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 الدولية واقع الصحافة العربية ( :6)رقم  المحاضرة

فيما تصدر في الوطن العربي اليوم عشرات الصحف الدولية غالبيتها باللغة العربية  
. تصدر صحف أخرى طبعات أخرى بلغات مختلفة وتتخذ من عواصم عالمية مراكزًا النتشارها
ويوجد في العالم اليوم العشرات من الصحف العربية التي تصدر طبعاتها الدولية من لندن 
ونيويورك وباريس وغيرها  وتتفرع بعض الطبعات الدولية عن طبعات محلية للصحيفة ذاتها 

التي تصدر عن ( األهرام الدولي)االم بالنسبة الى النسخة الدولية مثل صحيفة  تمثل الطبعة
المصرية العريقة، فيما نشأ بعض هذه ( األهرام)الدار التي تمثل طبعة دولية عن صحيفة 

الصحف خارج الوطن العربي وبدأت بأصدار طبعات محلية في عواصم عربية عدة مثل 
وأصدرت طبعات محلية في بيروت  8811رت في لندن عام اللندنية التي صد( الحياة)صحيفة 

وجدة وغيرها ، ويكاد يكون مشروع إصدار طبعات دولية لصحف عربية مشروعا خاسرا من 
الناحية التجارية على العكس من الفضائيات واإلذاعات بسبب التكلفة العالية التي يتطلبها 

مهمة ،كما أنها سمة حضارية ودعاية بالعملة الصعبة لكنه في الوقت ذاته تجربة إعالمية 
سياسية تعمل على انتشار الفكر السياسي والثقافي للبلد مع ربط الجاليات بأخبار الوطن 

والتواصل معها  وتصدر الى جانب الصحف مجموعة من المجالت الدولية مثل  مجلة سيدتي 
 . ومجلة المجلة وغيرها



الصحافة المتحررة من قيود الحدود الجغرافية  :أنهاتعرف الصحافة العربية الدولية بو            
تلك الصحف التي تطبع وتوزع : ويعرفها باحثون ومختصون إعالميون بأنها. والقيود الرقابية 

ويرى آخرون أن الذي يميز الصحيفة العربية الدولية عن غيرها .  في عدة دول في وقت واحد
أن تصدر الصحيفة أكثر من طبعة في أماكن مختلفة من دول العالم،  :من أنواع الصحف هي

ومن هنا فان .  وبلغات مختلفة أخرى غير لغتها األصلية التي تصدر بها من موطنها األصلي
 . الصحف العربية الدولية هي تلك الصحف التي تطبع وتوزع في عدة دول في وقت واحد 

وطنيةة او مةا او ال جريدة المحليةةاو ال مجلةدرها الالتي تص دوليةمن يعد الطبعات ال وثمة 
ها هةةو التوزيةةع خةةارج حةةدود إصةةدار مةةا دام الهةةدف مةةن  دوليةةة صةةحافة، ( االم بالصةةحيفة)تسةةمى 
نفسةها ،  دولةةلتةوزع خةارج ال ردصةتلةك الصةحف التةي ت: )بانها  دوليةال صحافةعرف اليف .وطنها

رج الحةةدود فةةي بةةالد غيةةر الةةبالد التةةي تصةةدر تهةةا خةةاءبمعنةةى انهةةا تعبةةر حةةدود وطنهةةا ، وتةةتم قرا
ويمكننةةا ان نجةةد فةةي الوقةةت الحاضةةر طبعةةات دوليةةة تصةةدر عةةن النسةةخة المحليةةة األصةةلية (. فيهةةا

التةةةي تصةةةدر فةةةي مةةةوطن الصةةةحيفة األصةةةلي وهةةةذه الطبعةةةات تصةةةدر فةةةي الغالةةةب عةةةن الصةةةحف 
در عنهةةا طبعةةات العربيةةة التةةي ولةةدت داخةةل حةةدود الةةوطن العربةةي مثةةل صةةحيفة األهةةرام التةةي تصةة

عده مثل األهرام الدولي واألهرام العربي وغيرهةا وهةذه الطبعةات انبثقةت عةن الطبعةة األصةلية فةي 
مصةةر، أو تصةةدر طبعةةة رئيسةةة خةةارج الةةبالد وتصةةدر عنهةةا طبعةةات محليةةة وأخةةرى عربيةةة ومنهةةا 

وقامةةت بدصةةدار طبعةةات محليةةة وعربيةةة مثةةل  8811صةةحيفة الحيةةاة التةةي صةةدرت فةةي لنةةدن عةةام 
 . عة بيروت وطبعة الرياض وطبعة باريس وغيرهاطب

