
1 

 

 

 

 

 المسٌرة والتحدٌات...ـطـــري اإلعــبلم الق             

 

 

 أحمد عبدالملك. د                        

 

 

 

                             3122 

 

 

 

وطرحت للنقاش فً مجلس الدكتور علً خلٌفه الكواري ( 6)ورقة أعدت فً سٌاق لقاء االثنٌن  

 3122-7-31بتارٌخ 



2 

 

 

   

 

 ........مقدمة 

 

لمشكبلت  التً تتناول هذه الورقة واقع اإلعبلم القطري بشقٌة األهلً والحكومً وا

   . فً هذا اإلعبلم  واكبت 

كما تقدم بعض الرإى التً ٌمكن أن تساهم فً تطوٌر هذا اإلعبلم وتعٌنه على القٌام 

 .بدوره المؤمول 
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 :لمحة تارٌخٌة 

 :اإلعبلم األهلً - أ

 2567لعام  –إذا استثنٌنا الشعر والنثر والخطابة  –قٌام اإلعبلم فً قطر  خ لبوادرٌإر  

وفً عام .  بظهور أولى البلفتات فً الدوحة لنشر الوعً بٌن أبناء الببلد ضد اإلنجلٌز

ظهرت نشرة صحفٌة فً أربع صفحات عن شركة نفط قطر ، ثم زٌدت  2572

وكانت . باللغة اإلنجلٌزٌة  صفحات 5صفحات باللغة العربٌة و 5الصفحات لتصبح 

 . تغطً أخبار شركة النفط

عن وزارة اإلعبلم واهتمت بتنمٌة الوعً بٌن ( الدوحة) صدرت مجلة  2575فً عام 

لتكون ملتقى اإلبداع  2576ثم تطورت المجلة عام . المواطنٌن ونشر أخبار الوزارة 

لعرب البارزٌن وتناولت واستقطبت العدٌد من الكتاب ا.  العربً والثقافة اإلنسانٌة 

وبعد أن حفظت لها مكاناً بارزاً بٌن المجبلت الثقافٌة إثر . العدٌد من االتجاهات الفكرٌة 

رز الكتاب العرب ، وكانت فعبلً تحولها إلى مجلة ثقافٌة متخصصة ، وكتب فٌها أب

، قٌل حٌنها بسبب سٌاسة  2597لتقى اإلبداع العربً ، توقفت عن الصدور فً عام م

لكنها . ترشٌد اإلنفاق ، رغم ما شكلته من خسارة فً عالم الثقافة فً الوطن العربً 

وصدرت عن المجلس الوطنً للثقافة والفنون  3117عادت مرة أخرى فً عام 

والتراث ، وكانت المقارنة صعبة بٌن شكلها الحالً الجدٌد وبٌن شكلها الماضً الذي 

كزت فً نسختها الجدٌدة على اإلبهار البصري إذ ر. تّرسخ فً أذهان المفكرٌن العرب 

كما أن . ونفخ الصور وإرهاق الصفحات بصور ، دونما تركٌز أكثر على المضمون 

لنا علٌها مبلحظات كثٌرة وردت فً ورقتنا حول المجبلت األدبٌة فً العالم العربً 

 . 3122 الذي سٌعقد فً نوفمبر من عام( ملتقى دارٌن الثقافً األول )التً ستقدم ل

عن دار العروبة التً كان ٌمتلكها ( العروبة ) صدرت مجلة  2571وفً فبراٌر 

واتخذت . المرحوم عبدهللا حسٌن نعمة ، الذي اعتبر حٌنها عمٌد الصحافة القطرٌة 

صفحة ، وركزت على نشر  59وكانت تصدر أسبوعٌاً فً .  المجلة خطاً عربٌاً قومٌاً 

وقد . والدولٌة وشاركت فً إبراز التطور الذي نهجته الدولة القضاٌا المحلٌة واإلقلٌمٌة 

 . 2557توقفت فً أبرٌل 

( العرب) صدرت أول صحٌفة فً قطر عن دار العروبة هً  2573وفً مارس 

وفً ( التابلوٌد) صفحات من  9وكانت فً البداٌة أسبوعٌة وتصدر كل ٌوم إثنٌن فً 
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صفحات وطالها  7جم العادي فً تحولت إلى ٌومٌة ، وصدرت بالح 2575فبراٌر 

التطوٌر الواضح ، حٌث تم جلب كفاءات لها من الخارج ، وساهمت فً نشر آراء 

، ثم 2557توقفت عند الصدور فً ابرٌل . الكتاب القطرٌٌن وإنتاجهم األدبً والفكري 

، ورأس 29/22/3117فً –لت ملكٌتها لجهة آخرى بعد أن آ –صدرت بثوب مختلف 

 .عبدالعزٌز المحمود ثم أحمد الرمٌحً وتصدر حالٌاً عن دار الشرق  تحرٌرها السٌد

عن مإسسة العهد وكان ٌمتلكها السٌد عبدهللا ( العهد) صدرت مجلة  2575ٌولٌو  وفً

وركزت المجلة على المواضٌع المنوعة ، الهادفة لتنوٌر المجتمع . ٌوسف الحسٌنً 

د بشدة عندما ٌكون النقد لمصلحة الوطن دون اإلخبلل بالتقالٌد والقٌم العرٌقة ، تنق)

كما جاء على لسان خلٌفة ( والمواطن وتبارك بإخبلص عندما تكون المباركة فً محلها 

 . 2556وقد توقفت عام . الحسٌنً فً أول أعداد المجلة 

إال أن المجلة ( خالد السوٌدي) عن مطبعة ( الفجر) صدرت مجلة  2576وفً ٌناٌر 

 . 2577توقفت فً دٌسمبر 

عن دار العهد ( الجوهرة ) صدرت أول مجلة نسائٌة فً قطر هً  2577وفً ٌناٌر 

واستقطبت . أٌضاً وكانت تهتم بشإون المرأة رئس تحرٌرها السٌد خلٌفة الحسٌنً 

المجلة العدٌد من الكتاب والكاتبات ، وركزت على األبواب الثقافٌة العامة والصحة 

 . 2557توقفت عام . ٌا الثابتة للكتاب والطفل واألناقة إلى جانب الزوا

( Gulf Times)صدرت أول جرٌدة أسبوعٌة باللغة اإلنجلٌزٌة هً  2579فً دٌسمبر 

ثم . عن مإسسة الخلٌج للنشر والطباعة ورئٌس تحرٌرها السٌد ٌوسف قاسم الدروٌش 

 واهتمت. لتصبح ٌومٌة وكانت موجهة للناطقٌن باإلنجلٌزٌة من سكان قطر  ت ،تطور

بربط قرائها بالسٌاسات المحلٌة والقضاٌا اإلقلٌمٌة والعربٌة ، فً ذات الوقت قدمت لهم 

 . خدمات صحافٌة فٌما ٌتعلق بقضاٌا وأخبار بلدانهم 

صدر جرٌدة الراٌة وشكلت قفزة نوعٌة فً شكل الصحافة القطرٌة ،  2575وفً ماٌو 

باألحداث السٌاسٌة إلى جانب  وقد اهتمت الراٌة. ورئٌس تحرٌرها السٌد ناصر العثمان 

كما . وحافظت على الخط العربً اإلسبلمً . التحقٌقات المصورة عن المجتمع القطري

اجتذبت الراٌة العدٌد من الكتاب العرب والقطرٌٌن للمساهمة فً صفحات الراي 

 .والزواٌا الثابتة 
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تاً وقد صدرت مإق. عن دار الشرق ( الشرق) صدرت جرٌدة  2596وفً سبتمبر 

بشكل  2597ٌوماً ، ثم انتظمت فً الصدور عام  57لمدة ( الخلٌج الٌوم) تحت اسم 

كما صدرت عن ذات الدار صحٌفة .  ٌومً ورئٌس تحرٌرها السٌد ناصر العثمان 

ولقد حافظت الشرق على التقالٌد .  2557الناطقة باإلنجلٌزٌة فً مارس ( البننسوال)

واجتذبت العدٌد من الكتاب والكاتبات القطرٌات  الصحفٌة ودعمت الخط العربً القومً

 .والعربٌات 

عن دار الوطن ، ورئٌس تحرٌرها ( الوطن) صدرت جرٌدة  2556وفً سبتمبر 

صفحة وأحدثت نقلة نوعٌة فً التبوٌب الصحفً  35وصدرت فً . أحمد علً / السٌد

( ترٌبٌون قطر) وصدر عن ذات الدار صحٌفة . وصفحات الرأي والمعالجات المحلٌة 

س تحرٌرها الدكتور حسن صفحة ، ورئ 59فً  3117اطقة باإلنجلٌزٌة عام الن

 .األنصاري 

هذه لمحة تارٌخٌة مختصرة عن نشؤة الصحافة القطرٌة األهلٌة ، وهنالك مطبوعات 

 :صدرت عن هٌئات متخصصة ، نذكر منها 

 عن وزارة التربٌة 2571مجلة التربٌة  -2

 عن وزارة المالٌة والبترول 2577مجلة دٌارنا والعالم  -3

 عن وزراة اإلعبلم  2577مجلة الخلٌج الجدٌد  -4

 عن االتحاد الرٌاضً العسكري 2577مجلة الصقر  -5

 صحٌفة رٌاضٌة أسبوعٌة 2579صحٌفة الدوري  -6

 مجلة اقتصادٌة 2591مجلة أسواق الخلٌج  -7

 عن غرفة تجارة قطر 2575مجلة غرفة التجارة  -7

 الوطنً عن متحف قطر 2579مجلة الرٌان  -9

 عن الدٌوان األمٌري 2572الجرٌدة الرسمٌة  -5

 عن وزارة الصحة 2591مجلة قطر الطبٌة  -21

 عن المحاكم الشرعٌة والشإون الدٌنٌة  2591مجلة األمة  -22

 عن طلبة قسم اإلعبلم بالجامعة  2592صحٌفة صوت الجامعة  -23

 عن مكتب الخرٌجات بالجامعة  2592مجلة الجامعٌة  -24

 عن وزارة البلدٌة 2593مجلة الشإون البلدٌة  -25

 عن وزارة التربٌة والتعلٌم  2597مجلة حمد وسحر  -26
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 أهلٌة 2597مجلة مشاعل  -27

