جهاتها اإلعالمية        

التد

للصحف األساسية عبر النافذة ال

ة  وعلى ان السلطة مرتاحة واقعيا لوجود        عف الحالة المهنية والتعدد الكبير للمؤسسات الصحفي      

المزيد من التجاوزات الصحفية  وتدعم بنية مسبقة عدم وجود آليات لـضبط إصـدار الـصحف                 

  .الجديدة

 ومشكالت التدريب والتاهيل والتكوين متأثرة إلى حد بعيد جدا بهـذه الوضـعية المعقـدة                

بئة اإلستمارات التي تتعلـق بمـسألة       والمركبة مهنيا للصحافة في المغرب فخالل العمل على تع        

التدريب الحظنا ان  الصحفي المغربي عموما

  .نا  ويتساءل دائما عن الجهات التي تقف وراءها

 ومن هنا كانت مرحلة تعبئة اإلستمارات في ظل ندرة الخبرة  للصحفيين في هـذا اإلتجـاه                 

 حد ما وتعكس في حقيقتها ضعف بنية تدريب الصحفيين فـي هـذا البلـد  وضـعف        صعبة إلى 

  .اإلهتمام أصال بالقضايا التدريبية

 وإلن الحالة المهنية متشابكة تماما مع التدريبية يمكن القول بان اإلشكال الجذري الذي يواجه              

جود وعـي بأهميـة     تدريب الصحفيين المغاربة  يتعلق بعدم وجود  إستقرار مؤسساتي   وعدم و             

  .التدريب او وعي باهمية الحاجة له

 وعمليا ال يوجد حوافز من الدولة  لدعم التدريب والتأهيل عموما وال يوجد قـارئ يطلـب                 

أصال  عمال صحفيا مهنيا واليوجد  مؤسسات   صحفية تعمل على اسس تجارية إال فيما ندر وال                   

أحزاب معنية بتغيير واقع  وا

  .ريب مسألة جذرية
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 وبسبب ذلك  يمكن إعتبار حلقة التدريب مفقودة علما بأن  مبادرات فردية تحصل بين الحين                

واآلخر اغلبها  من قبل المعهد العالي للصحافة واإلتصال وبعض المجموعات النشطة في مجـال                

  .حقوق اإلنسان

 صحفية يومية وأسبوعية وتتميز جميعها بسقف مرتفع         700غرب ماال يقل عن      ويوجد في الم  

جدا بعيدا عن المهنية حيث  يكثر القذف والشتم والتجاوز على المهنة وأخالقياتها واليوجد جهـة                

ص الذي  يـصر  كغالبيـة المثقفـين                  مركزية تضبط فوضى الصحف  كما يالحظ محتات الرقا

 تستخدم تجاوزات الصحف كذريعة لإلنقضاض على الحريات العامة         السلطة ال     

رة أقـل                

خس

ظمة العفو الدولية في المغرب بان برامج التدريب في 

المع

ترح تشكيل 

  0المهني في مجال حقوق االنسان حصريا

المغاربة على ان  

يصها   وعلى  العكس تماما تبدو السلطة مرتاحة لهذه التجاوزات النها تعيق وجـود عمـل                  وتقل

  .صحفي حقيقي ومؤثر وفاعل وقادر على التغيير

 او   ويرفض المثقفون المغاربة عموما  مجرد التفكير بوجود جهة مركزية  تراقب الـصحف             

تسمح بترخيصها ويصرون على ان التضحية  بالتجاوزات الصحفية مهما كانـت خطيـ

ارة من التراجع عن حرية إصدار  الصحف  كامتياز ديمقراطي وتقول الدكتورة إخرباش ان               

التفكير بوضع ضوابط على  ترخيص الصحف غير مسموح على اإلطالق وغير مقبول من كـل                

قف الذي تتخذه النخبة المغربية فيما يخص مبدأ اإللزامية في  عـضوية             األطراف وهو نفس المو   

  . الصحفييننقابة

   غياب التدريب على حقوق اإلنسان

ويالحظ محمد السكتاوي ممثل من

قوقية النشطة التي يوجد اهد القائمة تتجاهل  حقوق اإلنسان كليا وال تغطيه اال المنظمات الح

بين يديها في الواقع اهتمامات تتجاوز التدريب والتي تضطر لالستعانة بخبرات اجنبية للتأهيل في 

  .مجال الوعي في حقوق االنسان

ويق, كما يالحظ  بأن عدم توفر جمعيات قراء يساهم في تقليص أولويات التدريب

 القراء والنقابات والناشرين تتفق على استراتيجية عمل هيئة مستقلة تتكون من المستهلكين أي

  .تحت عنوان التدريب  والتأهيل

ومنظمة العفو الدولية وضعت إستراتيجية تنوي تنفيذها بالمغرب تتعلق بتكوين وتثقيف عدد 

اكبر  من الصحفيين واالعالميين في مجال  حقوق االنسان وخلق قاعدة من الصحفيين الذين 

ل يحترفون العم
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ودفع الصحافة للعب دور مركزي في اشاعة ثقافة حقوق االنسان مع ربط المعرفة واالطالع 

  .الثقافي بالتدريب ايضا على التصدي فنيا وعمليا ومهنيا النتهاكات حقوق اإلنسان

همة بضعف التدريب  ويرى السكتاوي بان التشريعات االعالمية في المغرب ليست الجهة المت

والتأهيل  واالحتراف لكن  مالمح القصور في بنية التشريعات تختصر في  تعريف الصحافة 

حتويه والصحفي ووجود قوانين كثيرة عبارة عن سيف مسلط على رؤوس الصحفيين بسبب ما ت

من

التي التسعى اصال لتطوير نفسها وتعتبر نفسها منابر خطابية 

وسي

فاق على التدريب  

والت

  

السائدة ال يمكن قياس حجم الجمهور القارىء في المغرب  

النقاش العام حالياحول إتفاقية جماعية  وتم توقيعها أوليا وتحاول تنظيم العالقة بين 

الص

 عقوبات سالبة للحرية في قانون الصحافة وال بد من الغائها مع وجود خلط  حاصل بين 

  0تعريف الصحفي والناشر

دورا في تقليص اإلهتمام بالتدريب ايضا فالدولة تدعم } اإلعالن التجاري{ ويلعب اإلشهار 

اإلشهار في الصحف الحزبية 

ة التدريب اسية وشعبية وبصرف النظر عن  عدد قراء الصحف المدعومة واي تنظيم لمسأل

  . يتطلب قبال كما يجمع المراقبون  تنظيم سوق اإلشهار في المغرب

  ال يوجد خطة وطنية

 ويجمع كثيرون على عدم وجود إستراتيجية وطنية متفق عليها لملف التدريب والتأهيل في 

المغرب  فالصحف عموما حسب عبدهللا البقالي تعتبر ان وجود ميزانية لالن

  0أهيل موضوع ثانوي او يمكن االستغناء عنه

 ويعترف البقالي بوجود  مشكلة مهنية في المغرب اهم اسبابها العامل المادي فالعمل  في 

قطاع الصحافة غير مربح وال يدر ارباحا على المقاوالت ومجمل الصحف المغربية بوضعية 

وان القدرة الشرائية  % 46لمغرب مالية صعبة العتبارات كثيرة من اهمها ان معدل االمية في ا

للمواطن المغربي ضعيفة ووفقا للثقافة 

  0حيث  ال يوجد دراسات تتحدث عن ذلك

 صحيفة ما بين 700 وبالنسبة للبقالي توزع  جميع الصحف المغربية التي يزيد عددها عن 

معدل اليومي مما يعكس الحقيقة المؤسفة لمستوى قراءة الصحف في  الف  نسخة بال400-500

المغرب علما بان القطاع الخاص المغربي جبان وال يريد ان يستثمر بقطاع غير مربح مثل  

  .صناعة الصحف

ويجري 

والنهوض بالمهنة وتطوير قطاعاتها خصوصا وان اإلتفاقية الجماعية لها حفي والمؤسسة 

على راتبه الشهري  }   %5{صفة القانون وتنص على حق الصحفي بزيادة سنوية ال تقل عن 
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كما تربط الدعم المالي الحكومي لكل صحيفة بالتنظيم اإلداري والمالي مما قد يساعد في تحفيز  

  .سسات الصحفية نفسها  تطلعا  لإلستفادة من دعم الحكومة الماليعمليات التدريب داخل المؤ

ي الرباط   وبالتالي تجد الصحف نفسها وعضوية النقابة ليست إلزامية وفقا لنقيب صحفي

ليس

 الحق الطوعي في 

تقص من قوة وحضور النقابةذلك يزيد من نضمام لنقابة الصحافة  وذلك برأيي الشخصي ال ين

رعية  وحضور النقابة فهي الجهة الوحيدة المنظمة التي يمكن ألي طرف مخاطبتها إذا أراد 

حدث للصحفيين  وفي الواقع العملي نحن الجهة التي يخاطبها الجميع في قضايا الصحافة 

  .لصحفيين فهل يوجد شرعية أهم من ذلك؟

لصحفيين كطرف محوري في المعادلة برمتها ليست  منزعجة من حالة  ويبدو ان نقابة ا

الفوضى الموجودة في الصحف خصوصا في مجال األخالقيات فقد طورت النقابة آلية  غريبة 

نوعا ما لمعالجة   أي ازمة من هذا الطراز وهي  آلية  تفرض عقوبات معنوية على الصحف 

 يكونوا أعضاء في النقابة   والعقوبات مثل التوبيخ المخالفة والصحفيين المخالفين حتى إن لم

عندي كنقابة قوة معنوية في :ويقول نقيب الصحفيين. والتنبيه وفي حال تكرار  المخالفة اإلدانة

اإلدانة ال ينبغي اإلستهانة بها وقد حصل ذلك فعال في عدة حاالت لصحف ال عالقة لها بالجسم 

صدقوني ..  النتائج قوية فعندما تقرر نقابة الصحفيين اإلدانةالنقابي وإزاء عدد من القضايا كانت

يصبح الوضع صعبا للطرف المدان وعندما يتعلق  األمر بأدبيات عمل النقابة ال نشعر باإلحراج 

بل نتصرف بكل مسئولية وطنية ومعيار  إحترام األخالقيات أساسي بالنسبة لنا حيث يوجد هيئة 

  .مستقلة لمتابعة  األخالقيات

 ويؤكد مجاهد بكل األحوال بان رأي نقابة الصحفيين عموما في المغرب مسموع ومحترم 

وله مكانته ويقول ان واحدة من أبرز نقاط اإلختالف بين النقابة والسلطة حاليا  هو اإلختالف 

ت مضطرة لإلستجابة لما تريده نقابة الصحفيين حيث   يتم تسليم بطاقة الممارسة من قبل  

ل والنقابة والحكومة تتحدث اآلن عن تشكيل مجلس اعلى لجنة  مشتركة ما بين وزارة اإلتصا

للصحافة تنبثق عنه هيئة لحماية اخالق المهنة  فيما تصر النقابة على ان يكون له دور إستشاري 

فقط  إحتراما لسلطات القضاء باعتباره الطرف المعني في معالجة اإلختالالت والتجاوزات 

  .بعة األخالقياتالقانونية ويوجد في النقابة  لجنة لمتا

  التجاوزات وإلزامية العضوية

 وتتخذ النقابة موقفا متماسكا من قضية إلزامية العضوية فالنقيب يونس مجاهد يقول موقفنا 

ان العضوية في النقابة طوعية وهذه مسألة مبدئية وانا شخصيا أدافع عن

اإل

ش

الت

وا
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حول قصة الثوابت وتحديدا عندما يتعل صحفية لها عالقة بالمؤسسة الملكية 

تحت أضواء النقد الصحفي  فيما تقول النقابة حيث تمي ل السلطة إلى أن ال تكون 

بان المؤسسة الملكية مع اإلحترام لها ي النقد الوطني البناء والهادف والمحترم 

ة والبعيد عن اإلساءة والتجريح  وفي  مبالغات صحفية نرفضها في النقاب

إلننا ال نقبل السب والقذف ولكن موقفنا ان هذه المبالغات ينبغي ان ال تعود ذريعة لكي يتم تنزيه 

المؤسسة الملكية عن مجمل

حا

افة المتخصصة 

ص ال ي إ ت ال ويا   .  المتقدمة او

داخل كل  وهناك حاجة ملحة للتدري ا نت ي   أ لوع

وال يس  ب األو سلية  لطرق الصحيحة بل ه ال  المؤ

قبل الصح المغا معلومات م لإلط

التد لحدي غر مؤهلين ا لل جدا لمدر

د نخب دة ه طئة ألو طوة ل ى بان أ حس

رين على ا   المدرب

 وجود مدربين حقيقيين في المغرب في مجال اإلعالم السمعي والبصري  

واجانب  حاد في م زائرون ويوجد  من 

غمار التدريب إلن المؤسسات ال حوافز تدفع 

بالمدرب  الوطني وتستعين على األغلب بالمدرب األجنبي   .با

يين ر  مسمو   نالم المر

وبالنسبة ,  قوية  مشكلة  وي

حاجة لدورات متخصصة في التفريق بين فنون واجناس العمل الصحفي وهناك  الصحفيي

ة حاجة لدورات  تركز على بعض القضايا مثل المهنية واالداب والتجاوزات على المهن

  0والموضوعية

ق األمر بمتابعات

المؤسسة الملكية 

نبغي ان تتقبل

هذا  األمر يوجد احيانا

  . عملية النقد الصحفي الوطني

  جات التدريب 

وفي مجال حاجات التدريب  الحاجة ملحة لدورات تدريبية في مجال الصح

 التي تعتبر من  فنون العمل الصحفي الغائبة في المغرب ويبرز ضعف كبير والتحقيقات الميدانية

في مجال العمل الميداني  وهناك إفتقار في اإلطالع على تجارب اآلخرين  خصوصا في حقل 

والصحافة صحفيالحريات

 فموجود 

عداد الن

ما اإلنتر

حديثة ف ت التقنيا  في مست

والحقوقيب على ي النقاب

تخدم قات  في اغل يستخدم با للت سسات تقريبا لكن

فيين  .ربة ن  الع  أكثر على ال

ث عن  وفقريب ب  قبل ا بين  في الم صحفي والحاجة متعاظمة

ة من  ي وجو ضاع الخا الموجو تعديل ا ول خ ين العلوي  الذي ير

.لعطاء ين األكفاء القاد

بعدم  والتجرية تقول

نقص  هذافأغلب الموجودين ه  وتحديدا أوروبا وفرنسا 

معنية  بعض اإلعالميين لخوض  المجال وال يوجد 

لتدريب ال تؤمن عموما 

ناك وه من الحرف يوجد الكثي ع ال ئي وال درة في  وبخصوص اإلع

الكفاءات المهنية المحترفة

ن  هناك 

لعموم  مع المراسلين في االقاليم  حرفية  وجد 
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 ويوجد عموما نقص في تقنيات التحرير الصحفي بما في ذلك قواعد الكتابة  الصحفية 

ويوجد نقص ايضا في التدريبات على سكرتارية التحرير الصحفي ويوجد كذلك نقص في 

م التقنيات وفي مجال المتابعات الصحفية التدريب على مجاالت الكتابة المتخصصة واستخدا

لب

  .مغربية  وال يوجد ثقافة سكرتارية التحرير في أقسام األخبار

تدريب  يأخذ كثيرون على نقابة الصحفيين إهتمامها باألولويات 

على حساب التكوين  ي ذلك ويؤكد ان السي ان يونس مجاهد نقيب ال والتاهيل 

ثال عندما تكون غرف  طبيعي ان تهتم بالتشر النقا كل ملفاتها بنفس الحماس ل

البرل

سبق ان تعاملت مع العديد من مؤسسات 

  .مدني الوطنية واإلقليمية واألجنبية في ورش عمل تدريبية مصغرةالمجتمع ال

 ايضا  تقول نقابة الصحفيين  بوجود  نقص نظري 

ت  وا ص اوالت في التفكير ال لدى مؤسس

داد وهناك حاجة ملحة لكي  يتعلم , ح م ار مزيد

جة  صحف  ل هياكل عص ت

  ملحة للتدريب في مجاالت ال

ال  للتدريب وهي  ر ج  وتتحدث النقابة بجرأة

سها وفي العمل ا يساعد ا ي ال  والحاجة  حد ت

بينها فر نا ين   الصحفيين على تملك مهار و لصحفيين 

الصحفية   جال وحتى  إلل ولتكنولبوجيا اإلتصال الحدي

المت

فيما يخص ملف التدريب في المغرب فأزمة الصحافة  مع

كما ورد سالفا إجتماعية وسياسية والبالد خالية من أي مشاريع تفكير باإلستثمار في صناعة 

كما تغيب المجالت المتخصصة , عات التي تهم المجتمع المغربي مثل اإليدزعض الموضو

عموما عن الحياة الصحفية ال

 وعموما وفيما يخص  ال

صحفيين ينفاسية  إال 

يع م كن من ال بة تتابع

  .مان بصدد إصدار تشريع

وفيما يتعلق بالتدريب لدى مجاهد كما يشير براهين وأدلة على ان النقابة لم تسقط من 

اباتها ابدا قضايا التدريب والتكوين فضمن وثائق النقابة  يوجد دراسة خاصة عن حاجات حس

التدريب انجزت باللغة الفرنسية وترجمت ويوجد لجنة فرعية بالنقابة تتابع هذا الملف كما ان 

النقابة لديها خطط في مجاالت التدريب والتكوين و

 وبخصوص  مسارات النقص التدريبي

جاريا منها إلستفادة  صحافة 

وارد

ناعة ال علمي  الحديث في  ات المق

ة الالمغارب

ت ال

اجة إلع

هناك حا

شرية و

ين صحف

 الب

وبخصوص ال

 إدارة ال

المغرب 

 في مس

ي في  رية إلدارا صورات حو

.مهارات

بالحاجة  في مج يب  تعترف ات التد  عن حا

لتدريب لصحافة نف الصحفية كتابة يثة ف

 و

قنيات ال لمهني وال

يق 

  

الت الصحفية

كترونية

س 

مواقع ا

.. ات األج

في م

متخصص

ثة وفي ال المتابعات 

  .خصصة بالشئون السياسية

  إستخالص 

قد جدا    من الواضح ان  الموقف 
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م الم واألحزاب تعزز حريتها عبر الصحافة لكنها تعيق الحريات الصحفية العامة إلنها ال تهت

والسلطة ال تتدخل بالمشهد برمته وتبدو قاصدة لذلك  إلن البعض ,بالمهنية وتطوير  المهارات

  .يعتقد بان المهنية قد توسع قاعدة الضغط على السلطة

اإلع

مقراطية علما بان التمويل ألي نشاطات 

تدبيره بسهولة عبر أبواب محلية وداخلية موجودة يمكن توظيفها او عبر مشاريع  تد

انا على  المغاربة والا

  

  

 ومن  الواضح ايضا ان الصحفيين المغاربة بحاجة ملحة سريعة ليس لمشاريع تدريب  

 التدريب الجيد ينقلهم مهنيا وإقتصاديا لمستويات وتأهيل فقط إنما لحركة توعية سريعة تقنعهم بان

في نفسية الصحفي المغربي هو الحلقة المركزية } المناضل{أفضل ويبدو واضحا ان تفكيك عقدة 

ليس في معالجة ازمة المهنية  فقط باإلعالم المغربي لكن في التمهيد لحل جذري لمشكلة  غياب 

ية تعترف بالنقص وتتلهف إلمالء الفراغ ولديها التدريب خصوصا وان النخبة الصحفية المغرب

إستعداد فطري للتفاعل بسبب تراكم  ثقافتها التعددية والدي

ريبية يمكن  

  . تجد من يتعامل معهالدعم الخارجي التي تعرض احي
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  الملحقات : بعا

ملحق رق

حفيين في األردن 

على النحو التاليئلة التالية، التي تم تحل1(   .ي

ت-1 اعط وزنا تصاعديا لدرجة األهمية (العوامل الحاسمة في تحديد مشاركتك 

 

را

  1م 

  :تقرير تحليلي حول

  االحتياجات التدريبية للصحفيين في األردن

فيما يلي تحليل كمي وكيفي الستمارات االستبيان التي تم إجراؤها مع الص

ل نتائجها ، وتناولت األس) صحفيا10

في الدورا  ما أهم 

  )5 الى 1من 
  الوزن 

 األول

  الوزن

 الثاني

  الوزن

 الثالث

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الخامس

ال إجابة

 4 72 13 8 1 3 موضوع الدورة

 5.9 43.6 25.7 19.8 2 2 نوعية المدربين

 7.9 17.8 23.8 26.7 15.8 7.9 توقيت التدريب

 8.9 15.8 22.8 26.7 16.8 8.9 المدة الزمنية للدورة

مكان  8.9 17.8 12.9 27.7 16.8 15.8 التدريب

ال 8.9 30.7 8.9 15.8 12.9 22.8 جهة الممولة للتدريب

 6.9 26.7 14.9 24.8 10.9 15.8 الجهة المنظمة

 9.9 25.7 9.9 17.8 9.9 26.7 الجهة الراعية

 13.9 8.9 7.9 17.8 14.9 36.6 حوافز مالية للمشاركين

 7.9 27.7 13.9 15.8 7.9 26.7 شهادات للمشاركين

تتحمل الجهة نفقات اإلنتقال 

 واإلعاشة

12.9 12.9 25.7 10.9 29.7 7.9 
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رات هي  د مشاركة االفراد في الحوافز المادية في أهم العوامل الحاس

والم

التي تشجع االفراد على المشاركة في الدورات وكذلك 

  أجنبية

  ال إجابة ال

مة لتحدي الدو جاءت 

على التوالى بينما جاء في اخر ترتيب االولويات نوعية % 26.7و% 36.6عنوية بنسبة 

  %.3بالنسسبة لموضوع الدورة % 2المدربين وهي 

دبية هي اى ان الحوافز المادية واأل

  .الجهة الراعية لتلك الدورة

جيد لغة  هل ت2-1

  نعم
842  13.9  2  

ونظراً ألهمية إجادة لغات أخرى ودورها في استقاء الصحفي معلوماته من مصادر متعددة، 

( هل تجيد لغة أخرى؟ وبين التحليل ان حوالي نسبة: تضمنت استمارة االستقصاء هذا السؤال

اية لغات اخرى، ومن ثم %) 13.9(يجيدون لغة أخرى، فيما ال يجيد الباقون بنسبة%) 84.2

نسية، وااللمانية، فتنظيم دورات تدريبية في عدد من اللغات األجنبية المهمة، كاالنجليزية، والفر

، ما هي   :ي حالة اإلجابة 

ضعيف  اللغة

  .سيكون له بال شك مردود إيجابي على اداء الصحفي

بـ نعم ف2-2

ممت  ال إجابة  ازجيد   جيدمت       وسط

  جدا

  13.9  10.9  28.7  25.7  19.8  1  القراءة

  16.8  5.9  24.8  24.8  24.8  3  الكتابة
  يةاإلنجليز

  16.8  7.9  25.7  23.8  21.8  4  التحدث

  80.2  1  1  2  3  12.9  القراءة

  71.3  1  1  2  9.9  14.9  الكتابة
  الفرنسية

1  1    70.3    2  13.9  11.9التحدث

منهم يجيدون اللغة االنجليزية %) 25.7(وبسؤالهم عن اللغات األجنبية التي يجيدونها، تبين أن

ال يتحدثها بطالقة سوى و، %)25.7(منهم يجيدونها كتابة، ويجيد تحدثها %) 24.8(قراءة، وأن 

  %).5.9(، ويكتبها بشكل ممتاز %)7.9(
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(نسبتهم  ، حيث تبين أن قراءة نسبة %)2سية قراءة فلم تتجاوز 

منهم لها ضعيفة ايضا، كما أن %) عيفة، وأن كتابة منهم للفرنسية ض9.(

  %). مست

 التي اليجيد 

قرا

أما من يجيدون الفرن

14.9(حوالي %) 12

1(للفرنسية ضعيفاً، أما من يتحدثها بشكل ممتاز فلم تتخط نسبتهم %) 11.9(وى تحدث 

وهكذا تتضح حاجة الصحفيين عموما لدورات مكثفة في اللغة، ال سيما الفرنسية

%) 2( وال يجيدها على مستوى الكتابة أو التحدث سوى من المشاركين،%) 2(ءتها سوى 

أما االنجليزية فربما تكون حاجتهم لدورات فيها أقل ضرورة بالمقارنة باللغة الفرنسية، . أيضا

ومع ذلك ال يمكننا الجزم بأن حاجة الصحفي لدورات في الفرنسية أشد من حاجته لها في اللغة 

المصادر التي يستقي منها معظم معلوماته، ووفقا لها يتحدد االنجليزية؛ ألن هذا يتوقف على لغة 

  .أي الدورات التدريبية أشد فعالية وأكثرها نفعا للصحفي

  لغة أخرى

  ال يوجد أي لغة أخرى  ذكر لغة أخرى غير ما سبق
5.9  94.1  

ة الروسية بنسبة من الصحفيين لغات أخرى، كان في مقدمتها اللغ %)5.9(ذكرت نسبة 

ل (

7.2( الباكستانية بنسبة 

الت التالية؟   حضرت دورات تدريبية 
 

لك%) 21.4(وكل من اللغة العبرية، واألسبانية، واأللمانية، بنسب متساوية بلغت ، %)28.6

  %).لغة، واللغة

في المجا هل-3

 ال إجابة ال  نعم 

 3 16.8 80.2 اإلعالمي/العمل الصحفي

 11.9 39.6 48.5 حقوق اإلنسان

 10.9 48.5 40.6 نيالوعي القانو

ر والصحافة  47.5لدفاع عن حرية التعبي 9.9 42.6 ا

جنبية 9.5غات أ 11.9 38.6 4 ل

حا 5 29.7 65.3 سب وإنترنت

كانت النسبة األكبر من الذين حصلوا على دورات كانت قد تلقتها في المجال الصحفي 

َ بنسبة ما كانت دورات لزيادة الوعي القانو، بين%)80.2(االعالمي بنسبة  ني أقل حظا

لذلك يجب الحرص %). 47.5(، وكذلك الدفاع عن حرية التعبير والصحافة بنسبة %)40.6(

 .على تقديم دورات أكثر في الوعي القانوني والدفاع عن حرية التعبير والصحافة
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   ذكر دورات أخرى غير ما سبق3-1

 ال إجابة  دورات أخرىذكر
31.7 6 8.3

دور ى وصلت نسبة من سبة 7.(ى تم  ومن بي

بر  الصحف كتابة مثل ال ت  ول تنم تلقوا دور

مة 5.8(وق  و)    حول اإل

  )والجهة التي نظمتها( اإلجابة بـ نعم اذكر أهم ثالثة دورات 

ها إجابة ت شار

تلقيها إل ذكروا  حوالي %) 31ات أخر ن تلك الن

ي وكيفية الخ%) 63.2( تحرير  الصحفيين  ية مهارا ات ح

%21(الصحفي، و

 في حال3-2

المرأة، .والتخطيط%) 1حول حق دارة العا

ك في  ال ذكر دورا
80.2 19 .8

، وذلك في موضوعات %)80.2( من ذكر تلقيه دورات تدريبية أخرى فبلغت نسبتهم 

متع

%): 7.9(ت الصلة بحقوق اإلنسان والتي بلغت نسبتها 

 العمل البيئي بنسبة ، وموضوع واحد عن"تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان لدى اإلعالميين“

من الصحفيين، فكان في   المنظمة لتلك الدورات والتي أشار

، وبنسبة "اليونسكو، البنك الدولى: "المؤسسات الدولية واإلقليمية مثل%) 46.8(مقدمتها بنسبة 

)

 الرياض جامعة جون -ارة العليا، معهد اإلدارة العامة

ردني للتنمية الصندوق األ"إلى بعض المؤسسات الحكومية %) 9.4(، وأشارت نسبة "هوبكنز

أشارت إلى بعض المؤسسات الصحفية %) 6.3(، والنسبة المتبقية "البشرية، وزارة اإلعالم

  ". كجريدة الرأي، وجريدة الدستور"

  اإلعالميين في بلدك؟ / هل هناك جهات متخصصة في اإلعداد المهني للصحفيين-4

 ال إجابة ال  نعم 

أما

كتحرير الخبر الصحفي وكتابة %): "73.7(ددة منها ما يتعلق بتنمية مهارات الصحفي 

، وكذلك موضوعات تتعلق بحقوق "الصحفيةالتقرير الصحفي، والعمل الصحفي والمقابالت 

الدفاع عن حرية التعبير والصحافة، الحماية القانونية : منها%) "15.8(الصحفيين بنسبة 

، فضال عن الموضوعات ذا"لإلعالميين

)2.6.(%  

%)80.2( لها نحو  وعن الجهات

د العربي لحقوق اإلنسان، المعه”:أشار الصحفيون إلى مؤسسات المجتمع المدني من قبيل%) 25

إلى %) 12.5(، فيما أشارت نسبة "مركز حماية حرية الصحفيين، مركز اإلعالميات العربيات

معهد اإلد"عدد من المؤسسات التعليمية 
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39.6 56.4 4 

حفي، فيما أشارت وجود %) 39.6( نسبة   متخصصة في االعداد ال

م فكرة عن وجود تلك %)  لعدم وجود مثل تلك في بلدهم، أما من لم ي

الج

مهني للصتجهاذكرت

كن لديه56.4(نسبة   الجهات

  %).4(هات من عدمه فبلغت نسبتهم 

  : في حالة اإلجابة بـ نعم، اذكر ثالثة منها وما تقوم به تحديدا4-1

 ال إجابة ذكر جهات متنوعة
41.6 58.4 

 من 41.6(وعن أهم الجهات المتخصصة في اإلعداد المهني للصحفيين، ذكرت نسبة 

م"جهات حك %) 18.2(ة  األعلى ،  "الم

ج ت تع"ية وحرية الصحفيين ، "امعة

رأي،  راتيج لج سا

  .وهي منظمة اليونسكو%) 9.1(، وأخيراً جهات دولية بنسبة "األردنية

هني كم  القوانين

 ة  ما

عدد%) 

مؤسساتجلس  لإلعالومية مثلالجهات منها وبنسب متساوي

ج"ليمية مركز حما"المجتمع المدني  واشنطن، وجها  جور

كمركز الدرا"جهات صحفية %) 36.7(وبنسبة 

الصحف 

ريدة ال وبعض ية التابع ت االست

عملك الم  ؟ هل ترى أنك على دراية كافية بأهم -5  التي تح

ال إجابإلى حد ال  نعم 
34.7 25.7 38.6 1 

ي لم يكون%) 25.7(نجد ان نسبة  عملهم، الذي   (وا على دراية ب

و  ر الذ انون اية  ي ان الغالبية ليسوا 

  .في الدورات القادمة

يحكم  وحوال %)38.6القانون 

ي يدع ، االم كافية بالق على در لم يكونوا على دراية كافية، أ

لالهتمام بهذا الجانب 

ترى أنها تشكل قيودا على حريتك في إبداء  إذا كانت إجابتك بـ نعم أو الى حد ما، هل 5-1

  الرأي أو تمنع من ترقيك المهني؟

 ال إجابة ال  نعم 
41.6 47.5 10.9 

، وتلك نتيجة للسؤال السابق، %)41.6(عملهم 

وقه، وواجباته من خالل الدورات حت ى يمارس عمله وهذا يدعو

دون 

كالت تراها في تلك القوانين؟5-2    إذا

بلغت النسبة التي تعوق عدم معرفتهم بالقانون 

 لالهتمام بتعريف الصحفي حق

  .تخوف من وقوعه تحت طائلة المساءلة القانونية

 كانت إجابتك بـ نعم، هل لك ان تذكر أربع مش
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 إجابةال  ذكر مشكالت متنوعة
32.7 67.3 

سببها القوانين الحالية، ألنهم %) 67.3(هناك  ال لم يكونوا على دراية 

يعلم

 ذكرت 

عقوبات قاسية : "الصحفيين، مننس

الدولة بحجة نشر وثائق بح لى السجن، إيقاف الصحفيي

عدم فهم ما يندرج : "مثل%) 28.6(فضال عن المشكالت الداخلية داخل س

  ن في رأيك؟

 

بالمشكالت التي ت

  .ون بهذا القانون باالساس، وهي نتيجة منطقية إلجابات عدد من األسئلة السابقة

، فتمثلت كما%)32.7(أما أهم المشكالت التي يواجهها الصحفيون، كما ذكرت نسبة 

منهم في تعامل األجهزة األمنية والقانونية مع %) 35.7(بة 

ن أمام محاكم أمن ن تصل إق الصحفيي

الصحف بنسبة ، "رية

، والمشكالت المتعلقة بحرية الرأي داخل "تحت المسمى الوظيفي، اعتبارات مالكي الصحف

يود االجتماعية التي تحد من حرية التعبير للصحفيين، الق" من قبيل %) 21.4(الصحف 

من قبيل %) 14.3(، ومشكلة الحصول على المعلومات بنسبة " في التعامل مع األخبارةاالزدواجي

عدم إتاحة المعلومات الكافية وعدم وجود نصوص تتعلق بمراقبة من يمنح المعلومات، صعوبة "

  ".و ما يسمى بوثائق وأسرار الدولةاإلطالع على ملفات خاصة بقضايا الفساد أ

اإلعالميي/ هل هناك جهود تدريبية كافية لتعزيز الوعي القانوني للصحفيين-6

ال إجابة ال  نعم 
6.9 92.1 1 

الوعي القانوني له دورات كافية،  ال  تلك النسبة مت

بصورة أكثف بدورات 92.1(تتجاوز النسبة مخيبة  أي انه يجب االهت

  . الوعي القانوني للصحفيين

في ان  لم تنظم سئلة السابقة فقة مع ا جاءت 

مام ، %)وكانت  إذ لم للغاية

   إذا كانت إجابتك بـ نعم، هل لك أن تذكر بعضا من هذه الجهود؟6-1

 لم يذكر أي إجابة ذكر بعض الجهود
9.9 90.1 

، والتي انقسمت الجهود التدريبية لتعزيز الوعي القانوني للصحفيين) %9.9(ذكرت نسبة 

بينما تشير األخرى  تشير احداهما إلى دورات مركز حماية حرية الصحفيين،: بالتساوي بين فئتين

  . لإلعالمىلدورات المجلس األعل
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 1ا من 7

  )5الى 
 وزن  

 

الوزن 

 الرابع

ن 

 س

ال 

 إجابة

اعط وزنا تصاعدي(إذا كنت ترغب في تعزيز خلفيتك القانونية، فما أهمية هذه المقترحات؟  -

الالوزن 

 الثانى األول

الوزن

الثالث

الوز

الخام

29.76.7 11.9 7.9 4 2 19.8 مح اضرات

تد 10.9ريب عملي على 

كيف

6.9  14.9 5 4 

ية التعامل مع 

 القوانين

10.92.5

 5 27.7 17.8 29.7 15.8 4 نماذج محاكاة

مطبوعات إرشادية 

 مبسطة

10.9 26.7 19.8 18.8 19.8 4 

ة المبسطة بنسبة بر في تعزيز الخلفية القانونية للمطبوعات االرشاديكانت النسبة األك

لي  %) 10.9( دري سبة في المرتبة االولى، ومعها في نفس الم

ين يفضلون %)4(التعامل مع القوانين، وكانت نماذج المحاكاة أقل تأييداَ بنسبة  ، أي 

  .وعات المبسطةا

ق ب غ : في الوسائل األكثر 

 يذكر أ

على كيفية ب العم

ان الصحفي

رتبة وبالن نفسها الت

المطبلتدريب العملي و

ير ما سب من كان له رأي آخر-8   فائدة للتدري

ي إجابة  له رأي آخر لم 
26.7 73.3 

%) 50(، ومن بينهم %)26.7(كانت نسبة من ذكر وسائل أخرى لتعزيز الخلفية القانونية 

األخرى قالوا أنه يجب أن يكون %) 50(لتبادل الخبرات بين اإلعالميين في مختلف الدول، والـ 

  .هناك مستشارون في الدوائر اإلعالمية
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   هل هناك دورات تدريبية توجه للصحفيين في بلدك؟-9

ال  إجابة ال  نعم 
59.4 32.7 7.9 

 اًأي ان هناك قصور%) 59.4(كانت نسبة من قالوا ان هناك دورات توجه للصحفيين حوالي 

  .م للصحفيين ويجب االهتمام أكثر بالدورات الخاصة بهمواضحاً في الدورات التي تقد

  اإلعالميين في بلدك، عموما؟/ ما تقييمك للدورات التدريبية الموجهة للصحفيين-10
ال  جيدمتوسطضعيف 

 إجابة

23.8.9 39.6 25.7 10 تكلفة وشروط اإللتحاق بها

 28.79.9 42.6 18.8 طبيعة الجهات القائمة عليها

مشاركين فيها منستفادة ال

ن

 الناحية المهارية ا

و

33.7 37.6 17.810.9 

ية  المه

للمشاركين فيها ورها في الترقي الوظيفي  12.99.9 22.8 54.5 د

بها يلتحق  9.9 إ  11.9 24.8 53.5مكانية توفير فرص عمل لمن

ن وعية المدربي عموما  23.811.9 51.5 12.9ن

17.8 50.5 20.8طرق ووسائل التدريب المستخ 10.9د مة

التدريبية  22.89.9 54.5 12.9 ا لمدة الزمنية للدورة

19.8 60.4 10.9 8.9ت وقيت عقد الدورات

 توقيت عقد الدورات أكثر البنود التي انتقدها المشاركون في تقييمهم، فقد تراوح تقديرهم 

سبة  والمتوسط الو71ل دمة في  ال مست

سبة ال ق  دو لم م  ي

  %). 67.3(، ثم المدة الزمنية المخصصة للدورة بنسبة (

ة،  ج
  .توقيت الدورة

 .الطرق المستخدمة في الدورة -
 .متفوقين في هذه الدوراتتوفير فرص عمل اذا امكن لل -
  .مراعاة المدة الزمنية المخصصة للدورة -

كان

3.(تبلغ  ئل السا، يليها%)ها ما بين المقبول  بن خطرق و

، %)71.3(دورات بنسبة 

68.3(%

بها بن ن يلتح رات فرص عمل توفير ال ليها عد

ب ان تراعي الدورات القادم  :ما يلي إذا ي
- 
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   تقييم جوانب أخرى في التدريب غير ما سبق-11

 لم يذكر أي إجابة ذكر جوانب أخرى
11.9 88.1 

والي  تقييمهم للدورة، وقد انقسم ذلك التقييم إلى فئتين، األولى تقول بأن التدريب %) 11.9(ر 

%)50(لواقع 

ح ذك

  .، والثانية ترى أنه ال يوجد متخصصون ذوو خبرة لالستفادة منهميختلف عن ا

هل12

ذ

    تتذكر أسماء مدربين متميزين في مجالك المهني؟-

 لم يذكر أي إجابة كر أسماء مدربين
51.5 48.5 

%) 42.5(ين، أشارت النسبة الكبرى منهم التي ذكرت أسماء مدرب%) 51.5(ومن بين نسبة 

م، / رنا الصباغ األستاذ ستا/ سليم  ص ، فيما  رن

ة  ي، ا" ربيبين(أشارت أيضا بالتساوي  خال

، األواألست خطيب، أيمن ا  حم

ا/   مذلكد البهدى إبراه

  اإلعالميين؟/ إعداد سلسلة أدلة استرشادية للصحفيين

ر ضرورية 

 عموما

 ابةال إج رأي آخر

/ األستاذة"إلى %) 5(نجاد البرعي، وبالتساوي / إلى األستاذ%) 12.5( شقير، يحيى/ إلى األستاذ

واألستاذ

25 (%

عبد الرحي

النسبة المتبقي

باسل/ ذ

/ ألستاذ

ور، واأل

ن منهم 

ضال من

 مد10 

"فايعة

د الزبيد

/ ستاذعبد/ اذدر محمود، حي/ األستاذ م/ ألستاذاهللا خليل د ال حسنات،

يم، األستاألستاذة

 ما رأيك في-13

غي مهمة ومطلوبة

  .دربلكل%) 2.5( بواقع و"رعيمحم/ ذ

87.1 .91 2----   

أ%) 87.1(رأت نسبة 

تتضمنها أشار بعضهم لعدد 

حفي لعم

كن أن  و الت ة،  مة ك ا ن

من اآلراء، حيث أكد مجملهم تقريبا على أهمية وجود مطبوعات تهتم 

ل  ال" سبي وع بل تحرير و

اإلرشادات القانونية في العمل الصحفي، عمل دليل للتعريف بكيفية 

ضرورة إحداث تعديالت على قانون "، وهناك من أشار أيضا إلى "واإلنترنت

، كما أشار بعض المبحوثين إلى ضرورة وجود مواقع "والنشر وحقوق الصحفي

إلكت"

ي يم ضوعات وعن الم ألدلة مه ومطلوب  مثل تل

ل المثا ، ومنها على ل الص بأسس ا

الصحفي، عمل كتيب عن 

استخدام الحاسوب 

المطبوعات 

غة  ة تتعلق جود مطب ضرورة 

  ". والربط التام بين اإلعالم المسموع والمقروء وعدم الفصل بينهمرونية،
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  اإلعالميين؟/كتب مهنية تعزز قدرات الصحفيين/ ما رأيك في طريقة توزيع أدلة-14

 ال إجابة هامة الطريقة

 43.6 56.4 توزع لكافة الصحفيين، ومجانا

 73.3 26.7توزع بناء على طلب الصحفي، ومجانا 

تب 79.2 20.8 زياع بثمن رم

 83.2 16.8 تباع بخصم خاص للصحفيين

 67.3 732. تباع بسعر التكلفة

م   قة  الكب
بينما هناك نسبة %).56مجاناَ لتلك االدلة ب  ،

ي اخ بسعر 32.7(دها بسعر ال ا يمكن ان توزع بأقل من سعر التكلف

ضروري

 إجابة

هي التوزيع توزيع ادلة استرشادية للصحفيين لتعزيز قدراته
أي ان الغالبية البسيطة تريدها بالمجان، 

ر في طري
4(نسبة 

كانت النسبة ا

ة او وهن%). تكلفة وهريرى ت
  .رمزي للصحفيين لنشر الثقافة بينهم

   إذا كنت ترغب في المشاركة في دورات تدريبية، فما هي أولوياتك؟-15
ال غير  نوعا ما ضروري 

 4ل 4 11.9 80.2 رفع الكفاءة المهنية

 4 3 18.8 74.3 وعي القانونيلزيادة ال

 التقنية مثل الحاسوب 

 واإلنترنت

 11.9 57.4لزيادة المهارات 25.7 5

المهني  اجل نسب الدورات في

في العمل الصحفي، يليها اهتمامه  بتعزيز الوعي %)80.2(المرتبة االولى بنسبة  ، أي

القان

، االمر الذي يدعو %)57.4( المهارات التقنية في الترتيب االخير بنسبة 

الى

ة للصحفي من  رفع مستواه  في نرى ان المشاركة   كانت بال

 دورات 

  : ، أي ان من االهمية الخاصة للصحفي هي%)74.3(وني بنسبة 
  رفع الكفاءة المهنية -
 الوعي القانوني -

بينما جاءت تنمية

لى  زيادة تنمية وعي الصحفي بأهمية تلك التقنية في العمل الصحفي وتشجيعه على االقبال ع

  . مثل هذه الدورات
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   يرغب في المشاركة في دورات أخرى غير ما سبق15-1

لم يذكر أي إجابذكر دورات أخرى ة  
22.8 7 . 7 2

نسبة  ن و ر ي ي )ا ة ل ع ي  

وج

الوزن الوزن الوزن 

 ثالث

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الخامس

ال 

 إجابة

ت ب التي كا يب  ات التد رغب ففقد %822.(أم عن أولو لى ا ها  أكدت جمع

، وتعلم اللغات كيفية الحصول على المعلومات: "ود دورات متخصصة في عدة مجاالت منها

  ".المختلفة كضرورة أساسية للصحفي، إلى جانب وجود دورات متخصصة في اإلدارة الصحفية

المدرب في تقديرك؟ اعط وزنا تصاعديا لدرجة ”نجاح"ما أهمية هذه العوامل في  -16

  5الى  1األهمية من 
 

ال الثاني األول

 الشخصيات 

رم  العامة

أن يكون من 14.9 20.8 18.8 5.9 26.7 12.9

وقة  الم

على أن يكون قادرا 

ا

3 7.9 21.8 62.4 

ر والشر ح إيصال األفك

2 3 

عملية أن يكون ذا خبرة 

 مجال في ال

8.9 7.9 5.9 13.9 61.4 2 

أن تكون أفكاره متوافقة 

 أفكاريمع 

24.8 19.8 10.9 12.9 26.7 5 

 9.9 3 1 3 56.4 26.7شجع الحوار والنقد أن ي

 الحر

13.9 17.8لغته سليمة ومفهوم 2 53.5  8.9 4 ة

ح   ون 0149.86أن المظهر سن  يك 

والهيئ  ة

2 .8.9 20 .81 6.81 .9 

رجته العلمية عالية 

 )دكتوراه(

 14.9د 3 11.9 23.8 16.8 29.7
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ل لمية وجاء ترتيبها االودرجته الع: يتضح من الجدول ان اهم عوامل نجاح المحاضر هي

لق %)29.7(بنسبة  ان  من (، يليها توافق افك اف ،

ر  :ل .0الشخصيات العامة، وان يكون حس

سبة  روفة صيا ا  للم

  .ون افكاره متقاربة مع افكار المتدربيين وان يكون حسن المظهر

انب  ا  سل أ ر  ش والن  التشجيع على 

ي  الى  ج ا تي  لح ا

قيمة الحوار    .لديهم في المرحلة المقبلةت

وزنا تصاعديا من - متعمق  تحتاج في  ي   5الىما أ

الوزن 

األ

الوزن الوزن 

الثا

الوزن الوزن 

ا

ال  

ي بنسبة

لك%) 2

كار المت

8(نسبة 

اره مع

ن المظه

24.8(%

منهما أي

يكون  يليهما 

  

لدرجة - يجب مراعاة 

  .للمتدربين

ن تكا -

ت المع بالن حاضر وان يكون من الشخ العلمية

من ج قل تأييدَ يمة جاء واللغة ال قد الح النقا والغريب ان

يدعو المر الذ ة أفضل، دائما بنتي وار تأ لمتدربين، أي انهم يشكون من كون لغة ا

شجيع وتنمية 

كثر الموضوعات الت17
 

اعط  تدريب  ها الى  1

 إجابةلخامس الرابع لث الثاني ول

2.9.8.863 1 القواعد العلمية للمهنة 5.9 17 23 36.  

رات عملية 

يين إعالم/لصحفيين

خب 4 31.7 20.8 26.7 8.9 7.9

ق

مجال عمل

دامى في نفس  وطنيين 

 ي

لقانوني الحاكم  ا 4 32.7 29.7 15.8 11.9 5.9  اإلطار

 يلعمل

أساليب وق 3 29.7 15.8 24.8 12.9 13.9واعد اإلدارة في 

 المؤسسة التي أعمل بها

ن  خب

دولية متميزة في 

مج

رات عملية م 17.8 24.8 2 38.6 6.9 9.9

مؤسسات 

 يال عمل

كانت رغبة المتدربين في معرفة اساليب االدارة التي تعمل بها المؤسسة الصحفية في اول 

، يليها الخبرات العملية %)12.9(، يليها القواعد العلمية المهنية بنسبة %)13.9( بنسبة ترتيب لهم
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واحد  أكثر الموضوعات أهمية تدور في إطار أي ان%). 9.9(من المؤسسات الدولية بنسبة 

ريبية  ظيم دور   تقريبا من حيث العمل الصحفي وذلك من 

د ال - اساليب ادارة المؤسسة الص

ين ية الى   .ت العملية من المؤسسات 

ا ت  الل ن في، وذل عليمهم  

ا

؟    او

ال تهم الجنسية او اللغة المهم من يمتلك األجنبي  ل

ن ا الى   ات ويست

 ال إجابة

: مكثفة في ات تد

  .مهنية

خالل تن

حفية والقواع

الدولية والوطن الصحفينقل الخبرا -

وتاليهم  قل الخبر ك من خ أدائهم الصح كل ذلك يمكن أن يؤثر في

  .لقواعد األساسية في العمل المهني

 األجنبي هل تفضل المدرب العربي -18

العربي أفض

المتدربي أفضل طيع نقله المعلوم
19.8 16.8 63.4 -- 

سبة لهم، ال المعلومات، فمن ص قدرة 

مات هو األهم بالنسبة لهم وذلك بنسبة  ، لذلك فإن االختيار بين المحاضرين %)63.4(ي

ية والمعلومات االكاديمية وليس على أساس اللغة والجنسية   .ي

وى بالن  لم تكن الجنسية ذات أهمية ق

ملك المعلو

على إيص  وإنما ال

كون على اساس الخبرات العمل

   التدريب وفقا للجدول التالي لمدة الحد األدنى والحد األقصى في تقديرك أعط-19

  : الحد األدنى واألقصى لمدة الجلسة الواحدة بالساعات- أ

 )بالساعة(الحد األدنى  )بالساعة(الحد األقصى
ال 

إجا

أكثر 

من 

ال  نصف

إجا

أكثر 

من 

 نصف 1 1.5 2 2.5 3 1 1.5 2 2.5 3

 3 بة 3 بة

6 4 5.9 2 5 14.9 36.6 25.7 -- -- 1 2 13.9 15.8 46.5 20.8 

 نسبة الوفاق ما بين ساعة ونـصف سـاعة    

، ونصف ساعة للمحاضرة كحد أدنى، وذلك بنسبة        %)20.8(كحٍد أقصى للمحاضرة وذلك بنسبة      

، والحد القـصى    %)46.5(وكذلك كان الحد األدنى لمدة ساعة في المحاضرة بنسبة          %). 25.7(

  %).36.6(لها بنسبة 

أي ان المحاضرات يمكن ان تكون مدتها ساعة على أقصى تقدير ونصف ساعة على أقـل                

  .تقدير حتى ال يفقد المتدرب تركيزه وانتباهه اثناء المحاضرة ويستفيد منها كما ينبغي

مدة الجلسة لم يكن فيها اختالف بين، وانما كانت
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  :الساعات-ب
)بالساعةح    )ساعةبال(حد األدنى 

 الحد األدنى واألقصى لمدة اليوم التدريبي الواحد ب
(د األقصى ال ال

ال 

 إجابة

أكثر 

من 
8 

8 7 6 4 3 ال  1

 

أكثر 

من 
8 

8 7 6 5 4 3 2 1  5  2 

إجابة

4 7.9 10.9 7.9 22.8 10.9 15.8 1 1 2 2 6.9   3.9 5  33.7 16.8 4 20.8 5.9 4 4 

سمت ا بين عدد ساعات اليوم  ي  م

 يمكن أن نصل الى ان اقصى مدة يمكن ان يتوقعها المتدرب هي بنسب متقاربة، ولكن

 1/4 س ثم 1/2عا ثالث استراحات ة لهم 

عوه اثناء  تحاور في فيما قد وذلك الن

  :ورة الواحدة
األقصى باأليام ا

آلراء حيث انق  كان هناك خالف على مدة اليو التدريب

التدريبي و

اعة،ت، بينها سا4هو  ساعات، والحد األدنى بالنسب7

ما بينهم سم.  بين المحاضرات1/4ساعة، ثم  شاط وال  لتجديد

  .المحاضرة

قصى لعدد أيام الدالحد األدنى واأل  - ج
 ام الحد لحد األدنى باألي

ال 

 إجابة

 

 8من 

7 6 5 4 3 2 أك أكثر 7 8 ال  1   8 ثر  6 5 4 3 2 1 

إجا

 بة

 8من 

10.9 40.6 4 15.8 3 7.9 7.9 5 4 8 6.9 5 1 8.9 26.7 4 14.9 4 5 5.9 1 .8 

الحد االدنى بالنسبة للمتدربيين هو  ، يليه وبنسبة غير كبيرة %)26.7(سبة  ك  بن ايام8ان

ب ثالثة اي

ال لذلك %). 40.6(سبة وهي  ا

يمك

نسبة    ، %)18.8(ام 

حد االقصى اليام الدورة فكانت الكثر من   ايام وذلك بن8ما 

  . ايام8 يوماً وكحٍد ادنى 15ن ان تكون مدة الدورة كحٍد اقصى 

  :شهر الواحدالحد األدنى واألقصى لعدد أيام التدريب خالل ال -د

 الحد األدنى باأليام الحد األقصى باأليام
ال 

 إجابة

أكثر 

 8من 

ال  1 2 3 4 5 6 7 8 أكثر  8 7 6 5 4 3 2 1 

 8من  إجابة
14.9 63.4 2 2 10.9 1 2 3 2 - 1 18.8 56.4 - 6.9 - 3 6.9 4 2 

 والحد ،%)56.4(ر هو التدريب اكثر من ايام8 

دورة االقصى متفقة 

حد االدنى لعدد ايام  ال   خالل الشه كان

السؤال %). 64.4( ايام هو 8 الكثر من  مع عدد ايام ال في أي ان تلك النسبة 

  .  ايام كحٍد ادنى8 يوماً كحٍد اقصى و15السابق ويمكن ان يكون عدد ايام الدورة خالل الشهر 
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 :5 ىإل 1  وزنا تصاعديا لدرجة األهمية منأعطسائل التدريب المناسبة في رأيك،  و-20
الوزن  

 األول

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الخامس

ال 

 إجابة

 إلىورش عمل تتوصل 

إعداد إنتاج ، تطبيقات عملية

 إعالمي/صحفي

9.9 14.9 14.9 16.8 40.6 3 

 2 33.7 7.72 22.8 9.9 4 حلقات مناقشة

2.9ات في  مؤسس ز

مجال

يارات ميدانية ل 82. 1

 عملي 

6.8 21.8 15 9.73 

وابجسؤال و

  قيادات

 م

  مع 4 36.6 27.7 17.8 7.9 5.9

/خبراء

 عمليتخصصة في مجال 

 4 32.7 30.7 11.9 14.9 5.9 بأسلوب المحاكاة تطبيقات

من بين المتدربين الذين وجدوا وسائل التدريب المناسبة لهم ووضعوها في الترتيب األول 

  : والثاني كانت النسب كالتالي

  %).9.72(دانية في المركز االول والثاني بنسبة الزيارات المي -

ركز االول والثا   %).24.8ورش العمل ف

ي مجال العمل  .اقل الوسائل تق السؤال والج القيادات المتخص

  

( ني بنسبة - ي الم

صة ف - واب مع ديرا هي

وهنا يجب ان يراعى زيادة عدد ورش العمل في الدورات القادمة وآذلك الزيارات 
  .الميدانية

:وسائل أخرى للتدريب غير ما سبق 20-1

 لم يذكر أي إجابة ذكر وسائل أخرى 
 9.9 89.1

ة لهم  وسائل التدري بة من ذك ت جميعا حول (ب

ل العربية والدول " التبادل االعالمي بين الدول من خالل إتاحة الدورات المتبادلة

.  

ب المناسب روا أهم  ، وقد تركز%)9.9لغت نس

 بين الدو

األجنبية
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 ؟ة الحصول على المادة التدريبيةكيفي -21

ال يشكل  ال إجابة غير  شرط 

ضروري

 

  ضروري فرقا
ت صلك قبل التدريب 61.4 19.8 16.8 2

 تحصل عليها في بداية الدورة 67.3 10.9 10.9 10.9
4 5 رير بالمناقشات يرسل إليك بعد  74.3 

 الدورة

 16.8 تق

5.9 15.8 1 

 

6.8   ريد المشاركين عبر البإلىيرسل  61.4

 ياأللكترون
 المشاركين إلىمطبوعا  44.6 26.7 22.8 5.9

 بالبريد

يرسل 

11. 12.9 10.9  TORالمرجعية  64.4

ق ل

9 إرسال النقاط  

  للجلسات

بل التدريبإلى  مشاركين    ا

بعد الدورة بنسبة  المناق ، %)74.3(  فضلت ان يرسل اليهم

 ارسال المادة العلمية في بداية الدورة، ومجموعة اخرى فضلت ان %)67.3

ترس

ة الدورة ألن المناقشات يمكن ان تفتح مجاالً لبعض 

ال

شات  هناك نسبة كبيرة تقرير ب

( بينما تفضل نسبة 

والعبرة هنا انهم ارادوا المادة العلمية %). 61.4( ل لهم المادة العلمية قبل الدورة بنسبة 

  .معهم اثناء الدورة

 هنا يمكن مالحظة ان المتدربين فضلوا ارسال مادة علمية قبل بداية الدورة لتكون معهم 

 تقرير بالمناقشات لهم بعد نهايوارسال

  . موضوعات التي لم تتوافر في المادة العلمية لهم
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 رأيك؟في مقومات نجاح الصحفي  ما هي -22
محدود  ال إجابة

األه

متوسط 

 األهمية

  هام جدا

 مية

الق للصحفيالذاتية /درات المهنية 92.1 7.9 - -
المؤسسة الصحفية التي حجم واهمية  51.5 42.6 4 2

 يعمل بها
77.2.8 16 5  السياسية واالجتماعية  1 عالقاته
6. يجتماع 20.8  43 3 32.7 ثروته المالية ووضعه اال
16.8 2  في بلدهيجتماع 80.2  1 المناخ السياسي واال
 التي عليم والشهادة الدراسية 41.6  13 2

 ها

.9 42.6 نوعية الت

 عليحصل

-- 16.8 2  ي 81.2  التدريب المستمر والعمل

سية عة  :ح الص

92.1(سبة 

لى الصحفي المبدع واشراكه دائماً في دورات تدريبية لتنمية مهاراته 

الص

 لم يذكر أي إجابة ذكر ع أهمية

عوامل اسا حفي ألرب   نجد ان مجموعة كبيرة ارجعت  نجا

  %)القدرات الذاتية المهنية بن -

 %)81.2(التدريب المستمر والعملي بنسبة  -

 %)80.2(المناخ السياسي واالجتماعي بنسبة  -

  %)77.2(ية بنسبة عالقات الصحفي السياسية واالجتماع -

 وهنا يجب التركيز ع

حفية، وكذلك دورات في العالقات العامة، وكيفية بناء شبكة عالقات مع الصحفي وغيره من 

الواقع التخصصات عن طريق عمل دورات مشتركة بينهم، وتدريب الصحفي على محاولة تغيير 

  .السياسي واالجتماعي عن طريق نشر الوعي من خالل كتاباته الصحفية

   هل هناك عوامل أخرى أكثر أهمية مما سبق لنجاح الصحفي؟22-1

وامل أخرى أكثر
16.8 83. 2

(لنسبة  التي أشارت إلى بعض %) 16.8عن مقومات نجاح الصحفي فقد انقسمت ا

ومات الهامة للصحفي، إلى من قال بأهمية أن يتحلى الصحفي بعدد من المقومات الذاتية، المق

أما 
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أن يكون الصحفي مطلعاً على "، وقد أشاروا على سبيل المثال إلى%)87.5(نت بنسبة 

األحداث الجارية، وأن تكون لديه القدرة على بناء عالقات عامة واسعة مع مختل

وكا

ف شرائح 

 المهنة الم

12.5 ،

حافة "صا  ح  صح أن تكون التشريعات والقوانين المنظمة لل

:ك

ذكر رأيا  تسهم في تقدم الحالة  ي ليال رأ

اإلعالم

ال تؤثر على 

المية 

لى حرية 

لديه موقف إيجابي تجاه المجتمع وذاته، ومستعد لتحمل أعباءجتمع، وأن يكون 

(، وهناك من أشار إلى أهمية المناخ الذي يعمل فيه الصحفي "غوط التي تسببها والض

وخصو

(%

حرية الص في لصال عمل ال

  ".والصحفي نفسه

حكم عملك المهني في بلدك، تعتبلقوانين التي تا -23

قيدا ع

 ر في رأي

الحالة اإلع ية آخر  اإلعالم

 مباشرة

-- 6.9 16.8 24.8 51.5 

ان القوانين التي تحكم عمله%) 51.5(رأت نسبة 

، ونالعمل

في  دا  الحر في

وهنا نالحظ ان القوانين الموجودة تمثل قيدا . انها ال تؤثر مباشرة%) 24.8(سبة 

فة  ية ال يفي عن مل د

  الصحفيين؟ /هل ترى أن حرية التعبير مكفولة لإلعالميين 

ما 

ية  على م الصح تمثل قي

صحا ة الدفاع حر ورات لك مباشراً وغير مباشر على العمل الصحفي، ويجب ع

  .والتعبير في ظل هذا القانون المقيد لهم

24-

ال إجابة إلى حد    نعم ال 
2 36.6 41.6 1 9.8

 )41.6 غير ر وتقريب

لذي ) بالقانون ، أي انه من الضروري

يعمل

 القوانين

اً من %) نجد ان حرية الصحافة غير مكفولة في وجهة نظ المتدربين 

 تقوية الوعي  ا% 36.6(مكفولة لمجموعة اخرى مثلت 

  .ون في ظله وكيفية الدفاع عن حقوقهم

 اإلعالمي في رأيك؟/ود التي تؤثر سلبا على إبداع الصحفي ما أهم القي-25

الوقوع في مشكالت  ال إجابة

بسبب عدم فهم 

ضعف اإلمكانات 

 المهنية

المركزية داخل 

 المؤسسة

ال توجد حرية 

 إعالم

-- 5 12.9 33.7 48.5 
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: د الصحفي السؤال مطابقة للسؤالين السابقين وهي ان اهم قيو

رية االعالم بنسبة  كزية داخل المؤسسات بنسبة %)48.5( نق ، %)33.7(، يليها

المكانات الصحفية بنسبة    %). 12.9( و

  .الية وتدني األجور للصحفيين

المحاكمة بسبب تعرضه لألمور /اإلعالمي للمساءلة/ في تقديرك، هل يتعرض الصحفي-26

الت

ال ال إجابة  نعم

جاءت النسبة الخاصة بهذا

 المرص ح

ضعف ا

، وكذلك تدريب الصحفي "لالمركزية داخل المؤسسات الصحفية" أي انه يمكن عمل دورات 

  . قات االجتماعيةللعمل باقل االمكانات من خالل المهارات الشخصية والعال

ذكر بعض المشاركين عددا آخر من القيود التي تعرقل عملهم المهني، والتي تركزت 

باالساس حول األوضاع الم

  :الية

  

2م الح .77 22.8 -- نقد نظا كم

السياسات العامة للحكومة 49.5 50.5 --   نقد

األسرة /مقاالت وأخبار خاصة بالحاكم 64.4 35.6 --

 حاكمةال

--  61. صادي 4نقد ال نخبة االقت ة 38.6

نظام الحكم  ة القا ص ان

  %).64.4(االت خاصة باالسرة، بينما نشر مق%)77.2(

ة  ستخدام  خدام اسلوب النق ورات للصحفي ن ان نقوم  

  .والرموز لعدم التعرض لتلك المشكالت

 أخرى محظورة إجابةال 

نونية بسبب نقد  هم يتعرضون للمساءل

 الحاكمة بنسبة 

حفيين الذين قالوا كانت نسبة ال

التوري د، أو با ين باست وهنا يمك بعمل د

  حساسة أخرى غير ما سبق؟/ هل هناك أمور محظورة26-1

ذكر أمور 
78.2 21.8 

نسبة التي أشارت إلى عدد آخر من األمور المحظور على الصحفي التطرق لها انقسمت ال

لكل فئة، األولى أشارت %) 14.3(إلى فئات سبع بواقع %) 21.8(وإال تعرض للمساءلة والبالغة 

إلى القوات المسلحة واألجهزة األمنية، والثانية أشارت إلى المساس باألديان، والثالثة تطرقت إلى 
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على المصالح القومية للوطن، فيما أشا" ي تؤثر تأثيرا مباشرالمسائل الت

لخامسة إلى نقد سياسات بعض الدول العربية واألجنبية، والسادسة إلى ال

رت الرابعة إلى الجنس، ا

عالقات العربية العربية  ا

ايا   والسابعة واألخيرة إلى التعرض لشخصيات عامة 

ي في رأجهات التالية في هني  تطوير مناخ 

  

ال غير 

 جابة

و

. خاصة ضمن قض

جابي  يك؟ ما دور ال-27 عملك الم باتجاه إ
دور  

جوهري

دور 

محدود

مؤثر

إ

 2 32.7 34.7 30.7 النقابة

3.8 49.5 24.8منظمات 2 2  حقوق اإلنسان

3.7 41.6 21.8األحزاب السياسي 3 3 ة

 3 31.7 35.6 29.7 البرلمان

 2 21.8 34.7 41.6الح كومة

 4 22.8 44.6 28.7 يةمنظمات عربية ودول

 4 28.7 35.6 31.7 كبار الشخصيات اإلعالمية والصحفيين

 3 20.8 43.6 32.7 اإلعالميين/جمعيات أهلية للصحفيين

ان الحكومة لها دور أساسي وجوهري في تطوير مناخ العمل %) 41.6(ذكرت نسبة 

الميين لها دور جوهري في ان الجمعيات االهلية لالع%) 32.7(الصحفي، يليها في الترتيب نسبة 

