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من  هو عيل الذهب؟
أحد الصحفيني واإلعالميني اليمنيني الذي 

مازال يتمنى أن يحقق نجاحاً مل يأِت بعد..
*حدثنا عن حياتك العملية؟

بدأت أعمل يف الصحافة متنقالً بني الثورة 
ورأي نيوز وأخبار اليوم، ثم عملت مديراً لتحرير 
مجلة العقارية االقتصادية وبعدها مديراً ملجلة 
املرأة والتنمية الصادرة عن االتحاد النسايئ 
العريب، وحالياً أعمل مذيعاً يف قناة اليمن 
الرسمية، وأيضاً مراسالً لقناة العامل اإلخبارية 

يواجهون  اإلعالم  خريجي  من  الكثري 
صعوبات تحول دون حصولهم عىل وظائف 
ماهي نصيحتك التي تهديها لهؤالء من خالل 

تجربتك؟
عىل طالب اإلعالم االحتكاك باملؤسسات 
اإلعالمية منذ فرتة دراسته ومحاولة العمل فيها 
ولو تطوعاً، وبناء عالقات جيدة مع اإلعالميني 
الحقيقيني، والسعي عىل البدء يف العمل ميدانياَ، 
ألنه بهذه الطريقة وحدها سيستطيع طالب 
اإلعالم فرض نفسه، وأال يعتمد عىل الكلية يف 

تطوير مهاراته نظرا لغياب التطبيق داخل كلية 
اإلعالم وضعف املنهج الذي من الصعوبة أن 

يساهم يف صنع إعالمي متمكن.
حدثنا عن أول خطوة يف مجال اإلعالم 

ساهمت يف إظهارك للناس ؟
أنا عملت يف الصحافة املقروءة واإلليكرتونية 
ومن ثم عملت يف اإلعالم املريئ، سواء يف قناة 
اليمن أو العامل، وبرأيي أن التلفزيون يساهم إىل 
حد كبري يف إظهارك للناس، رغم إدرايك التام أن 
العمل الصحفي هو األساس ومن خالله يقاس 

نجاح اإلعالمي من فشله.
ومن الصعوبة طبعاً تحديد خطوة معينة 
ساهمت يف اإلظهار، فأنا أرى أن عملك وأداءك 
اإلعالمي بشكل تدريجي وتراكمي هو من 
يظهرك، لكن بكل تأكيد ال أستطيع القول أين 
وصلت إىل درجة مرضية يل من الظهور أو 

الحضور اإلعالمي إجامالً.
ما الذي مييزك عن غريك؟ 

إىل اللحظة اليشء.. بل عىل العكس، أشياء 
كثرية متيز غريي عني.

ما هي أهم الربامج التي قمت بتقدميها 
وإعدادها ونالت رضاك؟

مل أقدم إىل اللحظة أي برنامج نال رضاي، 
برامج محدودة قدمتها يف الفضائية اليمنية 
وساهمت يف تقدميها كانت مع بدايات عميل 
كتكليف من القناة ومل أكن مطلقا راضيًا عنها 
وال عن أدايئ فيها، وبالتايل اقترصت  خالل 
الفرتة األخرية كمذيع أخبار فقط، كون إدارة 
القناة كانت وماتزال تتعامل مبعايري الشللية 
وحسابات أخرى وبعقليات تقليدية جدا يف 
إقرار وتوزيع الربامج، وتغيب وتهمش األفكار 
الجديدة، وأنا لدي قناعة تامة أال أقدم برنامجا 
وأنجح فيه إال وفق فكرة من تصوري ومحل 

رضاي التام.
 أما عىل صعيد عميل كمراسل، فهناك الكثري 
من التقارير التلفزيونية  التي أشعر برضا 
نحوها، ويظل يف كل األحوال العمل اإلعالمي 
امليداين هو األساس وفيه تجد املتعة وتُصقل 

القدرات رغم متاعبه 
مشاريعك الجديدة؟ 

تحرض اآلن الكثري من املشاريع والطموحات، 
لكن يصعب تسمية أي منها.

ملن يعود الفضل إىل ما أنت فيه اآلن؟
بكل تأكيد لله أوالً، وثانياً ألمي وأيب، وكثريين 
من األهل واألصدقاء وأشخاص مجرد االقرتاب 

منهم يعلمك الكثري 
أفضل مدينة قمت بزيارتها؟

يف اليمن “عدن”، وعربيا بريوت.
ماذا تعني لك الكلامت التالية :

اليمن: البلد الذي نعشق ونفخر بانتامئنا 
له ونأسف لحاله.

الوطن :مسمى يشعرنا باألمان.
السياسة: فن املمكن كاميقولون.! 

النوم: لحظات الهروب أحيانا من واقع محبط. 
األحزاب: رش ال بد منه.