 أهلٌة اقتصادٌة 2595مجلة قطر لئلنشاء  -27

 عن اللجنة األولمبٌة القطرٌة 2551مجلة العنابً  -29

 أهلٌة 2551مجلة قوس قزح  -25

 أهلٌة 2552مجلة الكمبٌوتر للجمٌع  -31

 الشرق عن دار 2554مجلة سٌدة الشرق  -32

 أهلٌة 2556مجلة شموخ  -33

 دار الوطن 2556مجلة ندى  -34

( جمٌلة الوطن)عن دار الخلٌج ، و( هً وهو)وإلى جانب ذلك تصدر شهرٌاً مجلة 

عن دار الوطن ومازالتا مستمرتٌن فً طباعة فاخرة ، وتركزان على الشإون 

 .العامة والحٌاة االجتماعٌة واألناقة واإلعبلن 

. وعات أعبله قد توقفت وبعضها لم ٌنتظم فً الصدور وٌبلحظ أن أغلب المطب

 . وهنالك مطبوعات صدرت لمرة واحدة وتوقفت 

 

  مشكبلت واجهت الصحافة القطرٌة: 

 

واجهت الصحافة القطرٌة فً الثمانٌنات مجموعة من المشكبلت ، تم التغلب على 

، فً حٌن  بعضها ، مثل محدودٌة اإلعبلنات ، والتوزٌع ، وتوقفت الدعم الحكومً

ددت بعض الدراسات هذه المشكبلت وقد ح. بقٌت بعض المشكبلت حتى هذا الٌوم 

 :على النحو التالً 

كان هنالك شبه إجماع على محدودٌة التوزٌع بالنسبة للصحف : مشكلة التوزٌع  -2

وأرجعت تلك . ألف نسخة  26وتم تحدٌد نسبة التوزٌع بواقع . القطرٌة 

لى المناخ الحار الذي ال ٌسمح بانتشار الباعة الدراسات هذه المحدودٌة إ

كما أن التوزٌع . المتجولٌن وإلى محدودٌة القراءة ومنافسة المطبوعات األخرى 

الخارجً ظل مشكلة حتى هذا الٌوم نظراً الختبلف نظم الرقابة فً دول مجلس 
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ونعتقد أن النسخ األلكترونٌة هذه . التعاون وتؤخر فسح الصحف حتى المساء 

 .ألٌام قد أثرت سلباً على التوزٌع ا

كانت الدراسات السابقة قد ذكرت أن نسبة اإلعبلنات كانت : إلعبلنات مشكلة ا -3

من مساحة الصفحات ، وأن هذه النسبة غٌر ثابتة فً % 41-21ما بٌن 

وأرجعت تلك الدراسات هذا الموضوع إلى ضعف الوعً . الصحف القطرٌة 

لكننا نعتقد . التلفزٌون كوسٌلة إعبلنٌة أكثر جذباً  اإلعبلنً وإقبال المعلنٌن على

أن النسبة الحالٌة لئلعبلنات قد ازدادت بحكم تعدد الشركات ، وتطور مستوى 

ولقد قمنا بعمل مسح لعدد من . الصحف ، ودخول مشارٌع جدٌدة فً  الببلد 

د جرٌدة الراٌة وعدد من جرٌدة الشرق ، وكانت النتٌجة أن إعبلنات الراٌة ق

، وهذه % 41، بٌنما كانت إعبلنات الشرق أكثر من % 42بلغت أكثر من 

، ات ؛ لكنها أكبر بالطبع ٌنسب ال تختلف عن النسب التً ظهرت فً الثمانٌن

صفحة مع ملحق  59تصدر الراٌة فً نظراً لكبر حجم الصحف ، حٌث 

كما تصدر الشرق . صفحة  27صفحة وملحق رٌاضً من  27اقتصادي من 

 27صفحة وملحق رٌاضً من  31صفحة مع ملحق اقتصادي من  63فً 

 .صفحة 

مازالت الصحف القطرٌة تواجه ندرة الكوادر المحلٌة : مشكلة الكوادر الصحفٌة  -4

حٌث ٌفضل خرٌجو قسم اإلعبلم بجامعة قطر العمل فً . حتى ٌومنا هذا 

ون ، الجزٌرة وكالة األنباء القطرٌة ، اإلذاعة ، التلفزٌ) الهٌئات الحكومة مثل 

، وبعض إدارات العبلقات العامة فً الهٌئات والوزارات ( وإدارة المطبوعات 

القرض ) وذلك لما توفره لهم هذه الجهات من ممٌزات أهمها . الحكومٌة 

ناهٌك عن األمن . والراتب المجزي والمهمات الرسمٌة وغٌرها ( واألرض

ً دور الصحف ومسإولٌة الوظٌفً المستقر ، مقارنة باألعباء الصحافٌة ف

ولقد . الكلمة والمحاسبة ، والدوام الطوٌل مع محدودٌة المكافآة وبقٌة الممٌزات 

بتوفٌر الفرص  –إن لم نقل كل دور الصحف القطرٌة  –قام العدٌد من الصحف 

وأسندت للعدٌد منهم والتشجٌع الجتذاب الشباب القطري للعمل الصحافً 

إن لم نقل  – كما أن جلّ . تجابة مازالت محدودة ، إال أن االسمسإولٌات هامة 

رإساء التحرٌر أو نواب الرإساء ورإساء : مثل فً الصحف كل العاملٌن 

هم موظفون فً الدولة ، وٌعملون بواقع الوقت اإلضافً فً  –األقسام القطرٌٌن 

 .دور الصحف 



8 

 

رة بالغاء وزا 2559لسنة  6رغم قرار مجلس الوزراء رقم : مشكلة الحرٌة  -5

إال أن الصحافة القطرٌة مازالت  2556اإلعبلم ، ورغم رفع الرقابة فً أكتوبر 

تعانً الرقٌب الداخلً والمتمثل فً شخص رئٌس التحرٌر وشخص الكاتب 

وهذا الموضوع أثار العدٌد من الشجون فً نفوس الكتاب الجادٌن الذٌن . نفسه

ٌتحكمون  –الخبرة من الٌافعٌن ومحدودي  –وجدوا أن بعض رإساء التحرٌر 

لذا توقف . فً مقاالتهم الرصٌنة ، وأحٌاناً ٌجتزإون منها أو ٌمنعون نشرها 

وهذه المشكلة فتحت الباب . بعض الكتاب ولجؤوا إلى المواقع األلكترونٌة 

التً ٌنقصها الوازع األخبلقً والقٌمً " الصداحة .. المداحة " مشرعاً لؤلقبلم 

كما . ق السٌاسً وتقلب الحقائق وتخدع القراء الصحافً ؛ فبدت تمارس النفا

فقانون . زاد من المشكلة عدم وجود مرجعٌة قانونٌة لموضوع حرٌة التعبٌر 

، وما زال العمل به قائما ، لٌس به  2575المطبوعات والنشر الصادر عام 

كما أن مواد . نص واحد ٌقّر بحرٌة التعبٌر ؛ بل ٌحفل بنصوص مانعة ومحذرة 

 :( 92)فمثبلً تقول المادة : فٌه مغلظة جداً مقارنة بالمخالفات  العقوبات

مع عدم اإلخبلل بؤٌة عقوبة أشد ٌنص علٌها أي قانون آخر ، ٌعاقب بالحبس " 

آالف لاير ، أو بإحدى هاتٌن  4أشهر وبغرامة ال تتجاوز  7لمدة ال تتجاوز 

 -ط-ح-ز-ه-د-ج)  والفقرات( 57)العقوبتٌن كل من خالف أٌاً من أحكام المادة 

 (. 57من المادة 

 :مخالفات مثل  57وتتضمن المادة 

كل ما من شؤنه المساس برإساء الدول أو تعكٌر صفو العبلقات بٌن الدولة  –ه 

 .والببلد العربٌة والصدٌقة 

كل ما ٌنافً األخبلق أو ٌتضمن خدشاً لآلداب العامة ، أو ٌمس كرامة  -ح

 .األشخاص أو حرٌاتهم الشخصٌة 

كل ما من شؤنه التحرٌض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو بث  -ط

 .روح الشقاق بٌن أفراد المجتمع 

 

ونبلحظ أن بعض هذه الفقرات مطاطً ، وٌمكن تفصٌل أي رأي علٌها وبالتالً 

وما ٌدعو للعجب أن قانون األنشطة اإلعبلمٌة . الكاتب أو الصحافً " تجرٌم" 

تضمن نفس الفقرات أعبله ، وزٌدت الغرامة ( حتى تارٌخه لم ٌصدر ) الجدٌد 

مع التقدٌر لرفع .ألف لاير للمخالفات المذكورة أعبله  611آالف لاير إلى  4من 

كما ٌشتمل القانون الجدٌد على مواد أضافٌة .  عقوبة السجن من هذا القانون 
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شؤة مدة ال التً تخول الوزٌر صبلحٌة وقف الصحٌفة أو المن( 25)مثل المادة 

ورغم نص القانون على . ؟(!وفقاً لمقتضٌات المصلحة العامة ) تزٌد عن سنة 

إال أن " ال سلطان علٌهم فً أداء عملهم لغٌر القانون "استقبللٌة الصحافٌٌن وأنه 

والتً تجٌز للصحافً الحصول على المعلومات واإلحصائٌات ( 25)المادة 

كما ال : " من مصادرها ، نجد الفقرة التالٌة واألخبار الجائز نشرها وفقا للقانون 

بؤمر من المحكمة ، : ٌجوز إجباره على إفشاء معلوماته إال فً الحاالت التالٌة 

ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة ، عند الحاجة إلٌها فً إطار تحقٌق جنائً أو 