، والفئة الرابعة هي %)31.7(كبار الشخصيات االعالمية بنسبة تطوير مناخ العمل المهني، يليها 

النقا

رة من جانب الصحفيين للحكومة،  تكون هناك دورات تواصل وتحسي

وذل

  إيجابى؟

 جهات أخرى إجابةال 

  %). 30.7(بة بنسبة 

ن الصو وهنا يمكن ان 

كما يمكن ان يكون هناك تواصل بين االجيال ك من خالل النقاش واالتصال في تلك الدورات، 

  .الصحفية من خالل دورات مشتركة لالستفادة من خبرات االعالميين القدامى

 هل هناك ذكر جهات أخرى، غير ما سبق، لها دور في تطوير مناخ عمل الصحفيين 27-1

باتجاه 

ذكر 
84.2 15.8 
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قد ذكرت أن هناك جهات أخرى غير الجهات المذكورة تلعب ) %15.8(رغم أن هناك نسبة 

  .دورا في التطوير االيجابي لمناخ العمل المهني، إال أنهم لم يحددوا ايا من تلك الجهات

   إذا كان بكل مهنة ممارسات سلبية، فما رأيك في السلبيات التالية بين مهنتك؟-28

ال  نادرة محدودة شائعة المقولة

 إجابة

7. 372 رات االحترافيةدرات والمهاضعف الق .25 1 1 

4ح سياسية على حساب رسالة  صال

 اإلعالم

السعي لتحقيق م - 3 34.7 .62

اسة ضايا الحس 1 3 431.7. والبعد عن الق  64السلبية 

ر باإلنتماءات الحزبية والسياسية على حساب 

 الموضوعية

التأث 1 4 54.5 40.6

ى حساب قضايا تمام بأخبار وشئون النخبة عل

 الجماهير

االه 1 2 31.7 65.3

  59.4 1 4 35.6ضعف القدرة التنافسية في مواجهة اإلعالم األجنبي

االه 3 9.9 43.6 43.6تمام المبالغ بالصراعات بين الصحفيين واإلعالميين 

 أنفسهم

ج كوادر إعالمية شبابية جديدة  ضعف اال

  ومؤهلة

هتمام بإنتا 2 5.9 22.8 69.3

جهد حقيقي 1 32.85.9   العمل من خالل التليف اإلسراف في  2 .70ون دون

 7 .8.429السطو على أعمال 7.94 5   آخرين وإعادة نشرها

، %)72.3(ضعف المهارات االحترافية بنسبة : ن من اهم السلبيات التي تواجهها الصحافة

كوادر %) مام ببن ضعف نسبة ،

وهنا يمكن ان نقوم بدورات تنمية المهارات االحترافية للصحفي والتأكيد ان بذل  

صحفية  تلك  ومحاو  صح

تلك السلبيات   .ا

كا

 )70.3 يليها العمل دون جهد بنسبة

)69.3.(%

فية بصح اء   يليها  االهت

من خالل كوادر  لة بناء فيين،  المجهود والتميز يبرز الصحفي بين ال

لدورات لتالفي 
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   هل أنت عضو نقابي؟-29

 نعم ال
37.6 62.4 

ن النقابات االمر الذي يدعو للنداء لم يكون%) 37.6(هناك نسبة  وا مشتركين

رد ما يدعمه في حالة اللجوء اليه في النقابات النها من االهمية لكي    .بال

  
  

ال  ممتازة  متوسطة مقبولةمتدن

 في أي م

تجعل لكل ف مشاركة 

، فأشاروا جميعهم إلى %)62.4(أما من أشاروا إلى أنهم أعضاء نقابة والذين بلغت نسبتهم 

.نقابة الصحفيين األردنيين

  :اإلعالم في بلدك خالل العام الماضي/ ما توصيفك العام لحالة حرية الصحافة-30

ةجيدة  ية ب ا إج
21.8 23.8 35.6  - - 18.8

  

   كيف تواجه النقص في المعلومات الضرورية للعمل الذي تقوم به؟-31

 الموضوعات

االجتهاد في 

 تفسيره وشرحه

تحليالت حول 

الموضوع دون 

عنيين الستطالع 

 رأيهم في األمر

ال 

 إجابة

االتصال باألشخاص االتجاه إلى كتابة االكتفاء بالمتوافر   صرف

الم والنظر عن هذه 

التقيد 

 بسرد أخباره
17.8 35.6 13.9 32.7 -- 

  

من المشاركين وسائل أخرى غير تلك المدرجة بالجدول للحصول على األخبار لم يذكر أي 

 .ماتوالمعلو
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  ومات؟ ما أهمية الوسائل التالية في حصولك على األخبار والمعل-32
بةغ دا   إجا ير هام أحياناهام ج ال

 3 2 77.2 17.8 استخدام الهاتف

22الت حرك الميداني 68.3 27.7   

51الب ريد اإللكتروني 80.2 13.9   

ات الهامة ع بعض ا 92.ال لشخصي   7 34.7 55.4 مقابالت م

 3 5 23.8 68.3 الفاكس

92.ال مكتبة 46.5 37.6 13  

باء 83. و   15 41.6 39.6كاالت األن

41ال جهات المختصة 73.3 21.8   

( البريد اإللكتروني بنسبة : كان من أكثر الوسائل المستخدمة للحصول على المعلومات

، ثم التحرك الميداني والفاكس بنسب %)73.3(، يليه الجهات المتخصصة بنسبة %)80.2

  .لكل منهما%) 68.3( تساوية بلغت م

ومن المالحظ هنا انه من غير الممكن في كل الموضوعات استخدام أي من تلك الوسائل، 

لذلك يمكن عمل دورات متخصصة في مختلف المجاالت الصحفية، والوسيلة التي يمكن الحصول 

  .على المعلومات بها في كل مجال

  : وسائل أخرى ذكرها، منها32-1

إجابال   ة ذكر جهات أخرى
31 .7 68.3 

ل أخرى لمواجهة النقص في %) 68.3(ن هناك نسبة  قد ذكرت أن هنا

المع

 نعم ال  إجابةال

ك وسائرغم أ

  .لومات الضرورية في العمل، إال أنهم لم يحددوا ما هي هذه الوسائل

 هل يوجد مركز للمعلومات والبيانات في مؤسستك تلجأ إليه الستكمال إعداد الموضوعات -33

  الصحفية؟

1 86.1 12.9 
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لعدم وجود مركز للمعلومات في المؤسسة التي يعملون بها يمكن %) 86.1(اشارت نسبة 

وهنا يمكن عمل دورة لكيفية عمل ارشيف . اليه الستكمال النقص في أي موضوع ما

صحفي، وكيفية ترتيبه لسرعة استرجاع او احضار معلومات وكيفية البحث في  مواقع خا

ر ى المع

   هل تهتم بالجهة التي تقوم بتمويل تدريب الصحفيين واألعالميين في بلدك؟-34

ال

الرجوع 

ص بال

لومات بسهولة ويس   .النت للحصول عل

اهتم بمعرفة اسمها وخلفية عنها   ال إجابة

ويؤثر ذلك في قراري بالمشاركة 

 من عدمه

 اهتم فالمهم 

 محتوى التدريب

-  46.5 53.5 

ت تهتم أكثر بالمادة العلمية، أما النسبة ) %53.5( نسبة  بالجهة الممولة، و

يؤثر على مشاركتهم من عدمها%) 46.5( البالغة   .فتهتم بالجهة الممولة 

الوزن 

 األول

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الرابع

 ال إجابة

م

االخرى 

إن كانلم تهت

وهو ما 

لذلك يجب ان تكون هناك شفافية في اإلعالن عن الجهة الممولة، وكذلك محاولة تغيير 

  .ة من جانب المتدربيينوجهات النظر تجاه بعض الجهات المرفوض

 إن كنت ممن يهتمون بالجهة التي تمول التدريب فهل لك ان تذكر من يقم -35

بتمويل التدريبات التي تعقد في بلدك للصحفين واألعالميين بالترتيب األكثر 

  فاألقل؟
 

 4 -- 2 49.5 44.6نقابا  ت الصحفيين

لين  سسات الصحفية للعام 58.4 - .8.88 13.9المؤ

  بها

1 9

سات تمويل اجنبية غير 

  حكومية

مؤس 70.3 1 6.9 14.9 6.9

سفارات او هيئات معونة 

اجنبية 

10.9 8.9 6.9 1 72.3 

  حكومية

אא 406 



وكانت من نصيب %) 44.6(  ممن ذكروا الجهات التي تمول الدورات كانت 

ا بنسب فريق ال سسات ا ارق    %).بات

سبق1 التدريب،  تقوم    : جهات 

 جهات  ما سب جابة

النسبة االكبر

ا الصحفيةالنق

35-

13.9(ة  عاملين به لصحفية ل

غير ما 

كبير المؤ

بتمويل 

، يليها وبف

أخرى 

ال إ أخرى غير ق ذكر
51.5 48.5 

ت حول الهيئات والمراكز ، وقد تركز%)48.5(بلغت نسبة من ذكر جهة تمويل التدريب 

الم

؟ ي ا تق ض ا سات ت   وجد

ال إجابة

  .نية بالعمل الصحفيع

 هل ت-36

نعم

وم برعايتها

ال 

ية تدريبات لمشاركة ف

 

مويل ترف  مؤس

 
2 8 8.1 9.9 

وجود مؤسسات تمويل ترفض مشاركتها في اية تدريبات، %) 88.1(بينما نفت الغالبية بنسبة 

  .سؤال التاليي التحفظها على بعض المؤسسات، نشير إلى بعضها ف%) 9.9(أبدت نسبة 

   إذا كانت إجابتك بـ نعم، هل لك أن تذكر مؤسستين منهما مع ذكر السبب؟36-1

 ذكر مؤسسات مختلفة ال إجابة
70.3  29.7

، وقد انقسمت تلك النسبة %)29.7(من رفضوا تمويل بعض الجهات بعينها الى 

يكية، أخرى ترفض تمويل المنظمات ية، فئة ترفض تمويل المؤس

هة، ورابعة ترفض أية مؤسسة أوروبية  الصهيونية، وثالثة ترفض تمويل كل من 

منح

بلغت نسبة 

رسات األم إلى اربع فئات متساو

المنظمات المشبو

  .ازة إلسرائيل

אא   407 



  : النواحي التالية ما رأيك في مستوى هذه االستمارة من-37

ال  ضعيفمتوسط

 إجابة

 جيد 

 -- 1 81.2 17.8 جدية األمور في األسئلة التي طرحتها

 2 65.3 23.8 8.9 صياغتها وأسلوبها 

 1 60.4 32.7 5.9ارتباطها بالواقع الفعلي 

 اإلعالميين/للصحفيين

 1 64.4 24.8 9.9 درجة حياد األسئلة

 3 57.4 29.7 9.9 حجمها

10.9 3 55.4 30.7 أ سلوب تعامل فريق البحث معي

إلـى ان   %) 81.2( ما، حيث أشارت نسبة      جاء تقييم المشاركين في االستمارة غير مرض الى حدٍ        

، %)65.3(مستوى جدية االسئلة المطروحة كان متوسطا، كما ان الصياغة واالسلوب ضعيفان بنـسبة              

  %)57.4(، كذلك حجمها ضعيف بنسبة %)64.4(وودرجة حياد االسئلة ضعيفة بنسبة 

الـصحفيين او االعالميـين     وهكذا فإنه قبل استخدام تلك االستمارة في التطبيق على عدد آخر من             

بأي من الدول العربية، البد من اعادة صياغتها بصورة تجعلها أكثر حيادية، مع مراعاة تناسب حجـم                 

باالضافة الى تدريب الفريق البحثي على التعامل بصورة أفضل مع               السؤال مع مضمونه والهدف منه، 

  .هم كانت متوسطةقالوا ان طريقة معاملت%) 30.7(المشاركين السيما وأن نسبة 

  هل لك أن تذكر أية جوانب أخرى في تقييمك لإلستمارة؟

 ذكر جوانب أخرى في تقييمه لإلستمارة ال إجابة
66.3 33.7 

قالوا بـأن   %) 50(، وانقسمت تلك النسبة إلى      %)33.7(بلغت نسبة من علق على االستمارة إلى        

ض األسئلة بحاجة إلى وضع خيارات أكثـر        آخرون قالوا أن هناك بع    %) 50(االستمارة طويلة جداً، و   

  .أو متابعتها بأسئلة تفصيلية أخرى
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  خلفية أساسية

  السن

  عاما فأكثر50 ما  ال إجابة عا49- 30من   عاما30أقل من 
12.9 1.2--  8 6 

، %)81.2(بنسبة  ) 49- 30(لشريحة العمرية الغالبة هنا هي لمن تراوحت أعمارهم بين 

، ونسبة اخرى %)6( عام بنسبة 50من تجاوزوا سن الـوالشريحة األقل عددا ل

ا

قليلة أقل من 

 الـ

النوع

 ذكر

  %).12.9(  عام وهي 30سن 

  

 أنثى
73.3 26.7 

سبة                ن ض نوع  ة  من  ل عدم توا

ور الذ مت ـيما      ي يعني  يؤثر عل

ب                والتوا ضمان ة، بع جا النوع 

أيا كان  بنوع المب ابة ع ة أس أم  على 

ها ال عينة ة        ضمان مص نى أن ت لبحث ن ال

ة                مر نف المج البح وده ن ن تعبر

  سي

 بة 

عفين ن الذكور أكثر م حيث ال فنسبة البحثية زن العين يعكس الجدو

قد ي            ، األمر حيزة للذك أن العينة  ى نتائج البحث السالشباب األمر الذ

زن يتطل ض األسئل لذلك  الحيدة  بة على  تاثيرا في اال وإن كان لعامل 

حوث  اًذكـر              األول، العمل : أمرين نها  ئلة ال ترتبط االج صياغ

داقية ال وتعبير عفعلي       كون نسبأنثى، والثاني،  ي، بمع مجتمع ا

سه بالنسب ث، واأل ال محل ن في  سبة وج المبحوثين من االناث  فعال ع

  .للذكور

المؤهل الدرا

ال إجاأشار لمؤهله الدراسي
70.3 29.7 

ن ن ذكروا مؤه ن أنه كي ة غت ا  التهم وا

منهم %) 44(منهم حاصلين على مؤهالت فوق الجامعية، وأن حوالي %) 52

" ثانوية عامة" نسبة الحاصلين على مؤهالت متوسطة 

)4

سبة من ن، فتبي من بي عن الدرجة العلمي للمشار أم

(، أن %)70.3(

لتي بل

أتموا دراساتهم الجامعية، وأخيرا جاءت

.(%  
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  سنة التخرج

 2000عام 

 فأحدث

1990-
1999 

 ةال إجاب-1980-1970-1960
1989 1979 1969 

8 16.8 - - - - 3.2

 1999-1990، بينما خريجو %)83.2(  بنسبة 2000نجد ان معظم المتدربين خريجو عام 

  وهذا غير متفق مع النسبة العمرية السابقة %) 16.8(فكانت نسبتهم 

ت الممارسة الفعلية للمهنة

 5أقل من 

أع

5-9 

 أعوام

10-14 

 عاما

15-19 

 اما

20-24 

 عاما

25-30 

 ا

ال 

 إجابة

  سنوا

عامع وام
15.8  38.6 25.7 11.9 4 2 2 

، ومن مارسوها لفترة تراوحت %)15.8( سنوات 5بلغت نسبة من مارسوا المهنة ألقل من 

  %).25.7(  عام نسبة 14-10، ولفترة بين %)38.6( اعوام هى9-5بين 

 يكون له أثر مهم في تبادل الخبرات

ثا الينف لدورات أ ث بالقديم، لكن ه وامتزاج 

  .الخبرة

  ل

  أشار لجهة عمله

وبالطبع المزج بين تلك الخبرات في تدريب واحد قد 

فة من ذوي  كثر ك ي حاجة حديثي العهد ذا  ثقافة الحدي

جهة العم

ال إجابة
64.4 5.3 6

تها%64.4(تراوح عمل نسبة  ما حف شا وا

أو" وا 3.3بنمندوب صحفي، أو مراسل وكا كم

بنسبةلغة

س"حافة من الم)  ن الص ي، أوركين،  بين ام ء كص

حرر،  مدقق لتحرير،%)3(ة سب" الت أنباء سواء 

، %)13.3(بنسبة " كمدير تحرير أو رئيس قسم"، وما بين المديرين %)26.7( " 

ومذيعين ومعدي " كمساعد رئيس تحرير، أو سكرتير تحرير%) "10(ومساعدي مديرين بنسبة 

  %).16.7(برامج بنسبة 
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  ..)تاالسم، عنوان المراسال(ة 

ال إ

البيانات ذاتي

 جابة أشار للبيانات الذاتية
100 - 

ذكر جميع المبحوثين بعضاً من بياناتهم الشخصية كاالسم والعنوان والتليفون، علما أن هذه 

البيانات الذاتية التي قدمها المبحوثون سيتم اإلحتفاظ بها لدى المركز، احتراما للخصوصية، وسيتم 

  .غبين في اإللتحاق باألنشطة التدريبية المستقبليةاستخدامها في اإلتصال بالمشاركين الرا

  اإلعالميين عموما؟/ل لديك أية مالحظات تود إضافتها في موضوع مهارات الصحفيين ه-38

 ال إجابة ذكر مالحظات إضافية
12.9 87.1  

(سبة  ديدا ن ول %)12.9أما عن أهم المالحظات التي ذكرها المشاركو

االهتمام  %) 66.7( نقص "تقريبا إلى 

بصورة  برامج  أو  ا الحقيقي بجوهر خطوات العمل 

المعلومات،  ول ع يتضمن مهارات لغوية، وكيفية صياغة وكيفية

صين في ا رت ن"ية أ  ،3 (%

األمنية من  الدفاع عن "إ الصحفيين  غياب نق غياب حرية الصحافة واإلع

هات األمنية  ".ا

منهم، ح ن، تح

بالصحفي أشار موضوع االستمارة، سواء كان ضعف 

التدريب  نقص  الصحفي،  إلرشاد والتعليم

لى  واضحة، بشكل  الخبر، الحص

3.3(سبة لمهارات اإلعالمو الحاجة إلى مدربين عرب متخص فيما أشا

في لى المشكالت  ابة  الم، و

لصحفيين أمام الج
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  2ملحق رقم 

  تقرير تحليل

ارات االستبيان التي تم إجراؤها مع الصحفيين من مصر 

  :التالي (

ورات؟ 1 أعط وزنا تصاعديا لدرجة (اسمة في تحديد مشارك

  )5 إلى 1ألهمية من 
 

:ي حول

  االحتياجات التدريبية للصحفيين في مصر 

الستمفيما يلي تحليل كمي وكيفي 

، وتناولت األسئلة التالية، التي تم تحليل نتائجها على النحو )صحفيين107

تك في الدما أهم العوامل الح -

ا

الوزن 

 األول

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الخامس

 ال إجابة

 3.7 27.1 4.7 4.7 8.4 51.4 موضوع الدورة

 28 15.9 14 9.3 21.5 11.2 نوعية المدربين

 37.4 13.1 15.9 13.1 10.3 10.3 توقيت التدريب

 41.1 15 14 14 8.4 7.5 المدة الزمنية للدورة

 53.3 15 11.2 9.3 3.7 7.5 مكان التدريب

 47.7 10.3 11.2 8.4 12.1 10.3 الجهة الممولة للتدريب

 44.9 13.1 8.4 17.8 5.6 10.3 الجهة المنظمة

 68.2 11.2 6.5 2.8 2.8 8.4 الجهة الراعية

 58.9 8.4 7.5 9.3 3.7 12.1 حوافز مالية للمشاركين

 53.3 51 5.6 7.5 7.5 11.2  شهادات للمشاركين

تت 11.2 4.7 2.8 4.7 16.8حمل الجهة نفقات 

 اإلعاشةاال

59.8 

ل ونتقا

  :ويوضح الجداول السابق عدة أمور

أولها، أن اهتمام الغالبية بموضوع الدورات كان أعلى من اهتمامهم بمكان التدريب، أو 

التكلفة، ويؤكد ذلك على أن الصحفيين قد يقبلون دورات تدريبية إذا كانت موضوعاتها هامة 
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أي أن الجهات التدريبية يمكن أن تعقد دورات .  كثيرا بمكان التدريبوتمس عملهم، وال يتأثرون

 تركز هذه الجهات على اختيار تدريبية للصحفيين في أماكن معقولة وغير مكلفة، واألهم أن

ال

الدورات، واعتبروا أن لهذا األمر  فيين اهتموا بوجود شهادات

مالئهم بعد حضورهم دورات تدريبية  ة في عملهم والترقي واكتساب مكانة أفض أه

متك

  .موضوعات الهامة للصحفيين

ثانيها، أغلب الصح في نهاية 

ل بين ز مية كبير

  .ررة كذلك هناك اهتمام بنوعية المدربين، وأن تتحمل الجهة المنظمة نفقات االنتقال واإلعاشة

  )2( هل تجيد لغة أجنبية جدول 2-1

  نعم
 

 ال إجابة ال

75.7 21.5 2.8  
 

ن لغة أجنبية ثانية، وهو متوافق مع ما ابق أن غالبية الصحفيين يجيدويوضح الجدول الس

تتطلبه مهنة الصحافة التي تحتاج إلى مزيد من اإلطالع والمتابعة لألحداث العالمية والتي تتطلب 

  .إجادة لغة أجنبية على األقل

  )3(جدول : ، ما هي.. في حالة اإلجابة بـ نعم2-2

جيد   جيد  متوسط  ضعيف    اللغة

  داج

ال   ممتاز

  إجابة

  20.6  7.5  16.8  24.3  29  1.9  القراءة

  19.6  5.6  15.9  26.2  29  3.7  الكتابة
  اإلنجليزية

  24.3  4.7  14  29  22.4  5.6  التحدث

القرا  82.2  3.7  1.9  3.7  4.7  3.7  ءة

الكتاب  86  3.7  0.9  1.9  1.9  5.6  ة

الف  رنسية

  0.9  1.9  5.6  4.7  التحدث  84.1  2.8

في القراءة  من الجد ول ال هناك ضعفاً ف اإلنجليزية 

والك

والفرنسية  ي اللغتين سابق أن يتضح

  . تابة والتحدث، ولكن اللغة الفرنسية أكثر ضعفا لدى الصحفيين المصريين
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  لغة أخرى

  ال يوجد أي لغة أخرى  ذكر لغة أخرى غير ما سبق
4.7  95.3  

يزية هما األكثر  انتشارا بين الصحفيين المصريين، من

ة جداً ال تتجاوز  بخالف هاتين اللغتين ولكنها البعض على إجادة لغة أخ و

أخرتين هما، األلمانية 7 ين، حيث توزعت بين ل ن إجمالي المبحوثين من

بنس

 الواضح أن اللغتين الفرنسية واالنجل

رى  نسبة ضعيف إن أكد 

غتين  م% .4 الصحفي

في المصري يكتفي بإجادة ، وهو ما يعني أن الصح%)16.7(، والعبرية بنسبة %)83.3(بة 

  .اللغات األكثر انتشارا في العالم، وإن كان يحتاج إلى تدريب ودورات إلتقان هذه اللغات

   هل حضرت دورات تدريبية في المجاالت التالية؟-3
 ال  إجابة ال  نعم  

  24.3  33.6 42.1 اإلعالمي/العمل الصحفي

 31.8 34.6 33.6 حقوق اإلنسان

 13.1 48.6 38.3ا لوعي القانوني

عن حرية التعبير والصحافة 20.6 43.9 35.5  ا لدفاع 

لغ 43 29 28 ات أجنبية

 23.4 25.2 51.4 حاسب وإنترنت

  :يوضح الجدول السابق عدة أمور

أوالً، يولي الصحفيون المصريون اهتماما كبيرا بالدورات التي تركز مباشرة على العمل الصحفي 

دة الوعي بالمهارات واألساليب الحديثة في هذا المجال، باإلضافة إلى عالمي رغبة منهم في زيا

تمام بالدورات التي ترفع من مهارات الصحفي في المجاالت المساعدة لتسهيل العمل الصحفي مثل 

  .رات الخاصة بالحاسب اآللي

واإل

االه

الدو

وني، ويعتبر هذا ثانيا، يتضح أن الصحفيين المصريين ال يهتمون بالدورات الخاصة بالوعي القان

ي  قصور

ي   . الوعي

اً في االهتمام بكامل منظومة العمل الصحفي، وبالتالي يحتاج المبحوثين إلى دورات أكثر ف

 القانون

אא 414 



  ذكر دورات أخرى غير ما سبق

 ال إجابة ذكر دورات أخرى
21.5 78.5 

ث، اوي دورات ثالهي بالتس%) 21.5(وكانت الدورات األخرى التي شاركوا فيها نسبة 

مجتمع والبيئة، أما ثالثها  عداد واإلخراج التلفزيوني،  إح

سة عن االتحاد االوروبي   .فك

وثانيها في تنمية ال داها في اإلنتاج واإل

انت درا

  )والجهة التي نظمتها( في حال اإلجابة بـ نعم اذكر أهم ثالث دورات 3-1

 ال إجابة ذكر دورات شارك فيها
60.7 39.3 

، وانقسمت تلك الدورات حسبما %)60.7(لقيه دورات تدريبية أخرى بلغت نسبة من ذكر ت

: ثة، األولى تتعلق بتنمية مهارات العمل االعالمى، إلى فئات ثال%)33.3(ذكروا، بنسب متساوية 

السيما"

ك"

سبة  مع %) 5(عن  المنظم في مقد مؤسسات

عدب ة، جمعية  الموارد قانونية  لالستش ة جمعية ال

: مثل"عدد من المؤسسات الدولية عربية كانت %) 27.6(، تلتها بنسبة "بة الصحفيين

، "غرفة التجارة األمريكية، منظمة الصحة العالمية: مثل"أم أجنبية " حافة العربية

الرسمية 1.(ت  وم جاءت المؤس يمية ناص

مومة  س الق القاهرة، عدد "، و ة الالحقة  ، وفي

  ".جريدة آفاق عربية، والوطن: مثل%) "13.8(صحف العربية بنسبة 

  اإلعالميين في بلدك؟/ هل هناك جهات متخصصة في اإلعداد المهني للصحفيين-

ن

، والثانية موضوعات ذات طبيعة سياسية " في اإلعداد واإلنتاج واإلخراج التلفزيوني

: ، فيما أشارت الثالثة إلى موضوعات اجتماعية"سياسيا واقتصاديادراسة االتحاد االوروبى 

"  ".كتنمية المجتمع والبيئة

متها بن المجت ة لتلك الدورات فكان الجهات .34أما 

المسا وتنمية  البشري ارات ال مصرية  ال:"يل المدني من ق

القانونية، نقا

منتدى الص

ر للعل كأكاد"  سات  %)24 بعض وبنسبة متقاربة بلغ

جاء  والطفولة المرتب ومي لأل جامعة  والمجل عسكريةال

من ال

4

 ال  إجابة ال  عم 
36.4 54.2 9.3 

وضح الجدول السابق أنه هناك تضارب في المعلومات حول وجود جهات متخصصة في ي

ي مصر، فهناك نقص في المعلومات حول وجود جهات اإلعداد اإلعداد المهني للصحفيين ف
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هات وهذا النقص في  ال

ية مشتركة بين هذه ال جهات والصحال

  : في حالة اإلجابة بـ نعم، اذكر ثالثة منها وما تقوم به تحديدا4-1

 ال إجابة ذكر جهات متنوعة

مهني للصحفيين، وقد يعود ذلك إلى ضعف اإلعالن عن هذه الج

معلومات مسئول  .فيين

37.4 62.6 

عدد من %) 37.4(وعن أهم الجهات المتخصصة في اإلعداد المهني للصحفيين، ذكرت نسبة 

جمعية خريجي : "مثل%) 47.1حوالي،(الجهات، منها ما ينتمي إلى مؤسسات المجتمع المدني 

عدد من المؤسسات الرسمية %) 25(، كما جاءت بنسب متساوية "الصحافة، نقابة الصحفيين

: مثل"، وعدد من المؤسسات الدولية عربية كانت "مثل مؤسسة األهرام، وكلية اإلعالم: "المحلية

لمؤسسات ، فضال عن ا"المركز الدولي للصحافة: مثل"، أم أجنبية "شبكة انترنيوز العربية

ممن أشاروا لجهات أخرى %) 8.3(والتي أشار لها " مثل جريدة آفاق عربية"اإلعالمية 

  . متخصصة في اإلعداد المهني للصحفيين واإلعالميين

وعن أهم ما تقوم به جهات اإلعداد المهني، فهو دورات لتنمية مهارات العمل الصحفي 

ي والتحقيقات، مهارات المقابلة الصحفية صياغة الخبر الصحف: "ومن قبيل ذلك%) 21.4بنسبة،(

، فضال عن "والتحقيق الصحفي، فنون التحرير الصحفي، وتجاوز صعوبة نقص المعلومات

مثل مراقبة االنتخابات البرلمانية، : "الدورات المعنية بتحليل بعض األحداث السياسية

مع %) 27.3الي، حو(، وذلك بنسبة متساوية "والموضوعات العسكرية، والتعديل الدستوري

مثل الشباب والمشاركة السياسية، والعنف "الدورات المعنية بالموضوعات ذات الطابع االجتماعي 

الحماية القانونية : "، مثل%)24.2بنسبة، (، وأخيرا دورات التوعية "الفلسطينية" ضد المرأة

 .للصحفيين، أهمية العمل الحر، الحاسب واإلنترنت

  " فيينالوعي القانوني لدى الصح

   هل ترى أنك على دراية كافية بأهم القوانين التي تحكم عملك المهني؟-5

 ال  إجابة إلى حد ما ال  نعم 
19.6 18.7 60.7 0.9 

ممن هم على دراية بأهم القوانين التي تحكم % 19.6نسبة ضعيفة من المبحوثين ال تتجاوز 

دريبية ذات محتوى قانوني على العمل الصحفي، ومن ثم يتضح تأثير ضعف تعرضهم لدورات ت
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درايتهم بالقوانين الحاكمة في العمل الصحفي؛ ولذا من الضروري معالجة هذا النقص في 

  .   الدورات ذات الموضوع القانوني

 إذا كانت إجابتك بـ نعم أو إلى حد ما، هل ترى أنها تشكل قيودا على حريتك في إبداء 5-1

  الرأي أو تمنع من ترقيك المهني؟

 ال  إجابة ال  م نع
43.9 37.4 18.7 

يوضح الجدول السابق أن من هم على دراية بالقوانين الخاصة بالعمل الصحفي ترى النسبة 

أن هذه القوانين لها تأثير سلبي على حرية الرأي أو على الترقي، وبالتالي % 43.9الكبيرة منهم 

هناك نسبة ال يستهان بها من رأت فهناك درجة من عدم الرضا عن هذه القوانين في مصر، ولكن 

 في التعبير عن آرائهم نعكس ذلك وهي التي ترى أن هذه القوانين ال تحد من حرية الصحفيي

  %. 37.4بحيادية وهي تمثل 

  ع مشكالت تراها في تلك القوانين؟ إذا كانت إجابتك بـ نعم، هل لك أن تذكر أرب5-2

 ال إجابة ذكر مشكالت متنوعة
35.5 64.5 

من المشاركين، في %) 35.5(مثل أهم ما يواجه الصحفيين من مشكالت كما ذكرت نسبة وت

المواد القانونية التي تؤدي إلى حبس : مثل" ضعف البنية القانونية المحفزة للعمل الصحفي

، وبالنسبة نفسها قصور محددات العمل %)16.7(وذلك بنسبة " الصحفي، قانون الطوارئ

، أما "ضوعات بدون وجه حق، عدم وجود معايير واضحة للترقيمصادرة المو: من"الصحفي

: من قبيل"النسب المتبقية فانقسمت بالتساوي أيضا بين من أشاروا إلى بعض المشكالت اإلدارية 

سيطرة : مثل"سوء العالقات بين المحررين ورؤساء التحرير، فضال عن عدد من مظاهر الفساد 

%) 33.3(، وذلك بنسبة "جال األعمال على بعض الصحفالدولة على وسائل اإلعالم، سيطرة ر

  .  لكل منها

  اإلعالميين في رأيك؟/ هل هناك جهود تدريبية كافية لتعزيز الوعي القانوني للصحفيين-6

 ال  إجابة ال  نعم 
4.4 93.5 1.9 
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يرون أنه ليس هناك جهود % 93.5يوضح الجدول السابق أن النسبة الكبرى من الصحفيين 

 بصفة عامة، وقد يكون ذلك سببا نية كافية لتعزيز الوعي القانوني للصحفيين أو اإلعالمييتدريب

  .لما أبداه الصحفيون من ضعف الوعي باألطر القانونية الخاصة بالعمل الصحفي

   إذا كانت إجابتك بـ نعم، هل لك أن تذكر بعضا من هذه الجهود؟6-1

 لم يذكر أي إجابة ذكر بعض الجهود
13.1 86.9 

ذكرت نسبة ضعيفة من المبحوثين مجهودات خاصة بالوعي القانوني في حدود ضيقة جداً فلم 

فقط من إجمالي عينة المبحوثين، أما الجهود التدريبية % 13.1يذكر أي من هذه الجهود سوى 

من المشاركين، %) 13.1(األخرى التي تتم لتعزيز الخلفية القانونية للصحفيين كما أشارت نسبة 

، %)66.7(وذلك بنسبة " ندوات ومؤتمرات وملتقيات قانونية" راوحت بين اللقاءات النقاشية فت

  %). 33.3(وبين الدورات المتخصصة بنسبة 

أعط وزنا ( إذا كنت ترغب في تعزيز خلفيتك القانونية، فما أهمية هذه المقترحات؟ -7

  )5 إلى 1تصاعديا من 
 ال إجابة الخامسالوزن  الرابعالوزن  ثالثالالوزن  الوزن الثاني الوزن األول 

 5.6 14 17.8 23.4 23.4 15.9 محاضرات

تدريب عملي 

على كيفية 

التعامل مع 

 القوانين

29 23.4 12.1 12.1 20.6 2.8 

 5.6 12.1 27.1 19.6 24.3 11.2 نماذج محاكاة

مطبوعات 

إرشادية 

 مبسطة

22.4 22.4 23.4 18.7 11.2 1.9 

ل السابق اهتمام المبحوثين بالتدريب العملي على كيفية التعامل مع يتضح من خالل الجدو

القوانين، وبالتالي يغلب األسلوب العملي على تفكيرهم كصحفيين وقد يعود ذلك إلى أن التجربة 

العملية في الغالب تكون أكثر ثباتا ووصوال إلى فكر وعقل المتدرب، كذلك هي األقرب إلى 

  .التأثير في أقل وقت ممكن
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  :من كان له رأي آخر في الوسائل األكثر فائدة للتدريب غير ما سبق

 لم يذكر أي إجابة له رأي آخر
20.6 79.4 

وتمثلت الوسائل األخرى التي يمكن أن تسهم في تعزيز الخلفية القانونية للصحفيين كما 

نة، عدد من الخيارات اندرجت تحت ما يسمى بأحكام وقوانين المه%) 20.6(ذكرت نسبة 

وتراوحت هذه الخيارات بين إعداد كتيبات عن قوانين المهنة، وإعداد ورش عمل حول كيفية 

التعامل مع القوانين، فضال عن اإلشارة إلى أهمية اإلسراع بتعديل القوانين التي تحمى 

  .الصحفيين

   هل هناك دورات تدريبية توجه للصحفيين في بلدك؟-8

 ال  إجابة ال  نعم 
68.2 27.1 4.7 

اختلف المبحوثون حول وجود دورات تدريبية متخصصة توجه إلى الصحفيين في مصر، 

أن هناك بالفعل دورات متخصصة في العمل الصحفي، بينما % 68.2فترى النسبة الكبرى 

من المبحوثين ال يعلمون عن هذه الدورات وبالتالي قد تكون هذه الدورات موجودة % 27.1

و لم تلق تغطية إعالمية فلم تصل إلى عدد كبير من الصحفيين، أو بالفعل ولكن ليست منتشرة أ

  .أن تأثيرها ليس ملموساً وبالتالي لم يعلم بوجودها الكثير من المستهدفين بها

  اإلعالميين في بلدك، عموما؟/ ما تقييمك للدورات التدريبية الموجهة للصحفيين-9
 ال إجابة جيد متوسط ضعيف 

 23.4 17.8 36.4 22.4 بهاتكلفة وشروط االلتحاق 

 27.1 27.1 29 16.8 طبيعة الجهات القائمة عليها

 26.2 15 29.9 29 استفادة المشاركين فيها من الناحية المهارية والمهنية

 27.1 2.8 15 55.1 دورها في الترقي الوظيفي للمشاركين فيها

 25.2 2.8 15 57 إمكانية توفير فرص عمل لمن يلتحق بها

 28 16.8 44.9 10.3 لمدربين عمومانوعية ا

 27.1 14 45.8 13.1 طرق ووسائل التدريب المستخدمة

 29 20.6 33.6 16.8 المدة الزمنية للدورة التدريبية

 20.6 11.2 56.1 12.1 توقيت عقد الدورات

  :وبخصوص تقييم المبحوثين للدورات الموجهة لهم، فيتضح من الجدول السابق عدة أمور
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 ترى أن المستوى المتوسط يغلب على كل من؛ تكلفة حضور هذه الدورات بنسبة، كذلك الغالبية-

الحال بالنسبة إلى طبيعة الجهات القائمة على هذه الدورات، ويرون أن مستوى االستفادة من هذه 

الدورات متوسطة وبالتالي قد ال تزيد من المهارات الفنية الداعمة للعمل الصحفي كذلك ليس لها دور 

من المبحوثين كذلك ال يمكن االعتماد % 55.1اسم في الترقي الوظيفي على اإلطالق بتأكيد حوالي ح

من % 57على هذه الدورات بشكل رئيسي في الحصول على فرصة عمل حيث يرى ما يقرب من 

المبحوثين أن فرصة الحصول على عمل من خاللها ضعيفة، ولذا قد ال يقبل عليها كثير من 

  .الصحفيين

ن ناحية اإلجراءات وإدارة هذه الدورات، يرى المبحوثين أن مستوى المدربين القائمين عليها م-

متوسط، كذلك بالنسبة إلى الطرق المستخدمة في التدريب واألدوات الالزمة لذلك فهي متوسطة 

يت من المبحوثين، وهو نفس الحال بالنسبة إلى المدة الزمنية للدورة وتوق% 45.8المستوى كما يرى 

عقدها، وبالتالي فالتقييم العام للدورات التدريبية التي تعقد في مصر والخاصة بالسادة الصحفيين فهي 

متوسطة المستوى من وجهة نظر المخاطبين بها، ولذا فمن الضروري إعادة النظر في المحتوى 

  .الخاص بالمادة التدريبية وفي أدوات التدريب والقائمين عليها

  في التدريب غير ما سبقتقييم جوانب أخرى 

 لم يذكر أي إجابة ذكر جوانب أخرى
17.8 82.2 

من المشاركين في نواحي التقييم األخرى للدورات التدريبية، جاء عامل %) 17.8(وكما ذكر 

، %)66.7(بنسبة " سواء اإلعالن عن مواعيدها، أو اإلعالن عن إجراءات االلتحاق بها"اإلعالن 

السيما فيما يتعلق بمالئمة التدريب مع االحتياجات الحقيقية %) 33.3(بة وجاء عامل المالءمة بنس

  .للصحفيين

   هل تتذكر أسماء مدربين متميزين في مجالك المهني؟-10

 لم يذكر أي إجابة ذكر أسماء مدربين
49.5 50.5 

مـن  %) 49.5(وعن األسماء الخاصة بالمدربين على العمل الصحفي، فقد ذكـرت نـسبة             

أشـرف صـالح،    / الـدكتور %) 5( أسماء مدربين كان في مقدمتهم بنسب متـساوية          المشاركين

/ صفوت العالم، والدكتور  / الدكتور: كل من %) 3.8(فاروق أبو زيد، جاء بعدهم بنسبة       / واألستاذ

: جاء ثالثة عشر مدربا آخر مـنهم  %) 2.5(أسامة خليل، وبنسب متساوية     / جالل عيسى، األستاذ  
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علـي  / هويـدا مـصطفى، الـدكتور   / مجدي الجالد، الـدكتورة   / ي، األستاذ نجاد البرع / األستاذ

سامي عبد العزيز، كما جاء بنسب متطابقة أيضا سبعة وثالثون آخرون مـن             / الصاوي، الدكتور 

حاتم / طارق البشري، األستاذ  / حسين أمين، المستشار  / ماجي الحلواني، الدكتور  / الدكتورة: بينهم

  .صدقي

  اإلعالميين؟/اد سلسلة أدلة استرشادية للصحفيين ما رأيك في إعد-11

غير ضرورية  مهمة ومطلوبة

 عموما

 ال إجابة رأي آخر

79.4 16.8 0.9 2.8 

يوضح الجدول السابق تأكيد الغالبية الكبرى من المبحوثين على أهمية وجود أدلة استرشادية             

 األخرى حول أهمية إعـداد      تساعد الصحفيين على أدائهم لعملهم الصحفي وقد بلغت نسبة اآلراء         

، حيث ذكر أصحاب تلك النسبة عدد من الموضوعات التـي يجـب أن              %)0.9(أدلة استرشادية   

كتيبـات  "إعداد أدلة معلوماتية    : تحظى باهتمام الجهات المعنية وانقسمت تلك الموضوعات ما بين        

بين إعـداد أدلـة     ، وما   %)80(، وذلك بنسبة    "عن قواعد العمل الصحفي، أدلة بأسماء الصحفيين      

القوانين التي تتعلق   "، وأدلة قانونية    "دليل بالموضوعات التي تحظى بقدر أكبر من األهمية       "تنموية  

  .لكل فئة%) 10( ، وذلك بنسب متساوية بلغت "بالعمل الصحفي

  اإلعالميين؟/كتب مهنية تعزز قدرات الصحفيين/ ما رأيك في طريقة توزيع أدلة-12

 ةال إجاب هامة الطريقة

 59.2 40.2 توزع لكافة الصحفيين، ومجانا

 77.6 22.4 توزع بناء على طلب الصحفي، ومجانا  

 85 15 تباع بثمن رمزي

 87.9 12.1 تباع بخصم خاص للصحفيين

 74.8 25.2 تباع بسعر التكلفة

يوضح الجدول السابق أهمية توزيع األدلة على أكبر عدد من المستفيدين، ولذا ترى النسبة 

لكبرى من المبحوثين أهمية توزيع هذه األدلة على كافة الصحفيين وأن يكون ذلك بدون أي ا

، ومن ثم فإن توزيع هذه األدلة بدون تكلفة مادية قد يضمن %40.2مقابل مادي وذلك بنسبة 

  .وصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين

  ياتك؟ إذا كنت ترغب في المشاركة في دورات تدريبية، فما هي أولو-13
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غير  نوعا ما ضروري 

 ضروري

 ال إجابة

 9.3 1.9 20.6 68.2 لرفع الكفاءة المهنية

 11.2 0.9 26.2 61.7 لزيادة الوعي القانوني

 5.6 6.5 33.6 54.2 لزيادة المهارات التقنية مثل الحاسوب واإلنترنت

المتخصصة يوضح الجدول السابق أن إقبال الصحفيين المصريين على الدورات التدريبية 

تأتي في المقام األول لرفع الكفاءة المهنية وزيادة المهارات الخاصة بالعمل الصحفي وذلك بنسبة 

، ثم يأتي في الترتيب الثاني المهارات الداعمة أيضا للعمل الصحفي والتي تعمل على 68.2%

دورات تسهيل هذه األعمال مثل مهارات الحاسب اآللي واالنترنت، ثم تأتي في المؤخرة ال

الخاصة بزيادة وتنمية الوعي القانوني، وبالتالي يفهم من ذلك أن الصحفيين يهتمون بالدورات 

  .المتخصصة وذات التأثير المباشر على العمل الصحفي

  دورات أخرى

 لم يذكر أي إجابة ذكر دورات أخرى 
29 71 

من %) "83.3(تنمية المهارات بنسبة : أولويات أخرى للتدريب هي%) 29(ذكرت نسبة 

، "دورات اللغة، االطالع على الدراسات المتخصصة، االقتداء بمزايا الصحافة األجنبية: قبيل

  .منهم%) 16.7(فضال عن التوعية السيما بأسس العمل الصحفي، وذلك كما أشار 
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 وزنا تصاعديا لدرجة أعط تقديرك؟ فيالمدرب  "نجاح" فيما أهمية هذه العوامل  -14

  5 إلى  1األهمية من 
الوزن  

 األول

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الخامس

ال 

 إجابة

أن يكون من الشخصيات 

 العامة المرموقة

29.9 15.9 14 8.4 24.3 7.5 

على إيصال أن يكون قادرا 

 األفكار والشرح

24.3 13.1 14 11.2 24.3 13.1 

 فيعملية أن يكون ذا خبرة 

 مجال ال

11.2 10.3 15.9 7.5 15 40.2 

أن تكون أفكاره متوافقة مع 

 أفكاري

6.5 15.9 24.3 16.8 18.7 17.8 

 25.2 18.7 20.6 12.1 15.9 7.5 أن يشجع الحوار والنقد الحر

 54.2 15 5.6 9.3 7.5 8.4 لغته سليمة ومفهومةأن تكون 

 41.1 16.8 8.4 4.7 13.1 15.9 أن يكون حسن المظهر والهيئة

  14  16.8  14  17.8  16.8  20.6 )دكتوراه(ية عالية درجته العلم

من المفيد لنجاح التدريب تحديد خصائص المدرب الناجح من وجهة نظر المتدربين، وبقراءة 

  :الجدول السابق تتضح العديد من األمور

 تأكيد نسبة كبيرة من المبحوثين على أن يكون المدرب في المقام األول قادرا على -1

  .وواضح من ناحية الشرح والتفسيرإيصال األفكار 

 من العوامل المساعدة على نجاح المدرب وقدرته على التأثير في المتدربين وتوصيل -2

األفكار إليهم، قدرته على تشجيع الحوار والنقد الحر، كذلك أن تكون لغة المدرب سليمة 

أساسيا في تميز بعض ومفهومة، ومن الممكن أن تلعب الخبرة العملية في المجال الصحفي عامال 

  .المدربين
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  5إلى1  وزنا تصاعديا منأعط تدريب متعمق إلى تحتاج فيها التيما أكثر الموضوعات -15
الوزن  

 األول

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الخامس

ال 

 إجابة

القواعد العلمية 

 للمهنة

18.7 16.8 15.9 19.6 17.8 11.2

خبرات عملية 

إعالميين /نلصحفيي

 نفس فيوطنيين قدامى 

 عمليمجال 

16.8 13.1 17.8 20.6 26.2 5.6 

 القانونياإلطار 

 لعمليالحاكم 

15.9 13.1 18.7 18.7 26.2 7.5 

أساليب وقواعد 

 المؤسسة فياإلدارة 

  أعمل بهاالتي

15 17.8 46.7 10.3 8.4 1.9 

خبرات عملية من 

مؤسسات دولية متميزة 

 عملي مجال في

13.1 17.8 16.8 16.8 26.2 9.3 

بخصوص الموضوعات التي تتطلب تدريباً عملياً كي يستفيد منها الصحفيين في مجال 

 العملية في المؤسسات الدولية المتميزة في المجال الصحفي تعملهم، فقد اهتم المبحوثين بالخبرا

، وكذلك القواعد وعلى نفس المستوى من االهتمام تأتي الخبرات العملية للصحفيين الوطنيين

  .العملية للمهنة وما تتطلبه من اإللمام باإلطار القانوني الحاكم للعمل الصحفي

   هل تفضل المدرب العربي أو األجنبي؟-16

ال تهم الجنسية أو اللغة المهم من يمتلك  األجنبي أفضل العربي أفضل

 المعلومات ويستطيع نقلها إلى المتدربين

 ال إجابة

29 13.1 56.1 1.9 
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كان هناك توافق بين عدد كبير من المبحوثين على أن جنسية المدرب ليست عامال أساسيا 

في نجاح المدرب في التأثير في المتدربين بقدر تأثير الصفات التي يتمتع بها المدرب بصرف 

  .النظر عن اللغة التي يتحدث بها أو الجنسية التي ينتمي إليها

  : لمدة التدريب وفقا للجدول التالي تقديركفيصى  الحد األدنى والحد األق أعط-17

 : الحد األدنى واألقصى لمدة الجلسة الواحدة بالساعات- أ

 )بالساعة(الحد األدنى  )بالساعة(الحد األقصى
ال 

 إجابة

أكثر 

 3من 

ال  نصف 1 1.5 2 2.5 3

 إجابة

أكثر 

 3من 

 نصف 1 1.5 2 2.5 3

25.2 0.9 - 1.9 10.3 18.7 36.4 6.5 18.7 - 0.9 - 11.2 9.3 49.5 10.3 

هناك شبه اتفاق بين المبحوثين على أن الوقت المناسب للجلسة الواحدة في التدريب هو ساعة 

  .واحدة فقط

  : الحد األدنى واألقصى لمدة اليوم التدريبي الواحد بالساعات-ب

 )بالساعة(الحد األدنى  )بالساعة(الحد األقصى
ال 

 إجابة

أكثر 

من 
8 

ال  1 2 3 4 5 6 7 8

 إجابة

أكثر 

من 
8 

8 7 6 5 4 3 2 1 

2.8 1.9 31.8 4.7 17.8 13.1 12.1 10.3 2.8 2.8 0.9 - 29.9 21.5 12.1 2.8 12.1 10.3 9.3 0.9 

يوضح الجدول السابق أن النسبة الكبرى من المبحوثين اتفقوا على أن مدة اليوم التدريبي 

  .ة ساعات تدريبي8المثالي هي 

  : واألقصى لعدد أيام الدورة الواحدةالحد األدنى - ج

   الحد األدنى باأليام الحد األقصى باأليام
ال 

 إجابة

أكثر 

من 
8 

ال  1 2 3 4 5 6 7 8

 إجابة

أكثر 

من 
8 

8 7 6 5 4 3 2 1 

24.3 35.5 1.9 11.2 5.6 7.5 7.5 4.7 0.9 0.9 23.4 15.9 7.5 7.5 2.8 3.7 4.7 14 11.2 9.3 

  .الدورة التدريبية من وجهة نظر المبحوثين فيرون أنها يجب أن تتجاوز ثمانية أيامأما بالنسبة لعدد أيام 

  : الحد األدنى واألقصى لعدد أيام التدريب خالل الشهر الواحد-د

 الحد األدنى باأليام الحد األقصى باأليام
ال 

 إجابة

أكثر 

 8من 

ال  1 2 3 4 5 6 7 8

إجا

 بة

أكثر 

 8من 

8 7 6 5 4 3 2 1 

31.8 34.6 9.3 1.9 4.7 7.5 2.8 - 3.7 3.7 29 26.2 6.5 6.5 3.7 0.9 13.1 9.3 2.8 1.9 
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يرى المبحوثون أن العدد المناسب أليام التدريب خالل الشهر يجب أن تكون أكثر من ثمانية 

  .أيام
  

  5 إلى 1  وزنا تصاعديا لدرجة األهمية منأعط  رأيك،فيوسائل التدريب  المناسبة  -18
الوزن  

 األول

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الخامس

ال 

 إجابة

 إلىورش عمل تتوصل 

إعداد إنتاج ، تطبيقات عملية

 إعالمي/صحفي

29.9 14 14 7.5 27.1 7.5 

 7.5 14 10.3 30.8 28 9.3 حلقات مناقشة

زيارات ميدانية لمؤسسات 

 عملي مجال في

23.4 15 15.9 21.5 15 9.3 

قيادات /راءج مع خب &س 

 عملي مجال فيمتخصصة 

8.4 11.2 19.6 29.9 20.6 10.3 

 11.2 28 21.5 13.1 12.1 14 تطبيقات بأسلوب المحاكاة

يرى المبحوثون أن وسائل التدريب ذات التأثير الكبير في استيعاب المادة التدريبية تكمن في 

  .عم مهارات الصحفي العمليةأسلوب المحاكاة وورش العمل والتي تحتوي على تطبيقات عملية تد

  

  وسائل أخرى للتدريب غير ما سبق

 لم يذكر أي إجابة ذكر وسائل أخرى 
7.5 92.5 

من المشاركين هي تبادل %) 7.5(وكانت أهم وسائل التدريب األخرى كما ذكرتها نسبة 

  .الخبرات مع صحفيين أجانب أو عرب يعملون في دول متقدمة
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  ؟دة التدريبيةكيفية الحصول على الما -19
غير  ال يشكل فرقا ال إجابة

 ضروري

  ضروريشرط 

 تصلك قبل التدريب 49.5 19.6 16.8 14
  بداية الدورةفيتحصل عليها  65.4 4.7 9.3 20.6
 تقرير بالمناقشات يرسل إليك بعد الدورة 46.7 14 19.6 19.6
 المشاركين عبر البريد إلىيرسل  32.7 15 28 24.3

 األلكترونى
  المشاركين بالبريدإلىيرسل مطبوعا  30.8 16.8 25.2 27.1
للجلسات  TORإرسال النقاط المرجعية  40.2 19.6 15 25.2

  المشاركين قبل التدريبإلى

يوضح الجدول السابق حرص الصحفيين على الحصول على أوراق الدورة التدريبية بصورة 
% 65.4 فعاليات الدورة فيما بعد وذلك بنسبة كاملة عند بداية الدورة فقد يساعد ذلك على متابعة

من إجمالي المبحوثين مع أهمية إعداد تقرير بالمناقشات التي دارت على مدار الحلقة التدريبية 
وإرساله إلى المتدربين، كذلك هناك نسبة كبيرة من المبحوثين يؤيدون فكرة وصول المادة 

ريبية لإلطالع على المحتوى التدريبي وذلك بنسبة التدريبية إلى المتدربين قبل بداية الدورة التد
، ومن الواضح أن الصحفيين المصريين ال يفضلون كثيرا إرسال المادة التدريبية عبر 49.5%

  .    البريد العادي الحتمال فقدها وعدم وصولها

  رأيك؟في الصحفيمقومات نجاح  ما هي -20
  هام جدا متوسط األهمية محدود األهمية ال إجابة

 للصحفيالذاتية /القدرات المهنية 86.9 7.5 0.9 4.7
 التيالمؤسسة الصحفية حجم وأهمية  39.3 37.4 13.1 10.3

 يعمل بها
 عالقاته السياسية واالجتماعية 61.7 21.5 10.3 6.5

 االجتماعيثروته المالية ووضعه  14 33.6 41.1 11.2
  بلدهيف واالجتماعي السياسيالمناخ  63.6 23.4 4.7 8.4

 التي نوعية التعليم والشهادة الدراسية 38.3 41.1 10.3 10.3
 حصل عليها

 والعمليالتدريب المستمر  77.6 15 1.9 5.6
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يوضح الجدول السابق كيف ينظر الصحفيون إلى القدرات الخاصة بالصحفي الناجح، وقد 

مه بمهارات العمل الصحفي جاء في المقام األول القدرات المهنية والذاتية للصحفي من حيث إلما

، ناهيك عن %86.9وقدرته على التحليل واالتصال وخالفه من القدرات الذاتية وذلك بنسبة 

  .المناخ السياسي واالجتماعي في بلد الصحفي، وكذلك عالقات الصحفي السياسية واالجتماعية

لصحفي وتأثيره لم يول الصحفيون المصريون أهمية كبيرة لعامل الثروة والوضع االجتماعي ل

  .على نجاحه

   هل هناك عوامل أخرى أكثر أهمية مما سبق لنجاح الصحفي؟

 لم يذكر أي إجابة ذكر عوامل أخرى أكثر أهمية
14 86 

: من المشاركين، أهم العوامل األخرى لنجاح الصحفي هي%) 14(كما ذكرت نسبة 

فضال عن تمتعه بمهارات ، %)37.5(،  ومنهجية التفكير بنسبة %)12.5(المصداقية بنسبة 

المظهر العام، اللغات األجنبية، "اتصالية مرتفعة كما ذكر نصف هذه الفئة تقريبا، وذلك من قبيل 

  ".التعامل مع اآلخرين بقدر من المرونة

  : رأيكفي بلدك، تعتبر في المهني تحكم عملك التيلقوانين ا -21

ذكر رأيا 

 آخرا

 تقدم الحالة فيتسهم  ليال رأى 

 الميةاإلع

ال تؤثر على 

الحالة اإلعالمية 

 مباشرة

قيدا على حرية 

 اإلعالم

5.6 8.4 9.3 20.3 56.1 

يوضح الجدول السابق درجة عالية من عدم الرضا على اإلطار القانوني الحاكم للعمل 

من المبحوثين أن القوانين تمثل قيدا على حرية اإلعالم، % 56.1الصحفي في مصر، حيث يرى 

  . أنها ال تؤثر على الحالة اإلعالمية% 20.3بينما يرى 

من المشاركين على أن القوانين التي تحكم عملهم المهني في مصر ال %) 5.6(أكدت نسبة 

  .تزال مقيدة إلى حد ما، علما أن القيود االجتماعية والعرف ال يزال مقيدا بحجم أكبر

  الصحفيين؟ /هل ترى أن حرية التعبير مكفولة لإلعالميين -22

 نعم ال  إلى حد ما  ال إجابة
4.7 51.4 35.5 8.4 
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يرى الصحفيون المصريون أن هناك درجة من احترام حرية التعبير في مصر، حيث أقر 

من إجمالي المبحوثين أن حرية التعبير إلى حد ما مكفولة لإلعالميين والصحفيين، ولكن % 51.4

من % 35.5 حرية تعبير في مصر بنسبة هناك نسبة كبيرة وال يستهتان بها أكدت أنه ال توجد

  .إجمالي المبحوثين

 اإلعالمي في رأيك؟/ ما أهم القيود التي تؤثر سلبا على إبداع الصحفي-23

ال 

 إجابة

الوقوع في 

مشكالت بسبب عدم 

 فهم القوانين

ضعف اإلمكانات 

 المهنية

المركزية 

 داخل المؤسسة

ال توجد حرية 

 إعالم

4.7 3.7 9.3 37.4 44.9 

ترى أن عدم وجود حرية في اإلعالم من القيود % 44.9سبة كبيرة من المبحوثين حوالي ن

يرى % 37.4التي تؤثر بالسلب على اإلبداع الصحفي واإلعالمي، وبنسبة كبيرة حوالي 

المبحوثون أن شدة المركزية داخل المؤسسة من العوامل التي تضعف اإلبداع لدى الصحفي أو 

  .اإلعالمي بصفة عامة

كر بعض المشاركين عددا آخر من القيود التي تعرقل عملهم المهني، حيث انقسم هؤالء إلى ذ

منهم تقريبا أشاروا إلى التسلط بشكل عام وما يرتبط به من رقابة صارمة على %) 75(فئتين، 

الصحافة ومصادرة آراء بعض الكتاب، واالفتقاد للمناخ الديمقراطي داخل المؤسسة الصحفية، 

بمعنى االعتماد "إلى نمطية المنتج الصحفي%) 25(ة إلى ذلك أشارت النسبة المتبقية وباإلضاف

  ".على قوالب صحفية تقليدية قد تعمد في بعض األحيان إلى معلومات غير دقيقة

المحاكمة بسبب تعرضه لألمور /اإلعالمي للمساءلة/ في تقديرك، هل يتعرض الصحفي-24

  :التالية

  نعم ال إجابة

 نقد نظام الحكم 47.7 52.3
 نقد السياسات العامة للحكومة 32.7 67.3
 األسرة الحاكمة/مقاالت وأخبار خاصة بالحاكم 42.1 57.9

 نقد النخبة االقتصادية 15 85
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بسؤال المبحوثين عن األمور التي قد تعرضه إلى المساءلة والمحاكمة حال التعرض 

ام الحكم في الدولة وكذلك التعرض من لها، فترى نسبة كبيرة من المبحوثين أن نقد نظ

خالل المقاالت أو األخبار ألسرة الحاكم كذلك نقد السياسات العامة قد يعرض الصحفي 

إلى المساءلة فهي من الخطوط الحمراء التي ال يجب تجاوزها وقد اتفقت نسبة كبيرة على 

ود، فبخالف هذه ذلك، وهذا يعني أن حدود الحرية الصحفية في مصر ضيقة إلى أبعد الحد

القضايا التي ال يجب للصحفي أن يتعرض لها فماذا يتبقى لدمج الرأي العام بالنخبة 

  .الحاكمة في تقويم السياسات ونظام الحكم

  حساسة أخرى غير ما سبق؟/هل هناك أمور محظورة

 ذكر أمور أخرى محظورة إجابةال 
73.8 26.2 

ألمور المحظور على الصحفي التطرق لها إلى وجود عدد آخر من ا%) 26.2(أشارت نسبة 

والتي تساوت أيضا %) 20(النقد الصريح السيما لكبار المسئولين، وذلك كما أشارت نسبة : منها

، %)60( المجتمعية وأهمها الدين، فضال عمن أشاروا، بنسبة تمع نسبة من أشاروا إلى الثواب

  ".دوليةكالمؤسسة العسكرية، العالقات ال"إلى األمور األمنية 

   ما دور الجهات التالية في تطوير مناخ عملك المهني باتجاه إيجابي في رأيك؟-25
دور  

 جوهري

دور 

 محدود

ال غير مؤثر

 إجابة

 7.5 12.1 43 37.4 النقابة

 8.4 29.9 34.6 27.1 منظمات حقوق اإلنسان

 10.3 30.8 32.7 26.2 األحزاب السياسية

 10.3 28 31.8 29.9 البرلمان

 12.1 9.3 42.1 36.4 لحكومةا

 13.1 8.4 38.3 40.2 منظمات عربية ودولية

 10.3 10.3 46.7 32.7 كبار الشخصيات اإلعالمية والصحفيين

 5.6 - 33.6 60.7 اإلعالميين/جمعيات أهلية للصحفيين
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وبسؤال المبحوثين عن الجهات التي تساعد في تطوير مناخ العمل الصحفي، فيتضح من 

  :سابق عدة أمورالجدول ال

 البرلمان واألحزاب وجمعيات حقوق اإلنسان يلعبون الدور األضعف من وجهة نظر -1

  .المبحوثين في تطوير المناخ اإلعالمي باتجاه إيجابي وبنسبة تقترب من نصف المبحوثين

  . وترى نسبة كبيرة أن دور النقابة محدود وليس دورا حاسما-2

الجمعيات األهلية الخاصة بالصحفيين واإلعالميين بصفة  أما الدور الجوهري فيكمن في -3

  عامة، وكذلك المنظمات العربية والدولية

هل هناك ذكر جهات أخرى، غير ما سبق، لها دور في تطوير مناخ عمل الصحفيين باتجاه 

  إيجابي؟

 ذكر جهات أخرى إجابةال 
75.7 24.3 

جهات المذكورة تلعب دورا في من المشاركين جهات أخرى غير ال%) 24.3(ذكرت نسبة 

التطوير االيجابي لمناخ العمل المهني، تمثلت تلك الجهات تحديدا في دور النشر المستقلة، إضافة 

  .إلى المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها

   إذا كان بكل مهنة ممارسات سلبية، فما رأيك في السلبيات التالية بين مهنتك؟-26

ال  نادرةمحدودةشائعة المقولة

 إجابة

5.6 0.9 72.920.6 ضعف القدرات والمهارات االحترافية

7.5 2.8 58.930.8 السعي لتحقيق مصالح سياسية على حساب رسالة اإلعالم

8.4 2.8 61.727.1 السلبية والبعد عن القضايا الحساسة

7.5 6.5 61.724.3 التأثر باالنتماءات الحزبية والسياسية على حساب الموضوعية

6.5 7.5 61.724.3 االهتمام بأخبار وشئون النخبة على حساب قضايا الجماهير

13.16.5 51.429 ضعف القدرة التنافسية في مواجهة اإلعالم األجنبي

8.4 2.8 60.728 االهتمام المبالغ بالصراعات بين الصحفيين واإلعالميين أنفسهم

7.5 5.6 64.522.4  جديدة ومؤهلةضعف االهتمام بإنتاج كوادر إعالمية شبابية 

15.94.7 51.428  اإلسراف في العمل من خالل التليفون دون جهد حقيقي

11.20.9 44.943  السطو على أعمال آخرين وإعادة نشرها
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وبسؤال الصحفيين المصريين عن السلبيات التي تعتري مهنة الصحافة، فيوضح الجدول 

