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تقــــــدمي

منذ �أن ظهرت ال�صحافة الى الوجود قبل اكرث من قرن من الزمان ورمبا �أكرث ،وهي
ت�ؤ�س�س لنف�سها لتكون لها �شخ�صيتها االعتبارية التي ت�سهم يف خلق الوعي و توجيهه...
وبعد ظهور الإذاعة و التلفزيون وال�سينما وتطور الطباعة ،فقد �أخذ الإعالم ي�ؤثر ب�شكل
�أكرب ،غري �أن العقود الإخرية �شهدت تطور ًا هائ ًال و مت�سارع ًا يف و�سائل االعالم بدخول
التكنلوجيا عليها بو�سائلها احلديثة.
يتناول كتاب (االعالم املعا�صر ..و�سائله ...مهاراته ...تاثرياته ...اخالقياته)
االعالم بكل جوانبه ،وهو ال ي�أخذ التحوالت اجلديدة فقط ،وامنا يتناول تفا�صيل �صناعة
االعالم وتطور هذه ال�صناعة و م�ستجداتها.
�إن هذا الكتاب مبا يطرحه من مو�ضوع ،وكرثة امل�صادر التي رجع �إليها الباحث د.
�إبراهيم ا�سماعيل ،ف�ض ًال عن خربته العمليه يف جمال االعالم ،يجعل هذا الكتاب ال
غنى عنه لكل العاملني يف هذا املجال وللقارئ العام اي�ض ًا.
�إن �إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية يف وزارة الثقافة والفنون والرتاث وهي تقدم
هذا الكتاب� ،إمنا تقدم تنوع ًا ثقافي ًا ومعرفي ًا ي�سهم يف تطوير ذهنية القارئ ويفتح
امامه �سبل املعرفة البناءة.
د.حمد بن عبدالعزيز الكواري
وزير الثقافة والفنون والرتاث
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املقدمة

جعلت عنوان هذا الكتاب الإعالم املعا�صر ،و�أق�صد به الإعالم الراهن املعا�ش
ال��ذي يتعامل معه النا�س كقائمني باالت�صال حمرتفني �أو ه��واة ومتلقني وو�سطاء
ومتفاعلني ،وهو ناجت تطور الإعالم التقليدي با�ستخدام التكنولوجيا الرقمية ،ويف
بع�ض اجلوانب ناجت اندماج الإعالم التقليدي مع الإعالم الرقمي ،ويطلق عليه �أي�ضا
الإعالم الإليكرتوين ،الإعالم التفاعلي� ،إعالم املواطن� ،إعالم الو�سائط املتعددة،
الإع�لام احلي على �شبكة الإنرتنت  ،Onlineوال ي��زال يحتفظ مبعايري ووظائف
الإعالم التقليدي جنبا �إلى جنب مع معايريه ووظائفه احلديثة ،ومل �أ�ستح�سن عنوان
الإعالم اجلديد لأ�سباب عدة منها� ،أن كل ما هو جديد �سي�أتي عليه يوم قريب تنتفي
عنه هذه ال�صفة ،فبعد ع�شرين �أو ثالثني عاما من الآن ال ميكننا و�صف الإعالم
بواقعه احل��ايل ومعايريه ووظائفه الراهنة باجلديد ،فالكلمة ت�صف حالة طارئة
ق�صرية الأمد �سرعان ما حتل حملها الأحدث منها .ثم �إنه بالنظر �إلى واقع الإعالم
وما يلعبه من دور الآن جنده بفعل تكنولوجيا االت�صال ح َّول العامل �إلى قرية �أو حتى
غرفة حمدودة ،حتدت عوامل الزمان واملكان ،ولي�س هناك ما يوحي بالرتاجع عن
هذا الواقع �إلى �سابقه بل كل املعطيات ت�ؤكد التمكني لواقع الإعالم املعا�صر كي ي�ستمر
طويال ،ومن هنا �أجدين مطمئنا �إلى هذه الت�سمية �أو هذا العنوان.
و�إذا جتاوزنا احلديث عن الت�سمية �إلى دوافع الإقدام على تقدمي هذا الكتاب
ف�أولها على �سبيل املثال �أن اجلميع �أ�صبحوا يتعاطون ويتعاملون ب�شكل �أو ب�آخر مع
و�سائل الإع�لام ب�أنواعها املختلفة ،خ�صو�صا بعد ان��دالع ث��ورات الربيع العربي يف
تون�س وم�صر وليبيا واليمن و�سوريا ،وثانيها �أن الكل  -مبن فيهم الأميون  -ميتلكون
�أجهزة الهاتف املحمول �أحد �أهم و�سائل الإع�لام املعا�صر ،و�أكرث من  90يف املائة
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ممن يجيدون القراءة والكتابة ومعظمهم من ال�شباب ميتلكون �أجهزة احلا�سب الآيل،
ويتعاملون مع �شبكة الإنرتنت التي �ش َّكلت �أهم مالمح الإعالم املعا�صر بح�سب تقرير
االحتاد الدويل لالت�صاالت لعام 2012م ،ف�ضال عن تر�سيخ مكانة الو�سائل التقليدية
من �صحافة و�إذاعة وتليفزيون و�أخذها باالخرتاعات التكنولوجية.
وللوقوف على حجم االنفجار الإعالمي واملعلوماتي �س�أورد بع�ض االح�صائيات
ال�صادرة عن االحتاد العاملي لالت�صاالت يف نهاية الربع الأول من عام :2013
•�أعلنت ال�شركة التي �صممت تطبيق الـ  WhatsAppيف مطلع مايو � 2013أن
عدد الر�سائل التي يتم تبادلها بوا�سطة هذا التطبيق ت�صل يف بع�ض الأحيان �إلى
ع�شرين مليار ر�سالة عربالعامل يف اليوم الواحد.
• 4مليارات م�شاهدة يوميا ملقاطع فيديو اليوتيوب.
• 8مليار تغريدة كل يوم على تويرت.
• 15مليار بو�ست  postوتعليق وم�شاركة و�إعجاب كل يوم على الفي�س بوك.
•مع نهاية عام  2012كان عدد ال�صحف اليومية الورقية التي ت�صدر يف العامل
� 6600صحيفة ،ويف نهاية الربع الأول من عام  2013انخف�ض العدد لي�صيح 6100
ب�سبب حتول � 500صحيفة �إلى الإ�صدار الإليكرتوين فقط.
•يبلغ عدد القنوات الف�ضائية يف العامل حوايل  20800قناة مفتوحة غري امل�شفرة.
•يبلغ عدد املحطات الإذاعية يف العامل  23000حمطة.
جتدر الإ�شارة هنا �إلى �أن هذه الأرق��ام هي اح�صائيات للربع الأول من عام
 ،2013وهي اح�صائيات متغرية كل يوم بل كل �ساعة.
ه��ذا االنفجار الإع�لام��ي غري امل�سبوق وم��ا ترتب عليه من تغيري يف املعايري
الإعالمية و�أمناط ونوعيات املتلقني ،كان دافعا �أ�سا�سيا ي�ضاف �إلى ما �سبق ذكره
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من دوافع لإ�صدار هذا الكتاب ،ف�ضال عن ُخ ُل َّو املكتبة العربية من هذا النوع من
الإ�صدارات ،فمعظم ما هو موجود منها جمرد كتب تت�سم باختالف العناوين وجمود
املحتوى ،وحماوالت متوا�ضعة للحديث حول فوائد �شبكة الإنرتنت ،لكنها كانت جادة
يف وقتها .لذا عقدت العزم على �إجناز هذا الإ�صدار املتكامل حول “الإعالم املعا�صر..
و�سائله ،مهاراته ،ت�أثرياته� ،أخالقه“ ليكون �إ�ضافة علمية ر�صينة ومتعمقة ،م�ستعينا
بخربتي العملية وخ�برة عدد من رج��ال الإع�لام املحرتفني وحم��اوالت املجتهدين،
ليكون هذا الكتاب مفيدا وعمليا لكل من ي�شتغل بالإعالم �أو ُيع ِّلمه �أو َيتَع َّلمه �أو يتعاطى
معه .ويتكون الكتاب من الأبواب والف�صول التالية:
الباب الأول :التعريف بالإعالم املعا�صر ،ويحتوي على ثالثة ف�صول:
الف�صل الأول :الإعالم املعا�صر ..مفهومه وخ�صائ�صه ،ويقدم مفهوم هذا الإعالم
وتعريفاته وخ�صائ�صه كاكت�ساح احلدود ال�سيا�سية واجلغرافية ،رقمنة
الو�سائل ،التدفق املعلوماتي على مدار ال�ساعة ،التنوع� ..إلخ.
الف�صل الثاين :بيئة الإعالم املعا�صر ،من حيث طبيعتها ومتطلباتها.
الف�صل الثالث :وظائف الإعالم املعا�صر ،التي يجب �أن ت�ؤديها كل و�سيلة ويراعيها كل
�إعالمي.
الباب الثاين :و�سائل الإعالم املعا�صر ومهاراته ،وي�ضم الف�صول التالية:
الف�صل الأول :ال�صحافة يف الإعالم املعا�صر ،وتعريفها ،واجلديد فيها ،ومهاراتها.
الف�صل الثاين :الإذاعة يف الإعالم املعا�صر ،وما طر�أ على العمل الإذاعي من تطورات
يف مراحله املختلفة.
الف�صل الثالث :التليفزيون يف الإع�لام املعا�صر ،وما �أحدثه يف املجتمعات بف�ضل
التكنولوجيا الرقمية .
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الف�صل الرابع :وكاالت الأنباء يف الإعالم املعا�صر ،وحتدياتها يف مواجهة �شبكات
التوا�صل االجتماعي.
الف�صل اخلام�س :العالقات العامة والإعالم املعا�صر ،واملهارات التي يجب �أن تتوفر
يف رجل العالقات العامة النوعي.
الف�صل ال�ساد�س� :شبكة الإنرتنت والإعالم املعا�صر (جماعات النقا�ش ،املواقع اخلربية
مثل ويكيليك�س ،املدونات� ،شبكات التوا�صل االجتماعي كالفي�س بوك
وتويرت واليو تيوب وفليكر ،واملواقع الإليكرتونية للم�ؤ�س�سات املختلفة).
الف�صل ال�سابع :املحمول والإع�لام املعا�صر ،وكيف �أن هذا اجلهاز ال�صغري ميتلك
مزايا و�سائل الإعالم التقليدية واحلديثة.
الف�صل الثامن :قواعد املعلومات ،و�أهميتها للإعالميني ،و�إهمال الإعالم العربي لها.
الف�صل التا�سع :الو�سائط املتعددة والإعالم املعا�صر ،ومهارات �إنتاجها
الف�صل العا�شر :امل�سجد والإعالم املعا�صر ،ودوره على مر التاريخ و�صوال �إلى دوره يف
ثورات الربيع العربي.
الباب الثالث :ت�أثريات و�أخالقيات الإعالم املعا�صر ،ويتكون من ف�صلني:
الف�صل الأول :ت�أثري الإعالم املعا�صر ،ب�شكل عام ويف ثورات الربيع العربي ب�شكل
خا�ص.
الف�صل الثاين� :أخالقيات الإعالم املعا�صر ،والرتكيز على �أخطاء وخطايا املهنة من
جهة و�أخالق املهنة من جهة �أخرى ،وعلى حقوق وواجبات الإعالميني.
املراجع :حيث ت�شتمل قائمة امل�صادر الأولية والأ�سا�سية والثانوية التي اعتمدنا
عليها.
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بقيت الإ�شارة �إلى �أن القارىء �سيالحظ يف هذا الكتاب �سرد تفا�صيل مطولة
يف بع�ض املوا�ضع و�إعادة �شرح بع�ض املهارات ،ومرد ذلك كله حر�صي على �أال يكون
هذا الكتاب تثقيفيا فح�سب ،ولكن تعليميا �أي�ضا يفيد الطالب ورجال الإعالم.
الدكتور � /إبراهيم �إ�سماعيل
الدوحة :ال�سبت  7ربيع الأول  1434هـ
 19يناير  2013م
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البـــــاب الأول
التعــريف بالإعـــالم املعا�صر

الف�صل الأول
الإعالم املعا�صر مفهومه وخ�صائ�صه

لو اجتمع �أ�شهر و�أعظم كتاب وخمرجي م�سرح الالمعقول( )1على مر التاريخ،
وقرروا كتابة عمل م�سرحي يتخذ من الوطن العربي مكانا لأحداثه ،ومن حكامه و�شعوبه
�شخو�صا لأبطاله لن يذهب بهم اخليال �إلى م�ستوى غرائب وعجائب الوقائع والأحداث
التي �شهدتها املنطقة العربية منذ احلادي ع�شر من �سبتمرب  2001و�صوال �إلى ثورات ما
ي�سمى بالربيع العربي.
فمع �أن �أح��داث � 11سبتمرب كانت خارج نطاق اجلغرافيا العربية �إال �أن العرب
كانوا من املعنيني بها مبا�شرة كون منفذيها من تنظيم القاعدة الذي يتزعمه عرب،
ومعظم �أع�ضائه عرب .ففي ذلك التاريخ تابع النا�س على �شا�شات الف�ضائيات �ضرب
برج التجارة العاملي غري م�صدقني ما ي�شاهدونه ب�أم �أعينهم وهو يهوي ،بل �إن بع�ضهم
ظنه لعبة من لعب الأت��اري الإليكرتونية ال�شهرية� ،إلى �أن �أفاقوا على احلقيقة املرة،
وتوالت التفا�صيل التي �أ�صبحت معروفة لدى اجلميع.
نتجاوز الزمن قليال مرورا بالقب�ض على �صدام ح�سني من قبل القوات الأمريكية
يف العراق وهو خمتبئ يف �إحدى احلفر ،ومن ثم حماكمته على الهواء ،و�إعدامه �شنقا يف
فجر عيد الأ�ضحى ،ونقفز �إلى �أحداث ما ي�سمي بالربيع العربي ،فما كان ميكن لأحد �أن
يت�صور الرئي�س التون�سي ال�سابق زين العابدين بن علي وهو يهرب من ثورة �شعبه حتت
جنح الظالم هائما على وجهه يف �سماوات العامل يت�سول دولة ت�ستقبله ،وما كان لأحد �أن
يتخيل ثورة ال�شعب امل�صري على رئي�سه ح�سني مبارك يوم  25يناير  2011وخلعه يوم
 11فرباير ،والقب�ض عليه وعلى �أوالده ورموز نظامه �أمثال زكريا عزمي و�أحمد نظيف
( )1م�سرح الالمعقول هو اجتاه م�سرحي �سعى �إلى التجديد والتخل�ص من العامل الربجوازي ،ظهر يف �أوروبا مع حالة االنكفاء
النف�سي وردة الفعل ال�سلبية عند الأفراد نتيجة ما َج َّرته عليهم احلروب من ويالت.
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وحبيب العاديل وفتحي �سرور و�صفوت ال�شريف و�أحمد عز وعدد من وزرائ��ه ورجال
ع�صره و�إيداعهم ال�سجون ،ومن ثم الإتيان به �إلى حماكمة علنية وهو طريح الفرا�ش
ممددا على �سرير املر�ض والأ�ضواء الكا�شفة املنبعثة من عد�سات الف�ضائيات م�سلطة
عليه تنقل احلدث �إلى �أرجاء الدنيا من �أدناها �إلى �أق�صاها متزامنا مع حلظة وقوعه
يف م�شهد مل ي�ألفه العامل ،ولكنه قد يتكرر مع غريه من الر�ؤ�ساء ،ومهما �أطلق �أي �إن�سان
خلياله العنان ما كان له �أن يتخيل الذي جرى للزعيم الليبي معمر القذايف و�أوالده على
�أيدي الثوار حني �ألقوا القب�ض عليه حالة كونه خمتبئا يف �إحدى �أنابيب املياه ف�أو�سعوه
�ضربا ،ونكلوا به قبل قتله والتمثيل بجثته عدة �أيام ،وكذلك التمثيل بجثة �أحد �أبنائه
ب�شي �أو �سلق رئي�سهم علي
�أمام النا�س يف �إحدى الأ�سواق العامة ،ويف اليمن قام الثوار ِّ
عبد اهلل �صالح ،وظهر يف و�سائل الإعالم ملفوفا بال�شا�ش والقطن الطبي الأبي�ض يف
منظر فيه من ال�ضحك والفكاهة بقدر ما فيه من ال�سخرية والبالهة.
�أثناء كل هذه الأح��داث كان الإع�لام  -بكل و�سائله احلديثة ممثلة يف الإنرتنت
والهاتف املحمول ،والتقليدية املتجددة ممثلة يف الإذاع��ة والتليفزيون وال�صحافة -
العبا �أ�سا�سيا ،م�ؤثرا ومت�أثرا� ،إذ ت�سمر النا�س �أمامه يتابعون �آالف الأخبار فيحللون
م�ضامينها ،ويحدقون يف ال�صور يتفر�سون تفا�صيلها ،ويق ِّيمون الآراء ووجهات النظر
املتطابقة واملتناق�ضة حول حقيقة وتفا�صيل ما يجري ،ودوافعه وتداعياته.
�ساعد على ت�س ُّيد الإع�لام للموقف ما طر�أ عليه من حتديثات تقنية م َّكنتْه من
الو�صول �إلى م�سرح احلدث لنقله �إلى النا�س متزامنا مع وقوعه حتى لو كان هذا احلدث
يف �شرق الكرة الأر�ضية والنا�س يف غربها والعك�س �صحيح ،بينما كان الواقع يف ال�سابق
�أن النا�س ال يعرفون ما يدور من �أح��داث حول العامل �إال يف مواعيد تقدمي الن�شرات
الإخبارية التي كانت ال تتجاوز مرتني �أو ثالث يف الأربع وع�شرين �ساعة على الأرجح.
ومما �ساعد على ت�س ُّيد الإع�لام كذلك ما ا�ستجد من و�سائل �أ�صبحت ل�صيقة
باملتلقني كالهاتف النقال العادي والذكي الذي مل يعد يفارق النا�س �أو يفارقه النا�س
حتى يف فرا�شهم �أثناء نومهم ،و�شبكة الإنرتنت التي تزود امل�ستخدمني مبا يحتاجون
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وما ال يحتاجون من الأخبار الآنية وامل�ستقبلية .والأكرث من هذا كله �أن �أفراد اجلمهور
العاديني الذين كانوا متلقني فقط �أ�صبحوا اليوم قائمني باالت�صال ،منتجني ومر�سلني
للأخبار وو�سطاء لنقلها ،كما �أ�صبح القائمون باالت�صال املحرتفون يف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية الكربى متلقني يف حاالت كثرية ،هذا كله يجري ويتم على الرغم من اختالف
الثقافات بني املجتمعات و ُب ْعد امل�سافات بني البلدان.
�إذن هي مرحلة الإعالم املعا�صر الذي الحت بوادره يف منت�صف الت�سعينيات من
القرن املا�ضي وو�ضع النا�س جميعا يف مناطق العامل املختلفة �أمام بع�ضهم البع�ض،
وجعل من الكرة الأر�ضية الكبرية مرتامية الأطراف غرفة �صغرية حمدودة امل�ساحة على
ما فيها من تنوع الأطياف.
ما مفهوم هذا الإعالم املعا�صر ؟ وما �سماته ؟ ووظائفه ؟ ،وما ا�ستجد من و�سائله
وطر�أ على �أدواته ؟ وما مهاراته ؟ ،وت�أثرياته ؟ ،و�أخالقياته ؟.
كل هذه الأ�سئلة وغريها ت�أتي الإجابة عنها عرب �صفحات هذا الكتاب الذي ير�صد
واقع هذا الإعالم املعا�صر وممار�ساته العملية ،م�ستبعدا املناق�شات النظرية التي وردت
يف ندوة هنا و�أخرى هناك نظمتها م�ؤ�س�سات �أو مراكز و�أندية ثقافية واجتماعية بهدف
الرتويج والدعاية لرباجمها الروتينية ،ذلك لأن معظمها يركز على اجلوانب النظرية
التي تختلف كثريا عن املمار�سات العملية ،ف�ضال عن غياب التخ�ص�ص العلمي لدى
غالبية املنظرين فيها.
تعريف الإعالم املعا�صر وخ�صائ�صه:
ظاهرة الإعالم املعا�صر �آخذة يف النمو والتطور والتجدد ،و�إحداث ت�أثري عميق يف
حياة النا�س ،فكل يوم يخرج علينا املزيد من ال�صحف والف�ضائيات و�شبكات الهاتف
املحمول واملواقع الإليكرتونية ،مما يرتتب عليه مزيد من القائمني باالت�صال واملتلقني
والو�سطاء ،يتبادلون الأدوار لت�شكيل مرحلة جديدة للإعالم.
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ومبا �أن هذه املرحلة مل تن�ضج بعد� ،إذ ال تزال يف طور الت�شكيل والتكوين ،ف�إننا ال
جند يف �أدبياتها زخما من التعريفات واملفاهيم املتعلقة مب�ستجداتها ومعطياتها ،وهذا
�أمر طبيعي �إذا �أخذنا يف االعتبار �أنه ال يوجد تعريف حمدد للإعالم ب�شكل عام يتفق
عليه اجلميع ،فكل ثقافة �أو مدر�سة �إعالمية لها تعريفاتها ومفاهيمها اخلا�صة بها وفقا
للأيدولوجيات التي تعتنقها �سواء كانت �سيا�سية �أو دينية �أو اقت�صادية� ..إلخ( .)1و�إذا
كان الأمر كذلك فيما يتعلق بالإعالم ب�شكل عام فمن الطبيعي �أن ين�سحب على الإعالم
املعا�صر ،فال يوجد تعريف حمدد يتفق عليه اجلميع ،مما دفعني ملحاولة تقدمي تعريف
ميكن �أن يكون مو�ضع اتفاق وحمل قبول �أو مناق�شة فيما بعد ،ي�أخذ يف االعتبار الو�سائل
اجلديدة التي ي�ستخدمها املحرتفون يف ممار�ساتهم الإعالمية على الرغم من اختالف
توجهاتهم و�سيا�ساتهم.
فم�صطلح الإع�لام املعا�صر من امل�صطلحات احلديثة التي ظهرت نتيجة تطور
و�سائل الإعالم التقليدي وظهور و�سائل �أخرى مل تكن من قبل �شيئا مذكورا ،ك�شبكات
الإنرتنت والهاتف املحمول التي دخلت ب�شكل قوي كعنا�صر �أ�سا�سية يف حياة املجتمعات
والنا�س بكل �شرائحهم ،وعليه ميكننا القول �أن مفهوم الإعالم املعا�صر هو «ذلك الإعالم
الذي يقوم على ا�ستخدام التكنولوجيا الرقمية ،وتطبيقات الن�شر والبث الإليكرتونية،
متيحا امل�شاركة للجميع كمنتجني ومتلقني للمادة الإعالمية وو�سطاء لتداولها والتفاعل
معها بحرية ومرونة».
ووفقا لهذا التعريف ن�ستطيع حتديد بداية ع�صر هذا الإعالم ببدايات الن�صف
الثاين من ت�سعينيات القرن املا�ضي مع انت�شار �شبكة الإنرتنت يف العامل العربي و�إدخال
التكنولوجيا الرقمية يف عمل و�سائل الإعالم التقليدي ،كما ميكننا حتديد خ�صائ�ص
و�سمات الإعالم املعا�صر على النحو التايل.

(� )1إبراهيم �إمام :درا�سات يف الفن ال�صحفي ،القاهرة ،مكتبة النجلو امل�صرية� ،1999 ،ص .188
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رقمنة الو�سائل:
التكنولوجيا امل�ستخدمة يف و�سائل الإع�لام املعا�صر هي التكنولوجيا الرقمية،
ف�أي �إعالم ال يعتمد عليها يف جتهيزاته الفنية الآن ُي�ص َّنف تقليديا ،والواقع �أنه اختفى
فلم يعد له وجود ،ذلك لأن �أنظمة احلوا�سيب و�آالت الطباعة امل�ستخدمة يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحفية وتقنيات �أجهزة البث ال�سمعي والب�صري يف املحطات الإذاعية والقنوات
الف�ضائية و�شبكات الهاتف اجلوال والإنرتنت ال تقوم الآن �إال على التكنولوجيا الرقمية
التي �أ�صبحت عن�صرا رئي�سا ي�شكل واقع الع�صر ،و�أ�صبح ح�ضورها طاغ ًيا وم�ساهما
بو�ضوح يف تطور الكثري من جماالت احلياة و�أب��واب العلم وحاجات الب�شر ،وملا كان
الإعالم هو ديوان احلياة املعا�صرة كان البد �أن يكون هو الرابح يف م�ضمار ال�سباق نحو
الأخذ ب�أ�ساليب احلياة احلديثة.
وا�ستخدام التكنولوجيا الرقمية يف الإعالم يعني بب�ساطة جودة الطباعة ال�صحفية
وو�ضوحها ،فال ُت ْر َهق العني �أثناء قراءة الن�ص �أو ت�أ ُّمل تفا�صيل ال�صورة ،كما يعني
و�ضوح ونقاء ال�صوت يف البث الإذاعي ،وال�صوت وال�صورة يف البث التليفزيوين واجلوال
والإنرتنت ،طاملا مل جتابه بعمليات ت�شوي�ش متعمد(.)1
التفاعلية:
يف الإع�لام التقليدي كان املر�سل ال يهتم كثريا برد فعل املتلقي وال يقيم لر�أيه
وزن��ا ،كان واقع احلال يف ال�صحافة �أن اعتاد حرا�س البوابة على انتقاء ما يتفق مع
�سيا�سة ال�صحيفة من ر�سائل القراء وردود �أفعالهم لل�سماح مبرورها للن�شر ،ويف الإذاعة
والتليفزيون كان ُيقطع �أي ر�أي على الهواء �إذا تعار�ض مع وجهة نظر امل�ؤ�س�سة� ،أما يف
منظومة الإعالم املعا�صر ا�ضطر القائمون باالت�صال وا�ضطرت معهم امل�ؤ�س�سات �إلى
قبول �أكرب قدر من �آراء �أو ردود �أفعال املتلقني ،ال ل�شيء �إال حر�صا على وجودها من
(� )1سمر طاهر :الإعالم يف ع�صر العوملة ،القاهرة ،نه�ضة م�صر� ،2011 ،ص .26
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خالل االحتفاظ ب�أكرب قدر من ه�ؤالء املتلقني ،يف ظل تزايد �أعداد امل�ؤ�س�سات الإعالمية،
ودخول منظومة الإعالم و�سائل جديدة �أو�سع انت�شارا و�أكرث جذبا و�أقوى ت�أثريا و�أقل
تكلفة ،ومتاحة للقا�صي وال��داين هي �شبكة الإن�ترن��ت مبا حتويه من مواقع �إخبارية
و�أخرى للتوا�صل االجتماعي ،و�شبكات الهاتف املحمول الذي جمع خ�صائ�ص بقية و�سائل
الإعالم(.)1
التحرر من �سلطة الدولة:
فقدت الدول جزءا من �سيطرتها على الإعالم فلم يعد لها مطلق احلرية يف منع
�أومنح الت�صاريح ملمار�سة الإعالم� ،إذ �أ�صبح مبقدور كل م�ؤ�س�سة �أو جماعة �أو حتى فرد
�أن ميار�س الإعالم ،وذلك مبجرد �إن�شاء موقع على ال�شبكة العنكبوتية دون احلاجة �إلى
الوقوف على �أبواب مكاتب امل�س�ؤولني للح�صول على الت�صريح� ،أو الرجوع �إلى وزارات
الإعالم للح�صول على املوافقة.
والدولة التي تفكر يف حجب مواقع �إليكرتونية �أو �إيقاف خدمات الإنرتنت واجلوال
ت�ضع نف�سها يف مواقف تكون فيه مو�ضع �شجب وا�ستنكار من املجتمع الدويل ومنظمات
حقوق الإن�سان املنت�شرة حول العامل وتعمل وفق �أجندات معينة ل�صالح جهات حمددة.
احلالية �أو الفورية :Immediacy
اجلدِّ ة �أو احلالية من �أهم عنا�صر اخلرب ال�صحفي التي متنحه �أولوية الن�شر،
فاخلرب ال بد له �أن يحتوي على معلومة جديدة و�إال ما ا�ستحق الن�شر ،ويف هذا يقول
�أ�ساتذة وخرباء الإعالم لي�س هناك �أقدم من خرب الأم�س ،مع �أنه خرب الأم�س ولي�س
خرب �أم�س الأول �أو الأ�سبوع املا�ضي ،فالقارئ عندما يطالع خرب ًا يف جريدة ما ويتذكر
�أنه ُن ِ�شر من قبل ي�شعر بعدم قيمته مهما كانت �ضخامته.
(� )1شادية حممد حلمي :ال�سيا�سات الإعالمية واحلرب النف�سية ،القاهرة ،املحرو�سة للن�شر� ،2011 ،ص .105
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و�سائل الإعالم املعا�صر ُتقدِّ م على مدار ال�ساعة الأخبا َر واملعلومات اجلديدة التي
يجهلها املتلقي ومل يكن على علم بها �إال حلظة مطالعتها ،ففي التليفزيون مل يعد امل�شاهد
كما كان يف ال�سابق م�ضطر ًا لالنتظار حتى موعد الن�شرة ليقف على �آخر الأنباء وتطورات
الأحداث يف العامل ،ذلك لأن كل قناة تخ�ص�ص الآن �شريط �أنباء متحركا �أ�سفل ال�شا�شة
يقدم ما يجري من �أحداث �أو ًال ب�أول ،و�إذا كان احلدث من ال�ضخامة مبكان ف�إن القناة
تقطع �إر�سالها املعتاد على الفور لتنقل احلدث من مكانه على الهواء مبا�شرة متزامن َا مع
حلظة وقوعه  ،Breaking newsوت�ست�ضيف املتخ�ص�صني وامل�سئولني واملحللني لتحليل
وتف�سري ما يدور ،و�إلقاء ال�ضوء على �أ�سبابه وتطوراته وتداعياته ،وقد �س َّهل وجود الأقمار
ال�صناعية والتكنولوجيا الرقمية قيام و�سائل الإعالم بهذه املهام حتى لو كان احلدث
يقع يف �أق�صى الغرب واملحطة التليفزيونية يف �أق�صى ال�شرق ،بينما كان النقل املبا�شر
يف املا�ضي يقت�صر على ما يقع من �أحداث داخل الدولة ويف �أ�ضيق احلدود(.)1
ولو قام امل�شاهد بزيارة موقع �أي قناة على �شبكة الإنرتنت �سيجد وفرة من املعلومات
مطبوعة وم�صورة ،مرئية و�سمعية ،مع روابط �إ�ضافية حتيله �إلى املزيد.
وما يقال عن الإعالم املرئي يقال كذلك عن الإعالم املطبوع� ،إذ مل يعد القارئ
م�ضطر ًا للإنتظار �إلى الغد كي يقر�أ يف �صحيفته املف�ضلة تفا�صيل خرب وقع للتو ،بل
يكفيه �أن يزور موقع ال�صحيفة على �شبكة الإنرتنت ملتابعة تفا�صيل احلدث بالتزامن
مع حلظة وقوعه و�سيجد �أكرث مما يطمح من معلومات يف �شكل ن�صو�ص و�صور ومقاطع
فيديو ،ف�ضال عن تعليقات املحللني واملتخ�ص�صني وت�صريحات امل�سئولني ،و�آراء
القراء وامل�شاهدين ،وهذا ما مل يكن متوفر ًا قبل ع�صر الإعالم اجلديد �أو قبل انت�شار
ال�شبكة العنكبوتية .وما ينطبق على الإعالم املرئي والإع�لام املطبوع ين�سحب كذلك
على الإعالم الإذاعي ،فاملبا�شرة واجلدِّ ة والفورية �أ�صبحت جميعها �سمات �أ�سا�سية يف
العملية الإخبارية يف كل الو�سائل الإعالمية (.)2
( )1جمال حممد �أبو �شنب :ال�سيا�سات الإعالمية ،الإ�سكندرية ،املعرفة اجلامعية� ،2010 ،ص .79
( )2ف�ضيل دليو :التكنولوجيا اجلديدة والإعالم واالت�صال،عمان،دار الثقافة� ،2011،ص .51
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املرونة :Flexibility
التطور الهائل وغري امل�سبوق يف و�سائل الإت�صال ،ووجود الأقمار ال�صناعية وما
ترتب عليه من طفرة يف �أعداد القنوات الف�ضائية و�شبكات الهواتف اخللوية وانت�شار
ال�شبكة العنكبوتية مبا تقدمه من خدمات خلق مرونة غري عادية يف عمل الإع�لام
اجلديد ،ف�أ�صبحت الو�سيلة الواحدة تقدم املعلومة يف �أكرث من �شكل �أوقالب� ،إما ن�صا
�أو �صورة �أو م�سمعا �أو م�شهدا ،ويف هذا يقول مدير التوظيف يف �شبكة (ال�سي �إن �إن)
مل نعد نوافق على توظيف �أي قائم باالت�صال يف ال�شبكة �إال �إذا كان ي�ستطيع �أن يحرر
ويذيع ويعر�ض وين�شر وير�سل الأخبار واملعلومات يف �شكل ن�صي يتكون من كلمات وجمل
وفقرات� ،أو مدعومة بال�صور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو� ،أو يف ت�سجيالت �صوتية،
وهذا ما يجب على الطالب الذين يدر�سون الإع�لام الآن ا�ستيعابه وممار�سته ،لأن
�أ�ساليب عمل الو�سائل الإعالمية قد تغري تغيرُّ ا جذريا ،فالو�سيلة الواحدة �أ�صبحت تقدم
املعلومة الواحدة يف كل هذه القوالب جمتمعة ،على عك�س ما كان يف املا�ضي القريب �إذ
كان التليفزيون ال يقدم املعلومات �إال مرئية م�سموعة والإذاعة ال تقدمها �إال م�سموعة،
وال�صحيفة ال ت�ستطيع تقدميها �إال مطبوعة.
الدميومة �أو الإ�ستمرارية :Permanency
املق�صود هنا دميومة وا�ستمرار املنتج الإعالمي ب�أنواعه ،املطبوع وامل�سموع واملرئي
لفرتة �أطول دون �أن يلحقه ال�ضرر�أوالتلف ،ففي ال�سابق احتاجت املحطات التلفزيونية
والإذاع�ي��ة مكتبات للأفالم وال�شرائط ذات م�ساحات فارهة ،واحتاجت امل�ؤ�س�سات
ال�صحفية خمازن حلفظ بع�ض �أعدادها ال�سابقة ،وكان يحدث �أن ت�ضيق هذه املكتبات
واملخازن مبحتوياتها فت�ضطر �إدارة املحطة �أو ال�صحيفة �إلى الإقدام على خطوة غاية
يف اخلطورة ،تنطوي على خ�سائر مادية وتراثية وثقافية ال تعو�ض تتمثل يف التخل�ص من
�أقدم الأفالم �أو الأ�شرطة ب�إتالفها ،دومنا �إدراك ب�أن القدمي هو الأكرث �أهمية وقيمة،
ومبثابة كنز وثائقي ومعلوماتي ثمني ال يقدر بثمن(.)1
( )1علي طاهر مبارك :الإدارة والتطوير يف الإذاعة والتليفزيون ،القاهرة ،العربية للتدريب� ،2010،ص.147
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يف �أح�سن الأحوال كانت املادة املُ َخزَّنة حتتفظ بجودتها ملدة ال تزيد عن ثالثني
عام ًا ،بعدها تتناق�ص جودتها تدريجيا ،فال يعود ال�صوت وا�ضحا وال ال�صورة نقية ،ويف
اجلرائد تبد�أ الأوراق يف الت�آكل واالهرتاء� ،أما الآن فكل �شيئ تغري� ،إذ �أ�صبح يف الإمكان
تخزين املادة املرئية وامل�سموعة واملطبوعة يف هارد دي�سك  Hard diskال يتجاوز حجمه
حجم درج مكتب �صغري ،وف�ضال على ذلك ميكن لهذه املادة املحفوظة البقاء مئات
ال�سنني دون �أن تفقد ميزتها وجودتها ،وميكن ن�سخها ونقلها �إلى وحدات تخزين �إ�ضافية
ب�سهولة .
ولإتاحة هذه املواد الإعالمية املخزنة للجمهور ت�سمح و�سائل الإعالم بالدخول �إليها
والإ�ستفادة منها عرب ربطها ب�شبكة الإنرتنت ،فما على املتلقي �إال زيارة موقع امل�ؤ�س�سة
الإعالمية على ال�شبكة العنكبوتية ،ثم يدخل �إلى الأر�شيف �أو مركز التوثيق واملعلومات
ب�ضغطة على املاو�س (ف�أرة الكومبيوتر) لينفتح �أمامه هذا الكنز املعلوماتي فيغرف منه
ما ي�شاء(.)1
وميكننا �أن نق�صد بالدميومة هنا دوام التدفق اخل�بري على م��دار ال�ساعة،
فالإر�سال الإذاعي والتليفزيوين مل يعد يتوقف ليال ،وال�صحيفة لها موقعها الإليكرتوين
الذي يوا�صل بث كل جديد ،ور�سائل املحمول ت�صل يف �أية �ساعة من ليل �أو نهار ،و�شبكة
الإنرتنت �شالل متدفق من الأخبار ال تنفد م�صادره �أو جتف منابعه ،بل تتجدد يف كل
وقت وحني.
التخزين والإ�سرتاجع ب�أق�صى طاقة :Capacity
هذه اخلا�صية تت�سع لت�شمل احل�صول على املعلومات وعر�ضها وحتليلها وتخزينها
وا�سرتجاعها يف �أي وقت ،م�ستفيدة يف ذلك من التقنيات والأ�ساليب الفنية يف الطباعة
والت�صوير وم�ؤثرات احلركة وال�صوت وال�ضوء وال�صورة ،مازجة بني الأدوات التي
ي�ستخدمها املنتج للر�سالة الإعالمية ،والأجهزة التي ي�صل من خاللها �إلى جمهوره
امل�ستهدف ،حتى و�صلت العملية كلها �إلى املرحلة الإليكرتونية الكاملة ثم التفاعلية.
(� )1أ�شرف فهمي خوخة :التوثيق الإعالمي وم�صادر املعلومات ،الإ�سكندرية ،املعرفة اجلامعية� ،2011 ،ص .62
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اجتياز احلواجز ال�سيا�سية والطبيعية:
�أ�صبح العامل يف منظومة الإعالم املعا�صر غرفة �صغرية ،كل من فيها يعرف كل
�شيء عن الآخر املوجود فيها ،لقد و�ضع الإعالم املعا�صر النا�س من خمتلف الثقافات
والأعراق �أمام بع�ضهم البع�ض ،فمن خالل خدمات البالك بريي والآي فون والدرد�شة
وامل�سنجر و�شبكات التوا�صل االجتماعي ميكن �أن جتد نف�سك �أنت املوجود يف �أية دولة
عربية مت�صال مع �أحد الأ�شخا�ص من املوجودين يف �أمريكا �أو الربازيل ،وتتحدث معه �إن
كنت جتيد لغته �أو يجيد لغتك ،ويتناول احلديث كل �ش�ؤون احلياة ،ويخو�ض يف ال�سيا�سة
واالقت�صاد ،ويجري تبادل لوجهات النظر ،بحيث يقف كل واح��د على ر�أي وجتربة
الآخر(.)1
�إن وجود هذه الأجهزة مع امل�ستخدم و َّفر خدمة االت�صال بالآخرين الذين هم
�أ�صدقاء له يف ح�سابه على الفي�س بوك �أو تويرت طوال الأربع وع�شرين �ساعة.
التنوع املعلوماتي وحرية اال�ستخدام:
يف ظل هذا االنفجار املعلوماتي يقدم الإع�لام املعا�صر معلومات متنوعة تت�سم
ب�ضخامة يف الكم والكيف غري م�سبوقة ،ويجعلها يف متناول اجلميع دون مقابل �سواء
كانوا فرادى �أو جماعات ،ويتيح التعامل معها بالتفاعل من خالل �إبداء الر�أي �أوحتى
التحوير.
�إتاحة حرية التلقي واالختيار:
االنعتاق من قيود االحتكار الر�سمي للمعلومات والأخبار �أهم �سمات وخ�صائ�ص
الإعالم املعا�صر ،ف�أ�صبح املتلقي قادرا على االختيار بني الو�سائل الإعالمية التي تقدم
( )1ر�شدي �شحاتة �أبو زيد:م�سئولية الإعالم الإ�سالمي يف النظام العاملي اجلديد ،الإ�سكندرية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة،2011 ،
�ص .148
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نف�سها له �سواء كانت مطبوعة �أو م�سموعة �أو مرئية �أو �إليكرتونية ،كما �أ�صبح قادرا
على اختيار وانتقاء ما يريد ،وترك ما ال يريد من املحتوى الإعالمي الذي تعر�ضه هذه
الو�سائل(.)2