ومن هنا نجد أن هناك صحفًا تصدر طبعات مطابقة للطبعة المحلية من حيث اللغة          
القاهري إذ  (األهرام الدولي)والمادة التحريرية مع  بعض المتغيرات في إخراج الصحيفة مثل 

من  (السياسة الكويتية)و (القبس الدولي)تصدر لها طبعات في دول أخرى مثل لندن ونيويورك و



ومنها ما تصدر اساسًا من خارج موطنها األصلي مثل .الكويت ولهما طبعات في لندن 
السعودية التي تصدر من لندن ولها طبعات موطنها األصلي من  (الشرق األوسط)صحيفة 

م طبعات دولية في الرياض وجدة والظهران ، وطبعات أخرى عربية من الدار البيضاء والقاهرة ث
اللبنانية التي تصدر وتطبع في لندن ومرسيليا  (الحياة)كل من مرسيليا وباريس ونيويورك ، و

 . والقاهرة ولها طبعات في موطنها األصلي  في بيروت 

 :مجموعات هي وعلى أساس ما تقدم يمكن تقسيم الصحافة العربية الدولية الى خمس  

العربية ومعظمها في أستراليا وأمريكا اللغة لخارج وتصدر بصحف الجاليات العربية في ا. 1 
 .الشمالية والجنوبية وأوروبا والتوزيع داخل حدود الدولة 

الصحف العربية المهاجرة أي التي فرض عليها الهجرة نتيجة المالحقة والقهر فهاجرت من . 2
البالد العربية إلى الخارج ، وهي ظاهرة قديمة ، وأول صحيفة عربية مهاجرة أصدرها رزق اهلل 

 .في األستانة عاصمة الدولة العثمانية  (مرآة األحوال)، وهي  8181حسونة الحلبي عام 

األهرام الدولي ، القبس الدولي ، النهار : الدولية لبعض الصحف الوطنية مثل  الطبعات. 3
 . الخ... ة ، الشرق األوسط ليالدولي ، الحياة الدو 

الصحف التي يصدرها صحفيون عرب بتشجيع من حكوماتهم في بعض العواصم األوروبية . 4
 .ظمة في التحايل لإلستقطاب لإلستفادة من التطور التقني في الخارج ، وكذلك رغبة بعض األن

الصحف التي تصدر بلغات أجنبية في بعض الدول العربية وتوزع بين األجانب في تلك . 8
البالد وهي ظاهرة قديمة ترتبط باإلستعمار الذي يحرص على إصدار هذه الصحف لخدمة 

 .جنوده ورعاياهم 



لصحافة العربية وعلى الرغم من مساحة الحرية التي توسعت في السنوات األخيرة ل
الدولية اال انه ما يزال الكثير من الصحف يرزح تحت ثقل إرث الماضي اإلعالمي ممثاًل في 

يتعلق المستوى األول : الصحافة التجنيدية والتعبوية، ويمكن التماس ذلك عبر مستويين
بالموضوع عن طريق هيمنة المواضيع السياسية في المادة اإلخبارية على حساب المواضيع 
االجتماعية واألحداث المتنوعة في حين أن المستوى اآلخر يتعلق بالشكل،إذ يعد الحوار والجدل 
السمة الغالبة في القالب التعبيري اإلعالمي في الدول العربية، فبعض سلطات الدول العربية 
تشعر بان زمام حرية التعبير واإلعالم قد أنفلت من يدها، لذا تسعى للتحكم في هذه الحرية 
عبر إصدار ترسانة من القوانين التي ال تؤطر حرية التعبير وال تحميها من األنزالقات بل تسعى 

قانون العقوبات في الجزائر ومراجعة قانون النشر في كل من : إلى كبحها وعلى سبيل المثال
مصر واألردن، وليس هذا فقط بل إن هذه السلطات ما تزال تستخدم األساليب القديمة لتحديد 

قييد حرية الصحف والمجالت والمتمثلة في تعليق نشرها أو منع صدورها، وتناست توافر وت
وسائل حديثة تمكن هذه الصحف من الوصول إلى جمهورها، فمنع الصحيفة الناطقة باسم 
العمل المصري لم يحرمها من تقديم مادتها اإلخبارية عبر شبكة االنترنت ومن زيادة اإلقبال 

 .  ة من النشر الورقيعليها ألنها ممنوع

وتعاني الصحافة العربية في عالقتها بالسلطة السياسية بشكل عام والدولية منها بشكل  
خاص من التبعية مع بعض االستثناءات المؤقتة، فغالبًا ال تحترم كفالة حرية التعبير والصحافة 

. أو حسن الجوار التي تنص عليها دساتير معظم الدول العربية وذلك بحجة حماية أمن الدولة
كذلك فدنها تعاني من ارتفاع نسبة األمية في الوطن العربي، إذ يبقى مستوى الصحافة العربية 

