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لرؤيـة  ل النـوعي  تحليلال استخدام ، وذلك من خاللمن خالل وسائل اإلعالم األردنية ما يقدمب
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الثاني ابن الحسين، الواردة في الموقع الرسمي  اهللا قدمت ووجهت من جاللة الملك عبدأجريت و

  .لتحقيق أهداف الدراسة أسلوب العينة القصدية الشاملةواعتمد  ؛لجاللة الملك

  :نتائج الدراسة على النحو اآلتيأهم وكانت 

ي جاءت متضمنة في رؤية جاللة الملك عبد اهللا الثاني كانـت  إن القضايا اإلعالمية الت .1

االجتماعيـة والسياسـية   ( متنوعة تشمل جميع القضايا التي تهم المجتمـع األردنـي  

الوقوف إلى جانـب  ، كذلك شملت المطالبة ب)واالقتصادية والثقافية بل واألخالقية كذلك
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ائق وتقديم المعلومة الصحيحة للقضايا التـي  طلب جاللته من اإلعالم الكشف عن الحق .2
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 .بشفافية

اهللا الثاني معالم السياسة اإلعالمية التي جاءت متضمنة في رؤية جاللة الملك عبد أهم  .3

اسات بناء الثقة، وبناء الهوية اإلعالمية، ورفع وتنميـة المهنيـة، وتنميـة    سي: (شملت
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Abstract 

 

   This study aimed to identify the interest of His Majesty King Abdullah II 

Ibn Al Hussein through what is presented in the Jordanian media by the use 

of the qualitative analysis of the royal vision in order to provide a proposed 

model for the media strategy in Jordan, according to this vision.  

  To achieve the objective of the study, the researcher adopted a qualitative, 

investigating approach of the content of the documents of the Royal Vision 

interested in media in the period from 7/2/1999 until 1/1/2009. to 

understand the subject of the study, I have studied all the articles, letters, 

speeches ,books of reference and interviews conducted with his majesty 

king Abdullah 11 ibn Al-Hussein available in the formal website of his 

majesty and which adopted the intended, comprehensive sample to achieve 

the objectives of the study.  

 

The main results of the study were as follows: 

1. The issues of media which was included in the royal were varied 

including all local issues concerning the Jordanian society (social, political, 



ك 

economic, cultural, and moral as well). They also included a claim to stand 

by the Arab countries. 

2. The King urged media to disclose facts and provide accurate information 

of the issues that serve both citizen and nation in an impartial and objective 

way. Furthermore, media staff should be marked with fairness and good 

morals, which keep them out of suspicion, and they should defy the 

circumstances until they transparently reach the fact. 

3. The contours of the media policy ,which were included in the vision of 

His Majesty King Abdullah II, included the following: (confidence-

building policies, media identity-building policies, policies of developing 

professionalism, media industry development policies, promoting 

institutional legislations and frameworks, human resources development 

policies, media ethics policy).  

4. the king called on focusing on updating and developing institutional 

legislations and frameworks that strongly serve the media and moving 

towards the independence and management of media institutions. 

 

   The researcher reached to a number of recommendations as follows:  

1. The need to pay attention to media issues and policies on an ongoing 

basis because media is the mirror of society. 

2. Setting schedules and future scenarios to raise level of performance of 

those working in the Jordanian media by providing training opportunities, 

raising the level of capacities in the editorial, technical and creative areas 

and finally keeping pace with the global developments and rapid changes in 

the areas mentioned. 

3. Conducting studies that assess the achievements of the past and the 

capacities of the present and the potentials of the future regarding media 

policies.  



ل 

4. Conducting similar developing studies to reach to a Jordanian media 

policy that takes into account the royal vision of media. 

 

Keywords: the Royal Vision, Jordanian Media means, the Emirate, 

Interviews of His Majesty the King, The Media Policy, The Laws of 

Publishing and Printing. 
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  الفصل األول

  مدخل إلى الدراسة

  مهيدت

باالهتمام، كما تحيط بها أسباب  ثاراًئعالم من أكثر األمور استتعتبر القضايا المتصلة باإل

عديدة لالجتهاد؛ فاإلعالم يسجل وقع الحياة بكل ما فيها من نشاطات، وتتشكل رسائله نتيجـة  

منها ما هو مستقر يعكس ثوابت األمة حيث تبرز في ثنايا تلك الرسـائل  مجموعة من عوامل، 

هو متغير، يتأثر أكثر ما يتـأثر،  سياقات تاريخية متداخلة ومنظومات قيمية مستقرة، ومنها ما 

باستحقاقات عديدة تفرضها مراحل النمو السياسـي، واالقتصـادي، واالجتمـاعي، والثقـافي     

والعلمي، والتربوي في الدولة، ويعكس اإلعالم مدى الحرية المتاحة في المجتمع، ويسهم فـي  

  .تحقيق التنمية الشاملة والمستديمة في المجتمع

 بالنشاط اإلعالمي؛ لـذلك جهزة والمؤسسات اإلعالمية في أي دولة العديد من األقوم يو

إعالمية تضمن التنسيق بين أوجه نشاط هذه األجهزة  فإن األمر يقتضي ضرورة وجود سياسة

تحول دون تضاربها أو تكرارها، وبالتـالي إهـدار المـوارد الوطنيـة،     سياسة ، والمؤسسات

  ).8: 1986د، عبد المجي(وعرقلة قضايا التنمية والتحول 

أن لكل دولة من الدول سياسة إعالمية محددة إال أن كثيراً من الدول تهمل من  وبالرغم

تحدد الخطاب اإلعالمي للدولة وتوضح هوية المجتمع داخل هذه " صيغة"وضع هذه السياسة في 

 .الدولة

عمليـات   والمعايير التي تحكم نشاط الدولة تجاه ئالسياسة اإلعالمية مجموعة المبادتعد 

وعلى األخص منها  ،مها ومواءمة نظمهايتنظيم أشكال االتصال المختلفة، وإدارتها ورقابتها وتقو

وسائل االتصال الجماهيري من أجل تحقيق أفضل النتائج االجتماعية الممكنة، في إطار النموذج 
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 :1986 ،اإلعالميـة مجلة الدراسـات  ( واالقتصادي الذي تأخذ به الدولة السياسي واالجتماعي

73-74.(  

أهمية بالغة من قبل الدولة األردنية منذ تأسيس باإلعالم بوسائله المختلفة  وفي األردن يحظى

وحتى اآلن، فقد أبدى الملك المؤسس عبداهللا األول اهتمامه بالصـحف منـذ أن    1921اإلمارة عام 

  .)107: 1998الموسى، (وصل إلى معان، وحتى قبل أن يستقر به المقام في عمان 

 واسـعةً  شهد األردن في عهد الملك طالل صدور الدستور الذي أعطى اإلعالم حريـةً كما 

هد الملك حسين بن طالل وسائل اإلعالم األردنيـة مـن صـحافة    كما تع، )115: 2003عبيدات، (

ودعم وتأييد وتوجيه حتـى انتقـل إلـى     وإذاعة وتلفزيون بالرعاية وشهد بواكير أعمالها من افتتاح

  .1999اهللا عام رحمة 

ثم جاء الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين، والذي يولي اإلعالم اهتماماً بالغاً؛ مقدماً توجيهاته  

عنـان  حرية اإلعالم إلى سقف لإلعالميين للقيام بدورهم الجوهري والمركزي في المجتمع، ورافعاً 

ليكـون اإلعـالم أداةً   ). 2006 ،فرنسيةوكالة األنباء المقابلة الملك مع ( "حرية سقفها السماء"السماء 

واالجتماعية والثقافيـة،  قتصادية عة في خدمة التنمية السياسية واالطيلخدمة الوطن والمواطن، وأداة 

حرية التعبير والحوار والنقاش، وأداة تنموية في التطوير والتحضر والتحديث ويكون منبراً يسهم في 

   .هوض االجتماعي بكافة أشكالهوالتقدم ومحاربة التخلف ومواكبة الن

أن السياسة اإلعالمية ليست قيداً على حرية الرأي، بل هي إطار عام للرسـالة   يرى الباحث

أو هي صياغة جديدة للتعبير عن السياسـة العامـة   . اإلعالمية السامية التي يؤمن بها المجتمع

ألهداف، وبالتالي تتكامل الخطط ، والتي تبين األهداف العليا لإلعالم ووسائل تحقيق هذه اللدولة

  .والسياسات في أي بلد، وتقوم كل مؤسسة بدورها في المجتمع
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  مشكلة الدراسة

تطورات كبيرة على جميـع المسـتويات السياسـية     م7/2/1999تضمنت فترة ما بعد 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومن بينها التطورات التي حصلت في السـاحة اإلعالميـة؛   

ء منها تطور السياسات اإلعالمية أم تطور وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها، وقـد صـاحب   سوا

  .ذلك تطور في طبيعة العالقة بين اإلعالم والحكومة

الثاني ابن الحسين باإلعالم  ز هذا التطور باالهتمام الكبير من جاللة الملك عبداهللاوقد تمي

، وهو مـا  اجتماعية، وبدورها في الحياة اليوميةكمؤسسات  وبوسائل اإلعالم ،وممارسة ،كمهنة

  . يمكن أن نطلق عليه الرؤية الملكية لإلعالم

حيث احتوت الرسائل الملكية، ذات العالقة اإلعالمية، الكثير من المبادئ واألفكار التـي  

يمكن أن تمثل إطاراً لدراسات علمية جادة تعكس اهتمامات جاللة الملك باإلعالم، وتعمل علـى  

  .ديد معالم السياسة اإلعالمية األردنية من خالل هذه الرؤيةتح

اهتمامات الملك عبداهللا الثاني باإلعالم ووسائله ودعماً منـه لحريـة    ومن األمثلة على

  :ما يلي اإلعالم

إلغاء وزارة اإلعالم؛ لتفكيك السيطرة الحكومية على اإلعالم األردني، وإعطائه حرية  - 1

 .أكبر

لمتتالية التي يوجهها جاللة الملك في معظـم المناسـبات لإلعـالم    الرسائل الملكية ا  - 2

 . واإلعالميين

وهي  2003كانون الثاني عام  8بتاريخ " رؤية ملكية.. اإلعالم األردني"إصدار وثيقة  - 3

بنـاء   إلى وتدعو شاملة بصورة اإلعالم قضايا على تركز التي األولى المرجعية الوثيقة

  .الحديث األردن لبناء جديدةال الرؤية يعكس إعالمي نظام
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 .2002إصدار قانون اإلعالم المرئي والمسموع لعام  - 4

لتأكيد حق حصـول  ، 2007إصدار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات عام  - 5

يؤشر لحالة متقدمـة فـي العمـل     وهذا القانون، بسهولةالمعلومات  على اإلعالميين

  .يةاإلعالمي، ينفرد بها األردن بين الدول العرب

يمكـن  إلى أي مدى : تتجسد مشكلة الدراسة وبشكل رئيس في اإلجابة عن السؤال التالي

اعتبار االهتمامات الملكية باإلعالم إطاراً للسياسة اإلعالمية في األردن ونوعـاً مـن ترتيـب    

  األجندة لوسائل اإلعالم؟

  

  :هداف الدراسةأ

الثاني ابن الحسين  لملك عبداهللاتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى اهتمام جاللة ا

أن يـنعكس هـذا   وكيـف يمكـن   , بوسائل اإلعالم في األردن، ومعرفة ماذا يعني هذا االهتمام

  .االهتمام فيما يقدم من خالل وسائل اإلعالم األردنية

وسيكون هدف الدراسة الرئيس تحليل الرؤية الملكية لإلعالم وصـوالً لتقـديم نمـوذج    

  .ة في األردن وفق هذه الرؤيةمقترح لسياسة إعالمي

  

  :أهمية الدراسة

فـي دراسـة    -حسب علم الباحـث –نوعها األولى في تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها  .1

   .اهتمامات جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين في اإلعالم

كيـة  استخالص السياسات اإلعالمية والقضايا التي تضمنتها التوجيهات الملمحاولة الدراسة  .2

 .لإلعالم ودور اإلعالم في الترويج لها وطرحها
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بالخروج بمقترح لسياسة إعالميـة يسـتفيد منهـا المشـرع     يؤمل أن تساهم هذه الدراسة   .3

يسهم " سقفه السماء"إعالم حر مسؤول إلى واإلعالميون لتعزيز الحرية اإلعالمية؛ وصوالً 

 .في بناء األردن الحديث ودعم مسيرته التنموية

  

  :ئلة الدراسةأس

  :تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن السؤالين التاليين  

، ودور اإلعالم في الترويج لها منتها التوجيهات الملكية لإلعالمما القضايا التي تض .1

 ؟وطرحها

ة اإلعالمية في األردن كما جاءت فـي الرؤيـة الملكيـة    معالم السياسما هي أبرز  .2

 لإلعالم؟

 

  :حددات الدراسةم

جميـع  المتضـمنة فـي    السياسات اإلعالميةتغطي هذه الدراسة . طار الزمني للدراسةاإل: أوالً

المقابالت والكلمات والرسائل وكتب التكليف والمقاالت التي أجريت وقدمت ووجهت من جاللـة  

إلـى   م1999 شـباط  7سلطاته الدستورية في  جاللتهمنذ تسلم  الثاني ابن الحسين الملك عبداهللا

وذلك ألهمية هذه الفترة وما شهدته من تحـوالت وتطـورات فـي شـتى      م،2008نهاية عام 

 .وبخاصة في المجال اإلعالميالميادين، 

من خـالل   السياسة اإلعالمية األردنيةتتناول الدراسة موضوع . اإلطار التحليلي للدراسة: ثانياً

  .الرؤية الملكية لإلعالممجموعة الوثائق التي تتضمن تحليل 
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 جرائيةاإل المصطلحات

خطب العرش، وخطابات جاللة الملك، ومقابالته، ومقاالته، ورسـائله،  : الرؤية الملكية .1

 .وكتب التكليف التي تحتوي مضامين إعالمية

الصحف اليومية واألسبوعية، واإلذاعة والتلفزيـون ووكالـة   : وسائل اإلعالم األردنية .2

 .األنباء األردنية والمواقع االلكترونية اإلخبارية

 .1921عام التي تأسست إمارة شرقي األردن : ارةاإلم .3

التي أجرتهـا وسـائل   , المقابالت المرئية والمسموعة والمقروءة: مقابالت جاللة الملك .4

  .مع جاللة الملك األردنية والعربية والعالمية اإلعالم

مجموعة التوجيهات والتشريعات واألنظمة التي تحكم سير العمليـة  : السياسة اإلعالمية .5

      ولغايات هذه الدراسة سيتم التعرض إلى الثوابـت واألهـداف والمحـددات   . الميةاإلع

  .وآليات العمل والنظرة المستقبلية لإلعالم كما قدمت في الرؤية الملكية لإلعالم

هي مجموعة القوانين التي تؤطر العمـل اإلعالمـي فـي    : قوانين المطبوعات والنشر .6

 .األردن
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  الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة طاراإل

  اإلطار النظري : أوال

تستند هذه الدراسة في تحقيق أهدافها، واإلجابة عن أسئلتها إلى نظرية تحديد األولويات 

  .Agenda Setting Theory وضع األجندة وأ

ترجع األصول النظرية لبحوث ترتيب األولويات إلى والتر ليبمان من خـالل كتابـه   و

أن وسائل اإلعالم تعمل على تكوين الرأي العـام  "م، حيث يرى ليبمان 1922ام ع" الرأي العام"

  ). 288:1998مكاوي والسيد، ( "تقديم القضايا التي تهم المجتمعمن خالل 

وبين ما , وجود عالقة إيجابية بين ما تؤكده وسائل اإلعالم في رسائلها"وتفيد النظرية بـ

عبده، (" في ترتيب األولويات عند الجمهوراإلعالم يسهم أي أن دور وسائل . يراه الجمهور مهماً

، وأن وسائل اإلعالم قادرة على التأثير في الجمهور، من خالل تركيزهـا علـى   )105: 2004

قضايا معينة تطرحها على المتلقين لرسائل اإلعالم ليتخذوا مواقف منها تتـأثر بحسـب طـرح    

  ).203: 2009الموسى، (اإلعالم نفسه لها 

 فكرة النظرية على أنه مثلما يحدد جدول األعمـال فـي أي لقـاء مـن ترتيـبٍ      وتقوم

 عمالها الخاصأفإن وسائل اإلعالم لها جدول , للموضوعات التي سوف تُناقش بناء على أهميتها

ال تتقدم القضايا إلى مراحل االهتمام ف .التي تحدد األهم واألقل أهمية من الموضوعات واألحداث

لذلك ومن خالل السماح أو منع  .أن تطرح وتتردد أو تتكرر في وسائل اإلعالماالجتماعي قبل 

تدفق األخبار والمعلومات تعمل وسائل اإلعالم على وضع األجندة لما سيطرح للنقاش والحـوار  

أي أن وسـائل اإلعـالم   ؛ داخل المجتمع ولما سيكون قضايا عامة تهم أكبر شريحة من المجتمع
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وتقترح ما الذي ينبغي , فهي التي تطرح الموضوعات, م نحو قضايا بعينهاهي التي توجه االهتما

  .بهوما الذي ينبغي أن يشعروا , وهوما الذي ينبغي أن يعرف, أن يفكر فيه األفراد

وتبعاً لهذه النظرية فإن الجمهور ال يتعلم من وسائل اإلعـالم واالتصـال فقـط حـول     

العبـداهللا،  ( لم كم تبلغ هـذه المسـائل مـن أهميـة    المسائل العامة واألمور األخرى، ولكن يتع

285:2006.(  

ولدراسة قوة األجندة السياسية الممكنة للتأثير في الناس الذين يشاركون فـي األنشـطة   

-286 :2006 ،المرجع السابق( :إلى نوعين" ترتيب األولويات" "الدر"و" كوب"السياسية، يقسم 

287.(  

ها إلى مجموعة عامة من االختالفات السياسية التي تقع األولويات المنتظمة ويعزون: أوالً

  .في مدى الشرعية والتي تتعلق باستحواذ اهتمام الجمهور

األولويات المؤسساتية التي يضعها أصحاب القرار في مؤسسة ما، وهـي عبـارة   : ثانياً

مـاً  وتلعب وسائل اإلعالم دوراً مه. عن مجموعة من الموضوعات المبرمجة لسبب جاد وفعال

في تصعيد مجموعة من األولويات المؤسساتية لتصبح ضمن األولويات المنتظمة وهناك فرصة 

  . لعودتها مرة أخرى إلى األولويات المؤسساتية

القضـية  : وفي اإلعالم األردني عامة والصحافة خاصة هناك أولويات منتظمة أهمهـا 

حـوادث الطـرق،   : يات المؤسساتيةومن أمثلة األولو. اإلسرائيليالفلسطينية، والصراع العربي 

  .البطالة، ترشيد استهالك المياه

ويستخدم مصطلح ترتيب األجندة لوصف الطرق التي تبنـي بهـا وسـائل اإلعــالم     

  . الوعـي الوطنـي، بالمناقشة والحوار وطرحها مراراً على الناس
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ة الشائعة في في ترتيب األجندة كل منها يؤثر في الثاني؛ والطريق اتجاهاتثالثة  هناكو

  ):Dearing & Rogers, 1996: 22( اتجاه التأثير هي أن

  :األجندة اإلعالمية تؤثر في - أ 

  :األجندة العامة والتي تؤثر بدورها في -ب 

 .أجندة السياسات العامة - ج 

وتجتمع هذه االتجاهات الثالثة حول سمة أساسية هي البحث في نشوء وانتقـال القضـايا مـن    

عالم إلى الجماهير أو من الجماهير إلى الدوائر السياسية أو مـن  دائرة معينة إلى أخرى من اإل

  .األخيرة إلى وسائل اإلعالم أو العكس

  

  وضع أولويات وسائل اإلعالم

أول من طرح التساؤل الخاص بمن يضـع أولويـات    Lazarsfeld and Mertonيعد 

اإلعـالم تتكـون   ، وكانت وجهة نظرهما أن أولويات وسائل 1984وسائل اإلعالم، وذلك عام 

نتيجة للقوى االجتماعية السائدة في المجتمع بما في ذلك المؤسسات الصناعية والتجارية وغيرها 

من الجهات المؤهلة لممارسة الضبط االجتماعي، فالطبقة الحاكمة هي التي ترعى وتقود وسائل 

تمع بقدر مـا تعمـل   اإلعالم ولذلك فهي ال تسعى مطلقاً لهدم البناء االجتماعي واالقتصادي للمج

   ).17: 2007حمادة، (على المحافظة عليه 

فإننـا  األردنية هذه النظرية في موضوع السياسات اإلعالمية  نوظفوإذا ما أردنا أن    

لتركيـز علـى القضـايا    له اإلعالم األردني نستطيع القول إن جاللة الملك عبداهللا الثاني قد وج

وإشـاعة أجـواء    الـوطن  والدفاع عن منجزاتاألخرى، المحلية وتقديمها على جميع القضايا 
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وغيرها من األمور التي أراد  هم المواطن األردني وتطلعاته وآماله، ونقل التسامح وقبول اآلخر

  . جاللة الملك لإلعالم عامة والصحافة خاصة التركيز عليها وجعلها أولوية

   نتائج وضع األولويات

ل اإلعالم من خالل قيامها بوظيفـة ترتيـب   إلى أن وسائ Show and Martenيذهب 

األولويات تدمج قطاعات المجتمع المختلفة في حوار سياسي واجتماعي حول القضايا األساسية، 

إذ تربط المتعلمين وغير المتعلمـين، واألغنيـاء والفقـراء، والرجـال والسـيدات، والحكـام       

حمـادة،  (سلوك بشأن قضايا المسـتقبل  مشتركاً لالهتمام والتفكير والوالمحكومين، وتخلق قاسماً 

2008 :193.(  

  التعريف واألهمية.. السياسة اإلعالمية

تعد السياسات الوطنية لإلعالم واالتصال إطـاراً لتنسـيق أوجـه النشـاط اإلعالمـي      

عبـد المجيـد،   (واالتصالي يتيح قدراً من المرونة ويفسح المجال أمام الطرق التي يمكن اتّباعها 

1986 :3.(  

مجموعة المبادئ والمعايير والقواعد التـي  "رف السياسات اإلعالمية واالتصالية بأنها تع

مـن شـروط االيـديولوجيا    ) تستنبط(تحكم وتوجه سلوك األنظمة اإلعالمية، والتي عادة تشتق 

  ).73: 1998، الدليمي" (السياسية والقيم التي ترتكز عليها في بلد ما

التي تحكم نشاط الدولة تجاه عمليـات تنظـيم وإدارة   مجموعة المبادئ والمعايير "وهي 

االتصـال   ورقابة وتقييم ومواءمة نظم وأشكال االتصال المختلفة، وعلى األخص منها وسـائل 

الجماهيري، من أجل تحقيق أفضل النتائج االجتماعية الممكنة فـي إطـار النمـوذج السياسـي     

  ).74-73: 1986إلعالمية، مجلة الدراسات ا" (واالجتماعي الذي تأخذ به الدولة
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ويذهب الدكتور إبراهيم إمام إلى أن السياسة اإلعالمية هي خطة العمل الالزمة للتـأثير  

  ).316: 1982إمام، (في الجماهير، وحملها على السلوك بطريقة معينة 

األسس والقيم " تعني أن السياسات اإلعالمية واالتصالية ويرى الدكتور صالح أبو أصبع

ويسـير علـى   . ر التي تسعى إلى تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية وفق مراحل زمنيةوالمعايي

هديها النشاط اإلعالمي واالتصالي في سياق سياسي وثقافي واقتصادي واجتماعي محدد، بهدف 

أبـو أصـبع،   ( "تحقيق أفضل العوائد التنموية الممكنة للدولة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً

2005 :15.(   

ولكل بلد سياساته االتصالية، ولكنها في بعض األحيان تكون كامنـة غيـر ظـاهرة أو    

ضمنية تُفهم من الممارسات، وقد تكون في أحيان أخرى واضحة فـي التشـريعات والدسـاتير    

  ).3: 1986 عبد المجيد،(ومواثيق السلوك المهني والقواعد واإلجراءات 

إلعالم إلى عرقلة قضايا التنمية والتحول ووضع ويؤدي غياب سياسة إعالمية واضحة ل

المرجع (عقبات في طريقها خصوصاً في ظل عمليات التحول السريعة التي تمر بها المجتمعات 

  ).8: 1986، السابق

  :السياسة اإلعالمية وحرية االتصال

يجب عدم النظر إلى السياسة اإلعالمية على أنها قيد أو رقابـة، بـل يجـب أن تؤكـد     

سة اإلعالمية على حرية األفراد في التعبير عن آرائهم، وحرية االتصال داخل إطار نظـم  السيا

  .تحقق متطلبات الحوار في المجتمع

وتؤدي الرغبة في وضع سياسات لإلعالم واالتصال مع الحرص على تأكيد مبدأ حرية 

ه السياسات قد وضع البعض في مأزق وإحراجه وإثارة مخاوفه، إذ أن هذ"التعبير عن الرأي إلى 

تؤدي في بعض األحيان إلى أن تصبح وسائل اإلعالم أداة لتبرير النظام السياسي القائم والـذي  
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تعمل في إطاره، وقد يصعب تبين ما إذا كانت وجهة النظر المخططة تطرح موقفاً موضوعياً أو 

من المسيطرين  يٌلقل قفاً منحازاً يرمي إلى تشكيل الرأي العام وفق مرامي معينة يرسمها عددوم

وللتخفيف من هذه المخاوف فرق البعض بين الدولة أو الحكومة؛ بمعنـى   ."على وسائل اإلعالم

أن األسس والقواعد الوطنية، ال الهيئات الحكومية هي التي ينبغي أن تحكم السياسة اإلعالميـة،  

ئل االتصـال  وطرحت فكرة المسؤولية االجتماعية كحل لهذه المشكلة؛ بمعنـى أن تقبـل وسـا   

الجماهيري تنفيذ التزاماتها تجاه مجتمعها، وتقبل القيود التـي يفرضـها عليهـا الـرأي العـام      

  ).4: 1986عبدالمجيد، (واألخالقيات المهنية، فال تعارض بين الحرية والمسؤولية 

ويرى الباحث أنه ورغم أن لكل دولة سياستها اإلعالمية المحددة إال أن إهمـال وضـع   

ة في صيغة تحدد الخطاب السياسي واإلعالمي وتوضح هوية المجتمع داخـل هـذه   هذه السياس

ض وسائل إعالم هذه الدولة إلى التشتت وعدم وضوح الرؤية لديها، وما يلحقه هـذا  الدولة؛ يعر

 .من تأثيرات سلبية على قيام وسائل اإلعالم بدورها النهضوي والتنموي داخل المجتمع

  مية التخطيط والسياسة اإلعال

اإلعالمي الناجح هو استثمار جميع الوسائل اإلعالمية المتاحـة فـي خدمـة     لالعمإن 

وإن فلسـفة   .سياسته ومساندة قضاياه على المستويات المحلية والعربية والدوليـة  المجتمع لدعم

اإلعالم هنا تعني المعلومة بذاتها أو بمعنى آخر المضمون اإلعالمي كما أن التأثيرات الجوهرية 

ي طبيعة فلسفة االتصال قد أدت إلى تغيرات في دور اإلعالم لتجعل منه محوراً أساسـياً فـي   ف

وممـا يؤكـد   . رمنظومة المجتمع، فهو اليوم محور اقتصادي للكبار وشرط أساس لتنمية الصغا

محورية اإلعالم في حياتنا المعاصرة ذلك االهتمام الشديد الذي تحظى به قضـاياه فـي الفكـر    

التنظير الثقافي المعاصر محافظاً كان أم حداثياً أم ما بعد الحداثة وبذلك ساد اإلعـالم  الفلسفي و
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بعد أن بات اإلعالم ثقافـة  ) عصرالميديا(ووسائله االلكترونية حتى جاز للبعض أن يطلق عليها 

  ).2009الدليمي، ( تصنيعاً ال تنظيراً ؛وترفيهاً

دور اإلعالم في ظل هذا التطور الهائل  ويكمن الخطأ الذي يرتكبه البعض؛ في تجاهلهم

يختفـي   أنلم يعد أحـد بإمكانـه   وخبار األفي كل لحظة فاإلعالم اليوم يتحكم بنقل ) مدياته(في 

  .فالسلطة اإلعالمية تفرض نفسها عبر الصور التي تنقلها األقمار الصناعية أوالً بأول ،بأسراره

ا من أجل وضع السياسات اإلعالميـة  إن هذه الظاهرة تلزم ضرورة التأمل المعرفي فيه

والتخطيط المناسبين الستقبالها والتفاعل معها وتوظيف نتائجها في إطـار مصـالحنا الوطنيـة    

وتماسك شخصيتنا وهويتنا، وعلينا أن نوفر جهداً كبيراً من إمكاناتنا الذاتية ما يستجيب لتحدياتها 

لمدروس معها وبين خصوصية دولتنا التـي لهـا   ويمكنّنا من إيجاد الموازنة بين التعامل البناء ا

  .قضاياها ومشكالتها وقيمها وأولوياتها

ن تطوير اإلعالم األردني بصيغ حديثة ال يقتصر على الموضوعات الخاصة بجزء من إ

  .الوطن بل هو يتجاوز كل ذلك؛ مادةً ووسيلةً

  :التساؤالت التاليةوهنا تبرز أمامنا 

معالجة غير مشاكل المجتمع السطحية إذا لم تتـوافر لـه تلـك     كيف يمكن لإلعالم األردني. 1

   المساحة من الحرية كما جاءت عبر الرؤية الملكية لإلعالم؟

كيف يمكن لإلعالم األردني البعد عن الحدود المحصورة الضيقة واألطر الخاصة التي لهـا  . 2

  ظالل ضبابية تربض على أنفاس اإلعالم الوطني؟

األردني من خريطة التحوالت التي رسمها جاللة الملـك فـي طروحاتـه    أين نجد اإلعالم . 3

  الطموحة؟
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إن اإلعالم الذي يصبو إليه جاللة الملك عبداهللا الثاني يجب ان يكون بعيداً عن األشكال 

  :والتي تركزت عبر ثالثة نماذج هي األخرىالتي ألفها اإلعالم في الدول 

الخطاب اإلعالمـي وتفـرض عليـه موضـوعاته      حيث تقتحم السلطة: اإلعالم السلطوي -1 

  .وتوجهاته وقيمه وحتى تفاصيله واختياراته وتوقيته

إذ يقوم الخطاب اإلعالمي العربي الرسمي في الغالـب بتغييـب اآلخـر    : األحادي اإلعالم -2

  ).الرأي العام(واستبعاده من المثول في المشهد العام 

من المؤسسات اإلعالمية العربية في حيرة من أمرها  إذ تقف النسبة األكبر: اإلعالم الرسمي -3

أمام بعض أو معظم األحداث والمواقف السياسية الطارئة بانتظار التعليمات ويمكن أن يتجاهـل  

  .أحداثاً ذات أهمية مما يؤدي إلى فقدان الثقة واللجوء إلى وسائل اإلعالم األخرى

استخدام الفروض المتعلقة بالمستقبل إن التخطيط هو االختيار المرتبط بالحقائق ووضع و

عند تصور وتكوين األنشطة المقترحة التي يعتقد بضرورتها لتحقيق النتائج المنشـودة، أو هـو   

وكيف يتم؟ ومتى؟ ومن الذي يقوم به؟ ويجب أن تتضمن العملية  التقرير المسبق لما يجب عمله؟

يام به؟ وأين سيتم أداء العمـل؟ وكيـف   ما الذي يجب الق :التخطيطية اإلجابة عن األسئلة التالية

 من الذي سيقوم بالعمـل؟ ولماذا يجب أداء العمل؟ و سيتم أداء العمل؟ ومتى يجب القيام بالعمل؟

  .)2009الدليمي، (

  مراحل التخطيط اإلعالمي

تحديـد  ، ثـم  تحديـد األهـداف  ب أعملية التخطيط اإلعالمي بمراحل عديـدة تبـد   تمر

 ، وانتهـاء وضع خطط وبـرامج و ،اختيار البديلو ،تقويم البدائل، وئلتحديد البدا، واالفتراضات

  ).2009، المرجع السابق( وضع الخطة موضع التطبيق ومتابعة تنفيذهاب
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 لكي تكون الخطة أكثر واقعية وقابلة للتنفيذ عملياً يجب أن تتوافر فيها المواصـفات التاليـة  و

  ):2009الدليمي، (

   .المرونة -1

   .ساطةالوضوح والب -2

   .تحديد األهداف بدقة -3

   .الثبات النسبي -4

   .المشاركة والمشورة -5

  .ةالواقعية ومالءمة الظروف الموضوعي -6

وتتبنى رؤية السياسة اإلعالمية أهداف سياسات ميدانية بعينها ومتطلبات تنفيـذها فـي       

ة اإلعالميـة أن تتبنـى   االقتصادي، ولكن ليس باستطاعة السياس –الثقافي  -المجال االجتماعي 

مثل هذه المهمة قبل االندماج والتكامل مع السياسات األخرى، ويشكل التكامـل بـدوره شـرط    

إلى إدراك الحاجـة   ديوأساس التقدم وتغيير التشكيل االجتماعي والثقافي ومثل هذا االندماج، يؤ

  . سة عمليةإلى تخطيط وتهيئة األجواء المناسبة لترجمة السياسة وتحويلها إلى ممار

فالتخطيط يعتمد على تكـوين الصـيغ الواضـحة     ؛إن عالقة السياسة بالتخطيط مباشرة

ولكن دقة الموضوعات تعتمد بدورها على فهم ووضوح أهداف السياسة ذاتها، إن . للموضوعات

. التخطيط البد له من سياسة مرشدة وموجهة لبرامجه في حقول االتصال عامة واإلعالم خاصة

السياسـات ويـدمج    حـد والسياق العام بينما التخطيط يوسياسة تحدد الموضوعات، األهداف فال

يقدمون التخطيط على السياسـة  أخذوا من اإلعالميين  اًكثير أن، لدرجة اًعناصرها بعضها بعض