  :السابق عدة أمور

يات التي تعتري مهنة الصحافة من وجهة نظر المبحوثين تكمن في ضعف  أكثر السلب-1

  .القدرات والمهارات االحترافية ويرى المبحوثون أنها شائعة بنسبة كبيرة

 يقر عدد كبير من المبحوثين بانتشار بعض السلبيات ومنها، أنه ليس هناك رغبة في -2

ن القضايا الحساسة والتأثر باالنتماءات إنتاج كوادر إعالمية جديدة، كذلك السلبية والبعد ع

  .الحزبية، واالهتمام بأخبار النخبة على حساب قضايا الجماهير

ويمكن القول أن كافة السلبيات الموجودة في الجدول السابق تقر النسبة الكبيرة من المبحوثين 

  .بوجودها في المجتمع المصري

   هل أنت عضو نقابي؟-27

 نعم ال
61.7 38.3 

بالتساوي بين %) 38.3( نسبة من أشاروا إلى النقابة التي ينتمون إليها والبالغة توزعت

  .الصحفيين، التجاريين، المحامين، المهندسين، اتحاد الصحفيين العرب: نقابات خمس هي

  :اإلعالم في بلدك خالل العام الماضي/ ما توصيفك العام لحالة حرية الصحافة-28

 ال إجابة ممتازة جيدة  متوسطة مقبولة متدنية

18.7 46.7 11.2 39.3 2.8 - 

يوضح الجدول السابق أن المبحوثين يقيمون حالة الحرية الصحفية أو اإلعالمية بوجه عام على أنها 

  .مقبولة

   كيف تواجه النقص في المعلومات الضرورية للعمل الذي تقوم به؟-29

صرف النظر عن 

 هذه الموضوعات

االكتفاء بالمتوافر 

هاد في واالجت

 تفسيره وشرحه

االتجاه إلى كتابة 

تحليالت حول 

الموضوع دون التقيد 

 بسرد أخباره

االتصال باألشخاص 

المعنيين الستطالع 

 رأيهم في األمر

ال 

 إجابة

4.7 23.4 17.8 49.5 4.7 

אא 432 



يوضح الجدول السابق أن الوسيلة األكثر شيوعا بين الصحفيين لسد العجز في المعلومات هي 

من إجمالي % 49.5األشخاص المعنيين الستطالع رأيهم في األمر ويؤكد ذلك االتصال ب

المبحوثين، أما الوسيلة األخرى فهي أن يكتفي الصحفي بما هو متاح ويجتهد في شرحه وهو ما 

  .من إجمالي المبحوثين% 23.4يؤكده حوالي 

   ما أهمية الوسائل التالية في حصولك على األخبار والمعلومات؟ -30
 ال إجابة غير هام أحيانا م جداها 

 6.5 6.5 22.4 64.5 استخدام الهاتف

 11.2 4.7 36.4 47.7 التحرك الميداني

 6.5 2.8 21.5 69.2 البريد اإللكتروني

 11.2 7.5 43.9 37.4 المقابالت مع بعض الشخصيات الهامة

 13.1 6.5 38.3 42.1 الفاكس

 10.3 2.8 38.3 48.6 المكتبة

 8.4 4.7 33.6 53.3 نباءوكاالت األ

 0.9 - 70.1 29 الجهات المختصة

يوضح الجدول السابق الوسائل األكثر شيوعا بين الصحفيين اللبنانيين للحصول على األخبار 

  :والمعلومات، وعن أهمية هذه الوسائل يرى المبحوثون التالي

باء في مقدمة الوسائل  يأتي البريد اإللكتروني والهاتف والفاكس والمكتبة ووكاالت األن-1

  .الخاصة بالحصول على المعلومات الخاصة بالعمل الصحفي

  بينما االتصال بالجهات المختصة ومقابلة بعض الشخصيات فهي من وجهة نظر -2

  .المبحوثين وسائل مهمة في بعض األحيان

  :وسائل أخرى ذكروها، منها

 ذكر جهات أخرى إجابةال 
57 43 

المشاركين إلى عدد آخر من الوسائل التي يلجأون لها للحصول من %) 43(أشارت نسبة 

في %) 66.7(على المعلومات الضرورية في العمل، تمثلت تحديدا كما أشار معظم هذه الفئة 

، فضال عن "األجهزة المحاسبية، المنظمات الدولية، مراكز األبحاث"االتصال بالجهات المعنية 

  %).33.3(وذلك كما ذكرت النسبة المتبقية وتبلغ ، "االنترنت، األرشيف" تكثيف البحث
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 هل يوجد مركز للمعلومات والبيانات في مؤسستك تلجأ إليه الستكمال إعداد -31

  الموضوعات الصحفية؟

 نعم ال  ال إجابة
4.7 57.9 37.4  

أكدت النسبة الكبرى من المبحوثين أنه ال توجد مراكز للمعلومات والبيانات في المؤسسة 

  .من إجمالي المبحوثين% 57.9ملون بها، وذلك بنسبة التي يع

   هل تهتم بالجهة التي تقوم بتمويل تدريب الصحفيين واألعالميين في بلدك؟-32

اهتم بمعرفة اسمها وخلفية عنها   ال إجابة

ويؤثر ذلك في قراري بالمشاركة 

 من عدمه

ال اهتم فالمهم 

 محتوي التدريب

3.7 70.1 26.2 

ن المبحوثين يهتمون بمعرفة اسم وخلفية جهة التمويل أو راعي التدريب النسبة الكبرى م

 المبحوثين تقريبا ال يهتم بالمؤسسة الممولة للتدريب بل 1/4، ولكن %70.1وذلك بنسبة 

  .بالمحتوى التدريبي

 إن كنت ممن يهتمون بالجهة التي تمول التدريب فهل لك أن تذكر من يقم بتمويل -33

   واألعالميين  بالترتيب األكثر فاألقل؟نعقد في بلدك للصحفييالتدريبات التي ت
الوزن  

 األول

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الرابع

 ال إجابة

 64.5 1.9 6.5 15.9 11.2  نقابات الصحفيين

المؤسسات الصحفية للعاملين 

  بها

4.7 10.3 12.1 2.8 70.1 

مؤسسات تمويل أجنبية غير 

  حكومية

11.2 15.9 6.5 1.9 64.5 

سفارات أو هيئات معونة 

  أجنبية حكومية

9.3 87.9 2.8 - - 

يوضح الجدول السابق النسبة الكبيرة من المبحوثين ال تعلم عن جهات التدريب التي تمول 

  .تدريب الصحفيين
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  :جهات أخرى تقوم بتمويل التدريب، غير ما سبق

 ذكر جهات أخرى غير ما سبق ال إجابة
77.6 22.4 

 يتم في أغلب األحيان نمن المشاركين على أن تمويل تدريب الصحفيي%) 22.4(اتفقت نسبة 

الجمعيات األهلية المهتمة : ، وهذه الجهات هي%)25(من خالل عدة جهات، وبنسب متساوية 

 .بشئون الصحافة، المجلس األعلى للصحافة، الحكومة األمريكية، القطاع الخاص

   ترفض المشاركة في أي تدريبات تقوم برعايتها؟ هل توجد مؤسسات تمويل-34

 نعم ال ال إجابة
6.5 70.1 23.4 

وبسؤال المبحوثين عن مؤسسات التمويل التي ترفض المشاركة في أية تدريبات تقوم 

أن هناك بعض الجهات التي ال تقوم بتمويل دورات تدريبية، % 23.4برعايتها، فقد ذكر حوالي 

  . أكدت أنه ال يوجد جهات ترفض هذا التمويل% 70.1بينما النسبة الكبرى 

   إذا كانت إجابتك بـ نعم، هل لك أن تذكر مؤسستين منهما مع ذكر السبب؟34-1

 ذكر مؤسسات مختلفة ال إجابة
88.8 11.2 

من المشاركين مساهمتها في تمويل %) 11.2(تمثلت المؤسسات األخرى التي ترفض نسبة 

سواء كانت مؤسسة "،  %)60(سة لها طابع اسرائيلي، كما ذكر كل مؤس: أي تدريبات لهم في

، فضال عن المؤسسات األجنبية، حيث :إسرائيلية أو صهيونية أو حتى مؤسسة داعمة إلسرائيل

من هذه الفئة أن يتم تمويل تدريباتهم الصحفية من خالل أي مؤسسة تتلقى تمويال %) 40(يرفض 

  .  ما تعمل على توجيه الخطاب الصحفيأجنبيا، أو حتى السفارات التي غالبا
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  : ما رأيك في مستوى هذه االستمارة من النواحي التالية-35
ال  ضعيفمتوسط جيد 

 إجابة

 3.7 52.3 36.4 7.5 جدية األمور في األسئلة التي طرحتها

 4.7 54.2 35.5 5.6 صياغتها وأسلوبها 

ارتباطها بالواقع الفعلي 

 اإلعالميين/للصحفيين

5.6 38.3 48.6 7.5 

 8.4 46.7 34.6 10.3 درجة حياد األسئلة

 8.4 59.8 24.3 7.5 حجمها

 2.8 15 71 11.2 أسلوب تعامل فريق البحث معي

يوضح الجدول أن هناك عدم رضى من المبحوثين على أمور كثيرة متعلقة باالستمارة 

سئلة الموجودة بها ضعيفة وذلك البحثية، ومنها أن النسبة الكبرى من المبحوثين يرون ان جدية األ

من إجمالي المبحوثين، كذلك يغلب التقدير الضعيف على كل من، صياغة األسئلة % 52.3بنسبة 

  .ودرجة حيادها، وحجم االستمارة؛ أما أسلوب تعامل فريق البحث مع المبحوثين فهو متوسط

   هل لك أن تذكر أية جوانب أخرى في تقييمه لالستمارة؟

  جوانب أخرى في تقييمه لالستمارةذكر ال إجابة
28 72 

من المشاركين إلى عدد من المالحظات األخرى حول االستمارة، %) 72(أشارت نسبة 

انصبت جميعها على ضرورة تضمين االستمارة المشكالت الحقيقية التي يتعرض لها الصحفيون 

ائل األجور وساعات العمل خاصة من غير المقيدين بجداول نقابة الصحفيين، وما يرتبط منها بمس

  .والتأمينات االجتماعية والصحية

  خلفية أساسية

  السن

  ال إجابة  عاما فأكثر50  عاما49- 30من   عاما30أقل من 
68.2 31.8 - -  
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يوضح الجدول السابق أن النسبة الكبرى من المبحوثين انحصرت في الفئة العمرية أقل من 

  .  سنة، أي يغلب على المبحوثين طابع الشباب49ى  إل30 سنة تليها الفئة العمرية من 30

  النوع

 أنثى ذكر
82.2 17.8 

يوضح الجدول السابق غلبة الطابع الذكوري على المبحوثين من حيث النوع، فلم تمثل المرأة 

  .من إجمالي العينة المبحوثة% 17.8سوى 

  المؤهل الدراسي

 ال إجابة أشار لمؤهله الدراسي
57 43 

حاصلين على %) 90(، يوجد %)57( من ذكروا مؤهالتهم والتي بلغت من بين نسبة

%) 5(، كما يوجد .." إعالم، ليسانس حقوق، ليسانس آدابسبكالوريو: مثل"مؤهالت جامعية 

فال يزال %) 5(، أما النسبة المتبقية والتي بلغت أيضا "ماجستير صحافة"أتموا دراساتهم العليا 

  .أعضاؤها طلبة يدرسون

  خرجسنة الت

 2000عام 

 فأحدث

1990-
1999 

1980-
1989 

1970-
1979 

1960-
1969 

 ال إجابة

56.1 27.1 13.1 0.9 - 2.8 

من إجمالي % 56.1يغلب على المبحوثين طابع حداثة التخرج فالنسبة الكبرى والتي تبلغ 

  . فأحدث2000المبحوثين ممن تخرجوا عام 

  سنوات الممارسة الفعلية للمهنة

أقل من 

  أعوام5

5-9 

 أعوام

10-14 

 عاما

15-19 

 عاما

20-24 

 عاما

25-30 

 عاما

ال 

 إجابة
83.2 14.2 0.9 0.9 - 0.9 - 
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يوضح الجدول السابق خبرة المبحوثين في العمل الصحفي، ومن الواضح أنه يغلب على 

المبحوثين أنهم حديثو العهد بالعمل الصحفي، أي أن فئة الخبرة التي تتراوح بين سنة إلى خمس 

  %. 83.2ات هي الفئة الغالبة على المبحوثين بنسبة سنو

  جهة العمل

 ال إجابة أشار لجهة عمله
96.3 3.7 

سواء كمحرر، أو مدقق لغة، "من المشاركين، ما بين التحرير %) 96.3(تراوح عمل نسبة 

" مستشار اعالمي%) "12.5(، وما بين العمل اإلداري بنسبة %)37.5(بنسبة " كاتب متخصص

  %).50(بنسبة ) إعالمي(ن الصحافة واإلذاعة وما بي

  ..)االسم، عنوان المراسالت(البيانات ذاتية 

 ال إجابة أشار للبيانات الذاتية
100 - 

قدم كل المبحوثين بياناتهم الذاتية، وهذه البيانات التي قدمها المبحوثون سيتم االحتفاظ بها لدى 

في االتصال بالمشاركين الراغبين في االلتحاق المركز، احتراما للخصوصية، وسيتم استخدامها 

  .باألنشطة التدريبية المستقبلية

اإلعالميين / هل لديك أية مالحظات تود إضافتها في موضوع مهارات الصحفيين-36

  عموما؟

 ال إجابة ذكر مالحظات إضافية
14 86 

هم على حاجة من المشاركين في تأكيد%) 14(  وتمثلت أهم المالحظات التي ذكرتها نسبة 

الصحفيين لمزيد من التدريب لتنمية مهاراتهم الكتابية السيما فيما يتعلق بتحري الدقة في نقل 

المعلومات والبيانات الرقمية، فضال عن تأكيدهم على أهمية وجود مؤسسات ترعى الكوادر 

 .الشبابية وتؤهلها عمليا وصحفيا
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  3ملحق رقم 

  :تقرير تحليلي حول

  ريبية للصحفيين في لبنان االحتياجات التد

فيما يلي تحليل كمي وكيفي الستمارات االستبيان التي تم إجراؤها مع الصحفيين من لبنان 

  :، وتناولت األسئلة التالية، التي تم تحليل نتائجها على النحو التالي) صحفيا106(

 لدرجة اعط وزنا تصاعديا( ما أهم العوامل الحاسمة في تحديد مشاركتك في الدورات -1

  )5 الى 1األهمية من 
الوزن  

 األول

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الخامس

 ال إجابة

 0.9 36.8 8.5 6.6 5.7 41.5 موضوع الدورة

 10.4 26.4 14.2 11.3 27.4 10.4 نوعية المدربين

 39.6 10.4 16 13.2 13.2 7.5 توقيت التدريب

 33 15.1 15.1 18.9 13.2 4.7 المدة الزمنية للدورة

 44.3 11.3 9.4 10.4 7.5 17 مكان التدريب

الجهة الممولة 

 للتدريب

11.3 8.5 9.4 8.5 8.5 53.8 

 31.1 15.1 16 19.8  10.4 7.5 الجهة المنظمة

 54.7 9.4 10.4 7.5 8.5 9.7 الجهة الراعية

حوافز مالية 

 للمشاركين

12.3 6.6 9.4 4.7 5.7 61.3 

ركينشهادات للمشا
   

16 7.5 14.2 12.3 16 34 

تتحمل الجهة نفقات 

 اإلنتقال واإلعاشة

11.3 5.7 5.7 10.4 21.7 45.3 

  :ويوضح الجدول السابق عدة أمور

أولها، أن اهتمام الغالبية بموضوع الدورات كان أعلى من اهتمامهم بمكان التدريب، أو 

تدريبية إذا كانت موضوعاتها هامة التكلفة، ويؤكد ذلك على أن الصحفيين قد يقبلون دورات 
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أي أن الجهات التدريبية يمكن أن تعقد دورات . وتمس عملهم، وال يتأثرون كثيرا بمكان التدريب

تدريبية للصحفيين في أماكن معقولة وغير مكلفة، واألهم ان تركز هذه الجهات على اختيار 

  .الموضوعات الهامة للصحفيين

 بوجود شهادات في نهاية الدورات، واعتبروا أن لهذا األمر ثانيها، أغلب الصحفيين اهتموا

أهمية كبيرة في عملهم والترقي واكتساب مكانة أفضل بين زمالئهم بعد حضورهم دورات تدريبية 

  .متكررة

   هل تجيد لغة أجنبية2-1

  نعم
 

 ال إجابة ال

100 -  - 

ة، وهو متوافق مع ما يوضح الجدول السابق أن كافة الصحفيين يجيدون لغة أجنبية ثاني

  .تتطلبه مهنة الصحافة التي تحتاج الى مزيد من اإلطالع والمتابعة لألحداث العالمية

  :، ما هي.. في حالة اإلجابة بـ نعم2-2

  ال إجابة  ممتاز  جيد جدا  جيد  متوسط  ضعيف  اللغة

  10.4  14.2  25.5  29.2  15.1  5.7  القراءة

  11.3  12.3  17.9  27.4  23.6  7.5  الكتابة
  اإلنجليزية

  11.3  8.5  17.9  29.2  21.7  11.3  التحدث

  5.7  27.4  28.3  23.6  8.5  6.6  القراءة

  7.5  23.6  26.4  26.4  9.4  6.6  الكتابة
  الفرنسية

  10.4  17.9  24.5  29.2  10.4  7.5  التحدث

ة يتضح من الجدول السابق تأثر الصحفيين اللبنانيين مثل معظم الشعب اللبناني باللغة الفرنسي

أكثر من اللغة االنجليزية، فإجادة الصحفيين للغة الفرنسية سواء من حيث القراءة والكتابة 

والتحدث تفوق إجادتهم للغة االنجليزية، وإن أكد معظم المبحوثين على أن إجادتهم للقراءة في كال 

  . اللغتين تفوق إجادتهم للكتابة والتحدث
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  لغة أخرى 

  وجد أي لغة أخرىال ي  ذكر لغة أخرى غير ما سبق
18.9  81.1  

من الواضح أن اللغتين الفرنسية واالنجليزية هما األكثر إنتشارا بين الصحفيين اللبنانيين، وإن 

أكد البعض على إجادة لغة أخرى بخالف هاتين اللغتين ولكنها النسبة األقل من المبحوثين والتي 

الصحفي يكتفي بإجادة اللغات األكثر  من إجمالي المبحوثين، وهو ما يعني أن 1/5ال تتجاوز 

  .انتشارا في العالم

من الصحفيين لغات أخرى، كان في مقدمتها اللغة األسبانية بنسبة  %)18.9(ذكرت نسبة 

، وكل من اللغة الفارسية، واألشورية، والبرتغالية، بنسب %)25(، ثم اللغة اإليطالية %)56.3(

  .لكل لغة%) 6.3(متساوية بلغت 

  ت دورات تدريبية في المجاالت التالية؟ هل حضر-3
 ال  إجابة ال نعم 

العمل 

 اإلعالمي/الصحفي

50.9 34.9 14.2 

 32.1 42.5 25.5  حقوق اإلنسان

 41.5 50 8.5 الوعي القانوني

الدفاع عن حرية التعبير 

  والصحافة

19.8 41.5 38.7 

 48.1 31.1 20.8  لغات أجنبية

 27.4 32.1 40.6 حاسب وإنترنت

  :يوضح الجدول السابق عدة أمور

أوالً، يولي الصحفيون إهتماما كبيرا بالدورات التي تركز مباشرة على العمل الصحفي 

واإلعالمي رغبة منهم في زيادة الوعي بالمهارات واألساليب الحديثة في هذا المجال، باإلضافة 

لمساعدة لتسهيل العمل الى اإلهتمام بالدورات التي ترفع من مهارات الصحفي في المجاالت ا

  .الصحفي مثل الدورات الخاصة بالحاسب اآللي
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ثانيا، يتضح أن الصحفيين اللبنانيين ال يهتمون بالدورات الخاصة باألبعاد القانونية، ويعتبر 

هذا قصور في اإلهتمام بكامل منظومة العمل الصحفي، حيث أن العمل الصحفي ال يعمل في 

  . تساعد الصحفي على معرفة حدود عمله وحقوقه كصحفيفراغ ولكن هناك أطر قانونية 

  ذكر دورات أخرى غير ما سبق

 ال إجابة ذكر دورات أخرى
16 84 

، وذلك في موضوعات متعددة %)16(أما من ذكر تلقيه دورات تدريبية أخرى فبلغت نسبتهم 

صحافة ال، تدريبات مهنية إعالمية%): "27.3(منها ما يتعلق بالعمل الصحفي كما ذكر 

، وبنفس النسبة دورات حول حقوق المرأة مثل "عالقة الصحافة بالجمعيات األهلية، الفرنكوفونية

أيضا وبنفس النسبة دورات حول العمل " ي، الصحة االنجابيةمشاركة المرأة في العمل النسائ"

بنسبة ، وأخيرا و"حقوق الطفلر، محو األمية وتعليم الكباكالعمل مع المراهقين، "االجتماعي 

  ".دور اإلعالم في الحد من النزاعات، ومراقبة االنتخابات"دورات سياسية في %) 18.2(

  )والجهة التي نظمتها( في حال اإلجابة بـ نعم اذكر أهم ثالث دورات 3-1

 ال إجابة ذكر دورات شارك فيها
67 33 

فيين، فكان في من الصح%) 67(أما عن الجهات المنظمة لتلك الدورات والتي أشار لها نحو 

 يالمجلس اللبنان، وزارة الشئون االجتماعية: "المؤسسات الوطنية مثل%) 39.3(مقدمتها بنسبة 

، وبنسبة "يالمؤسسة اللبنانية للسالم األهل، اتحاد المعوقين اللبنانيين، لخبراء الموارد البشرية

السفارة الدولية، منظمة العفو :"أشار الصحفيون إلى المؤسسات الدولية من قبيل%) 35.7(

، فيما "يالمركز الثقافي األسبان، المركز الدولي للصحافة، وزارة الخارجية األمريكية، البريطانية

، وإذاعة وكالة رويترزك "إلى عدد من المؤسسات الصحفية واإلعالمية %) 14.3(أشارت نسبة 

مؤسسة : "رىفأشارت إلى بعض المؤسسات األخ%) 10.7(أما النسبة المتبقية " BBCالـ 

  ". طومسون

  اإلعالميين في بلدك؟ / هل هناك جهات متخصصة في اإلعداد المهني للصحفيين-4

 ال  إجابة ال نعم
45.3 42.5 12.3 
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يوضح الجدول السابق أنه هناك تضارب في المعلومات حول وجود جهات متخصصة في 

مبحوثون على وجود هذه الجهات اإلعداد المهني للصحفيين في لبنان، فتقريبا انقسم الصحفيون ال

وبالطبع فالسؤال ال يحتمل أكثر من إجابة وبالتالي فهناك نقص في المعلومات حول . من عدمه

وجود جهات اإلعداد المهني للصحفيين، وقد يعود ذلك الى تماهي دور هذه الجهات أو انعدامه أو 

ص في المعلومات مسئولية الى ضعف اهتمام الصحفيين بالتواصل مع هذه الجهات، وهذا النق

  .مشتركة بين هذه الجهات والصحفيين

  : في حالة اإلجابة بـ نعم، اذكر ثالثة منها وما تقوم به تحديدا4-1

 ال إجابة ذكر جهات متنوعة
42.5 57.5 

يوضح الجدول أن من بين المدركين لوجود الجهات المتخصصة في اإلعداد المهني 

  : هذه الجهات، ومن هذه الجهاتبعض% 42.5للصحفيين ذكر حوالي 

عدد من %) 42.5(وعن أهم الجهات المتخصصة في اإلعداد المهني للصحفيين، ذكرت نسبة 

هي مؤسسات صحفية وإعالمية %) 54.5(الجهات تندرج تحت ثالث فئات رئيسية، األولى بنسبة 

وهي %) 27.3(، والثانية بنسبة "، جريدة المستقبلجريدة الحياة: "وتضم على سبيل المثال

، والثالثة "، كلية اإلعالم والتوثيقالجامعة اللبنانية األمريكية في بيروت: "مؤسسات تعليمية وتضم

  "المعهد األمريكي للغاتي، المركز الثقافي الفرنسك%): "18.2(تضم مؤسسات خارجية بنسبة 

الدورات ، تنظيم %)42.5(وعن أهم ما تقوم به جهات اإلعداد المهني، كما ذكرت نسبة 

  %).50(، وتدريب وإعداد الصحفيين واإلعالميين بنسبة %)50(والمؤتمرات الخاصة بنسبة 

أما من ذكر تلقيه دورات تدريبية أخرى فكانت في موضوعات متعددة منها ما يتعلق بتنمية 

، على كيفية صياغة األخبار تدريب الصحفيين"منها %): 48.6(مهارات العمل الصحفي كما ذكر 

، وكذلك "أخالقيات اإلعالم الموضوعية للعمل الصحفي، التقنيات، فة االستقصائيةالصحا

الدفاع عن حرية اإلعالم والبيئة، : منها%) "21.6(موضوعات حول دور وسائل اإلعالم بنسبة 

، فضال عن الموضوعات ذات الصلة "تغطية وسائل اإلعالم األمريكية لحرب العراق، الصحافة
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الحقوق ،  دور اإلعالم في حماية حقوق اإلنسان%): "13.5(ي بلغت نسبتها بحقوق اإلنسان والت

، وأخيرا ذكر بعض الصحفيين تلقيهم لدورات لموضوعات مختلفة والتي بلغت المدنية لإلنسان

، حوار شال تايمزنتجارب جريدة فاين، الحوار مع إعالم الشرق األوسط"مثل %): 16.2(نسبتها 

  ".إعالمي ألماني لبناني

   هل ترى أنك على دراية كافية بأهم القوانين التي تحكم عملك المهني؟-5

 ال  إجابة الى حد ما ال نعم
26.4 17.9 55.7 -- 

حيث أن الصحفيين لم يهتموا ) 5(تتفق النتائج التي يرصدها الجدول السابق مع نتائج جدول 

عيفة من المبحوثين ممن هم على بالدورات التدريبية الخاصة بالبعد القانوني، ولذا جاءت نسبة ض

دراية باهم القوانين التي تحكم العمل الصحفي، ومن ثم يتضح تأثير ضعف تعرضهم لدورات 

تدريبية ذات محتوى قانوني على درايتهم بالقوانين الحاكمة في العمل الصحفي؛ ولذا من 

  .   الضروري معالجة هذا النقص في الدورات ذات الموضوع القانوني

ا كانت إجابتك بـ نعم أو الى حد ما، هل ترى أنها تشكل قيودا على حريتك في إبداء  إذ5-1

  الرأي أو تمنع من ترقيك المهني؟

 ال  إجابة ال نعم
23.6 57.5 18.9 

يوضح الجدول السابق أن من هم على دراية بالقوانين الخاصة بالعمل الصحفي ترى النسبة 

ها تأثير سلبى على حرية الرأي أو على الترقي، وبالتالي الكبيرة منهم أن هذه القوانين ليس ل

فهناك درجة رضى كبيرة عن هذه القوانين في بيئة العمل الصحفي واإلعالمي في لبنان، ولكن 

هناك نسبة ال يستهان بها من رأت عكس ذلك وهي التي ترى أن هذه القوانين تحد من حرية 

 المبحوثين، 1/4أي ما يبقرب من % 23.6ي تمثل الصحفيين في التعبير عن آرائهم بحيادية وه

والنسبة المحيرة في هذا الجدول هي نسبة من تحفظوا ولم يبدوا إجابة فالسؤال ال يقيس معلومات 

ولكن يقيس رأى وبالتالي فهل هذا التحفظ ناتج عن حساسية في التعبير عن الرأي الرافض لهذه 
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 القوانين؟، ومن ثم من الممكن أن تكون نسبة القوانين بصراحة؟ أم ناتج عن عدم تفحص هذه

  .الرفض لهذه القوانين كبيرة

   إذا كانت إجابتك بـ نعم، هل لك ان تذكر أربع مشكالت تراها في تلك القوانين؟5-2

 ال إجابة ذكر مشكالت متنوعة
26.4 73.6 

ا ذكرت ، فتمثلت كم%)26.4(أما عن أهم ما يواجه الصحفيين من مشكالت كما ذكرت نسبة 

 المؤسسة الصحفية تفرض الرأي على : "منهم في مشكالت المؤسسة الصحفية من%) 60(نسبة 

 المؤسسات الخاصة ،تعقيدات إصدار صحف أو مطبوعات جديدة إال بشروط تعجيزية الصحفي،

 : "مثل%) 20(، فضال عن قصور محددات العمل الصحفي بنسبة "يتتحكم بالعمل الصحف

، "يعدم وجود نظام للترق، ن جدد إلى نقابة الصحفيين إال بشروط تعجيزيةصعوبة انضمام صحفيي

 ي عدم وجود قوانين عمل تحم"وبنفس النسبة أيضا مشكالت ضعف البنية القانونية من قبيل 

قانون الرقابة الذاتية الذي يفرض على الصحفي عدم التعرض ، مستقبل الصحفي المهني

  ".لموضوعات معينة

  اإلعالميين في رأيك؟/ تدريبية كافية لتعزيز الوعي القانوني للصحفيين هل هناك جهود-6

 ال  إجابة ال نعم
4.7 95.3 -- 

يوضح الجدول السابق أن النسبة الكبرى من الصحفيين يرون أنه ليس هناك جهود تدريبية 

لما أبداه كافية لتعزيز الوعي القانوني للصحفيين أو اإلعالميين بصفة عامة، وقد يكون ذلك سببا 

  .الصحفيون من ضعف الوعي باألطر القانونية الخاصة بالعمل الصحفي

   إذا كانت إجابتك بـ نعم، هل لك أن تذكر بعضا من هذه الجهود؟6-1

 لم يذكر أي إجابة ذكر بعض الجهود
3.8 96.2 

داه نظراً لضعف الوعي القانوني باألطر القانونية الحاكمة في العمل الصحفي، وكذلك لما أب

الصحفيون من ضآلة الجهود التدريبية الخاصة بالوعي القانوني فكان من الضروري أن يكون 
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ذكر هذه المجهودات الخاصة بالوعي القانوني في حدود ضيقة جداً فلم يذكر أي من هذه الجهود 

  : فقط من إجمالي عينة المبحوثين، ومن هذه المجهودات% 3.8سوى 

ض الجهود التدريبية لتعزيز الوعي القانوني للصحفيين والتي أجمعت النسبة التي أشارت لبع

كتيبات ونشرات سنوية تصدرها منظمات متخصصة في ، على أهمية وجود %)3.8(بلغت 

دورات تدريبية ، ومواقع إلكترونية وغرف دردشة مخصصة للصحفيين في العالم، وإنشاء الخارج

  .في دول على حرية الرأي والتعبير

اعط وزنا (غب في تعزيز خلفيتك القانونية، فما أهمية هذه المقترحات؟  إذا كنت تر-7

  )5 الى 1تصاعديا من 
الوزن  

 األول

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الرابع

الوزن 

الخام

 س

ال 

 إجابة

 10.4 8.5 16 21.7 22.6 20.8 محاضرات

تدريب عملي على كيفية التعامل مع 

 القوانين

37.7 10.4 8.5 14.2 24.5 4.7 

 9.4 8.5 18.9 30.2 24.5 8.5 نماذج محاكاة

 8.5 7.5 27.4 17 26.4 13.2 مطبوعات إرشادية مبسطة

يتضح من خالل الجدول السابق اهتمام المبحوثين بالتدريب العملي على كيفية التعامل مع 

 أن التجربة القوانين، وبالتالي يغلب األسلوب العملي على تفكيرهم كصحفيين وقد يعود ذلك الى

العملية في الغالب تكون أكثر ثباتا ووصوال الى فكر وعقل المتدرب، كذلك هي األقرب الى 

  .التأثير في أقل وقت ممكن

  : من كان له رأي آخر في الوسائل األكثر فائدة للتدريب غير ما سبق

 لم يذكر أي إجابة  له رأي آخر
14.1 85.1 
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 :خلفية القانونية للصحفيين فيمكن إجماله في اآلتيأما عن الوسائل اإلضافية لتعزيز ال

 (%)النسبة  التكرار المشكلة

  لقاءات

 المحاضرات الجامعية في قانون اإلعالم وغيره

1 25 

  أدلة استرشادية

  إضافة وتعزيز الخليفة القانونية في المناهج التعليمية

 الكتب القانونية

ائح  مستعد إلعطاء النصيضرورة وجود خبير قانون

 المجانية، إلى جانب ضرورة وجود محام داخل الصحيفة

3 75 

 100 4 اإلجمالي

إلى األدلة %) 75(، أشار نحو %)14.1(وحول أهم وسائل التدريب كما ذكرت نسبة 

الكتب ، ة القانونية في المناهج التعليميةفيإضافة وتعزيز الخل: "االسترشادية والقانونية ومنها

  ".الجامعية في قانون اإلعالم وغيرهكالمحاضرات %) "25(لقاءات بنسبة ، وكذلك ال"القانونية

   هل هناك دورات تدريبية توجه للصحفيين في بلدك؟-8

 ال  إجابة ال  نعم
61.3 36.8 1.9 

اختلف المبحوثون حول وجود دورات تدريبية متخصصة توجه الى الصحفيين في لبنان، 

فعل دورات متخصصة في العمل الصحفي، بينما أن هناك بال% 61.3فترى النسبة الكبرى 

من المبحوثين ال يعلمون عن هذه الدورات وبالتالي قد تكون هذه الدورات موجودة % 36.8

بالفعل ولكن ليست منتشرة او لم تلق تغطية إعالمية فلم تصل الى عدد كبير من الصحفيين، او 

  .ثير من المستهدفين بهاأن تأثيرها ليس ملموساً وبالتالي لم يعلم بوجودها الك
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  اإلعالميين في بلدك، عموما؟/ ما تقييمك للدورات التدريبية الموجهة للصحفيين-9
 ال إجابة جيد متوسط ضعيف 

 47.2 15.1 24.5 13.2 تكلفة وشروط اإللتحاق بها

 46.2 23.6 25.5 4.7 طبيعة الجهات القائمة عليها

ارية استفادة المشاركين فيها من الناحية المه

 والمهنية

8.5 32.1 14.2 45.3 

 47.2 5.7 16 31.1 دورها في الترقي الوظيفي للمشاركين فيها

 45.3 0.9 14.2 39.6 إمكانية توفير فرص عمل لمن يلتحق بها

 47.2 24.5 25.5 2.8 نوعية المدربين عموما

 47.2 8.5 36.8 7.5 طرق ووسائل التدريب المستخدمة

 46.2 15.1 23.6 15.1  التدريبيةالمدة الزمنية للدورة

 49.1 9.4 27.4 14.2 توقيت عقد الدورات

  :وبخصوص تقييم المبحوثين للدورات الموجهة لهم، فيتضح من الجدول السابق عدة أمور

ولكن غالبية من يستطيعون % 47.2الغالبية ال تعرف تكلفة حضور هذه الدورات بنسبة -

 كذلك الحال بالنسبة الى طبيعة الجهات القائمة على هذه تقدير هذه التكلفة يرونها متوسطة،

الدورات، ويرون أن مستوى اإلستفادة من هذه الدورات متوسطة وبالتالي قد ال تزيد من 

المهارات الفنية الداعمة للعمل الصحفي كذلك ليس لها دوراً حاسماً في الترقي الوظيفي بتأكيد 

تماد على هذه الدورات بشكل رئيسي في الحصول من المبحوثين كذلك ال يمكن اإلع% 31.1

من المبحوثين أن فرصة الحصول على عمل % 40على فرصة عمل حيث يرى ما يقرب من 

  .من خاللها ضعيفة، ولذا قد ال يقبل عليها كثير من الصحفيين

من ناحية اإلجراءات وإدارة هذه الدورات، يرى المبحوثون أن مستوى المدربين القائمين -

ا يتراوح بين المتوسط والجيد، كذلك بالنسبة الى الطرق المستخدمة في التدريب واألدوات عليه

من المبحوثين، وهو نفس الحال بالنسبة % 36.8الالزمة لذلك فهي متوسطة المستوى كما يرى 

ي الى المدة الزمنية للدورة وتوقيت عقدها، وبالتالي فالتقييم العام للدورات التدريبية التي تعقد ف

لبنان والخاصة بالسادة الصحفيين فهي متوسطة المستوى من وجهة نظر المخاطبين بها، ولذا فمن 

الضروري إعادة النظر في المحتوى الخاص بهذه الدورات وجعلها أكثر تأهيال للعمل الصحفي 
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وذلك بالتركيز على النواحي الفنية للعمل الصحافي واألدوات المساعدة للصحفيين لإلرتقاء 

 .مهنةبال

  تقييم جوانب أخرى في التدريب غير ما سبق 

 لم يذكر أي إجابة ذكر جوانب أخرى
16 84 

  :وقد زاد بعض المبحوثين لجوانب تقييمية في التدريب ومنها

  جوانب أخرى لتقييم الدورات التدريبية

في رأيين فقط، األول هو أن %) 16(انحصرت آراء النسبة التي قيمت الدورات التدريبية 

، والثاني هو رغم ضعف تلك الدورات اختيار موضوعات الدورات وتحضيرها غير موفق دائما

 إال أن الوساطة تتدخل في انتقاء المشاركين السيما إذا كانت الجهة المنظمة محلية التدريبية

  . ومكان التدريب في الخارج

   هل تتذكر أسماء مدربين متميزين في مجالك المهني؟-10

 لم يذكر أي إجابة بينذكر أسماء مدر
38.7 61.3 

أحمد / الدكتورإلى %) 14.3(التي ذكرت أسماء مدربين، أشار %) 38.7(ومن بين نسبة 

%) 7.1(ي، جهاد الزين/ األستاذإلى %) 9.5(، و جان كرم/ الدكتورإلى %) 11.9(، زين الدين

أنطوان / األستاذ"لى إ%) 4.8(، فيما أشارت أيضا بالتساوي نسبة جهاد األطرش/ األستاذإلى 

 20بالتساوي بين %) 47.6(، وتوزعت النسبة المتبقية والبالغة "يراجح الخور/  األستاذ،مراد

جورج / الدكتور، غسان سالمة/ الدكتور،  سنويم/ الدكتورة، ومرسال غانم/ األستاذ"مدربا منهم 

  .لكل مدرب%) 2.3(وذلك بواقع " آلفرد النوار/ األستاذ، كالس

  اإلعالميين؟/رأيك في إعداد سلسلة أدلة استرشادية للصحفيين ما -11

غير ضرورية  مهمة ومطلوبة

 عموما

 ال إجابة رأي آخر

86.8 13.2 - - 
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يوضح الجدول السابق تأكيد الغالبية الكبرى من المبحوثين على أهمية وجود أدلة استرشادية 

من إجمالي المبحوثين، وقد % 86.8تساعد الصحفيين على أدائهم لعملهم الصحفي وذلك بنسبة 

  . رأى هؤالء المبحوثين بعض اإلعتبارات التي يجب التأكيد عليها في إعداد هذه األدلة

أما اآلراء األخرى حول أهمية إعداد أدلة استرشادية، فأكدت في مجملها على أهمية وجود 

فيين المبتدئين، إعداد كإعداد سلسلة تدريبية للصح%) "80(أدلة تهتم بأسس العمل الصحفي بنسبة 

، والنسبة المتبقية "أدلة عن القوانين التي تتعلق بحرية الصحافة، كتيبات مبسطة عن اإلنترنت

  .إلعداد أدلة عن حقوق اإلنسان%) 20(

  اإلعالميين؟/كتب مهنية تعزز قدرات الصحفيين/ ما رأيك في طريقة توزيع أدلة-12

ال  غير هامة هامة الطريقة

 إجابة

 -- 46.2 53.8 كافة الصحفيين، ومجاناتوزع ل

توزع بناء على طلب الصحفي، 

 ومجانا  

17.9 82.1 -- 

 -- 84.9 15.1 تباع بثمن رمزي

 -- 89.6 10.4 تباع بخصم خاص للصحفيين

 -- 79.2 20.8 تباع بسعر التكلفة

ى النسبة يوضح الجدول السابق أهمية توزيع األدلة على أكبر عدد من المستفيدين، ولذا تر

الكبرى من المبحوثين أهمية توزيع هذه األدلة على كافة الصحفيين وأن يكون ذلك بدون أي 

، ومن ثم فإن توزيع هذه األدلة بدون تكلفة مادية قد يضمن %53.8مقابل مادي وذلك بنسبة 

  .وصولها الى أكبر عدد من المستفيدين
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  فما هي أولوياتك؟ إذا كنت ترغب في المشاركة في دورات تدريبية، -13
غير  نوعا ما ضروري 

 ضرورى
 ال إجابة

 -- 4.7 17.9 77.4  لرفع الكفاءة المهنية

 11.3 5.7 31.1 51.9 لزيادة الوعي القانوني

لزيادة المهارات التقنية مثل 

 الحاسوب واإلنترنت

60.4 19.8 7.5 12.3 

ات التدريبية المتخصصة تأتي يوضح الجدول السابق أن إقبال الصحفيين اللبنانيين على الدور

في المقام األول لسد النقص في الكفاءة المهنية وزيادة المهارات الخاصة بالعمل الصحفي وذلك 

، ثم يأتي في الترتيب الثاني المهارات الداعمة أيضا للعمل الصحفي والتي تعمل %77.4بنسبة 

ثم تأتي في المؤخرة الدورات على تسهيل هذه األعمال مثل مهارات الحاسب اآللي واالنترنت، 

الخاصة بزيادة وتنمية الوعي القانوني، وبالتالي يفهم من ذلك أن الصحفيين يهتمون بالدورات 

  .المتخصصة وذات التأثير المباشر على العمل الصحفي

  يرغب في المشاركة في دورات أخرى غير ما سبق

 لم يذكر أي إجابة ذكر دورات أخرى
7.5 92.5 

إلى %) 7.5(ويات التدريب األخرى فانقسمت النسبة التي ذكرت بعض األولويات أما عن أول

دورات في : "أشارت إلى الدورات الفنية الصحفية، من قبيل%) 50(األولى بلغت نسبتها : فئتين

، "معرفة آلية التعامل مع األنباء في دول أنظمتها السياسية مختلفة، التوجهات الجديدة في الصحافة

أشارت إلى الدورات الموضوعية، السيما ما يتعلق باللغة العربية، %) 50(بنسبة والثانية 

  .والترجمة
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المدرب في تقديرك؟ اعط وزنا تصاعديا لدرجة  "نجاح"ما أهمية هذه العوامل في  -14

  5الى  1األهمية من 
الوزن   

 األول

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الخامس

ال 

 إجابة

ن يكون من الشخصيات أ

 العامة المرموقة

20.8 9.4 7.5 4.7 18.9 38.7 

على ان يكون قادرا 

 إيصال األفكار والشرح

24.5 15.1 7.5 10.4 40.6 1.9 

عملية أن يكون ذا خبرة 

 مجالفي ال

34 17 4.7 15.1 23.6 5.7 

أن تكون أفكاره متوافقة 

 افكاريمع 

17.9 8.5  5.7 3.8 10.4 53.7 

 الحوار والنقد أن يشجع

 الحر

8.5 4.7 30.2 17 28.3 11.3 

 14.2 23.6 21.7 17 15.1 8.5 لغته سليمة ومفهومة

أن يكون حسن المظهر 

  والهيئة

18.9 5.7 9.4 5.7 9.4 50.9 

درجته العلمية عالية 

 )دكتوراه(

17.9 10.4 11.3 10.4 17.9 32.1 

جح من وجهة نظر المتدربين، وبقراءة من المفيد لنجاح التدريب تحديد خصائص المدرب النا

  :الجدول السابق تتضح العديد من األمور

 تأكيد نسبة كبيرة من المبحوثين على أن يكون المدرب في المقام األول قادرا على -1

إيصال األفكار وواضح من ناحية الشرح والتفسير، وذلك بغض النظر عن الدرجة العلمية 

  .ن المدرب حاصال على درجة علميةللمدرب فليس من الضروري أن يكو

 من العوامل المساعدة على نجاج المدرب وقدرته على التأثير في المتدربين وتوصيل -2

األفكار إليهم، قدرته على تشجيع الحوار والنقد الحر، كذلك أن تكون لغة المدرب سليمة ومفهومة 
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 الممكن أن تلعب الخبرة العملية بعيدة على الغموض والتعبيرات غير المفهومة أو المتداولة، ومن

  .في المجال الصحفي عامال أساسيا في تميز بعض المدربين

 من العوامل األقل تأثير على تميز المدربين من وجهة نظر المبحوثين، توافق أفكاره مع -3

أفكار المتدربين فليس من الضروري أن تلتقي أفكار الطرفين في كل شيء، كذلك حسن المظهر 

  .لعب دورا حاسما في تميز المدرب من وجهة نظر الصحفيين اللبنانيينلم يكن ي

وبالتالي فالمدرب الناجح من وجهة نظر الصحفيين اللبنانيين هو القادر على التواصل مع 

المتدربين من خالل حوار مفتوح يقبل تعارض األفكار ويقبل اإلختالف في الرأي وفوق كل ذلك 

هلة الفهم، وكلما كان ذو خبرة في المجال االعالمي كلما كان أن تكون لغته واضحة وسليمة وس

  .     قادرا على إفادة المتدربين الى أقصى درجة

  5الى1 ما أكثر الموضوعات التي تحتاج فيها الى تدريب متعمق اعط وزنا تصاعديا من-15
الوزن  

 األول

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الخامس

ال 

 إجابة

 9.4 21.7 9.4 20.8 17.9 20.8 القواعد العلمية للمهنة

خبرات عملية 

إعالميين وطنيين /لصحفيين

 يقدامى في نفس مجال عمل

42.5 22.6 17 18.9 12.3 4.7 

 9.4 23.6 28.3 15.1 15.1 8.5 اإلطار القانوني الحاكم لعملى

أساليب وقواعد اإلدارة في 

 المؤسسة التي أعمل بها

13.2 14.2 17 17 30.2 8.5 

خبرات عملية من مؤسسات 

 عمليدولية متميزة في مجال 

20.8 16 22.6 14.2 24.5 1.9 

بخصوص الموضوعات التي تتطلب تدريب عملي كي يستفيد منها الصحفيين في مجال 

عملهم، فقد اهتم المبحوثين ببعض الموضوعات مثل اساليب اإلدارة في المؤسسة الصحفية التي 

ا من جانب، على الجانب اآلخر هناك اهتمام بالخبرات العملية في المؤسسات الدولية يعمل بها هذ

المتميزة في المجال الصحفي وعلى نفس المستوى من االهتمام تأتي القواعد العملية للمهنة وما 

  .تتطلبه من اإللمام باإلطار القانوني الحاكم للعمل الصحفي
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  .بي؟ هل تفضل المدرب العربي  او األجن-16

العربي 

 أفضل

األجنبي 

 أفضل

ال تهم الجنسية او اللغة المهم من 

يمتلك المعلومات ويستطيع نقلها إلى 

 المتدربين

ال 

 إجابة

12.3 20.8 67 -- 

كان هناك توافق بين عدد كبير من المبحوثين على أن جنسية المدرب ليست عامال أساسيا 

 تأثير الصفات التي يتمتع بها المدرب بصرف في نجاح المدرب في التأثير في المتدربين بقدر

  .النظر عن اللغة التي يتحدث بها أو الجنسية التي ينتمي إليها

  : لمدة التدريب وفقا للجدول التالي الحد األدنى والحد األقصى في تقديرك أعط-17

 : الحد األدنى واألقصى لمدة الجلسة الواحدة بالساعات- أ

 )بالساعة(ألدنى الحد ا )بالساعة(الحد األقصى
ال 

 إجابة

أكثر 

 3من 

ال  نصف 1 1.5 2 2.5 3

 إجابة

أكثر 

 3من 

 نصف 1 1.5 2 2.5 3

13.2 7.5 23.6 1.9 33 8.5 7.5 4.7 11.
3 

0.9 4.
7 

0.9 17.9 6.6 46.2 11.3 

هناك شبه اتفاق بين المبحوثين على أن الوقت المناسب للجلسة الواحدة في التدريب تتراواح 

  .احدة في حدها األدنى وساعتين في حدها األقصىبين ساعة و

  : الحد األدنى واألقصى لمدة اليوم التدريبي الواحد بالساعات-ب

  )بالساعة(الحد األدنى  )بالساعة(الحد األقصى
ال 

إجا

 بة

أكثر 

 8من 

ال  1 2 3 4 5 6 7 8

إجا

 بة

أكثر 

 8من 

8 7 6 5 4 3 2 1 

-  9.4  25.5  6.6  28.3  12.3  10.4  5.7  0.9  0.9  -  0.9  20.9  2.8  13.2  11.3  27.4  14.2  8.5  0.9  

يوضح الجدول السابق أن النسبة الكبرى من المبحوثين اتفقوا على أن مدة اليوم التدريبي 

  .المثالي يتراوح بين أربع الى ست ساعات

  : الحد األدنى واألقصى لعدد أيام الدورة الواحدة- ج

 امالحد األدنى باألي الحد األقصى باأليام
ال 

 إجابة

أكثر 

 8من 

ال  1 2 3 4 5 6 7 8

 إجابة

أكثر 

 8من 

8 7 6 5 4 3 2 1 

11.3 43.4 - 6.6 5.7 12.3 8.5 8.5 3.8 - 10.4 25.5 - 14.2 - 9.4 7.5 17 11.3 4.7 
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أما بالنسبة لعدد ايام الدورة التدريبية من وجهة نظر المبحوثين فيرون انها يجب أن تتجاوز 

  .ثمانية أيام

  :الحد األدنى واألقصى لعدد أيام التدريب خالل الشهر الواحد -د
 الحد األدنى باأليام الحد األقصى باأليام

ال 

 إجابة

أكثر 

 8من 

ال  1 2 3 4 5 6 7 8

 إجابة

أكثر 

 8من 

8 7 6 5 4 3 2 1 

20.8 54.7 1.9 - 1.9 6.6 5.7 5.7 1.9 0.9 20.8 43.4 8.5 5.7 - 3.8 5.7 2.8 7.5 1.9 

مبحوثون أن العدد المناسب اليام التدريب خالل الشهر يجب أن تكون أكثر من ثمانية يرى ال

  .أيام

  5 إلى 1  وزنا تصاعديا لدرجة األهمية من أعط رأيك،فيوسائل التدريب  المناسبة  -18
الوزن  

 األول

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الخامس

ال 

 إجابة

 إلىورش عمل تتوصل 

إعداد إنتاج ، طبيقات عمليةت

 إعالمي/صحفي

36.8 4.7 12.3 10.4 31.1 4.7 

 6.6 17.9 26.4 20.8 17 11.3 حلقات مناقشة

 فيزيارات ميدانية لمؤسسات 

 عمليمجال 

5.7 24.5 22.6 18.9 20.8 7.5 

قيادات /ج مع خبراء &س 

 عملي مجال فيمتخصصة 

12.3 16 20.8 28.3 16 6.6 

 7.5 19.8 18.9 18.9 26.4 8.5 المحاكاةتطبيقات بأسلوب 

يرى المبحوثون ان وسائل التدريب ذات التاثير الكبير في استيعاب المادة التدريبية تكمن في 

المقام األول في ورش العمل والتي تحتوي على تطبيقات عملية تدعم مهارات الصحفي العملية 

  .مجال العمل الصحفيمع التأكيد على القيام بزيارات ميدانية لمؤسسات في 

  وسائل أخرى للتدريب غير ما سبق

 لم يذكر أي إجابة ذكر وسائل أخرى
9.4  90.6 
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  أما عن رأي المبحوثين في وسائل التدريب العملية األخرى ذات التأثير، فقد ذكر حوالي 

  .من المبحوثين بعض الوسائل التدريبية% 9.4

  ؟كيفية الحصول على المادة التدريبية -19

ال يشكل   إجابةال

 فرقا

غير 

 ضروري

شرط 

 ضروري

 

 تصلك قبل التدريب 43.4 25.5 28.3 2.8
  بداية الدورةفيتحصل عليها  62.3 6.6 20.8 10.4
تقرير بالمناقشات يرسل إليك بعد  50.9 10.4 28.3 10.4

 الدورة
 المشاركين عبر البريد إلىيرسل  36.8 16 36.8 10.4

 األلكترونى
 المشاركين إلىيرسل مطبوعا  17 23.6 38.7 20.8

 بالبريد
 TORإرسال النقاط المرجعية  42.5 12.3 24.5 20.8

 المشاركين قبل إلىللجلسات 

 التدريب

يوضح الجدول السابق حرص الصحفيين على الحصول على أوراق الدورة التدريبية بصورة 

% 62.3لدورة فيما بعد وذلك بنسبة كاملة عند بداية الدورة فقد يساعد ذلك على متابعة فعاليات ا

من إجمالي المبحوثين مع أهمية إعداد تقرير بالمناقشات التي دارت على مدار الحلقة التدريبية 

وإرساله الى المتدربين، كذلك هناك نسبة كبيرة من المبحوثين يؤيدون فكرة وصول المادة 

الع على المحتوى التدريبي وذلك بنسبة التدريبية الى المتدربين قبل بداية الدورة التدريبية لإلط

، ومن الواضح أن الصحفيين اللبنانيين ال يفضلون كثيرا إرسال المادة التدريبية عبر 43.4%

  .البريد العادي أو البريد اإللكتروني
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   رأيك؟في الصحفيمقومات نجاح  ما هي -20

متوسط  محدود األهمية ال إجابة

 األهمية

  هام جدا

 للصحفيالذاتية /القدرات المهنية 90.6 2.8 1.9 4.7
المؤسسة الصحفية التي يعمل حجم واهمية  60.4 34 0.9 4.7

 بها
 عالقاته السياسية واالجتماعية 55.7 28.3 11.3 4.7
 يثروته المالية ووضعه االجتماع 12.3 24.5 56.6 6.6
  في بلدهيالمناخ السياسي واالجتماع 44.3 36.8 12.3 6.6
 التي نوعية التعليم والشهادة الدراسية 37.7 49.1 7.5 5.7

 حصل عليها

 يالتدريب المستمر والعمل 78.3 20.8 0.9 --

يوضح الجدول السابق كيف ينظر الصحفيون الى القدرات الخاصة بالصحفي الناجح، وقد 

صحفي جاء في المقام األول القدرات المهنية والذاتية للصحفي من حيث إلمامه بمهارات العمل ال

، ناهيك عن أن %90.6وقدرته على التحليل واإلتصال وخالفه من القدرات الذاتية وذلك بنسبة 

أهمية وضع المؤسسة الصحفية التي يعمل بها الصحفي وهل هي قادرة على رفع إمكانيات 

من إجمالي % 60.4الصحفي المهنية وتوفير وسائل العمل الصحفي الحديث أم ال وذلك بنسبة 

  .المبحوثين

من األمور أيضا ذات األهمية والمؤثرة على نجاح الصحفي هو المناخ الذي يعمل فيه، وذلك 

من خالل عالقات الصحفي السياسية واالجتماعية وكذلك المناخ السياسي واالجتماعي في البلد 

  .التي ينتمي إليها او يعمل بها، وهل هذا المناخ محفز ودافع الى النجاح أم محبط

يون اللبنانيون أهمية كبيرة لعامل الثروة والوضع االجتماعي للصحفي وتأثيره لم يول الصحف

  .على نجاحه

  هل هناك عوامل أخرى أكثر أهمية مما سبق لنجاح الصحفي؟

 لم يذكر أي إجابة ذكر عوامل أخرى أكثر أهمية
15.1 84.9 
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 بعض التي أشارت إلى%) 15.1(أما عن مقومات نجاح الصحفي فقد انقسمت النسبة 

المقومات الهامة للصحفي، إلى من قال بأهمية أن يتحلى الصحفي بعدد من المقومات الذاتية 

 النزاهة والموضوعية والمحافظة "، وقد أشاروا على سبيل المثال إلى%)88.9(وكانت بنسبة 

ة المتابعة اإلعالمية والسياسية والقراء، على مصادر المعلومات من قبل الصحفي ومصداقيته معها

متابعة الصحفي لكل األحداث ، الدائمة لكل ما يصدر من مطبوعات وكتب وجرائد ومجالت

، وهناك من أشار  كرسالة وليست كوظيفةياإليمان برسالته كصحف، بها" الجارية حتى يكون ملما

الحوافز التي تقدمها المؤسسة "، وخصوصا %)11.1(إلى أهمية اإلطار الذي يعمل فيه الصحفي 

  ".لمادية والمعنويةالصحفية ا

  :لقوانين التي تحكم عملك المهني في بلدك، تعتبر في رأيك ا-21

ذكر رأيا 

 آخر

تسهم في تقدم الحالة   لىيال رأ

 اإلعالمية

ال تؤثر على 

الحالة اإلعالمية 

 مباشرة

قيدا على حرية 

 اإلعالم

- 3.8 11.3 56.6 28.3 

ين اللبنانيين على اإلطار القانوني يوضح الجدول السابق درجة عالية من رضاء الصحفي

من المبحوثين أن القوانين ال تؤثر على % 56.6الحاكم للعمل الصحفي في لبنان، حيث يرى 

أنها تدعم تقدم الحالة اإلعالمية، أما النظرة السلبية % 11.3الحالة اإلعالمية مباشرة، بينما يرى 

  . بحوثينمن إجمالي الم% 28.3للحالة اإلعالمية فقد أقر بها 

ذكر عدد من المشاركين أن القوانين التي تحكم عملهم ال تهتم بحقوق الصحفي المعيشية 

والمهنية، وهناك من قال بأن المشكلة ليست في تطبيق القوانين ولكنها في من يقومون بتنفيذ تلك 

  .القوانين

  الصحفيين؟ /هل ترى أن حرية التعبير مكفولة لإلعالميين -22

 نعم ال حد ماإلى  ال إجابة

-- 60.4 15.1 24.5 

يرى الصحفيون اللبنانيون أن هناك درجة من احترام حرية التعبير في المجتمع اللبنانى، 

من إجمالي المبحوثين أن حرية التعبير الى حد ما مكفولة لإلعالميين % 60.4حيث أقر 

  .فولة الى حد كبيرمن إجمالي المبحوثين أن حرية التعبير مك% 24.5والصحفيين، كذلك أكد 
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  اإلعالمي في رأيك؟/ ما أهم القيود التي تؤثر سلبا على إبداع الصحفي-23

الوقوع في مشكالت  ال إجابة

 بسبب عدم فهم القوانين

ضعف اإلمكانات 

 المهنية

المركزية داخل 

 المؤسسة

ال توجد حرية 

 إعالم

-- 2.8 17.9 39.6 39.6 

حوثين على أن حرية اإلعالم مكفولة في لبنان كما على الرغم من إقرار عدد كبير من المب
ترى أن عدم % 39.6هو واضح من السؤال السابق، إال أن نسبة كبيرة من المبحوثين حوالي 

وجود حرية من القيود التي تؤثر بالسلب على اإلبداع الصحفي واإلعالمي، وبنفس النسبة يرى 
امل التي تضعف اإلبداع لدى الصحفي أو المبحوثون أن شدة المركزية داخل المؤسسة من العو

  .االعالمي بصفة عامة

   

 (%)النسبة  التكرار القيد

 50 1 الواسطة

 50 1 عدم تقدير المؤسسة الصحفية معنويا للصحفى

 100 2  اإلجمالى

ذكر بعض المشاركين عددا آخر من القيود التي تعرقل عملهم المهني، حيث انقسم هؤالء إلى 

عدم تقدير المؤسسة الصحفية ب"، والثانية تتعلق "الواسطة"ن، األولى أشارت إلى فئتين متساويتي

  ".يمعنويا للصحف

المحاكمة بسبب تعرضه لألمور /اإلعالمي للمساءلة/ في تقديرك، هل يتعرض الصحفي-24

  :التالية

   نعم ال ال إجابة

 نقد نظام الحكم 47.2 52.8 --

 لحكومةنقد السياسات العامة ل 25.5 74.5 --

األسرة /مقاالت وأخبار خاصة بالحاكم 48.1 51.9 --

 الحاكمة

 نقد النخبة االقتصادية 16 84 --

بسؤال المبحوثين عن األمور التي قد تعرضه الى المساءلة والمحاكمة حال التعرض لها، 
قاالت فترى نسبة كبيرة من المبحوثين أن نقد نظام الحكم في الدولة وكذلك التعرض من خالل الم
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أو األخبار ألسرة الحاكم قد يعرض الصحفي الى المساءلة فهي من الخطوط الحمراء التي ال 
  .يجب تجاوزها وقد اتفق على ذلك ما يقرب من نصف المبحوثين

أما نقد السياسات العامة للحكومة أو التعرض بالنقد للنخبة اإلقتصادية فليس هناك مسئولية 
  . له عندما يتناول أمور تتعلق بالحاكمعلى الصحفي بالقدر الذي يتعرض

  حساسة أخرى غير ما سبق؟/هل هناك أمور محظورة

 ذكر أمور أخرى محظورة إجابةال 
71.7 28.3 

انقسمت النسبة التي أشارت إلى عدد آخر من األمور المحظور على الصحفي التطرق لها 

أشارت إلى %) 62.5(بنسبة إلى فئات أربع، األولى %) 28.3(وإال تعرض للمسألة والبالغة 

المؤسسة العسكرية، القضاء، األجهزة األمنية، تسليط الضوء على الفساد "المساس بأجهزة الدولة 

، وأشارت التعرض لمقام رئاسة الجمهوريةأشارت إلى %) 12.5(والثانية بنسبة " داخل اإلدارة،

 النسبة أشارت إلى المساس الثالثة وبنفس النسبة إلى نقد رجال الدين، والرابعة أيضا بنفس

  .باألمور الطائفية

   ما دور الجهات التالية في تطوير مناخ عملك المهني باتجاه إيجابي في رأيك؟-25
  دور جوهري دور محدود غير مؤثر ال إجابة

 النقابة 37.7 23.6 34 4.7
 منظمات حقوق اإلنسان 32.1 42.5 18.9 6.6

 سيةاألحزاب السيا 31.1 43.4 17.9 7.5
 البرلمان 45.3 26.4 22.6 5.7
 الحكومة 43.4 32.1 20.8 3.8
 منظمات عربية ودولية 34 42.5 17 6.6

 كبار الشخصيات اإلعالمية والصحفيين 44.3 31.1 17 7.5

 اإلعالميين/جمعيات أهلية للصحفيين 30.2 36.8 19.8 13.2

العمل الصحفي، فيتضح من وبسؤال المبحوثين عن الجهات التي تساعد في تطوير مناخ 

  :الجدول السابق عدة أمور
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 البرلمان والحكومة وكبار الشخصيات اإلعالمية يلعبون الدور األكبر من وجهة نظر -1
  .المبحوثين في تطوير المناخ االعالمي بإتجاه إيجابي وبنسبة تقترب من تصف المبحوثين

دورا حاسما حيث تتوزع النسبة  وترى نسبة معقولة أن دور النقابة معقول ولكنه ليس -2
  .بالتساوي بين التأثير وعدم التأثير

 أما منظمات حقوق اإلنسان واألحزاب السياسية والمنظمات العربية والدولية فدورها في -3
  .الغالب هو دور محدود كما ترى النسبة الكبرى من المبحوثين

خ عمل الصحفيين باتجاه هل هناك ذكر جهات أخرى، غير ما سبق، لها دور في تطوير منا

  إيجابي؟

 ذكر جهات أخرى إجابةال 
88.7 11.3 

وعن الجهات األخرى التي تساعد على تطوير مناخ العمل الصحفي، فقد ذكر حوالي 
قد ذكرت أن هناك %) 11.3(من المبحوثين بعض هذه الجهات، ورغم أن هناك نسبة % 11.3

 التطوير االيجابي لمناخ العمل المهني، إال جهات أخرى غير الجهات المذكورة تلعب دورا في
  .أنهم لم يحددوا ما هي هذه الجهات

   إذا كان بكل مهنة ممارسات سلبية، فما رأيك في السلبيات التالية بين مهنتك؟-26
 المقولة شائعة محدودة نادرة  ال إجابة

 ضعف القدرات والمهارات اإلحترافية 66 22.6 3.8 7.5
 السعي لتحقيق مصالح سياسية على حساب رسالة اإلعالم 78.3 11.3 3.8 6.6

 السلبية والبعد عن القضايا الحساسة 34.9 45.3 9.4 10.4
 التأثر باإلنتماءات الحزبية والسياسية على حساب الموضوعية 69.8 17 2.8 10.4