 " لمنع وقوع جرٌمة 

تظل سبباً مهماً من  (ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة ) ونبلحظ أن الفقرة 

من الدستور ( 59)مع كل التقدٌر للمادة . محدودٌة الحرٌة فً الصحافة القطرٌة 

 :والتً تقول 

ونعتقد أن !. ؟" حرٌة الصحافة والطباعة والنشر مكفولة ، وفقاً للقانون " 

الكاتب سوف ٌفكر أكثر من مرة قبل إقدامه على مقال ٌقترب من تلك المحاذٌر 

 .ألف لاير  611تنتظره عقوبة الغرامة البالغة ، إن كانت 

 

نبلحظ أن صناعة األخبار المحلٌة : مشكلة الوصول إلى المعلومات واألخبار  -6

محدودة فً الصحافة القطرٌة وذلك العتماد هذه الصحافة على وكالة األنباء 

القطرٌة فً بث األخبار الرسمٌة ، وماعدا ذلك ، ال ٌمكن للصحٌفة أن تنشره 

ب إحجام العدٌد من المإسسات عن تزوٌد الصحافً بالمعلومات التً ٌمكن بسب

ونحن ندرك أن التكهنات واإلشاعات لٌس من صلب . أن ٌبنً علٌها أخباره 

لذلك نبلحظ أن الهٌئات . العمل الصحافً الناجح ، كما أن نتائجها وخٌمة 

لى أسئلته الخاصة والوزارات دوماً تزود الصحافً باألخبار اإلٌجابٌة وال ترد ع

ٌُصّنف فً خانة . باألخبار واألحداث السلبٌة  إخفاء المعلومات وعرقلة ) وهذا 

 ( .وصول الصحافً إلٌها 

كما هو الحال فً العالم المتطور ، ٌعتقد كثٌرون أن : الصحافة األلكترونٌة  -7

الصحافة األلكترونٌة تهدد الصحافة الورقٌة ، ولقد أغلقت العدٌد من الصحف 

وبرأٌنا أن هذا . ورقٌة فً أمرٌكا ، واقتصرت على النسخة األلكترونٌة ال

، الموضوع ٌحتاج لوقت غٌر قصٌر فً منطقة الخلٌج ، وذلك لظروف المجتمع 

 .واشتراكات الهٌئات الحكومٌة فً الصحف والتعوٌل على اإلعبلن 
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واجهت الصحافة القطرٌة مشكلة التغرٌب ، ونعنً به : مشكلة التغرٌب  -7

ولكننا فً . حدودٌة الوجود المحلً فً المواضٌع مقارنة بالوجود األجنبًم

ح عشوائً لعدد وبمس. اجعاً فً نسبة هذا التغرٌب السنوات األخٌرة الحظنا تر

المواضٌع المحلٌة فً جرٌدة : من كل من الشرق والراٌة وجدنا النسب التالٌة 

وفً جرٌدة ( نات بدون اإلعبل) صفحة أجنبٌة  25صفحة مقابل  34الشرق 

(. بدون اإلعبلنات) صفحة أجنبٌة  27ر61صفحة محلٌة مقابل  25ر61الراٌة 

وهذه النسب تدل على تطور العمل الصحافً وازدٌاد الصحافٌٌن المٌدانٌٌن 

 .وزٌادة حجم التحقٌقات المحلٌة والصفحات المحلٌة 

لتطور ظلت هذه المشكلة مبلزمة : مشكلة غٌاب التنسٌق مع جامعة قطر  -9

الصحافة القطرٌة ، حٌث ٌحتاج هذا التنسٌق إلى بروتوكول تعاون أو اتفاقٌة كً 

. ٌتحقق انضمام بعض خرٌجً قسم اإلعبلم بالجامعة إلى العمل الصحافً 

من حٌث التواصل  -ورغم الجهود الفردٌة التً ٌقوم بها بعض أساتذة اإلعبلم 

اتج هذا التنسٌق مازال مع درو الصحف وعقد الورش الصحافٌة ـ إال أن ن

وٌزٌد من ذلك عدم تحمس الطلبة والطالبات للعمل . محدوداً وغٌر ثابت 

الصحافً ، وتفضٌلهم للعمل فً الوزارات والهٌئات نظراً لبلمتٌازات التً 

 .ٌحصلون علٌها ،كما سبق ذكره 

تعاقب على الصحف القطرٌة الناطقة بالعربٌة  : مشكلة تعٌٌن رإساء التحرٌر  -5

مجموعة من رإساء التحرٌر القطرٌٌن، ( العرب  –الوطن  –الشرق  –لراٌة ا)

بعضهم امتلك الحس الصحافً والمإهبلت العلمٌة لهذا العمل ، وبعضهم افتقد 

اإلشكالٌة فً تعٌٌن رإساء التحرٌر أن العملٌة تخضع أحٌاناً لحسابات . ذلك 

ٌُحدث إخ. وموازٌن بعٌدة عن المإهبلت والكفاءة  بلالً كبٌراً فً مسٌرة وهذا 

مدٌر التحرٌر غٌر القطري " هٌمنة" الصحافة القطرٌة ، بل وأحٌاناً نبلحظ 

كما شهدنا . على القرار فً الصحٌفة إن كان رئٌس التحرٌر غٌر مإهل لعمله 

وبعضهم كان تعٌٌن رإساء تحرٌر لم ٌمارسوا حتى الكتابة الصحافٌة من قبل ، 

وجاهة " وهذا ٌجعل من هذه الوظٌفة . صحافة بعٌداً فً تخصصه عن مجال ال

بعض االتجاهات وحجب بعضها دون وجه " تمرٌر" ، بٌنما ٌتم " اجتماعٌة 

 .حق

النظرة للصحف على أنها مشارٌع تجارٌة ، : مشكلة تجارٌة الصحف  -21

األمر الذي ٌحدث الصدام المزمن بٌن رئٌس التحرٌر ، الذي ٌرٌد تطوٌر 

مبلحق جدٌدة والصرف على اجتذاب الكفاءات واألقبلم الجرٌدة وفتح ملفات أو 
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المطلوبة ، والتبوٌب الجٌد ، وبٌن المدٌر العام الذي ٌحرص على األرباح 

ودوماً ٌقف مجلس اإلدارة مع المدٌر العام ضد رئٌس . وتقلٌص المصروفات 

إذ أن التفرٌط برئٌس التحرٌر ال . ؟ وهذه مٌكافٌلٌة سهلة التفسٌر !التحرٌر 

لذلك نبلحظ بقاء المدراء . عادل التفرٌط بالمدٌر العام الناجح فً جمع األرباح ٌ

العامون حتى الوفاة أحٌاناً فً بعض دور الصحف القطرٌة ، بٌنما ال ٌستمر 

وأكثر حاالت االستغناء عن رإساء !. رإساء التحرٌر ألكثرمن عامٌن أو ثبلثة 

، حٌث تبرز مشكلة تصادم  التحرٌر تؤتً عبر اصطدامهم مع المدٌر العام

 .المصالح 

 

 

 

 :اإلعبلم الرسمً  –ب 

 : اختصاصات وزارة اإلعبلم والثقافة 

ٌّن المرسوم بقانون رقم  بتنظٌم وزارة اإلعبلم والثقافة وتعٌٌن  2551لسنة  3ب

 :اختصاصاتها ، بؤن هذه االختصاصات تنحصر فً اآلتً 

 .ثقافٌة للدولة ومتابعة تنفٌذهااقتراح السٌاسات والخطط اإلعبلمٌة وال -2" 

اإلشراف على جمٌع األجهزة اإلعبلمٌة والثقافٌة والتؤكد من إلتزامها  -3  

 .بالسٌاسات العلٌا اإلعبلمٌة والثقافٌة للدولة

تزوٌد المواطن بالمعلومات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة التً تعٌنه على  -4  

 .العالمٌة فهم القضاٌا المحلٌة واإلقلٌمٌة و

الموجهة تنمٌة الوعً اإلعبلمً والثقافً للمواطن فً إطار المبادئ الجوهرٌة  -5  

 .لسٌاسة الدولة 

 .التروٌح عن المواطن والترفٌه عنه بما ٌتفق والقٌم الدٌنٌة والتقالٌد المرعٌة -6  
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 إطبلع الرأي العام فً الداخل والخارج على ما تبذله الدولة من جهد لبناء -7  

وتنمٌة الوطن والمواطن ، وتوضٌح وجهة نظرها فً القضاٌا العربٌة واإلسبلمٌة 

 .والدولٌة

التصدي لئلشاعات والدعاٌات المغرضة التً تمس سمعة الببلد أو عبلقاتها  -7  

 .بغٌرها أو تإثر على معنوٌات أبنائها ووحدتهم

 .رقابة المطبوعات والمصنفات الفنٌة وفقاً للقانون  -9  

رعاٌة ودعم الحركة المسرحٌة والموسٌقٌة والفنٌة ، وإقامة المواسم والندوات  -5  

 .والمحاضرات الثقافٌة 

رعاٌة التؤلٌف والترجمة فً المجاالت  العلمٌة واألدبٌة والفنٌة ؛ ودعم  -21

 .وتشجٌع اإلبداع الفكري والثقافً 

والفنٌة حماٌة حقوق المبدعٌن والمإلفٌن ، والمصنفات األدبٌة والعلمٌة  -22

 .وفقاً للقانون 

جمع المعلومات والبٌانات والوثائق عن التارٌخ الوطنً والتراث القومً  -23

 .وحفظها وتٌسٌر تداولها ونشرها 

 .إنشاء المكتبات العامة وإدارتها وتطوٌرها  -24

إنشاء المتاحف وإدارتها وتشجٌع التنقٌب عن اآلثار وصٌانتها ونشر  -25

 .الثقافة األثرٌة

 .ة اإلعبلمٌة لجمٌع أنشطة الدولة فً الداخل والخارجالقٌام بالتغطٌ -26

 ."إقتراح مشروعات القوانٌن واللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة  -27