من نـوع العالقـات العـابرة، إذ أن     تلهذا فإن عالقة التخطيط بالسياسة اإلعالمية، ليس. ذاتها

ض التخطيط التنبؤ بمسارات التنفيذ والتأثير في تلك المسارات والغايـات التـي يسـتخدمها    غر
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ة ويقابلها التخطيط اإلعالمي عبر استجابته لالحتياجات واألولويات التي تشترطها السياسات العام

  ).2009الدليمي، (

عن مضامين فالتخطيط يمثل الصيغة الوحيدة التي يستطيع اإلعالمي التعبير من خاللها 

العامة والتخطيط معيار السياسة اإلعالمية ومنطقها العام المعلن  ةسياسته وفهمه ألهداف السياس

  . مضامينها العامة والخاصة يوالوعاء الذي يحو

لتحقيق أهداف مستقبلية في إطار  ةفهم التخطيط اإلعالمي على الجهود المبذول يوينطو

ـ  سياسة إعالمية محددة، وباستخدام خطط  االً بـأجهزة  إعالمية متكاملة يجري تنفيذها تنفيـذاً فع

إدارية وتنظيمية قادرة على تعبئة القدرات واإلمكانات اإلعالمية، واسـتغاللها بطريقـة مثلـى    

رة فـي العمليـة   نسيق بين القوى المتفاعلة المؤثّلتحقيق أهداف الخطط اإلعالمية إضافة إلى الت

واالستفادة المثلى . توفير الجهد والوقت، وحسن االنتفاع بهمااإلعالمية بحيث يكفل هذا التنسيق 

  . من التقدم الذي تحرزه تكنولوجيا االتصال والمعلومات ال سيما في مجال العمل اإلعالمي

إن استخدام أسلوب التخطيط العلمي في مجال اإلعالم، جعل منه سواء على المسـتوى  

ة التأثير على الجماهير، قادرة علـى حملهـا علـى    الوطني، أو الدولي أو العالمي، سلطة شديد

يجـب أن  ولـذلك   .التصرف بالطريقة التي يبتغيها المسيطرون على أجهزة اإلعالم الجماهيري

التخطيط اإلعالمي على البحوث العلمية بما يساعد علـى معرفـة اتجاهـات الجمـاهير     يعتمد 

ر في نتائج الخطـط  لعديدة التي تؤثّبان المتغيرات اكما يدخل في الحس. والظروف المحيطة بهم

الـدليمي،  ( ثارها المتوقعـة آفي حساب عائد الخطط اإلعالمية و اإلعالمية، ويعتمد على الواقع

2009.(   
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  مراحل تطور السياسة اإلعالمية في األردن

تشير البيانات والوثائق الخاصة المتعلقة باإلعالم في األردن، إلى أن هذا اإلعـالم قـد   

، في الوقت الذي نشير فيه هنـا إلـى إمكانيـة    )65: 2008القضاة، ( أربع مراحل تطور على

الحديث عن مرحلة خامسة هي التطور الحاصل في استخدامات الوسائط المتعددة علـى شـبكة   

  .اإلنترنت وأجهزة االتصال الرقمية

ولكننا نتحدث هنا عن تطور السياسة اإلعالمية في األردن منذ صـدور أول صـحيفة   

، فيما يمكن توزيع المراحل إلى خمـس مراحـل بشـكل    2008وحتى العام  1920دنية عام أر

تقريبي كما تشير إليه األبحاث والدراسات المتعلقة بتطور السياسة اإلعالمية فـي األردن علـى   

  :الفترات التاريخية التالية

  .1946 - 1921: تأسيس إمارة شرق األردن :المرحلة األولى 

  .1970 - 1946: إعالم ما بعد االستقالل :المرحلة الثانية 

  .1989 - 1971: المؤسسات الكبيرة :المرحلة الثالثة 

  .2000 - 1989: اإلعالم في ظل الديمقراطية :المرحلة الرابعة 

 .2008 - 2001: ثورة المعلومات :المرحلة الخامسة 

واجتماعي  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن كل مرحلة من هذه المراحل كان لها طابع سياسي

بها األردن في تلك المراحل  واقتصادي وثقافي مختلف نظراً لطبيعة الظروف السياسية التي مر

موقعه الجغرافي، كما أن لكل مرحلة من هذه المراحل طابعها الخاص فيما يتعلق بخصوصاً ما 

لعمل المطبعـي  يتعلق باألطر القانونية ذات الصلة باإلعالم، والمسائل الفنية ذات الصلة بتطور ا

  .والفني، إضافة إلى عوامل أخرى منها المتغيرات الثقافية واالقتصادية
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  المرحلة األولى

   1946 - 1920تأسيس إمارة شرق األردن 

م فكانـت  1921تزامنت بدايات الصحافة األردنية مع تأسيس إمارة شرق األردن عـام  

ير عبداهللا ابن الحسين في مدينة م في مخيم األم1920أول صحيفة صدرت في عام " الحق يعلو"

  ).54: 2000أبو عرجة، (وكان شعارها عربية ثوروية ممثالً لغايات إصدارها , معان

-1516(أما حصاد الصحافة األردنية قبل تأسيس اإلمارة وخالل فترة العهد العثمـاني  

م غربـت  سراباً، لدرجة أن شمس االمبراطورية العثمانية أشرقت أربعة قرون ث"فكان ) 1918

 ).42:1999شاهين، " (دون أن تترك فيه ظالً واحداً لصحيفة واحدة ليوم واحد

إيجاد وسيلة لنشـر أهـداف   : وأدت عوامل عديدة إلى نشأة صحافة البدايات من أبرزها

األمير عبداهللا بن الحسين إلى أحرار األمة من أجل تأسيس الدولة العربية، ووجـود االسـتعمار   

  ).279: 1959الموسى وماضي، (في بالد الشام  البريطاني والفرنسي

وكان أول من عمل في الصحافة األردنية في بداياتها، األحرار العـرب مـن سـورية    

ولبنان وفلسطين، ممن قدموا إلى شرقي األردن نتيجة مالحقة السلطات المستعِمرة لهم، أو تلبية 

  ).14:2003عبيدات، (لرغبة األمير عبداهللا 

أولى الصحف في اإلمارة األردنية، وهي صدرت جريدة الشرق العربي م 1923في عام 

وكانت جريدة شبه رسمية، صدرت أسبوعية وأحياناً نصف شـهرية، وباإلضـافة إلـى نشـر     

ولكنها بضـغط   .االت السياسية واألدبية والعلميةالبالغات والقوانين الرسمية، نشرت أيضاً المق

له الخط القومي الذي سلكته الصحيفة، اقتصرت اعتباراً من الذي لم يرق "من المعتمد البريطاني 

م على نشر القوانين والبالغات الرسمية وابتعدت عـن نشـر المقـاالت الوطنيـة     1/3/1926

م تحول اسمها إلى الجريـدة الرسـمية   1928وفي عام ). 88-84: 1998, الموسى" (والقومية
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التام إلى الجريدة الرسمية للمملكة األردنية لحكومة شرق األردن، ثم تغير اسمها عند االستقالل 

الهاشمية، وهي ما زالت تصدر عن وزارة المالية حتى اآلن وتنشر القوانين والبالغات الرسمية 

  ).84: 1998الموسى، (

بقيت اإلمارة خالية من أي صحيفة يومية، واقتصر األمر على صدور صحف أسبوعية  

األردن، والميثاق،  :اص، ومن أبرز صحف هذه المرحلةقصيرة العمر، وكانت تتبع القطاع الخ

وكان تعطيل الصحف في تلك الفترة أمراً مفروغاً منه إذا ما أقدمت . والوفاء، والجزيرة، والنسر

على نشر أي شيء يخالف قانون المطبوعات، الذي كان امتداداً لقانون المطبوعـات العثمـاني   

  ).49: 1998، المرجع السابق( 1953ه حتى عام م، والذي بقي معموالً ب1909الصادر عام 

وركزت الصحافة في العشرينيات في مضامين أخبارها وتعليقاتها وتحليالتها ومقاالتهـا  

على مواضيع داخلية، فتحدثت عن محاربة االستعمار وانتقاد المعاهـدة األردنيـة البريطانيـة،    

كتبت عن المحسوبية والرشوة والفساد ومحاربة قرارات كبت الحريات والمناداة بالديمقراطية، و

اء بالمفاهيم المعاصرة في األخالقي واإلقليمية، ودعت إلى التغيير والحداثة والتنمية، وتثقيف القر

  ).46-44: 2003عبيدات، (التربية السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتربوية 

ين، ونشـرت المقـاالت   وكتبت أيضاً عن القضية الفلسطينية ومعاناة العرب في فلسـط 

  ).106: 1998الموسى، (القومية 

وتعرضت الصحف في هذه الفترة إلى اإلغالق أو التعطيل نتيجـة رفـض الصـحف    

-94: 1998 ،المرجع السـابق (للمعاهدة األردنية البريطانية كما تعرض الصحفيون إلى السجن 

95 .(  

جهـد بعـض    وعانت الصحف من ضعف االمكانات والموارد، وكانت تعتمـد علـى  

  ).66: 2008 القضاة،(األشخاص أكثر من كونها مؤسسات كبيرة 
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واستمرت مضامين الصحف في الثالثينيات تنادي بضرورة مقاومة االستعمار إلـى أن  

رار المعارضة السياسية األردنية إلى الدول المجاورة، وكتبت رأيهـا بالصـحف   فوصل األمر ب

ة باألردن، نتيجة إغالق الصحف المحلية أو تعطيلهـا،  السورية والفلسطينية عن األخطار المحدق

  ).97: 1997الموسى، (التي فرضها المعتمد البريطاني عليها " القبضة الفوالذية"بسبب 

الشـأن  وفي الثالثينيات أيضاً، استمرت السياسة اإلعالمية داخلياً بتناول أبـرز قضـايا   

ياسية السائدة، ورفـض المعاهـدة   ف على تحليل األوضاع السالمحلي، فركزت مضامين الصح

والمطالبـة   ،والمطالبة بإعفاء القرى من الضرائب بسبب العوز والجفـاف  ،األردنية البريطانية

. بتعميم التعليم االبتدائي وإنشاء مدارس ثانوية في المدن ونقل التعلـيم إلـى العشـائر الرحـل    

ألخبار األمير عبداهللا بن  وخصصت صحف هذه الفترة، رغم ملكيتها الخاصة، صفحاتها األولى

وتناولت مضامين الصحف األحداث العربية والدولية، والمطالبـة باسـتقالل   . الحسين واإلمارة

وظهرت خالل هذه الفتـرة   .الدول العربية، ودعت إلى مكافحة المشاريع الصهيونية في فلسطين

السياسـية ولـم    الصحف المتخصصة التي منحتها الدولة الترخيص بسبب تخوفها من الصحافة

تظهر إال صحف الوفاء والجزيرة إضافة إلى الميثاق والمجالت الدينية والقضـائية والمدرسـية   

  ).47-46: 2003عبيدات، (

والمتتبع لحراك اإلعالم األردني يجد أن السياسة اإلعالميـة فـي األردن قـد بـدأت     

االسـتعمار واالنتـداب   بالوضوح أكثر في فترة األربعينيات، حيث استمرت الصحافة بمهاجمة 

البريطاني والدعوة إلى االستقالل وتوجيه النقد للحكومـات، واهتمـت بطـرح اآلراء الفكريـة     

والسياسية السائدة، وبدأ تأثير األحزاب ينعكس عبر المقاالت، وتوسعت فـي المطالبـة بطـرد    

لسـطين ونقـل   المستعمرين ودعم القضية الفلسطينية والتنبيه إلى الخطر الصهيوني المتربص بف

أخبار الحرب العالمية الثانية، وطالبت بإطالق الحريات وخصوصاً الصحفية وإجراء انتخابـات  
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نيابية ديمقراطية، ودعت إلى دعم الثورات ضد االستعمار الفرنسـي فـي سـورية والجزائـر     

  ).48: 2003 ,عبيدات(

محاربـة   وحوت المضامين قضايا خدمية واجتماعية، كالغالء والصحة والـدعوة إلـى  

مها باألدب والثقافـة العامـة،   االمحسوبية والرشوة والفساد األخالقي واإلقليمية، إضافة إلى اهتم

الفلسطينية وحملت رسائل تنموية تدعو  وصاًوعملت الصحف على التوعية بالقضايا العربية خص

  ).108-106: 1998الموسى، (للتغيير والحداثة 

ي وللمعاهدة األردنية البريطانية والتعـديالت التـي   وبازدياد المعارضة للوجود البريطان

، حملت الصحافة األردنية لواء هذه المعارضـة  م1948و م1946و م1941 أعوامطرأت عليها 

  ).49: 2003عبيدات، (وتبنت مواقفها، فكانت بالنسبة لها القضية الوطنية األهم 

عن قوانين المطبوعـات   انبثقت جميع التشريعات المتعلقة بالمطبوعات في هذه المرحلة

والمطابع العثمانية التي تميزت بسلطويتها، حيث عملت هذه القـوانين علـى تكبيـل حريـات     

  ). 49: 1998الموسى، (المواطنين والصحافة 

تعليمـات مديريـة   "وكان أول تشريع أصدرته اإلدارة الحكومية في شرقي األردن هو 

خولت هذه التعليمات المديرية صالحية مراقبة م، و1927في عام " المطبوعات والجريدة الرسمية

  ).74-73: 1992نصار، (المطبوعات وترخيصها 

م فـي تنظـيم شـؤون    1953واعتمدت اإلدارة األردنية منذ إنشاء اإلمارة وحتى عام 

هــ  1327رجب عـام   11الصحافة والنشر على قانون المطبوعات العثماني الصادر بتاريخ 

م، وكذلك 1933م و1928ته األردنية الرئيسة التي تمت في عاميوعلى تعديال) م1909(الموافق 

م والذي أجـاز لمجلـس الـوزراء    1945على التعديل الجوهري الذي طرأ على القانون في عام

كما اعتمدت اإلدارة أيضـاً وحتـى عـام    . ل الجريدة لدى مخالفتها القوانينإصدار قرار بتعطي
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) 3(نشر على قانون المطبوعات الفلسـطيني رقـم   م في معالجتها لقضايا المطبوعات وال1953

. مع ما أدخل عليه من تعديالت، إضافة إلى قانون المطبوعات العثماني وتعديالتـه  1933لسنة 

أما قانون حق التأليف العثماني والذي اعتمدته اإلدارة أيضاً فقد استمر ساري المفعـول لحـين   

المجلـس األعلـى   (لنسبة للقوانين العاديـة  م هذا با1992صدور قانون حماية حق المؤلف لعام 

  ).2: م2004لإلعالم، 

أما بالنسبة للتشريعات االستثنائية التي صدرت في تلك المرحلة فقد نشرت الحكومة في  

م 1935والصادر بموجب قانون الـدفاع لسـنة   ) 3(م نظام مراقبة المطبوعات رقم 1939عام 

كما صـدر بموجـب   . والمنشورة للرقابة الدقيقةوالذي أخضعت بموجبه كافة المواد المطبوعة 

م، ولعل أبرز مـا  1948لعام ) 5(قانون الدفاع أيضاً نظام آخر لمراقبة المطبوعات يحمل رقم 

م ولحين انتهـاء األحكـام   1992يحيط بهذا النظام وتعديالته أنه ظل ساري المفعول حتى عام 

  ). 3-2: م2004على لإلعالم، المجلس األ(م 1935العرفية وإلغاء قانون الدفاع لعام 

يرى الباحث أنه ورغم عدم وجود سياسة إعالمية مكتوبة في هذه الفترة إال أن مضامين 

  :السياسة اإلعالمية في هذه المرحلة على وقامت؛ الصحافة سارت على نسق متشابه

  .ملكية رسمية في البداية تحولت إلى القطاع الخاص -

  .رقابة صارمة وكبت للحريات -

  .تعرض الصحف إلى اإلغالق أو التعطيل -

  .تعرض الصحفيين إلى السجن -

  .قصيرة العمر نسبياً -

  .إمكانات وموارد شحيحة -

  .مصادرها محدودة ولم تستخدم وكاالت األنباء -
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  :السياسة اإلعالميةوكانت أهم مالمح هذه 

  .العربية والدولية المزاوجة في قدرتها على تغطية القضايا المحلية إلى جانب القضايا -

انتهجت في سياساتها اإلعالمية فكر الثورة العربية الكبـرى باهتمامهـا بقضـايا العـرب      -

  .والتحرر من االستعمار ودعوتها لالستقالل ومحاربة الصهيونية

تركيزها في الشأن الداخلي على قضايا محاربة الرشوة والمحسـوبية والفسـاد األخالقـي     -

 .الدعوات لمحاربة األمية وإعفاء الفقراء من الضرائب واإلقليمية، كما ظهرت

المطالبة بتأسيس حياة ديمقراطية عبر إجراء االنتخابات إلـى جانـب مطالبتهـا بتعزيـز      -

 .الحريات اإلعالمية

 .تابعت صدور قوانين جديدة ورصدت الشؤون القانونية المستقبلية -

 . ساندت رأي األحزاب وقوى المعارضة -

ساس لصحافة هذه المرحلة هو بذل الجهود من أجل مهاجمة االسـتعمار وتأييـد   الهدف األ -

  .المكافحين ضده

  

  المرحلة الثانية

  1970-1946إعالم ما بعد االستقالل 

 م1946تمتد هذه المرحلة من مراحل تطور الصحافة واإلعالم األردني ما بـين عـام   

سبعينيات، وهي المرحلـة التـي تعـد فتـرة     تاريخ استقالل المملكة األردنية الهاشمية وبداية ال

عامـاً، ظهـرت    26التأسيس الحقيقي لإلعالم األردني بكل مكوناته، فبعد ظهور الصحافة قبل 

، كما صدر قـانون  م1952، وصدر الدستور األردني الجديد عام م1948اإلذاعة األردنية عام 

س نقابـة الصـحفيين عـام    وتم تأسي م،1953نظام دائرة المطبوعات وقانون المطبوعات عام 
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وفي عام  م،1968وافتتاح التلفزيون األردني عام  م،1964وإنشاء وزارة لإلعالم عام  م،1953

  .تم إنشاء وكالة األنباء األردنيةم 1969

وشهدت الساحة السياسية األردنية في هذه المرحلة العديد مـن األحـداث والتطـورات    

حصـول األردن علـى   : اإلعالمية األردنية، من أهمهاالمهمة التي كان لها تأثير على السياسة 

وقيام إسرائيل على جـزء مـن األراضـي     م1948م، حرب عام 1946آذار  25وم استقالله ي

م، هجرة بعض الصحف الفلسـطينية إلـى   1950الفلسطينية، الوحدة بين األردن وفلسطين عام 

بن الحسين، تنصيب الملك طالل األردن وصدورها منه، استشهاد الملك المؤسس عبداهللا األول ا

م، 1956تعريب الجيش األردني عـام   م،1952م، تتويج الملك حسين بن طالل عام 1951عام 

م، تعرض األردن إلى حمالت إعالمية مشوهة من جانـب  1957إنهاء المعاهدة البريطانية عام 

ـ  م 1967بعض الدول الشقيقة، ثم حرب عام  ة، معركـة  واحتالل إسرائيل كامل الضـفة الغربي

تنامي التيارات الفكرية الشيوعية والقومية والناصرية واالخوان المسلمين،  م،1968الكرامة عام 

وإعـالن   ،األحداث واالنقالبات في سورية والعراق: فضالً عن قضايا عربية ودولية، من أهمها

سـطينية،  الوحدة بين مصر وسورية، وتطورات األحداث في اليمن، وتأسيس منظمة التحرير الفل

واالنقسام الخطير في المعسكر الغربي والتسابق بين االتحاد السوفياتي وأميركا على إنجـازات  

  .الفضاء

هذه األحداث تمت تغطيتها ومعالجتها في الصحافة األردنية وكانـت محـور كتابـات    

  .الصحف الموجودة خالل هذه الفترة

الدسـتور األردنـي األول    واهتمت الصحافة في بداية هذه المرحلة داخليـاً بموضـوع  

وإعالن  م،1951والتعديالت التي طرأت عليه بعد استقالل المملكة وبشكل خاص تعديالت عام 

  ).50: 2003عبيدات، (الوحدة بين الضفتين 
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وباإلضافة إلى التوجه الداخلي، تابعت الصحافة األردنيـة وقتـذاك، ضـمن سياسـتها     

صدت أنباء الثورة الفلسطينية ضد الصـهيونية، وأنبـاء   اإلعالمية، القضايا العربية والدولية، فر

بين العرب واإلسرائيليين، فكانت تنقل المعارك يومياً، وعدد القتلى واألسرى من م 1948حرب 

اليهود، والشهداء من العرب، ونقلت أنباء لجان التحقيق الدولية وجوالتها، ومحادثاتها مع اليهود 

ة، ومؤتمرات لوزان ورودس الخاصة بالهدنة بـين العـرب   والعرب، وقرارات التقسيم المختلف

واليهود، والمداوالت بين أوروبا وأميركا بشأن إنهاء الوضع المتدهور في فلسطين، ومـؤتمرات  

القمة العربية التخاذ موقف عربي موحد تجاه فلسطين، مبرزة دور األردن الريادي فـي هـذه   

الحرب العالمية الثانية ونقلت أنباء الحـرب مـن   ودولياً، تحدثت الصحف األردنية عن  .القضية

  ).82-79: 2003عبيدات، (جبهات القتال 

وتعد صحيفة النسر التي أصدرها صبحي جالل القطب اليومية األولى التـي صـدرت   

م وتمـوز  1947بانتظام في مرحلة األربعينيات، حيث صدرت أول األمر أسبوعية بين تمـوز  

 6وقد واصلت النسر الصدور إلى أن توقفت نهائياً فـي  . ميةم، وبعد ذلك تحولت إلى يو1948

وكانت النسر الصحيفة اليومية الوحيدة التي تصدر في األردن أثنـاء حـرب   . م1950حزيران 

م، عمد المراسلون الصحفيون المقيمون في 1948وبسبب تغطيتها الجيدة ألخبار حرب . م1948

  ).113-112: 1998، الموسى(لحرب ألخبار ا اًرئيس اًعمان إلى اعتمادها مصدر

. م1945لسنة  20عملت الصحافة في بداية هذه المرحلة في ظل قانون المطبوعات رقم 

صدر نظام مراقبة المطبوعات الذي أعطى للرقيب صالحيات مطلقة , م1948وبسبب حرب عام 

111: 1998, المرجع السابق(بالطمأنينة واألمن العام  تخوله مصادرة أي مادة تضر.(  

استمر العمل بهذا النظام إلى حين صدور الدستور األردني في عهد المغفور له جاللـة  

م والـذي يعتبـر   8/1/1952بتـاريخ   1093الملك طالل ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 



 26

، 15, 14, 12, 9, 7( المرجعية األساسية لوضع قوانين الدولة، ويتضمن في مواده ذات األرقام

, الدستور األردنـي (نصوصاً عنيت بحرية الصحافة والطباعة والحريات العامة ) 21, 19, 18

  ".ضمن حدود القانون"إال أنه قيد تلك الحرية بعبارة ). م1952

صدر أول قـانون حـديث للمطبوعـات والنشـر بتـاريخ      , م1952وفي ظل دستور 

صدوره حقبة طويلـة  ، وقد أنهى " م1953لسنة  6نظام المطبوعات رقم "م، باسم 26/9/1953

وممتدة من األثر العثماني وتأثير االنتداب البريطاني في التشريعات المتصلة بالرأي في األردن 

وذلك من خالل مراعاة نص الدستور وروحه خصوصاً في إخضاع القـرار اإلداري المتصـل   

كمـا  . بترخيص الصحيفة للطعن أمام القضاء في حالة رفض الترخيص خالل مدة زمنية محددة

 الموسى،(بالتساهل والليبرالية فلم يشترط توافر رأسمال كبير إلصدار الصحف "وصف القانون 

1998 :111-112(.  

م 30/3/1955ولم يعمر هذا القانون طويالً حيث صدر قانون آخر للمطبوعات بتـاريخ  

أعاد لإلدارة صالحياتها السابقة في ترخيص الصحف أو رفـض هـذا التـرخيص دون إبـداء     

وهكذا حصر القانون الجديد صـالحية إصـدار    .سباب، ودون إفساح المجال للطعن القانونياأل

ممهداً بذلك السبيل أمام مرحلة قادمة تسود "الصحف بمجلس الوزراء معطالً بذلك دور القضاء، 

  ).58: 1998، المرجع السابق" (فيها قوانين سلطوية تتصاعد فيها العقوبات

الخمسينيات تغطية القضايا المهمة محلياً وعربيـاً ودوليـاً،   استطاعت الصحافة في فترة 

صـدرت فـي   التـي  نوعاً وكماً، وتطورت أساليبها وتخصصاتها، فقد اعتبرت صحيفة الجهاد، 

اليوميتين ، بأنها أوجدت التنافس في مضامين صحيفتي الدفاع وفلسطين، )م1967-1953(الفترة 

فاهتمت باألخبار والتحليالت التي تبحث في مشكالت لقدس؛ الراسختين اللتين انتقلتا من يافا إلى ا

الناس الخدمية والقضية الفلسطينية وكانت تعتمد المانشيت األحمر العـريض لجـذب القـارئ،    
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أبو عرجـة،  (فة وآراء كتاب معروفين وأقالم واعدة يإضافة إلى نشرها لألخبار والقصص الطر

2000 :57.(  

. ر إصدار الصحف والمجـالت السياسـية وغيرهـا   وتميزت مرحلة الخمسينيات بتكاث

وظهرت الصحافة الحزبية، ويعتبر البعض أن تلك الفترة من أكثر الفترات انفتاحاً بالنسبة للجـو  

  ).33: 2005الكيالني وآخرون، (السياسي وحرية الصحافة 

ولم تستمر معظم الصحف الحزبية التي صدرت في الخمسينيات وتم إيقافهـا بحجـة أن   

القوميـة   رت عن أهداف األحزاب سواءينها تتعارض مع األمن الوطني األردني ألنها عبمضام

  ).52: 2003عبيدات، (أو اإلسالمية أو الطائفية، وانتقدت الحكومات 

فقد انعكست األوضاع الداخلية والخارجية على مضـامين الصـحف    الستينياتأما في 

وتمـت   م،1957إثر قرار حل األحزاب عام األردنية، وخصوصاً بعد تعطيل الصحف الحزبية 

خالل هذه الفترة حركة إصدار المجالت الدورية المتخصصة بمواضيع علمية وشبابية وأطفـال  

إلى جانب دوريات عسكرية، وظهرت مضامين ركزت على المعرفة والعلم وخصوصـاً بعـد   

  ).52: 2003، المرجع السابق(م 1962إنشاء الجامعة األردنية عام 

صاف عقد الستينيات كان واضحاً أن السوق األردنية أخذت تفيض بأعداد الصحف بانت"و

اليومية في منافسة حادة الجتذاب القراء واإلعالنات وكلها أو معظمها عانى من ضـعف البنيـة   

  ). 128: 1998الموسى، " (االقتصادية ومحدودية التوزيع

ركة الكرامة وتأسيس وقضية الالجئين ومع م1967وأثرت في مضامين الصحف حرب 

 م،1964منظمة التحرير الفلسطينية وحرب االستنزاف، وتصاعد العمـل الفـدائي بعـد عـام     

والمصادمات بين الجيش األردني والفصائل الفلسطينية، وقد أجبرت منظمات فدائيـة صـحيفتي   

ة فعطلت الدستور والدفاع على نشر بالغاتها التي تنال من الحكومة األردنية والشخصيات األمني
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الحكومة هذه الصحف، ولكن المنظمات أصدرت صحفها الخاصة أواخـر السـتينيات وأوائـل    

  ).53-52: 2003عبيدات، (السبعينيات وأجبرت المطابع على طباعتها 

 وقـرار الـدمج  م 1967وكان أكبر تأثير على الصحف صدور قانون المطبوعات لسنة 

 مجلـس  وسع القانون صالحيات حيث. لعرفيةالذي أوقف صحفاً عن الصدور وتطبيق األحكام ا

 القـانوني  للطعن خاضعاً القرار هذا أن يكون دون تعطيلها أو الصحيفة رخصة إلغاء في الوزراء

 للخطر الدولة سالمة يعرض أو الوطني الكيان يهدد نهجاً" :المطبوعة الصحفية نهجت ما إذا وذلك

" العامـة  أو األخـالق  القـومي  الشعور إلى يسيء أو للمملكة الدستورية باألسس مساساً أو يعتبر

 وبعد أن رفض مجلس األمة التصديق على القانون، أعيد). 5: 2004 المجلس األعلى لإلعالم،(

  ).59: 1998الموسى، ) (م1955( بقانون العمل

م ازداد الضغط اإلعالمي على األردن 1967وفي الفترة التي سبقت حرب حزيران عام 

" التي شوهت الحقائق وألّبت المواطنين بعضـهم علـى بعـض   "ل العربية من جانب بعض الدو

رأت الحكومة أن تدمج الصحف اليومية الرئيسية األربع وهي فلسطين ) 130: 1998 الموسى،(

وكانت نتيجة اتحـاد  . والمنار والجهاد والدفاع في شركتين تصدر عن كل منهما صحيفة واحدة

األردنية للصحافة والنشر صدر عنها صـحيفة الدسـتور،    صحيفتي فلسطين والمنار في الشركة

. واتحاد صحيفة الدفاع والجهاد في شركة القدس للصحافة والنشر صدر عنها صـحيفة القـدس  

ولتعزيز اإلمكانات المادية لهذه الصحف، التي قدرت موجودات كل واحدة منها بمبلغ ثالثين ألف 

 –ألف دينار  50، فدخلت شريكاً مساهماً بمبلغ دينار، رأت الحكومة زيادة رأسمال هذه الصحف

وعلى أثر ذلك دخلـت  . ر في رأسمال كل شركة من الشركتينألف دينا 25أي المساهمة بمبلغ 

الحكومة األردنية شريكاً مساهماً مع هذه الشركات وعملت على تجنيد ذوي الخبرات من موظفي 

  ). 132-131: 1998الموسى، (وزارة اإلعالم للمهمة الجديدة 
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حققت الدولة بهذه العملية أكثر من هدف، فقد ضمنت أوالً وجود ممثل لها في مجلـس  

كما ضمنت ثانياً تقوية البنية االقتصادية للصحف، األمر الذي سيؤدي . إدارة كل صحيفة رئيسية

إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها للقراء بما يقود في النهاية إلى مأسسـتها، وفـوق هـذا    

  ).132: 1998، الموسى(الحكومة توزيع إصدار الصحف اليومية بين عمان والقدس  ضمنت

م من الشـراكة مبقيـة   1969لم تستمر تجربة الدمج طويالً فانسحبت الحكومة في عام 

  ).133: 1998، المرجع السابق(العمل الصحفي في يد القطاع الخاص 

شاط األحزاب لكنهـا عالجـت   وكانت الصحف تبتعد عن القضايا الحزبية نظراً لحظر ن

متابعة نشر كل ما يهم القضية الفلسطينية، وقضايا  وصاًصقضايا السياسية بحرية مسؤولة، وخال

خاصة على خلفية العمل بالتحرر العربية والرد على الهجمات الصحفية الخارجية ضد األردن و

وركـزت أغلـب    .م1967الفدائي وحرب االستنزاف وسقوط الضفة الغربية بيد إسرائيل عـام  

على المادة اإلخبارية واالبتعاد عن مادة الرأي  1967الصحف في مضامينها وبخاصة قبل نكبة 

  ).53: 2003عبيدات، (والتحليل السياسي بشكل جزئي لكثرة المحاذير آنذاك وغياب الحزبية 

وبشكل عام فإن صحف الستينيات على قلتها نشرت األخبار الرسمية للملك والحكومات 

أخبار المجتمع وخصوصاً النقابات التي سدت فراغ عدم وجود األحزاب، والمقـاالت الناقـدة   و

للحكومة، ولكن أغلب الصحف عملت من أجل استقطاب اإلعالن والقراء نظراً لعدم وجود دعم 

حكومي مباشر أو حزبي وراء إصدار الصحف، ومحدودية التوزيع إضافة إلى محاولة الحيـاد  

خاصة أن الحكومة كانت تسحب ترخيص الصحف التـي  بلفدائيين والحكومة وفي الصراع بين ا

تنشر البالغات للمنظمات الفدائية التي أصدرت صحفاً خاصة لها دون ترخيص مثل فتح، صوت 

الجماهير، الطالئع، الشرارة، وكانت الصحف تجبر على نشر هذه البالغات وعدم توجيه النقـد  

حفية بسبب حظر األحزاب، رغم ارتفاع سويتها المهنية بفضـل  للفدائيين، وتراجعت الحرية الص
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دخول عناصر صحفية مهنية من فلسطين رفعت المستوى التحريري والطبـاعي واإلخراجـي   

للصحف في األردن، وكانت نهاية الستينيات بداية مميزة لنشوء الصحافة األردنية بـنمط جديـد   

نتيجة الدمج أوالً ودعم الحكومة ثانياً إلنشـاء  بعيداً عن االضطرابات، فقد قامت مؤسسات كبيرة 

صحافة تحمل وجهات نظرها، وثالثاً الدور الكبير للقطاع الخاص في إنشاء مؤسسات صـحفية  

  ).54: 2003عبيدات، (كبرى أهمها الدستور والرأي 

وال يكتمل الحديث عن مالمح سياسة إعالمية لهذه المرحلة دون التوقف عند إنشاء   

  .لتلفزيون األردني وكذلك وزارة اإلعالم، ووكالة األنباء األردنيةاإلذاعة وا

  :اإلذاعة األردنية: أوالً

ن العرب في هيئة يالموظف بقيامم حدثاً مهماً تمثل 1948من أيار عام  14شهد يوم 

اإلذاعة التابعة لالنتداب البريطاني وبمساعدة من الجيش العربي األردني باالستيالء على تلك 

وتم نقل الجزء األكبر من معدات وتجهيزات اإلذاعة من وبتغيير تبعيتها وهويتها، ، المحطة