( )2موقع جامعة �أم القرى .htt//uqu.edu.sa
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الف�صل الثاين
طبيعة البيئة الإعالمية
طبيعة العمل يف البيئة الإعالمية �سواء كانت يف الإع�لام التقليدي �أو الإع�لام
املعا�صر تختلف عنها يف �أية بيئة �أخرى ،وعلى من يرد االنخراط فيها �إدراك �أن عادات
كثرية يف حياته �سوف تتغري ،فيجب �أن يكون م�ستعدا لهذا التغيري ،و�إال فلن يكون ع�ضوا
فيها لأنها �ستتخلى عنه ال حمالة.
والإعالمي املحرتف هو من يعي متاما متطلبات وقواعد بيئته و ُيك ِّيف نف�سه معها،
وهذا الف�صل يتناول هذه املتطلبات بع�ضها حديث وبع�ضها ممتد من بيئة الإعالم
التقليدي ،مع الأخ��ذ يف االعتبار �أنها تتطور مب��رور الوقت وبتطور تقنيات الو�سائل
وم�ضمون الر�سائل.
الكتابة �إلى جمهور عري�ض من النا�س:
مما ي�أتي يف �صدارة مايجب على الإعالمي املعا�صر �إدراك��ه بالن�سبة لطبيعة
البيئة الإعالمية �أنه يكتب �أو يخاطب جمهورا عري�ضا من النا�س متعدد الأطياف
متنوع الأ�صناف ،خمتلف التوجهات متفاوت الثقافات ،وعليه �أن يبتغي مر�ضاة
ه�ؤالء و�أولئك جميعا .فالكاتب هنا ال يكتب خطابا ل�صديقه� ،أو قطعة �إن�شائية �ضمن
الواجب املدر�سي� ،أو خاطرة من خواطره ال�شخ�صية التي يعرب فيها عن مكنونات
دفينة يف نف�سه ،فكل هذه الكتابات ال تهم جماهري الو�سيلة الإعالمية التي يعمل فيها،
بل يهمهم ما يقدمه من �أخبار ومعلومات( .)1وكلما كانت املعلومات تهم �أكرب �شريحة
من القراء كانت �أكرث ان�سجاما مع طبيعة البيئة الإعالمية ،ولذا فعلى الإعالمي
(1) Games Glen Stovall: writing for the mass media, New York, Pearson Education, Copy 4,
2012, Page 197.
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املحرتف �أال يتوقف عن ا�ستق�صاء حاجات النا�س ،وا�ستطالع رغباتهم والوقوف على
اهتماماتهم ليعمل على �ضوئها.
العمل بروح الفريق:
البيئة الإعالمية من �أكرث البيئات التي يتحتم العمل فيها بروح الفريق ،وهذا يفر�ض
�إيجاد التوافق املهني واالن�سجام النف�سي بني �أفراد الأ�سرة الإعالمية داخل امل�ؤ�س�سة
الواحدة ،ذلك لأن الق�صة اخلربية الواحدة ي�شارك يف �إنتاجها وتقدميها للمتلقي �أكرث
من ع�شرة �أفراد كاملحرر ،رئي�س الق�سم ،مدير التحرير ،املدقق �أو امل�صحح ،امل�صور،
املخرج ،املنفذ ،و�صوال �إلى فني الطباعة وحتى املوزع.
وكذلك الأمر يف التليفزيون ،فحلقة من برنامج �أون�شرة �أخبار واحدة ي�شارك يف
�إنتاجها الع�شرات ،منهم حمرر الن�شرة ،املذيع ،املخرج ،املونتري ،فني ال�صوت ،فني
الإ�ضاءة ،املرا�سل ،امل�صور ،الفنيون الذين يتعاملون مع الأقمار ال�صناعية وحتى مع
خطوط الهاتف.
�إذن فاالن�سجام والتوافق بني الزمالء من خمتلف الأق�سام �أحد متطلبات النجاح
و�ضروراته ،وت�شهد بيئات العمل داخل الكثري من امل�ؤ�س�سات الإعالمية هذا االن�سجام يف
�أعلى م�ستوياته ،ففي الفرتة التي عملت فيها بجريدة الأخبار امل�صرية كنت �شاهدا على
مدى التوافق يف الأفكار بني كبار الكتاب �إلى درجة �أن الكاتب الراحل م�صطفى �آمني
�صاحب عمود فكرة ل�سنوات طويلة على ال�صفحة الأخرية بجريدة الأخبار كان ي�سند
�أثناء �سفره �إلى �صديقه الكاتب الراحل حممد فهمي عبد اللطيف �أحيانا كتابة العمود
نيابة عنه ،و ُين�شر بتوقيع م�صطفى �آمني دون �أن يلحظ القراء اختالفا يف الفكرة �أو
الأ�سلوب ،وال يزال منت�سبو م�ؤ�س�سة �أخبار اليوم �شهودا على التوافق واالن�سجام الكبري
بني الكاتب ال�ساخر �أحمد رجب ور�سام الكاريكاتري م�صطفى ح�سني ،ف��الأول ي�أتي
وموجه نحو الهدف بدقة (.)1
بالفكرة والثاين يرتجمها يف ر�سم كاريكاتريي معبرِّ
ّ
ويف العديد من ال�صحف ي�شرتك �صحفيان يف كتابة مو�ضوع واحد ،والأكرث من ذلك
( )1ه�شام عبد العزيز� :صحف م�صادرة يف م�صر ،القاهرة� ،صندوق التنمية� ،2010 ،ص .44
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يتولى �صحفي ما كتابة الق�صة اخلربية مبفرده ثم يوقعها با�سمه وا�سم �أحد زمالئه معا.
واحلال يف الإذاعة والتليفزيون ال تختلف عنها يف ال�صحافة ،فكثري من املخرجني
يخرجون حلقات من الربامج وي�ضعون عليها �أ�سماء زمالئهم ،ويحدث هذا عندما يتغيب
زميل عن العمل لظروف قهرية فيقوم �آخر باملهمة نيابة عنه ،فمن خالل االحتكاك والتعاون
اليومي مع بع�ضهم البع�ض عرف كل منهم �أفكار الآخر وطرق معاجلته و�أ�سلوب عمله(.)1
التوفر للعمل على مدار ال�ساعة:
العمل يف بيئة الإعالم املعا�صرال يقر التقيد مبواعيد للح�ضور واالن�صراف ،فالقائم
باالت�صال عليه �أن يدرك �أننا يف زمن التدفق املعلوماتي والإخباري على مدار ال�ساعة،
فوجود تكنولوجيا االت�صال الرقمية والزيادة اليومية يف عدد الأقمار ال�صناعية مع
وجود �شبكة الإنرتنت وما �صاحب هذا من كثافة يف الأحداث على ال�ساحة العاملية جعل
نهر املعلومات يتدفق و�شالل الأخبار ال يتوقف ،وهذه الطبيعة الإعالمية اجلديدة حتتم
على الإعالمي املحرتف �أن يكون م�ستعدا للعمل يف كل الظروف والأوقات ،فال يفارقه
الهاتف يف قيلولته نهارا �أو يف �سباته ليال ،فلرمبا يتلقى مكاملة من رئي�سه يكلفه فيها
مبهمة �صحفية على الفور ،يف هذه اللحظة ال يتذرع ب�أن الوقت غري منا�سب لالت�صال
بامل�صادر� ،أو �أنه خارج �ساعات العمل� ،أو ُي ْبدي ا�ستياء من االت�صال ليال ،بل يتوجب عليه
�أن يبدي حما�سا وا�ستعدادا للقيام باملهمة على �أكمل وجه ،فلقد اعتاد ال�صحفيون على
�أن معظم الأحداث الكربى التي تهز العامل تقع فجاة وبدون مقدمات ،وال تنتظر طواقم
الإعالميني حتى يع ُّدوا لها العدة ويجهزوا لها �أنف�سهم ،ولقد مررت �شخ�صيا بتجارب
عديدة من هذا القبيل خالل عملي يف جريدة ال�شرق القطرية ،فمن طبيعة العمل يف �أية
�صحيفة ما ي�سمى بـ « املحرر ال�سهران « �أو « النوبتجي « �أو « املناوب « الذي يتولى �إدارة
التحرير يف ليلة نوبته حتى مثول اجلريدة للطبع� ،أي ال يعود �إلى بيته �إال بعد �أن تبد�أ
املطابع يف الدوران ،و�إذا كان هناك حدث متوقع �أو يحتاج �إلى متابعة قد ي�ستدعي هذا
(� )1أمرية احل�سيني :فن الكتابة يف الإذاعة والتلفزيون،بريوت ،النه�ضة العربية� ،2012 ،ص .108
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الأمر بقاءه يف اجلريدة حتى ال�صباح حت�سبا لأية تطورات ،ولقد عاي�شت خالل �سنوات
عملي بال�صحافة مثل الكثريين غريي �أحداثا ج�ساما وقعت يف طول العامل وعر�ضه،
من بني هذه الأحداث اغتيال كل من راجيف غاندي رئي�س وزراء الهند ،وحممد �ضياء
احلق رئي�س باك�ستان ،ورينيه معو�ض رئي�س لبنان ،وحممد بو�ضياف رئي�س اجلزائر،
وا�سحاق رابني رئي�س وزراء �إ�سرائيل ،ومن بينها �أي�ضا دخول اجلي�ش العراقي الكويت يف
�أغ�سط�س عام  ،1990وبدء معركة حترير الكويت يف عام  ،1991ومعظم هذه االحداث
كانت ت�أتينا فجاة ،وفيما يتعلق باحداث الكويت فكانت متوقعة وبالتايل احتاجت �إلى
املتابعة ،وكنا حري�صني على �أن ت�صدر اجلريدة وبها كل التفا�صيل التي تتعلق باحلدث
كبريها و�صغريها.
كان الزمالء يف اجلريدة قد تعودوا على �أنه يف املناوبات الليلية الهادئة البد �أن
يقع يف اللحظة الأخرية حادث ما يهز العامل ويتندرون بذلك ،وكان ي�صدف �أن يحني
منت�صف الليل دون وقوع حادث كبري ،وما �أن ن�ستب�شر خريا ونبد�أ يف فرز �أوراقنا وجمع
�أقالمنا لنعود �إلى بيوتنا حتى ن�سمع دقات ماكينات التيكرز اخلا�صة بوكاالت الأنباء
العاملية فنهرول �إليها جميعا لنقر�أ الكلمة �إياها التي �أ�صبح النا�س جميعا يعرفونها
«عاجل»  ،ومن ثم «اغتيال ف�لان »...وهنا نرفع حالة اال�ستعداد ويعود اجلميع �إلى
مكاتبهم ،وقد ن�ستدعي بع�ض املحررين من بيوتهم ،فهذه التجارب رغم ما كان فيها من
التعب والإرهاق كان فيها �صقل للخربة واكت�ساب املزيد من املهارات ،ولقد �أردت �سرد
هذه احلاالت لأ�ضع القارئ يف �أجواء وبيئة العمل ال�صحفي.
ويف العمل التليفزيوين �أو الإذاع��ي ال يجوز ملحرر �أو مذيع ما �أن ينتقي لنف�سه
�أثناء �إعداد جدول الن�شرات املواعيد النهارية ويرتك لزمالئه املواعيد الليلية ،لكن من
املتعارف عليه يف هذه البيئة �أن الزمالء يتبادلون مع بع�ضهم البع�ض املواعيد واملناوبات.
مواكبة االبتكارات التقنية للمهنة:
كل يوم ت�شرق فيه ال�شم�س وكل ليلة يطلع فيها القمر ن�سمع ونقر�أ عن جديد يف
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عامل الإعالم ،فالبحوث والدرا�سات التي ت�ستهدف املزيد من االبتكارات واالخرتاعات
ال تتوقف ،وعجلة التطور تدور بوترية �سريعة ،وعلى الإعالمي الناجح �أن يواكب كل
جديد يف جمال عمله ،ويف الغرب الأمريكي والأوروب��ي ينظر الإعالمي �إلى نف�سه كل
�صباح على �أنه ورقة بي�ضاء �أو �شا�شة كومبيوتر خالية من الأيقونات ،ويجب �أن ميلأ هذه
ال�صفحة �أو ال�شا�شة باجلديد يف جمال عمله� ،سواء كان هذا اجلديد اجتاهات حديثة
يف فنون التحرير� ،أو �أدوات تقنية دفعت بها �شركات التكنولوجيا الكربى لت�سهيل عمل
ال�صحفيني(.)1
�إن �آخر هذه الأدوات هي �أجهزة الآي باد �أو الكومبيوتر اللوحي  Notebookوالآي
فون والآي بود واجلالك�سي التي حققت حلم ع�صر املعلومات واالت�صاالت يف جوال يقوم
بوظائف الهاتف والكومبيوتر والراديو والتلفزيون والإنرتنت والآلة الكاتبة والكامريا
والبو�صلة الف�ضائية لتحديد املواقع على الكرة الأر�ضية ،وتفعل كل ذلك بلم�سة من
الأنامل لل�شا�شة ،وت�ستطيع من خاللها ت�صفح مئات ال�صحف ال�صادرة حول العامل
مبختلف اللغات ،وتقر�أ فيها مئات الكتب الإليكرتونية املخزونة داخلها� ،أو داخل املكتبات
الإليكرتونية عرب كل البلدان ،وحتى ي�صبح هذا الكتاب بني يدي القارىء �ستكون �أدوات
جديد قد ظهرت.
�إن هذه الأجهزة بب�ساطة �أدوات لإنتاج وحترير و�إخراج ال�صحف والكتب ون�شرها،
ور�سم لوحات ت�شكيلية وتلوينها ،وت�أليف مقطوعات مو�سيقية وعزفها ،و�صنع �أفالم
فيديو بالكامل وعر�ضها ،و�إنتاج برامج �إذاعية وتليفزيونية وبثها ،فكيف �إذن لأجهزة
هذه �إمكاناتها ال يتقن الإعالميون ا�ستخدامها ؟!.
�شمولية املهارات والقدرات:
تعني هنا قدرة الإعالمي على العمل يف �أية و�سيلة من و�سائل الإعالم ،ذلك لأن
القرن الواحد والع�شرين �سيكون زمن امل�ؤ�س�سات العمالقة ،تطلق فيه امل�ؤ�س�سة الواحدة
( )1ريا�ض الفريجي :حكايات �إعالمية ،الريا�ض،دار طويق� ،212 ،ص.61
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عددا من القنوات التليفزيونية والإذاعية وت�صدر عددا من اجلرائد واملجالت وتن�شىء
املواقع الإليكرتونية ،ومن ينخرط للعمل يف م�ؤ�س�سات كهذه عليه �إتقان التعامل مع كل
هذه الأدوات والقدرة على ممار�سة كل �أنواع العمل الإعالمي ،ففي الإذاعة والتليفزيون
يتوجب على الإعالمي املعا�صر �أن يجيد فنون الإنتاج والإعداد والإخراج والتقدمي ،ويف
ال�صحافة يكتب وي�صور ويخرج وين ِّفذ ،وكان ال�صحفيون الأوائل يجيدون حتى ميكانيكية
العمل ال�صحفي ،فكثريا ما تعطلت ماكينات الطباعة �أثناء الطبع ليال وتولوا هم مهمة
�إ�صالحها.
الثقافة الوا�سعة:
على امل�ستوى ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي والنف�سي والتاريخي والقانوين
والإداري والعلمي� ..إل��خ ،وهناك مقولة �شهرية يعرفها الإعالميون جميعا هي�« :أن
الإعالمي يجب �أن يعرف �شيئا عن كل �شيء « ،فال يلتم�س العذر لنف�سه قائ ًال :مل �أكن
�أعرف ،فكما �أن اجلهل بالقانون ال يعفي من العقاب ،ف�إن اجلهل باملعلومة ال يعفي من
العتاب ،وال يحد من ا�ستخفاف النا�س باجلاهل.
ه��ذا لأن الإع�لام �أ�صبح الآن كونيا ،ي�ستقي م�ضامينه ومعلوماته من خمتلف
امل�صادر ،وي�ستقطب جمهوره من خمتلف البقاع ،والثقافة الوا�سعة تمُ ِّكن الإعالمي من
الإملام الكامل باملو�ضوعات عرب الو�سائل احلديثة املتطورة.
�إتقان مهارات وطرق قيا�س الر�أي العام:
من �أج��ل الوقوف على اجتاهات اجلماهري ومعرفة ما ي��دور يف �أذهانهم �إزاء
الأحداث اجلارية والق�ضايا وامل�شكالت التي ت�شغلهم ،فعلى الإعالمي معرفة كيف يحدد
العينات ،وما �إذا كانت ع�شوائية �أو عمدية ،ويف كال احلالتني يجب �أن متثل العينة كل
�أطياف املجتمع �أو على الأق��ل اجلمهور امل�ستهدف ،وعليه �أن يتقن ا�ستخدام �أدوات
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ا�ستطالع ال��ر�أي العام التقليدية ومنها ا�ستمارة اال�ستبيان واملالحظة املنظمة وغري
املنظمة واملقابلة ال�شخ�صية واحلديث ومنها الر�صد الإليكرتوين وح�ساب عدد القارئني
للمو�ضوع �أو املعلقني عليه املتفاعلني معه من خالل �شبكة الإنرتنت ،ومن ثم حتليل
امل�ضمون بهدف جمع البيانات ،ومن ثم ر�صدها وحتليلها وتف�سريها واخلروج بنتائج
�سليمة ي�ستطيع على �ضوئها حتديد املو�ضوعات التي يتناولها يف الفنون ال�صحفية �أو
الربامج التليفزيونية والإذاعية �أو على موقعه يف ال�شبكة العنكبوتية �أو حتى عرب ر�سائله
الهاتفية (.)1
ور�صد وتو�صيف اجتاهات الر�أي العام �إزاء الق�ضايا املختلفة دور رئي�س من الأدوار
التي ي�ضطلع بها الإع�لام ،ليقف �صناع القرار على حقيقة هذه االجتاهات ،و ُي ْ�س َند
�إلى الرئي�س الأمريكي توما�س جيفر�سون قوله :لو ُخيرِّ تُ بني �أن �أكون رئي�س دولة فيها
حكومة ولي�س فيها �صحافة �أو دولة فيها �صحافة ولي�ست فيها حكومة لأخرتت الثانية لأن
الم يتفقون وعالم يختلفون وعلى هذا الأ�سا�س
ال�صحافة �سوف تنقل يل رغبات النا�س َع َ
ميكن �أن �أتخذ قراراتي.
لباقة احلديث:
هذه ال�صفة كغريها من بع�ض ال�صفات مل تكن وليدة الإع�لام املعا�صر ولكنها
ازدادت �أهميتها معه ،وعنها قال بع�ض احلكماء� « :إن املوهبة �شيء عظيم ولكن اللباقة
�شئ �أعظم « واللباقة تقت�ضى ج��ودة الكالم والرتكيز على الكيف ال الكم ،ومراعاة
م�شاعر الآخرين والتجاوب معها مبا يجعل التفاهم �سه ًال والإقناع مي�سورا.
ومن اللباقة �إظهار الود والتعاطف مع ال�ضيوف وامل�صادر و�إ�شعارهم ب�أهميتهم
دون مغاالة ،واالبتعاد عن كل ما يبعث على �إثارة احلزن وال�ضيق والقلق يف نفو�سهم ك�أن
يذ ّكر ال�شخ�ص املعاق ب�إعاقته ،ف�إذا ما وقع الإعالمي دون ق�صد يف موقف حرج من هذا
القبيل عليه �أن يت�صرف بطريقة لبقة ،ويحول اجتاه احلديث �إلى ناحية �أكرث تفا�ؤال و�أقل
(� )1سمري عبد الواحد :مناهج البحث يف الدرا�سات الإعالمية ،القاهرة� ،2012 ،ص.194
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ت�شا�ؤما دومنا امل�سا�س باحلقيقة(.)1
�أي�ضا من مقت�ضيات اللباقة عدم �إهمال املجامالت العابرة دون نفاق ،والثناء
املخل�ص دون �إطراء ،وعلى املذيعني خ�صو�صا �أن يجتهدوا يف حفظ الأ�سماء واملنا�صب
والألقاب ،لأن كثريا ما يو ِقعون �ضيوفهم يف حرج �شديد عندما يخطئون يف ذكر �أ�سمائهم
ومنا�صبهم في�ضطر ال�ضيف �إلى الت�صحيح ،وهذا �أمر غري حممود يدل على ال�ضعف
املهني.
وتفر�ض اللباقة على الإعالمي التزام �ضمري املخاطب “�أنت” يف مناق�شاته مع
ال�ضيف ،والإقالل من �ضمري املتكلم “�أنا” ،ولو ت�أملت يف حميط عملك لوجدت زمالءك
ينفرون ممن ي�ستخدم دائما �ضمري املتكلم “�أنا” ،كما �أن على الإعالمي عدم ال�سخرية
من الآخرين �أواال�ستهزاء بهم على نحو ما نرى هذه الأيام يف برامج التوك �شو.
والإعالمي الناجح ال يجد حرجا يف االعرتاف باخلط�أ والت�سليم به ،ف�أف�ضل الطرق
لت�صحيح خط�أ ما االعرتاف به ب�شجاعة و �صراحة ،وعليه �أن ي�ستمع �أكرث مما يتكلم
عندما يتطرق ال�ضيف �إلى مو�ضوع ذي �أهمية ا�ستثنائية ،و�أال يبرت احلديث �أواملعنى
مبقاطعة املتحدث قبل �إمتام الفائدة ،ويبت�سم �أكرث مما يتج َّهم دون اخلروج عن حدود
االتزان والوقار.
التحدث بطالقة:
من �صفات الإعالمي املتمكن التحدث بطالقة مع القدرة على االبتكار والإبداع يف
نف�س الوقت ،فين�ساب الكالم من فمه كال�شالل �إذا كان مذيعا والكتابة من يده ك�سال�سل
الذهب �إذا كان �صحفيا ،دومنا ح�شو �أو لغط �أو تلعثم ،فهذا يعطي انطباعا للمتلقي �أن
القائم باالت�صال واثق يف نف�سه متكمن من �أدواته.
( )1م�صطفي كناكر :الإعالميون يف القنوات الف�ضائية ،دم�شق ،دار النوادر� ،2012،ص .128
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فهم طبيعة عمل العالقات العامة:
من حيث �أهدافها ووظائفها والأ�س�س العلمية ملمار�ستها ،والقدرة على بناء عالقة
جيدة مع اجلمهور ،وهذا يقت�ضي من الإعالمي اخللق احل�سن ،فيلتف اجلمهور حوله،
ولعلنا نتذكر الن�صيحة الذهبية التي وردت يف القر�آن الكرمي بقول اهلل تعالى خماطبا
ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم} :ولو كنت فظا غليظ القلب النف�ضوا من حولك{ « �آل
عمران �آية .»159
ولكي يكون الإعالمي على عالقة ح�سنة باملتلقني يجب �أن يتحلى بالتوا�ضع ،ففي
احلديث النبوي ال�شريف عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال « :من توا�ضع هلل
رفعه ومن تكرب خف�ضه « لأن الغرور يودي به �إلى نفور النا�س وعزوفهم عنه مع �أن مهمته
يف املقام الأول جذبهم �إليه.
الو�سامة وح�سن املظهر:

�شدد عليها اخل�براء يف الإع�لام التقليدي واعتربوها من ال�صفات ال�ضرورية
للإعالمي لأنه واحد من قادة الر�أي العام ،وبالتايل فهو دائما مو�ضوع حتت املالحظة،
ويخطئ من يظن �أن اجلمهور ال يعري املظهر اهتماما ،ففي دول عربية عديدة كثريا
ما توجه انتقاداته احلادة �إلى مذيعي ومذيعات املحطات الر�سمية ب�سبب غياب املظهر
احل�سن �إلى حد ما عند بع�ض مذيعيه ومذيعاته.
وال يعني االهتمام باملظهر �أن يرتدي الإعالمي البذلة ذات الثالث قطع مع ربطة
العنق وهو ذاهب لإجراء حوارات مع املزارعني يف احلقول �أو ملتابعة كوارث الطق�س وحوادث
ال�سري واحلرائق� ،أو متابعة �سري معركة حربية من و�سط امليدان فلكل مقام مظهره (.)1
ولكن لوحظ مع بداية ع�صر الإعالم الرقمي وانت�شار الربامج احلوارية وبرامج
التوك �شو تخلي كثري من املذيعني عن هذه ال�صفة دون �أن ينتق�ص النجاح اجلماهريي
لرباجمهم.
( )1ف�ضل جمعة :قادة الر�أي امل�ؤثرون ،بريوت ،البقاع للن�شر� ،2012 ،ص .238
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الف�صل الثالث
وظائف الإعالم املعا�صر
ي�أتي الإعالم دائما يف مقدمة املجاالت التي ت�أخذ ب�أ�سباب التقدم العلمي والتطور
التكنولوجي ،الأمر الذي يجعله مت�سما باملرونة ،فال يتكل�س �أو يتحجر عند منط واحد،
�أو ُيو َقف خلدمة هدف ثابت ال يتغري ،ولذا ف�إن ما يطلق عليها �أهداف الإعالم ميكن
�أن تكون �أي�ضا وظائفه ،وهي عر�ضة للتغيري والتبديل تبعا للتقلبات ال�سيا�سية والأزمات
االقت�صادية والتحوالت االجتماعية ،وحتى الأجندات اخلا�صة.
وب�صرف النظر عما ت�شهده ال�ساحة الإعالمية الآن من حتوالت وتناق�ضات يبقى
للإعالم وظائف تقليدية �سامية �أداها على مر التاريخ وال يزال ي�ؤديها منذ �أن كان تقليديا.
لكن يف ظل الأجواء ال�سيا�سية غري ال�صحية تطفو على ال�سطح وظائف و�أهداف
جديدة تن�سجم متام الإن�سجام مع �سيا�سة مكيافيللي التي تقوم على مبد�أ الغاية تربر
الو�سيلة ،حتى لو كانت تلك الو�سيلة غري م�شروعة ،وقد ز ّكى هذا النهج يف كثري من
احل��االت تفاقم ال�صراعات والنزاعات بني ال��دولَ ،
و�ض ْعف الأخ�ل�اق والتخلي عن
كثرياملبادىء والقيم ،وغياب ال�ضمري لدى بع�ض الإعالميني ،خا�صة �أولئك الذين
ارتبطوا بتكتالت و�أيدولوجيات معينة على ح�ساب املهنة (.)1
فا�ستخدام الإعالم لتزكية هذه ال�صراعات �أ�صبح ظاهرة تبعث على القلق ،خ�صو�صا
�أنه ي�ستخدم ك�سالح ما�ض بفعل قوة ت�أثريه الناجمة عن �سرعة انت�شار اخلرب ،ف�ضال عن
احلرية املطلقة يف تناول املو�ضوعات التي كانت يف ال�سابق من املحظورات واملحرمات.
ويف معر�ض حديثنا عن وظائف الإعالم نتناول الوظائف ال�سامية التقليدية ،و�أما
الأخرى التي ال تقيم للإيجابيات وزنا وال تعري ملواثيق ال�شرف والأخالق اهتماما يتم
تناولها يف الف�صل اخلا�ص ب�أخالقيات املهنة.
( )1عالم خالد ال�سرور :و�سائل الإعالم وال�صراعات ال�سيا�سة ،عمان ،دار �أ�سامة� ،2012 ،ص .42
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الوظائف ال�سامية للإعالم:
يلبي الإعالم منذ ظهوره لأفراد املجتمع رغبات عديدة ،منها رغبتهم يف �إدراك
ومعرفة ما يدور حولهم ،والتوا�صل االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي مع الآخرين،
والتثقيف والتعلم ،والو�صول �إل��ى املعلومة ال�صحيحة التي متكنهم من احلكم على
الأ�شياء وو�ضعها يف �إطارها ال�صحيح( .)1و�إلى هذا ذهب توما�س فرانك مدرب الكتابة
والتحرير يف �صحيفة  US Todayالأمريكية بقوله لل�صحفيني اجلدد“ :ال �أحب التعاطي
مع الإع�لام �إال �إذا كان يقدم يل معلومة �أ�ستطيع �أن �أبني بها موقف ًا جديد ًا �أو �أقتنع
ب�صحة موقفي الذي �أنا عليه� ،أو على الأقل تفيدين ب�شكل ما يف حياتي ،بحيث �أكون
�أه ًال لتقييم ما يدور حويل واحلكم عليه حكم ًا �سليم ًا ،وبالتايل على و�سائل الإعالم
التي متطرنا يف كل حني ب�أخبار ال جدوى منها ،في�ضيع منا عمرنا يف قراءتها ومالنا يف
�شرائها �أال تن�شر �أية معلومة �إال �إذا كانت لها وظيفة حمددة ” .
وي�ضيف بع�ض الباحثني �إلى دور الإعالم مهام �أخرى بناء على ت�أثريات و�سائل
الإت�صال اجلديدة ،منها التغلب على الزمن بت�سجيل وحفظ املعلومات والت�أريخ ،وعلى
املكان عرب مرونة و�سرعة احلركة ،وانكما�ش الفوارق الإجتماعية وت�ضييق الهوة الطبقية
ب�إتاحة املعرفة لكل طبقات املجتمع ،ونقل كم هائل من الأفكار وامل�شاعر .وقد تو�سع
البع�ض ف�أ�ضاف �إل��ى املهام ال�سابقة مكافحة اجلهل ،ورف��ع كفاءة الإن�ت��اج ،وحتقيق
الإنتماء الوطني(.)2
واحلقيقة �أن معظم ما ذكر يف املراجع الإعالمية من وظائف الإعالم �سواء كان
تقليديا �أو معا�صرا ميكن ح�صره يف التايل:
 التثقيف. الإخبار�أوالإعالم. الت�سلية والرتفيه. التوجيه. التغطية ال�سريعة للحدث. النقد والتغيري.(� )1إبراهيم �إمام :درا�سات يف الفن ال�صحفي .القاهرة .مكتبة الأجنلو امل�صرية1991 .م.
( )2عبد الفتاح عبد النبي� :سو�سيولوجيا اخلرب ال�صحفي ..درا�سة يف انتقاء ون�شر الأخبار ،القاهرة ،العربي للن�شر والتوزيع،
1989م� ،ص .83
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 خلق حراك جمتمعي فوري. -فتح نوافذ للمجتمعات املغلقة.