 االهتمام بأخبار وشئون النخبة على حساب قضايا الجماهير 46.2 35.8 10.4 7.5
 ضعف القدرة التنافسية في مواجهة اإلعالم األجنبي 40.6 40.6 11.3 7.5

 االهتمام المبالغ بالصراعات بين الصحفيين واإلعالميين أنفسهم 29.2 31.1 33 6.6
  ضعف االهتمام بإنتاج كوادر إعالمية شبابية جديدة ومؤهلة 50 33 10.4 6.6

  لتليفون دون جهد حقيقياإلسراف في العمل من خالل ا 41.5 34.9 12.3 11.3

  السطو على أعمال آخرين وإعادة نشرها 19.8 40.6 28.3 1.3
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وبسؤال الصحفيين اللبنانيين عن السلبيات التي تعتري مهنة الصحافة، فيوضح الجدول 

  :السابق عدة أمور

 أكثر السلبيات التي تعتري مهنة الصحافة من وجهة نظر المبحوثين تكمن في السعي -1

المصالح الشخصية ومنها المصالح السياسية وذلك على حساب الرسالة اإلعالمية ويرى لتحقيق 

  .المبحوثون أنه شائعة بنسبة كبيرة

 يقر عدد كبير من المبحوثين بإنتشار بعض السلبيات ومنها، ضعف القدرات والمهارات -2

ياسية على حساب الرسالة اإلحترافية وعدم التجرد والحيدة وذلك بالتأثر باإلنتماءات الحزبية والس

اإلعالمية، واإلهتمام بأخبار النخبة الحاكمة ومتابعة تحركاتها على حساب قضايا الجماهير، كذلك 

ليس هناك انتاج لكوادر إعالمية جديدة، كل هذه سلبيات يراها المبحوثون في العمل الصحفي 

  .اللبناني

وثين تكمن في االهتمام بالصراعات  من السلبيات المحدودة في لبنان من وجهة نظر المبح-3

بين الصحفيين، وكذلك السطو على أعمال الغير فهذه السلبيات محدودة في العمل الصحفي في 

  .لبنان

   هل أنت عضو نقابي؟-27

 نعم ال ال إجابة
6.6 65.1 28.3 

من المبحوثين ليسوا أعضاء في نقابة، أما % 65.1يوضح الجدول السابق أن النسبة الكبرى 

  .هم أعضاء في النقابات،% 28.3النسبة األقل 

، أشاروا إلى فئتين %)28.3(أما من أشاروا إلى أنهم أعضاء نقابة والذين بلغت نسبتهم 

  .األولى، نقابة المحررين، والثانية إلى نقابة المصورين السينمائيين

  :اضياإلعالم في بلدك خالل العام الم/ ما توصيفك العام لحالة حرية الصحافة-28

 ال إجابة ممتازة جيدة  متوسطة مقبولة متدنية
6.6 22.6 17.9 46.2 6.6 -- 

يوضح الجدول السابق أن المبحوثين يقيمون حالة الحرية الصحفية أو اإلعالمية بوجه عام 

  .على انها متوسطة، ولم يذكر أحد على اإلطالق أنها ممتازة
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  عمل الذي تقوم به؟ كيف تواجه النقص في المعلومات الضرورية لل-29

صرف النظر عن 

 هذه الموضوعات

االكتفاء بالمتوافر 

واالجتهاد في 

 تفسيره وشرحه

االتجاه الى كتابة 

تحليالت حول الموضوع 

 دون التقيد بسرد أخباره

االتصال باألشخاص 

المعنيين الستطالع 

 رأيهم في األمر

ال 

 إجابة

7.5 30.2 7.5 54.7 -- 

لوسيلة األكثر شيوعا بين الصحفيين لسد العجز في المعلومات هي يوضح الجدول السابق أن ا

من إجمالي % 54.7اإلتصال باألشخاص المعنيين إلستطالع رأيهم في األمر ويؤكد ذلك 

المبحوثين، أما الوسيلة األخرى فهي أن يكتفي الصحفي بما هو متاح ويجتهد في شرحه وهو ما 

  .من إجمالي المبحوثين% 30.2يراه حوالي 

ذكر بعض المشاركين وسائل أخرى غير المدمجة في االستمارة للحصول على األخبار 

  . والمعلومات وتمثلت في االعتماد على اإلنترنت، ومراجعة األرشيف

   ما أهمية الوسائل التالية في حصولك على األخبار والمعلومات؟-30
 ال إجابة غير هام أحيانا هام جدا 

 2.8 0.9 74.5 21.7 استخدام الهاتف

 1.9 1.9 25.5 70.8 التحرك الميداني

 2.8 1.9 17 78.3 البريد اإللكتروني

 3.8 6.6 40.6 49.1 المقابالت مع بعض الشخصيات الهامة

 5.7 4.7 21.7 67.9 الفاكس

 7.5 18.9 43.4 30.1 المكتبة

 4.7 13.2 49.1 33 وكاالت األنباء

 - - 26.4 73.6 الجهات المختصة

جدول السابق الوسائل األكثر شيوعا بين الصحفيين اللبنانيين للحصول على األخبار يوضح ال

  :والمعلومات، وعن أهمية هذه الوسائل يرى المبحوثين التالي

 يأتي البريد اإللكتروني والفاكس والتحرك الميداني والوصول الى الجهات المختصة في -1

الخاصة بالعمل الصحفي وذلك بنسبة قد مقدمة الوسائل الخاصة بالحصول على المعلومات 

  .من إجمالي المبحوثين% 70تجاوزت 
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  بينما استخدام الهاتف والتردد على المكتبة ومتابعة وكاالت األنباء فهي من وجهة نظر -2

  .المبحوثين وسائل مهمة في بعض األحيان

 ذكر جهات أخرى إجابةال 
27.3 72.6 

بعض الوسائل الخاصة بالحصول على المعلومات من المبحوثين % 72.6وقد ذكر حوالي 

الخاصة بعمل الصحفي، وحول الوسائل األخرى لمواجهة النقص في المعلومات الضرورية في 

 والمقابالت الشخصية والذهاب إلى مصدر يالعمل الميدان"إلى %) 72.6(العمل، أشارت نسبة 

  ". المعلومة واالتصال بأشخاص قريبين من المعلومة

يوجد مركز للمعلومات والبيانات في مؤسستك تلجأ إليه الستكمال إعداد  هل -31

 الموضوعات الصحفية؟

 نعم ال  ال إجابة

--  82.9 17 

أكدت االنسبة الكبرى من المبحوثين أنه ال توجد مراكز للمعلومات والبيانات في المؤسسة 

  .من إجمالي المبحوثين% 82.9التي يعملون بها، وذلك بنسبة 

   تهتم بالجهة التي تقوم بتمويل تدريب الصحفيين واألعالميين في بلدك؟ هل-32

ال 

 إجابة

اهتم بمعرفة اسمها وخلفية عنها 

ويؤثر ذلك في قراري بالمشاركة من 

 عدمه

 ال اهتم فالمهم محتوى التدريب

1.9 33 65.1 

 المهم في النسبة الكبرى من المبحوثين ال يهتمون بجهة التمويل أو راعى التدريب، ولكن

، ولكن هناك مايقرب من ثلث %65.1المقام األول لديهم هو محتوى المادة التدريبية وذلك بنسبة 

  .المبحوثين يؤثر معهم المؤسسة الممولة للتدريب
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 إن كنت ممن يهتمون بالجهة التي تمول التدريب فهل لك ان تذكر من يقم بتمويل -33

  واألعالميين  بالترتيب األكثر فاألقل؟التدريبات التي تعقد في بلدك للصحفيين 
الوزن  

 األول

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الرابع

 ال إجابة

 18.9 - - 32.1 94.1  نقابات الصحفيين

المؤسسات الصحفية للعاملين 

  بها

9.4 3.8 4.7 1.9 80.2 

مؤسسات تمويل اجنبية غير 

  حكومية

4.7 14.2 1.9 2.8 76.4 

ئات معونة سفارات او هي

  اجنبية حكومية

5.7 6.6 4.7 5.7 77.4 

يوضح الجدول السابق أن نقابة الصحفيين هي األكثر أهمية في تمويل التدريب الخاص 

بالصحفيين في لبنان، أما باقي الجهات فمن الواضح أن المبحوثين ليس لديهم معرفة كافية بقدر 

  .مساهمتها في التدريب

  دريب، غير ما سبقجهات أخرى تقوم بتمويل الت

 ذكر جهات أخرى غير ما سبق ال إجابة
78.3 21.7 

% 21.7وبسؤال المبحوثين عن الجهات االخرى التي تقوم بتمويل التدريب، فقد ذكر حوالي 

وقد تركزت حول خمس %) 21.7(بعض هذه الجهات، بلغت نسبة من ذكر جهة تمويل التدريب 

وزارة الصحة، وزارة الشئون االجتماعية، مؤسسات غير حكومية أجنبية، : "جهات هي

  ".الجامعات، مؤسسات صحفية أجنبية

   هل توجد مؤسسات تمويل ترفض المشاركة في اية تدريبات تقوم برعايتها؟-34

 نعم ال ال إجابة
0.9 87.7 11.3 
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وبسؤال المبحوثين عن مؤسسات التمويل التي ترفض المشاركة في أية تدريبات تقوم 

أن هناك بعض الجهات التي ال تقوم بتمويل دورات تدريبية، % 11.3قد ذكر حوالي برعايتها، ف

  . أنه ال يوجد جهات ترفض هذا التمويل% 87.7بينما النسبة الكبرى 

   إذا كانت إجابتك بـ نعم، هل لك أن تذكر مؤسستين منهما مع ذكر السبب؟34-1

 ذكر مؤسسات مختلفة ال إجابة
74.5 25.5 

من المبحوثين ذكروا بعض الجهات التي ال تمول % 25.5 السابق أن هناك يوضح الجدول

  .التدريب

، وتلك الجهات هي %)25.5(وقد بلغت نسبة من رفضوا تمويل بعض الجهات بعينها الى 

مؤسسة حزبية أو ، أي جهة معادية للبنان، أي كافة المؤسسات ذات الخلفيات الصهيونية"

  ".ةعقائدي

  :وى هذه االستمارة من النواحي التالية ما رأيك في مست-35
 ال إجابة ضعيف متوسط جيد 

 - 12.3 70.8 17 جدية األمور في األسئلة التي طرحتها

 3.8 65.1 30.2 0.9 صياغتها وأسلوبها 

 3.8 42.5 43.4 10.4 اإلعالميين/ارتباطها بالواقع الفعلي للصحفيين

 4.7 54.7 33 7.5 درجة حياد األسئلة

 6.6 62.3 26.4 4.7 حجمها

 10.4 41.5 35.8 12.3 أسلوب تعامل فريق البحث معي

يوضح الجدول أن هناك عدم رضاء من المبحوثين على أمور كثيرة متعلقة باإلستمارة 

البحثية، ومنها ان النسبة الكبرى من المبحوثين يرون ان جدية األسئلة الموجودة بها متوسطة 

لمبحوثين، ويغلب التقدير الضعيف على كل من، صياغة من إجمالي ا% 70.8وذلك بنسبة 

  .األسئلة ودرجة حيادها، وحجم االستمارة، وأسلوب تعامل فريق البحث مع المبحوثين

  هل لك أن تذكر أية جوانب أخرى في تقييمك لإلستمارة؟

 ذكر جوانب أخرى في تقييمه لإلستمارة ال إجابة
86.8 13.2 
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من المبحوثين ذكروا جوانب أخرى في تقييمه % 13.2 يوضح الجدول السابق أن هناك

  :لإلستمارة، وهنا تحليل مفتوح للنواحي األخرى في تقييمه لالستمارة

قالوا %) 50(وانقسمت تلك النسبة إلى %) 13.2(بلغت نسبة من علق على االستمارة إلى 

 نظراُ لة في سؤال واحداالستمارة بها أسئلة كثيرة متشعبة، كما أنه يمكن اختصار بعض األسئبأن 

 على الصحفي الذي يعمل في  تركزاالستمارةقالوا بأن %) 50(لتكرار بعض األسئلة، ونسبة 

  .الشأن السياسي فقط

 خلفية أساسية

  السن

 ال إجابة  عاما فأكثر50  عاما49- 30من   عاما30أقل من 
45.3 43.4 5.7 5.7 

وثين انحصرت في الفئة العمرية أقل من يوضح الجدول السابق أن النسبة الكبرى من المبح

  .  سنة49 الى 30 سنة والفئة العمرية من 30

  النوع

 أنثى ذكر
51.9 48.1 

يوضح الجدول السابق تنوع المبحوثين من حيث النوع، فكانت النسبة متساوية تقريبا بين 

  .الرجال والنساء

  المؤهل الدراسي

 ال إجابة أشار لمؤهله الدراسي
51.9 48.1 

أما عن الدرجة العلمية للمشاركين، فتبين أنه من بين نسبة من ذكروا مؤهالتهم والتي بلغت 

منهم %) 29.4(منهم حاصلين على مؤهالت جامعية، وأن حوالي %) 64.7(، أن %)51.9(

  %).5.9(أتموا دراساتهم فوق الجامعية، وأخيرا جاءت نسبة من هم طلبة 
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  سنة التخرج

عام 

  فأحدث2000

1990-
1999 

1980-
1989 

1970-
1979 

1960-
1969 

 ال إجابة

76.4 18.9 3.8 - - 0.9 

 30على الرغم من ان هناك نسبة كبيرة من المبحوثين تقريبا النصف تتراوح أعمارهم بين 

 من المبحوثين أكدوا أن تخرجهم كان في المرحلة التاريخية من 3/4 سنة؛ إال أن حوالي 49الى 

  .ى حد ما إعادة نظر في دقة هذه اإلجابات فأحدث، وهذا ال2000عام 

  سنوات الممارسة الفعلية للمهنة

أقل من 

  أعوام5

5-9 

 أعوام

10-

  عاما14

15-

  عاما19

20-

  عاما24

25-

  عاما30

ال 

 إجابة
51.9  26.415.1 3.8 2.8 - - 

يوضح الجدول السابق خبرة المبحوثين في العمل الصحفي، ومن الواضح أنه يغلب على 

وثين أنهم حديثوا العهد بالعمل الصحفي، أي أن فئة الخبرة التي تتراوح بين سنة الى خمس المبح

  . سنوات هي الفئة الغالبة على المبحوثين

  جهة العمل

 ال إجابة أشار لجهة عمله
66 34 

مراسل سواء كصحفي، أو "من المشاركين، ما بين الصحافة %) 66(تراوح عمل نسبة 

إذاعي، "، وبنفس النسبة أيضا المذيعين ومعدي البرامج %)26.3(بنسبة "  أو ناقد صحفيصحفي،

كمدير "، وما بين المديرين "مقدم برامج، مندوب إذاعي، مستشار إعالمي، مراسل تلفزيوني

بنسبة " يكاتب صحفسواء كمحرر، أو "، والتحرير%)15.8(بنسبة " مدير أخبارتحرير أو 

  ).2.6(بنسبة " أستاذ جامعي"، ووظائف أخرى %)7.9(، وسكرتيري تحرير بنسبة %)21.1(

  ..)االسم، عنوان المراسالت(البيانات الذاتية 

 ال إجابة أشار للبيانات الذاتية
100 -- 
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قدم كل المبحوثين بياناتهم الذاتية، وهذه البيانات التي قدمها المبحوثون سيتم اإلحتفاظ بها لدى 

امها في اإلتصال بالمشاركين الراغبين في اإللتحاق المركز، احتراما للخصوصية، وسيتم استخد

  .باألنشطة التدريبية المستقبلية

  اإلعالميين عموما؟/هل لديك أية مالحظات تود إضافتها في موضوع مهارات الصحفيين

 ال إجابة ذكر مالحظات إضافية
14.2 85.8  

  :تاليمن المبحوثين بعض المالحظات اإلضافية، وكانت كال% 14.2ذكر حوالي 

منهم، حول %) 14.2(أما عن أهم المالحظات التي ذكرها المشاركون، تحديدا نسبة 

 إلى ظهور ين زيادة مهارة المحررين الشباب يؤدأ"موضوع االستمارة، أشار نصفهم تقريبا إلى 

، فيما  " للصحفيين العربيجيل جديد من العقول الصحفية التي يمكن أن تكسر القالب التقليد

 يمعظم من يعمل اليوم في المؤسسات اإلعالمية، وخاصة المرئأن "نسبة الباقية إلى أشارت ال

منها يهدف إلى الوصول بأسرع وقت ممكن على حساب المهارات والخلفيات العملية، ويعتمد في 

 ".ذلك على الوساطة والمحسوبيات داخل المؤسسة الصحفية نفسها
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  4ملحق رقم 

  :تقرير تحليلي حول

  حتياجات التدريبية للصحفيين في اليمناال

فيما يلي تحليل كمي وكيفي الستمارات االستبيان التي تم إجراؤها مع الصحفيين من اليمن 

  :، وتناولت األسئلة التالية، التي تم تحليل نتائجها على النحو التالي) صحفيا102(

وزنا تصاعديا لدرجة اعط ( ما أهم العوامل الحاسمة في تحديد مشاركتك في الدورات - 1 

  )5 الى 1األهمية من 
الوزن  

 األول

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الخامس

ال 

 إجابة

32.9.7 4.9 -- 4.9 8.8 78.4 موضوع الدورة

 13.7 2.9 8.8 14.7 44.1 15.7 نوعية المدربين

 43.1 6.9 10.8 21.6 11.8 5.9 توقيت التدريب

 40.2 10.8 14.7 18.6 13.7 2 للدورةالمدة الزمنية 

 52.9 11.8 16.7 12.7 2.9 2.9 مكان التدريب

 74.5 6.9 5.9 4.9 3.9 3.9 الجهة الممولة للتدريب

 61.8 6.9 11.8 5.9 8.8 4.9 الجهة المنظمة

 83.3 8.8 2.9 1 2 2 الجهة الراعية

 70.6 9.8 11.8 2.9 2 2.9 حوافز مالية للمشاركين

 47.1 16.7 14.7 14.7 4.9 2.9   مشاركينشهادات لل

 تتحمل الجهة نفقات اإلنتقال

 واإلعاشة

6.9 6.9 6.9 7.8 17.6 53.9 

بموضوع %) 78.4  حوالي،(أن اهتمام الغالبية : يوضح الجدول السابق عدة أمور منها
لون دورات الدورات كان أعلى من اهتمامهم بمكان التدريب، أو التكلفة، ومن ثم فالصحفيين قد يقب

أي أن . تدريبية إذا كانت موضوعاتها هامة وتمس عملهم، دون أن  يتأثرون كثيرا بمكان التدريب
الجهات التدريبية يمكن أن تعقد دورات تدريبية للصحفيين في أماكن معقولة وغير مكلفة، على ان 
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 وتنفع ينصب تركيز تلك الجهات بصورة أساسية على اختيار الموضوعات التي تهم الصحفي
فضال عن اهتمامها باختيار المدربين بدقة شديدة، ألن نوعية المدرب كما أشارت . عمله الصحفي

  .هي من العوامل الحاسمة للمشاركة في الدورات التدريبية%) 15.7(نسبة 

توقيت %) 5.9(وأيضا من العوامل الحاسمة في أي برنامج تدريبي كما ذكرت نسبة 

حيث ينشغل الصحفي بمتابعة أحداث أو " بوقت الذروة"ما يسمى التدريب، فال يأتي مثال في

تطورات هامة على الساحة الدولية أو المحلية، ففي مثل ذلك التوقيت لن يلتفت ألي تدريب، إال 

إذا كان متصال بموضوع الحدث، على أال يكون التدريب في هذه الحالة ممتدا لفترة طويلة، حتى 

  .ه في التعامل مع ذلك الحدثيتمكن من االستفادة مما تلقا

أما بالنسبة ألهمية وجود شهادات في نهاية الدورات، فلم تحظ تلك المسألة بأهمية ملموسة، 

كعامل حاسم في مقدمة العوامل التي تحدد مشاركتهم %) 2.9(حيث لم يشر ألهميتها سوى نسبة 

  .في أي دورة تدريبية

   هل تجيد لغة أجنبية2-1

  ال اجابة  ال  نعم
58.8  40.2  1  

ونظرا ألهمية إجادة لغات أخرى ودورها في استقاء الصحفي معلوماته من مصادر متعددة، 
( هل تجيد لغة أخرى؟ وبين التحليل ان حوالي نسبة: تضمنت استمارة االستقصاء هذا السؤال

م اية لغات اخرى، ومن ثم فتنظي%) 0.2(يجيدون لغة أخرى، فيما ال يجيد الباقون بنسبة%) 58.8
دورات تدريبية في عدد من اللغات األجنبية المهمة، كاالنجليزية، والفرنسية، وااللمانية، سيكون 

  .له بال شك مردود إيجابي على اداء الصحفي

  :، ما هي.. في حالة اإلجابة بـ نعم2-2

جيد   جيد  متوسط  ضعيف    اللغة

  جدا

ال   ممتاز

  إجابة

  37.3  6.9  5.9  14.7  27.5  7.8  القراءة

  40.2  3.9  5.9  18.6  23.5  7.8  الكتابة
  اإلنجليزية

  41.2  4.9  5.9  8.8  25.5  13.7  التحدث

  86.3  1  1  2  4.9  4.9  القراءة

  87.3  --  1  --  3.9  7.8  الكتابة
  الفرنسية

  86.3  1  --  --  3.9  8.8  التحدث
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جليزية منهم يجيدون اللغة الن%) 14.7(اللغات األجنبية التي يجيدونها، تبين أن وبسؤالهم عن

، وال يتحدثها %)8.8(منهم يجيدونها كتابة، وال يجيدها تحدثا سوى %) 18.6(قراءة، وأن 

  %).3.9(، ويكتبها بشكل ممتاز %)4.9(بطالقة سوى 

%) 4.9(، حيث تبين أن قراءة نسبة %)2(أما من يجيدون الفرنسية قراءة فلم تتجاوز نسبتهم 

منهم لها ضعيفة ايضا، كما أن مستوى تحدث %) 7.8(منهم للفرنسية ضعيفة، وأن كتابة حوالي 

  %). 1(للفرنسية ضعيفا، اما من يتحدثها بشكل ممتاز فلم تتخط نسبتهم %) 8.8(

وهكذا تتضح حاجة الصحفيين عموما لدورات مكثفة في اللغة، ال سيما الفرنسية التي اليجيد 

. تابة أو التحدث مع أي منهممن المشاركين، وال يجيدها على المستوى الك%) 2(قراءتها سوى 

أما االنجليزية فربما تكون حاجتهم لدورات فيها أقل ضرورة بالمقارنة باللغة الفرنسية، ومع ذلك 

ال يمكننا الجزم بأن حاجة الصحفي لدورات في الفرنسية أشد من حاجته لها في اللغة االنجليزية؛ 

 معلوماته، ووفقا لها يتحدد أي الدورات ألن هذا يتوقف على لغة المصادر التي يستقي منها معظم

  .التدريبية أشد فعالية وأكثرها نفعا للصحفي

  لغة أخرى

  ال يوجد أي لغة أخرى  ذكر لغة أخرى غير ما سبق
9.8  90.2  

إلى %)  50بنسبة، ( ، وانقسمت بالتساوي %)9.8(أما من ذكروا لغات أخرى فبلغت نسبتهم 

  .ية، والثانية الروسيةذكرت إحداها اللغة البلغار: فئتين

  هل حضرت دورات تدريبية في المجاالت التالية؟-3
 ال  إجابة ال  نعم  

 11.8 16.7 71.6 اإلعالمي/العمل الصحفي

 33.3 20.6 46.1 حقوق اإلنسان

 45.1 19.6 35.3 الوعي القانوني

 44.1 24.5 31.4 الدفاع عن حرية التعبير والصحافة

 58.8 15.7 25.5 لغات أجنبية

 26.5 12.7 60.8 حاسب وإنترنت
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من المشاركين دورات تدريبية مرتبطة بالعمل الصحفي، فيما %) 71.6(تلقت النسبة األكبر 

منهم دورات في مجال الحاسب واالنترنت، فيما تلقت النسبة األقل منهم %) 60.8(تلقت نسبة 

حاجة الصحفيين لدورات في دورات في اللغات األجنبية، األمر الذي يعكس مجددا %) 25.5(

اللغات باعتبارها احد الدعائم االساسية في العمل، وكذلك تكثيف دورات الدفاع عن حرية 

  %).31.4( الصحافة والتعبير الن النسبة الخاصة بها هنا ضئيلة جداً 

  ذكر دورات أخرى غير ما سبق

 ال إجابة ذكر دورات أخرى

23.5% 76.5% 

، انقسموا إلى خمس فئات، %)23.5( حضروا دورات اخرى بلغت نسبة من ذكروا انهم

مهارات تنمية العمل : لكل فئة، وزعت ما بين%) 22.2(اربعة منهم بنسب متطابقة، بلغت 

، وموضوعات "دورات متخصصة اعالميا واقتصاديا، ودورة في التحرير االخباري"الصحفي 

الصحة االنجابية، : مثل" اجتماعية ، وموضوعات"حماية األراضي، حماية طبقة األوزون"بيئية 

اسس إدارة األعمال، كما ان هناك من حضر دورات "، وأخيرا موضوعات ادارية "وتنظيم األسرة

، أما النسبة المتبقية ممن أشاروا إلى دورات "مثل إدارة مؤسسة صحفية%) "21.4(لالدارة بنسبة 

 انصبت على موضوعات سياسية فأشارت إلى أن تلك الدورات قد%) 11.1(أخرى والتي بلغت 

  ".متابعة العملية االنتخابية: مثل"باألساس 

  )والجهة التي نظمتها( في حال اإلجابة بـ نعم اذكر أهم ثالث دورات 3-1

 ال إجابة ذكر دورات شارك فيها

75.5% 24.5%  

، فقد ارتبط بعضها %)75.5(أما عن أهم موضوعات الدورات التدريبية كما ذكرت نسبة 

فنون التحرير، وكيفية اعداد التحقيق : مثل"بتنمية مهارات العمل الصحفي %) 37.2(سبة بن

الحقوق القانونية "بتوعية الصحفيين %) 25.5(، وارتبط البعض اآلخر بنسبة "الصحفي

بقضايا حقوق االنسان %) 17.6حوالي، (، والبعض اآلخر "لإلعالميين، انتهاكات حرية الصحافة

، علما أن النسب المتبقية اشارت إلى تلقيها دورات "األولى لحقوق اإلنسانالدورة العربية "

، ودورات %)11.1(تساعدها على التعامل مع بعض الموضوعات االجتماعية، وذلك بنسبة 

  %).7.85بنسبة، (أخرى 
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مركز : مثل"وحول الجهات التي نظمت تلك الدورات، جاءت مؤسسات المجتمع المدني 

، ثم %)31.7(بنسبة  "ل لحقوق اإلنسان، ومركز الجزيرة للتدريب والتطويرالمعلومات والتأهي

كمنظمة الصحة العالمية، واتحاد الصحفيين "جاءت نسبة من أشاروا إلى المؤسسات الدولية 

كوزارة اإلعالم، "، أما من أشاروا إلى المؤسسات الرسمية المحلية %)30.3(وذلك بنسبة " األلمان

، فيما بلغت نسبة من ذكروا المؤسسات %)23.8((فبلغت نسبتهم " ناعةووزارة التجارة والص

كوزارة "، ونسبة من ذكروا مؤسسات رسمية محلية %)14.2(االعالمية محلية كانت أم أجنبية 

  % ).23.3(بلغت " الداخلية، والمجلس األعلى للسكان

  بلدك؟ اإلعالميين في / هل هناك جهات متخصصة في اإلعداد المهني للصحفيين-4

 ال  إجابة ال  نعم 
65.7 31.4 2.9 

وجود جهات متخصصة في االعداد المهني للصحفي، فيما أشارت %) 65.7(ذكرت نسبة 

لعدم وجود مثل تلك الجهات في بلدهم، أما من لم يكن لديهم فكرة عن وجود تلك %) 31.4(نسبة 

  %).2.9(الجهات من عدمه فبلغت نسبتهم 

  :ـ نعم، اذكر ثالثة منها وما تقوم به تحديدا في حالة اإلجابة ب4-1

 ال إجابة ذكر جهات متنوعة

64.7% 35.3% 

، %)64.7(بلغت نسبة من قالوا ان هناك جهات متخصصة في االعداد المهني للصحفيين 

كمنظمة صحفيات بال حدود، وملتقى "كانت نسبة من أشاروا منهم إلى مؤسسات المجتمع المدني 

، فيما بلغت نسبة من اشاروا إلى بعض المؤسسات %)58.8(هي " والتدريبالمرأة للدراسات 

، اما النسبة المتبقية فانقسمت بالتساوي %)29.4" (كمعهد التدريب والتاهيل االعالمي"التعليمية 

  .بين من أشاروا إلى المؤسسات الصحفية، والمؤسسات الدولية%) 5.9(

%) 50(فتراوحت بين نوعين رئيسيين بنسبة وعن أنشطة تلك الجهات كما ذكر المشاركين، 

تطوير مهارات العاملين في المؤسسات : "لكل نوع، أولهما ينصب على التأهيل الشامل

  ".التعامل مع الموضوعات ذات الطبيعة االقتصادية: "، وثانيهما، التخصص"االعالمية
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  ي؟ هل ترى أنك على دراية كافية بأهم القوانين التي تحكم عملك المهن-5

 ال  إجابة الى حد ما ال  نعم 
24.5 17.6 57.8 -- 

أنهم على دراية إلى حد ما بأهم %) 57.8(أشارت النسبة األكبر من المشاركين والبالغة 

. منهم درايتها بأي من تلك القوانين%) 17.6(القوانين التي تحكم عملهم المهني، فيما نفت نسبة 

عريف الصحفيين باهم القوانين المنظمة للعمل الصحفي األمر الذي يظهر أهمية التركيز على ت

حتى ال يتعرضوا للمساءلة القانونية جراء انتهاكها، وحتى يمكنوا ايضا من تجاوز أية عقبات 

  .اثناء محاوالت حصولهم على معلومات بطرق مشروعة

 إبداء  إذا كانت إجابتك بـ نعم أو الى حد ما، هل ترى أنها تشكل قيودا على حريتك في5-1

  الرأي أو تمنع من ترقيك المهني؟

 ال  إجابة ال  نعم 
49 29.4 21.6  

قالوا ان القوانين التي يعملون من خاللها تعوق عملهم المهني، ونسبة %) 49(هناك نسبة 

قالوا ال، ومن هنا يلزم توعية الصحفيين بحقهم المهني والعملي، وكيفية التعامل مع %) 29.4(

  .يفيد عملهم الصحفتلك القوانين بما 

   إذا كانت إجابتك بـ نعم، هل لك ان تذكر أربع مشكالت تراها في تلك القوانين؟5-2

 ال إجابة ذكر مشكالت متنوعة
51 49  

من المشاركين، في %) 51(وتمثل أهم ما يواجه الصحفيين من مشكالت كما ذكرت نسبة 

واد القانونية التي تؤدي الى حبس الم: مثل" ضعف البنية القانونية المحفزة للعمل الصحفي

، وكذلك بالنسبة نفسها %)45.5(وذلك بنسبة " الصحفي، غموض بعض نصوص قانون الصحافة

تدخل الجهات الرسمية بالرقابة وايقاف الطبع والتوزيع، سوء "قصور محددات العمل الصحفي 

فأشارت إلى صعوبة ) %9حوالى، (، أما النسبة المتبقية "العالقة بين الصحفي ورئيس التحرير

  .   الحصول على المعلومات السيما في ظل حجبها من قبل بعض الجهات الرسمية
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  اإلعالميين في رأيك؟/ هل هناك جهود تدريبية كافية لتعزيز الوعي القانوني للصحفيين-6

 ال  إجابة ال  نعم 
11.8 85.3 2.9  

، %)85.3(اوحت النسبة السابقة وهي لم تكن هناك توعية كافية لتعزيز الوعي القانوني كما 

  .مما يعكس الحاجة إلى تكثيف دورات التثقيف القانوني وزيادة الوعي لدى الصحفيين

   إذا كانت إجابتك بـ نعم، هل لك أن تذكر بعضا من هذه الجهود؟6-1

 لم يذكر أي إجابة ذكر بعض الجهود
13.7 86.3  

زيز الخلفية القانونية للصحفيين كما أشارت نسبة وحول الجهود التدريبية األخرى التي تتم لتع

من المشاركين، فتراوحت باجماع هذه النسبة بين الندوات والملتقيات القانونية، التي %) 13.7(

منظمات "من هذه الفئة، مؤسسات المجتمع المدني %) 66.7(نظمتها في أغلب األحوال، كما ذكر 

ض الجهات الرسمية، التي ذكرتها النسبة المتبقية ، فضال عن بع"غير حكومية، نقابة الصحفيين

  ".  وزارة حقوق اإلنسان: مثل"، %)33.3(

اعط وزنا ( إذا كنت ترغب في تعزيز خلفيتك القانونية، فما أهمية هذه المقترحات؟ -7

  )5 الى 1تصاعديا من 
 ال إجابة الخامسالوزن  الرابعالوزن  الثالثالوزن  الوزن الثاني الوزن األول 

 1 7.8 9.8 25.5 32.5 23.5 محاضرات

تدريب عملي 

على كيفية 

التعامل مع 

 القوانين

46.1 21.6 8.8 6.9 16.7 -- 

 2 12.7 23.5 28.5 23.5 9.8 نماذج محاكاة

مطبوعات 

إرشادية 

 مبسطة

7.8 20.6 18.6 47.1 5.9 -- 

مل مع القوانين يوضح الجدول قناعة الصحفيين باهمية التدريب العملي على كيفية التعا

في تعزيز خلفيتهم القانونية، وعن أية وسيلة أخرى سواء كانت محاضرات، أم %) 46.1بنسبة،(

أي ان تعزيز الخلفية القانونية للصحفي يمكن ان يتم . نماذج محاكاة، أم مطبوعات ارشادية
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ة للعمل بصورة افضل من خالل دورات تدريبية مكثفة حول كيفية التعامل مع القوانين المنظم

  .الصحفي

  :من كان له رأي آخر في الوسائل األكثر فائدة للتدريب غير ما سبق

 لم يذكر أي إجابة له رأي آخر

20.6% 79.4% 

وبالنسبة للوسائل األخرى التي يمكن أن تسهم في تعزيز الخلفية القانونية للصحفيين فتمثلت 
الدورات المتخصصة في : ثلم%) " 625(في اللقاءات  بنسبة %) 20.6(كما ذكرت نسبة 

، وكذلك التركيز على القوانين واألحكام كما "المجالين القانوني واإلعالمي، وورش العمل الدورية
الشفافية في إعالن ونشر األحكام القضائية ضد الصحف %) "37.5(قالت النسبة المتبقية 

  ".والصحفيين، تحليل ومقارنة القوانين

 جه للصحفيين في بلدك؟ هل هناك دورات تدريبية تو-8

 ال  إجابة ال  نعم 
77.5 21.6 1  

على %) 77.5(، أكد اغلب المشاركين بنسبة %)1(وامتنع عن التعليق %) 21.6(بينما نفى 
ورغم أن الغالبية أكدت هذا الرأي، . أنه يتم في اليمن تنظيم دورات تدريبية متخصصة للصحفيين

 مثل تلك الدورات، يعكس أن التعريف بها أو االعالن إال أن نفي نسبة منهم ولو ضئيلة لوجود
  . عنها لم يتم على الوجه األمثل

  اإلعالميين في بلدك، عموما؟/ ما تقييمك للدورات التدريبية الموجهة للصحفيين-9
 ال إجابة جيد متوسط ضعيف 

 5.9 17.6 45.1 31.4  تكلفة وشروط اإللتحاق بها

 3.9 19.6 49 27.5 طبيعة الجهات القائمة عليها

 4.9 21.6 39.2 34.3 استفادة المشاركين فيها من الناحية المهارية والمهنية

 5.9 2 20.6 71.6 دورها في الترقي الوظيفي للمشاركين فيها

 7.8 3.9 18.6 69.6 إمكانية توفير فرص عمل لمن يلتحق بها

 7.8 10.8 54.9 26.5 نوعية المدربين عموما

 8.8 9.8 42.2 39.2 ب المستخدمةطرق ووسائل التدري

 8.8 9.8 49 32.4 المدة الزمنية للدورة التدريبية

 10.8 6.9 58.8 23.5 توقيت عقد الدورات
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  :بالنسبة لتتقييم المشاركين للدورات التدريبية التي تقام للصحفيين نالحظ عدة أمور منها

ن الضعيف والمتوسط،  فقد أن تقييم الصحفيين لتلك الدورات قد تراوح في الغالب ما بي -

منهم أن دورها في الترقي الوظيفي هو دور ضعيف، كذلك %) 71.6( اشارت نسبة 

، %)69.6(الحال بالنسبة المكانية توفير فرص عمل لمن التحق بتلك الدورات كما ذكر 

فضال عن ضعف دورها في افادة المتدربين من الناحية المهارية والمهنية بنسبة 

)34.3.(%  

ستوى االستفادة المتوسطة منها من الناحية المهارية والمهنية لم يتجاوز نسبة أن م -

، %)54.9(، كما أن أداء المدربين كان متوسطا في الغالب وذلك بنسبة %)21.6(

 %).42.2(وايضا وسائل وطرق التدريب كانت متوسطة بنسبة 

نة والمهارات، لم وأن من أشاروا إلى أن استفادتهم من تلك الدورات على مستوى المه -

  .، وهي أعلى استفادة ذكرها المشاركون على هذا الصعيد%)21.6(تتخط نسبتهم حدود 

ومما سبق يمكن القول أن تحقيق الهدف من الدورات التدريبية للصحفيين يحتم ربطها بعدة 

  :أمور أهمها

تضمين العمل قدر االمكان على افادة المشاركين فيها الصعيد المهني، وذلك من خالل  -

 .تلك الدورات مواد معينة تساعد على تنمية مهارات الصحفيين

ضمان قدر من التماثل في القدرات بين المتدربين حتى يحدث البرنامج التدريبي أثراً  -

مشابهاً لدى جميع المتدربين، فالتفاوت الكبير في المقدرات قد يعظم من استفادة البعض، 

 .ويقلص بشدة من استفادة البعض اآلخر

حفز المتدربين على المشاركة الفعالة في البرنامج التدريبي، األمر الذي يمكن أن يتم من  -

 .خالل ربط التفوق فيها بالترقي الوظيفي، أو توفير فرص عمل أفضل
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االهتمام بنوعية المدرب، فحتى يحقق البرنامج التدريبي غرضه البد وان يكون هناك  -

 في االختيار على المدرب الذي يحظى بقبول اهتماما خاصا بالمدرب، فيكون التركيز

لدى المتدربين، وبقدرة عالية على االقناع واالتصال مع المتدربين، وصاحب بصمة 

 .بارزة في العمل الصحفي، أي يكون بمثابة مثل أعلى للصحفيين

االستعانة ببعض الخبرات األجنبية في التدريب، وذلك لالستفادة منهم في نقل خبراتهم  -

 . ة ومن ثم تنويع االستفادة من البرنامجالصحفي

اشتمال التدريب على تطبيقات عملية لما تم تعلمه من مهارات خالل فترة التدريب،  -

وذلك من قبيل تكلفتهم بتغطية عدد من الموضوعات المهمة سواء بشكل منفرد أم 

 .جماعي، وتنظيم حلقة خاصة لهم لعرض عملهم وشرح كيفية انجازه

  قييم الدورات التدريبية جوانب أخرى لت

 لم يذكر أي إجابة ذكر جوانب أخرى

19.6% 80.4%  

من المشاركين عن نواحي التقييم األخرى لتلك الدورات، جاء عامل %) 19.6(وكما ذكر 

" عدم االعالن عن موعدها مسبقا بفترة كافية، وعدم عقدها بصفة منتظمة: من قبيل"التوقيت 

رب المدربين من االجابة على بعض األسئلة المباشرة بنسبة ، فيما جاء ته%)66.7(بنسبة 

)33.3.(%  

   هل تتذكر أسماء مدربين متميزين في مجالك المهني؟-10

 لم يذكر أي إجابة ذكر أسماء مدربين

43.1% 56.9%  

%) 14.3(من المشاركين مدربين بأعينهم، جاء في مقدمتهم بنسبة %) 43.1(ذكرت نسبة 

/ ياسر عبد الجواد بنسبة، ثم األستاذ/ األستاذ%) 12.8(الزاب، يليه بنسبة عبد اهللا / الدكتور

محمد الفقيه / ، واألستاذ%)7.1(رؤوفة حسن بنسبة / ، فالدكتورة%)10(نشوان السوميري بنسبة 

عبد الكريم األنسي، / ، ثم كل من األستاذ%)4.3(عبد اللله خليل بنسبة / ، واألستاذ%)5.7(بنسبة 

لكل منهم، وفي %) 2.8(أحمد الجمل، بنسب متساوية بلغت / سلوى الشرفى، واألستاذ/ والدكتورة
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هالة / نجاد البرعي، واألستاذة/ األستاذ: مثل"المرتبة التالية جاء عشرون اسما لمدربين أخرين 

  .لكل مدرب%) 1.4(، وذلك بنسب متساوية بلغت "ايناس أبو سيف/ منصور، والدكتورة

  اإلعالميين؟/د سلسلة أدلة استرشادية للصحفيين ما رأيك في إعدا-11

غير ضرورية  مهمة ومطلوبة

 عموما

 ال إجابة رأي آخر

85.3 13.7 -- 1  

على الرغم أنه لم تكن هناك آراء أخرى حول أهمية إعداد أدلة استرشادية، إال ان عدد من 

اد سلسلة من المشاركين قد اقترح بعض الموضوعات التي يمكن أن تكون مجاال خصبا العد

، انظر التحليل المفتوح %)44.5حوالى، (األدلة االسترشادية، حيث أشارت نسبتين متطابقتين 

مواقع : "المرفق بالملحق، إلى ما يمكن تسميته باألدلة المعلوماتية والتي يمكن أن تتضمن

تعريف ال: "، وكذلك األدلة القانونية بحيث تشمل"الحكومات، أسماء الصحف، ورؤساء التحرير

، فضال عن األدلة "بقانون المهارات الحرفية، والحقوق والواجبات المرتبطة بالعمل الصحفي

، ممن أشاروا إلى تلك الموضوعات، حيث اشارت تحديدا إلى أهمية %)11(التنموية التي ذكرها 

  . وجود أدلة تتضمن أسس ومهارات العمل الصحفي

  اإلعالميين؟/ة تعزز قدرات الصحفيينكتب مهني/ ما رأيك في طريقة توزيع أدلة-12

 ال إجابة هامة الطريقة

 50 50 توزع لكافة الصحفيين، ومجانا

 79.4 20.6 توزع بناء على طلب الصحفي، ومجانا  

 74.5 25.5 تباع بثمن رمزي

 91.2 8.8 تباع بخصم خاص للصحفيين

 78.4 21.6 تباع بسعر التكلفة

كتب أو أدلة مهنية تعزز من قدرات الصحفيين، تبين أن وحول كيفية االستفادة من توزيع 

من خالل توزيعها بالمجان على كافة الصحفيين، أو %) 50(ذلك يمكن أن يتم كما اشارت نسبة 

، أو من خالل بيعها بسعر رمزي بنسبة %)20.6(حتى بتوزيعها بناء على طلب الصحفي بنسبة 

  %).21.6( ة ، أو حتى بسعر التكلفة كما ذكرت نسب%)25.5( 
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واألنسب هنا أن يكون داخل كل مؤسسة صحفية سلسلة من االدلة االسترشادية عن العمل 
الصحفي وسبل تعزيزه، تكون متاحة لالستعارة، أو حتى بيعها بسعر رمزي لمن يرغب في 

  .اقتنائها سواء من داخل المؤسسة ام من خارجها

   فما هي أولوياتك؟ إذا كنت ترغب في المشاركة في دورات تدريبية،-13
غير  نوعا ما ضرورى 

 ضرورى

 ال إجابة

 2.9 2 10.8 84.3 لرفع الكفاءة المهنية

 2.9 -- 14.7 82.4 لزيادة الوعي القانوني

  3.9 2 23.5 70.6  لزيادة المهارات التقنية مثل الحاسوب واإلنترنت

رفع الكفاءة المهنية وعن اولويات الصحفيين للمشاركة في الدورات التدريبية حظيت مسألة 

إلى أنها أمر ضروري وحاسم لاللتحاق بأي برنامج %) 84.3(بأهمية خاصة حيث أشارت نسبة 

أن زيادة الوعي %) 82.4( تدريبي، وجاء بعدها في األهمية الوعي القانوني، إذ رأى نحو 

تي تتعلق القانوني لدى الصحفي أمر يستحق عقد دورات تدريبية، وذلك بالمقارنة بالدورات ال

  %).70.6(بزيادة المهارات التقنية مثل الحاسوب واالنترنت والتي جاءت درجة أهميتها بنسبة 

وبناء عليه يتضح أن أي برنامج تدريبي للصحفيين البد وأن يأخذ القائمين عليه في الحسبان 

ة الوعي درجة اسهامه في رفع الكفاءة المهنية للمتدربين، ودوره في زياد: أمرين أساسيين هما

  .القانوني لديهم

  يرغب في المشاركة في دورات أخرى غير ما سبق

 لم يذكر أي إجابة ذكر دورات أخرى 

17.6%  82.4% 

من المشاركين إلى %) 17.6(وفي ذكرهم لألولويات األخرى في التدريب انقسمت نسبة 

لقة بتنمية المهارات، واشارت مجددا إلى أهمية الدورات المتع%) 75(األولى بلغت نسبتها : فئتين

دورات تحرير وكتابة الخبر الصحفي، ودورات تنمية االتصال الجماهيري، أو ما : من قبيل"

أشارت إلى الدورات التي تهتم بتوعية %) 25بنسبة، (، والثانية "يعرف بالعالقات العامة

  .الصحفي، السيما ما يتعلق منها ايضا بزيادة الوعي القانوني
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المدرب في تقديرك؟ اعط وزنا تصاعديا لدرجة  "نجاح" العوامل في ما أهمية هذه -14

  5الى  1األهمية من 
الوزن  

 األول

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الخامس

ال 

 إجابة

أن يكون من الشخصيات 

 العامة المرموقة

39.2 16.7 4.9 4.9 4.9 29.4 

على إيصال ان يكون قادرا 

 األفكار والشرح

27.5 42.2 2.9 4.9 7.8 14.7 

عملية في أن يكون ذا خبرة 

 مجال ال

14.7 20.6 15.7 5.9 2.9 40.2 

أن تكون أفكاره متوافقة مع 

 يأفكار

2 3.9 31.4 20.6 8.8 33.3 

 13.7 14.7 29.4 32.4 5.9 3.9 أن يشجع الحوار والنقد الحر

 31.4 32.4 23.5 9.8 1 2 لغته سليمة ومفهومة

 حسن المظهر أن يكون

  والهيئة

9.8  3.9 6.9 7.8 22.5 49 

درجته العلمية عالية 

 )دكتوراه(

26.5  15.7 8.8 11.8 14.7 22.5 

بينما لم يعط المشاركون للغة المدرب وتوافقه الفكري مع المتدرب وزنا ملموسا لنجاحه 

ل غاية في لكل منهما، تبين أن كونه من الشخصيات العامة المرموقة عام%) 2(كمدرب، فقط 

، كذلك الحال بالنسبة لقدرته على ايصال األفكار والشرح %)39.2(األهمية كما ذكرت نسبة 

، وأن يكون ذا خبرة عملية في المجال بنسبة %)26.5( ، ودرجته العلمية بنسبة %)27.5(بنسبة 

)14.7.(%  

رهم للمدربين ومن هنا تتضح أهمية تركيز القائمين على اعداد البرانمج التدريبي في اختيا

على الشخصيات العامة التي تحظى بقبول لدى الصحفيين، والتي تتمتع بقدرة عالية على ايصال 

  .األفكار والشرح، فضال عن خبرتهم العملية في هذا المجال
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 5الى1 ما أكثر الموضوعات التي تحتاج فيها الى تدريب متعمق اعط وزنا تصاعديا من-15
الوزن  

 األول

الوزن 

 يالثان

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الخامس

ال 

 إجابة

 2 23.5 10.8 26.5 20.6  16.7 القواعد العلمية للمهنة

إعالميين /خبرات عملية لصحفيين

 يوطنيين قدامى في نفس مجال عمل

11.8 20.6 14.7 24.5 25.5 2.9 

 2 16.7 32.4 22.5 17.6 8.8 ياإلطار القانوني الحاكم لعمل

واعد اإلدارة في المؤسسة أساليب وق

 التي أعمل بها

17.6 12.7 35.3 11.8 21.6 1 

خبرات عملية من مؤسسات دولية 

 يمتميزة في مجال عمل

23.5 16.7 47.1 8.8 3.9 - 

يعتبر االطالع على الخبرات العملية للمؤسسات الدولية %) 23.5(وفقا لما أشارت إليه نسبة 

 يحتاج إليه الصحفي في أي برنامج تدريبي، يليها في الترتيب المتميزة في العمل الصحفي أكثر ما

اساليب وقواعد ادارة المؤسسة الصحفية، فالقواعد العلمية لمهنة الصحافة بنسبة %) 17.6(بنسبة 

األمر الذي يعكس أهمية ارتكاز أي برنامج تدريبي على عدد من الدعامات األساسية %). 16.7(

لمتدرب، ودعم اسس العمل المهني لديه، وتوعيته باالصول تضمن نقل الخبرات العالمية ل

  .وعدد آخر من األمور التي تهم الصحفي.. القانونية للمهنة

   هل تفضل المدرب العربي  او األجنبى؟ -16

ال تهم الجنسية او اللغة المهم من يمتلك  األجنبي أفضل العربي أفضل

 المعلومات ويستطيع نقلها الى المتدربين

 ةال إجاب

26.5 5.9 67.6  -- 

منهم %) 26.5(من المشاركين بجنسية المدرب؛ حيث فضل %) 32.4(فى حين اهتمت نسبة 

آخرون المدرب األجنبي، لم تلتفت النسبة االكبر منهم جميعا %) 5.9(المدرب العربي، وفضل 

وقدرته إلى جنسيته مطلقا، فكل ما يهم هذه الشريحة ما يمتلكه المدرب من معلومات %) 67.6(

أي أن شروط االستعانة . على توصيلها للمتدرب، أما لغته أو جنسيته فال تشكل فارقا يحسب لديها

بمدرب ما دون غيره البد وان ترتبط باألساس بعدة عوامل اهمها على اإلطالق خبرته ومعرفته 

  .في هذا المجال وما يمكن أن يقدمه من إضافة حقيقية للمتدربين
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  : لمدة التدريب وفقا للجدول التاليى والحد األقصى في تقديرك الحد األدن أعط-17

  الحد األدنى واألقصى لمدة الجلسة الواحدة بالساعات- أ
 )بالساعة(الحد األدنى  )بالساعة(الحد األقصى

ال 

 إجابة

أكثر 

 3من 

ال  نصف 1 1.5 2 2.5 3

 إجابة

أكثر 

 3من 

 نصف 1 1.5 2 2.5 3

6.9  15.7 13.7 2.9 30.4 13.7 9.8 3.9 5.9 4.9 5.9 -  10.8 9.8 37.3 25.5 

على أال تقل مدتها عن ساعة %) 37.3(وحول مدة الجلسة الواحدة اتفقت النسبة األكبر 

  .حدود الساعتين%) 30.4(واحدة، وأال تتجاوز كما اشارت نسبة 

، وأال %)25.5(أما من رأوا أن مدتها ال يجب أن تقل عن نصف الساعة فبلغت نسبتهم 

جاوز حدود الساعة والنصف وربما تمتد إلى ثالث ساعات كما ذكرت نسب متساوية تت

)13.7.(%  

يتضح مما سبق أن المدة المثلى للجلسة الواحدة تتراوح ما بين ساعة واحدة كحد أدنى، 

  .وساعتين كحد اقصى

   الحد األدنى واألقصى لمدة اليوم التدريبي الواحد بالساعات-ب

 )بالساعة(الحد األدنى  )بالساعة(الحد األقصى
ال 

 إجابة

أكثر 

 8من 

ال  1 2 3 4 5 6 7 8

 إجابة

أكثر 

 8من 

8 7 6 5 4 3 2 1 

5.9  28.4 3.9 10.8 5.9 17.6 15.8 8.8 2.9 - 2 11.8 8.8 7.8 6.9 11.8 21.6 15.7 12.7 1 

 وما كحد أدنى،%) 21.6بنسبة، (وبالنسبة لطول اليوم الواحد، فتراوح ما بين اربع ساعات 

 ساعات بحد ادنى، كما ذكر 3او ما بين %). 28.4(قد يتجاوز الثمان ساعات كحد اقصى بنسبة 

وهكذا فالمدة المثلى %). 17.6( ساعات كحد اقصى مثلما اشارت نسبة 5، وما بين %)15.7(

 لليوم التدريبي اليجب أن تقل بأي حال من األحوال عن اربع ساعات، لكنها في المقابل قد تتجاوز

  .الثمان ساعات بشرط ان يتخللها فترات للراحة

   الحد األدنى واألقصى لعدد أيام الدورة الواحدة- ج

 الحد األدنى باأليام الحد األقصى باأليام
ال 

 إجابة

أكثر 

 8من 

ال  1 2 3 4 5 6 7 8

 إجابة

أكثر 

 8من 

8 7 6 5 4 3 2 1 

18.6 57.8 2 9.8 - 4.9 2.9 2 2 - 5.9 61.8 1 13.7 2.9 6.9 2.9 4.9 - - 
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أما عن عدد أيام الدورة التدريبية، فقد يتجاوز حده األدنى واألقصى، كما يوضح الجدول، 

عدد الثمانية أيام، كما يمكن أن يكون الحد األدنى للدورة التدريبية الواحدة سبعة ايام بنسبة 

  %). 57.7(، ويتجاوز حدها األقصى ثمانية أيام بنسبة %)13.7(

  دنى واألقصى لعدد أيام التدريب خالل الشهر الواحد الحد األ-د

 الحد األدنى باأليام الحد األقصى باأليام
ال 

 إجابة

أكثر 

 8من 

ال  1 2 3 4 5 6 7 8

 إجابة

أكثر من 
8 

8 7 6 5 4 3 2 1 

33.3 56.9 - 2.9 -  1 1 3.9 - 1 27.5 55.9 - 8.8 -  3.9 1 2 1 - 

 الواحد فقد يتجاوز حده األدنى واألقصى، كما هو أما عن عدد أيام التدريب خالل الشهر

موضح بالجدول، عدد الثمانية أيام، كما يمكن أن يكون عدد األيام خالل الشهر الواحد كحد أدنى 

  %).56.9(، وبحد أقصى يتجاوز الثمانية أيام بنسبة %)8.8بنسبة، (سبعة ايام 

 تقل بأي حال من األحوال عن سبعة وهكذا فعدد أيام التدريب خالل الشهر الواحد ال يجب أن

  .أيام لكنها يمكن أن تتجاوز الثمانية أيام، فقد تكون عشرة أو خمسة عشر يوما

 5 إلى 1  وزنا تصاعديا لدرجة األهمية من، أعطوسائل التدريب  المناسبة في رأيك -18
الوزن  

 األول

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الخامس

ال 

 ةإجاب

 تطبيقات إلىورش عمل تتوصل 

إعداد إنتاج ، عملية

 إعالمي/صحفي

14.7 26.5 25.5 13.7 18.6 1 

 1 9.8 18.6 30.4 33.3 6.9 حلقات مناقشة

زيارات ميدانية لمؤسسات في 

 عمليمجال 

10.8 12.7 20.6 34.3 19.6 2 

قيادات /ج مع خبراء  وس

 عمليمتخصصة في مجال 

6.9 15.7 11.8 21.6 41.2 2.9 

  3.9 38.2 27.5 10.8 13.7 5.9 تطبيقات بأسلوب المحاكاة

هي األسئلة المفتوحة %) 41.2(يوضح الجدول أن أكثر وسائل التدريب مالئمة لعملهم بنسبة 

مع الخبراء والقيادات المتخصصة في مجال عملهم، والتطبيقات باسلوب المحاكاة بنسبة 
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إذا فاالستعانة بخبراء . لمؤسسات الصحفية المتميزة، فضال عن الزيارات الميدانية ل%)38.2(

ومتخصصين في هذا المجال يعد من أكثر الوسائل التدريبية جدوى ومالءمة للتدريب الصحفي 

  . الفعال

  وسائل أخرى للتدريب غير ما سبق

 لم يذكر أي إجابة ذكر وسائل أخرى 

7.8% 92.2% 

من المشاركين، تؤكد في %) 7.8(نسبة وكانت أهم وسائل التدريب األخرى كما ذكرتها 

مجملها تقريبا على أهمية االستفادة من تجارب الدول المتقدمة لما لديها من خبرات في هذا 

  .الصدد

 ؟كيفية الحصول على المادة التدريبية -19

ال يشكل  ال إجابة

 فرقا

غير 

 ضروري

شرط 

 ضروري

 

 تصلك قبل التدريب 46.1 8.8 14.7 30.4
 تحصل عليها في بداية الدورة 35.3 9.3 11.8 43.1

تقرير بالمناقشات يرسل إليك بعد  23.5 6.9 21.6 48

 الدورة
 المشاركين عبر البريد إلىيرسل  15.7 11.8 22.5 50

 األلكترونى
 المشاركين إلىيرسل مطبوعا  31.4 8.8 13.7 46.1

 بالبريد
 TORإرسال النقاط المرجعية  78.4 1 4.9  15.7

 المشاركين قبل إلىللجلسات 

 التدريب

على أهمية ارسال النقاط المرجعية للجلسات قبل بدء التدريب حتى %) 78.4(ركزت نسبة 

يتمكن المتدربون من االطالع عليها والتحضير لموضوع التدريب، األمر الذي يمكنه بدوره من 

لألمر ذاته أشارت التواصل مع المحاضر بصورة تعظم من استفادته في موضوع التدريب، تأكيدا 
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%) 35.3(على اهمية ارسال المادة التدريبية كلها للمتدربين، فيما اشارت نسبة %) 46.1(نسبة 

  . إلى امكانية الحصول عليها في بداية الدورة

وهكذا فإن مسألة حصول المتدربين على المادة العلمية قبل بدء البرنامج التدريبي يعتبر أمراً 

 .اضرين، واستيعاب موضوع التدريب بصورة افضلحيوياً للتواصل مع المح

 رأيك؟في مقومات نجاح الصحفي  ما هي -20
  هام جدا متوسط األهمية محدود األهمية ال إجابة

 للصحفيالذاتية /القدرات المهنية 66.7 4.9  1 26.5
المؤسسة الصحفية التي حجم واهمية  56.9 7.8 1 34.3

  يعمل بها
 اته السياسية واالجتماعيةعالق 24.5 11.8 3.9 59.8
 يثروته المالية ووضعه االجتماع  52.9 2 8.8 36.3
  في بلدهيالمناخ السياسي واالجتماع 50 10 2.9  36.3

 التي نوعية التعليم والشهادة الدراسية 62.7 13.7 2.9  20

 حصل عليها
 يالتدريب المستمر والعمل 28.4 65.7 2  3.9

اولى مقومات نجاح الصحفي، %) 66.7( لذاتية المهنية بنسبة وفقا للجدول تعتبر القدرات ا

نوعية التعليم والشهادة الدراسية التي حصل عليها، ثم حجم %) 62.7( يليها في الترتيب  بنسبة 

إذا تطوير مهارات الصحفي باستمرار أمر %). 56.9( واهمية المؤسسة التي يعمل بها بنسبة 

سسته الصحفية التي يعمل بها، وهو ما يمكن أن يتم من خالل غاية في األهمية لنجاحه ونجاح مؤ

  .التدريب الدوري للصحفيين على ما يظهر من مستجدات في عالم الصحافة

  هل هناك عوامل أخرى أكثر أهمية مما سبق لنجاح الصحفى؟

 لم يذكر أي إجابة ذكر عوامل أخرى أكثر أهمية
6.9 93.1 

ين، من أهم العوامل األخرى لنجاح الصحفي مصداقية من المشارك%) 6.9(كما ذكرت نسبة 

التناول، والتوجه الفكري المستقل، والتشجيع على االبداع، فضال عن عدم القمع، كل تلك العوامل 

  .لكل عامل%) 25(ذكرها المشاركون بنسب متساوية بلغت 
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 :لقوانين التي تحكم عملك المهني في بلدك، تعتبر في رأيك ا-21

ذكر رأيا 

 رآخ

تسهم في تقدم الحالة  ي ليال رأ

 اإلعالمية

ال تؤثر على 

الحالة اإلعالمية 

 مباشرة

قيدا على حرية 

 اإلعالم

- 6.9 44.1 23.5 25.5 

كان هناك تعليق واحد من المتدربين على القوانين التي تحكم عملهم المهني في دولة اليمن، 

وير وتعديل يقلص من تقييدها لحرية وهو أن بعض مواد تلك القوانين ال تزال بحاجة إلى تط

  .الرأي والتعبير

  الصحفيين؟ /هل ترى أن حرية التعبير مكفولة لإلعالميين -22

 نعم ال  إلى حد ما  ال إ جابة
2.9 28.4 34.3 34.3 

كان هناك تساوى بين من قالوا ان حرية االعالم مكفولة والذين قالوا ان ليست مكفولة وذلك 

  بنسبة 

ل منهما االمر الذي يدعوا الى تعريف ما معنى حرية االعالم والقانون الذي يعمل لك%) 34.3( 

من خالله الصحفي وذلك باألخذ في االعتبار الفئة التي قالت ان الحرية مكفولة الى حٍد ما بنسبة 

 )28.4.(%  

والتعريف سيمكن الصحفي من تحديد موقعه من الحرية الصحفية، والخطوات التي يجب أن 

  .ها لتحقيقها وتوسيع نطاقهايتبع

 اإلعالمي في رأيك؟/ ما أهم القيود التي تؤثر سلبا على إبداع الصحفي-23

الوقوع في مشكالت  ال إجابة

بسبب عدم فهم 

 القوانين

ضعف اإلمكانات 

 المهنية

المركزية داخل 

 المؤسسة

ال توجد حرية 

 إعالم

- 2 4.9 19.6 73.5 

 إلى أن اهم القيود على ابداع الصحفي هي عدم وجود من المشاركين%) 73.5(رغم اشارة 

في السؤال السابق إلى أن حرية الصحافة %) 34.3(حرية اعالم باألساس، إال أن تأكيد نسبة 

مكفولة للجميع يدفعنا للقول أن هناك بعض اللبس في مفهوم حرية الصحافة وحدوده، األمر الذي 
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ة تهدف الى تعريف الصحفي بحقوقه وواجبته، يمكن معالجته من خالل دورات تدريبية مكثف

  . وأدواته المشروعة في مزاولته المهنة الصحفية

إلى مركزية االدارة داخل المؤسسة الصحفية %) 19.6(ومن ناحية أخرى فإن إشارة نسبة 

واالعالمية  باعتباره قيدا اليستهان به على ابداع الصحفي واالعالمي على حد سواء، يحتم 

من الصالحيات للصفوف األخرى داخل تلك المؤسسات بما يصب في صالح تفويض قدر 

دورات الال مركزية في المؤسسات الصحفية النه ثاني .المؤسسة والعمل االعالمي بوجه عام

  عامل يؤثر على ابداع الصحفي بسبب المركزية بنسبة 

عملهم المهني، وباالضافة إلى ذلك ذكر بعض المشاركين عددا آخر من القيود التي تعرقل 

حيث انقسم هؤالء إلى فئات ثالثة، نصفهم تقريبا أشار إلى الفساد بشكل عام وما يرتبط به من 

من هذه الفئة إلى قيود أخرى %) 33.3(محسوبية، وتسلط القيادات العليا، بينما أشارت نسبة 

في بشكل ترتبط بالرأي العام من ضعف تفاعل المجتمع مع المهنة، وضعف تقدير العمل الصح

منهم والتي تتمثل باألساس في شحة %) 16.7(عام، فضال عن عدد من القيود المادية التي ذكرها 

  .االمكانات المادية

المحاكمة بسبب تعرضه لألمور /اإلعالمي للمساءلة/ في تقديرك، هل يتعرض الصحفي-24

  :التالية

  نعم ال إجابة

 نقد نظام الحكم 46.1 53.9
 ياسات العامة للحكومةنقد الس 68.6 31.4
 األسرة الحاكمة/مقاالت وأخبار خاصة بالحاكم 41.2  58.8
 نقد النخبة االقتصادية 31.4  68.6

، عادة ما يتعرض الصحفي للمساءلة اذا وجه نقدا %)68.6( كما ذكرت الغالبية بنسبة 

، وألن تغيير %)46.1(للسياسات العامة للحكومة، أو إذا نقد نظام الحكم مثلما اشارت نسبة 