وبعد اتحاد الضفتين . ين حيث بدأت البث من تلك المدينةالقدس إلى مدينة رام اهللا في فلسط

هيئة إذاعة "م حملت محطة اإلذاعة اسماً جديداً هو 1950وتحديداً في الرابع من نيسان عام 

: 2003، بني دومي(كيلوواط  20من القدس عبر جهاز إرسال قوته " ردنية الهاشميةالمملكة األ

118.(  

ورغم ظروف اإلذاعة الصعبة وبرامجها المحدودة، بسبب قلة االمكانات، كانت اإلذاعة 

الناطق الرسمي للحكومة األردنية والسياسة األردنية ومبادئ الثورة العربية الكبرى، وكانت تذيع 

-173: 1992نصار، (لسياسية والخطابات الرسمية وكل ما يتعلق بالسياسة األردنية البيانات ا

174.(  
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أوجبت المعارك الكالمية التي تعرض لها األردن من بعض الدول العربية الشقيقة، 

وجود وسيلة اتصال مؤثّرة للرد على هذه الحمالت الكالمية واالتهامات، فتم إنشاء إذاعة جبل 

م، بقدرة أكبر إليصال صوت األردن إلى أكثر عدد من مناطق العالم، 1956الحسين في عام 

عد أن لتخرج اإلذاعة من نطاق المحلية إلى العالمية، فأصبحت الناطق الرسمي باسم المملكة ب

وتميزت هذه اإلذاعة بالرد على االتهامات الكالمية المعادية، . سبقتها في ذلك إذاعة القدس

  ).174: 1992، المرجع السابق(، والدعوة إلى الوحدة العربية والدفاع عن أمجاد العرب

كما لعبت اإلذاعة في عمان والقدس دوراً مهماً أثناء العدوان الثالثي على جمهورية 

م خصوصاً بعد ضرب اإلذاعة المصرية على يد القوات البريطانية 1956مصر العربية عام 

  ).173: 1992نصار، (سم اإلذاعة المصرية والفرنسية والصهيونية، وأخذت تبث أخبارها با

م تم افتتاح مبنى اإلذاعة الحالي في منطقة أم الحيـران  1959وفي األول من آذار عام 

كيلـو واط،   100في عمان، وفي اليوم نفسه تم افتتاح محطة اإلرسال على طريق ناعور بقوة 

في تلك الفترة، كما أنها كانـت   وسدت اإلذاعة آنذاك الفراغ الذي أوجده غياب الحياة البرلمانية

  ).2: 1995أبو جبلة، (مصدراً للمعلومات واألخبار المحلية 

  :التلفزيون األردني: ثانياً

م وما حملته من آثار مادية 1967جاء افتتاح التلفزيون األردني في مرحلة ما بعد حرب 

رة مـن المراحـل   ونفسية على األردن والشعب األردني، ليقوم بدوره الوطني في مرحلة خطي

  ).111:  1997جرار، (التاريخية التي يمر بها األردن وعاشتها معه األمة العربية 

العربيـة،   3ساعات يومياً على قناة  4بدأ التلفزيون البث باللونين األبيض واألسود لمدة 

 م عندما أنشئ أسـتوديو 1969اإلنجليزية، واستمر الحال كذلك حتى عام  6وساعتين على القناة 

  ).211: 1992نصار، (مخصص للبرامج األجنبية 
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  :وزارة اإلعالم األردنية: ثالثاً

الحمالت اإلعالمية المسعورة ضـد األردن التـي راحـت    "مع بداية الستينيات؛ بدأت   

تضطرم في المنطقة، مما اضطر اإلعالم األردني إلى المواجهة والتصدي، وبدا ذلـك واضـحاً   

ل اإلعالم األردنية للرد علـى حمـالت العـداء والتشـكيك     م، عندما اضطرت وسائ1962عام 

بمواقف المملكة التي كانت تصدر من بعض األنظمة المجاورة، وحتمت الضرورة على اإلعالم 

األردني أن يفند المزاعم ويدحض حمالت التشكيك والتضليل الدعائية، فبـدت الحاجـة أكثـر    

وى وأقدر على المواجهة، يستطيع أن يبـرز  وضوحاً أمام الدولة لخلق جهاز ومنهاج إعالمي أق

م بتحويل مديرية التوجيـه  1964فصدرت اإلرادة الملكية السامية عام . "لة األردنيةشخصية الدو

م وكانت تضم اإلذاعة األردنيـة ومديريـة المطبوعـات    1958الوطني التي كانت أنشئت عام 

عالم، تأخذ على عاتقها وضع الخطـط  والنشر ودائرتي السياحة واآلثار، إلى وزارة للثقافة واإل

اإلعالمية وتنفيذها بأسلوب علمي يتناسب مع أهمية وحساسية المرحلة، وتتحمل الـوزارة دفـع   

  ).26-23: 1992، المرجع السابق(عجلة التطور والتوسع في مجال وسائل اإلعالم األردنية 

قـة إلـى العـالم،    وتمثلت أغراض الوزارة خارجياً في نشر الحقائق والمعلومـات الدقي 

ومجابهة حمالت الدعاية الصهيونية ضد العرب والمساهمة في دعم وتعزيز السياسة الخارجيـة  

ييـد المواقـف   أودة الشعب إلى أرضه ووطنه، وتللمملكة في تأكيد الحق العربي في فلسطين وع

  ).27: 1992، نصار(التي تتخذها، وتأمين كافة الوسائل التي تمكنها من ذلك 

لياً، فالعمل على نشر الحقائق والمعلومات الدقيقـة لألردنيـين لحمـايتهم مـن     أما داخ

اإلشاعات والدعايات المغرضة المشككة، وللمحافظة على الذوق العام واألخالق، وتأمين كافـة  

  ).27: 1992، نصار(الوسائل الفنية لتنفيذ هذه األغراض 

  :وكالة األنباء األردنية: رابعاً
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م كدائرة إعالمية مسـتقلة تابعـة لـوزارة    1969اء األردنية في عام تأسست وكالة األنب  

  .اإلعالم

 عندما أدرك المسؤولون في وزارة اإلعالم"م، 1965وترجع فكرة إنشاء الوكالة إلى عام 

مهمته تسجيل ونشر نشاطات الدولـة الرسـمية،    ناألردنية الحاجة إلى تأسيس جهاز خاص تكو

وتعد وكالـة األنبـاء   . "ت العامة، ومنجزات القطاع الخاصجزاوكذلك تسليط األضواء على المن

األردنية المرجعية التي تعتمدها كافة األجهزة اإلعالمية األخرى؛ إذاعة، تلفزيـون، وصـحافة،   

لقراءة وسماع وتفهم الرأي الرسمي للحكومة والخط السياسي لألردن فـي مختلـف الظـروف    

  ).264-263: 1992، المرجع السابق(والمواقف 

وتظهر في قراءة سريعة ألبرز سمات السياسة اإلعالمية في األردن والتطورات التـي  

، نتائج عديدة ومشـهد جديـد   1970 - 1946طرأت عليها في فترة صحافة ما بعد االستقالل 

  :على اإلعالم األردني، نتيجة عدة سمات ظهرت في تلك الفترة أبرزها

  .دستور عصري يكفل الحريات -

ر الدولة في النشاط اإلعالمي، وادراكها أهمية وجود مؤسسـات قـادرة   تزايد دو -

  .على المنافسة والبقاء

م 1953تعدد القوانين وتباينها، فبينما وصف قـانون المطبوعـات األول لعـام     -

م باتجاه 1967و 1955بالليبرالية والتساهل، نحا قانونا المطبوعات الالحقان لعامي 

  .رياتتشديد العقوبات وتقييد الح

ملكية الصحف بين القطاع الخاص وبين الدولة، أما اإلذاعة والتلفزيون ووكالـة   -

  .األنباء األردنية فهي مملوكة للدولة وناطقة باسمها

  .ضعف البنية االقتصادية للصحف ومحدودية التوزيع -
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-اء واإلعالناتالمنافسة لجذب القر. 

  .اإلدارة تقرر سقف الحرية -

  .نية وطرق جذب القراء عن طريق المواضيع واإلخراج الصحفيالتطور في المه -

مقاومة ما يمكن أن يوقف الصحف عن الصدور سواء القوانين أو األحـداث أو   -

  .عدم وجود الدعم المادي لصدورها

  :وكانت أهم مالمح هذه السياسة

  .توجه السياسات اإلعالمية إلى الداخل -

ها ضد حمالت التشويه واالتهامـات التـي   حمل لواء الدفاع عن الدولة ومنجزات -

  .شنتها بعض الدول العربية الشقيقة ضد األردن

  .احتلت القضية الفلسطينية دائرة اهتمامات هذه الفترة -

التوجه لنشر آراء وأفكار المفكرين والمبـدعين، وتغطيـة الشـؤون العقائديـة      -

  .واالجتماعية والثقافية والعلمية األخرى

  

 

 ثة المرحلة الثال

  1989 - 1971: صحافة المؤسسات الكبيرة

شعرت الدولة األردنية، نتيجة األحداث في نهاية الستينيات وبدايـة السـبعينيات ومـا    

في الداخل من قبل الفدائيين الفلسطينيين، أم خارجياً مـن   تعرضت له من حمالت تشويه، سواء

سسات إعالمية قادرة علـى القيـام   قبل بعض األنظمة العربية، بأهمية أن تكون لدى الدولة مؤ
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بدورها، محلياً وعربياً ودولياً، فلعبت الدولة في بداية السبعينيات دوراً كبيراً في ظهور صـحافة  

  ). 143: 1998الموسى، (مؤسسية قوية وفي تطوير مستواها الفني وامكاناتها المادية 

ردنيـة، كصـحيفة   م بإنشاء صحيفة الرأي عن المؤسسة الصحفية األ1971وقامت عام 

أبـو  (شبه رسمية تنطق باسم الحكومة مثلما هو الحال في بعض األقطار العربيـة المجـاورة   

  ).64: 2000عرجة، 

م بدأت مالمح المؤسسات الصحفية تظهر بشكل أكثر وضوحاً وتنظيمـاً  1974وفي عام 

يـث  من خالل قبول القطاع الخاص للتحدي بعد بيع الحكومة حصتها في صـحيفة الـرأي، ح  

اقتسمت جريدتا الرأي والدستور السوق اإلعالمية واإلعالنيـة والتوزيعيـة وبـدأت المنافسـة     

المؤسسية بينهما لتطوير المطابع والتجهيزات الفنية األخرى مما أدى إلى تطوير قطاع الصحافة 

  ). 156: 1998، الموسى(في األردن بشكل عام 

ليزية هي جريدة الجوردان تـايمز  م صحيفة ناطقة باللغة االنج1975وصدرت في عام 

)THE JORDAN TIMES( عن المؤسسة الصحفية األردنية ،)كما صـدرت فـي   ). الرأي

ـ سنوات  4العام نفسه صحيفة األخبار اليومية التي توقفت بعد  ن الصـدور غيـر المنـتظم،    م

أدت إلى عدم نجـاح التجربـة،   عديدة م، إال أن عوامل 1976وصدرت صحيفة الشعب في عام 

تيجة التدخالت الحكومية فيها ما أدى إلى إضعاف تطورها وتقدمها، ومن ثم توقفت الصـحيفة  ن

  ). 44: 2008العامري، (م 1977عن الصدور في 

داعمـة للقضـية الفلسـطينية     السـبعينيات في هذه المرحلة جاءت مضامين صـحف  

ومرحبـة باسـتقالل    ،وخصوصاً بعد انتهاء األزمة بين الحكومة األردنية والمنظمات الفلسطينية

الدول العربية من االستعمار وخصوصاً الخليجية وموافقة الحكومة على قرار اعتبـار منظمـة   
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 1973ومساندة لحرب تشرين عام  م،1974التحرير ممثالً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني عام 

  ).54: 2003عبيدات، (إضافة إلى الوقوف ضد معاهدة كامب ديفيد 

الهـم السياسـي   "صحف هذه الفترة من مضامين الصحافة العالمية فـاقتربت مضامين 

والحزبي لم يعد شاغلها الوحيد، فاتجهت إلى نقل األخبار والتقارير العربية والدوليـة وظهـرت   

الدستور، فضـالً عـن   م 1971الصفحات المتخصصة من أدب وثقافة واقتصاد التي بدأتها عام 

واعتمدت أكثر على أخبار الوكاالت  ،ت والدليل والفنونصفحات رياضية وبريد القراء والخدما

وبخاصة وكالة األنباء األردنية، وزاد تركيزها على األخبـار التنمويـة والرسـمية الحكوميـة     

وعالجت القضايا التي تهـم النـاس والخـدمات     .واالحتفالية ونادراً ما نشرت أخبار المعارضة

إلى إبراز اإلنجازات لكافة المؤسسات وذلك توافقاً مع  اليومية كالصحة والتربية والتعليم، إضافة

-الخطط التنموية األردنية التي بدأت مطلع السبعينيات واهتمت بأخبار المحافظات واألريـاف  

خاصة أخبار التنمية، وظهرت فيها الزوايا اليومية بو -رغم أن العاصمة كان لها النصيب األكبر

وساعدها في ذلك تطور المستوى الفني والتقنـي للصـحف   واستقطبت الكتاب واألقالم الواعدة 

وازداد مردودها من اإلعالن، وظهر التحقيق والتقرير الخدماتي بعـد أن اسـتقطبت الصـحف    

المختصين بالعمل الصحفي وممن يحملون تخصص الصحافة من خريجـي مصـر والعـراق    

  ).55: 2003عبيدات، (

م، الذي 1973المطبوعات والنشر لعام  خضعت الصحافة في هذه المرحلة ألحكام قانون

م، عدا أنه اشترط توافر عشرة آالف دينـار  1967يتشابه في بنوده مع قانون المطبوعات لعام 

كما أعطت المـادة  . كرأسمال إلصدار الصحيفة اليومية، وثالثة آالف دينار للصحيفة األسبوعية

وعة، أو تعطيلها مدة ال تقل عن من القانون لمجلس الوزراء صالحية إلغاء رخصة المطب) 23(

  ).143: 1998الموسى، (دينار  500ديناراً وال تزيد على  150أسبوع أو بغرامة ال تقل عن 
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وعلى الرغم من أن الرأي والدستور من الصحف الموالية فإن هـذا لـم يمنـع الحـاكم     "

فكرة واضـحة   من تعطيلهما، مما يعطي –العسكري، ومجلس الوزراء، بتنسيب من وزير اإلعالم 

م، وتمكينه الوزير من تعطيـل  1973عن سلطوية األحكام العرفية وقانون المطبوعات الصادر عام 

  ).150: 1998، المرجع السابق" (الصحيفة ألوهى األسباب

استمرت مضامين الصحف بمعالجة قضايا المـواطن دون التعـرض   الثمانينيات وفي 

لب التنموي الرسمي في الصحف اليومية باستثناء مباشرة للحكومات، وغلب على المضامين القا

بعض المقاالت هنا وهناك التي سلطت األضواء على قصور في أجهزة الدولة، وتوسـعت فـي   

اطنين، وتوسعت في تغطية أخبار المحافظات سواء الرسمية أو تقارير وتحقيقات عن مشاكل المو

علـوم ونشـر الكتـب والدراسـات     والرياضة والشباب واألدب والثقافـة وال  صفحات االقتصاد

  ).57: 2003عبيدات، (واألبحاث سواء محلية أو عربية أو عالمية 

وفي الجانب السياسي على الخصوص عالجت الصـحافة األردنيـة الحـرب العراقيـة     

اإليرانية بتفاصيل دقيقة وبتحيز واضح للعراق باستثناء جريدة اللواء األسبوعية التي كـان لهـا   

وكان األردن الرسمي والشعبي والصحفي مع العراق في حربه ضد إيـران،  موقف من الحرب، 

كما استمرت الصحف بدعمها للقضية الفلسطينية حتى في أوقات الخالف بين الحكومة األردنيـة  

فقد ركزت على  ؛ورغم قرار فك االرتباط اإلداري والقانوني بالضفة الغربية ،ومنظمة التحرير

اه الفلسطينيين، والتعـرض ألراضـيهم ولمقدسـاتهم ومصـادرة     فضح إسرائيل وعدوانيتها تج

األمالك، واإلبعاد واإلرهاب والتوسع في االستيطان، واهتمت بنشر كل خبر أو تقريـر يتعلـق   

ووقفت إلى جانـب  . نتفاضة وإعالن الدولة الفلسطينيةخاصة ما يتعلق باالببالقضية الفلسطينية و

وأفردت صـفحات خاصـة للحـرب وإدانـة     م 1982ن عام لبنان والفلسطينيين عند اجتياح لبنا

ذلـك إلـى    اويعـز  ،ف المجاالتلالعدوان اإلسرائيلي، وتوسعت في نقل األخبار العالمية بمخت
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التطور التقني الذي شهدته الصحف من أجهزة بث واستقبال واعتمادها على وكـاالت األنبـاء   

ه، وغطت المؤتمرات الدوليـة للسـكان،   العالمية حيث لم تترك الصحف خبراً عالمياً إال ونشرت

  ). 57: 2003عبيدات، (والمرأة، والقمم الروسية األمريكية واألوروبية والعربية واإلسالمية 

وصدرت خالل هذه الفترة المجالت المتخصصة الصادرة عن الوزارات والمؤسسـات  

  ).72: 1984شريم، (العامة والخاصة والجامعية 

م كتجربة فريدة في تاريخ الصحافة األردنية، 1983ام وجاء صدور صوت الشعب في ع

باعتبارها جريدة شعبية بإدارة رسمية، تعمل بتوجيه مجلس إدارتها الذي كان معظمه من القطاع 

  ).150: 1998الموسى، (العام 

وفي منتصف الثمانينيات ظهرت جريدة شيحان بمواضيع القت شعبية لدى المـواطنين  

قدته الصحف اليومية التي تركت انطباعاً رسمياً لدى المواطن، فطرحت وسدت فراغاً صحفياً افت

شيحان مواضيع اجتماعية وسياسية لم تجرؤ الصـحف علـى معالجتهـا، ونشـرت صـوراً      

وكاريكاتيرات، ونالت من السياسيين، وامتلكت الجرأة في نشر قضايا اجتماعية اقتربت فيها من 

معارضة واسعة من الحكومة فأغلقت ولكنهـا صـدرت    الجنس والحياة االجتماعية للناس فالقت

وللتحايل على القانون لجأت الصحف في سياسـتها  . خيص خارجي وتم توزيعها في األردنبتر

  ).58: 2003، عبيدات(اإلعالمية للهروب من المحظورات إلى الرمز واللمز والفكاهة 

اليومية الكبـرى   م عملت الحكومة على إعادة النظر في ملكية الصحف1986وفي عام 

مثل الرأي والدستور وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة، تساهم فيها الدولة من خالل المؤسسة 

  ).م1992حماد، (األردنية لالستثمار 

صحف هذه الفترة تحتكم للرقابة والنشر والسيطرة الحكوميـة علـى الصـحف    بقيت و

ت الحكومية ولكن سرعان ما تسيطر الكبرى كالرأي والدستور، وبرزت أقالم معارضة للتوجها



 39

عليها الحكومات وتحد من كتاباتها وبخاصة في فترة تغير الحكومات وتعاملها مع الصحف مـن  

حيث الملكية ورفع سقف الحرية فأغلقت صحفاً لخبر تعلق بزيادة الرواتب أو لمعارضة وزيـر  

ووقعت أحـداث  م 1989عام اإلعالم أو لعدم إدانة أحداث معينة كجامعة اليرموك، إلى أن جاء 

الجنوب وبدأت الصحف تستعد لمرحلة ديمقراطية جديدة، وسقف حرية أوسع بعد البدء بعـودة  

الحياة الديمقراطية، فنشرت الصحف مواضيع من مختلـف دول العـالم وفـي كافـة القضـايا      

   ).58: 2003عبيدات، (والمجاالت 

ؤسسات إعالمية قـادرة علـى القيـام    بأن تكون لديها ماألردنية ولم يقف اهتمام الدولة 

رحلة دوراً كبيـراً فـي   بدورها، محلياً وعربياً ودولياً، عند الصحافة، فلعبت الدولة في هذه الم

الفتـاً،   فزيون واإلذاعة ووكالة األنباء األردنية؛ وخالل الفترة انتشرت اإلذاعة انتشاراًتقوية التل

ها السياسـية والتنمويـة   تابع برامجيد المنطقة وأصبح لها جمهور واسع في األردن وعلى امتدا

  ).3: 2004المجلس األعلى لإلعالم، ( والثقافية

تم افتتاح محطة اإلرسال اإلذاعية الجديدة في منطقة الحرانـة والتـي   م 1988وفي عام 

تغطي في بثها جميع بقاع العالم، وجاء افتتاح هذه المحطة من أجل مواكبة التطور اإلعالمي في 

جل إيصال صوت األردن إلى جميع أركان العـالم  أفجر المعرفة والتدفق اإلعالمي ومن عصر ت

  ).2: 1995بو جبلة، أ(

حيث م 1974في عام  وشهد التلفزيون األردني تطوراً الفتاً في بداية السبعينيات وتحديداً

ار والمعلومات، بدأ البث الملون، ليحتل موقعاً بين محطات التلفزة العربية، وليكون مصدراً لألخب

  ).18-17: 2000خريسات، (وليقوم بدوره اإلعالمي على الصعيدين المحلي والعربي 

م والذي تم بموجبه دمج اإلذاعـة  1985لسنة ) 43(صدر القانون رقم  1985وفي عام 

والتلفزيون لتصبح مؤسسة واحدة تحمل اسم مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون، ويكون لكل من محطة 
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التلفزيون مدير مرتبط بالمدير العام للمؤسسة مباشرة، وبقيت المؤسسة مرتبطة  اإلذاعة ومحطة

  ).130: 2003بني دومي، (بوزير اإلعالم 

وصل عدد محطات اإلرسال والتقويـة التلفزيونيـة   م 1988وبافتتاح محطة عمرة عام 

مساحة من % 80محطة، لتغطي شبكة اإلرسال ) 42(إلى م 1989المنتشرة في المملكة في عام 

  ).128: 2003، المرجع السابق(من سكانها تقريباً % 90المملكة و

ل التلفزيون في هذه المرحلة نموذجاً رائداً في المنطقة، وحظي باهتمام وانتشار واسعين ومثّ

  ).4-3: 2004المجلس األعلى لإلعالم، (

ء داخل البالد أو وأصبحت وكالة األنباء األردنية تقوم بتغطية األخبار واألحداث العامة سوا

خارجها من خالل شبكة مراسلين يعملون في جميع محافظات المملكة وفي العديد من عواصـم  

  .العالم

  :قامت السياسة اإلعالمية في هذه المرحلة على

  .م1973سلطوية األحكام العرفية وقانون المطبوعات الصادر عام  -

  .رقابة صارمة وكبت للحريات وسيطرة حكومية -

  .الصحف إلى اإلغالقتعرض  -

  .مؤسسات إعالمية قوية، وذات امكانات وموارد قوية -

  .ازداد مردود الصحف من اإلعالن -

  . تطور المستوى الفني والتقني للصحف -

  .اعتمدت الصحف أكثر على وكاالت األنباء وخصوصاً وكالة األنباء األردنية -

تخصـص  شهادات الملون استقطبت الصحف المختصين في العمل الصحفي وممن يح -

  .الصحافة من خريجي مصر والعراقفي 
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  :وكانت أهم مالمح هذه السياسة

 قامت السياسة اإلعالمية في هذه المرحلة على أساس فكر محلي بشـكل الفـت مـع    -

  .األولىاالهتمام بالقضية الفلسطينية بالدرجة 

تمامها بقضايا انتهجت في سياساتها اإلعالمية فكر الثورة العربية الكبرى باه -

  .العرب والتحرر من االستعمار ودعوتها لالستقالل ومحاربة الصهيونية

 .تركيزها في الشأن الداخلي على األخبار التنموية والرسمية للحكومة -

 .عالجت القضايا التي تهم الناس والخدمات اليومية كالصحة والتربية والتعليم -

ي سياسـتها اإلعالميـة للهـروب مـن     عدم التعرض مباشرة للحكومات، واتجهت ف -

 .المحظورات إلى الرمز واللمز والفكاهة

  . لم تنشر أخبار المعارضة إال نادراً -

  

  

  

  

  

 المرحلة الرابعة

   2001-1989إعالم المرحلة الديمقراطية  

بإجراء االنتخابات النيابية في الثامن مـن  شهدت بداية هذه الفترة عودة الحياة الديمقراطية 

قريبة الشبه بمرحلة الخمسينيات إيذاناً بفتح صفحة جديدة من حرية التعبير "م 1989الثاني تشرين 

. "رت خاللهـا ن كانت تتفوق عليها بالنضج والمرجعية الراسخة في التشريعات التـي صـد  إو
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والذي كفل حريـة الفكـر   م 1991وتعززت هذه المرحلة أيضاً بإقرار الميثاق الوطني في عام 

  ).167: 1998الموسى، (ير للمواطن والرأي والتعب

 1993لعام ) 10(وبدأت المسيرة اإلعالمية مرحلة جديدة بصدور قانون المطبوعات رقم  

الذي اعتبر متقدماً وليبرالياً مقارنة مع قوانين المطبوعات السابقة والالحقة، إذ ضمن عـدم وجـود   

ر الرخص خالل ثالثين يوماً، وأن الرقابة على الصحف، وإمكانية أي مواطن من امتالكها، وإصدا

يكون الرفض مبرراً وخاضعاً للطعن أمام المحكمة، ومنع الحكومة من إصدار الصحف السياسـية،  

، وجرد السلطة التنفيذية من صالحية سحب %30وحدد نسبة إسهامها في الصحف بما ال يزيد على

  ).1997زيادات، ( ةو مؤقتاً ونقلها للسلطة القضائيالرخصة، أو إيقاف الصحيفة، ول

وبانتقال الصحافة األردنية من مرحلة األحكام العرفية إلى مرحلة الديمقراطية وخصوصـاً  

في تعامل الحكومة مع المؤسسات الصحفية والصحفيين، استطاعت الصحافة أن تتقدم نحـو لغـة   

قدم التكنولوجي ه نحو القراء، كما استمرت الصحافة في مواكبة التطور والتالخطاب اإلعالمي الموج

  ).161: 1997، المرجع السابق(في وسائل االتصال 

صدر العديد من الصحف األسبوعية التي م 1993ونتيجة تخفيف قيود الترخيص في قانون 

مستقلة، وحزبية، وشعبية، فاستغلت هـامش الحريـة وتبنـت قضـايا     : يمكن تقسيمها إلى صحف

ونقد السلطتين التشريعية والتنفيذية بجرأة لـم تعتـد   طت الضوء على قضايا الفساد، المواطنين، وسلّ

  ). 74- 73: 1996أبو عرجة، (عليها الحكومة 

وتوسع هامش الحرية لدى الصحف اليومية وخصوصاً الرأي والدستور فاقتربتـا مـن   

هموم الناس ونقد الحكومة والمؤسسات، حتى أن جريدة الرأي اقتربت من الممنوعات ونشـرت  

   ).59: 2003عبيدات، (لمجلس النواب ناقش خاللها قضايا فساد وقائع جلسة سرية 
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 والتهويل في معالجة القضايا، ونشر الصـور التـي   أت صحف اإلثارة الشعبية للمبالغةولج

تقاليد المجتمع األردني؛ مما أزعج الحكومة ونقابة الصحفيين؛ وخلـق مشـاكل دفعـت    تتنافى مع 

فة؛ فوظفت الحكومة ذلك؛ واستغلت تلك المطالبات فلجأت للمطالبة بوضع حد لهذا النوع من الصحا

ت من الحريات العامة، والعمل الحزبي، وغالت بتطبيـق بنـود تلـك    إلى سن التشريعات التي حد

قانون  خسرتها، فظهر أنالصحف إال أنها ين، ودفعت وزارة اإلعالم لتحريك دعاوى ضد تلك القوان

م؛ 1997لعام) 27(لقانون، وأصدرت القانون المؤقت رقم فأوقفت العمل بهذا ا. يخدمهاال  1993

أبوعرجـة،  (بحجة أن الصحف األسبوعية تنال من هيبة الدولة، واألمن الوطني واالقتصـادي  

2000.(  

أدى القانون الجديد إلى تشديد القيود على وسائل الصحافة واإلعالم، وتضييق الحريات؛ 

ة عن العمل؛ لعـدم قـدرتها علـى تصـويب     مما أدى إلى توقف ثالث عشرة صحيفة أسبوعي

ثر الطعن بدستوريته م إ1998ه محكمة العدل العليا عام أوضاعها وفق القانون الجديد الذي أوقفت

م قـانون المطبوعـات   1998من قبل نقابة الصحفيين، وبعض الصحف األسبوعية، فصدر عام 

ستوى المأمول، فأثار شـكوك  الذي جاء أفضل من سابقه، لكنه دون الم) 8(والنشر المؤقت رقم 

الوسط الصحفي حول توجهات الحكومة للسيطرة على اإلعالم، والحد من الحريـات الصـحفية   

واإلعالمية، وبخاصة تلك المتعلقة برأسمال الصحف اليوميـة واألسـبوعية، وتعليـق صـدور     

  ).1996أبو عرجة، (الصحيفة في أثناء النظر في القضايا الصحفية أمام المحاكم 

 م أصدرت الحكومة القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشـر رقـم  1999في عام و 

وإداريـة   يئة قانونية، الذي أسهم في رفع سقف الحرية، ومنح الصحفي فرصة للعمل في ب)30(

ز الحماية القانونية للصحافة والصحفيين، وألزم الجهات الرسمية، والمؤسسات أقل صعوبة، وعز

  ).م2000أبوعرجة، (الصحفي العامة تسهيل مهمة 
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واستمر م 1989وتأثرت مضامين الصحف بشكل عام بهامش حرية واسع بدءاً من عام 

 م،1997حتى صدور قانون عام  م،1994حتى توقيع معاهدة السالم بين األردن وإسرائيل عام 

 وعالجت مواضيع السالم ومؤتمرات مدريد وواشنطن واللجان المتعددة، والوضع في األراضـي 

الفلسطينية وعودة السلطة الفلسطينية إلى الضفة الغربية وغزة، واألوضاع في لبنان وانتصارات 

المقاومة اللبنانية وحزب اهللا، ووقفت مع العراق في حرب الخليج ونقلـت األحـداث األردنيـة    

 المهمة كمرض الملك الحسين ثم وفاته، وتسلم جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسـين سـلطاته  

  .الدستورية، والتغيرات المهمة في السياسة األردنية

بمضـامين أغلبهـا   م 1993وجاءت جريدة األسواق اليومية التابعة للقطاع الخاص عام 

  ).60: 2003عبيدات، (اقتصادي إلى جانب اهتمامها باألخبار الرسمية والسياسية والمحلية 

كل منافسة قوية للصـحف  لتشم 1997اص جريدة العرب اليوم عام وأصدر القطاع الخ

اليومية القائمة، وخصوصاً أنها رفعت حدة انتقادها للحكومات، وعرضت قضايا محلية كشـفت  

فيها ما يهم الشعب األردني كالمياه الملوثة من محطة زي وأنابيب النفط القديمة التي عرضـتها  

ي أدخلتها إسـرائيل لـألردن   والمواد الكيماوية السامة الت) المفأرنة(الحكومة للبيع والقمح الفاسد 

   ).60: 2003عبيدات، (

وبقيت اإلذاعة والتلفزيون ووكالة األنباء األردنية دون تمتع بأية استقاللية عن السياسـة  

الرسمية ولم يتغير الوضع كثيراً بعد عودة الديمقراطية إذ بقيت البرامج التي تتيح مجاالً للـرأي  

  ).141: 2004اني، الحور(العام أو المعارضة قليلة جداً 

  :ويمكن القول إن السياسة اإلعالمية في هذه المرحلة قامت على

  .بدء مرحلة الديمقراطية وانتهاء األحكام العرفية -



 45

كثرة التعديالت على قانون المطبوعات؛ فمن قانون ليبرالي، إلى سلطوي، إلـى   -

  .متشدد، إلى آخر أقل تشدداً

 .صحافة مؤسسية قادرة على إدارة أمورها -

 .مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي في وسائل االتصال  -

 .تعدد الصحف األسبوعية -

 . مستقلة، حزبية، وشعبية: تنوع الصحف األسبوعية -

  

 :وأهم مالمح السياسة اإلعالمية

استمرار النهج القومي في الصحافة األردنية، ومواصـلة االهتمـام بالقضـية     -

 .الفلسطينية، ودعم العراق

 .األردن ضد الحمالت المشوهةالدفاع عن   -

 . االقتراب أكثر من قضايا المواطنين  -

  

 

  المرحلة الخامسة 

   2008 - 2001: صحافة ثورة المعلومات

أصبح اإلعالم في ظل العولمة جزءاً أساسياً من المنظومة العالمية، وأصبحت مكونـات  

التقنية المؤدية له، األمـر   وسائل االتصال ونقل المعلومات متعددة مع تزايد األساليب والوسائل

 صوصـاً الذي انعكس مباشرة على الخطط واالستراتيجيات اإلعالمية في األردن بشكل الفت خ

في العقد األخير، حيث بدأت في الظهور أشكال جديدة من اإلعالم شملت فضـائيات وصـحفاًَ   
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النسـخ  ج ومجالت ومواقع إخبارية على اإلنترنت، وتنافست الصحافة المطبوعـة علـى إنتـا   

  .لها، األمر الذي انعكس على األداء اإلعالمي، وفتح المجال لحرية أوسع اإللكترونية

كما تغيرت السياسات اإلعالمية للدولة، التي ألغت وزارة اإلعالم التي كانت تقوم علـى  

تنظيم العمل الصحفي، وأنشأت مؤسسات جديدة ناظمة للعمل اإلعالمي كالمجلس األعلى لإلعالم 

  .ألغته فيما بعد والذي

اتخذت الحكومة عدداً من القرارات التي هدفت إلى تحقيق الرؤية الملكية لإلعالم برفع سقف 

م كأحد أهـم هـذه   2003حرية الصحافة وتحرير سوق اإلعالم، وجاء إلغاء وزارة اإلعالم عام 

  .القرارات

فها لتقوم بهـا  ويرى مراقبون أن دور الوزارة ألغي كإجراء شكلي فيما بقيت جميع وظائ

إن التـدخل فـي اإلعـالم    "مؤسسات إعالمية أخرى ال يوجد أي رابط تنظيمي أو فكري بينها 

باختفاء وزارة اإلعالم فهناك جهات أخرى تقـوم بالمهمـة    وإصدار األوامر والنواهي لم يختِف

44 :2006الفانك، " (كان لدينا وزارة إعالم، أم لم تكن التي كانت دوماً تقوم بها سواء(.  

