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ــراز جوانــب التنميــة يف دولهــا،  تســهم الصحافــة الخليجيــة يف إب

وتســهم بــدور فاعــل يف حركــة اإلصــاح والتنويــر، وتقويــم أســاليب 

ــاركة  ــك املش ــا يف ذل ــي. رائده ــي والحكوم ــن األه األداء يف القطاع

يف إنقــاذ املجتمــع مــن أمراضــه املســتوطنة أو الوافــدة، فكانــت عــى 

ــا  ــات وم ــلبيات وإيجابي ــن س ــه م ــا في ــكل م ــع ب ــرآة املجتم ــدوام م ال

ــة  ــا بالدول ــا ارتباطه ــات. ومل مينعه ــوق وواجب ــن حق ــه م ــا علي ــه وم ل

وخضوعهــا لألنظمــة والقوانــن الحكوميـــة مـــن التفـــوق فـــي أدائهـــا 

لرســالتها اإلعاميــة والتثقيفيــة، ومــا تلــك األنظمــة والقوانــن، ســوى 

تأطــر للعمــل الصحفــي لضــان عــدم خروجــه عــن مســاره الصحيــح. 

ــالتها،  ــة لرس ــت وفيـّ ــه ظلـّ ــذا التوجـ ــعودية يف ه ــة الس والصحاف

حريصــة عــى انتائهـــا الـــوطني والقـــومي والدينــي، آخـــذة بأســباب 

التطـــور فـــي مجاالتهـــا اإلداريـــة والتحريريــة والفنيــة، مســتفيدة مــن 

التقنيــات الحديثــة يف عــامل الصحافــة، ولقــد حظيــت الصحافــة 

الســعودية برعايــة خاصــة مــن خــادم الحرمــن الرشيفن، واســتطاعت 

خــال العقديــن املاضيــن تحقيــق الكثــر مــن اإلنجــازات اإلعاميـــة 

الواضحــة، وحققــت نقلــة نوعيـــة ملحوظـــة مّكنتهــا مــن املنافســة مــع 

أقــدم الصحف العربية وأكرثها انتشــاًرا، نتيجـــة األنظمـــة والترشيعات 

التـــي صـــدرت لتطـــوير الخـــدمة اإلعامية يف بادنا، مبا فيها الخدمة 
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الصحفيــة، وذلــك مــن خــال:

السياســة اإلعاميــة الصــادرة بقــرار مجلس الــوزراء رقــم 69	 وتاريخ . 	

0/20	/402	هـ.

ــوزراء رقــم 		2 . 2 ــادر بقــرار مجلــس ال ــرش الص ــام املطبوعــات والن نظ

وتاريــخ 	/9/	42	هـــ.

نظــام املؤسســات الصحفيــة الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 28	 . 	

وتاريخ 422/4/25	هـ .

ومل تكــن البدايــات الفعليــة للصحافــة الســعودية ســوى جهــود 

فرديــة بدافــع الطمــوح لخــوض هــذا الغــار املحفــوف باألخطــار 

واملحاذيــر واملمنوعــات، ومــع ذلــك أثبتــت تلك البدايــات أنهــا الخطوة 

الصحيحــة يف مشــوار األلــف ميــل. فظهــرت بعــض الصحــف التــي مل 

تكــن تخضــع ملفاهيــم الصحافــة الحديــث، ولكنهــا أفضــت بأصحابهــا 

إىل ولــوج هــذا العــامل والبــدء فيــه مــن حيــث انتهــى اآلخــرون. وميكــن 

ــي:  ــل ه ــاث مراح ــعودية إىل ث ــة الس ــور الصحاف ــل تط ــيم مراح تقس

� مرحلة البدايات.	

� مرحلة صحافة األفراد.	

� مرحلة صحافة المؤسسات.	

يف البدايــات تولــت الدولــة وضــع حجــر األســاس لصناعــة صحفيــة 

ــرى( يف 5	  ــدة )أم الق ــدرت جري ــا أص ــد عندم ــا بع ــأنها في ــا ش كان له

ــذت  ــد اتخ ــمرب( 924	م وقـ ــق 2	 )ديس ــادى األوىل 	4		هـــ املواف ج

لـِـَك أَْوَحيَْنــا إِلَيْــَك قُرْآنـًـا َعَرِبيًّــا لِّتُنــِذَر أُمَّ  شــعاًرا لهــا اآليــة الكرميــة : }وَكََذٰ

الُْقــَرٰى َوَمــْن َحْولََهــا{ ومــع أن )أم القــرى( هـــي الجريــدة الرســمية للدولة، 

لكنهــا يف بداياتهــا مل تقتــر عــى نــرش القوانــن واألنظمــة واألخبــار 

الرســمية وقــرارات مجلــس الــوزراء وإعانــات املحاكــم الرشعيــة كــا 

هــو وضعهــا الحـــايل، ولكنهـــا ركــزت عــى جانبیــن هامیــن:
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� أن تكون أداة للتفاهم بين العالمين العربي واإلسامي.	