ٌّر نظراً إللغاء وزارة اإلعبلم ولقد تعرضت هذه االختصاصات  لعملٌات التغ

عام ومن ثم إنشاء المجلس الوطنً للثقافة والفنون والتراث  2559والثقافة عام 

، وقٌام الهٌئة القطرٌة لئلذاعة والتلفزٌون ومن ثم المإسسة القطرٌة  2559

 .لئلعبلم باإلشراف المباشر على اإلعبلم 
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تٓذف انٓٛئت إنٗ تحمٛك سسبنت االػالو اإلراػٙ انًسًٕع ٔانًشئٙ فٙ إطبس انسٛبست انؼبيت نهذٔنت، ٔفك أصٕل 
 .نًدتًغ ٔبهٕؽ أْذافّٔيتطهببث انؼهى انحذٚج ٔتطٕساتّ يٍ أخم حشٚت ا

 
 

  5 انًبدة
 

انًشبس إنًٛٓب ، تتٕنٗ انٓٛئت  ، 3886نسُت ( 3)ٔانمبٌَٕ سلى  ، 3891نسُت( 31)يغ يشاػبة أحكبو انمبٌَٕ سلى 
 : تبنٛت االختصبصبث ان

 . إَشبء ٔتًهك يحطبث انبج اإلراػٙ انًسًٕع ٔانًشئٙ فٙ انذٔنت  -3
االششاف ٔانشلببت ػهٗ انًٕاد انًسًٕػت ٔانًشئٛت انتٙ تبثٓب أخٓضتٓب ، ٔفمبً نهمٕاػذ انتٙ تضؼٓب انٓٛئت فٙ ْزا  -2

 . انًدبل 
بٌ تٕخٛٓٓب نخذيت انشؼب ٔفمأ نؼبداتّ ٔتمبنٛذِ ، أداء انخذيت اإلراػٛت انًسًٕػت ٔانًشئٛت ببنكفبءة انًطهٕبت ، ٔضً -1

 . ٔرنك ػٍ طشٚك إداسة ٔتشغٛم إراػت ٔتهٛفضٌٕٚ لطش 
بج اإلسسبل اإلراػٙ انًسًٕع ٔانًشئٙ داخم انذٔنت ٔخبسخٓب ٔدػى ٔتطٕٚش أخٓضة انٓٛئت ، ٔيشافمٓب ٔفمأ نألسبنٛب  -4

 . انؼهًٛت انحذٚثت 
ٔتسٕٚمٓب ببنبٛغ أٔ انتأخٛش . م ، ٔ إػذاد ، ٔتٕفٛش ، ٔتمذٚى انبشايح انًحهٛت ٔانؼبنًٛت تخطٛظ، ٔتطٕٚش ، ٔإَتبج ، ٔتسدٛ -5

 . فٙ انذاخم ٔانخبسج 
انتُسٛك ٔانتؼبيم يغ األخٓضة ٔانٓٛئبث انحكٕيٛت ٔانخبصت فٙ انذٔنت ، ٔانًؤسسبث ٔانًُظًبث انخهٛدٛت ٔانؼشبٛت  -6

 . َٕٛت انًشتشكت ، ٔكزنك تببدل األخببس ، ٔانًؼهٕيبث ٔانبشايح ٔانذٔنٛت ، إلَتبج انبشايح اإلراػٛت ٔانتهفضٚ
 . سصذ ٔتسدٛم َٔمم األخببس ٔانبشايح انًشسهت انتٙ تبج ػبش األلًبس انصُبػٛت  -1
 . انًحبفظت ػهٗ انتشاث انٕطُٙ َٔششِ إػاليٛبً  -9
 . انًشئٛت انُٕٓض ببنًستٕٖ انفُٙ ٔانًُٓٙ نهمبئًٍٛ ببنخذيبث اإلراػٛت انًسًٕػت ٔ -8

 . تًُٛت انًُبخ انًالئى نتشدٛغ انًهكبث ، ٔانطبلبث انًبذػت ألفشاد انشؼب ٔإظٓبس ٔتشدٛغ انًٕاْب اندذٚذة -31
 . تغطٛت أَشطت انذٔنت إراػٛبً ٔتهٛفضَٕٚٛبً سٕاء ببنذاخم أٔ انخبسج  -33
ب أٔ انتٙ لذ تؼبَٔٓب ػهٗ تحمٛك انذخٕل فٙ يششٔػبث يشتشكت يغ اندٓبث انتٙ تضأل أػًبالً شبٛٓت بأػًبنٓ -32

 . أغشاضٓب سٕاء فٙ لطش أٔ خبسخٓب 
تًهك حمٕق انتأنٛف ٔانُشش ٔأسًبء انشٓشة انتدبسٚت نهًٕاد اإلراػٛت انتٙ تُتدٓب أٔ تستخذيٓب ، ٔيُح انغٛش حك  -31

 . إستغالنٓب 
  .االستثًبسٚت  انحصٕل ػهٗ انتسٓٛالث انًصشفٛت ٔاالئتًبَٛت انًالصيت نتًٕٚم يششٔػبتٓب -34
إَتبج ٔإراػت اإلػالَبث انتدبسٚت ٔفمأ نهسٛبست انتٙ تضؼٓب فٙ ْزا انشأٌ، بًب ال ٚخم ببنمٛى ٔانتمبنٛذ انًشػٛت  -35

.            
 . تشدٛغ انبحٕث ٔانذساسبث انؼهًٛت فٙ يدبل اإلػالو اإلراػٙ انًسًٕع ٔانًشئٙ  -36
 . ؼبنًٛت انتؼبلذ يغ ٔكبالث ٔششكبث األَببء ان -31
 . إصذاس انًطبٕػبث أٔ انذٔسٚبث انتٙ تؼبش ػٍ سسبنت اإلراػت ٔانتهٛفضٌٕٚ  -39
 . تًثٛم انذٔنت فٙ انًؤتًشاث، ٔانٓٛئبث، ٔانًُظًبث اإللهًٛٛت ٔانذٔنٛت ببنذاخم ٔانخبسج فٙ َطبق َشبطٓب  -38
 .أ٘ اختصبصبث أخشٖ ٚؼٓذ بٓب إنٛٓب يٍ يدهس انٕصساء  -21

 

 

بإمكانٌات متواضعة وبث محدود  2579الرسمً ببث إذاعة قطر عام بدأ اإلعبلم 

وبث برامجه من  2571شى تلفزٌون قطر عام كما أن.  ٌكاد ٌغطً مدٌنة الدوحة 

بدأ البث  2575وفً عام. باللون األبٌض واألسود قطر استدٌو صغٌر فً إذاعة 

 . 2576لقطرٌة عام وأنشؤت وكالة األنباء ا. الملون من المبنى الجدٌد للتلفزٌون 

 :اإلذاعة  -

http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=0&LawArticleID=77082
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=0&LawArticleID=77082
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=0&LawArticleID=77082
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زرت ظهور الدولة الحدٌثة دور مإثر فً التحول المجتمعً ، وآولقد كان لئلذاعة 

وكانت حدثاً إعبلمٌاً بارزاً سبق . وما تبلها من تطورات إقلٌمة وعربٌة  2573عام 

بواقع فترتٌن ، صباحٌة  36/7/2579وبدا البث اإلذاعً فً . ظهور الصحافة 

وصلت  2575وفً عام .  ونصف ومسائٌة لمدة ثبلث ساعات ونصف لمدة ساعة 

وساهمت اإلذاعة فً بث البرامج التوجٌهٌة .ساعة ٌومٌاً  27ساعات اإلرسال إلى 

واألغانً والقرآن الكرٌم والحدٌث والمسلسبلت اإلذاعٌة العربٌة والمحلٌة ، حٌث 

إلى البرامج المحلٌة التً لعبت األخٌرة دوراً مهماً فً التخاطب مع الجمهور إضافة 

وتبث اإلذاعة الٌوم على مدار الساعة ولقد تفرعت عنها . تبث على الهواء مباشرة 

، البرنامج (2572) ، البرنامج اإلنجلٌزي(2591)البرنامج الشعبً : موجات منها 

وإذاعة ، (2553)، هنا الدوحة  (2591) األوردي ، البرنامج ( 2596)الفرنسً 

 29337ولقد وصلت ساعات اإلرسال فً تلك البرامج إلى . (2553)القرآن الكرٌم

ساعة سنوٌاً ؛ كان للبرنامج العام النسبة األعلى فٌه حٌث وصلت إلى أكثر من 

من اإلجمالً % 47من إجمالً اإلرسال تبلها البرنامج اإلنجلٌزي بنسبة % 45

ٌن ساهموا فً واجتذبت اإلذاعة فً بداٌتها مجموعة من اإلعبلمٌٌن العرب الذ.