يومية  831عدد اليوميات العربية بة 8881متواضعًا عمومًا، فقد قدرت منظمة اليونسكو عام 
ا بلغ في ساكن بينم 8111نسخة لكل  31وسحبها اإلجمالي بثمانية ماليين نسخة أي حوالي 

ساكن، إذ فرضت األنظمة العربية على اختالفها  811/8111الدول اإلسكندنافية أكثر من 
قوانين مطبوعات وتشريعات صحفية على مقاسها، غالبًا ما تنص على حرية التعبير ولكنها في 

ا ، كم(الدائمة)الواقع تفرض حصارًا محكمًا على هذه الحرية أو تعلقها بموجب قوانين الطوارئ 
استطاعت األنظمة العربية أن تبتكر آليات جديدة لتحقيق سيطرتها الكاملة على الصحافة دون 



، إذ حققت هذه األنظمة حالة ردع ..(الرقابة، المصادرة، واإليقاف)استخدام اآلليات التقليدية 
سلطة يلتزمون بددارة ال( ذاتيًا وطوعياً )مطلق وشامل جعلت المؤسسات الصحفية والعاملين فيها 
رادتهم  .  وتوجيهاتها وتنعدم بذلك الفروق بين إرادة السلطة وا 

، فهةةةي أداة سياسةةةية مميةةةزة فةةةي توليةةةد الخةةةوفوتعةةةاني الصةةةحافة العربيةةةة الدوليةةةة مةةةن آليةةةة  
ذا كان النظام السياسي يعتمد على. األنظمة العربية السلطوية  ، فةدن الصةحافة تكةون التخويف وا 

وقةةةد عبةةةر الكةةةواكبي عةةةن ذلةةةك بةةةالقول أن . أوسةةةاط العةةةوامإلةةةى الخةةةوف  نقةةةل الوسةةةيلة األمثةةةل فةةةي 
يترتةب علةى هةذا و   (.العوام هم قوت المستبد وقوته، بهم عليهم يصةول وبهةم علةى غيةرهم يطةول)

بطةال دور الفةرد فةي  التأثير أن يحدث في أوساط العامة الوالء  غيةر المشةروط وتقةديس الحةاكم وا 
وقةةةةد أظهةةةةرت عةةةةدد مةةةةن الدراسةةةةات .  و االجتماعيةةةةة و الثقافيةةةةةالمشةةةةاركة فةةةةي الحيةةةةاة السياسةةةةية 

االعالميةةة أن الصةةحافة تتضةةمن آليةةات مباشةةرة و أخةةرى غيةةر مباشةةرة فةةي جعةةل الصةةحفي يةةؤدي 
توقعاتها بكيفية تصبح التغطية اإلعالمية والسياسية من المسةلمات ة الصحيفة و مهامه وفق سياس

  . التي ال تخضع للشك والتأويل
حفيون العاملون في الصحافة العربية الدولية اثناء أداء عملهم مشةاعر خةوف وينتاب الص 

تعةةةود الةةةى البيئةةةة التةةةي يعمةةةل بهةةةا الصةةةحفي والةةةى تحسةةةبه مةةةن تقةةةديم الموضةةةوعات الةةةى الجمهةةةور 
   :   ويمكننا تفصيل هذا الخوف من خالل النقاط االتية 

وهةذا الخةوف . الةخ ..سةواء أكانةت وزارة أو حكومةة أو شةرطة أو قضةاء (الرقيةب)الخةوف مةن . 8
نمةا بسةلطة القةوةبسةلطة القةانون و  دائمةاً  أن هةذه المؤسسةات ليسةت محكومةةيأتي من خالل  فقةد  .ا 

وبالمقارنةةةةة مةةةةع حةةةةال الصةةةةحفي فةةةةي المجتمعةةةةات  . إال أنةةةةه ال يحكةةةةم الواقةةةةع يكةةةةون القةةةةانون قائمةةةةاً 
تكةةون فةةي اآلليةةات القانونيةةة  (مجهةةول)طقةةة العربيةةة يعمةةل فةةي جةةو الغربيةةة، فةةدن الصةةحفي فةةي المن

الحمايةة أو انتقائيةة ممةا يفقةد الصةحفي ذلةك السةند أو   غير قائمةة أو معطلةة جزئيةاً  (التي تحميه)
 .القانونية التي تجعل عمله في منأى عن هاجس الخوف

التةةي تسةةرد بالتفصةةيل إلعةةالم و عقابيةةة المتعةةددة كقةةوانين النشةةر وقةةوانين الخةةوف مةةن القةةوانين الا. 2
ولعةل هةذا األمةر مةا حةدى بالةذين كتبةوا الدسةتور . ما يترتب عن التجاوزات من غرامةات أو سةجن