ونتج عن إلغاء وزارة اإلعالم إنشاء واستقالل ست دوائر إعالمية، ألغيت اثنتان منهـا،  

م بموجـب  2001ولم تعمر تجربة المجلس األعلى لإلعالم سوى سبع سنوات، فبعد تأسيسه عام 

م 1/12/2008م، تم إلغاؤه بتـاريخ  2004لسنة ) 26(، وقانون دائم رقم )74(قانون مؤقت رقم 

  .م2008لسنة ) 57(نون رقم بموجب قا

سلطة قانونية تنفيذية لتنظيم عمـل  ه كسلطة أخالقية وتنظيمية أكثر من وقد ُأِسس المجلس

  ).قانون المجلس األعلى لإلعالم( اإلعالم

عـالم بـين معـارض    واختلفت آراء المراقبين حول تقييم تجربة المجلس األعلى لإل  

فإن وجـوده  , المجلس األعلى على مدار أعوامه السبعةذا أردنا إنصاف تجربة وإ"ومؤيد إللغائه 
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وأعماله لم يشكال ضرراً على المشهد اإلعالمي األردني بل جاءت التجربة ببعض المسـاهمات  

فيين اً مهماً ومشتركاً مع نقابة الصـح الجيدة خاصة في مجال التشريعات حيث لعب المجلس دور

ت والنشر خاصة إلغاء مبدأ التوقيف وحـاول أن  في التعديالت التي أدخلت على قانون المطبوعا

يلغي عقوبة الحبس في قضايا المطبوعات إال أن المجلس النيابي الماضي كان عاجزاً عن فهـم  

وقدم المجلس مشروع قانون حق الحصـول  . دونها" بعض الخائفين"أهمية تلك الخطوة لذا حال 

قانون الوحيد من نوعـه فـي المنطقـة    على المعلومات الذي أقره مجلس النواب السابق فكان ال

 ؛ووضع حداً لتغول الحكومات وإغالقها باب إعطاء المعلومة أمام األردنيين, العربية لغاية اآلن

يمكن التظلم إليه , فأصبح هناك مجلس أعلى للمعلومات ،أو مؤسسات أفراداً ؛باحثين أو صحفيين

وكـذلك قـدم   . ض إعطـاء المعلومـات  أو اللجوء إلى محكمة العدل إلبطال قرار الحكومة برف

  ).9: 2008غيشان، ( "في تدريب الصحفيين واإلعالميين المجلس جهوداً واضحة

إلغاء المجلس اآلن ال يؤخر وال يقدم، وال يعتبر خطوة إلى "أن الكاتب فهد الفانك ويرى 

  .ي ال مـردود لهـا  األمام أو إلى الخلف، وبالتالي ال يستحق التقييم إال من ناحية توفير نفقاته الت

هذا اإللغاء ال يأتي من باب التراجع بل االعتراف باألمر الواقع، وهو أن المجلس ولد ميتاً، ولم 

يجد له دوراً سوى تدريب الصحفيين الجدد مما يجب أن تقوم بـه جهـات أخـرى، واقتـراح     

 !"يرامن األوضاع ليست على ما إلى ورق، وإصدار تقرير سنوي يقول تشريعات تظل حبراً ع

   ).18: 2008 الفانك،(

ومن التطورات الرئيسة التي طرأت على التعامل مع القطاع الصحفي في األردن؛ إلغاء 

 إحالة تطبيقها والتي نتج عن. من قانون العقوبات) 150(األحكام العقابية التي أضيفت إلى المادة 

 للجـرائم  بالنسـبة  التعديل اهذ في التوسع تم كما .أمن الدولة محكمة أمام للمحاكمة الصحفيين
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األمة،  عناصر بين الصفاء تعكير أو الوطنية، الوحدة من النيل للعقاب بتهمة الخاضعة الصحفية

 دائمة أو بصورة مؤقتة المطبوعة أو الصحيفة إغالق حق التعديل هذا بموجب المحكمة وأعطيت

  ).22: 2004المجلس األعلى لإلعالم، ( المحكمة تقرره لما وفقًا

نقابـة الصـحفيين بعـد     مطالـب  مع بتوجيهات ملكية مباشرة،الحكومة،  تجاوبت"قد و

مفاوضات بين الحكومة من جهة، والنقابة والمجلس األعلى لإلعالم من جهة أخـرى، ووافـق   

إذ حذفت منهـا   12/4/2003مجلس الوزراء على تعديل هذه المادة من قانون العقوبات بتاريخ 

 قـانون  علـى  تعـديل  إجراء تم بعد أن وذلك األصلية المادة إلى يفتأضاألحكام العقابية التي 

 بالنسـبة  التقاضي إجراءات باإلسراع في في ذلك الوقت يقضي به المعمول والنشر المطبوعات

 المطبوعـات  قضايا في للتحقيق عام مدعٍ على تعيين أيضاً ونص التعديل. المطبوعات لجرائم

 هذه في للنظر البداية محكمة قضاة أحد تعيين على النص ذلكالبداية، وك محكمة إلى تحال والتي

  .)13/3/2009مقابلة مع نقيب الصحفيين السابق، طارق المومني، بتاريخ " (القضايا

 "ملكيـة  رؤيـة  ..اإلعالم األردني "وثيقة السياسية التنمية برنامج في األهم الوثيقة ولعل

 اإلعـالم  قضـايا  على بالتركيز التي تنفرد اصرالمع تاريخنا في األولى المرجعية الوثيقة وهي

؛ حيث دعت إلى بناء نظام إعالمي أردني حديث يشـكل ركيـزة   األهمية وبالغة شاملة بصورة

لتحقيق التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويتماشى وسياسة االنفتاح االقتصادي 

المجلـس  ( واكب التطورات الحديثة التي يشـهدها واالجتماعي والثقافي التي ينتجها األردن، وي

  ). 6: 2004األعلى لإلعالم، 

م قـانون معـدل لقـانون    2007لسـنة  ) 27(وشهدت هذه المرحلة إصدار قانون رقم 

عـدم  المطبوعات والنشر، وكانت لهذا القانون انعكاسات ايجابية على البيئة الصحفية تمثلت في 

ومنع كافة أشكال  لقول والكتابة وغيرهما من وسائل التعبير،نتيجة إبداء الرأي باجواز التوقيف 
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، المطبوعات والنشرتأكيد اختصاص محكمة البداية بالنظر في جرائم الرقابة على المطبوعات، و

حظر فرض أية قيود تعـوق  و .وإلغاء المتطلبات المالية للحصول على رخصة مطبوعة صحفية

لى المواطن، أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيـل  حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات إ

وحظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في إطار مهنتـه أو التـأثير    .حقه في الحصول عليها

عليه أو إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته، بما في ذلك حرمانه من أداء عمله أو الكتابـة أو  

  ).2007لنشر، قانون المطبوعات وا( النشر بغير سبب مشروع أو مبرر

  

  مرتكزات السياسة اإلعالمية األردنية الحديثة 

الوثـائق المرجعيـة   " رؤيـة ملكيـة  .. اإلعالم األردني"الوطني ووثيقة  يمثل الدستور والميثاق

يعتبـر الدسـتور    إذ األساسية لرسم أو تطوير الرؤى اإلعالمية المختلفة في المجتمع األردني،

ور له جاللة الملك طالل ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم األردني الذي صدر في عهد المغف

م المرجعية األساسية لوضع قوانين الدولة، ويتضمن في مـواده ذات  8/1/1952بتاريخ  1093

الدسـتور األردنـي،   ( عنيت بالحريات العامة نصوصاً) 19،21، 18، 14، 12، 9، 7( األرقام

1952.(  

  

  :منه على ما يلي 15وينص الدستور األردني في المادة 

لكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير تكفل الدولة حرية الرأي، و .أ

 .بشرط أن ال يتجاوز حدود القانون

 .الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون. ب

  .ال يجوز تعطيل الصحف وال إلغاء امتيازها إال وفق أحكام القانون .جـ
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حالة إعالن األحكام العرفية أو الطوارئ أن يفـرض القـانون علـى الصـحف     يجوز في  .د

والنشرات والمؤلفات واإلذاعة رقابة محددة في األمور التي تتصـل بالسـالمة العامـة    

 .وأغراض الدفاع الوطني

  .ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .هـ

  

ادس منه على حرية الصحافة، حيث جاء فيـه  في الفصل الس فأكدالميثاق الوطني األردنـي   أما

  ):1991الميثاق الوطني األردني، (

للمواطن كما هي حق للصحافة وغيرها  تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير واالطالع حقاً  .أ

من وسائل اإلعالم واالتصال الوطنية، وهي حرية كفلها الدستور وال يجـوز االنتقـاص   

  .منها أو انتهاكها

لمواطن الحق في التماس الحقيقة والمعرفة والمعلومات من خالل مصـادر البـث   يكون ل  .ب

ات والنشر المشروعة في داخل البالد وخارجها وال يجوز أن تحول الرقابة على المصـنف 

  .عالمية دون ممارسته لهذا الحقاإل

ـ    .جـ الم، تعتبر حرية تداول المعلومات واألخبار جزءاً ال يتجزأ من حرية الصحافة واإلع

وعلى الدولة أن تضمن حرية الوصول إلى المعلومات في الحدود التي ال تضـر بـأمن   

البالد ومصالحها العليا، وأن تضع التشريعات الالزمة لحماية الصحفيين واإلعالميين في 

 .أدائهم لواجباتهم، وتوفير األمن المادي والنفسي لهم

 قاعـدتين  إلـى  )اسة اإلعالمية األردنيةنظرة في السي( وتشير ورقة المجلس األعلى لإلعالم

  : المجتمع في واإلعالم لدور االتصال معرض عرضه في الميثاق أكدهما رئيسيتين

 : أن على األولى القاعدة تنص حيث



 51

 اإلعالم استخدام وسائل في الحق واالجتماعية السياسية وللتنظيمات األردنيين للمواطنين يكون -

 الدولة وعلى والعلمي، والفكري والفني الثقافي واإلبداع الرأي عن للتعبير الوطنية واالتصال

 .الحق هذا لممارسة المالئمة السياسات تضع أن

 : أن على الثانية القاعدة تنص بينما

 أو استغاللها استخدامها يجوز ال ملتزمة، وطنية مؤسسات الجماهيرية االتصال وسائل -

 وينبغي. ما بأشخاصها لحكومة للدعاية أو ،هبعين سياسي تنظيم أو حزب لفلسفة للترويج

 من المؤسسات، لهذه العامة سياسة البرامج توجيه في األردنيون المواطنون يشارك أن

  . الغاية لهذه تنشأ مجالس خالل

 في السياسية واالجتماعية الفعاليات جميع أمام المجال إفساح وجوب بوضوح األمر هذا ويعني

 ينبغي كما األردنية، ووكالة األنباء والتلفزيون اإلذاعة خالل من نظرها وجهات لعرض الوطن

 استقالليتها، على المحافظة تستطيع مجالس تمثيلية تديرها مستقلة أجهزة األجهزة هذه تصبح أن

 في الفاعلة القوى كافة وبين بينها التواصل أمام ويفسح المجال مصداقيتها يعزز مما وحياديتها،

 .معاً آنٍ في الوطن

  

  

 ):2005المجلس األعلى لإلعالم، (إلى " ملكية رؤية … األردني اإلعالم "وثيقة وتدعو

السياسـية واالقتصـادية    التنميـة  لتحقيـق  ركيـزة  يشكل حديث أردني إعالمي نظام بناء - 

 التـي  والثقـافي  االقتصادي واالجتماعي االنفتاح وسياسة ويتماشى والثقافية، واالجتماعية

 . التي يشهدها الحديثه التطورات يواكبو األردن، ينتهجها
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 الدولـة  وتخدم أهداف العصر روح االعتبار بعين تأخذ األردني لإلعالم جديدة رؤية تطوير - 

 وتطلعاتـه  إرادتـه  وأطيافه، وتعكس فئاته بكافة وهويته الوطن ضمير عن وتعبر األردنية

 . األخرى اإلعالم لوسائ التنافس مع على القدرة األردنية اإلعالم لوسائل وتتيح

 تشجيع التعدديـة،  خالل من وذلك الحديثة الدولة إعالم بناء على الملكية الرؤية وتركز

 والحرية االستقاللية من في مناخ المختلفة النظر وجهات وعرض اآلخر، والرأي الرأي واحترام

 ،وتطلعاتـه  ادتهإر وعكس وأطيافه فئاته الوطن بكافة عن بالتعبير القيام على مؤكدة المسؤولة،

 والحريـة  واإلبـداع  والتميـز  المهنية على تقوم بصورة األداء اإلعالمي ممارسة إلى وداعية

 . المسؤولة

 استقاللية تؤكد على كما وإداراتها، اإلعالم مؤسسات استقاللية على أيضاً الوثيقة وتؤكد

 في الرقابي بدورها لقيامل هذه المؤسسات أمام المجال يفتح وبحيث المؤسسية اإلعالمية القرارات

 . المتطورة والمهنية المسؤولة واالستقاللية الحرية من مناخ في المجتمع

 وسائل في ملكية للمشاركة الخاص القطاع أمام المجال الوثيقة فيه تفتح الذي الوقت وفي

 تدريبال خالل من وذلك المهني اإلعالمي عدبالب االرتقاء وجوباً على أيض تؤكد فإنها ،اإلعالم

 التقنيـة  بـالمتغيرات  األخذ عن فضالً الشرف اإلعالمية، مواثيق وتطوير والتخصص والتأهيل

 الخاصـة  واالسـتثمارية  والصـحفية  اإلعالمية القوانين العصر ومراجعة يشهدها التي والفنية

 . الرسمي اإلعالم أجهزة دور وطبيعة شكل لبحث أيضاً المجال وفتح بالصحافة واإلعالم،

 وتحـدد  األردن، على خصوصية المبني األردني اإلعالمي النموذج صياغة إلى الوثيقة وتدعو

 : خالل من اإلسهام به يمكنها وما اإلعالم وسائل ووظيفة دور بدقة

 . واهتماماته المجتمع أولويات ترتيب  -

 . والممارسات االتجاهات وتشكيل المعرفة بناء  -
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 . العام بالشأن المجتمعي التفاعل - 

 . اإلنسان حقوق عن الدفاع - 

 . وخارجياً ياًداخل الوطن صورة تشكيل  -

  .العالية والمصداقية والمهنية المسؤولة الحرية من إطار في الرقابي بالدور القيام - 

  

  

  

  

  

  

 

  السابقةالدراسات  :ثانياً

  الدراسات العربية

سودان في الفترة من ينـاير  السياسة اإلعالمية في ال"بعنوان ) 1978(دراسة عمر، السيد،  -

رسالة ماجسـتير   "دراسة تحليلية لمضمون صحيفتي األيام والصحافة 1976إلى يناير  72

 .من جامعة القاهرة غير منشورة

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة االهتمام بالقضـايا التـي تضـمنتها السياسـة     

هدفت وكما  .ركة المجتمع ونوعيتهااإلعالمية السودانية، ومعرفة مدى المشاركة الصحفية في ح
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الدراسة إلى معرفة نوعية االهتمام المعطى من الصحيفتين محل الدراسة من حيث متغير اإلبراز 

   .ومتغير الزمن وعنصر المبادرة في الصحيفتين

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

ألهداف والمبادئ التي طرحتها ثـورة  ارتبطت السياسة اإلعالمية في السودان ارتباطاً وثيقاً با -

وبالتـالي فـإن دور   . مايو في السودان في المجاالت االقتصادية واالجتماعيـة والسياسـية   25

الصحافة في المجتمع قد تحدد بواسطة أجهزة سياسية وتشريعية تمثل اإلطـار الشـامل لفكـرة    

فهم . الصحفيين أوالً وأخيراً ولكن تنفيذ هذه السياسة يقع على عاتق. تحالف قوى الشعب العاملة

المناط بهم تحمل هذه المسؤولية، وحتى ال تكون هذه السياسة مفروضة من أعلـى؛ ينبغـي أن   

  .يشترك الصحفيون في وضعها بدءاً بقواعدهم العريضة وحتى قياداتهم

  

  

 23السياسة اإلعالمية في مصر منذ قيام ثـورة  "بعنوان ) 1982(، ليلى، يدمجعبد الدراسة  -

وأثرها على الفن الصحفي في الفترة نفسها  1971مايو سنة  15وحتى  1952يوليو سنة 

  .من جامعة القاهرة منشورة هدكتورا أطروحة "مع تصور ألسس سياسية إعالمية مستقبلية

هدفت الدراسة إلى التوصل إلى األسس التي قامت عليها السياسة اإلعالمية المصـرية  

هذه األسس من مرحلة إلى أخرى داخل فترة  ف، ومدى اختال1971وحتى سنة  1952من سنة 

  .الدراسة

تحديد المالمح العامة للسياسة اإلعالمية المصرية في كل مرحلة  إلى كما هدفت الدراسة

من مراحل الدراسة، ومدى ارتباطها بالظروف السياسية واالقتصـادية واالجتماعيـة للمجتمـع    

  .المصري خالل فترة الدراسة
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الدراسة إلى انعكاسات السياسة اإلعالمية المعلنة وتطبيقاتها علـى أطـراف   وتعرضت 

  . العملية االتصالية

وضع تصور لسياسة إعالميـة مسـتقبلية تناسـب ظـروف      إلىوهدفت الدراسة أيضاً 

  .المجتمع المصري

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

أي مجموعة من المبادئ والقواعد واألسس  ،كان لمصر خالل فترة البحث سياستها اإلعالمية -

وعلـى مـدى    -والتوجيهات واألساليب التي وجهت نظامها االتصالي، إال أن هذه السياسة

لم تكن مكتوبة في أغلب األحيان أو واضحة المعالم، بل كانت مفهومة ضمناً  -فترة الدراسة

رة، ومجموعـة القـوانين   واتضحت من تحليل المواثيق الرسمية للنظام الحاكم في هذه الفت

والتشريعات التي نظمت العمل اإلعالمي والثقافي، وخطب وتصريحات وكتابات المسؤولين 

السياسيين واإلعالميين، كما ظهرت في الممارسات والسلوكيات االتصالية، واألحداث التـي  

وقعت في مجال العمل اإلعالمي والثقـافي، وعكسـت اتجاهـات كـل مـن المسـؤولين       

 .يينواإلعالم

على التعبئـة،   قيام النموذج االتصالي -في معظم فترات الدراسة-ظهر بشكل واضح و

كمـا   .التجاوب والمشاركة الجماهيرية في االتصـال  -في كثير من األحيان–وضعف أو غياب 

وارتبط هذا بمركزية الحاكم نفسه،  -في أحيان كثيرة–سيطر األسلوب المركزي على االتصال و

ن شهدت إن محاوالت التحول إلى الالمركزية، وإعطاء صالحيات للمحليات، والرغم م على هذا

  .أكبر للعمل اإلعالمي والثقافي في القرى واألقاليم المرحلة األخيرة من فترة الدراسة دعماً
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تعاملت السياسة اإلعالمية مع اإلعالميين على أسـاس مـدى الثقـة السياسـية فـي      و

خبرته الفنية، وسيطر طابع العالقات الشخصية علـى إدارة   اإلعالمي، أكثر من اهتمامها بمدى

  .العمل اإلعالمي خالل فترة الدراسة

  

.. عالقة الخطاب الرئاسـي بالمضـامين الصـحفية   "بعنوان ) 1999(دراسة محمد، هشام،  -

دكتـوراه مـن    أطروحة "1970إلى  1954دراسة تحليلية للقضايا القومية في الفترة من 

  .جامعة القاهرة

دفت الدراسة إلى توصيف طبيعة العالقة بين السلطة والصحافة في العهد الناصـري  ه

من خالل تقييم األدوار واألنماط التي مارستها الصحف موضوع الدراسـة بالنسـبة للخطـاب    

  .الرئاسي

كما هدفت الدراسة إلى تحديد عالقة الخطاب الرئاسي بالمضامين الصحفية، من خـالل  

م بها المضامين الصحفية بالنسبة للخطاب الرئاسي، وبيان خصائصـها،  رصد األدوار التي تقو

  .وتوضيح األنماط التي تمارس من خاللها هذه األدوار

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

االسـتقالل  (تعاظم دور المضامين الصحفية في إعادة إنتاج الخطاب الرئاسي في قضايا  -

 ).اكية، الوحدة العربيةالوطني، الديمقراطية، االشتر

أدت محددات عالقة الخطاب الرئاسي بالمضامين الصحفية في الفترة الناصرية إلى تكون  -

الذي يؤثر في عالقة الخطاب الرئاسي بالمضامين الصحفية بمـا  " النظام الصحفي التعبوي"

ي من ناحية يؤدي إلى تعظيم دور إعادة اإلنتاج من ناحية، وتهميش الدورين التمهيدي والنقد

  .أخرى
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السياسة اإلعالمية في األردن دراسة فـي  "بعنوان ) 2003(، "محمد خير"دراسة بني دومي،  -

دكتـوراة   أطروحة "2002-1993تطور التشريعات والممارسات الصحفية للفترة ما بين 

  .من جامعة بغداد غير منشورة

في األردن ومدى تأثيرهـا  هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة التشريعات اإلعالمية 

في العملية اإلعالمية وأساليب التغطية الصحفية لألحداث والتحوالت والمواقف التي تجري على 

  .م2002-1993 أعوام المستوى الوطني واإلقليمي والدولي ما بين

كما هدفت الدراسة إلى دراسة التطورات التي شهدتها هذه التشريعات ومدى انسـجامها  

لسياسية والمرحلة الديمقراطية التي مر بها األردن وانطالقاً من الفلسفة السياسـية  مع التحوالت ا

  .العامة للدولة

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

والتعديالت التي أدخلت عـام   1993، 1953(باستثناء قوانين المطبوعات والنشر التالية  -

ى التي صدرت في األردن كانت تميل إلى فإن القوانين األخر) م1998م على قانون 1999

  .خفض سقف الحرية ووضع قيود كثيرة على حرية الصحافة

تستمد السياسة اإلعالمية في األردن خصوصيتها من السياسة العامة للدولة وتمثـل إرادة   -

السلطة السياسية ونظامها السياسي والدستوري، وتتأثر هذه السياسة من خالل الممارسـات  

  .عدد من الصحفيينالصحفية ل

الممارسات الصحفية للصحفيين األردنيين لم ترقَ إلى مستوى االلتزام التام بقانون نقابـة   -

  .الصحفيين وميثاق الشرف الصحفي
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 :الدراسات األجنبية

  :بعنوان ،)Sheldon Gilberg( ،)1980(دراسة جيلبرغ  -    

"The State of the Union Address and The press Agenda" 

تناول جيلبرغ في دراسته قياس تأثير ترتيب رئيس الواليات المتحدة األمريكية للقضـايا  

ذات األولوية على ترتيب القضايا كما تقدمه الصحف، حيث أن خطاب حالة االتحاد هو الخطاب 

الرئاسي السنوي عن حالة الواليات المتحدة األمريكية الذي يتعرض فيه الرئيس األمريكي ألهم 

  .ا المثارة على مستوى الواليات المتحدة األمريكيةالقضاي

وقد أظهرت هذه الدراسة التي تختبر الفرض الخاص بدور الـرئيس كواضـع ألجنـدة       

الصحف أن القضايا التي تلقى أولوية وتأكيداً متزايداً من وسائل اإلعالم هي التي يتم انعكاسـها  

 .كأولويات مطروحة في خطاب الرئيس

  

  :بعنوان ،)Wayne Wanta( ،)1989(دراسة لوانتا  -

 "How President's State of Union Talk influenced News Media 

Agenda" 

تناول لوانتا في دراسته قياس تأثير خطاب الرئيس في األجندة الصحفية من خالل قياس 

تلتها كل حجم االهتمام الممنوح للقضايا في خطاب الرئيس بناء على معيار حجم المساحة التي اح

قضية، وحساب عدد القصص الخبرية الخاصة بكل قضية مع تحديد ترتيـب أولويـة القضـايا    

  .المقدمة في عينة الدراسة التي اشتملت أربعة خطابات اتحادية لثالثة رؤساء

الخطاب في األجندة الصحفية للقضايا يختلـف بـاختالف    وقد أظهرت النتائج أن تأثير 

السياق التاريخي لكل فترة رئاسة أمريكية، فقـد تكـون هنـاك    شخصية كل رئيس مع اختالف 
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ظروف أعطت أولوية لبعض القضايا بما يجعلها ذات أهمية لدى المجتمع بأكمله، ومن ثم فإنهـا  

  .تفرض أهميتها في الخطاب الرئاسي وفي األجندة الصحفية أيضاً

  

  :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

كونهـا مـن   ردنيـة  األبأهمية خاصة في إطار البحوث اإلعالميـة  تتميز هذه الدراسة 

فـي   الدراسات الريادية في مجال السياسات اإلعالمية، وهي من الموضوعات التي لم تطـرق 

من قبل، إذ تعد هذه الدراسة أول تطبيق عملي في مجال السياسات اإلعالمية األردنيـة   األردن

حيث يتوقع أن تستخدم نتائج هذه الدراسة فـي  . ة لإلعالممن خالل دراسة وتحليل الرؤية الملكي

مساعدة المهتمين بالسياسات اإلعالمية وواضعيها عند التشريع والتخطيط ووضع اسـتراتيجيات  

  . لعمل اإلعالم األردني

  

  الفصل الثالث

  اإلجراءات المنهجية

  :تمهيد

التي أجريت فـي األردن؛  تتمتع هذه الدراسة بأهمية خاصة في إطار البحوث اإلعالمية 

من الدراسات الريادية في مجال السياسات اإلعالمية، وهـي مـن    -حسب علم الباحث-كونها 

من قبل، إذ تعد هذه الدراسة أول تطبيق عملي في مجال في األردن الموضوعات التي لم تطرق 

  .السياسات اإلعالمية األردنية من خالل دراسة وتحليل الرؤية الملكية لإلعالم
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جاءت هذه الدراسة لتتناول بيئة سياسات اإلعالم كأساس لممارسة إعالم حر ومسـؤول  

للقضايا التي تواجه المجتمع، ومدى تأثرها بالسياسات المتعلقة بعمل اإلعالم األردني وانعكاسـه  

على دور اإلعالم في خدمة المجتمع المحلي، ولكي تعكس بدقة علميـة طبيعـة العالقـة بـين     

  . الم وقضايا المجتمعسياسات اإلع

مرت هذه الدراسة بعدة مراحل إجرائية قبل أن تصل إلى رصد النتائج التي أجابت عن 

  .سؤالي الدراسة

ويتناول هذا الفصل وصفاً لمنهجية ومجتمع الدراسة وعينتها، واألداة المستخدمة فيها،  

  .وكيفية استخراج النتائج

  

  

  

  

  

  :منهجية الدراسة

المنهج النوعي االستقرائي لمحتوى وثـائق  على سة اعتمد الباحث لتحقيق أغراض الدرا

، للتعمق في فهـم  1/1/2009وحتى  7/2/1999الرؤية الملكية المهتمة باإلعالم في الفترة بين 

موضوع الدراسة، وذلك ألن منهجية البحث النوعي تركز على وصف الظواهر والفهم األعمق 

سؤاالً مفتوح النهاية ويهتم بالعملية والمعنى أكثر مـن  لها، ويكون السؤال المطروح في البحث 

  ).32: 2005أبوزينة، (اهتمامه بالسبب والنتيجة 
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كما اعتمد الباحث على مجموعة من المعايير التي مثلت مجاالت السياسة اإلعالمية ليتم 

شـتملت  عرض الفقرات الخاصة بالصحافة واإلعالم الواردة في الرؤية الملكية، وهذه المعايير ا

الفلسفة واألهداف، التشريعات واألطر المؤسسية، مجاالت الرؤية الملكيـة،  : على األمور التالية

  . والسياسات اإلعالمية في الرؤية الملكية

  :مجتمع الدراسة وعينتها

اعتبرت جميع المقابالت والكلمات والرسائل وكتب التكليف والمقاالت التي أجريت 

الثاني ابن الحسين، الواردة في الموقع الرسمي لجاللة  ك عبداهللاوقدمت ووجهت من جاللة المل

وقد . مجتمعاً للدراسة في هذا البحثم 1/1/2009وحتى م 7/2/1999الملك، في الفترة ما بين 

رسالة ملكية، ) 55(خطاباً، و) 139(مقابلة، و) 76(، مقسمة إلى مفردة )279(بلغ مجموعها 

  . مقاالت) 9(و

والكلمات والرسائل  المقاالتلوب العينة القصدية الشاملة لجميع واعتمد الباحث أس

الثاني ابن  التي أجريت وقدمت ووجهت من جاللة الملك عبداهللا المقابالتوكتب التكليف و

  .التي لها عالقة باإلعالموالحسين 

أن تكون : أهمها أغراضويأتي استخدام الباحث للعينة القصدية الشاملة لتحقيق عدة 

ة من الوحدات الفرعية تحت السيطرة، ومتغايرة في الخواص لدرجة عدم إضاعة هذا كل وحد

  .كما أن اللجوء إلى العينة القصدية لصغر المجتمع المدروس نسبياً. التغاير المحتمل

وتركز عينة الدراسة على مقابلة جاللته مع قناة العربية الفضائية، ومع مجلة الحوادث 

بو ظبي، ومع صحيفة الرأي األردنية، ومع صحيفة الحياة اللندنية، ومع ، ومع تلفزيون أاللبنانية

وكالة األنباء الفرنسية، ومع صحيفة األهرام المصرية، ومع صحيفة العرب اليوم األردنية، ومع 

  .ةوكالة األنباء األردني
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وتركز عينة الدراسة أيضاً على خطابات جاللته في افتتاح الدورة الرابعة لمجلس 

األردني الرابع عشر، وفي  ةالثالث عشر، وفي افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس األم ةاألم

األردني الرابع عشر، وفي افتتاح الدورة العادية األولى  ةاألم افتتاح الدورة العادية لمجلس

الخامس عشر، وفي  ةالخامس عشر، وفي افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس األم ةلمجلس األم

الجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، وفي افتتاح المنتدى ا

االقتصادي العالمي في البحر الميت في األردن، وفي جمعية الصحافة األجنبية ـ لندن، وفي 

واشنطن، وفي افتتاح سلسلة المحاضرات التي  ةجامعة جورج تاون في العاصمة األمريكي

ة هاريس لدراسات السياسة العامة في جامعة شيكاغو األمريكية، وفي جامعة تنظمها كلي

في العاصمة الفرنسية باريس،  ياألمريك - ي، وفي نادي الصحافة األوروبةمسيسيبي األمريكي

وفي معهد اليابان للشؤون الدولية في العاصمة اليابانية طوكيو، وفي االجتماع رفيع المستوى 

الجمعية العامة لألمم المتحدة في مدينة نيويورك األمريكية، وفي المنتدى  حول حوار األديان في

االقتصادي اإلسالمي العالمي الرابع في مدينة الكويت، وخطاب جاللته أمام النادي االقتصادي 

  .لمدينة نيويورك األمريكية

وتركز عينة الدراسة أيضاً على كلمات جاللته في مؤتمر العمل الحادي والتسعين 

منظمة العمل الدولية في مدينة جنيف السويسرية، وفي مدينة ألجارف البرتغالية،  -لدولي ا

  .وكلمته خالل لقائه رؤساء وأعضاء مجلس الوزراء ومجلسي األعيان والنواب في عمان

عينة الدراسة أيضاً على مقالة جاللته في صحيفة وول ستريت بعنوان  وتركز

  ".اإلصالح أولويتنا"

ليوم الدراسة أيضاً على رسائل جاللته إلى رئيس الوزراء بمناسبة ا وتركز عينة

لى المهندس نادر الذهبي حول مكافحة ظاهرة حوادث السير، وإلى إالعالمي للحريات الصحفية، و
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شباب األردن بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وإلى صحيفة الدستور بمناسبة مرور أربعين سنة 

ملكية حول المجلس األعلى لإلعالم، والرسالة الملكية حول مفهوم على صدورها، والرسالة ال

  .، والرسالة الملكية حول برنامج التحول االجتماعي واالقتصاديأوالً األردن

وتركز عينة الدراسة على كتب تكليف جاللته لرئيس الوزراء نادر الذهبي، ولرئيس 

معروف البخيت، ولرئيس الوزراء  الوزراء الدكتور عدنان بدران، ولرئيس الوزراء الدكتور

فيصل الفايز، ولرئيس الوزراء المهندس علي أبو الراغب، ولرئيس الوزراء عبد الرؤوف 

  .الروابدة

  :أدوات الدراسة

اعتمدت الدراسة في جمع البيانات على الموقع الرسمي لجاللة الملك عبداهللا الثاني ابـن  

التي أجريت  المقابالتوالرسائل وكتب التكليف ووالكلمات  المقاالتالحسين والذي يتضمن كافة 

 .وقدمت ووجهت من جاللته

  

 

  : متغيرات البحث

  :تضمن البحث الحالي المتغيرات المستقلة التالية

 . الحرية والديمقراطية .1

 .المساواة وتكافؤ الفرص .2

  .اإلصالح واالنفتاح السياسي .3

 .المجتمعيالتفاعل  .4

 تنمية الموارد البشرية .5
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 .األطر المؤسسيةالتشريعات و .6

  :كما تضمن البحث المتغيرات التابعة التالية

  .القضايا اإلعالمية -

 .السياسات اإلعالمية -

 