 التغطية املتعمقة للحدث. الدعاية والإعالن. الرتويج الإعالمي للدولة املمولة.�أو ًال – وظيفة الإخبار �أو الإعالم:

تعد �أولى الوظائف و�أهمها ،لأن كل فرد يف املجتمع لديه رغبة ت�صل �إلى م�ستوى
الغريزة يف معرفة ما يدور حوله من �أح��داث �سواء كانت �إيجابية �أو �سلبية ،رغبة يف
مراقبة البيئة لتجنب الأخطار التي تهدد وجوده ،واقتنا�ص الفر�ص التي تكفل ا�ستمراره،
وبالتايل ال ُت�ؤَ َّدى هذه الوظيفة لذاتها ولكن لتنبني عليها مواقف وتت�شكل اجتاهات� ،أو
ت�صدر بناء عليها قرارات من قبل ال�سلطة احلاكمة لتوجيه الأفراد نحو ما تراه �صحيحا.
فعندما يتوالى يف و�سائل الإعالم ن�شر الأخبار التي تك�شف عن غالء الأ�سعار ،وعدم
قدرة النا�س على تلبية احتياجاتهم من ال�ضرورات ،ف�إن هذا يدفع امل�سئولني يف ال�سلطة
�إلى التدخل ب�سن القوانني واتخاذ الإجراءات التي حتد من هذا الغالء� ،أو ترفع معدالت
الدخل من خالل زيادة الرواتب والأجور واملعا�شات ،وهذا من �ش�أنه �أن يخلق مناخ ًا من
التفاهم بني ال�شعب والنظام احلاكم (.)1
وتعرف النخبة احلاكمة �أن �أفراد املجتمع لديهم الرغبة يف الوقوف على ال�سيا�سات
الداخلية واخلارجية للدولة ،وعلى حجم الإجنازات التي يتم حتقيقها يف الداخل من
مرافق وخدمات وما �إل��ى ذل��ك ،فتدفع عرب و�سائل الإع�لام املختلفة بالأخبار حول
تفا�صيل هذه امل�شاريع لك�سب الت�أييد واالنتماء ،وللوقوف على وجهات النظر املختلفة
داخل املجتمع ،و�إ�شراك �أفراده يف تنفيذ برامج التنمية والإنخراط يف العمل اجلماعي.
وعلى ال�صعيد الدويل تثبت الأحداث الكربى التي تقع يف طول العامل وعر�ضه �أن
كل جمتمع يهتم مبا يدور من �أحداث لدى الآخر ،وقد ازداد هذا الإهتمام مع تطور تقنية
الإت�صاالت التي �أفرزت نظاما �إعالميا جديدا ت�شابكت فيه امل�صالح بني الدول� ،إلى
درجة �أن جمتمعات الن�صف الغربي من الكرة الأر�ضية �أ�صبحت ال تنام �إال وقد �أحيطت
(� )1سليمان �صالح� :أخالقيات الإعالم ،الكويت ،دار الفالح� ،2012،ص .131
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علم ًا مبا وقع من �أحداث يف جمتمعات الن�صف ال�شرقي ،والعك�س �صحيح.
وهذا االهتمام له �أ�سبابه االقت�صادية واالجتماعية ،فاقت�صادي ًا نالحظ �أن ال�شعوب
يف �أوروبا و�أمريكا على �سبيل املثال تهتم ب�أخبار احلروب التي تقع يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ،خا�صة يف منطقة اخلليج العربي ،لأن مثل هذه احلروب ت�ؤثر ت�أثري ًا مبا�شر ًا
على �أ�سعار البرتول الذي هو ع�صب احلياة عندهم �أكرث من �أية �شعوب �أخرى ،على
اعتبار �أن دولهم دول �صناعية ال غنى لها عن هذه الطاقة ،وعلى اعتبار �أن الأ�سر يف هذه
الدول هي الأكرث ا�ستهالك ًا للوقود لي�س لت�سيري املركبات واحلافالت فح�سب و�إمنا �أي�ض ًا
لت�شغيل �أجهزة التدفئة خ�صو�ص ًا يف ف�صل ال�شتاء حيث تنخف�ض درجة احلرارة �إلى ما
دون ال�صفر� .أما اجتماعيا ف�إن كثري ًا من �أفراد املجتمعات النامية يدفعهم الف�ضول �إلى
معرفة ودرا�سة عادات و�سلوكيات الآخرين يف الدول املتقدمة ،حيث يريدون الإنفتاح
على جتاربهم والإ�ستفادة من ممار�ساتهم و�أمناط �سلوكهم يف �سبيل حتقيق الكثري من
الطموحات ال�شخ�صية واملجتمعية ،فالفرد الطموح يف الدول النامية عندما يقف على
�أخبار الآخرين ،ويراقب �سلوكهم وما ترتب عليه من م�ستويات �أف�ضل لي�س يف امل�شاعر
والعواطف فح�سب ولكن يف جوانب احلياة املختلفة �أي�ضا يخرج با�ستنتاج �أنه لو �سلك
م�سلكهم لتحقق له ما حتقق لهم ،وهنا يكون اخلرب ال�صحفي قد �ساهم عرب وظيفة
الإعالم لي�س يف حتقيق التوا�صل مع املجتمعات الأخرى فقط ولكن يف النهو�ض بالتنمية
�أي�ضا.
وهذه الوظيفة من وظائف الإعالم وجدت منذ �أن وجد اخلرب ب�شكل عام ،مبعنى �أنه
مل يكت�سبها بفعل و�سائل الإعالم احلديثة وت�أثريها ،ولكنها كانت موجودة يف كل مراحل
الإعالم املختلفة ،مبا يف ذلك مرحلة الإعالم ال�شفهي �أو الإعالم ال�شعري ،حيث كان
ال�شاعر هو �صحفي القبيلة �أو الناطق با�سمها ،والإعالمي الذي يعر�ض م�شاكل املجتمع
وي�شكل الر�أي العام ،فهذا ال�شاعر �أبو العتاهية يوظف �شعره لأغرا�ض الإخبار والإعالم
عن الأو�ضاع املعي�شية يف الدولة ،وموجات الغالء والفقر التي اجتاحت املجتمع ،ويتمنى
�أن ت�صل هذه الأخبار �إلى احلاكم لتجد عنده �أذن ًا �صاغية فيتدخل لو�ضع حد لها ويرفع
الغالء عن �شعبه ،فيقول:
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َم� � � � ��نْ ُم� � � ْب� � �ل� � � ٌغ ع� � � ّن � ��ي الإم� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ���ا
�أنيّ �أرى الأ��� � �س�� � �ع� � ��ار �أ� � �س � �ـ � �ـ
و�أرى امل� � �ك � ��ا�� � �س� � �ـ � ��ب ن � � � � ��زر ًة
و�أرى غ� � � �م � � ��وم ال� � � ��ده� � � ��ر را
و�أرى امل � ��را�� � �ض� � �ي � ��ع ف � �ي � �ـ� ��ه ع��ن
م � � � � ��ن ب� � �ي � ��ن راج مل ي� � �ـ�� ��زل
ي� � ��� � �ش� � �ك�� ��ون جم � � � �ه� � � ��دة ب� � ��أ�� � �ص� � �ـ
م� � � � ��ن م� � ��� � �ص� � �ي� � �ب�� ��ات ُج� � � �ـ� � � �ـ� � � � ّوع
�إلى �أن يقول:
�أل� � �ق� � �ي � � ُ�ت �أخ � � � �ب� � � ��ار ًا �إل �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ
ون � �� � �ص � �ح � �ي � �ت� ��ي ل� � � ��ك حم � �� � �ض � �ـ � � ٌة

م ن� ��� �ص ��ائ� �ح� �ـ� �ـ� �ـ ��ا م� �ت ��وال� �ي� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ة
ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ع���ار ال� � ��رع � � �ي� � ��ة غ���ال� �ي���ة
و�أرى ال� � � ��� � � �ض�� � ��رورة ف ��ا�� �ش� �ي ��ة
ئ� �ح� �ـ� �ـ� �ـ���ة مت � � � � � ّر وغ���ادي� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ���ة
�أوالده� � �ـ� � �ـ� � �ـ� � �ـ� � �ـ � ��ا م��ت��ج��اف��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ة
ي� ��� �س� �م� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��و �إل� � � �ي � � ��ك وراج� � �ي� � �ـ � ��ة
ـ� � �ـ� � �ـ� � �ـ� � �ـ � ��وات � � � �ض � � �ع� � ��اف ع� ��ال � �ي� ��ة
مت� � ��� � �س � ��ي وت�� ���� �ص�� �ب�� �ـ� ��ح ط � ��اوي� � �ـ � ��ة
ـ� �ـ� �ـ� �ـ���ك م � � ��ن ال�� ��رع� � �ي�� ��ة �� �ش ��اف� �ي ��ة
()1
وم�� � � ��ودت�� � � ��ي ل� � � ��ك �� � �ص�� ��اف� � �ي�� ��ة

وهكذا يت�ضح لنا �أن املجتمع البدائي كان يحمل يف طياته بذور وظيفة الإعالم
املتمثلة يف الإخبار ،فما بالنا باملجتمع احلديث الذي بلغت املدنية فيه �أوج عظمتها،
و�أ�صبحت الكرة الأر�ضية يف ظله غرفة �صغرية يعرف كل من ي�سكنها ما يدور بداخها،
والأكرث من ذلك �أن �سكان الأر�ض �أ�صبحوا يعرفون بع�ض ًا مما هو موجود على �أ�سطح
الكواكب الأخرى من خالل �إر�سال مركبات الف�ضاء يف رحالت ا�ستك�شافية �إلى هناك.
ثاني ًا – التثقيف:
يعترب الإع�لام عرب و�سائله التقليدية واجلديدة املورد الأكرب للكميات ال�ضخمة
من املعلومات اليومية التي تزود القارئ بالثقافة ،والأقدر على اخلو�ض يف التفا�صيل
ال�صحفي يف ذلك اخل َرب
ال�ضرورية اخلا�صة ب�أية ق�ضية تهم املتلقي ،ويفوق اخل ُرب
ُّ
الإذاع� َّ�ي واخل َرب التليفزيو َّ
ين بن�سبة � 4إلى  1ح�سب درا�سة للباحث ريت�شارد لزمبري،
(� )1إبراهيم �إمام :الإعالم الإ�سالمي املرحلة ال�شفهية ،القاهرة ،مكتبة الأجنلو امل�صرية1980 ،م� ،ص .41
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ذلك لأن الروايات الإخبارية املفرطة التعقيد والت�شابك والتي يتعني تقدمي �شروح لها
بو�سع ال�صحفي �أن يعاجلها املعاجلة التي تر�ضي القارئ يف حني �أنه لي�س بو�سع املحرر
يف الإذاعة والتليفزيون فعل ذلك .وهذا من �ش�أنه تدعيم قدرة الأفراد على �إدراك ما
يجري حولهم من �أحداث يومية ،وعلى ربط الأ�سباب بامل�سببات ،فيت�أ�س�س لديهم �صرح
للمعرفة ي�ؤهلهم التخاذ املواقف ،و�إ�صدار الأحكام ال�سليمة ،وتف�سري الأحداث وحتليل
حركتها يف املجتمع ،وبالتايل الت�صرف على �ضوء ما ت َك َّون لديهم من ر�صيد ثقايف (.)1
وال يتوقف الدور التثقيفي للخرب ال�صحفي على فئة معينة من املتلقني و�إمنا ميتد
لي�شمل كل الفئات ،فهناك �أخبار موجهة �إلى ال�سيا�سيني و�أخرى �إلى الإقت�صاديني وثالثة
�إلى الأطباء ،وهكذا �إلى املهند�سني واحلرفيني والعمال كل يف جمال تخ�ص�صه وعمله،
وميكن لكل فئة �أن ت�صل �إل��ى مبتغاها من الأخبار ب�سهولة عربال�صحف واملحطات
الف�ضائية والإذاعية ومواقع التوا�صل االجتماعي على �شبكة الإنرتنت والهاتف املحمول(.)2
ويندرج حتت هذه الوظيفة كذلك التثقيف الأدبي ،ونقل املوروث ال�شعبي وتراث
الأمة الإجتماعي من جيل �إلى جيل� ،أو ربط الأجيال احلالية بتاريخهم.
ومن �أمثلة ذلك ن�شر �أخبار الإكت�شافات الأثرية وتفا�صيلها من حيث الزمان واملكان
والقيمة التاريخية والثقافية للأثر ،ويندرج حتتها كذلك تكوين الفرد من حيث ا ُ
خللق
وال��ذوق وتو�سيع مداركه .ويرى عبد الفتاح عبد النبي يف كتابه �سو�سيولوجيا اخلرب
ال�صحفي �أن الأخبار التثقيفية من �ش�أنها تو�سيع مدركات ومعارف الأفراد و�إك�سابهم
خربات وجتارب جديدة ،وبالتايل تكون قد �أدت مهمة التثقيف والتب�صري والتوعية .
ثالث ًا – التوجيه:
يف �أحيان كثرية يكون النا�س يف حاجة ملن يوجههم وير�شدهم �إلى اتباع تعليمات
�أو �سلوكيات معينة ،ويف �أحيان �أكرث تكون احلكومات يف حاجة �إلى توجيه ال�شعوب،
( )1عي�سى عبد الباقي :خرب عاجل ،بريوت ،دار امل�ؤلف� ،2010،ص .44
( )2عبد الرزاق الهيتي :ال�صحافة املتخ�ص�صة ،عمان ،دار�أ�سامة� ،2011،ص .22
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وهنا ي�أتي دور الإعالم من خالل فنونه وو�سائله املختلفة ويف مقدمتها اخلرب للت�أثري
ح�سن ا�ستخدامها ت�ؤدي �إلى توجيه اجلماهري يف
على الر�أي العام� .إن هذه الوظيفة لو �أُ ِ
املجتمع نحو ما يحقق امل�صلحة العليا(.)1
ومن الطبيعي �أن تتم وظيفة التوجيه من خالل امل�ضامني واملحتويات التي تقدمها
الفنون ال�صحفية ،والربامج امل�سموعة واملرئية ،واملواقع املختلفة على ال�شبكة العنكبوتية،
�أو ر�سائل الهواتف اخللوية ،ولن تكون هذه امل�ضامني مقنعة جلمهور املتلقني جتاه م�س�ألة
�أو ق�ضية من الق�ضايا ما مل تعتمد على حقائق م�ؤكدة ،ذلك لأن التحريف �أو العبث يف
املوجه �أو القائم بالإت�صال ،و�إمنا ي�ؤدي �إلى خلق
احلقائق واملعلومات ال يخدم �أهداف ِّ
جو من التوتر وعدم الثقة بني النظام من جهة و�أفراد ال�شعب من جهة �أخرى ،كما يف�سد
العالقة بني امل�ؤ�س�سات واجلماعات ،وتقع خ�سائر ال ميكن تعوي�ضها فيما بعد ،ف�ض ًال عن
فقدان و�سائل الإعالم ثقة جمهورها ،فال ت�ستطيع ب�أية حال �أن ت�ؤدي �أي ًا من �أدوارها
املختلفة ،وتعجز عن امل�ساهمة احلقيقية يف التنمية الوطنية مبختلف جماالتها ال�سيا�سية
والإقت�صادية والإجتماعية وغريها ،وعن تهيئة اجلو ال�صالح للمناق�شة واحلوار وخلق
قنوات �إت�صال بني القيادات والقواعد اجلماهريية (.)2
وتزداد �أهمية التوجيه �أثناء اندالع احلروب وانت�شار الأوبئة على وجه اخل�صو�ص،
حيث تكون احلكومة يف م�سي�س احلاجة �إلى توجيه نداءات معينة جلماهري ال�شعب ،وهذه
اجلماهري بدورها يف �أ�شد احلاجة �إلى هذه النداءات .وعلى �سبيل املثال �أثناء ظهور
حاالت عديدة من �أنفلونزا اخلنازير يف العامل كثفت و�سائل الإعالم بكل �أمناطها من
ن�شر الأخبار التي توجه جماهري ال�شعب التخاذ �إجراءات الوقاية خوف ًا من انتقال املر�ض
�إلى الب�شر ،يف مثل هذه احلاالت وغريها الكثري تزداد �أهمية الإر�شاد والتوجيه(.)3

( )1في�صل �أبو عي�شة :امل�ؤمترات ال�صحفية ،عمان ،دار �أ�سامة� ،2012 ،ص .56
( )2مي العبد اهلل :علوم الإعالم واالت�صال ،بريوت ،النه�ضة العربية� ،2012 ،ص .119
()3في�صل �أبو عي�شة :والدعاية والإعالم ،عمان ،دار �أ�سامة� ،2011،ص .9
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رابع ًا  -الت�سلية والرتفيه:

يقوم الإع�لام بهذه الوظيفة للت�أثري على القراء ت�أثري ًا نف�سي ًا حميد ًا ،ولأهمية
هذه الوظيفة ال جتد و�سائل الإعالم غ�ضا�ضة يف تخ�صي�ص �صفحات وبرامج ومواقع
كاملة للأخبار وامل��واد اخلفيفة التي ال وظيفة لها �سوى الإمتاع ،ف�ض ًال عن الأب��واب
الأخرى املعروفة كالريا�ضة والفنون ،وتتخذ ال�صحف خ�صو�صا هذا النهج رغم وجود
من ينتقدونه� ،إذ ي��رون �أن وظيفة الرتفيه قد تف�سد اخلرب لأنها ت�صرف اجلماهري
عن الأحداث اجلادة وتقتل فيهم روح النقد ،وتخلق باب ًا يهربون منه بد ًال من مواجهة
امل�شكالت احلقيقية والتفكري يف الق�ضايا امللحة (.)1
واحلقيقة �أن و�سائل الإع�لام ينبغي �أن تتخذ طريق ًا و�سط ًا يت�صف بالتوازن،
فال ت�سرف يف ن�شر املواد التي يقت�صر دورها على الرتفيه ،و�إمنا تقدم منها ما يفي
باحلاجات الإن�سانية فقط ،وال تتطرف يف اجلد �إلى حد �إ�شاعة العبو�س ،لأن ال�ضحك
من ال�سمات املميزة للإن�سان دون بقية املخلوقات ،ولأن الرتفيه يف �أوق��ات كثرية هو
املخرج الوحيد من حاالت الإكتئاب والإنطواء.
والأف�ضل �أن يراعي الإعالميون ت�ضمني الأخبار الرتفيهية بع�ض القيم الإيجابية
وال�سلوكيات القومية ،ومن �أمثلة هذا النوع من الأخبار خرب تناقلته وك��االت الأنباء
وو�سائل الإع�لام العاملية يف احل��ادي والثالثني من �شهر يوليو عام  2004عن �سيدة
�أمريكية تعمل يف تنظيف البيوت فازت باجلائزة الأولى يف اليان�صيب وقيمتها �أربعون
مليون دوالر ،ومع ذلك التزمت مع �أ�صحاب البيوت الذين كانت قد حددت لهم مواعيد
م�سبقة لتنظيف بيوتهم .
و الريا�ضة من �أ�شهر الأبواب والربامج التي تتخ�ص�ص يف �أخبار الت�سلية والرتفيه،
فالألعاب الريا�ضية وكرة القدم على وجه اخل�صو�ص �أ�صبحت حمور اهتمام النا�س
كبريهم و�صغريهم ،متعلميهم و�أمييهم ،ولهذا فلي�س من الغريب �أن تكون �صفحات
وبرامج الريا�ضة من �أكرث ال�صفحات والربامج جذب ًا لإهتمام الأفراد يف جمتمعاتنا ،و�أن
تكون القنوات الريا�ضية �أكرث م�شاهدة من القنوات املتخ�ص�صة يف الثقافة وال�سيا�سة،
(�)3أ�شرف فهمي خوخة :امل�صادر ال�صحفية يف ع�صر املعلومات ،الإ�سكندرية ،املتو�سط للن�شر� ،2011 ،ص .73
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و�أثبتت نتائج درا�سة ميدانية �أن  %65من قراء ال�صحف امل�صرية يهتمون ب�صفحات
الريا�ضة و�أن  %26.5منهم يعتربون ال�صفحة الريا�ضية يف املرتبة الأول��ى مقارنة
بال�صفحات الأخرى ،وهذا ما جعل ال�صحف امل�صرية تت�سابق يف هذا امل�ضمار ،وتزيد
من امل�ساحات املخ�ص�صة للريا�ضة ،بل وت�صدر مالحق يومية �أثناء البطوالت املختلفة
ال يقل عدد �صفحات الواحد منها عن ع�شرين �صفحة يف املتو�سط ،ويف منطقة اخلليج
العربي جتد الريا�ضة �إقباال منقطع النظري من كافة فئات املجتمع مما حدا بكثري من
الدول �إلى �إطالق قنوات متخ�ص�صة يف الأن�شطة الريا�ضية ،وحر�صت �شبكة اجلزيرة
على �سبيل املثال على �أال يقل تفوقها يف جمال الإعالم الريا�ضي عنه يف جمال الإعالم
اخلربي واحلواري والتحليلي.
و�إلى جانب الأخبار الريا�ضية يف �أداء وظيفة الرتفيه والت�سلية ت�أتي الأخبار الفنية،
وهي لي�ست ترفيهية �أو ت�سلية فقط و�إمنا �أي�ض ًا تثقيفية ،تهدف �إلى الإرتقاء بالفن وذوق
اجلماهري ال�شغوفة بالفنانني ومتابعة �أخبارهم ،وهذه النوعية من الأخبار ال تخلو منها
�صحيفة يومية �أو �أ�سبوعية �أو حمطة تليفزيونية �أو �إذاعية ،ف�ضال عن انت�شارها عرب
املواقع الإليكرتونية.
خام�سا  -النقد والتغيري:

ي�ؤدي الإعالم هذه الوظيفة من �أجل �صالح املجتمع ،دون �أن يحيد عن احلق �أو
ينحرف وراء الهوى ت�صفية حل�سابات �شخ�صية ،واحلمالت الإعالمية التي تهدف
�إلى التغيري تكون عادة يف كل الو�سائل ،وتقوم يف البداية بالر�صد والرقابة والتقييم
واملتابعة لكل ما يجري داخل املجتمع �أو امل�ؤ�س�سة التي يراد �إجراء التغيري فيها ،وهذا كله
يكون مبثابة �إنذارات �ضد الإنحرافات واملنحرفني �أو �ضد ال�سيا�سات اخلاطئة يف جمال
عمل امل�ؤ�س�سة ،وهذه الإنذارات �أمور حتمية من �أجل تهيئة املناخات والظروف املنا�سبة
ل�صيانة امل�صلحة العليا للمجتمع .
بعد هذه املرحلة ت�أخذ احلملة منحى �آخر تطالب فيه ب�إقالة هذا امل�س�ؤول �أو ذاك
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لأن ا�ستمرار وجوده يعوق تطور القطاع الذي هو م�س�ؤول عنه ،واحلقيقة �أن الر�أي العام
يف مثل هذه املواقف يكون هو الداعم الأ�سا�سي للو�سيلة الإعالمية يف حملتها لأنه متت
تهيئته من قبل.
كما ال يق�صد بالتغيري هنا تغيري الأ�شخا�ص �أو ال�سيا�سات فقط ،و�إمنا �أي�ض ًا تغيري
�سلوك الأف��راد ،من خالل ن�شر �أخبار توجيهية توعوية تت�ضمن معلومات جديدة من
�ش�أنها الت�أثري على قرار و�سلوك الفرد والنتيجة املرتتبة على تلقي الفرد ملعلومات كهذه
هي �أن يغري من �سلوكه (.)1
�ساد�س ًا  -التغطية ال�سريعة للحدث:
نالحظ هذه الوظيفة كثري ًا يف ن�شرات وعناوين ومواجز الأخبار التي ت�أتي على
ر�أ�س ال�ساعة ،وعلى مواقع التوا�صل االجتماعي مثل الفي�س بوك وتويرت وجوجل ،وحتى
عرب ر�سائل الهاتف املحمول مبختلف �أنواعه و�أجياله كالبالك بريي الآي فون والآي باد
والآي بود ،ومن خالل الأخبار الب�سيطة �أو العاجلة التي ت َِر ُد قبل مثول ال�صحيفة للطبع
مبا�شرة ،في�ضطر املحرر �إلى تقدمي ما هو متوفر لديه من معلومات على وجه ال�سرعة
على �أن يتم ا�ستكمالها يف �أعداد تالية .وقد اعتادت وكاالت الأنباء عند بثها للخرب ذي
وظيفة التغطية ال�سريعة �أن ت�سبقه بكلمة عاجل مكررة ثالث مرات وال �شك �أن فائدة
التغطية ال�سريعة تتحقق بتهيئة القارئ وحتفيزه ملتابعة التفا�صيل فيما بعد(.)2
ومتتاز القنوات الف�ضائية  -و�أبرزها �أو يف مقدمتها قنوات �شبكة اجلزيرة  -عن
غريها من بقية و�سائل الإعالم بهذه الوظيفة عرب قطع �إر�سالها املعتاد لتعلن عن وقوع
حدث يف التو واللحظة ثم تنتقل �إلى م�سرح هذا احلدث لتنقل امل�شاهد بدوره �إلى هناك
�أو عرب ال�شريط الإخباري �أ�سفل ال�شا�شة ،وكذلك ر�سائل املحمول ومواقع الإنرتنت مثلها
يف ذلك مثل القنوات الف�ضائية .
( )1فاروق احل�سنات :الإعالم والتنمية املعا�صرة ،عمان ،دار �أ�سامة� ،2011 ،ص.141
(� )2سعد �سليمان امل�شهداين :الإعالم التليفزيوين وت�أثريه على اجلمهور ،عمان ،2012 ،دار �أ�سامة� ،ص, 157
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�سابع ًا  -التغطية املتعمقة للحدث:
ي�ؤدي الإعالم هذه الوظيفة عندما يقدم للقارئ الق�صة اخلربية كاملة من بدايتها
�إلى نهايتها ،مع ذكر �أ�سبابها والنتائج املرتتبة على حدوثها ،وهذه عادة وظيفة الأخبار
املركبة واملف�صلة واملهمة .وعلى كل حال يرى بع�ض �أ�ساتذة الإعالم �أن التغطية ال�سريعة
�أو املتعمقة للحدث �إمنا تندرج حتت �أنواع التغطية الإعالمية ولي�ست حتت وظائف اخلرب،
و�أي ًا كانت الوظائف التي ي�ضطلع بها الإعالم ف�إنها جميعها يجب �أن تكون �إيجابية ل�صالح
املجتمع ،فتنه�ض به وتنقله �إلى الأف�ضل ،لأن مهمة الإعالم �أو ًال و�أخري ًا البناء (.)1
ثامن ًا – خلق حراك جمتمعي فوري:
التعمق الذي تناق�ش به و�سائل الإع�لام املعا�صر الق�ضايا التي تهم النا�س وما
تتيحه من �أخبار ومعلومات فر�ض على الدول التعاطي الفوري مع متطلبات املواطنني
خ�صو�صا بعد اندالع ثورات ما ي�سمى بالربيع العربي ،و�إعادة النظر يف ر�سم �أجنداتها
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،والتحرك ال�سريع واملناق�شة الفورية للو�صول
�إلى حل امل�شكالت املطروحة على ال�ساحة ،و�إال َ�ست َُجا َبه املنظمة ب�أمناط خمتلفة من
االحتجاجات واالعت�صامات التي تهدد بقاءها يف ال�سلطة ،وهذا كله �أ�سند �إلى و�سائل
الإعالم وظيفة جديدة تتمثل يف خلق حراك جمتمعي فوري.
وهذه الوظيفة مل تكن موجودة يف املا�ضي القريب �إذ كانت و�سائل الإعالم ال تناق�ش
�إال ما تريده الأنظمة وال ت�صل �إلى نتائج غري التي تريدها الأنظمة.
تا�سعا – الدعاية والإعالن:
الإعالن و�سيلة هامة و�ضرورة من �ضرورات تن�شيط االقت�صاد وحتريك ال�سوق،
وامل�ساهمة يف التنمية ونه�ضة املجتمع �إذا ما روعيت فيه القواعد املهنية ،والقيم
( )1وفيق �صفوت :و�سائل االت�صال والإعالم وت�شكيل وعي الأطفال وال�شباب ،القاهرة� ،2010 ،ص .188
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الأخالقية ،واملقومات االقت�صادية املبنية على ال�صدق والأمانة ،وعدم خداع امل�ستهلك.
�أما واقع احلال مع الإعالنات التي تبثها القنوات الف�ضائية اجلديدة فعلى العك�س
من ذلك ،لقد انتهكت القيم والأعراف املرتبطة بال�صدق ،و�أدرك كثري من املحتالني �أن
ال�شباب من اجلن�سني �أ�صابه هو�س النحافة ،والن�سوة �أ�صابها �شره الت�سوق فعمدوا �إلى
بث �إعالنات خادعة كاذبة عرب هذه القنوات ت�ستخدم فيها املر�أة ك�أنثى من �أجل الرتويج
ل�سلع ا�ستهالكية ال متت للمر�أة ب�صلة ،قد تكون هذه ال�سلع منتهية ال�صالحية �أو غري
متقنة ال�صنع .ومما زاد الأمر �سو ًءا �أن هذه القنوات �سمحت للبع�ض �أن يتاجروا ب�أوجاع
النا�س خ�صو�ص ًا َمنْ �أ�صيبوا ب�أمرا�ض مزمنة كال�سكر وال�ضغط والعقم وال�سرطان،
فا�ستغلوا الرغبة املُ ِل َّحة يف ال�شفاء لديهم فراحوا يعلنون لهم عن �أع�شاب �أوعقاقري
ي َّدعون �أنها حتقق العالج الأكيد لهم خالل وقت ق�صري ،وحتت ت�أثري الرغبة يف ال�شفاء
ومن باب ( الغريق يتعلق يف ق�شة ) ي�ستدين ال�ضحية ل�شراء العالج باهظ الثمن ،وقد
يكون على علم ب�أن هذه الإعالنات خادعة ولكنه يجرب ع�سى �أن يكون هناك �شئ من
ال�صدق هذه املرة (.)1
وهناك نوع من الإعالنات عن املياه الغازية وال�شيب�س وال�شيكوالتة تنتهك القيم
والآداب ب�ألفاظ نابية و�إيحاءات ال �أخالقية ،ومن اخلطورة مبكان �أن معظمها موجه
للأطفال ،وهم فئة �سريعة الت�أثر والتقليد.
عا�شر ًا – فتح نوافذ للمجتمعات املغلقة:
ظلت جمتمعات كثرية تعاين من االنغالق وتقبع وراء �أ�سوار العزلة ب�سبب ممار�سة
القهر ال�سيا�سي واالجتماعي ،والتعلل بتعليمات دينية و�أحكام �شرعية متنع على �شريحة
ما كالن�ساء مثال �أن حتيا حياة طبيعية ،فجاء الإعالم املعا�صر وازاح ال�ستار عن هذه
املجتمعات ونقل حقائقها و�أخبارها �إلى �أرجاء الدنيا عرب الكثري من املو�ضوعات ومقاطع
الفيديو التي تبث على �شبكة الإنرتنت والهاتف املحمول (.)2
(� )1إبراهيم �إ�سماعيل� :صورة الأ�سرة العربية يف الدراما التليفزيونية ،الدوحة ،وزارة الثقافة والفنون والرتاث� ،2009 ،ص .44
( )2عبد الرحمن بكر :الود املو�صول يف ر�سائل املحمول ،القاهرة� ،2010 ،ص.19
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و�أم��ام هذا التحدي اجلديد ا�ضطرت الأنظمة يف تلك املجتمعات �إلى �أن تو�سع
وتعلي من م�ساحة و�سقف احلريات للأفراد وت�سمح مل�ؤ�س�ساتها ال�صحفية وحمطاتها
الإذاعية والتليفزيونية ب�أن تت�سم يف بع�ض طروحاتها باجلر�أة والبحث عما وراء الأخبار
والتعاطي مع تطورات الع�صر.
حادي ع�شر – الرتويج الإعالمي للدولة املمولة:
ال تعد هذه الوظيفة من وظائف الإعالم نقي�صة لأية دولة ت�سخر �إعالمها للرتويج
ل�سيا�ستها وثقافتها وهويتها ،خ�صو�صا يف الع�صر الراهن الذي �أ�صبح الكون فيه غرفة
�صغرية بفعل التكنولوجيا الرقمية التي دخلت يف عمل و�سائل الإعالم ،وحماولة الدول
الكربى الهيمنة على الدول ال�صغرى ،وارتفاع �أ�صوات املنادين بالعوملة والداعني �إلى
�صراع احل�ضارات.
هنا ن�ش�أت احلاجة لدى الكثري من القوميات ال�صغرية �أو الدول النامية �إلى تد�شني
و�سائل �إعالمية حتافظ على كياناتها وتر�سخ ثقافاتها ،وحتيي تراثها ،وتلفت انتباه
العامل �إلى وجودها من خالل الدعاية والرتويج لها(.)1

( )1همت ح�سن :درا�سات يف الإعالم الدبلوما�سي والعالقات العامة ،القاهرة ،املحرو�سة للن�شر� ،2010 ،ص .143
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البـــاب الثـــاين
و�ســائل الإعـــالم املعــا�صر ومهاراته