، وشكلت اإلذاعة حلقة تدرٌب كوادر قطرٌة أثبتت جدارتها فً العمل اإلذاعً 

الوصل بٌن أجهزة الدولة والجمهور ، واعتمدت خطاً عربٌاً مدافعاً عن الحقوق 

العربٌة واإلسبلمٌة مع تخصٌص جانب كبٌر من البث للثقافة العامة واألحداث 

 .الجارٌة 

 :التلفزٌون -

و بتقنٌات محدودة  26/9/2571فً ( أسود وأبٌض) لٌدٌة ن قطر نشؤة تقنشؤ تلفزٌو

وفً .وبساعات بث لم تزد على األربع ساعات ٌومٌاً وقوى بشرٌة عربٌة وأجنبٌة ، 

وكانت بعثة من .للبث باللغة اإلنجلٌزٌة ( 47)تم افتتاح قناة  2593فبراٌر 

وشكلت . لؤلدرن للتدرٌب  الموظفٌن الذٌن تقدموا للعمل فً التلفزٌون قد أرسلت

واعتمد مخطط البرامج فً .  النواة األولى للموظفٌن القطرٌٌن فً التلفزٌون

زٌون على خرٌطة تقلٌدٌة ، لربما كانت نسخة من التلفزٌون األردنً ، كون التلف

ولم ٌكن آنذاك كوادر مدربة على . مدٌر التلفزٌون وبعض الموظفٌن من األردن 

ومع بداٌة . التنسٌق واإلخراج واإلعداد والتقدٌم غٌر تلك التً أوفدت إلى األردن 

ور شكل الشاشة القطرٌة ، وظهرت تط 2575الملون من المبنى الجدٌد عام البث 

وزاد إقبال . بعض البرامج الجادة ، وتطور قسم األخبار وقسم البرامج الرٌاضٌة 
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كما دخل التلفزٌون مرحلة متقدمة . القطرٌٌن على اإلنخراط فً العمل التلفزٌونً 

كانت  –جداً عندما بدأ اإلنتاج الدرامً ، الذي جاء على شكل مسلسبلت بدوٌة 

) و( هارون الرشٌد ) ثم تحول إلى األعمال التارٌخٌة مثل  –فً المنطقة شائعة 

وغٌرها من المسلسبلت ضخمة ، ( صقر قرٌش ) و ( الكتابة على لحم ٌحترق 

 243 ، 3119ولقد بلغت المسلسبلت التً أنتجها التلفزٌون حتى عام . اإلنتاج 

فً إٌجاد كوادر انتاجٌة كما ساهم التلفزٌون .حلقة  41حلقات و 7مسلسبلً ما بٌن 

مإهلة إلنتاج المسلسبلت المحلٌة ، وظهر كتاب للدراما وممثلون مخرجون 

وحصل تطور مهم عندما نقلت القناة األرضٌة . قطرٌون أثروا الساحة التلفزٌونٌة 

حتّم وجود برامج ما  2559دٌسمبر  27ى األقمار الصناعٌة فً لتلفزٌون قطر عل

عربسات ، ناٌل سات ) البرنامج العام على ثبلثة أقمار هً ونقل . للجمهور العربً 

وٌبلحظ على مخطط البرامج منذ التسعٌنٌات طغٌان المواد ( . ، وهوت بٌرد 

من إجمالً ساعات البث تلتها البرامج % 57الدرامٌة ، حٌث وصلت نسبتها إلى 

، ثم % 5ثم البرامج الثقافٌة ونسبتها % 23اإلخبارٌة التً وصلت نسبتها إلى 

وقد تراجعت البرامج الحوارٌة فً السنوات العشر % . 7برامج األطفال بنسبة 

الماضٌة واقتصرت على برنامج الدار والبرنامج االقتصادي ، وبعض البرامج 

على مدار الساعة ، مع تم البث عبر القناة األولى  3115واعتباراً من عام  .الدٌنٌة 

 .برامج الٌوم  إعادات لبعض

تراجع فً التسعٌنٌات فً القوى البشرٌة ، فبعد أن كان هنالك عشرة وحصل  

مذٌعٌن لؤلخبار الرئٌسٌة وخمس مذٌعات قطرٌات تراجع العدد الٌوم إلى ثبلثة 

وٌإخذ على التلفزٌون تخلٌه عن كوادره المدربة ، ! مذٌعٌن ، وال مذٌعة قطرٌة؟

حٌث لجؤ بعض . قنً لٌس فً المجال البرامجً فسحب بل أٌضاً فً الجانب الت

وصار أن . هإالء إلى قناة الجزٌرة أو إذاعة صوت الخلٌج ، وقناة الدوري والكؤس 

كما ضعف . افتقد تلفزٌون قطر البرامج السٌاسٌة الجادة منذ أكثر من عشرة أعوام 

لدرجة أن جل البرامج أصبحت تستورد من الخارج ، وقل االهتمام اإلعداد والتقدٌم 

فً الوقت الذي أحٌل الجٌل . ال الموظفٌن فً دورات إلى الخارج بالتدرٌب وإرس

، دون وجود خطط ( التقاعد القسري )المإهل من التلفزٌونٌٌن إلى التقاعد ، وأحٌاناً 

الٌوم نجد أن الوجوه القطرٌة محدودة وأغلبها . لتؤسٌس جٌل جدٌد من التلفزٌونٌٌن 

عدد الفنٌٌن فً تراجع نظراً لمحدودٌة  كما أن .ٌحتاج إلى تؤهٌل للعمل التلفزٌونً 

 .التدرٌب ووسائل جذب الشباب القطري للعمل فً التلفزٌون 
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 :قناة الدوري والكؤس  -

وتركز نشاطها  3116لكؤس اعتباراً من شهر أبرٌل عام انطلقت قناة الدوري وا

وقامت بتغطٌة بطولتً كؤس األمٌر وكؤس ولً العهد ، . على الرٌاضة وشجونها 

وقد القت إقباالً جماهٌرٌاً .المسإولون استمرارها كقناة رٌاضٌة متكاملة  ورأى

كبٌراً فً المنطقة ، نظراً لتغطٌاتها المنوعة وإمكاناتها التقنٌة واستقطابها للعدٌد من 

. نجوم الرٌاضة ، كما حرصت على تقدٌم البرامج المثٌرة للجدل فً عالم الرٌاضة 

كما قامت ( . الرزنامة ، التجوري وهاي الٌت فض  ، ..المجلس ، فض : مثل ) 

كما أنها وفرت فرص عمل للشباب . بتغطٌات مباشرة ألحداث رٌاضٌة كبٌرة 

القطري ، رغم أنها بدأت بإمكانٌات من تلفزٌون قطر ، كما استقطبت نجوم التقدٌم 

 . واإلعداد من الببلد العربٌة ومن الرٌاضٌٌن السابقٌن 

 :إذاعة صوت الخلٌج  -

وهدفت إلى تقدٌم األغانً والبرامج  3/3/3113دأت إذاعة صوت الخلٌج البث فً ب

وقد جذبت اإلذاعة جمهوراً كبٌراً ، وكانت فرصة . الغنائٌة وهً موجهة للشباب 

برامج فنٌة  –رغم طبٌعتها الغنائٌة  –وظهرت فٌها . للشباب القطري أن ٌعمل بها 

كما ظهرت برامج خفٌفة على الهواء  ،( سهرة الخمٌس )و( طربٌات ) جادة مثل 

 . مباشرة 

وما ٌإخذ على هذه اإلذاعة عدم تطور أداء العدٌد من العاملٌن فٌها ، كونها ال 

ولقد انضمت إلٌها مجموعة . تشترط اللغة العربٌة فً مذٌعٌها ، وتشابه برامجها 

أن  وٌعتقد الباحث . من المذٌعات لم ٌتطور أداإهن خبلل ست أو سبع سنوات 

فقد خرج . الشباب من المذٌعٌن أقدر على استٌعاب العمل ومتطلباته فً اإلذاعة 

لكم ) منها الشاب محمد المري الذي أجاد الحوارات الفنٌة ، لٌكون مذٌعاً فً برنامج 

الذي تنتجه مإسسة قطر ، ومن ثم التحق بقناة الجزٌرة وأثبت كفاءة ( القرار

قدرة على التعامل مع الضٌوف والمستمعٌن ، وإن كما أثبت الشباب اآلخرون .كبٌرة

ورغم تعوٌل معظم برامج هذه اإلذاعة على األغانً . كانوا بحاجة لتدرٌب أفضل 

فً المنطقة ، ( F.M)والبرامج الغنائٌة ؛ إال أنها احتلت مكانة جٌدة بٌن محطات الـ 

اً لقاءات واستطاعت تنظٌم سهرات غنائٌة ضمت نجوم الفن  العربً ، وقدمت أٌض

 .رصٌنة مع هإالء النجوم 
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تختص باألغانً الخلٌجٌة الشعبٌة ( .F.M)وهً محطة : إذاعة صوت الرٌان  -