� أن ينصــب جــّل اهتمامها على الناس مما يصلــح لهم أمر دينهم 	
ودنياهــم وكانــت صفحاتهــا تمتلــئ بأخبــار األدب والبحــوث 

والمقاالت الدينية واالجتماعية والسياسية.

ــي  ــات الت ــض املج ــور بع ــرى( ظه ــدة )أم الق ــدور جري ــبق ص وس

ــد  ــدر يف العه ــا ص ــا م ــاز، ومنه ــة يف الحج ــو الصحاف ــا مؤرخ ــم به اهت

ــا  ــاق حديثن ــل يف نط ــا ال يدخ ــمي، م ــد الهاش ــم يف العه ــاين ث العث

عــن الصحافــة الســعودية، وأعقـــب ظـهـــور )أم القـــرى( صـــدور بعـــض 

ــد. ــا بع ــا في ــى ذكره ــنأيت ع ــي س ــة الت ــات الحكومي املج

 وإذا تجاوزنــا مرحلــة البدايــات نجــد أنفســنا أمام مرحلتــن هامتن 

مرت بهمـــا الـــصحافة السعودية همـا: مرحلـة صـــحافة األفراد، ومرحلة 

ــن  صحافــة املؤسســات، وللمرحلتــن حســناتها وســيئاتها إذ ال ميكـ

ونـحـــن نـــرى النجاحـات التـــي حققتهـا صـــحافة املؤسسات أن ننىس 

جهــود أولئــك النفــر الذيــن ضحــوا وغامــروا وصــربوا وصابــروا لخــوض 

غمـــار الـــصحافة، والتصــدي لكـــل اإلحباطـــات والعراقيـــل والظــروف 

ــرب  ــنوات الح ــة يف س ــة، وخاص ــا الصحاف ــت له ــي تعرض ــية الت القاس

العامليــة الثانيــة، عندمــا شــح الــورق وأدوات الطباعــة، فعــاين أصحاب 

الصحف الكثيـــر مـــن اإلشــكاليات واملشــكات اإلداريـــة واملالية.

ــات  ــة أي مابس ــف نتيج ــر للتوق ــراد تضط ــة األف ــت صحاف وإذا كان

ــاحب  ــي الغالـــب صـ ــو فـ ــا رئيــس تحريــر الصحيفــة ـ وهـ يتعــرض لهـ

ــأزق،  ــذا امل ــن ه ــت م ــد خرج ــات ق ــة املؤسس ــإن صحاف ــا ـ ف امتيازه

ــا ال يـــؤدي بالــرورة إىل  ألن تغيــر رئيــس تحريــر إحـــدى مطبوعاتهـ

توقفهــا، خاصــة وأن كل املؤسســات الصحفيــة لديهــا مــن أعضائهــا مــن 

هــو مؤهــل لهــذه املهمــة، إذ ضمــت املؤسســات الجديــدة يف عضويتهــا 

معظــم إن مل نقــل كل أصحــاب صحــف األفــراد والعاملــن فيهــا وغرهم 

مــن األعضــاء الذيــن تتوفــر فيهــم الكفــاءة والتأهيــل العلمــي. 
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وكانــت البدايـــة لـــصحافة األفراد فـــي عـــام 50		هـــ/ إبريـــل 2	9	م 

عندمــا صــدرت يف مكــة املكرمــة صحيفــة )صــوت الحجــاز( وهــي أول 

جريــدة أهليــة، مل تلبــث أن تحـولـــت إىل )البــاد الســعودية( ومنهــا إىل 

)البــاد( التــي تصــدر يف جــدة حاليًــا.

أمــا جريــدة )املدينــة املنــورة( فقــد صــدرت يف طيبــة الطيبــة يف 

محــرم 56		هـــ / إبريــل 7	9	م واســتمر صدورهــا حتــى اآلن يف جــدة. 

ثــم تــوايل بعــد ذلــك صــدور الصحــف الســعودية كالتــايل:

� جريدة )اليمامة( فـي الـريـاض فـي ذي الحجة 72		هـ/ أغسطس 	
	95	م ثم تحولت إلى مجلة.