  :إجراءات الدراسة

قام الباحث بجمع وثائق نصوص المقابالت والكلمات والرسائل وكتب التكليف والمقـاالت   -

الثاني ابن الحسين جميعها منذ عـام   التي أجريت وقدمت ووجهت من جاللة الملك عبد اهللا

  . مفردة )279(، إذ بلغ عددها 2008وحتى عام  1999

تم رصد وتحديد مضامين الفقرات لتمثل كل فقرة نصاً خاصاً، كما جرى جمعها وترتيبهـا   -

  .على شكل مالحق

قام الباحث بتحليل محتوى نص كل فقرة، ثم جرى عرض مضمونها على مصـفوفة مـن    -

يير التي تم اعتمادها في هذه الدراسة كمجـاالت للسياسـة اإلعالميـة، السـتخالص     المعا

السياسات اإلعالمية والقضايا التي تضمنتها التوجيهات الملكية لإلعالم ودور اإلعـالم فـي   

الترويج لها وطرحها، وقد تكرر عرض مضمون كل فقرة على مصفوفة المعايير، وتم فرز 

عالمية في األردن، كما وتم رصد القضايا التي تضمنتها التوجيهات أبرز المعالم السياسية اإل

  .الملكية لإلعالم ودور اإلعالم في الترويج لها وطرحها

تقديم وقام الباحث بمناقشة النتائج التي تم التوصل إليها في ضوء سؤالي الدراسة ومنهجيتها  -

  .بعض التوصيات الخاصة بالموضوع

  .لنموذج سياسة إعالمية، تصلح للمجتمع األردني قام الباحث بتقديم مقترح -
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  الفصل الرابع

  عرض النتائج وتفسيرها

تناول هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة التي هدفت إلى التعرف من خالل الرؤية ي

الذي سيقوم به اإلعالم للتعامل مع مختلف القضايا التي تواجه المجتمع،  على الدورالملكية 

وقد تم عرض النتائج من خالل اإلجابة عن سؤالي الدراسة للسياسة اإلعالمية األردنية،  كإطار

  : كما يأتي
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ما القضايا التي تضمنتها التوجيهات الملكية لإلعالم ودور اإلعالم في التـرويج  : السؤال األول

  لها وطرحها؟ 

الرؤيـة  ي تتضـمن  كافة الوثائق التعلى لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باالطّالع 

الملكية السامية؛ فقد تناول جاللته في خطبه وأحاديثه الصحفية وكلماته ومقابالتـه العديـد مـن    

القضايا التي يرغب في أن يقوم اإلعالم بالتركيز عليها وتثقيف المواطنين األردنيين بها، وفـتح  

  :تناولها جاللته هي ساحة حوار لمناقشتها عبر وسائل اإلعالم المختلفة، وأهم القضايا التي

  :القضايا االجتماعية

االجتماعية بين أفـراد المجتمـع،    العالقاتيدعو جاللة الملك عبداهللا الثاني إلى تعميق    

للوصول إلى هدف تنميتها بشكل مستمر، وكانت القضايا االجتماعية في الرؤية الملكيـة علـى   

  :النحو التالي

 التفاعل المجتمعي -

؛ ويحفز جاللته في "التفاعل المجتمعي بالشأن العام"ية الملكية إلى يدعو جاللته في الرؤ 

إلى تشـجيع   2007تشرين الثاني  22كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء نادر الذهبي بتاريخ 

، بهدف تطـوير الوضـع   "لعب دور مؤثّر في الحراك السياسي والمجتمعي"وسائل اإلعالم على 

 .المزيد من اإلنجازات في شتى المجاالت االجتماعي والمساهمة في تحقيق

وتقضي الرؤية الملكية بضرورة إيجاد أرضية للنقاش والحوار للتفـاهم حـول قضـايا    

 2004آذار  25المجتمع، وهذا ما يؤكده جاللته في مقابلته مع صحيفة الحياة اللندنيـة بتـاريخ   

جج واإلقناع لضـمان إيجـاد   اإلصالح يتطلب الكثير من النقاش والحوار وتقديم الح"حيث يقول 

تفاهم مشترك ومتقارب على قضايا اإلصالح وإدراك أهميتها بالنسبة إلى المواطنين وبالنسبة إلى 

كما  ."دور األردن في المنطقة والعالم، ونحن نعمل اآلن على إيجاد أرضية لهذا الحوار والتفاهم
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إلى  2003 كانون الثاني 8 بتاريخ) رؤيـة ملكيـة.. اإلعـالم األردني(يدعو جاللته في وثيقة 

تشجيع التعددية واحترام الرأي اآلخر وذلك من خالل عرض وجهات النظر المختلفة في منـاخ  "

عن الوطن بكافة فئاته وأطيافـه وعكـس إرادتـه     التعبير، ومن االستقاللية والحرية المسؤولة

 ".وتطلعاته

 

 المساواة وتكافؤ الفرص -

ه الملكية بالمساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع فـي  ينادي جاللة الملك في رؤيت 

جميع المحافل، ولم تكن المرأة بعيدة عن اهتمامات جاللة الملك حيث أن جاللته حثّ في خطابه 

إلـى  2004أيـار   15في افتتاح المنتدى االقتصادي العالمي في البحر الميت في األردن بتاريخ 

تكـافؤ  "اللته تعزيز ترابط المجتمع من خـالل دعوتـه إلـى    ، ويتبنى ج"المساواة بين الجنسين"

في كلمته في مؤتمر العمل الحادي والتسعين الـدولي لمنظمـة   " الفرص والمساواة بين الجنسين

  . 2003 حزيران 12العمل الدولية في مدينة جنيف السويسرية بتاريخ 

 9راغـب بتـاريخ   ويدعو جاللته في كتاب التكليف السامي لدولة المهندس علي أبـو ال 

؛ وذلك إليجاد التوازن والتكامـل بـين   "تأكيد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص"إلى  2000 حزيران

  .ناثاإلذكور أو من الأفراد المجتمع سواء 

 

 :إيجاد هوية اجتماعية -

حيـاة   عرضـها من خالل في وسائل اإلعالم  بإيجاد هوية اجتماعيةتهتم رؤية جاللته 

، فيوضـح  اسك المجتمع، والحفاظ على كيانهة االجتماعية قوة، تقود إلى تمالناس بشفافية؛ فالهوي

 20ذلك في خطابه في نادي الصحافة األوروبي األمريكي في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 

تجنب التشويهات وتصحيحها، ورفض إثارة الكراهية، وتوفير النقد " عندما دعا إلى 2006آذار 
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من همـوم وانتصـارات   : وير األبعاد الكاملة لحياة الناسالمنطق، وتص والتحليل المستندين إلى

  ". وآمال وشعور بعدم االستقرار

فـي   يقولويدعو جاللته في رؤيته إلى االستمرار في نقل هموم المواطن األردني حيث 

آذار  27بمناسبة مرور أربعين سنة على صدورها بتاريخ  ةرسالته إلى صحيفة الدستور األردني

ة لنقل هـم المـواطن األردنـي    تمرار في مساعيكم الصحفية الراميوندعوكم إلى االس: "2007

  ".وتطلعاته وآماله

ويرى جاللته أن الصحافة هي فرشاة الصحفي لرسم هموم الشعب الداخلية والخارجية، 

عنـدما   2002 لتشرين األو 30 بتاريخ ن ذلك في الرسالة الملكية حول مفهوم األردن أوالًويبي

الداخلي وهموم  يوالصحافة األردنية يجب أن تمنح مساحاتها األكبر لمعالجة الشأن األردن: "قال

  ".ياهم قبل االهتمام بقضايا خارجيةالمواطنين وقضا

  

  الشباب قضايا االهتمام ب -

؛ حيث يـدعو جاللتـه فـي    االهتمام بالشباب وقضاياهيطالب جاللته الصحافة واإلعالم 

 آذار 27بمناسبة مرور أربعين سنة على صدورها بتاريخ األردنية ستور رسالته إلى صحيفة الد

االلتفات بعناية وبحرص لقطاع شبابنا األردني الواعد، بهدف عرض المشاكل التـي  " إلى 2007

والنجاح  .د أفضل القيم األردنيةترسيخ ثقافة شبابية جديدة، تجسل وعلنياً تواجهه ومناقشتها وطنياً

 شعبناباب األردني هو نجاح في توجيه الصحافة األردنية نحو فئة تشكل غالبية بالوصول إلى الش

أن الدستور وزميالتهـا الصـحف   "، وفي نهاية الرسالة يطلب جاللته بشكل غير مباشر "الوفي

األخرى، ستكون على قدر مسؤولية رعاية الشباب األردني وااللتفـات إلـى همومـه وتنـاول     

  ".قضاياه
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، والذي ألنها أساس تطور المجتمع وتقدمه استثمار الموارد البشـرية  ويدعو جاللته إلى

الرؤية ما جاء في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران بتاريخ  هذهيؤكد 

االستثمار بمواردنا البشرية ألن ثروتنـا األهـم هـي اإلنسـان     "دعوته إلى و 2005نيسان  5

ب آ 12ليوم العالمي للشباب بتـاريخ  لته إلى شباب األردن بمناسبة افي رسالة جال أما". األردني

لتجعلوا إعالمنا عين األردنيين علـى  "السبب في االهتمام بالشباب وقدراتهم جاللته يبين ف 2007

  ".ودائماً الحقيقة وسلطة السؤال لمصلحة الوطن أوالً

حين طالب اإلعالم اإلعالم؛ جاللته إلى االهتمام بالقضايا االجتماعية من خالل  لقد دعا

المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، ورعاية الشباب األردني وااللتفات  بالترويج وطرح قضايا

لواقـع الحيـاة    علـى أن يكـون مسـجالً   اإلعالم جاللته  حثَّكما إلى همومه وتناول قضاياه؛ 

ـ  االجتماعية بكل ما فيها من نشاطات؛ فمسؤولية اإلعالم االجتماعية،  ىحـد ع مـن دوره كإ تنب

الوسـائل القـادرة    ىحدإأدوات التكيف االجتماعي المستمر، و ىحدإأدوات التغيير والتثقيف، و

  .على تشكيل التفكير االجتماعي وترشيده

  

   :القضايا االقتصادية

يدعو جاللته إلى بناء نظام إعالمي أردني يشكل ركيزة لتحقيق التنمية بجميع أبعادهـا،  

وشريكاً فاعالً ومساهماً في عملية التنمية االقتصادية؛ ألن االقتصـاد هـو غـذاء    ويكون رافداً 

الدولة، بل هو سبب استقرار ورقي أي دولة ما، معتبراً ذلك من أهم الواجبات التي يجب علـى  

  .اإلعالم القيام بها

 كـانون األول  2المجلس األعلى لإلعالم بتاريخ إنشاء الرسالة الملكية حول  لقد أكدت 

ومن هذا المنطلق جاءت دعوتنا لبناء نظام إعالمي أردني حديث يشكل "...  هذه الرؤية م2002
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ركيزة لتحقيق التنمية بأبعادها المختلفة، ويتماشى وسياسة االنفتـاح االقتصـادي واالجتمـاعي    

هو و". والسياسي والثقـافي التي ينتهجها األردن، ويواكب التطورات الحديثة التي يشهدها العالم

ما يتفق أيضاً مع ما جاء في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانيـة لمجلـس   

أمـا السـياحة   : "؛ حيث يقول جاللتـه 2004 األول نكانو 1األمة األردني الرابع عشر بتاريخ 

واإلعالم والثقافة فهي على عالقة حميمة مع االستثمار، وعلى ذلك فال بد من وضع استراتيجية 

  ". كل واحد منها رافداً من روافد اقتصادنا الوطني كل قطاع من هذه القطاعات بحيث يصبحل

أزعج جاللته التأثير السلبي للصحافة على االقتصاد الوطني من خالل ما ينشر فـي  لقد 

يقول جاللتـه فـي    حيث، األردني هذه الصحافة من مواد تنقل للعالم صورة مشوهة عن الواقع

والتأثير سلبياً "... م 2000حزيران  19سامي للمهندس علي أبو الراغب بتاريخ كتاب التكليف ال

على أوضاعه االقتصادية من خالل ما ينشر في هذه الصحافة من مواد تنقل للعالم مـن حولنـا   

وهو ما أكدته مقابلة جاللته مع وكالة األنبـاء األردنيـة   ". صورةً مشوهةً عما هو الواقع عندنا

حينما تحدث جاللته عن األثر السلبي الذي أحدثته بعض وسائل اإلعـالم   2008تموز  1بتاريخ 

حول بيع الميناء العام فـي العقبـة   على االقتصاد الوطني وجلب االستثمارات من خالل الحديث 

واليوم يفكر الفنانون العرب في إلغاء : "وموضوع مهرجان األردن، وفي هذا السياق يقول جاللته

العرب الذين كانوا يخططون لزيـارة األردن يقومـون بإلغـاء حجـوزاتهم،     حفالتهم والسياح 

ع وقتها ومواردها الثمينين في محاولة لحصر األضرار، وكل هذا ألن بعض والحكومة اآلن تضي

قاموا باالفتراء وهو  ،للقيام بواجبهم األساسي كفؤينمهملون وغير  ،من يسمون أنفسهم صحفيين

كبر مثال في كيف يتسبب اإلنسان في إيذاء نفسه، وفي كيفية التخلي أ إن هذا يشكلو ،أمر معيب

عن المسؤولية والتصرف بدون مسؤولية، وفي كيفية التسبب بضرر كبير لبلده وشـعبه، وفـي   
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نا يقيمـون بـين   ئوفي الواقع ولألسف الشديد يبدو لي أن أسوأ أعدا ،كيفية إيقاف مسيرة التنمية

 ".ظهرانينا

  

  :يةالقضايا السياس

يركز اإلعالم الحر على القضايا السياسية ومقاومة التسلط والدفاع عن حقوق اإلنسـان،  

 وضمان استقالله، ويؤدي اإلعالم أدواراً مهمة في التنمية السياسية محلياً وتعزيز العالقات إقليمياً

  . ودولياً

ن داخليـاً  على الديمقراطية وتشكيل صورة الوط توهذا ما جاءت به الرؤية الملكية فحث

ويدعو جاللته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة . وخارجياً والدفاع عن حقوق اإلنسان

جميع المعنيـين إلـى    2008تشرين األول  5العادية الثانية لمجلس األمة الخامس عشر بتاريخ 

الشعبية،  ترسيخ ثقافة الديمقراطية واعتماد الحوار وسيلة للتواصل الحضاري، وتعظيم المشاركة"

والتمسـك بمبـادئ المهنيـة    ... في بيئة تسودها قيم التسامح وحرية الفكر ورعايـة اإلبـداع  

  ". والموضوعية؛ للحفاظ على التوازن الضروري بين الحريات الصحفية والحقوق الشخصية

العربـي،  -ويركز جاللته اهتمامه على القضايا العربية وتقوية وتعزيز التعاون العربـي 

ل الوقوف إلى جانب الدول العربية وعدم المساهمة في إثارة األزمات واإلضـرار  وذلك من خال

 2007أيـار   09بمصالح األردن، يقول جاللته في مقابلته مع صحيفة األهرام المصرية بتاريخ 

وهو شريك فـي التنميـة االقتصـادية     وإقليمياً محلياً مهماً ن اإلعالم يلعب دوراًأنحن نؤمن ب"

واعتقد أن الجمهور العربي يتوقع  ،العربي –در على تقوية تعزيز التعاون العربي والسياسية وقا

  ."ومعلومات وتحاليل تساعد على تحقيق هذه األهداف امن اإلعالم أن يقدم له أخبار
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ه في االجتماع رفيع المستوى حول حوار األديان في الجمعيـة  جاللته في خطاب ويحثّ

على السـالم   2008تشرين الثاني 12نيويورك األمريكية بتاريخ العامة لألمم المتحدة في مدينة 

ن الناس قادرون على العيش بسـالم، وإنـه   إ: "والتفاهم من خالل ذكر بعض آثاره؛ فقال جاللته

حين يسود العيش المشترك في أجواء من السلم والتفاهم، نكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات 

التبـادل  "كلمة جاللة الملك من خالل شـبكة  ذا يتفق أيضاً مع وه". وعلى بناء المستقبل الزاهر

حيـث يؤكـد    2004ثـاني  التشرين  18ية بتاريخ البرتغال َألْجارففي مدينة  "2004اإلخباري 

 ،ونحن نعتمد على وسائل اإلعالم العالمية في المحافظة على محور التركيـز واضـحاً  "جاللته 

هد، وتجنَّب التشويه، وأن نقوم بالترجمة والحوار، ال بين والتحدي الماثل هو رؤية ما وراء المش

وخاصة اليوم، بين العالمين اإلسالمي وغيـر   -اللغات فحسب، ولكن بين الثقافات والمجتمعات 

  ."اإلسالمي

في مدينـة ألجـارف    2004جاللته في كلمته من خالل شبكة التبادل اإلخباري  ويدعو

وسائل اإلعالم لهـا دور  "إلى اإلصالح والسالم؛ وأن  2004 تشرين الثاني 18البرتغالية بتاريخ 

  ". هام إذا ما أردنا لإلصالح والسالم في المنطقة أن ينجحا

جاللته على اإلعالم في المساهمة في تحقيق التنمية السياسية بل التنمية الشـاملة   ويعتمد

ملـة مـن وظـائف    والمستدامة في المجتمع والوطن بشكل أعم، وذلك من خالل مجموعة متكا

االتصال كتقديم األخبار والبرامج اإلخبارية، وتكوين اآلراء واالتجاهات السياسية، كمـا يـؤمن   

جاللته بأهمية اإلعالم في تقوية العالقات السياسية بين األردن والدول العربيـة، وبـين الـدول    

  .العربية، وبين دول العالم جميعها –العربية 

  

  : القضايا األخالقية
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كما الرؤية الملكية إلى تنشئة جيل جديد للوصول إلى االرتقاء بضميره وأخالقه، تذهب 

إلى بناء ثقافة مجتمعية تساعد على تنظيم حياة الناس، واالرتقـاء بالـدور   الرؤية الملكية تدعو 

وترسيخ ثقافة جديدة تجسد أفضل القيم األردنية، فيؤكد جاللته في رسالته إلى صـحيفة   ،الرقابي

   2007آذار  27 ا بتـاريخ سـنة علـى صـدوره    أربعـين مـرور  األردنية بمناسبة  الدستور

وينبني على هذا االلتزام المهني واألخالقي التزام خاص يتمثّل بااللتفات بعناية وبحرص لقطاع "

شبابنا األردني الواعد، بهدف عرض المشاكل التي تواجهه ومناقشتها وطنياً وعلنياً لترسيخ ثقافة 

  . "دة تجسد أفضل القيم األردنيةشبابية جدي

 7مع قناة العربية الفضائية بتاريخ ته من خالل مقابل ويظهر ذلك ،ويرفض جاللته العنف

ج لثقافة العنف أو إيجاد المبـررات لإلرهـابيين   ال بد من وضع حد لكل من يرو" :م2006أيار 

  ".شريك لهم في كل جرائمهم هألن

الرسالة الملكية في ف ،ى العدالة والحريات والحياة الكريمةإلى االعتماد علجاللته ويدعو 

لقد انطلقت رؤيتنـا  : "ل جاللتهوقي 2002كانون األول  2بتاريخ  حول المجلس األعلى لإلعالم

  ". لألردن الحديث على ركائز أساسية تكون العدالة والحرية والحياة الكريمة أبرز سماتها

في مجمـل القضـايا المحليـة     ومحركاً وراً مؤثراًإلعالم دلأن يرى جاللته وعليه فإن 

يتصف بالعدل واألخالق الحسنة التـي تبعـده عـن     أنالصحفي  وعلىالدولية، ووالعربية بل 

  .يتحدى الظروف حتى يصل للحقيقة بشفافيةأن الشبهات، و

  

  :قضايا ثقافية

باإلضافة إلى يدعو جاللته في رؤيته إلى بناء المعرفة وتشكيل االتجاهات والممارسات، 

يدعو جاللته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة حيث . تشجيع الثقافة بين أفراد المجتمع
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حرية الفكـر ورعايـة   "لى إ 2008تشرين األول  5العادية الثانية لمجلس األمة الخامس بتاريخ 

ـ   ."ثقافة وممارسة مسؤولة"؛ ألن الحرية "اإلبداع اب التكليـف  وهذا يتوافق مع ما جاء فـي كت

 يقـول ؛ حيث 2005تشرين الثاني  24السامي لرئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت بتاريخ 

  ".إن الحرية هي ثقافة وممارسة مسؤولة وقيمة حضارية وإنسانية"جاللته 

يمثل أفكاراً ورؤى يحتاج تطبيقها إلى إنتاج قواعـد معرفيـة    مجاللته أن اإلعال لقد أكد

  .وتشجيع المبادرة

  

  

  

ما هي أبرز معالم السياسة اإلعالمية في األردن كما جاءت في الرؤية الملكيـة  : السؤال الثاني

  لإلعالم؟

من خالل استعراض القضايا اإلعالمية التي تضمنتها التوجيهات الملكية لإلعالم، وضع 

لهم في  إعالمية لرسم الطريق أمام اإلعالميين للعمل بها، وتكون مرجعاً لسياسةجاللته تصوراً 

  :، وكانت على النحو التاليعلى الساحة المحلية والعربية والدولية التعامل مع القضايا المطروحة

  بناء الثقة

عالقات إيجابية متبادلة بين المؤسسات اإلعالمية تكفل تنمية الحرية، وبناء مجتمـع   إيجاد: أوالً

فـي  ذلك جاء  المسؤولة، حيث يشجع التعددية ويعمل في مناخ من االستقاللية والحرية إعالمي

إلـى   حيث يدعو جاللتـه  2003كانون الثاني  8بتاريخ  "رؤية ملكية.. اإلعالم األردني"وثيقة 

  ."تشجيع التعددية وعرض وجهات النظر المختلفة في مناخ من االستقاللية والحرية والمسؤولية"
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في حديثه يا المحلية، فعدم الثقة لدى وسائل اإلعالم عند تناول القضاجاللته ولقد أزعج 

عن بيع ميناء العقبة وموضـوع  جاللته تحدث  2008 تموز 1مع وكالة األنباء األردنية بتاريخ 

علـى  "جاللتـه   فيقـول ، بثت من خالل اإلعـالم إشاعات وما رافق ذلك من مهرجان األردن؛ 

  ".الصحافة التقصي أوالً قبل الكتابة

  :بين وسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمانناء الثقة واالعتماد المتبادل ب: ثانياً

ن اإلعـالم  أ، 2004 آذار10يرى جاللته في مقابلته مع صحيفة الرأي األردنية بتاريخ 

على الصحفيين أن يتحركوا ويـدافعوا عـن   " :ريواإلعالميين هم أساس عملية اإلصالح والتغي

يجب على اإلعالم أن يساعدنا في الدفاع عن هذه ... القوانين والقضايا التي تخدم مستقبل اإلعالم

  ."القوانين والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين بموضوعية ومهنية

الحكومة إلى  2004 آذار 25جاللته في مقابلته مع صحيفة الحياة اللندنية بتاريخ  ويدعو   

فتاح اإلعالمي؛ وإيجاد وذلك من باب اإلصالح واالن" على التنسيق مع الكتل البرلمانية" أن تعمل

أرضية للديمقراطية وللحوار والتفاهم والحريات بين وسـائل اإلعـالم ومؤسسـات المجتمـع     

  .والبرلمان

ضرورة أن  2006 آذار 15في مقابلته مع وكالة األنباء الفرنسية بتاريخ ويؤكد جاللته 

ة حبس الصحفي في على قانون المطبوعات والنشر تلغى بموجبها عقوب تقوم الحكومة بتعديالت

يؤكد ذلك خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية األولـى لمجلـس   كما قضايا النشر، 

كفـل  " الدسـتور حيث يشير جاللته إلى أن ؛ 2007كانون األول  2األمة الخامس عشر بتاريخ 

ة حرية الرأي والتعبير، ومن غير المقبول أن يسجن الصحفي بسبب خالف في الرأي على قضي
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على حقـوق النـاس أو حريـاتهم أو أعراضـهم أو      عامة؛ ما دام هذا الرأي ال يشكل اعتداء

  ."كرامتهم

تشـرين   22وأما في كتاب التكليف الملكي السامي لرئيس الوزراء نادر الذهبي بتاريخ 

  ". بوضع وتنفيذ خطط لتطوير اإلعالم الرسمي"فقد طالب جاللته الحكومة  2007الثاني 

 األولتشرين  22 بتاريخ كتاب التكليف السامي لدولة فيصل الفايزفي  اللتهيركز جكما 

حكومة يتسع صدرها لنقد الصحافة "بـجاللته  ويطالبعلى تعاون الحكومة مع الصحافة  2003

  ".وليةؤيحترمون المساءلة ويقدرون المس وزراؤها.. البناء ال الهدام

  

  

  : ردنيباإلعالم األبناء واستدامة الثقة : ثالثاً

ه جاللته هذه السياسة إلى المجتمع بأكمله فقال في رسـالته إلـى شـباب األردن    وجلقد 

ولتجعلوا إعالمنا عـين األردنيـين علـى    " 2007ب آ 12بمناسبة اليوم العالمي للشباب بتاريخ 

  ."اًودائم الحقيقة وسلطة السؤال لمصلحة الوطن أوالً

 22لسامي لرئيس الوزراء نادر الذهبي بتاريخ ويرى جاللته في كتاب التكليف الملكي ا   

ن حرية اإلعالم مصانة وال تخضع إال لضـوابط القـانون وأخالقيـات    أ" 2007 تشرين الثاني

  ."المهنة

القراءة والبحـث والتقصـي   إلى ويرى جاللته أن أخالق الصحفي تدعوه قبل أي شيء    

قضية بيع  ص السخيفة وضرب مثاالًسعياً وراء الحقيقة ال الجلوس خلف المكتب واختراع القص
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وهـذا   ،الشفافية قبل الحديث عن أمر ماوالصدق  اإلعالمالميناء العام في العقبة، فهو يريد من 

األعيان والنواب  يكلمة جاللته خالل لقائه رؤساء وأعضاء مجلس الوزراء ومجلسخالل يظهر 

عن المشاركة فيهـا وعـن    يجب أن نترفع"جاللته  حيث يقول 2005 آب 16في عمان بتاريخ 

  ."ترويج ما يصدر عنها من إشاعات واتهامات

ويتحدث جاللته عن العمل الصحفي بشكل دقيق في مقابلته مع وكالة األنبـاء األردنيـة      

يبدو أن بعض صحفيينا نسوا نبل مهنة الصحافة، فهي تعني "يقول ، حيث 2008 تموز 1بتاريخ 

وراء الحقيقة ال الجلـوس خلـف المكتـب     والتقصي سعياًوقبل كل شيء القراءة والبحث  أوالً

  ".واختراع القصص السخيفة

في خطاب العرش السامي في افتتـاح  " الحرية واحترام الرأي اآلخر"وينادي جاللته بـ

ذلـك كتـاب    يؤكد، و2000تشرين الثاني  25مجلس األمة الثالث عشر بتاريخ لالدورة الرابعة 

: جاللته يقول؛ حيث 2000 حزيران 19دس علي أبو الراغب بتاريخ التكليف السامي لدولة المهن

  ". الوطنية واحترام الحقيقة والمصداقية ةعلى مبادئ الحرية والمسؤولي) الصحافة(يجب أن تقوم "

ات ويدعو جاللته الصحفيين في رسالته إلى رئيس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي للحري

   ."والترفع عن التجريح ...االلتزام بقواعد األخالق المهنية" إلى 2008أيار  2الصحفية بتاريخ 

رفد مؤسساتنا " لوصول إلى درجة عالية من اإلعالم المرموق هولويرى جاللته السبيل 

اإلعالمية بالكفاءات والخبرات واألجهزة الحديثة لتمكينها من أداء مسؤولياتها في نقـل الحقيقـة   

فـي كتـاب التكليـف    جاء ذلك " ية والموضوعية المسؤولةورصد الواقع، وترسيخ مبادئ المهن

  .2007تشرين الثاني  22الملكي السامي لرئيس الوزراء نادر الذهبي بتاريخ 
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وأما في رسالة جاللته إلى صحيفة الدستور بمناسبة مرور أربعين سنة على صدورها  

عالم وطني حر ومسؤول اإلعالم األردني الذي نريد هو إ"فيؤكد جاللته  2007آذار  27بتاريخ 

  ".ال رقيب عليه إال أخالق المهنة وأدبياتها

  

  بناء الهوية اإلعالمية

تظهر سياسة بناء الهوية اإلعالمية في رؤية جاللته بشكل بارز؛ فيرى جاللته في وثيقة 

دعم استقاللية مؤسسات "أنه يجب  2003كانون الثاني  8 بتاريخ" رؤية ملكية.. اإلعالم األردني"

  ". التعبير عن الوطن بكافة فئاته وأطيافه وعكس إرادته" وتمكينها من ؛"عالم وإداراتهااإل

ستمر جاللته في دعوته إلى استقاللية القرارات اإلعالمية المؤسسية في مقابلته مـع  يو

نسعى ألن يكون إعالمنا إعالمـاً يضـع   " 2007أيار  16صحيفة العرب اليوم األردنية بتاريخ 

  ".وموضوعية تجردالحقائق وتقديم المعلومة الصحيحة للمواطن بكل  كشف هنصب عين

حيث " كشف الحقائق بموضوعية واالبتعاد عن التهويل"ويرى جاللته أن على الصحفي 

  .2004 آب 3في مقابلته مع قناة العربية الفضائية بتاريخ جاء ذلك 

 تشـرين األول  30 اريخبت جاللته في الرسالة الملكية حول مفهوم األردن أوالً يطالبو 

معالجة الشـأن األردنـي الـداخلي    لأن الصحافة األردنية يجب أن تمنح مساحاتها "إلى  2002

  ."وهموم المواطنين وقضاياهم قبل االهتمام بقضايا خارجية

إلى الدفاع  2004 آذار 10في مقابلته مع صحيفة الرأي األردنية بتاريخ جاللته  ويدعو 

  ."الجرأة في طرح األمور"لمواطنين بموضوعية ومهنية، وذلك من خالل عن القوانين والوطن وا

اإلعالم واالنفتاح السياسي والدفاع عـن القـوانين والـوطن     ةجاللته على حري ويحثُّ 

والمواطنين بموضوعية؛ فحرية الصحافة سقفها السماء، وهذا ما جاء به خطاب الملك عبـد اهللا  
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ن إجاللته  يقول؛ حيث 2004 تشرين الثاني 23لندن بتاريخ ب الثاني في جمعية الصحافة األجنبية

  ".وجود صحافة مسؤولة مستقلة أمر أساسي لتحقيق التنمية في بلدنا"

وثيقة نوه إليه جاللته في يما  وهو، يةاإلعالم اتمؤسساللى بناء قدرات إجاللته  يدعوو

تمكين هذه المؤسسات من لعـب  " 2003كانون الثاني  8بتاريخ " رؤية ملكية.. اإلعالم األردني"

دورها الرقابي في المجتمع في مناخ من الحرية المسؤولية واالسـتقاللية والمهنيـة المتطـورة    

  ".واألخذ بالمتغيرات التقنية والفنية التي يشهدها العصر

فـي   آمالهويدعو جاللته إلى استمرار اإلعالم في نقل هم المواطن األردني وتطلعاته و

؛ 2007 آذار 27يفة الدستور بمناسبة مرور أربعين سنة على صدورها بتاريخ رسالته إلى صح

وهو إعالم يضع نصب عينيه مصلحة األردن واألردنيين ويتوخى تحقيقهـا عبـر   " يقول جاللته

  ". الكشف عن الحقيقة، وتوفير الحجة والبرهان

ـ  16مع صحيفة العرب اليوم األردنية بتاريخ  مقابلتهيرى جاللته في و أن  2007 ارأي

كشف الحقائق وتقديم المعلومة الصحيحة للمواطن بكـل  "كون على أساس يبناء الهوية اإلعالمية 

  ."تجرد وموضوعية

 22جاللته في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء نـادر الـذهبي بتـاريخ     ويدعو 

ـ  " إلى 2007تشرين الثاني  زة الحديثـة  رفد مؤسساتنا اإلعالمية بالكفاءات والخبـرات واألجه

لتمكينها من أداء مسؤولياتها في نقل الحقيقة ورصد الواقع، وترسيخ مبادئ المهنية والموضوعية 

ويـدعو جاللتـه   ". المسؤولة، وتشجيعها على لعب دور مؤثر في الحراك السياسي والمجتمعي

" عالمـي  االنفتـاح اإل : "ير في رفع مستوى المهنة، فيدعو جاللته إلىيإلى اإلصالح والتغ أيضاً

في مقابلته مـع صـحيفة   حيث جاء ذلك " الجرأة في طرح األمور وبطريقة مستنيرة ومؤثرة"و

  .2004 آذار 10الرأي األردنية بتاريخ 
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 يدعو حيث قع على عاتق العاملين في اإلعالم؛يأن بناء الهوية اإلعالمية جاللته يرى و

فـي  إلى أن يكون العاملون  2002آذار  12بتاريخ  اللبنانيةجاللته في مقابلته مع مجلة الحوادث 

على التعبير عن هموم الوطن، وإبراز رسالة األردن الديمقراطي، " المؤسسات اإلعالمية قادرين

  ".ودوره الحضاري والعالمي

جاللته يدعو إلى تقوية ف ،فقط نويرى جاللته أن الهوية اإلعالمية ال تقتصر على األرد

أيار  9جاللته في مقابلته مع صحيفة األهرام المصرية بتاريخ  تعزيز التعاون العربي؛ حيث قال

ومعلومـات وتحاليـل    اًواعتقد أن الجمهور العربي يتوقع من اإلعالم أن يقدم له أخبار: "2007

  ."تساعد على تحقيق األهداف العربية

يكون من خالل دور الصحافة واإلعالم في  اإلعالم األردني ويبين جاللته أن بناء هوية

التركيز على القضايا المحلية التي تخدم المجتمع األردني وتجعله في المقاعد األولى بين الدول، 

