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 . السلطة اخلامسة." اإلعالم اجلديد "

 عبدالقادر بن شهاب *د. كتب / 
 Alternative" أو اإلعالم البديل "New mediaجاءت أمهية احلديث عن اإلعالم اجلديد "

media الذي جاء لتغيري األمناط التقليدية اليت كانت تتعامل هبا وسائل اإلعالم وأصبح جزء "
أساسي من املنظومة اإلعالمية اليت يتعرض ويتفاعل معها الفرد كما أهنا من ناحية أخرى أثرت 
من بشكل أو بآخر على وسائل اإلعالم التقليدية، هذا التأثر أدى من جانب إىل سحب البساط 

حتت أقدام ذلك اإلعالم التقليدي ومن جانب آخر أدى إىل تطور يف أساليب عرض وتناول 
 اإلعالم التقليدي للمحتوى الذي يقدم ويف طريقة تفاعله مع املتلقي أيضا. 

وقد طرح "هابرماس" مفهوم اجملال العام وأشار إىل أن اجملال العام يظهر من خالل كل حوار 
اليت تكون  االجتماعيةصوصيون لتشكيل هيئة عامة دون اعتبار للفروق جيتمع فيه األفراد اخل

بينهم، ومن هنا يعمل االعالم اجلديد عرب جمموعه من االدوات كاملدونات واملنتديات والشبكات 
االجتماعية كمنرب لتوفري بيئة للنقاش والتفاعل وطرح اآلراء وخاصة من جانب الشباب جتاه خمتلف 

 القضايا.
قول: إن وسائل "اإلعالم اجلديد" أفرزت ما ميكن أن نسميه إعالم الــ "حنن" والذي وميكن ال

ختطى كافة أشكال الرقابة والنظم املعرفية يف االعالم التقليدي، وهو ما يعين انتهاء عصر الكثري 
من النظريات االعالمية اليت كانت تفسر املتلقي على انه متلق سليب مثل نظرية حارس البوابة 

عالمية، ونظرية دوامة الصمت، ولكنها يف بع  األحيان تعمل على إحياء نظريات معينة مثل اال
نظرية وضع األجندة، من خالل القيام بتناول ومعاجلة القضايا اليت يتجاهلها اإلعالم الرمسي واليت 
 تكون ذات أمهية وأولوية للجمهور، هذا النمط من "االعالم اجلديد" حّول املستخدمني إىل
منتجي رسائل إعالمية، وحقق هلم مفهوم اجلمهور النشط بكافة أبعاده وختطى هبم من مرحلة 

 اجلمهور النشط اىل املرسل النشط للمضامني االعالمية.
يف الوقت الذي نشهد فيه الثورة االتصالية املتسارعة وهذا التغري الذي طرأ على البيئة اإلعالمية 

اليت ولدت يف بداية القرن  -"الصحافة"  – "لسلطة الرابعةا“مايزال البع  متمسكًا مبفهوم 
التشريعية، “التاسع عشر واليت أراد من خالهلا "مسرت أدمون بورك" اللحاق بالسلطات الثالث 

 و".اليت أعلنها يف ما مضى الفرنسّي "مونيتسكي "التنفيذية، القضائية
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ر إليها يف مطلع الستينات خبري اليت أشا "القرية الكونية“كذلك مايزال البع  يتحدث عن 
فرضت نفسها يف  "شاشة صغرية“اإلعالم الكندي "ماكلوهان" حيث إن العامل قد مت اختزاله إىل 

 .!زاوية كل بيت من بيوت هذا الكون الفسيح، ال بل إننا سنشهد قريباً عامل ما بعد الشاشة
من النجاحات اليت حتققت يف هو أمر واقع على الرغم  -"الصحافة"  –تصدّع السلطة الرابعة 
، ألن هذه املخاطر اليت حتيط "أوراق البنتاغون"و "ووترغيت“فضيحة “مسرية "الصحافة" 

حتولت  "السلطة الرابعة“بأخالقيات العمل اإلعالمي كانت وماتزال بأكثر مما يتصور البع  وألن 
الية واالحتكارات املتعددة من مبدأ الدفاع عن حريات الناس إىل خانة الدفاع عن املصاحل الرأمس

 ت.اجلنسيا
اليت بشر هبا خبري اإلعالم الفرنسّي  "السلطة اخلامسة“وقد حصل هناك صراع مرير كي تولد 
وهذه السلطة اخلامسة اليت تتمثل يف  -الصحافة التقليدية  -"رامونيه" بداًل من السلطة الرابعة 

 "مشروع مراسل صحفي“تبدأ باهلاتف احملمول "اإلعالم اجلديد" بأدواته وأساليبه اجلديدة اليت 
والصحافة اإللكرتونية اجلديدة، كذلك مبواقع التواصل االجتماعي ونشوء بيئة إعالمية صاحلة 

 .قوامها منظمات اجملتمع املدين
وهذا التحول املذهل يف مادة وتركيبة اإلعالم إىل "اإلعالم اجلديد" أعاد سلطة اإلعالم إىل حضن 

ن كانت يف حضن احلكومات، كما أن هذا "اإلعالم اجلديد" هو يف النهاية امتداد الناس بعد أ
طبيعي ملسرية وتاريخ اإلعالم منذ الفتوحات اإلعالمية األوىل بدءًا بعجينة الورق الصينية منذ مائة 
زيون سنة قبل امليالد ومرورًا مبطبعة "غومتربغ" يف النصف الثاين من القرن اخلامس عشر وانتهاء بتلف

 لثة.الواقع يف األلفية الثا
ويف الوقت الذي صارت فيه هذه الوسائط احلديثة لإلتصال توصف من طرف العديد من اخلرباء 
على أهنا السلطة اخلامسة األكثر دميقراطية واليت مبقدورها مراقبة السلطات األربع األخرى 

زالت تستكشف طريقها ما  اننا العربيةإال أهنا يف بلد "التشريعية، التنفيذية، القضائية، الصحافة“
وسط اجملتمع نتيجة عدد من األسباب مثل األمية املعلوماتية املتفشية أو عدم إدراك أمهيتها يف 
سياق بناء جمتمع دميقراطي حداثي حيس فيه املنتخبون واملسئولون أن سلطة خفية ال ميكن التحكم 

 م أمام الشعب..هبا تراقب عملهم و حتاسب طريقة تدبري مسئولياهت
 اليمن –* مدرس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب جبامعة عدن 
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 استخدام اإلنرتنت يف جمال "العالقات العامة"

 
 كتب/ د. عبدالقادر بن شهاب *

تزايد اهتمام املؤسسات املعاصرة مبمارسة وظيفة العالقات العامة خالل السنوات األخرية، ومل يعد 
ذه الوظيفة يف اهليكل االداري ألي مؤسسة رغم اختالف درجة االهتمام هبا من املمكن اغفال ه

 وادراك مفهومها احلقيقي بني مؤسسة وأخرى أو بني دولة وأخرى.
ودعم خطوط أتصال وفهم متبادل  إقامةوالعالقات العامة وظيفة إدارية متميزة تساعد على 
على حل مشكالهتا وتبقيها على علم  اإلدارةوتعاون مشرتك بني هيئة ما ومجاهريها وتساعد 

وتتوقعها وتستخدم البحــــوث  باالجتاهاتوحساسية بنب  الرأي العام كما أهنا ترصد وتنشأ 
 وفـــق ما يسري أخـــالقه لتنفيذ مهامها. واالتصال
أضافت شبكة اإلنرتنت بعدا آخر للعالقات العامة فقد وفرت تلك الشبكات أدوات وقنوات وقد 
ملمارس العالقات العامة كما جنحت يف ضبط الطريقة اليت يتم هبا توزيع معلومات  اتصالية

 العالقات العامة لإلعالم فحلت خدمات الربيد اإللكرتوين حمل قناة اتصال الربيد الورقي.
وتكاد شبكة اإلنرتنت أكثر قدرة على التأقلم مع جمال العالقات العامة من جماالت الصحافة 

ويق فالعالقات العامة ذات وظيفة إقناعية وال ختضع لقواعد الصحافة املوضوعية واإلعالن والتس
وحمتوى رسالة أو برنامج العالقات العامة يتم منحه لوسائل اإلعالم واجلمهور دون مقابل، فكل ما 

 على اجلمهور فعله هو تلقي الرسالة من الشبكة.
 

 :أهم اخلدمات اليت تقدمها اإلنرتنت للعالقات العامة
أتاحت شبكة اإلنرتنت الكثري من قنوات االتصال، ومنّى هذه القنوات مبرور األيام، ومما الشك 
فيه أن هذه األمور مهمة للغاية ملسئول العالقات العامة يف أية منظمة، وتتطلب الديناميكية اليت 

فادة من أبرز يعمل هبا اإلنرتنت أن يأخذ ممارس العالقات العامة دائما بزمام املبادرة، واالست
 اخلدمات املتوافرة على الشبكة خلدمة مجهور املنظمة، ومن أبرز تلك اخلدمات:

 



 5 

 :The Word Wide Webأوال: شبكة الويب 
مثلما ذاع صيتها يف أوساط مستخدميها، هي املمكن األكثر  W.W.Wتعترب شبكة الويب أو الــ 

ومات والصوت وتضيف األلوان وتشتمل مشوال يف اإلنرتنت، وتقوم بدمج الكلمات والصور والرس
على اإلعالن والنصوص والربامج اليت جيري حتميلها. وتعطي شبكة الويب مظهرا خارجيا يعكس 
النظام لإلنرتنت، وبإمكان املستخدم تنظيم البحث عن املعلومات يف أي موضوع مبجرد إدخال  

 كلمة رئيسية مفتاحية أو عبارة.
 

 ثانيا: الربيد اإللكرتوين:
أقدم السمات اليت يتميز هبا اإلنرتنت، وهو أحد حمركات تطور  E-mailيعترب الربيد اإللكرتوين أو 

هذه اخلدمة، إذ متكن املستخدم من االتصال بصورة متبادلة مع أي شخص يف أي مكان مهما 
د بعدت املسافة، ويرتبط الكثري من األفراد بطريقة أو بأخرى باإلنرتنت، فيمكن من خالل الربي
اإللكرتوين أن يرسل الفرد رسالة واحدة إىل عدة أشخاص يف وقت واحد، وتبدأ الرسائل بالتجمع 

 إىل أن يتم فتح الربيد اإللكرتوين، وقراءة كافة الرسائل املرسلة.
 

 ثالثا: استطالعات الرأي بالربيد اإلليكرتوين:
عالقات العامة جلمع البيانات م متثل استطالعات الرأي بالربيد اإللكرتوين خيارا مهما ملمارس ال

الشرائح السكانية املستهدفة، ويتعرب بديال الستطالعات الرأي اليت تعتمد على النماذج الورقية، أو 
استطالعات احلوار التليفوين التقليدي، ومن أهم فوائدها أن األفراد عندما يقومون مبراجعة بريدهم 

 اءة واإلجابة عن االستطالع.اإللكرتوين فإهنم يكونون مهيئني نفسيا للقر 
 

 رابعا: تلقي الشكاوي:
تعد الشكاوي املقدمة من اجلمهور إىل املنظمة واحدة من أهم القنوات اليت يتم من خالهلا التعرف 
على ردود أفعال املتعاملني، ورضاهم عن مستوى أدائها، فالعميل الذي يشعر بالرضا جتاه اخلدمة 

احد أو اثنني من العمالء اآلخرين، أما العميل الذي ال يشعر املقدمة له سوف يقوم بإخبار و 
بالرضا فسوف خيرب عشرة أو أكثر من العمالء. وبعد أن أنشأت املنظمات مواقع هلا على شبكة 
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اإلنرتنت، جند أن العميل الذي ال يشعر بالرضا مبقدوره إخبار آالف من العمالء عن طريق خدمة 
 رضا.الشكاوى، وتوضيح أسباب عدم ال

 
 خامسا: اجملموعات اإلخبارية:

اجملموعات اإلخبارية هي جمموعة املناقشة اليت ميكن تبادل املعلومات واآلراء معها يف مجيع أحناء 
العامل، من خالل برنامج لقراءة األخبار على اإلنرتنت، "ويستطيع ممارس العالقات العامة 

املعلومات عن أنشطة وخدمات املنظمة  االستفادة من خاصية اجملموعات اإلخبارية يف توزيع
للجمهور، وقد يستخدم لوحات إعالنية على موقع املنظمة لعرض تعليقم على الرسائل واألخبار، 

 واحلصول على تغذية عكسية من اجلمهور الذي يزور املوقع.
 