 First) األمريكي أن يحتاطوا و يضعوا بنةدا أصةبح يعةرف بالمةادة األولةى المعدلةة فةي الدسةتور 
Amendment) ومةا تةزال . لصةحافةمن أن الكونغرس ال يمكن أن يسن قةوانين تحةد مةن حريةة ا

ن كان الواقع ال يعزز ذلك دائماً   .هذه المادة محل اعتزاز و حماية للصحافة األمريكية حتى وا 
ذلك أن المؤسسةة القضةائية قلمةا تكةون مسةتقلة فةي المنطقةة  ،(تحيز القانون ذاته)الخوف من . 3

لهةةةةا بعةةةةض  إن كةةةةان)فةةةةالخوف الةةةةذي ينتةةةةاب الصةةةةحفي قةةةةد ينتةةةةاب المؤسسةةةةة القضةةةةائية . العربيةةةةة
فيشترك الطرفان في الخوف الذي يةؤدي إلةى إصةدار أحكةام تبةدو فةي شةكلها قانونيةة ( االستقاللية

 .بينما تعكس في مضمونها حالة مرضية 
مؤسسةة بيروقراطيةة في الدول العربيةة المؤسسة اإلعالمية ف  :(المسؤول المباشر)الخوف من . 4

من هو أعلةى  (إشراف)تحت وصاية أو  (موظف)معقدة يحكمها سلم الهرم اإلداري إذ يكون كل 
منةةه فةةي المرتبةةة الوظيفيةةة كةةأن يكةةون المحةةرر تحةةت إشةةراف رئةةيس القسةةم الةةذي يكةةون بةةدوره تحةةت 

والحاصةةةل أن العالقةةةةة بةةةين الصةةةحفي والمسةةةؤول المباشةةةر تحكمةةةةه . إشةةةراف مةةةدير تحريةةةر وهكةةةذا
و التجةاذب والتفةاوض و  اعتبارات خاصة بالمجال الصحفي الةذي يحةدث فيةه الكثيةر مةن الحةراك

 . النزاع
فةةةي  كبيةةةراً  لةةةيس همةةةاً  (الجمهةةةور)فةةةرغم أن : الخةةةوف مةةةن الجمهةةةور والمحةةةيط الخةةةارجي عامةةةة. 8

أذهةةان معظةةم وسةةائل اإلعةةالم العربيةةة، إال أن نمةةو المجتمةةع المةةدني و التنظيمةةات غيةةر الحكوميةةة 
سةمعتها أو الحفةاظ عليهةا والمؤسسات الخاصة التي تسعى إلى تحقيق  مكانتها و بناء صةورتها و 

الةةةذي قةةةد يميةةةز العمةةةل   (االسةةةترخاء)علةةةى  باإلضةةةافة إلةةةى تطةةةور الةةةوعي الثقةةةافي يشةةةكل ضةةةغطاً 
 .    اإلعالمي في المنطقة العربية

فةةةةةي أوسةةةةةاط الصةةةةةحفيين الحةةةةةرفيين أنفسةةةةةهم، ذلةةةةةك أن جةةةةةل  (انعةةةةةدام التضةةةةةامن)الخةةةةوف مةةةةةن . 6
ا تكةةون أداء شةةكلية حساسةةة للجةةو الرسةةمي الجمعيةةات الصةةحفية تفتقةةر إلةةى االسةةتقاللية وكثيةةرا مةة

 .   السائد
الخوف على الوظيفةة ذاتهةا، فالصةحفي قةد ال يمتلةك بةدائل كثيةرة علةى النحةو الةذي قةد يحةدث . 7

فةةةاألمن الةةةوظيفي . ال بةةةد منةةةه" سةةةجن صةةةغير"فةةةي المجتمعةةةات الغربيةةةة، فقةةةد تتحةةةول وظيفتةةةه إلةةةى 



ذا كانةت الوظةائف و. س الكفاءة بالضرورةمحدود و تتحكم فيه اعتبارات ذاتية أو مصلحية ولي  وا 
فةةةي المؤسسةةةات الغربيةةةة عامةةةة فدنهةةةا كثيةةةرا مةةةا تقةةةوم علةةةى مبةةةدأ  الترقيةةةة تقةةةوم علةةةى مبةةةدأ  األحقيةةةة

 .  الرداءة وعالقات الوالء وغيرها في المنطقة العربية
السفر وتكوين العالقات، مما يةؤثر علةى الطريقةة االمتيازات، كالترقية و  (ضياع)الخوف على . 1

 .                   التي يغطي بها الصحفي األحداث
فةةةي  فةةةي تنةةةاولهم لالحةةةداث اليوميةةةة العربيةةةة الصةةةحافة القةةةائمين علةةةى خةةةوفيتجلةةةى و       
 :عدة هي  أشكال