� جريدة )أخبـــار الظـهـــران( فـــي الـدمـــام فـــي جمادى األولى 	
74		هـ / ينـــاير 954	م وهـي أول جريـدة تـــصدر في المنطقـة 

الشرقية، واحتجبت عام 	8		هـ.

� جريدة )الفجر الجديد( في رجب 74		هـ/ إبريل 954	م واحتجبت 	
في سنتها األولى، وكان صدورها في المنطقة الشرقية. 

� جريدة )حـــراء( فـــي جمـــادى األولى 76		هـ/ ديسمبر 956	م 	
ودمجت فيما بعد مع جريدة )الندوة( في مكة المكرمة. 

� جريــدة )عرفــات( في 77		هـ / ديســمبر 957	م ثــم دمجت مع 	
جريدة )الباد السعودية( التي أصبح اسمها )الباد(.

� جريدة )األضواء( في ذي الحجة 77		هـ/ يونيو 957	م في جدة 	
وتوقفت عن الصدور في العام التالي. 

� جريدة )الندوة( في مكة المكرمة شعبان 77		هـ / فبراير 958	م 	
وال تزال تصدر. 

� جريــدة )الخليج العربي( في أواخر 77		هـ/957	م في مدينـــة 	
الخبـــر بالمنطقة الشــرقية، واحتجبـــت إثـــر صـــدور نظـــام 

المؤسسات الصحفية عام 	8		هـ. 

� جريدة )عكاظ( في الطائف في ذي الحجة 79		هـ/ مايو 960	م 	
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وال تزال تصدر ولكن في مدينة جدة. 

� أمـــا علـــى مستوى اإلصـــدار باللغة اإلنجليزيـــة فقـد شـهدت 	
المنطقة الشرقية ظهور أول جريدة SUN AND FLARE في 948	م. 

� كمــا أصدرت أرامكو مجلة )عالم أرامكــو( باللغة اإلنجليزية عام 	
79		هـ / 959	م. 

ــدور  ــاب ص ــدرت يف أعق ــد ص ــات فق ــدار املج ــال إص ــا يف مج أم

جريــدة )أم القــرى( مجلــة )اإلصــاح( يف صفــر 47		هـــ/ أغســطس 

928	م يف مكــة املكرمــة، لتكــون ثــاين إصــدار صحفــي يف ظــل العهــد 

ــن  ــة ومل يك ــع الديني ــة باملواضي ــذه املجل ــت ه ــد اهتم ــعودي، وق الس

األدب أو السياســة ضمــن اهتاماتهــا، وتوقفــت عــن الصــدور بعــد 

ــن.  عام

وفيــا يــي أســاء املجــات التــي صــدرت منــذ بدايــات الصحافــة 

الســعودية:

� مجلــة )المنهل( شــهرية صــدرت فــي المدينة المنــورة في ذي 	
الحجــة 55		هـ / فبراير 7	9	م ثم اســتقر صدورها في جـــدة، 
وهـي بعـد جريدة )أم القرى( مـن أقـدم المطبوعـات الصحافية 

التي واظبت على الصدور إلى وقتنا الحاضر.

� مجلة )النداء اإلســامي( وهــي مجلة علمية دينيــة اجتماعية 	
صدرت في مكة المكرمـة بـاللغتين العربية والماويـة فـي ربيع 
اآلخـــر 56		هـ / يونيـو 7	9	م، وتوقفـت بـسبب ظروف الحرب 

العالمية الثانية.

� مجلــة )الحج( شــهرية صــدرت في مكة المكرمة فـــي رجـــب 	
66		هـ/ 947	م ومـــا زالت تـصدر باســـم )التضامن اإلسامي( 

وتتولى إصدارها وزارة الحج. 

� مجلــة )قافلة الزيت( شــهرية وبدأت الصدور عــام 	7		 هـ ثم 	
تحول اســمها إلى )القافلة( منذ عام 402	هـ / 	98	م وهي تصدر 
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عن شركة أرامكو السعودية. 

� مجلــة )الرياض( شــهرية صدرت فــي مدينة جدة في شــعبان 	
	7		هـ/ إبريل 954	م ولـم تلبث أن احتجبـت فـي العـام التالي، 

وهي أول مجلة مصورة تصدر في المملكة العربية السعودية.

� مجلة )اإلذاعة( شهرية وصدرت في جدة في ربيع اآلخرة 	7		هـ 	
/ ديسمبر 954	م عن المديرية العامة لإلذاعـة والصحافة والنشر، 
وبعد افتتاح التلفزيون صـــارت تســمى )اإلذاعــة والتلفزيون( 
وتوقفت عن الصدور في 87		هـ/ 967	م لتعود مؤخرًا وبمستوى 

أفضل باسم )اإلعام(. 

