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كممة المؤسس
بدأنا قبؿ ست سنكات عمالن متكاضعان بيدؼ إنشاء منافس فعاؿ لإلعالـ اإللكتركني الذم تسيطر عميو الدكلة .كحاكلنا
إدخاؿ تغيير في المشيد العاـ لإلعالـ األردني مف حيث المعالجة كاإلنتاج .كلتغيير أسمكب المعالجة قمنا بإنشاء

ـ نبر إعالمي بديؿ يبث المعمكمات خارج نطاؽ سيطرة المؤسسات الحككمية .كلمقياـ بذلؾ استخدمنا اإلنترنت كالبث

عبر األقمار الصناعية كتبادؿ الممفات الصكتية كاالعتماد عمى قرب فمسطيف مف األردف لبث مكاد منتجة محميان في

األردف لبثيا عبر محطات إذاعية خاصة مف فمسطيف  .بينما كاف عممنا قانكنيان  ،كاف يقارب الصفة غير القانكنية مف

حيث تجاكزه القيكد الحككمية التي حددت البث بالمؤسسات التي تدار مف قبميا.

مف حيث المضمكف ،حاكلنا أف نجعؿ كامؿ إنتاجنا اإلعالمي محميان أصميان ،حيث أعددنا كما نزاؿ ،برامج كتقارير
ينتجيا كادر اإلذاعة ،ابتداء مف صناعة الخبر كانتياء باإلخراج الفني.

كعمى عكس اإلعالـ في العالـ العربي الذم يتيرب مف القضايا المحمية بالتركيز عمى الشؤكف الخارجية ،فقد ركزنا

نحف عمى األمكر المحمية .كرغـ أف نطاؽ تغطيتنا عالمي فإننا أصر رنا أف يككف مضمكف بثنا محمي الطابع .كمف
خالؿ تدريب الطالب المتخرجيف حديثان تخطينا عائقان آخ ار يكاجو اإلعالـ التقميدم في العالـ العربي الذم يمارس غالبان
الرقابة الذاتية بسبب سنكات طكيمة مف الرقابة الحككمية عمى اإلعالـ كتدفؽ المعمكمات .كفرنا تدريبان أكليان لمذيف

ثـ طمبنا منيـ أف يعدكا تقاريرىـ بأنفسيـ .كبكحي مف إرشادات جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني الذم قاؿ أف
انضمكا إليناّ ،
سقؼ حرية اإلعالـ األردني ىك السماء ،فإننا شجعنا الصحفييف الجدد عمى أف ال يضعكا عكائؽ مصطنعة كرقابة
ذاتية عمى عمميـ الصحفي.
بالنسبة لنا فإف مكضكع المينية اإلعالمية لـ يكف مجاال لممساكمة .فقد عممنا جاىديف كبدكف كمؿ عمى ترسيخ البحث

عف الحقيقة كعرض جميع كجيات النظر كأساسيات العمؿ الميني لدل كؿ إعالمي يعمؿ في "عماف نت" .كما كافت

االختراقات التكنكلكجية في أجيزة التسجيؿ اليدكية اؿعالية الجكدة عامالن مساعدان في دعـ مسيرتنا .كلقد كاف مف أكائؿ
ق ارراتنا المينية رفضنا السماح بنشر أم ة قصة عمى شبكة اإلنترنت أك إذاعتيا عبر الراديك إال إذا تضمنت ،عمى

األقؿ ،تسجيالن صكتيان كاحدان ،كذلؾ لحرصنا عمى إضفاء مصداقية أكثر عمى مضمكف التقرير.
تقدمنا في مكضكع المينية الصحفية خطكة أخرل إلى األماـ بإدخاؿ برنامج النقد اإلعالمي الذم يقكـ عمى مراجعة

تغطية اإلعالـ األردني ،فأصبح برنامج "عيف عمى اإلعالـ" الراصد كالناقد ألداء اإلعالـ المحمي .كلتحقيؽ المصداقية
كالمكضكعية الالزمة في ىذا المشركع اتفقنا عمى مبادئ أخالؽ مينية معمنة نشرناىا في صفحة "عيف عمى اإلعالـ"
نقيـ عمى أساسو
كفي أعمى الصفحة الرئيسية مف مكقعنا عمى اإلنترنت .كىكذا أصبحت ىذه المبادئ المقياس الذم ّ

أداء صحفيينا كاعالمنا .نجاح ىذا البرنامج سمح لنا بتكسيع البرنامج ليشمؿ اإلعالـ في فمسطيف كلبناف كأخي انر في

مصر كسكريا.

كما كاف عمؿ البرلماف األردني ىدفان آخ ار في تغطيتنا اإلعالمية .فقد أعددنا برنامجا فريدا يراقب عمؿ البرلماف

كتعامالتو .فمـ نقدـ تقارير كاسعة كصادقة كشاممة عف مداكالت المجمس فحسب ،بؿ زكدنا الجميكر بنظرة فاحصة
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عمى عينة ممثمة لمختمؼ أعضائو .كتـ اختيار عشرة برلمانييف يمثمكف مختمؼ المجمكعات السياسية كالجغرافية
كالدينية كالجندرية إلجراء مسح فريد مف نكعو .كقاـ المرصد البرلماني بجمع معمكمات عف ىؤالء النكاب كعف
خططيـ السياسية التي طرحكىا في حمالتيـ االنتخابية كنجحكا عمى أساسيا ،كبعد ذلؾ رصدنا تصكيت ىؤالء النكاب

في البرلماف .كىكذا تسنى لمجميكر أف يقرر ما إذا كاف ىؤالء البرلمانيكف قد ارتقكا إلى مستكل كعكدىـ التي انتخبكا
عمى أساسيا أـ ال.
كلممساىمة في رفع سقؼ حرية التعبير قدمت

"عماف نت " برنامجان حكاريان عمى اليكاء مباشرة" ،مساحة حرة" الذم

يناقش القضايا الراىنة في السياسة المحمية كيعكس مختمؼ كجيات نظر الطيؼ السياسي عبر مشاركة متكازنة مف