 سادسا: مراقبة املوقع:
نظمة وخدماهتا، فاإلنرتنت  ختلق تكنولوجيا االتصال فرصة كبرية أمام اجلمهور للحديث عن امل

كوسيلة اتصالية متثل نشاطا متداخال بني اجلماهري اليت تستخدم موقع املنظمة، وبالتايل يستطيع 
أي فرد أن يعرب عن رأيه دون أي قيود على خالف وسائل اإلعالم األخرى، ويشتمل جمتمع 

لية مثل: حجرات اإلنرتنت على اآلف من اجلماعات اليت تستخدم خدمات اإلنرتنت االتصا
ومجاعات األخبار ملناقشة موضوعات مشرتكة،  ،E-mailوقوائم الربيد  ،Chat roomالدردشة 

من هنا يستطيع هؤالء املستخدمون إحداث تأثري يف رأيهم على مسعة وصورة املنظمة، والتعبري عن 
 آرائهم حبرية حول املنظمة وخدماهتا.

 
 سابعا: منتدى العالقات العامة: 

اعة إخبارية تكرس نفسها لالتصاالت يف مكان معني، حيث يستطيع الباحثون طلب هي مج
املعلومات اليت يريدوهنا، ويقوم األشخاص الذين لديهم معرفة باملوضوعات بإرسال رسالة بالربيد 
اإللكرتوين للباحث. فعلى سبيل املثال قام أحد ممارسي العالقات العامة بطلب معلومات عن  

اتيجية اتصال طلبها منه أحد العمالء، وخالل يوم واحد أرسلت له عدد من كيفية وضع إسرت 
اإلجابات، واليت شكلت قيمة للعميل، مثل ربط إسرتاتيجية االتصال بأهداف املنظمة، وجتزئة 
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اجلماهري لشرائح، وكل قطاع منها خيتص بأساليب معني بالتعامل، إىل جانب ضرورة فهم ما الذي 
 والسؤال عنهم. يود اجلمهور معرفته

 
 ثامنا: املقابالت الشخصية على اإلنرتنت: 

تعترب املقابالت الشخصية عرب اإلنرتنت منهجية حبثية جديدة ومفيدة، حبيث ميكن إجراؤها عن 
طريق الربيد اإللكرتوين، أو باجملموعات اإلخبارية، وتستوجب املقابلة الشخصية على اإلنرتنت قيام 

ة من األسئلة. ومن أهم مزايا هذا النوع من املقابالت على اإلنرتنت قيام الفرد باإلجابة عن جمموع
عدم احلاجة لالستئذان يف الدخول على املوقع حيث ميكن أن يتم االتصال مباشرة مع صناع 
القرار، وإتاحت القائم باملقابلة الشخصية الوقت الكافئ للمبحوث حىت يفكر بتأين وحذر عند 

جانب أنه يف العديد من أشكال املقابالت على اإلنرتنت ال تكون هناك  تقدمي الردود، هذا إىل
حاجة جلدولة مواعيد املقابالت حيث بإمكان القائم باملقابلة استكمال العمل ي الوقت الذي 

 خيتاره اخلاضع للمقابلة.
 

 اليمن -* مدرس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب جبامعة عدن 
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 ن بني الواقع والتحدياتاستخدام اإلنرتنت يف اليم

 
 عبد القادر بن شهاب *د. كتب / 
 

تعد اجلمهورية اليمنية من البلدان اآلخذة يف النمو تسعى جاهدة إىل األخذ بتقنيات االتصاالت 
واملعلومات كوسيلة حديثة وسريعة يف حل مشكالهتا االقتصادية واالجتماعية وزيادة مستوى 

مقتضيات العمل الوطين الدميقراطي إدراكا تاما وقناعة راسخة  رفاهية املواطن اليمين، كما شكلت
 بضرورة االهتمام بتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات. 

هذا االهتمام يأيت من حقيقة مفادها أّن "فجوة املعرفة" هي املؤشر الرئيسي لتطور البلدان وليس 
فرقة بني البلدان الغنية فجوة الدخل الذي دأبت على استخدامه منظمات األمم املتحدة للت

والفقرية. فقد أصبح رأس املال العقلي أهم نسبيا من رأس املال املادي، وأصبحت املعلومات قوة 
وثروة تضفي على العمل قيمة مضافة، فدول نامية مثل اهلند لديها هذا العدد العائل من البشر 

إىل التصاميم إىل الدراسات عرب  باتت تصدر ثروة جديدة هي ثروة الفكر املعلومايت من الربجميات
 أبنائها املعلوماتيني وتلحقها يف ذلك دول نامية أخرى مثل الفلبني وإيران ومصر.

وتعد البنية التحتية لتقنية االتصاالت واملعلومات الركيزة األساسية إلنشاء وتطوير جمتمع املعلومات، 
ولوجية معلوماتية متكاملة متكن معظم وتتحدد أبعاد هذه البنية من خالل إجياد وتطوير شبكة تكن

سكان البالد من النفاذ واالستفادة من الكم اهلائل من املعلومات، واملشاركة الفاعلة يف اجملتمع 
 املعلومايت الكبري.

كثرية هي التحديات اليت تواجه اليمن وبصفة خاصة تلك التحديات اليت فرضتها العوملة منذ و 
، فقد أدت العوملة إىل تغريات كبرية يف املوازين االقتصادية العاملية ويف بداية القرن احلادي والعشرين

املفاهيم واألنظمة واألساليب اإلدارية، وأحدثت تغريا ملحوظا يف اجملاالت الصناعية والتقنية 
واملعلوماتية وذهب عصر االنغالق واحلماية التجارية. هذه املتغريات أدت وستؤدي يف املستقبل 

جمموعة من التحوالت يف العالقات االقتصادية بني الدول وستفرض جمموعة من  القريب إىل
 ت.التحديات والتحوال
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ولذلك فإن هذه التحوالت تتطلب مواجهة سريعة وحلوال علمية سليمة غري تقليدية، وصارت 
احلاجة ماسة إىل تبين تقنيات املعلومات كوسيلة ملواجهة التحديات القائمة حاليا يف منظمات 

  األعمال، واليت تتمثل أمهها يف ما يلي: 

عدم كفاءة اجلهاز اإلداري، وجتهيز منظمات األعمال لتصبح قادرة على التعامل مع  -
النظام العاملي الرقمي احلديث، وقصر الرؤية والتخطيط اإلسرتاتيجي )طويل املدى( يف مواكبة 

 التطور التكنولوجي احلديث.

واستثمار طاقتها الفكرية واإلبداعية وتدريبها وتطويرها  ضعف االهتمام باملوارد البشرية -
 على استخدام التقنيات احلديثة ومن أمهها تقنية اإلنرتنت.

ضعف الوعي االتصايل واملعلومايت يف اجملتمع اليمين سواء يف املستويات القيادية أو  -
وسياسات اإلدارية يف الدولة، وبطبيعة احلال فقد انسحب هذا الضعف ليشمل ضعف خطط 

 التعليم يف جمال تكنولوجيا االتصال احلديثة وأمهها تقنية اإلنرتنت احلديثة.
يعكس الوضع االقتصادي يف البلد آثارا مباشرة يف مواكبة تطورات تكنولوجيا االتصال  -

احلديثة مما يلقي بظالله اقتصاديا على قطاعات األعمال باخنفاض حجم اإلنفاق وختصيص املوارد 
ها قطاع اإلتصاالت من توفري تقنيات اتصال حديثة واعتمادها كأساس إلزامي يف برامج اليت حيتاج

العمل اليومي ومن أمهها تقنية "اإلنرتنت" كأحدث وسيلة تكنولوجية للقيام بوظائف وأنشطة 
 املنظمة املختلفة.

يعكس الوضع السياسي للبلد مدى احلرية اليت تتيحها الدولة للمنظمات احلكومية  -
اصة يف استخدام وسائلها االتصالية كاإلنرتنت لتوصيل رسالتها االتصالية دون قيود أو حدود واخل

أو رقابة أمنية قد تعيق وصول الرسالة االتصالية أو تعرض القائمني باالتصال إىل املسائلة والتحقيق 
 عند كل إصدار إعالمي واتصايل تقوم به املنظمة.

التعليمي وعدم االهتمام بالبحوث العلمية،  ضعف خمرجات التعليم وتدين املستوى -
 وضعف التنسيق بني متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية وخمرجات املؤسسات التعليمية.
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معاناة املنظمات من الضعف التقين، وهي مسألة ال تزال حتظى باالهتمام والعناية  -
ن تلك املنظمات ال تتمتع باحلد الكافية، فخربة النشطاء التقنية ضعيفة وهو ما جعل العديد م

 األدىن من اخلربة يف جمال الكفاءات اجلديدة القادرة على تفعيل دورها يف تلك املرحلة.
تواجه قطاعات األعمال اخلاص عدم تشجيع اجلهات الرمسية احلكومية هلا يف جمال اقتناء  -

ت األعمال احلكومية وما تقنيات االتصال احلديثة وندرة التمويل والدعم املايل مقارنة بقطاعا
حتصل عليه من متويل ودعم وتسهيالت يف معاملتها وإعفائها من الرسوم والضرائب اجلمركية وما 

 إىل ذلك. 
 

عبد القادر بن شهاب بعنوان:   بالدكتور* هذا اجلزء مستقطع من رسالة املاجستري اخلاصة 
دراسة   –العامة يف اجلمهورية اليمنية  )العوامل املؤثرة على استخدام اإلنرتنت يف جمال العالقات
 11، ص 22ميدانية مقارنة بني القطاعني احلكومي واخلاص باليمن(، ص: 

 
 
-4- 
 اإلعالمأخالقيات 

 
 بن شهاب * عبد القادرد. كتب/ 

 هائال ان ساعة يف اليوم والليلة كمّ ينطالع من حولنا كل صباح ومساء وعلى مدار األربع والعشر 
ت الصحفية واملواقع اإللكرتونية اإلخبارية والربامج اإلذاعية والتلفزيونية اليت حتمل يف من املطبوعا

عن خمتلف األحداث األخبار والتقارير اإلعالمية والتحقيقات واإلستطالعات  طياهتا العديد من
 من كل أرجاء املعمورة.والوقائع 

ّنن الصحفيون واإلعالميون واحملررون وأمام هذا املشهد اإلعالمي املشحون بالتنافس اإلخباري تف
يف وسائل اإلعالم بكل أنواعها املقرؤة واملطبوعة واملرئية واملسموعة  نشرهايف مجع األخبار و 
بذلك سبقا إعالميا سريعا يهدفوا من خالله احلصول على أكرب عدد من  ظفرواواإللكرتونية لي
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 اجلمهور واملتابعني.
م اهلائل من اإلنتاج الصحفي واإلعالمي احملاط بنا من كل جهة لكننا جند أنفسنا أمام هذا الك

حنتاج إىل أن نتبنّي من مصداقية وصحة ما يكتب وما ينشر وما يذاع يف وسائل اإلعالم، ومدى 
حتّري الدقة واملوضوعية يف الكتابة والنشر اإلعالمي، والذي يعّد من القواعد املهنية واألخالقية 

الصحفيني واإلعالميني املؤسسات اإلعالمية مبختلف أنواعها و جيب على للنشر اإلعالمي والذي 
اإللتزام به حرصا منهم للوصول إىل إنتاج صحفي إعالمي ملتزم باملصداقية والدقة واملوضوعية بعيدا  

 كل البعد عن التضليل والدجل اإلعالمي.
ديثة مسئوولية كبرية يف اجملتمع ويف هذا اإلطار تتحمل وسائل اإلعالم بكافة أشكاهلا التقليدية واحل

حنو ما تقوم به من نشر وتثقيف وتعليم وتوعية يف اجملتمع الذي تعمل فيه، حيث تقع على عاتق 
وسائل اإلعالم مسئووليات عظيمة تتضمن مسئوولية إعالمية جتاه اجملتمع العام وذلك من خالل 

لية إعالمية جتاه اجملتمع احمللي إتاحة املعلومات وعدم إحلاق الضرر باآلخرين، وهناك مسئوو 
ا حيقق مصاحلهم وجتنب اإلضرار هبا، وهناك مسئوولية إعالمية جتاه نفسها مبوتتضمن إبالغ الناس 

ها كمؤسسة من خالل أداء الرسالة اإلعالمية بكل دقة وصدق وموضوعية وأمانة ملا فيه صاحل
 اجملتمع. إعالمية وما فيه صاحل

ة ملهنة الصحافة واإلعالم أو هي خمتلف موعة القواعد والواجبات املسريّ فأخالقيات اإلعالم هي جم
املبادئ اليت جيب أن يلتزم هبا الصحايف أثناء أداءه ملهامه أو بعبارة أخرى هي تلك املعايري اليت 
تقود الصحفي إىل القيام بعمل جديد جيد استحسانا عند اجلمهور، كما أهنا أيضا مجلة املبادئ 

الواجب على الصحايف االلتزام هبا بشكل إرادي يف أداءه ملهامه كمعايري سلوكية تقوده األخالقية 
 إىل إنتاج عمل ينال به استحسان الرأي العام.