توطئـــــة
�أ�شرنا �إل��ى �أن التطور الهائل وامل�ستدام يف جمال الإت�صاالت واملعلومات �أفرز
و�سائل و�أدوات جديدة للإعالم والإخبار غري تقليدية مثل �شبكة الإنرتنت و�شبكات
الهاتف املحمول ،ولي�س هذا فح�سب بل �أعطى لو�سائل الإعالم اجلماهريية املعروفة
�آفاقا �أرحب من حيث بيئة العمل و�أجوائه وت�شعباته وتخ�ص�صاته� ،سواء يف النواحي
التحريرية �أو الإخراجية �أو الفنية والتقنية ،وترتب على هذا كله �أن جمهور هذه الو�سائل
مل يعد حمدودا بنطاق� ،أوحمددا ببيئة جغرافية م�ستهدفة �أو هوية ثقافية وح�ضارية
معينة ،فلرمبا و�سيلة �إعالم تبث من �أدنى الأر�ض لها جمهور يف �أق�صى الأر�ض ،وبالتايل
دخلت يف �إطار ما ي�سمى بو�سائل الإعالم املعا�صر ،ولذا ف�إننا �سنتناول يف هذا الباب
هذه الو�سائل من حيث تقنياتها ،وطبيعة دورها ،و�آليات العمل بها ،ومهارات الإعالميني
املنت�سبني لها ،وتعاطي اجلمهور معها ،وذلك كله من خالل ع�شرة ف�صول هي جملة ما
يتكون منها هذا الباب.
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الف�صل الأول
ال�صحافة يف الإعالم املعا�صر
لي�س �صعبا على ال�صحفي الذي عمل يف ال�صحافة التقليدية �أن ينخرط اليوم يف
بيئة ال�صحافة احلديثة التي جتمع بني الورقية والإليكرتونية ،و�إن �شئت قل بني الأ�صالة
واملعا�صرة ال�صحفية ،فاالنخراط يف املمار�سة ال�صحفية يك�سب ال�صحفي كل يوم
املهارات املطلوبة ملواكبة كل ما هو جديد يف دنيا ال�صحافة ،ذلك لأن ال�صحافة املطبوعة
لي�ست حديثة عهد بالتكنولوجيا وخمرجاتها ،بل نتيجة بيئة عمل �إليكرتونية �سائدة
منذ �آواخر �سبعينيات القرن املا�ضي� ،أي قبل وجود �شبكة الإنرتنت عام � ،1992إذ كان
يجرى �إعداد وجتهيز ال�صحيفة املطبوعة يف �شكل �إليكرتوين ورقمي بالكامل قبل الدفع
بها �إلى املطبعة لتعود يف �صورة ورقية مرة �أخرى ،وبالطبع كانت تختلف درجة تكامل
و�شمول وترابط هذه البيئة يف مراحل العمل ال�صحفي من �صحيفة �إلى �أخرى ،وهذا
الواقع جعل الكثريين يدفعون بالبنية الأ�سا�سية الإليكرتونية �إلى داخل ال�صحف �ضمن
جتليات �أو مالمح ظاهرة ال�صحافة الإليكرتونية ،وبالتايل ُو ِجدت ما ي�سميها كثري من
الأمريكيني ال�صحافة مب�ساعدة احلا�سب � CARأو Computer Assisted Reporting
 ،مبعنى توظيف احلا�سب وتكنولوجيا املعلومات يف القيام باملهام ال�صحفية (.)1
فقبل ظهور الإنرتنت كان الكومبيوتر ي�ستخدم على نطاق وا�سع يف �صف املادة
التحريرية وتنفيذ ال�صفحات ،بل كانت هناك �شبكات �صغرية داخل امل�ؤ�س�سة ال�صحفية
تربط بني الأق�سام املختلفة ،ومن هذه البيئة انبثقت ال�صحافة الإليكرتونية مع ظهور
�شبكة الإنرتنت وانت�شارها عرب العامل.
ال�صحافة الإليكرتونية بالتوازي مع الورقية
مع بداية ع�صر الإنرتنت �سارعت امل�ؤ�س�سات �إلى �إن�شاء مواقعها الإليكرتونية،
(� )1آمنة نبيح :ماهية ال�صحافة الإليكرتونية وعوامل تطورها ،بحث من�شور على �شبكة �ضياء للم�ؤمترات والدرا�سات2012 ،
.htt://dia.net
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وطبقا لبحث ن�شره الأمريكي مارك دويز حول تاريخ ال�صحافة الإليكرتونية ف�إن �أول
�صحيفة �أطلقت ن�سخة �إليكرتونية كانت �شيكاغو تريبيون يف الواليات املتحدة عام،1992
حتت �إ�سم (�شيكاغو �أون الين) ،بينما �أول �صحيفة عربية ظهرت على الإنرتنت هي
ال�شرق الأو�سط يف �سبتمرب عام  ،1995وبعدها �صحيفة النهار اللبنانية يف فرباير عام
 ،1996ثم توالى �إطالق الن�سخ الإليكرتونية لبقية ال�صحف يف الوطن العربي ،وا�شتدت
املناف�سة فيما بينها على جذب �أكرب عدد من م�ستخدمي ال�شبكة العنكبوتية �إلى مواقعها
من خالل املزايا التي تتوفر يف كل موقع وتغري القراء بزيارته ،و�أهم هذه املزايا التي
خرجنا بها من درا�سة عدة مواقع �إليكرتونية هي:
•جاذبية الت�صميم خا�صة يف ال�صفحة الرئي�سية ال �ـ  ،hom pageلت�ضم
الرتوي�سة وما حتتوي من بيانات ،وتت�سم بو�ضوح التبويب ،وكتابة عنوان كل
باب بحجم عري�ض ونوع خط الفت لالنتباه يختلف عن خطوط حمتوى الباب
من مو�ضوعات و�أخبار وزوايا ،وا�ستخدام �ألوان متنا�سقة ت�شجع زائر املوقع على
ت�صفح ال�صحيفة.
•تبويب الن�سخة الإليكرتونية بحيث يكون مطابقا لتبويب الن�سخة الورقية حتى
ي�صل القارىء �إلى مبتغاه من املعلومات التي يريدها ب�سهولة وي�سر.
•ال�سماح بتحميل �أو طبع �أية مادة من املوقع دون �صعوبة.
•توفري ن�سخة على املوقع بتقنية �أو بنظام الـ  pdfوهذه احلروف اخت�صار للو�صف
� Portable Document Formatأو ما ي�سمى تن�سيق امل�ستندات املحمولة،
حيث يتميز امللف �ضمن هذا التن�سيق ب�أنه يجمع كل العنا�صر الداخلة يف تركيبه
على الن�سخة الورقية مثل اخلطوط و�أنوعها و�أحجامها وال�صور وبقية العنا�صر
التيبوغرافية داخل ملف واحد ،وبهذا ال تفقد ال�صحيفة هويتها الت�صميمية،
�إذ يبقى امللف ثابتا يف كل احلاالت عند فتحه على �أي جهاز كمبيوتر ،وحمفوظا
من �أية حماوالت للتدخل بهدف الت�شويه �أو التزييف �أو تغيري امل�ضمون ،وعندما
يت�صفح القارئ هذه الن�سخة يرى �أنها م�ستن�سخة من الأ�صل الورقي وبها كل
�صفاته.
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•توفري ن�سخة بنظام الـ (وورد)  wordت�سمح ملن يرد االقتبا�س �أن ين�سخ ما يريد
من مواد ال�صحيفة.
•توفري �صور نقية وا�ضحة التفا�صيل ومقاطع فيديو لأهم الأحداث املحلية والإقليمية
والدولية ذات جودة عالية.
•�إتاحة الفر�صة للقارىء للتفاعل  Interavtivateبالتعليق و�إبداء الر�أي حول ما
يرد يف ال�صحيفة من معلومات و�أخبار متنوعة �سواء بالإمييل �أو التفاعل �أ�سفل
املو�ضوع مبا�شرة �أو حتى بامل�شاركة والن�سخ والل�صق يف املدونات.
•توفري �شريط �إخباري للن�شر الفوري  up datingلأحدث الأخبار التي �ستن�شر
يف عدد الغد.
•�إ�ضافة روابط �أخرى مع كل مادة �صحفية ملن يرغب يف اال�ستزادة مبعلومات �أو َفى
حول املو�ضوع.
•توفري �أر�شيف ميكن للقارىء من خالله العودة �إلى الأعداد ال�سابقة.
•�إتاحة الفر�صة لالت�صال بال�صحيفة عرب ن�شر عناوينها و�أرقام هواتفها وفاك�ساتها
وبريدها االلكرتوين.
وللمزيد من التميز توفر ال�صحيفة على موقعها خدمات �أخرى ك�أ�سعار العمالت
ودرجات احلرارة ومواعيد و�صول و�إقالع الطائرات و�أبوابا للإعالنات وروابط لأهم
املواقع املحلية والعربية والدولية.
معايري ومهارات ال�صحفي احلديث
هذا الع�صر اجلديد يف �صناعة ال�صحافة �أوجب على ال�صحفيني اكت�ساب مهارات
تقنية وحتريرية مل تكن مطلوبة ب�إحلاح يف ال�سابق ،للتعامل مع التكنولوجيا الرقمية يف
جمال العمل ال�صحفي بكل مراحله ،لذلك عمدت ال�صحف الكربى �إلى تنظيم دورات
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تدريبية للعاملني بها لت�أهيلهم للمرحلة الراهنة من ع�صر الإع�لام ،وبناء على ذلك
تطورت �أدوات ال�صحفي الآن عنها يف املا�ضي القريب ،ففي املا�ضي كانت تلك الأدوات
جمرد ورقة وقلم ويف �أح�سن الأحوال جهاز ت�سجيل� ،أما الآن فقد �أ�ضيف �إليها جهاز
الكومبيوتر (الب ت��وب) يحمله معه حيث موقع احل��دث و�آخ��ر يف مكتبه ،وكل منهما
مزود باك�س�سواراته وبرود باند �أو مودم لربطه ب�شبكة الإنرتنت ،وكامريا ت�صوير ديجتل
حديثة ،وتليفون حممول �أو بالك بريي �أو �آي فون �أو �آي باد (الكومبيوتر اللوحي) ،وهذه
الأدوات جميعها �أ�صبحت �ضرورية وال جمال لال�ستغناء عنها.
والتحديث يف عمل ال�صحافة َف َر َ�ض �إعادة النظر يف �أ�ساليب وطرق �إنتاج اخلرب
ال�صحفي التي و�ضعها الغربيون وترجمها عنهم العرب وتقت�ضي املرور بعدة مراحل هي:
 – 1البحث عن فكرة.
 – 2حتديد النقطة اجلوهرية �أو املركزية التي �سينطلق منها ال�صحفي �أو ير ِّكز عليها
يف كتابة الق�صة اخلربية .
– 3اختيار القالب ال�صحفي الذي ينا�سب اخلرب.
 - 4كتابة اخلرب.
 – 5مراجعة اخلرب وتنقيحه.
هذا كله قبل الدفع به �أي اخلرب �إلى املراحل التالية يف منظومة الإنتاج ،كاملراجعة
اللغوية والإمالئية واختيار ال�صور والإخراج والتنفيذ وت�صوير البليتات (الألواح املعدنية
احل�سا�سة التي ُت َلف حول ا�سطونة املطبعة).
يف ظل الإعالم املعا�صر مل يعد املرور بكل هذه املراحل اخلم�سة �أمرا عمليا ،ف�إلى
�أن ينتهي ال�صحفي من �أي منها �سيكون اخلرب قد ن�شر على مواقع الإنرتنت ،ولي�س هذا
فح�سب بل �سيكون مذيال بردود �أفعال وتعليقات القراء الذين �سرعان ما يتفاعلون مع
املواد والفنون الإعالمية (.)1
(� )1شريف نادر :املتلقي والإعالم ،القاهرة ،الهرم للن�شر والتوزيع� ،2013 ،ص .146
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فال�صحفي احلديث الذي يعمل يف منظومة الإعالم املعا�صر وله مكان يف �صحافة
امل�ستقبل هو من يقدر على اختزال كل هذه املراحل يف مرحلة واحدة ،فيذهب �إلى موقع
احلدث وي�أخذ مكانه ويفتح حا�سوبه (كومبيوتره) ،ويبد�أ كتابة اخلرب متزامنا مع وقوع
وحم�ص وح ّدد كل
وفح�ص ّ
احلدث ،لأنه يف طريقه �إلى م�سرح احلدث يكون قد فكر ّ
مرحلة من املراحل التي ذكرناها �آنفا ،وخطط كيف �سيت�صرف ،وما �أن ينتهي امل�ؤمتر
ال�صحفي �أو الندوة التي قام مبتابعتها� ،أو يكتمل احلدث الذي ُك ِّلف بتغطيته حتى يكون
قد فرغ من كتابة اخلرب والتقط ال�صور املطلوبة بوا�سطة الكامريا �أو الهاتف املحمول
عايل التقنية �إن مل يكن معه امل�صور ،وق��ام بتحميل املو�ضوع مع ال�صور على بريده
الإليكرتوين و�أر�سله �إلى جريدته على الفور.
ويتوجب على ال�صحفي النوعي �إجادة اللهجات العامية واللغة العربية الف�صحى،
فاللغة �أهم �أداة من �أدوات ال�صحفي ،فالبد له من �إتقان قواعد النحو والإمالء على نحو
ميكنه من االطمئنان على �سالمة �إنتاجه ،وجتنب الأخطاء التي تعك�س املعنى املق�صود،
وذلك با�ستخدام الكلمات الف�صيحة الب�سيطة لأن قراءه مل يعودوا من مواطنيه فح�سب،
بل دخلت بينهم فئات من �أوطان �أخرى ممن يقومون بزيارة املوقع الإليكرتوين ل�صحيفته،
فلقد �أ�ضحى تبادل املفردات اللغوية وامل�صطلحات الف�صيحة بني الناطقني باللغة �أمرا
واقعا ،فكما �أن مواطني الدول العربية يجيدون اللهجة امل�صرية بد�أ امل�صريون ي�ستبدلون
�أثناء الدرد�شات وحمادثات امل�سنجر كلماتهم بكلمات من اللهجات الأخرى كال�شامية
واخلليجية من قبيل (هال) بدل (�أهال) .والإملام بلهجات الآخرين من ال�شعوب ي�ساعد
على ا�ستيعاب عاداتهم و َف ْهم جمتمعاتهم ،فعلى �سبيل املثال يف بع�ض دول املغرب العربي
ي�سمى من�صب رئي�س الوزراء الوزير الأول.
وعلى ال�صحفي احلديث �أن يتقن �أي�ضا لغة �أجنبية �أو �أكرث ،حتى تكون اال�ستفادة
من املعلومات املوجودة على �شبكة الإنرتنت �أو و�سائل الإعالم الأجنبية �أ ْو َفى� ،أوعلى الأقل
يكون قادرا على حماورة م�صدر من دولة �أجنبية وتوجيه الأ�سئلة �إليه دون لب�س �أو غمو�ض.
هذه املرونة وال�سرعة يف �صحافة اليوم �صحافة الإعالم املعا�صر تتطلب �صحفيا
نوعيا ال عاديا ،كما يقول الأوروبيون  ،FULL OPTIONتتوفر لديه مهارات تقنية
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ر�صنا على ذكر لفظي
وحتريرية متقدمة ،ونذكر هنا احلد الأدنى من هذه املهاراتَ ،
وح ْ
(الأح��د الأدن��ى) لتوقعاتنا ب��أن التطور امل�ستمر يف م�سرية الإع�لام �سوف يفر�ض يف
امل�ستقبل القريب مهارات جديدة يتحتم على الإعالميني اكت�سابها .
املهارات التقنية:
•�إجادة ال�صف �أو التن�ضيد ال�ضوئي على الكومبيوتر :فال�صحفي احلديث يجب �أن
يكون ُم ِل ًّما ب�أ�صول وقواعد الطباعة على احلا�سب الآيل ،ويتميز يف ذلك بال�سرعة
وح�سن التن�سيق والرتتيب ،والقدرة على اختيار �أنواع اخلطوط و�أحجام الفونتات
ال�صحيحة ،لأن كل �صحيفة ت�ستخدم نوعا من اخلط خا�صا بها.
فاملعروف �أن معظم ال�صحف قد ا�ستغنت عن خدمات فنيي ال�صف اليدوي،
واعتمدت على قيام كل �صحفي ب�صف املادة ال�صحفية التي يح�صل عليها من م�صادرها،
وهذا من نتائج ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف �صناعة ال�صحافة.
ومما ال�شك فيه �أن قيام ال�صحفيني ب�صف موادهم ال�صحفية قد ج ّنب كثريا من
ال�صحف الوقوع يف حرج كبري وم�شاكل عواقبها وخيمة ،فقد ت�صادف ع�شرات املرات
�أن كان خط ال�صحفي اليدوي غري وا�ضح بالن�سبة لفنيي ال�صف فوقعت الأخطاء التي
و�صلت �إلى م�ستوى اخلطايا يف تاريخ ال�صحافة الطويل ،ونذكر على �سبيل املثال:
	-ن�شرت جريدة م�صرية يف العهد امللكي يف باب الت�شريفات خربا يقول (ا�ستقبل جاللة امللك
ف�ؤاد �ضيوفه يف ق�صره العامر) لكنها �أبدلت بحرف امليم يف العامر هاء.
	 -وقد حدث يف ال�صحيفة ذاتها بعد �أن �أنهى طالب جامعة الإ�سكندرية �إ�ضرابا َن َّظ ُموه �أن
كتبت يف عنوان اخلرب( :كالب الإ�سكندرية ينهون �إ�ضرابهم) وت�س ّبب حرف الكاف الذي
ورد بدل حرف الطاء عن طريق اخلط�أ يف غ�ضب الطالب واحلكومة معا من ال�صحيفة.
	 -وذكرت �إحدى ال�صحف العربية �أن( :تعداد �أحد اجليو�ش العربية يبلغ � 140ألف جني) بدل
جندي من دون حرف الدال.
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	-ويف �إعالن ترويجي لنف�سها �أخط�أت �إحدى ال�صحف فكتبت على �صفحتها الأولى «�أو�سخ
ال�صحف العربية انت�شارا» بدال من عبارة «�أو�سع ال�صحف العربية انت�شارا».

وبالتحقيق يف كل تلك احلاالت التي ذكرناها وغريها كثري تبني �أن ال�صحفيني كتبوا
�أخبارهم �صحيحة ولكن الأخطاء وقعت من فنيي ال�صف ،ومل يتداركها امل�صححون �أي
مدققو اللغة والإمالء.
�إذن فقيام ال�صحفيني �أنف�سهم ب�صف موادهم ال�صحفية يقلل كثريا من الأخطاء
التي تنال من ثقة القراء يف �صحفهم ،غري �أن هذا العبء الإ�ضايف يجب �أن يقابله
التقدير املادي املنا�سب والالئق ،وهذا ما مل يحدث يف غالبية ال�صحف.
•�إجادة الت�صوير ب�أحدث الكامريات :حتى منت�صف ت�سعينيات القرن املا�ضي كان يوجد بكل
دار �صحفية ا�ستوديو للت�صوير جمهز مبعمل لتحمي�ض الأفالم و�إظهارال�صور وطبعها على ورق
من نوع برومايت ،وكان امل�صورون ي�ستخدمون الأفالم احل�سا�سة امل�صنوعة من مادة النايلون
�أو البال�ستيك ،يطلق عليها بعد ا�ستخدامها النيجاتيف ،ولن �أخو�ض يف تفا�صيل هذه العملية
لأنها �أ�صبحت من باب العلم الذي ال ينفع.

الآن �ألغيت هذه اال�ستوديوهات بتجهيزاتها القدمية ،و�أ�صبحت �أدوات امل�صور
كامريا رقمية حديثة متطورة تنتج �صورا عالية اجلودة ،وو�سائل تخزين وحفظ رقمية
مثل (ال�سي دي والفال�ش ميموري على �سبيل املثال) وجهاز كومبيوتر متطور مزود
ب�أحدث برامج معاجلة ال�صور ،ويقوم امل�صور بالتقاط ال�صور من موقع احلدث ،ثم ينقل
ال�صور من الكامريا �إلى جهاز احلا�سب الآيل ويقوم ب�إر�سالها �إلى اجلريدة عرب بريده
الإليكرتوين بعد حتميلها عليه� ،أو �إر�سالها �إلى املحرر ليختار ال�صور املنا�سبة للن�شر مع
املو�ضوع فري�سلها بدوره �إلى املخرج �أو املنفذ بنف�س الطريقة ذاتها ،ومن الطبيعي �أن
يوجد التن�سيق الدائم يف هذه احلاالت بني املحرر وامل�صور واملخرج وم�س�ؤول الأر�شيف
�أو مركز املعلومات بالدار حيث يتم فيه حفظ ال�صور بعد تبويبها وت�سجيل بياناتها.
ويف �أمريكا ي�ستخدم عدد من كربيات ال�صحف طائرات �صغرية احلجم بدون
طيار مزودة بكامريات عالية الدقة لت�صوير الأحداث التى تقام يف الأماكن املحظور
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على ال�صحفيني الو�صول �إليها� ،أو لت�صوير ب�ؤر الرباكني �أو الأدغال التى ي�صعب عليهم
االقرتاب منها للعوامل الطبيعية.
هذه ال�سهولة واملرونة يف عامل الت�صوير الآن مقارنة مبا كان يف املا�ضي فر�ضت
على ال�صحفيني يف كثري من احلاالت القيام بت�صوير الأحداث ب�أنف�سهم ،لأن امل�ؤ�س�سات
ال�صحفية �أ�صبحت تف�ضل ال�صحفي متكامل املهارات ،ومنها مهارة �إجادة الت�صوير،
ولي�س املطلوب منه يف هذه امليزة القدرة على التقاط ال�صور للم�صدر وهو يتحدث
فح�سب ،ولكن �أي�ضا يف احلاالت املختلفة� ،أثناء احلركة بكل �إيقاعاتها ال�سريعة والبطيئة،
ويف ظالم الليل و�ضوء النهار ،والظل وال�شم�س ،ثم معاجلة هذه ال�صور بربامج احلا�سب
الآيل املتخ�ص�صة ،كربنامج الفوتو�شوب ،لتفتيح الألوان �أو العك�س ،وتعديل الإطارات
وتغيري اخللفيات �إذا لزم الأمر� ،أو �إجراء تغيريات على مالمح الأ�شخا�ص بهدف الإيحاء
بر�سائل �أو وظائف معينة لل�صورة .
•�أن يكون ملما مبهارات ا�ستخدام الكومبيوتر عموما :ذلك لأن جلهاز الكومبيوتر
ا�ستخدامات عديدة يتطلبها العمل يف ال�صحافة ،ف�إ�ضافة �إلى جمع املادة ال�صحفية
وجتهيز ال�صور مطلوب كذلك معرفة كيفية تخزينها وا�سرتجاعها �سواء يف ذاكرة
الكومبيوتر �أو �أدوات التخزين واحلفظ ،ومطلوب كذلك معرفة كيفية حل امل�شاكل
التقنية التي قد تطر�أ على عمل الكومبيوتر فج�أة كالتخل�ص من الفريو�سات
والر�سائل الع�شوائية ،وحماية امللفات والوثائق من �أية خروقات �أوعمليات قر�صنة.
وكلما �أتقن ال�صحفي ا�ستخدام املزيد من الأدوات كان ذلك �أف�ضل له ،فعلى من
يرد �أن يحرتف العمل ال�صحفي من الآن ف�صاعدا اال�ستفادة من اخليارات والأدوات
والو�سائط املتعددة لريوي ق�صته اخلربية.
فوائد عامة من الع�صر الرقمي
�أفــــادت التكـــــنولوجيــــا احلــــــديثة �أ�صحــــــــاب ال�صحـــف والقــــــــائمني باالتـ�صــال
والقـــــــــــراء.
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�أوال -لأ�صحاب ال�صحف:
فبالن�سبة لأ�صحاب ال�صحف خف�ضت من التزاماتهم وميزانياتهم املالية كثريا من
خالل:
اخت�صار بع�ض مراحل �إنتاج ال�صحيفة :مما ترتب عليه اال�ستغناء عن �أعداد
كبرية من موظفيها الذين كانوا يتقا�ضون مرتبات عالية ،ومن �أوائل الذين مت اال�ستغناء
عن خدماتهم فنيو اجلمع �أو التن�ضيد �أو ال�صف ال�ضوئي وع��دده��م لي�س بالقليل
فاجلريدة اليومية كانت حتتاج على الأقل �إلى خم�سة وع�شرين فنيا يف ال�سابق �أما اليوم
فيكفيها �إثنان �أو ثالثة ،ومهمة اجلمع رغم ما حتتاجه من وقت وجهد �أ�ضيفت �إلى مهام
ال�صحفي فوقع عليه عبء جديد هو �صف الأخبار التي يجمعها واحلوارات التي يجريها
والتحقيقات والتقارير التي يعدها.
ومن املراحل التي اخت�صرت كذلك مرحلتا املونتاج �أو التنفيذ الورقي ومونتاج
الأفالم ،ففي ال�سابق كان يتم تنفيذ �صفحة اجلريدة على ماكيت ورقي يتم ت�صويره
على فيلم من البال�ستيك احل�سا�س لل�ضوء معالج كيميائيا ،وكان هذا الفليم يحتاج �إلى
عمليات مونتاج قبل ت�صويره على اللوح املعدين (البليت) الذي يتم لفه حول ا�سطوانات
املطبعة بهدف احل�صول على ن�سخة ورقية مطبوعة بو�ضوح ونقاء يف الأل��وان وبقية
العنا�صر التيبوغرافية� ،أما الآن فقد �أ�صبح التنفيذ رقميا على �سطح املكتب يف احلا�سب
الآيل على يد املخرج ،وبعد �إمتام تنفيذ ال�صفحة يجري ت�صويرها على اللوح املعدين
مبا�شرة ،وبذلك مت اال�ستغناء عن الفنيني الذين كانوا ينفذون املاكيتات الورقية،
والفنيني الذين كانوا ي�صورونها على الأفالم والفنيني الذين كانوا ينفذون عملية مونتاج
الأفالم لتفادي الرتو�ش التي ت�شوه جودة الطباعة ،والتي كانت تنجم عن عمليات التنفيذ
اليدوي ملا ُي ْ�ستَخدم فيها من مواد ال�صقة كال�شمع وال�صمغ.
اخت�صار مراحل الت�صوير الفوتوغرايف :يف ال�سابق كان امل�صور يذهب �إلى موقع
احلدث يلتقط ال�صور املطلوبة ثم يعود �إلى مقر اجلريدة ليدخل املعمل �أو اال�ستوديو
فيقوم بتحمي�ض الأف�لام وطباعة ال�صور على ورق ح�سا�س و�إظهارها� ،أما الآن فقد
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انتهت مراحل التحمي�ض والطبع والإظهار ومل تعد هناك حاجة ال�ستخدام الأفالم
(النيجاتيف) وامل��واد الكيميائية امل�ستخدمة يف تلك املراحل وورق ال�صور ،و�أ�صبح
امل�صور ي�ستخدم الكامريا الرقمية يف ت�صوير احلدث وينقل ال�صورة �إلى حا�سبه الآيل
وير�سلها �إلى املخرج �أو املحرر مبا�شرة الختيار ما �سين�شر ،وبهذا ا�ستاطاعت امل�ؤ�س�سة
ال�صحفية اال�ستغناء عن عدد من امل�صورين لقيام ال�صحفيني �أنف�سهم بالت�صوير،
وتوفرت لديها امليزانيات التي كانت تر�صدها ل�شراء الأفالم والورق احل�سا�س واملواد
الكيميائية امل�ستخدمة يف التحمي�ض والإظهار والطبع ،كما وفرت التكونولوجيا الوقت،
�إذ �أن العمليات ال�سابق ذكرها كانت ت�ستغرق وقتا طويال لإمتامها ،بل كان امل�صور
يف كثري من الأحيان يت�أخر يف ت�سليم ال�صور �إلى حني �إمتام ت�صوير الفيلم كامال� ،إذ
كان الفيلم يحتوي على � 36صورة يف الغالب ،وي�صدف �أن ي�صور حدثا ما يف ال�صباح
من خم�س �صور ،لكنه ال ي�ستطيع طبع ال�صور وت�سليمها �إال بعد انتظار �أحداث �أخرى
لت�صويرها فيكتمل الفيلم .
دمج مرحلتي الإخراج والتنفيذ :كان من م�سار العمل يف مراحل �إنتاج ال�صحيفة يف
ال�سابق �أن يقوم املخرج ب�إخراج ال�صفحة وت�صميمها على ماكيت ورقي بالقلم الر�صا�ص
وامل�سطرة حمددا �أماكن وم�ساحات املواد ال�صحفية وال�صور والعنا�صر التيبوغرافية،
ثم ينتقل هذا املاكيت �إلى املنفذ الذي يت�سلم املادة ال�صحفية مطبوعة على روالت ورق
ح�سا�س ليقوم بتنفيذ الإخ��راج �أو الت�صميم الذي و�ضعه املخرج ،م�ستخدما املق�ص
وال�شفرة احلادة وال�صمغ ،وهو ما ميكن �أن ُيطلق عليه املخرج املنفذ� ،أما الآن مع دخول
احلا�سب الآيل والتكنولوجيا الرقمية عمل ال�صحافة مت دمج مرحلتي الإخراج والتنفيذ
يف مرحلة واحدة ،و�أ�صبح املخرج يتولى تنفيذ ال�صفحات املوكل ب�إخراجها ،كما �أ�صبح
املنفذ يتولى �إخراج ال�صفحات املوكل بتنفيذها ،ومل تعد هناك فوارق بني الإثنني و�إن
كانت بع�ض ال�صحف ال زالت ت�أخذ بالنظام القدمي اللهم �إال �أ�صبح التنفيذ يتم مبا�شرة
على �سطح املكتب بوا�سطة احلا�سب الآيل بدال من املاكيت الورقي.
هذا النظام اجلديد �أتاح للمخرج �إظهار قدراته الإبداعية ومهاراته الت�صميمية
التي �أعاقها النظام القدمي طويال� ،إذ �أ�صبحت �أمامه خيارات ال حمدودة لتطويع ال�شكل
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والعنا�صر التيبوغرافية والألوان وال�صور لينفذها ب�سهولة مطلقة ،من خالل اتباع عدة
خطوات حمددة يف تعامله مع الكومبيوتر ،حيث تكون البداية مع فتح جملد ()folder
خا�ص ب�صفحات اجلريدة – �أو حتى املجلة �أوالكتاب – ويح�صل منه على املاكيتات
الرقمية  layoutالتي حلت حمل الورقية ويقوم ب�إدخال املوا�صفات التي يريدها من
حيث املقا�س وعدد الأعمدة ،ثم ي�ستدعي املواد ال�صحفية املختلفة املخزونة يف ذاكرة
احلا�سب املركزي للجريدة من �أخبار ومقاالت وحتقيقات وح��وارات و�صور ور�سوم
و�إعالنات لتوزيعها على املاكيت الذي �أمامه ،وبعد �أن ينتهي من عمله يقوم بطباعة
ال�صفحات التي نفذها على ورق مقا�س ( )A 3كربوفة ورقية ت�سمى ا�صطالحا (�أبي�ض)
كي تعتمد من قبل رئي�س الق�سم ومدير التحرير ورئي�س التحرير ورئي�س ق�سم الإخراج،
وه�ؤالء جميعا البد �أن يوقعوا عليها يف حال اعتمادها ،ومن له منهم �أية مالحظات على
ال�شكل �أو امل�ضمون يكتب مالحظاته يف حا�شية الأبي�ض مطالبا بتدارك اخلط�أ ،حتى �إذا
ما �أ�صبحت معتمدة ومدققة من اجلميع ير�سل املاكيت الرقمي االفرت�ضي �إلى املطبعة
ليتم ت�صويره على اللوح املعدين الذي ُي َلف حول ا�سطوانة ماكينة الطباعة متجاوزا
مرحلة الفيلم البال�ستك من حيث ت�صويره ومونتاجه ويطلق على هذا التطبيق ( fctp
� from (coputer to plateأي من الكومبيوتر �إلى البليت.
	اخ��ت��زال امل�سافات :يف بع�ض ال��دول التي ال تتوفر فيها ك��وادر �صحفية مدربةمبا يفي بحاجة �صحافتها مثل دول اخلليج العربي متكنت امل�ؤ�س�سات ال�صحفية بف�ضل
التكنولوجيا احلديثة من تخفي�ض عدد الكوادر الذين ت�ستقدمهم من الدول الأخرى،
�إذ فتحت لها مكاتب �إنتاج يف عوا�صم الدول التي ت�ستقدم منها كالقاهرة بعد �أن كانت
جمرد مكاتب للمرا�سلني فقط ،ففي كثري من ال�صحف اخلليجية يتم �إنتاج عدد من
�صفحات الأعداد اليومية يف بلد ال�صدور بينما يتم �إنتاج بقية ال�صفحات يف القاهرة،
فمثال يتم �إنتاج ال�صفحات من رقم � 1إلى رقم  10يف بلد ال�صدور بينما يتم �إنتاج
ال�صفحات من رقم � 11إلى �آخر �صفحة يف مكتب الإنتاج القاهرة ،وي�ستطيع الزمالء
العاملون يف البلدين  -من هم يف املقر الرئي�سي يف بلد ال�صدور ومن هم يف مكاتب
القاهرة  -التن�سيق والتفاهم مع بع�ضهم البع�ض وك�أنهم داخل مبنى واحد ويف غرف
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ومكاتب متجاورة ،بل الأكرث من ذلك ميكن �أن ُتكتَب املادة يف املقر الرئي�سي يف بلد
ال�صدور وتراجع وتدقق وتنفذ يف املــكتب الفرعي يف البــــلد االخــر ،وذلك من خالل
برامج الإن�ت��اج ال�صحفي املتطورة كربنامج  . easy newsه��ذا الأم��ر قد وف��ر على
امل�ؤ�س�سات ال�صحفية ميزانيات تذاكر الطريان وال�سكن لل�صحفيني والفنيني املغرتبني
و�أ�سرهم ،كما �أن الأجور يف القاهرة متدنية �إلى حد كبري مقارنة بها يف دول اخلليج (.)1
ثانيا  -للقائمني باالت�صال
املق�صود بالقائمني باالت�صال يف ال�صحيفة هم ال�صحفيون واملخرجون وامل�صورون
والر�سامون ،فبالن�سبة لل�صحفيني مل يعد الواحد منهم م�ضطرا لأن ُيغيرِّ برنامج حتركه
اليومي ويذهب �إلى مكتبه لت�سليم املادة التحريرية ،بل ميكنه كتابة ما لديه يف موقع
احلدث �أو يف البيت �أو حتى وهو يف و�سيلة موا�صالت ثم �إر�سالها �إلى جريدته عرب الربيد
الإليكرتوين ،كما ميكنه احل�صول على في�ض وفري من املعلومات والبيانات حول املو�ضوع
الذي يعمل عليه من خالل الإبحار يف مواقع الإنرتنت ،ويف حاالت كثرية مل يعد م�ضطرا
للذهاب �إلى م�صادره� ،إذ تقوم �إدارات العالقات العامة و�أق�سام الإعالم يف الوزارات
وم�ؤ�س�سات القطاع العام واخلا�ص ب�إر�سال املواد ال�صحفية له معدة �إعدادا جيدا من
الناحية التحريرية مع �صورها عرب بريده �أو بريد ال�صحيفة الإليكرتوين.
�أما بالن�سبة للمخرجني فكما ذكرنا قبل قليل �أتاحت التكنولوجيا اجلديدة الفر�صة
لهم ال�ستعرا�ض قدراتهم يف ت�شكيل ال�صفحة بتحريك العنا�صر التيبوغرافية من
حروف وخطوط و�صور ور�سومات وبراويز و�ألوان واختيار �أحجامها وانواعها ب�سهولة
وي�سر ،والتمكن من احلذف والإ�ضافة واال�ستبدال �إذا لزم الأمر ،كما ميكنهم احل�صول
على ال�صور التي يريدونها يف التو واللحظة من خالل ا�ستدعائها من ذاكرة الكومبيوتر
دون انتظار الأر�شيف ليبعث بها ،فهذه العملية رغم ب�ساطتها كانت م�ضيعة للوقت يف
ال�سابق ،كانت حتتاج �أن يكتب املخرج قائمة بال�صور التي يريدها ويبعث بها �إلى ق�سم
الأر�شيف �أو يبلغه بها تليفونيا ،ويقوم الق�سم بدوره بانتقاء هذه ال�صور املطلوبة من
( )1فتحت �صحف خليجية مكاتب لها بالقاهرة يتم فيها كل مراحل االنتاج.