النخب كعامة المكاطنيف.
إف شعار "صكت المجتمع" الذم تبنتو "عماف نت" لـ يكف شعا انر لفظيان فقط .لقد بذلنا جيدان خاصان لجعؿ صكت

قراء الشبكة كمستمعي
المجتمع األردني كسكاف عماف تحديدان مسمكعان عمى مكقعنا كعمى اليكاء .حققنا ذلؾ بإعطاء ّ
الػ FMفرصة تقديـ آرائيـ .كفي بعض األحياف كنا ندعك اؿمتصميف إلى الحضكر إلى اال ستديك ؿيشارككا في تقديـ
تـ مف خاللو تدريب طالب مف مدارس
بعض البرامج .نفذنا شعارنا بطريقة جميمة في برنامج "اإلذاعة المدرسية" الذم ّ
ثـ اؿسـ اح ليـ بتحضير كتقديـ كانتاج برنامج أسبكعي يستطيعكف مف
مختمفة عمى ميارات العمؿ اإلذاعي ،كمف ّ
خاللو أف يقكلكا ما يريدكف دكف رقابة أك قيكد.
بعد ست سنكات عمى انطالقتنا األكلى أصبح راديك

"عماف نت " مصدر إلياـ لمكثيريف في العالـ العربي .كحتى

نتمكف مف التجاكب مع الطمبات الكثيرة لمتدريب كالتبادؿ التقني  ،نظمنا كرشات عمؿ في عماف حكؿ البث اإلذاعي

عبر اإلنترنت مستخدميف نمكذج "عماف نت" .كحضر تمؾ الكرشات إعالميكف مف عدة دكؿ عربية .كمتابعة إلحدل
كرشات العمؿ لصحفييف مف السعكدية كالخميج فقد طمب المشارككف منا مساعدتيـ لنقؿ التجربة لبالدىـ  .كفعالن بعد

مدة قصيرة قمنا بإنشاء مكقع لتسع محطات إذاعية عمى اإلنترنت في
ليذه المحطات آمميف أف يتفرع منيا محطات إذاعية مستقمة أخرل.

الخميج العربي كاليمف  .كأصبح العنكاف مكقعان

كؿ ذلؾ لـ يكف ليتحقؽ لكال شجاعة صحفيينا كحكمة محررينا كايماف شركائنا في التمكيؿ .ليـ جميعان نيدم شكرنا
الخاص.
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نبذة عن "عمان نت"
نشأت فكرة إذاعة "عماف نت" مف كحي المتغيرات السريعة في عصر التكنكلكجيا كالثكرة المعمكماتية كتأثيرىا عمى
العمؿ اإلعالمي ،كمف تكجو األردف في أكائؿ القرف الحادم كالعشريف نحك خصخصة كسائؿ اإلعالـ المرئية
كالمسمكعة مف أجؿ مكاكبة التطكر اإلعالمي الديمقراطي .فقد تبادرت لمؤسس

"عماف نت " ،الصحفي داكد كتاب،

فكرة االستفادة مف اإلمكانيات التكنكلكجية في إنشاء إذاعة مجتمعية تبث برامجيا عبر شبكة اإلنترنت ،لحيف تفعيؿ

خطة الحككمة في خصخصة كسائؿ اإلعالـ األردنية كالسماح بإنشاء إذاعات خاصة.
كىكذا بدأت "عماف نت" البث عبر اإلنترنت يكـ الخامس عشر مف تشريف األكؿ مف عاـ  .2000كاف ذلؾ بعد ثالثة
أشير مف اإلعداد كالتحضير بتدريب ثالثيف شابان كشابة عمى العمؿ اإلذاعي التقني المتطكر ،معظميـ مف خريجي

الجامعات األردنية الجدد .كؽ د ؽاـ أميف عماف الميندس نضاؿ الحديد كمدير اليكنسكك في األردف

"مارتف ىادلك "

بافتتاح مكقعنا االلكتركني في ذلؾ اليكـ.
تعتبر "عماف نت" أكؿ إذاعة عربية محمية تبث برامجيا بالنص كالصكت كالصكر الفكتكغرافية عبر شبكة اإلنترنت.
كقد حرصت عماف نت منذ البداية عمى تناكؿ قضايا اجتماعية كثقافية كرياضية كترفييية تغطي منطقة العاصمة

عماف.

في الثاني مف تمكز  2005بدأت "عماف نت" بثيا التجريبي عمى مكجة  FM92.4في منطقة عماف الكبرل بعد أف
صدر قرار منح رخص إلنشاء إذاعات خاصة في المممكة .أما البرامج اإلخبارية فتـ ترخيصيا في أيمكؿ .2005
كبعد مضي ست سنكات عمى انطالقة "عماف نت" نعرض في ىذا الكتيب باختصار أىـ أنشطة كانجازات إذاعتنا.
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أنشطة وانجازات المؤسسة
"عمان نت" :إذاعة مجتمعية
اإلذاعات المجتمعية كسيمة إعالمية تنمكية ناجحة في تفعيؿ التكاصؿ بيف المكاطف كالمجتمع كفي رفع مستكل التعاكف
داخؿ المجتمع الكاحد .تعتمد اإلذاعات المجتمعية عمى مبدأ التطكعية كالخدمة العامة كالتركيز عمى اليـ المجتمعي
في رقعة محمية .كرغـ أف العالـ العربي يخمك لغاية اآلف مف اإلذاعات المجتمعية ،إال أف ىذا المكضكع جذب اىتماـ
المعنييف بالتنمية االجتماعية كتطكير المجتمع المحمي .مف ىذا المنطمؽ كرست "عماف نت " مكقعيا كأثيرىا لسد ىذا

االحتياج ضمف العاصمة عماف.