� مجلــة )األســبوع التجاري( أســبوعية في مدينة جــدة جمادى 	
األولى عام 82		هـ/ أكتوبر 962	م ولم تعمر طوياً 

� مجلة )اإلشــعاع( شــهرية في مدينــة الخبر في محــرم 75		هـ 	
وتوقفت في السنة الثانية من صدورها.

� مجلة )الرائد( في مدينة جدة ربيع األول 79		هـ / سبتمبر 959	م 	
وتوقفت بعد صدور نظام المؤسسات الصحفية. 

� مجلة )الروضة( لألطفال في مكة المكرمة في ربيع األول79		هـ 	
/ أكتوبر 959	م ولم تعمر طويًا. 

� مجلــة )قريش( في مكــة المكرمة وصدرت في جمــادى األولى 	
79		هـ / نوفمبر 959	م وتوقفـت بعـد صـدور نظـام المؤسسات 

الصحفية. 

� مجلـة )الجزيرة( صـدرت فـي الريـاض فـي ذي القعـدة 79		هـ / 	
إبريل 960	م ثم تحولت إلى جريدة مع صدور نظام المؤسسات 

الصحفية.

� مجلــة )راية اإلســام( وهي مجلــة دينية صدرت فــي الرياض 	
في ذي الحجة 79		هـ / مايــو 960	م لكنها توقفت بعد فترة من 

صدورها.

� مجلة )المعرفة( صدرت في الرياض في شــعبان 79		هـ/ فبراير 	
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960	م ثــم توقفــت لتعاود الصــدور في رجب 7	4	هـــ / نوفمبر 
996	م حيث ال تزال تواصل الصدور شهريًا. 

� مجلـة )القبس( التـي أصـدرها األستاذ سعد الدريبي عـام	9		هـ 	
وصدر منها عددان.

وقبـــل صـــدور نظـــام املؤسســات الصحفيــة عـــام 	8		هـــ / 964	م 

ــة  ــة قوي ــاد صحاف ــدف إيج ــج به ــة دم ــراد عملي ــة األف ــهدت صحاف ش

وقــادرة عــى أداء رســالتها اإلعاميــة يف كل منطقــة، حيــث اندمجــت 

ــوت  ــك )صـ ــل ذلـ ــمها قبـ ــان اسـ ــذي كـ ــريدة )البــاد الســعودية( الـ جـ

الحجــاز( مــع جريــدة )عرفــات( يف مدينـــة جـــدة وصدرتــا تحــت اســم 

جريدة )الباد( فـــي رجـــب 78		 هـ / ينـــاير 959	م. وفـــي مكـة املكرمة 

تــم دمــج جريــدة )حـــراء( وجريــدة )النــدوة( وتــم اإلبقــاء عــى اســم 

ــر  ــب 78		هـــ/ يناي ــدأت يف رج ــي ب ــدة الت ــدة الجدي ــدوة( للجري )الن

959	م.

وشـهـــد عـــام 	8		هـ / 964	م صـــدور نظـــام املؤسســات الصحفية 

ــد  ــعودية وق ــة الس ــخ الصحاف ــن تاري ــة م ــة الثالث ــك املرحل ــل ذل وميث

البدايــات حيــث ظهــرت  أرشنــا إىل املرحلــة األوىل وهــي مرحلــة 

الجريــدة الرســمية )أم القـــرى( وبعـــض املجـــات الحكوميــة، ثـــم 

املرحلــة الثانيـــة وهـــي صحافــة األفــراد أو مرحلــة الكــرثة الصحافيــة 

التــي أدت إىل الدمــج. 

ونأيت إىل املرحلة الثالثـة التـي بـدأت مـع صـدور نظـام املؤسسات 

الصحفيــة، بعــد أن رأت الدولــة أن صــدور صحيفة واحــدة قوية وقادرة 

عــى املنافســة خــر مــن عــرشات الصحــف التي تصدر مبســتوى أقـــل، 

ال يـــرشّف أصحابهــا وال يــرشّف ســمعة الصحافــة الوطنيــة. وقــد قــرر 

ــا إىل  ــف وتحويله ــة للصح ــازات الفردي ــاء االمتي ــوزراء إلغ ــس ال مجل

ــات.  ــف الطبق ــن مختل ــون م ــا املواطن ــرك فيه ــة، يش ــات أهلي مؤسس

وقـــد نـــص البيـــان الرســمي لــوزارة اإلعــام الصــادر بهــذا الشــأن : )إن 
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ــتوى  ــوض مبس ــة إىل النه ــتها الرامي ــا يف سياس ــتمراًرا منه ــة اس الدول