- 70 -

امللفات الورقية احلافظة وير�سل بها �إلى املخرج مما ي�ستغرق وقتا طويال ،ومن املمكن
بعد كل هذا يفاج�أ املخرج ب�أن بع�ض هذه ال�صور ال ي�صلح� ،أما الآن فبمجرد كتابة �إ�سم
ال�صورة على جهازه يح�صل على خيارات عديدة منها بكوادر و�أحجام خمتلفة.
و�أما امل�صورون فقد تخل�صوا من خطر املواد والأحما�ض الكيميائية التي كانت
ت�ستخدم يف حتمي�ض وطباعة ال�صور و�إظهارها ،ف�ضال عن اخت�صار مراحل �إنتاج
ال�صورة على النحو الذي ذكرنا �آنفا.
ثالثا  -للقـــــــــراء:
البد من الإ�شارة �إلى �أن �أية فوائد �أوعمليات تطوير �أو حتى �أية منافع تعود على
مالكي ال�صحف والقائمني باالت�صال ت�صب جميعها يف خدمة القراء ،فبالتكنولوجيا
الرقمية �أ�صبحت الن�سخ الورقية مطبوعة طباعة ذات ج��ودة عالية ،وبها ظهرت
ال�صحافة الإليكرتونية ومتكنت امل�ؤ�س�سات ال�صحفية من �إ�ضافة الو�سائط املتعددة �إلى
جانب الن�ص عرب حتميلها �إلى مواقعها على الإنرتنت ،الأمر الذي �ساهم يف زيادة عدد
القراء الذين وج��دوا راحة كبرية يف ذلك� ،إذ �أن اخلرب مل يعد رتيبا كما هو احلال
يف ال�صحف املطبوعة ،بل مرئيا وم�سموعا ،مع �إتاحة الفر�صة للقارىء ليق ِّيم وينتقد
امل�ضمون و�أ�سلوب التحرير ،و�إبداء ر�أيه بالإيجاب �أو ال�سلب حول املو�ضوع الذي يطالعه،
ومن هنا تتحقق �سمة رئي�سية من �سمات عهد الإعالم املعا�صر وهي التفاعلية �أو احلوار
بني القائم باالت�صال واملتلقي.
�أي�ضا �ضمنت البيئة التقنية والتكنولوجيا الرقمية اجلديدة يف ال�صحافة التدفق
اخلربي على مدار ال�ساعة ،فكلما تت�سلم اجلريدة خربا من �أحد حمرريها �أو م�صادرها
�أو حتى قرائها تعمد �إلى بثه فورا عرب موقعها الإليكرتوين ،ولي�س هذا فح�سب بل تبعث به
مبا�شرة �إلى امل�شرتكني يف خدمة الأخبار العاجلة من خالل الر�سائل الن�صية الق�صرية
على الهاتف املحمول ،فلم يعد املتلقي م�ضطرا لالنتظار لي�شرتي الن�سخة الورقية يف
�صباح اليوم التايل .حتى لو �سافر �إلى بالد يف �أقا�صي الكرة الأر�ضية ي�ستطيع مطالعة
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�صحف بالده وغريها من ال�صحف املف�ضلة لديه ،ووتتاح له خيارات ال حمدودة من �أنواع
اجلرائد واملجالت املوجودة على ال�شبكة العنكبوتية.
كما �أ�صبح يف مقدور القارئ االط�لاع على الأع��داد ال�سابقة دون الذهاب �إلى
املكتبات �أو دور الكتب والوثائق �أو �أق�سام التوزيع بامل�ؤ�س�سات ال�صحفية ،وله �أن يختار
من املو�ضوعات ما ي�شاء لالقتبا�س �أو احلفظ.
�إن املتتبع مل�سرية الإعالم وال�صحافة ب�شكل خا�ص يت�أكد له �أن يف كل يوم يوجد
جديد يف عامل الإعالم ل�صالح القراء والقائمني باالت�صال ومالكي امل�ؤ�س�سات الإعالمية
ولننتظر املزيد .
م�ستقبل ال�صحافة الورقية
مهما ي�أتي من جديد يف عامل ال�صحافة الإليكرتونية ال ي�ستطيع �أحد اجلزم �أوالقطع
ب�أن جنم ال�صحافة الورقية �سي�أفل وع�صرها �سريحل� .صحيح ظهرت تخمينات وتوقعات
يف كتابات البع�ض تتنب�أ وترى حدوث ذلك ال حمالة ،وعزز من هذه التوقعات توقف
ال�صدور الورقي ملجلة النيوز ويك الأمريكية العريقة مع بداية عام  ،2013لكن يف ر�أينا
�إذا �صحت مثل هذه التوقعات فلن تكون يف املنظور القريب ،ذلك لأن رحيل ال�صحافة
الورقية وحلول الإليكرتونية حملها متوقف على عدة اعتبارات يف مقدمتها ما يلي:
•اختفاء الأمية التكونولوجية من املجتمعات� ،إذ لي�س كل من يجيد القراءة والكتابة ي�ستطيع
ا�ستخدام جهاز الكومبيوتر ،ولي�س يف مقدور كل حا�صل على �شهادة جامعية الإبحار �أو التجوال
يف �شبكة الإنرتنت ،وعليه ف�إنه يف حال اختفاء ال�صحافة الورقية من الوجود لن يكون للأميني
تكنولوجي ًا ن�صيب من مطالعة ال�صحف ،وبالتايل �سيحرمون من التمتع ب�أهم �سمات الع�صر
الذي يعي�شون فيه وهي معرفة ما يدور يف العامل من حولهم.
•حت�سن الأحوال املعي�شية وارتفاع دخول الأ�سر يف الدول العربية� ،إذ لي�س يف مقدور كل �أ�سرة
ت�سديد الفاتورة ال�شهرية املرتتبة على اال�شرتاك يف �شبكة الإنرتنت و�شراء جهاز كومبيوتر
مبلحقاته ،خ�صو�صا �إذا و�ضعنا يف االعتبار �أن تقنيات الكومبيوتر يف تطور م�ستمر ومت�سارع
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من حيث �أنواعها ،وبرامج ت�شغيلها ،و�سعة ذاكرتها ،وبقية مزاياها .فاجلهاز امل�صنوع هذا
العام قد ال يظل �صاحلا لال�ستخدام بنف�س مزايا ما �سوف ي�صنع يف العام املقبل ،وبالتايل
تتولد احلاجة �إلى �شراء جهاز حديث والتخلي عن القدمي – مثلما هو احلال مع �أجهزة املوبايل
الآن – مما ي�شكل عبئا اقت�صاديا �إ�ضافيا على الأ�سرة.
•�ضمان �سالمة البيئة من خطر التلوث الإليكرتوين والإ�شعاعي الناجم عن �أجهزة الكومبيوتر
القدمية ،فهذه الأجهزة املرتاكمة داخل البيوت والقابعة يف خمازن املكاتب وال�شركات ت�شكل
كارثة بيئية حقيقية ،وخطرا حمدقا على ال�صحة ،ب�سبب ما يدخل يف ت�صنيعها من مواد م�شعة
و�سامة ،وغني عن القول �أن تراكم ال�صحف الورقية القدمية ال ي�شكل خطرا ي�ضاهي خطر
تراكم �أجهزة الكومبيوتر ،بل �إن الأ�سر تتخل�ص منها مبجرد قراءتها با�ستخدامها يف �أغرا�ض
حياتية يومية.
•جتنب ال�ضرر ال�صحى للعني الناجم عن كرثة ا�ستخدام الكومبيوتر والتحديق فيه طويال،
فلقد �أظهرت درا�سات عديدة �أن الت�أثري ال�سلبي على العني جراء التحديق يف كتاب �أو جريدة
ورقية ملدة ع�شر �ساعات يعادل الت�أثري ال�سلبي الذي يحدثه التحديق يف الكومبيوتر ملدة ع�شر
دقائق ب�سبب ما ي�صدره اجلهاز من �إ�شعاعات �ضارة ،ف�ضال عن الإرباك الب�صري الناجم عن
حتريك الأ�سطر باملاو�س ،والت�أمل والتدقيق يف ال�صور ذات الألوان ال�صاخبة .وال يخفى �أننا
نالحظ كثريا من ال�شباب ممن يجل�سون طويال �أمام �أجهزة الكومبيوتر يعانون من �ضعف يف
الب�صر ،وي�ضطرون �إلى ا�ستخدام النظارات الطبية ذات العد�سات ال�سميكة.
•ف�إذا ا�ستطعنا يف يوم ما حتقيق هذه الأهداف ميكن وقتها القول �أنه �آن لعهد ال�صحافة الورقية
الرحيل ،لكن �إذا ما بقي الو�ضع على ما هو عليه ف�إن العك�س هو ما �سيكون� ،سيزداد الإقبال
على ال�صحافة الورقية ويرت�سخ وجودها وتت�أكد �أهميتها عن ذي قبل.

ولقد قمت مبحاورة عدد من مديري التوزيع يف ال�صحف العربية وكان �س�ؤايل
الأ�سا�سي لهم :هل انخف�ضت ن�سبة التوزيع للن�سخ الورقية بعد �إطالق الن�سخ الإليكرتونية؟.
وكان اجلواب مفاجاة حقيقية� ،إذ �أكدوا جميعا �أنها ازدادت وبن�سب ت�صل �إلى .% 50
كما حاورت عددا من مديري الإعالنات وكان �س�ؤايل الرئي�سي لهم :هل انخف�ضت ن�سبة
الإعالنات يف الن�سخ الورقية بعد �إطالق الن�سخ الإليكرتونية ؟ ،وكان اجلواب �أنها ازدادت
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وت�ضاعفت عوائدها املالية كثريا .هنا �س�ؤال يطرح نف�سه مفاده :هل يعني ما �سبق �أال
تواكب امل�ؤ�س�سات ال�صحفية التطور الرقمي يف عامل االت�صاالت طاملا �أنها الزالت جتني
الأرب��اح من �إ�صداراتها الورقية ؟! .اجل��واب :بالت�أكيد ال ،فال�صحافة كانت على مر
التاريخ �أول امل�ستفيدين من �أي تطور تكنولوجي ،و�أول الآخذين ب�أي حتديث رقمي.
مزايا ال�صحف الإليكرتونية
 يف الغالب تلتزم احلرية الكاملة التي يبحث عنها القارئ والكاتب على ال�سواء ،بخالفال�صحافة الورقية.
 ال�سرعة يف تلقي الأخبار العاجلة ون�شرها وت�ضمينها ال�صور و�أفالم الفيديو مما يدعم�صدق اخلرب.
 �سرعة تداول البيانات بفارق كبري عن ال�صحافة الورقية. �أتاحت �إمكانية م�شاركة القراء مبا�شرة يف عملية التحرير من خالل تعليقاتهم ،بحيثميكن لأحدهم �أن يكتب تعليقه على �أي مقال �أو مو�ضوع ويقوم بالن�شر لنف�سه على
الفور.
 احل�ضور العاملي ،اذ ال توجد عقبات جغرافية تعرت�ض ال�صحيفة الإليكرتونية ،فهيمتاحة يف كل مكان تتوفر فيه �شبكة الإنرتنت� ،أما ال�صحيفة الورقية مرتبطة بعمليات
توزيع ونقل و�شحن معقدة ومكلفة.
 جتنب التكاليف املالية ال�ضخمة ال�ضرورية عند الرغبة يف �إ�صدار �صحيفة ورقية،بدء ًا من احل�صول على ترخي�ص مرور ًا بالإجراءات الر�سمية والتنظيمية .ف�إ�صدار
جريدة �إليكرتونية ال ي�ستلزم �سوى مبالغ مالية قليلة لت�صدربكل �سهولة وي�سر.
 عدم حاجة ال�صحيفة الإليكرتونية �إلى مقر موحد جلميع العاملني �إمنا ميكن �إ�صدارهابفريق عمل متفرق يف �أنحاء العامل.
 ت�شري الإح�صاءات �إلى �أن ق ّراء ال�صحف الإليكرتونية يف الغالب هم من ال�شباب،- 74 -

وي�شكل املغرتبون حول العامل ن�سبة كربى منهم ،ويقرون ب�أن ت�صفحهم لل�صحف
الإليكرتونية ي�ش ّكل ركيزة يومية يف حياتهم ،ويعني ذلك �أنهم را�ضون ومقبلون عليها،
وتعود الأ�سباب �إلى �أنها متوافرة طوال اليوم ،وال حتتاج �إلى دفع ر�سوم ،كما �أنها
متكنهم من متابعة الأخبار حلظة وقوعها مهما تباعدت مواقعهم الحتواء ال�شبكة
العنكبوتية � 105آالف �صحيفة �إليكرتونية ت�شمل بلدان العامل املختلفة (.)1
حتديات تواجه ال�صحف الإليكرتونية
تواجه ال�صحافة الإليكرتونية حتديات كثرية من �أهمها:
 غياب التخطيط الر�ؤية املتعلقة مب�ستقبل هذه ال�صحافة. ندرة ال�صحفي الإليكرتوين. عدم وجود عائد مادي لل�صحافة الإليكرتونية من خالل الإعالنات كما هو احلال يفال�صحافة الورقية ،حيث �أن املعلن ال يزال ي�شعر بعدم الثقة فيها.
 غياب الأنظمة واللوائح والقوانني التي تنظم عمل ال�صحافة الإليكرتونية رغم احلاجةاملا�سة اليها.
 الأمية الإليكرتونية وعجز كثري من الأ�سر على اقتناء �أجهزة كومبيوتر حديثة.التحرير ال�صحفي ورقيا و�إليكرتوني ًا
تتقارب القواعد العامة للتحرير ال�صحفي الورقي معها يف التحرير ال�صحفي
الإليكرتوين على نحو ما نرى يف اخلربوالتحقيق واحلديث واملقال كما يلي:
فن اخلرب:
ال غرابة �أن يجد اخلرب كل هذا الإهتمام من الباحثني والدرا�سني ،طاملا �أن الكثريين
( )1ندا بدر :املغرتبون ،القاهرة ،الثورة للن�شر� ،2013 ،ص .69
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منهم ي�شبهون مواد ال�صحيفة بهرم قاعدته الأخبار ،وكل ما فوق هذه القاعدة من مواد
تن�شر ال بد �أن تعتمد على هذه الأخبـار ،فاملقال واحلديث والتحقيق واملاجريات ،كلها
ت�ستمد فكرتها منهـا وترتكــز ارتكــاز ًا قويــ ًا عليها لأنهــا القاعــدة والأ�سا�س( .)1ويقول
حميي الدين عبد احلليم �إن اخلرب هو �أكرث الفنون ال�صحفية جاذبية وت�أثري ًا يف الر�أي
العام ،وال�صحافة احلديثة مل ت�ستطع �أن تدخل حلبة ال�صراع الإعالمي مع و�سائـل
الإعــالم الأخــرى وتناف�سها �إال نتيجة اهتمامها بعنا�صر اخلرب(.)2
تعريف اخلرب:
اخلرب يف اللغة :واحد الأخبار هو ما �أتاك من نب�أ عمن ت�ستخرب ،واخلرب مرادف
النب�أ ،واجلمع �أخبار وجمع اجلمع “ �أخابري”.
�أما تعريف اخلرب ال�صحفي ا�صطالحا يف ر�أينا املتوا�ضع فهو :كل حدث يهم القراء
�أو ال�صحيفة �أو ال�صحفي فيجد طريقه �إلى الن�شر من �أجل امل�صلحة.
وغني عن القول �أن هناك تعريفات كثرية للخرب تتغري بتغري املكان والزمان،
وتختلف باختالف الثقافات واحل�ضارات ،كما �أن احلدث قد يكون �إجنازا �أو �إخفاقا� ،أو
حروبا �أو كوارث طبيعية وغري ذلك.
معــــــــايري اخلـبـــــر:
معايري اخلرب ال�صحفي هي التي حتدد قيمته ،وهي الكفيلة ب�أن جتعل املحرر ي�سمح
بالن�شر ،لذلك �أ�سهب �أ�ساتذة وخرباء الإعالم يف احلديث عنها و�أهمها:
 - 1اجلــــدة :هي �أن يكون اخلرب جديد ًا وجماري ًا للأحداث ،ومهتم ًا مبو�ضوعات
ال�ساعة ،فكلما كان جديد ًا كان �أهتمام القراء به عظيم ًا ،وهناك مثل
�أمريكي يقول لي�س هناك �أقدم من �صحيفة الأم�س .وحتر�ص كل �صحيفة
على حتقيق هذا العن�صر يف �أخبارهــا ،الأمر الذي خلق ما ي�سمى بال�سبق
ال�صحفي .فكل �صحفي يريد �أن يح�صل على الأخبار من امل�صادر قبل
(�)1سعيد الغريب النجار :تكنولوجيا ال�صحافة يف ع�صر التقنية الرقمية .،القاهرة ،الدار امل�صرية اللبنانية2001 ،م� ،ص .164
()2حميي الدين عبد احلليم :الإعالم الإ�سالمي وتطبيقاته العملية ،القاهرة والريا�ض ،مكتبة اخلاجني� ،1984 ،ص .197
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نظرائه يف ال�صحف الأخرى ،حتى ال ي�سبقونه �إلى ن�شرها فت�صبح عدمية
القيمة .لكن هذا ال ينفي �أن بع�ض الأحداث التي وقعت منذ فرتات بعيدة
ومل تن�شر من قبل ميكن �أن تكون مادة �صحفيــة خلبــر جديــد ،وهناك
�أخبار قدمية لكن ب�إ�ضافة عن�صر جديد �إليها ميكن �إعادة ن�شرها ،مثل
الق�ص�ص القدمية مل�شاهري ال�سيا�سة والفن و�أ�صحاب املنا�صب واملراكز
املرموقة التي حالت الظروف دون ن�شرها يف ال�سابق (.)1
 – 2القرب :اخلرب املحلي له �أولوية الن�شر على اخلرب اخلارجي املت�ساوي معه يف بقية
املعايري.
 - 3الفائدة �أو امل�صلحة ال�شخ�صية والعامة :عندما يت�ضمن اخلرب معلومات �أو
بيانات مت�س م�صالح عدد كبيـر مــن القــراء.
 - 4التوقيت :توقيت وقوع احلدث ي�ضيف �إليه �أهمية م�ضاعفة ،ويقول الدكتور فاروق
�أبو زيد� « :إن درجة �أهمية خرب عن و�صول �شحنة �سالح �إلى بلد يف زمن
احلرب تزداد عنها يف زمن ال�سلم.
 - 5ال�ضخامة �أو احلجم :اخلرب ال�ضخم هو ال��ذي يهم ع��دد ًا �أك�بر من النا�س،
فتخ�ص�ص له ال�صحف م�ساحة �أو�سع من م�ساحة غريه من الأخبار ،وقد
تكون �ضخامة اخل�بر م�ستمدة من مكــــان حدوثــه� ،أو من ال�شخ�صية
الرئي�سية فيه� ،أو �أن اخلرب �ضخم يف حد ذاته (.)2
 - 6الت�شويق :اخلرب امل�شوق هو الذي ي�ستحوذ على اهتمام القارئ فيتابعه لعدة �أيام
�إلى �أن تنتهي ق�صتــه .
 - 7ال�صراع :يتوافر يف �أخبار احلروب والثورات ،وا�شتملت عليه ن�سبة عالية من �أخبار
ال�صحف العربية قاطبة ،منذ الثاين من �أغ�سط�س عام 1990م تاريخ غزو
العراق للكويت ،و�صوال �إلى ثورات الربيع العربي.
(� )1إبراهيم �إمام :درا�سات يف الفن ال�صحفي ،القاهرة ،مكتبة الأجنلو امل�صرية1991 ،م� ،ص .112
( )2فاروق �أبو زيد :فن اخلرب درا�سة مقارنة بني �صحف املجتمعات املتقدمة والنامية ،بريوت ،دار ال�شروق1981 ،م� ،ص .203
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 - 8املناف�سة :يتواجد هذا العن�صر يف الأخبار الريا�ضية �أكرث من وجوده يف غريها
من الأخبار.
 - 9التوقع والنتائج :يتواجد هذا املعيار يف الأخبار التي ال تكتمل قيمتها الإخبارية
�إال �إذا ت�ضمنت نتيجة ونهاية احل��دث؛ مثل احل��روب الق�صرية ،و�أخبار
االنقالبات ،و�أمرا�ض الزعماء.
 - 10الغرابة :يتواجد هذا العن�صر يف الأخبار التي ي�ستغرب ويتعجب لها القارئ وال
يجد لها تف�سري ًا مثال ذلك اخلرب الذي ن�شرته �صحيفة العرب القطرية
حتت عنوان :املخابرات الأمريكية �ساعـــدت فــــي تهريب كوكايني للواليات
املتحدة الأمريكية .وما ن�شرته �صحيفة ال�شرق عن ديك يبي�ض ،وتي�س يدر
حليب ًا.
 - 11الطرافة :يتوفر هذا العن�صر يف كثري من الأخبار التي جتمعها ال�صحف �ضمن
�صفحة واحدة بهدف الت�سلية والرتفيه ،والرتويح عن القارئ ،مثال ذلك
اخلرب الذي ن�شرته �صحيفة الراية حتت عنوان :ال�سجني الهارب يعمل
�شرطي ًا  20عام ًا ،و�أوردت يف منت اخلبـر « :وجد قاتل هارب من ال�سجن يف
بنجالدي�ش �أف�ضل مالذ له يف قوة ال�شرطة التي تبحث عنه .ظل ال�سجني
الهارب يعمل �شرطي ًا ملدة  20عام ًا �إلى �أن اكت�شفت اخلدعة �أخري ًا وقب�ض
عليه عندما عاد �إلى املنطقة التي ارتكب فيها جرميته ليزور عائلته «.
 - 12ال�شهرة� :إن �أهمية الأخبار التي تن�شر عن امللوك والر�ؤ�ساء تفوق �أهمية الأخبار
التي تن�شر عن وزرائ �ه��م ،وهناك بع�ض الأم��اك��ن وامل�ع��امل التي حتظى
�أخبارها ب�أهمية كبرية مثل �أهرامات اجليزة و�أبو الهول وبرج �إيفل و�سور
ال�صني العظيم (.)1
 - 13الإهتمامات الإن�سانية :مثال ذلك يف الأخبار التي تتناول الفظائع التي يرتكبها
البوذيون �ضد م�سلمي ميامنار ،وتلك التي يرتكبها الكيان الإ�سرائيلي �ضد
�أطفال فل�سطني.
( )1عبد اهلل زلطه :فن اخلرب ..الأ�س�س النظرية والتطبيقات العملية ،بنها ،دار م�صطفى للطباعة والن�شر2003 ،م� ،ص .57
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 - 14الأهمية :ناجت عن احتاد جمموعة من العنا�صر واملعايري يف خرب واحد.
 - 15الإث��ارة :يتوفر هذا العن�صر بكرثة يف الأخبار التي تتناول احلياة اخلا�صة
للم�شاهري و�أن��واع اجلرائم املختلفة املف�ضلة التي ت�ستحوذ على اهتمام
القراء (.)1
 – 16الثورات العربية :هناك معايري للخرب ميكن �أن ت�ستجد بح�سب الظروف
والأحداث ،ف�أي حادث تنجم عنه وفاة يف دولة ت�شهد ثورات يجد طريقه
للن�شر ،فعلي �سبيل املثال لو �أن �شخ�صا قتل يف �إطالق نار ببلد توجد به
ثورة و�آخر قتل بنف�س الطريقة يف بلد ال ي�شهد ثورة ف�إن الأول له �أولوية
الن�شر لدي بع�ض امل�ؤ�س�سات التي ت�ساند الثورة(.)2
�أنواع اخلرب ال�صحفي
مل يتفق خرباء و�أ�ساتذة الإعالم والباحثون والدرا�سون على ح�صر وحتديد �أنواع
بعينها للخرب ،وكلما ا�ستطردنا يف احلديث عن هذه الأنواع �سنجد معايري خمتلفة(،)3
ور�أي��ت من الأ�سلم جمع �شتات هذه املعايري مـــن خالل امل�ؤلفـــات الأجنبية والعربية
وخربتي العملية وو�ضع عدة �أنواع للخرب نعتمدها هنا وهي:
�أو ًال  -التق�سيم اجلغرايف للخرب:
على �أ�سا�س هذا املعيار ف�إن الأخبار نوعان� :أخبار داخلية ،وهي التي تقع داخل
املجتمع الذي ت�صدر فيه ال�صحيفة ،و�أخبار خارجية ،وهي التي تقع خارج املجتمع
الذي ت�صدر فيه ال�صحيفة وال ترتبط به.
ثانياً  -التق�سيم املو�ضوعي للخرب:
على �أ�سا�س هذا املعيار تنق�سم الأخبار �إلى ال�سيا�سية ،الإقت�صادية ،الإجتماعية،
(� )1صباح يا�سني :الإعالم حرية يف انهيار ،بريوت ،مندى املعارف� ،2010 ،ص .33
(� )2أي�ضا �أهمية خرب عن �صفقة ع�سكرية لبلد يف حالة حرب تفوق �أهيمته يف حالة ال�سلم.
( )3هالل عز الدين :ال�صحافة وحتديات القرن احلادي والع�شرين ،العني ،دار الفالح2004 ،م� ،ص .73
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الع�سكرية ،الريا�ضية ،الدينية ،وهكذا..
ثالثاً  -التق�سيم الزمني للخرب:
الوقت الذي يقع فيه احلدث هو املعيار الأ�سا�سي لعملية تق�سيم اخلرب ،وبالتايل
فهو نوعان� :أخبار متوقعة ،وهي تلك التي يعلم ال�صحفي مبوعد ومكان وقوعها،
كاالحتفال باليوم الوطني �أو عيد اال�ستقالل ،وق�س على ذلك كل حدث معروف زمانه
ومكانه �سلفا ،فمثال يف الواليات املتحدة الأمريكية ي�ستطيع �أي �صحفي �أن يخربك
مبوعد انتخبات الرئا�سة هناك خالل اخلم�سني عاما القادمة ،و�صحفيو الريا�ضة يف
العامل يعرفون �أن بطولة ك�أ�س العامل يف عام � 2022ستقام يف دولة قطر.
والأخبـار غيــر املتوقعة ،هي الأخبار التي ال يعلم املخرب ال�صحفي عنها �شيئ ًا ،وال
يتوقع حدوثها مثل �أخبار خطف الطائرات ،ووقوع الزالزل ،واندالع احلرائق.
رابعاً  -اخلرب اجلاهز واخلرب املبدع:
اخلرب اجلاهز هو اخلرب الذي ت�أخذه ال�صحيفة من وكاالت الأنباء �أو �إدارات
العالقات العامة وتن�شره دومنا تدخل من املحرر يف كثري من الأحيان (� ،)1أما اخلرب
املبدع فهو اخلرب الذي يبذل املحرر جهد ًا كبري ًا يف احل�صول عليه ابتداء من اكت�شافه
للحدث وح�صوله على املعلومات وكتابة تفا�صيله ون�شره.
خام�ساً  -اخلرب اجلاد واخلرب اخلفيف:
الأخبار اجلادة هي التي ال يق�صد بها الت�سلية ،و�إمنا �إحاطة القراء علما بالأحوال
والأو�ضاع الهامة يف البالد ،كالأخبار ال�سيا�سية والإقت�صادية وامل�شاكل الإجتماعية وما
�إلى ذلك� .أما الأخبار اخلفيفة فهي التي تثري انتباه القراء وت�سليهم ك�أخبار الطرائف
والريا�ضة وجنوم املجتمع (.)2
()1عبد الفتاح عبد النبي :التناول الإعالمي جلرائم النخبة ..درا�سة للنموذج امل�صري يف الثمانينات ،القاهرة ،دار الثقافة للن�شر
والتوزيع1991 ،م� ،ص .118
( )2حممود خليل :ال�صحافة الإلكرتونية� ..أ�س�س بناء الأنظمة التطبيقية يف التحرير ال�صحفي ،القاهرة ،العربي للن�شر والتوزيع،
1997م� ،ص .122
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�ساد�ساً  -اخلرب املجرد واخلرب املف�سر:
اخلرب املجرد هو الذي يقت�صر على ت�سجيل الوقائع �أو ت�صوير احلوادث �أو �سرد
املعلومات دون �أن يدعم ذلك بخلفيــة مــن املعلومـات والبيانات والتفا�صيل� .أما اخلرب
املف�سر فهو الذي ُي ْد َعم بخلفية من املعلومات والبيانات التي ت�شرح تفا�صيل احلدث،
و�أبعاده ودالالته املختلفة (.)1
�سابعا  -اخلرب املو�ضوعي واخلرب امللون:
اخلرب املو�ضوعي هو الذي تنقله ال�صحيفة �إلى القراء كما هو ب�أمانة ،دون �أن
حتذف منه ما من �ش�أنه �أن يخفي بع�ض الوقائع� ،أو ت�ضيف �إليه ما يعترب اختالق ًا �أو ر�أي ًا
يعرب عن وجهة نظر ما بهدف الت�أثري على القارئ .وعلى العك�س متام ًا اخلرب امللون،
فهو الذي يتعر�ض لأحد الإعتداءات التالية:
�أ ـ حذف بع�ض الوقائع ال بق�صد الإخت�صار و�إمنا بق�صد �إخفائها.
ب ـ �إ�ضافة وقائع مل تقع بهدف الت�أثري على القارئ.
جـ ـ ت�ضمني اخلرب ر�أي ًا �أو وجهة نظر بهدف الت�أثري على القارئ �أي�ضا.
م�صادر اخلرب
م�صادر اخلربال�صحفي هي اجلهات والأفراد الذين يزودون ال�صحيفة بالأخبار
كل يوم ،كوكاالت الأنباء و�أق�سام العالقات العامة يف الدوائر والهيئات احلكومية ،و�شبكة
الإنرتنت وما يتفرع عنها من �شبكات خمتلفة ،وحمطات الإذاعة والتليفزيون ،ومكاتب
اخلدمات ال�صحفية� ..إلخ .وهذه امل�صادر على الرغم من �أهميتها ف�إن �أخبارها ال متيز
�صحيفة عن �أخرى ،لأنها يف النهاية مورد م�شاع لكــل ال�صحفيني ،لذلك ف�إن ال�صحيفة
التي تريد �أن حتقق �سبق ًا �صحفي ًا �أو انفرادا ،وتتفوق على ما عداها تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي
()1عبد اجلواد �سعيد ربيع :فن اخلرب ال�صحفي ،القاهرة ،دار الفجر للن�شر والتوزيع2005 ،م� ،ص 109
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على مندوبيها ،وه��ؤالء يعرفون �أن مهمتهم االلتقاء بال�شخ�صيات الهامة من ر�ؤ�ساء
دول وحكومات ووزراء و�سفراء وكبار املفكرين( .)1ومن خالل ما كتب الأكادمييون
وال�صحفيون عن الطرق امل�شروعة للح�صول على الأخبار ميكننا ح�صر م�صادر اخلرب
ال�صحفي على النحو التايل:
 - 1املندوب ال�صحفي:
هو نف�سه مندوب الأخبار ،وترتكز مهمته يف الذهاب �إلى موقع احلـدث ،واحل�صول
على معلومـات كافيـة عنـه.
 - 2املرا�سل ال�صحفي:
حتر�ص كل �صحيفة على تعيني مرا�سلني لها يف العوا�صم الكبـــرى ،بل حتر�ص
�صحف كثرية على فتح مكاتب لها يف العوا�صم الن�شطة ،وتعينِّ لهذه املكاتب مديرين
و ِف َرق ًا كثرية من املرا�سلني يوافونها بالأخبار وتطورات الأحداث �أو ًال ب�أول.
 - 3وكاالت الأنباء:
تعترب وكاالت الأنباء العاملية والإقليمية واملحلية م�صدر ًا هام ًا من م�صادر الأخبار،
ملا لها من مندوبني ومرا�سلني منت�شرين يف �أنحاء العامل.
� – 4شبكة الإنرتنت:
م�صدر رئي�سي وغني بالأخبار ،وتعد �أ�سرع و�أ�شمل م�صدر لتقدمي املعلومة ملا يتفرع
عنها من �شبكات �إخبارية ومواقع للتوا�صل االجتماعي و�أخرى للم�ؤ�س�سات والأفراد يف كل
التخ�ص�صات ومنت�شرة يف �أنحاء الكرة الأر�ضية.
� – 5شبكات الهاتف اجلوال:
م�صدر مهم من م�صادر الأخبار خ�صو�صا غري املتوقعة� ،إذ ت�ستخدمها امل�صادر
املختلفة لإر�سال �أخبارها �إلى و�سائل الإعالم.
()1ح�سن عماد مكاوي� :أخالقيات العمل الإعالمي ،القاهرة ،الدار امل�صرية اللبنانية1994 ،م� ،ص .185
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 – 6محطات الإذاعة والتليفزيون:
تعد حمطات الإذاع��ة والتليفزيون املحلية والإقليمية والعاملية م�صادر هامة
للأخبار ،لذلك ف�إن ال�صحف الكربى ال تتوانى يف �إن�شاء �أق�سام للإ�ستماع والر�صد
الإذاعي والتليفزيوين ت�سجل ما تبثـه �إذاعـات العالـم.
 - 7مكاتب اخلدمات ال�صحفية:
يوجد الكثري من مكاتب اخلدمات ال�صحفية التي تغذي ال�صحف بالأخبار وكتابات
ال�سا�سة واملفكرين ،حيث تكون طبيعة عمل هذه املكاتب جتارية مهمتها جمع الأخبار
وبيعها.
 - 8ال�صحف:

ال تعترب ال�صحف م�ستهلكة للأخبار وح�سب و�إمنا م�صادر لها �أي�ض ًا ،فكثيــر ًا مـا
تنقـل عـن بع�ضهـا البعـ�ض ،وكثيـر ًا ما تنقل عنها وكاالت الأنبــاء وحمطـات الإذاعــة
والتيفزيون.
 -9كبار ال�شخ�صيات و�أ�صدقاء ال�صحيفة:

م�صادر يح�صل منها ال�صحفي كل يوم على �صيد ثمني من الأخبار التي عادة ما
تكون ت�صريحات للملوك والر�ؤ�ساء والأمراء ور�ؤ�ساء احلكومات والوزراء.
 - 10القراء املتطوعون:

قراء ال�صحيفة يتطوعون �أحيــانا لتزويدها بالأخبار املختلفة ،لذا يعتربون م�صدر ًا
ال ي�ستهــان بــه.
 - 11الن�شرات والوثائق:
املق�صود بالن�شرات هنا تلك التي ت�صدرها بع�ض الدوائر احلكومية واخلا�صة
لإلقاء ال�ضوء على �أن�شطتها و�إجنازاتها.
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 -12الوزارات والهيئات الر�سمية وال�شعبية:
عادة ما تكون ال��وزارات ومقار الأحزاب والإدارات والهيئات الر�سمية وال�شعبية
مغطاة باملندوبني ال�صحفيني الذين يجمعون �أخبارها من امل�سئولني مبا�شرة �أو من
�أق�سام العالقات العامة فيها.
 - 13امل�ؤمترات ال�صحفية:
ت�أتي �أهمية هذه امل�ؤمترات كم�صادر �صحفية من �أن الأخبار ال�صادرة عنها دائم ًا
�ضخمة تهم �أكرب عدد من القراء ،ذلك لأن املتحدثني فيها عادة هم �أ�شخا�ص على قدر
كبري من امل�سئوليـة ،وتعقدهذه امل�ؤمترات ل�شرح �سيا�سات جديدة �أو قوانني حمل الدرا�سة
واملناق�شة� ،أو للك�شف عن اخرتاع جديد �سواء كان يف جمال الطب والدواء �أو ال�صناعة
والف�ضاء ..الخ ،غري �أن هذه امل�ؤمترات ال متيز �صحيفة عن �أخرى يف احل�صول على
الأخبار لأن املتحدثني فيها عادة ما يجمعون �أكرب عدد من ال�صحفيني بهدف �إي�صال
املعلومة �إلى �أكرب عدد من النا�س ،وغالب ًا ما ينتهز ال�صحفيون الفر�صة فيوجهوا �إلى
امل�صدر الأ�سئلة التي يرغبون يف التعرف على �إجاباتها(.)1
� – 14أ�صدقاء ال�صحفي:
لكل �صحفي جمموعة من الأ�صدقاء هم يف احلقيقة م�صادر �صحفية على درجة
عالية من الأهمية �إذا ما كانوا من امل�سئولني و�صانعي القرارات ،والكثري من ه�ؤالء
يخ�صون بع�ض �أ�صدقائهم من ال�صحفيني بالأخبار الهامة على �أمل �أن يك�سب م�ساندة
وت�أييد ال�صحيفة له فيما يتخذ من قرارات �أو يقر من �سيا�سات (.)2
كانت هذه �أه��م م�صادر الأخبار ،لكن الأم��ر ال ي�سلم من وج��ود م�صادر �أخرى
كامل�صادفة وال�شائعات التي ت�سري بني النا�س ،وحتفز ال�صحفي للبحث عن احلقيقة
حتى يتو�صل �إليها ،وجملة القول �أن ال�صحفي ميكن �أن يح�صل على الأخبار من كل �شيئ
حوله (.)3
( )1حممد ح�سام الدين :امل�سئولية الإجتماعية لل�صحافة ،القاهرة،.الدار امل�صرية اللبنانية2002 ،م� ،ص .159
( )2ه�شام توفيق بحري� :صحافة الغد ،القاهرة ،دار املعارف2002 ،م� ،ص .37
( )3يو�سف خوري� :إدارة وكاالت الأنباء ،بريوت ،الدار احلديثة2004 ،م� ،ص .112
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القوالب الفنية لكتابة اخلرب ال�صحفي:
�أو ًال  -قالب الهرم املقلوب :Inverted Pyramid

هو الأ�شهر ،ووفق ًا له ف�إن على املحرر يقوم بعر�ض مادته على �أ�سا�س البدء ب�أهم
املعلومات ،ثم ينتقل �إلى املعلومات الأقل �أهمية فالأقل �إلى �أن ينتهي �إلى �أقل معلومة على
الإطالق.
ثانياً  -قالب الهرم املعتدل :Pyramid

على العك�س من ال�سابق فيبد�أ اخلرب باملعلومة الأقل �أهمية يف املقدمة تليها املعلومة
الأكرث �أهمية فالأكرث بحيث تكون النهاية عبارة عن �أهم معلومة.
ثالثا – قالب ال�ساعة الرملية :Hourglass