المناخ غير الديمقراطي وخلق مناخ داعم ومحفز للعمل الصحفي أمر يخرج عن ايدينا، علما أن 

تحقيقه لن يتم دون أن تلعب الصحافة الحرة النزيهة دورا ملموسا فيه، فإن تعرض الصحفي 

ير المباشر للمساءلة بل والمحاكمة المشددة في بعض األحيان يمكن تجنبه باستخدام اسلوب النقد غ

، وهو ما يعد مجاال خصبا للدورات التدريبية، حيث يمكن تنظيم دورات حول )التورية والرموز(

  . سبل االستخدام غير المباشر للنقد الهداف
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  حساسة أخرى غير ما سبق؟/هل هناك أمور محظورة

 ذكر أمور أخرى محظورة إجابةال 

72.5% 27.5% 

آخر من األمور المحظور على الصحفي التطرق إلى وجود عدد %) 27.5(أشارت نسبة 

كنقد رؤساء الدول، وخطوات "النقد الصريح %) 46.6(لها، ومن هذه األمور كما ذكرت نسبة 

، فضال عن %)33.4(بنسبة " الدين، الجنس، الرموز القبلية"، والثوابت المجتمعية "التوريث

  %).20(وذلك بنسبة ، "المؤسسة العسكرية، المؤسسة األمنية"األمور األمنية 

   ما دور الجهات التالية في تطوير مناخ عملك المهني باتجاه إيجابي في رأيك؟-25
دور  

 جوهري
دور 
 محدود

ال غير مؤثر
 إجابة

 18.6 11.8 3.9 65.7 النقابة

  24.5 10.8 5.9 58.8 منظمات حقوق اإلنسان

 5.9 11.8 25.5 56.9 األحزاب السياسية

  25.5 11.8 7.8 54.9 البرلمان

 25.6 9.8 6.9 56.9 الحكومة

 7.8 5.9 16.7 69.6 منظمات عربية ودولية

  6.9 8.8 38.2 46.1 كبار الشخصيات اإلعالمية والصحفيين

 5.9 7.8 42.2 44.1 اإلعالميين/جمعيات أهلية للصحفيين

 في ان المنظمات العربية الدولية تلعب دوراً جوهرياً%) 69.6(رأى المشاركون بنسبة 

النقابة، فمنظمات حقوق االنسان بنسبة %) 65.7(تطوير المناخ المهني بشكل إيجابي، يليها بنسبة 

 )58.8.(%  

ولبناء نظرة سليمة حول المناخ االيجابي للعمل االعالمي ودور الجهات المختلفة، الحكومية 

 في هذا الصدد وغير الحكومية، في دعم هذا المناخ، يمكن تنظيم عدد من الدورات التدريبية

يحاضر فيها محاضرون من مختلف جهات المجتمع المدني المحلي والدولي، والجهات الرسمية 

  .ذات الصلة المباشرة بالعمل االعالمي سواء الصحفي أم االذاعي
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هل هناك ذكر جهات أخرى، غير ما سبق، لها دور في تطوير مناخ عمل الصحفيين باتجاه 

  إيجابي؟

 أخرىذكر جهات  إجابةال 

37.3% 62.7% 

من المشاركين جهات أخرى غير الجهات المذكورة تلعب دورا في %) 62.7(ذكرت نسبة 
التطوير االيجابي لمناخ العمل المهني، علما أن أغلب هذه الفئة قد حددت وزارة حقوق االنسان 

  . باالسم كجهة مؤثرة في هذا األمر

  ك في السلبيات التالية بين مهنتك؟ إذا كان بكل مهنة ممارسات سلبية، فما رأي-26

ال  نادرةمحدودةشائعة المقولة

 إجابة

  1 2.9 76.519.6 ضعف القدرات والمهارات اإلحترافية

  4.9 6.9 64.723.5 السعي لتحقيق مصالح سياسية على حساب رسالة اإلعالم

  5.9 1 75.517.6 السلبية والبعد عن القضايا الحساسة

ت الحزبية والسياسية على حساب التأثر باإلنتماءا

 الموضوعية

67.623.6 4.9 3.9 

 3.9 4.3 69.621.6 االهتمام بأخبار وشئون النخبة على حساب قضايا الجماهير

 4.9 8.8 34.3 52 ضعف القدرة التنافسية في مواجهة اإلعالم األجنبي

االهتمام المبالغ بالصراعات بين الصحفيين واإلعالميين 

 أنفسهم

65.720.6 5.9 7.8 

 5.9 9.8 64.719.6  ضعف االهتمام بإنتاج كوادر إعالمية شبابية جديدة ومؤهلة

 3.9 13.7 31.4 51  اإلسراف في العمل من خالل التليفون دون جهد حقيقي

   2 10.8 57.829.4  السطو على أعمال آخرين وإعادة نشرها

، والسلبية %)76.5( ات االحترافية بنسبة تراوحت سلبيات المهنة ما بين ضعف القدرات والمهار
، واالهتمام بقضايا النخبة على حساب الجماهير بنسبة %)75.5( والبعد عن القضايا الحساسة بنسبة 

االمر %). 65.7(، واالنصراف إلى الصراعات ما بين الصحفيين واالعالميين انفسهم بنسبة %)69.6(
هو أصول العمل الصحفي، واخالقيات المهنة التي تجعل منها الذي يفتح مجاال أخر للدورات التدريبية و

قناة للتعبير عن نبض الشارع ال عن رغبات النخبة، أو مجاال للصراع الشخصي والمنافسة المهنية غير 
  .الشريفة حتى أصبح العمل الصحفي في بعض األحيان مجرد أداة لتصفية الحسابات
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   هل أنت عضو نقابي؟-27

 نعم ال

44.1% 55.9% 

من المشاركين، انقسموا بالتساوي %) 55.9(بلغت نسبة من أشارو إلى أنهم أعضاء نقابة 
فئة تنتمي إلى نقابة الصحفيين اليمنية، وفئة تنتمي إلى نقابة الصحفيين العرب، : إلى فئات ثالث

  .وفئة أخيرة تنتمي إلى الصحيفة الدولية

  :م في بلدك خالل العام الماضياإلعال/ ما توصيفك العام لحالة حرية الصحافة-28

 ال إجابة ممتازة جيدة  متوسطة مقبولة متدنية
7.8 51 12.7 26.5 2 -- 

أن حالة حرية الصحافة واالعالم في اليمن تعتبر %) 51(رأى نصف المشاركين تقريبا 
  %).2(منهم جيدة، أما من راؤها ممتازة فلم تتجاوز نسبتهم %) 26.5(مقبولة، فيما رآها 

ن هنا يتضح أن الصحافة اليمنية مثلها مثل الكثير من نظيراتها العربية بحاجة إلى المزيد وم
  .من المناخ الديمقراطي المشجع، وبحاجة إلى تقليص القيود على حركتها

   كيف تواجه النقص في المعلومات الضرورية للعمل الذي تقوم به؟-29

صرف النظر 

عن هذه 

 الموضوعات

 االكتفاء بالمتوافر

واالجتهاد في 

 تفسيره وشرحه

االتجاه الى كتابة 

تحليالت حول الموضوع 

 دون التقيد بسرد أخباره

االتصال باألشخاص 

المعنيين الستطالع 

 رأيهم في األمر

ال 

إجا

 بة
6.9 41.2 13.7 38.2 - 

كان اسلوب معالجة نقص المعلومات في موضوع ما هو االكتفاء بالمعلومات المتوفرة 
، أو االتصال باالشخاص المعنيين الستطالع رأيهم بنسبة %)41.2(ي تفسيرها بنسبة واالجتهاد ف

على أية حال يمكن أن يستعيض الصحفيون عن نقص المعلومات في بعض %). 38.2(
فضال ) االنترنت(الموضوعات بتكوين ارشيف خاص بهم، والبحث على شبكة المعلومات الدولية 

  .لعامة ومعارفهمعن االستفادة من شبكة عالقاتم ا

باالضافة إلى ذلك أشار عدد من المشاركين إلى طرق أخرى لمواجهة النقص في المعلومات 
باالعتماد على القراءة واالطالع، "من هذه الشريحة، تكثيف البحث %) 60(لعل أهمها، كما أشار 
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المراسلين، االتصال ب: مثل%) "40(، كذلك االتصاالت الشخصية بنسبة "تقارير الجهات المعنية
  ".ومصادر األخبار األخرى

   ما أهمية الوسائل التالية في حصولك على األخبار والمعلومات؟-30
 ال إجابة غير هام أحيانا هام جدا 

 6.9 14.7 43.1 35.3 استخدام الهاتف

 7.8 13.7 27.5 51 التحرك الميداني

 19.6 14.7 24.5 41.2 البريد اإللكتروني

 15.7 18.6 32.4 33.3 الشخصيات الهامةالمقابالت مع بعض 

 16.7 27.5 21.6 34.3 الفاكس

 23.5 20.6 32.4 24.5 المكتبة

 23.5 11.8 34.3 30.4 وكاالت األنباء

  14.7 6.9 39.2 39.2 الجهات المختصة

، يليها %)51( كانت اعلى نسبة في الحصول على المعلومات هي التحرك الميداني بنسبة 

  %). 39.2(، ثم الجهات المتخصصة بنسبة %)41.2( وني بنسبة البريد االكتر

وتجنبا لما قد يواجههم من مشكالت أثناء تحركاتهم الميدانية، يمكن تنظيم عدد من الدورات 

حول أصول البحوث الميدانية وطرقها المختلفة، حتى يضمن الصحفي االستفادة قدر االمكان من 

  .تج عن هذا النوع من البحوث من مشكالت عديدةتلك التحركات دون التعرض لما قد ين

  :وسائل أخرى ذكرها، منها

 ذكر جهات أخرى إجابةال 
67.6% 32.4% 

من المشاركين إلى عدد آخر من الوسائل يلجأون لها للحصول على %) 32.4(أشارت نسبة 

ادة قدر المعلومات الضرورية في العمل، تمثلت تحديدا كما أشار معظم هذه الفئة في االستف

  .االمكان من عالقات الصحفي العامة

 هل يوجد مركز للمعلومات والبيانات في مؤسستك تلجأ إليه الستكمال إعداد -31

  الموضوعات الصحفية؟
 نعم  ال  ال إجابة

1 61.8 37.3 
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وجود مركز للمعلومات والبيانات في مؤسساتها تلجأ إليه %) 61.8(بينما نفت الغالبية بنسبة 

األمر الذي يثير قدرا . على وجود مثل ذلك المركز%) 37.3(موضوعاتها، أكدت نسبة الستكمال 

من الشك حول حقيقة وجودها من عدمه، وحقيقة هذا التناقض في الرأي بين المفحوصين، فهل 

االعالمية في اليمن، يتم اللجوء إليه في / هناك فعال مركزا للمعلومات داخل المؤسسة الصحفية

  في المعلومات، أم ال؟  مواجهة النقص 

   هل تهتم بالجهة التي تقوم بتمويل تدريب الصحفيين واألعالميين في بلدك؟-32
اهتم بمعرفة اسمها وخلفية عنها ويؤثر ذلك في قراري   ال إجابة

 بالمشاركة من عدمه
ال اهتم فالمهم محتوى 

 التدريب
2 27.5  70 

ة للتدريب بقدر اهتمامها بالمادة العلمية أدنى اهتماما بالجهة الممول%) 70(لم تبد نسبة 

عن اهتمامها بمعرفة الجهة الممولة %) 27.5( المقدمة ومحتوى التدريب، في حين عبرت نسبة 

وخلفيتها الن ذلك قد يؤثر في قرار مشاركتها في التدريب من عدمه، أي أن هناك جهات بعينها 

 المشاركة فيه، وسوف تتم االشارة لبعض إذا تبين مساهمتها في التمويل قد يحجم الصحفيون عن

  .تلك الجهات غير المقبولة في سؤال الحق

 إن كنت ممن يهتمون بالجهة التي تمول التدريب فهل لك ان تذكر من يقم بتمويل -33

  التدريبات التي تعقد في بلدك للصحفيين واألعالميين  بالترتيب األكثر فاألقل؟
الوزن  

 األول
الوزن 
 الثاني

 الوزن
 الثالث

الوزن 
 الرابع

 ال إجابة

 62.7 2 5.6 6.5 22.5  نقابات الصحفيين

المؤسسات الصحفية للعاملين 
  بها

8.8 2 2 1 85.3 

مؤسسات تمويل اجنبية غير 
  حكومية

13.7 14.7 1 - 70 

سفارات او هيئات معونة 
  اجنبية حكومية

19.6 12.7 - - 67.6 

אא 494 



في مقدمة الجهات الممولة للتدريبات التي تعقد في ) %22.5( جاءت نقابة الصحفيين بنسبة 

حوالى، (اليمن للصحفيين واالعالميين، تالها في الترتيب سفارات أو هيئات معونة اجنبية 

، وأخيرا المؤسسات الصحفية %)13.7(، ثم مؤسسات تمويل اجنبية غير حكومية بنسبة %)19.6

  %).8.8(للعاملين بها 

عريف بالجهات الممولة، السيما األجنبي منها، واهدافها من تمويلها االمر الذي يدعو الى الت

لمثل تلك التدريبات، وذلك لتجنب ما قد يثار من شكوك لدى المتدربين وغيرهم حول اهداف 

  .المموليين وأغراضهم الخفية التي يسعون إلى تحقيقها من ورائه

  :جهات أخرى تقوم بتمويل التدريب، غير ما سبق

 كر جهات أخرى غير ما سبقذ ال إجابة

85.3%  14.7% 

من المشاركين على أن تمويل تدريب الصحفين يتم في أغلب األحيان %) 14.7(اتفقت نسبة 

  .من خالل المنظمات األهلية ومؤسسات المجتمع المدني

   هل توجد مؤسسات تمويل ترفض المشاركة في اية تدريبات تقوم برعايتها؟-34

 نعم ال ال إجابة

- 91.2 8.8  

وجود مؤسسات تمويل ترفض مشاركتها في اية تدريبات، %) 91.2(بينما نفت الغالبية بنسبة 

  .تحفظها على بعض المؤسسات، نشير إلى بعضها في السؤال التالي%) 8.8(أبدت نسبة 

   إذا كانت إجابتك بـ نعم، هل لك أن تذكر مؤسستين منهما مع ذكر السبب؟34-1

 ختلفةذكر مؤسسات م ال إجابة
67.6 32.4  

من المشاركين مساهمتها في تمويل %) 32.4(تمثلت المؤسسات األخرى التي ترفض نسبة 

أي مؤسسة اسرائيلية أو صهيونية، السفارة األمريكية، المعونة الدانماركية، : أي تدريبات لهم في

باب رفض لكل جهة، علما أن أهم أس%) 25(المؤسسات األلمانية، وذلك بنسب متساوية بلغت 
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تلك المؤسسات يرجع في جانب منه لتورط بعض منها في مسألة الصراع العربي االسرائيلي، 

  .ويرجع من ناحية أخرى لعدم قبول التوجهات السياسية الرسمية لتلك المؤسسات

  : ما رأيك في مستوى هذه االستمارة من النواحي التالية-35
 ال إجابة ضعيف متوسط جيد 

 5.9 7.8 58.8 27.5 ألسئلة التي طرحتهاجدية األمور في ا

 6.9 34.3 32.4 26.5 صياغتها وأسلوبها 

 10.8 43.1 24.5 21.6 اإلعالميين/ارتباطها بالواقع الفعلي للصحفيين

 11.8 60.8 17.6 9.8 درجة حياد األسئلة

 7.8 26.5 29.4 36.3 حجمها

  2 22.5 71.6 3.9 أسلوب تعامل فريق البحث معى

ان %) 58.8(يم المشاركين لالستمارة عدم رضاهم نسبيا عنها، حيث أشارت نسبة عكس تقي

مستوى جدية االسئلة المطروحة قد جاء متوسطا، وأن صياغتها واسلوبها بوجه عام قد جاء 

( ، كما أن درجة حيادية االسئلة كانت هي األخرى ضعيفة بنسبة %)34.3(ضعيفا بنسبة 

م تلك االستمارة في التطبيق على عدد آخر من الصحفيين او وهكذا فإنه قبل استخدا%).60.8

االعالميين بأي من الدول العربية، البد من اعادة صياغتها بصورة تجعلها أكثر حيادية، مع 

مراعاة تناسب حجم السؤال مع مضمونه والهدف منه، باالضافة الى تدريب الفريق البحثي على 

قالو ان طريقة معاملتهم كانت %) 71.6(يما وأن نسبة التعامل بصورة أفضل مع المشاركين الس

  .متوسطة

  هل لك أن تذكر أية جوانب أخرى في تقييمك لإلستمارة؟

 ذكر جوانب أخرى في تقييمه لإلستمارة ال إجابة

67.6% 32.4% 

من المشاركين إلى عدد من المالحظات األخرى حول االستمارة، %) 32.4(أشارت نسبة 

عدم وضوح الصياغة بعض الشيء، اتساع بعض :  ملحوظتين أساسيتين هماانصبت جميعها حول

  .األسئلة لتشمل أكثر من جانب
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  خلفية أساسية

  السن

  ال إجابة  عاما فأكثر50  عاما49- 30من   عاما30أقل من 
50 48 1 1 

%) 50(تراوحت الشرائح العمرية للمشاركين في الغالب ما بين أقل من ثالثين عاما بنسبة 

، األمر الذي يعكس ارتفاع نسبة الشباب في العينة %)78( بين أقل من خمسين عاما بنسبة وما

المبحوثة، ورغم أن هذا األمر يحمل قدرا من التجانس بين العينة البحثية ومن ثم التشابه في 

الرأي، إال أنه قد جنب على صعيد آخر التنويع قدر األماكان والمزج المتوازن بين آراء من هم 

  . سن الشباب ومن تجاوزهفي

  النوع

 أنثى ذكر
67.6 32.4 

يعكس الجدول عدم توازن العينة البحثية من حيث النوع فنسبة الذكور ضعف نسبة الشباب 

األمر الذي يعني أن العينة متحيزة للذكور، األمر الذي قد يؤثر على نتائج البحث السيما وإن كان 

: ض األسئلة، لذلك ضمان الحيدة والتوازن يتطلب أمرينلعامل النوع تاثيرا في االجابة على بع

األول، العمل على صياغة أسئلة ال ترتبط االجابة عنها بنوع المبحوث أيا كان ذكر أم أنثى، 

والثانى، ضمان مصداقية العينة وتعبيرها الفعلي عن المجتمع البحثي، بمعنى أن تكون نسبة 

وجودهم في المجال محل البحث، واألمر نفسه بالنسبة المبحوثين من االناث تعبر فعال عن نسبة 

  .للذكور

  المؤهل الدراسي

 ال إجابة أشار لمؤهله الدراسي
89.2 10.8  

حاصلين على %) 36.4(، يوجد %)89.2(من بين نسبة من ذكروا مؤهالتهم والتي بلغت 

متبقية بالتساوي مازالوا في مرحلة الدراسة، فيما توزعت النسبة ال%) 18.2(مؤهالت جامعية، و

" ماجستير"، والدراسات العليا "ثانوية عامة، دبلوم فني"بين الحاصلين على مؤهالت متوسطة 

  .لكل فئة%) 21.8(بواقع 
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  سنة التخرج

 2000عام 

 فأحدث

1990-
1999 

1980-
1989 

1970-
1979 

1960-
1969 

 ال إجابة

49 33.3 11.8 2 -  3.9 

، بينما خريجي فترة %)49(نسبتهم  كانت 2000يوضح الجدول أن خريجي عام 

، %)11.8( كانت نسبتهم 1980:1989، وخريجي  فترة %)33.3(  بلغت نسبتهم 1999:1990

  %).2(  فنسبتهم هي 1970:1979أما خريجي 

مما يعني أن هناك مزجا بين حديثي العهد بالعمل الصحفي واالعالمي، وبين ذوي الخبرة، 

  .جابات قد جاء متأثرا بهذا العاملومن ثم ففد كان هناك تنوع في اال

  سنوات الممارسة الفعلية للمهنة

 5أقل من 

 أعوام

5-9 

 أعوام

10-14 

 عاما

15-19 

 عاما

20-24 

 عاما

25-30 

 عاما

 ال إجابة

36.3 18.6 25.5 10.8 4.9 2 2 

 سنوات، يليها من 5هم ممن مارسوا المهنة ألقل من %) 36.3(النسبة األكبر من المشاركين 

 أعوام 9- 5، ثم من مارسوها %)25.5( عاماً بنسبة 14- 10سوها لفترة تراوحت بين فترة مار

  %).18.6(وذلك بنسبة 

وبالطبع المزج بين تلك الخبرات في تدريب واحد قد يكون له أثر مهم في تبادل الخبرات 

ة من ذوي وامتزاج ثقافة الحديث بالقديم، لكن هذا الينفي حاجة حديثي العهد لدورات أكثر كثاف

  .الخبرة

  جهة العمل

 ال إجابة أشار لجهة عمله

79.4% 20.6% 

سواء كمحرر، أو مدقق لغة، "من المشاركين، ما بين التحرير %) 79.4(تراوح عمل نسبة 

كمدير تحرير، مدير إدارة، أو "، وما بين العمل اإلداري بالنسبة نفسها %)429(بنسبة " مترجم

  %). 14.2(بنسبة ) إعالمي(ة واالذاعة ومابين الصحاف" مدير تحقيقات
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  ..)االسم، عنوان المراسالت(البيانات ذاتية 

 ال إجابة أشار للبيانات الذاتية

89.2% 10.8%  

بعض من بياناتهم الشخصية كاالسم والعنوان %) 89.2(ذكرت غالبية المبحوثين بنسبة 

ثون سيتم اإلحتفاظ بها لدى المركز، والتليفون، علما أن هذه البيانات الذاتية التي قدمها المبحو

احتراما للخصوصية، وسيتم استخدامها في اإلتصال بالمشاركين الراغبين في اإللتحاق باألنشطة 

  .التدريبية المستقبلية

  اإلعالميين عموما/ هل لديك أية مالحظات تود إضافتها في موضوع مهارات الصحفيين-36

 ال إجابة ذكر مالحظات إضافية
22.5 77.5 

المشكالت االدارية : من المشاركين ترتبط بـ%)22.5(وكانت أهم المالحظات التي ذكرها 

، وكل %)16.7(، وكذلك البعد االقتصادي بنسبة %)8.3(وذلك بنسبة " ضعف البنية المؤسسية"

لكل %) 25(من تنمية مهارات العمل الصحفي، وتطوير المؤسسة الصحفية بنسب متساوية بلغت 

آخرين بأهمية تطبيق ما جاء بهذه االستمارة، وما يتوصل إليه %) 25( عن توصية منهما، فضال

  .البحث من نتائج
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   5ملحق رقم 

  :تقرير تحليلي حول

  االحتياجات التدريبية للصحفيين في البحرين

فيما يلي تحليل كمي وكيفي الستمارات االستبيان التي تم إجراؤها مع الصحفيين من البحرين 

  . ، وتناولت األسئلة التالية، التي تم تحليل نتائجها على النحو التالي)يا صحف50(

اعط وزنا تصاعديا لدرجة ( ما أهم العوامل الحاسمة في تحديد مشاركتك في الدورات - 1 

  )5 الى 1األهمية من 

ال 

 إجابة

الوزن 

 الخامس

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 األول

 

 موضوع الدورة  6 10 4 14 66 -

 نوعية المدربين 8 2 14 24 52 -

 توقيت التدريب 14 34 28 16 8 -

 المدة الزمنية للدورة 6 30 36 16 12 -

 مكان التدريب 16 20 24 24 16 -

 الجهة الممولة للتدريب 38 18 14 10 20 -

 الجهة المنظمة 30 28 16 14 12 -

 الجهة الراعية 38 32 18 6 6 -

 حوافز مالية للمشاركين 30 20 20 18 12 -

شهادات للمشاركين 4 10 10 18 58 -
   

تتحمل الجهة نفقات  6 2 12 12 68 -

 اإلنتقال واإلعاشة

  :ويوضح الجدول السابق عدة أمور

أولها، أن اهتمام الغالبية بموضوع الدورات كان أعلى من اهتمامهم بمكان التدريب،أو 

الصحفيين قد يقبلون دورات تدريبية إذا كانت موضوعاتها هامة توقيته، ويؤكد ذلك على أن 
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أي أن الجهات التدريبية يمكن أن تعقد دورات . وتمس عملهم، وال يتأثرون كثيرا بمكان التدريب

تدريبية للصحفيين في أماكن معقولة وغير مكلفة، واألهم ان تركز هذه الجهات على اختيار 

  .الموضوعات الهامة للصحفيين

يها، أغلب الصحفيين اهتموا بوجود شهادات في نهاية الدورات، واعتبروا أن لهذا األمر ثان

أهمية كبيرة في عملهم والترقي واكتساب مكانة أفضل بين زمالئهم بعد حضورهم دورات تدريبية 

متكررة، كما تؤكد النسبة الكبيرة من المبحوثين على ضرورة تحمل الجهة المنظمة نفقات االنتقال 

  .إلعاشةوا

   هل تجيد لغة أجنبية2-1

 نعم  ال ال إجابة
8 16 76  

يوضح الجدول السابق أن نسبة كبيرة من الصحفيين البحرينيين يجيدون لغة أجنبية بما يعادل 

 المبحوثين تقريبا، وهو متوافق مع ما تتطلبه مهنة الصحافة التي تحتاج الى مزيد من 3/4

  .ة وهو ما يصعب أداؤه بدون وجود لغة أجنبية على األقلاإلطالع والمتابعة لألحداث العالمي

 :، ما هي.. في حالة اإلجابة بـ نعم2-2

ال  

  إجابة

جيد   ممتاز

  جدا

  اللغة    ضعيف  متوسط  جيد

  القراءة  4  10  16  26  28  16
  الكتابة  -  22  18  22  20  18
  التحدث  -  10  16  34  22  18

  اإلنجليزية

  القراءة  10  8  6  4  4  68
  الكتابة  18  4  4  2  4  68
  التحدث  12  10  6  -  4  68

  الفرنسية

يتضح من الجدول السابق أن الصحفيين البحرينيين يجيدون الى حد ما اللغة االنجليزية، ولكن 

  . يمكن القول أن المبحوثين يحتاجون الى دورات تدريبية في كال اللغتين االنجليزية والفرنسية
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  لغة أخرى

   لغة أخرى غير ما سبقذكر  ال يوجد أي لغة أخرى
96  4  

من الصحفيين لغات أخرى، كان في مقدمتها اللغة الهندية بنسبة %) 4(ذكرت نسبة 

، وكل من اللغة الفارسية، واألسبانية، واأللمانية، والروسية بنسب متساوية بلغت %)33.2(

  . لكل لغة%) 16.6(

  هل حضرت دورات تدريبية في المجاالت التالية؟- 3 
  نعم  ال  بةال  إجا

 اإلعالمي/العمل الصحفي 64 26 10
 حقوق اإلنسان 34 48 18
 الوعي القانوني 16 58 26
 الدفاع عن حرية التعبير والصحافة 22 58 20
 لغات أجنبية 42 26 32
 حاسب وإنترنت 56 28 16

  :يوضح الجدول السابق عدة أمور

تي تركز مباشرة على العمل الصحفي أوالً، يولي الصحفيون إهتماما كبيرا بالدورات ال

واإلعالمي رغبة منهم في زيادة الوعي بالمهارات واألساليب الحديثة في هذا المجال، باإلضافة 

الى اإلهتمام بالدورات التي ترفع من مهارات الصحفي في المجاالت المساعدة لتسهيل العمل 

  .الصحفي مثل الدورات الخاصة بالحاسب اآللي

ن الصحفيين البحرينيين ال يهتمون بالدورات الخاصة باألبعاد القانونية، ويعتبر ثانيا، يتضح أ

  . هذا قصوراً يحتاج الى عالج بتكثيف دورات تدريبية ذات محتوى قانوني

  ذكر دورات أخرى غير ما سبق
 ذكر دورات أخرى ال إجابة

88 12 

ذلك في موضوعات متعددة ، و%)12(أما من ذكر تلقيه دورات تدريبية أخرى فبلغت نسبتهم 

كفن التعامل والخطابة %): "45.4(منها ما يتعلق بتنمية مهارات العمل الصحفي كما ذكر 

، وكذلك موضوعات ذات طبيعة سياسية بنسبة "والصحافة االستقصائية، والترجمة الفورية
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، فضال عن الموضوعات ذات الطبيعة "دورات خاصة بالتراث التاريخي: منها%) "18.1(

  ".حقوق المرأة، وأدوار الشباب%): "36.4(الجتماعية والتي بلغت نسبتها ا

  )والجهة التي نظمتها( في حال اإلجابة بـ نعم اذكر أهم ثالثة دورات 3-1
 ذكر دورات شارك فيها ال إجابة

42 58 

، دورات لتنمية مهارات %)58(وعن أهم ما تقوم به جهات االعداد المهني، كما ذكرت نسبة 

صياغة الخبر الصحفي والتحقيقات، مهارات : "ومن قبيل ذلك%) 50بنسبة،(مل الصحفي الع

، ودورات توعية "المقابلة الصحفية والتحقيق الصحفي، فن الكتابة في القطاع االعالمي الصحي

، "دور االعالم في حماية حقوق اإلنسان، واقع انتهاكات حرية الصحافة: "، مثل%)31.2بنسبة، (

االعالم : "، مثل%)18.8بنسبة، (دورات المعنية بتحليل بعض األحداث السياسية فضال عن ال

  ".العربي ودعم القضية الفلسطينية

الصحف %) 33.3(أما عن الجهات المنظمة لتلك الدورات، فكان في مقدمتها بنسبة 

انية، جريدة قناة المنار اللبنانية، صحيفة الجارديان البريط: "والتلفزيون المحلية واألجنبية مثل

أشار الصحفيون إلى مؤسسات المجتمع المدني من %) 33.3(، وبالنسبة نفسها "األيام البحرينية

منظمة الحماية من األسلحة وأثارها، جمعية حقوق اإلنسان البحرينية، مركز البحرين :"قبيل

الصحة كمنظمة "إلى عدد من المؤسسات الدولية %) 19.1(، فيما أشارت نسبة "لحقوق اإلنسان

إلى بعض %) 14.3(، وأشارت النسبة المتبقية "العالمية، والمنظمة العربية لحقوق اإلنسان

  ". المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم: "المؤسسات المحلية الوطنية

  اإلعالميين في بلدك؟ / هل هناك جهات متخصصة في اإلعداد المهني للصحفيين-4

 نعم   ال ال  إجابة
6 66 28 

يوضح الجدول السابق أن النسبة الكبرى من المبحوثين تنفي وجود جهات متخصصة في 

من المبحوثين يؤكدون % 28اإلعداد المهني للصحفيين في البحرين، وعلى الرغم من ذلك هناك 

على وجود هذه الجهات، وهو أمر يعود الى ضعف الوعي بوجود هذه الجهات أو عدم وجودها، 

  .بد من زيادة اإلعالن عن هذه الجهاتفال

  : في حالة اإلجابة بـ نعم، اذكر ثالثة منها وما تقوم به تحديدا4-1
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 ذكر جهات متنوعة ال إجابة
84 16 

عدد من %) 16(وعن أهم الجهات المتخصصة في اإلعداد المهني للصحفيين، ذكرت نسبة 

هي مؤسسات المجتمع المدني %) 80حوالى، (الجهات تندرج تحت فئتين رئيسيتين، األولى 

مؤسسات رسمية %) 20بنسبة، (، والثانية "مركز الجزيرة، جمعية االنترنت البحرينية: "وتضم

  ".جامعة البحرين: "وتضم

أما عن أنشطة تلك الجهات، فتراوحت بين نوعين رئيسيين من النشاط، أولهما بنسبة 

، وثانيهما، "ية مكثفة، دورات دراسية ممتدةدورات تدريب: "التأهيل الشامل للصحفيين%) 66.7(

  ".دورات صحفية متخصصة: "التخصص الصحفي

   هل ترى أنك على دراية كافية بأهم القوانين التي تحكم عملك المهني؟-5

 نعم  ال  الى حد ما ال  إجابة
2 46 20 32 

لقوانين التي ويتضح أن النسبة الكبرى من المبحوثين ممن هم على دراية الى حد ما باهم ا

تحكم العمل الصحفي، ومن ثم يتضح تأثير ضعف تعرضهم لدورات تدريبية ذات محتوى قانوني 

على درايتهم بالقوانين الحاكمة في العمل الصحفي؛ ولذا من الضروري معالجة هذا النقص في 

  .   الدورات ذات الموضوع القانوني

 أنها تشكل قيودا على حريتك في إبداء  إذا كانت إجابتك بـ نعم أو الى حد ما، هل ترى5-1

  الرأي أو تمنع من ترقيك المهني؟
 نعم  ال  ال  إجابة

32 42 26 

يوضح الجدول السابق أن من هم على دراية بالقوانين الخاصة بالعمل الصحفي ترى النسبة 

ي، أن هذه القوانين ليس لها تأثير سلبي على حرية الرأي أو على الترق% 42الكبيرة منهم 

وبالتالي فهناك درجة من الرضا عن هذه القوانين في البحرين، ولكن هناك نسبة ال يستهان بها 

من رأت عكس ذلك وهي التي ترى أن هذه القوانين تحد من حرية الصحفين في التعبير عن 

  . آرائهم بحيادية وهي تمثل ما يقرب من ثلث العينة المبحوثة

  ك ان تذكر أربع مشكالت تراها في تلك القوانين؟ إذا كانت إجابتك بـ نعم، هل ل5-2
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 ذكر مشكالت متنوعة ال إجابة
90 10 

، فتمثلت كما ذكرت %)10(أما عن أهم ما يواجه الصحفيين من مشكالت كما ذكرت نسبة 
قوانين مقيدة لحرية : "منهم في ضعف البنية القانونية المحفزة للعمل الصحفي، من%) 60(نسبة 

، فضال عن قصور محددات العمل الصحفي "ات مشددة في بعض االحيانالصحافة، وعقوب
  ".نقص ضمانات حرية تعبير الصحفيين في مواجهة القيادات الصحفية العليا: "مثل%) 40بنسبة،(

  اإلعالميين في رأيك؟/ هل هناك جهود تدريبية كافية لتعزيز الوعي القانوني للصحفيين-6
  نعم  ال  ال  إجابة

- 86 14 

يرون أنه ليس هناك جهود % 86ضح الجدول السابق أن النسبة الكبرى من الصحفيين يو
تدريبية كافية لتعزيز الوعي القانوني للصحفيين أو اإلعالميين بصفة عامة، وقد يكون ذلك سببا 

  .لما أبداه الصحفيون من ضعف الوعي بالقوانين الحاكمة للعمل الصحفي

  لك أن تذكر بعضا من هذه الجهود؟ إذا كانت إجابتك بـ نعم، هل 6-1
 ذكر بعض الجهود لم يذكر أي إجابة

96 4 

اجمعت النسبة التي أشارت لبعض الجهود التدريبية لتعزيز الوعي القانوني للصحفيين والتي 
  . ، على أهمية إشراك الصحفيين في الدورات الصحفية القانونية%)4(بلغت 

اعط وزنا (نونية، فما أهمية هذه المقترحات؟  إذا كنت ترغب في تعزيز خلفيتك القا-7

  )5 الى 1تصاعديا من 
الوزن  ال إجابة

 الخامس
الوزن 
 الرابع

الوزن 
 الثالث

الوزن 
 الثانى

الوزن 
 األول

 

 محاضرات 6 18 16 32 28 -
تدريب عملي على كيفية  18 8 12 18 44 -

 التعامل مع القوانين
 نماذج محاكاة 4 30 40 12 14 -
مطبوعات إرشادية  20 28 20 24 8 -

 مبسطة

يتضح من خالل الجدول السابق اهتمام المبحوثين بالتدريب العملي على كيفية التعامل مع 
القوانين، وبالتالي يغلب األسلوب العملي على تفكيرهم كصحفيين وقد يعود ذلك الى أن التجربة 
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لمتدرب، كذلك هي األقرب الى العملية في الغالب تكون أكثر ثباتا ووصوال الى فكر وعقل ا
  .التأثير في أقل وقت ممكن

  :من كان له رأي آخر في الوسائل األكثر فائدة للتدريب غير ما سبق

 له رأي آخر لم يذكر أي إجابة
82 18 

: إلى اللقاءات ومنها%) 50(، أشار نحو %)18(وحول أهم وسائل التدريب كما ذكرت نسبة 
، وكذلك الدلة االسترشادية "مع القيادات الصحفية لتعزيز المعلوماتورش العمل، النقاش المفتوح "

، فضال عن تزاوج الخبرات من خالل تبادل الخبرات مع "كالمقرارات الدراسية%)" "33.3(بنسبة 
  %).16.7(المؤسسات الدولية وذلك بنسبة 

   هل هناك دورات تدريبية توجه للصحفيين في بلدك؟-8

 نعم  ال  ال  إجابة
10 30 60 

اختلف المبحوثون حول وجود دورات تدريبية متخصصة توجه الى الصحفيين في البحرين، 

% 30أن هناك بالفعل دورات متخصصة في العمل الصحفي، بينما % 60فترى النسبة الكبرى 

من المبحوثين ال يعلمون عن هذه الدورات وبالتالي قد تكون هذه الدورات موجودة بالفعل ولكن 

  .رة او لم تلق تغطية إعالمية كافيةليست منتش

  اإلعالميين في بلدك، عموما؟/ ما تقييمك للدورات التدريبية الموجهة للصحفيين-9
  ضعيف متوسط جيد ال إجابة

 تكلفة وشروط اإللتحاق بها 30 28 30 12
 طبيعة الجهات القائمة عليها 14 38 36 12
 ية المهارية والمهنيةاستفادة المشاركين فيها من الناح 12 40 36 12
 دورها في الترقي الوظيفي للمشاركين فيها 38 38 12 12
 إمكانية توفير فرص عمل لمن يلتحق بها 44 30 14 12
 نوعية المدربين عموما 16 50 26 12
 طرق ووسائل التدريب المستخدمة 30 38 20 12
 المدة الزمنية للدورة التدريبية 18 52 18 12
 وقيت عقد الدوراتت 16 58 14 12

  :وبخصوص تقييم المبحوثين للدورات الموجهة لهم، فيتضح من الجدول السابق عدة أمور
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الغالبية ترى أن المستوى المتوسط يغلب على كل من؛ بالنسبة الى طبيعة الجهات القائمة -

تزيد من على هذه الدورات، ويرون أن مستوى اإلستفادة من هذه الدورات متوسطة وبالتالي قد ال 

المهارات الفنية الداعمة للعمل الصحفي كذلك ليس لها دور حاسم في الترقي الوظيفي على 

من المبحوثين كذلك ال يمكن اإلعتماد على هذه الدورات بشكل % 38اإلطالق بتأكيد حوالي 

من المبحوثين أن فرصة % 44رئيسي في الحصول على فرصة عمل حيث يرى ما يقرب من 

  .ل من خاللها ضعيفة، ولذا قد ال يقبل عليها كثير من الصحفيينالحصول على عم

من ناحية اإلجراءات وإدارة هذه الدورات، يرى المبحوثون أن مستوى المدربين القائمين -

عليها متوسط، كذلك بالنسبة الى الطرق المستخدمة في التدريب واألدوات الالزمة لذلك فهي 

بحوثين، وهو نفس الحال بالنسبة الى المدة الزمنية من الم% 38متوسطة المستوى كما يرى 

للدورة وتوقيت عقدها، وبالتالي فالتقييم العام للدورات التدريبية التي تعقد في البحرين يتراوح بين 

  .كونها متوسطة أو ضعيفة

  تقييم جوانب أخرى في التدريب غير ما سبق

 ذكر جوانب أخرى لم يذكر أي إجابة
98 2 

ن صحفيي دولة البحرين المتعاونين في ملء هذه االستمارة وسائل أخرى لتقييم لم يذكر أي م

منهم لوجود أدوات أخرى %) 2(الدورات غير ما ورد باالستمارة من أدوات، وذلك رغم إشارة 

  .للتقييم

   هل تتذكر أسماء مدربين متميزين في مجالك المهني؟-10

 ذكر أسماء مدربين لم يذكر أي إجابة
70 30 

/ األستاذة"إلى %) 12(التي ذكرت أسماء متدربين، أشار بالتساوي %) 30(من بين نسبة و

، فيما أشارت أيضا بالتساوي "غسان الشهابى/ سعيد محمد، واألستاذ/ عصمت الموسوي، واألستاذ

، وتوزعت النسبة المتبقية والبالغة "هشام عدوان/ خيرت عياد، األستاذ/ الدكتور"إلى %) 8(نسبة 
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/ محمد بوعيده، والدكتور/ يحيى شقير، واألستاذ/ األستاذ" متدربا منهم 12بالتساوي بين ) 48%(

  . لكل مدرب%) 4(وذلك بواقع " جاسم جابر

  اإلعالميين؟/ ما رأيك في إعداد سلسلة أدلة استرشادية للصحفيين-11

ــرورية  رأي آخر ال إجابة ــر ض غي

 عموما

 مهمة ومطلوبة

- 2 22 76 

السابق تأكيد الغالبية الكبرى من المبحوثين على أهمية وجود أدلة استرشادية يوضح الجدول 

من إجمالي المبحوثين، وقد رأى % 76تساعد الصحفيين على أدائهم لعملهم الصحفي وذلك بنسبة 

  . هؤالء المبحوثين بعض اإلعتبارات التي يجب التأكيد عليها في إعداد هذه األدلة

، %)2(مية إعداد أدلة استرشادية للصحفيين والتي بلغت نسبتها أما اآلراء األخرى حول أه

فأكدت في مجملها على أهمية وجود أدلة تهتم بأسس العمل الصحفي كسبل التعاطي مع األخبار 

  .بحيدة وموضوعية تامة، وأسس العمل الصحفي السيما للمبتدئين

  اإلعالميين؟/يينكتب مهنية تعزز قدرات الصحف/ ما رأيك في طريقة توزيع أدلة-12

 الطريقة هامة ال إجابة
 توزع لكافة الصحفيين، ومجانا 56 44
 توزع بناء على طلب الصحفي، ومجانا   30 70
 تباع بثمن رمزي 22 78
 تباع بخصم خاص للصحفيين 18 82
 تباع بسعر التكلفة 16 84

ن، ولذا ترى النسبة يوضح الجدول السابق أهمية توزيع األدلة على أكبر عدد من المستفيدي

الكبرى من المبحوثين أهمية توزيع هذه األدلة على كافة الصحفيين وأن يكون ذلك بدون أي 

، ومن ثم فإن توزيع هذه األدلة بدون تكلفة مادية قد يضمن %56مقابل مادي وذلك بنسبة 

  .وصولها الى أكبر عدد من المستفيدين
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  ريبية، فما هي أولوياتك؟ إذا كنت ترغب في المشاركة في دورات تد-13

غير  ال إجابة

 ضروري

  ضروري نوعا ما

 لرفع الكفاءة المهنية 86 14 - -
 لزيادة الوعي القانوني 68 30 - 2
لزيادة المهارات التقنية مثل  56 34 8 2

 الحاسوب واإلنترنت

صصة يوضح الجدول السابق أن إقبال الصحفيين البحرينيين على الدورات التدريبية المتخ

، ثم يأتي في %86تأتي في المقام األول لرفع الكفاءة المهنية وزيادة المهارات وذلك بنسبة 

الترتيب الثاني الدورات الخاصة بزيادة وتنمية الوعي القانوني، ثم الدورات الخاصة بالمهارات 

  .الخاصة بالحاسب اآللي

  يرغب في المشاركة في دورات أخرى غير ما سبق

 ذكر دورات أخرى  ةلم يذكر أي إجاب
94 6  

إلى %) 6حوالى،(أما عن أولويات التدريب فانقسمت النسبة التي ذكرت بعض األولويات 

دورات : "واشارت إلى الدورات الفنية والشكلية، من قبيل%) 66.7(األولى بلغت نسبتها : فئتين

 إلى الدورات أشارت%) 33.3بنسبة، (، والثانية "اإلخراج الصحفي، والصحافة االستقصائية

  .الموضوعية، السيما ما يتعلق بكيفية إعداد األسئلة وانتقاء المعلومات
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المدرب في تقديرك؟ اعط وزنا تصاعديا لدرجة  "نجاح"ما أهمية هذه العوامل في  -14

  5الى 1األهمية من 
الوزن  ال إجابة

 الخامس
الوزن 
 الرابع

الوزن 
 الثالث

الوزن 
 الثاني

الوزن 
 األول

 

أن يكون من الشخصيات العامة  12 10 4 20 54 -
 المرموقة

على إيصال أن يكون قادرا  10 10 14 18 40 8
 األفكار والشرح

عملية في أن يكون ذا خبرة  18 8 30 18 12 14
 مجال ال

أن تكون أفكاره متوافقة مع  6 10 18 20 40 6
 يأفكار

 أن يشجع الحوار والنقد الحر 12 10 14 20 30 14
 لغته سليمة ومفهومة 18 18 14 14 12 24
  أن يكون حسن المظهر والهيئة 8 18 20 12 26 16
 )دكتوراه(درجته العلمية عالية  8 12 10 18 52 -

من المفيد لنجاح التدريب تحديد خصائص المدرب الناجح من وجهة نظر المتدربين، وبقراءة 

  :الجدول السابق تتضح العديد من األمور

 كبيرة من المبحوثين على أن يكون المدرب في المقام األول من الشخصيات  تأكيد نسبة-1

  .العامة، وأن يكون حاصال على درجة علمية عالية

 من العوامل المساعدة على نجاج المدرب وقدرته على التأثير في المتدربين وتوصيل -2

كون أفكار المدرب األفكار إليهم، قدرته على إيصال األفكار، كما يرغب المبحوثون في أن ت

  .متوافقة مع افكارهم
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 5الى1 ما أكثر الموضوعات التي تحتاج فيها الى تدريب متعمق اعط وزنا تصاعديا من-15
الوزن  ال إجابة

 الخامس

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 األول

 

 القواعد العلمية للمهنة 4 12 20 34 30 -

ملية خبرات ع 10 20 28 14 28 -

ن وإعالميين وطني/لصحفيين

 يقدامى في نفس مجال عمل
 ياإلطار القانوني الحاكم لعمل 16 26 22 20 12 2
أساليب وقواعد اإلدارة في  22 10 30 8 28 2

 المؤسسة التي أعمل بها

خبرات عملية من مؤسسات  44 12 40 8 4 -

 دولية متميزة في مجال عملى

دريباً عملياً كي يستفيد منها الصحفيون في مجال بخصوص الموضوعات التي تتطلب ت

عملهم، فقد اهتم المبحوثون بالقواعد العلمية للمهنة والخبرات العملية للصحفيين الوطنيين، وكذلك 

  .ة التي يعملون بهاأساليب وقواعد اإلدارة في المؤسس

   هل تفضل المدرب العربي  او األجنبي؟ -16

للغة المهم من يمتلك ال تهم الجنسية او ا ال إجابة

 المعلومات ويستطيع نقلها إلى المتدربين

 العربي أفضل األجنبي أفضل

- 4 52 44 

كان هناك توافق بين عدد كبير من المبحوثين على أن المدرب األجنبي أفضل، ولكن هناك 

ي نسبة كبيرة أيضا فضلت المدرب العربي، فمن الواضح أن جنسية المدرب تمثل عامال أساسيا ف

  .نجاح المدرب في التأثير في المتدربين في البحرين

  : لمدة التدريب وفقا للجدول التالي الحد األدنى والحد األقصى في تقديرك أعط-17

  الحد األدنى واألقصى لمدة الجلسة الواحدة بالساعات- أ

 )بالساعة(الحد األدنى  )بالساعة(الحد األقصى
ال 

 إجابة

أكثر 

 3من 

  ال صفن 1 1.5 2 2.5 3

  إجابة

أكثر من 
3 

 نصف 1 1.5 2 2.5 3

28 28 10 4 14 12 4 - 20 6 - 2 12 10 12 38 
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النسبة الكبيرة من المتدربين يرون أن مدة الجلسة يجب أن تتراوح بين نصف ساعة في 

  .حدها األدنى وأكثر من ثالث ساعات في حدها األقصى

  احد بالساعات الحد األدنى واألقصى لمدة اليوم التدريبي الو-ب

 )بالساعة(الحد األدنى  )بالساعة(الحد األقصى
ال 

 إجابة

أكثر 

 8من 

ال  1 2 3 4 5 6 7 8

 إجابة

أكثر 

 8من 

8 7 6 5 4 3 2 1 

16 14 - 4 4 2 18 20 22 - 4 4 24 12 20 10 14 6 4 2 

حوثين من الواضح أن هناك خلالً في اإلجابات الخاصة بهذا السؤال فالنسبة الكبرى من المب

 ساعات وفي حدها األقصى ساعتين وهو مايثير 8تؤكد على أن الحد األدنى لليوم التدريبي هو 

  .الشك في جدية تناول هذا السؤال

   الحد األدنى واألقصى لعدد أيام الدورة الواحدة- ج

 الحد األدنى باأليام الحد األقصى باأليام
ال 

 إجابة

أكثر 

 8من 

ال  1 2 3 4 5 6 7 8

 إجابة

ثر أك

 8من 

8 7 6 5 4 3 2 1 

20 36 - 12 4 10 6 2 6 4 18 20 - 12 10 8 8 18 4 2 

أما بالنسبة لعدد ايام الدورة التدريبية من وجهة نظر المبحوثين فيرون انها يجب أن تتجاوز 

  .ثمانية أيام

   الحد األدنى واألقصى لعدد أيام التدريب خالل الشهر الواحد-د

 د األدنى باأليامالح الحد األقصى باأليام
ال 

 إجابة

أكثر من 
8 

ال  1 2 3 4 5 6 7 8

 إجابة

أكثر من 
8 

8 7 6 5 4 3 2 1 

- - - - 2 48 26 6 4 16 16 56 - 2 6 4 4 8 - 4 

أيضا هنا شيء غير مبرر فالحد األدنى لدى غالبية المبحوثين أكثر من ثمانية أيام في حين 

  . ايام5أن الحد األقصى 
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 5 إلى 1  وزنا تصاعديا لدرجة األهمية من أعط رأيك،فيريب  المناسبة وسائل التد -18
ال 

 إجابة

الوزن 

 الخامس

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 األول

 

 تطبيقات إلىورش عمل تتوصل  6 12 20 30 28 4

 إعالمي/صحفيإعداد إنتاج ، عملية
 حلقات مناقشة 12 12 30 26 18 2
 مجال فيزيارات ميدانية لمؤسسات  4 22 16 28 26 4

 عملي
قيادات /ج مع خبراء وس  20 16 22 16 20 6

 عملي مجال فيمتخصصة 

 تطبيقات بأسلوب المحاكاة 4 90 6 - - -

يرى المبحوثون ان وسائل التدريب ذات التاثير الكبير في استيعاب المادة التدريبية تكمن في ورش 

  .قات عملية تدعم مهارات الصحفي العملية، تليها الزيارات الميدانيةالعمل والتي تحتوي على تطبي

  وسائل أخرى للتدريب غير ما سبق

 ذكر وسائل أخرى  لم يذكر أي إجابة
68 32 

، تؤكد في مجملها تقريبا على أهمية %)32(وعن أهم وسائل التدريب، كما ذكرتها نسبة 

  . ي الحلقات النقاشية ذات الصلةاالستعانة بالمشاركين في أي تدريب للمشاركة ف

 ؟كيفية الحصول على المادة التدريبية -19
ال يشكل  ال إجابة

 فرقا

غير 

 ضروري

شرط 

 ضروري

 

 تصلك قبل التدريب 64 14 20 2
  بداية الدورةفيتحصل عليها  56 28 14 2
 تقرير بالمناقشات يرسل إليك بعد الدورة 50 20 22 8
 ياركين عبر البريد األلكترون المشإلىيرسل  48 26 22 4
  المشاركين بالبريدإلىيرسل مطبوعا  36 40 20 4
 TORإرسال النقاط المرجعية  82 10 6 2

  المشاركين قبل التدريبإلىللجلسات 
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يوضح الجدول السابق أهمية إرسال النقاط المرجعية للجلسات الى المتدربين قبل التدريب، 

 على أوراق الدورة التدريبية بصورة كاملة قبل التدريب كما يحرص الصحفيون على الحصول

من المبحوثين، أو الحصول عليها عند بداية الدورة فقد يساعد ذلك على متابعة % 64بتأكيد 

  .من إجمالي المبحوثين% 56فعاليات الدورة فيما بعد وذلك بنسبة 

  رأيك؟في الصحفيمقومات نجاح  ما هي -20

محدود  ال إجابة

 األهمية

متوسط 

 األهمية

  هام جدا

 للصحفيالذاتية /القدرات المهنية 38 48 10 4

المؤسسة الصحفية حجم واهمية  62 30 8 -

 التي يعمل بها

 عالقاته السياسية واالجتماعية 20 30 50 -
 يثروته المالية ووضعه االجتماع 48 34 16 2

 في بلدهيالمناخ السياسي واالجتماع 26 60 14 -

 نوعية التعليم والشهادة الدراسية 60 36 2 -

 التي حصل عليها
 يالتدريب المستمر والعمل 16 80 - 4

يوضح الجدول السابق كيف ينظر الصحفيون الى القدرات الخاصة بالصحفي الناجح، وقد 

نوعية التعليم والشهادة ، ثم المؤسسة الصحفية التي يعمل بهاجاء في المقام األول حجم واهمية 

  .  التي حصل عليهاةالدراسي

ولم يول الصحفيون البحرينيون أهمية كبيرة لعامل المناخ السياسي واإلجتماعي في البلد، وال 

  .عالقة الصحفي السياسية واالجتماعية

  هل هناك عوامل أخرى أكثر أهمية مما سبق لنجاح الصحفي؟

 ذكر عوامل أخرى أكثر أهمية لم يذكر أي إجابة
50 50 
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، إلى بعض %)50حوالي، ( نجاح الصحفي فقد انقسمت النسبة التي أشارت، أما عن مقومات

المقومات إلى فئات ثالثة متساوية، وهي النبوغ األدبي، والنبوغ العلمي، والدافع االبداعي، وذلك 

 .لكل فئة% 33.3بواقع، 

 :لقوانين التي تحكم عملك المهني في بلدك، تعتبر في رأيك ا-21

ذكر رأي 

 آخر

تسهم في تقدم الحالة  يل يال رأ

 اإلعالمية

ال تؤثر على 

الحالة اإلعالمية 

 مباشرة

قيدا على حرية 

 اإلعالم

- - 38 38 24 

يوضح الجدول السابق درجة عالية من الرضى على اإلطار القانوني الحاكم للعمل الصحفي 

اإلعالم، بينما من المبحوثين أن القوانين ال تمثل قيدا على حرية % 38في البحرين، حيث يرى 

  . ترى نفس النسبة أنها تسهم في تقدم الحالة اإلعالمية

  الصحفيين؟ /هل ترى أن حرية التعبير مكفولة لإلعالميين -22

 نعم ال  إلى حد ما  ال إجابة
4  8 44 44 

من إجمالي % 44انقسم الصحفيون البحرينيون على تقدير حرية التعبير في البلد، حيث أقر 

حرية التعبير مكفولة لإلعالميين والصحفيين، وكذلك نفس النسبة أكدت عدم وجود المبحوثين أن 

  .حرية تعبيروأنها مهدرة

 اإلعالمي في رأيك؟/ ما أهم القيود التي تؤثر سلبا على إبداع الصحفي-23

الوقوع في مشكالت  ال إجابة

بسبب عدم فهم 

 القوانين

ضعف اإلمكانات 

 المهنية

المركزية داخل 

 المؤسسة

ال توجد حرية 

 إعالم

- - - 28 72  

ترى أن عدم وجود حرية في اإلعالم من أهم القيود % 72نسبة كبيرة من المبحوثين حوالي 

ترى أن شدة % 28التي تؤثر بالسلب على اإلبداع الصحفي واإلعالمي، ونسبة معقولة حوالي 

أو االعالمي بصفة المركزية داخل المؤسسة من العوامل التي تضعف اإلبداع لدى الصحفي 

 .عامة
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ذكر بعض المشاركين عددا آخر من القيود التي تعرقل عملهم المهني، حيث انقسم هؤالء إلى 

تحديدا تدهور : "فئتين متساويتين، األولى أشارت إلى تلك التي ترتبط بأخالقيات العمل الصحفي

حيث رأى : "دات الصحفية، والثانية تتعلق بتخصص القيا"أخالقيات المهنة في المجتمع اإلعالمي

  ".البعض أن كون رئيس التحرير غير صحفي يمثل أحيانا قيدا على عملهم الصحفي

المحاكمة بسبب تعرضه لألمور /اإلعالمي للمساءلة/ في تقديرك، هل يتعرض الصحفي-24

  :التالية

  نعم ال إجابة

 نقد نظام الحكم 58 42
 نقد السياسات العامة للحكومة 62 38
األسرة /مقاالت وأخبار خاصة بالحاكم 26 74

 الحاكمة
 نقد النخبة االقتصادية 14 86

بسؤال المبحوثين عن األمور التي قد تعرضه الى المساءلة والمحاكمة حال التعرض لها، 

فترى نسبة كبيرة من المبحوثين أن نقد السياسات العامة للحكومة، وكذلك نقد نظام الحكم في 

ي البحريني الى المساءلة، والغريب أن نسبة قليلة أكدت على المقاالت الدولة قد يعرض الصحف

  !واألخبار التي تتناول الحاكم وأسرته وكأن التعرض الى هذه األمور أمر مباح

  حساسة أخرى غير ما سبق؟/ هل هناك أمور محظورة24-1

 ذكر أمور أخرى محظورة إجابةال 
60 40 

آخر من األمور المحظور على الصحفي التطرق لها انقسمت النسبة التي أشارت إلى عدد 

لكل فئة، األولى اشارت إلى %) 25(إلى فئات أربع بواقع %) 40(وإال تعرض للمساءلة والبالغة 

ما يمس السمعة الوطنية، والثانية أشارت إلى الحفاظ على األديان السماوية وعدم المساس بها، 

  .ما أشارت األخيرة إلى اإلصالحات الدستوريةوالثالثة تطرقت إلى األسرار العسكرية، في
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   ما دور الجهات التالية في تطوير مناخ عملك المهني باتجاه إيجابي في رأيك؟-25
ال 

 إجابة
غير 
 مؤثر

دور 
 محدود

دور 
 جوهري

 

 النقابة 38 62 - -
 منظمات حقوق اإلنسان 34 66 - -
 األحزاب السياسية 32 36 30 2
 البرلمان 42 28 24 6
 الحكومة 30 44 22 4
 منظمات عربية ودولية 26 50 18 6
 كبار الشخصيات اإلعالمية والصحفيين 32 42 24 2
 اإلعالميين/جمعيات أهلية للصحفيين 16 82 2 -

وبسؤال المبحوثين عن الجهات التي تساعد في تطوير مناخ العمل الصحفي، فيتضح من 

  :الجدول السابق عدة أمور

النقابة وجمعيات حقوق اإلنسان يلعبون الدور الجوهري من وجهة نظر  البرلمان و-1

من إجمالي % 42-34المبحوثين في تطوير المناخ االعالمي بإتجاه إيجابي وبنسبة تتراوح بين 

  .المبحوثين

  . وترى نسبة كبيرة أن دور الجمعيات األهلية للصحفيين محدود للغاية-2

، لها دور في تطوير مناخ عمل الصحفيين باتجاه هل هناك ذكر جهات أخرى، غير ما سبق

  إيجابي؟

 ذكر جهات أخرى إجابةال 
42 58 

من المشاركين إلى وجود عدد من الجهات األخرى غير تلك %) 58(رغم إشارة  نسبة 

المذكورة باألعلى تلعب دورا في التطوير االيجابي لمناخ العمل المهني، إال أن أيا منهم لم يحدد 

  .باالسمأيا منها 
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   إذا كان بكل مهنة ممارسات سلبية، فما رأيك في السلبيات التالية بين مهنتك؟-26
 المقولة شائعة محدودة نادرة ال إجابة

 ضعف القدرات والمهارات اإلحترافية 62 26 12 -
السعي لتحقيق مصالح سياسية على حساب رسالة  52 48 - -

 اإلعالم
 القضايا الحساسةالسلبية والبعد عن  48 42 10 -
التأثر باإلنتماءات الحزبية والسياسية على حساب  52 42 6 -

 الموضوعية
االهتمام بأخبار وشئون النخبة على حساب قضايا  46 34 18 2

 الجماهير
ضعف القدرة التنافسية في مواجهة اإلعالم  36 40 24 -

 األجنبي
ين االهتمام المبالغ بالصراعات بين الصحفي 60 30 10 -

 واإلعالميين أنفسهم
ضعف االهتمام بإنتاج كوادر إعالمية شبابية  40 40 20 -

  جديدة ومؤهلة
اإلسراف في العمل من خالل التليفون دون جهد  22 38 38 2

  حقيقي
  السطو على أعمال آخرين وإعادة نشرها 38 48 10 4

فة، فيوضح الجدول وبسؤال الصحفيين البحرينيين عن السلبيات التي تعتري مهنة الصحا

  :السابق عدة أمور

 أكثر السلبيات التي تعتري مهنة الصحافة من وجهة نظر المبحوثين تكمن في ضعف -1

% 62القدرات والمهارات اإلحترافية ويرى المبحوثون أنه شائعة بنسبة كبيرة، وقد اكد على ذلك 

  .من إجمالي المبحوثين

ض السلبيات ومنها، االهتمام المبالغ بالصراعات  يقر عدد كبير من المبحوثين بإنتشار بع-2

بين الصحفيين واإلعالميين أنفسهم، وكذلك السعي لتحقيق مصالح سياسية على حساب رسالة 

  .اإلعالم
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   هل أنت عضو نقابي؟-27

 نعم ال
62 38 

  النقابات التي ذكرها المبحوثون

، فأشاروا جميعهم إلى %)38(أما من أشارو إلى أنهم أعضاء نقابة والذين بلغت نسبتهم 

  .جمعية الصحفيين البحرينية

  :اإلعالم في بلدك خالل العام الماضي/ ما توصيفك العام لحالة حرية الصحافة-28

 متدنية مقبولة متوسطة جيدة ممتازة ال إجابة

- - 36 16 30 18 

 بوجه عام يوضح الجدول السابق أن المبحوثين يقيمون حالة الحرية الصحفية أو اإلعالمية

  .على انها جيدة أو مقبولة

   كيف تواجه النقص في المعلومات الضرورية للعمل الذي تقوم به؟-29

ال 

إجا

 بة

االتصال باألشخاص 

المعنيين الستطالع 

 رأيهم في األمر

االتجاه الى كتابة 

تحليالت حول 

الموضوع دون التقيد 

 بسرد أخباره

االكتفاء بالمتوافر 

واالجتهاد في 

 وشرحهتفسيره 

صرف النظر 

عن هذه 

 الموضوعات

- 44 20 26 10 

يوضح الجدول السابق أن الوسيلة األكثر شيوعا بين الصحفيين لسد العجز في المعلومات هي 

من إجمالي المبحوثين، % 44اإلتصال باألشخاص المعنيين إلستطالع رأيهم في األمر ويؤكد ذلك 

ما هو متاح ويجتهد في شرحه وهو ما يؤكده حوالي أما الوسيلة األخرى فهي أن يكتفي الصحفي ب

  .من إجمالي المبحوثين% 26
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   ما أهمية الوسائل التالية في حصولك على األخبار والمعلومات؟-30

  هام جدا أحيانا غير هام ال إجابة

 استخدام الهاتف 72 20 2 6
 التحرك الميداني 82 14 2 2

 البريد اإللكتروني 50 46 4 -
 المقابالت مع بعض الشخصيات الهامة 74 20 4 2
 الفاكس 28 62 8 2
 المكتبة 28 44 24 4
 وكاالت األنباء 36 44 16 4
 الجهات المختصة 66 30 2 2

يوضح الجدول السابق الوسائل األكثر شيوعا بين الصحفيين االبحرينيين للحصول على 

  :ثين التالياألخبار والمعلومات، وعن أهمية هذه الوسائل يرى المبحو

 يأتي التحرك الميداني واستخدام الهاتف والمقابالت مع الشخصيات العامة في مقدمة -1

  .الوسائل الخاصة بالحصول على المعلومات الخاصة بالعمل الصحفي

  . االعتماد على المكتبة واستخدام الفاكس فهي وسائل غير محببة أو غير شائعة-2

  :وسائل أخرى ذكرها، منها

 ذكر جهات أخرى إجابةال 
72 28 

وحول الوسائل األخرى للحصول على المعلومات الضرورية في العمل، أشارت نسبة 

  ).االنترنت(إلى االستعانة بشبكة المعلومات الدولية %) 28(

 هل يوجد مركز للمعلومات والبيانات في مؤسستك تلجأ إليه الستكمال إعداد -31

  الموضوعات الصحفية؟

  منع ال  ال إجابة 
2 50 48 
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أكدت النسبة الكبرى من المبحوثين أنه ال توجد مراكز للمعلومات والبيانات في المؤسسة 