كما ميكن القول أن أخالقيات اإلعالم هي تلك األخالقيات املتعلقة مبهنة اإلعالم وهي جمموعة 
 مجلة احلقوق والوجبات املرتابطتني للصحفي.من القيم املتعلقة باملمارسة اليومية للصحفيني و 

القواعد األخالقية اليت تنظم السلوك املهين للعمل اإلعالمي تشّكل يف جمموعها قواعد وقوانني ف
لية إجتماعية واعية يف كل و لتنظيم العمل اإلعالمي تكون مبثابة مواثيق للشرف اإلعالمي مبسئو 

عة والتلفزيون وحىت السينما واإلعالم اجلديد، وهذه ميادين العمل اإلعالمي من الصحافة واإلذا
القواعد والقوانني تؤكد على إرشادات هامة توضح للصحفي ما له وما عليه، من أهم هذه القواعد 

 –حرية الوصول إىل مصادر املعلومات املوضوعية  -)ضمان حرية الصحافة واإلعالم  :املهنية
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 –املوضوعية وعدم اإلحنياز  –احلق يف املعرفة  –الدقة والصدق وعدم حتريف عرض احلقائق 
املسئوولية إزاء الرأي العام وحقوقه ومصاحله اجتاه اجملتمعات القومية والعرقية والدينية واألمة والدولة 

ضرورة اإلمتناع عن  –النزاهة واإلستقاللية  –والدين واحلفاظ على السلم واألمن اإلجتماعي 
العدل  –حق الرد والتصويب  –القذف وانتهاك احلياة اخلاصة التشهري واإلهتام بالباطل و 

 احرتام السرية املهنية(. –احلفاظ على اآلداب واألخالق العامة  –واإلنصاف 
القانوين واملهين واألخالقي لوسائل اإلعالم مبفهومها الشامل )املطبوع واملذاع وتعترب حماولة التنظيم 

وتعود جذورها األوىل إىل مطلع القرن السابع عشر، ففي عام والتفاعلي( عملية ممتدة ومرتاكمة، 
م صدر مرسوم روماين يلزم الصحافة بالتقيد بالقوانني املتعلقة بالقذف والتشهري، وإساءة 1211
 السمعة.

م حيث عملت فرنسا على وضع ميثاق ألخالقيات اإلعالم 1111وكانت أول حماولة فرنسية سنة 
مباشرة، نظرا للدور الفعال الذي لعبته وسائل اإلعالم يف تلك الفرتة،   بعد احلرب العاملية األوىل

م وضع " قانون اآلداب 1121كما كانت هناك حماوالت أخرى يف خمتلف أحناء العامل، حيث يف 
" الذي عرف تعديالت عديدة نسبة إىل النقابة أكثر متثيال للصحفيني يف الواليات املتحدة 

لتفافا واسعا للصحفيني حوله، ويتضمن هذا األخري ثالث فصول هي: األمريكية، وعرف األخري ا
م كانت حماولة ثالثة يف املؤمتر 1131اآلداب، الدقة املوضوعية، وقواعد التسيري، أيضا يف سنة 

وفاكية حيث مت التطرق إىل ما جيب على يف مدينة براغ التشيكوسل الصحافةالعاملي إلحتاد 
فعله، كما انصب االهتمام على حتقيق السلم واألمن العامليني وهذا راجع إىل أهنا جاءت  الصحافة

ا القول بأن أخالقيات املهنة حبيث ميكنن ،يف فرتة ما بني احلربني، اليت متيزت بتوتر العالقات الدولية
اإلعالمية تعكس الظروف التارخيية اليت تظهر فيها لتدعم هذه األخرية بوضع قانون من طرف 

 بربيطانيا وقد تضمنت القواعد املهنية اليت جيب على م1938النقابة الوطنية للصحافيني عام 
 الصحف تبنيها.
عم تطوير أخالقيات العمل اإلعالمي  بع  التوصيات اليت قد تساهم يف د ذهويف األخري ه
 كالتايل:
عمل دورات  - تدريب اإلعالميني على ممارسة أعماهلم مبسئوولية لتحقيق الصاحل للفرد واجملتمع) 

تدريبية لإلعالميني من مندوبيني وحمررين ومجيع العاملني يف املؤسسات اإلعالمية وحثهم على 
عقد ورش عمل وندوات تشجع على زيادة الوعي  - قإحرتام الدقة واملوضوعية واإللتزام بالصد

 

http://www.elanin.com/vb/showthread.php?t=174
http://www.elanin.com/vb/showthread.php?t=174
http://www.elanin.com/vb/showthread.php?t=174
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إجراء الدراسات والبحوث العلمية عن أخالقيات العمل  - باإلعتبارات األخالقية يف اإلعالميني
عدم منح رخصة  - اإلعالمي وتدريبها كمنهاج لطالب اإلعالم يف كليات ومعاهد وأقسام اإلعالم

امتالك املتقدم لقدرات علمية وموهبة ورغبة صادقة ممارسة العمل اإلعالمي إال بعد التأكد من 
تنمية أدوار النقابات واجملالس اإلعالمية الرصينة اليت تعمل كنظم ضبط أخالقية  - ملمارسة عمله
إعادة تقومي أوضاع اإلعالم والصحافة من الناحية املهنية واإلرتباط األخالقي  - لإلعالميني
 .(املهين
 
 اليمن -ية اآلداب جبامعة عدن مدرس بقسم اإلعالم بكل* 
 

-1- 
 اخلطاب اإلعالمي العريب بني املهنية اإلعالمية والتسويق السياسي

 عبدالقادر بن شهاب *د. كتب / 
 

أشعلت ثورات ما بات يعرف بالربيع العريب يف الوطن العريب بيئة خصبة للقنوات اإلخبارية العربية 
ليفرز  وقضايا اإلصالح السياسي يف الوطن العريبيف إطالق عصر جديد أمسيه بعصر اإلعالم 

ذو توجه مكّثف لقضايا اإلصالح السياسي يف الوطن العريب   بذلك خطاب إعالمي عريب جديد
وجد هذا التوجه اجلديد إهتمام ملحوظ من قبل معظم شرائح اجملتمع مل يعد هذا اإلهتمام كما  

فة بعينها من اجملتمع بل أمتّد هذا اإلهتمام إىل كان قبل الربيع العريب حكرا على خنب سياسية مثق
الغالبية العظمى من قبل أفراد اجملتمع لنجدها اليوم قد أصبحت تعوم يف ثقافة اإلصالح السياسي 

 وبكل شجاعة.
هذه البيئة اخلصبة ملواكبة عصر اإلعالم وقضايا اإلصالح السياسي تفاعلت معها القنوات 

سواعدها وجّندت يف ذلك أفضل مراسليها لتحقق بذلك تغطية  اإلخبارية العربية ومشّرت عن
إعالمية متميزة حماولة منها لتفوز بالسبق اإلعالمي من قلب احلدث، وأصبح املشهد اإلعالمي 
العريب مدّشن بالتغطيات اإلخبارية املكثفة لقضايا االصالح السياسي يف الوطن العريب فقد أفردت 

ك نشرات خاصة وبرامج إخبارية متخصصة إستضافت فيها خرباء هذه القنوات اإلخبارية يف ذل
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وحملليني وشخصيات أكادميية من أجل وضع املشاهد أمام رؤية كاملة ملا جيري على أرض الواقع، 
وكما نعرف فقد حرصت هذه القنوات اإلخبارية على حتقيق مزيد من اخلدمة اإلخبارية بكل ما 

ا اإلخبارية كل وسائل اإلعالم اجلديد )فيس بوك، تويرت، أوتيت من قوة عن طريق مشاركة خدمته
يوتيوب( لنقف أمام مشاهدة تنافس إعالمي جديد للحصول على أكرب مجهور عريب مستقبل 

 للرسالة اإلعالمية لكل قناة من هذه القنوات اإلخبارية.
ج أحيانا عن لنا هذا املشهد اإلعالمي العريب املشحون بالتنافس اإلخباري والذي خير  يرتاءى

املعقول يف حماولة كل قناة من القنوات اإلخبارية مجع أكرب عدد ممكن من األخبار وبأي وسيلة 
لنرى أنفسنا أننا رمبا  األخرىممكنة لتظهر بذلك سبق إعالمي جديد أمام نظرياهتا من القنوات 

ن مصداقية ما أصبحنا أمام ركام من الضجيج اإلعالمي من هنا وهناك ال نستطيع أن نتبنّي م
حيدث أمامنا، لنضطر إىل طرح تساؤل هام رمبا ننجو من هذا الضجيج اإلعالمي بالقول: )هل 
إستطاع اخلطاب اإلعالمي العريب للقنوات اإلخبارية العربية يف تقدمي التغطية اإلخبارية لقضايا 

ط هذا اخلطاب اإلصالح السياسي يف الوطن العريب من مصداقية ودقة املهنية اإلعالمية أم سق
 اإلعالمي يف فخ أيديولوجيات التسويق السياسي هلذه القنوات اإلخبارية؟؟

ال ندري ماذا حيدث يف  ألنناواضحة ومقنعة هلذا التساؤل اهلام  إجابةلألسف رمبا ال أجد 
صاالت التحرير اإلخبارية هلذه القنوات اإلخبارية لتوجيه لغة اخلطاب اإلعالمي يف معاجلته لقضية 

ن قضايا اإلصالح السياسي يف الوطن العريب أن يقول يف معاجلته لقضية معينة يف دولة معينة م
. وتكثيفه لتغطية إعالمية موسعة هلذه .يف دولة أخرى بـ )ال( القضيةولنفس هذه  ،)نعم(  بـ

 .حدثت يف دول أخرى ألهناالقضية يف تلك الدولة بينما جند تعتيم نفس هذه القضية 
الشخصي رمبا أستطيع القول أن لغة اخلطاب اإلعالمي العريب يف هذه القنوات  اعتقادييف 

اإلخبارية قد حتكمها أيديولوجيات واسرتاجتيات التسويق السياسي ملالك ورجال أعمال هذه 
القنوات وفقا وأجندهتم السياسية اخلاصة ووفقا ووالءاهتم السياسية حنو كل دولة من دول الوطن 

الشديد أن املهنية اإلعالمية الصادقة رمبا قد تناقصت بفعل أن األجندة  . ولألسف.العريب
السياسية ملالك هذه القنوات هي اليت حتكم وتسيطر يف األول واألخري على طبيعة التناول 
اإلعالمي وطبيعة املعاجلة اإلعالمية للغة اخلطاب اإلعالمي لقضايا اإلصالح السياسي يف الوطن 

 جدا... العريب وبنسب كبرية
 .اليمن –مدرس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب جبامعة عدن * 
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 احلضور اإلعالمي للحضارمة يف اإلعالم البديل

 كتب/ د. عبدالقادر بن شهاب *
كما عّرفه خرباء الصحافة واإلعالم بأنه مجلة من " Alternative mediaاإلعالم البديل "

واإلعالم املختلفة فضاًل  االتصالوسائل  باستخدامالرقمي  صالواالتتطبيقات النشر اإللكرتوين 
يف سياق التزاوج بني تكنولوجيا  االصطناعيةعرب األقمار  واالتصالعن تطبيقات الالسلكية 

اهلاتفي وإرسال  االتصالواملعلومات إذ يتم من خالهلا تشغيل الصوت والفيديو واجراء  االتصال
نت من املواقع على شبكة اإلنرت  رما ينشائل اإلعالم البديل يف كل الربيد االلكرتوين، وتتمثل وس

واجملالت االلكرتونية واالذاعات احمللية و  فأو الصحكانت بوابات االخبار   اإللكرتونية سواء
الفضائيات اخلاصة و كذلك املواقع اإلعالمية الشخصية واملراصد اإلعالمية والنشرات الربيدية 

ملدونات واملنتديات وغرف الدردشة التفاعلية ذات الوسائط املتعددة باإلضافة واللوائح الربيدية وا
 كالفيس بوك والتويرت واليوتيوب وغريها.  االجتماعياىل مواقع شبكات التواصل 

وقد شّكل االعالم البديل يف األلفية اجلديدة النافذة اليت يطل منها الغالبية العظمى من األفراد 
قموعة واحملرومة من التمثيل يف اإلعالم والتعبري عن نفسها وهوياهتا واألقليات والشعوب امل

وتطلعاهتا حنو احلرية وهو معين يف اجياد وسائل وأساليب وسياسات اتصالية بديلة عن االعالم 
من احلياة اليومية هلذه الغالبية وهو ماشهده ويعايشه  يتجزأ املهيمن واملسيطر لكونه أصبح جزء ال

يف مرحلة ما يسمى بالربيع العريب واليت شهدهتا معظم شعوب املنطقة العربية حاليا  العامل العريب
اليت أفرزت انتقاال ملحوظا اىل استخدام وسائل اإلعالم البديل لتجد الشعوب العربية بذلك 

فس اإلعالمي يف حياهتم والتعبري عن مشاكلهم وتطلعاهتم إىل حياة ناإلعالم البديل جزءا من ال
يعيشوا يف مرحلة جديدة أمسيها مبرحلة عصر اإلعالم وقضايا اإلصالح السياسي هذه أفضل ل

املرحلة اليت أطلق فيها العنان لكل فرد يف األمة العربية أن يعيش هذه اللحظة التارخيية من حياته 
الصراع على احتكار معربا عن كل ما يريد احلديث عنه بفضل تقنيات اإلعالم البديل اليت ألغت 

 علومة وّوسعت جمال انتشار اخلرب أمام خمتلف الشرائح.امل
وعاش احلضارمة يف كل أرجاء املعمورة كغريهم من شعوب املنطقة العربية هذا اللحظة التارخيية من 
حياهتم وهذا التنفس اإلعالمي امللحوظ لنشهد بذلك تدشني مواقع ومنتديات إلكرتونية 

اصل اإلجتماعي كالفيس بوك والتويرت وغريها من وجمموعات شبابية على صفحات مواقع التو 
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وسائل اإلعالم البديل لتقدم صورة للعامل اخلارجي عن هوية هذا الشعب وثقافته وتراثه وعاداته 
وتقاليده واجنازاته العلمية واملعرفية ولنعيش بذلك أجواءا من التعارف والتقارب والتواصل 

وهبم األقدار يف كل بلدان العامل اليت هاجروا اليها  اإلجتماعي مع أبناء جلدتنا اليت ألقت بنا
 مسامهني يف البناء والتنمية واحلضارة كل ما حطت أقدامهم أرض اهلل الواسعة.