التنوع والشمولية
كإذاعة مجتمعية تأتي برامج "عماف نت " منكعة تنسجـ مع احتياجات المجتمع المحمي كتخاطب كافة فئاتو .فيناؾ
البرامج كالمكاجز اإلخبارية اليكمية كقراءات الصحؼ .فالخبر في "عماف نت" يتميز بتغطية مكضكعية لمحدث المحمي
بحيث نقدـ لممكاطف خب انر متكامالن يعكس الحدث أك القضية مف جميع جكانبيا ككما يركييا المعنيكف بيا مف خالؿ
االتصاالت المباشرة كالمقاءات الحية كالمقابالت كاالقتباسات.

كذلؾ ىناؾ البرامج السياسية المتابعة لمختمؼ التطكرات السياسية عمى الصعيد المحمي ،كمف اإلقميمي ما يؤثر منو
عمى المجتمع المحمي .ب اإل ضافة إلى المقابالت السياسية التي يجرييا صحفيك

"عماف نت " لمناقشة المجريات

السياسية كنقميا لممكاطف ،ىناؾ البرامج المتخصصة حيث أكلت "عماف نت " اىتمامان بالغان بالبرلماف األردني كبدأت

تقديـ برنامج "المرصد البرلماني" الذم أنشئ في عاـ  2005لرصد عمؿ أعضاء البرلماف ،كما كاتفقنا مع مجؿ سي
النكاب كاألعياف عمى نقؿ كافة جمسات مجمس األمة لممكاطف عمى اليكاء مباشرة ك بدكف رقابة أك تقطيع.
كخالؿ التحضير لالنتخابات النيابية عاـ  2003قامت عماف نت بتنظيـ ثالث مناظرات حكارية حكؿ االنتخابات

تناكلت أمك انر سياسية كاقتصادية كمناظرة خاصة لممرشحات.

تكلي "عماف نت " أيضان اىتمامان بالثقافة السيما المحمية كالعربية  .فيي تقدـ العديد مف البرامج الثقافية التي تيدؼ
إلى تعريؼ المكاطف بالنشاطات كالفعاليات الثؽ افية في عماف كاألردف ،كالى زيادة الكعي الثقافي عف طريؽ برامج
متنكعة تتضمف إجراء مقابالت كمسابقات ثقافية تشجع المستمعيف عمى االستزادة مف المعرفة كالمشاركة كالتفاعؿ.

فمع بداية عاـ  2002بدأ بث برنامج " أربسؾ" األسبكعي الثقافي بمناسبة إعالف اليكنسكك عماف عاصمة لمثقافة
تـ إطالؽ برنامج "مف ديرتنا" في منتصؼ عاـ  ،2002ىدفو التعريؼ
العربية كالذم استمر طيمة عاـ  .2002كما ّ
باألماكف الطبيعية الجميمة في األردف كتشجيع السياحة العالجية .أما برنامج "ركف الكتاب" فيك محاكلة إلنصاؼ
المبدع األردني بتقديـ فكرة عف الكاتب كاصداراتو .كفي أيمكؿ

 2005انطمؽ برنامج "عشؽ الكممات" الذم يعفل

بالقراءات األدبية كالشعرية .كما قدمت اإلذاعة المسابقة الرمضانية األكلى في مجاؿ القصة القصيرة ،باإلضافة إلى
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إنتاج المجمة اإلذاعية الثقافية "برائحة القيكة" لتغطية كافة النشاطات الثقافية المحمية.
ؼرنامج "نشميات" جاء ؿيسمط الضكء عمى
كفي السعي لخدمة فئات المجتمع كافة ،كانت البرامج المخصصة لممرأة  .ب
نساء أردنيات تميزف في أعماليف كأحدثف تأثي انر إيجابيان مف خالؿ مكاقعيف .كالبرنامج الجرمء "خارج السرب" حمؽ
خارج التغطية السطحية لكاقع المرأة في األردف.

كأكلت "عماف نت" عناية خاصة بفئة الشباب كأتاحت ليـ منب انر ح انر لمتعبير عف آرائيـ كقضاياىـ ،ىمكميـ كأحالميـ،

عبر برامج حية عمى اليكاء تمكف المستمعيف مف المشاركة كالتفاعؿ ،مثؿ برنامج "شباب عمى الػ  "FMكبرنامج "سنة

أكلى جامعة" المتخصص بالمرحمة االنتقالية مف الحياة المدرسية إلى الجامعية.

مع بداية عاـ  2003استطاع الطالب متابعة نتائج الثانكية العامة عمى صفحة مكقعنا كتمكنكا
كلطالب المدارس ،ؼ
مف متابعة تفاصيؿ أسس القبكؿ كالتسجيؿ كالمناىج الدراسية في الجامعات كالكميات كالمراكز األردنية.
كفي بداية عاـ  2004باشرت "عماف نت" في تنفيذ برنامجيا الطمكح "اإلذاعة المدرسية" الذم ييدؼ إلى إيجاد إذاعة
مدرسية عبر اإلنترنت لمدارس المممكة ،حيث يقكـ ىذا البرنامج بتدريب طالب مف مدارس العاصمة عمى تقنيات

البث اإلذاعي عبر اإلنترنت كادخاؿ مفيكـ اإلعالـ بكاسطة اإلنترنت إلى طالب المدارس كافة ،بحيث يطرح الطالب
بأنفسيـ مسائؿ تيميـ مف كاقع مجتمعيـ المدرسي كيناقشكنيا مع أصحاب العالقة .كما ساىـ ىذا البرنامج في تنشيط
العالقة كالتفاعؿ بيف طالب المدارس المشاركة مف خالؿ إجراء المسابقات الثقافية كالعممية.
كتـ إطالؽ برنامج خاص عمى مكقع  www.ammantoday.comالذم يزكد المقيميف كالزائريف بالخدمات المتنكعة
كالمعمكمات العامة كاألخبار اليكمية لممؤسسات كالشركات كقطاع الخدمات في مدينة عماف .كما تقدـ اإلذاعة