  .من إجمالي المبحوثين% 50التي يعملون بها، وذلك بنسبة 

   هل تهتم بالجهة التي تقوم بتمويل تدريب الصحفيين واألعالميين في بلدك؟-32

اهتم بمعرفة اسمها وخلفية   ال إجابة

 ويؤثر ذلك في قراري عنها

 بالمشاركة من عدمه

ال اهتم فالمهم محتوى 

 التدريب

2 60 38 

النسبة الكبرى من المبحوثين يهتمون بمعرفة اسم وخلفية جهة التمويل أو راعي التدريب 

من المبحوثين تقريبا ال يؤثر معهم المؤسسة % 40، ولكن ما يقرب من %60وذلك بنسبة 

  .ا يهمهم هو المحتوى التدريبيالممولة للتدريب ولكن م

 إن كنت ممن يهتمون بالجهة التي تمول التدريب فهل لك ان تذكر من يقم بتمويل -33

  التدريبات التي تعقد في بلدك للصحيفين واألعالميين  بالترتيب األكثر فاألقل؟

الوزن  ال إجابة

 الرابع

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 األول

 

  بات الصحفييننقا 16 6 2 4 72
 المؤسسات الصحفية للعاملين بها 6 4 8 2 80
مؤسسات تمويل اجنبية غير  10 18 2 2 68

  حكومية
سفارات او هيئات معونة اجنبية  16 18 6 4 58

  حكومية

يوضح الجدول السابق النسبة الكبيرة من المبحوثين ال تعلم عن جهات التدريب التي تمول 

  .ن النسبة الكبرى من المبحوثين لم يجيبوا على هذا السؤالتدريب الصحفيين حيث أ

  :جهات أخرى تقوم بتمويل التدريب، غير ما سبق

 ذكر جهات أخرى غير ما سبق ال إجابة
96 4 
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على أن تمويل تدريب الصحفيين يتم في أغلب األحيان من خالل %) 4(اتفقت نسبة 

لعرب، نادي دبي للصحافة، المنظمات غير اتحاد الصحفيين ا: (مؤسسات المجتمع المدني، مثل

  ".الحكومية

   هل توجد مؤسسات تمويل ترفض المشاركة في أي تدريبات تقوم برعايتها؟-34

 نعم ال ال إجابة
14 64 22 

وبسؤال المبحوثين عن مؤسسات التمويل التي ترفض المشاركة في أي تدريبات تقوم 

الجهات التي ال تقوم بتمويل دورات تدريبية، أن هناك بعض % 22برعايتها، فقد ذكر حوالي 

  . أكدت أنه ال يوجد جهات ترفض هذا التمويل% 64بينما النسبة الكبرى 

   إذا كانت إجابتك بـ نعم، هل لك أن تذكر مؤسستين منهما مع ذكر السبب؟34-1

 ذكر مؤسسات مختلفة ال إجابة
96 4 

%) 22(ي تمويل تدريبهم، أعلنت نسبة وحول المؤسسات التي يرفض المشاركون مساهمتها ف

  .رفضها ألي تمويل من مؤسسات إسرائيلية أو صهيونية

  : ما رأيك في مستوى هذه االستمارة من النواحي التالية-35

  جيد متوسط ضعيف ال إجابة

 جدية األمور في األسئلة التي طرحتها 6 36 58 -

 صياغتها وأسلوبها  4 30 66 -

 بالواقع الفعلي ارتباطها 8 32 60 -

 اإلعالميين/للصحفيين

 درجة حياد األسئلة 20 20 58 -

 حجمها 18 48 34 -
 أسلوب تعامل فريق البحث معي 14 42 40 4

يوضح الجدول أن هناك عدم رضى من المبحوثين على أمور كثيرة متعلقة باإلستمارة 

األسئلة الموجودة بها ضعيفة وذلك البحثية، ومنها ان النسبة الكبرى من المبحوثين يرون ان جدية 

من إجمالي المبحوثين، كذلك يغلب التقدير الضعيف على كل من، صياغة األسئلة % 58بنسبة 
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ودرجة حيادها؛ بينما حجم االستمارة أسلوب تعامل فريق البحث مع المبحوثين فهو % 66بنسبة 

  .متوسط

  هل لك أن تذكر أي جوانب أخرى في تقييمك لإلستمارة؟

 ذكر جوانب أخرى في تقييمه لإلستمارة إجابةال 
92 8 

من المشاركين قد أشاروا إلى وجود عدد من المالحظات األخرى حول %) 8(رغم أن 

  .االستمارة، إال ان أيا منهم لم يحدد تلك المالحظات

  خلفية أساسية

  السن

  عاما30أقل من   عاما49- 30من   عاما فأكثر50  ال إجابة
10 4 32 54 

ح الجدول السابق أن النسبة الكبرى من المبحوثين انحصرت في الفئة العمرية أقل من يوض

  .  سنة، أي يغلب على المبحوثين طابع الشباب49 الى 30 سنة تليها الفئة العمرية من 30

  النوع

  ذكر  أنثى
42 58  

  .يوضح الجدول السابق التنوع في العينة المبحوثة بين الذكور واإلناث

  راسيالمؤهل الد

 أشار لمؤهله الدراسي ال إجابة
14 86  

أما عن الدرجة العلمية للمشاركين، فتبين أنه من بين نسبة من ذكروا مؤهالتهم والتي بلغت 

منهم أتموا %) 36.4(منهم حاصلين على مؤهالت جامعية، وأن حوالي %) 45.4(، أن %)86(

بين الحاصلين على %) 18.2(لتساوي بين دراساتهم فوق الجامعية، فيما توزعت النسبة المتبقية با

  ".طالب بكلية اإلعالم"، ومن لم ينهوا تعليمهم الجامعي بعد "ثانوية عامة"مؤهالت متوسطة 
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  سنة التخرج

-1960 ال إجابة
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

 2000عام 

 فأحدث
8 4 - 14 38 36 

من إجمالي % 38ة الكبرى والتي تبلغ يغلب على المبحوثين طابع حداثة التخرج فالنسب

  . فأحدث2000تليها من تخرجوا عام , 1999 -1990المبحوثين ممن تخرجوا في الفترة من 

  سنوات الممارسة الفعلية للمهنة

ال 

 إجابة

25-30 

 عاما

20-24 

 عاما

15-

  عاما19

10-

  عاما14

5-9 

 أعوام

أقل من 

  أعوام5
8 2 4 10 6 12 58 

ق خبرة المبحوثين في العمل الصحفي، ومن الواضح أنه يغلب على يوضح الجدول الساب

المبحوثين أنهم حديثو العهد بالعمل الصحفي، أي أن فئة الخبرة التي تتراوح بين سنة الى خمس 

  %. 58سنوات هي الفئة الغالبة على المبحوثين بنسبة 

  جهة العمل

 أشار لجهة عمله ال إجابة
24 76  

" سواء كمحرر، أو مدقق لغة" من المشاركين، ما بين التحرير %)76(تراوح عمل نسبة 

، وما بين العمل "سواء ككاتب، أو كصحفي"، وما بين الصحافة بالنسبة نفسها %)40(بنسبة 

  %). 20(اإلداري بنسبة 

  ..)االسم، عنوان المراسالت(البيانات ذاتية 

 أشار للبيانات الذاتية ال إجابة
66 34  
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 المبحوثين الى البيانات الذاتية الخاصة بهم، وهذه البيانات التي قدمها من% 34أشار حوال 

المبحوثون سيتم اإلحتفاظ بها لدى المركز، احتراما للخصوصية، وسيتم استخدامها في اإلتصال 

  .بالمشاركين الراغبين في اإللتحاق باألنشطة التدريبية المستقبلية

  اإلعالميين عموما؟/ مهارات الصحفيينهل لديك أي مالحظات تود إضافتها في موضوع

 ذكر مالحظات إضافية ال إجابة
90 10  

منهم، حول موضوع %) 10(أما عن أهم المالحظات التي ذكرها المشاركون، تحديدا نسبة 

سواء كان االهتمام مادياً، أو "االستمارة، أشار نصفهم تقريبا إلى ضعف االهتمام بالصحفي 

سوء اإلدارة "إلى المشكالت اإلدارية من %) 33.3(ا أشارت نسبة ، فيم"معنوياً، أو مهنياً

%) 16.7(، أما النسبة المتبقية والبالغة "بالمؤسسات اإلعالمية، وغياب التقسيم وتوزيع األدوار

فركزت في مالحظاتها على تشتت جهد الصحفيين نظرا النشغال الكثيرين منهم بالعمل لدى أكثر 

 .من جهة
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   6ملحق رقم 

  :ير تحليلي حولتقر

  االحتياجات التدريبية للصحفيين في المغرب

فيما يلي تحليل كمي وكيفي  الستمارات االستبيان التي تم إجراؤها مع الصحفيين من 

  .، وتناولت األسئلة التالية، التي تم تحليل نتائجها على النحو التالي) صحفيا38(المغرب 

اعط وزنا تصاعديا لدرجة (كتك في الدورات  ما أهم العوامل الحاسمة في تحديد مشار- 1 

  )5 الى 1األهمية من 
الوزن  

 األول
الوزن 
 الثاني

الوزن 
 الثالث

الوزن 
 الرابع

الوزن 
 الخامس

 ال إجابة

 5.3 86.8 2.6 - - 5.3 موضوع الدورة

  18.4 42.1 18.4 13.2 2.6 5.3 نوعية المدربين

  10.5 13.2 13.2 26.3 26.3 10.5 توقيت التدريب

 18.4 13.2 10.5 21.1 18.4 18.4 المدة الزمنية للدورة

 5.3 21.1 7.9 18.4 15.8 31.6 مكان التدريب

  15.8 13.2 13.2 15.8 2.6 39.5 الجهة الممولة للتدريب

 16.2 24.3 13.5 8.1 5.4 32.4 الجهة المنظمة

  18.4 10.5 7.9 13.2 7.9 42.1 الجهة الراعية

 15.8 13.2 13.2 18.4 7.9 31.6 حوافز مالية للمشاركين

 13.2 39.5 26.3 15.8 2.6 2.6  شهادات للمشاركين

تتحمل الجهة نفقات اإلنتقال 
 واإلعاشة

5.3 5.3 18.4 15.8 44.7 10.5  

  :ويوضح الجدوال السابق عدة أمور

 ، أكثر من اهتمامهم%)42.1(اولهما ان اهتمام المشاركين بالجهة الراعية والذي جاء بنسبة 

  ،%)5.3(بموضوع الدورة ذاتها ونسبته 
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لم يقل كثيرا %) 39.5(ثانيهما، أن اهتمام المتدربين بالجهة الممولة للتدريب وكانت نسبته 

  عن نظيره بالجهة الراعية، 

فيما جاءت الجهة المنظمة في الترتيب الثالث بين اهتمامات المتدربين، وذلك بنسبة 

والحوافز المالية في الفئة الرابعة لالهتمامات بنسبة ، وكذلك جاء مكان التدريب %)32.4(

  .لكل منهما%) 31.6(

اما موضوع الدورة ونوعية المدربين وتحمل الجهة نفقات انتقال واعاشة المشاركين فلم يكن 

وبالنسبة للشهادت التي توزع على المشاركين . لكل منهم%) 5.3(االهتمام به كثيرا وكانت نسبته 

  %).2.6( اهتمام معظم المشاركين بنسبة فكانت خارج نطاق

وفي هذا السياق يمكن القول أن تكثيف االهتمام بالجهة الراعية للتدريب وكذلك الجهة الممولة 

له أصبح أكثر ضرورة، فضال عن ضرورة االهتمام بالجهة المنظمة، واالعتماد على الحوافز 

  .شاركين إلى اهتمامهم بهاالمالية بدالً من الشهادات التي لم يشر الكثير من الم

   هل تجيد لغة أجنبية2-1
  ال إجابة  ال  نعم

94.7  --  5.3  

كانت االجابة على هذا السؤال جيدة للغاية حيث كانت نسبة الذين لديهم لغات اخرى اجنبية 

، مما يعنى ان دورات اللغات قد %)5.3(، والذين لم يجيبوا هذا السؤال كانت نسبتهم %)94.7(

  .ر اولويات الدورات التدريبية في المرحلة القادمةتكون في آخ

  :، ما هي.. في حالة اإلجابة بـ نعم2-2
  ال إجابة  ممتاز  جيد جدا  جيد  متوسط  ضعيف    اللغة

  26.3  5.3  5.3  15.8  36.8  10.5  القراءة

  26.3  5.3  5.3  -  42.1  21.1  الكتابة
  اإلنجليزية

  26.3  5.3  2.6  10.5  36.8  18.4  التحدث

  -  21.1  13.2  52.6  10.5  2.6  القراءة
  5.3  5.3  15.8  39.5  31.6  2.6  الكتابة

  سيةالفرن

  5.3  7.9  13.2  34.2  36.8  2.6  التحدث
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مستواهم %) 42.1(تقديرهم متوسط في قراءة اللغة االنجليزية، ونسبة %) 36.8(هناك نسبة 
 يقل كثيراً عن مستوى الكتابة وبالنسبة لمستوى التحدث باالنجليزية، فلم. متوسط ايضاً في كتابتها

  %). 36.8(بنسبة 

%) 52.6(اما بالنسبة للغة الفرنسية فكانت افضل حاالً من اللغة االنجليزية، حيث كانت نسبة 

جيدون ايضاً %) 34.2(جيدون في كتابتها، ونسبة %) 39.5(مستواهم جيد في قراءتها، ونسبة 

  .في التحدث بها

تحتاج الى دورات كثيراً بالمقارنة باللغة االنجيزية التي يبدو أنها وهكذا فإن اللغة الفرنسية ال 

، وكذلك نسبة %)21.1(تحتاج الى تقوية خاصة ان نسبة ضعاف المستوى في الكتابة بلغت 

لذلك يجب التركيز على دورات اللغة االنجليزية من جوانب ) 18.4( ضعاف التحدث بنسبة 

 . القراءة والكتابة

  لغة أخرى

  ال يوجد أي لغة أخرى  ة أخرى غير ما سبقذكر لغ
39.5  60.5  

من %) 39.5(وصلت نسبة من يمكنهم تحدث لغة أخرى بجانب اللغة العربية إلى حوالي 

، %)58.8(إجمالي المشاركين، وجاءت اللغة األسبانية في المركز األول بين هذه اللغات بنسبة 

لكل %) 11.7(انية  في المركز التالي بواقع في حين جاءت اللغات األمازيغية والروسية واأللم

  %). 5.8(منها، أما االيطالية فكانت اللغة األقل شيوعا بنسبة 

  هل حضرت دورات تدريبية في المجاالت التالية؟-3
 ال  إجابة ال  نعم  

 5.3 34.2 60.5 اإلعالمي/العمل الصحفي

  18.4 34.2 47.4 حقوق اإلنسان

 31.6 44.7 23.7 الوعي القانوني

  34.2 36.8 28.9 الدفاع عن حرية التعبير والصحافة

 44.7 28.9 23.7 لغات أجنبية

 36.8 28.9 34.2 حاسب وإنترنت
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، ونسبة من %)60.5(بلغت نسبة الذين حضروا دورات في العمل الصحفي واالعالمي 

والوعي ، أما من تلقوا دورات في اللغات، %)47.4(حضروا دورات في مجال حقوق االنسان

، وبلغت نسبة من حصلوا على دورات في الحاسب %)23.7( القانوني فكانت نسبتهم بالتساوي 

إذا هناك حاجة لزيادة دورات الحاسب واللغات في الفترة القادمة، باالضافة الى %). 34.2(

  . دورات التوعية والدفاع عن حرية الرأي والتعبير

  ذكر دورات أخرى غير ما سبق

 ال إجابة رىذكر دورات أخ
5.3 94.7 

كانت نسبة من كانت لهم خبرات سابقة في تلقي دورات تدريبية منخفضة بشكل ملحوظ حيث 

من إجمالي المشاركين، وانقسمت هذه النسبة بالتساوي بين دورات اإلعالم %) 5.3(لم تتجاوز 

لكل %) 33.3(اقع والمسائل االجتماعية، واإلعالم الرياضي الحال والمال، والصحافة الحزبية بو

  .منها

  )والجهة التي نظمتها( في حال اإلجابة بـ نعم اذكر أهم ثالثة دورات 3-1

 ال إجابة ذكر دورات شارك فيها
71.1 28.9  

قسمت بين دورات تنمية المهارات %): 71.1(بلغت نسبة من شارك في دورات اخرى 

%) 11.8(وحوالي %) 20.6(ودورات في حقوق االنسان بنسبة %) 55.9(الصحفية بنسبة 

لموضوعات %) 11.8(لموضوعات اجتماعية كحماية المرأة من العنف وقانون االسرة ونسبة 

  .حرية الصحافة والعالقات العامة وتطوير الموارد والعالقات العامة لرجال االعمال

%) 11.8(أهم موضوعات الدورات التدريبية، ومنها بنسبة %) 71.1(ذكرت نسبة 

قانون االسرة وحماية المرأة من العنف ودور العمل : اعية والتي انقسمت ما بينموضوعات اجتم

النقابي في توعية العمال والمرأة في مركز صنع القرار، وما بين الموضوعات الخاصة بحقوق 

الصحافة وحقوق الطفل وحقوق االنسان في المغرب وحقوق االنسان في المراحل : االنسان مثل

نسان عبر وسائل االعالم، وكانت النسبة االكبر لتنمية مهارات العمل التعليمية وحقوق اال

وتنوعت تلك الدورات بين خطوات التحقيق الصحفي والعمل الصحفي %)55.9( الصحفي بنسبة 
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الميداني واالعالم القروي وكيفية اعداد الريبورتاج وكذلك اللغات ودورات حرية التعبير والدفاع 

  .عن الصحافة

منهم %) 44.1(لنسبة نفسها الجهة المنظمة للدورات التي حضروها، إذ ذكر كما ذكرت ا

المؤسسات الدولية مثل منظمة العفو الدولية واليونسييف وفريدريش نومان واالتحاد االوربي 

المعهد : إلى المؤسسات الرسمية المحلية ومنها%) 14.7(بروكسل، كما أشارت نسبة اخرى 

أخرى قالت مؤسسات %) 20.6( االنسان المغربية، ونسبة العالي للصحافة ووزارة حقوق

المجتمع المدني ومن بينهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومركز التوثيق واالعالم في حقوق 

ذكرت المؤسسات %) 20.6( االنسان المغربي والجمعية المغربية لحقوق االنسان، ونسبة اخيرة 

معهد الوطنى الديمقراطى و معهد االعالم و جريدة اسبانية االعالمية الدولية والمحلية مثل ال

 ".Rill hay" تسمى 

أي ان المؤسسات المحلية عليها ان تفعل من دورها الن نصيب المؤسسات الدولية ضعف 

  .دور المؤسسات المحلية الرسمية والتي تساوت مع المؤسسات االعالمية الدولية والمحلية

  اإلعالميين في بلدك؟ /إلعداد المهني للصحفيين هل هناك جهات متخصصة في ا-4

 ال  إجابة ال  نعم 
84.2 15.8 - 

ان هناك جهات متخصصة في االعداد للعمل المهني ومنها على %) 84.2(ذكرت نسبة 

%) 63.6(والمؤسسات التعليمية بنسبة %) 18.2(سبيل المثال مؤسسات المجتمع المدني بنسبة 

لمؤسسات صحفية كالجرائد ونفس النسبة %) 9.1(ية ونسبة مثل المعاهد الخاصة والوطن

  .لمؤسسات دولية اخرى

  : في حالة اإلجابة بـ نعم، اذكر ثالثة منها وما تقوم به تحديدا4-1

 ال إجابة ذكر جهات متنوعة
78.9 21.1  
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، %)78.9(كانت نسبة من ذكر ان هناك بعض المؤسسات المتخصصة في االعداد المهني 

إلى المؤسسات التعليمية مثل المعهد العالي للصحافة والمعاهد %) 63.6( النسبة أشار من بين هذه

الخاصة لالعالم واالتصال ومعهد التكوين السمعي والبصري ومعهد التكوين الصحفي، ونسبة 

أشارت للجرائد الوطنية، ومثلها للمؤسسات الدولية التي انحصرت في %) 9.1(اخرى تمثل 

لمؤسسات المجتمع المدني، والتي انحصرت في النقابة %) 18.2(نسبة مؤسسة سيسترهوم، و

  .الوطنية للصحافة المغربية  ومنظمات غير حكومية

%) 33.3(كما توزعت نسبة من ذكروا انشطة تلك الجهات ما بين النشاط التأهيلي بنسبة 

في تكوين السيما في نشر الوعي القانوني للصحفيين وتدريبهم ايضاً، وبين نشاط التخصص 

  %).66.7(اعالميين وصحفيين متخصصين في مختلف المجاالت بنسبة اخرى بلغت 

   هل ترى أنك على دراية كافية بأهم القوانين التي تحكم عملك المهني؟-5

 ال  إجابة الى حد ما ال   نعم 
31.6 10.5 57.9 - 

ة اخرى مثلت ليسوا على دراية بالقانون الذي يحكم عملهم، ونسب%) 10.5(هناك نسبة 

فقط هم الذين يعرفون القوانين %) 31.6(يعلموا الى حٍد ما عن هذه القوانين، ونسبة %) 57.9(

االمر الذي يستلزم ان يكون هناك تكثيف لدورات تدريبية للتوعية القانونية . التي تحكم عملهم

  .للصحفيين

دا على حريتك في إبداء  إذا كانت إجابتك بـ نعم أو الى حد ما، هل ترى أنها تشكل قيو5-1

  الرأي أو تمنع من ترقيك المهني؟

 ال  إجابة ال  نعم 
42.1 42.1 15.8  

انقسمت النسبة هنا بالتساوي ما بين مؤيد ومعارض لكون تلك القوانين تشكل قيداً على حريته 

انها تعوق حرية الصحافة، رأتها نسبة %)  42.1(في ابداء االراء الصحفية، ففي حين رأى 

االمر الذي يدعو إلى القيام . آخرين%) 15.8(ساوية ال تؤثر على العمل الصحفي، فيما لم يعلق م

  بدورات قانونية لكي يعرف الصحفي اذا ما كان القانون يؤثر على عمله الصحفي ام ال؟ 
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   إذا كانت إجابتك بـ نعم، هل لك ان تذكر أربع مشكالت تراها في تلك القوانين؟5-2

 ال إجابة تنوعةذكر مشكالت م
50 50 

ذكر نصف المشاركين تقريبا بعض المشكالت التي يرونها في القوانين ومن بينها بنسبة 

جمود بعض النصوص القانونية، وتقليص : من قبيل"ضعف البنية القانونية المحفزة %) 34.8(

، وعدم القانون لهامش حرية الصحفي، وتعامل القانون مع الصحفي والذي جعله جهازاً ناقالً

، اما النسبة الباقية فانقسمت ما بين قصور محددات العمل "تنظيم الوصول للخبر بنص تطبيقي

" وجود خطوط حمراء للصحافة الحزبية، وتقييد حرية الرأي، وعدم الترقي المهني: مثل"الصحفي 

صادر نتيجة للتعتيم االعالمي من م"، وما بين صعوبة الحصول على المعلومات %)21.7(بنسبة 

االعالم، وصعوبة الوصول لمصادر الخبر، وحدود التخلي الصحفي ميدانياً وعدم التطرق لبعض 

اشارت لمشكالت متعددة اخرى %) 21.7(، ونسبة أخرى %)21.7(بنسبة" الموضوعات المقدسة

  .مثل التوازنات السياسية وقلة التواصل بين الصحفيين وتشدد المناخ الذي يعمل فيه الصحفي

  اإلعالميين في رأيك؟/هناك جهود تدريبية كافية لتعزيز الوعي القانوني للصحفيين هل -6

 ال  إجابة ال   نعم 
21.1 76.3 2.6  

، ونسبة %)76.3( وصلت نسبة من ذكروا ان الجهود المبذولة للصحفيين ليست كافية الى 

. ذا السؤاللم يجبوا ه%) 2.6(ونسبة %) 21.1(ضئيلة ذكرت ان هناك جهوداً مبذولة وهي 

االمر الذي يدعو الى مضاعفة الجهود المبذولة من اجل الصحفيين وكذلك الدورات التي تنمي 

  .مهاراتهم ووعيهم القانوني وكذلك قدرتهم في النشر والتحرير

   إذا كانت إجابتك بـ نعم، هل لك أن تذكر بعضا من هذه الجهود؟6-1

 لم يذكر أي إجابة ذكر بعض الجهود
21.1 78.9 

انحصرت تلك الجهود في %) 21.1(بلغت نسبة من ذكروا الجهود المبذولة للصحفيين الى 

  . تنظيم عدة دورات اساسية ومحاضرات ودراسة ميدانية وندوات ولقاءات
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اعط وزنا ( إذا كنت ترغب في تعزيز خلفيتك القانونية، فما أهمية هذه المقترحات؟ -7

  )5 الى 1تصاعديا من 
الوزن  

 األول

زن الو

 الثاني

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الخامس

 ال إجابة

 2.6 21.1 23.7 36.8 7.9 7.9 محاضرات

تدريب عملي على 

كيفية التعامل مع 

 القوانين

18.4 
 

5.3 - 2.6 73.7 -  

 2.6 23.7 21.1 28.9 21.1 2.6 نماذج محاكاة

مطبوعات إرشادية 

 مبسطة

13.2 13.2 23.7 34.2 15.8 - 

اخذنا وزناً نسبياً بين البدائل في تعزيز الخلفية القانونية للصحفي سنجد انها مختلفة اذا 

الختيارات الوزن االول لكافة الخيارات ولكنها االكثر انصافاً، فلو اخذنا الوزن االول لكل بديل 

ع سنجد ان اول ما يعزز الخلفية القانونية للمتدرب هو التدريب العملي على كيفية التعامل م

، والذي يليه مباشرةً المطبوعات االرشادية المبسطة للصحفيين بنسبة %)18.4( القوانين بنسبة 

%) 2.6(، ونماذج المحاكاة بنسبة %)7.9( ، وفي المرتبة الثالثة، المحاضرات بنسبة %)13.2(

  .في المرتبة االخيرة

ضرات ونماذج المحاكاه وحتى نكون أكثر انصافاً يتبين من مقارنة االوزان النسبية ان المحا

، بينما جاء التدريب العملي على القوانين في المرتبة %)17.5(جاءت في المرتبة االولى بنسبة 

 %).7.9(االخيرة بنسبة 

االمر الذي يدعو الى االعتماد في الدورات على المحاضرات والمطبوعات االسترشادية يليها 

  . ل مع القوانيننماذج المحاكاه ثم التدريب العملي على التعام

  :من كان له رأي آخر في الوسائل األكثر فائدة للتدريب غير ما سبق

 لم يذكر أي إجابة له رأي آخر
15.8 84.2  

كان لهم رأي آخر في الوسائل االكثر فائدة للتدريب غير ما سبق مثل %) 15.8(وهناك نسبة 

ى قانونية وندوات ولقاءات عامة، اللقاءات والتي انقسمت بين دورات تدريبية شاملة ودورات اخر
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انقسمت بين االطالع على تجارب دول أخرى ودراسة الحاالت التي %) 40(ونسبة أخرى بلغت 

  .تمت محاكمة اعالميين فيها

   هل هناك دورات تدريبية توجه للصحفيين في بلدك؟-8
 ال  إجابة ال  نعم 

84.2 15.8 -  

يبية للصحفيين في المغرب، بينما اشارت نسبة إلى تنظيم دورات تدر%) 84.2(أشارت نسبة 

  .لعدم تنظيم مثل تلك الدورات%) 15.8(

  اإلعالميين في بلدك، عموما؟/ ما تقييمك للدورات التدريبية الموجهة للصحفيين-9
 ال إجابة جيد متوسط ضعيف 

  13.2 15.8 52.6 18.4 تكلفة وشروط اإللتحاق بها

 18.4 237 36.8 21.1 طبيعة الجهات القائمة عليها

استفادة المشاركين فيها من الناحية المهارية 
 والمهنية

18.4 60.5 7.9 13.2  

 18.4 2.6 23.7 55.3 دورها في الترقي الوظيفي للمشاركين فيها

 15.8 - 23.7 60.5 إمكانية توفير فرص عمل لمن يلتحق بها

 13.2 15.8 65.8 5.3 نوعية المدربين عموما

 15.8 5.3 65.8 13.2 دريب المستخدمةطرق ووسائل الت

  18.4 5.3 57.9 18.4 المدة الزمنية للدورة التدريبية

 18.4 5.3 57.9 18.4 توقيت عقد الدورات

جاءت الدورة متوسطة المستوى في معظم بنود التقييم، لها فمثال نجد تكلفة وشروط المشاركة 

، بينما نوعية المدربين ووسائل )18.4(، وضعيفة بنسبة %)52.6(متوسطة المستوى بنسبة 

، لكل منهما، كما كان مستوى  المدربين %)65.8(التدريب جاءوا متوسطي المستوى بنسبة 

  %). 13.2(، بينما كانت الوسائل ضعيفة المستوى بنسبة %)5.3(ضعيفا بنسبة 

 منهما، لكل%) 57.9(وبالنسبة للمدة الزمنية للدورة وتوقيتها فكانت متوسطة المستوى بنسبة 

اما امكانية توفير فرص عمل لمن يلتحق . لكل منهما%) 18.4( وايضا ضعيفة المستوى بنسبة 

  %).23.7(ومتوسطة بنسبة %) 60.5(بها فكانت ضعيفة للغاية بنسبة 
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لذلك يجب اعادة النظر في تلك الدورات من حيث التوقيت والمدة الزمنية، يجب ان تكون 

، وامكانية اليجاد فرص عمل لمن شارك فيها، وتحديث وسائل أكثر مالءمة لظروف المشاركين

  . التدريب المستخدمة، وانتقاء المدربين وتحسين معايير االختيار بينهم

  تقييم جوانب أخرى في التدريب غير ما سبق

 لم يذكر أي إجابة ذكر جوانب أخرى
7.9 92.1 

جملهم تقريبا على انه ال يجوز ذكروا جوانب اخرى للتقييم، حيث اتفق م%) 7.9(هناك نسبة 

  .االقتصار على اسماء صحفية بعينها دون غيرها

   هل تتذكر أسماء مدربين متميزين في مجالك المهني؟-10

 لم يذكر أي إجابة ذكر أسماء مدربين
47.4 52.6 

ذكروا اسماء المدربين لهم ومن بين تلك النسبة على سبيل المثال %) 47.4(هناك نسبة 

عبدالوهاب الرومي، وهذا يعني ان المدربين لم يشغلوا فكر المشاركين، وأن / ستاذلأل%) 36(

  %).8-4(معظمهم نسوا اسماءهم، السيما وأن نسب كافة المدربين تراوحت ما بين 

  اإلعالميين؟/ ما رأيك في إعداد سلسلة أدلة استرشادية للصحفيين-11

غير ضرورية  مهمة ومطلوبة

 عموما

 ال إجابة رأي آخر

86.8 10.5 - 2.6  

لالدلة %) 66.7(، ومن بينهم نسبة % )86.8(وصلت نسبة من ذكر ادلة استرشادية 

والتى انحصرت في التواصل المباشر مع الصحفيين من خالل الدورات المستمرة، "المعلوماتية، 

أشارت إلى االدلة التنموية والتي %) 33.3(، ونسبة اخرى "وعمل دليل حول اوضاع المهنة

  .ركزت في كتب ومجالت مهتمة بالعمل الصحفيت
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  اإلعالميين؟/كتب مهنية تعزز قدرات الصحفيين/ ما رأيك في طريقة توزيع أدلة-12

 ال إجابة هامة الطريقة

 47.4 52.6 توزع لكافة الصحفيين، ومجانا

 78.9 21.1 توزع بناء على طلب الصحفي، ومجانا  

 78.9 21.1 تباع بثمن رمزي

 97.4 2.6 م خاص للصحفيينتباع بخص

 81.6 18.4 تباع بسعر التكلفة

كانت الطريقة المثلى بالنسبة لهم هي توزيع تلك الكتب مجانا على الصحفيين بنسبة 

لكل من فكرة ان توزع على كل من يطلبها من %) 21.1(، ونسبة اخرى مثلت %)52.6(

هو ان %) 2.6(ر الترتيب بنسبة وجاء في اخ. الصحفيين ومجانا، او ان تباع بثمن رمزي لهم

  .تباع بخصم خاص للصحفيين

أي انه ال بديل لديهم في ان توزع تلك االدلة االسترشادية مجاناً لهم ولن يقبلوا ان تباع لهم 

  .حتى بسعر رمزي

   إذا كنت ترغب في المشاركة في دورات تدريبية، فما هي أولوياتك؟-13
غير  نوعا ما ضروري 

 ضروري

 ال إجابة

 2.6 - 5.3 92.1 لرفع الكفاءة المهنية

 10.5 - 21.1 68.4 لزيادة الوعي القانوني

لزيادة المهارات التقنية مثل الحاسوب 

 واإلنترنت

60.5 10.5 00 28.9 

، %)92.1(كانت االولويات بالنسبة للصحفيين هو ان ترفع من الكفاءة المهنية وكانت نسبتها 

، ثم زيادة المهارات التقنية مثل %)68.4( لقانوني بنسبة يليها في الترتيب زيادة الوعي ا

أي ان الصحفيين يهتمون أكثر بموضوعات رفع الكفاءة المهنية %). 60.5( الحاسوب بنسبة 

  .والوعي القانوني لهم
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  أولويات أخرى للتدريب غير ما سبق

 لم يذكر  ذكر 
7.9 92.1 

، من بين هذه النسبة حوالي %)7.9( بلغت نسبة من اعطى اولويات اخرى للتدريب 
لموضوعات تنمية المهارات مثل الدورات المتخصصة ودورات اللغات وتعلمها، %) 66.7(

  .أشارت إلى دورات التوعية في مجال حقوق االنسان%) 33.3( ونسبة اخرى تمثل 

المدرب في تقديرك؟ اعط وزنا تصاعديا لدرجة  "نجاح"ما أهمية هذه العوامل في  -14

  5لىا 1ية من األهم
الوزن  

 األول
الوزن 
 الثاني

الوزن 
 الثالث

الوزن 
 الرابع

الوزن 
 الخامس

ال  
 إجابة

أن يكون من الشخصيات 
 العامة المرموقة

18.4 5.3 28.9 2.6 15.8 28.9 

على ان يكون قادرا 
 إيصال األفكار والشرح

15.8 7.9 5.3 5.3 65.8 - 

عملية أن يكون ذا خبرة 
 مجال في ال

15.8 13.2 2.6 7.9 57.9 2.6 

أن تكون أفكاره متوافقة 
 يمع أفكار

28.9 13.2 2.6 2.6 15.8 36.8 

أن يشجع الحوار والنقد 
 الحر

7.9 - 34.2 23.7 31.6 2.6 

 7.9 39.5 26.3 13.2 - 13.2 لغته سليمة ومفهومة

أن يكون حسن المظهر 
  والهيئة

28.9 13.2 5.3 13.2 5.3 34.2 

لية درجته العلمية عا
 )دكتوراة(

10.5 21.1 18.4 10.5 15.8 23.7 

، %)28.9(كان من عوامل نجاح المدرب في تقدير المشاركين، حسن المظهر بنسبة 

وبالنسبة نفسها التوافق الفكري الصحفي او المتدرب، يليهما ان يكون من الشخصيات العامة 

  %).7.9(، ومشجعا للنقد والحوار بنسبة %)18.4( بنسبة 
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فالمدرب عادة ما يستحوذ على اعجاب المتدرب لحسن مظهره وتوافقه الفكري معه، وهكذا 

  .وكونه من الشخصيات العامة، وذا خبرة في المجال الصحفي

  5الى1 ما أكثر الموضوعات التي تحتاج فيها الى تدريب متعمق اعط وزنا تصاعديا من-15
الوزن  

 األول

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الخامس

ال  

 إجابة

  2.6 50 5.3 15.8 10.5 15.8 القواعد العلمية للمهنة

إعالميين /خبرات عملية لصحفيين

وطنيين قدامى في نفس مجال 

 يعمل

5.3 5.3 13.2 31.6 31.6 13.2 

 10.5 21.1 31.6 15.8 15.8 5.3 ياإلطار القانوني الحاكم لعمل

أساليب وقواعد اإلدارة في 

 تي أعمل بهاالمؤسسة ال

7.9 
 

5.3 23.7 18.4 28.9 15.8  

خبرات عملية من مؤسسات دولية 

 يمتميزة في مجال عمل

15.8 
 

5.3 23.7 7.9 39.5 7.9 

جاءت اجابة هذا السؤال متسقة مع اجابات االسئلة السابقة، فنجد ان أكثر الموضوعات التي 

، كما ان نفس النسبة %)15.8( بنسبة يحتاج فيها الصحفي الى تدريب هي القواعد العلمية للمهنة 

التعرف على خبرات عملية من ( ذكرت ان الموضوعات التي يحتاجون الى تدريب فيها هي 

ارادت ان تتعرف على %) 7.9(مؤسسات دولية متميزة في ذات المجال وكذلك هناك نسبة 

ى االهتمام بدورات االمر الذي يدعو ال. اساليب وقواعد االدارة في المؤسسات التي يعملون بها

الوعي القانوني والقواعد العلمية للمهنة  ومحاولة التواصل مع الخبرات الدولية من المؤسسات 

  .المتميزة

   هل تفضل المدرب العربي  او األجنبي؟-16

األجنبي  العربي أفضل

 أفضل

ال تهم الجنسية او اللغة المهم من 

يمتلك المعلومات ويستطيع نقلها الى 

 المتدربين

 ال إجابة

28.9 - 71.1 -  
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يفضلون المدرب العربي، فيما لم يذكر أي منهم انه يفضل المدرب %) 28.9(هناك نسبة 

، اشارت إلى عدم اهتمامها بالجنسية على %)71.1حوالي، (األجنبي، لكن الغالبية العظمى 

  . االطالق وأن كل ما يهمها ما يقدمه لها من معلومات وخبرات

  : لمدة التدريب وفقا للجدول التاليدنى والحد األقصى في تقديرك الحد األ أعط-17

 : الحد األدنى واألقصى لمدة الجلسة الواحدة بالساعات- أ

 )بالساعة(الحد األدنى  )بالساعة(الحد األقصى
ال 

إجا

 بة

أكثر 

من 
3 

ال  نصف 1 1.5 2 2.5 3

 إجابة

أكثر 

من 
3 

 نصف 1 1.5 2 2.5 3

8 2.6 - - 7.9 7.9 52.6 7.9 10.5 2.6 7.9 0 15.8 10.5 44.7 7.9  

بنما %) 44.7( بلغت نسبة الذين ذكروا ان الحد االدنى للجلسة الواحدة ساعة واحدة هي 

  %) 7.9(بلغت نسبة الذين ذكروا ان يكون الحد االدنى ثالث ساعات هي 

أكثر من و%) 52.6( اما بالنسبة للحد االقصى لمدة الجلسة فكانت لمدة ساعة واحدة بنسبة 

االمر الذي يدعو ان تكون مدة الجلسة لمدة ساعة فقط كحٍد ادنى %). 2.6(ثالث ساعات بنسبة 

  .واقصى لها

  : الحد األدنى واألقصى لمدة اليوم التدريبي الواحد بالساعات-ب

   )بالساعة(الحد األدنى  )بالساعة(الحد األقصى
ال 

 إجابة

أكثر 

 8من 

ال  1 2 3 4 5 6 7 8

إجا

 بة

 أكثر

من 
8 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 

13.2 10.5 7.9 2.6 31.6 10.5 7.9 5.3 7.9 2.6 - - 21.1 57.9 10.5 0 7.9 - - 2.6 

والحد االقصى لليوم كان %) 57.9(ساعات بنسبة 7كان الحد االدنى لمدة اليوم التدريبي هي 

  . ساعات7-6ساعات، وهكذا فاليوم التدريبي يمكن ان تتراوح مدته ما بين 6لمدة 

  :  الحد األدنى واألقصى لعدد أيام الدورة الواحدة- ج

 الحد األدنى باأليام الحد األقصى باأليام
ال 

 إجابة

أكثر 

 8من 

ال  1 2 3 4 5 6 7 8

 إجابة

أكثر 

 8من 

8 7 6 5 4 3 2 1 

28.9 44.7 - 10.5 2.6 5.3 2.6 5.3 - - 10.5 10.5 7.9 39.5 2.6 7.9 5.3 7.9 7.9 - 
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يام الدورة التدريبية، فقد يتجاوز حده األدنى واألقصى، كما يوضح الجدول، أما عن عدد أ

عدد الثمانية أيام، كما يمكن أن يكون الحد األدنى للدورة التدريبية الواحدة سبعة ايام بنسبة 

  %). 44.7(، ويتجاوز حدها األقصى ثمانية أيام بنسبة %)39.5(

  : خالل الشهر الواحد الحد األدنى واألقصى لعدد أيام التدريب-د

 الحد األدنى باأليام الحد األقصى باأليام
ال 

 إجابة

أكثر 

 8من 

ال  1 2 3 4 5 6 7 8

 إجابة

أكثر 

 8من 

8 7 6 5 4 3 2 1 

31.6 34.2 - 7.9 2.6 13.2 5.3 2.6 2.6 - 26.3 15.8 10.5 10.5 5.3 10.5 - 7.9 10.5 2.6 

د فقد يتجاوز حده األدنى واألقصى، كمـا هـو          أما عن عدد أيام التدريب خالل الشهر الواح       

موضح بالجدول، عدد الثمانية أيام، كما يمكن أن يكون عدد األيام خالل الشهر الواحد كحد أدنـى   

  %).34.2(، وبحد أقصى يتجاوز الثمانية أيام بنسبة %)10.5بنسبة، (سبعة ايام 

بأي حال من األحوال عن سبعة      وهكذا فعدد أيام التدريب خالل الشهر الواحد ال يجب أن تقل            

  .أيام لكنها يمكن أن تتجاوز الثمانية أيام، فقد تكون عشرة أو خمسة عشر يوما

  5 إلى 1  وزنا تصاعديا لدرجة األهمية من أعطوسائل التدريب  المناسبة في رأيك، -18
الوزن  

 األول

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الخامس

ال 

 إجابة

 إلىرش عمل تتوصل و

إعداد إنتاج ، تطبيقات عملية

 إعالمي/صحفي

18.4 2.6 13.2 2.6 63.2 - 

 2.6 31.6 34.2 18.4 5.3 7.9 حلقات مناقشة

زيارات ميدانية لمؤسسات 

 عمليفي مجال 

7.9 
 

10.5 18.4 26.3 34.2 2.6 

قيادات /ج مع خبراء وس 

 عمليمتخصصة في مجال 

10.5 18.4 13.2 31.6 18.4 7.9 

 13.2 13.2 15.8 31.6 18.4 7.9 تطبيقات بأسلوب المحاكاة
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ان ورش العمل التي تتوصل الى تطبيقات عملية في مقدمة وسائل %) 18.4(ذكرت نسبة 

التدريب المناسبة، يليها في الترتيب االسئلة واألجوبة مع خبراء والقيادات المتخصصة في المجال 

كل من حلقات النقاش والزيارات الميدانية وتطبيقات %) 7.9( العملي، يليهما وبنسب متساوية 

  .باسلوب المحاكاه

  وسائل أخرى للتدريب غير ما سبق

 لم يذكر أي إجابة ذكر وسائل أخرى 
10.5 89.5 

، وانقسمت تلك النسبة %)10.5(   وصلت نسبة من ذكروا اهم وسائل أخرى للتدريب الى 

ات التأسيسية، واللقاءات المفتوحة مع اعالميين بارزين، الدور: بالتساوي الى ثالثة اقسام هي

  . واللقاءات مع عدد من الصحفيين االجانب للتعرف على التجربة العالمية في الصحافة

 ؟كيفية الحصول على المادة التدريبية -19

ال يشكل  ال إجابة

 فرقا

غير 

 ضروري

شرط 

 ضروري

 

 صلك قبل التدريبت 47.4 21.1 26.3 5.3
 تحصل عليها في بداية الدورة 57.9 10.5 5.3 26.3
تقرير بالمناقشات يرسل إليك  64.9 - 24.3 10.8

 بعد الدورة
 المشاركين عبر إلىيرسل  44.7 10.5 28.9 15.8

 البريد األلكترونى
 المشاركين إلىيرسل مطبوعا  13.2 23.7 23.7 39.5

 بالبريد
23.7 28.9 18.4 28.9 

 
 TORة إرسال النقاط المرجعي

 المشاركين قبل إلىللجلسات 

 التدريب

كان الحصول على المادة التدريبية محل خالف بين االجابات فمن بين المتدربين فضل 

ان يحصلوا عليها بعد الدورة في صورة تقرير بفاعليات التدريب، بينما رأت نسبة %) 64.9(

אא   541 



هناك رأي اخر وهو ان ان تحصل عليها في بداية الدورة، لكن كان %) 57.9(أخرى بلغت 

  .ترسل الى المتدربين قبل الدورة

على أية حال يمكن ان تسلم المادة العلمية للمتدربين في بداية الدورة حتى يتسنى لهم القراءة 

والمتابعة اثناء انعقاد الدورة، كما يمكن أن يرسل لهم الحقا تقريرا بعد انتهاء الدورة بالمناقشات 

ناء الدورة الن المناقشات تفتح مجاالت كثيرة للحديث يمكن اال توجد والمداخالت التي حدثت اث

  .  في المادة التدريبية

 رأيك؟في مقومات نجاح الصحفي  ما هي -20
محدود  ال إجابة

 األهمية
متوسط 
 األهمية

  هام جدا

 للصحفيالذاتية /القدرات المهنية 94.7 2.6 2.6 -
صحفية التي المؤسسة الحجم واهمية  50 34.2 7.9 7.9

 يعمل بها
 عالقاته السياسية واالجتماعية 57.9 23.7 7.9 10.5
 يثروته المالية ووضعه االجتماع 7.9 18.4 57.9 15.8
  في بلدهيالمناخ السياسي واالجتماع 68.4 21.1 7.9 2.6

 التي نوعية التعليم والشهادة الدراسية 21.1 63.2 5.3 10.5
 حصل عليها

 يلتدريب المستمر والعملا 89.5 7.9 2.6 -

تمثلت أهم مقومات نجاح الصحفي من وجهة نظر المشاركين في ان يكون ذا قدرات مهنية 

الى التدريب %) 89.5حوالي، (، فيما ارجعته نسبة اخرى %)94.7(ذاتية للعمل الصحفي بنسبة 

جتماعي إلى ان المناخ السياسي واال%) 68.4(المستمر والعملي، واشارت نسبة اخرى بلغت 

يؤثر هو اآلخر على نجاح وعمل الصحفي، كما مثلت العالقات السياسية واالجتماعية للصحفي 

 %).57.9( عامالً من عوامل نجاحه كما اشار بذلك نسبة 

  هل هناك عوامل أخرى أكثر أهمية مما سبق لنجاح الصحفي؟

 لم يذكر أي إجابة ذكر عوامل أخرى أكثر أهمية
  18.4 81.6 
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لتمنية مهارات وخبرات %) 25( ، ومن بين تلك النسبة حوالي %)18.4(بة ذكرت نس

%) 75( الصحفي من خالل االحتكاك مع الصحفيين ذوي الخبرة العالمية، ونسبة اخرى مثلت 

الخالقيات المهنة الذاتية للصحفي وذلك من خالل الضمير المهني وااللتزام بالمبادئ االخالقية 

  .حياد وعدم الطعن في اعراض االخرين وحب المهنة ذاتهواحترام الرأي االخر وال

 :لقوانين التي تحكم عملك المهني في بلدك، تعتبر في رأيك ا-21

ذكر رأي 

 آخر

 يال رأ

 يل

تسهم في تقدم 

 الحالة اإلعالمية

ال تؤثر على 

الحالة اإلعالمية 

 مباشرة

قيدا على حرية 

 اإلعالم

10.5 5.3 15.8 28.9 39.5  

من المشاركين تعليقات حول القوانين التي تحكم عملهم المهني وجاءت %) 10.5(كان لنسبة 

  :هذه التعليقات كالتالي

  ليست سيئة مقارنة مع مثيالتها ببعض الدول -

 تحد نسبيا من حرية االعالم -

 تعبر عن سوء الرقابة داخل المؤسسات االعالمية -

 بعيدة إلى حد ما عن العمل االعالمي -

 تفعيلتحتاج الى قدر من ال -

  تتحطم على صخرة المسئولية -

  الصحفيين؟ /هل ترى أن حرية التعبير مكفولة لإلعالميين -22

 نعم ال  إلى حد ما  ال إجابة
2.6  71.1 15.8 10.5 

، بينما من ذكروا انها غير %)10.5( بلغت نسبة من قالوا ان حرية التعبير مكفولة الى 

  مكفولة وصلت نسبتهم الى 

  %).71.1( ذكروا انها مكفولة الى حٍد ما كانت ، والذين %)15.8( 

هنا نجد حرية االعالم غير مكفولة بنسبة كبيرة ويجب ان تكثف الدورات التي تدعم حرية 

الرأي والتعبير وكذلك الدفاع عنه والقوانين الحاكمة لعمل الصحفيين حتى ال يقعوا تحت طائلة 

  .القانون في الوقوع في بعض المحاذير القانونية
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 اإلعالمي في رأيك؟/ ما أهم القيود التي تؤثر سلبا على إبداع الصحفي-23
الوقوع في مشكالت  ال إجابة

بسبب عدم فهم 

 القوانين

ضعف اإلمكانات 

 المهنية

المركزية داخل 

 المؤسسة

ال توجد حرية 

 إعالم

- 5.3 42.1 18.4 34.2 

في عدم %) 34.2( تتمثل بنسبة وصلت نسبة الذين قالوا ان اهم القيود على االبداع الصحفي

، وضعف %)18.4(وجود حرية اعالمية، فضال عن المركزية داخل المؤسسة االعالمية بنسبة 

االمر الذي يدعو الى عمل دورات تدريبية لكي تمكن الصحفي من %). 42.1(االمكانيات بنسبة 

حالل من خالل استغالل ما هو متاح للوصول الى ما هو افضل حتى تتم عملية التطوير واال

  .زيادة االمكانيات

% ): 28.9(وكانت أهم القيود االخرى التي تؤثر على العمل الصحفي كما ذكرت نسبة 

 ،%)28.5(الفساد ممثال في المحسوبية والحزبية التي تؤثر على الكتابة الصحفية وذلك بنسبة  

وضعف  لسالبة للحرية،كعدم تقنين حق الوصول للخبر، والقوانين ا"فضال عن القيود المادية 

  %).71.5(  بنسبة" الحماية القانونية للصحفي

المحاكمة بسبب تعرضه لألمور /اإلعالمي للمساءلة/ في تقديرك، هل يتعرض الصحفي-24

  :التالية

  نعم ال ال إجابة

 نقد نظام الحكم 76.3 23.7 -

 نقد السياسات العامة للحكومة 13.2 86.8 -

األسرة /بار خاصة بالحاكممقاالت وأخ 60.5 39.5 -

 الحاكمة

 نقد النخبة االقتصادية 2.6 97.4  -

نقد النظام الحاكم كما اشارت نسبة : يتعرض الصحفي للمساءلة القانونية في عدة حاالت منها

اما بالنسبة %) 60.5(، بالمقاالت واالخبار الخاصة بالحاكم، او االسرة الحاكمة بنسبة %)76.3(

مة فلم يتعرض بسببها الصحفي الى المساءلة كما جاءت نسبتها التي اكدت لنقد سياسات الحكو

، وكذلك نقد النخبة االقتصادية لم %)86.8(ذلك من خالل نسبة الرفض التي قابلت هذا البند وهي 
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يتعرض فيها الصحفي للنقد بصورة كبيرة ألن نسبة الرفض فيها كانت اعلى نسبة في كافة البنود 

  %).97.4(وهي 

  حساسة أخرى غير ما سبق؟/هناك أمور محظورةهل 

 ذكر أمور أخرى محظورة إجابةال 
71.1   28.9 

وصلت نسبة من ذكروا ان المساءلة القانونية يمكن ان تطولهم اذا تعرضوا لبعض 

للثوابت المجتمعية %) 44.5(ومن بين تلك الموضوعات بنسبة % ) 28.9(الموضوعات الى 

التراب الوطني والمقدسات المختلفة مثل حجر القصور والوزارات المتمثلة في الدين ووحدة 

االمور االمنية كمحاورة مسئولي البوليساريو والخوض في القضايا %) 33.3(والجنس، وبنسبة 

للنقد الصريح %) 22.2( الكبرى والمصيرية واالستهتار بقضايا الوطن، وبنسبة اخرى بلغت

  .لشخص الملك والحياة الشخصية لالفراد

   ما دور الجهات التالية في تطوير مناخ عملك المهني باتجاه إيجابي في رأيك؟-25
دور  

 جوهري
دور 
 محدود

غير 
 مؤثر

ال 
 إجابة

 5.3 13.2 36.8 44.7 النقابة

 2.6 7.9 31.6 57.9 منظمات حقوق اإلنسان

 7.9 34.2 36.8 21.1 األحزاب السياسية

 13.2 36.8 31.6 18.4 البرلمان

 10.5 31.6 28.9 28.9 ةالحكوم

 5.3 13.2 31.6 50 منظمات عربية ودولية

 28.9 31.6 23.7 15.8 كبار الشخصيات اإلعالمية والصحفيين

 36.8 13.2 21.1 28.9 اإلعالميين/جمعيات أهلية للصحفيين

كانت منظمات حقوق االنسان لها الدور االكبر في تطوير مناخ العمل المهني للصحفي بنسبة 

، ثم الحكومة والجمعيات االهلية %)44.7(، يليها نقابة الصحفيين المغربية بنسبة %)57.9(

أي أن النقابة عليها ان تحسن من ادائها ودورها في تطوير مناخ العمل . لكل منهما%) 28.9(

الصحفي، وكذلك الحال بالنسبة للجمعيات االهلية، بجانب منظمات حقوق االنسان، عليها دور في 

  .بالعمل الصحفي ألن العمل الصحفي هو ضمير الشعبالنهوض 
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هل هناك ذكر جهات أخرى، غير ما سبق، لها دور في تطوير مناخ عمل الصحفيين باتجاه 

  إيجابي؟

 ذكر جهات أخرى إجابةال 
92.1   7.9 

وتركزت %) 7.9( وصلت نسبة من ذكروا جهات اخرى تؤثر في المناخ المهني للعمل الى 

ممن ذكروا %) 100(المناخ السياسي الذي تنتهجه الدولة والذي استحوذ على نسبة تلك النسبة في 

  .تلك االمور والجهات

   إذا كان بكل مهنة ممارسات سلبية، فما رأيك في السلبيات التالية بين مهنتك؟-26
ال  نادرةمحدودةشائعة المقولة

 إجابة
 2.6 2.6 63.231.6 ضعف القدرات والمهارات اإلحترافية

 5.3 7.9 65.821.1 السعي لتحقيق مصالح سياسية على حساب رسالة اإلعالم

 15.8 2.6 39.542.1 السلبية والبعد عن القضايا الحساسة

التأثر باإلنتماءات الحزبية والسياسية على حساب 
 الموضوعية

78.913.2 2.6 5.3 

االهتمام بأخبار وشئون النخبة على حساب قضايا 
 الجماهير

47.428.9 10.5 13.2 

 2.6 15.8 68.413.2 ضعف القدرة التنافسية في مواجهة اإلعالم األجنبي

االهتمام المبالغ بالصراعات بين الصحفيين واإلعالميين 
 أنفسهم

26.339.5 23.7 10.5 

ضعف االهتمام بإنتاج كوادر إعالمية شبابية جديدة 
  ومؤهلة

50 28.9 13.2 7.9 

 10.5 13.2 55.321.1  خالل التليفون دون جهد حقيقياإلسراف في العمل من 

  15.8 23.7 34.226.3  السطو على أعمال آخرين وإعادة نشرها

  : كانت السلبيات الشائعة في مجال العمل الصحفي هي كما جاءت بالترتيب هي

  %)78.9( التأثر باالنتماءات الحزبية والسياسية على حساب الموضوعية بنسبة-1

  %) 68.4(درة التنافسية في مواجهة االعالم األجنبي بنسبة  ضعف الق-2

  %)65.8( السعي لتحقيق مصالح سياسية على حساب االعالم بنسبة -3
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  %) 63.2( ضعف القدرات والمهارات االحترافية بنسبة -4

أي ويمكن حل تلك السلبيات من خالل تكثيف دورات موضوعية، وعدم التأثر باالنتماءات 

حفي، والعمل على تنمية مهارات الصحفي من خالل دورات التنمية في اللغات في العمل الص

  .والعمل المهني والقدرة التنافسية في مجال الصحافة

   هل أنت عضو نقابي؟-27

 نعم ال  ال اجابة 
13.2 34.2 52.6 

منضمين الى %) 85(، ومن بين تلك النسبة %)52.6( وصلت نسبة المنضمين الى نقابات 

 الوطنية للصحافة المغربية، وانقسمت النسبة الباقية بالتساوي بين نقابة العمل االجتماعي، النقابة

  . لكل منهم%) 5.9(ونقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، واتحاد الصحفيين البريطانيين بنسبة 

  :اإلعالم في بلدك خالل العام الماضي/ ما توصيفك العام لحالة حرية الصحافة-28

ال  ممتازة جيدة  متوسطة مقبولة متدنية

 إجابة
15.8 21.1 36.8 26.3 - - 

لم يصل حال الصحافة الى الممتاز وانما كانت أكثر الدرجات تقديراً متوسط بنسبة 

، أي ان الحال الصحافي %)15.8(، ومتدنية بنسبة %)26.3(، وان حالها جيد بنسبة %)36.8(

عدالة الكاملة لذلك يمكن تكثيف دورات الدفاع عن الحرية ال يمكن ان يكون مكفوالً له الحرية وال

والتعبير من اجل الحصول على ما هو افضل بالنسبة للصحفي حتى يعبر عما في داخله وال 

  .تحكمه خطوط حمراء او غيرها

   كيف تواجه النقص في المعلومات الضرورية للعمل الذي تقوم به؟-29

صرف النظر 

عن هذه 

 الموضوعات

 االكتفاء

بالمتوافر 

واالجتهاد في 

 تفسيره وشرحه

االتجاه الى كتابة 

تحليالت حول 

الموضوع دون التقيد 

 بسرد أخباره

االتصال 

باألشخاص المعنيين 

الستطالع رأيهم في 

 األمر

ال 

 إجابة

7.9 23.7 21.1 47.4 - 
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ذكر عدد من المشاركين طرق أخرى لمواجهة النقص في المعلومات الضرورية أهمها كما 

  .اشار معظمهم البحث عن مصادر الخبر ميدانيا، وكذلك البحث عنه من خالل شبكة االنترنت

   ما أهمية الوسائل التالية في حصولك على األخبار والمعلومات؟-30
 ال إجابة غير هام أحيانا هام جدا 

 5.3 - 21.1 73.7 استخدام الهاتف

 2.6 2.6 5.3 89.5 التحرك الميداني

 18.4 7.9 47.4 26.3 رونيالبريد اإللكت

 7.9 5.3 21.1 65.8 المقابالت مع بعض الشخصيات الهامة

 21.1 7.9 42.1 28.9 الفاكس

 21.1 18.4 42.1 18.4 المكتبة

 15.8 2.6 50 31.6 وكاالت األنباء

 13.2 - 18.4 68.4 الجهات المختصة

، %)89.5(مات بنسبة كان التحرك الميداني من اهم وسائل للصحفي للحصول على المعلو

، االمر الذي يدعو %)68.4(، ثم الجهات المختصة بنسبة %)73.7(يليه استخدام الهاتف بنسبة 

الى عقد دورات تعريفية وتعليمية على اهمية كل وسيلة من الوسائل وكيفية استخدامها في عمل 

حفي نقل فقط التحقيق الصحفي، ومتى تستخدم كل وسيلة في مكانها حتى ال يصبح العمل الص

  .دون بصمة او ابداع

  :وسائل أخرى ذكرها، منها

 ذكر جهات أخرى إجابةال 
94.7 5.3 

، وتوزعت بالتساوي % )5.3(اما من ذكر وسائل للحصول على المعلومات فكانت نسبتهم 

ما بين الحصول على المعلومات عن طريق الزمالء واالتصاالت الشخصية، أو عن طريق شبكة 

  .االنترنت
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 هل يوجد مركز للمعلومات والبيانات في مؤسستك تلجأ إليه الستكمال إعداد -31

  الموضوعات الصحفية؟

 نعم ال  ال إجابة
2.6 68.4 28.9 

لم يكن هناك مركز للمعلومات داخل مؤسسات معظم المشاركين في الدورة كما عبرت عنه 

رة تدريبية للصحفي لكيفية االمر الذي يدعو إلى إعداد دو%) 68.4(النسبة التي وصلت الى 

  .تكوين ارشيف خاص به يمكن االستعانة به كلما اراد ان يرجع الى معلومة او غيرها

   هل تهتم بالجهة التي تقوم بتمويل تدريب الصحفيين واألعالميين في بلدك؟- 32 

اهتم بمعرفة اسمها وخلفية عنها   ال اجابة 

ويؤثر ذلك في قراري بالمشاركة من 

 عدمه

تم فالمهم ال اه

 محتوى التدريب

2.6  28.9 68.4 

ان نسبة من ال يهتمون بالجهة التي تمول تدريب الصحفين توضح ان همهم االكبر هو نوعية 

الدورة والمعلومات التي سوف يستفيدون منها وليس الجهة الممولة، وقد عبر عن هذا الرأي نسبة 

بمعرفة اسم الجهة الممولة النها التي قد تهتم %) 28.9(، بينما كانت هناك نسبة اخرى %)68.4(

  .تحجم عن مشاركتها في التدريب في حال عدم قبول تلك الجهة

 إن كنت ممن يهتمون بالجهة التي تمول التدريب فهل لك ان تذكر من يقم بتمويل -33

  التدريبات التي تعقد في بلدك للصحفين واألعالميين  بالترتيب األكثر فاألقل؟
الوزن  

 األول
الوزن 
 الثاني

الوزن 
 الثالث

الوزن 
 الرابع

 ال إجابة

 68.4 - 7.9 2.6 21.1  نقابات الصحفيين

 78.9 7.9 - - 13.2  المؤسسات الصحفية للعاملين بها

مؤسسات تمويل اجنبية غير 
  حكومية

5.3 5.3 - 2.6 86.8 

سفارات او هيئات معونة اجنبية 
  حكومية

15.8 10.5 - 2.6 71.1 

، %)21.1(بة الصحفيين في الفئة االولى الممولة لتدريب الصحفيين بنسبة جاءت نقا

، والمؤسسات الصحفية للعاملين بها بنسبة %)15.8(والسفارات وهيئات المعونة االجنبية بنسبة 

אא   549 



، أي ان معظم الممولين نشاطهم او تمويلهم محدود يحتاج الى مزيد من التفعيل من %)13.2(

  .ى حد المنافسة العالمية واالرتقاء به الى مرتبة الصحفي المحترفاجل الوصول بالصحفي ال

  :جهات أخرى تقوم بتمويل التدريب، غير ما سبق

 ذكر جهات أخرى غير ما سبق ال إجابة
97.4   2.6 

وانقسمت تلك % ) 2.6(وصلت نسبة من ذكروا جهات اخرى تمول تدريب الصحفيين الى 

  : النسبة بالتساوي بين

   االنسانوزارة حقوق -

 المنظمات غير الحكومية -

  مؤسسات الدولة  -

   هل توجد مؤسسات تمويل ترفض المشاركة في اية تدريبات تقوم برعايتها؟-34

 نعم ال ال إجابة
18.4  71.1 10.5 

عن رفضها أن يقوم بالتمويل أي منظمة بأي تدريبات للصحفيين، %) 71.1(لم تعبر نسبة 

%) 10.5(ة العلمية وليس الممول، اما النسبة الباقية فانقسمت الى فما يهمهم هو نوع الدورة والماد