يف ه��ذا القالب يبد�أ اخل�بر مبعلومة هامة ثم معلومة �أق��ل �أهمية وهكذا حتى
ينتهي من كتابة الن�صف الأول ،ومع بداية الن�صف الثاين يبد�أ مبعلومة �أكرث �أهمية من
�سابقتها ،تليها معلومة �أكرث �أهمية وهكذ �إلى �أن ينتهي اخلرب مبعلومة تعادل يف �أهميتها
تلك التي بد�أ بها (.)1
رابعا – القالب الطويل �أو اخلطي :Linear
تبنى املعلومات من البداية �إلى النهاية كما لو �أنها يف خط م�ستقيم كما هي دون
تدخل املحرر يف ترتيبها بالتقدمي والت�أخري.
خام�سا – القالب غري الطويل �أو غري اخلطي :Nonlinear
هذا القالب ي�ستخدم يف الأخبار التي تن�شر على ال�شبكة العنكبوتية ،فريتب املحرر
املعلومات بح�سب �أهميتها للقراء ال �سيا�سة اجلريدة.
وهناك قوالب �أخرى كالقائمة واملقاطع لكنها غري منت�شرة كثريا.
( )1دافيد �س .برودر :وراء ال�صفحة الأولى ،ترجمة عبد القادر عثمان .عمان .مركز الدرا�سات الأردين1991 .م.
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طرق �صياغة اخلرب ال�صحفي:
�أو ًال � -صيغة ال�سرد:
طبقا لهذا القالب يتولى املحرر �سرد املعلومات بنف�سه دون �أن ين�سبها �إلى م�صدر
م�س�ؤول ،وهذه الطريقة من �أبرز طرق و�أ�ساليب و�أ�شكال ال�صياغة اخلربية ،وترتبط
ارتباط ًا وثيق ًا بنوعيات معينة ومتميزة من الأخ �ب��ار .وم��ن خ�لال عمل الباحث يف
ال�صحافة الحظ �أن املحررين واملندوبني يلج�أون �إلى هذه ال�صيغة عندما يكونون هم
�أنف�سهم �شهود عيان تواجدوا يف موقع احلدث.
ثانياً � -صيغة احلديث املنقول �أو الت�صريحات:
تقوم هذه ال�صيغة على �سرد ت�صريحات على ل�سان �أحـد امل�س�ؤوليـــن� ،سواء ورد
ذكر ا�سمه �أو مل يرد.
ثالثاً � -صيغة الق�صة:
تقوم هذه الطريقة على �أن ي�صيغ املحرر معلوماته ب�أ�سلوب ق�ص�صي بحيث ي�شعر
القارئ ب�أنه يقر�أ روايـة �أو ق�صة ق�صرية  ،لي�س من حيث البداية واحلبكة �أو الأزمة
ثم حل العقدة فح�سب ،و�إمنا �أي�ض ًا من حيث انتقاء الألفاظ والو�صف ،وهذا اللون هو
ال�شائع يف ال�صحافة الربيطانية الآن.
العناويــــــن
بعد التعريف بفن �صياغة اخلرب ر�أينا من املفيد التعريف بعناوين اخلرب و�أنواعها،
وكيفية �صياغتها وانتقائها ،ذلك لأن العنوان هو العن�صر الهام والأ�سا�سي لإغراء القارئ
وت�شويقه لقراءة �أكرب قدر ممكن من اخلرب  .واحلقيقة �أن هناك من ق�سم العناوين
�إلى :املفرد ،الهرمي ،املعلق ،املتدرج ،املمتد وهذا التق�سيم على اعتبار الإخراج(� .)1أما
التق�سيم الذي نعنيه هنا فهو على اعتبار التحرير وال�صياغة ونورده على النحو التايل:
( )1منى ن�صر :اخلرب ال�صحفي� ،أبو ظبي ،مكتبة جرير2001 ،م� ،ص .32
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 - 1العنوان املخت�صر :يخت�صر اخلرب كله يف عبارة جتيب على �أهـــم �س�ؤال يثار لدى
النا�س.
 - 2العنوان الو�صفي :يركز على عن�صر الو�صف فــــي اخلبــر.
 - 3عنوان اجلملة املقتب�سة :عبارة عن �أهم جملة �أو �أكرث يف ت�صريحات امل�س�ؤول.
 - 4عنوان الت�سا�ؤل :عبارة عن �س�ؤال الهدف منه لفت انتباه القــارئ والإيحاء له ب�أن
اجلواب يف منت اخلرب.
 - 5العنوان امل�ؤكد :مثل (حما�س :ال رجعة عن حترير كامل الرتاب الفل�سطيني ون�ؤكد
هذا مهما كان الثمن).
 - 6العنوان املقارن :مثل (يف بالد العامل الإ�سالمي طعام البع�ض يحتاج �إلى معدة
ومعدة البع�ض حتتاج �إلى طعام).
 - 7العنوان املو�ضح :مثل (التخفي�ضات اجلمركية يف م�صر  %35للأدوات الكهربائية،
 %45لل�سجاد %55 ،للمالب�س %60 ،للو�سائل التعليمية %5 ،لل�سيارات).
 - 8العنوان املتفجر :مثل (مبارك يتخلي عن من�صب الرئي�س) .
 - 9العنوان الطريف :مثل (قطة ملحاربة الفئران يف جملــ�س العمـــوم الربيطاين).
املقدمـــات:
تعترب املقدمة من �أهم الأجزاء يف بناء اخلرب ال�صحفي ،حيث ت�شارك العنوان يف
جذب القارئ �إلى �صلب املو�ضوع ،ودفعه �إلى متابعته حتى النهاية �سواء كان ق�صة خربية
�أو �سرد ًا �أو ت�صريح ًا .واملقدمة الناجحة هي التي تتوافر فيها املعايري التالية:
 �أن ت�شد انتباه القارئ ،بحيث تدفعه �إلى متابعة اخلرب حتى النهاية. �أال تزدحم باملعلومات حتى ال ت�شتت ذهن القارئ ،ويف نف�س الوقت ال تغفل- 87 -

الوقائع واملعلومات والبيانات.
 �أن حتــــاول الإجـــــابة على الأ�سئلة اخلم�ســة املعروفــة ؛ من؟ ،ماذا؟ ،متى؟،�أين؟ ،ملاذا ؟.
 �أن يكون حجمها متنا�سقا مع حجم اخلرب ،ومالئما مل�ضمونه. �إذا كانت تقدم �أكرب كم من املعلومات ففي �أقل عدد من الكلمات. �أن تربز املعلومات اجلديدة.وقد ق�سم خرباء و�أ�ساتذة الإعالم مقدمات الأخبار ال�صحفية �إلى عدة �أنواع هي:

 - 1املقدمة امللخ�صة :هي التي تلخ�ص �أهم املعلومات التي يحتويها اخلرب.
 - 2املقدمة االقتبا�سية :بها �أهم معلومات يف ت�صريح امل�صدر.
 - 3املقدمة القنبلة :عبارة عن جملة واحدة �أو فقرة خمت�صرة جد ًا ولكن فيها املعلومة
التي يبحث عنها النا�س وينتظرونها ب�شغف.
 -4املقدمة املجاز :التي تعتمد على ا�ستخدام الكلمات مبعان جمازية.
 - 5املقدمة املثل واحلكمة :هي التي حتوي �أمثا ًال �شعبية وحكم ًا متداولة.
 - 6املقدمة الغريبة �أو الطريفة :ع��ادة ما تكون يف الأخبار التي عن�صر الغرابة �أو
الطرافة فيها مرتفع.
 - 7املقدمة الو�صفية :التي ت�صف كيفية وقوع احلادث ومكانه.
 - 8املقدمة ال�س�ؤال :عبارة عن عدة �أ�سئلة �إجاباتها يف �صلب اخلرب.
 - 9املقدمة احلوار :عادة ما تكون يف �أخبار املناظرات واجتماعات الربملانات.
 - 10املقدمة التناق�ضية :تقوم على املفارقات واملتناق�ضات.
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اخلامتة:
وهي عدة �أنواع �أكرثها �شيوعا هي:
 - 1خامتة النتيجة �أو اخلال�صة :وهي التي تقدم نتيجة اخلرب �أو ما ميكن �أن يرتتب
عليه.
 - 2اخلامتة املركزة :وهي التي يجمل فيها املحرر �أهم املعلومات اجلوهرية.
 - 3اخلامتة امل�سترتة :التي ي�ستطيع القارىء �أن يقر�أ بها ما وراء ال�سطور.
فن التحقيق
التحقيق يف اللغة من مادة ح َّقـق ،وحقق الأم��ر� :أثبته و�صدقه ،ويف ال�صحافة:
فن تق�صي احلقائق وجمع املعلومات ب�أ�سلوب علمي ،وتقدميها للنا�س من خالل تغطية
حتريرية مدعومة بال�صور والوثائق بهدف الإي�ضاح والتف�سري والتنوير والتثقيف.
وي�ستمد مو�ضوعاته م��ن م�صادر كثرية �أهمها م��واد ال�صحيفة مثل الأخ�ب��ار
والأحاديث والإعالنات وغريها ،ومن املجتمع الوا�سع الذي يعي�ش فيه ال�صحفي ،حيث
ال يوجد جمتمع الآن �إال وبه الكثري من امل�شكالت يف جماالت عديدة كال�صحة والتعليم
والبيع وال�شراء والنقل واملوا�صالت والطعام وال�شراب ،ونخت�صر م�صادر التحقيق يف
قول �أحد كبار ال�صحفيني �إننا نعرث على مو�ضوعات التحقيق ال�صحفي يف كل �شيء
من حولنا .وعلى كل حال يجب على كاتب التحقيق �أن يتحرى الدقة فيما ينقل من
ن�شىء الر�سالة� ،سواء كان فرد ًا �أو جماعة �أو م�ؤ�س�سة �أو
معلومات ،والثقة يف امل�صدر ُم ِ
قادة جمتمع� ،أو مربني �أو �أطباء �أو مهند�سني �أو �أ�صدقاء.
�أنواع التحقيق ال�صحفي:
ميكن �أن جنمل �أنواع فن التحقيق ال�صحفي على النحو التالـي:
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 - 1التحقيق ال�صحفي املحلي:
هو الذي ي�ستمد مو�ضوعه من داخل املجتمع الذي ت�صدر فيه ال�صحيفة� ،أو من
خارجه لكنه يرتبط ب�شكل مبا�شر بنف�س املجتمع ،وعادة ما تن�شر ال�صحف هذا النوع من
التحقيقات يف �صفحات ال�ش�ؤون املحلية.
 - 2التحقيق ال�صحفي اخلارجي:
الذي يبعث به مرا�سلو ال�صحف �أو وكاالت الأنباء من العوا�صم املختلفة ،وال عالقة
ملو�ضوعه بالبلد الذي ت�صدر فيه ال�صحيفة ،وعادة ما تن�شره ال�صحف يف �صفحات
ال�ش�ؤون الدولية واخلارجية.
 - 3حتقيق امل�شكالت:
يعترب من �أكرث �أن��واع التحقيقات ال�صحفية �شيوع ًا ،ذلك لأن امل�شكلة هي التي
تثري ف�ضول ال�صحفي وتدفعه �إلى البحث يف جذورها والعوامل امل�ؤثرة فيها ،وما ميكن
�أن يرتتب عليها ،ب�شرط �أن يكون ن�شر هذه امل�شكلة يف ال�صحافة مهما لأكرب عدد من
القراء� ،أو مت�سهم مبا�شرة ويبحثون عن حلول لها.
 - 4حتقيق الرحالت:
حتقيقات الرحالت هي التي يكتبها املحررون �أثناء زياراتهم �أو رحالتهم �إلى
الدول املختلفة ،ب�شرط �أن تثري اهتمام النا�س.
 -5حتقيق ال�شخ�صية:
غالب ًا ما تكون مو�ضوعات هذا النوع عن احلياة اخلا�صة لنجوم املجتمع �سواء كانوا
من م�شاهري ال�سيا�سة �أو رجال املال والأعمال �أو من الو�سط الفني �أو الريا�ضي.
 - 6حتقيق املنا�سبات:
هذا النوع عادة ما يرتبط باملنا�سبات الوطنية والقومية والعاملية والأعياد الدينية.
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 - 7حتقيق اال�ستفتاءات:
ع��ادة ما يظهر هذا النوع عندما تكون البالد مقبلة على انتخابات رئا�سية �أو
برملانية� ،أو عندما تريد الأنظمة الدميوقراطية �أخذ ر�أي ال�شعب حيال ق�ضية م�صريية،
فتجري و�سائل الإعالم ا�ستفتاءات لأخذ �آراء النا�س.
 - 8التحقيق ال�سيا�سي:
يتناول يف مو�ضوعه ق�ضية �سيا�سية ،وع��ادة ال تخلو �صحيفة يومية جامعة غري
متخ�ص�صة من هذا النوع.
 - 9التحقيق الع�سكري:
هو التحقيق ال��ذي ي��دور مو�ضوعه حول املعارك واحل��روب الع�سكرية� ،أو �إنتاج
الأ�سلحة املتقدمة �أو حتى التقليدية.
 -10التحقيق االقت�صادي:
والذي يتناول مو�ضوع ًا علمي ًا ،وهو الذي يكون مو�ضوعه �ش�أن ًا �إقت�صادي ًا هام ًا
داخلي ًا �أو خارجي ًا.
 -11التحقيق العلمي:
هو الذي يتناول مو�ضوع ًا علمي ًا ،وجماالته كثرية ومتعددة.
 - 12التحقيق الريا�ضي:
يتناول مو�ضوعه �أي نوع من �أن��واع الريا�ضات املختلفــة ،وال تخلو منه �صحيفة
تقريبا.
 - 13التحقيق الفني �أو الثقايف:
التحقيق الفني نوع م�ستقل بذاته ،وكذلك التحقيق الثقايف �أي�ض ًا نوع �آخر م�ستقل
بذاته ،وقد يلتقي الفن والثقافة يف حتقيق واحد ،لكننا نعترب التحقيق فني ًا عندما تكون
الغلبة فيه للفن ،و�أدبي ًا �أو ثقافي ًا عندما تكون الغلبة فيه للأدب �أو الثقافة.
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 - 14التحقيق الديني:
هو الذي يتناول مو�ضوع ًا ديني ًا �أو عام ًا ولكن يعالج من وجهة نظر دينية.
القوالب الفنية ل�صياغة التحقيق ال�صحفي
 - 1قالب العر�ض:
ي�ستعر�ض فيه املحرر املعلومات والآراء التي ح�صل عليها ب�أ�سلوب جذاب ،على �أن
يكون حمايد ًا �إذا ت�ضاربت لديه �أقوال م�ؤيدين ومعار�ضني حول الق�ضية مو�ضوع التحقيق.
 - 2قالب الق�صة:
فيه يكتب املحرر التحقيق ب�أ�سلوب ق�ص�صي يروي من خالله الأحداث ،وقد يكون
التحقيق عبارة عن ق�صة واحدة �أو عدة ق�ص�ص جمتمعة ،والفرق بني التحقيق ال�صحفي
الذي كتب يف قالب الق�صة وبني الق�صة الأدبية �أن الأول لي�س �إال حقائق �أما الثانية فقد
متتزج فيها احلقيقة باخليال.
 - 3قالب الو�صف:
فيه يقدم الكاتب مو�ضوعه بطريقة الو�صف املبا�شر للمكان �أو للحدث وكيفية
وقوعه� ،أو الو�صف لل�شخ�صية التي هي حمور التحقيق .
 - 4قالب احلديث:
يعترب من �أك�ثر القوالب �شيوع ًا يف فن التحقيق ال�صحفي ،حيث ينقل الكاتب
املعلومات والبيانات �إلى قرائه على ل�سان م�صدر �أو �أكرث فتنت�شر بينهم ،وتخلق لغة
للتفاهم والتعامل قائمة على الإعالم والإخبار والتبليـغ وال�صدق وبعيـدة عـن الكــذب
والتهويــل والتلفيـق بهدف تكوين ر�أي عام �صائب جتاه واقعة �أو م�شكلة من امل�شكالت
بحيث يعرب عن عقلية اجلماهري وميولهم(. )1
( )1جمال جم��اه��د :ال ��ر�أي ال�ع��ام وقيا�س الأ��س����س النظرية واملنهجية ،الإ�سكندرية ،املعرفة اجلامعية��� ،2011 ،ص .94
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 - 5قالب الإعرتاف:
فيه ينقل ال�صحفي رواية الأ�شخا�ص امل�شاركني يف احلدث ،وعليه �أن يكون �أمين ًا
يف النقل ،مراعي ًا لظروف املتحدث النف�سي ًة.
 -6القالب املختلط:
هو الذي يقدم الكاتب من خالله معلوماته يف قالب العر�ض يف فقرة ،ويف قالب
الق�صة يف فقرة �أخرى ،ويف قالب احلديث يف فقرة ثالثة.
عناوين التحقيق ال�صحفي
تنق�سم العناوين من حيث الإ�سم �إلى :عناوين رئي�سية ،وعناوين فرعية ..فالعناوين
الرئي�سية هي التي يكتبها املحرر يف ر�أ�س التحقيق ال�صحفي ،و�إن كان �سكرتري التحرير
(املخرج) يوزعها على ال�صفحة بعد املقدمة �أحيان ًا �أو و�سط املو�ضوع على عدة �أعمدة.
�أما العناوين الفرعية فهي التي تف�صل بني فقرات التحقيق ،والعناوين ب�شكل عام تنق�سم
�إلى عدة �أنواع:
 -1العنوان الدال:
هو العنوان املبا�شر الذي يت�ضمن مو�ضوع التحقيق يف جملة ق�صيــرة ،ومبجرد
قراءته يعرف القارئ جوهر التحقيق.
 - 2العنوان االنتقائي:
هو الذي يت�ضمن �أهم فكرة يف التحقيق كله ويف نف�س الوقت يكون ظريف ًا وجذاب ًا.
 - 3العنوان الإي�ضاحي:
هذا النوع قريب من العنوان الدال ،ويو�ضح مو�ضوع التحقيق ب�شكل �صريح.
 - 4العنوان الو�صفي:
و الذي يحمل و�صف ًا للمكان� ،أو طريقة وقوع احلدث وما �إلى ذلك.
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 - 5العنوان االقتبا�سي:
فيه يختار املحرر �أهم عبارة يف ت�صريحات امل�صدر ويجعلها العنوان الرئي�سي،
وهذا النوع �شائع يف ال�صحف العربية وال ين�صح به يف ال�صحافة الغربية.
 - 6العنوان اال�ستفهامي:
هو الذي يو�ضع يف �صيغة �س�ؤال تكون �إجابته على درجة كبرية من الأهمية فيبحث
عنها القارئ حتى لو ا�ضطر �إلى قراءة التحقيق �إلى النهاية.
 - 7العنوان اخلطابي:
َ
القارئ مبا�شرة ،والهدف منه �إيجاد عالقة بني
الكاتب
هو الذي يخاطب فيه
ُ
الطرفني ،هذه العالقة هي احلديث املبا�شر بينهما� ،إذ ال ميكن �أن يتحدث �إليك �أحد
�إال و�أ�صغيت �إليه ،و�إذا كان احلديث من خالل �صحيفة فيجب �أن يكون جذاب ًا ويعطي
�أخبار ًا هامة.
 - 8عنوان املفارقة:
الذي يت�ضمن جملتني كل منهما حتمل م�ضمون ًا مناق�ض ًا مل�ضمون الأخرى� ،أو �أن
اجلملة الثانية حتمل نتيجة غري منطقية ملعنى الأولى.
بقي القول �إن بع�ض الباحثني يذهبون �إلى تق�سيم العناوين �إلى ثالثة �أق�سام هي:
عناوين رئي�سية ،عناوين فرعية ،عناوين فقرات ،ويق�صدون بالعنوان الرئي�سي �أول
عنوان يطالعه القارئ يف �صدر التحقيق ،وبالعنوان الفرعي ذلك الذي يلي العنوان
الأول ،ويق�صدون بعنوان الفقرة كل عنوان يف�صل بني فقرتني يف �صلب التحقيق ،وال
�أتفق مع هذا الر�أي و�إمنا �أرى �أن عناوين التحقيق ال�صحفي �إما رئي�سية و�إما فرعية
وكل ق�سم من هذين الق�سمني ميكن �أن يندرج حتته �أي نوع من الأن��واع الثمانية التي
�أ�سلفنا ذكرها ،حيث �أن جمموعة العناوين التي يطالعها القارئ يف ر�أ�س التحقيق يطلق
عليها املحررون عناوين رئي�سيـة� ،أما العناوين التي تف�صل بني الفقرات فيطلقون عليها
العناوين الفرعية.
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مقدمات التحقيق ال�صحفي
يتكون بناء التحقيق ال�صحفي كما هو معروف من �أربع وحدات :العناوين الرئي�سية،
املقدمة �أو الإ�ستهالل� ،صلب �أو ج�سم التحقيق ،اخلامتة �أو النهاية .ونحن هنا ب�صدد
احلديث عن الوحدة الثانية �أال وهي املقدمات من حيث �أنواعها ،وذلك على النحو التايل:
 -1املقدمة املخت�صرة:
يف حدود خم�س جمل وتت�ضمن �أهم معلومات بالتحقيق.
 -2املقدمة الإ�ستفهامية �أو الت�سا�ؤل:
عبارة عن جمموعة من الأ�سئلة �إجاباتها يف �صلب التحقيق.
 – 3املقدمة اخلربية:
هي التي تت�ضمن �أخبار ًا ومعلومات جديدة تفا�صيلها يف �صلب التحقيق.
 - 4املقدمة اخلطابية:
التي تكون يف �صيغة خطاب مبا�شر من القائم بالإت�صال �إلى القارئ بهدف
اال�ستحواذ على اهتمامه.
 - 5املقدمة االقتبا�سية:
التي تت�ضمن �أهم ت�صريحات �أدلى بها امل�صدر.
 - 6املقدمة املثرية للده�شة �أو الف�ضول.
 - 7املقدمة الو�صفية.
 - 8املقدمة املركزة
 -9املقدمة املفارقة:
هذا النوع من املقدمات موجود بكرثة يف التحقيقات ال�صحفية التي تن�شر يومي ًا يف
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ال�صحف اليومية العربية قاطبة.
 -10املقدمة املجاز:
هذه املقدمة قلي ًال ما يلج�أ �إليها الكتاب ،حتى يف التحقيقات الأدبية.
خامتة التحقيق ال�صحفي
املنطق يقول �إن نهاية التحقيق ال�صحفي يجب �أن تت�ضمن النتيجة �أو اخلال�صة
التي �أ�سفر عنها التحقيق بكل مو�ضوعية وجترد ،ويقول �ألربت ل .ه�سرت ،واي الن ج.
تو� :إن نهاية التحقيق يجب �أن تت�ضمـن ما �أراد ال�صحفي �أن يقوله ،والهدف الذي �سعى
من �أجله فكتــب حتقيقــه .ومع تعدد الآراء ف�إن خامتة التحقيق ال�صحفي ال تخرج عن
الأنواع التالية:
 - 1خامتة النتيجة �أو اخلال�صة:
هي التي تقدم احلقيقة اخلال�صة التي �أ�سفر عنها التحقيق ،والهدف منها �إعالمي
وعلى الر�أي العام اتخاذ قراره لي�ؤكد وجوده.
 - 2اخلامتة املركزة:
هي التي يجمل فيها املحرر احلقائق ب�إيجاز كي ي�ستوعبها القـــراء ،لعل ر�أي ًا
عام ًا معين ًا يت�شكل جتاه الق�ضية مو�ضوع التحقيق ويكون يف هذه احلالة مبثابة �أداة هامة
ي�ستطيع بها �صاحبها �أن ي�ؤثر يف عقول وقلوب الب�شر.
 - 3اخلامتة امل�سترتة:
�أي غري الوا�ضحة ،رمبا لأن ما يرد املحرر قوله يجلب عليه بع�ض امل�شاكل فرياهن
على ذكاء القارىء.
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فـــــن احلـــــديث
احلديث ال�صحفي هو �أحد الفنون الهامة والركائز الأ�سا�سية التي تقوم عليها
مادة التحرير يف و�سائل االت�صال اجلماهريي مبختلف �أنواعها ،وي�أتي يف املرتبة الثانية
بعد فن اخلرب من حيث الأهمية ،ويرى البع�ض �أنه ي�أتي يف املرتبة الثالثة بعد اخلرب
والتحقيق.
تح َّدث به و ُي ْن َقل ،وا�صطالحا حوار مبا�شر �أو غري مبا�شر يجريه
واحلديث لغة ما ُي َ
ال�صحفي مع م�س�ؤول �أو �أكرث �أو مع �أنا�س عاديني ،ثم ين�شره يف ال�صحيفة بهدف تقدمي
معلومات جديدة �أو �آراء ووجهات نظر حول ق�ضية معينة� ،أو بهدف تقدمي �صورة �شاملة
وعميقة حول �شخ�ص معني لأن الأمر يهم النا�س.
�أنواع احلديث ال�صحفي
هناك ت�صنيفات و�أنواع عدة للحديث ال�صحفي قائمة على اعتبارات كثرية ،فمن
حيث م�ساحته ميكن �أن يق�سم �إلى حديث ق�صري و�آخر طويل وثالث متو�سط ،ومن حيث
�أ�سلوب طرح الأ�سئلة واحل�صول على �إجابات ميكن �أن يق�سم �إلى حديث مبا�شر وحديث
تليفوين وحديث غري مبا�شر وهو الذي يقدم ال�صحفي فيه �أ�سئلته للم�صدر ثم يعود بعد
�أيام قليلة ليت�سلم الإجابات ،وميكن �أن يق�سم �أي�ض ًا �إلى حديث ال�شخ�صية بهدف ك�شف
الغام�ض من حياة ال�شخ�صية املتحدثـــة ،وحديث ر�أي ،وحديث معلومات.
والواقع �أن هذا التق�سيم وعلى هذه الإعتبارات املتعددة ال يجدي كثري ًا ،وميكن �أن
يدفع بنا �إلى جماالت ال ن�ستطيع فيها �أن نفرق بني �أهداف احلديث و�أنواعه و�أ�شكاله
وطرق اجرائه ،وعليه ف�إننا نتفق مع الذين يقولون بوجود �ستة �أنواع للحديث ال�صحفي
لكني �أ�ضيف �إليها نوع ًا �سابع ًا هو احلديث ال�شامل ،وهو موجود يف ال�صحافة العربية
والأجنبية بو�ضوح ،بل �إن ال�صحف الكربى ت�صفه يف العنوان غالب ًا بـ (ال�شامل) فيقال
مث ًال( :الرئي�س يف حديث �شامل لل�صحيفة .)...وعليه ف�إن �أنواع احلديث ال�صحفي هي:
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�أو ًال  -حديث اخلرب:
مهمة ال�صحفي يف هذا احلديث جمع الأخبار اجلديدة وال�سرعة يف ن�شرها على
النا�س قبل �أن ي�سبقه �إليها �آخر ،وعليه عدم التدخل بالر�أي يف �صياغة اخلرب ،بل ينقله
بطريقة حمايدة متام ًا و�إذا كان يريد التعليق فهذا ممكن له لكن يف الزاوية املخ�ص�صة
للر�أي حتى يت�أكد امل�صدر �أن كالمه نقل ب�أمانة ،حيث �أن للأخبار قيمتها الكربى يف زيادة
الوعي الإن�سانـي ف�ضـ ًال عـن الوعـي الوطنـي ،ويجـب �أال تتوقـف املهمة عند احل�صول على
الأخبار املحلية فقط و�إمنا على �أخبار العامل �أي�ض ًا  .وقد يكون احلديث مع م�س�ؤول واحد
�أو عدد مـن امل�س�ؤوليـن.
ثانياً  -حديث الر�أي:
هذا النوع من الأحاديث تهتم به �صحف الر�أي بغر�ض التوجيه والإر�شاد من ذوي
اخلربة ،وعادة ما جترى هذه الأحاديث مع الزعماء ور�ؤ�ساء احلكومات وقادة الأحزاب،
ومع املخت�صني ،لكن ال مانع من �أن جترى مع النا�س العاديني طاملا �أن الق�ضية مو�ضوع
احلديث تهمهم وتهم �أفراد املجتمع.
ثالثاً  -حديث الت�سلية والإمتاع:
الهـدف مـن هذا النـوع �أن يق�ضـي القـارئ وقته يف الت�سلية والإمتاع ،لذلك ف�إن
املحررين يركزون لتحقيق هذا الغر�ض على احلديث مع �شخ�صيات �سيا�سية� ،أو فنية،
�أو جنوم كرة ،ويتطرقون �إلى زوايا خا�صة يف حياتهم.
رابعاً  -حديث اجلماعة:
هذا النوع يجري فيه ال�صحفي احلديث مع جماعة على �صلة باملو�ضوع املطروح،
مثال ذلك الأحاديث التي �أجرتها ال�صحف اليومية العربية القطرية مع ال�سفراء العرب
يف الدوحة مبنا�سبة بدء م�ؤمتر ال�سالم يف مدريد.
خام�ساً  -حديث املنا�سبات:
تختار كل دولة �أعيادها من وحي تاريخها وعقائدها وتقاليدها ،وهناك منا�سبات
- 98 -

خا�صة تدور حولها امل�ؤمترات والإجتماعات واحلفالت التي تقيمها هيئات وم�ؤ�س�سات
خمتلفة وتغطي هذه املنا�سبات مو�ضوعات �شتى من مالية �إلى دينية �إلى اجتماعية �إلى
�سيا�سية �إلى فنية �إلى علمية .وتعمل كل جريدة على �إحياء هذه املنا�سبات العامة وفق
�أهميتها ،فرتتب الأحاديث مع ال�شخ�صيات الكربى والتي لها �صلة باملنا�سبة ،هذا �إلى
جانب املتابعة اخلربية و�إجراء التحقيقات وكتابة التقارير.
�ساد�ساً  -حديث امل�ؤمترات ال�صحفية:
حديث امل�ؤمترات ال�صحفية على العك�س من حديث اجلماعة ،ف�إذا كان ال�صحفي
يف حديث اجلماعة يجري ح��وار ًا مع عدد من ال�شخ�صيات ف�إنه يف حديث امل�ؤمترات
ال�صحفية يجري عدد من ال�صحفيني �أحاديث مع �شخ�صية واح��دة ،حيث ال يتي�سر
للم�س�ؤول �أحيان ًا مقابلة كل �صحفي مبفرده ب�سبب �ضيق الوقت فيجمع ه�ؤالء ال�صحفيني
يف مقر الوزارة �أو يف قاعة م�ؤمترات لعقد امل�ؤمتر ال�صحفي.
�سابعاً  -احلديث ال�شامل:
هو الذي يجريه ال�صحفي مع �شخ�صية مرموقة كرئي�س دولة مث ًال يف منا�سبة
كربى ،حيث يطلب منه �أن يزود �صحيفته باجلديد من الأخبار ويبدي ر�أيه يف العديد
من الق�ضايا الهامة �سواء كانت �سيا�سية �أو اقت�صادية �أو ع�سكرية.
مو�ضوعات فن احلديث ال�صحفي
ي�ستطيع ال�صحفي �أن يتناول يف احلديث ال�صحفي �أي مو�ضوع ميكن �أن يتناوله
اخلرب �أو التحقيق �أو املقال �أو التقرير ،فلي�ست هناك مو�ضوعات بعينها ال ميكن للحديث
ال�صحفي �أن يتجاوزها ،طاملا يتوفر ال�صحفي املاهر وال�شخ�صية التي متتلك املعلومات
واملو�ضوع الذي يهم النا�س ،ونورد هنا �أهم املو�ضوعات التي يتناولها احلديث ال�صحفي،
وتوفري ًا للوقت واجلهد لن نطيل يف �شرحها لأنها تغني ب�أ�سمائها عن ال�شرح ،وهذه
املو�ضوعات �أو الأنواع هي:
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 - 1احلديث ال�صحفي ال�سيا�سي :الذي يتناول ق�ضية �سيا�سية مثار جدل وحديث بني
النا�س.
 - 2احلديث الإقت�صادي :يتناول �ش�ؤون الإقت�صاد واملال ورجال الأعمال.
 - 3احلديث الع�سكري :الذي يدور حول املعارك والأ�سلحة امل�ستخدمة فيها.
 - 4احلديث االجتماعي :الذي يتناول ق�ضايا اجتماعية و�أ�سرية تهم املجتمع.
 - 5احلديث الديني :الذي يتناول ق�ضية دينية بحتة �أويعالج م�شاكل عامة من خالل
تعاليم الدين.
 - 6احلديث الريا�ضي :حول �أنواع الريا�ضات املختلفة ومع امل�س�ؤولني عن االحتادات
الريا�ضية والأندية والالعبني.
 - 7احلديث العلمي :هو الذي يدور مو�ضوعه حول خمتلف العلوم والنظريات والتجارب
ونتائجها.
 - 8احلديث البيئي :الذي يتناول ق�ضايا البيئة واملحافظة عليها من التلوث والنفايات.
 - 9احلديث ال�صحي :ال��ذي يتناول كيفية املحافظة على �صحة �أف��راد املجتمع من
الأمرا�ض املختلفة وا�ستعدادات امل�ست�شفيات.
 - 10الفني والأدب��ي :الذي يتناول ق�ضايا الفن والأدب ،ويتطرق �أي�ض ًا �إلى �شخ�صية
املتحدث.
ف�إن كانت هذه هي املو�ضوعات التي تتناولها الفنون ال�صحفية ،ومنها فن احلديث،
ف�إننا قد نعرث على املزيد كلما ت�صفحنا ال�صحف واملجالت ودققنا فيما تن�شره ،وال
�شك �أن هناك من الأحاديث ما يتناول �أكرث من مو�ضوع من هذه املو�ضوعات ،وميكن
لل�صحفي �أو القارئ �أن ي�صنفه ح�سب املو�ضوع الذي له الغلبة ،ومثل هذه الأحاديث
ال�صحفية التي �أوردناها ال تخلو منها ال�صحف اليومية العربية قاطبة.
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عناوين ومقدمات و�أج�سام وخواتيم احلديث ال�صحفي
�أ ـ العناوين:
عناوين الأحاديث ال�صحفية ال تختلف عن عناوين اخلرب �أو التحقيـق� ،أما ما ُت ْع َنى
هنا فهي �أنواع احلديث ال�صحفي من حيث ال�صياغة وهي كالتايل:
 - 1العنوان االنتقائي :الذي ينتقي له ال�صحفي �أهم معلومة �أو ر�أي لي�ضعها فيه.
 - 2العنوان االقتبا�سي :هو عبارة عن �أهم جملة �أو معلومة وردت على ل�سان املتحدث.
 - 3العنوان الإي�ضاحي :الذي يت�ضمن عدد ًا من املعلومات والآراء التي وردت يف �سياق
احلديث ،و�إذا كانت هناك �أرقام فمن الأف�ضل �أن ي�شتمل عليها.
 - 4العنوان الو�صفي :ي�صف الواقعة �أو احلدث بناء على معلومات �شهود العيان.
 - 5العنوان اال�ستفهامي� :س�ؤال جوابه عبارة عن �أهم معلومة �أو ر�أي يف احلديث.
 - 6عنوان املفارقة :الذي يت�ضمن جملتني الثانية منهما نتيجة غري منطقية للأولى.
ب  -املقدمات:
ال بد �أن تت�ضمن مقدمات الأحاديث ال�صحفية �أهم معلومات و�آراء وردت على
ل�سان امل�صدر ،واحلقيقة �أن القاعدة التي تنطبق على مقدمات الفنون ال�صحفية
(اخلرب ،التحقيق ،احلديث ،احلمالت) واحــدة من حيث �أن تكون جذابة وم�شوقة.
وتتنوع مقدمات فن احلديث ال�صحفي من حيث �صياغته �إلى:
 -1املقدمة االنتقائية :ينتقي فيها ال�صحفي �أهم معلومات و�آراء �أدلى بها املتحدث
ويقدمها للقارئ ب�أ�سلوب جذاب.
 - 2املقدمة االقتبا�سية :عبارة عن خمتارات من حديث ال�شخ�صية ال�ضيف.
 - 3املقدمة الإي�ضاحية :عبارة عن �إي�ضاحات لأمور التب�ست على القراء.
 - 4املقدمة الو�صفية :تقدم الو�صف الدقيق للأحداث والوقائع.
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 - 5املقدمة اال�ستفهامية :تت�ضمن عدة �أ�سئلة والإجابات عن هذه الأ�سئلة ت�أتي خالل
احلوار.
 - 6املقدمة املفارقة :عادة ما تثري التعجب من املفارقات الغريبة التي جتعل القارئ
يبحث عن �أ�سبابها داخل احلديث.
ومل ن�سرف يف �شرح هذه الأنواع لأننا �شرحناها من قبل يف �أنواع العناوين واملقدمات يف
فن التحقيق.