البرنامج التكعكم كالخدماتي "حقي" الذم ييدؼ إلى نشر الكعي القانكني كتقديـ مشكرة قانكنية مجانية لجميكره في
األردف ،كالبرنامج الصحي "أككسجيف" الذم يقدـ نصائح طبية عمى اليكاء.
كمف البرامج المميزة "مذكرات الجئ" الذم ييدؼ إلى المساىمة في تكثيؽ التاريخ الشفكم لالجئيف الفمسطينييف مف

خالؿ تغطية صكتية لألحداث التي عاشيا كشيدىا الالجئكف الفمسطينيكف إثر النكبة ،كذلؾ عف طريؽ البحث عف

الالجئيف المقيميف في األردف كاجراء مقابالت معيـ لسرد قصصيـ عمى اليكاء كتدكينيا عمى مكقع

"عماف نت "

اإللكتركني.
كما انفردت "عماف نت " ببرنامج "سيارة  "FMالذم يعنى بشؤكف السائقيف الذيف يشكمكف فئة كبيرة مف المجتمع
األردني كلكنيا ميمشة في كسائؿ اإلعالـ المحمية.
أما الرياضة فقد احتمت مساحة ىامة في

م اليكمية التي تقدـ أخبار الرياضة
"عماف نت " .فيناؾ النشرة الرياض ة

المحمية كالعالمية كالبرامج الرياضية المتخصصة كبرنامج "رياضة نت" .كمف أىـ مساىمات عماف نت لممجتمع في
مجاؿ الرياضة ما يمي:


بمناسبة مركر عاـ عمى إنشاء مكقعنا عمى شبكة اإلنترنت أقامت "عماف نت" مكقعان خاصان لنادم الكحدات
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األردني يحتكم عمى مجمكعة مف األخبار كالمعمكمات كالصكر عف النادم كالعبيو كنشاطاتو .كمع بداية
عاـ  2002تـ إنشاء صفحة عف كرة السمة تتضمف معمكمات أرشيفية عف تاريخ السمة األردنية كالفرؽ التي
عاصرت المعبة حتى اآلف .كما أدرج مكقع "عماف نت" ضمف المكاقع الرياضية عمى اإلنترنت.



قامت "عماف نت" بنقؿ العديد مف المباريات ،كمنيا مباراة كأس الكؤكس عمى اليكاء بيف الكحدات
كالفيصمي.



كقد نجح راديك "عماف نت" بنقؿ مباريات كأس العالـ لكرة القدـ لعاـ  2006عمى اليكاء مباشرة باالتفاؽ مع
تمفزمكف كراديك العرب  .كسعت اإلذاعة مف خالؿ النقؿ المباشر لبطكلة كأس العالـ إلى تمبية رغبات

المستمعيف ،حيث غطت مكجات اإلذاعة محافظات المممكة كافة كتميزت بالتحميؿ الفني بيف الشكطيف كعند

نياية المباراة ،ىذا باإلضافة إلى فقرات أخرل متنكعة كفقرة "مفكرة كأس العالـ"" ،الطريؽ إلى المكندياؿ"،
"حصاد كأس العالـ"" ،جكؿ عمى اليكا" كفقرة "تكقع اربح" التي منحت يكميان لممستمعيف لتسجيؿ تكقعاتيـ

حكؿ نتيجة المباريات كارساليا إما عف طريؽ المكقع اإللكتركني لإلذاعة أك مف خالؿ االتصاؿ الياتفي.

كلـ تغفؿ "عماف نت" عف تقديـ البرامج الترفييية ،كبرنامج "ريمكس" المختص باألغاني األردنية المنكعة كبرنامج
"ميكزيكا" المتابع ألخبار كمستجدات األغنية العربية.
كمف البرامج األخرل الفترة المباشرة "عصرية" كالبرنامج البيئي "أرض ككرد" كبرنامج "  ITبالعربي" كبرنامج األطفاؿ
"جيؿ اليكـ" .كما تقدـ "عماف نت" خدمات أخرل متنكعة مثؿ "نشرة عماف نت البريدية" ك"النشرة الجكية" لمدينة
عماف.
إضافة إلى ما كرد ،تقكـ "عماف نت" أسبكعيان بإجراء استفتاء عمى قضية الساعة كتحقيقات حكؿ مكاضيع الساعة

كزيارات ميدانية لتغطية تمؾ المكاضيع كقد حصمت نتائج االستفتاءات اىتماـ كسائؿ اإلعالـ األردنية كصناع القرار.

برامج راديو "عمان نت" اإلذاعية
األخبار :يقكـ راديك "عماف نت" ببث نشرتي أخبار محمية مفصمة في الساعة الكاحدة كالنصؼ ظي انر كفي السادسة

مساء ،نرصد فييا آخر األخبار المحمية مف خالؿ التقارير كالمقابالت عمى اليكاء مباشرة باإلضافة إلى
كالنصؼ
ن
تقديـ مكاجز األنباء المحمية عمى أنصاؼ الساعات طكاؿ اليكـ .كما كتشمؿ التغطية اإلخبارية نقؿ نشرتيف ألخبار
فمسطيف مف خالؿ شبكة فمسطيف اإلخبارية.

طمة صبح :برنامج صباحي يكمي يعالج الشؤكف الخدماتية المحمية التي تيـ المكاطنيف مف خالؿ فتح المجاؿ أماميـ
لالتصاؿ كطرح مالحظاتيـ عمى اليكاء مباشرة كمف ثـ الحديث إلى المسؤكليف كاالستماع إلى رأييـ في تمؾ

المكاضيع .كيتخمؿ البرنامج قراءة ألىـ األخبار في الصحافة المحمية كاستعراض عدد مف المقاالت اليامة.
مساحة حرة  :برنامج حكارم أسبكعي يتـ فيو طرح قضية سياسية أك اجتماعية محمية راىنة كمناقشتيا مع احد

المسؤكليف أك المتابعيف مف خالؿ استضافتيـ في األستكديك باإلضافة إلى فتح المجاؿ أماـ المستمعيف لالتصاؿ
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كالتعبير عف رأييـ في القضية.
حقي :برنامج قانكني ييدؼ إلى تثقيؼ المستمع بالشؤكف القانكنية التي تمس حياتو اليكمية مف خالؿ استضافة رجاؿ
القانكف كالحديث معيـ عف الشؤكف القانكنية في القضايا التي تيـ المستمع.