ويف ظل ذلك اإلنفتاح اإلعالمي الذي نشاهدة على صفحات اإلعالم البديل برزت أجندة  
داف وطموحات من قبل اخلطاب اإلعالمي احلضرمي بكل ما حيمله من توجهات ورؤى وأه

العديد من املهتمني بالشأن احلضرمي املوجودين يف حضرموت واملهاجر ورأينا كم هائل من 
الكتابات واملقاالت واحلوارات وتبادل اآلراء والنقاشات، لنجد أنفسنا أننا بدأنا حنن احلضارمة يف 

ة من التعتيم اإلعالمي الذي هذه األلفية اجلديدة إلغتنام هذه اللحظة التارخيية بعد سنوات عديد
مورس علينا من قبل كل شعوب املنطقة وتكالبها علينا إلسكات هذه الصوت احلضرمي الذي 

 ضحى بوطنه وماله وأوالده خلدمتهم وإىل اليوم والليلة.
هذا احلضور اإلعالمي الالفت للنظر حيتاج من األشخاص القائمني باإلتصال واحملررين ألجبديات 

اإلعالمي احلضرمي على صفحات اإلعالم البديل أن يتقوا اهلل سبحانه وتعاىل يف لغة اخلطاب 
حضرموت هذه البلدة الطيبة أهلها اليت خدمت كل شعوب املنطقة باملال والرجال عليهم أن 
يضعوا حضرموت فوق كل األجندات اخلارجية سواءا األجندات احلزبية أو الطائفية أو غريها من 

ح علينا يف األفق وأن حضرموت فوق اجلميع وليست مطية توجهها األجندات األجندات اليت تلو 
التآمرية مبختلف أهدافها فقد آن األوان هلذا الشعب احلضرمي أن يعيش بكرامة وعزة يف موطنه 

 بعد ما ذاق ويالت الغربة ومآسي الفراق.
به على صفحات إن التفوق اإلعالمي للحضور اإلعالمي احلضرمي الذي فرض حضوره ونال نصي

اإلعالم البديل إمنا هو امتداد لذلك التاريخ الطويل للصحافة احلضرمية يف املاضي اليت سبقت كل 
شعوب املنطقة وانتشرت إىل كل بلدان الشرق والغرب وليس غريبا على احلضارمة هذا التفوق، 

هور يف اإلعالم لكن القيود اليت مورست على اخلطاب اإلعالمي احلضرمي هي اليت منعته من الظ
املطبوع واملرئي )الصحافة والتلفزيون( ومهما طال الزمن أو قصر فلن يقف اخلطاب اإلعالمي 
احلضرمي عند حدود اإلعالم البديل بل سوف يأيت يوم من األيام وسيجد مكانه الالئق به يف 

 عامل الفضائيات.
 .اليمن –مدرس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب جبامعة عدن * 
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 اليمن )النشأة والتطور(العالقات العامة ىف 

 عبد القادر بن شهاب *د. كتب / 
فيما    –م 1112سبتمرب  21عرفت اليمن مفهوم العالقات العامة بعد قيام الثورة اليمنية األم يف 
حيث أصدرت حكومة الثورة منذ  -كان يعرف "باجلمهورية العربية اليمنية بشمال اليمن" سابقا 

الشهور األوىل لقيامها القرارات اجلمهورية بإنشاء الوزارات واملصاحل احلكومية، فبدأت تظهر اللوائح 
املنظمة لعمل هذه األجهزة اجلديدة وبالتاىل تضمنت بعضها إدارات وأقسام العالقات العامة  
اليد كمسمى يهتم بأعمال السكرتارية والتوثيق وبأعمال خدمية أخرى فيما ال يتعدى أصابع 

الواحدة، وبعد شهور قليلة من قيام الثورة بدأت تظهر اللوائح التنظيمية لألجهزة احلكومية ألول 
م بإنشاء وزارة العدل وتضمنت الئحتها 1113( لسنة 21مرة. فصدر قرار رئيس اجلمهورية رقم )

 تب الوزير.التنظيمية إدارة للعالقات العامة باسم "اإلدارة العامة للعالقات العامة" تتبع مك
فيما كان يعرف "جبمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية  –م 1113أكتوبر  14وبعد قيام ثورة 

مل يظهر هناك اهتمام ملحوظ بالعالقات العامة واللوائح املنظمة لعمل  –جبنوب اليمن" سابقا 
ى النظام هذه األجهزة اجلديدة وذلك لطبيعة نظام احلكم يف اليمن اجلنويب وقتذاك القائم عل
 اإلشرتاكي حيث ال يوجد يف هذا النوع من األنظمة عالقات عامة مبعناها لدى الغرب.

 -يف شطري اليمن مشاال وجنوبا  –وظلت إدارات العالقات العامة ىف املؤسسات احلكومية اليمنية 
جمرد مسمى يؤدى وظيفة روتينية بعيدة عن التخصص العلمي رغم عودة عدد من املتخصصني من 

لة الشهادات اجلامعية املؤهلة لعمل العالقات العامة من اخلارج، ولكن نتيجة لعدم الوعى مح
بأمهيتها وعملها من قبل اإلدارة العليا مل تشهد منوا يذكر، واكتفت إدارة وأقسام العالقات العامة 

ائل اإلعالم ىف األجهزة احلكومية اليمنية حىت هناية عقد الثمانينات بالقيام برصد ما ينشر يف وس
والرد عليه إن لزم، ودراسة املقرتحات والشكاوى والقيام بأعمال السكرتارية، وبالتاىل ظل الفهم 
بأهنا إدارة خدمات قائمة، وظلت اهلياكل واللوائح التنظيمية لألجهزة احلكومية تعمل كما هي إىل 

نظمة للجهاز احلكومى يف وتغريت مجيع اهلياكل واللوائح امل 1111أن قامت الوحدة اليمنية عام 
 اجلمهورية اليمنية وأعيد تشكيلها من جديد.

باتت هناك حاجة ملحة  1111مايو  22لذلك بعد توحد شطرا اليمن يف كيان واحد يف 
ألنشطة العالقات العامة خاصة وأن مجيع اللوائح والقوانني واألنظمة اإلدارية والتشريعات اليت كان 
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توحدمها قد ألغيت مجيعها لتظهر قوانني وتشريعات ولوائح تنظيمية  معمول هبا يف الدولتني قبل
جديدة خاصة بدولة الوحدة وأدركت حكومة الوحدة أمهية العالقات العامة بدليل ظهورها يف 
اهلياكل واللوائح املنظمة لعدد كبري من األجهزة احلكومية، فكان لوجود أجهزة العالقات العامة 

ندماج نظامني إداريني كانا يف األصل خمتلفني توجها وأسلوب إدارة أمهية ملحة خاصة يف ظل ا
إضافة إىل ازدياد عدد املؤسسات احلكومية وعدد العاملني هبا واملتعاملني معها نتيجة اندماج هذه 
اهلياكل األدارية يف هيكل إداري واحد، فبات من األمهية مبكان وجود أجهزة عالقات عامة تنبع 

ومتخذي القرار بأمهيتها يف تنوير الرأي العام وشرح القوانني واللوائح وكذلك  من إحلاح القيادة
التعامل مع وسائل اإلعالم يف ظل حرية الرأي وحرية الصحافة فأعيد تشكيل وتنظيم مجيع 
الوزارات واملصاحل واملؤسسات واألجهزة احلكومية وبدأت تظهر إدارات العالقات العامة يف معظم 

 ية اجلديدة للجمهورية اليمنية.اهلياكل اإلدار 
 1111سبتمرب  23فنجد يف أول قرار مجهوري بتنظيم جملس رئاسة اجلمهورية الصادر بتاريخ 

ختصيص إدارة عامة للعالقات العامة تسمى األدارة العامة للعالقات العامة والتشريفات واملراسم 
  ملقابالت وختتص بالتايل:وقسمت إىل عدة إدارات فرعية منها إدارة العالقات العامة وا

استقبال واستضافة الوفود وإعداد وسائل االنتقال والربامج اخلاصة والزيارات وتعيني  -1
 املرافقني واملرتمجني وإكمال معامالت السفر.

متابعة استكمال إجراءات املعاملة والتخليص لكل احتياجات ومتطلبات املنشأة الواردة  -2
 من اخلارج عرب املنافذ الرمسية.

 تنظيم مواعيد املقابالت والدعوات والزيارات واالجتماعات الرمسية. -3
 تغطية فعاليات املنشأة واإلعالم عن أنشطتها. -4
 إصدار جملة دورية هتتم بشؤون املنشأة. -1
دراسة االجتاهات الرئيسية ملستوى عالقات بالدنا الثنائية مع الدول املختلفة وإعداد  -1

 التقارير الدورية بذلك.
فيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن املؤمترات اإلعالمية الدولية اليت تكون متابعة تن -2

 بالدنا طرفاً فيها، وتقدمي تقارير تفصيلية للجهة املختصة.
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 ترتيب وإقامة احلفالت واملؤمترات اإلعالمية املختلفة. -1
 الرتتيب والتحضري للفعاليات اإلعالمية وإقامتها خارج اليمن. -1
 لتعاون مع الدول العربية واملنظمات الدولية.تنمية العالقات وا  -11
ترتيب مقابالت املسئولني املختصني مع ممثلى الدول األجنبية واملنظمات الدولية   -11

 ووكاالهتا املختصة.
 استقبال الوفود العائدة من اخلارج ورفع تقاريرها إىل اجلهات املختصة. -12
ظمات ومتابعة أهم التطورات إعداد تقارير دورية بشأن عالقة بالدنا مع الدول واملن -13

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية مع هذه اجلهات.
 اإلعداد والتحضري للندوات واملؤمترات واالتفاقيات والربوتوكوالت املتعلقة بأعمال املنشأة. -14
إصدار ونشر البحوث والكتيبات والنشرات اإلعالمية الىت توضح رسالة املنشأة   -11

 ا تقوم به من أنشطة.والوحدات التابعة هلا وم
 تلقى شكاوى املواطنني واملوظفني ومتابعة حبثها.  -11
تقدمي اخلدمات االجتماعية واإلنسانية لكافة العاملني باملنشأة وتقوية أواصر املودة بينهم  -12

 ورفع  الروح املعنوية لديهم.
مها رصد اجتاهات الرأى العام حول األنشطة الىت تقوم هبا املنشأة واخلدمات الىت تقد -11

للجمهور ودراسته دراسة حتليلية، ورفع التقارير الدورية بشأهنا إىل اإلدارة العليا للمنشأة لالستفادة 
 منها ىف تطوير نشاطها.

التنسيق مع أجهزة اإلعالم هبدف نشر األخبار اخلاصة باملنشأة والتغطية اإلعالمية جلميع  -11
 الفعاليات واألنشطة الىت تقيمها الوزارة". 