القات : مشكلة من مشكالت  اليمن الحقيقية 
كلمة أخرية تود إضافتها؟

ننتظر ميناً مختلفاً وشكل دولة جديد بحجم 
زخم ثورة الشباب والشعب وتضحيات من 

سقطوا شهداء وجرحى.
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اإلعالم الجديد يهدد بإزاحة اإلعالم التقليدي  
ظهور اإلعالم الجديد في السنوات األخيرة من القرن العشرين, وبظهور ثورات الربيع العربي حيث اعتمد بعد 

مصطلح ثورات التويتر التي بدأت في تونس والفيس بوك في مصر وبالدنا التي شهدت استخدام 
الفيس بشكل كبير في إسقاط نظام حكم الرئيس السابق صالح للداللة عليها إذ أدت مواقع التواصل االجتماعي 

الشهير دورًا في تحريك الشارع العربي وذلك من  خالل لوحة مفاتيح الحاسوب .

أحدث الحراك الشعبي العريب تغيريات يف 
أنظمة الحكم من جهة، وتغيريات يف طبيعة 
اإلعالم السيايس من جهة أخرى وصوال اىل البنية 
اإلعالمية وبتحريك جميع األصعدة من أعىل إىل 
أسفل من الحكام إىل املحكومني ومن الرأس إىل 
املرؤوس واالنتقال هذا أعطى مجاال للمجتمع 
للتعبري عن رأيه وصنع قرار وخرب من خالل 

التقنيات الحديثة.
اإلعالم  بني  ما  الذي حدث  التغيري  نجد 
التقليدي والجديد حيث كان اإلعالم التقليدي 
ينقل الواقع الهاميش وتلقيه باعتباره مجرد 
مستهلك  مام كان يخدم أصحاب املؤسسات 
لتحقيق   الرسمية  والحكومات  اإلعالمية 
الذي قام  الجديد  سياستها وبظهور االعالم 
عىل أساس املشاركة والتبادل وإعطاء وسائل 
اإلعالم واملجتمع  الحرية  يف التعبري عن واقعهم 
وباعتبارها حقا من حقوق املجتمع يف صناعة  

القرار والدميقراطية.
مواقع  الجديد  اإلعالم  وسائل  تلك  أهم 
التواصل االجتامعية التي تعد من أكرث املواقع 
انتشاراً يف العامل، وبات من ال ميتلك صفحة خاصة 
عىل أحد مواقعها يبدو كأنه منعزل عن العامل مع 
إشهار موقع الفيس بوك وانتشاره بصورة مذهلة، 
واستطاع مستخدموه أن يستفيدوا من خدماته 
ليحققوا أهدافهم يف تحريك وتعبئة الجامهري 
إلسقاط أنظمتهم االستبدادية يف العامل العريب 

التي تعد من دول العامل الثالث.
ازداد عدد مستخدمي الفيس بوك يف العامل 
العريب قبل التحركات الشعبية وبعدها بكرثة، 
فقد كان عدد مستخدميه يف 2010 حواىل 19 
مليون مستخدم، لكن هذه األعداد ما لبثت أن 
تزايدت لتصل خالل األشهر التي تلت بداية 

التحركات الشعبية أبريل 2011، بحسب متابعات 
لعدد مستخدميه عرب املواقع اإللكرتونية إىل أكرث 
من 26 مليون مستخدم واستمرت يف االزدياد 
حتى بلغت مطلع 2012 أكرث من 36 مليون 
مستخدم )أي لغاية فرباير 2012(. هذا يعني 
أن مستخدمي الفايسبوك يف العامل العريب كانوا 
يزدادون يف األشهر األربعة التي أعقبت الثورة 
بأكرث من 58000 مستخدم يف اليوم لتستمر هذه 
الزيادة حتى مطلع شباط 2012 بزيادة تفوق 

37000 مستخدم يف اليوم.
كام أن أبرز البلدان التي شهدت االحتجاجات 
الشعبية ازداد عدد مستخدميها الفيس ما بني 

عام 2010 ومطلع 2012 إىل الضعف أحياناً. 
وهذه الزيادة املتصاعدة للمستخدمني تفرس 
أهمية ودور هذا الوسيط التواصيل ـــ كتقنية 
ــ يف تحريك  أيديولوجية، وبالتايل تقنية ثوريةـ 

الثورات العربية.
 ولو مل يكن وسيطاً مهامً ملا كان مستخدموه 
قد لجأوا إليه بهذا الشكل املتزايد كام أن له 