رؤى برلمانية  :ييدؼ إلى زيادة تفاعؿ البرلماف مع المكاطف .يناقش البرنامج قضايا البرلماف كما يجرم في أركقتو
عمى اليكاء مباشرة.

 ITبالعربي :برنامج يعنى بآخر المستجدات عمى الساحة التكنكلكجية باإلضافة إلى االىتماـ بالمكاقع األردنية عمى
االنترنت .كما يقدـ معمكمات تثقيفية في الشؤكف التكنكلكجية.

منال وحوار رياضي :برنامج رياضي يطرح قضية رياضية محمية يناقشيا الميتـ كف بالشأف الرياضي كالناشطكف فيو.
سيارة إف إم :ألف السائقيف ىـ مف أكثر المستمعيف لإلذاعة ،فقد خصص ىذا البرنامج لطرح قضايا كمشاكؿ

السائقيف في برنامج خاص كرفعيا إلى المسؤكليف لمعمؿ عمى حميا .بذلؾ يقدـ ىذا البرنامج خدمة لممكاطف الذم

يحتاج إلى قطاع نقؿ يخمك مف المشاكؿ.
عين عمى اإلعالم :برنامج يعنى بتقديـ قراءة نقدية لإلعالـ في األردف كفمسطيف كلبناف كسكريا كمصر مف خالؿ عدد
مف المراسميف في ىذه الدكؿ يرصدكف كيفية تناكؿ اإلعالـ لقضاياىـ.

ميوزيكا :برنامج ييتـ بآخر أخبار الفف كالفنانيف كيتضمف فقرات ترفييية.
شباب عمى الـ إف إم :تعتبر فئة الشباب مف أكثر الميتميف باالستماع إلى اإلذاعة كىناؾ قضايا لمشباب مف الميـ
طرحيا عبر اإلذاعة لتمكينيـ مف التفاعؿ مع مجتمعيـ كتككيف رأم ليـ يسمعو الجميع؛ كبرنامج شباب عمى الػ

إـ يشكؿ مساحة لمرأم يستطيع الشباب طرح آرائيـ مف خالليا.

إؼ

أرض وورد :برنامج يعنى بقضايا البيئة كتأثيرىا عمى اإلنساف ،ييدؼ إلى دعـ حماية البيئة كالمحافظة عمييا مف
خالؿ الحديث مع المختصيف بقضايا البيئة.

أوكسجين :برنامج صحي يعنى بتقديـ النصح الطبي لممستمع كاإلجابة عمى األسئمة المتعمقة بالكقاية مف األمراض
ككيفية التعامؿ معيا حاؿ حدكثيا مف خالؿ استضافة طبيب مختص؛ كيتاح المجاؿ لممستمع أف يطرح تساؤالتو

كاستفساراتو لمطبيب عمى اليكاء مباشرة.
رؤى جديدة  :برنامج ديني يطرح القضايا المتعمقة بالديف اإلسالمي كيناقشيا عمى اليكاء مباشرة بنظرة حديثة كرؤية

شبابية.

اإلذاعة المدرسية  :برنامج ييدؼ إلى تفعيؿ دكر طمبة المدارس في العمؿ اإلعالمي كجعميـ قادريف عمى طرح
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قضاياىـ في اإلعالـ كمناقشتيا بيدؼ تنمية قدراتيـ في التعبير عف أنفسيـ كالمساىمة بطرح أفكارىـ كآرائيـ.
سنة أولى جامعة :ييدؼ إلى طرح قضايا الطمبة الذيف ينخرطكف في الحياة الجامعية في السنة األكلى كما يمكف أف

يكاجييـ مف عقبات كمشكالت؛ كييدؼ ىذا البرنامج إلى مساعدتيـ في التغمب عمى ىذه المشاكؿ كتقديـ الحمكؿ ليـ.

شو بدك تربح :برنامج مسابقات ترفييي يكمي ييدؼ إلى تقديـ المعمكمات كاشراؾ المستمعيف مف خالؿ اإلجابة عمى
األسئمة كربح الجكائز.

"عمان نت" :نقل التجربة
نقؿ التجربة عف طريؽ تدريب الصحفييف عمى العمؿ الصحفي كاإلذاعي ىك احد أىداؼ "عماف نت"  .فمنذ تأسيسيا
عاـ  ، 2000بدأت اإلذاعة عمميا بكادر مف الخريجيف الجدد بعد تدريب مكثؼ عمى يد

مدربيف عرب كأجانب داـ

ثالثة أشير .كبعد نجاح تجربة "عماف نت" كإذاعة تبث عبر اإلنترنت ،عمدت "عماف نت" إلى نقؿ ىذه التجربة إلى
الميتميف في األردف كالدكؿ العربية األخرل.
في ما يمي أىـ ما ساىمت بو "عماف نت" في مجاؿ التدريب عمى اإلعالـ الحديث:

شيد عاـ  2004تخريج أكؿ دفعة مف ثمانية عشر صحفيان كصحفية مف السعكدية كتكنس كفمسطيف كمصر
كسكريا كاألردف كانكا قد شارككا في "دكرة تدريبية" لإلعالمييف العرب حكؿ اإلذاعة عبر اإلنترنت في ضكء

تجربة "عماف نت" "األكلى مف نكعيا" ،كالتي أقيمت في مقر اليكنسكك في عماف ،حيث ىدفت الدكرة إلى أف
يقكـ كؿ مشترؾ بنقؿ التجربة إلى بمده إلنشاء إذاعة مماثمة لػ"عماف نت".
كفي عاـ  ،2004عقدت "عماف نت" بالتعاكف مع منظمة اليكنسكك في عماف دكرة تدريبية ثانية إلعالمييف
عرب مف تكنس كفمسطيف كمصر كسكريا كاليمف كقطر كلبناف كاألردف تـ فييا تدريب اإلعالمييف عمى