* هذا اجلزء مستقطع من رسالة ماجستري الدكتور عبد القادر بن شهاب بعنوان: )العوامل املؤثرة 
دراسة ميدانية مقارنة   –على استخدام اإلنرتنت يف جمال العالقات العامة يف اجلمهورية اليمنية 

 112، ص 111بني القطاعني احلكومي واخلاص باليمن(، ص: 
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 م اجلديد"حضرموت يف "اإلعال

 
 عبدالقادر بن شهاب *د. كتب/ 

مجلة من تطبيقات النشر اإللكرتوين واإلتصال الرقمي بإستخدام " New Mediaاإلعالم اجلديد "
وسائل اإلتصال واإلعالم املختلفة فضاًل عن تطبيقات الالسلكية واإلتصال عرب األقمار 

علومات، وتتمثل وسائل اإلعالم اجلديد اإلصطناعية يف سياق التزاوج بني تكنولوجيا اإلتصال وامل
يف كل ما ينشر على شبكة اإلنرتنت من املواقع اإللكرتونية سواءا كانت بوابات االخبار 
أوالصحف واجملالت االلكرتونية واالذاعات احمللية والفضائيات اخلاصة و كذلك املواقع اإلعالمية 

لوائح الربيدية واملدونات واملنتديات وغرف الشخصية واملراصد اإلعالمية والنشرات الربيدية وال
الدردشة التفاعلية ذات الوسائط املتعددة باإلضافة اىل مواقع شبكات التواصل اإلجتماعي  

 ا.كالفيس بوك والتويرت واليوتيوب وغريه
وقد دّشن دخول حضرموت بوابة "اإلعالم اجلديد" يف هذه األلفية الثالثة بدء مرحلة جديدة من 

حافة يف حضرموت متثلت يف اإلنفتاح املعلومايت الفضائي احلر الذي جتاوز احلدود تاريخ الص
والقيود لنشهد بذلك تدشني مواقع وصفحات ومنتديات إلكرتونية على شبكة اإلنرتنت 
وجمموعات شبابية على صفحات مواقع التواصل اإلجتماعي كالفيس بوك والتويرت وغريها من 

حضرموت جلمهورها يف الداخل واخلارج صورة عن هوية هذه البلدة  وسائل اإلعالم اجلديد لتقدم
 املباركة وثقافتها وتراثها وعاداهتا وتقاليدها واجنازاهتا العلمية واملعرفية.

ومل يكن دخول حضرموت إىل بوابة "اإلعالم اجلديد" يف هذه األلفية الثالثة من القرن احلادي 
ء حضرموت تارخيهم اإلعالمي والصحفي منذ ما قبل والعشرين بغريب على أحد فقد سّطر أبنا
أبناء حضرموت "الصحافة" مؤسسني للصحف ومديرين العقد الثاين من القرن العشرين فقد عرف 

م يف منطقة املسيلة 1111ورؤساء حترير، وقد بدأت أوىل حماوالهتم إلصدار مطبوعة صحفية عام 
نصف املاضي من القرن العشرين أي يف قرابة سنة لصاحبها )السيد حممد عقيل بن حيىي(، أما يف ال

م فقد متخضت حضرموت من أقصاها إىل أقصاها ويف ساحلها وواديها حركة صحافية  1141
 .واملطبوعة كبرية بعثت بارق األمل واخلري ليتواىل إصدار الصحف املخطوطة 
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جلديد" شهدت ويف ظل ذلك اإلنفتاح اإلعالمي الذي شهدته حضرموت على بوابة "اإلعالم ا
حضرموت حضورا إعالميا ملموسا أصبح له صدى إعالمي يف الداخل واخلارج هذا احلضور 
اإلعالمي الالفت للنظر الذي ارتسم جليا على بوابة "اإلعالم اجلديد" أوجد خطاب إعالمي 
معني ذو إسرتاتيجية إعالمية معينة ترمسه مؤسسات سياسية ودينية وإجتماعية يف حضرموت هلا 

ندة خاصة هتدف للوصول لتحقيقها، هذا اخلطاب اإلعالمي يف حضرموت بكل ما حيمله من أج
توجهات ورؤى وأهداف وطموحات من قبل العديد من املهتمني بالشأن احلضرمي املوجودين يف 
حضرموت واملهاجر والذي برز يف العديد من الرؤى والكتابات واملقاالت واحلوارات وتبادل اآلراء 

بتباينها كما ونوعا ومن خمتلف املدارس والتيارات احلضرمية قد وجدت هذه املؤسسات  والنقاشات
والشخصيات والنخب احلضرمية يف عامل "اإلعالم اجلديد" متنفس حر أوصلت به صوت 
حضرموت إىل خمتلف البلدان واملهاجر يف حني مل جتد هذا التنفس واإلنفتاح احلر يف "اإلعالم 

 واإلذاعة والتلفزيون والذي يطغى عليها الطابع الرمسي احلكومي املوجه.التقليدي" كالصحافة 
تقع هناك على عاتق األشخاص القائمني باإلتصال ومهندسي لغة اخلطاب اإلعالمي يف 
حضرموت مسؤولية كبرية أمام اهلل سبحانه وتعاىل ومما تفرضه عليهم واجب املهنية االعالمية 

انه وتعاىل يف حضرموت وأهلها هذه البلدة الطيبة أهلها اليت الصادقة وهي أن يتقوا اهلل سبح
أوصلت رسالة اإلسالم باحلكمة واملوعظة احلسنة إىل كل أرجاء املعمورة، فعليهم واجب وضع 
حضرموت فوق كل إعتبار وفوق كل األجندات واملصاحل اخلارجية سواءا األجندات احلزبية أو 

تلوح علينا يف األفق وأن حضرموت فوق اجلميع وليست  الطائفية أو غريها من األجندات اليت
مطّية توجهها األهواء واألجندات واملصاحل الشخصية مبختلف أهدافها فقد آن األوان حلضرموت 

 وأبنائها أن تعيش بكرامة وعزة يف موطنها مطمئنني بأمان وسالم.
إىل طالبها يف أسرع وقت وأقل  وكما نعرف إجيابيات "اإلعالم اجلديد" من ايصال املعلومة واملعرفة

جهد علينا أن نتذكر سلبيات "اإلعالم اجلديد" والذي قد يدس السم يف العسل عرب بوق 
التحريش الشيطاين واليت قد جتلب حلضرموت يف قادم أيامها ما ال حنمد عقباه سواء ببث الفرقة 

 مسح اهلل فحضرموت ليست بني أبنائها عرب هذه املنابر اإلعالمية أوتأجيج الصراع والنزاع ال
 مسرحا للصراعات والنزاعات والتحريش بني أبنائها والفتنة نائمة لعن اهلل من أيقظها..

 ... حفظ اهلل حضرموت من كل مكروه..
 .اليمن –مدرس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب جبامعة عدن * 
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 صراع البقاء والفناء يف عامل اإلعالم

 
 در بن شهاب *عبدالقاد. كتب / 

من  %31لألحباث، يقول أن  "بيو“نقلت جملة "نيوزويك األمريكية" نتيجة استقصاء قام به مركز 
أي ال يقرأون الصحف واجملالت بنسختها  .األمريكيني يستقون أخبارهم من مصادر إلكرتونية
وتقول إدارة اخلرب سريًعا حمتوى وصورة.  الورقية بل ينقرون على حواسيبهم أيًا كانت ليقرأوا

الصحيفة األمريكية إهنا وصلت قمة يف العمل الصحفي متكنها من الوصول إىل قرّائها والتأثري هبم 
 ،"وهو ما كان متعذرًا قبل عامني“العتيدة، بال ورق وال طباعة،  ا اإللكرتونيةمن خالل نسخته

 .كما ورد يف بيان نيوزويك
وضعت جملة "نيوزويك األمريكية" على  2112ديسمرب )كانون األول(  31يف مساء األثنني و 

غالف آخر عدد هلا ثالث كلمات: "آخر عدد مطبوع" وأشارت إىل موقع اجمللة يف اإلنرتنت، 
وإىل صفحتها يف موقع "تويرت"، وقد طبعت على غالفها األخري صورة جوية غري ملونة تبدو حزينة 

د األخري: "شيء لطيف ومرير! متنو لنا العد افتتاحيةلعمارة "نيوزويك" يف نيويورك لتكتب يف 
نية و وداعها عامل الصحافة الورقية وانتقاهلا إىل عامل الصحافة اإللكرت  اخلاطرةالتوفيق"، معلنة هبذه 

كلفة إصدار الطباعة الورقية والنشر والتوزيع واخنفاض إيرادات   الرتفاععلى شبكة اإلنرتنت نتيجة 
 اإلعالن.

ة " وهو أحد مديري جمموعة وسائل املبتكرات اإلعالمية الدوليأيضا فقد ذكر "جوان سينور
العاملية واملنتدى التاسع  ستشارية وهو خيتتم كلمته يف فعاليات املؤمتر الرابع والستني للصحافةاإل

 م قائال: أنه ال جدوى بل ومن غري املنطقي 2112عشر للمحررين العامليني يف كييف يف سبتمرب 
جمانًا قبل نشره بيوم كامل،  من حمتواها يتوفر %11طبوعة يف حني أن حماولة بيع الصحف امل
ساعات، إهنم يرغبون  11يريدون قراءة أخبار يف الصحف مضى عليها  مضيفا إن القراء ال

 ر.واإلبتكا بالتجديد
وعلى مستوى الدراسات العربية الصحفية املعاصرة حول مستقبل الصحافة الورقية أمام الصحافة 

اإلماراتية حول « البيان»نية على شبكة اإلنرتنت أظهر استبيان لدراسة صحفية أجرهتا جملة اإللكرت 
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اجلامعيني، وذلك من  طالب وطالبة من 111وشارك فيه  الصحافة الورقية والصحافة اإللكرتونية،
بني الوسيلتني، وصراع البقاء  عليهم، حبثا عن اجابات بشأن املنافسة خالل عدة أسئلة طرحت

التقليدي "الورقي" و"التقين اإللكرتوين"، عرب املواقع املختلفة  يف عامل االعالم، مبا ميثله لفناءوا
 .منهما بنوعيها، واجيابيات وسلبيات كل والوسائل املتنوعة، ورؤية جيل اليوم ملستقبل الصحافة

وأحيانا  % 24اإلستبيان إىل أن نسبة قراءة الصحف الورقية بشكل دائم ميثل  فقد أشارت نتائج
 % 22اإللكرتونية  الصحف ، بينما بلغت نسبة تفضيل الطلبة لقراءة% 12، وإطالقا % 14

للورقية قال  بإمكانية إلغاء اإللكرتونية اطالقا، وعن اقتناعهم % 21احيانا، و % 12دائما، و
ا، لتصل النتائج يف خامتة إطالق % 41احيانا، و % 31سيحدث ذلك بشكل دائم، و % 11
 دراسة إىل أّن الصحافة الورقية أقل حرية وأكثر مصداقية من الصحافة اإللكرتونية.ال

مؤمتر مستقبل اإلعالم بعد الثورات العربية" املنعقد يف كلية اإلعالم يف شهر  أكتوبر املنصرم أكّد "
وجود  أّن الصحافة الورقية تواجه اآلن منافسة شرسة وقوية مما يتطلبباجلامعة الكندية بالقاهرة 

إعالمية قوية تتمتع بالكفاءة والقدرة علي االستمرار واختاذ القرار وهو ما حيتاج إيل  مؤسسات
 .دراسة شاملة للتحديات اليت تواجه مستقبل الصحافة

"فرانسيس غوري" املدير العام  وقد تنبأ خرباء الصحافة واإلعالم مبصري الصحافة الورقية فهذا
فكرية إحدى منظمات األمم املتحدة، فقد توقع أن ختتفي الصحف للمنظمة العاملية للملكية ال

وقال فرانسيس إنه ة، م ويتم استبداهلا كليًا بوسائل رقمي2141الورقية من العامل متامًا حبلول عام 
اليوم، واألمر سيعترب تطورًا من دون أن  "خالل سنوات عدة لن جند صحفًا مطبوعة كاليت نعرفها

دراسات تعلن اندثار الصحف املطبوعة على مستوى العامل يف  يئاً. فهناكيكون ذلك جيدًا أو س
 ."2112الواليات املتحدة فسيتم يف عام  ، أما يف2141عام 

لكن هل سنشهد فعال وداع للصحافة الورقية واإلنتقال بشكل كامل إىل عامل الصحافة اإللكرتونية 
ع ومرئي ابتداءا من الكتاب؟ هل حنن على شبكة اإلنرتنت حبيث نودع كل ما هو مطبوع ومسمو 

 ؟فعال أمام موكب جنائزي مهيب للصحافة الورقية نواري به مثواها األخري
احلقيقة أنه أذا تأملنا بدقة إىل ماهية الوسائط املتعددة اليت أظهرهتا لنا تكنولوجيا اإلتصال احلديثة 

مهما كان نوعه وفكرته  يف عصر ما بعد التفاعلية سنجد أنه ليس كل ما هو مستحدث جديد
 وفلسفته وآليته ومجهوره سوف يقضي على القدمي املتهالك ويقوم بدفنه إىل األبد.
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فكما أّن الصحيفة الورقية اليت رأيناها يف مطبعة "غوتنمربغ" مل تلغي لنا الكتاب، أيضا فإن 
سينما أمام املسرح، كما أن السينما مل تقتل املسرح لتحل حمله مقارنة بالتقنية احلديثة اليت متتلكها ال

الراديو مل يق  على الصحافة املكتوبة بل تغذى عليها واستفاد منها وأعطاها حيوية وجتديدا أمام 
اجلمهور، وكما أن التلفزيون مل يتسبب يف اختفاء الراديو من املشهد اإلعالمي نظرا ملا ميلكه 

حد بل استفاد كل من اآلخر ليكمل التلفزيون من امكانية الصوت والصورة والفيديو يف آن وا
 أحدهم اآلخر.

