
 بيان صادر عن الصحافيني العاملني يف مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 
 

وطين، رافق أتسيس اململكة وتوطيد أركاهنا، لتكون اضطلعت مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون، منذ نشأهتا األوىل، بدور  
كما أمل هلا املغفور له جاللة امللك احلسني بن طالل )رمحه هللا( "صوت األردن احلي"، املنافح عن حياضنا الوطين 

 والعريب واإلسالمي. 
ل مسريهتا، وتواكب الوطن، ( مبا خطّه اآلابء، فعزز املؤسسة لتكم أدام هللا ملكه وهنض جاللة امللك عبد هللا الثاين )

 فتكون موئالً للحقيقة، وعنواانً هلا، ولتكّرس قيم األردن ورسالته اإلنسانية.
واحلال هذه، انربت املؤسسة لتكون منرباً لألردن وقواه، ومحلتها زنود العاملني فيها، جيالً بعد جيل، ال غاية هلم 

 ه. إال الوطن، وبوصلتهم األردن، مباضيه وحاضره ومستقبل

العاملون يف املؤسسة، ويف ذروة عطائهم، فوجئوا أبحاديث عن هيكلة عمياء، حتاك خيوطها بعيداً عن أعينهم، 
لتثري لغطاً كثرياً، فإدارة املؤسسة عجزت عن إجابة استفهامات عديدة حول ماهية اهليكلة املزعومة؟، وكيفية تنفيذها؟، 

 ل القياس؟، وغريها من األسئلة املشروعة. وغاايهتا؟، وما إذا كانت هناك خطة واضحة وتقب
أمر اهليكلة جتّلى أخرياً، ومتخض عن مجلة قرارات، كان طليعتها انتداب ثالثة صحافيني إىل وزارة الثقافة/ دائرة 

 نقل مزيد من الصحافيني يف املؤسسة. ابكورة لاملكتبة الوطنية، توطئة لنقلهم، ويبدو أهنا  
صحافياً، موزعني بني املركز واحملافظات، وابلكاد يفي   150املؤسسة ال يتجاوز  الغريب أن عدد الصحافيني يف  
 .ئاتاملعشرات، ورمبا  ال  املتعاقدين من جهات متعددة عن ابألعمال املوكلة إليه، فيما يزيد عدد  

افقاً مع األغرب، قرارات االنتداب والنقل بدأت بعبارة "أعلمك ابملوافقة على انتدابك.."، وكأن األمر جاء متو 
 ف ابلقرار، وصدر بعد التشاور معه، وهو تضليل ال يليق ابملؤسسة والعاملني فيها.رغبة املستهد  

أهنم صحافيون حمرتفون، ومل أتخذ  يف حقيقة األمر، القرارات املتخذة جاءت دون التوافق مع املعنيني هبا، ومل تراع  
 اباًل ملصلحة املؤسسة ذاهتا.    تلق  ابحلسبان حقوقهم املهنية والوظيفية، فضالً عن أهنا مل

 يف مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون، جند أنفسنا أمام قرارات من شأهنا اإلضرار ني، العامل ني واألمر كذلك، حنن الصحافي
 ابملؤسسة أوالً، وابلعاملني فيها اثنياً، وهلذا نرفض القرارات املتخذة، وندعو إىل: 

 الصحافيني، وإعادهتم إىل أعماهلم دون قيد أو شرط. إلغاء القرارات املتخذة حبق   -1
 ترشيد سلوك إدارة املؤسسة اإلداري واملهين، ووضع معايري غايتها النهوض مبؤسستنا الوطنية. -2



إعالن تفاصيل اهليكلة، سواء املتعلقة ابملؤسسة أو ابإلعالم الرمسي، وإخضاعها للنقاش على املستويني  -3
 املؤسسي والوطين. 

نقابة الصحافيني لالضطالع بدورها األصيل يف الدفاع عن منتسبيها أواًل، واإلعالم اثنياً، وجتاوز حترك   -4
 أمام ما جيري.  واملصاحل  عقدة الصمت

استكماالً الجتماع معايل وزير اإلعالم مع عدد من العاملني يف املؤسسة، الذي أسفر عن جتميد القرارات  -5
ما جيري من عبث، واالنتصار صريح يفيد بـ "إلغاء القرارات"، ووقف  مدعوة إلعالن    احلكومةاملتخذة، فإن  

 ملن حيمل مشاعل الوطن، ويقبض على مجر احلقيقة. 
فتح ابب النقاش يف جملس النواب، لبحث ما حياك للمؤسسة اإلعالمية األعرق يف البالد، اليت تستمد  -6

ابة على أية خطط من شأهنا املساس عراقتها ليس من عمرها ودورها فقط، بل من منبتها األول، والرق
 هبا.

حترك النقاابت املهنية ومؤسسات اجملتمع املدين للدفاع عن املؤسسة، واالنتصار للعاملني فيها، وتوفري  -7
 احلاضنات الوطنية الالزمة للتصدي حملاوالت التخريب. 

وسيلة للدفاع عن وطننا ومؤسستنا وإذ نصدر هذا البيان، وغايته تدارك ما شذ وتعسف من قرارات، فإننا لن نفقد ال
 يف مواجهة من يريد بنا ابطاًل أو سوءاً.

 وهللا ويل التوفيق،، 





 