ميارات العمؿ اإلذاعي بكاسطة اإلنترنت.
كما اقيمت في شير آذار مف عاـ

 2005دكرة تدريبية ثالثة لتدريب إعالمييف عراقييف حكؿ الكتابة

الصحفية كالقصص التمفزيكنية اإلنسانية مف خالؿ محاضرات ألقاىا نخبة مف اإلعالمييف األردنييف كالعرب.
كيقكؿ السيد داكد كتاب حكؿ الجانب اإلنساني في التغطية اإلعالمية:

"مف خالؿ قراءة األحداث الساخنة ،خاصة في العراؽ كفمسطيف حيث يسقط يكميان العشرات بؿ المئات مف
الشيداء ،كجدنا أف اإلعالـ يبتعد عف الجانب اإلنساني في التغطية اإلعالمية ،فاإلنساف عبارة عف رقـ ال

اسـ كال ىكية كال تفاصيؿ عنو ،لذا ركزنا عمى ضركرة أنسنة اإلعالـ كعدـ تجاىؿ اإلنسانية .كمف ىنا كجدنا
مف المناسب إقامة دكرة تدريبية لإلعالمييف العراقييف بيدؼ تفعيؿ الجانب اإلنساني في التغطية اإلعالمية".

كفي  19أيمكؿ عاـ  2005عقدت كرشة تدريبية لصحفييف مف خمس دكؿ عربية حكؿ "تغطية جرائـ الحرب"
نظمتيا "عماف نت" كاليكنسكك بالتعاكف مع منظمة مشركع جرائـ الحرب.
كفي بداية عاـ  2006نظمت إذاعة "عماف نت" دكرة تدريبية لطمبة مدارس خاصة كحككمية في عماف حكؿ
العمؿ اإلذاعي كذلؾ مف خالؿ كرشات عمؿ نظرية كعممية تيدؼ إلى كيفية إعداد البرامج اإلذاعية ككتابة
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الخبر الصحفي كخمؽ جيؿ مبدع في العمؿ اإلذاعي كتدريبو عمى كيفية استخداـ التقنيات المختمفة.
كفي نفس العاـ ،نظـ راديك "عماف نت" دكرة إعالمية إقميمية حكؿ "أنسنة اإلعالـ" ىدفت إلى تغيير الصكرة
حكؿ اإلنساف إلى رقـ دكف االىتماـ بالجانب اإلنساني منو.
النمطية لإلعالـ العربي الذم ّ
في شير آذار مف عاـ  2006قاـ راديك "عماف نت" بالشراكة مع منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمكـ
كالثقافة (اليكنسكك) كصندكؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة (اليكنيفـ) ،ببناء إذاعة مجتمعية في قريتي "لب
كمميح" في محافظة مادبا حيث يبمغ عدد السكاف فييما أحد عشر ألؼ نسمة .كقد قامت "عماف نت" بتدريب
أحد عشر شابان كشابة مف أىالي القريتيف عمى كافة الميارات اإلذاعية .كقد تـ تنظيـ زيارتيف لراديك "عماف

كتعرفكا عمى أجكاء اإلذاعة ككيفية
نت" حيث قضى المتدربكف يكميف كامميف فييا كتفاعمكا مع الصحفييف ّ
تقديـ البرامج.

كمع بداية شير نيساف  2006قاـ راديك "عماف نت" باإلشراؼ عمى مشركع تأسيس تسع إذاعات عمى
كعماف كاإلمارات ،كاليمف كذلؾ
اإلنترنت في الدماـ كالرياض كجدة ك اذاعة في الككيت كالبحريف كقطر ُ
كتـ عقد ثالث دكرات تدريبية كصمـ مكقع تجريبي لكافة البمداف عمى
لتفعيؿ دكر المجتمع في اإلعالـّ .

 . www.khaleejnet.netكما ستقاـ دكرة لمنسقي اإلذاعات في عماف في شير تشريف الثاني

2006

لمبدء في العمؿ الفعمي لكؿ إذاعة حيث سيككف مكقع كؿ إذاعة منفصالن عف اآلخر.
كفي كممة ؿداكد كتاب في ندكة لتمفزيكف "العربية" في عاـ  2006حكؿ التدريب كنقص الككادر اإلعالمية في العالـ
العربي ،أكد فييا عمى ضركرة إجراء تعديالت كتغييرات في مناىج تعميـ الصحافة كاإلعالـ في الجامعات لتكاكب

تخرج تقدـ عمالن إعالميان حقيقيان حتى يعممكا بطريقة منافسة.
التطكر التقني في اإلعالـ ،كأف يككف لمطالب مشاريع ّ
تعيف ساعات معتمدة ضمف المنياج لمعمؿ الميداني.
كطالب بأف ّ

"عمان نت" والتعاون اإلعالمي
في  25آب  2005تـ تكقيع اتفاقية بيف "عماف نت" كصحيفة "الدستكر" لمتعاكف اإلعالمي كاإلعالني المشترؾ حيث
تـ نشر عدد كبير مف أخبار كتحقيقات "عماف نت" عبر صحيفة الدستكر .كما كأقامت "عماف نت" اتفاقان مماثالن مع
أسبكعية الحدث كمكقعي "مكتكب" ك"سبكرت أب" الرياضية.

كما وتعاونت "عماف نت" مع إذاعتي بيت لحـ  2000كأمكاج الفمسطينية .كمع نياية عاـ  2004تـ تكقيع اتفاؽ مبادئ

بيف إذاعة "عماف نت" كاذاعة "صكت لبناف" ييدؼ إلى التعاكف المشترؾ كتبادؿ البرامج بيف اإلذاعتيف .كما كأقامت
"عماف نت" تبادالن برامجيان مع شبكة فمسطيف اإلخبارية لنقؿ أخبار فمسطيف كتزكيدىـ بأخبار األردف.