صحافتنــا إىل املســتوى الائــق واملــرشف، ومتكينهــا مــن أداء دورهــا 

املثمـــر فـــي توجيـه الـــرأي العام توجيهـا يحقـق الغايـــة مـن وجودهـا، 

فقـــد رأت أن تعـــزز كيانهـا، وتعهـد بامتيـاز الـصحف واملجات الصادرة 

يف البــاد إىل مجموعــة مــن املواطنــن املؤهلــن ملارســة هــذا 

العمــل التوجيهــي الهــام، ويكــون لــكل مجموعــة وجـــود منظــم بأخــذ 

شــكل املؤسســة األهليــة أو الرشكــة األهليــة، دون أن يكــون للدولــة أي 

ارتبــاط بهــا إاّل مبــا متليــه املصلحــة العامــة ويف حــدود مــا يقــي بــه 

النظــام(.

وقــد أدى صــدور نظــام املؤسســات الصحفيــة إىل قيام املؤسســات 

ــة التالية:  الصحفي

� مؤسسة الباد للصحافة والنشر فـي جـدة وتصدر عنهـا جريدة 	
)الباد( ومجلة )اقرأ(.

� مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر في الرياض وتصدر 	
عنها صحيفة )الجزيرة( و)المسائية(.

� مؤسسة الدعوة اإلسامية للصحافة والنشر في الرياض وتصدر 	
عنها مجلة )الدعوة(.

� الشــركة الشــرقية للطباعة والصحافة في الدمــام وتصدر عنها 	
مجلة )الشرق(. 

� مؤسسة عكـاظ للصحافة والنشر فـي جـدة وتصدر عنها صحيفة 	
يومية بالعربيـــة هـــي )عكاظ( وباإلنجليزيـــة هـــي )ســعودي 

جازيت(.

� مؤسســة المدينــة للصحافة فــي جـــدة وتصدر عنهــا جريدة 	
)المدينة( و)ملحق األربعاء األسبوعي(. 

� مؤسســة مكة للطباعة واإلعــام في مكة وتصــدر عنها جريدة 	
)الندوة(.
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� مؤسســة اليمامة الصحفية فــي الرياض وتصــدر عنها جريدة 	
)الريــاض( ومجلــة )اليمامة( وجريــدة باللغــة اإلنجليزية هي 

)رياض ديلي( وسلسلة )كتاب الرياض(.

� دار اليــوم للصحافة والنشــر في الدمــام وتصدر عنهــا جريدة 	
)اليوم(.

� مؤسســة الوطن في منطقة عســير التي بدأت إصــدار جريدة 	
)الوطن(.

وبعـــد صـــدور نظـــام املؤسسات الصحفية صدرت بعـــض املجات 

والدوريــات الثقافيــة التــي أسهمـــت بجهــد وافـــر يف إنعــاش الحركــة 

الثقافيــة يف البــاد، ونقلت صوت املثقف الســعودي إىل أفـــاق واســعة 

ومســاحات شاســعة، وقدمــت منــاذج مرشفــة مــن أدبنــا املحــي للقارئ 

العــريب. وهــي غــر تابعــة ألي مؤسســة صحفيــة ومــن هــذه املجــات 

والدوريات:

� العرب: مجلة شــهرية أصدرها في الرياض حمـــد الجاســر )دار 	
اليمامــة للبحــث والترجمة والنشــر( منذ شــهر رجــب 86		هـ/ 

سبتمبر 966	م.

� الفيصل: مجلـة شـهرية تصدرها دار الفيصل الثقافيـة بالرياض 	
منذ شهر رجب عام 97		هـ / 977	م. 

� المجلة العربية: مجلة شــهرية تصدرها وزارة التعليم العالي في 	
الرياض منذ شهر رجب 95		هـ / 975	م. 

� أطال: مجلة تصدرها إدارة اآلثار والمتاحف في وزارة المعـارف 	
منذ عام 97		هـ / 977	م.

� أهــًل وســهًل: مجلـــة شـــهرية تصدرها الخطـــوط العربيـــة 	
السعودية فـــي جـدة مـنـذ عـام 97		هـ /977	م، وتعتبر امتداًدا 
لمجلــة الجناح األخضر التي صدرت في الفترة من عام 87		هـ / 

966	م وتوقفت عـام 97		هـ /977	م.
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� الخفجــي: مجلـــة شـهـريـــة تـــصدرها شــركة الزيــت العربية 	
المحدودة بالخفجي منذ عام 90		هـ / 	97	م. 