لم يجيبوا %) 18.4(يرفضون بعض الجهات التي تمول الدورات، بينما البعض االخر ونسبتهم 

  .عن السؤال من االساس

   إذا كانت إجابتك بـ نعم، هل لك أن تذكر مؤسستين منهما مع ذكر السبب؟34-1

 ختلفةذكر مؤسسات م ال إجابة
86.8 13.2 

، %)10.5( وصلت نسبة من ذكروا ان هناك مؤسسات ال يمكن المشاركة في دوراتها الى 

للمؤسسات االجنبية التي لها توجهات في بعض القضايا %) 66.7(ومن بين تلك النسبة 

مثل المنظمات التي تدعم التطبيع مع اسرائيل، ومكاتب االعالم التي تريد خلق "المرفوضة 

ين على الثقافة االمريكية، ومؤسسة كونراد اديناور التي تسعى لخلق صحفيين على النمط صحفي

المؤسسات التي ال تتفق مع توجهات : انقسمت بين%) 33.3(، ونسبة اخرى مثلت "الغربي

  .المشاركين، والمؤسسات التي تسيء الى وحدة التراب الوطني
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  :حي التالية ما رأيك في مستوى هذه االستمارة من النوا-35
 ال إجابة ضعيف متوسط جيد 

 2.6 78.9 15.8 2.6 جدية األمور في األسئلة التي طرحتها

 2.6 68.4 28.9 - صياغتها وأسلوبها 

 - 57.9 34.2 8.9 اإلعالميين/ارتباطها بالواقع الفعلي للصحفيين
 5.3 44.7 42.1 7.9 درجة حياد األسئلة

 10.5 42.1 42.1 5.3 حجمها

 10.5 81.6 5.3 2.6  تعامل فريق البحث معيأسلوب

جاء مستوى االستمارة في التقييم سلبياً الى حٍد كبير، فقد كان تقييم جدية االمور في 

، واسلوب تعامل الفريق البحثي مع المشاركين، جاء %)78.9(االستمارة ضعيف المستوى بنسبة 

، أي ان %)68.4(ضعيفين بنسبة ، والصياغة واالسلوب كانا %)81.6(ضعيف المستوى بنسبة 

االستمارة تحتاج الى اعادة صياغة في االسئلة، كما انه يجب التزام الجدية في االسئلة المطروحة 

  . وان ترتبط بالواقع الفعلي للصحفيين

  هل لك أن تذكر أية جوانب أخرى في تقييمك لإلستمارة؟
 ذكر جوانب أخرى في تقييمه لإلستمارة ال إجابة

92.1 7.9 

، فقد تراوحت بنسب %)7.9( أما اآلراء األخرى حول االستمارة والتي ذكرتها نسبة 

متساوية ما بين غياب األسئلة المتعلقة بالحالة االجتماعية واالقتصادية للصحفي، وما بين نقص 

األسئلة غير المباشرة التي قد يكون لها دور اكبر في عرض وجهة نظر الصحفي حول 

  .لكل منهم%) 33.3(ث، وكذلك طول االستمارة، وذلك بنسبة الموضوع محل البح

  خلفية أساسية

  السن
  ال إجابة  عاما فأكثر50  عاما49- 30من   عاما30أقل من 

34.2 55.3 5.3 5.3 

%) 34.2(تراوحت الشرائح العمرية للمشاركين في الغالب ما بين أقل من ثالثين عاما بنسبة 

، %)5.3(، وما بين أكثر من خمسين عاماً بنسبة %)55.3(ة وما بين أقل من خمسين عاما بنسب

األمر الذي يعكس ارتفاع نسبة الشباب في العينة المبحوثة، ورغم أن هذا األمر يحمل قدرا من 
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التجانس بين العينة البحثية ومن ثم التشابه في الرأي، إال أنه قد جنب على صعيد آخر التنويع قدر 

  .ين آراء من هم في سن الشباب ومن تجاوزهاألمكان والمزج المتوازن ب

  النوع
 أنثى ذكر

73.7 26.3  

يعكس الجدول عدم توازن العينة البحثية من حيث النوع فنسبة الذكور ضعف نسبة اإلناث 

األمر الذي يعني أن العينة متحيزة للذكور، األمر الذي قد يؤثر على نتائج البحث السيما وإن كان 

:  االجابة على بعض األسئلة، لذلك ضمان الحيدة والتوازن يتطلب أمرينلعامل النوع تاثير في

األول، العمل على صياغة أسئلة ال ترتبط االجابة عنها بنوع المبحوث أيا كان ذكراً أم أنثى، 

والثاني، ضمان مصداقية العينة وتعبيرها الفعلي عن المجتمع البحثي، بمعنى أن تكون نسبة 

عبر فعال عن نسبة وجودهن في المجال محل البحث، واألمر نفسه بالنسبة المبحوثين من االناث ت

  .للذكور

  المؤهل الدراسى
 ال إجابة أشار لمؤهله الدراسي

86.5 13.5  

للدراسات العليا مثل دبلوم دراسات عليا و باحث دكتوراه و دبلوم %) 17.9(كان هناك نسبة 

امعيةما بين شهادة البكالوريوس واالجازة في للمؤهالت الج%) 79.9(جامعي علم اجتماع، ونسبة 

  .مختلف المجاالت مثل االداب والقانون الخاص والصحافة واالعالم واالقتصاد والعلوم السياسية

  سنة التخرج
 2000عام 
 فأحدث

1990-
1999 

1980-
1989 

1970-
1979 

1960-
1969 

 ال إجابة

18.4 52.6 18.4 2.6 5.3 2.6 

، يليهم بالتساوي %)52.6( هم النسبة األكبر 1999:1990فترة يوضح الجدول أن خريجي ال

 1970:1979، أما خريجي %)18.4( وذلك بنسبة 1980:1989 والفترة 2000خريجو عام 

  %).2.6(فنسبتهم هي 
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مما يعني أن هناك مزجا بين حديثي العهد بالعمل الصحفي واالعالمي، وبين ذوي الخبرة، 

  .االجابات قد جاء متأثرا بهذا العاملومن ثم فقد كان هناك تنوع في 

  سنوات الممارسة الفعلية للمهنة
 5أقل من 

 أعوام
5-9 

 أعوام
10-14 
 عاما

15-19 
 عاما

20-24 
 عاما

25-30 
 عاما

 ال إجابة

31.6 26.3 18.4 10.5 2.6 5.3 5.3  

 من  سنوات، يليها5هم ممن مارسوا المهنة ألقل من %) 31.6(النسبة األكبر من المشاركين 

 14-10، ثم من مارسوها لفترة %)26.3( أعوام وذلك بنسبة 9-5مارسوها لفترة تراوحت بين 

  %).18.4(عام بنسبة 

وبالطبع المزج بين تلك الخبرات في تدريب واحد قد يكون له أثر مهم في تبادل الخبرات 

ر كثافة من ذوي وامتزاج ثقافة الحديث بالقديم، لكن هذا الينفي حاجة حديثة العهد لدورات أكث

  .الخبرة

  جهة العمل
 ال إجابة أشار لجهة عمله

97.4 7.9 

" مثل صحفي في التلفزيون، وصحفي في جريدة"بلغت نسبة المحررين من المشاركين 

، %)2.8(والباحث السياسي " مدير مؤسسة اعالمية"، وبلغت نسبة االداري %)88.5حوالى، (

  .ين بالتلفزيون المغربي ومقدمي البرامجلالعالمي%) 5.8(وكانت هناك نسبة أخرى 

  ..)االسم، عنوان المراسالت(البيانات ذاتية 
 ال إجابة  أشار للبيانات الذاتية

92.1 7.9 

بعض من بياناتهم الشخصية كاالسم والعنوان %) 92.1(ذكرت غالبية المبحوثين بنسبة 

ون سيتم اإلحتفاظ بها لدى المركز، والتليفون، علما أن هذه البيانات الذاتية التي قدمها المبحوث

احتراما للخصوصية، وسيتم استخدامها في اإلتصال بالمشاركين الراغبين في اإللتحاق باألنشطة 

  .التدريبية المستقبلية
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  اإلعالميين عموما؟/هل لديك أية مالحظات تود إضافتها في موضوع مهارات الصحفيين
 ال إجابة ذكر مالحظات إضافية

  23.7 76.3 

%) 23.7( وصلت نسبة من ذكر مالحظات اخرى حول موضوع مهارات الصحفيين الى 

لتنمية المهارات عن طريق تطوير المستوى المهني والعلمي ونسبة %) 25(من بين هذه النسبة 

جاءت على شكل توصيات مثل اعطاء الفرصة للتأقلم على المستوى العلمي %) 75(اخرى مثلت 

  . عمال الميدانية المختلفةوشروطه والتركيز على اال
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  إحتياجات المرأة الصحفية من واقع نتائج االستبيان

) 154(بواقع %) 30.6(بلغت نسبة المشاركات في االستبيان من الدول الست محل الدراسة 

ولمراعاة النوع واحتياجاته عند وضع استراتيجية لبناء . استمارة) 507(استمارة من إجمالي 

لصحفيين في الدول العربية، يقف هذا التقرير على إجابات المشاركات ليحدد أولوياتها في قدرات ا

  .التدريب ومدى اتفاقها أو تمايزها مع أحتياجات المشاركين في مجملهم

  :وعموما يمكن الوقوف على تلك االحتياجات من خالل العناصر التالية

   هل تجيدين لغة أجنبية-1

 ال  إجابة ال  نعم 
25.8 4 0.8 

من المشاركات في االستبيان تبين أن الغالبية العظمى منهن وهي %) 30.6(من بين نسبة 

تجيد لغة أجنبية، وأن النسبة التي ال تجيد أي لغة أجنبية هي نسبة ضئيلة للغاية لم %) 25.8(

ن ، األمر الذي يعكس التميز النسبي للمشاركات في العينة خاصة وأن إجمالي م%)4(تتجاوز 

  .أي أن نسبة المرأة منهم هي الثلث تقريبا%) 80.6(يجيد لغة اجنبية من جميع المشاركين بلغ  

   هل ترين أنك على دراية كافية بأهم القوانين التي تحكم عملك المهني؟-2

 ال  إجابة الى حد ما ال  نعم 
2.6 27 0.4 - 

من %) 27(ته أراء نسبة أما عن الوعي القانوني للمرأة التي تعمل بالصحافة كما عكس

، فهو ضعيف للغاية بل أنه منعدم إلى حد كبير، %)30.6(المشاركات باالستبيان والبالغة نسبتهن 

السيما وأن النسبة التي اشارت منهن إلى أنها على دراية كافية بالقوانين التي تحكم العمل 

  ، %)2.6(الصحفي هي نسبة ضعيفة للغاية لم تتجاوز 

أن ضعف دراية المرأة العاملة بالصحافة بالقوانين المنظمة لعملها المهني هو الجدير بالذكر 

أمر ال تختلف فيه عن الرجال العاملين بالمهنة نفسها، حيث أن النسبة التي اشارت من مجموع 

المشاركين في البلدان الست إلى أنهم على دراية كافية بالقوانين هي نسبة ضعيفة لم تتجاوز في 

األمر الذي يعكس الحاجة الملحة للصحفيات والصحافيين عموما لدورات %). 27.6(مجملها 
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خاصة بالوعي القانوني أو ربما أدلة قانونية مبسطة، تساعدهم على معرفة أهم حقوقهم وواجباتهم 

  .القانونية

اعط وزنا ( إذا كنت ترغبين في تعزيز خلفيتك القانونية، فما أهمية هذه المقترحات؟ -3

  )5 الى 1ن تصاعديا م
الوزن  

 األول

الوزن 

 الثاني

الوزن 

 الثالث

الوزن 

 الرابع

الوزن 

 الخامس

ال 

إجا

 بة

 1.6 4.2 6.3 7.9 6.9 3.6 محاضرات

تـــدريب 

عملي على  

ــة  كيفيــ

التعامل مع  

 القوانين

8.2 3.8 3.2 3.6 10.1 1.0 

ــاذج  نمـ

 محاكاة

2.2 7.7 8.1 6.3 5 1.2 

مطبوعات 

إرشــادية 

 مبسطة

4.8 7.1 5.4 9.3 2.8 1.2  

وعن أهم األدوات التي يمكن ان تسهم في تعزيز الخلفية القانونية للصحفيات، أشارت نتيجة 

االستبيان إلى التدريبات العملية على كيفية التعامل مع القوانين في المقام األول وذلك بنسبة 

، فالمحاضرات %)4.8(، تلتها في المرتبة نفسها المطبوعات االرشادية المبسطة بنسبة %)8.2(

  %).3.6(بنسبة 

حول اهم األدوات التي ) رجل وأمراة(ويمكن القول أن هناك شبه اتفاق فيما بين المشاركين 

يمكن استخدامها لتعزيز الخلفية القانونية، حيث جاءت التدريبات العملية على كيفية التعامل مع 

تلتها بنسبة . شاركين جميعامن إجمالي الم%) 28.8(القوانين في المقام األول وذلك بنسبة 

  %).14.3(المحاضرات، ثم المطبوعات االرشادية بنسبة %) 15.3(
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  اإلعالميين في بلدك، عموما؟/ ما تقييمك للدورات التدريبية الموجهة للصحفيين-4
ال  جيد متوسط ضعيف 

إجا

 بة

استفادة المشاركين فيها من الناحية     

 المهارية والمهنية

7.1 10.9 6 6.5 

 6.9 7.3 12.5 3.8  ووسائل التدريب المستخدمةطرق

من إجمالي %) 10.9(أما عن تقييمهن للدورات التدريبية الموجهة للصحفيين، فرأت نسبة 

أن االستفادة منها كانت متوسطة سواء من الناحية المهارية أم من الناحية %) 30.6(نسبة 

 اشارت النسبة األكبر منهن، وهي كذلك طرق التدريب المستخدمة كانت متوسطة كما. المهنية

)12.5.(%  

   إذا كنت ترغبين في المشاركة في دورات تدريبية، فما هي أولوياتك؟-5
نوعا  ضروري 

 ما

ــر  غيـ

 ضروري

ال 

إجا

 بة

 0.6 0.6 5.6 23.8 لرفع الكفاءة المهنية

 2.4 0.8 7.9 19.4 لزيادة الوعي القانوني

لزيادة المهارات التقنية مثـل     

 اإلنترنتالحاسوب و

18.7 6.5 2.2 3.2 

أما عن الدورات المهمة التي ترغب المشاركات في االلتحاق بها، فكانت بالترتيب هي 

، ثم دورات التوعية القانونية بنسبة %)23.8(الدورات المتعلقة برفع الكفاءة المهنية بنسبة 

  %).18.7(، يليها دورات الحاسب اآللي بنسبة %)19.4(

 في احتياجاتها التدريبية عن مجموع المشاركين في االستبيان، والذين وهي بذلك لم تختلف

الدورات المتعلقة برفع الكفاءة المهنية : جاء ترتيب احتياجاتهم مماثال، وذلك على النحو التالي
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، يليها دورات الحاسب اآللي بنسبة %)76.5(، ثم دورات التوعية القانونية بنسبة %)79.4(بنسبة 

)60.1.(%  

  اإلعالمي في رأيك؟/ا أهم القيود التي تؤثر سلبا على إبداع الصحفي م-6

الوقــوع فــي  أخرى

مشكالت بسبب  

عــدم فهــم  

 القوانين

ضـــــعف 

اإلمكانــــات 

 المهنية

المركزية 

ــل  داخـ

 المؤسسة

ــد  ال توج

 حرية إعالم

0.4 1 3.8 8.9 16.5 

%) 16.5(ألكبر منهن اما عن أهم القيود التي تؤثر سلبا على حرية االعالم فأشارت النسبة ا

في المركزية الشديدة داخل المؤسسة %) 8.9(، فيما رأتها نسبة "أصال"أنه ال توجد حرية إعالم 

في ضعف االمكانات المهنية، فضال عن الوقوع %) 3.8(الصحفية، ورأتها نسبة محدودة بلغت 

  %).1(في مشكالت بسبب ضعف الوعي القانوني لديهن وذلك بنسبة 

  :اإلعالم في بلدك خالل العام الماضي/ العام لحالة حرية الصحافة ما توصيفك-7

ال  ممتازة جيدة  متوسطة مقبولة متدنية

 إجابة
4.6 7.3 5.8 11.9 1 - 

أن المناخ العام لحرية الصحافة هو %) 11.9حوالي (رأت النسبة األكبر من المشاركات 

المشاركين في االستبيان، أي انه ال من %) 32.7(مناخ جيد، وهو الرأي الذي اتفق عليه ايضا 

  .يوجد اختالف بين الرجل والمرأة في تصنيفهم لحالة حرية الصحافة في بالدهم

   كيف تواجهين النقص في المعلومات الضرورية للعمل الذي تقومين به؟-8

صرف النظر  

ــذه   ــن ه ع

 الموضوعات

االكتفـــاء 

ــالمتوافر  ب

ــاد  واالجته

في تفسيره  

 وشرحه

االتجاه الـى   

ــة كت ابـــ

تحليالت حول  

الموضـــوع 

دون التقيــد 

 بسرد أخباره

ــصال  االتـ

ــخاص  باألش

المعنيــــين 

الســـتطالع 

ــي  ــم ف رأيه

 األمر

ال 

 إجابة
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3.4 10.3 4.2 11.7 1 

لم تختلف المرأة الصحفية عن مجموع المشاركين في االستبيان، حيث اشارت النسبة الكبر 

اجهة النقص في المعلومات إلى االعتماد في مو%) 43.7(من مجموع الصحفيين وهي 

الضرورية للعمل على االتصال باألشخاص المعنيين الستطالع رأيهم في األمر، وهو ما اشارت 

هي نسبة % 30.6من إجمالي نسبة % 11.7(اليه الغالبية من المشاركات في االستبيان ونسبتهن 

  )  السيدات المشاركات في االستبيان

  حصولك على األخبار والمعلومات؟ ما أهمية الوسائل التالية في -9
هــام  

 جدا

غير  أحيانا

 هام

ال 

إجا

 بة

 1.6 1.4 15.3 12.3 استخدام الهاتف

 1.4 1 6 22.2 التحرك الميداني

 3.4 1.4 7.1 18.7 البريد اإللكتروني

المقابالت مع بعـض الشخـصيات      

 الهامة

16.9 7.5 3 3.2 

ي تغطية االخبار، تبين انه التحرك الميداني وعن أهم الوسائل التي تعتمد عليها الصحفيات ف

، ثم البريد االلكتروني، والمقابالت الشخصية %)3.6(من إجمالي %) 22.2(بنسبة كبرى بلغت 

، اما استخدام الهاتف في الحصول على %)16.9، %)18.7(بنسب متقاربة بلغت على التوالي 

  %). 12.3(لي االخبار والمعلومات فوصلت نسبة من ترتكزاليه منهن حوا

وهي بذلك تتفق مع االغلبية في الوسائل المستخدمة في العمل الصحفي من إجمالي الصحفيين 

يعتمدوا على التحرك الميداني في الحصول على %) 63.9(المشاركين في االستبيان تبين أن 

الت ، والمقاب%)62.5(المعلومات واالخبار، وبلغت نسبة من يعتمدون على البريد اإللكتروني 

  %).48.8(الشخصية بنسبة 

   هل توجد مؤسسات تمويل ترفضين المشاركة في أي تدريبات تقوم برعايتها؟-10

 نعم ال ال إجابة
1.8 23.6 5.2  
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هم من أشاروا إلى عدم وجود مؤسسات تمويل يرفضون مشاركتها %) 81(من إجمالي 

السيدات  في االستبيان  لم ، أي أن غالبية المشاركات من %)23.6(كانت نسبة الصحفيات هي 

  .تكن عندها أية تحفظات بشان جهات التمويل، وهي بذلك تتفق في الرأي مع المجموع

  خلفية أساسية عن الصحفيات المشاركات في االستبيان

  السن

 30أقــل مــن 

 عاما

 49-30من  

 عاما

  ال إجابة  عاما فأكثر50

9.7 18.8 0.4 1.6 

تنتمي إلى الفئة العمرية المتوسطة  ما بين %) 18.8(أكثر من نصف المشاركات تقريبا 

، وهذا هو السن الذي ينتمي له أغلب المشاركين في االستبيان حيث بلغت نسبة من ) سن30.49(

وأقل من ثلثهن لم يبلغن سن الثالثين، %). 57.9(ينتمي منهم جميعا على هذه الشريحة العمرية 

أي أن التوزيع . هم أقل من سن الثالثين%) 38.8(حوالي (علما أن ثلث المشاركين جميعا 

  .العمري للصحفيات لم يختلف عن الخط العام لتوزيع الصحفيين المشاركين عموما

  سنوات الممارسة الفعلية للمهنة

ــل  أق

 5من  

 أعوام

5-9 

 أعوام

10-
14 
 عاما

15-
19 
 عاما

20-
24 
 عاما

25-
30 
 عاما

ال 

 إجابة

10.5 10.7 5.6 1.6 1.2 0.2 0.6 

لكنها لم تقل %) 10.7(تتجاوز سنوات الممارسة الفعلية للمهنة لثلث المشاركات تقريبا لم 

لم تتجاوز سنوات مزاولتها %) 10.5(ايضا عن خمس سنوات، علما أن نسبة مساوية تقريبا 

ومن هنا يمكن القول أن الصحفيات المشاركات باالستبيان شأنهن شأن . للمهنة سنوات خمس

 .هم من حديثي العهد بالعمل الصحفي%) 47.1(إجمالي المشاركين  النسبة األكبر من 
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  التقرير النهائي

  نتائج التحليل المقارن لالحتياجات التدريبية للصحفيين في ست دول عربية

يتضمن التقرير التالي عرضا مقارنا للنتائج التي أسفر عنها تحليل االستبيان الخاص 
للصحفيين في ست دول عربية، هي المغرب، ومصر، واألردن، ولبنان، باالحتياجات التدريبية 

  .)*(والبحرين، واليمن

االختالف بين مواقف الصحفيين في هذه الدول وفقا لمعايير /ويستعرض التقرير أوجه الشبه
  .الدراسة المسحية، والتسلسل الموضوعي الذي تم بناء االستمارة على أساسه

  :كة في الدوراتالعوامل الحاسمة في المشار

الغالبية العظمى من المشاركين في الدورات والذين اشاروا الى ان اهم العوامل للمشاركة في 
واقل . الدورات كانت موضوع الدورة باالضافة الى ان بعض الدول كانت تفضل الحوافز المالية

  . العوامل تأثيراً كانت لدى الغالبية هي موضوع الدورة

ع الدورة كعامل حاسم للمشاركة في الدورات مصر بنسبة ومن الذين اخذوا موضو
وقد كانت  الجهة الراعية  االهم %) 41.5(وكذلك لبنان بنسبة %)78.4(واليمن بنسبة %) 51.4(

،وكان موضوع الدورة هو االقل لدى %)38(بالنسبة لبعض الدول االخرى مثل البحرين بنسبة 
%) 72(واالردن كانت %) 27.1(نت النسبة معظم المشاركين في تلك الدورات ففي مصر كا

وكل من المغرب واليمن كانت تحمل الجهة %)66(والبحرين بنسبة %) 36.8(ولبنان بنسبة 
  .نفقات االنتقال هي األقل تأثيراً  في االشتراك في الدورة

   

 البحرين اليمن  المغرب  لبنان  االردن مصر الدولة/العامل

موضوع  االكثر تأثيراً

 الدورة

حوافز 

 مالية 

موضوع 

 الدورة

الجهة 

 الراعية

موضوع 

 الدورة 

الجهة 

 الراعية

موضوع  االقل تأثيراً

 الدورة

موضوع 

 الدورة 

موضوع 

 الدورة 

تحمل 

الجهة 

نفقات 

 االنتقال 

تحمل 

الجهة 

نفقات 

 االنتقال

موضوع 

 الدورة

                                                 
كريم .رامي مصطفى، أ  .أهدى الشاهد،   .سناء السداوي، أ  .إيمان عبد الرحمن، أ   .أميرة محمد، أ  .ابراهيم محمود، أ  .أ): أبجديا(وهم  *

  ياسر فتحي.نيفين محسن، أ.مجدي سالم، أ.السيد، أ
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  اللغة االنجليزية 

ة االنجليزية والغريب ان النسبة العظمى اشارت النسبة العظمى من المشاركين ان لديهم اللغ
منهم كانت ضعيفة في القراءة وقليل ضعفاء في التحدث والغالبية العظمى ايضا كانت قوية في 

  .القراءة أكثر من التحدث والكتابة

واالردن نسبتهم %) 7.5( كان معظم المشاركين اقوياء في القراءة ففي مصر نسبتهم 
%) 6.9(واليمن نسبتهم %) 5.3(وفي المغرب نسبتهم %) 14.2(ولبنان نسبتهم %) 10.9(

وكانت نسبة الضعف العظمى في الدول المشاركة ففي مصر كانت %) 28(والبحرين نسبتهم 
اما %) 13.7( واليمن بنسبة %) 11.3(ولبنان بنسبة%) 4(واالردن بنسبة %) 5.6(التحدث بنسبة

  %).21.1(والمغرب في الكتابة بنسبة %) 4(بة في البحرين فكانت النسبة االكبر في القراءة بنس

  
ا للغة 
 اإلنجليزية

 البحرين اليمن المغرب لبنان األردن مصر

 قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة إجادة
 القراءة التحدث الكتابة التحدث التحدث التحدث ضعف

بة للتحدث والكتابة فكانت أما بالنسبة للغة الفرنسية فكنت الغالبية يجيدون القراءة اما بالنس

  . الغالبية ال يجيدونها

والمغرب %)27.4(ولبنان %) 1(واالردن %) 3.7(ففى مصر كانت نسبة من يجيد القراءة 

وكانت النسبة االكبر في الضعف في الكتابة بالنسبة %). 4(والبحرين %) 1(واليمن %)21.1(

  %).4(البحرين بنسبة و%) 2.6(والمغرب %) 14.9(واالردن %) 5.6(لمصر بنسبة 

   
اللغة 
 الفرنسية

 البحرين اليمن المغرب لبنان األردن مصر

 قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة إجادة
 كتابة تحدث ةكتاب تحدث كتابة كتابة ضعف

اما بالنسبة للغات االخرى فكانت أقل حظاً في الدول العربية حيث ان معظم الدول هنا اكتفت 

 انتشاراً ولم تهتم كثيراً باللغات االخرى وكانت النسب الموجودة كما سنوضح دليالً بالغات االكثر

  . كافيا لكي نهتم أكثر ببعض اللغات التي لها اهمية
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 البحرين اليمن المغرب لبنان األردن مصر 
نسبة من 
يجيد لغة 
 اخرى

4.7 5.9 18.9 39.5 9.8 4 

انت اللغة االلمانية لها نصيب كبير فيها يليها ومن بين الذين ذكروا ان لديهم لغات اخرى ك

  . االسبانية والروسية

  

 البحرين اليمن  المغرب  لبنان  األردن مصر 
 16.6 - 58.8 56.3 21.4 - االسبانية

 16.6 - 11.7 - 21.4 83.3 االلمانية

 16.6 50 11.7 - - - الروسية

مانية واالسبانية والروسية الى حٍد ما أي ان اللغات االكثر انتشارا في هذه الدول هي االل

  .االمر الذي يدعو الى تنشيط واهتمام أكثر من الجهات المعنية للنهوض بتلك اللغات

  : دورات تدريبية في مجاالت اخرى

 ففي مجال حقوق االنسان نجد ان نسبة من حضر دورات في كل من البالد المشاركة -

 في مصر ان نسبة المشاركة في هذه الدورات وصلت الى نصف او أقل بقليل من ذلك فنجد

%) 25.5(اما لبنان فكانت نسبتها أقل من ذلك وهي %) 48.5(وبالنسبة لالردن بلغت%)33.6(

  %).34(والبحرين بنسبة %) 46.1(واليمن بنسبة %)47.4(وبالنسبة للمغرب فكانت النسبة 

ب متفاوتة فمصر وصلت نسبتها اما بالنسبة القل الدول المشاركة في تلك الدورات فكانت بنس

واليمن %) 34.2(والمغرب بنسبة %) 42.5(ولبنان بنسبة %) 39.6(واالردن بنسبة %) 34.6(

  %).48(والبحرين بنسبة %) 20.6(بنسبة 

   
 البحرين اليمن  المغرب  لبنان  األردن مصر حقوق انسان 

 34 46.1 47.4 25.5 48.5 33.6 حضر 

 48 20.6 34.2 42.5 39.6 34.6 لم يحضر

اما بالنسبة لدورة العمل الصحفي فكانت نسبة الحضور فيها متفاوتة بين الدول فكانت مصر 

%) 50.9 (ولبنان كانت%) 80.2(اما االردن فكانت %) 42.1(نسبة الحضور فيها بنسبة 

اما بالنسبة لمن لم يحضر %) 64( والبحرين كانت %) 71.6(واليمن كانت %) 60.5(والمغرب 
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ولبنان %) 16.8(واالردن %) 33.6( الدورات فكانت نسبتهم متفاوته ايضاً فكانت مصر تلك

 %).26(والبحرين بنسبة ) 16.8(واليمن بنسبة %) 34.2(والمغرب بنسبة %) 34.9(بنسبة 

   
 البحرين اليمن  المغرب  لبنان  األردن مصر حقوق انسان 

 64 71.6 60.5 50.9 80.2 42.1 حضر 

 26 16.8 34.2 34.9 16.8 33.6 لم يحضر

اما بالنسبة لدورات الوعي القانوني فكانت نسب الحضور والمشاركة في دورات الوعي 

  .القانوني متفاوتة

   
 البحرين اليمن  المغرب  لبنان  األردن مصر وعي القانوني 

 16 35.3 23.7 8.5 40.6 13.1 حضر 

 58 19.6 44.7 50 48.5 38.3 لم يحضر

 نسبة مشاركة في دورات الوعي القانوني هي لبنان واكثر من شارك في تلك كانت أقل

اما بالنسبة لمن لم يشارك فكانت أكثر الدول عدم مشاركة %) 40.6(الدورات كانت االردن بنسبة 

  %).19.6(واقل الدول عدم مشاركة اليمن بنسبة %) 58( البحرين بنسبة 

 :افة فكانت نسب المشاركة كالتالياما بالنسبة لدورات الدفاع عن حرية الصح
 البحرين اليمن المغرب لبنان األردن مصر 
 22 31.4 28.9 19.8 47.5 20.6 حضر

 58 24.5 36.8 41.5 42.6 35.5 لم يحضر

نجد ان أقل نسبة مشاركة في دورات الدفاع عن حرية الصحافة من الدول التي حضر بها 

%) 47.5( واكثرها مشاركة االردن بنسبة%) 19.8(صحفيون تلك الدورات كانت لبنان بنسبة 

اما لمن لم يحضر تلك الدورات فأكثر الدول التي لم يشارك فيها الصحفيون في هذه الدورات 

واقل الدول التي لم يشارك الصحفيون فيها في تلك الدورات كانت %) 58(كانت البحرين بنسبة 

  %).35.5(مصر بنسبة 
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  : فكانت كما يليأما بالنسبة لدورات اللغات 
 البحرين اليمن المغرب لبنان األردن مصر 
 42 25.5 23.7 20.8 49.5 28 حضر

 26 15.7 28.9 31.1 38.6 29 لم يحضر

%) 49.5(كانت أكثر الدول التي شارك الصحفيون فيها في دورات اللغات األردن بنسبة 

، واكثر الدول %)20.8(بنسبة واقل الدول شارك الصحفيون فيها في دورات اللغات كانت لبنان 

واقل الدول التي %) 38.6(التي لم يشارك الصحفيون فيها في دورات للغات كانت األردن بنسبة 

  %).15.7(لم يشارك في تلك الدورات هي اليمن بنسبة 

  : اما بالنسبة لدورات الحاسب فكانت كما يلي
 البحرين اليمن  المغرب  لبنان  األردن مصر 

 56 60.8 34.2 40.6 65.3 51.4 حضر 

 28 12.7 28.9 32.1 29.7 25.2 لم يحضر

كانت أكثر الدول التي شارك الصحفيون بها في دورات للحاسب اآللي االردن بنسبة 

واقل الدول التي شارك فيها الصحفيون في دورات للحاسب اآللي هي المغرب بنسبة %)65.3(

الدورات فكانت لبنان هي اكبر الدول التي لم اما بالنسبة لعدم المشاركة في تلك %). 34.2(

واقل الدول التي لم يشارك الصحفيون بها في تلك %) 32.1(يشارك الصحفيون فيها بنسبة 

  %).12.7(الدورات هي اليمن بنسبة 

  :اما من ذكر دورات اخرى غير السابقة فكانت كالتالي
 البحرين اليمن  المغرب  لبنان  األردن مصر 

نسبة من 

 حضر

دورات 

 اخرى

21.5 31.7 16 5.3 23.5 12 

نجد ان نسبة المشاركة في دورات اخرى كانت ضعيفة الى حٍد ما وانحصرت تلك المشاركة 

في دورات تنمية المهارت الصحفية والعمل الصحفي ودورات سياسية مثل متابعة االنتخابات 
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رات للصحفيين من دولة الى وبعض الدورات االجتماعية وقد تباينت النسب التي اعطت تلك الدو

  :اخرى كما سيوضح الجدول التالي
 البحرين اليمن  المغرب  لبنان  األردن مصر 

 45.4 37.2 33.3 27.3 73.7 33.3 تنمية المهارات الصحفية 

 18.1 25.5 33.3 18.2 15.8 33.3 دورات قانونية

دورات اجتماعية وحقوق 

 انسان 

33.3 7.9 27.3 33.3 17.6 36.4 

 - 21.4 - - - - دورات ادارة

  -  -  -  -  2.6  -  العمل البيئي

  31.2  -  -  -  -  -  دورات توعية 

نجد ان أكثر الدول مشاركة في دورات تنمية المهارات الصحفية كانت االردن بنسبة 

أما بالنسبة لدورات حقوق االنسان فنجد ان اعلى نسبة %) 45.4(يليها البحرين بنسبة %) 73.7(

لكل %) 33.3(يليها كل من مصر والمغرب بنسبة %) 36.4( البحرين حيث بلغت فيها لدولة

والعمل البيئي في %) 21.4(منهما وباقي الدورات انقسمت بين دورات ادارة في اليمن بنسبة 

  %). 31.2(ودورات توعية في البحرين بنسبة %) 2.6(االردن بنسبة 

 :مهنياما بالنسبة للجهات المتخصصة في تنمية العمل ال

نجد ان المؤسسات الرسمية لها دور فقط في دولة مصر واالردن والبحرين ولم يكن 

لمؤسسات المجتمع المدني أي دور في لبنان او حتى المؤسسات الرسمية وانما كانت الجهات 

الصحفية هي التي تقوم بالدور االكبر وكانت دولة البحرين هي الدولة التي تلعب فيها مؤسسات 

 . مدني الدور االكبرالمجتمع ال

  : كانت مركزة في بعض الجهات بعينها واختلفت من دولة الخرى كما سيوضح الجدول التالي

 البحرين اليمن المغرب لبنان األردن مصر الجهة

 80 58.8 18.2 - 18.2 47.1 مؤسسات مجتمع مدني

 20 - - - 18.2 25 مؤسسات رسمية

 - 2.9 9.1 54.5 36.7 - جهات صحفية

 - 2.9 9.1 18.2 9.1 - ات دوليةجه

  -  29.4  -  27.3    -  مؤسسات تعليمية

אא 566 



نجد ان الدول العربية اختلفت فيما بينها من حيث الجهات المتخصصة في تنمية المهارات 

اما دولة االردن %) 47.1(فنجد أن مصر كانت مؤسسات المجتمع  المدني هي االكبر نسبة 

%)  36.7(كبر في تنمية مهارات العمل الصحفي فكانت الجهات الصحفية هي النسبة اال

أما بالنسبة لدولة لبنان فلم يكن لمؤسسات %) 18.2( ومؤسسات المجتمع المدني كانت بنسبة 

( المجتمع المدني دور وانما كانت الجهات الصحفية هي االكبر نصيباً في تلك العملية بنسبة 

لمدني كانت االولى في الترتيب بنسبة وبالنسبة للمغرب فكانت مؤسسات المجتمع ا%) 54.5

ودولة اليمن كانت مؤسسات المجتمع المدني هي االولى على االطالق بنسبة %).18.2(

والبحرين كانت %) 29.4( والتي تليها مباشرة كانت المؤسسات التعليمية بنسبة %) 58.8(

سات الرسمية بنسبة تليها المؤس%) 80(مؤسسات المجتمع المدني فيها هي االولى ايضاً بنسبة 

)20 .(%  

  :الدراية بالقوانين الحاكمة للعمل الصحفي

نجد ان الدراية بالقوانين الحاكمة للعمل الصحفي تفاوتت من دولة الخرى وتلك الدراية ايضاً 

  .اثرت على العمل الصحفي ذاته لكل من الصحفيين والتعامل مع قضايا بعينها
   

البحرين اليمن المغرب  ن لبنا األردن مصر الدراية بالقانون 

 22 24.5 31.6 26.4 34.7 19.6 نعم

 20 17.6 10.5 17.9 25.7 18.7 ال 

 46 58.8 57.9 55.7 38.6 60.7 الى حٍد ما

  

نجد ان اعلى الدول التي يعلم الصحفي بها القوانين التي تحكم العمل هي االردن بنسبة 

ثم %) 24.5(ثم اليمن بنسبة %) 26.4(ن بنسبة ثم لبنا%) 31.6(يليها المغرب بنسبة %) 34.7(

وكانت نسب عدم الدراية %) 19.6(وتأتي مصر في اخر الترتيب بنسبة %) 22(البحرين بنسبة 

في نفس المستوى تقريباُ حيث كانت االردن االولى يليها البحرين ثم مصر االمر الذي يدعو الى 

  . كل من مصر والبحرينالتركيز على دورات التوعية بالقوانين الصحفية في

 :اما بالنسبة الى القوانين التي تعوق العمل الصحفي فكانت على النحو التالي

القيود الممثلة على الصحافة نجدها هنا متقاربة النسب جداً والفارق بين الدول بسيط ما بين 

   .أي ان الدول العربية هنا تمثل قوانينها قيود على العمل الصحفي بشكل متقارب% 1-2
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البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر القانون يشكل قيد

 26 49 42.1 23.6 41.6 43.9 نعم

 42 29.4 42.1 57.5 47.5 37.4 ال

يليها مصر %) 49(نجد ان أكثر الدول التي يمثل القانون عائق لديها كانت اليمن بنسبة 

والبحرين بنسبة %) 41.6(دن بنسبة يليها االر%) 42.1(يليها المغرب بنسبة %) 43.9(بنسبة 

  %) 23.6( واالقل على االطالق كانت لبنان ومثلت نسبتها %) 26(

  .ولكن أكثر الدول التي تمثل قوانينها قيود على الصحفيين كانت مصر واقلها لبنان

 :المشكالت التي تواجه الصحفي في عمله

 القانونية وقصور محددات نجد ان المشكالت التي تواجه الصحفي تتلخص في ضعف البنية

العمل الصحفي والمشكالت داخل الصحف ذاتها وصعوبة الحصول على المعلومات باالضافة الى 

  .قانون الطوارئ والتي اشار اليه الصحفيون المصريون فقط
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر المشكلة

 60 51 34.8 20 32.7 35.5 ضعف البنية القانونية

 40 45.5 21.7 20 21.4 33.5 ور محددات العمل الصحفىقص

 - - - 60 28.6 - مشكالت داخل الصحف

 - 9 21.7 - 14.3 - الحصول على المعلومات 

  -  -  -  -  -  16.7  قانون الطوارئ

ومن خالل الجدول السابق نجد ان ضعف البنية القانونية كانت بنسبة عالية جداً في البحرين 

وبعد ذلك تأتي المغرب بنسبة %) 35.5(ثم مصر بنسبة %) 51(ن بنسبة يليها اليم%) 60(

وكذلك نجد ان قصور محددات العمل الصحفي كانت في اليمن بنسبة كبيرة وصلت %) 34.8(

هذا باالضافة الى %) 33.5(ثم بعد ذلك مصر بنسبة %) 40(يليها البحرين بنسبة %) 45.5(الى 

وصعوبة %) 60(ولبنان بنسبة %) 28.6(دن بنسبة المشكالت داخل الصحف في كل من االر

واليمن %) 21.7(والمغرب بنسبة %) 14.3(الحصول على المعلومات في كل من االردن بنسبة 

  %).16.7(هذا باالضافة الى قانون الطوارئ في مصر بنسبة %). 9(بنسبة 
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 :الجهود التدريبية لزيادة الوعي القانوني
البحرين اليمن المغرب  بنان ل األردن مصر هل توجد جهود؟؟

 14 11.8 21.1 4.7 6.9 4.4 نعم

 86 85.3 76.3 95.3 92.1 93.5 ال

نجد ان معظم الدول العربية هنا يوجد بها جهود تدريبية ولكن بنسب قلية جداً واعلى نسبة 

  . من جملة الذين قالوا انه يوجد جهود تدريبية%) 22(فيها ال تتجاوز 

%) 21.1(ق نجد ان أكثر الدول التي بها جهود تدريبية هي المغرب بنسبة ومن الجدول الساب

  %). 4.4(واقل تلك الدول هي مصر بنسبة 

وبالنسبة لتلك الجهود المبذولة كانت للدورات الصحفية والندوات والمؤتمرات فنجد ان مصر 

انقسمت تلك والغرب %)66.7(والمؤتمرات بنسبة %) 33.3(كانت الجهود فيها للدورات بنسبة 

%) 66.7(لكل من الدورات والندوات أما اليمن فكانت الندوات فيها بنسبة %) 50(النسبة ما بين 

  %). 33.3(والمؤتمرات بنسبة 

  :اما تعزيز الخلفية القانونية من خالل بعض االفكار فكانت كالتالي

رأي المشاركين بالنسبة للمحاضرات كانت النسب متفاوتة ما بين المركز االول واالخير في 

  . في دورات الصحفيين على مستوى الدول المشاركة هنا

  المحاضرات

البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر المحاضرات 

 6 27.5 7.9 20.8 7.9 15.9 االول

 28 7.8 21.1 8.5 26.7 14 االخير

 االول في من الجدول السابق نجد ان المحاضرات لم تحصل على نسبة عالية في المركز

في اليمن واقل نسبة حصلت عليها كانت %) 27.5(كافة الدول واقصى نسبة حصلت عليها كانت 

  .في البحرين%) 6(

  : تدريب على كيفية التعامل مع القوانين

البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر كيفية التعامل مع القوانين 

 18 46.1 18.4 37.7 10.9 29 االول

 44 16.7 73.7 24.5 52.5 20.6 االخير
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نجد هنا ان كيفية التعمل مع القوانين كانت افضل بكثير من المحاضرات في تعزيز الخلفية 

ولبنان %) 46.1(القانونية فكانت النسبة هنا عالية ففي اليمن وصلت نسبتها في المركز االول 

  %)29(ومصر بنسبة %) 37.7(بنسبة 

 :نماذج محاكاة

نماذج 

 محاكاة

 البحرين اليمن  المغرب  لبنان  األردن رمص

 4 9.8 2.6 8.5 4 11.2 االول 

 14 12.7 23.7 8.5 27.7 12.1 االخير

نجد هنا ان نماذج المحاكاة أقل ايضا من كيفية التعامل مع القوانين وانما جاءت اعلى نسبة 

بنان فكانت بنسبة في اليمن اما ل%) 9.8(في مصر والدولة التالية كانت بنسبة %) 11.2(هنا 

  .لكل منهما%) 4( وكانت البحرين واالردن أقل نسبتين بنسبة %) 8.5(

 :المطبوعات االرشادية

المطبوعات 

 االرشادية

 البحرين اليمن  المغرب  لبنان  األردن مصر

 20 7.8 13.2 13.2 10.9 22.4 االول 

 8 5.9 15.8 7.5 19.8 11.2 االخير

شادية كانت مثل نماذج المحاكاة فكانت النسبة االعلى فيها نجد هنا ان المطبوعات االر

%) 20(لكل منهما والبحين بنسبة %) 13.2(في مصر يليها المغرب ولبنان بنسبة %) 22.4(

  %) 7.8( واقل نسبة كانت اليمن بنسبة 

االمر الذي يدعو الى ان أكثر البنود التي دعمت من قبل المشاركين كانت التدريب على 

  .لتعامل مع القوانين يليها المطبوعات االرشادية يليها نماذج المحاكاهكيفية ا

  :الدورات الصحفية التي توجه للصحفيين

اختلف المشاركون فيما بينهم في وجود او عدم وجود تلك الدورات فكانت النسبة الغالبة في 

%) 66(وكذلك مصر بنسبة %) 60(البحرين تقول انه توجد دورات صحفية وذلك بنسبة 

اما المغرب فكانت أكثر من ذلك في وجود دورات تدريبية %) 59.5(واالردن ايضا بنسبة 

اما بالنسبة لليمن فكانت بنسبة %) 61.2(اما لبنان فكانت بنسبة %) 80.2(للصحفيين بنسبة 
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أي ان أكثر الدول التي يوجد بها دورات للصحفيين كانت المغرب واليمن يليها مصر %) 77.5(

  %).66(بنسبة 

  :تقييم الدورة

  :كان تقييم الدورة من عدة جوانب كما سيوضح في الجداول التالية

  :التكلفة وشروط القبول

كان تقييم الدورة من جانب شروط القبول والتكلفة متفاوتاً ولكن ليس ببعيد وانما كانت النسب 

عف كانت في البحرين متقاربة بين كافة الدول وجاء هذا الشرط ضعيفاً أكثر منه قوياً ونسبة الض

  %).31.4(وقبلهما اليمن بنسبة %) 22.4(ومصر%) 25.7(واالردن %) 30(

  . أي ان هذا الشرط كان ضعيفاً على المستوى العام للدورات
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 30 31.4 18.4 13.2 25.7 22.4 ضعيف

 30 17.6 15.8 15.1 23.8 17.8 جيد

  :لجهات القائمة على التنظيم طبيعة ا-

كان التقييم للجهات المنظمة للدورات متقارباً الى حٍد ما بين جيد وضعيف على مستوى الدول 

%) 18.8(واالردن %) 21.1(والمغرب %)27.5(جميعاً فنجد مثالً انه ضعيف في اليمن بنسبة 

  ).%4.7(وكانت أقل الدول تصويتاً لضعيف هي لبنان بنسبة %) 16.7(ومصر 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 14 27.5 21.1 4.7 18.8 16.7 ضعيف

 36 19.6 23.7 23.6 27.7 27.1 جيد

  :مدى االستفادة من الدورة

اما بالنسبة لمدى االستفادة من الدورة فكانت بنسبة ضعيف أكثر منه جيد بالنسبة للدول 

لمصر والذي استفاد وقال ان استفادته %) 15(ان المشاركة فنجد ان من استفاد بنسبة جيد ك

%) 33.7(لمصر ايضاً وهكذا فاالردن كانت االستفادة بتقدير ضعيف كانت %) 29(ضعيفة كانت 

ولكن أكثر الدول استفادة بنسبة جيد هي البحرين بنسبة %) 17.8(اما االستفادة بوزن جيد فكانت 

  %). 7.9(مغرب بنسبة واقل الدول استفادة بنسبة جيد كانت ال%) 36(
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البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 12 34.3 18.4 8.5 33.7 29 ضعيف  - ت

 36 21.6 7.9 14.2 17.8 15 جيد

  :دورها في الترقي

%) 30(كان دور تلك الدورات في الترقي ضعيف للغاية حيث ان درجة ضعيف لم تقل عن 

واكثر الدول التي %) 31.1(  هي لبنان بنسبة في كافة الدول وكانت أقل الدول اعطت ضعيف

ثم مصر بنسبة %) 55.3(ثم المغرب بنسبة %) 71.6(اعطت ضعيف كانت اليمن بنسبة 

  %).38(والبحرين بنسبة %) 54.5(ثم االردن بنسبة %) 55.1(
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 38 71.6 55.3 31.1 54.5 55.1 ضعيف

 12 2 2.6 5.7 12.9 2.8 جيد

  :امكانية توفير فرص عمل

كانت الدورات في توفير فرص العمل متقاربة لدورها في الترقي حيث ان نسبة ضعيف 

فنجد ان نسبة الضعيف في اليمن كانت %) 14(ونسبة الجيد لم تزد عن %) 40(ايضاً لم تقل عن 

ايضاً كانت نسبة الضعيف والمغرب %) 3.9(بينما نسبة الجيد في نفس الدولة كانت %) 69.6(

ونسبة الضعيف في لبنان كانت . بينما جيد فلم تحصل على أي نسبة على االطالق%) 60.5(فيها 

  %).1(بينما نسبة الجيد لم تزد عن %) 39.6(

أي ان تلك الدورات في توفير فرص العمل ضعيفة جداً وربما لم توفر فرص عمل نهائياً 

  .لدول المشاركةألي ممن اشترك فيها على مستوى ا
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر  

 44 69.6 60.5 39.6 53.5 50.7 ضعيف

 14 3.9 - 0.9 11.9 2.8 جيد
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  :نوعية المدربيين

يمكن كانت نوعية المدربين لم تكن في مثل حظ العوامل السابقة وانما كانت نسب الضعيف 

%) 2.8(بينما لبنان %) 10.3(ضعيف في مصر فكانت نسبة  % 15 و 10 و 5فيها ما بين 

واالردن بنسبة %) 16(والبحرين ضعيف بنسبة %) 5.3(بينما المغرب %) 26.5(واليمن بنسبة 

)12.9 .(%  

أي ان %) 24.5(ولبنان بنسبة %) 23.8(واالردن %) 16.8(اما نسبة جيد في مصر نجدها 

ربين كان افضل من الترقي والوصول هذا العنصر جيد أكثر مما سبق من حيث ان اختيار المد

  . لوظيفة من خالل تلك الدورات
البحري اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر  

 ن

 16 26.5 5.3 2.8 12.9 10.3 ضعيف

 26 10.8 15.8 24.5 23.8 16.8 جيد

  :طرق ووسائل التدريب

جيد بنسبة كانت نسبة الضعيف والجيد هنا متقاربة الى حٍد ما حيث انه في مصر كان 

بينما الضعيف %) 17.8(واالردن كانت نسبة الجيد فيها %)13.1(بينما ضعيف بنسبة %) 14(

ولكن في كل من المغرب %) 8.5(والضعيف %) 7.5(ولبنان هكذا نسبة الجيد %) 20.8(كانت 

%) 39.2(واليمن كانت نسبة الجيد والضعيف متباعدة الى حٍد ما فكانت نسبة الجيد في اليمن 

  %).5.3(والضعيف %) 13.2(والمغرب كذلك نسبة الجيد فيها %) 9.8(ما نسبة الضعيف بين

  .أي ان هذا العنصر به اختالف فيما بين الدول عن باقي العناصر والعوامل االخرى السابقة
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 30 39.2 13.2 7.5 20.8 13.1 ضعيف

 20 9.8 5.3 8.5 17.8 14 جيد

  :المدة الزمنية للدورة

من المشاركين %) 45(كانت المدة الزمنية للدورة في معظم االحوال مناسبة لما يقرب من 

ونسبة الجيد %) 16.8(في الدورات فنجد في مصر ان المدة الزمنية للدورة كانت ضعيفة بنسبة 
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ولبنان نسبة %) 12.9(والمقبول %) 22.8(بينما االردن كانت نسبة الجيد فيها %) 20.6(فيها 

بينما %) 5.3(لكل منهما والمغرب كان الجيد فيها بنسبة %) 15.1(الجيد مساوية لنسبة المقبول 

أي ان مشاركي المغرب كانوا أكثر رفضا للمدة الزمنية في الدورة عنها %) 18.4(المقبول بنسبة 

ة المقبول بها كانت في مصر واالردن والبحرين وانما ما يقرب منها هي اليمن حيث ان نسب

  %).  9.8(والجيد نسبته %) 32.4(

البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 18 32.4 18.4 15.1 12.9 16.8 ضعيف

 18 9.8 5.3 15.1 22.8 20.6 جيد

  :توقيت عقد الدورة

ي اما بالنسبة لتوقيت عقد الدورة فكانت ضعيفة أكثر منها جيدة حيث ان نسبة ضعيف كانت ف

واالردن كانت نسبة جيد فيها اعلى من نسبة %) 11.2(بينما الجيد فكانت %) 12.1(مصر 

بينما %) 9.4(ونسبة الجيد في لبنان كانت . على الترتيب%) 19.8%). (10.9(ضعيف بنسب 

بينما الجيد %) 23.5(واليمن ايضا كانت نسبة المقبول فيها %) 14.2(نسبة المقبول كانت 

  %).  5.3( بينما نسبة الجيد %) 18.4(انت نسبة مقبول فيها والمغرب ك%) 6.9(

البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 16 23.5 18.4 14.2 10.9 12.1 ضعيف

 14 6.9 5.3 9.4 19.8 11.2 جيد

بالنسبة لتقييمات اخرى للدورة فكانت في البحرين غير موجود بها أي تقييمات اخرى اما 

فكان التقييم االخر هو االعالن عن مواعيد الدورة وشروط االلتحاق بها اما النسبة بالنسبة لمصر 

لالردن فكانت تقييماتهم مركزة في ان التدريب مختلف عن الواقع وانه ال يوجد متخصصين في 

هذا المجال،والمغرب تقييمهم اقتصر على انه ال يجب االقتصار على اسماء صحفية بعينها اما 

ها اقتصر على عدم التوفيق في اختيار بعض موضوعات التقييم وايضا تدخل الواسطة لبنان فتقييم

 . في اختيار المشاركين في هذه الدورات
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 :اعداد ادلة استرشادية للصحفيين

كان اعداد ادلة استرشادية ضروري في كافة الدول العربية والتي لم تقل نسبتها عن 

)75.(%  
البحرين يمن الالمغرب  لبنان  األردن مصر  

 76 85.3 86.8 86.8 87.1 79.4 ضروري

 22 13.7 10.5 13.2 12.9 16.8 غير ضروري

 :بالنسبة لطريقة توزيع ادلة استرشادية على الصحفيين

  : توزع مجانا لكافة الصحفيين-

كان توزيع االدلة االسترشادية مجاناً هام بنسب متفاوتة بين الدول ولكن لم تقل تلك النسب 

يليها البحرين %) 56.4(واعلى نسبة لالردن %) 40.1(وكانت أقل نسب لمصر %) 40(عن 

على %) 50(و %) 52.6(ثم المغرب واليمن بنسب %) 53.8(يليها لبنان بنسبة %) 56(بنسبة 

  .التوالي
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 56 50 52.6 53.8 56.4 40.1 هامة بنسبة 

  " مجاناً"ى طلب الصحفي  توزع بناءعل-

كانت فكرة ان توزع مجاناً حين يطلبه الصحفي أقل حظاً من العنصر السابق حيث ان اعلى 

  %). 17.9(وهي البحرين واقل نسبة فيها للبنان %) 30(نسبة فيها ال تتجاوز 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 30 20.6 21.1 17.9 26.7 22.4 هامة بنسبة 

  : تباع بثمن رمزي-

بالنسبة لبيع االدلة بثمن رمزي للصحفيين لم تلق قبوالً حيث لم تزد اعلى نسبة لها عن 

%) 20.8(وكانت لمصر وبينهما لالردن نسبة %) 15(وكانت لدولة اليمن واقل نسبة %) 25.5(

  %). 22(والبحرين بنسبة %) 21.1(والمغرب نسبة %) 15.1(ولبنان 
البحرين اليمن المغرب  ن لبنا األردن مصر 

 22 25.5 21.1 15.1 20.8 15 هامة بنسبة 
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  : تباع بخصم خاص للصحفي-

بالنسبة للبيع بخصم خاص للصحفيين فكانت أقل حظا مما سبقها حيث ان اعلى نسبة حصلت 

وتأتي في ذيل الدول المغرب بنسبة %) 16.8(للبحرين يليها االردن بنسبة %) 18(عليها هي

)2.6(%  
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 18 8.8 2.6 10.4 16.8 12.1 هامة بنسبة 

  : تباع بسعر التكلفة-      

اما للبيع بسعر التكلفة للصحفيين فكانت نسبها متقاربة بين الدول فكانت لالردن بنسبة 

والمغرب %) 20.8(ولبنان بنسبة %) 21.6(واليمن بنسبة %) 25.2(ومصر بنسبة %) 32.7(

  %).16(واخيراً البحرين بنسبة %)18.4(بنسبة 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 16 21.6 18.4 20.8 32.7 25.2 هامة بنسبة 

 :اولويات المشاركة في الدورات

  رفع الكفاءة المهنية

حيث بلغت نسبة كان عنصر رفع الكفاءة المهنية هام بالنسبة الولويات المشاركة في الدورات 

%) 80.2(في اليمن و %) 84.3(في البحرين و %) 86(في المغرب و%) 92.1(اهميته الى 

  %). 68.2(لالردن وتأتي في نهاية الترتيب مصر بنسبة 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 86 84.3 92.1 77.4 80.2 68.2 ضروري 

 - 2 - 4.7 4 1.9 غير ضروري

  :ي القانونيزيادة الوع

زيادة الوعي القانوني لم يكن في مثل مستوى رفع الكفاءة المهنية وانما أقل قليالً حيث ان 

وفي المغرب بنسبة %) 74.3(وفي االردن بنسبة %) 82.4(اهميته القصوى في اليمن بنسبة 

وتأتي في النهاية لبنان بنسبة %) 61.7(ومصر بنسة %) 68(والبحرين بنسبة %) 68.4(

)51.9.(%  
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البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 68 82.4 68.4 51.9 74.3 61.7 ضروري 

 - - - 5.7 3 0.9 غير ضروري

  :زيادة المهارات التقنية

ان زيادة المهارات التقنية اختلف عليها المشاركون في الدول ولكن بفارق بسيط ولكن اتفاقهم 

لنسب فنجد انه ضروري بالنسبة لليمن بنسبة في الضرورة واضح ولكن االختالف في ا

واالردن بنسبة %) 60.4(ولبنان بنسبة %)60.5(وبالنسبة للمغرب كانت اهميته بنسبة %) 70.6(

  %).54.2(وتأتي في النهاية مصر بنسبة %) 57.4( 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 56 70.6 60.5 60.4 57.4 54.2 ضروري 

 8 2 - 7.5 11.9 11.9 يغير ضرور

  :عوامل نجاح المدرب

  :ان يكون من الشخصيات العامة

لم تكن الشخصيات العامة هي االهم في نجاح المدرب حيث ان النسب التي تم وضعها 

  .  وذلك في اليمن%) 39.2(اشارت الى ان الشخصيات العامة لم تحظ على اهتمام أكثر من 
البحرين  اليمنالمغرب  لبنان  األردن مصر 

 12 39.2 18.4 20.8 20.8 29.9 الوزن االول 

 54 4.9 15.8 18.9 26.7 24.3 الوزن االخير 

  :ايصال االفكار والشرح

لليمن %)27.5(كان ايصال االفكار والشرح قليل االهتمام به حيث ان اعلى نسبة له كانت 

%) 62.4(وزن االخير بنسبة وهي االردن بينما كان في ال%) 3(واقل نسبة له في الوزن االول 

  .  في لبنان%) 40.6(في المغرب و %) 65.8(في االردن و
 

אא   577 



  البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 
 

 10 27.5 15.8 24.5 3 24.3 الوزن االول 

 40 7.8 65.8 40.6 62.4 24.3 الوزن االخير 

  :ان يكون ذو خبرة

 كما اشارت النسب في الجدول في معظم الدول حيث الخبرة لم تكن امراً اساسيا في المدرب

في االردن وجاء في الوزن %) 8.9(في لبنان واقل نسبة هي %) 34(ان اعلى نسبة له كانت 

في المغرب واقل نسبة في المركز %) 57.9(في االردن و %) 61.4(االخير بنسب اعلى وهي 

  .  وهي اليمن%) 2.9(االخير كانت 
البحرين اليمن لمغرب ا لبنان  األردن مصر 

 18 14.7 15.8 34 8.9 11.2 الوزن االول 

 12 2.9 57.9 23.6 61.4 15 الوزن االخير 

  :توافق افكاره مع افكاري

لم تكن توافق افكار المدرب هي اساس نجاح المدرب على االطالق حيث ان النسبة في 

%) 24.8(واالردن %) 28.9(الوزن االول كانت قليلة للغاية ففي المغرب اعلى نسبة وهي 

وكان الوزن االخير هكذا ايضا فنسبه كانت %) 6(والبحرين %) 6.5(ومصر %) 17.9(ولبنان 

  .للمغرب%) 15.8(في االردن و%) 26.7(في مصر و%) 18.7(قليلة فجاء بنسبة 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 6 2 28.9 17.9 24.8 6.5 الوزن االول 

 40 8.8 15.8 10.4 26.7 18.7 ن االخير الوز

  :ان يشجع الحوار والنقد

لم تكن لغة الحوار والنقد والمناقشة ذو اهمية لدى المتدربين حيث بلغت تلك النسب اقصى 

بينما جاء في الوزن الخامس بنسبة %) 1(في البحرين واقلها في االردن %) 12(درجاتها 

  . في البحرين%) 30(و للمغرب %) 31.6(في االردن و%) 56.4(
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البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 12 3.9 7.9 8.5 1 7.5 الوزن االول 

 30 14.7 31.6 28.3 56.4 18.7 الوزن االخير 

  :لغة سليمة ومفهومة

كانت اللغة السليمة والمفهومة نفس ما جاء تقريبا في النقد والحوار حيث ان اعلى نسبة كانت 

في الوزن االول بينما جاء في الوزن الثالث بنسبة %) 13.2(البحرين والمغرب في %) 18(

  %).32.4(واليمن %) 39.5(في االردن والمغرب %) 53.5(
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 18 2 13.2 8.5 4 8.4 الوزن االول 

 12 32.4 39.5 23.6 53.5 15 الوزن االخير 

  :ران يكون حسن المظه

%) 28.9(كان مظهر المدرب الى حٍد ما مقبول لدى المغرب وجاءت نسبته في الوزن االول 

بينما لم يكن هناك قبول في كل من البحرين %) 18.9(ولبنان بنسبة %)20.8(واالردن بنسبة 

  . على التوالي في الوزن االول%) 9.8(و %) 8(واليمن بنسب 
حرينالب اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 8 9.8 28.9 18.9 20.8 15.9 الوزن االول 

 26 22.5 5.3 9.4 19.8 16.8 الوزن االخير 

  :ان يكون ذو درجة علمية عالية

الدرجة العلمية كانت مقبولة أكثر من المظهر لدى الدول العربية حيث بلغت نسبة الوزن 

 يلق قبوالً في البحرين بينما لم%) 20.6(ومصر %) 29.7(واالردن %) 26.5(االول في اليمن 

  .في الوزن االول%) 8(والتي كانت نسبتها 

  
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 8 26.5 10.5 17.9 29.7 20.6 الوزن االول 

 52 14.7 15.8 11.9 14.9 16.8 الوزن االخير 
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  : أكثر الموضوعات التي تحتاج الى تدريب فيها-

  :القواعد العملية

أكثر الموضوعات التي يحتاجها الصحفي للتدريب فيها متقاربة النسب بين كافة الدول كانت 

و %) 20.8(و %) 17.8(وهنا في القواعد العملية نجد ان مصر ولبنان واليمن متقاربين بنسب 

  %). 4(على التوالي في الوزن االول بينما البحرين كانت النسبة فيها %) 16.7(
البحرين اليمن رب المغ لبنان  األردن مصر 

 4 16.7 15.8 20.8 12.9 17.8 الوزن االول

 30 23.5 50 21.7 36.6 17.8 الوزن االخير

  :خبرات عملية للصحفيين

في الوزن االول %) 42.5(الخبرات العملية كانت أكثر انقساماً حيث نجد انها في لبنان بنسبة 

 ما متقاربة حيث نجد ان مصر ولكن في باقي الدول الى حٍد%) 5.3(بينما في المغرب 

  %). 11.8(واليمن %) 16.8(
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 10 11.8 5.3 42.5 7.9 16.8 الوزن االول 

 28 25.5 31.6 12.3 31.7 26.2 الوزن االخير 

  :االطار القانوني الحاكم للمؤسسات الصحفية

الخامس أكثر مما جاء في الوزن االول حيث انه في االطار القانوني الحاكم جاء في الوزن 

ولبنان الى %) 26.2(ومصر وصل الى %) 32.7(الوزن الخامس في االردن وصل الى 

)23.6.(%  
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر  

 16 8.8 5.3 8.5 5.9 15.9 الوزن االول 

 12 16.7 21.1 23.6 32.7 26.2 الوزن االخير 

  :ب وقواعد االدارة للمؤسسات الصحفيةاسالي

كانت اساليب وقواعد ادارة المؤسسات الصحفية قليلة االهمية بالنسبة للمشاركة في الدورات 