"عمان نت" والتميز في مواكبة واستخدام التقدم التكنولوجي
قامت "عماف نت" منذ البداية بتسخير اإلمكانيات التكنكلكجية في عمميا اإلذاعي .ففي كممتو عمى تمفزيكف " العربية"
استشيد داكد كتاب بخبرة راديك "عماف نت" في مكاكبة التطكر التكنكلكجي في اإلنتاج اإلعالمي ككيؼ أنو بإمكاف
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صحفي كاحد اليكـ إنتاج عمؿ متكامؿ .فيك يجرم المقابمة ممتقطان صك انر بكامي ار ديجيتاؿ ثـ يعكد إلى االستديك ليفرغ

المادة كالصكرة في حاسكبو الشخصي ،ثـ يطبع الخبر كينزؿ الصكرة كيحررىا ،ثـ يرفع المادة الصكتية كالمادة النصية

كالصكرة عمى المكقع ،كالتي يمكف اف تستخدـ في نشرات األخبار.
كفي  25نيساف  2005انفردت إذاعة "عماف نت" بتقديـ أكؿ خدمتيف مف نكعيما في العالـ العربي ،كىما:
خدمة استقباؿ آخر األخبار مف إذاعة "عماف نت" فكر صدكرىا كبدكف الحاجة إلى الدخكؿ إلى المكقع اإللكتركني
كذلؾ عبر برنامج قارئ يدعى  RSSكالمتكفر مجانان عبر مكقع اإلذاعة.

كالخدمة الثانية ىي الػ  Podcastingكىي إمكانية استقباؿ األخبار الصكتية كتخزينيا عمى جياز المستخدـ فكر

صدكرىا مف اإلذاعة مما يم ّكف المستخدـ مف االستماع إلييا كقتما شاء كبدكف الحاجة لمبقاء عمى شبكة اإلنترنت.

كقد كفرت إذاعة "عماف نت" ىذه الخدمة مجانان لمستمعييا عف طريؽ تنزيؿ برنامج خاص لتخزيف الممفات الصكتية.
كقد فازت إذاعة "عماف نت" بالميدالية الذىبية في مسابقة "أفضؿ مكقع إلكتركني عربي" لعاـ

 2006كذلؾ لتميزىا

باستخداـ تقنية المصادر المفتكحة في بناء مكقع إذاعي عمى اإلنترنت إضافة إلى تصميميا الذم يسيؿ استخدامو

كلتمتعيا بخصكصية المادة اإلعالمية التي تحتكييا كدرجة التفاعمية العالية فييا كجاء الفكز بالمشاركة مع شركة "تماـ
إلكتركني مستخدمة برنامج "كامبسايت" المعتمد عمى المصادر المفتكحة لمبرمجيات.
ة
تؾ" التي تخصصت بإقامة مكاقع

"عمان نت" ودعم اإلعالم المستقل
حصمت "عماف نت" بالتعاقد مع مؤسسة "آيركس" في كاشنطف عمى منحة تنافسية مدتيا ثالث سنكات تيدؼ إلى
تحسيف اإلعالـ المستقؿ في العالـ العربي .كبمكجبيا تقكـ "عماف نت" بالتنسيؽ إلرساؿ صحفييف عرب في بعثة
زمالة جامعية لمكاليات المتحدة األميركي ة  ،كلتكزيع عشر منح لصحفييف عرب إلنتاج أفالـ كثائقية بقيمة إجمالية
 $150,000سنكيان .ففي األكؿ مف شير تشريف األكؿ عاـ

 2006تكجو اثنا عشر صحفيان مف فمسطيف كاألردف

كلبناف كمصر كالسعكدية كالمغرب كتكنس إلى جامعة "نكرث كسترف" في شيكاغك لدراسة مساقات صحفية لمدة أربعة
أسابيع يتبعيا ستة أسابيع مف التدريب العممي في مؤسسات اإلعالـ األميركية الرئيسية .كما تـ اختيار خمسة
صحفييف مف فمسطيف كاألردف كسكريا كلبناف لمحصكؿ عمى منح إلنتاج أفالـ كثائقية في مكاضيع جدلية مف كاقع
المجتمع العربي ،كذلؾ لمدكرة األكلى مف ىذه المنحة حيث سيتـ اختيار خمسة صحفييف آخريف لمدكرة الثانية خالؿ

العاـ .2006
كأكؿ إذاعة عربية عمى اإلنترنت ،ككأكؿ إذاعة مجتمعية أردنية عمى الػ  ،FMساىمت "عماف نت" في تعزيز التجربة
الفتية لإلعالـ المستقؿ في المنطقة ،كبخاصة المسمكع كالمرئي منو .كأرست نمكذجان رائدان لمعمؿ اإلذاعي بسعييا إلى

خدمة مجتمعيا أكالن كأخي انر ،كبتحررىا مف سمات العمؿ اإلعالمي الذم أنشأتو الحككمات كطالما سيطرت عميو إلى

أف اكتفى بدكره ككسيمة دعائية لتركيج سياساتيا ،بؿ كمارس رقابة ذاتية لمحفاظ عمى ىذا الدكر .فمنذ البداية حرص

راديك "عماف نت" عمى استقالليتق عف كؿ مف يحاكؿ السيطرة عميو أك تكجييو بما يخدـ مصالحو،
المجتمع" الذم يخدـ كافة فئاتو كيعكس قضايا كآراء أطيافو المتنكعة.
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ليككف "صكت

تميزت "عماف نت" ببرامجيا كأخبارىا التي تتناكؿ قضايا كمستجدات مف كافة نكاحي الحياة التي تيـ مختمؼ فئات
المجتمع األردني ،كمعالجتيا كتقديميا بتكازف كحياد يضمف العدالة في تمثيؿ كخدمة الجميع .كرغـ الظركؼ المحيطة
المعيقة الستقاللية اإلعالـ ،مثؿ القكانيف كالسياسات الحككمية كالظركؼ االقتصادية كاالجتماعية ،حققت اإلذاعة

أقصى استقاللية ممكنة في نشراتيا كتقاريرىا عبر صناعة أخبار خاصة بيا كمتابعة مستقمة لما تتناقمو كسائؿ
اإلعالـ السائدة ،كذلؾ بإيجاد مصادر معمكمات متنكعة كمتكازنة مف المكاطنيف كنشطاء المجتمع المدني كالمسؤكليف
الحككمييف.