ن كةان الحةدث  (الحدث)تجاهل . 8 ذو أبعةاد الذي يمس أو يهز صورة المؤسسة الرسمية حتى وا 
وقعةت بالفعةل إمةا للتعبيةر عةن تةذمر فةي العالقةة مةع  (تظةاهرة)كمثةل تجاهةل  على مستويات عدة

 8817 عةامعندما وقعةت أحةداث  فمثالً  .قضية محددة أو للتعبير عن تضامن مع قضية خارجية
فةةي الجزائةةر العاصةةمة وتةةم خاللهةةا إحةةراق العشةةرات مةةن المؤسسةةات العامةةة لةةم تتناولهةةا الصةةحافة 

 .    المرئيةاعت في وسائل اإلعالم الفرنسية وخاصة المسموعة و أليام إال بعد أن ش

التقليل من شأن الحدث، كالحديث عنه علةى هةامم مواضةيع تطةرح علةى أنهةا أكثةر أهميةة، .  2
فمةثاًل مةا يكتةب  .الجريةدةالموضوع مثال في صةفحة داخليةة بةدل الصةفحة األولةى فةي وكأن يذكر 

علةةى انإلنترنةةت علةةى انفةةونزا الطيةةور يجعةةل الموضةةوع أكثةةر جديةةة ممةةا يظهةةر فةةي وسةةائل اإلعةةالم 
 .  العربية الرسمية حتى على مستوى ذكر الحقائق فقط

اه للحةةدث، أي تفصةةيل الحةةدث وفةةق انتقةةاء جزئيةةات الحةةدث التةةي تةةدعم التفسةةير أحةةادي االتجةة. 3
 . مقاس صانع القرار

إدخالةةه فةةي خانةةة العصةةيان  أحيانةةاً الحةةدث بوصةةفه بالعرقلةةة والمسةةاس بةةاألمن العةةام و  تشةةويه . 4
 . األعراف السائدةومخالفة القوانين و 

فةي أن تةزول السةحابة  عدم التعليق أمةالً إلى الصمت و  الجوءالمعلومات عن الحدث و  حجب . 8
 .تلقائياً 



وما تزال الصحافة العربية تعاني من بعض المعوقات على الرغم من اإلنجازات التةي            
ن الةنقص فةةي : حققتهةا ومنهةا االعتمةاد علةى اسةتيراد الةةورق ومةواد الطباعةة واآلالت مةن الخةارج وا 

مةةةاد كليةةةًا علةةةى وكةةةاالت األنبةةةاء المراسةةةلين لتغطيةةةة األحةةةداث الخارجيةةةة يةةةدفع الصةةةحف إلةةةى االعت
يحةةول دون انتشةةار الصةةحف والمجةةالت والكتةةب  العالميةةة فضةةاًل عةةن إن عةةدم تةةوافر دور التوزيةةع

علةةى نطةةةاق واسةةةع فةةةي المنةةةاطق النائيةةةة والريفيةةةة وبةةين الةةةدول العربيةةةة نفسةةةها، لةةةذا فةةةأن عةةةدم تقةةةدم 
لتحقيةةةق إجمةةةاع عةةةام  الصةةةحافة العربيةةةة فةةةي مجةةةاالت حريةةةة التعبيةةةر وعةةةرض القضةةةايا ومناقشةةةتها

بشةةأنها منةةوط بوضةةع سياسةةات أكثةةر ليونةةة وحريةةة مةةن جانةةب الحكومةةات كمةةا يسةةتدعي فهمةةًا أكبةةر 
 . لدور المسؤولية االجتماعية من جانب الصحفيين

ولقد استطاعت األنظمة العربية تسخير الصحافة العربية ولكنها لم تنجح تمامًا في  
صحف العربية أدنى من الحد األدنى الذي حددته تسخير القارئ العربي، فأرقام توزيع ال

اليونسكو وهي من أكثر األرقام انخفاضًا في العالم، وبالكاد تجرؤ مؤسسة صحفية أو وزارة 
إعالم عربية على الكشف عن األرقام الحقيقية لتوزيع الصحف، وعلى الرغم من توسع الكادر 

صاص لم يتطور بشكل مواكب لدرجة تعقيد لكن مستوى الكفاءة والتأهيل واالخت( كمياً )الصحفي 
وتشابك األحداث والتطورات أو لدرجة ازدياد مستوى التعليم والثقافة في أوساط الجمهور وبذلك 
عجز هذا الكادر عن تقديم نتاج صحفي حيوي ومتطور وجذاب، فمع ترسخ تقاليد اإلعالم 

ة نماذج من الصحفيين الذين هيمنت على الساحة الصحفي( إعالم االنفعال والضجيج)السلطوي 
، فالصحافة  لم يعد يهمهم اإلبداع الصحفي بل تركزت جهودهم على إرضاء السلطة وتمجيدها