ال�صلب ):
ج – اجل�سم ( ُّ
�إن القوالب الفنية لكتابة احلديث ال�صحفي هي نف�سهـا القوالـب الفنية لكتابة
اخلرب ال�صحفي؛ وميكن �أن تكون الهرم املقلوب ،الهرم املقلوب املتدرج ،الهرم املعتدل،
وي�ضاف �إليها الهرم املعتدل املتدرج وقد �شرحناها يف تناولنا القوالب الفنية لكتابة
اخلرب.
وما يعنينا هنا ُّ
الط ُرق �أو الأ�شكال الفنية التي يكتب بها ال�صحفي �صلب احلديث
الذي يحتوي على الأ�سئلة والإجابات ،وجملة القول �أن هناك ثالث طرق فنية هي:
 1ـ طريقة الف�صل بني ال�س�ؤال واجلواب:
تقوم هذه الطريقة على �أن يكتب ال�صحفي �صيغة ال�س�ؤال بالن�ص بعد املقدمة ثم
تليها �صيغة اجلواب.
 2ـ طريقة الو�صل:
يف هذه الطريقة يلغي ال�صحفي �صيغة ال�س�ؤال ،لكن ي�ستعي�ض عنها بعبارات �أخرى
تفيد �أن هنا بداية �س�ؤال عن كذا ومن العبارات التي يربط بها ال�صحفيون عادة بني
�س�ؤال و�آخر ما يلي:
•ورد ًا على �س�ؤالنا حول نتائج الزيارة قال �إنها مثمرة.
•وعما �إذا كان قد وجه دعوة لنظريه لزيارة بلده قال نعم و�سوف يحدد موعدها.
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•وب�س�ؤالنا له عن ر�أيه يف النظام العاملي اجلديد قال:
 3ـ طريقة حذف ال�س�ؤال:
�إنها طريقة جديدة ظهرت يف ال�صحافة حديث ًا وتقوم على �أن ي�ستعي�ض ال�صحفي
عن ال�س�ؤال بو�ضع نقاط تليها الإجابات وهذه ال ت�صلح �إال يف حوارات ق�صرية مع جنوم
الريا�ضة والفن.
د – اخل ـ ـ ـ ـ ــامتة:
 -1نهاية اخلال�صة :فيها يح�شد ال�صحفي �أهم ما ذكره املتحدث ب�إيجاز بهدف م�ساعدة
القارئ على �أن يبقى م�ستوعب ًا يف ذاكرته �أهم ما ورد يف احلديث.
 - 2نهاية ال�شكر :عبارة عن كلمات �شكر و�إطراء للم�صدر على تف�ضله بالإدالء باحلديث
لل�صحيفة وعلى الإجابات الوا�ضحة و�سعة ال�صدر التي حتلى بها �إزاء ما طرح عليه
من �أ�سئلة حمرجة.
ويالحظ �أن خرباء و�أ�ساتذة الإعالم ال ي�شددون على �ضرورة وجود نهاية االقرتاح
واحلل لأنهما ي�أتيان �ضمني ًا يف �سياق احلديث.
فـــــن املقــــــــال
تعـــريف فـــن املقــــال
املقال مبعناه الوا�سع هو الكالم بق�صد التوجيه والإر�شاد و�إخبار النا�س ،ويعترب
حالة رافقت الإن�سان �أراد بها �أن يعرب عما يجي�ش يف �صدره ويدور يف عقله كلما ت�أمل يف
الأحداث املحيطة به يف �أوقات ال�سلم واحلرب وغريهما.
و�شكل ودور املقال ال�صحفي يف الوقت احلا�ضر ال يلتب�سان على �أح��د ،ومن
ا�ستعرا�ضنا للمعنى اللغوي لكلمة مقال والدور الذي �أداه هذا الفن عرب الع�صور و�أهميته
يف ال�صحافة احلديثة ميكننا القول ب�أن املقال ال�صحفي هو :الفن ال�صحفي الذي يعرب
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به الكاتب عن ر�أيه ال�شخ�صي �أو ر�أي �صحيفته يف ق�ضية من الق�ضايا بهدف الن�صيحة
والإر�شاد والدعوة �إلى اتخاذ موقف معني.
�أنواع املقال ال�صحفي
 املقال الإفتتاحي :هو الذي يعرب عن �سيا�سة ال�صحيفة جتاه الأحداث اجلاريــةحمليـ ًا �أو عربيـ ًا �أو دوليـ ًا مـن خــالل �شرحهــا والتعليق عليها ،ولذا ف�إن الأحداث التي
يتناولها هذا النوع عادة تكون هي الأ�ضخم والأهم� ،سواء كانت �سيا�سية �أو اقت�صادية
�أو ع�سكرية �أو ثقافية� ..إلخ ،وعادة ما ت�سند ال�صحف مهمة كتابته �إلى ر�ؤ�ساء التحرير
واملحررين املخ�ضرمني �أو كبار الكتاب ،وكاتبه ال يوقع حتته باعتبار �أن��ه ميثل ر�أي
ال�صحيفة ،وتلج�أ ال�صحف �إلى اختيار عنوان ثابت للمقال الإفتتاحي مع �شعار ال�صحيفة
(اللوجو).
 العمود ال�صحفي :العمود ال�صحفي عبارة عن مقال يعرب عن ر�أي كاتبه ين�شر يفمكان ثابت بال�صحيفة على نهر وقد يكون هذا النهر بعر�ض عمودين ،ويتفق مع املقال
االفتتاحي يف �أن ك ًال منهما له عنوان ومكان ثابتان وين�شر بانتظام ،ويختلف عنه يف �أن
كاتبه لي�س ملزم ًا بالتعبري عن �سيا�سة ال�صحيفة ويوقع حتته �سواء با�سمه ال�صريح �أو
احلركي �أو باحلروف.
ولأن العمود ال�صحفي يثري دائم ًا الق�ضايا التي مت�س عواطف وم�شاعر النا�س
ف�إنهم ينتظرونه يومي ًا ،بل وتقام عالقات حميمة بني الكاتب وقرائه يف �أغلب الأحيان
�إما باملرا�سلة �أو بالإت�صاالت الهاتفية �أو بوحدة الر�أي ،كل هذا على الرغم من �أن الكاتب
يعرب عن التجربة الذاتية له.
ويكتب العمود كما يكتب املقال الإفتتاحي من مقدمة و�صلب (ج�سم) وخامتة،
وتت�ضمن املقدمة اخلرب �أو اخلاطرة �أو الق�ضية �أو احلكمة التي يدور حولها مو�ضوع
العمود ،ويت�ضمن اجل�سم ال�شواهد والأدلة املتوفرة لدى الكاتب واحلجج التي ي�ستطيع
بها �إقناع القراء وتقدمي �إجابات الأ�سئلة التي ميكن �أن تخطر يف �أذهانهم ،ويف اخلامتة
يورد الكاتب خال�صة ر�أيه ثم الن�صيحة والعربة �أو الدر�س امل�ستفاد.
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ومن حق كاتب العمود �أن يتناول �أي مو�ضوع �سواء كان �سيا�سي ًا �أو اقت�صادي ًا �أو
ع�سكري ًا �أو اجتماعي ًا �أو ثقافي ًا ،حملي ًا كان �أو خارجي ًا� ،آخذ ًا الفكرة من خرب يف �صحيفة
�أو من حوله يف املجتمع ،وقد تكون من ر�سالة قارئ �أو مكاملة هاتفية �أو حماكمة ق�ضائية
�أو حدث هام.
وكثري ًا ما �أوق��ع ه ��ؤالء الكتاب ال�صحف يف ح��رج كبري مع احلكومات وكبار
ال�شخ�صيات ،لذلك تلج�أ بع�ض ال�صحف �إلى ح�صر الكتاب الذين يت�سببون يف هذا
احلرج وتخ�ص�ص لهم �صفحة جتعلها باب ًا ثابت ًا حتت عنوان “ ق�ضايا و�آراء” مث ًال وتكتب
بجانب ا�سم الباب عبارة (املقاالت املن�شورة يف هذه ال�صفحة تعرب عن ر�أي كاتبيها وال
تعرب بال�ضرورة عن ر�أي ال�صحيفة ).
 املقال النقدي :هو الذي يقوم على عر�ض وتف�سري وحتليل وتقييم الإنتاج الأدبيوالفني والعلمي ،مربز ًا �إيجابيات و�سلبيات هذا الإنتاج حمل النقد من �أجل م�ساعدة
الأديب والفنان وامل�ؤلف على معرفة موا�ضع اخلط�أ وال�صواب وم�ساعدة القارئ على
اختيار ما يقر�أ �أو ي�سمع �أو ي�شاهد.
وجماالت اهتمام املقال النقدي هي الإنتاج الأدبي من ق�ص�ص وروايات و�أ�شعار،
والإن�ت��اج الفني من م�سرحيات و�أف�لام و�أغنيات وفنون ت�شكيلية ،والإن�ت��اج الإذاع��ي
والتليفزيوين من برامج و�أف�لام ت�سجيلية ووثائقية وم�سل�سالت ،والإنتاج العلمي من
م�ؤلفات وبحوث يف �شتى �أنواع املعارف والعلوم .
وكاتب املقال النقدي عليه �أن يلتزم عند الكتابة بالقواعد والأ��ص��ول العلمية
للتخ�ص�ص الذي يكتب فيه؛ فمث ًال �إذا كان ينتقد �أحد امل�ؤلفـات العلمية عليه �أن يكتب
ب�أ�سلوب علمي خا�ص بالعلم الذي يتناوله ،ويجعل مقاله حاف ًال مب�صطلحات هذا العلم
مراعي ًا فيه الرتتيب العقلي والقيا�س املنطقي وحترير العبارة من احل�شو والف�ضول ،و�أما
�إذا كان ينتقد ق�صة �أو رواية �أو ق�صيدة �شعر فعليه �أن يركز على مظاهر اجلمال وو�سائل
التن�سيق والتنميق التي هي�أتها اللغة العربية ،و�سهولة العبارة وانتقاء �ألفاظها ،وهذا كله
ب�شرط �أال حتول امل�صطلحات �أو بالغة املقال دون فهم القراء للم�ضمــون.
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 املقال التحليلي :مع �أنه غني با�سمه عن �شرحه �أو تعريفه فمن اجلدير القولب�أنه يقوم على التحليل العميق للأحداث والق�ضايا والظواهر التي ت�شغل الر�أي العام،
بحيث يتناولها بالتف�صيل ويربط بينها وبني غريها من الوقائع التي لها عالقة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة بها ،واملقال التحليلي هو الذي بد�أت به ال�صحافة هذا الفن منذ رفاعة
الطهطاوي و�أحمد فار�س ال�شدياق يف الن�صف الأول من القرن التا�سع ع�شر وحتى حممد
ح�سنني هيكل و�أحمد بهاء الدين يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين ،وبني الفرتتني
برزت ع�شرات الأ�سماء الالمعة يف كتابة املقال التحليلي يف ال�صحافة العربية؛ كال�شيخ
حممد عبده وعبد اهلل الندمي و�أديب ا�سحاق ور�شيد ر�ضا وم�صطفى كامل ولطفي ال�سيد
و�أمني الرافعي وعبد القادر حمزة وعبا�س حممود العقاد(.)1
�أما مو�ضوعات املقال التحليلي فتتناول خمتلف جماالت الن�شاط الإن�ساين من
�سيا�سة واقت�صاد واجتماع وثقافة وفكر �ش�أنها يف ذلك �ش�أن مو�ضوعات العمود ال�صحفي
و�إن كانت ال�سيا�سة تغلب على املقـال التحليلــي ،و�إذا كان يغلب على املقال االفتتاحي
�أو العمود طابع التناول ال�سريع ف�إنه يغلب على املقال التحليلي طابع التعليق املتعمق
الر�صني والتناول املت�أين لنف�س الأحداث.
معـــــايري املقال
هناك جمموعة معايري للحكم على املقال �سواء كانت على اعتبار مو�ضوعه �أو قربه
من القارئ ،فاملقال ال�صحفي ب�شتى �أنواعه من املمكن �أن يتناول �أي مو�ضوع �ش�أنه يف
ذلك �ش�أن التحقيق �أو احلديـث �أو �أي فن من الفنون التحريرية الأخ��رى ،فال�سيا�سة
واالقت�صاد واملجتمع والثقافة والفن وكل جمال من جماالت الن�شاط الإن�ساين حقل
خ�صب لكتاب املقاالت لهم �أن ي�ستمدوا منه الأفكار ،ويتخريون املو�ضوعات التي تهم
النا�س(.)2
( )1حممود فهمي :الفن ال�صحفي يف العامل :القاهرة .دار املعارف1964 .م
( )2حميي الدين عبد احلليم :الإعالم الإ�سالمي وتطبيقاته العملية .،ط ،2القاهرة ،الريا�ض .،مكتبة اخلاجني ،دار الرفاعي.
1984م� ،ص .236
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واختيار املو�ضوع مرحلة هامة من مراحل كتابة املقال ولي�س �أدل على ذلك من �أن
الكتاب �أنف�سهم والقراء ي�سمون املقاالت يف �أغلب الأحيان ب�أ�سماء مو�ضوعاتها ،فهناك
املقال ال�سيا�سي واملقال العلمي واملقال الفني واملقال الأدبي وهكذا ،واملو�ضوع يهم النا�س
عندما يكون قريب ًا منهم� ،سواء كان قرب ًا مكاني ًا �أي من البلد الذي ت�صدر فيه ال�صحيفة،
�أو قرب ًا زمني ًا �أي يف الوقت الذي يعي�شون فيه �سواء كان يف نف�س البلد �أو يف بلد �آخر وعلى
هذا الأ�سا�س ميكن و�ضع عدة معايري للمقال ال�صحفي على النحو التايل:
 - 1ارتباط املو�ضوع بالأحداث اجلارية� :إن املقال الذي يتناول مو�ضوع ال�ساعة هو
الذي يحظى من قبل قراء ال�صحيفة ب�إقبال �أكرث ،لذلك ف�إن �أغلب املقاالت يف
�أي �صحيفة تدور حول مو�ضوع �أو حدث يعاي�شه النا�س ،فكما �أن اجلدة مهمة يف
اخلرب هي �أي�ض ًا مهمة يف املقال ويف كل فن �صحفي ،ويف املقابل ف�إن املقال الذي
يتناول مو�ضوع ًا قدمي ًا� ،أو لي�س مو�ضع اهتمام النا�س يكون عدد قرائه �أقل.
 - 2ارتباط املو�ضوع باملكان :كلما كان املقال يتناول مو�ضوع ًا من البلد الذي ت�صدر
�أو توزع فيه ال�صحيفة كان الإقبال على قراءته كبري ًا ،وهذه بديهيات م�سلم بها
والعك�س �صحيح.
� - 3أ�سلوب املقال :يجب على الكاتب �أن يكتب مقاله بلغة تنا�سب مو�ضوعه ويفهمها
القراء ،تقوم على ال�سهولة والب�ساطة والو�ضوح ،ت�ستفيد ب�شيئ من جمال الأ�سلوب
الأدبي ودقة الأ�سلوب العلمي ،ويجب �أن تكون لغة املقال ال�صحفي هي لغة احلياة
العامة ،لغة عربية ف�صحى لكنها لي�ست ف�صحى الع�صر اجلاهلــي �أو الع�صــور
الأخــرى التــي تلتــه كالأمــوي والعثمانــي واململوكي و�إمنا لغة الع�صر احلديث
القائمة على الب�ساطة والو�ضوح اخلالية من �أية �أخطاء يف تراكيب اجلمل التي
جتري على ل�سان القارئ حني يقر�أها.
كـــــــاتب املـقــــال
كاتب املقال �شخ�ص يعرب عن احلياة بلغة احلياة وينقدها ب�أ�سلوبه اخلا�ص ،وال
ينظر �إلى احلياة نظرة امل�ؤرخ �أو ال�شاعر �أو الفيل�سوف �أو الق�صا�ص ،ولكن يتوافر يف
يوجد ال�صلة
فنه �شيئ من كل هذا ،ولي�س يعنيه �أن يك�شف عن نظريات جديدة وال ِ
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بني �أجزائها املختلفة لأن طريقته يف العمل �أقرب �إلى الأ�سلوب التحليلي ،فهو يراقب
وي�سجل ،ويف�سر الأ�شياء كما تبدو له ،والغاية من كل هذا �أن يدرك �إدراكا عميق ًا �صفات
الأ�شياء ويلقي عليها ن��ور ًا وا�ضح ًا ورقيق ًا ،لعله بهذا وذاك ي�ستطيع �أن يزيد النا�س
�إح�سا�س ًا باحلياة ،و�أن يهيئهم ملا ا�شتملت عليه من املفاج�آت املفرحة حين ًا واملحزنة حين ًا
�آخر� .إن املقالة تدور حول �شيئ مما �أب�صره الكاتب �أو �سمعه �أو �أو ت�صوره �أو اخرتعه �أو
توهمه ،فالعربة �إذن �أن يح�س الكاتب �إح�سا�س ًا قوي ًا مبو�ضوعه و�أن يعرب عنه بعبارة رائعة
 .ولقد �س�أل �أحد القراء كاتب مقال �أمريكي ًا ا�ستحوذ على �إعجاب النا�س قائ ًال له كيف
تكتب ؟ ،ف�أجاب� :أق�ضي نهاري يف مراقبة النا�س و�أحوالهم ،ويف مطالعة �أف�ضل الكتب
وامل�ؤلفات ،ومتى اختمر يف عقلي املعنى الذي اخرتته مو�ضوع ًا لكتابة املقال �أتيت غرفتي
هذه وكتبت مقالتي .وعلى كل حال ف�إن كتاب املقاالت يف ال�صحف عموم ًا ينتمون �إلى
الفئات التالية:
 - 1حم��ررو ال�صحيفة :هم الذين يعملون فيها ،املتفرغون لها الذين لي�ست لديهم
مهن �أخرى ،وعادة يتم اختيار كاتب املقال الإفتتاحي من بينهم ،وه�ؤالء على
دراية �أف�ضل من غريهم بفنون ال�صحافة فقد اكت�سبوها من الدرا�سة العلمية �أو
اخلربات العملية التي حتققت لهم يف �سنوات العمل ،وبحكم عملهم ي�صبحون
على اطالع دائم ودراية الأحداث املحلية وغري املحلية.
 - 2من غري حمرري ال�صحيفة :ينق�سمون �إلى ثالث فئات:
�أ ــ متخ�ص�صون :هم اخلرباء والأ�ساتذة الذين يكتبون يف مو�ضوعات معينة تدخل
يف نطاق تخ�ص�صهم العلمي ،مثل �أ�ساتذة اجلامعات واملهند�سني والأطباء
والباحثني يف مراكز الدرا�سات املختلفة ،وه ��ؤالء يقدمون خال�صة �آرائهم
ونتاج بحوثهم وخربتهم للر�أي العام من خالل مقاالتهم ،وال�صحيفة التي
ت�ستقطب ه�ؤالء حتظى باالحرتام الأكربمن قبل القراء عموما.
ب ــ م�س�ؤولون :الذين يتولون منا�صب معينة يف الدولة �أو يف املنظمات ال�شعبية
والر�سمية حملية �أو �إقليمية �أو عربية �أو عاملية ،بحيث يكتب �أي منهم يف
مو�ضوع يدخل يف نطاق م�س�ؤولياته ،وهو املعني به مبا�شرة.
جـ ــ متخ�ص�صون م�س�ؤولون :يجمع الكاتب منهم بني كون املو�ضوع يف نطاق
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م�س�ؤولياته وك��ون��ه جم��ال تخ�ص�صه وخرباتـــه ،مثل ال�ق��ائ��د الع�سكري
�شوارتزكوف قائد قوات التحالف التي حررت الكويت ،فهو ع�سكري ثم م�س�ؤول
د ا�ستكتبته �صحيفة ال�شرق القطرية لعدة مقاالت.
هذه الفئات تطمئن لهم �أية �صحيفة يف الكتابة ،فاملحرر قد در�س الإعالم وفنون
ال�صحافة �أو اكت�سب خربة عملية ت�ؤهله لأن يكون كاتب مقال يعتد به ،واملتخ�ص�ص
ال ي�ستطيع غريه �أن يكتب �أف�ضل منه يف مو�ضوع تخ�ص�صه� ،أما �إذا كان متخ�ص�ص ًا
وم�س�ؤو ًال يف نف�س الوقت ف�إن الفائدة من املقال �ستكون �أ�شمل و�أعم(.)1

( )1فتحي ح�سني عامر :معلجة الإعالم لق�ضايا الوطن العربي ،القاهرة ،املحرو�سة للن�شر� ،2010 ،ص .137
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الف�صل الثاين
الإذاعة يف الإعالم املعا�صر

�إذا كان القرن الع�شرون هو قرن الإع�لام لظهور �أغلب و�سائله فيه ،كالإذاعة
والتليفزيون والإنرتنت واملحمول ف�إن بداية القرن الواحد والع�شرين تعد مبثابة بداية
مرحلة جديدة يف م�سرية الإعالم هي مرحلة الإعالم املعا�صر قوامها التطور التكنولوجي
املتعاقب الذي ت�شهده كل و�سائله ومن بينها الإذاعة التي ُتن ِّوع يف املحتوى مثلها يف ذلك
مثل التليفزيون ،فموادها ما بني (الأخبار ب�أنواعها ،والربامج ب�أ�شكالها ،وامل�سل�سالت
بتنوعاتها ،واملو�سيقى والغناء ،والريا�ضة ،واحلوارات ،والإعالنات)( .)1لذا جندها قد
حظيت ب�شعبية كبرية ،وكرثت حمطاتها نتيجة النخفا�ض تكاليف الت�أ�سي�س و�سهولة حمل
جهاز الراديو وا�ستخدامه ،واالنت�شار الوا�سع عرب موجات ( .)FMمع �إعطاء الأولوية
للم�ضامني التي تهتم بالق�ضايا املحلية املحلية.
تطبيقات الإعالم املعا�صر يف الإذاعة:
مل تكن الإذاعة ا�ستثناء من بني و�سائل الإعالم التي بادرت �إلى �إدخال التكنولوجيا
الرقمية يف جمال عملها ،بل كانت �سباقة �إلى هذا التحديث �إذ �أن بيئة العمل بها ذات
قاعدة تكنولوجية وتقنية جاهزة م�سبقا ت�ؤهلها للتعامل مع النظام الرقمي ب�سهولة،
لذلك �سارعت مع بداية ع�صر الإعالم اجلديد �إلى:
 ا�ستخدام الإنرتنت يف البث الإذاعي ،ب�أ�شكاله اخلم�س املختلفة وهـــي: -1امل��وج��ات الإذاع �ي��ة  - 2،الإذاع ��ة الرقميــة – 3 ،الإن�ترن��ت  -4م��ن خ�لال �آلية
 -5 ،podcastingمن خالل الهاتف املحمول.
( )1طارق �سيد �أحمد :فن الكتابة الإذاعية والتليفزيونية ،الإ�سكندرية ،املعرفة اجلامعية� ،2011 ،ص .105
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 ا�ستخدام الكمبيوتر يف املونتاج الرقمي :لقد حقق جودة عالية ،وق�ضى علىاخللط واللب�س ال��ذي كان يحدثه النظام القدمي بوا�سطة �أ�شرطة الريل من تداخل
للم�سامع وامل�ؤثرات والفوا�صل بني الفقرات.
ا�ستخدم الكمبيوتر يف البث الرقمي عايل الو�ضوح والنقاء :يعمل البثّ ال�سمعي
الرقمي باجلمع بني تقن َّيتَني :الأولى هي ت�سجيل ال�صوت رقمي ًا (�أي يف �شكل �سل�سلة من
الوحدات والأ�صفار) عو�ض ًا عن الإ�شارة التقليدية مما يتيح ا�ستخراجا دقيقا لل�صوت
من دون فقدان اجلودة النوعية ،والثانية هي �ضغط البيانات ،وحتى وقت قريب كان
ترقيم ال�صوت يتطلب نطاق ًا وا�سع ًا من َّ
الطيف الإذاعي مما جعل البثّ غري عملي ،ولكن
التقدم التقني �أدى �إلى تطوير نظام يجدِّ د فقط �أجزاء الإ�شارة التي تعر�ضت للتغيري بعد
�إر�سالها ،مما �أتاح التخل�ص من املعلومات غري ال�ضرورية ،وهذا التطور �أدى بدوره �إلى
تقليل كمية املعلومات الرقمية املطلوبة للبثّ (.)1
ومن ميزات البثّ ال�سمعي الرقمي كذلك �أنه يتطلب �شبكة تر ُّدد واحدة لتوفري
تغطية وا�سعة ،بينما يتطلب البثّ بت�ضمني الرتدد جزء ًا كبري ًا من طيف البثّ  .ويعني
ا�ستخدام الرتدد الواحد �أن �أجهزة الراديو ال حتتاج �إلى �إعادة توليف عند االنتقال من
حمطة �إلى �أخرى والتي حتدث عادة يف حالة ت�ضمني الرتدد.
كما �ساعدت التكنولوجيا الرقمية على تطوير امل�ضامني ،وا�ستقطاب امل�ستمعني
وتعزيز م�شاركتهم يف برامج الهواء ،مما �ساهم يف ظهور الإذاع��ة التفاعلية ،وهذا
التقدم له مردوده الإيجابي يف جذب املعلنني �إلى هذه الو�سيلة العريقة.
ومهما يقال عن �أهمية ال�صورة يف التليفزيون تظل للإذاعة ميزات ال ت�ستطيع �أية
و�سيلة �أخرى �سلبها منها:
 �أنها الو�سيلة الأن�سب ل�شريحة مكفويف الب�صر يف املجتمع ،فرغم �أن التليفزيونيحظى هو الآخر مبيزة ال�صوت �إال �أن املادة ال�صوتية فيه تظل منقو�صة املعنى حتى
تكمله ال�صورة� ،أي �أن �سماع التليفزيون ك�صوت فقط بدون م�شاهدة ال�صورة ال يفي
( )1ماجدة ال�سيد :تكنولوجيا االت�صال احلديث،القاهرة ،هال للن�شر� ،2010،ص .69
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بالغر�ض من الر�سالة الإعالمية ،يف حني �أن �سماع الإذاعة وهي قائمة على ال�صوت فقط
يفي بالغر�ض.
 �سهولة العمل يف الإذاعة بالن�سبة للقائم باالت�صال ،و�أق�صد املذيع حتديدا ،فمذيعالإذاعة لي�س م�ضطرا �إلى ارتداء املالب�س الر�سمية �أثناء تقدمي الن�شرات الإخبارية،
كما �أن املذيعة لي�ست م�ضطرة �إلى اجللو�س على كر�سي فني التجميل فرتات طويلة قبل
اخلروج على الهواء من �أجل و�ضع املاكياج وت�صفيف ال�شعر ،ومثل هذه الأمور يظ ُّنها كثري
من املتلقني ال ت�شكل �أهمية ،لكنها يف احلقيقة معيار من معايري العمل الإعالمي ،وكثري
وجهت �إدارات املحطات التليفزيونية �إنذارات �إلى املذيعني واملذيعات ب�سبب الزي
ما َّ
غري املنا�سب �أو طريقة ت�صفيف ال�شعر(� .)1أي�ضا من مظاهر ان�سياب العمل الإذاعي يف
الع�صر الرقمي �أنه يكفي �أن يحمل املذيع جهاز ت�سجيل �صغري احلجم �إلى ال�ضيف يف
مكان عمله لإجراء احلوار� ،أما يف التليفزيون فالبد من امل�صورين ومعهم الكامريات،
وقد ي�ستدعي الأمر وجود املخرج �أو فنيي ال�صوت والإ�ضاءة ،وهذه التجهيزات تتطلب
�إجراءات روتينية رتيبة كاحل�صول على ت�صاريح بخروج الكامريات من املحطة ،ف�ضال
عن �ضرورة احل�صول على ت�صريح بالت�صوير يف املن�ش�آت احليوية.
 قلة تكاليف االنتاج مقارنة بالتليفزيون :يكفي القول �أن تكلفة �إنتاج حلقة واحدةمن م�سل�سل تليفزيوين تعادل تكلفة �إنتاج م�سل�سلني �إذاعيني كاملني يقع الواحد منهما
يف ثالثني حلقة.
 املحلية :ظلت الإذاع��ة متم�سكة مبيزة عظيمة مل تفرط فيها �أال وهي �إعطاءالأولوية للبعد املحلي� ،إذ ر�سخ يف �أذه��ان جمهور و�سائل الإع�لام على مر ال�سنني �أن
الإذاعة هي �صوت الدولة الر�سمي ،و�أنها ال تذيع معلومة �إال �إذا كان م�صدرها مطلعا،
وقد تعاطت الأنظمة ال�سيا�سية جميعها مع هذا االنطباع ،ففي احلاالت التي َت َغيرَّ فيها
ر�ؤ�ساء ال��دول� ،سواء باالنقالبات �أو الثورات �أو االنتخابات حر�ص اجلدد منهم على
الإدالء ببياناتهم الأولى من خالل الإذاعة� ،أو على الأقل بث خرب التغيري للجمهور عرب
�أثري الإذاعة حلني عقد م�ؤمتر �صحفي �أو �إلقاء خطاب من قبل الرئي�س اجلديد (.)2
()1فاطمة ح�سني :الإعالم الف�ضائي ،عمان ،دار �أ�سامة� ،2010 ،ص .22
()2طارق ال�شاري :الإعالم الإذاعي ،عمان ،دار�أ�سامة� ،2010 ،ص .47
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 �ساعد انت�شار حمطات الـ  FMعلى ا�ستقطاب اجلمهور ومقاومة ت�أثري التلفزيون،وتراجع تكلفة البث على هذه املحطات.
 ظهور ثقافة �سيا�سية جديدة قائمة على املو�سيقى واالنفتاح على العوملة الثقافية.وم��ع دخ��ول التكنولوجيا الرقمية مراحل العمل الإذاع��ي تطورت ا�ستخدامات
العنا�صر املوجودة من قبل ،مثل املو�سيقى كم�ؤثر �صوتي لت�صوير اجلو النف�سي وكلحن
مميز يف بدايات ونهايات الربامج ،و�شارة دالة يف مطلع كل ن�شرة وخامتتها .وت�ستخدم
امل�ؤثرات املو�سيقية �أي�ضا ال�ستدعاء �صورة ذهنية معينة ملخيلة امل�ستمع ،وت�صوير املكان،
وتوجيه اهتمام املتلقي وعاطفته ،وحتديد الوقت ،وتوفري اجلو النف�سي املطلوب،
والإ�شارة �إلى دخول ال�شخ�صيات وخروجها(.)1
�أما يف الدراما ويف الإعالن فتوظف من �أجل حتقيق جمموعة �أهداف �ضرورية
منها :ج��ذب انتباه امل�ستمعني� ،إث��ارة العواطف والأحا�سي�س� ،إث��ارة خيال امل�ستمع،
واالحتفاظ بانتباهه ،تثبيت الإعالن يف الذاكرة.
خطوات الإنتاج الإذاعي:
تت�ضمن خطة الإنتاج جمموعة من الواجبات وامل�س�ؤوليات يف مقدمتها ت�أمني
امليزانية الالزمة للإنفاق ،وجتميع العنا�صر الب�شرية املطلوبة وتوفري الأجهزة واملعدات
واخلامات ،واختيار عنوان الربنامج واملو�سيقى وال�شارة ،وحتديد موعد �إذاعته ب�أن يكون
يف وقت مالئم للم�ضمون واجلمهور امل�ستهدف والدورة الرباجمية التي يذاع خاللها� ،إذ
من املعروف يف كل حمطات الدنيا �أن ال�سنة تق�سم �إلى عدة دورات براجمية وعادة ما
تكون مدة الدورة ثالثة �أ�شهر �أي �أن ال�سنة بها �أربع دورات ،وكل دورة بها جمموعة من
الربامج املختلفة عن برامج �سابقتها �أو الحقتها ،اللهم �إال الربامج التي تحُ ِّقق جماهريية
كبرية و�شعبية عري�ضة فيمكن تكرارها يف كل دورة.
ومن �أبرز خطوات �إمتام العمل ما يلي:
( )1جميلة الزيني :حمطات �إلـ  ،FMالقاهرة ،التحرير للطباعة والن�شر� ،2012 ،ص.69
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 حتديد اجلمهور واحتياجاته :ح�سب نوع الربنامج ،هل للمر�أة فقط ؟ �أم لفئةال�شباب ؟ �أم لعامة النا�س مثل الربامج الدينية والإخبارية.
 اختيار الفكرة املنا�سبة :من �أهم �شروط اختيار الفكرة منا�سبتها لكل من الو�سيلةالإعالمية واملجتمع �أو املجموعة امل�ستهدفة ،وحتديد اجلمهور وخ�صائ�صه ورغباته.
 �إجراء البحث :يف ع�صر الف�ضاءات املفتوحة مل يعد مقبوال التهاون يف التثبت من�صحة املعلومات ،لذا يجب �أن تكون لدى املعد ملكة البحث ومهارة التق�صي للوقوف على
احلقائق ،حتى يجنب بقية فريق الربنامج الوقوع يف احلرج مع امل�ستمعني(.)1
 و�ضع ال�سيناريو املبدئي :من خالل ترتيب الفقرات ،وحمتوى كل فقرة. الت�سجيل :بعد االنتهاء من املراحل ال�سابقة يتم حجز اال�ستوديو لت�سجيلالربنامج بقيادة املخرج وح�ضور فريق العمل ،ومنهم مهند�س ال�صوت واملذيع واملعد �إذا
كان غري املذيع.
 املونتاج :يتواله املونتري حتت �إ�شراف وتوجيه املخرج .ويجب الت�أكيد على �أنالكوادر الب�شرية الرئي�سية التي على وحدة الإنتاج االت�صال بهم لبدء العمل هم:
املعد :هو امل�سئول عن اختيار فكرة الربنامج ،وجمع املادة العلمية املتخ�ص�صة
و�إعادة كتابتها يف �سيناريو محُ ْ كم ومرتَّب يف فقراته ترتيبا منطقيا ،وميكن �أن يكتب
ال�سيناريو متخ�ص�ص �آخر.
املخرج :يجب �أن يتمتع ب�صفات قيادية ،وذوق خ�َّلقااَّ ق وبديهة �سريعة ،وحكمة
وكيا�سة ،وعدم الرتدد واليقظة ،ومن �أهم م�س�ؤولياته قراءة املادة العلمية وا�ستيعابها
وحتديد ال�شكل النهائي لل ُمنتَج الإذاعي ،واختيار امل�ؤثرات ال�سمعية املنا�سبة ،والإ�شراف
املبا�شر على الإنتاج ،وعمليات احلذف والإ�ضافة خالل املونتاج.
وهناك حزمة معايري يجب توافرها يف كل خمرج منها� :أن يكون لديه قاعدة علمية
�صلبة يف الإخراج (احل�صول على م�ؤهل جامعي) ُم ِل ًّما بقواعد �إنتاج و�إخراج الربامج
(� )1صالح عبد احلميد :الإعالم اجلديد ،القاهرة ،م�ؤ�س�سة طيبة� ،2012 ،ص .127
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ال�سمعية ،وا�سع الثقافة مواكب ًا للأحداث ،مرهف الإح�سا�س ،ويف�ضل �أن يكون قد مار�س
التمثيل والإنتاج والتقدمي والتعليق وعلى علم بخ�صائ�ص اجلمهور.)1(.
املذيع :ي�شرتط �أن تتوفر فيه العديد من ال�صفات منها جودة ال�صوت ،ح�سن الإلقاء،
�سال�سة الإلقاء ،ال�سرعة املنا�سبة� ،إتقان خمارج احلروف وقواعد النحو وال�صرف،
تنويع النغمات لأن كثري ًا ما يوجه النقد للمذيعني ب�سبب وقوعهم يف �أحد خط�أين:
 خف�ض ورفع ال�صوت دون مربر. االعتماد على نربة واحدة ال تتغري.�أنواع الربامج الإذاعية:
لي�ست هناك �أنواع حمددة متفق عليها ولكن بح�سب وجهات النظر املتعددة لدى
خرباء و�أ�ساتذة الإعالم منهم من يق�سمها �إلى فئتني :برامج الكلمة املذاعة ،وبرامج
املو�سيقى والغناء ،ومنهم من يراها �أربعة �أق�سام :الإخبارية ،الثقافية،الرتفيهية،
الإع�لان��ات ،وتق�سم بح�سب امل�ضمون�:إلى الإخ�ب��اري��ة ،الثقافية ،العلمية ،الدينية،
الريا�ضية ،الكوميدية ،االقت�صادية ،ال�سيا�سية ،املنوعات� ..إلخ.
وتق�سم �أي�ضا بح�سب اجلمهور �إلى :الأطفال ،املر�أة ،العمال ،الفالحني،الطلبة،
ال�شباب ،العامة .وبح�سب القالب الفني امل�ستخدم �إل��ى :الن�شرة ،املوجز ،التعليق،
التحليل ،املقابلة ،احلديث ،الندوات ،الربامج الوثائقية ،املو�سيقى .ولأهمية الإذاعة
واالعرتاف بدورها يف التغيري والت�أثري عمدت منظمة اليون�سكو �إلى اعتبار يوم احلادي
ع�شرمن فرباير كل عام يوما عامليا للإذاعة ،وقد اختارت هذا التاريخ لأنه مت فيه �إطالق
�إر�سال �إذاعة الأمم املتحدة عام 1946م خالل امل�ؤمتر العام للمنظمة يف دورته ال�ساد�سة
والثالثني.