� عالم الكتب: مجلة فصلية متخصصة في قضايا الكتـاب والنشر، 	
تـصدر عن دار ثقيـف للنشر والتألـيـف بالـرياض منذ عـام 400	هـ 

)صدر العدد األول في رجب 400	هـ / مايو 980	م(.

� الحرس الوطني: مجلة صدرت عن إدارة العاقات العامة برئاسة 	
الحرس الوطني بالرياض بشكل فصلي في رجـــب عـام 400	هـ/ 
980	م، ثـــم تحولت إلـى إصـــدار شهري ابتداًء مـن رجـب عـام 

404	هـ/984	م.

� الرابطة: مجلة شــهرية تصدر منذ عام 402	هـ/ 982	م عن رابطة 	
العالم اإلسامي. 

� الجيل: مجلة شهرية ثقافية عامة تصدرها الرئاسة العامة لرعاية 	
الشــباب بالرياض منذ شهر جمادى األولى 	40	هـ/ 	98	م. ثـــم 

صـدرت بعـد ذلـك نـصف شهرية.

� التوبــاد: مجلة تصدرهــا الجمعيــة العربية الســعودية للثقافة 	
والفنون بالرياض، وتهتم باإلبداع والفكـــر، صـــدر عددها األول 
في شهر المحـرم مـن عـام 408	هـ وقبلـه صدر عدد تجريبي في 

ربيع األول من عام407	هـ/ 987	م.

� الـدارة: مجلـة فـصلية تـصدرها دارة الملك عبدالعزيز بالرياض. 	
صــدر عددها األول في شــهر ربيــع األول عام 95		هـــ / مارس 

975	م.

وهنــاك العديــد مــن الدوريــات التــي تصدرهــا األنديــة األدبيــة وهــي 

دوريــات تهتــم باإلبداعــات الشــعرية والقصصيــة والدراســات والبحوث 

األدبيــة والنقديــة. ومنهــا:

� في المنطقة الشرقية )دارين الثقافية(.	

� في أبها )بيادر(. 	
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� في حائل )رؤى(.	

� في الرياض )قوافل(.	

� فـي جـدة )نوافــذ( للترجــمة و)عامـات( للنقـد و)عبقـر( للشعر 	
و)جذور( للتراث و)الراوي( للقصة.

� الطائف )عكاظ(.	

� في المدينة المنورة )العقيق(.	

� في مكة المكرمة )البلد األمين(.	

� في الباحة )المنتدى(. 	

� في تبوك )أفنان(.	

وإىل جانــب هــذه الدوريــات هنــاك العديــد مــن املجــات الشــهرية 

والفصليــة الحكوميــة واألهليــة التــي مل يــرد ذكرهــا. ومنهــا املجــات 

التابعـــة لـــبعض الــوزارات والغــرف التجاريــة والصناعيــة وبعــض 

ــة. ــرشكات األهلي ــات وال املؤسس

وقــد أدى قيــام املؤسســات الصحفيــة إىل تطــور مفهــوم الخدمــة 

الصحفيــة مــن حيــث االهتــام بالخــرب والصــورة، واالســتعانة مبراكــز 

املعلومــات ووكاالت األنبــاء، والتغطيات امليدانية للمناســبات الوطنية 

والقوميــة، والوصــول إىل قلــب األحــداث ومتابعتهــا، واتســاع أفــق فهم 

حريــة الصحافــة مــن حيــث هـــي حـــق وواجــب، مكســب ومســؤولية، 

ومــا يســجل للصحافــة الســعودية:

� عـدم الخـروج علـى اآلداب العامـة وقواعـد الـشريعة اإلسامية. 	

� المســاهمة في حركــة التنمية واإلصــاح االجتماعــي والتنوير 	
الثقافي.

� االعتمـــاد علـــى الكفــاءات الوطنيـــة فـــي كوادرهـــا الفنيـــة 	
والتحريرية واإلدارية. 

� تحديث آليات العمل، واالستفادة من تقنيات الطباعة الحديثة، 	
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وإنجــازات ثــورة المعلومات واالتصــاالت، واالهتمــام بتدريب 
العاملين فيها.