العربية محدودة القوة إن لم تكن عاجزة تمامًا كما هي أنظمتها عن التفاعل مع المستقبل، كما 
إذ أوجدت .. حهاإنها ستكون عاجزة عن توجيه أي قدر من التفاعل يمكن أن يتحقق لصال

أنظمة التبعية الشروط كافة لتكون صحافتها تابعة ومنفعلة وليست فاعلة ومثلما أحجمت 
ترفض الصحافة العربية  8867األنظمة العربية عن أجراء مراجعة جدية نقدية بعد هزيمة 

 وبالمنطق نفسه اإلقدام على عملية مراجعة نقدية للحالة التي وصلت إليها فضاًل عن إن بعض
تندفع باتجاه إصدار صحف في الخارج وتبقي ( التي تدرك عزلة صحافتها)األنظمة العربية 

صحفها المحلية على وضعها الراهن، إذ ترفع الصحافة العربية عمومًا صوتًا مدويًا مؤكدًا إنها 



ال تعاني من أية أزمة وان الحياة أثبتت صحة نهجها وممارستها وتوحي بان الخلل ال يكمن 
بل بالشعب والظروف،  متجاهلة إن مشكلة الصحافة العربية تحلها السياسة وليس فيها 

 .  التكنولوجيا

ومن الجدير بالذكر إن تقدمًا قد حصل في مجال التغطية اإلخبارية وتنوع المضمون  
خراجها وفي مجمل الفن الصحفي  الفكري للمواد غير اإلخبارية وفي مجال تبويب الصحف وا 

وربما في حاالت نادرة جدًا في أرقام توزيعها، ومن األنصاف التأكيد إن معظم المستخدم فيها 
الدول العربية قد شهدت أثناء العقدين األخيرين من القرن العشرين قفزة واضحة في مجال العمل 
اإلعالمي بالرغم من بعض الصعوبات والمشكالت، فالصحافة العربية تقدمت في جوانب كثيرة 

رير أو استخدام التقنيات المتقدمة في الطباعة أو ازدياد توزيعها وأصبح لها سواء من حيث التح
حضور في الحياة الثقافية ومجاالت الحياة اليومية األخرى، فقد تبلورت مالمح اإلعالم العربي 
بصورة أفضل في الربع األخير من القرن العشرين وذلك عن طريق تحديث أساليب العمل 

مية والصحفية لمعظم الدول العربية، إذ أضاءت التجارب اإلعالمية ومراكمة الخبرات اإلعال
جوانب مهمة في الحياة الداخلية لإلنسان العربي من خالل تلقيه المعارف والمعلومات عبر 
عالمها لما راكمته من خبرة  وسائل اإلعالم، فأصبحت معظم الدول العربية تفاخر بصحافتها وا 

سياسي الذي تعيشه الدول العربية على ملكية الصحف وأدائها وقد انعكس الواقع ال. وتطور  
في تقديم األخبار، إذ إن اختالف النظم العربية السياسية من جمهورية إلى ملكية قد نجم عنه 
نوعين من الصحافة، فهناك الصحافة الرسمية التي تصدر في بعض الدول عن المؤسسات 

لتي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص الذي يتولى العامة أو الحزبية وهناك الصحافة الخاصة ا
أصدراها وتوزيعها ضمن أطر قوانين الرقابة والمطبوعات والنشر، وبسبب ارتباط الصحف 
العربية الخاصة بالحكومات عن طريق القوانين واألنظمة فان الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي 

 . تتفاوت من قطر إلى آخر

تصف بها الصحافة العربية الدولية وجود ارتباط قوي بين ومن أهم الخصائص التي ت
السياسة والصحافة في كل دولة عربية، إذ يعزى ذلك إلى خطورة الوظيفة السياسية التي تؤديها 



الصحافة العربية، إذ باتت الصحف العربية ومنها الصحف العربية الدولية وسيلة لتحقيق أهداف 
ن هوية تلك الصحف إنما تعكس مواقف النخبة الحاكمة صانعي القرار السياسي وبالتالي فا

تحمل : وقراراتها، كما إن أبرز االتجاهات العامة لسياسات الصحافة العربية الدولية تتمثل في
الحكومات مسؤولية كبيرة في قطاع اإلعالم بصورة عامة والصحافة بشكل خاص انطالقًا من 

وتشغيل مرافق االتصال وكذا الحال بالنسبة للملكية المؤسسة الوحيدة القادرة على إنشاء  –أنها 
الخاصة فان سيطرة الحكومة ال تكون بعيدة إال في حاالت محدودة جدًا، في حين تسود 
المركزية ممارسات الصحف في الدول العربية سواء بالنسبة للتوزيع الجغرافي أو اإلداري 