القضايا العربية التي تهم كل عربي، والدفاع عن منجـزات الـوطن وإشـاعة    تناول إضافة إلى 

ي ف حيث يطالب جاللتهأجواء التسامح، وقبول اآلخر ونقل هم المواطن األردني وتطلعاته وآماله 

أن تأخذ الصحافة األردنية دورهـا  "بـ 2002 آذار 12بتاريخ  اللبنانيةمقابلته مع مجلة الحوادث 

  ".الوطني والقومي الهام، وأن تتحمل المسؤوليات المهنية والوطنية الملقاة على عاتقها

، ويظهر ذلك في كلمـة جاللتـه مـن    لته مبررات المتطرفين ومن يؤيدهمويرفض جال

تشـرين الثـاني    18في مدينة الجارف البرتغالية بتـاريخ   2004دل اإلخباري خالل شبكة التبا

أو تصوير جرائمهم على أنها بطوالت أو نوع  ن؛ حيث استهجن إيجاد مبررات لإلرهابيي2004

المتطرفون ال يسعون إلى إقامة الحوار، فسعيهم يتجه نحو إيجاد منابر يتحدثون " من الجهاد فقال

اعدهم على الظهور، وعلى الصحفيين الذين يتمتعون بحس المسؤولية أن من خاللها ووسائل تس

  ."يحرموهم هذه المنابر
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ليس فقط في األردن بل في العديـد مـن    نويرى جاللته أن الترويج للعنف واإلرهابيي 

لـيس فـي   " 2006أيـار   7مع قناة العربية الفضائية بتاريخ  حيث ورد ذلك في مقابلتهالبلدان، 

ي الصـحافة وبعـض المحطـات    وإنما في العديد من البلدان، هناك بعض الكتاب فاألردن فقط 

يمارسون الترويج لثقافة العنف وإيجاد مبررات لإلرهابيين أو تصوير جرائمهم على .. الفضائية

لذلك ال بد من وضع حد لكل من يروج لثقافة العنف أو إيجاد ... أنها بطوالت أو نوع من الجهاد

  ".بيين ألنه شريك لهم في كل جرائمهمالمبررات لإلرها

أردنيـة  هوية إعالميـة  ية بناء بالتفصيل كيفمن خالل استعراضنا السابق يصف جاللته 

  . ل المصالح وقبل جميع االعتباراتمصلحة األردن فوق كتضع س نهج الديمقراطية وتكر

  

  

 اإلعالمية األخالقيات

بناء ثقافة مجتمعية تساعد علـى  ب يطالبيرى جاللته إن األخالق أساس كل شيء؛ لذلك 

تنظيم حياة الناس باإلضافة إلى ترتيب أولويات المجتمع واهتماماته، فيدعو جاللته إلـى التـزام   

بمعايير المهنية والحرية المسؤولة التي تتجنب االبتزاز واغتيال الشخصـية، ويبـين    نالصحفيي

وذلك لخدمة "السبب  2007 أيار 16يخ جاللته في مقابلته مع صحيفة العرب اليوم األردنية بتار

الوطن أوالً، ولتعزيز مفهوم المساءلة والمكاشفة والمؤسسية ثانياً وصوالً إلى المجتمـع األمثـل   

  ".الذي نسعى إلى تحقيقه

والمجتمع بأكمله الترفع عـن المشـاركة فـي     نويرى جاللته أنه يجب على الصحفيي

طن للجميع بغض النظر عن أي روابط أو عالقـات  اإلشاعات واالتهامات، وأن ال ننسى أن الو

جاللته في خطابه خالل لقائه رؤساء وأعضاء مجلس الـوزراء   حيث يقولإنسانية أو شخصية 
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يجب أن نترفع عن المشاركة فيهـا  " 2005 آب 16األعيان والنواب في عمان بتاريخ  يمجلسو

أن يعرفه كل مـواطن وكـل    والذي أريد... ما يصدر عنها من إشاعات واتهاماتوعن ترويج 

  ". مواطنة في هذا البلد أنني للجميع

األمريكي في العاصمة  يفي خطابه في نادي الصحافة األوروبالصحفي جاللته ويطالب 

مـن همـوم   : تصوير األبعاد الكاملة لحياة النـاس " بـ 2006 آذار 20الفرنسية باريس بتاريخ 

  ".وانتصارات وآمال وشعور بعدم االستقرار

في كتاب التكليف السامي " االلتزام بقواعد األخالق المهنية والتسامي"حث جاللته على وي

في رسـالته   ، ويرى جاللته 2000 حزيران 19األول لدولة المهندس علي أبو الراغب بتاريخ 

: أن الصحافة 2008أيار  8إلى رئيس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي للحريات الصحفية بتاريخ 

  ".ؤولية الوطنية واحترام المصداقيةقوم على مبادئ الحرية والمسيجب أن ت"

 تنمية المهنيةتعزيز 

وقفت الرؤية الملكية عند هذه السياسة من خالل الحديث عن بناء إعالم الدولة الحديثـة  

المبني على ممارسة أداء إعالمي يقوم على المهنية والتميز واإلبداع، وفي هذا السـياق يقـول   

م 2002كـانون األول   2المجلس األعلى لإلعالم بتاريخ أهداف الرسالة الملكية حول جاللته في 

واالرتقاء بالبعد المهني للعمل اإلعالمي، من خالل تطوير األداء اإلعالمـي ليقـوم علـى     "...

ز واإلبداع في مناخ من التعددية والحرية المسؤولةالمهنية والتمي".   

بعد المهني للعمل اإلعالمي والعمل بمهنية عاليـة فـي   ويضع جاللته آليات لالرتقاء بال

تطوير مواثيـق الشـرف   " 2003كانون الثاني  8بتاريخ " رؤية ملكية.. اإلعالم األردني"وثيقة 

مراجعـة  و .توجيه تطور العمل المهني من خالل التدريب والتأهيـل والتخصـص  و .اإلعالمي
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األخـذ بـالمتغيرات   و .صة بالصحافة واإلعـالم القوانين اإلعالمية والصحفية واالستثمارية الخا

  ."التقنية والفنية التي يشهدها العصر

ويطالب جاللته الصحفيين أنفسهم بالدفاع عن القوانين والقضايا التـي تخـدم مسـتقبل     

اإلعالم ورفع مستوى المهنية في األردن حتى يكون قادراً على التعامل مع القضـايا الحساسـة   

 2004آذار  10قول جاللته في مقابلته مع صحيفة الرأي األردنية بتـاريخ  والمعقدة، وفي ذلك ي

القـوانين التـي   رداً على سؤال بخصوص رد لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب بعـض  

يجب أن يكون له دور أساسي في التغييـر وفـي رفـع     (...)اإلعالم : "عرضت على المجلس

يتحركوا ويدافعوا عن القوانين والقضايا التي تخـدم  وعلى الصحفيين أنفسهم أن  ،مستوى المهنة

  ".مستقبل اإلعالم المهني في األردن، ليس فقط البرلمان الذي سيبني األردن

أن المهنيـة   2004آب  3ويبين جاللته في مقابلته مع قناة العربية الفضـائية بتـاريخ   

جسـور التواصـل    وإقامةكشف الحقائق بموضوعية واالبتعاد عن التهويل "تقتضي من اإلعالم 

  ". الكراهية فيما بينها وإثارةوالتفاهم بين الشعوب وليس تعميق الفجوة 

التي تتجنب االبتـزاز واغتيـال   بع الصحفيون معايير المهنية جاللته أهمية أن يتَّ ويؤكد

 2007أيـار   16مع صحيفة العرب اليوم بتـاريخ   جاللتهفي مقابلة ذلك جاء  حيث، الشخصية

أود التأكيد عليه هو أن يتبع الصحفيون معايير المهنية والحرية المسؤولة التي تتجنـب  لكن ما "

، وهذا ما يؤكده كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء نادر الـذهبي  "االبتزاز واغتيال الشخصية

رفد مؤسساتنا اإلعالميـة بالكفـاءات   "يطالب جاللته بـحينما  2007تشرين الثاني  22بتاريخ 

، وهذا ما خاصاً االلتزام المهني واألخالقي التزاماً كما حرص جاللته على ضرورة ."اتوالخبر

بمناسبة مرور أربعين سنة على صـدورها  األردنية جاء في رسالة جاللته إلى صحيفة الدستور 

  .2007 آذار 27بتاريخ 
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الـدول،  ويذكّر جاللته بأن المهنية توفر جسراً للتالقي بين الناس من جميع الحضارات و

 ثـاني التشـرين   23بتـاريخ  لندن  -جمعية الصحافة األجنبية وهذا يتفق مع خطاب جاللته في 

وفي الواقع، ففي الشرق األوسط وفي كل مكان في أرجاء العالم، فإن "جاللته حيث يقول  2004

التـي   األخبار المتوازنة ذات المصداقية تتيح للناس أن يروا ما وراء التوترات ليتبينوا المصالح

وأنهار العنف قد تفرق المجتمعات، ولكن علينا أن نتذكر دائماً أن اإلنسـانية   ،يشترك الناس بها

وكمهنيين فإن معرفتهم وانفتاحهم وموضوعيتهم توفر ، ذاتها هي التي تقف على الضفتين كلتيهما

  . "جسراً للتالقي بين الناس

 األولتشـرين   22 بتاريخ لفايزكتاب التكليف السامي لدولة فيصل اذهب جاللته في يو

 اإلعالموالمتمكن القادر على التغيير والتأثير وليس  المهني اإلعالم"إلى أن ما يريده هو  2003

  ".الخائف والعاجز والمتردد

  

  تنمية الصناعة اإلعالمية

حيث يدعو جاللته فـي  تحتل سياسة الصناعة اإلعالمية مكانة كبيرة في رؤية جاللته، 

إلى ضرورة إنشاء هيكليـة   2003كانون الثاني  8بتاريخ " رؤية ملكية.. عالم األردنياإل"وثيقة 

بناء نظام إعالمي أردني حديث يشكل ركيزة لتحقيق التنمية السياسـية  "إعالمية وطنية فاعلة، و

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويتماشى وسياسة االنفتاح االقتصادي واالجتماعي والثقـافي  

تطـوير  "، كما تدعو الوثيقة إلـى  "ينتهجها األردن، ويواكب التطورات الحديثة التي يشهدها التي

رؤية جديدة لإلعالم األردني تأخذ بعين االعتبار روح العصر وتخدم أهداف الدولـة األردنيـة   

وتعبر عن ضمير الوطن وهويته بكافة فئاته وأطيافه، وتعكس إرادته وتطلعاته وتتـيح لوسـائل   

  ."األردنية القدرة على التنافس مع وسائل اإلعالم ماإلعال
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يدعو الملـك  ويرى جاللته أن الصناعة اإلعالمية تتطلب كوادر فنية متخصصة، لذلك  

يجـب  ... أن يتحركوا ويدافعوا عن القوانين والقضايا التي تخدم مستقبل اإلعالم"الصحفيين إلى 

نين والقضايا التي تهـم الـوطن والمـواطنين    على اإلعالم أن يساعدنا في الدفاع عن هذه القوا

 آذار 10في مقابلته مع صحيفة الـرأي األردنيـة بتـاريخ    حيث جاء ذلك " بموضوعية ومهنية

2004 .  

؛ حيـث يقـول   تقوم على التشريعات الواضـحة جاللته أن الصناعة اإلعالمية  ويوضح

ال يمكن أن نتقـدم إلـى   " 2004آذار  10ردنية بتاريخ جاللته في مقابلته مع صحيفة الرأي األ

م المستقبل، بما في ذلك القوانين التي تعنى بحرية اإلعالم ئاألمام بدون تبني التشريعات التي تال

أن يقوم باإلصـالح  إلى ويدعو جاللته اإلعالم " والديمقراطية واالنفتاح السياسي وتطوير التعليم

يجب أن يكون له (...) اإلعالم : "يقولث ير بما يتوافق مع المستقبل في نفس المقابلة، حييوالتغ

وعلى الصحفيين أنفسهم أن يتحركوا ويـدافعوا  , دور أساسي في التغيير وفي رفع مستوى المهنة

ذلـك   أهمية، ويبين جاللته "عن القوانين والقضايا التي تخدم مستقبل اإلعالم المهني في األردن 

 الرابعة لمجلس األمة األردني الرابع عشـر  خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العاديةفي 

تحقيق المزيد من اإلنجازات في شتى المجـاالت االقتصـادية   " 2006ي تشرين الثان 28بتاريخ 

واالجتماعية والسياسية والتشريعية، التي تضمن سالمة المسيرة، وسرعة اإلنجـاز والتحـديث   

  ".والتطوير

إلعالم كصناعة فيقـول جاللتـه فـي    وضع خطة لتطوير بيئة قطاع ابجاللته  يطالبو

المطلوب من وسائل اإلعالم أن تتوقـف  :" 2004 بآ 3مقابلته مع قناة العربية الفضائية بتاريخ 

وواجبهـا  .. عن طرح موضوع انتهاكات حقوق اإلنسان في سجن أبو غريب بهـذه الصـورة  

ة جسور التواصـل  األخالقي والمهني هو كشف الحقائق بموضوعية واالبتعاد عن التهويل وإقام
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السـامي  الملكـي  كتاب التكليف جاللته في  يطالب، و"والتفاهم بين الشعوب وليس تعميق الفجوة

بضرورة تطوير صناعة اإلعـالم   2007تشرين الثاني  22بتاريخ  نادر الذهبيلرئيس الوزراء 

ات والخبـرات  فـاء نفيذ خطط لتطوير اِإلعالم الرسمي ورفد مؤسساِتنا اِإلعالمية بالكَبوضع وت"

مكيِنها من َأداء مسؤولياِتها في نقل الحقيقة ورصِد الواقع، وتَرسـيخِ مبـادِئ   واألجهزة الحديثة لت

المهنيِة والموضوعيِة المسؤولة، وتَشجيعها علـى لَِعـبِ دورٍ مـؤثّر فـي الحـراك السياسـي       

   ."والمجتمعي

مع وكالة األنبـاء األردنيـة    عالمي في مقابلتهاإلخبر الويوضح جاللته خطوات تحري 

وقبـل   فالصحافة تعنى أوالً"عند حديثه حول بيع الميناء العام في العقبة  2008 تموز 1بتاريخ 

فإن هذه العملية مـن بـاب تشـجيع    ... "وراء الحقيقة كل شيء القراءة والبحث والتقصي سعياً

لرابع فـي  اإلسالمي العالمي افي المنتدى االقتصادي  هفي خطاب ويذهب جاللته أيضاً. االستثمار

بـل   ،"دعم البنى التحتية وجذب االستثمار"الدعوة لـ إلى 2008 نيسان 29مدينة الكويت بتاريخ 

فـي   السياحة واإلعالم والثقافة أيضاً اتمن قطاع ستراتيجية لكل قطاعٍايدعو جاللته إلى وضع 

 1ألردني الرابع عشـر بتـاريخ   خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس األمة ا

  ".من روافد االقتصاد الوطني بحيث يصبح كل واحد منها رافداً" 2004كانون األول 

  

 تشريعات واألطر المؤسسيةال

تحتل سياسة المراجعة المستمرة للتشريعات واألطر المؤسسية أهمية خاصة في الرؤيـة  

الح بمجملها، حيث يقول جاللته فـي  الملكية لإلعالم؛ فيرى الملك ضرورة ذلك في عملية اإلص

ال يمكن أن نتقدم إلى األمـام بـدون   " 2004آذار  10يخ مقابلته مع صحيفة الرأي األردنية بتار

بحرية اإلعالم والديمقراطية  ىتبني التشريعات التي تالئم المستقبل، بما في ذلك القوانين التي تعن
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مشاريع قوانين تهيئ المنـاخ  بدما تتقدم الحكومة فال يعقل عن ،واالنفتاح السياسي وتطوير التعليم

آلثار السلبية علـى عمليـة اإلصـالح    االمالئم إلنجاز هذه األمور أن يتم عرقلتها بدون إدراك 

  ".بمجملها

كانون الثـاني   8 بتاريخ" رؤيـة ملكيـة.. اإلعـالم األردني"وثيقة ويدعو جاللته في 

ومراجعة القوانين اإلعالمية والصحفية الخاصـة  تطوير مواثيق الشرف اإلعالمي "إلى  2003

، وهذا يتفق مع ما جاء به جاللته في حديثه مع صحيفة األهرام المصـرية  "بالصحافة واإلعالم

إن األردن ملتزم بحرية الصحافة وتسهيل مهمتها، وهنـاك  " فيقول جاللته 2007 أيار 9بتاريخ 

المطبوعات والنشر الجديد وقانون حق الحصول  العديد من القوانين واألنظمة لإلعالم مثل قانون

، وكأن جاللته يدعو إلى استكمال بناء منظومة تشريعات في مجال اإلعالم بمـا  "على المعلومات

  .يتفق مع متطلبات التطور والمساهمة في هيكلة المؤسسة اإلعالمية من خالل قوانينها

فـي مدينـة    تبادل اإلخباريكة الويبين ما سبق بشكل مباشر كلمة جاللته من خالل شب

نعمل على استصـدار قـوانين   : "حيث يقول 2004تشرين الثاني 18ألجارف البرتغالية بتاريخ 

إلعادة هيكلة المؤسسات اإلعالمية التي تملكها الدولة وفك ارتباط الحكومة عن عملية السـيطرة  

 ملبث العامـة أمـا  المباشرة، كما وضعت مسودات قوانين لتحرير هذا القطاع ولفتح مسودات ا

وهذه األمور جاءت في خطاب الملك في جمعيـة  ". المحطات الخاصة وقد ألغينا وزارة اإلعالم

وخطاب جاللته في جامعة جورج تاون  ،2004تشرين الثاني 23لندن بتاريخ بالصحافة األجنبية 

لة صـحافة مسـتق  ب ومطالبة جاللتـه ؛ 2005آذار  21في العاصمة األمريكية واشنطن بتاريخ 

 16بتـاريخ  " اإلصالح أولويتنا"في صحيفة وول ستريت بعنوان  لهيؤكد في مقالة  كما. مسؤولة

 المؤسسـات تحدث عن إلغاء وزارة اإلعالم وفك سـيطرة الحكومـة عـن     حيث 2004يسان ن

  ".البث اإلذاعي والتلفزيون الخاصووضعنا قوانين لفتح المجال أمام "جاللته  ويضيفاإلعالمية؛ 
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معهد اليابان للشؤون الدولية في العاصمة اليابانية طوكيو خطابه في جاللته في  دعاوقد 

القوانين التي تعطي مكانة خاصة للتعددية التشريعات ونجاز إإلى  2006كانون أول  22بتاريخ 

نعمل على توسيع إمكانيـة  " جاللته السياسية، وتوسيع إمكانية الوصول إلى المعلومة؛ حيث يقول

  ".المعلومات بدرجة أكبر، وعلى إطالق حرية وسائل اإلعالم على مدى أوسعالوصول إلى 

ويذهب جاللته إلى خصخصة قطاع الصحافة تعزيزاً الستقالليتها في كتـاب التكليـف   

آمالً من الحكومة أن "؛ حيث يقول 2000حزيران  19السامي للمهندس علي أبو الراغب بتاريخ 

  ."اً الستقالليتها وتأكيداً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرصتستمر في خصخصة قطاع الصحافة تعزيز

رداً علـى   2006آذار  15 بتـاريخ وكالة األنباء الفرنسية ويعلق جاللته في مقابلته مع 

عقوبة حـبس الصـحفي فـي     إلغاءرفض لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب  سؤال حول

صحفي فيما يتعلـق   أيضد حبس  أنا"كداً ؛ مؤالتعديالت التي تضمنها قانون المطبوعات والنشر

حرية الصحافة سقفها  إنوسبق وان قلت  ..واإلعالمنحن نحترم حرية الصحافة  ..بقضايا النشر

لوضع تعديالت على قانون المطبوعات والنشر بموجبهـا   لقد وجهت الحكومة مؤخراً ..السماء

لعرش السـامي فـي افتتـاح    خطاب اويؤكد ذلك ". تلغى عقوبة حبس الصحفي في قضايا النشر

حيـث يقـول    2007كانون األول  2 بتاريخالدورة العادية األولى لمجلس األمة الخامس عشر 

وقد كَِفل الدستور حرية الرأي والتعبير ومن غير المقبول أن يسجن الصـحفي بسـبب   "جاللته 

ق النـاس أو  خالف في الرأي على قضية عامة، ما دام هذا الرأي ال يشكل اعتداء علـى حقـو  

  ".حرياتهم أو أعراضهم أو كرامتهم

 تنمية الموارد البشرية 
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تعتبر الرؤية الملكية لإلعالم أن تنمية الموارد البشرية في القطـاع اإلعالمـي، ورفـد    

المؤسسات اإلعالمية بالكفاءات والخبرات واألجهزة الحديثة، ومراجعة القـوانين االسـتثمارية   

ور العمل المهني من خالل التـدريب والتأهيـل والتخصـص؛    الخاصة بالصحافة، وتوجيه تط

أساسياً لتقدم اإلعالم األردني وتمكينه من أداء مسؤولياته بما يتناسـب مـع متطلبـات التنميـة     

  .وحاجيات المجتمع الجديدة

كانون الثـاني   8بتاريخ " رؤية ملكية.. اإلعالم األردني"وتظهر هذه السياسة في وثيقة  

لته في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران بتـاريخ  دعوة جالو، 2003

إصالح اإلعالم وتفعيل حرية التعبير عن الرأي والرأي اآلخر واالستثمار "إلى  2005نيسان  5

  ". بمواردنا البشرية ألن ثروتنا األهم هي اإلنسان األردني

بتـاريخ   نادر الذهبيئيس الوزراء لرالسامي الملكي كتاب التكليف ويطالب جاللته في 

فـإن الحكومـة   "بضرورة تطوير اإلعالم الرسمي حيث يقول جاللته  2007تشرين الثاني  22

ات مطالبة بوضع وتنفيذ خطط لتطوير اِإلعالم الرسمي ورفـد مؤسسـاِتنا اِإلعالميـة بالكَفـاء    

ها في نقل الحقيقة ورصِد الواقع، وتَرسيخِ مكيِنها من َأداء مسؤولياِتوالخبرات واألجهزة الحديثة لت

مبادِئ المهنيِة والموضوعيِة المسؤولة، وتَشجيعها على لَِعبِ دورٍ مؤثّر في الحـراك السياسـي   

لمهنـدس علـي أبـو    لالتكليف السامي األول جاللته في كتاب  يطالب بهوهذا ما  ."والمجتمعي

بد من رفد أجهزتنا اإلعالميـة بالكفـاءات    وعلى ذلك فال" 2000حزيران  19بتاريخ  الراغب

  ".البشرية الالزمة واألجهزة الحديثة المتطورة
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  :ملخص النتائج والتوصيات

  :ملخص النتائج: أوالً

من خالل العرض السابق يمكن إجمال السياسات اإلعالمية األردنية في ضوء الرؤيـة  

  :الملكية لإلعالم وحسب أسئلة الدراسة كما يلي

  :القضايا اإلعالمية التي تضمنتها التوجيهات الملكية لإلعالم -

إن القضايا اإلعالمية التي جاءت متضمنة في رؤية جاللة الملك عبد اهللا الثاني كانت  - 1

االجتماعيـة والسياسـية   ( قضايا التي تهم المجتمـع األردنـي  متنوعة تشمل جميع ال

 ). واالقتصادية والثقافية بل واألخالقية كذلك

القضايا اإلعالمية التي جاءت متضمنة في رؤية جاللة الملك عبد اهللا الثاني كانت إن  - 2

تشمل القضايا العربية والوقوف إلى جانب الدول العربية ومحاولة المساعدة في إشاعة 

 .األمن فيها

طلب جاللته من اإلعالم الكشف عن الحقائق وتقديم المعلومة الصحيحة للقضايا التـي   - 3

 .الوطن بكل تجرد وموضوعيةتخدم المواطن و

خر ونقل هم المواطن األردني م بإشاعة أجواء التسامح وقبول اآللب جاللته اإلعالاط - 4

  .وتطلعاته وآماله
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لب جاللته اإلعالمي بأن يتصف بالعدل واألخالق الحسنة التي تبعده عن الشـبهات،  اط .5

 .يتحدى الظروف حتى يصل للحقيقة بشفافيةأن و

  

  

 

  :ياسة اإلعالمية في األردن كما جاءت في الرؤية الملكية لإلعالمأبرز معالم الس -

إن معالم السياسة اإلعالمية التي جاءت متضمنة في رؤية جاللة الملك عبد اهللا الثـاني   .1

سياسات بناء الثقة، وبناء الهويـة اإلعالميـة،   : (نت متنوعة وواضحة، فكانت تشملكا

التشريعات واألطر المؤسسية، وتعزيز عالمية، ورفع وتنمية المهنية، وتنمية الصناعة اإل

 ).ألخالقيات اإلعالميةواوتنمية الموارد البشرية، 

خطة بناء عالقات إيجابية : (إن سياسة بناء الثقة كانت تشمل ثالثة أجزاء، فكانت تشمل .2

خطة بنـاء  ومتبادلة بين المؤسسات اإلعالمية لتكفل تنمية الحرية وبناء مجتمع إعالمي، 

واالعتماد المتبادل بين وسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمان، سياسة الثقة 

 ).باإلعالم األردنيبناء واستدامة الثقة 

التشريعات واألطر المؤسسية التي تخدم اإلعـالم بشـكل   تحديث وتطوير التركيز على  .3

 .قوي

 .ربط سياسات اإلعالم بالمجتمع بأكمله من شعب وحكومة ومؤسسات .4

 .استقاللية مؤسسات اإلعالم وإداراتها وجه نحوالت .5
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  :التوصيات: ثانياً

  :في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي

بشكل مستمر، ألن اإلعالم مرآة  اضرورة االهتمام بالقضايا اإلعالمية وسياساته .1

 .المجتمع

 .تحديد األهداف العامة من عملية اإلعالم بوضوح .2

 .الدولة واألفراد في اإلعالم تحديد حقوق كل من .3

وضع خطط زمنية وتصورات مستقبلية لرفع مستوى األداء للعاملين في اإلعالم  .4

األردني من خالل توفير فرص التدريب، ورفع مستوى القدرات في المجـاالت  

التحريرية والفنية واإلبداعية، ومواكبة التطورات والمتغيرات العالمية المتالحقة 

 . ذكورةفي المجاالت الم

إجراء دراسات تقيم إنجازات الماضي وإمكانات الحاضر واحتماالت المسـتقبل   .5

 .لسياسات اإلعالم

التأكيد على دور وسائل اإلعالم في نقد سياسات الحكومـة وتصـرفاتها مـع     .6

 . ضرورة التأكيد على عدم شخصنة هذا الدور

 .تفعيل استقاللية مؤسسات اإلعالم وإداراتها .7
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للخروج بسياسة إعالمية أردنية تنطلق تطويرية وتكاملية ماثلة إجراء دراسات م .8

  .وتراعي الرؤية الملكية لإلعالم

  

  

  

  خاتمة

 نموذج مقترح لسياسة إعالمية أردنية

انطالقاً مما تم ذكره سابقاً من ضرورة أن تكون لكل دولة سياسـتها اإلعالميـة المحـددة    

واإلعالمي، وتوضح هوية المجتمع داخل  ووضع هذه السياسة في صيغة تحدد الخطاب السياسي

هذه الدولة؛ وتساعد وسائل اإلعالم على القيام بدورها النهضوي والتنموي داخل المجتمع؛ يتقدم 

، وهـي   الباحث بمقترح لسياسة إعالمية أردنية تعكس ما تم بحثه ومناقشته عبر هذه الدراسـة 

   .لملكيةمبنية ومستمدة من كافة الوثائق التي تتضمن الرؤية ا

  . ويتكون هذا المقترح من مبادئ وأهداف وأسس للسياسة اإلعالمية

  مبادئ أساسية 

  :أهمها؛ على مجموعة من المبادئ األساسيةتقوم السياسة اإلعالمية المقترحة 

  . تأكيد مبدأ تعزيز إعالم حر يوفر منصة لنقاش قوي وبنّاء حول مسائل الشأن العام -

دد يوفر ولوجاً منصفاً لجميع مكونات وشرائح المجتمع وبما يكفـل عـدم   تأكيد قيام إعالم متع -

  . إقصاء أي مجموعة
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حرية التعبير شرط أساس لإلعالم الناجح وهي ثقافة وممارسة مسؤولة ومكسـب حضـاري    -

وإنساني، ولكن المسؤولية شرط أساس لممارسة هذه الحرية بحيث ال تتجاوز حـدود حريـات   

  .اآلخرين

  .ل األفكار واآلراء دون السماح بتداول أنصاف الحقائقحرية تداو -

  .القراءة والبحث والتقصي سعياً وراء الحقيقة وتقديم المعلومة الصحيحة -

  .تعزيز ودعم استقاللية مؤسسات اإلعالم وإداراتها -

  .حماية وسائل اإلعالم من أي رقابة أو تدخل حكومي غير مشروع -

بسبب خالف في الرأي على قضية عامة، طالما نأى هـذا   رفض مصادرة حرية اإلعالميين -

  . الرأي عن االعتداء على حقوق الناس أو حرياتهم أو أعراضهم أو كراماتهم

  

  أهداف السياسة اإلعالمية األردنية المقترحة

العمل على رعاية وحماية مبدأ حرية التعبير واحترام الرأي والرأي اآلخر، وكفالـة تـدفق    -

   .المعلومات

  .تحقيق أداء إعالمي محترف -

وااللتزام بالمصلحة الوطنية العليـا، وعـدم    وقضاياه الوطن عن الدفاع وواجبات قيم تكريس -

  .اإلساءة بقصد أو بغير قصد لصورة الوطن وسمعته

  .تدعيم اإلحساس بالمواطنة واالنتماء والرغبة في المشاركة في بناء الوطن -

  . لديمقراطي والحضاري؛ عربياً وعالمياًرسالة األردن ودوره ا إبراز -

  .الشراكة في عملية التنمية بأبعادها المختلفة؛ اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً وتشريعياً -
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بلورة وتكوين رأي عام وطني داعم ومؤازر لعملية اإلصالح والتغيير والتحديث التي تتم في  -

بة إلى المواطنين وبالنسبة لـدور األردن فـي المنطقـة    بالنسالمجتمع األردني، وإبراز أهميتها 

  .والعالم

ممارسة الدور الرقابي؛ لحماية المجتمع وصيانته من كافة أشكال الفساد والمخالفات وإسـاءة   -

استخدام السلطة؛ وذلك بكشف الحقائق والتحذير من الخطأ واإلشارة إلى الصـواب، واجتـراح   

  .األصوب

  .ايا التي تهم الوطن والمواطنينمناقشة القوانين والقض -

بناء نموذج إعالمي يقوم على المشاركة الشعبية وتحقيق ديمقراطية االتصال للـتخلص مـن    -

  .سلبية االتجاه الواحد

  .االستخدام األمثل للموارد البشرية والمادية -

ة ال إعالم تحقيق التكامل بين وسائل اإلعالم المختلفة، الحكومية والخاصة، لتصبح إعالم دول -

  .حكومة

  . ترسيخ ثقافة الديمقراطية واعتماد الحوار وسيلة للتواصل الحضاري -

تعزيز عملية االنفتاح السياسي والمساهمة في توسيع المشـاركة السياسـية علـى المسـتوى      -

  .الوطني الشامل، وتشجيع الشباب والمرأة على دخول ميادين العمل العام وتولي قيادته

  .العربي –تعزيز وتقوية التعاون العربي المساهمة في  -

 .المساهمة في تعزيز وإنجاح عملية اإلصالح والسالم في المنطقة -

تعميـق   الخدمة اإلنسانية ومستقبلها، من خالل مد جسور التواصل والتفاهم بـين الشـعوب    -

ـ   ترك فيهـا  الفجوة وإثارة الكراهية فيما بينها، والمساهمة في إيضاح وتبيان المصالح التـي يش

  .الناس
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  أسس السياسة اإلعالمية األردنية المقترحة

يرى الباحث أنه لضمان نجاح السياسة اإلعالمية المقترحة ال بد من االلتـزام بمجموعـة مـن    

  :األسس، أهمها

أن تكون السياسة اإلعالمية مجرد إطار لتنسيق أوجه النشاط اإلعالمي يتيح قدراً من المرونة  -

  .تجنب أن تتحول هذه السياسة إلى تخطيط مركزي صارم واالستقاللية، مع

أن تستهدف هذه السياسة إيجاد عالقات ايجابية بين المؤسسات اإلعالمية الحكومية والخاصة،  -

بما يكفل تنمية الحرية وبناء مجتمع إعالمي يشجع التعددية ويعمل في منـاخ مـن االسـتقاللية    

  .والحرية المسؤولة

سة على بناء الثقة واالعتماد المتبادل بـين وسـائل اإلعـالم ومؤسسـات     أن تعمل هذه السيا -

  .المجامع المدني والبرلمان

أن يقوم النموذج االتصالي على المشاركة الجماهيرية، وليس على فرض االعتقادات، وذلـك   -

  .بعدم االقتصار على النموذج الرأسي في االتصال

  .م األردنية أداةً وامتداداً للنشاط الحكومي فقطأال تجعل السياسة اإلعالمية وسائل اإلعال -

أن تستهدف عملية وضع السياسة اإلعالمية تحقيق التكامل بين سياسـات مختلـف وسـائل     -

  .اإلعالم

أن تستهدف عملية وضع السياسة اإلعالمية تكامل وظائف وسائل اإلعـالم وتوازنهـا فـي     -

  .المجتمع

اقيات التي أصبحت جزءاً من النظام القانوني األردنـي  أن تراعي هذه السياسة مجموعة االتف -

كاالتفاقيات الدولية التي أقرها األردن ولها صلة بالحريات العامة، وحقـوق اإلنسـان، وحريـة    

  .تداول المعلومات، واإلعالم االلكتروني والفضائي
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التعبير عـن   أن يكون هدف السياسة اإلعالمية االستجابة لحق األفراد في المعرفة، وحقهم في -