كذلك فإن شبكة اإلنرتنت والوسائل الرقيمة احلديثة والكتب اإللكرتونية وغريها لن تشكل هتديدا 
يقضي على وجود الكتاب الورقي، فكل وسيلة إعالمية من هذه الوسائل تكمل الوسيلة األخرى 

ظلون متمسكني هبا مهما عصف هبا الزمن فتظل ولكل وسيلة إعالمية مجهورها وحمبيها الذي ي
 حاضرة يف قلوهبم ويف واقعهم املعاش.

 .اليمن –مدرس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب جبامعة عدن * 
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 هل أنت صحفي أم ناشط سياسي؟

 عبدالقادر بن شهاب *د. كتب / 
لكل شخص أراد تسويق نفسه يف  أوجدت مرحلة ما يسمى إعالميا "بالربيع العريب" بيئة خصبة

اجملال اإلعالمي ليكتب ماشاء أن يكتب على بالط صاحبة اجلاللة "الصحافة"، دون أن يكون 
هناك اعتبار ألخالقيات ومثاليات وقوانني وقواعد ومواثيق الشرق األخالقي ملهنة الصحافة هذه 

قبلة لكل من هّب ودّب. ويف املهنة اليت أصبحت اليوم ولألسف الشديد مهنة من ال مهنة له، و 
ظل رياح التغيري السياسية وحالة اإلستقطاب السياسي املشحون باإلستنفار املسّيس يف الوطن 
العريب ظهرت مسميات إعالمية جديدة وانتشرت بصورة كبرية يف الساحة اإلعالمية من أهم هذه 

ويتم تعريفهم كنشطاء املسميات: مسمى "ناشط" وأصبح الكثري من األشخاص يعّرفون أنفسهم 
 سياسيني ونشطاء حقوقني وغريهم.

ومفهوم "الناشط" يف علم اإلجتماع: هو ذلك الفرد الذي يقوم من خالل جمهود شخصي أو عرب 
جمموعة تشرتك يف اهتمامات متشاهبة بأعمال هتدف إىل إحداث التغيري يف وضع قائم أو تعمل 

اجملتمع ملفاهيم خاطئة حوهلا، أو هو كل فرد على تسليط الضوء على حقائق هتدف إىل تنوير 
يسعى إىل ايصال صوت أو رسالة معينة إىل أكرب قد ممكن من املتلقني هبدف إقناعهم بأمهية 

 تثبيت واقع أو تعديله.
ومن خالل هذا املفهوم السابق "للناشط" والذي قد يتشابه إىل حد ما مع مفهوم "الصحفي" يف 

ايصال صوت أو رسالة معينة إىل أكرب قدر ممكن من املتلقني  أن كليهما له هدف واحد وهو
هبدف اقناعهم بأمهية تثبيت واقع أو تعديله. لكن هناك نقطة يف غاية األمهية وهي أّن "الصحفي" 
و "الناشط" قد يقوم أحدمها بعمل اآلخر فيحصل هناك نوع من اخللط واخلبط واإللتباس وهو ما 

صحفيا ال يتصف باملهنية واملوضوعية الصحفية لكونه يتبّّن موقف حيصل اليوم فيصبح "الناشط" 
سياسي معنّي يسعى إىل حتقيقه ولو على حساب أخالقيات ومواثيق مهنة الصحافة. أيضا فإن 
"الصحفي" حياول أن يكون "ناشطا" يف توصيل رسالة إعالمية يضع فيها عاطفته وموقفه 

ل اإلعالمي على حساب وظيفته األوىل يف اإللتزام السياسي الذي قد يفقده احليادية يف النق
 واملوضوعية واخالقيات مواثيق الشرف اإلعالمية ملهنة الصحافة.
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من خالل ما تقدم معنا جند أّن تقّمص "الناشط" لدور "الصحفي" وباملقابل تقّمص "الصحفي" 
النفسي ألقى  لدور "الناشط" من شأنه أن حيدث حالة من صراع اهلوية النفسي، هذا الصراع

بظالله على ما نشاهده اليوم يف الساحة اإلعالمية من اخللط واخلبط واإللتباس بسبب أن كل 
شخص يتقمص دور غريه. فهناك العديد من النشطاء السياسني واحلقوقني رأيناهم صحفيني 
 يصولون وجيولون على بالط صاحبة اجلالله "الصحافة" غري مهتمني باحليادية واملوضوعية يف
مواثيق الشرف األخالقي ملهنة الصحافة. وباملقابل رأينا العديد من الصحفيني الذي ركبوا موجة 
"النشطاء السياسيني" سعيا وراء األضواء والنجاح اجلماهريي والسياسي على حساب مهنة 

 الصحافة وقداسة رسالتها السامية يف احليادية واملوضوعية.
مة اإلعالم" الذي انعقد مؤخرا بالقاهرة أوصى اخلرباء يف ختام مؤمتر "إعالم األزمات وأز 

واألكادمييني اإلعالميني بضرورة الفصل يف األداء الصحفي بني العمل املهين والسياسي فيما يتعلق 
مبواثيق الشرف يف العمل الصحفي، حيث ينبغي على الصحفي أن يفصل بني مهنته الصحفية 

الذي يعمل يف جمال اخلرب والتحقيق هو الذي جيب أال واجتاهه السياسي. فالصحفي أو املراسل 
يقوم بدور الناشط إن كان يسعى للمهنية واملوضوعية الصحفية، بينما كاتب الرأي له احلق أن 

الواقع هو صوت الصحفي بال  ألنيكون ناشطا كما حيلو له فهو صوت عقله وليس صوت الواقع 
به دون أن يلبس ثوبا صحفيا ليوهم املتلقي  منازع، أما "الناشط" فله أن ينادي مبا يؤمن

 باملوضوعية.
يف ختام مقايل هذا أضع هذا التساؤل أمام كل "صحفي" مارس مهنته الصحفية أثناء تغطيته 
للمظاهرات واملسريات السياسية: هل أنت صحفي أم ناشط سياسي؟ فلالسف الشديد قد 

ية السامية وبني النشطاء السياسيني حصل هناك خلط شديد بني دور الصحفي ورسالته اإلعالم
وأصبح الصحفي باإلضافة إىل مهمته املكلف هبا من قبل صحيفته يف تغطية األحداث السياسية 
يضع رأيه وموقفه السياسي يف اخلرب أو التقرير الصحفي الذي يقوم بإعداده على حساب املهنية 

 واملوضوعية يف العمل الصحفي.
نة الصحافة هذه املهنة العظيمة وبسبب هذا اخلطأ يفقد الصحفي إنه خطأ بشع جدا ويسيئ مله

مهنينته وحياديته الصحفية حيث نراه منحازا لتيار سياسي معني ال يستطيع أن يقدم رصدا 
موضوعيا يتصف باحليادية ملا حيدث على أرض الواقع وينقل الواقع كما هو طبقا للقاعدة اخلالدة 

  .رأي حر أما الوقائع مقدسة(فة اليت تقول )الايف مهنة الصح

 



 27 

 وكل عام وانت صحفي مؤمن مبواثيق الشرف األخالقي ملهنة صاحبة اجلاللة "الصحافة".
 .اليمن –مدرس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب جبامعة عدن * 
 
 
 

- 11 - 
 ؟؟هل أصبحت صحافتنا اإللكرتونية "صحافة كويب بيست"

 
 عبدالقادر بن شهاب *د. كتب/ 
 

تكنولوجيا اإلتصال احلديثة للبشرية آفاقا رحبة يف تطور وسائل اإلتصال لتصبح املعلومة أتاحت 
يف متناول اجلميع يف أي وقت ويف أي مكان بعد ما كان يف السابق من الصعب احلصول على 
املعلومة ونشرها يف أكرب مساحة وأوسع مجهور، وقد استفادت الصحافة كغريها من وسائل 

ول اىل حلبة املنافسة بينها وبني الوسائل االخرى من راديو وتلفزيون لتصبح اإلعالم من الدخ
معظم الصحف واجملالت على وسائط الكرتونية استطاعت ان تصل اىل كل بيت واىل كل شخص 

 أينما كان.
ويف هذه األلفية اجلديدة برزت يف ساحة الصحافة اإللكرتونية العديد من املواقع اإلخبارية 

على شبكة اإلنرتنت لتواكب جمريات األحداث أوال بأول وحلظة بلحظة حىت صارت  اإللكرتونية
املواقع اإلخبارية مشحونة هبذا التنافس االخباري امللحوظ الذي مل نعهده من قبل رغبة منها يف 
الفوز بالسبق الصحفي ليكون املوقع اإللكرتوين اإلخباري حاضرا يف قلب احلدث ويف قلوب 

 ه.متابعيه ومجهور 
مجيٌل هذا التنوع والتعدد يف الكم الكبري من هذه املواقع اإللكرتونية اإلخبارية ليفتح الباب أمام 
عصر جديد من املنافسة اإلخبارية بني كل موقع وآخر وجند أنفسنا أننا أمام تناول إعالمي جديد 
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وكيفية طرح احملتوى متعدد مستخدما كل الوسائط اإلعالمية املتعددة يف كيفية الصياغة اإلعالمية 
 اإلعالمي وطبيعة وأسلوب املعاجلة اإلعالمية يف كل قضية من قضايا املرحلة اجلديدة.

ويف صحافتنا اإللكرتونية اليمنية على املستوى احمللي رأينا كم هي النقلة النوعية يف تزايد عدد 
ة اإلخبارية وجتهيزها حىت ترى املواقع اإللكرتونية اإلخبارية اليت يبذل أصحاهبا جهدا يف كتابة املاد

النور على صفحات هذه املواقع اإللكرتونية، ليبدأ اجلمهور يف اختيار موقعه اإلخباري احملبب له 
وفقا وأجندته العامة واخلاصة واهتماماته فقد تنوعت هذه املواقع ما بني املواقع احلكومية واحلزبية 

 واملستقلة واىل آخرها.
لة النوعية يف صحافتنا اإللكرتونية احمللية وبرغم كل اإلمكانيات الصعبة ومع تفاؤلنا هبذه النق

واملعوقات اليت وقفت أمام حمرري وصحفيي هذه املواقع االخبارية واليت مت جتاوزها بفضل العزمية 
القوية من قبل ماّلك وحمرري هذه املواقع اإلخبارية، إال أنه ولألسف الشديد جند أن هناك بع  

اخلاطئة اليت قد تكون غري مقصودة أو رمبا تكون مقصودة بعلم أو بغري علم سواءا من  التجاوزات
قبل الصحفيني أواملراسلني أو احملررين أو حىت من قبل ماّلك هذه املواقع اإللكرتونية والذين هلم  

 كلمة الفصل يف نشر احملتوى اخلربي أو عدم نشره على صفحات املوقع.
فما ( نسخ ولصق  – & paste copy   - كويب بيست) ئة مشكلةمن هذه التجاوزات اخلاط

أن يقوم موقع إخباري إلكرتوين حملي بنشر "حمتوى إلكرتوين" معني سواءا كان خرب أو تقرير أو 
حتقيق أو مقال، وما هي إال ثواين أو دقائق معدودات على أبعد تقدير لنجد نفس "احملتوى 

خبارية أخرى بنفس العنوان والتفاصيل ومن دون اإلشارة عدة مواقع إ اإللكرتوين" منشور على
للخرب، حىت أن حمرري املوقع ال يبذلون أدىن جهد حىت يف حترير احملتوى  للمصدر الرئيسي

بتغيري العنوان أو بعضا من فقرات احملتوى اإللكرتوين، وبالتايل جند  اإللكرتوين من جديد، أو يقوموا
ر يف موقع معني هو نفسه منشور يف موقع الكرتوين آخر ويف أكثر من أن احملتوى اإللكرتوين املنشو 

موقع يتكرر نفس هذا احملتوى اإللكرتوين، فال جند هناك فرقا بني موقع وموقع إلكرتوين آخر فنفس 
األخبار واملقاالت هي موجودة وتتكرر بنفس العناوين ونفس التفاصيل يف املواقع األخرى وبالتايل 

ناك إضافة نوعية للمادة التحريرية املوجودة على صفحات هذه املواقع، بل نصل ال نكتشف أّن ه
إىل نتيجة ولألسف الشديد أّن هناك نسخة مكررة من هذه املواقع اإلخبارية اإللكرتونية على 
شبكة اإلنرتنت، فال يوجد فرق بني موقع وموقع آخر إال يف إسم املوقع أو يف اإلستايل اخلاص به 

 ويسة اليت متيزه عن غريه.أو يف الرت 
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مشكلة "كويب بيست" هذه أدت إىل أزمة التكرار اململ "للمحتوى اإللكرتوين" سواء أخبار أو 
مقاالت أو تقارير واليت نراها تتكرر من موقع إخباري إىل آخر وهذا جتاوز خاطئ قد يؤدي إىل 

يتها وقراؤها ومعجبيها ومتابعيها فقد الثقة يف هذه املواقع وبالتايل  تفقد املواقع اإلخبارية شعب
ومجهورها العري  ليصل باملواقع إىل تشتت تركيز اجلمهور على صحيفتها اإللكرتونية وبالتايل خيلق 