ــة  ــه )السياس ــصت عليـ ــا نـ ــة ملـ ــات ترجمـ ــذه اإليجابي ــاءت ه وج

اإلعاميــة( للدولــة التــي وضعهــا املجلــس األعــى لإلعــام ومتــت 

املوافقـــة عليهـا بقـــرار مجلـس الـوزراء رقـم 69	وتـــاريخ 0/20	/402	هـ 

ومـــن ذلـــك مـــا ورد فـــي املـــادة األوىل مــن هــذه السياســة: 

)يلتـــزم اإلعام السعودي باإلسام فـــي كـل مـا يـصدر عنـه ويحافظ 

عــى عقيــدة ســلف هــذه األمــة ويســتبعد مــن وســائله جميعهــا كل مــا 

يناقــض رشيعــة اللــه التــي رشعهــا للنــاس(.

� وفــي المــادة الخامســة والعشــرين: )يعتمد اإلعام الســعودي 	
علــى الموضوعية في عرض الحقائق والبعـــد عـــن المبالغـــات 
والمهاترات ويقـــدر بعمـق شـرف الكلمـــة ووجوب صيانتها من 
العبث ويرتفع عن كل ما من شأنه أن يثير الضغائن ويوقظ الفتن 

واألحقاد(. 

� وفــي المادة السادســة والعشــرين: )حرية التعبير في وســائل 	
اإلعام الســعودي مكفولـــة ضـــمن األهداف والقيم اإلسامية 

والوطنية التي يتوخاها اإلعام السعودي(. 

� وفي المادة الثامنة والعشــرين: )تؤكد السياســة اإلعامية على 	
أهميــة إعداد الطاقات البشــرية. الخبيرة المثقفــة القادرة على 
تحقيق أهداف اإلعام السعودي. وتعهد هذه الطاقات بالتدريب 

والتقويم المستمرين(. 

ــود  ــور املنش ــق التط ــن تحقي ــعودية م ــة الس ــت الصحاف ــد متكن وق

يف الشــكل واملضمــون، وإن كـــان الطمـــوح أكــرب مــن ذلــك. ومــن أبــرز 

مامــح هــذا التطــور األخــذ باملفاهيــم الحديثــة للصحافــة مــن حيــث 

هي خدمـــة إعامية وإعانيـــة، واختفت تلك املطـــوالت مـــن املقاالت 

األدبيــة واالجتاعيـــة التـــي كنـــا نقرؤهــا عــى الصفحــات األوىل مــن 

الصحــف، ليحــل محلهــا الخــرب والصــورة والتعليــق الســيايس والتحليل 
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اإلخبـــاري، وتحولـت الـصحافة مـن اآلراء واألفكـــار واملقاالت املطولة 

إىل األخبــار واملتابعــات والتغطيــات الصحفيــة. واقتــرت تلــك اآلراء 

واألفكـــار عــى بعض الزوايـــا الـــصغرة دون أن تحتـــل صفحــات كبرة 

املحليــة  املعالجــات  مــن  الســابق. وانطلقــت  يف  الحــال  كان  كــا 

واإلقليميــة، إىل طــرح ومناقشــة القضايــا العامليــة واإلنســانية العامــة 

دون أن تتخــى عــن رســالتها تجــاه مجتمعهــا. وميكــن القــول إن نظــام 

املؤسســات الصحفيــة قــد حقــق ضمــن مــا حقــق: 

� تغطيــة األحــداث العالميـــة عـــن طـريـــق األخبـــار والتقارير 	
والتحقيقـات والمقابات مـن خـال تقـارير المراسلين ووكاالت 

األنباء العربية والعالمية.

� أخذت المقالة اليومية ـ التي يعلق كاتبوها على مجريات الحياة 	
اليومية ـ شــكًا جديًدا وتطور مضمونها ليعبر عن هموم الناس 

وتطلعاتهم وآمالهم. 

� استكتاب عدد من الكتاب العرب المرموقين ليشاركوا في الكتابة 	
في هذه الصحف. 

� ظهرت التعليقات المباشــرة والتحليات لألحداث العالمية التي 	
يكتبها الكتاب المحليون وغيرهم.

� أخــذت الصحف والمجات شــكًا جديــًدا باهتمامهــا باإلخراج 	
الفني والتبويب وفق أحدث مدارس اإلخراج العالمية. 

� إدخــال الكاريكاتيــر ســواء المحلــي أو العالمي إلــى الصحف 	
والمجات. 

� تنـــوع المـــادة الصحفية لتناســـب تطـــور الحـــياة المعيشية 	
واهتمامـــات النـــاس، فأصبــح هنـــاك االقتصــاد، واالجتمــاع، 
والطـب، واإلدارة العامة واإلحصاء والرياضـة واألدب، والسياسة 

والفن وغيره. 

� االهتمــام باإلعــان التجاري وذلــك بإخراجه في صورة شــيقة 	
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وجذابـــة مـــع تنظيم حمــات إعانيــة وخصوًصا للمنتجـــات 
الوطنية.