وٌبلحظ تقارب .  3117غالباً وبدأت بثها التجرٌبً اعتباراً من شهر أغسطس 

من حٌث التركٌز على األغانً ، لكنها ( صوت الخلٌج)أهدافها مع أهداف إذاعة 

 .، حٌث ٌكون الغناء فٌها متواصبلً  ال تحفل ببرامج

 :وكالة األنباء القطرٌة  -

 55رقم ) بموجب مرسوم أمٌري  36/6/2576أنشؤت وكالة األنباء القطرٌة فً 

وكانت أولى الوكاالت المتخصصة فً المنطقة ، وبدأ البث بواقع ( 2576لسنة 

ساعة حسب  35 إلى كما تم تمدٌد البث. ساعة  29إلى نصف ساعة ٌومٌاً ثم ارتفع 

وتسعى الوكالة إلى تحقٌق أهداف اإلعبلم واالستراتٌجٌة . ظروف األحداث 

اإلعبلمٌة الوطنٌة والتوعٌة وخدمة قضاٌاها ، إبراز منجزات الببلد فً جمٌع 

وكانت تشكل حلقة الوصل بٌن الحكومة ووسائل . المجاالت فً الداخل والخارج 

وكان الخبر الذي تبثه . داخلٌة أم خارجٌة  /اإلعبلم سواء كانت رسمٌة أم أهلٌة 

. الوكالة ٌعتبراً معتمداً وال ٌجوز تحرٌفه أو إضافة معلومات علٌه أو اختصاره 

ولقد احتلت الوكالة موقعاً متمٌزاً بٌن وكاالت األنباء العربٌة ، وكثٌراً ما انفردت 

حتمت إغبلق ( حزامشد ال) لكن السٌاسات التً اتبعت فً الثمانٌنٌات . بؤخبار هامة 

مكاتب الوكالة فً العدٌد من الدول ، األمر الذي شكل تراجعاً فً زخم األخبار ، 

واقتصادرها على األخبار المحلٌة الرسمٌة وبعض األخبار الرٌاضٌة والملفات 

 .الثقافٌة 

اتحاد : مثل انضمت الوكالة إلى العدٌد من التجمعات اإلقلٌمٌة والدولٌة المماثلة ، 

ت األنباء العربٌة ، مجمع وكاالت أنباء دول عدم اإلنحٌاز ، واالتحاد الدولً وكاال

للصحف ، والمجلس التنفٌذي التحاد وكاالت األنباء اإلسبلمٌة ، ومركز توزٌع 

وكانت . األخبار العربٌة التحاد وكاالت أنباء منطقة جنوب شرق آسٌا والباسٌفٌك

وتعتمد فً ذلك على شبكة من . خارج حلقة الوصل بٌن الدولة وسفاراتها فً ال

المراسلٌن بالداخل والخارج مع توفر شبكة متطورة لبلستقبال والبث عبر األقمار 

وكذلك الرصد اإلذاعً والتلفزٌونً والتبادل اإلخباري ، الصناعٌة وبعدة لغات 
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 كما تقدم الوكالة خدمة الصور إلى. بٌنها وبٌن وكاالت األنباء العربٌة واألجنبٌة 

 . دول مجلس التعاون والعواصم الهامة 

ٌإخذ على الوكالة تركٌزها الواضح على أخبار الدولة الرسمٌة ، دون التطرق إلى 

القضاٌا المجتمعٌة ، اللهم نشر البٌانات الصادرة عن الهٌئات الرسمٌة ، وهذا ما 

ار حدد دورها فً تزوٌد وسائل اإلعبلم المحلٌة والخارجٌة بتلك البٌانات وأخب

 .المسإولٌن 

 :قون اإلعبلمٌون الملح -

شكل الملحقون اإلعبلمٌون جناحاً خارجٌاً لئلعبلم القطري فً سفارات الدولة فً 

بعض العواصم العربٌة واألجنبٌة ، كما كان دورهم واضحاً فً التعرف على اآلراء 

واألخبار التً كانت تنشرها الصحف ووسائل اإلعبلم األخرى عن الدولة ، 

فعلى .   ون الصورة التً ترسمها وزارة اإلعبلم حول المواضٌع المختلفةوٌقدم

اإلعبلمً بالقاهرة فً تعزٌز العبلقات بٌن اإلعبلم  سبٌل المثال ساهم الملحق

القطري ودور اإلنتاج السٌنمائً والدرامً وتزوٌد تلفزٌون قطر بالجدٌد من ذلك 

كما ساهم وجود الملحق . ٌة ونفس الشًء ٌنطبق على األعمال اإلذاع. اإلنتاج 

اإلعبلمً فً كل من واشنطن ولندن فً التعرف على سٌاسات اإلعبلم فً هاتٌن 

ولكن رأت الدولة إغبلق مكتب الملحق .  العاصمتٌن وسبل معالجتها ألخبار الببلد 

، بٌنما استمر مكتب لندن حتى  2556اإلعبلمً فً القاهرة وواشنطن مع بداٌة عام 

 .هذا الٌوم 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 :مشكبلت  واجهت اإلعبلم الرسمً 

 :واجه اإلعبلم الرسمً فً قطر مجموعة من المشكبلت ٌمكن حصرها فً اآلتً

 .وجه السٌاسً فً التوجه اإلعبلمًالتركٌز الواضح على ال -2

تقلٌدٌة األداء واألفكار لدى كثٌر المعدٌن والمذٌعٌن والمحررٌن والمخرجٌن ،  -3

ولة وٌطبق علٌهم  قانون الخدمة المدنٌة وٌستلمون ذلك ألنهم ٌعملون لدى الد

 .رواتبهم آخر الشهر سواء أبدعوا أم تقاعسوا 

نقص مساحات البرامج المحلٌة فً اإلذاعة والتلفزٌون األمر الذي أدى إلى  -4

مع .داخل المجتمع ( التغرٌب) االعتماد على البرامج المستوردة وحدوث حالة 

 .تركٌز واضح على الترفٌه 

الكوادر البشرٌة المدربة والمإهلة للعمل اإلعبلمً ، مع غٌاب خطط  نقص -5

حٌث نبلحظ تراجع نسبة المعدٌن  عبلمٌة  ؛ التدرٌب وإقامة الورش اإل

وهو !. والمذٌعٌن القطرٌٌن عما كان علٌه الحال فً الثمانٌنٌات والتسعٌنٌات 

المذٌعٌن بل إن أربعة من حملة الدكتوراة من  .أمر ٌبعث على التساإل ؟

؟ وهذا أمر ٌبعث على !القطرٌٌن المإهلٌن إعبلمٌاً تم استبعادهم من التلفزٌون 

التساإل أٌضاً ؛ خصوصاً وأن كبلً منهم ٌحتفظ بخبرة فً اإلعبلم تزٌد على 

 !. وأن إثنٌن منهم تخصصا فً اإلعبلم . عشرٌن عاماً 

المإشر فً تلفزٌون  غٌاب النخب الثقافٌة والفكرٌة عن اإلعبلم ، ولقد برز هذا -6

قطر على سبٌل المثال ، إذا لم نشهد أي برنامج فكري ٌناقش قضاٌا المجتمع 

صباح الدوحة أو الدار ، : كما أن برامج مثل !. منذ أكثر من عشرة أعوام 

ٌتناول أحداثاً محلٌة غالباً ما تكون دعائٌة للجهة التً تقوم بها ، وٌغٌب عن هذه 

األسئلة والمواضٌع التً تدور فً ذهن الجمهور ، كما البرامج العمق الفكري و

 .أنها تعتورها رتابة فً اإلعداد والتقدٌم والدٌكور 

تشكل عقبة كؤداء أمام أي  – 2556رغم رفعها الرسمً عام  –ما زالت الرقابة  -7

تطور إعبلمً ٌقوم على الرأي والرأي اآلخر ، وذلك ٌتجلى فً وقف بعض 
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وكذلك !. أصحابها لنشرها فً المواقع األلكترونٌة  المقاالت الجادة ، ولجوء

غٌاب البرامج الجادة التً تنمً الفكر وتوسع المدارك وتتناول قضاٌا المواطن ، 

ونحن نعتقد . من إذاعة قطر ( صباح الخٌر..وطنً الحبٌب ) إذا اسثنٌنا برنامج 

نموي الذي أن ما ٌنشر فً اإلعبلم هذه األٌام ، ال ٌعكس التطور الفكري والت

وهنالك من ٌقول بؤن التطور المإسسً الذي تعٌشه . ٌعٌشه المجتمع القطري 

 .وهذا ٌستوجب مراجعة عامة للتوجه اإلعبلمً. دولة قطر ال ٌعكسه اإلعبلم 

خضوع تعٌٌن منفذي السٌاسات اإلعبلمٌة إلى معاٌٌر محددة قد ال ٌكون بٌنها  -7

ونحن .باً على تنفٌذ تلك السٌاسات التخصص والتؤهٌل اإلعبلمً ، وهذا ٌإثر سل

نعتقد أن الثقافة العامة واإلحاطة باللغة العربٌة والتارٌخ العربً وأٌضاً اللغة 

ناهٌك . اإلنجلٌزٌة من المإهبلت الرئٌسٌة لمنفذ السٌاسة اإلعبلمٌة المعاصر 

عن أن المإسسات اإلعبلمٌة قد تخلصت من كثٌر من المإهلٌن الذٌن صرفت 

ولة المبلٌٌن فً دورات تدرٌبٌة ، واستبدلت بهم شباباً ٌافعٌن تنقصهم علٌهم الد

 .الخبرة والجرأة واإلدراك العام للعملٌة االتصالٌة 

إهمال الجانب التكنولوجً فً العملٌة اإلتصالٌة خصوصاً فً التلفزٌون حٌث  -9

 التعوٌل على تحرك الصورة وبث اإلبهار والتشوٌق ، إال أننا نشاهد فً العدٌد

من البرامج دٌكورات مكررة ، ومذٌعة تتلقى األسئلة عبر سماعة اإلذن، دون 

وقد ٌستمر الحوار لعشرٌن دقٌقة ، ال تتخلله أٌة . أن ٌكون لها دور فً الحوار 

مإثرات أو فواصل إبهارٌة ، بل ٌسٌر على رتابة أسئلة تقرآها المذٌعة دون فهم 

وٌغلب على تلك البرامج . الضٌف  أو إدراك لنوعٌة األجوبة التً ٌجٌب علٌها

 .الحوار ، وبدون أٌة فواصل 

فاألخبار التً . تحتاج الصٌاغات الخبرٌة إلى تعدٌبلت حسب نوعٌة جهاز البث  -5

تضعها وكالة األنباء تكون مفصلة أكثر من البلزم وقد تصلح للصحافة ، لكنها 

طلب منح الهٌئة وهذا ٌت. فً التلفزٌون تكون طوٌلة ، وال تتبلئم مع الصورة 

الباثة بعض الصبلحٌات كً تتناول الخبر بما ٌتبلئم مع طبٌعتها دون اإلخبلل 

خصوصاً وأن اإلذاعة والتلفزٌون أصبحا ٌنقبلن عبر . فً صلب الموضوع 

 .أخرى  عٌة ، وٌسمعهما وٌشاهدهما شعوباألقمار الصنا
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والحوافز  ٌبدي العدٌد من العاملٌن فً اإلعبلم الرسمً من قلة الرواتب -21