  .رأيهم بحرية

مزاوجة السياسة اإلعالمية بين مستوى مرتفع من الحرية ومستوى مرتفع من المهنية؛ ضمن  -

  . قواعد واضحة من المسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم

تنمية البنية التحتية لإلعالم األردني من خالل األخذ بـالمتغيرات التقنيـة والفنيـة السـريعة      -

  .ة التي يشهدها العصر في مجال تكنولوجيا االتصالوالمستمر

االرتقاء بالبعد المهني للعمل اإلعالمي؛ وتطوير األداء اإلعالمي ليقوم على المهنية والتميـز   -

  .واإلبداع
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 :المصادر والمراجع العربية

ن، ، عمـا االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة). م2006(أبو أصبع، صالح، 

  .دار مجدالوي للنشر والتوزيع
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  .دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،عمان
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  .للنشر والتوزيع
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  .وثقافية
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  .2579م، صفحة 2007
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، األردنيـة  نظرة فـي التشـريعات اإلعالميـة    .)م2004(المجلس األعلى لإلعالم، 

  .السياسة اإلعالمية
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دراسـة  ( عالقة الخطاب الرئاسي بالمضامين الصحفية، )1999(محمد، عبدالقادر، 

، كلية اإلعـالم، جامعـة   )1970إلى  1954لية للقضايا القومية في الفترة من تحلي

  ).دكتوراه غير منشورة أطروحة(القاهرة، 

  

  المالحق

  )1(ملحق 

مقابالت جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين مع الصحف والفضائيات األردنيـة  

  والعربية والعالمية

  2002آذار  12بتاريخ  اللبنانية مجلة الحوادثع مقابلة جاللة الملك عبداهللا الثاني م -

هل أنتم مرتاحون لدور الصحافة األردنية الحالية ومدى تحمل مسـؤولياتها الوطنيـة    :الحوادث

  والقومية؟

ـ  :الملك عبداهللا   ةلقد اتخذنا العديد من اإلجراءات لتمكين الصحافة األردنية من العمل بحرية تام

قرار إلغاء وزارة اإلعالم واإلعالن عن قيام مجلس أعلى لإلعالم  ذاتخافبعد . وضمان استقاللها

نحن مطمئنـون أن تأخـذ   . والمرئية ويرسم السياسات اإلعالمية ءةينظم شؤون الصحافة المقرو

الصحافة األردنية دورها الوطني والقومي الهام وأن تتحمل المسؤوليات المهنية والوطنية الملقاة 

  . على عاتقها

في كثير من األحيان أن بعض الصحف تخرج عن اإلطار المهني والـوطني   أنفاج صحيح أننا

لدينا وتسيء للوطن، إال أننا نأمل بعد أن يقوم المجلس األعلى لإلعالم بعمله بشكل تام أن يكون 
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والمـواطنين   صحافة مسؤولة وأن يكون العاملون فيها قادرين على التعبير عن همـوم الـوطن  

  .دن الديمقراطي ودوره الحضاري والعالميوإبراز رسالة األر

  2003كانون ثاني  23بتاريخ  تلفزيون أبو ظبي مقابلة جاللة الملك عبداهللا الثاني مع -

هناك جهات تقول إن الديمقراطية في تراجع والحريات العامة فـي انحسـار   : تلفزيون أبو ظبي

اعتقال نقابيين إلى غيـر   ومن األمثلة على ذلك محاكمة توجان فيصل، إغالق بعض الصحف،

لكن هنالك وعد ملكي بإجراء االنتخابات الربيع القادم فعلياً، إلى أين تسير في األردن وهل . ذلك

  ستجري االنتخابات في موعدها؟

أخي الكريم هذه األصوات التي تبحث عن أي مناسبة أو أي سبب للتباكي : الملك عبداهللا الثاني 

الحريات العامة معروفة لدينا تماماً ونحن نعرف غاياتها وأهـدافها  على المسيرة الديموقراطية و

وأجندة أصحابها وهي أجندة غير وطنية بأي حال من األحوال وأعتقـد أن المـواطن األردنـي    

يدرك بما عنده من وعي وحس وطني أن أصحاب هذه األجندات الخاصة واألصـوات العاليـة   

ــدمير الديموقراط  ــيرة وت ــة المس ــعون لعرقل ــت يس ــنفس الوق ــا ب ــاكي عليه ــة والتب   . ي

ودعونا نسأل أصحاب هذه األجندات عندما شكلنا المجلس األعلى لإلعالم للحـد مـن سـيطرة    

  الحكومة على الصحافة ووسائل اإلعالم هل هذا تراجع عن الديمقراطية أم تعزيز للحريات؟ 

مهماتها الرئيسية وضـع  وتكون إحدى " األردن أوالً"وعندما تتشكل اللجان المتفرعة عن وثيقة 

خطة عمل لتوحيد األحزاب وتفعيل دورها في الحياة السياسية أليس هذا تعزيز للحريات وترسيخ 

للديمقراطية؟ وعندما تكون إحدى المهمات الرئيسية لهذه اللجان أيضاً حشد الجهود وحث جميـع  

هذا تراجع عن الديمقراطية ؟ المواطنين على المشاركة الفعالة في االنتخابات النيابية القادمة هل 

ودعونا نسأل أيضاً هل هناك بلد يقوم فيه رأس الدولة شخصياً بالعمل من أجل توحيد األحـزاب  

  وتفعيل دورها بما فيها أحزاب المعارضة غير األردن؟
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  2004آذار  10مقابلة جاللة الملك عبداهللا الثاني مع صحيفة الرأي األردنية بتاريخ  -

ففي الوقت الذي حصلت فيه .. قة بين النواب والحكومة هناك أشياء غير واضحةفي العال :الرأي

الحكومة على ثقة كبيرة من مجلس النواب، تجري محاوالت لوضع العراقيل أمام تنفيـذ خطـط   

الحكومة الضرورية والالزمة إلدارة شؤون االقتصاد والدولة، كما حصل مؤخراً فـي مناقشـة   

   قوانين التي عرضت على المجلس؟موضوع األسعار ورد بعض ال

عندما تم تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة وجهته بأن يكون متعاونـاً إلـى    :الملك عبداهللا

وبالفعل أنا مرتاح للشفافية التي يتعامل بها رئـيس الحكومـة   .. أقصى الحدود مع مجلس األمة

فالصـراحة  ... ي منتصف الطريـق فيصل الفايز مع النواب، الذين نتمنى عليهم أن يلتقوا معه ف

والشفافية التي يتعامل بها الرئيس يجب أن تقابل بإيجابية من قبل الجميع وخاصة أعضاء مجلس 

  .النواب الذين تقع عليهم مسؤولية كبيرة إلى جانب الحكومة في عملية اإلصالح والتغيير

ستقبل، بما في ذلك القوانين التي ال يمكن أن نتقدم إلى األمام بدون تبني التشريعات التي تالئم الم

فال يعقـل عنـدما تتقـدم    . بحرية اإلعالم والديمقراطية واالنفتاح السياسي وتطوير التعليم ىتعن

الحكومة لمشاريع قوانين تهيئ المناخ المالئم إلنجاز هذه األمور أن يتم عرقلتهـا بـدون إدراك   

  .آلثار تلك السلبية على عملية اإلصالح بمجملها

من المعروف أن كل المجتمعات تعاني من مشاكل مع أجهزة ومنظمات إعالمها وسبل  :يالرأ 

من المعروف أيضا أن الوضع فـي األردن ال يختلـف فـي    . عملها وطرق تعاملها مع القضايا

ذكرتم جاللتكم في كتاب التكليف السـامي للحكومـة   . جوهره عن ما يحدث في الدول األخرى

من التردد والخوف، كما أشرتم إلى أنه في كثير مـن األحيـان هـذا     الحالية أن إعالمنا يعاني

اإلعالم غير قادر على التعامل مع القضايا الحساسة والمعقدة بكفاءة ومهنيـة خصوصـا فيمـا    
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هل تغير الوضع منذئذ، وما هـو المطلـوب   . يخص إظهار اإليجابيات واإلنجازات في المجتمع

  بالضبط من وسائل إعالمنا؟

اإلعالم والمجلس األعلى لإلعالم يجب أن يكون له دور أساسي في التغيير وفـي   :اهللالملك عبد

وعلى الصحفيين أنفسهم أن يتحركوا ويدافعوا عن القوانين والقضايا التـي  . رفع مستوى المهنة

كلنـا  ... تخدم مستقبل اإلعالم المهني في األردن، ليس فقط البرلمـان الـذي سـيبني األردن   

وعندما يرد البرلمان قـانون لتطـوير الوضـع    ... ك، الصحافة لها دور كبيرمسؤولون عن ذل

االقتصادي واالجتماعي أو الحريات، يجب على اإلعالم أن يساعدنا في الدفاع عن هذه القوانين 

وعن القضايا التي تهم الوطن والمواطنين بمهنية وموضوعية، والجـرأة فـي طـرح األمـور     

   !س هذه دور اإلعالم المطلوب في هذه المرحلة؟ألي. وبطريقة مستنيرة ومؤثرة

  

  2004آذار  25مقابلة جاللة الملك عبداهللا الثاني مع صحيفة الحياة اللندنية بتاريخ  -

مسيرة " الصراع"إلى أي حد يعوق هذا  ..بين البرلمان والحكومة" صراعاً"يبدو أن هناك  :الحياة

 اإلصالح ويعرقل بعض القوانين؟

ال أعتقد بأن هناك صراعاً بالمعنى الحرفي للكلمة بين البرلمان والحكومة، لكـن   :الملك عبداهللا

وعموماً ان ما . هناك قضايا محل خالف بين الجانبين غالباً ما تجد طريقها إلى الحل في النهاية

يجري هو في خدمة المسيرة الديموقراطية، ولكن ال بد من االعتراف بأن هنـاك موضـوعات   

ح واالنفتاح اإلعالمي جرى تعطيلها من قبل البرلمان وتعمـل الحكومـة حاليـاً    تتعلق باإلصال

  . بالتنسيق مع الكتل البرلمانية إلعادة األمور إلى مسارها الصحيح
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اإلصالح يتطلب الكثير من النقاش والحوار وتقديم الحجج واإلقناع لضمان إيجاد تفاهم مشـترك  

ها بالنسبة إلى المواطنين وبالنسبة إلى دور األردن ومتقارب على قضايا اإلصالح وإدراك أهميت

 .في المنطقة والعالم، ونحن نعمل اآلن على إيجاد أرضية لهذا الحوار والتفاهم

لماذا هذا الهجوم على المجلس في . وزارة اإلعالم وأنشأتم المجلس األعلى لإلعالم ألغيتم: الحياة

  البرلمان وإعاقة عمله وما طرح من قوانين؟ 

ن جزءاً من المسـؤولية  إلكنني أود أن أقول  ،هذا السؤال موجه إلى البرلمان :ملك عبداهللال

يقع على كاهل الصحافة ووسائل اإلعالم، والمجلس األعلى لإلعالم أيضاً ألنهم جميعـاً لـم   

يعملوا بشكل كاف على توضيح دور المجلس وعلى بلورة فهم واضـح وناضـج لرؤيتنـا    

التي تفسح المجال أمام المزيد من الحرية لإلعالم ووقف تدخل الحكومة بالنسبة إلى اإلعالم 

. هذا باإلضافة إلى أن هناك مسؤولية على الحكومة في توضيح ذلـك . في الشأن اإلعالمي

في المقابل ال بد أيضاً من التساؤل عن سبب هذا التناقض في مواقف بعـض القـوى فـي    

قراطية واإلصـالح والحريـات، وحـين تحـين     م، فبعضها يطالب بالمزيد من الديالبرلمان

الفرصة لذلك وتضع الحكومة التشريعات المالئمة لهذه المطالب نجد موقفاً مضاداً من قبـل  

  .البرلمان

  2004آب  03بتاريخ  قناة العربية الفضائيةمقابلة جاللة الملك عبداهللا الثاني مع  -

في  اإلنسانتحدة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق نعم كان هناك لجان تحقيق في الواليات الم :عربيةال

تطرح هذا الموضوع على انه صراع  أحياناً اإلعالملكن جاللة الملك بعض وسائل .. غريب أبو

  ؟ "صراع حضارات"بين الشرق والغرب 
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.. تتوقف عن طرح الموضـوع بهـذه الصـورة    أن اإلعالمالمطلوب من وسائل  :الملك عبداهللا

جسـور   وإقامةمهني هو كشف الحقائق بموضوعية واالبتعاد عن التهويل وال األخالقيوواجبها 

  .الكراهية فيما بينها وإثارةالتواصل والتفاهم بين الشعوب وليس تعميق الفجوة 

  

  

  2005 يارأ 19مقابلة جاللة الملك عبداهللا الثاني مع صحيفة الحياة اللندنية بتاريخ  -

فـي اشـتعال    قة بحيث ال تكون وسائل اإلعالم سبباًهل تفاهمتم على أسس جديدة للعال :الحياة

  أزمات جديدة؟

وأعتقد بـأن الـرئيس   . تفاهمنا على كل شيء، واتسم لقاءنا بالصراحة والوضوح :الملك عبداهللا

طالباني والمسؤولين العراقيين يدركون صدق مواقف األردن تجاه العراق، وحرصـنا علـى أن   

نا القاطع ألي تحريض قد تقوم به وسائل اإلعالم أو أيـة  نحن نؤكد رفض. يخرج من أزمته قويا

فنحن نحترم كل فئات الشـعب العراقـي   . منابر سياسية واجتماعية أخرى ضد الشعب العراقي

ونقدر خياراته المستقلة، ونرفض أي تدخل من قبل أي جهة كانت في تقرير مستقبل العـراق أو  

بأن عراقا قويا ومستقرا هو أكبر سند لألردن، وأن وأنا على قناعة أكيدة . شكل الحكم الذي يريد

  .بقاء العراق تحت دوامة العنف ال يهدد العراق وحسب بل المنطقة بأسرها

 2006آذار  15 بتاريخوكالة األنباء الفرنسية مقابلة جاللة الملك عبداهللا الثاني مع  -

عقوبة حـبس   بإلغاءواب كيف تعلقون على رفض لجنة التوجيه الوطني في مجلس الن :الفرنسية

  الصحافي في التعديالت التي تضمنها قانون المطبوعات والنشر؟ 
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نحن نحترم حرية الصـحافة   ..صحافي فيما يتعلق بقضايا النشر أيضد حبس  أنا :الملك عبداهللا

لوضع  لقد وجهت الحكومة مؤخراً ..حرية الصحافة سقفها السماء إنوسبق وان قلت  ..واإلعالم

لى قانون المطبوعات والنشر بموجبها تلغى عقوبة حبس الصحافي في قضايا النشـر  تعديالت ع

وبعدما عملت الحكومة على تعديل هذه القوانين واجهت هذه التعديالت رفضا مـن قبـل لجنـة    

 ..التحديات التي تواجهنا إلىالعودة  إلىان ما حصل يقودنا  ..التوجيه الوطني في مجلس النواب

لكـن فـي    ..بالنسبة لمستقبل شعبنا واإلصالحالتطوير والتحديث  بأهميةضحة فأنا لدي رؤية وا

   .لهذه التوجهات كثيرة نواجه رفضاً أحيان

  2006 يارأ 07 بتاريخ قناة العربية الفضائيةمقابلة جاللة الملك عبداهللا الثاني مع  -

الدولة األردنية الـى  لقد طمأنتنا يا صاحب الجاللة، فقد كانت هناك مخاوف من تحويل : العربية

دولة بوليسية، لكنني فهمت مما تفضلتم به جاللتكم، أن هناك من يدعم ويؤيـد هـذه األعمـال    

اإلرهابية في األردن، خاصة أن هناك من يروج للفكر التكفيري ويرى في اإلرهـابيين أمثـال   

  ؟ الزرقاوي وأسامة بن الدن والظواهري وغيرهم أبطاالً

األردن فقط وإنما في العديد من البلدان، هناك بعض الكتاب في الصحافة  ليس في :الملك عبداهللا

وبعض المحطات الفضائية وبعض الذين يخطبون في المساجد يمارسون الترويج لثقافة العنـف  

ومـن  . وإيجاد المبررات لإلرهابيين أو تصوير جرائمهم على أنها بطوالت أو نوع من الجهـاد 

بيين الذين يقتلون الناس باسم اإلسالم والدفاع عن المسلمين قد قتلوا المهم أن نذكر هنا أن اإلرها

. من المسلمين أكثر من الذين قتلوهم من غير المسلمين أو من الذين يعتبروهم أعـداء لإلسـالم  

لذلك البد من وضع حد لكل من يروج لثقافة العنف أو إيجاد المبررات لإلرهابيين ألنه شـريك  

  .نا متأكد أن األغلبية من شعبنا تقف صفا واحدا ضد اإلرهابيينوأ. لهم في كل جرائمهم
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  2007أيار09مقابلة جاللة الملك عبداهللا الثاني مع صحيفة األهرام المصرية بتاريخ  -

بعد قصة مصادرة شريط مقابلة األمير الحسن الذي أجرته قناة الجزيرة القطرية، مـا   :األهرام

وهل هنـاك  .. تصاالت مع عمكم األمير الحسن بن طاللهي خلفية هذه القضية وهل هناك أي ا

  أي تشاور بينكم حول أية قضايا سواء كانت داخلية أو خارجية؟ 

القضية ضخمت أكثر من الالزم، واعتقد أنها استحوذت علـى قـدر كبيـر مـن      :الملك عبداهللا

هذا اإلجراء ضـد   االهتمام ألنه من غير المعتاد أن تقوم الجهات األردنية المسؤولة باتخاذ مثل

اعتقد أن بعض الجهات استغلت هذه المسألة، وربما أن سمو األمير الحسن، . مؤسسات إعالمية

غاب عنه أثناء إجراء هذه المقابلة، أن هذه التصريحات، قد تضر بمصالح األردن وعالقاته مع 

اء االنفتـاح  أود أن أؤكد مرة ثانية أن بعض وسائل اإلعالم استغلت أجـو . بعض الدول العربية

التي كان من الممكن أن تعالج دون هذه الضـجة  . اإلعالمي في األردن إلثارة مثل هذه المشكلة

إن األردن ملتزم بحرية الصحافة وتسهيل مهمتها، وهناك العديد من القوانين واألنظمـة  . الكبيرة

المعلومـات  الناظمة لإلعالم مثل قانون المطبوعات والنشر الجديد وقانون حق الحصول علـى  

وهـو   وإقليمياً محلياً ؛مهماً ن اإلعالم يلعب دوراًأنحن نؤمن ب. الذي اقره مجلس النواب مؤخراً

. العربـي  -شريك في التنمية االقتصادية والسياسية وقادر على تقوية تعزيز التعاون العربـي  

حاليل تساعد على ومعلومات وت اًواعتقد أن الجمهور العربي يتوقع من اإلعالم أن يقدم له أخبار

  .تحقيق هذه األهداف

  2007أيار16مقابلة جاللة الملك عبداهللا الثاني مع صحيفة العرب اليوم األردنية بتاريخ  -
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مؤخرا قانونا جديدا للمطبوعات والنشر، وكنتم يا جاللـة الملـك    األمةاقر مجلس  :العرب اليوم

هـذه   بـإجراء ليوم ونحن نتشرف سقف من الحرية، وا أعلىحريصين دائما على منح الصحافة 

نسـمع   أننـود  " العرب اليوم"المقابلة الصحافية بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لصدور 

خصوصا، ونود ان نسأل " العرب اليوم"رسالتكم بهذه المناسبة للصحافة األردنية عموما وألسرة 

، )حصول علـى المعلومـات  المطبوعات، وحق ال(القوانين التي أقرت  أنجاللتكم هل تشعرون 

  ؟األردنتحقق طموحكم في رؤية صحافة مسؤولة وقوية في 

صحيفة العرب اليـوم بالـذكرى العاشـرة     ئيسعدني قبل البدء باإلجابة أن أهن :الملك عبداهللا 

.. لصدورها وأتمنى لكم وللعاملين فيها كل توفيق في أداء رسالة الصحيفة وخدمة قضايا الوطن

عا هو تطوير اإلعالم والنهوض به وجعله إعالم دولة يعكس الصورة المشرقة ما نسعى إليه جمي

يضع نصب عينيه كشف الحقائق وتقديم  للوطن وفي نفس الوقت نسعى الن يكون إعالمنا إعالماً

المعلومة الصحيحة للمواطن بكل تجرد وموضوعية وهذا حق للمواطن كما هو حق للصـحافي  

لومة الدقيقة الموثقة بهدف توضيح الحقـائق وكشـف اللـبس    واإلعالمي في الحصول على المع

وإزالة الغموض إن وجد خدمة للوطن أوال ولتعزيز مفهوم المساءلة والمكاشفة والمؤسسية ثانيـا  

لكن ما أود التأكيد عليه هو أن يتبع .. وصوال إلى المجتمع األمثل الذي نسعى إلى تحقيقه جميعا

وفيمـا   .ية المسؤولة التي تتجنب االبتزاز واغتيال الشخصـية الصحافيون معايير المهنية والحر

ننا نسير في االتجاه الصحيح، ونعمل على أعتقد أيتعلق بالقوانين الناظمة للعمل في هذا المجال، 

  .توفير كل السبل من أجل أن يعمل اإلعالم بحرية ومن دون أية عوائق

   2008تموز  1بتاريخ  نباء األردنيةمقابلة جاللة الملك عبداهللا الثاني مع وكالة األ -
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 إلقـاء مثيرة للجدل حول بيع الميناء العام في العقبة هل يمكن لجاللتكم  أخرىهناك مقولة  :بترا

  المزيد من الضوء على هذا الموضوع؟ 

بنشـر   األمـر لقد قام بعض الصحفيين بصورة اوتوماتيكية ودون استقصـاء  "...  :جاللة الملك

يها فساد هائل، ويبدو أن بعض صحفيينا نسوا نبل مهنة الصحافة، فهـي  عن صفقة ف اإلشاعات

تعني أوال وقبل كل شيء القراءة والبحث والتقصي سعيا وراء الحقيقة ال الجلوس خلف المكتب 

فلو أنهم قاموا بواجبهم لعرفوا الحقيقة وأدركـوا أن ارض المينـاء   . واختراع القصص السخيفة

ولو أن هـؤالء الصـحفيين   . ار اقل كثيراً من السعر الذي بيعت بهكانت ستباع في السابق بأسع

قاموا فعال بواجبهم في البحث والتقصي لتبينوا أن مصر الشقيقة المقابلة لنا على البحر، تعطـي  

، وقـد نجحـت   األجنبيـة مجانا لجذب االستثمارات  األحمرالجيدة على شاطئ البحر  األراضي

العقبـة،   إلـى ردنيين للذهاب إلى شرم الشيخ بدال من الذهاب استراتيجيتهم بجذب الكثير من األ

عربية أخرى مثل اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السـعودية تـوفر    فان دوالً واآلن

  .مدعومة لتشجيع االستثمار بأسعار األرض

 األردنالمدينة، وهو موضوع مهرجان  أرجاءخر يتناقله الناس في آهناك موضوع ساخن  :بترا

ن تلك الشركة لديها عالقات وثيقة مع إتقوم بتنظيمه، والبعض يقول " ببليسيز"وأن شركة تسمى 

، وقد نفت وزيرة السياحة واالثار ذلك، والكثيـرون مـا يزالـون ينـادون بمقاطعـة      إسرائيل

  بمكان أن نسمع مـن جاللـتكم مباشـرة لنعـرف ماهيـة الحقيقـة؟        األهميةالمهرجان، ومن 

وعلمت إن شـركة  . لقد بحثت هذا الموضوع في الفترة األخيرة مع رئيس الوزراء :ملكجاللة ال

ببليسيز ليست هي الشركة التي تنظم مهرجان األردن، ومن يقوم بالتنظيم شركة فرنسية تـدعى  

  . فيزيتور دسوار
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ة واليوم يفكر الفنانون العرب في إلغاء حفالتهم والسياح العرب الذين كـانوا يخططـون لزيـار   

األردن يقومون بإلغاء حجوزاتهم، والحكومة اآلن تضيع وقتها ومواردها الثمينين فـي محاولـة   

لحصر األضرار، وكل هذا ألن بعض من يسمون أنفسهم صحفيين مهملون وغير كفؤين للقيـام  

إن هذا يشكل اكبر مثال فـي كيـف يتسـبب    . بواجبهم األساسي قاموا باالفتراء وهو أمر معيب

إيذاء نفسه، وفي كيفية التخلي عن المسؤولية والتصرف بدون مسؤولية، وفي كيفية اإلنسان في 

وفي الواقع ولألسف الشـديد  . التسبب بضرر كبير لبلده وشعبه، وفي كيفية إيقاف مسيرة التنمية

يبدوا لي أن أسوأ أعداءنا يقيمون بين ظهرانينا، فهل سيكون مستقبل األردن رهينة لإلشـاعات  

هل ستكون المعلومة الكاذبة مرجعية صحافتنا األردنية، وهل سنصمت حتى تصـبح  والثرثرة، و

  .الحقيقة ضحية الصحافة غير المسؤولة
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  )2(ملحق 

  خطب العرش

 25خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الرابعة لمجلس األمة الثالـث عشـر بتـاريخ     -

  2000تشرين الثاني 

عالم والصحافة، هما صورة الوطن أمـام المـواطنين والعـالم، وسـتعمل     إننا ندرك أن اإل"...

بهذا القطاع الهام، في إطار من الحرية، واحترام الرأي اآلخر، والتعددية  االرتقاءحكومتي على 

  ...".، بالمصلحة الوطنية العلياوااللتزامالفكرية، وفي مناخ من الوعي 

  

كـانون   1 بتاريخاألولى لمجلس األمة الرابع عشر خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة  -

  2003األول 

إنجاز التنمية الشاملة، يستلزم أيضا تطوير الجهاز القضـائي، المحصـن باالسـتقاللية،    إن "..

والنزاهة والحياد، كما ينبغي لنا النهوض بقطاع اإلعالم، ليكون إعالم الدولة العصرية، القـادر  

ي بيئة تسودها التعددية والحرية المسؤولة، كما يتوجب علينا دعـم  على تبني قضايانا الوطنية، ف

  ."المركز الوطني لحقوق اإلنسان، ليقوم بواجبه في حماية حقوق المواطنين ورعايتها
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خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس األمة األردني الرابع عشـر   -

  2004كانون األول  1 بتاريخ

سياحة واإلعالم والثقافة فهي على عالقة حميمة مع االستثمار وعلى ذلك فال بد من وضع أما ال"

إستراتيجية لكل قطاع من هذه القطاعات بحيث يصبح كل واحد منها رافداً من روافد اقتصـادنا  

  ".الوطني

 خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس األمة األردني الرابع عشـر  -

   2006ي تشرين الثان 28بتاريخ 

إن التحديات الداخلية والخارجية من حولنا، كثيرة وخطيـرة، وال بد من التصدي لها بمنتهـى  "

الجدية والمسؤولية، فال مجال للتأجيل أو الترحيل أو التراخي في التنفيذ، ونحن على ثقـة بأننـا   

التحـديات، ونحـن قـادرون علـى      بعون اهللا، وبعزيمة النشامى األردنيين، أقوى من كل هذه

مواجهتها من خالل تعزيز وتمتين جبهتنا الداخلية، وتحقيق المزيد من اإلنجـازات فـي شـتى    

المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتشريعية، التي تضمن سالمة المسيرة، وسـرعة  

ل الركيزة األساسية للتنمية اإلنجاز والتحديث والتطوير، في مناخ من األمن واالستقرار الذي يشك

وفي هذا المجال، فإنني أؤكد على ضرورة إنجاز القوانين المعروضة على مجلسكم . بكل أشكالها

الكريم، وخاصة قوانين األحزاب والبلديات والمطبوعات والنشر، وضمان حق الحصول علـى  

  ."المعلومات

 بتاريخجلس األمة الخامس عشر خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية األولى لم -

   2007كانون األول  2
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التزامنـا بِصـوِنها    -من بيت الديمقراطيـة -أما حرية الصحافة واإلعالم، فإننا نؤكد من هنا "

وحمايتها، لتكون عين الرقيب، الكاشفة للحقيقة على أسس مهنية وموضوعية وبـروح الحريـة   

وقد كَِفـل الدسـتور حريـة    . ة األهداف والرسالةالمسؤولة، على أن تكون أردنية االنتماء وطني

الرأي والتعبير ومن غير المقبول أن يسجن الصحفي بسبب خالف في الرأي على قضية عامة، 

  ".ما دام هذا الرأي ال يشكل اعتداء على حقوق الناس أو حرياتهم أو أعراضهم أو كرامتهم

  ثانية لمجلـس األمـة الخـامس عشـر     خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية ال -

   2008تشرين األول  5 بتاريخ

أما على صعيد توسيع المشاركة السياسية، على المستوى الوطني الشامل، فإن هـذا الطمـوح،   "

، خاصة الشباب والمرأة، وتشجيعهم على واالنتخابيستدعي حث بعض الفئات، على المشاركة 

، وعالمياً إن المكانة التي نطمح أن يحتلها األردن عربياً .دخول ميادين العمل العام وتولي قيادته

، من جميع الجهات، لترسيخ رسمياً وجهداً السياسي، تتطلب عمالً واالنفتاحعلى صعيد الحريات 

ثقافة الديموقراطية، واعتماد الحوار وسيلة للتواصل الحضاري، وتعظيم المشاركة الشعبية، فـي  

الـوطني،   اإلعـالم ية الفكر ورعاية اإلبداع، وهذا يتطلب مـن  بيئة تسودها قيم التسامح، وحر

بمؤسساته وأفراده، مساهمة أساسية وفاعلة، فهم عيون الناس على الحقيقـة، وإحـدى ركـائز    

وهنا ندعو جميع المعنيين في هذا المجال، إلى التمسك بمبـادئ المهنيـة   . مجتمعنا الديموقراطي

. وري، بين الحريات الصحفية والحقـوق الشخصـية  والموضوعية، للحفاظ على التوازن الضر

في سبل البحـث   ارتقاءفي مستوى النقد، والجرأة والطرح والتعليق،  االرتقاءوالبد من أن يقابل 

والتحليل، فالصحافة مهنة رفيعة، هدفها الحفاظ على المصلحة العامة، وخير المجتمع وتشـكيل  

  . "أي الشخصي إلى حقيقة عامةعن التضليل، وتحويل الر الرأي العام، بعيداً
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  )3(ملحق 

  خطابات جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين

فـي   االجتماع السنوي للمنتدى االقتصـادي العـالمي  خطاب جاللة الملك عبداهللا الثاني في  -

  2003كانون ثاني  26 مدينة دافوس السويسرية بتاريخ

بما لفكر لمؤسسات المستقلة، حرية التعبير، والقول، واإننا نضمن لمواطنينا من خالل القانون وا"

  . "في ذلك صحافة حرة، مسؤولة في توجهاتها واعية لدورها

  

منظمة العمـل   -كلمة جاللة الملك عبداهللا الثاني في مؤتمر العمل الحادي والتسعين الدولي  -

  2003حزيران  12في مدينة جنيف السويسرية بتاريخ  الدولية

أن اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية ال يمكن تحقيق اسـتمراريتها فـي غيـاب    نحن نؤمن "

وهذا هو الذي جعلنا نؤكد على أهمية اإلصالحات السياسية وهي خطـوة  . اإلجماع الديمقراطي

وقد أسس األردن مـؤخراً مركـزاً وطنيـاً لحقـوق     . هامة لتأكيد الشفافية الحكومية والمساءلة

بهذه الطرق وبغيرها، عمـل  . مجلس األعلى لإلعالم المتمتع باالستقالليةاإلنسان، إضافة إلى ال
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األردن دون كلل إليجاد بيئة تتصف بالعدالة، والديمقراطية، والقانون، وتكافؤ الفرص والمساواة 

  ."وكما يعرف كثيرون، فإن االنتخابات النيابية ستتم في األسبوع القادم. بين الجنسين

في البحر الميت في  لمنتدى االقتصادي العالميداهللا الثاني في افتتاح اخطاب جاللة الملك عب -

  2004أيار 15األردن بتاريخ 

لقد اتخذنا سلسلة مـن اإلجـراءات   . في األردن، تسير عملية اإلصالح بخطى ثابتة ومتسارعة"

وضـعنا  فـي التعلـيم   . المحددة لرفد النمو االقتصادي ولجعل االقتصاد مفتوحاً، وخالقاً وعادالً

معايير تميز جديدة توفر لشبابنا المهارات التي يحتاجونها للمسـاهمة فـي االقتصـاد العـالمي     

. في العام الماضي، عقد األردن انتخابات برلمانية وتنعقد حالياً جلسات البرلمان الجديـد . الراهن

لسياسـية؛  تنص على استقاللية القضاء، والمساهمة ا -كما ونطبق برنامج مبادرات مدنية جادة 

  . "والمساواة بين الجنسين؛ وحقوق اإلنسان؛ وإعالم مزدهر

  

 َألْجارففي مدينة  "2004التبادل اإلخباري "اهللا الثاني من خالل شبكة كلمة جاللة الملك عبد -

  2004تشرين ثاني  18بتاريخ  يةالبرتغال

م على أنـه خطـاب   وقد فهمت أن الوقت الذي سأقضيه معكم هذا الصباح قد ُأدرج على أجندتك"

ولكنني تعلمت ما فيه الكفاية من أصدقائي في عالم اإلذاعة والتلفزيون بحيـث أعـرف   . رئيسي

ولهذا، وإذا سـمحتم لـي،   . أنكم ال ترغبون أن تجلسوا لمدة عشرين دقيقة تنظرون لرأس يتكلم

التفاعل أخـذاً  فإنني أود أن أقدم بعض التعليقات والمداخالت، ومن ثم آمل أن يجري بيننا بعض 

  . وعطاء

أوالً اسمحوا لي أن أقول أن كلَّ واحد منكم هو جزء من مهمة غير عادية، قوامها حوار عالمي 