"عمان نت" والمستمعون
بفضؿ ما مقكـ بو راديك "عماف نت" مف استفتاءات أسبكعية حكؿ ميكؿ الرأم العاـ كآرائو ،كمتابعة ىذه النتائج مف
خالؿ مقابالت مع الخبراء كأصحاب االختصاص في المكضكع مدار البحث ،استطاع أف مستقطب جميك انر كاسعان مف

الشباب في األردف كخارجو نظ انر لقدرتو عمى التجديد ألف الشباب أكثر الفئات العمرية قدرة

الحاسكب كاإلنترنت .كيبمغ معدؿ عدد اؿمتصفحيف ؿمكقع "عماف نت" أكثر مف مميكنيف شيريان.

13

عمى التعامؿ مع

التطمعات
كبينما نحتفؿ بالعاـ السادس ؿ "عماف نت" فقد سألنا الكثيركف :ماذا بعد ذلؾ؟ بدايةن نقكؿ إننا سنتابع ما بدأنا بو مف
تزكيد جميكرنا بمصدر بديؿ لممعمكمات ،صادؽ يتصؼ بالمينية الصحفية.

كستستمر "عماف نت" باستخداـ مكقعيا اإللكتركني كاذاعتيا عمى الػ FMلمتطكير كالتعمـ كتكسيع حدكد التعبير الحر.
نأمؿ أف نتمكف مف تكسيع نشاطاتنا في األردف كالدكؿ العربية المحيطة .ففي األردف نتطمع إلى التطكير كالمشاركة
كأحيانان تأسيس محطات إذاعية تشاركنا معتقداتنا كأفكارنا بخصكص اإلعالـ المستقؿ كالمجتمعي .كما سنستمر في

المشرع األردني إلجراء تغييرات في قكانيف اإلعالـ مف أجؿ تقميص المعكقات كاالنفتاح عمى مزيد
محاكلة كسب تأييد
ّ
مف المحطات اإلذاعية المستقمة كالتخفيؼ مف الرسكـ الباىظة المطبقة لتراخيص اإلذاعات ،كباألخص فيما يخص
فعاؿ في تكحيد جيكد اإلعالمييف كأصحاب اإلعالـ المستقؿ في األردف
اإلذاعات المجتمعية .كما نأمؿ بمعب دكر ّ
مف خالؿ إنشاء نقابات كنكاد كاتحادات ىدفيا رفع شأف السمطة الرابعة.
كاذا تكممت جيكدنا بالنجاح في إدخاؿ محطات راديك مجتمعية في األردف ،فإننا نرغب في إنشاء شبكة ليذه المحطات
جميعيا بيدؼ تبادؿ المحتكل .كما ف تطمع بشكؿ خاص إلنشاء ككالة أخبار إذاعية مستقمة يتـ تجميع محتكاىا مف
مختمؼ المحطات المشاركة ثـ إعادة تكزيعيا عمييـ بشكؿ متكامؿ بحيث تتكفر لدييـ إمكانية الكصكؿ إلى مادة

األخبار المحمية كنشرات األخبار اإلذاعية عمى مستكل المممكة.

إضافة إلى كؿ ذلؾ ،نتكقع أف نستمر في ميمتنا بتكفير التدريب الفني كاإلعالمي لزمالئنا اإلعالمييف في األردف
كالعالـ العربي.
إف إعالـ المكاطف (أك المكاطف اإلعالمي) ىك حيز آخر نأمؿ أف نتكسع فيو في السنكات المقبمة .ربما

المكاطنيف عمى أسس الصحافة كاعطائيـ األثير أك بإنتاج برامج المدكنات

بتدريب

(البمكغ  )Blogsأم تدكيف المذكرات

الخاصة عمى اإلنترنت كاتاحتيا لمجميكر ،كذلؾ بأف نجمع بيف صفحات (البمكغ  )Blogsعمى اإلنترنت كبثيا عمى
اليكاء مف خالؿ قراءتيا كالتعميؽ عمييا كاجراء المقابالت مع أصحاب تمؾ المكاقع كالسماح ليـ باستخداـ األثير
ليقدمكا آراءىـ.
كسنكاصؿ العمؿ عمى تكسيع مشركع المراقبة اإلعالمية المينية

ليشمؿ أكبر عدد ممكف مف المؤسسات اإلعالمية

العربية ،كأف نمتمؾ الفرصة إلنتاج برنامج يرصد المحطات الفضائية العربية ككذلؾ المؤسسات اإلعالمية االلكتركنية
األردنية مف إذاعات كتمفزيكنات كمكاقع إعالمية عمى االنترنت.
إف حممنا اآلخر ىك أف ننتج راديك أخبار ساخرة .فالعالـ العربي يفتقر إلى استخداـ الفكاىة ككسيمة لنقد السياسييف
كاألخبار السياسية .إف برنامجان تيكميان لألخبار مف شأنو أف يككف أداة ناجحة لإلصالح بكاسطة النقد الككميدم
لمسياسييف.

14

كبينما تجنبنا لكقت طكيؿ استعماؿ شبكة االنترنت لعرض الفيديك فإننا نشعر اآلف أف نجاح عركض الفيديك القصيرة
ثـ
سيكفر فرصة لمخكض في حقؿ إعالمي شديد الجاذبية .ربما نبدأ بيذا مف خالؿ إدخاؿ تصكير الفيديك كمف َّ

عرض تقارير الفيديك عمى اإلنترنت كمنيا ننطمؽ إلى تطكير فكرة عرض برامجنا اإلذاعية الحية عمى فيديك اإلنترنت.
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