مقارنة بنظرائهم فً وسائل اإلعبلم األخرى ، وهذا ٌإثر على مستوى أدائهم 

 . وعلى استمرارهم فً وظائفهم 

غٌاب البحوث المسحٌة وعدم اإللتفات إلٌها فٌما ٌتعلق بتنفٌذ السٌاسات  -22

رإى لتطوٌر  4م الباحث ولقد قدّ . اإلعبلمٌة وتوجهات وسائل اإلعبلم الرسمٌة 

كما قام . طر ، لم تفز أٌي منها بالتفاتة من المسإولٌن فً ذاك الجهاز تلفزٌون ق

ت اإلذاعة والتلفزٌون فً ثبلث ث بعمل تحلٌل مضمون التجاهات صفحاالباح

صحف قطرٌة ، ولم ٌتم اإللتفات إلى النتائج التً توصل إلٌها الباحث من أجل 

 .تطوٌر تلك الصفحات 

طرٌٌن بإعداد وتحرٌر وتقدٌم قٌام معدٌن ومحررٌن ومذٌعٌن غٌر ق -23

 -مع كل التقدٌر لهإالء –وهذا ! برامج محلٌة وصفحات مغرقة فً المحلٌة 

وأحٌاناً ٌشوه نقل المعلومة للمشاهد ، خصوصاً ( التغرٌب) ٌضٌف فً عملٌة 

فً قضاٌا التراث والتارٌخ ، كما أن ذلك الفعل ٌتجاهل شخصٌات ومواقع 

ً البرنامج أو الموضوع الصحفً ؛ وذلك لعدم وأحداثاً ٌمكن أن تكون مهمة ف

 .معرفة المعد أو المحرر أو المذٌع بتلك الشخصٌات أو المواقع أو األحداث 

اإلعبلم فً منطقة الخلٌج ٌسوده توصل أحد الباحثٌن العرب إلى أن  -24

االبتذال والنمطٌة فً التسلٌة بدرجة تجعلها تحد من الخٌال بدالً من أن : "اآلتً 

التسطٌح والتجوٌف واإلفقار للحٌاة الثقافٌة بدالً من اإلثراء الثقافً ،  تثٌره ،

وهنا ال بد ." تشجٌع التقلٌد والسلبٌة لدى الجمهور بدالً من التجدٌد والمبادرة 

بؤن المساحات المخصصة للقضاٌا الثقافٌة فً اإلعبلم ما زالت محدودة  وأن نقرّ 

فً اإلذاعة  -أسبوعٌاً  -( هى الثقافً المق) إذ أن وجود برنامج ثقافً واحد . 

مع التقدٌر أن هنالك برامج قد تحمل ) . ساعة  35غٌر كاف ضمن بث ال

الفن السابع ، بحر وقافٌة وأشعار ، واسرار الموسٌقى ، : مضامٌن ثقافٌة مثل 

، إال أن الوضع ٌتطلب أن ٌكون  (من األدب العالمً ، وأثٌر القصائد وغٌرها

 3121ولقد احتضنت الدوحة الثقافة العربٌة عام . قافً ٌومً هنالك برنامج ث

وكانت هنالك فرصة ألن ٌكون هنالك أكثر من برنامج ثقافً على التلفزٌون بل 

ولقد . وأن تخصص قناة خاصة لبث فعالٌات المناسبة ،إال أن ذلك لم ٌتحقق 
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 –ج برامج التلفزٌون فً دول الخلٌهات ااتجعلى  -توصلت إحدى الدراسات 

 :إلى اآلتً  -ومنها تلفزٌون قطر 

 

 

 .من وقت البث%  5ر 76البرامج اإلعبلمٌة      -

 %  33البرامج الترفٌهٌة             -

 %   7ر 99البرامج الثقافٌة         -

 % 46ر 31البرامج الدرامٌة       -

 % 22ر  24البرامج الدٌنٌة         -

 %24ر  45برامج الفئات          -

 % -ر  22لٌمٌة     البرامج التع -

 % -ر 93اإلعبلنات             -

 

وإذا ما أخذنا فً االعتبار أن البرامج الدرامٌة هً فً األساس برامج ترفٌهٌة فإننا نكون أمام 

من مجموع ساعات البث هً لمواد ترفٌهٌة ، وهذا ٌتطلب % 66نسبة تصل إلى أكثر من 

المرحلة الجدٌدة التً تمر بها دولة قطر إن      .نظر فً وضع خرٌطة البرامج ال ة إعاد

تستوجب أن تكون هنالك برامج جادة تناقش قضاٌا التحدٌث فً الدولة ، وقضاٌا المواطن ، 

وتشرح سٌاسات الدولة على المستوى الداخلً واإلقلٌمً والدولً ، وكذلك اتجاهات األوضاع 

الذي تنتجه ( لكم القرار) عل برنامج ول. اإلقتصادٌة واالجتماعٌة التنموٌة ، ومسإولٌات الشباب 

 .مإسسة قطر وٌبثه التلفزٌون من البرامج الجادة التً تحتاجها المرحلة القادمة 

برامجها ، أي ( لبننة) درجت بعض المحطات التلفزٌونٌة الخلٌجٌة على  -25

بل وقامت بعض المحطات بإنتاج  –إعداداً وتقدٌماً  –اتخاذها لؤلسلوب اللبنانً 

ونحن لسنا ضد أي توجه ، ولكننا نعتقد أن كل . الترفٌهٌة فً بٌروت برامجها 

كما . محطة لها شخصٌتها واتجاهاتها المنبعثة من قٌم المجتمع وطرائق تفكٌره 

ٌُستعان بها لتطوٌر محطات التلفزٌون الخلٌجٌة  أن العدٌد من الشركات التً 
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كٌر نراه ال ٌتناسب وهذا تف. تركز على الترفٌه كؤفضل أسلوب لجذب اإلعبلن 

مع خصوصٌة اإلنسان فً الخلٌج ، وخطورة تحوٌله من مشارك فً عملٌة 

كما . اإلتصال إلى مستهلك لئلعبلن الذي ٌبث خبلل حلقة الغناء أو المسابقات 

أن إعداد المسابقات ٌجب أن ٌنطلق من المعلومات العامة الثرٌة ومنها تارٌخ 

ا الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة وتراث المنطقة وشخوصها الذٌن أثرو

 –والفنٌة ، وإذا كان معدو تلك البرامج من غٌر الخلٌجٌٌن ، فإننا سوف نشهد 

 .تغٌباً واضحاً للهوٌة المحلٌة فً تلك البرامج  –كما شهدنا 

بمتابعة أخبار  –من خبلل برامجها المحلٌة  -شهد إلذاعة قطر قٌامها ٌُ  -26

فنانٌن المبدعٌن القطرٌٌن ، وهذا توجه حمٌد ، لكننا نطمح ونشاطات المثقفٌن وال

ألن تكون تلك المتابعات مإسسٌة ومتواصلة ، وهذا ٌتطلب إلى دعم فرق العمل 

تلك بالتً تقوم على تلك البرامج ودفعها إلى مزٌد من المتابعة والتعرٌف 

 .النشاطات 

انت إذاعٌة أم منافسة المحطات العربٌة الناجحة لئلعبلم المحلً سواء ك -27

بعد نكسة ( BBC) الـ وهذا ما ٌذكرنا بلجوء العرب إلى محطة . تلفزٌونٌة 

واعتماد الجمهور على بث ( . صوت العرب )وانكشاف عدم مصداقٌة  2577

لذلك فإن االعتماد .  للحصول على آخر األخبار ( العربٌة ) أو ( الجزٌرة) قناة 

ما عادت مجدٌة هذه ( حتفظ بجمهورها أن المحطة المحلٌة ت)على منهج وتفكٌر 

لذا فإن وضع اسم المحطات المحلٌة على الخرٌطة الدولٌة أمر مهم   .األٌام

وصعب فً ذات الوقت ، ما لم ٌتم تطوٌر األفكار وتحدٌث الوسائل وتبدٌل 

 .الوجوه 

جً قسم اإلعبلم بجامعة قطر للعمل فً اإلعبلم ٌع خرعدم تشجّ  -27

و أمر ٌحتاج لبحث مستفٌض من أجل تكوٌن كوادر وه!. ،خصوصاً الخرٌجات 

 .مإهلة ومبدعة للعمل فً اإلعبلم الرسمً 

إن إغبلق الملحقٌات اإلعبلمٌة فً بعض العواصم الهامة أضعف  -29

لتواصل اإلعبلمً إلٌصال أشكال التطور والسٌاسات التً اتبعتها دولة قطر ا

سٌاسً واالقتصادي إلى تلك العواصم ، والتً عبرها ٌتم تحقٌق القرار ال

 . واألمنً 
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 :التوصٌات 

حقق اإلعبلم القطري أهدافه كاملة وبصورة ناجحة ، فإن األمر ٌتطلب كً ٌُ 

 :اإللتفات إلى اآلتً 

 ( :الصحف والمجبلت ) اإلعبلم األهلً : أوالً 

إصدار قانون لئلعبلم ٌإكد على حرٌة التعبٌر بوصفها حقاً من حقوق  -2

 .ورفع كل القٌود التً تعٌق تحقٌق هذا الحق  الصحافٌٌن والكتاب ،

حق الصحافً فً الوصول إلى المعلومة ) أن ٌتضمن قانون اإلعبلم على  -3

ٌّد بشروط ،و أن ٌتم تعمٌم ذلك على كافة ( واإلحصاءات واألخبار  دون تق

 .الوزارات والهٌئات 

ٌاسات التؤكٌد على أن هدف الصحافة هو نقل الحقٌقة للقارئ ، وهذا ٌتطلب س -4

واضحة فٌما ٌتعلق بنشر المعلومات واإلحصائٌات التً تهم المجتمع ، دون 

 .زٌادة أو نقصان أو اجتراء على الحقٌقة 

أهمٌة وجود هٌئة قضائٌة خاصة باإلعبلم ، وعدم إدراج القضاٌا والمخالفات  -5

الصحافٌة ضمن القوانٌن العامة المعمول بها ، أو معاملة الصحافً معاملة بقٌة 

 .مخالفٌن والموقوفٌن ال

تكوٌن جمعٌة للصحافٌٌن لتمارس دروها فً حماٌة حقوق العاملٌن فً حقل  -6

 .الصحافة وتدافع عنهم وتكون مبلذهم اآلمن 

تحدٌد صبلحٌات رإساء التحرٌر والمدراء العامٌن فً الصحف القطرٌة ، وذلك  -7

 .من أي طرف على الطرف اآلخر " التغول" لتجنب اإلزدواجٌة أو 
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ع شروط واضحة الختٌار رإساء التحرٌر ، ٌكون من أهمها حصوله على وض -7