وجه والترفيهي على حساب وظائف اإلعالم واالهتمام الزائد كذلك بالنشاط السياسي والدعائي الم
األخرى فضاًل عن االعتماد على المنتجات اإلعالمية الخارجية لسد النقص في اإلنتاج المحلي 
وال ينطبق هذا على التلفاز وحده بل يمتد إلى الصحافة ووكاالت األنباء والسينما، بينما توضح 

سيادة نمط الملكية الحكومية : بي ومنهاعواطف عبد الرحمن ميزات النظام اإلعالمي العر . د
لجميع وسائل اإلعالم المرئي والمسموع إال إن الخريطة الصحفية في العالم العربي ال تخلو من 
بعض الصحف المستقلة والصحف الحزبية العديدة التي تعتمد في تمويلها على الموارد الفردية 

، أما فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للعمل ..لبنان ومصر وتونس واألمارات العربية: والحزبية مثل
اإلعالمي فالحكومات العربية تحتكر الحق في منح التراخيص للمؤسسات اإلعالمية كالصحف 
ومؤسسات الطباعة والنشر مما يضع تحت يدها سلطات كبيرة تتمثل في تعيين رؤساء 

، وجميع أنظمة الدول العربية المؤسسات اإلعالمية ورسم السياسات اإلعالمية وتحديد الميزانيات
تفرض السرية على كثير من ( بغض النظر عن أنظمتها وقوانينها اإلعالمية)السياسية 

المعلومات سواء التي تتعلق باألمن القومي أو الخاصة بالمصالح العليا للدولة أو المحاكمات أو 
اد الوطني والمنظومة المعلومات التي تمس الحياة الخاصة للمواطنين وكل ما يتعلق باالقتص

القيمة واألخالقية السائدة في الوطن العربي كما تركز السياسات اإلعالمية العربية  على 
الجوانب السياسية والدعائية وتتحرك في دائرة الحكام وتسليط األضواء على أنشطتهم وخطبهم 

لى األخص السياسية وتنقالتهم مما أدى إلى إهمال الوظائف األخرى لإلعالم العربي وع
التثقيف، فيما يغلب الطابع الدعائي اإلقناعي االنفعالي التقليدي على أسلوب الخطاب الصحفي 



فضاًل عن استمرار أنماط الكتابة الصحفية التي تميل إلى اإلثارة والمبالغة والمعالجة الجزئية 
أصبحت  السطحية للقضايا واألحداث في الوقت الذي تشهد فيه الصحافة نقلة عالمية بحيث

تعتمد على المعلومات والتحليل واالستقصاءات والحوارات الموسعة، وشهدت مرحلة ما بعد 
االستقالل كذلك سقوط النظام اإلعالمي العربي في أسر التبعية اإلعالمية للغرب والتي شملت 

وك مصادر األخبار وتكنولوجيا االتصال المطبوع أو تكنولوجيا األقمار الصناعية والحواسيب وبن
المعلومات فضاًل عن سيادة المركزية في األنشطة اإلعالمية في الوطن العربي، إذ يتركز 
اإلنتاج اإلعالمي في العواصم فقط مما أدى إلى حرمان وعزلة سكان الريف الذين يشكلون 

من سكان الوطن العربي، واحتكار الحكومات لصناعة اإلعالم والمعلومات في الوطن % 11
دت إلى إعاقة نمو تكنولوجيا اتصالية ومعلوماتية قادرة على تلبية الحاجات العربي أيضًا أ

اإلعالمية للجماهير العربية وحرمان المواطن العربي من حقوقه في المعرفة واالتصال وفقدان 
اإلعالم العربي للمصداقية مما أعطى ميزة تنافسية كبرى لوسائل اإلعالم الغربية التي احتكرت 

ها وأقمارها الصناعية وأجهزة الكومبيوتر في ظل غياب أية مواجهة جماعية جادة الساحة بوكاالت
من جانب اإلعالم العربي مما خلق تأثيرات سلبية في األداء المهني لإلعالميين والصحفيين 
العرب الذين استسلموا للقيود الحكومية إذ أصبحوا أسرى لما يعرف بالرقابة الذاتية، فالسمة 

م العربي الراهن هي تبعيته لألنظمة العربية السائدة، إذ إن االستثناءات في هذا البارزة لإلعال
المجال تعد حاالت محدودة وهشة جدًا ومعظمها مخترق من الداخل بمعنى إن األنظمة هي 