وجـــاء النظـــام الجديــد للمؤسســات الصحفيــة والصــادر بقـــرار 

مجلـس الـوزراء رقـم 28	وتـاريخ 422/4/25	هـ ليكـرّس كـل اإليجابيات 

ــدة  ــا جدي ــا آفاقً ــح أمامه ــعودية، وليفت ــة الس ــا الصحاف ــي حققته الت

لألخــذ بأســباب التطــور. وقــد نــص يف الفقــرة )ب( مــن املــادة الثانيــة 

أن: )املؤسســة منشأة خاصـــة هـــدفها إصدار مطبوعات دورية، يكـــون 

رائـــدها خدمـــة املجتمـــع بنـــرش الثقافــة واملعرفــة، ملتزمـــة الـــصدق 

ــات(.  ــن مطبوع ــدره م ــا تص ــة يف كل م واملوضوعي

وقـــد قـــدمت الدولـــة الكثيـر ملـــساعدة هـــذه املؤسسات مبـا يكفل 

لهــا مزيــًدا مــن التقــدم واالزدهــار، ومــن ذلــك: 

� نقــل الصحــف والمجــات المحلية مجانًــا بواســطة الخطوط 	
السعودية إلى مختلف مناطق المملكة وخارجها. 

� إعفاء كل مستلزمات الطباعة من ورق وأحبار وأفام وغيرها من 	
الرسوم الجمركية.

� تقدم الحكومة معونة سنوية للصحف والمجات السعودية كافة 	
مباشــرة وغير مباشرة سواء مادية أو باالشتراك في المطبوعات 

المحلية ألجهزة الدولة داخليًا وخارجيًا. 

� تقديم منح أراضي للمؤسسات الصحفية لبناء مقار لها. 	

� تقديم قروض للمؤسســات الصحفية للمساعدة في تجهيز هذه 	
المقار. 

� توفيــر خدمات وكاالت األنبــاء للصحف وإمدادهــا بالصور عن 	
األحداث المحلية. 

� إتاحة الفرصـــة للـــصحفيين للمشاركة في تغطيـــة األحـــداث 	
الهامــة المحلية واإلقليميــة والدولية وتحمل تكاليف ســفرهم 

وإقامتهم. 
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وهنـــاك املجلس األعى لإلعـــام الـذي يـــصدر الترشيعات واألنظمة 

الخاصــة باإلعــام الســعودي مبــا يف ذلــك الصحافــة وهــو عى مســتوى 

الــوزراء وخــرباء اإلعام. 

وقــد تكــّون )مجلــس املديريــن العامن ورؤســاء التحريــر( ملعالجة 

شــؤون وشــجون الصحافــة، وتنســيق نشــاطات املؤسســات الصحفيــة 

وتعاماتهــا لتأمــن احتياجاتهــا مــن الــورق واألحبــار ولــوازم الطباعــة 

والتنســيق يف مجــاالت التســويق املختلفــة، مبـــا فـــي ذلـــك اإلعــان 

واملبيعــات. 

الكثــر  للصحافــة  وفّــر  قــد  الجديــد  املطبوعــات  نظــام  وكان 

ــن  ــد م ــا املزي ــتتيح له ــي س ــة الت ــات اإليجابي ــة واملعطي ــن املرون م

ــداف  ــن أه ــون م ــة أن: )يك ــه الثالث ــص يف مادت ــار، ون ــور واالنتش التط

املطبوعــات والنــرش الدعــوة إىل الديــن الحنيــف ومــكارم األخــاق 

واإلرشــاد إىل مــا فيــه الخــر والصــاح ونــرش الثقافــة واملعرفــة(، ونص 

ــائل  ــف وس ــة مبختل ــرأي مكفول ــة ال ــى: )أن حري ــة ع ــه الثامن يف مادت

النــرش يف نطــاق األحــكام الرشعيــة والنظـــامية(، كــا نــص يف مادتــه 

الرابعــة والعرشيــن عــى أن: )ال تخضــع الصحــف املحليــة للرقابــة 

ــك  ــوزراء(. وبذل ــس ال ــا مجل ــي يقره ــتثنائية الت ــروف االس إاّل يف الظ

اســتطاعت الصحــف الســعودية أن تحــوز عــى ثقــة قرائهــا، وأن تحقــق 

ــة  ــف العربي ــع أقــدم الصح ــة م ــا مــن املنافس ــاً مّكنه ــوًرا ملحوظ تط

ــامل. ــن الع ــدة م ــن بعي ــل إىل أماك ــاًرا لتص ــا انتش وأكرثه