 ملل من زيارة وتصفح صفحات هذه املواقع اإلخبارية.
ميكننا القول أن من أسباب أزمة "كويب بيست" هو غياب تقنني  حيكم الصحافة اإللكرتونية  

انني ترخيص إصدار وإطالق املواقع اإللكرتونية وتشريعات مواثيق شرف أخالقية تنظم العمل كقو 
الصحفي اإللكرتوين هلذه املواقع اإلخبارية اإللكرتونية وعدم وجود ضوابط فكرية حتكمها كقوانني 

يم مسائل محاية حقوق امللكية الفكرية اإللكرتونية ومحاية حقوق احملتوى اإلخباري اإللكرتوين وتنظ
جرائم النشر اإللكرتوين كجرمية السرقة اإللكرتونية للمحتوى اإللكرتوين على قاعدة "كويب بيست" 

 .اليت يستخدمها بع  الصحفيني -النسخ واللصق  –
صحافتنا . كم حنن فخورين هبذا املستوى املشّرف الذي وصلت إليه .. أقول.يف ختام مقايل هذا

باملواقع اإللكرتونية اإلخبارية واليت أشبعت رغبتنا يف معرفة كل ما جيري يف  اإللكرتونية احمللية املمثلة
وطننا احلبيب لكننا حباجة ماسة إىل العمل مبسؤولية مهنية وأخالقية يف النشر الصحفي اإللكرتوين 
حىت تتنوع مادة احملتوى اإللكرتوين وتتعدد فنونه الصحفية ونتخلص شيئا فشيئا من ثقافة "الكويب 

  .النسخ واللصق" –يست ب
 
 .اليمن –مدرس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب جبامعة عدن * 
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- 12 – 
 ؟هل يصنع "اإلعالم اجلديد" أجندة الشارع احلضرمي

 
 عبدالقادر بن شهاب *د. كتب / 
 

دّشن دخول حضرموت بّوابة "اإلعالم اجلديد" يف هذه األلفية الثالثة بدء مرحلة جديدة من تاريخ 
فة يف حضرموت متثّلت يف اإلنفتاح املعلومايت الفضائي احلر الذي جتاوز احلدود والقيود الصحا

لنشهد بذلك تدشني مواقع وصفحات ومنتديات إلكرتونية على شبكة اإلنرتنت وجمموعات 
شبابية على صفحات مواقع التواصل اإلجتماعي كالفيس بوك والتويرت وغريها من وسائل اإلعالم 

حضرموت جلمهورها يف الداخل واخلارج صورة عن هوية هذه البلدة املباركة وثقافتها  اجلديد لتقّدم
 وتراثها وعاداهتا وتقاليدها واجنازاهتا العلمية واملعرفية.

 
ويف ظل ذلك اإلنفتاح اإلعالمي الذي شهدته حضرموت على صفحات "اإلعالم اجلديد" 

رمسه مؤسسات سياسية ودينية وإجتماعية يف خطاب إعالمي ذو إسرتاتيجية إعالمية ت بروزالحظنا 
حضرموت هلا أجندة خاصة هتدف للوصول لتحقيقها، متّثل هذا اخلطاب اإلعالمي يف الرؤى 
والكتابات واملقاالت واحلوارات وتبادل اآلراء والنقاشات بتباينها كما ونوعا ومن خمتلف املدارس 

ليت وجدت على صفحات "اإلعالم اجلديد" والتيارات احلضرمية والنخب السياسية واملثقفة، وا
متنفسا حرا أوصلت به صوت حضرموت إىل خمتلف البلدان واملهاجر يف حني مل جتد هذا التنفس 
واإلنفتاح احلر يف "اإلعالم التقليدي" كالصحافة واإلذاعة والتلفزيون والذي يطغى عليها الطابع 

 الرمسي احلكومي املوّجه.
 

ى املنشورات اإللكرتونية من )أخبار وتقارير وحتقيقات صحفية( املنشورة ومن خالل إلقاء نظرة عل
على صفحات "اإلعالم اجلديد" بكل تطبيقاته اإللكرتونية املتنّوعة من املواقع اإلخبارية اإللكرتونية 
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. اخل(، وبقراءة تأملية لنوعية احملتوى اإللكرتوين وماهية التناول اإلعالمي .وصفحات الفيس بوك،
يعة املعاجلة اإلعالمية ملختلف القضايا واألحداث اليت متر هبا حضرموت ومير هبا الشارع وطب

احلضرمي، رمبا نستطيع القول إّن "اإلعالم اجلديد" بكل تطبيقاته اإللكرتونية املتنّوعة قد خلق 
قاعدة عريضة من اجلمهور ملتابعة ما ينشر على صفحاته اإللكرتونية من أخبار ويتجلى ذلك 

اضحا من التفاعلية املستمرة من قبل مستخدمي صفحات "اإلعالم اجلديد" املتمثّلة يف التعليقات و 
 على املنشورات اإللكرتونية اليت حتظى بأهتمام لديهم.

 
الدراسات اإلعالمية املعاصرة طبيعة العالقة بني وسائل  وقد تناول خرباء الصحافة واإلعالم يف
انتباه  ظرية وضع األجندة: قدرة وسائل االعالم على توجيهاإلعالم واجلمهور فقد أكّدت ن

على موضوعات وقضايا بعينها  اجلمهور حنو قضايا بعينها مبعّن أنه كلما زاد تركيز وسائل االعالم
أن  حيث ذاهتا بوصفها قضايا بالغة األمهية ترتب على ذلك ادراك اجلمهور للموضوعات والقضايا

املوضوعات لدى اجلمهور مبا  االخبار اإلعالمية يؤثر على بروز تلك بروز املوضوعات والقضايا ىف
االعالم هلذه القضايا ومعدالت هذه التغطية وبني  يشري وجود ارتباط دال بني حجم تغطية وسائل

هذه الوسائل لتلك القضايا وهذه النتيجة تؤكد ان بروز هذه القضايا  األمهية اليت يوليها مجهور
  .تأثر بشدة بتعرضه للوسائل نفسها اليت تتناول هذه القضايااجلمهور ي لدى هذا

 
يأخذنا تطبيق هذه النظرية اإلعالمية إىل مالحظة التنوع يف املنشورات اإللكرتونية على صفحات 
"اإلعالم اجلديد" املتمثّلة يف التغطية اإلعالمية ملعظم القضايا واألحداث اليت متر هبا حضرموت 

ضرمي وبتوجهاته املختلفة، لنالحظ بعني املتأمل بروز خطاب إعالمي معنّي ذو ومير هبا الشارع احل
إسرتاتيجية إعالمية معيّنة ترمسه مؤسسات سياسية ودينية وإجتماعية، وخنب مثقفة سياسية ودينية 
وإجتماعية يف حضرموت هلا أجندة معينة هتدف اىل الوصول لتحقيقها، قد وجدت هذه 

عالم اجلديد" متنفسا حرا فتح صدره وذراعيه هلا استطاعت من املؤسسات يف صفحات "اإل
 خالله مترير أجندهتا املرسومة.

 
عندما برزت هذه املواضيع والقضايا ذات األجندة اخلاصة املرسومة من قبل هذه املؤسسات 
والنخب السياسية على صفحات "اإلعالم اجلديد" توّلد هناك إدراك من قبل الشارع احلضرمي 
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عات والقضايا ذاهتا اليت نشرت على صفحات "اإلعالم اجليد" بوصفها قضايا بالغة للموضو 
األمهية لديهم، هذا اإلدراك الذي توّلد أدى إىل بروز تلك املوضوعات يف قائمة إهتماماهتم 
وتفاعلهم امللحوظ مع اخلطاب اإلعالمي املنشور على صفحات "اإلعالم اجلديد" وذلك بكتابة 

صفحات "اإلعالم اجلديد" اليت تعرّب عن اجتاهاهتم حنو هذه القضية املنشورة من التعليقات على 
أو تفاعلهم من خالل املشاركة بالكتابة اإلعالمية على صفحات "اإلعالم اجلديد" مبقال  جهة، 

يتناول قضية برزت يف واقعهم املعاش، أو من خالل األحاديث اإلجتماعية اجلمعية يف اللقاءات 
 عامة واخلاصة اليت جتمعهم من حني اىل آخر.الشخصية ال

 
 .اليمن –مدرس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب جبامعة عدن * 

 
 

- 13 – 
 عامل من الكونية والتزامنية يف آن واحد. .اإلعالم اجلديد

 
 كتب / د. عبد القادر بن شهاب *

عديدة من أشكال اإلعالم قدمت تكنولوجيا االتصال واإلعالم يف السنوات القليلة املاضية أنواًعا 
( وتعد أهم اخلصائص املتميزة هلذا اإلعالم كونه رقمي، تفاعلي، يعتمد New Mediaاجلديد )

على الوصالت والنصوص التفاعلية الفائقة، افرتاضي، شبكي، يعتمد على احملاكاة، وقد وجد هذا 
يث أهنم األكثر استيعابًا اإلعالم رواًجا وانتشارًا سريًعا يف اجملتمعات وخاصة بني الشباب، ح

 واستخداًما لكل جديد، ومن أمثلة هذه األشكال:
: إن املدونات بداية هي حوار مع طرف آخر بعد أن كانت Blogsاملدونات أو اإلعالم البديل 

حوارًا مع الذات يف فرتة النشأة، وهي شكل غري رمسي من أشكال تبادل احلوار على نطاق 
توظيف رغبة املشرتكني فيها من أفراد اجلمهور يف أن يكونواً جزًءا مجاهريي، وتعتمد على حث و 

من عملية صناعة األخبار واملعلومات ونشرها. وتعد شبكة العالقات والتفاعالت اليت تربط بني 
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أصحاب املدونات واملرتددين على مدوناهتم من أهم ما مييز هذا الشكل االتصايل عن غريه من 
دة على الويب، وعلى الرغم من حداثة ظهور املدونات العربية بشكل التطبيقات األخرى املوجو 

عام، إال أهنا قد أصبحت أداة فعالة أجاد املدونون العرب استخدامها، سواء يف التعبري عن 
 مهومهم ومهوم جمتمعاهتم مبا فيها مهومهم الشخصية أو العامة.

  
 ونني:ومن أهم األحداث اليت سامهت يف شهرة وتوسيع رقعة املد

 واهتمامه متابعته إىل اجلزيرة بقناة لقائه خالل هيكل حسنني حممد الصحفي الكاتب إشارة ♦
 واحلملة املصري األمن قبل من يوًما 12 ملدة قانوين غري بشكل واعتقاله. مصر من" هبية" مبدونة
 .م2111 عام عليه القانوين غري القب  صاحبت اليت
  
 ائزة أفضل مدونة من منظمة )مراسلون بال حدود(.ول مدونة عالء ومنال على جحص ♦
  
 .املصريني القضاة مع التضامن حركة أثناء املصريني املدونني من عدد على القب  ♦
  
 .مصر يف باإلصالح املطالبة حركة يف املصريني املدونني من عدد مسامهة ♦
  
 يفزيوين.( والتحضري لعملها مسلسل تلأجتوز عايزة) مدونة نشر عن اإلعالن ♦
  
 على آثارها واملؤسسات بالشركات اخلاصة املدونات بدراسة الدراسات من العديد قامت وقد ♦

 لألنشطة صدى كرجع منها االستفادة ومدى اخلارجي واجلمهور املوظفني بني العامة العالقات
قات ت سريعة وملحوظة على العالتغريا أحدثت املدونات أن كما املؤسسات، وسياسات املختلفة

داخل املؤسسات وخارجها فهي شكل من أشال رجع الصدى والتفاعل مع اجلمهور اخلارجي مما 
 ينعكس على حتسني األداء وتعديل االسرتاتيجيات حسب احلاجات املتغرية للجمهور.
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: وهو موقع لتبادل أفالم الفيديو وللمتفرج Youtubeمواقع الفيديو العاملية مثل اليوتيوب  -2
ضيف تعليق، وزادت شهرته على مستوى العامل والذي دفع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية احلرية لي

بإنشاء قناة خاصة هبا تعرض من خالله لقطات فيديو هلا، وقد اختارت جملة تامي األمريكية يف 
 موقع اليوتيوب ليفوز بلقب شخصية العام. 2111هناية عام 

  
يوجد املئات من مواقع اجملتمعات والشبكات اإللكرتونية الشبكات االجتماعية عرب الفضاء:  -3

: My Spaceوماي سبيس  Twotterوتويرت  Facebookعرب الويب من أشهرها الفيس بوك 
وهي مواقع ويبت للتواصل االجتماعي ميكن الدخول إليها جمانًا فاملستخدمون بإمكاهنم االنضمام 

التفاعل معهم. كذلك ميكن للمستخدمني إىل الشبكات وذلك من أجل االتصال باآلخرين و 
إضافة أصدقاء إىل قائمة أصدقائهم إرسال الرسائل إليهم، وأيًضا حتديث ملفاهتم الشخصية 

 وتعريف األصدقاء بأنفسهم.
  