 .التي أوجدتها أو تساعدها وبالتالي توجهها وترسم مساراتها وسياساتها

 :لصحافة العربية الدولية بما يأتي ويمكن إيجاز أهم السمات العامة ل     

تنوع أشكال الملكية للصحافة العربية من ملكية عامة للصحف وملكية خاصة وملكية  .8
مختلطة ولكنها تختلف من دولة إلى أخرى، إذ توجد في الدول العربية ملكية عامة 
 للصحف التي تسيطر عليها الدولة أو الحزب الحاكم كسوريا وليبيا وملكية خاصة في
بعضها اآلخر كلبنان واألردن والسعودية واألمارات وملكية مختلطة كما هو الحال في 

 .مصر



لألنظمة العربية بغض ( شبه المطلقة أحياناً )تتميز الصحافة العربية عمومًا بتبعيتها  .2
النظر عن شكل الملكية المتبعة، إذ ال يقلل من هذه الحقيقة تمتع الصحف في بعض 

كما ال يلغي ( التعددية السياسية)الدول بقدر من االستقاللية والحرية األوقات وفي بعض 
 .هذه الحقيقة استثناءات هشة ومؤقتة وبعضها مخترق

إن المهمة الرئيسة للصحافة العربية تتلخص في خدمة األنظمة العربية وحتى الصحف  .3
 .العربية الحزبية أو الخاصة فأنها تعمل ضمن اإلطار العام للنظام السائد

ترى األنظمة العربية إن الصحافة مجرد جهاز تابع لها وان وظيفته األساسية تتمثل في  .4
 .تعبئة الجماهير وتجنيده لاللتفاف حول النظام ودعمه

للصحافة العربية ال سيما ( طباعة، تنضيد، تصوير)ارتفاع مستوى القاعدة التقنية  .8
 .الصحف التي تعود ملكيتها إلى الدولة

عربية بقدر من القوة المادية مّكنها من االستمرارية، فمصدر هذه القوة هو تمتع الصحافة ال .6
 .الدولة التي تمتلك الصحف سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

ازداد الطابع اإلخباري "اقتراب الصحف العربية أكثر من مفهوم الصحيفة العصرية، إذ  .7
. التحرير فيها بطريقة أكثر عصرية لهذه الصحف، وأزداد عدد صفحاتها، وتم تنظيم عمل

ظهرت األقسام المختلفة في التحرير وتحقق قدر من االختصاص في النشاط الصحفي 
 .كما تطورت أساليب اإلخراج والتحرير

 .شهد المالك الصحفي تطورًا كميًا ونوعيًا الفتاً  .1
ات ظهر مفهوم المنظومة الصحفية العامة المتكاملة التي تضم عددًا من المنظوم .8

أو الموضوع أو الجمهور ( الصحافة المحلية)الصحفية الفرعية على أساس المكان 
يومية، أسبوعية، )أو الدورية ( الصحافة المتخصصة أو العامة)المستهدف أو المستوى 

 ..(شهرية، 
ظهرت القوة االقتصادية لإلعالن الرسمي والخاص في الصحافة العربية وتحول إلى  .81

 .مصدر رئيس للدخل



ت الصحافة العربية من أن تصبح صحافة جماهيرية وبقيت إلى حد كبير صحافة عجز  .88
نخبوية، تتوجه أساسًا إلى النخبة المتمركزة في العاصمة والمدن الكبرى، فلم تتحول قراءة 
الصحف إلى عادة يومية وبقيت أرقام توزيع الصحافة المركزية دون الحد األدنى الذي 

 .حددته اليونسكو
عات الصحفية في الدول العربية إال إن األساس الذي تقوم عليه جميعها هو تنوع التشري .82

وضع الصحافة في خدمة النظام، ناهيك عن تطور الرقابة الذاتية التي أصبح يمارسها 
الصحفي لتبقى الصحافة ضمن الحدود المرسومة لها، لذلك فأن أبرز مالمح الخطاب 

لقطرية التي قد تصل إلى الطائفية والعشائرية، ا: الصحفي العربي نهاية القرن العشرين هو
إذ يتميز الخطاب الصحفي بقطريته، فهو خطاب منهمك في خدمة المصالح اآلنية 

ويفتقر أيضًا إلى ( يكرس التجزئة)والجزئية لألنظمة وغالبًا ما يفتقر إلى البعد القومي 
ى إلى وجود نص وكذلك التبعية للسلطة مما أد( ينعزل عن العصر)المدى اإلنساني 

أحادي الرؤية واالتجاه بالرغم من اختالف المضمون االجتماعي واأليديولوجي من نظام 
.. فأبتعد الخطاب الصحفي العربي عن الواقع وانهمك في تكوين وعي زائف.. إلى آخر

فضاًل عن العزلة الجماهيرية، إذ إن صحافة معظم األنظمة العربية ال تضع الجمهور 
ائمة اهتماماتها وتنظر إليه كمستهلك وليس كمشارك، فهي معنية بدرضاء المتلقي على ق

 .  السلطة وليس باالستجابة لحاجات الجمهور
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