مميزات عديدة جعلته الوسيط األفضل بالنسبة 
إىل الثوار واملساعد يف تحريك ثورتهم، منها: 1 
ـ سهولة  ـ األوفر، 3ـ  ــ ميزة االتصال الرسيع، 2ـ 
االستخدام، 4 ــ شبايب، 5 ــ متعدد اللغات، 6 
ــ حضوره الدائم )وخاصة من خالل خدمات 
الهاتف النقال(، 7 ــ عاملي، 8 ــ قدرته عىل 
ـ خارج  ـ التوقع املسبق للحركة، 10ـ  التعبئة، 9ـ 
ـ دميوقراطي, ميزة  إطار السلطة السياسية، 11ـ 
االتصال الرسيع: من أهم مميزاته نقل الخرب 
برسعة فائقة وآنية، إمكانية التفاعل مع الخرب 
والتعليق عليه، تبادل الرسائل واألفكار واآلراء، 

نقل الصور والفيديوهات والتعليق عليها.
 أي حدث يحصل يف الشارع ال يحتاج إال إىل 
بضع دقائق ليصبح محوراً نقاشياً مدعامً بالصور 
والفيديوهات والترصيحات والبيانات، ولتتواىل 
بعدها ردود الفعل والتعليقات واالقرتاحات 
والدعوات إىل االحتجاج والتظاهر، ومن ثم 
نقل املحور النقايش وايضا االفرتايض إىل أرض 
الواقع بعد تحديد الزمان واملكان والشعارات مبا 

   تقرير /المحررة

يتناسب مع حجم الحدث وظروف نشأته. كام أن 
هذه امليزة التواصلية ألغت الحواجز الجغرافية 
والزمانية وجعلت الفضاء اإللكرتوين فضاًء مشرتكاً 

للحوار، بالرغم من اختالف األمكنة واألزمنة 
يقول الصحفي عيل أبو لحوم أن الفيس بوك 
اداة جديدة للتواصل تضاف اىل مئات الخدمات 
التي تقدمها رشكات االتصال عرب العامل, وقد أسهم 
هذا النوع من األدوات بالتأكيد يف إذكاء جذوة 
الربيع العريب من خالل إعطاء الشباب يف الوطن 
العريب مساحة حرة للتواصل فيام بينهم يف منأى 
عن رقيب الدولة وجواسيس أجهزة األمن القومي 
التي كانت تعمل عىل حفظ األنظمة الشمولية 

والفردية لعقود.
 وأضاف ومن أجل ذلك شعر من كان عىل 
السلطة بخطر ذلك وكانوا يقومون باالعتداء 
عىل كابالت األلياف الضوئية املغذية لألنرتنت, 
فالربيع العريب بحق كانت أداته الفيس بوك يف 

اليمن ومرص.
ويف السياق ذاته يقول طارق عبد الواحد 
أن الفيس بوك رائع جدا يف التواصل الشخيص 
بني املجتمع ومعرفه مايدور يف عقول اآلخرين 
ألنه بشكل عام كل واحد يحب يكون رأيه هو 
األفضل واألنسب وهذا الذي يدعم اآلية القرآنية 
)) وأمرهم شورى بينهم (( ومن ناحية التأثري 
فهي ما أثرت اىل عىل الناس املثقفني ومستخدمي 

الفيس بوك. 
وأضاف جالل عيل ان كان له دور مهم.الذين 
كانوا يف الساحات كانوا ينقلون األخبار والصور 
التي تحصل يف الساحات التي ماكانت تنقلها 
القنوات التابعة للدولة وان تأثريها كان قوي 
وفعال جعل الناس عىل اصالح كامل مبا يحث يف 

الساحات وغريه .

البلدان اليت 
هشدت 

االحتجاجات 
الشعبية  ازداد 

عدد مستخدمي 
الفيس بوك فهيا 

ما بني عام 2010 
ومطلع 2012 إىل 

الضعف .

يقول الصحفي عيل أبو لحوم أن الفيس بوك قد أسهم بالتأكيد يف إذكاء جذوة 
الربيع العريب من خالل إعطاء الشباب يف الوطن العريب مساحة حرة للتواصل فيام 

بينهم يف منأى عن رقيب الدولة التي كانت تعمل عىل حفظ األنظمة.
و يقول طارق عبد الواحد أن الفيس بوك رائع جدا يف التواصل الشخيص بني املجتمع 

ومعرفه مايدور يف عقول اآلخرين ألنه بشكل عام كل واحد يحب يكون رأيه هو 
األفضل واألنسب وهذا الذي يدعم اآلية القرآنية )) وأمرهم شورى بينهم (( ومن 

ناحية التأثري فهي ما أثرت اىل عىل الناس املثقفني ومستخدمي الفيس بوك. 
وأضاف جالل عيل ان كان له دور مهم.الذين كانوا يف الساحات كانوا ينقلون األخبار 

والصور التي تحصل يف الساحات التي ماكانت تنقلها القنوات التابعة للدولة وان 
تأثريها كان قوي وفعال جعل الناس عىل اصالح كامل مبا يحث يف الساحات وغريه .
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