في المغرب بينما كانت %) 7.9(في البحرين واقل نسبة %) 22(حيث ان اعلى نسبة لها كانت 
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في %) 30.2(مرتبة االخيرة الىفي الترتيب االخير بنسب اعلى من ذلك حيث بلغت نسبتها في ال

  %).8.4(لبنان واقل نسبة لها في مصر وهي 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 22 17.6 7.9 13.2 13.9 15 الوزن االول 

 28 21.6 28.9 30.2 29.7 8.4 الوزن االخير 

  :خبرات من مؤسسات دولية
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 44 23.5 15.8 20.8 9.9 13.1 الوزن االول 

 4 3.9 39.5 24.5 38.6 26.2 الوزن االخير 

 : تفضيل المحاضرين-

نجد ان معظم المتدربين لم تكن الجنسية التي يحملها المدرب تعنيهم في شيء حيث ان اهم 

تمت بالجنسية من ذلك المعلومات التي يستطيع ان يشرحها للمتدربين فيما عدا البحرين التي اه

  %).52(واالجنبية بنسبة %) 44(العربية بنسبة 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر  

 4 67.6 71.7 67 63.4 56 عدم االهتمام بالجنسية

 44 26.5 28.9 12.3 19.8 29 العربي 

 52 5.9 - 20.8 16.8 13.1 االجنبي

نت تقريباً متشابهة حيث أن المبحوثين في اليمن اما بالنسبة لمدة الجلسة واليوم والدورة فكا

 ساعة اما مدة اليوم التدريبي فكان 2 ساعة والحد االقصى لها 1حددوا مدة الجلسة كحد ادنى بـ 

 ايام واكثر 8 ساعات كحد اقصى اما عدد ايام الدورة فكانت أكثر من 6 ساعات كحد ادنى و4

  . ايام كحد اقصى8من  

لسة واليوم والدورة فكانت تقريباً متشابهة حيث أن مبحوثي المغرب اما بالنسبة لمدة الج

 ساعة اما مدة اليوم التدريبي فكان 1 ساعة والحد االقصى لها 1حددوا مدة الجلسة كحد ادنى بـ 

 ايام كحد ادنى  واكثر 7 ساعات كحد اقصى اما عدد ايام الدورة فكانت 6 ساعات كحد ادنى و7

  . ايام كحد اقصى8من  
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ما بالنسبة لمدة الجلسة واليوم والدورة فكانت تقريباً متشابهة في لبنان حيث حددوا مدة ا

 ساعات 4 ساعة اما مدة اليوم التدريبي فكان 2 ساعة والحد االقصى لها 1الجلسة كحد ادنى بـ 

 ايام 8 ايام، واكثر من  8 ساعات كحد اقصى اما عدد ايام الدورة فكانت أكثر من 8كحد ادنى و

  .حد اقصىك

اما بالنسبة لمدة الجلسة واليوم والدورة فكانت تقريباً متشابهة في االردن حيث حددوا مدة 

 ساعات 6 ساعة اما مدة اليوم التدريبي فكان 1 ساعة والحد االقصى لها 1الجلسة كحد ادنى بـ 

 ايام 8من   ايام، واكثر 8 ساعات كحد اقصى اما عدد ايام الدورة فكانت أكثر من 7كحد ادنى و 

  .كحد اقصى

اما بالنسبة لمدة الجلسة واليوم والدورة فكانت تقريباً متشابهة في مصر حيث حددوا مدة 

 ساعات 8 ساعة اما مدة اليوم التدريبي فكان 1 ساعة والحد االقصى لها 1الجلسة كحد ادنى بـ 

 ايام 8، واكثر من   ايام8 ساعات كحد اقصى اما عدد ايام الدورة فكانت أكثر من 8كحد ادنى و

  .كحد اقصى

اما بالنسبة لمدة الجلسة واليوم والدورة فكانت تقريباً متشابهة في البحرين حيث حددوا مدة 

 ساعة اما مدة اليوم التدريبي فكان 3 ساعة والحد االقصى لها 1/2الجلسة كحد ادنى بـ 

 ايام، واكثر 8كثر من  ساعات كحد اقصى اما عدد ايام الدورة فكانت أ3ساعات كحد ادنى و8

  . ايام كحد اقصى8من  

  :وسائل التدريب المناسبة

  :ورش عمل تتوصل الى تطبيقات

نجد ان ورش العمل لم تلق قبوالً لدى المشاركين سوى في لبنان تقريباًحيث بلغت نسبتها 

%) 27.1(ولكنها جاءت في الوزن االخير بنسب اكبر وهي %) 29.9(ومصر بنسبة %) 36.8(

  .لالردن%) 40.6(للمغرب و %) 63.2(ولمصر 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 6 14.7 18.4 36.8 9.9 29.9 الوزن االول 

 28 18.6 63.2 31.1 40.6 27.1 الوزن االخير 
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  : حلقات نقاش

في البحرين بينما جاءت في المرتبة %) 12(اعلى نسبة وصلت لها ورش العمل كانت 

واقل نسبة في %) 33.7(وفي االردن %) 18(سبة اعلى في البحرين ايضا وهي االخيرة بن

  %). 9.8(الترتيب االخير كانت اليمن 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 12 6.9 7.9 11.3 4 9.3 الوزن االول 

 18 9.8 31.6 17.9 33.7 14 الوزن االخير 

  :زيارات ميدانية

في المرتبة %) 23.4(دول التي ايدت الزيارات الميدانية وذلك بنسبة كانت مصر هي أكثر ال

االولى بينما في البحرين ولبنان والمغرب لم تلق تلك الفكرة قبوالً حيث بلغت نسبتهم على التوالى 

)4(% ،)5.7(% ،)7.9.(%  
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 4 10.8 7.9 5.7 12.9 23.4 الوزن االول 

 26 19.6 34.2 20.8 29.7 15 الوزن االخير 

  س وج مع خبرات متخصصة 

لم يكن لنظام السؤال والجواب اهمية في وسائل التدريب حيث ان اعلى نسبة وصل اليها 

في الترتيب االخير في البحرين ايضا وكان بنسبة %) 20(في البحرين وكان ايضا %) 20(كانت 

  .فى الوزن االخير لالردن%)36.6(وفى الوزن االخير لليمن %)41.2(
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 20 6.9 10.5 12.3 5.9 8.4 الوزن االول 

 20 41.2 18.4 16 36.6 20.6 الوزن االخير 

  تطبيقات باسلوب المحاكاة 

اليها كان التطبيق بأسلوب المحاكاة ليس له مردود لدى المتدربين حيث ان اعلى نسبة وصل 

وهكذا %) 28(في مصر وكان ترتيبه األخير في نفس الدولة بنسبة %) 14(في الترتيب االول 

  %) 32.7(بينما الترتيب االخير %) 5.9(في االردن حيث كان الترتيب االول 

  . أي ان هذه الطريقة لم تكن مطلوبة من جانب المتدربين

אא   583 



  
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 4 5.9 7.9 8.5 5.9 14 ن االول الوز

 - 38.2 13.2 19.8 32.7 28 الوزن االخير 

  :كيفية الحصول على المادة العلمية

  تصلك قبل التدريب 

كان الحصول على المادة العلمية قبل التدريب مفضلة من جانب المتدربين نسب ال تقل عن 

والبحرين بنسبة %) 61.4(حيث ان االردن كانت ترى ان وصولها ضروري بنسبة %) 40(

  %). 47.4(والمغرب بنسبة %) 64(
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 64 46.1 47.4 43.4 61.4 40.5 ضروري

 14 8.8 21.1 25.5 19.8 19.6 غير ضروري

 20 14.7 26.3 28.3 16.8 16.8 ال يشكل فرقاً

  تحصل عليها في بداية الدورة

ليها في بداية الدورة فكانت تلقى استحساناً أكثر من جانب المشاركين اما بالنسبة للحصول ع

اما مصر %) 35.3(فيما عدا اليمن %) 55(حيث ان نسبة من قالوا انها ضرورية لم تقل عن 

  %). 62.3%). (67.3%). (65.4(واالردن ولبنان فكانت على التوالي بنسب 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 56 35.3 57.9 62.3 67.3 65.4 وريضر

 28 9.3 10.5 6.6 10.9 4.7 غير ضروري

 14 11.8 5.3 20.8 10.9 9.3 ال يشكل فرقاً

  تقرير يرسل اليك

فيما عدا %) 45(كان ارسال التقارير ايضا مطلوب من معظم المتدربين بنسب لم تقل عن 

  %). 23.5(اليمن بنسبة 
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البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 50 23.5 64.9 50.9 74.3 46.7 ضروري

 20 6.9 - 10.4 16.8 14 غير ضروري

 22 21.6 24.3 28.3 5 19.6 ال يشكل فرقاً

  يرسل اليك عبر البريد االلكتروني

ومصر %) 15.7(هنا كانت النسب متفاوته حيث ان اليمن كانت ترى انه ضروري بنسبة 

  .أي انه ال يوجد اتفاق حول هذه الوسيلة%) 61.4( بنسبة بينما االردن%) 32.7(بنسبة 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 48 15.7 44.7 36.8 61.4 32.7 ضروري

 26 11.8 10.5 16 16.8 15 غير ضروري

 22 22.5 28.9 36.8 15.8 28 ال يشكل فرقاً

  يرسل عبر البريد مطبوع 

ومصر %) 31.4( ان اليمن كانت ترى انه ضروري بنسبة هنا كانت النسب متفاوته حيث

%) 36(والبحرين بنسبة %) 17(ولبنان بنسبة %) 44.6(بينما االردن بنسبة %) 30.8(بنسبة 

  .أي انه ال يوجد اتفاق حول هذه الوسيلة%) 13.2(والمغرب بنسبة
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 36 31.4 13.2 17 44.6 30.8 ضروري

 40 8.8 23.7 23.6 26.7 16.8 غير ضروري

 20 13.7 23.7 38.7 22.8 25.2 ال يشكل فرقاً

  ارسال النقاط المرجعية

ومصر %) 78.4(هنا كانت النسب متفاوته حيث ان اليمن كانت ترى انه ضروري بنسبة 

%) 82(بنسبة والبحرين %) 42.5(ولبنان بنسبة %) 64.4(بينما االردن بنسبة %) 40.2(بنسبة 

  .أي انه ال يوجد اتفاق حول هذه الوسيلة%) 28.9(والمغرب بنسبة
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البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 82 78.4 28.9 42.5 64.4 40.2 ضروري

 10 1 18.4 12.3 10.9 19.6 غير ضروري

 6 4.9 28.9 24.5 12.9 15 ال يشكل فرقاً

 :مقومات نجاح الصحفي

م مقومات نجاح الصحفي تكمن في القدرات الذاتية للصحفي كما هو موضح من نجد ان اه

  . خالل الجداول التالية كما ان حجم واهمية المؤسسة وعالقات الصحفي االجتماعية والسياسية

ونجد ان نسبة القدرات الذاتية في هام جدا على كل الدول ومنها مصر واالردن بنسب 

  %).38(انت واقل نسبة ك%)92.1(و %) 86.9(

  :القدرات الذاتية للصحفي
 البحرين اليمن  المغرب  لبنان  األردن مصر 

 38 66.7 94.7 90.6 92.1 86.9 هام جداً

 10 1 2.6 1.9 - 0.9 محدود األهمية

  :حجم واهمية المؤسسة

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

% ) 50(والمغرب نسبتها %) 60.4( ولبنان نسبتها % ) 57.5(واالردن نسبتها % ) 39.3(

  % ).62(والبحرين %) 56.9(واليمن 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر  

 62 56.9 50 60.4 57.5 39.3 هام جداً

 8 1 7.5 0.9 4 13.1 محدود األهمية

  :عالقاته السياسية واالجتماعية

وفي االردن %) 61.7( العالقات السياسية واالجتماعية هامة جداًحيث ان في مصرونجد ان

  %).57.9(والمغرب ) 77.2(
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البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 20 24.5 57.9 55.7 77.2 61.7 هام جداً

 50 3.9 7.9 11.3 5 10.3 محدود األهمية

  :ثروته ووضعه االجتماعي

مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها نجد هنا ان النسب 

واليمن % ) 7.9(والمغرب نسبتها %) 12.3( ولبنان نسبتها %) 2.8( واالردن نسبتها %) 14(

  %) 48( والبحرين % ) 52.9(

  .أي ان الثروة ال تمثل قيمة في نجاح الصحفي في معظم االراء فيما عدا البحرين
البحرين اليمن المغرب  لبنان  ناألرد مصر 

 48 52.9 7.9 12.3 2.8 14 هام جداً

 16 8.8 57.9 56.6 41.6 41.1 محدود األهمية

  :المناخ السياسي واالجتماعي

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

%) 68.4( والمغرب نسبتها % ) 44.3(نسبتها ولبنان %) 80.2( واالردن نسبتها %) 63.6(

  %) 26( والبحرين % ) 50(واليمن 

  .أي ان هذا العنصر هام الى حد ما في معظم الدول العربية
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 26 50 68.4 44.3 80.2 63.6 هام جداً

 14 2.9 7.9 12.3 2 4.7 محدود األهمية

  :نوعية التعليم

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

% ) 21.1(والمغرب نسبتها %) 37.7( ولبنان نسبتها %) 40.6( واالردن نسبتها % ) 38.3(

  % ).60(والبحرين %) 62.7(واليمن 
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البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر  

 60 62.7 21.1 37.7 40.6 38.3 هام جداً

 2 2.9 5.3 7.5 13.9 10.3 محدود األهمية

  :التدريب المستمر

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

% ) 89.5(والمغرب نسبتها % ) 78.3(ولبنان نسبتها % ) 81.2(واالردن نسبتها % ) 77.6(

  %). 6( حرين والب% ) 28.4(واليمن 

  .أي ان التدريب مفيد بالنسبة لمعظم الدول فيما عدا اليمن والبحرين
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 6 28.4 89.5 78.3 81.2 77.6 هام جداً

 - 2 2.6 0.9 2 1.9 محدود األهمية

 :القوانين التي تحكم عملك

ليها المشاركون انها تمثل قيدا عليه وان ان القوانين التي تحكم العمل الصحفي اجمع ع

  %).39.5(لالردن و %) 51.5(لمصر %) 56.1(الغالبية وبنسبة كبيرة ما بين 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 24 25.5 39.5 38.3 51.5 56.1 تمثل قيداً

 38 23.5 28.9 56.6 24.8 20.3 ال تؤثر

 18 44.1 15.8 11.3 16.8 9.3 تسهم في تقدم الحالة االعالمية

 :هل ترى ان حرية االعالم مكفولة

%) 41.6(في مصر %) 35.3(كانت نسبة من قالوا ان حرية االعالم ليست مكفولة بلغت 

  .للبنان%) 24.5(لليمن و%) 34.4(لالردن و 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر  

 44 34.3 10.5 24.5 19.8 8.4  نعم

 44 34.3 15.8 15.1 41.6 35.3 ال
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 : اهم القيود التي تؤثر على عملك الصحفي

ان اهم القيود التي اشارت اليها االراء هو انه ال يوجد حرية اعالم واوضحت النسب تلك 

للبحرين اما %) 72(لليمن و%) 73.5(لالردن و%) 48.5(لمصر و%) 44.9(الفكرة وهو 

ا  للقانون فهو امر غير مقبول بالنسبة لهم والنسب اوضحت بالنسبة للوقوع في مشكالت لعدم فهمن

  %).5(واالردن %) 3.7(ذلك حيث بلغت نسبته في مصر 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 72 73.5 34.2 39.6 48.5 44.9 ال توجد حرية اعالم

 28 19.6 18.4 39.6 33.7 37.4 المركزية داخل المؤسسات 

 - 4.9 42.1 17.9 12.9 9.3 ات المهنيةضعف االمكان

الوقوع في اشكال عدم فهم 

 القانون

3.7 5 2.8 5.3 2 - 

 :هل يتعرض الصحفي للمساءلة اذا تعرض لـ

  :نقد نظام الحكم

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اختالف حول الرأي حيث كانت مصر 

( والمغرب نسبتها % ) 47.2( ولبنان نسبتها % )77.2(واالردن نسبتها %) 47.7( نسبتها 

  %). 58(والبحرين % ) 46.1(واليمن %) 76.3

أي ان اعلى الدول هي االردن والمغرب واقل الدول هي مصر واليمن وبلغت نصف 

  .المشاركين تقريباً
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر  

 58 46.1 76.3 47.2 77.2 47.7 نعم بنسبة

  : السياسات العامة للحكومةنقد

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

% ) 13.2(والمغرب نسبتها %) 25.5( ولبنان نسبتها % ) 49.5(واالردن نسبتها %) 32.7( 

  % ). 62(والبحرين %) 68.6( واليمن 

  .  بالمساءلة اذا ما تم نقد السياسات العامة للحكومةأي ان لبنان والمغرب أقل الدول تأثراً
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البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 62 68.6 13.2 25.5 49.5 32.7 نعم بنسبة 

  :اخبار خاصة بالحاكم

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

% ) 60.5(والمغرب نسبتها %) 48.1( ولبنان نسبتها % ) 64.4(تها واالردن نسب% ) 42.1(

  % ) 26(والبحرين %) 41.2( واليمن 

أي ان البحرين فقط هي أقل نسبة يمكن ان يتأثر الصحفي ويتعرض للمحاكمة اذا ما تعرض 

  .الخبار الحاكم
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 26 41.2 60.5 48.1 64.4 42.1 نعم بنسبة 

  :نقد النخبة االقتصادية

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

واليمن %) 2.6( والمغرب نسبتها %) 16( ولبنان نسبتها %) 38.6( واالردن نسبتها % ) 15(

  % ). 14(والبحرين %) 31.4( 

رين لهم نفس النسب تقريباً واالردن واليمن متقاربين أي ان كل من مصر والمغرب والبح

  .واقل الدول في هذا العنصر هي المغرب
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 14 31.4 2.6 16 38.6 15 نعم بنسبة 

  :دور الجهات التالية في تطوير عملك المهني

  :النقابة

اك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هن

%) 44.7( والمغرب نسبتها % ) 33.7(ولبنان نسبتها % ) 30.7(واالردن نسبتها % ) 37.4(

  %) 38( والبحرين % ) 65.7(واليمن 

أي ان اعلى الدول تقوم فيها النقابة بدور جوهري كانت اليمن يليها المغرب واقل الدول 

  .كانت االردن
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البحرين اليمن المغرب  لبنان  دناألر مصر  

 38 65.7 44.7 33.7 30.7 37.4 جوهري 

 - 11.8 13.2 34 32.7 12.1 غير مؤثر

  :منظمات حقوق االنسان

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اختالف حول الرأي حيث كانت مصر 

( والمغرب نسبتها %) 32.1 (ولبنان نسبتها % ) 24.8(واالردن نسبتها %) 23.1( نسبتها 

  % ) 34(والبحرين % ) 58.8(واليمن %) 57.9

أي ان منظمات حقوق االنسان لها دور مؤثر بنسبة اكبر في كل من المغرب واليمن عنه في 

  .مصر واالردن
 البحرين اليمن  المغرب  لبنان  األردن مصر  

 34 58.8 57.9 32.1 24.8 23.1 جوهري 

 - 10.8 7.9 18.9 23.8 29.9 غير مؤثر

  :االحزاب السياسية

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

%) 21.1( والمغرب نسبتها %) 31.1( ولبنان نسبتها % ) 21.8(واالردن نسبتها %) 26.2( 

  % ). 32(والبحرين %) 56.9( واليمن 

  . الدول متقارب فيما عدا اليمن كان أكثر قليالًأي ان دور االحزاب في معظم
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 32 56.9 21.1 31.1 21.8 26.2 جوهري 

 30 11.8 34.2 17.9 33.7 30.8 غير مؤثر

  :البرلمان

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

%) 18.4( والمغرب نسبتها %) 45.3( ولبنان نسبتها %) 29.7( واالردن نسبتها % ) 29.9(

  % ). 42(والبحرين %) 54.9( واليمن 

  .أي ان الدول انقسمت فيما بينها حول دور البرلمان في تطوير العمل المهني للصحفي
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البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 42 54.9 18.4 45.3 29.7 29.9 جوهري 

 24 11.8 36.8 22.6 31.7 28 غير مؤثر

  :الحكومة

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

% ) 28.9(والمغرب نسبتها % ) 43.4(ولبنان نسبتها %) 41.6( واالردن نسبتها %) 36.4(

  %). 30( والبحرين % ) 56.9(واليمن 

من دورها % 50 االختالفات فيما بين الدول قليلة للغاية وان الحكومة ال تلعب سوى أي ان

  . في تطوير العمل المهني الصحفي
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 30 56.9 28.9 43.4 41.6 36.4 جوهري 

 22 9.8 31.6 20.8 21.8 9.3 غير مؤثر

  :منظمات عربية ودولية

لنسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها نجد هنا ان ا

واليمن %) 50( والمغرب نسبتها %) 34( ولبنان نسبتها %) 28.7( واالردن نسبتها % ) 40.2(

  % ). 26(والبحرين %) 69.6(

البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 26 69.6 50 34 28.7 40.2 جوهري 

 18 5.9 13.2 17 22.8 8.4  مؤثرغير

  :كبار الشخصيات

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

%) 15.8( والمغرب نسبتها % ) 44.3(ولبنان نسبتها %) 31.7( واالردن نسبتها % ) 32.7(

  % ). 32(والبحرين %) 46.1(واليمن 
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البحرين اليمن المغرب  ن لبنا األردن مصر 

 32 46.1 15.8 44.3 31.7 32.7 جوهري 

 24 8.8 31.6 17 28.7 10.3 غير مؤثر

  :جمعيات اهلية

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

% ) 28.9(نسبتها والمغرب %) 30.2( ولبنان نسبتها %) 32.7( واالردن نسبتها %) 60.7(

  % ). 16(والبحرين % ) 44.1(واليمن 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 16 44.1 28.9 30.2 32.7 60.7 جوهري 

 2 7.8 13.2 19.8 20.8 - غير مؤثر

  : الممارسات السلبية في مهنة الصحافة-

  :ضعف القدرات والمهارات

ٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى ح

%) 63.2( والمغرب نسبتها % ) 66(ولبنان نسبتها % ) 72.3(واالردن نسبتها % ) 72.9(

  % ). 62(والبحرين % ) 76.5(واليمن 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 62 76.5 63.2 66 72.3 72.9 شائعة

 12 2.9 2.6 3.8 1 0.9 نادرة

  :السعي لتحقيق مصالح سياسية

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

%) 65.8( والمغرب نسبتها %) 78.3( ولبنان نسبتها % ) 62.4(واالردن نسبتها % ) 58.9(

  % ). 52(والبحرين %) 64.7(واليمن 
البحرين ليمن االمغرب  لبنان  األردن مصر 

 52 64.7 65.8 78.3 62.4 58.9 شائعة

 - 6.9 7.9 3.8 3 2.8 نادرة
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  :البعد عن القضايا الحساسة

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

% ) 39.5(والمغرب نسبتها % ) 34.9(ولبنان نسبتها % ) 64.4(واالردن نسبتها %) 61.7(

  % ). 48(والبحرين %) 75.5(واليمن 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 48 75.5 39.5 34.9 64.4 61.7 شائعة

 10 1 2.6 9.4 3 2.8 نادرة

  :التأثر باالنتماءات الحزبية

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

% ) 78.9(والمغرب نسبتها %) 69.8( ولبنان نسبتها % ) 40.6(واالردن نسبتها % ) 61.7(

  %). 52( والبحرين % ) 67.6(واليمن 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 52 67.6 78.9 69.8 40.6 61.7 شائعة

 6 4.9 2.6 2.8 4 6.5 نادرة

  :ةاالهتمام بأخبار النخبة على حساب الموضوعي

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

% ) 47.4(والمغرب نسبتها % ) 46.2(ولبنان نسبتها % ) 65.3(واالردن نسبتها %) 61.7(

  % ). 46(والبحرين % ) 69.6(واليمن 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 46 69.6 47.4 46.2 65.3 61.7 شائعة

 18 4.3 10.5 10.4 2 7.5 نادرة

  :ضعف القدرة التنافسية ضد اإلعالم األجنبي

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

% ) 68.4(والمغرب نسبتها % ) 40.6(ولبنان نسبتها % ) 59.4(واالردن نسبتها %) 51.4(

  % ). 36(والبحرين % ) 52 (واليمن
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البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 36 52 68.4 40.6 59.4 51.4 شائعة

 24 8.8 15.8 11.3 4 13.1 نادرة

  :االهتمام المبالغ بالصراعات بين الصحفيين

 نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها

% ) 26.3(والمغرب نسبتها %) 29.2( ولبنان نسبتها % ) 43.6(واالردن نسبتها % ) 60.7(

  % ). 60(والبحرين % ) 65.7(واليمن 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 60 65.7 26.3 29.2 43.6 60.7 شائعة

 10 5.9 23.7 33 9.9 2.8 نادرة

  : ضعف انتاج كوادر صحفية

ن النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها نجد هنا ا

واليمن %) 50( والمغرب نسبتها %) 50( ولبنان نسبتها % ) 69.3(واالردن نسبتها %) 64.5(

  % ). 40(والبحرين %) 64.7(
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 40 64.7 50 50 69.3 64.5 شائعة

 20 9.8 13.2 10.4 5.9 5.6 درةنا

  :عدم بذل مجهود في العمل

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

% ) 55.3(والمغرب نسبتها %) 41.5( ولبنان نسبتها % ) 70.3(واالردن نسبتها % ) 51.4(

  % ). 22(والبحرين %) 51(واليمن 
 البحرين اليمن المغرب  لبنان  ناألرد مصر 

 22 51 55.3 41.5 70.3 51.4 شائعة

 38 13.7 13.2 12.3 5.9 5.9 نادرة
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  :السطو على أعمال اآلخرين

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

% ) 34.2(والمغرب نسبتها % ) 19.8(ولبنان نسبتها %) 58.4( واالردن نسبتها % ) 44.9(

  % ). 38(والبحرين % ) 57.8(واليمن 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 38 57.8 34.2 19.8 58.4 44.9 شائعة

 10 10.8 23.7 28.3 7.9 11.2 نادرة

 :ما توصيفك العام لحرية الصحافة في بلدك

اك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هن

% ) 15.8(والمغرب نسبتها % ) 6.6(ولبنان نسبتها % ) 21.8(واالردن نسبتها %) 18.7(

  % ). 18(والبحرين % ) 7.8(واليمن 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 18 7.8 15.8 6.6 21.8 18.7 متدنية

 - 2 - 6.6 - 2.8 ممتازة

 :واجه نقص المعلوماتكيف ت
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 10 6.9 7.9 7.5 17.8 4.7 صرف النظر عنها 

 26 41.2 23.7 30.2 35.6 23.4 االكتفاء بالمتوفر واالجتهاد في تفسيره

االتجاه الى كتابة تحليالت حول 

 الموضوع

17.8 13.9 7.5 21.1 13.7 20 

لجهات االتصال باالشخاص وا

 المعنية

49.5 32.7 54.7 47.4 38.2 44 

  :اهمية الوسائل التالية للحصول على المعلومات

  :استخدام الهاتف

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

% ) 73.7(والمغرب نسبتها % ) 21.7(ولبنان نسبتها % ) 17.8(واالردن نسبتها % ) 64.5(

  % ). 72(والبحرين %) 35.3(واليمن 
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البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 72 35.3 73.7 21.7 17.8 64.5 هام 

 2 14.7 - 0.9 2 6.5 غير هام

  :التحرك الميداني

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

% ) 89.5(والمغرب نسبتها %) 70.8( ولبنان نسبتها %) 68.3( دن نسبتها واالر%) 4.7(

  %). 82( والبحرين % ) 51(واليمن 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 82 51 89.5 70.8 68.3 4.7 هام 

 2 13.7 2.6 1.9 2 4.7 غير هام

  :البريد اإللكتروني

 ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد

%) 26.3( والمغرب نسبتها %) 78.3( ولبنان نسبتها %) 80.2( واالردن نسبتها % ) 69.2(

  %). 50( والبحرين %) 41.2(واليمن 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 50 41.2 26.3 78.3 80.2 69.2 هام 

 4 14.7 7.9 1.9 5 2.8 غير هام

  :المقابالت الشخصية

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

% ) 65.8(والمغرب نسبتها % ) 49.1(ولبنان نسبتها %) 55.4( واالردن نسبتها ) 37.45(

  %). 74( والبحرين %) 33.3(واليمن 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 74 33.3 65.8 49.1 55.4 37.4 هام 

 4 18.6 5.3 6.6 7.9 7.5 غير هام
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  :الفاكس

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

%) 28.9( والمغرب نسبتها %) 67.9( ولبنان نسبتها % ) 68.3(واالردن نسبتها % ) 42.1(

   ). 28(والبحرين %) 34.5(واليمن 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 28 34.5 28.9 67.9 68.3 42.1 هام 

 8 27.5 7.9 4.7 5 6.5 غير هام

  :المكتبة

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

%) 18.4( والمغرب نسبتها %) 30.1(  نسبتها ولبنان% ) 46.5(واالردن نسبتها % ) 48.6(

  % ). 28(والبحرين % ) 24.5(واليمن 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 28 24.5 18.4 30.1 46.5 48.6 هام 

 24 20.6 18.4 18.9 13.9 2.8 غير هام

  :وكاالت األنباء

ول الرأي حيث كانت مصر نسبتها نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق ح

% ) 31.6(والمغرب نسبتها % ) 33(ولبنان نسبتها %) 39.6( واالردن نسبتها % ) 53.3(

  % ). 36(والبحرين % ) 30.4(واليمن 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 36 30.4 31.6 33 39.6 53.3 هام 

 16 11.8 2.6 13.2 15.8 4.7 غير هام

  :ت المتخصصةالجها

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

 ) 68.45(والمغرب نسبتها %) 73.6( ولبنان نسبتها % ) 73.3(واالردن نسبتها %) 29( 

  % ). 66(والبحرين % ) 39.2(واليمن 
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البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 66 39.2 68.4 73.6 73.3 29 هام 

 2 6.9 - - 4 - غير هام

 :هل يوجد مركز للمعلومات والبيانات

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

% ) 28.9(والمغرب نسبتها % ) 17(ولبنان نسبتها % ) 12.9(واالردن نسبتها %) 37.4(

  % ). 48( والبحرين % )37.3(واليمن 

 ان كل من مصر واليمن والبحرين لديهم مركز للمعلومات كما ذكرت تلك النسبة التي لم أي

  .المشاركين1/5أي % 20بينما االردن ولبنان فالنسبة لم تزد عن % 35تقل عن 

البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 48 37.3 28.9 17 12.9 37.4 نعم

 50 61.8 68.4 82.9 86.1 57.9 ال

 :هل تهتم بالجهة التي تمول تدريب الصحفيين

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

%) 28.9( والمغرب نسبتها % ) 33(ولبنان نسبتها % ) 46.5(واالردن نسبتها % ) 70.1(

  %). 60( والبحرين %) 27.5(واليمن 

ان أكثر الدول التي تهتم بالجهة الممولة كانت مصر والبحرين ثم االردن اما لبنان  أي

  .والمغرب واليمن فكانت نسبتهم أقل منهم بكثير

البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 60 27.5 28.9 33 46.5 70.1 نعم اهتم

 38 70 68.4 65.1 53.5 26.2 ال اهتم
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 :لتي تعقد في بلدك من يمول التدريبات ا-

  :نقابة الصحفيين

 %) 11.2(نجد هنا ان النسب مختلفة واالختالف حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

( واليمن % ) 21.1(والمغرب نسبتها % ) 94.1(ولبنان نسبتها  %) 44.6(واالردن نسبتها 

  % ). 16(والبحرين %) 22.5

بأعلى نسبة ثم االردن اما مصر فكانت النقابة كانت النقابة تمول التريبات الصحفية في اليمن 

  . أقل نشاطاً بكثير ثم البحرين والمغرب واليمن
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 16 22.5 21.1 94.1 44.6 11.2 وزن اول 

 4 2 - - - 1.9 وزن اخير

  :المؤسسات الصحفية

اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك 

%) 13.2( والمغرب نسبتها %) 9.4( ولبنان نسبتها %) 13.9( واالردن نسبتها %) 4.7(

  % ). 6(والبحرين % ) 8.8(واليمن 

على مستوى تلك الدول واقصى % 14نجد ان نشاط المؤسسات الصحفية لم يذكره أكثر من 

ي ان مصر على مستوى النقابة والمؤسسة الصحفية ال نسبة كانت للمغرب واقلها كانت لمصر أ

  .تفعل شيئاً
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 6 8.8 13.2 9.4 13.9 4.7 وزن أول 

 2 - 7.9 1.9 - 2.8 وزن أخير

  :مؤسسات تمويل أجنبية غير حكومية

 حيث كانت مصر نسبتها نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي

واليمن % ) 5.3(والمغرب نسبتها % ) 4.7(ولبنان نسبتها % ) 6.9(واالردن نسبتها % ) 11.2(

  %). 10( والبحرين % ) 13.7(
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نجد هنا ان نسبة التمويل من مؤسسات اجنبية غير حكومية قليلة للغاية ونسبتها ال تتعدى 

  . ي لبنانواعلى نسبة فيها كانت في اليمن واقلها ف% 14
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 10 13.7 5.3 4.7 6.9 11.2 وزن أول 

 2 - 2.6 2.8 1 1.9 وزن أخير

  :سفارات وهيئات معونات اجنبية

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

%) 15.8( والمغرب نسبتها % ) 5.7( ولبنان نسبتها % )10.9(واالردن نسبتها %) 9.3(

  %). 16( والبحرين %) 19.6( واليمن 

نجد ان السفارات وهيئات المعونات االجنبية لم تساهم بقدر كبير حيث ان اعلى نسبة ال 

  .في اليمن بينما اقلها في لبنان% 20تتعدى 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 16 19.6 15.8 5.7 10.9 9.3 وزن أول 

 4 - 2.6 5.7 1 - وزن أخير

  :رايك في مستوى االستمارة من النواحي التالية

  :جدية االسئلة

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

واليمن % ) 2.6 (والمغرب نسبتها% ) 17(ولبنان نسبتها % ) 17.8(واالردن نسبتها %) 7.5(

  % ). 6(والبحرين % ) 27.5(

كانت االسئلة في نسبة الجيد قليلة جداً أي ان مستوى جدية االسئلة كانت ضعيفة كما جاءت 

والمغرب %) 52.3(النسب في مستوى الضعيف واكثر نسب الضعيف كانت في مصر بنسبة 

  %).78.9(بنسبة 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 6 27.5 2.6 17 17.8 7.5 جيد 

 58 7.8 78.9 12.3 1 52.3 ضعيف
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  :صياغة االسئلة

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

واليمن  ) 00(والمغرب نسبتها % ) 0.9(ولبنان نسبتها %) 8.9( واالردن نسبتها %) 5.6(

   ). %4(والبحرين % ) 26.5(

نسبة جيد كما هو موضح ضئيلة جداً ولكن نسب الضعيف هنا عالية أي ان صياغة االسئلة 

جاءت ضعيفة كما اشار معظم المشاركين وكانت أكثر النسب في المغرب بنسبة ضعيف 

  %).65.3(واالردن بنسبة %) 66(والبحرين بنسبة %) 68.4(
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 4 26.5 - 0.9 8.9 5.6 جيد 

 66 34.3 68.4 65.1 65.3 54.2 ضعيف

  :ارتباط االسئلة بالواقع

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

واليمن % ) 8.9(والمغرب نسبتها % ) 10.4(ولبنان نسبتها % ) 5.9(واالردن نسبتها %) 5.6(

  % ). 8(بحرين وال% ) 21.6(
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 8 21.6 8.9 10.4 5.9 5.6 جيد 

 60 43.1 57.9 42.5 60.4 48.6 ضعيف

  :حياد االسئلة

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

واليمن % ) 7.9(والمغرب نسبتها % ) 7.5(سبتها ولبنان ن% ) 9.9(واالردن نسبتها % ) 10.3(

  %). 20( والبحرين % ) 9.8(

من المشاركين كاقصى حد في البحرين واقلها % 20كانت نسبة الجيد هنا ال تعبر سوى عن 

  %.8في لبنان بنسبة ال تتعدى 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 20 9.8 7.9 7.5 9.9 10.3 جيد 

 58 60.8 44.7 54.7 64.4 46.7 ضعيف
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  :حجم االسئلة

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

واليمن %) 5.3( والمغرب نسبتها %) 4.7( ولبنان نسبتها %) 9.9( واالردن نسبتها %) 7.5(

  % ). 18(والبحرين % ) 36.3(

اشارت نسبة كبيرة من المشاركين حيث ان اعلى نسبة اعطت كان حجم االسئلة ضعيف كما 

% 10للجيد كانت في اليمن بينما باقي الدول ال تتعدى نسبتها في تقدير الجيد لحجم االسئلة عن 

  %.18فيما عدا البحرين 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 18 36.3 5.3 4.7 9.9 7.5 جيد 

 34 26.5 42.1 62.3 57.4 59.8 ضعيف

  :اسلوب تعامل فريق البحث

نجد هنا ان النسب مختلفة ولكن الى حٍد ما هناك اتفاق حول الرأي حيث كانت مصر نسبتها 

% ) 2.6(والمغرب نسبتها % ) 12.3(ولبنان نسبتها % ) 10.9(واالردن نسبتها %) 11.2(

  % ). 14(والبحرين % ) 3.9(واليمن 
البحرين اليمن المغرب  لبنان  األردن مصر 

 14 3.9 2.6 12.3 10.9 11.2  جيد 

 40 22.5 81.6 41.5 55.4 15 ضعيف
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 سمات العينة: ثانيا

  

 .لكل دولة 100استمارة، من خمس دول، بواقع  500العينة  إجمالي -1

 :يراعى في العينة الوطنية أن تمثل -2

  : الجنس. 2-1

 .من العينة% 30 بحيث ال تقل نسبة النساء عن اءالنس و الرجاليجب أن تشمل العينة 

  : القيد في النقابة المهنية او جمعيات الدفاع عن المصالح. 2-2

يتعين ان تشمل العينة اعضاء في النقابات المهنية الخاصة بالصحافة او األعالم او 

غيرها من جمعيات رعاية المصالح، كما يتعين ان تشمل إعالميين من غير هؤالء 

  %.30 ان ال تقل نسبتهم في العينة عن يجب

  : سنوات الخبرة. 2-3

يحسن ان تشمل العينة نسباً متنوعة في سنوات الخبرة وان تقسم بشكل متساو على 

من تقل سنوات خبرتهم عن عشر سنوات، ومن تزيد على عشر سنوات إلى 

ما من لكل منهما، اما من تراكم لديهم أكثر من عشرين عا% 45عشرين سنة بنسبة 

 %.  10الخبرة فال يجب ان تزيد نسبتهم في العينة على 

  :طبيعة المؤسسة التي تعمل فيها العينة. 2-4

وفقا لطبيعة البلد، في البلدان التي تمتلك فيها الدولة وسائل إعالم وصحف تقسم النسبة 

مؤسسات خاصة غير مملوكة ، ومملوكة للدولة مؤسسات قوميةمناصفة بين 

 كل قسم يتعين مراعاة تنوع الحجم بين كل مؤسسة، وطريقة إصدار وداخل.للدولة

 .الخ....الصحيفة ودوريتها

  :طريقة العمل. 2-5

، وال يجوز جمع أكثر من مبحوث معا يجب إجراء االستبيان في وجود الباحث. 1- 2-5

 . تأثير المبحوثين على بعضهم في اإلجاباتلضمان عدم 

في األجابة ارة  المدة التي استغرقها المبحوث يؤشر الباحث على كل استم. 2- 2-5

 .بالدقيقة

  .يالميدانالعمل االعتماد على باحثين مدربين على يفضل . 3- 2-5
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  .المقابالت المعمقة: ثالثا

  : مالحظات عامة: اوال

: المقابالت الشخصية التي يجريها الباحث سوف تتم مع شخصيات من الوسط اإلعالمي •

، خبراء إعالميين، التنفيذيين في اإلذاعة نرزين، أكاديمييرؤساء تحرير، صحفيين با

والتلفزيون، المعلقين اإلخباريين، ممثلي الصحفيين في النقابات والجماعات المدافعة عن 

  حرية الصحافة،

باإلضافة إلى المحامين البارزين، القضاة، ممثلي منظمات حقوق اإلنسان، مشرعين  •

 إطار الشق القانوني من التقرير الخاص بالدعم والذين سوف تتم االستعانة بهم في

 .القانوني

  : عدد المقابالت األستقصائية: ثانيا

 .من ست إلى عشر مقابالت موزعة بالتساوي على النوعيات المختلفة •

  .اسئلة عامة لشخصيات المقابالت األستقصائية: ثالثا

  الموقع العام؟.. الوظيفة.. االسم -1

 متى بدأ اتصالك بالصحفيين؟ -2

 )199(لماذا يتصل بك الصحفيون؟ -3

  ؟ الحصول على أخبار تخص نشاطك- أ

  . الحصول على تصريحات صحفية-ب

  . المشاركة في تحقيقات-ج

  . إجراء حوارات حول الشأن العام سياسيا وثقافيا- د

  ما هي الشريحة العمرية التي تتعامل معها من الصحفيين؟ -4

  . شباب- أ

  . جيل وسط-ب

  . شيوخ-ج

                                                 
 .هذه المجموعه توجه إلى غير الصحفيين -199
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  : وضوعات التي يتعين اثارتها مع الشخصيات المطلوبةاهم الم: رابعا

يحب ان يثير الباحث العديد من األسئلة التي تسمح له بالحصول على المعلومات التالية من 

  .تلك الشخصيات او عن أي طريق اخر

  : األوضاع المهنية .1

عدد : وصف مفصل لحالة التعليم والدراسة اإلعالمية داخل الدولة •

، )هل الدراسة ذات اتجاه نظري أو عملي أكثر(، نوع الدراسة الكليات/المعاهد

  ،)الخ...بكالوريوس، ليسانس، دكتوراه،(مدة الدراسة، الدرجات العلمية المتاحة 

المعاهد الصحفية توفر دورات تدريبية لزيادة الكفاءة التعليمية، وهل /هل الكليات •

جرائد، اإلعالم (المي لديها عالقات قوية بالمجتمع االعالمي أو الواقع االع

 ؟)اإللكتروني، نقابة الصحفيين

  الدارسين لإلعالم أو ذوي الخلفية التعليمية اإلعالمية؟ننسبة الصحفيي •

أي المعاهد المحلية، إن وجدت، يقدم دورات تدريبية صحفية للصحفيين غير  •

 المتخصصين؟/المتفرغين

 ؟هل هناك جماعة أو شبكة من المدربين األكفاء في الدولة •

المدربون المتحدثون باللغة العربية في الدولة، ومن هم / من هم الراعون •

 ؟)مع ذكر األسماء(المتخصصون في مجال التدريب المهني 

أو ورش العمل التي توفر من قبل المنظمات اإلخبارية؟ /ما هي الدورات و •

 والجرائد أو اإلعالم اإللكتروني؟

، السفارات، أو -العربية، األجنبيةالمحلية، –ما هي المنظمات غير الحكومية  •

المنظمات الدولية التي تقدم التدريب المهني للصحفيين أو القائمين على العمل 

 االعالمي والعاملين في كافة وسائل اإلعالم؟
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المتقدمة، إدارة /المهارات الصحفية األساسية(ما هو نوع التدريب المتاح  •

األخالقيات الصحفية، دورات تدريبية ‘ التحرير، المهارات الفنية، الوعي القانوني

 ؟ وما هي نسبة تكرار هذه الدورات التدريبية؟)خاصة للصحفيات

 متاح باللغة العربية؟) دليل/كتيب(هل هناك أي مواد تدريبية  •

 ما هي التسهيالت المتعلقة بالتدريب في هذه الدول؟ •

ات المحلية الحكومة، السفارات، الهيئ(من الممول لهذه البرامج التدريبية  •

 ؟)واألجنبية

  .الدعم القانوني للصحفيين وحماية الصحفيين .2

التشريعات : ما هو العائق الرئيسي أمام حرية واستقالل الممارسة الصحافية •

الخاصة باإلعالم، قانون العقوبات، غياب القواعد المنظمة لممارسة المهنة، 

 ظروف العمل السيئة، ضعف اإلمكانيات، ضعف الرواتب؟

منظمات (اك أي تغير طرأ على الساحة الصحفية؟ وهل كان من قبل هل هن •

حقوق اإلنسان، المدافعين عن حرية الصحافة، نقابة الصحفيين، األحزاب 

السياسية، السلطة التشريعية، الحكومة، منظمات عربية ودولية، السلطة 

 ؟)القضائية

 بالدفاع عن أو المنظمات غير الحكومية مختصة/هل هناك شبكة من المحامين و •

 الصحفيين والقضايا اإلعالمية؟

هل هناك جهود منظمة لرفع الوعي القانوني للصحفيين؟ وما هي الجهة المنوطة  •

 بذلك؟ وهل هذه الجهود ذات تأثير أم ال؟

 ما هو أكثر القوانين خرقا من قبل الصحفيين؟ •
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فيين؟ المعاهد تدرس الوعي القانوني واألخالقي أثناء إعداد الصح/هل الكليات •

بمعنى آخر هل تقوم الكليات برفع الوعي األخالقي والقانوني الخاص بالصحافة 

 لدى الدارسين؟ 

في حالة : على سبيل المثال(ما هي الجهود المبذولة بصدد حماية الصحفيين  •

 ؟)المنع من ممارسة العمل الصحفي، الفصل، التهديد الجسدى واالختطاف

  

مقابالت المعمقة  بتقييم االحتياجات األكثر إلحاحا في مجال البد أن يخرج الباحثون من تلك ال

  .التدريب، الدعم القانوني، وحماية الصحفيين
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  استمارة الدراسة

  

زمالئي و 

العلمية الت  يعتمد عليها مركز لتحديد يهذه 

 الدول العربية،يياجات التدريبية للصحفيين واإلعالميين فاالحت

√ (من فضلك، ضع عالمة ***

  .. الصحفيينزميالتي

 حماية وحرية الصحفييناالستمارة أحد األدوات 

  . وبياناتها سرية

  *** تناسب رأيكيأمام اإلجابات الت)

اعط وزنـا تـصاعديا لدرجـة         الدورات؟ ي تحديد مشاركتك ف   يما أهم العوامل الحاسمة ف     .1

 :5 إلى 1األهمية من 

  ...................................    موضوع الدورة 

 ...................................    نوعية المدربين 

 ...................................    توقيت التدريب 

 ...................................    المدة الزمنية للدورة 

 ...................................    مكان التدريب 

 ...................................    الجهة الممولة للتدريب 

 ...................................    الجهة المنظمة 

 ...................................    الجهة الراعية 

 ...................................    حوافز مالية للمشاركين 

 ...................................    شهادات للمشاركين 

 ...................................    أن تتحمل الجهة المنظمة نفقات االنتقال واإلعاشة 

 :اللغات األجنبية .2

  هل تجيد لغة أجنبية؟. 2-1

  

    ال      نعم
 



  ماهي؟.. في حال اإلجابة بـ نعم. 2-2
  

 جيد متوسطضعيف  اللـــغـة
جيد 

 جداً
ممتاز

            القراءة

            الكتابة

  االنجليزية

            التحدث

            القراءة

            الكتابة

  الفرنسية

            التحدث

            القراءة

            الكتابة

  :........................لغة أخرى، هي

            التحدث
  

  المجاالت التالية؟يهل حضرت دورات تدريبية ف .3
 

  ال  نعم  

      اإلعالمي/ العمل الصحفي  - أ 

      حقوق اإلنسان -ب 

      نونيالوعي القا  -ج 

      الدفاع عن حرية التعبير والصحافة  - د 

      .................................................................................................................. :لغات أجنبية هي  - ه 

      حاسوب وانترنت  - و 

 :أخرى هي  -ز 

  
............................................................................................................  

  

............................................................................................................  

  

............................................................................................................  
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  ؟ نظمتهايوالجهة الت شاركت فيها، اذكر أهم ثالث دورات.. في حال اإلجابة بـ نعم. 3-1
  

 

   .................................................................................................................................. :الموضوع  - أ 

  .................................................................................................................................. :المنظمةالجهة 
 

   .................................................................................................................................. :الموضوع  -ب 

  .................................................................................................................................. :الجهة المنظمة
 

   .................................................................................................................................. :الموضوع  -ج 

  .................................................................................................................................. :الجهة المنظمة
 

  بلدك؟فيإلعالميين ا/ للصحفيينالمهني اإلعداد فيهل هناك جهات متخصصة  .4
 

    ال      نعم

  

  اذكر ثالثة منها وما تقوم به تحديدا؟.. في حال اإلجابة بـ نعم. 4-1
  

  

  .................................................................................................................... :اسم الجهة وما تقوم به

  

..........................................................................................................................................................  
  

  .................................................................................................................... :اسم الجهة وما تقوم به

  

..........................................................................................................................................................  
  

  .................................................................................................................... :اسم الجهة وما تقوم به

  

..........................................................................................................................................................  
  

 ي؟ تحكم عملك المهني القوانين التهل ترى أنك على دراية كافية بأهم .5
 
    إلى حد ما      ال      نعم  
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هل ترى أنها تشكل قيوداً على حريتك فـي ابـداء           .. إذا كانت إجابتك نعم أو إلى حد ما       . 5-1

  الرأي أو تمنع من ترقيك المهني؟
 

    ال      نعم

  

  انين؟هل لك أن تذكر أربع مشكالت تراها في تلك القو.. إذا كانت إجابتك نعم. 5-2
  

  ..........................................................................................................................................................: المشكلة األولى 

  
................................................................................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................................:  المشكلة الثانية 
  

................................................................................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................................................: المشكلة الثالثة 

  
................................................................................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................................: المشكلة الرابعة 
  
................................................................................................................................................................................................  
 

 ؟ رأيكيميين فاإلعال/ للصحفييني القانونيهل هناك جهود تدريبية كافية لتعزيز الوع .6
 

    ال      نعم

  

  .هل لك أن تذكر بعضاً من هذه الجهود.. إذا كانت إجابتك نعم. 6-1
  

 .............................................................................................................................................................................  -أ 
 

 .............................................................................................................................................................................  -ب 
 

 .............................................................................................................................................................................  - ج 
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 هي الوسائل التي تراها أكثـر فائـدة فـي        تعزيز خلفيتك القانونية، فما    يإذا كنت ترغب ف    .7

 5الى  1 اعط وزنا تصاعديا من عمليات التدريب؟

 
  .............................  محاضرات 

 .............................  تدريب عملي على كيفية التعامل مع القوانين 

 .............................  نماذج محاكاة 

 .............................  مطبوعات إرشادية مبسطة 

 :رأي آخر هو 
  

..............................................................................................  

  
..............................................................................................  

  
..............................................................................................  

  

 

 

 حفيين في بلدك؟هل هناك دورات تدريب توجه للص .8
 

    ال      نعم
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 اً؟ بلدك، عمومياإلعالميين ف/ما تقييمك للدورات التدريبية الموجهة للصحفيين .9
 

 جيد متوسط ضعيف  

        تكلفة وشروط االلتحاق بها 

        طبيعة الجهات القائمة عليها 

        استفادة المشاركين فيها من الناحية المهارية والمهنية 

         للمشاركين فيهاييف الوظي الترقيدورها ف 

        إمكانية توفير فرص عمل لمن يلتحق بها 

        نوعية المدربين عموما 

        طرق ووسائل التدريب المستخدمة 

        المدة الزمنية للدورة التدريبية 

        توقيت عقد الدورات 

.................................................................. جوانب أخرى، هي 

 
..............................................................................................................  

  

..............................................................................................................  

      

 

 ي؟ مجالك المهنيتميزين فهل تتذكر أسماء مدربين م .10
 

 .......................................................................................................................................................  -أ 
 

 .......................................................................................................................................................  -ب 

  
 

 .......................................................................................................................................................  - ج 

 

 ؟اإلعالميين/لة استرشادية للصحفيينما رأيك في إعداد سلسلة أد .11
 

    رأي آخر      غير ضرورية عموماً      مهمة ومطلوبة
  

 ...................................................................................................................................................................: ما هو
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 ؟اإلعالميين/كتب مهنية تعزز قدرات الصحفيين/رأيك في طريقة توزيع أدلةما  .12
 

    توزع لكافة الصحفيين، ومجانا 

    ، ومجانا  يتوزع بناء على طلب الصحف 

    يتباع بثمن رمز 

    تباع بخصم خاص للصحفيين 

    تباع بسعر التكلفة 
 

 ؟ دورات تدريبية، فما هي أولوياتكي المشاركة فيإذا كنت ترغب ف .13
 

نوعاً ما ضروري  
غير 

 ضروري

        دورات تدريبية لرفع الكفاءة المهنية 

        دورات تدريبية لزيادة الوعي القانوني 

دورات تدريبية لزيادة المهارات التقنية مثل العمـل علـى           

الحاسوب او االستخدام األمثل لشبكة المعلومـات الدوليـة         

  انترنت 

      

 ................................................................. جوانب أخرى، هي 
 

..............................................................................................................  

  

..............................................................................................................  
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 تقديرك؟ اعط وزنـا تـصاعديا لدرجـة    يالمدرب ف " نجاح " يما أهمية هذه العوامل ف .14

 5الى  1األهمية من 
 

  .............................. أن يكون من الشخصيات العامة المرموقة 

 .............................. على إيصال األفكار والشرحان يكون قادرا  

 .............................. مجال ال يفعملية أن يكون ذا خبرة  

 .............................. يأن تكون أفكاره متوافقة مع أفكار 

 .............................. أن يشجع الحوار والنقد الحر 

 .............................. لغته سليمة ومفهومة 

 .............................. مظهر والهيئةأن يكون حسن ال 

 ..............................  مثالةدرجته العلمية عالية دكتورا 
 

 5 الى 1 تحتاج فيها الى تدريب متعمق اعط وزنا تصاعديا من يما أكثر الموضوعات الت .15
 

  .............................. القواعد العلمية للمهنة 

 نفس يإعالميين وطنيين قدامى ف/ لصحفيينخبرات عملية 

 .............................. يمجال عمل
 .............................. ي الحاكم لعملياإلطار القانون 

 ..............................  أعمل بهاي المؤسسة التيأساليب وقواعد اإلدارة ف 

 .............................. ي مجال عمليخبرات عملية من مؤسسات دولية متميزة ف 
 

 هل تفضل المدرب العربي  أو األجنبي؟ .16
 

    العربي أفضل

    األجنبي أفضل

ال تهم الجنسية او اللغة المهم من يمتلك المعلومات ويستطيع نقلها الى 

المتدربين  
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 ول التالي؟ لمدة التدريب وفقا للجد تقديركي الحد األدنى والحد األقصى فأعط .17
 

  الحد األقصى  الحد األدنى  

     مدة الجلسة الواحدة 

     مدة كل اليوم التدريبى 

     عدد أيام الدورة الواحدة 

     عدد أيام التدريب خالل الشهر الواحد 
 

 5 إلى 1 وزنا تصاعديا لدرجة األهمية من  أعط رأيك،فيوسائل التدريب  المناسبة  .18
 

  .............................. إعالمي/صحفيإعداد إنتاج  ،ية تطبيقات عملإلىورش عمل تتوصل  

 .............................. حلقات مناقشة 

 .............................. عملي مجال فيزيارات ميدانية لمؤسسات  

 .............................. عملي مجال فيقيادات متخصصة /ج مع خبراء و  س  

 ..............................  بأسلوب المحاكاةتطبيقات 

 ............................................................................................................... :أخرى، تذكر 
 

..............................................................................................................................................  

  

..............................................................................................................................................  

  

 

 ؟كيفية الحصول على المادة التدريبية .19
 

  
شرط 

 ضروري

ير غ

 ضروري
ال يشكل فرقاً

       تصلك قبل التدريب 

        بداية الدورةفيتحصل عليها  

       تقرير بالمناقشات يرسل إليك بعد الدورة 

       يلكترون المشاركين عبر البريد االإلىيرسل  

        المشاركين بالبريدإلىيرسل مطبوعا  

 إلىللجلسات   TOR إرسال النقاط المرجعية 

 تدريبالمشاركين قبل ال
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  رأيك؟في الصحفيمقومات نجاح ما هي  .20
 

 هام جداً  
متوسط 

 األهمية

محدود 

 األهمية

       للصحفيالذاتية /القدرات المهنية 

        يعمل بهايالمؤسسة الصحفية التحجم واهمية  

       عالقاته السياسية واالجتماعية 

       يثروته المالية ووضعه االجتماع 

        بلدهي في واالجتماعيالمناخ السياس 

        التي حصل عليهانوعية التعليم والشهادة الدراسية 

       يالتدريب المستمر والعمل 

   :ي مما سبق، هأهمية أكثر عوامل أخرى
    

...........................................................................................................................................................................................  

  
...........................................................................................................................................................................................  

  
...........................................................................................................................................................................................  

 
  

 : رأيكي بلدك، تعتبر في في تحكم عملك المهنيلقوانين التا .21
 

    ية اإلعالم على حراًًقيد 

    ال تؤثر على الحالة اإلعالمية مباشرة 

     تقدم الحالة اإلعالميةيتسهم ف 

    ي ليال رأ 

  .......................................................................................... :ه آخر، أذكريرأ

  
............................................................................................................................  

 

 الصحفيين؟ /هل ترى أن حرية التعبير مكفولة لإلعالميين .22
 

    إلى حد ما      ال      نعم
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 ؟ رأيكي فياإلعالم/ي تؤثر سلبا على إبداع الصحفيما أهم القيود الت .23
 

    ال توجد حرية إعالم 

    سسةالمركزية داخل المؤ 

    ضعف اإلمكانات المهنية 

    الوقوع في مشكالت بسبب عدم فهم القوانبن 

  ............................................................................................. :ها، أذكرغيرها
  

............................................................................................................................  

 

المحاكمة بـسبب تعرضـه لألمـور       /لةء للمسا ياإلعالم/يفى تقديرك، هل يتعرض الصحف     .24

 :التالية
 

    نقد نظام الحكم 

    نقد السياسات العامة للحكومة 

    األسرة الحاكمة/مقاالت وأخبار خاصة بالحاكم 

    نقد النخبة االقتصادية 

  .............................................................: هيحساسة أخرى/ظورةأمور مح
  

............................................................................................................................  

  

............................................................................................................................  
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 ؟ رأيكي في باتجاه إيجابي تطوير مناخ عملك المهنيما دور الجهات التالية ف .25
 

 غير مؤثر دور محدود دور جوهري  

       النقابة 

        منظمات حقوق اإلنسان 

       األحزاب السياسية 

       البرلمان 

       حكومةال 

       منظمات عربية ودولية 

       كبار الشخصيات اإلعالمية والصحفيين 

       اإلعالميين/جمعيات أهلية للصحفيين 

  ..................................................................................................................................................................:ي هأخرى،
  

...........................................................................................................................................................................................  
  

...........................................................................................................................................................................................  
 

 

  السلبيات التالية بين مهنتك؟يإذا كان بكل مهنة ممارسات سلبية، فما رأيك ف .26
 

 نادرة محدودة شائعة  المقـــولـة

        عف القدرات والمهارات اإلحترافيةض 
         لتحقيق مصالح سياسية على حساب رسالة اإلعالميالسع 
       لسلبية والبعد عن القضايا الحساسةا 
       التأثر باإلنتماءات الحزبية والسياسية على حساب الموضوعية 
       االهتمام بأخبار وشئون النخبة على حساب قضايا الجماهير 
       ي مواجهة اإلعالم األجنبيلتنافسية فضعف القدرة ا 
        االهتمام المبالغ بالصراعات بين الصحفيين واإلعالميين أنفسهم 
       ضعف االهتمام بإنتاج كوادر إعالمية شبابية جديدة ومؤهلة 
       ي العمل من خالل التليفون دون جهد حقيقياإلسراف ف 
       السطو على أعمال آخرين وإعادة نشرها 
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 ؟يت عضو نقابهل أن .27
 
    ال    ..................................................... :أي نقابة      نعم

 

 :ي بلدك خالل العام الماضياإلعالم ف/ما توصيفك العام لحالة حرية الصحافة .28
 

    متدنية 

    مقبولة 

    متوسطة 

    جيدة 

    ممتازة 
 

 ؟قوم به تي المعلومات الضرورية للعمل الذيكيف تواجه النقص ف .29
 

    صرف النظر عن هذه الموضوعات 

     تفسيره وشرحهيالكتفاء بالمتوافر واالجتهاد فا  

االتجاه الى كتابة تحليالت حول الموضوع دون التقيد بسرد  

  أخباره
  

     األمرياالتصال باألشخاص المعنيين الستطالع رأيهم ف  

  ...................................................................................................: غيرها، أذكرها

  

.................................................................................................................................  
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 ؟ حصولك على األخبار والمعلوماتيما أهمية الوسائل التالية ف .30
 

 غير هام أحيانا ام جداًه  

       استخدام الهاتف 

       التحرك الميداني 

       البريد االلكتروني 

       المقابالت مع بعض الشخصيات الهامة 

       الفاكس 

       المكتبة 

       وكاالت األنباء 

        الجهات المختصة 

   :اذكرها، غيرها
  

...........................................................................................................................................................................................  

    

...........................................................................................................................................................................................  

  

...........................................................................................................................................................................................  

 
 

 مؤسستك تلجأ إليه الستكمال إعداد الموضـوعات        يهل يوجد مركز للمعلومات والبيانات ف      .31

 ؟الصحفية
 

    ال      نعم
 

 هل تهتم بالجهة التي تقوم بتمويل تدريب الصحفيين واإلعالميين في بلدك؟ .32
 

    ال اهتم فالمهم محتوى التدريب 

    اركة من عدمهاهتم بمعرفة اسمها وخلفية عنها ويؤثر ذلك في قراري بالمش 
 

אא 622 
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ان كنت ممن يهتمون بالجهة التي تمول التدريب فهل لـك ان تـذكر مـن يقـم بتمويـل                     .33

 التدريبات التي تعقد في بلدك للصحفيين واإلعالميين  بالترتيب األكثر فاألقل؟
 

   نقابات الصحفيين 

.............................  

 ............................. المؤسسات الصحفية للعاملين بها 

 ............................. المؤسسات الصحفية للعاملين بها 

 ............................. سفارات او هيئات معونة اجنبية حكومية 

 :أخرى، تذكر 
  

......................................................................................................................................................  

  

......................................................................................................................................................  

  

...................................................................................................................................................... 

 

 

 هل توجد مؤسسات تمويل ترفض المشاركة في اية تدريبات تقوم برعايتها؟ .34
 

    ال      نعم

  

  هل لك ان تذكر مؤسستين منهما مع ذكر السبب؟. .إذا كانت إجابتك نعم. 34-1

  

  ......................................................................................................................... :  المؤسسةاسم

  ....................................................................................................................................: السبب

  ......................................................................................................................... : اسم المؤسسة

  ....................................................................................................................................: السبب

  ......................................................................................................................... : اسم المؤسسة

  ....................................................................................................................................: السبب
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 : التاليةيهذه االستمارة من النواح ما رأيك في مستوى .35
 

 جيد متوسط ضعيف  

        طرحتهاياألسئلة التفي جدية األمور  

       صياغتها وأسلوبها 

 يارتباطها بالواقع الفعل 

 اإلعالميين/للصحفيين
      

       درجة حياد األسئلة 

       حجمها 

       يأسلوب تعامل فريق البحث مع 

   :أخرى، هي
  

...........................................................................................................................................................................................  

  

...........................................................................................................................................................................................  

  

........................................................................................................................................................................................... 
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  خلفية أساسية

      أنثى      ذكر  :النوع  ....................................  :السن

  

  ..........................................................  :تاريخ التخرج  .............................................................................  :المؤهل
سنوات الممارسة الفعلية 

  ........................................................................................................................................  :للمهنة
  ...............................................................................................................................................................................  :العمل

  :يلتدريب المستقبلختيارية، وستظل سرية، وفقط ألغراض االتصال بشأن اابيانات ذاتية 

  ...............................................  :اإلسم باللغة االنجليزية  .......................................................................  :اإلسم
عنوان 

  ......................................................................................................................................................................  :المراسالت
  ...............................................  :الموبايل  ....................................  :الفاكس  ....................................  :الهاتف
 البريد

  .........................................................................................................................................................................  :االلكتروني
  

 ما؟اإلعالميين عمو/ موضوع مهارات الصحفيينيهل لديك أية مالحظات تود إضافتها ف
  

................................................................................................................................................................................................  

  

................................................................................................................................................................................................  

  

................................................................................................................................................................................................  

  

................................................................................................................................................................................................  

  

................................................................................................................................................................................................  

  

................................................................................................................................................................................................  
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