احلياة األخرى. وهي أشبه بألعاب يقوم الالعب  Secondlifeاجملتمعات االفرتاضية: مثل  -4

ا ومتثله ويقوم بالتفاعل مع شخصيات أخرى فبما أشبه اجملتمع باختيار شكل الشخصية اليت يريه
احلقيقي. ويدعم من الشعور بالواقعية اجلودة العالية للصورة ثالثية األبعاد. مما جيعل الفرد يعيش يف 
عامل من احلقيقة الزائفة. تعكس إخفاقاته على أرض الواقع فهو عامل افرتاضي ثالثي األبعاد انطلق 

( احملدودة، وهي Linden، مت تطويره من قبل معامل ليندن )2113نرتنت سنة على شبكة اال
كما يقول   -شركة أمريكية خاصة مقرها سان فرانسيسكو. هذا العامل مت إنشاؤه من قبل سكانه 

املستخدمون أو سكان هذا العامل،  2112وبدايات  2111وجذب األنظار أواخر  -موقعهم 
ومظاهر افرتاضية هلم ليتفاعلوا مع السكان اآلخرين عن طريق األفاتارز يقومون بداية باختيار أمساء 

(avatars فيستطيعون املشي والطريان والسباحة والتفاعل مع بعضهم البع  مبا يف ذلك )
(. ومنذ اللحظة اليت تقوم Lالتعامالت املالية. بل ولديهم عملة خاصة هبم هي الليندن دوالر )$

تكتشف قارة رقمية كبرية تعج بالناس والرتفيه والتجارة والفرص. ورمبا فيها بدخول هذا العامل س
 2111ستجد لك قطعة أرض تبين عليها منزاًل أو تستخدمها إلنشاء عملك اخلاص. حبلول يناير 

ساعة. وبلغ عدد سكان  2122242111بلغ عدد الساعات اليت قضاها السان يف العامل اآلخر 
مليونًا حساب مسجل )العديد منها غري منشطة والبع   13، 2111هذا العامل بنهاية مارس 
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من السكان لديهم أكثر من حساب(. وعلى الرغم من ظن البع  أهنا لعبة، إال أهنا ليست  
 كذلك، فال نقاط فيها وال فوز وال مراحل.

  
مج احملادثة بالتوك وهو برنامج من برا Paltalkبرامج احملادثة الفورية فائقة اجلودة: مثل برنامج  -1

الفورية على اإلنرتنت، ففيه ميكن أن تتحدث وتشاهد أشخاص آخرين مستعملني نفس الربنامج، 
 AVMوميكن لك أن تنضم ألي غرفة من غرف هذا الربنامج.. وبرنامج البالتوك مملوك لشركة 

Software  يف مدينة نيويورك. تدعي الشركة بأن  1111وهي شركة خاصة أسست يف العام
أكثر من أربعة ماليني مشرتك يستفيد من خدماهتا. فمن التحادث اجملاين مع األهل  هناك

واألصدقاء إىل نقل احملاضرات ألحناء الدنيا يف نفس حلظة انعقادها، إىل املناقشة بني رواد هذه 
 اخلدمة يف خمتلف جوانب ونواحي احلياة.

  
ل بني املراسل واملستقبل. وقدرهتا على النقل فوسائل اإلعالم اجلديد تتميز بامتالكها ألدوات التفاع

احلي السريع للمعلومات واستخدامها للوسائط املتعددة كالصوت والصورة الثابتة واملتحركة. وتبادل 
الرسائل بني أطراف العملية االتصالية واجلمع بني خصائص وسائل االتصال الشخصي ووسائل 

 آن واحد.االتصال اجلماهريي والكونية والتزامنية يف 
 

 اليمن. –* مدرس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب جبامعة عدن 
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-14- 
 تأمالت يف تطّور السلطة الرابعة وكادرها اإلعالمي

 عبدالقادر بن شهاب *كتب / د. 
تبقى وسائل اإلعالم اليوم مسيطرة على اهتمامات الكثري من الناس بل أصبحت تشكل جزءا 

ه من دور كبري يف التأثري على جمرى حياهتم اليومية وتشكيل الرأي العام هاما من حياهتم ملا تقوم ب
 .لديهم أضف إىل قيامه بعمليات الرتبية والتعليم والتثقيف والتوجيه واإلعالم يف نفس الوقت

ويظل العمل اإلعالمي اليوم من أرقى أعمال النشر يف علم املعلومات واالتصاالت مبا ينطوي عليه 
ة وتدفقها من املرسل إىل املستقبل بأحدث الوسائل وأسرعها مما حيقق يف األخري توصيل املعلوم

حتقيق اهلدف من الرسالة اإلعالمية سواء من ناحية حتقيق فكرة من األفكار أو إيصال معلومة من 
املعلومات فيما يسمى بعصر السرعة أو عصر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والذي فتح بدوره 

 .ا رحبة يف حرية النشر االلكرتوين والتدفق املعلومايتلإلنسان أفاق
وتبقى الشعوب يف تطورها رهانا مبدى تطور اآللية اإلعالمية والتكنولوجيا االتصالية فهو الذي 
يقوم عليه تنفيذ سياسات الدولة وقرار احلكومات ويلعب الدور الرئيسي يف توجيه الرأي العام 

 .وتنويره وتثقيفه أيضا
 ،قت الدول وتنافست يف تطوير مؤسساهتا اإلعالمية من اإلعالم املطبوع واملسموع واملرئيلذا تساب

فقامت بإصدار املطبوعات من صحف وجمالت ونشرات ومطويات وتنوعت إصدارات هذه 
كما قامت بتطوير إذاعاهتا احمللية وقنواهتا احمللية والفضائية   ،الصحف من الرمسية واألهلية واحلزبية

معت هلا مزايا جعلتها أكثر انتشارا يف حياة اجملتمعات فتعلق هبا الناس مبا تنشره يف حيث اجت
 .رسالتها اإلعالمية مبختلف فئاهتم العمرية ومستوياهتم املعرفية

مث جاءت الوسيلة االتصالية واإلعالمية اليت جتاوزت احلدود والقيود ليضيف إىل علم االتصال 
( االنرتنت) ة واحلداثة والتطوير املعريف هذه الوسيلة اليت نعنيها هيواإلعالم بعدا جديدا من السرع

صرخة عصر املعلومات واالتصاالت ليجعل العامل كله يف بوتقة واحدة فلم يعد هناك قيود أو 
حدود أمام املعلومات ونشرها فأصبح بإمكان الشخص أن يقرا ما يريد يف أي مكان وحيصل على 

يتصفح جمموعة من الصحف واجملالت والصادرة يف أماكنها املتباعدة  وباستطاعته أن ،بغيته منه
 .عن بعضها البع  يف حلظة معينة وجلسة واحدة ويأخذ منه ما يريده وحيفظه مباشرة
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واثر هذه التطورات اهلائلة سارعت الصحف واجملالت واإلذاعات والقنوات الفضائية إىل حجز 
ورها ولتبقى على سطح الوجود يف غمار هذا التسابق مقاعد هلا فيه لتحافظ على كياهنا ومجه

. حىت رأينا الصحافة االلكرتونية متوفرة يوميا وعلى الصفحة .اإلعالمي واالتصايل السريع
وما تبثه القنوات الفضائية وجدناه على  ،العنكبوتية فقرانا منها ما نطلبه دون حدود أو قيود

 .صفحة االنرتنت العاملية
ة لرجال السلطة يف العصور املاضية عن أمهية اإلعالم فهذا نابليون بونابرت قائد وهناك أقوال كثري 

ويقول ( انه لريهبين صرير األقالم ولقلم واحد اخطر علي من ألف مدافع: )الثورة الفرنسية يقول
إذا كان ) م مانصه1112صموئيل الصهيوين عند افتتاحه للمؤمتر الصهيوين األول يف بريطانيا عام 

وقد استخدم الصهاينة اإلعالم ( هب القوة األوىل يف العامل فان اإلعالم القوة الثانية يف العاملالذ
.ويقول رئيس الكوجنرس األمريكي عن .استخداما صحيحا حىت مكنهم من الوصول إىل أحالمهم

ل  وهناك أقوا .يف الكوجنرس األمريكي( 1) إن وكالة األنباء األمريكية هي العضو رقم) اإلعالم
 .كثرية للحكام والقادة عن أمهية اإلعالم

ولذلك جند أن الدول واحلكومات قد سارعت بافتتاح كليات وختصصات اإلعالم يف جامعاهتا 
األكادميية من اجل إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية القادرة على إتقان العمل اإلعالمي 

ستهدف لتحقيق أهدافها اليت رمست هلا بأكمل وإرسال الرسالة االتصالية وتسليمها إىل اجلمهور امل
وجه وأفضل صورة ممكنة وباستخدام كافة الوسائل االتصالية والتكنولوجية احلديثة من صحف 
وجمالت ومطبوعات وإذاعة وتلفزيون وانرتنت وغريها من الوسائل االتصالية املوجودة أمامنا وهي 

 .الم واالتصال احلديثيف كل هذا تبحث عن اجلديد واملفيد يف علم اإلع
وبالنظر بعني املتأمل إىل الكادر اإلعالمي العامل اليوم باملؤسسات اإلعالمية يف ميننا السعيد بأذن 
اهلل تعاىل جند انه كادر غري مؤهل تأهيال علميا كامال بل هو رمبا متخصص يف علوم أخرى كالرتبية 

يا وقام بتغطية الفراغ اإلعالمي املوجود واإلدارة إال انه احرتف العمل اإلعالمي احرتافا شخص
لكنه وفوق كل هذا فهو غري متفرغ لعمله   .باملؤسسات اإلعالمية وهذا جهد حممود يف حد ذاته

اإلعالمي تفريغا كامال إال انه يكلف نفسه شيئا فوق طاقته مما يوثر يف عملية إبداعه اإلعالمي مث 
ادر إعالمي مؤهل مؤمن بالقضية اإلعالمية إميانا كامال ما املانع لدينا من إعداد وتأهيل وختريج ك

إعداد الرجل املناسب ) متفرغا هلا مبدعا فيها ويعطينا نتائج طيبة وتؤيت مثارها يانعة طرية عن طريق
 .يف املكان املناسب (
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؟ من هذا ؟. رنانة حبجم قوهتا وتأثريها يف حميط عملها ويف اآلخرين لكن.. كلمة طنانة.فالكادر
. هل  .؟ من هو هذا الكادر الذي ندعيه(؟الكادر اإلعالمي) لكادر وخصوصا يف نطاق حديثناا

وهل كل من حال لنفسه أن يلعب بقلمه ؟كل من مارس العمل يف وسائل اإلعالم يسمى كادرا
على بالط صاحبة اجلاللة يسمي نفسه كادرا إعالميا صحفيا وهل كل من داعب مساعة 

ات اإلذاعة والتلفزيون ملونا منوعا صوته يسمى يف ساحتنا الثقافية بالكادر امليكروفون يف استوديوه
. يا للمأساة اليت .؟؟ وفوق ذلك بدون ختصص أكادميي يف علم الصحافة واإلعالم؟اإلعالمي

 .يندى هلا اجلبني
؟ هل هو الباحث عن قضية أم ؟من هو هذا الكادر الذي يستحق أن تطلق عليه هذه اللفظة

 ؟؟وظيفة الباحث عن
؟ هل أصبحت اليوم ؟ملاذا أصبحت هذه الكلمة تطلق على كل من كتب كلمة أو مجع كلمتني

؟ وهل صارت مهنة الصحافة واىل جانبها مهنة اإلذاعة ؟منابرنا اإلعالمية قبلة لكل من هب ودب
 ؟؟مهنة من ال مهنة له

ر ميلك جواز الدخول ؟ أم أن الكل صا؟أين ذهبت قداسة وأخالقيات مهنة الصحافة واالعالم
؟ مىت صار العمل اإلعالمي مطية لكل من ؟إىل املدينة اإلعالمية الفاضلة وبدون فحص أو تفتيش

؟ ؟؟ هل هناك معيار للجودة واالختيار يف الكادر املطلوب للمؤسسات اإلعالمية؟أراد الركوب
صحافة وإذاعة أليست هناك معايري وأسس ملن ميارس العملية اإلعالمي بكافة مناذجها من 

؟ أم إن األسس واملعايري هي أن تكتب كذا وال تكتب كذا وتقول هنا وال تقول ؟وتلفزيون
 ؟؟؟هناك

؟ ما الذي أصاب اليوم " صاحبة اجلاللة " هل أصبحت سلعة ؟ماذا حصل اليوم للسلطة الرابعة
العمل ؟ ماهي مقومات الكادر والعامل يف ؟رخيصة يتبادهلا الكل يف سوق العرض والطلب

 ؟؟اإلعالمي
 أم أن كل من ميارس هواية املراسالت وتلوين املقاالت قد أصبح يف عرف املؤسسات اإلعالمية

 .كادرا إعالميا ()
 .اليمن –* مدرس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب جبامعة عدن 

 