فمن خالل عملكم، حظي الناس في العالم بإمكانية ال سابق لها للوصول إلى . هائل المدى والقوة
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األكبر، وأن يستفيدوا مـن   ومشاهدوكم يرغبون أن يشاركوا في ذلك العالم. المعلومات واألفكار

  ."المعرفة والفرص الحديثة، وأكثر من ذلك أن يشتركوا في مكاسب العدالة والسالم

وأعتقد أنه كي يحدث هذا التغيير، فإننا بحاجة أكثر من أي وقـت  . وأنا أؤمن بالتغيير العصري"

عدسـة  فـاليوم تعتبـر   . مضى إلى صحفيين وصحفيات ذوي بصيرة ومصادر موثوقة لألخبار

وحده، يسرحون أبصارهم مـن   يالكاميرا هي عين ماليين المشاهدين ال عين المصور التلفزيون

ونحن نعتمد على وسائل اإلعالم العالمية في المحافظة على محور . فوق كتفه، ليشهدوا ما يحدث

بالترجمة والتحدي الماثل هو رؤية ما وراء المشهد، وتجنَّب التشويه، وأن نقوم . التركيز واضحاً

وخاصة اليوم، بـين العـالمين   معات والحوار، ال بين اللغات فحسب، ولكن بين الثقافات والمجت

  ."اإلسالمي وغير اإلسالمي

وفي المجال اإلعالمي، نعمل على استصدار قوانين إلعادة هيكلة المؤسسات اإلعالميـة التـي   "

كما وضعت مسودات قوانين . اشرةتملكها الدولة، وفك ارتباط الحكومة عن عملية السيطرة المب

وقـد  . لتحرير هذا القطاع ولفتح قنوات البث العامة أمام المحطات التلفزيونية واإلذاعية الخاصة

  ."ألغينا وزارة اإلعالم

بتسليط الضـوء علـى   " 2004التبادل اإلخباري "واسمحوا لي أن أقول إنني سعيد بقيام مؤتمر "

فوسائل اإلعالم العربية لها دور هـام إذا مـا   . ة والمسموعةدور وسائل اإلعالم العربية المرئي

فنقل األخبار بصورة منزهة عن الهوى تستند إلى . أردنا لإلصالح والسالم في المنطقة أن ينجحا

. تعتبر جميعها أساسـية إلقامـة الحـوار العـام البنّـاء      -المعرفة، واإلنصاف، والموضوعية

وار، فسعيهم يتجه نحو إيجاد منابر يتحدثون مـن خاللهـا   فالمتطرفون ال يسعون إلى إقامة الح

وعلى الصحفيين الذين يتمتعون بحس المسؤولية أن يحرمـوهم  . ووسائل تساعدهم على الظهور

  ."هذه المنابر، مثلما يستنكرون الكراهية والعنف اللذين يطلق اإلرهابيون شرارتهما
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  2004ثاني التشرين  23بتاريخ لندن  - جمعية الصحافة األجنبيةخطاب جاللة الملك في  -

ويجري استصدار قـوانين  . ووجود صحافة مسؤولة مستقلة أمر أساسي لتحقيق التنمية في بلدنا"

جديدة لفك االرتباط بين الحكومة وبين السيطرة المباشرة على مؤسسات اإلعالم التـي تملكهـا   

اإلذاعية والتلفزيونية العامـة أمـام    وجرى وضع مسودات القوانين الالزمة لفتح القنوات. الدولة

  ".وقمنا بإلغاء وزارة اإلعالم. المحطات اإلذاعية والتلفزيونية الخاصة

وفي الواقع، ففي الشرق األوسط وفي كل مكان في أرجاء العالم، فإن األخبار المتوازنـة ذات  "

. شـترك النـاس بهـا   المصداقية تتيح للناس أن يروا ما وراء التوترات ليتبينوا المصالح التي ي

وأنهار العنف قد تفرق المجتمعات، ولكن علينا أن نتذكر دائماً أن اإلنسانية ذاتها هي التي تقـف  

وكمهنيين، فإن معرفتهم وانفتاحهم وموضوعيتهم توفر جسراً للتالقي بين . على الضفتين كلتيهما

  . الناس

فالتطرف العصـري يعتمـد    .واسمحوا لي أن أقول كلمة خاصة عن اإلرهاب وأدوات االتصال

: ولكن دعونا نتذكر أي نوع من االتصـال هـذا  : بصورة كبيرة على قدرته على توجيه رسالته

واإلرهـابيون ال  . فهي ليست رسالة تعقّل وال رسالة حوار، ولكن رسالة رعب وتوجيه أوامـر 

. مة الصحفيينيخضعون لالستجواب الحر المفتوح، وال يحترمون استقالل وسائل اإلعالم أو سال

وفي العالم الذي يسعون إلى إيجاده ليس هناك حق لحرية الصحافة، التي ال تشكّل حتـى هـدفاً   

ولهذا فإن الصحافة الحرة المسؤولة تخدم اإلنسانية ومستقبلها عندما تـرفض أن تسـتعمل   . لهم

  . "لمشتركةكأداة إلثارة الكراهية والحقد والعنف وعندما تسعى للوصول لحقيقة إنسانيتنا ا
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في العاصمة األمريكية واشـنطن   خطاب جاللة الملك عبداهللا الثاني في جامعة جورج تاون -

  2005آذار  21خ بتاري

ويعني فك االرتباط بين الحكومة ووسائل اإلعالم المملوكة للدولة، لدعم نمو صحافة مسـؤولة  "

  ."مستقلة

تنظمها كليـة هـاريس لدراسـات     يخطاب جاللة الملك في افتتاح سلسلة المحاضرات الت -

 09وأساليبها بتـاريخ  حول القيادة  باسم جاللتهاألمريكية السياسة العامة في جامعة شيكاغو 

  2005حزيران 

وهـذا  . إن المواطنين بحاجة إلى أن يغدو معنيين بالمستقبل اإليجابي وأصحاب مصـلحة فيـه  "

ويجب . إال جزءا من التغير الديمقراطي فاالنتخابات ليست. يتطلب مؤسسات سياسية شاملة فعالة

أن يكون هناك أيضاً قوانين ومؤسسات تعمل على تشجيع األحزاب السياسية القابلة للحياة التـي  

حريات صحفية من أجل مواطنين يمتلكون ناصية ...توفر للمواطنين آلية للمشاركة بصورة فعالة

وجهـاز  ... ووسائل حماية لحقوق اإلنسـان  ...وآليات لمنع الفساد... المعرفة بما يجري حولهم

  .قضائي مستقل، وغير ذلك كثير

وهكذا، وعلى سبيل المثال، فإننا نعمـل علـى فـك    . وعلينا أيضاً أن ننأى بأنفسنا عن الماضي

ووضع قوانين لفـتح قنـوات   ... االرتباط بين الدولة وسيطرتها على مؤسسات اإلعالم الوطنية

  ."لتلفزة واإلذاعة الخاصةالبث العامة أمام محطات ا

  

مجلس الـوزراء   وأعضاءخالل لقائه رؤساء  جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين كلمة -

  2005آب  16في عمان بتاريخ  والنواب األعيانومجلسي 
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التحديات أمامنا كبيرة وهي بحاجة إلى جهد وعمل وإلى تعاون وشراكة حقيقية بين الجميع أمـا  "

الونات، وهي غير موجودة والحمد هللا إال في بعض منـاطق العاصـمة والتـي    الحكي في الص

األجنبيـة   ةالصـحاف  إلى ةيمارس بعض روادها أو أصحابها تسريب اإلشاعات واألخبار الكاذب

لخدمة أجنداتهم الخاصة أو االستقواء على هذا الوطن من خـالل عالقـاتهم بـبعض الجهـات     

شخاص أن ال أحد يستطيع أن يستقوي على الوطن وال علينا الخارجية وأريد أن يعرف هؤالء األ

ألننا على حقّ وانتماءنا لهذا الوطن أقوى بكثير من كّل من يحاول االستقواء بأي جهة أخـرى  

وأنا أعرف هؤالء األشخاص وأعرف أهدافهم وحركاتهم حتى أنا ما سلمت من الطّخّ والحكـي  

التي تمارس التنافس بينها في نشـر اإلشـاعات    الفارغ وهناك أيضا بعض الصحف األسبوعية

واألكاذيب من أجل الربح المادي ولو على حساب المصلحة الوطنية والتي تمارس الطّـخ بكـّل   

ـّع عن المشاركة فيها وعن ترويج ما يصدر  االتجاهات وعلى كّل المسؤولين فهذه يجب أن نترف

ي أريد أن يعرفه كّل مواطن وكّل مواطنة عنها من إشاعات واتهامات وتجني على عباد اهللا والذ

  أكثر من غيره ومكانـة أي ب أو محسوب عليفي هذا البلد أنني للجميع وما فيه عندي حدا مقر

  النظر عـن أي مواطن أو مسؤول عندي هي بمقدار ما يخدم هذا البلد بإخالص وأمانة وبغض

  ."روابط أو عالقات إنسانية أو شخصية

  

األمريكية بتـاريخ   النادي االقتصادي لمدينة نيويورك أمامملك عبداهللا الثاني خطاب جاللة ال -

  2005أيلول  14

وكل هذا مهـم لتحقيـق   . ستراتيجية اإلعالميةكما أننا نخطط لمبادرات أساسية في التعليم واال"

  ."مستقبل أفضل للعالم
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 2006شباط  03 بتاريخ األمريكية خطاب جاللة الملك عبداهللا الثاني في جامعة مسيسيبي -

  ."عصر اإلعالم وهذه هي حقيقةً"

  

فـي العاصـمة    األمريكي –خطاب جاللة الملك عبداهللا الثاني في نادي الصحافة األوروبي  -

  2006آذار  20الفرنسية باريس بتاريخ 

. اسمحوا لي أن أقول إنكم، أنتم القيمون على وسائل اإلعالم، تقومون بـدور ذي شـأن هـام   "

ركم مراقبين وخبراء اتصال، فإنكم القناة التي تتواصل من خاللها الثقافات والمجتمعـات  وباعتبا

بصـورة مباشـرة    -وعملكم يضعكم في موقع متميز تستطيعون فيه الـتعلّم  . مع بعضها بعضاً

كما أنكم تسهمون بصورة مباشرة في التفاهم . حول المجتمعات واألديان والتقاليد والقيم -وبعمق 

وتـوفير  ... ورفض إثارة مشاعر الكراهيـة ... من خالل تجنّب التشويهات وتصحيحها العالمي

مـن همـوم   : وتصوير األبعاد الكاملـة لحيـاة النـاس   ... النقد والتحليل المستندين الى المنطق

  ."وانتصارات وآمال وشعور بعدم االستقرار

  

في العاصـمة اليابانيـة    وليةخطاب جاللة الملك عبداهللا الثاني في معهد اليابان للشؤون الد -

  2006كانون أول  22طوكيو بتاريخ 

وفي األشهر القادمة، يتوقع أن ينجز المعنيون بالتشريع قوانين تعطي مكانة خاصـة للتعدديـة   "

السياسية، وتعمل على توسيع إمكانية الوصول إلى المعلومات بدرجة أكبر، وعلى إطالق حرية 

  ."وسائل اإلعالم على مدى أوسع
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خطاب جاللة الملك في االجتماع رفيع المستوى حول حوار األديان في الجمعية العامة لألمم  -

  2008ثاني التشرين  12 تاريخفي مدينة نيويورك ب المتحدة

على أن تسهم بشكل أكبر في نشر حقيقـة أن   اإلعالمكما آمل أن نتمكن من تشجيع وسائل "... 

ى العيش بسالم، وأنه حين يسود العيش المشترك في أجواء الناس من مختلف األديان قادرون عل

من السلم والتفاهم، نكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وعلى بناء المستقبل الزاهر الـذي  

  ."ًنسعى إليه جميعا

  

  

  

  )4(ملحق 

  مقاالت جاللة الملك

" إلصـالح أولويتنـا  ا" بعنوان مقالة بقلم جاللة الملك عبداهللا الثاني في صحيفة وول ستريت -

  2004نيسان  16بتاريخ 

ونحن نفكك سيطرة الدولة المباشرة على المنظمـات اإلعالميـة    ،كما أننا ألغينا وزارة اإلعالم"

  ."العامة، ووضعنا قوانين لفتح المجال أمام البث اإلذاعي والتلفزيوني الخاص
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  )5(ملحق 

  الحسين رسائل جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن

   1999آذار  4بتاريخ  عبدالرؤوف الروابدةللسيد كتاب التكليف السامي  -

إن إعالمنا الوطني بحاجة إلى الرعاية واالهتمام حتى يغدو معبراً بصدق عن واقع هذا الـوطن  "

إن الوطن بحاجة . وجهوده وانجازاته ومسيرته الديموقراطية ومناخ الحرية المسؤولة التي يعيش

إعالمية كفوءة تسهم في التوعية والتوجيه الوطني وتحمل رسالة األردن الحديث إلى  إلى مؤسسة

العالم بأسره، نقية صافية، من خالل صحافة حرة مسؤولة تتميز بالرصانة واالتزان والمصداقية، 

وإذاعة مسموعة ومرئية تنفتح على شؤون الوطن، كل الوطن، وتعبر عنها بواقعية، وتسـتقطب  

لصادق األمين الموضوعي بغض النظر عن آرائهم وأفكارهم، وأن يتم ذلك كله في ذوي الرأي ا

إطار من حرية التعبير بمسؤولية ال تفتئت على قيم الوطن وال تهمل إنجازاته، وال تستغل أجواء 
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الديموقراطية لإلساءة إليها، تقيم بوعي وتنقد بإيجابية، فالكلمة بلسم شاف بيد المخلص المسؤول 

 ."اتل بيد الظالم أو المتجنيوسيف ق

   2000حزيران  19بتاريخ  كتاب التكليف السامي األول لدولة المهندس علي أبو الراغب -

وفي مجال اإلعالم، فإننا نرى أن رسالة اإلعالم يجب أن تقوم على مبادئ الحرية والمسـؤولية  "

لى ذلك فال بد من رفد أجهزتنا الوطنية واحترام الحقيقة والمصداقية التي تمكنها من المنافسة، وع

اإلعالمية بالكفاءات البشرية الالزمة واألجهزة الحديثة المتطورة، حتـى تـتمكن مـن التعبيـر     

الجريء عن روح الوطن ومسيرته الخيرة وإنجازاته الكبيرة، وال بد لإلعالم الرسـمي مـن أن   

عـالم دولـة ووطـن،    ينأى بنفسه عن أن يكون إعالماً لشخص أو حكومة، بل يجب أن يكون إ

  .ثوابته معروفة وغاياته نبيلة وسامية

وأما الصحافة فهي المرآة التي يرى الوطن صورته فيها، وال بد من إتاحة الحريـة لهـا حتـى    

تتطور وتزدهر في مناخ من حرية الفكر والرأي والتعبير واحترام الرأي اآلخر، وتكوين الرأي 

والتحديث الذي نسعى إليه، بمنأى عن الغوغائية واإلشـاعة  العام الداعم والمؤازر لعملية التغيير 

واإلثارة ومجانبة الحقيقة والموضوعية، واإلساءة بقصد أو بغير قصد لصورة الوطن وسـمعته،  

والتأثير سلبياً على أوضاعه االقتصادية من خالل ما ينشر في هذه الصحافة من مواد تنقل للعالم 

واقع عندنا، آمالً من الحكومة أن تستمر في خصخصة قطاع من حولنا صورةً مشوهةً عما هو ال

  ."الصحافة تعزيزاً الستقالليتها وتأكيداً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

  2001تشرين أول  25 الرسالة الملكية حول برنامج التحول االجتماعي واالقتصادي -
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د واألعالم المرئي والمسـموع  إن اإلعالم يشكل ركيزة أساسية لتحقيق البيئة المناسبة التي نري"

والمكتوب هو واسطة ليس ألحد الحق في احتكارها وهو ليس إعالم حكومة بل إعالم دولة يعبر 

  .عن ضمير الوطن وهويته

وفي هذا السياق يجب العمل على استقالل مؤسسات اإلعالم وإدارتها بشكل يحقق الجدوى مـن  

و . ة لتضمن لها المنافسة في سـوق اإلعـالم  إنشائها، وعلى هذه المؤسسات العمل بسوية عالي

ونرى أن يتم اتخـاذ اإلجـراءات إلنشـاء    . يتطلب ذلك رؤية وفلسفة جديدة تتماشى مع العصر

مجلس أعلى لإلعالم تمثل فيه فعاليات المجتمع المدني وذوو الخبرة واالختصاص ليكون بـديال  

  ."عن وزارة اإلعالم

  2002كانون الثاني  14المهندس علي أبو الراغب  كتاب التكليف السامي الثاني لدولة -

في نهايـة شـهر تشـرين     إليكموفي هذا الصدد فإنني أرى ان العناصر التي تضمنتها رسالتي "

تلك الرسـالة  من العام المنصرم تشكل محور عمل الحكومة للمرحلة القادمة وقد بينت في  األول

موارد البشـرية ورفـع سـوية الخـدمات     يالء عناية خاصة لتنمية الإتوجيهاتي حول ضرورة 

الهيكلية في مجـال القضـاء والماليـة     اإلصالحاتوالتركيز على جملة من  األساسيةالحكومية 

واالهتمام بجذب االستثمارات وفق منهج عمل جديد كما أكدت علـى   واإلعالموالشباب  واإلدارة

ه والطاقة وتطوير العقبـة  بتنفيذ المشروعــــات الوطنية الكبرى في الميا اإلسراعضرورة 

يضـاً مـن االهتمـام    أوال بد  .واستكمال برنامج الخصخصةومشاركة راس المال الوطني فيها 

  .بقطاعات الزراعة والسياحة والبيئة كروافد مهمة القتصادنا الوطني

  2002تشرين األول  30الرسالة الملكية حول مفهوم األردن أوالً  -
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نح مساحاتها األكبر لمعالجة الشأن األردنـي الـداخلي وهمـوم    والصحافة األردنية يجب أن تم"

  ."المواطنين وقضاياهم قبل االهتمام بقضايا خارجية

   2002كانون األول  2بتاريخ  الرسالة الملكية حول المجلس األعلى لإلعالم -

ريمـة  لقد انطلقت رؤيتنا لألردن الحديث على ركائز أساسية تكون العدالة والحرية والحيـاة الك "

ابرز سماتها، ولطالما أكدنا على أهمية أن تستند هذه الرؤية إلى إطار شمولي متكامل يسـتثمر  

  .في المستقبل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً

ومن هذا المنطلق جاءت دعوتنا لبناء نظام إعالمي أردني حديث يشكل ركيزة لتحقيـق التنميـة   

اسة االنفتاح االقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقـافي التـي  بأبعادها المختلفة، ويتماشى وسي

  .ينتهجها األردن، ويواكب التطورات الحديثة التي يشهدها العالم

وإن رؤيتنا للنهوض بإعالمنا الوطني ال بد أن تستند إلى تطوير نموذج إعالمي أردني جديـد،  

ية، ويعبر عـن ضـمير الـوطن    يأخذ بعين االعتبار روح العصر ويخدم أهداف الدولة األردن

وهويته، ويعكس إرادة األردن أوالً وتطلعات أبنائه وبناته، ويتيح لوسـائل اإلعـالم، ممارسـة    

  .دورها الرقابي إلى جانب قدراتها على التنافس في سوق اإلعالم

 وفي هذا السياق فقد حددنا ركائز أساسية لهذا التوجه تقضي ببناء إعالم الدولة الحديثـة القـائم  

كما تقضي بدعم اسـتقاللية  . على تشجيع التعددية وحرية الرأي واحترام وجهات النظر المختلفة

مؤسسات اإلعالم وإداراتها واالرتقاء بالبعد المهني للعمل اإلعالمي، من خـالل تطـوير األداء   

  .اإلعالمي ليقوم على المهنية والتميز واإلبداع في مناخ من التعددية والحرية المسؤولة

ناء على تلك المرتكزات، فإننا نرى ضرورة إعادة تشكيل المجلس األعلى لإلعـالم، ليكـون   وب

  .هيئة مرجعية تنظيمية غير تنفيذية يعمل على بلورة رؤيتنا هذه ويترجمها إلى واقع ملموس
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آملين أن يتمكن المجلس الجديد بالتعاون مع الحكومة من تحقيق األهداف والغايات التي نسـعى  

سبيل وضع سياسة إعالمية تخدم باألساس قضايا الوطن، وتساهم في التعبير عن ضمير  إليها في

  . "األردنيين بكل مصداقية وتوازن وموضوعية

  2003 األولتشرين  22 بتاريخ كتاب التكليف السامي لدولة فيصل الفايز -

 أوال األردنقيـق  وطنية قوية موحدة باختالفهـا لتح  أحزابتنبثق عنها  التيالتنمية السياسية .."

 اآلخر والرأي الرأيتقوم على الحوار واحترام  التيوحيث الديمقراطية ... وعزته ومنعته دائما

ـ  الذي القضائي اإلصالحوحيث  ولة ؤيجسد النزاهة والتجرد وحماية الحقوق وحيث الحرية المس

ـ    األردنيةالدولة  أهدافتخدم  التيللصحافة   إرادةس وتعبر عن ضمير الـوطن وهويتـه وتعك

يعبر عن ضـمير الـوطن    الذيالصادق المسؤول  اإلعالموبناته وحيث  أبنائهوتطلعات  األردن

 اإلعـالم .. التغيير فييجسد رؤيتنا  الذي اإلعالم.. اآلراءوهويته ويتمتع بحرية التعبير وتعددية 

 اإلعالم.. ترددالخائف والعاجز والم اإلعالموالمتمكن القادر على التغيير والتأثير وليس  المهني

فقد  األردنخارج  إلىرسالتنا  إيصالحين تمكنا من  ففي وإقليمياعربيا  األردنيبرز دور  الذي

  ."اال مؤثرالمواطنين وظل متأثرا  إلى وإنجازاتنارسالتنا  إيصالعن  إعالمناعجز 

النجاح وان  أساسهما  اإلنجازمبدأ الشفافية المطلقة مقرونا بمبدأ المساءلة وتحمل مسؤولية  إن"

تتحمل  التيالحكومة  هيوبناتنا  أبناؤناتتالءم مع تطلعاتنا ومع ما يستحقه  التيالحكومة المرجوة 

 هـي  أريـد  التـي الحكومة .. المسؤولية جماعيا كفريق عمل وفرديا كوزراء حقائب متخصصة

يزهـا  النجاح مثلما يلتحمون معا فى تحدى الصعاب يم فيرئيس حكومة ووزراء يلتحمون معا 

يحترمون المساءلة  وزراؤها.. بشفافية حكومة يتسع صدرها لنقد الصحافة البناء ال الهدام األداء
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عـن   اتعود عليهم بالرض أكيدةولية وبمثل هذه المواصفات يكون النجاح مكافأة ؤويقدرون المس

  ."الذات كما يحققون للوطن ما يستحقه حتما من استقرار وازدهار ورخاء

   2005نيسان  5بتاريخ  عدنان بدران رئيس الوزراءف السامي لكتاب التكلي -

السياسـية   اإلصـالحات يعني بالضـرورة   اإلصالح أنال يغيب عن البال  أنلكن القصد "... 

واالستثمار  اآلخر والرأي الرأيوتفعيل حرية التعبير عبر  اإلعالم إصالحوالقضائية كما يعني 

  . "األردني اإلنسانهي  األهمبمواردنا البشرية الن ثروتنا 

تشـرين الثـاني    24بتاريخ  الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراءكتاب التكليف السامي ل -

2005   

وفي هذا السياق تقع على إعالمنا مسؤولية كبيرة يجب أن ينهض بها بكل شجاعة وأمانـة،  ".. 

حترام حرية التعبير بما تجاه الوطن والدفاع عن منجزاته وإشاعة أجواء التسامح وقبول اآلخر وا

ينسجم ومصالح األردن أوال، في الوقت الذي نسعى فيه لضمان أن يعمل إعالمنا في مناخ مـن  

منطلقين من إيماننا بان الحريـة هـي ثقافـة وممارسـة     . الحرية واحترام الرأي والرأي اآلخر

  ."مسؤولة وقيمة حضارية وإنسانية

 ا بتـاريخ سنة على صدوره أربعينبمناسبة مرور رسالة جاللة الملك إلى صحيفة الدستور  -

   2007آذار  27

واليوم، وفي هذه المناسبة التي تدلل على المكانة البارزة التي وصل إليهـا اإلعـالم األردنـي    "

وتراكم خبراته وتقدمه نذكّر بضرورة أن تستمر وتحافظ مؤسساتنا اإلعالمية على نهجها الوطني 

فاإلعالم األردني الذي نريد هو إعـالم  . د المهنة وأخالقياتهادون تضارب أو تعارض مع قواع
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وهو إعالم يضع نصـب عينيـه   . وطني حر ومسؤول ال رقيب عليه إال أخالق المهنة وأدبياتها

  .مصلحة األردن واألردنيين ويتوخّى تحقيقها عبر الكشف عن الحقيقة، وتوفير الحجة والبرهان

ة واإلعالم وحرياتهما، وقد عبرنا في أكثر من مقام وأكـدنا  وقد كثر الحديث مؤخراً عن الصحاف

على اهتمامنا وحرصنا على صيانة هذه الحريات ورفع سقفها ألنها القادرة بإذن اهللا تعالى علـى  

وال يسـتقيم أن  . أن تكون عين األردنيين على الحقيقة، ومالذاً، ومنبراً نزيهاً للحوار والنقـاش 

اإلعالمية إال حرة ومسؤولة إذا ما تمنينا لها هذا الدور وكللّناها بهذه تكون صحافتنا ومؤسساتنا 

المسؤولية، ولكن الحرية التي نريد هي التي تأخذ مصلحة األردن أوال ودائما قبل أي مصـلحة  

  . أخرى

وندعوكم في هذه المناسبة إلى االستمرار في مساعيكم الصحفية الراميـة لنقـل هـم المـواطن     

وينبني على هذا االلتزام المهني واألخالقـي التـزام خـاص يتمثّـل     . لعاته وآمالهاألردني وتط

بااللتفات بعناية وبحرص لقطاع شبابنا األردني الواعد، بهدف عرض المشاكل التـي تواجهـه   

  . ومناقشتها وطنياً وعلنيـاً لترسـيخ ثقافـة شـبابية جديـدة تجسـد أفضـل القـيم األردنيـة         

لشباب األردني هو نجاح في توجيه الصحافة األردنية نحو فئـة تشـكّل   والنجاح بالوصول إلى ا

. غالبية شعبنا الوفي، وهي اليوم في أمس الحاجة للتواصل مع الصحافة واإلفادة مـن إمكاناتهـا  

فالصحافة الوطنية والمسؤولة تستطيع أن تكون منبراً حراً ومسؤوالً للتعبيـر عـن طموحـات    

لمستقبلية، كما يمكن أن توفّر وسيلة لنشر أفكارهم، والتعبير عـن  الشباب وهمومهم وتوجهاتهم ا

مواقفهم بجرأة وبصراحة وشفافية دون قيود أو معوقات، لصنع حراك إعالمي شبابي تحـرص  

، وزميالتهـا الصـحف   "الدستور"ونحن على ثقة أن . على رعايته مؤسساتنا اإلعالمية الوطنية
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عاية الشباب األردني وااللتفـات إلـى همومـه وتنـاول     األخرى، ستكون على قدر مسؤولية ر

  .قضاياه

لقد جسدتم في عنوانكم كما في مسيرتكم مثاالً علـى الصـحافة   "... الدستور"األخوة في العزيزة 

الوطنية، فحملتم عنواناً عزيزاً على قلوب األردنيين وعقولهم هو دستورنا الذي به نعتـز ولـه   

تكون بوصلة صحيفة الدسـتور وبـاقي مؤسسـاتنا ومنابرنـا      واليوم نتطلع أن. نرجع ونحتكم

اإلعالمية دائماً باتجاه مصلحة األردن وخيره، وأن تقـدموا مصـالحنا الوطنيـة علـى كافّـة      

وأن تكـون مؤسسـاتنا اإلعالميـة كمـا     . االعتبارات والمصالح بمسؤولية ومهنية وموضوعية

في مشواركم اإلعالمي راشدين ووفقكم  فامضوا بمسؤولية وطنية. عهدناها ترس الوطن ورمحه

  ."اهللا وأنار دربكم وسدد أقالمكم في سبيل الحق والدفاع عن األردن وشعبه ومؤسساته

  2007آب  12بتاريخ  رسالة الملك إلى شباب األردن بمناسبة اليوم العالمي للشباب -

  ."ودائما أوالوطن على الحقيقة وسلطة السؤال لمصلحة ال األردنيينولتجعلوا إعالمنا عين "

   2007تشرين الثاني  22بتاريخ  نادر الذهبيلرئيس الوزراء السامي الملكي كتاب التكليف  -

وكما أكدنا في أكثر من مناسبة، فإن حرية اإلعالم مصانة، وال تَخضع إال لضـوابط القـانون   "

 سمي هو إعالمالر اِإلعالم أن ات المهنة، وألننا نُؤِمنوأخالقي    طَْن، وعيـونوِمـرآةُ الـو ولةد

المواطنين على الحقيقَة، فإن الحكومة مطالبة بوضع وتنفيذ خطط لتطوير اِإلعالم الرسمي ورفد 

مكيِنها من َأداء مسؤولياِتها في نقل ات والخبرات واألجهزة الحديثة لتمؤسساِتنا اِإلعالمية بالكَفاء

خِ مبادِئ المهنيِة والموضوعيِة المسؤولة، وتَشجيعها على لَِعبِ دورٍ الحقيقة ورصِد الواقع، وتَرسي

  ."مؤثّر في الحراك السياسي والمجتمعي
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رسالة جاللة الملك عبداهللا الثاني إلى رئيس الوزراء بمناسـبة اليـوم العـالمي للحريـات      -

   2008أيار  2بتاريخ الصحفية 

لم بيوم الحريات الصحفية، وقد رأيت في هذه المناسـبة  ففي اليوم الثالث من كل أياّر يحتفل العا"

فرصةً طيبة لمخاطبة كافة الجهات المعنية بالعمل اإلعالمي، وإعادة التأكيد على محاور رؤيتنـا  

  . الداعمة لحرية اإلعالم والصحافة

 وأبدأ بالتذكير باالرتباط التاريخي والوثيق بين نشأة األردن كحمى عربي أصيل وموئل ألحـرار 

فاألردن وبحكم . العرب، وبين دوره في رعاية واحتضان أصحاب الكلمة الحقة والرأي الصواب

ما انبنى عليه من أصالة وقيم نبيلة، سيبقى منذوراً وملتزماً بحماية الحريـات ليكـون واحتهـا،    

وهنا نؤكد حرصنا على أن يبقى فضاء الحرية المسؤولة . وصيانة الكلمة الصادقة ليبقى بستانها

للصحافة بال سقف، لتمكينها وتعزيز دورها في التعبير عن ضمير الـوطن وطموحـات بناتـه    

  . وأبنائه، في إطار يستند إلى الدقة والموضوعية والمهنية العالية

وفي ظل هذه العالقة األصيلة بين النشأة واحترام الحريـة والكلمـة، نقـدر جهـود الحكومـة      

صحفية، وتعزيز مسـيرتها تجـذيراً لثقافـة التعدديـة     الموصولة لصون الحريات اإلعالمية وال

  . وتكريساً لنهج الديمقراطية في األردن

وسيبقى اإلعالم راسخاً في نظرنا سلطة رابعة تتوخى الوقوف على ذات المسـافة مـن جميـع    

المؤسسات واألفراد، وتكشف الحقيقة، وتحذّر من الخطأ، وتشـير إلـى الصـواب، وتجتـرح     

مصالح الوطن، فتنبري للدفاع عن حقوق األردن واألردنيين، وتضـع   األصوب، وتحرص على

  . مصلحتهم أوالً ودائماً فوق كل المصالح وقبل جميع االعتبارات
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فهذا هو الدور الوطني والحيوي المشرف الذي تقوم به مؤسساتنا اإلعالمية الوطنيـة، ونحـث   

ر ضمن هذه الخطى وإبـداع الجديـد   العاملين في المجال اإلعالمي في هذا اليوم على االستمرا

  .وتعميم المفيد، داعمين لدورهم الوطني والمسؤول

ونؤكد مجدداً أن دور اإلعالم الوطني وصيانة حرياته محفوظ في مملكتنا، وهو مرتبط بحـدود  

حرية الرأي اآلخر، وااللتزام بقواعد األخالق والمهنة، والتسامي عن أساليب اغتيال الشخصية، 

التجريح، والتمسك بالموضوعية والشفافية، ونبذ كل ما من شأنه المساس بوحـدتنا   والترفع عن

  .الوطنية

ن ثقتنا في احترام مجتمعنا األردني للحريات اإلعالمية قوية وراسخة، ونأمل أن إويبقى القول،  

يقود ما نشهده من حراك مجتمعي من قبل المؤسسات اإلعالمية إلـى آراء قانونيـة عصـرية    

  . تعيد رسم الفواصل بين الصواب والخطأ على أسس الموضوعية والمهنية واألخالق وحكيمة

وال بد أن يرافق هذا الحراك مبادرات مجتمعية وحكومية تساهم فيها جميع األطـراف المعنيـة   

بالحريات والعمل اإلعالمي من أجل اقتراح نصوص قانونية تكمل وتثري المنظومة التشـريعية  

حماية اإلعالميين وحريات الرأي، بالتوازي مـع تثبيـت االحتـرام للحقـوق     القائمة، فتتعزز 

والحرمات الشخصية واالعتبارية، فتأتي الضوابط وفقاً ألحدث وأعدل الممارسات واالتجاهـات  

  .العالمية الموثوقة

 ونعيد التأكيد في هذا اليوم على ما ذهبنا إليه سابقاً من رفضٍ لمصادرة حرية اإلعالميين بسبب 

خالف في الرأي على قضية عامة، طالما نأى هذا الرأي عن االعتداء على حقـوق النـاس أو   

  ."حرياتهم أو أعراضهم أو كراماتهم
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