مإهل إعبلمً وخبرة فً الكتابة ال تقل عن عشر سنوات ، مع إلمامه باللغة 

 .العربٌة والكتابة الصحافٌة 

إن دور الصحافة فً المجتمع لٌس دوراً إعبلنٌاً أو نقلٌاً لؤلحداث ، بل ٌجب أن  -9

ارس التنبوء وتقدٌم الجدٌد والمثٌر ، دون اجتراء تخلق الصحافة األخبار وتم

 .على الحقٌقة 

ٌجب أال ٌكون اإلعبلن سبباً فً منع نشر النقد الهادف ألداء المإسسات  -5

والهٌئات الخدمٌة ، ذلك أن النقد وسٌلة أساسٌة لرفع مستوى جودة األداء وتبٌان 

 .مواقع الخطؤ والنقص فً تلك المإسسات 

إذ ٌسطو . اإلعبلن على صفحات الجرٌدة " تغول" ٌجب التخفٌف من  -21

وضرورة إٌجاد . اإلعبلن على بعض الصفحات ، خصوصاً الثقافٌة والفنٌة 

 .نظام واضح ٌإكد على حق القارئ فً انتظام تلك الصفحات 

دعم الصحافٌٌن القطرٌٌن من خبلل مواصلة توظٌفهم فً الدولة ،  -22

ونعلم أنه ٌوجد قرار من وزٌر . ) وقٌامهم بمهامهم الصحافٌة فً دور الصحف 

 ( .الثقافة والفنون والتراث بهذا الشؤن 

فً الصحافة القطرٌة ورفع المكافآت ( الرأي المحلً ) زٌادة جرعة  -23

 .التً تدفع للكتاب ، تشجٌعاً لهم ولحقهم فً الكتابة فً صحفهم 

التخفٌف من رقابة رئٌس التحرٌر على مقاالت الرأي ، وتحمل الكاتب  -24

 .إولٌة ما قد ٌنجم عما ٌكتبه ، دون حرمانه من حقه فً التعبٌر مس

دراسة واقع الحال بٌن قسم اإلعبلم بجامعة قطر ودور الصحف ، بما  -25

ٌضمن تعاوناً مثمراً فً طرٌق إٌجاد جٌل من الصحافٌٌن المإهلٌن للعمل فً 

 .دور الصحف 
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 :اإلعبلم الرسمً : ثانٌاً 

عبلم الرسمً تؤخذ فً االعتبار أبعاد المرحلة التً وضع استراتٌجٌة واضحة لئل -2

تمر بها  الببلد والتحوالت فً العالم ، وثورة التكنولوجٌا ، واتخاذ مهام 

 .المبادرة

 New)تجدٌد الخطاب اإلعبلمً التقلٌدي باالهتمام بالمضمون ولٌس القشور  -3

Look ) م قضاٌا وأن ٌناقش هذا اإلعبل.التً نبلحظها فً كل دورة تلفزٌونٌة

المواطنٌن وقضاٌا األمة ، مع التخفٌف قدر اإلمكان من الترفٌه والشحن اإللهائً 

 .من الكهنوت اإلعبلمً  ، و التقلٌللعقول الشباب باألغانً 

إن ٌضطلع اإلعبلم الرسمً باإلثراء الثقافً ، ونشر ثقافة المواطنة ، وتشجٌع  -4

 . المبدعٌن وتقدٌم إنتاجهم للمستمعٌن والمشاهدٌن

االهتمام بالكوادر المدربة والمإهلة للعمل فً هذا اإلعبلم ، فً ظل تناقص  -5

أعداد الكوادر القطرٌة ، والتقٌٌم الدوري ألداء المإسسات اإلعبلمٌة والقائمٌن 

 .علٌها 

تقدٌم المعلومات الواضحة والصرٌحة عن حٌاة المواطن ، بما ٌقوي اللحمة  -6

 .ن وجدت الوطنٌة وٌدحض اإلشاعات الخارجٌة إ

رفع رواتب ومكافآت العاملٌن فً اإلعبلم الرسمً ، أسوة بزمبلئهم الذٌن  -7

ٌقومون بنفس أعمالهم فً المإسسات المماثلة ، بما ٌقلل من حاالت التسرب 

 .وٌقوي انتماء الموظف لهٌئته 

وضع خطط واضحة لتدرٌب الشباب ، خصوصاً وأن العدٌد منهم قد تدرب  -7

عاد الجٌل السابق الذي نال حظاً وافراً من التدرٌب محلٌاً فً ظل تبلشً وإب

 .الخارجً 
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إن التطور التكنولوجً قد حتم زٌادة اإلبهار البصري والسمعً فً البرامج  -9

وزٌادة التشوٌق لرفع الرتابة عن البرامج ، وهذا ٌتطلب أن تكون هنالك رإى 

 .جدٌدة فً شكل البرامج واالستفادة من ذاك التطور 

المعدٌن والمقدمٌن الذٌن لم ٌثبتوا كفاءة خبلل عشرٌن عاماً ،  ضرورة تبدٌل -5

 .وهذا سٌوفر فرصة لؤلفكار الجدٌدة للبرامج 

إعادة تقٌٌم أداء العاملٌن فً المإسسات اإلعبلمٌة الرسمٌة ، فً الجانبٌن  -21

البرامجً والتقنً ، إذ ٌوجد من بٌن هإالء ممن ال ٌمتلكون حتى الشهادة 

كما أن  !. ومون بؤعمال جد هامة فً المجال الهندسً مثبلً الثانوٌة ، وهم ٌق

 .اشتراط إجادة اللغة العربٌة أمر مهم فً تعٌٌن المعدٌن والمذٌعٌن 

أهمٌة االستفادة من البحوث العلمٌة والمسحٌة التً تعنى باإلعبلم  -22

 .واالستفادة من نتائجها فً تطوٌر األداء اإلعبلمً 

اإلعبلمٌة والثقافٌة المحلٌة فً إعداد  ضرورة االستفادة من الخبرات -23

البرامج الفكرٌة بما ٌعكس الصورة المثلى لواقع الحال فً الببلد ، دون االعتماد 

على معدٌن ومقدمٌن محدودي الخبرة وال ٌحظون بثقة المشاهد ، خصوصاً وأن 

البث عبر األقمار الصناعٌة ٌؤخذ المحطة اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة إلى كل بقاع 

 .عالم ال
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 :مراجع ومصادر اعتمد علٌها الباحث فً هذه الورقة 

 

 3119، جهاز تلفزٌون الخلٌج، الرٌاض ،  إنجازات وطموحات.. أجهزة التلفزٌون فً دول الخلٌج العربٌة  -2

، مركز الوثائق والدراسات اإلنسانٌة ،  الصحافة القطرٌة والقضاٌا العربٌةعاصم دسوقً وآخرون ، . د.أ -3

 2595امعة قطر ، الدوحة ، ج

 3114الدستور القطري ، دولة قطر ،  -4

 3115، تلفزٌون قطر ، الدوحة ،  رحلة عطاءإمام مصطفى ،  -5

 2554، وزارة اإلعبلم والثقافة ، الدوحة ،  الٌوبٌل الفضً إلذاعة قطر -6

ركز شباب الدوحة ، م( الواقع والطموح.. الصحافة القطرٌة ) ، ندوة  توصٌات ملتقى الصحافٌٌن القطرٌٌن -7

 2554، الدوحة ، 

 2595، الدوحة ،  نشؤتها وتطورها..الصحافة القطرٌة  سٌف الدٌن ، حسٌن أحمد محمد وأسامة  -7

 3111، دار الوطن ، الدوحة ،  المرأة القطرٌة ووسائل اإلعبلم المحلٌةخالد مبارك الكواري ،  -9

مٌة فً دول مجلس التعاون فً العقد األخٌر من التحوالت التً شهدتها الساحة اإلعبلأحمد عبدالملك ، . د -5

 2559، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتٌجٌة، أبوظبً ، القرن العشرٌن 

، ندوة معاٌٌر تقٌٌم العمل التلفزٌونً، جهاز تلفزٌون  واقع البرامج التلفزٌونٌة العربٌةأحمد عبدالملك ، . د -21

 2555الخلٌج ، البحرٌن ، 

، مإسسة الخلٌج للنشر  الصحافة القطرٌة واالتصال اللغويمراد مبروك ، . كواري و دربٌعة ال. د -22

 3115والطباعة ، الدوحة ، 

 2599، جهاز تلفزٌون الخلٌج ، الرٌاض ،  اإلعبلم التلفزٌونً الخلٌجً والتنمٌة الشاملةسمٌر حسٌن ، .د -23

 2575الدوحة ،  ، وزارة اإلعبلم ، إدارة المطبوعات ، قانون المطبوعات والنشر -24

 ...... ، الدٌوان األمٌري ، الدوحة ،  مشروع قانون بتنظٌم األنشطة اإلعبلمٌة -25

 .موقع الهٌئة القطرٌة لئلذاعة والتلفزٌون  -26
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