( )1طارق ال�سيد :م�صدر �سابق.
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�إذاعات الإنرتنت وم�ستقبلها:
�إذاعات الإنرتنت �أو اذاعة ال�شبكة �أو راديونت م�صطلح ي�شري �إلى ا�ستخدام الإنرتنت
لبث وا�ستقبال اخلدمات الإذاعية ،فبف�ضل هذه ال�شبكة مل تعد �إقامة املحطات الإذاعية
قا�صرة على الدول واحلكومات بل �أ�صبح ب�إمكان الأفراد والأ�سر والبلديات وال�شركات
واجلامعات وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية والأهلية والأحزاب �إن�شاء حمطات الراديو
اخلا�صة بها يف غ�ضون �ساعات ،لتعزز عالقاتها بجمهورها وحميطها اخلارجي.
وبد�أت فكرة �إذاعات الإنرتنت يف �أول الأمر ب�أمريكا عام  1993ب�إذاعة حتمل ا�سم
«انرتنت تالك راديو» وكانت تبث لعدد حمدود من ال�ساعات على مدار اليوم حيث �أطلقها
كارل ماالمود وا�ستخدمت تقنية �أ�سماها � MBONEأو (Multicast backbone of
 )the Internet by using Internet Protocolع�صب البث املتعدد على الإنرتنت
با�ستخدام بروتوكول الإنرتنت وكانت عبارة عن برنامج مقابالت عرب ال�شبكة ،يقابل
فيها خبري ًا تقني ًا كل �أ�سبوع ،ويف فرباير  ،1995ب��د�أت �أول حمطة �إذاعية بثها على
الإنرتنت فقط على مدار الأربع والع�شرين �ساعة ،وهي حمطة راديو هاجر /كوفمان
 Radio HKوكانت متخ�ص�صة يف بث املو�سيقى اخلا�صة بالفرق املو�سيقية امل�ستقلة.
انتقلت تلك الظاهرة اجلديدة ن�سبيا على الوطن العربي ولعبت �إذاعات النت دورا
كبريا يف ثورات الربيع العربي ،ومل مينع ع�صر ثقافة ال�صورة الذي نعي�شه يف ما تبثه
القنوات الف�ضائية على مدار الـ� 24ساعة ،من عودة اال�ستماع للإذاعات والإقبال عليها،
وك�أنها ا�سرتاحة للعني مما حتفل به ال�صورة نف�سها من م�شاهد العنف والقتل واجلوع
ال�سائدة يف الكثري من بلدان العامل وبخا�صة الدول النامية ،كما يعيد هذا الإقبال حلا�سة
الأذن فعاليتها يف التقاط امل�شهد بزوايا ت�أمل خا�صة ،ويكثف من فكرة املزاج التي ترتبط
�سيكولوجيا بحا�سة ال�سمع ،ومن ثم جمع كثري من اجلمهور بني فئة امل�شاهدين وفئة
امل�ستمعني �إلكرتونيا.
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مزايا �إذاعات الإنرتنت
من مزايا مذياع ال�شبكة (الإنرتنت) انخفا�ض تكلفة الإدارة والت�شغيل� ،إذ ال حاجة
ل�شراء معدات �إليكرتونية و�أ�سالك للتو�صيل ومبنى كبري ،وال حاجة لتوظيف تقنيني
لت�شغيل املحطة ،وال حاجة �إلى املناف�سة على نطاقات الرتدد بخالف املحطات الإذاعية
التقليدية.
يعيب حمطات البث الإذاعي التقليدي �أمران ،النطاق املحدود للبث الإذاعي عرب
الأثري والذي ي�صل �إلى  100ميل ،وحمدودية ترددات البث املتاحة حمليا ،مما ي�ؤدي
�أحيانا �إلى تداخل القنوات �أو �ضعف بع�ضها �أو الت�شوي�ش على البع�ض الآخر ،وهنا تتجلى
بو�ضوح مزايا راديو الإنرتنت �إذ ال حتده عوائق جغرافية ،فيمكن �سماع �أية حمطة من
�أي مكان يف العامل عرب الإنرتنت ،وي�صبح نطاق ات�ساعه مرتبطا مبدى ات�ساع ف�ضاء
�شبكة الإنرتنت نف�سها.
ولأنه من املمكن اال�ستماع �إلى البث الإذاعي من الويب يف �أي مكان يف العامل طاملا
توافرت الو�سيلة لالت�صال بالإنرتنت ،فقد �أ�صبح راديو الإنرتنت بديال ممتازا للراديو
التقليدي وخا�صة بالن�سبة للمهاجرين الذين يتوقون �إلى �أوطانهم الأ�صلية ويتم�سكون
بثقافاتهم وتقاليدهم ،وكذلك للذين يع�شون �ألوانا من املو�سيقى ال توفرها لها حمطات
الإذاعة املحلية (.)1
وال يقت�صر رادي��و الإنرتنت على ال�صوت كما هي احل��ال يف الراديو التقليدي،
و�إمن��ا ميكن م�صاحبة البث الإذاع��ي عرب الإنرتنت بال�صور والر�سومات والن�صو�ص
والروابط بالإ�ضافة �إلى التفاعلية مثل غرف الدرد�شة ولوحات الر�سائل ،ويتيح هذا
التطور للم�ستمع �أن يفعل �أكرث من جمرد اال�ستماع للمو�سقى ،ب�أن ي�ستمع لإعالن عن
منتج ويطلب �شراءه من خالل رابط على موقع هذه املحطة ،وبذلك ت�صبح العالقة بني
املعلنني وامل�ستهلكني �أكرث تفاعلية وحميمية يف حمطات راديو الإنرتنت.
توفر برامج راديو الإنرتنت عددا كبريا من �أ�شكال البث ،وخا�صة يف املو�سيقى،
( )1ح�سنني �شفيق :الإعالم الإليكرتوين بني التفاعلية والرقمية ،رحمة بر�س للطباعة ،القاهرة� ،2007 ،ص ،201
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ف�إذا كانت هناك بع�ض حمطات الإذاعة التي احتكرت بث الأغاين وحتاول الو�صول �إلى
�أكرب قدر من اجلمهور لفر�ض �أعلى ر�سوم ممكنة على املعلنني ،ف�إن راديو الإنرتنت يتيح
الفر�صة لتو�سيع �أنواع الربامج املتاحة .فتكلفة البث الإذاعي عرب الإنرتنت �أقل بكثري من
البث عرب الأثري ،وميكن ملحطات راديو الإنرتنت �أن تروق ملجتمعات �أ�صغر من امل�ستمعني
الذين ت�ستهويهم �أنواع معينة من املو�سيقى ،فمن املمكن مثال �إن�شاء حمطة �إذاعية لهواة
اال�ستماع لفنانني معينني �إن�شاء حمطات �إذاعية لهم عرب الإنرتنت ال تبث �سوى �أغانيهم
فقط.
كيفية �إن�شاء محطة راديو عرب الإنرتنت
ميكن للم�ستخدمني �إن�شاء حمطات الإذاعة اخلا�صة بهم ولكن من خالل �شراء
ع�ضوية الإذاع��ة اخلا�صة يف بع�ض املواقع التي تتيح هذه اخلدمة ،وتوجد العديد من
العرو�ض املختلفة التي تتيح كافة االخت�صا�صات الإذاعية
لإن�شاء �إذاعة نت يلزم ما يلي .1 :م�شغل ا�سطوانات مو�سيقية  .2برامج للن�سخ تعمل
على ن�سخ م�سارات ال�صوت من ا�سطوانة املو�سيقى �إلى وحدة التخزين يف الكمبيوتر .3
برامج حترير وت�سجيل متنوعة  .4ميكروفون  .5جهاز �أو برنامج ملزج ال�صوت � .6أجهزة
�صوت مثل املوازن وال�ضاغط وغري ذلك  .7بطاقة �صوت رقمي  .8كمبيوتر دائم بربامج
ت�شفري  .9خادم لبث الو�سائط.
وهذا املوقع ( )http://www.live365.comخم�ص�ص ل�شبكات وحمطات راديو
الإنرتنت ،حيث ميكن للم�سجلني فيه �إن�شاء حمطاتهم الإذاعية اخلا�صة بهم �أو اال�ستماع
�إلى املحطات الإذاعية الأخرى.
وللإ�ستماع �إلى راديو الإنرتنت يجب �أن يحتوي الكمبيوتر على مودم ب�سرعة نقل ال
تقل عن  28.8كيلوبايت ،بالإ�ضافة �إلى ات�صال مع الإنرتنت وبطاقة �صوت و�سماعتني
منا�سبتني مع وجود برنامج  Real playerوبرنامج  Media Playerو  Winampو
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 iTunesو  Realو  ،Tera Lycosوجودة ال�صوت يف راديو الإنرتنت تتميز بالنقاء بدرجة
كبرية ،تفوق �أحيانا حمطات الراديو التقليدية ،خ�صو�صا يف حال عدم اال�ستخدام
الإ�ضايف للإنرتنت يف �أي عمل �آخر كت�صفح مواقع �أثناء البث ،و�إال �سينجم بع�ض الأثر
ال�سلبي يف ال�صوت عبارة عن تقطعات ووقفات يف الإر�سال
وي�ستطيع امل�ستخدمون الت�سجيل من خالل عنوان بريد �إلكرتوين �صحيح لتنزيل
برامج الت�شغيل اخلا�صة مبموقع  Live 365التي تت�ضمن العديد من املزايا الإ�ضافية،
ويقدم املوقع  Live 365الع�ضوية املدفوعة ،وت�سمى بالع�ضوية املتميزة التي تتيح اال�ستماع
�إلى املحطات الإذاعية fبدون �إعالنات ،وي�ستطيع امل�ستخدمون املتقدمون تنزيل الربامج
للبث احلي با�ستخدام كمبيوتر منزيل وو�صلة ذات �سعة م�ستقرة وميكروفون ولوحة
للمزج ،وتت�ضمن ع�ضويات البث االح�ترايف عرو�ض الرتاخي�ص ور�سوم حقوق امللكية
الفكرية ،وي�ستطيع امل�ستخدمون املتقدمون حتويل البث من م�صادر خارجية.

( )1موقــع . http://www.live365.com
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الف�صل الثالث
التليفزيون يف الإعالم املعا�صر
�أهم مامييز التليفزيون يف مرحلة الإعالم املعا�صر هو البث الف�ضائي ،وما �صاحبه
من كثافة يف برامج التوك �شو التي جذبت �أع��دادا كبرية من امل�شاهدين ،ب�سبب ما
تتمتع به من حرية تتجاوز اخلطوط احلمراء منذ �أحداث � 11سبتمرب وما بعدها كغزو
�أفغان�ستان والعراق ،وم�ؤخرا ا�شتعال ثورات الربيع العربي ،وما نتج عنها من حرية
�إعالمية بدون �إطار �أو �سقف.
وقادت �شبكة اجلزيرة الف�ضائية الإعالم التليفزيوين العربي �إلى هذا الع�صر
اجلديد مع انطالقتها يف �أول نوفمرب عام  ،1996مبا قدمته من برامج مل يعهدها
امل�شاهدون يف الوطن العربي ،ملا فيها من �صراحة غري م�سبوقة ،و�إذاعة حقائق و�أ�سرار
ظلت طي الكتمان ل�سنوات طويلة ،تتعلق برموز وق��ادة �سيا�سيني ال يزالون على قيد
احلياة ويف موقع ال�سلطة ،ومن هذه الربامج االجتاه املعاك�س� ،أكرث من ر�أي� ،شاهد على
الع�صر ،بال حدود� ،سري للغاية ،نقطة �ساخنة.
وبعيدا عن التعقيدات التقنية والفنية نحاول هنا تب�سيط كيف يتم البث التليفزيوين
الف�ضائي ،فهو ي�شبه �إلى حد كبري البث الأر�ضي ،لأنه يعمل بطريقة ال�سلكية لت�صل
الربامج �إلى امل�ستقبل.
و يتم البث �سواء للإر�سال الأر�ضي �أو الف�ضائي عن طريق موجات الراديو .ففي
البث الأر�ضي ت�ستخدم حمطات الإر�سال �أبراجا هوائية لنقل املوجات ،ويتم ا�ستقبالها
بوا�سطة هوائي �صغري ،وهذا البث الأر�ضي ال يعوقه �إال ما يعوق م�سار املوجات فقط،
فموجات البث تنطلق من املحطة يف خط م�ستقيم ،ويلزم ال�ستقبالها �أن يكون الهوائي
يف خط النظر ملحطة الإر�سال� ،أما العوائق ال�صغرية فال ت�ؤثر على الإر�سال ،ولكن
الكبرية منها فقط مثل مناطق �سطح الأر�ض ذات التعرجات ،واملباين ال�شاهقة واجلبال
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الرا�سيات ،فهي التي تك�سر موجات البث وتعوق و�صولها.
�أما الإر�سال الف�ضائي فيحل هذه امل�شكلة عن طريق البث للموجات من الأقمار
ال�صناعية التي تدور حول الأر�ض ،ومبا �أن هذه الأقمار ت�سبح يف ال�سماء فيمكنها �أن
تغطي ع��دد ًا �أك�بر من امل�ستقبلني ،وعملية ا�ستقبال و�إر�سال موجات البث الف�ضائي
التلفزيوين حتتاج �إلى هوائيات خا�صة معروفة ت�سمى الأطباق .the dishs
مـــدارات الأقمـــار:
�أقمار البث الف�ضائي تتواجد يف مدارات متوازية ل�سطح الأر�ض بحيث �أن حركة
الأر�ض حول نف�سها وحركة قمر البث يف مداره حول الأر�ض جتعالن نف�س املكان على
الأر�ض مواجها لقمر البث طوال � 24ساعة.
وينطلق قمر البث يف الف�ضاء ب�سرعة � 11ألف كيلومرت يف ال�ساعة يف مدار يبعد عن
�سطح الأر�ض � 35ألف كيلومرت ،وهذا املدار وهذه ال�سرعة ت َْ�ضمن دوران القمر يف مداره
حول الأر�ض مرة كل � 24ساعة نف�س زمن دوران الأر�ض حول نف�سها ،وعلى امل�ستقبل �أن
يوجه الطبق مرة واحدة جتاه قمر البث لي�ستقبل الإ�شارة (.)1
عنا�صر البث الف�ضائي:
يتكون نظام البث الف�ضائي من خم�سة عنا�صر هي:

 - 1مركز الربامج :ميثل ال�شركات واال�ستوديوهات التي ُت ْن ِتج �أو ت�ص َنع الربامج وتع ُّدها
للبث.
 - 2مركز الإر�سال :هو حمور النظام وي�ستقبل الربامج يف �صورة موجات رقمية من
اال�ستوديو ،ثم ير�سلها �إلى القمر ال�صناعي يف مداره حول الأر�ض .وعادة ما ُت ْنتَج
الربامج �سواء م�سجلة �أوعلى الهواء ،ثم تر�سل �إلى مركز الإر�سال الأر�ضي عن طريق
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الكابالت �أوالبث الأر�ضي ،في�ستقبلها املركز ثم يحولها �إلى موجات رقمية فائقة
اجلودة برتدد  1212جيجا هرتز يف الثانية ،واملوجات تتدفق يف هذه احلالة ب�سرعة
 270ميجا بايت يف الثانية ،وهو رقم مهول �إذا �أخذنا يف االعتبار �أن �سرعة نقل
البيانات للإنرتنت عن طريق التليفون هي واحد على  4000من هذه ال�سرعة ،ولنقل
هذه املوجات �إلى القمر ال�صناعي يحتاج مركز الإر�سال �إلى �ضغط هذه البيانات و�إال
لن ي�ستطيع القمر ا�ستيعاب كل هذه املوجات (.)1
 - 3قمر البث :وي�ستقبل القمر موجات البث من حمطة الإر�سال الأر�ضية ثم يعيد بثها
مرة �أخرى �إلى الأر�ض.
 - 4طبق اال�ستقبال «الد�ش» :ي�ستقبل املوجات من قمر البث �أو من عدة �أقمار ثم يوجهها
�إلى جهاز اال�ستقبال «الري�سيفر» ،والطبق عبارة عن نوع خا�ص من الهوائيات مت
ت�صميمه لي�ستقبل نوع ًا معين ًا من البث ،ويتكون من �سطح وا�سع جموف قليال ويف
منت�صفه ق�ضيب تغذية مركزي ،وميكنه فقط ا�ستقبال الإر�سال وال ميكنه البث (.)1
ي�ستقبل الطبق الإر�سال على �سطحه الوا�سع ،ثم يعك�سه ويجمعه يف مركز الطبق
حيث يوجد ق�ضيب التغذية الذي ير�سل الإ�شارة �إلى جهاز اال�ستقبال «الري�سيفر»،
والأطباق احلديثة بها ق�ضيبا تغذية ال واح��دا ال�ستقبال �إ�شارات �أك�ثر من الف�ضاء،
ويوجد بالق�ضيب املركزي فلرت لتنقية املوجات التي مت ا�ستقبالها ،بحيث يتم التخل�ص
من املوجات التي ال حتمل الربامج التلفزيونية.
 - 5جهاز اال�ستقبال «الري�سيفر» :هو اجلهاز ال�صغري داخل البيت الذي يت�صل بوا�سطة
�سلك ق�صري مع جهاز التليفزيون ليعالج املوجات التي �أخذها من الد�ش ثم يعر�ضها
على جهاز التليفزيون ،وله �أربع وظائف �أ�سا�سية� :إعادة تكوين البث امل�شفر ،وفك
�شفرة الإر��س��ال ،حتويل املوجات الرقمية �إل��ى موجات عادية ليتمكن التليفزيون
العادي من عر�ضها ،ف�صل القنوات املت�صلة مع بع�ضها يف نف�س حزمة البث ،وتر�سل
�إلى جهاز التليفزيون فقط موجات القناة التي ي�ستقبلها .وحتى وقت قريب كان
( )1علي زين :الأقمار ال�صناعية ،م�سقط� ،2011 ،ص .231
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الري�سيفر ال ميكنه عر�ض �أكرث من قناة واحدة يف �آن واحد فال ميكن ت�سجيل برنامج
ور�ؤية الآخر وال ميكن م�شاهدة قناتني خمتلفتني من نف�س الري�سيفر ولكن الأبحاث
التي �أجريت �أ�سفرت عن ت�صنيع �أجهزة متطورة تلبي احتياجات جمهور امل�شاهدين.
نتائج البث الف�ضائي للتليفزيون:
فر�ض البث الف�ضائي واقع ًا �إعالميا جديدا بكل املقايي�س ،انتقل بالإعالم �إلى
م�ستوى ال�سيادة املطلقة من حيث االنت�شار عرب الكون املرتامي الأطراف �إلى خمتلف
�أنحاء العامل ،واخ�تراق املوانع الطبيعية وال�سيا�سية على عك�س البث الأر�ضي الذي
كان مقيدا مب�ساحة جغرافية �ضيقة وعدد حمدود من املتلقني ،والتنوع الالمتناهي يف
املحتوى ،ملا ميلكه من تقنيات و�أدوات وا�ستخدامات وتطبيقات عدة فجعلته:
 �إعالما مفتوحا بدون �أية حماذير �أو قيود. ينقل احلدث للم�شاهدين متزامنا مع وقوعه. يوفر �صورة نقية و�صوتا وا�ضحا. يعتمد على التكنولوجيا الرقمية احلديثة. يتخطي احلدود ال�سيا�سية واجلغرافية بني الدول لكن لي�س مطلقا. يتيح تبادل وجهات النظر والتعرف على توجهات �أطراف العملية االت�صالية. يتيح تنوعا غري حم��دود املحتوى لوجود امل�ساحة الزمنية الكافية على مدارال�ساعة.
 يتيح �سهولة الو�صول �إلى املعلومة من خالل البث املتدفق عرب ر�سائل املوبايلالن�صية التي تظهر على ال�شا�شة وعرب املواقع الإليكرتونية للمحطات.
 يو�سع دائرة التناف�س الإعالمي.دخل اجلمهور ك�شريك �أ�سا�سي يف �صنع املحتوى
 يوفر خدمات تفاعلية مما ُي ِالإعالمي.
( )1ح�سن الزويني :مداخالت يف الإعالم البديل ،القاهرة ،هال للن�شر� ،2011 ،ص .51

- 124 -

 يتيح التزاوج بني ال�صحافة والإذاع��ة والإنرتنت واملحمول من خالل البث عنطريقها وال�سماح لها بتواجدها يف حمتواه.
 يعمل على تنامي دور القطاع اخلا�ص يف العمل الإعالمي.وه��ذه اخل�صائ�ص فر�ضت �أن يكون الإع�لام التليفزيوين العربي على م�ستوى
التحدي واملناف�سة من حيث التجهيزات الفنية (.)1
املذيع ..مهاراته و�صفاته:
القائمون باالت�صال يف الإعالم التليفزيوين كثريون ،منهم املذيع واملخرج وامل�صور،
وملا كان املذيعون هم من يتعاملون مع اجلمهور وال�ضيوف مبا�شرة لزم االهتمام بت�أهيلهم
الت�أهيل الأمثل ،فهم �أهم عن�صر يف العملية االت�صالية وهناك �شروط دنيا يجب توافرها
يف كل منهم معظمها موجود منذ الإعالم التقليدي وهي:
 ُح ْ�سن املظهر :على املذيع الناجح �أن يهتم مبظهره ،فيختيار الأزياء التي تعك�سبروزه االجتماعي ،وال يهمل ت�صفيف ال�شعر ون�ضارة الوجه للت�أكيد على االتزان النف�سي،
لأن املظهر يلعب دورا �أ�سا�سيا يف تقبل املتلقي للمعلومة ،ولقد �أجريت درا�سات عديدة
يف �أوروبا على جمهور تعر�ض لر�سالة �إعالمية من مذيع ذي مظهر غري مقبول ،ونف�س
اجلمهور تعر�ض لر�سالة �إعالمية من مذيع ذي مظهر ح�سن فك�شفت النتائج �أن اجلمهور
قد تقبل واقتنع بفحوى الر�سالة التي �صدرت عن املذيع ذي املظهر احل�سن.
�أي�ضا املرا�سل عليه االهتمام مبظهره هو الآخر ،مع مراعاة ارتداء املوديالت التي
توفر له �سهولة وراحة �أثناء احلركة ،فال يجب �أن تكون طبيعة عمله التي تتطلب منه
مرونة و�سرعة يف التنقل من موقع �إلى �آخر ذريعة لإهمال املظهر احل�سن.
التمكن من قواعد اللغة العربية :هذا ال�شرط يجب التم�سك به من قبل �إدارات
املحطات التليفزيونية يف كل البلدان العربية بعدما امتلأت ال�شا�شات مبذيعني يجهلون
()1يحيى ب�سيوين :برامج القنوات الف�ضائية يف �ضوء الفكر الإ�سالمي ،الإ�سكندرية ،املعرفة اجلامعية� ،2012 ،ص .96
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�أب�سط قواعد اللغة العربية التي هي �أحد �أهم عنا�صر الهوية ،وخ�صو�صا مذيعو القنوات
الرئي�سية يف املحطات الر�سمية بالدول العربية ،فكثري منهم ين�صبون الفاعل ويرفعون
املفعول.
يجب �أن تجُ ْ َرى لهم اختبارات لإعادة ت�أهليهم لغويا وا�ستبعاد من يخفق منهم� ،أو
على الأقل ت�أهيله من خالل دورات يحا�ضر فيها �أ�ساتذة وخرباء اللغة ،وعدم االعتداد
باملح�سوبية يف هذه املهنة �أو غريها من مهن الإعالم(.)1
وبالن�سبة للجانب الأكادميي لوحظ وقوع خلل كبري يتمثل يف افتتاح فروع جلامعات
�أجنبية عدة يف عدد غري قليل من الدول العربية تقوم بتدري�س الإعالم باللغات الأجنبية
كالإجنليزية والفرن�سية والأملانية ،دون وجود متطلبات �أو مواد باللغة العربية ،وكانت
النتيجة تخريج �إعالميني يعانون من �ضعف يف اللغة العربية ،فلم ي�صلحوا كمذيعني وال
حمررين �أو معدين للربامج ،وبالتايل �أ�صبحوا عبئا على امل�ؤ�س�سات التي يعملون فيها
فبد�أت يف التخل�ص منهم تدريجيا .وللتغلب على هذه امل�شكلة يجب على هذه اجلامعات
اعتماد مناهج لدرا�سة الإعالم باللغة العربية �أو تدري�س مواد �إعالمية باللغة العربية،
خ�صو�صا يف فنون حترير الأخبار و�إعداد الربامج.
وملواجهة امل�شكلة مبزيد من احلزم واجلدية يجب ت�أهيل العديد من الأ�ساتذة
الذين يتولون التدري�س بكليات و�أق�سام الإعالم يف قواعد النحو والإمالء� ،إذ �أن كثريا
منهم يف حاجة �إلى هذا النوع من الت�أهيل.
الثقافة الوا�سعة :هذه متالزمة لكل من يت�صدى للعمل الإعالمي ،لأنه ُم َع َّر�ض
للحديث يف �أي مو�ضوع ،والتحاور مع خرباء يف كل التخ�ص�صات �أثناء تقدمي الن�شرات
�أو يف برامج التوك �شو واحل��وارات .واملحطات العريقة عادة ما توفر �إلى جانب املعد
باحثا �أو اثنني للجلو�س مع املذيع وتوجيهه لإدارة احلوار ،وحتديد النقاط التي يجب
الرتكيز عليها ،غري �أن هذا ال مينع �أن يكون املذيع �أي�ضا معدا وباحثا ويبدي وجهة نظره
يف الإخراج وال�صوت وال�ضوء لأنه يف النهاية من �سيحدث النا�س ويحاور ال�ضيوف.
()1علي جبار ال�شمري :الل�سان العربي و�إ�شكالية التلقي ،بريوت ،مركز درا�سات الوحدة� ،2011 ،ص .33
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التمتع بالذكاء والفطنة و�سرعة البديهة :هذه ال�صفات متنح املذيع ثقة يف النف�س،
والقدرة على تفادي املواقف احلرجة التي تقع على الهواء مبا�شرة �سواء �أثناء تقدمي
الن�شرات �أو الربامج ،وانتزاع املعلومات التي يتحفظ عليها بع�ض امل�صادر وال�ضيوف.
التوا�ضع والتحلي ب��الأخ�لاق احلميدة :كثري من املذيعني ي �� َؤخ��ذون بال�شهرة
والأ�ضواء في�صيبهم الغرور والتعايل على امل�شاهدين ،وينعك�س �أثر ذلك �سلبا على
مهنتهم ،ومن اخلطورة مبكان وقوع �إعالميني خم�ضرمني كبارا يف هذا اخلط�أ اعتمدوا
على ال�سخرية والتهكم كطريقة وحيدة يف تقدمي براجمهم ،وو�صل اخلط�أ ب�أحدهم يف
التليفزيون امل�صري هو الإعالمي حمدي قنديل �أن �أح�ضر معه حذاء �إلى اال�ستوديو ذات
مرة و�ش َه َر ُه يف وجه امل�شاهدين مطالبا ب�أن ُت ْ�ض ِرب به امر�أة كانت قد تعدت على �ضباط
مرور ا�ستوقفها ملخالفتها قواعد ال�سري ،وبقدر ما كان اال�ستياء من املر�أة كان اال�ستياء
من ت�صرف املذيع.
الهدوء والإتزان :من ال�صفات احلميدة لأن احلرية املطلقة يف برامج التوك �شو
�سببت ظهور مذيعني فقدوا ال�سيطرة على الأع�صاب ،ف�صدرت عنهم �إ�ساءات انحدرت
�إلى م�ستوى اخلطايا مما يتنافى مع �أخالقيات املهنة ،وقد �شاهد الكثريون املذيع عمرو
�أديب منفعال �إلى درجة الإ�ساءة للذات الإلهية عندما �صرخ قائال بلهجة عامية�« :شعب
م�صر ده جامد دا �أجمد من ربنا» !! والعياذ باهلل ،وعمدت قناة (�أون تي يف) التي ميلكها
رجل الأعمال امل�سيحي جنيب �ساوير�س �إلى تكرار هذه الإ�ساءة من خالل ت�ضمينها يف
فوا�صل ترويجية لرباجمها .وهذه الإ�ساءة يف الذات الإلهية �أكرث جرما من الر�سوم
الدمنركية امل�سيئة للر�سول حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ؟! .كما �أن من هفوات املذيع
نف�سه قوله متحديا�« :س�أنزل ميدان التحرير ملط �إذا فاز الدكتور حممد مر�سي مبن�صب
رئي�س اجلمهورية» ،وكلمة ملط يف اللهجة العامية امل�صرية تعني التجرد من كل املالب�س
اخلارجية والداخلية� ،أي �أن يذهب �إلى امليدان كما ولدته �أمه (.)1
و�إلى جانب االتزان النف�سي واملهني على املذيع �أي�ضا �أن يدير دفة احلوار يف برامج
( )1لي�س الق�صد من هذه الأمثلة الت�شهري ولكن البيان.
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التوك �شو مبا يحفظ لل�ضيوف اتزانهم كذلك ،لئال يحدث ما نراه يف الربامج املختلفة
من قيام ال�ضيوف باالعتداء على بع�ضهم البع�ض بال�ضرب.
مثل هذه الت�صرفات و�إن كانت تزيد من �سخونة النقا�ش و�إثارة امل�شاهدين ومتعتهم،
تكون يف �أحيان كثرية على ح�ساب احلقيقة واملو�ضوعية ،وبالتايل فاملذيع الذكي هو من
يعرف متى يثري حفيظة ال�ضيوف ومتى يحفظ عليهم هدوءهم.
ال�صدق والأمانة :غياب ال�صدق والأمانة عمن يعملون يف جمال الإعالم ب�شكل عام
والتليفزيون ب�شكل خا�ص يجلب على املجتمع �أ�ضرارا �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية.
يف برناجمه احلقيقة ا�ست�ضاف الإع�لام��ي وائ��ل الإب��را��ش��ي �أح��د وزراء ال��ري
ال�سابقني هو املهند�س حممد ن�صر الدين عالم للتحدث عن ملف نهر النيل وموقف
م�صر وال�سودان الراف�ض التفاقية عنتيبي ،ووجود بع�ض اخلالفات يف وجهات النظر
بني دول املنبع من جهة ودولتي امل�صب م�صر وال�سودان من جهة �أخرى ،كون االتفاقية
ميكن �أن يكون بها م�سا�س بح�صة البلدين من املياه ،وما حدث �أن الوزير اتهم وزير الري
الأ�سبق حممود �أبو زيد ب�أنه �أعطى ت�سهيالت لإحدى دول املنبع يراها ال�ضيف تنازال عن
جزء من حقوق م�صر يف اتفاقيات �سابقة ،فما كان من املذيع �إال وبدا ك�أنه وجد �ضالته
يف كالم �ضيفه فراح يوجه حديثه للم�شاهدين ي�شهدهم �أن م�صر باعت ح�صتها يف مياه
النيل لأثيوبيا ! ،والغريب �أن الوزير ي�صر على ا�ستخدام كلمة « تنازل « واملذيع ي�صر على
ا�ستخدام كلمة « باعت « م�ؤكدا عليها عدة مرات .يف مثل هذه احلاالت يجب على املذيع
�أن يكون اكرث وعيا بت�أثري الكلمة التي ي�ستخدمها لأنه ميكن �أن ير�سخ بها معلومة خاطئة.
�ضرورة �إجادة �أكرث من لغة �أجنبية :ذلك لأن الإعالم املعا�صر و�ضع العامل كله
�أمام بع�ضه البع�ض ،وهذا العامل متعدد الأعراق والثقافات واللغات ،والإعالمي النوعي
املحرتف هو من يحر�ص على الإحاطة بطبائع القوميات املختلفة،الفاعلة يف عامل اليوم،
والتعرف على وجهات النظر املتعددة والتجارب املتجددة( ،)1ولن يت�أتى له ذلك �إال
ب�إجادة اللغات احلية ،كما �أن الإعالمي املحرتف معر�ض لأن ُيك َّلف ب�إجراء حوارات مع
()1ه�شام حممود  :االت�صال والإعالم الدويل ،الإ�سكندرية� ،شباب اجلامعة� ،2011 ،ص .101
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�شخ�صيات ورموز �سيا�سية واقت�صادية من القوميات املختلفة ،وهنا عليه �أن يحاورهم
بلغاتهم �أو على الأقل باللغة الإجنليزية كونها الأكرث انت�شارا ،و ُم َع َّر�ض كذلك لأن يكلف
مبهام خارج البالد يف دول ال تتحدث العربية.
الإملام باملتطلبات الفنية للمهنة :مل يعد املذيع يف الإعالم التليفزيوين املعا�صر كما
كان يف ال�سابق قبل الع�صر الرقمي ،يقر�أ ويردد فقط ما يكتبه له حمرر الن�شرة �أو معد
الربنامج ويظهر كما يريد املخرج ،و�إمنا �أ�صبح ذا ر�أي ووجهة نظر يف هذه الفنون ،فمن
حقه �إذا �شعر بن�شاز يف �صياغة خرب ما �أن يتدخل للتعديل والتجويد.
املحتوى التليفزيوين:
 الأخبار. الربامج. الإعالنات.�أوال  -الأخبار:
مل يعد تدفق الأخبار عرب التليفزيون يف زمن الإعالم املعا�صر مرتبطا ب�أ�شكال
تليفزيونية حمددة ،وال مرتبطا مبواعيد الن�شرات الإخبارية كما كان الو�ضع يف ال�سابق،
بل �أ�صبح على مدار ال�ساعة ،من خالل الن�شرات الإخبارية � ،Bulletinsشريط الأخبار
املتدفقة املتحرك �أ�سفل ال�شا�شة  ،subtitlesالأخبار املفاجئة  ،Breaking newsاملوقع
الإليكرتوين  ،websitesلقطات الفيديو من امل�شاهدين  ،videoوفيما يلي �شرح مف�صل
لكل منها
�أ -الن�شرات الإخبارية:
الن�شرات الإخبارية هي املادة الرئي�سية يف املحتوى الإعالمي بعد الربامج ،والأكرث
�أهمية يف �أوقات الأحداث الكربى كثورات الربيع العربي ،واحلروب ال�ضرو�س ،ومن �أهم
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معايري الن�شرة:
 االلتزام مبواعيد تقدميها والو�ضوح وال�سهولة يف التعبري :لأن اخلرب التليفزيوينوكذلك الإذاعي طائر يف الهواء ال ميكن للأذن �أن ت�ستعيده ثانية ،بعك�س اخلرب املكتوب
يف ال�صحافة فهو منظور ت�ستعيده العني مرارا.
 ا�ستخدام اجلمل الق�صرية والب�سيطة :جتنب التعقيد واالطالة واللجوء �إلىالكلمات والعبارات ال�سهلة ،والبعد عن الغريب من الألفاظ واجلمل االعرتا�ضية واختيار
الرتاكيب الب�سيطة مل�ساعدة امل�ستمع على فهم وتتبع اخلرب يعد من �ضرورات الإلقاء.
 املو�ضوعية وال�صدق يف نقل اخلرب :يجب �أن تقدم الأخبار من خالل الن�شراتمبو�ضوعية دون تلوينها ب ��آراء ووجهات نظر املحرر �أو املذيع ويجوز ت�ضمينها �آراء
امل�صادر.
 الأولوية يف ترتيب الق�ص�ص اخلربية :يجب �أن تبد�أ الن�شرة ب�أكرث الأخبار �أهمية،وجتاوز ثقافة البدء ب�أخبار ال�شخ�صيات ذات املنا�صب الكربى كرئي�س اجلمهورية �أو
رئي�س الوزراء حتى لو خلت من املعايري والقيم اخلربية الهامة ،ويجب �أن يكون املعيار
الأ�سا�سي الختيار وترتيب الأخبار هو مدى �أهميتها للجمهور ،وت�أتي من بعده بقية املعايري
كال�صدق والقرب والأمانة� ..إلخ.
 كثافة التقارير امل�صورة :التقارير امل�صورة يف الن�شرات اخلربية �أ�صبحت�ضرورة من �ضرورات العمل الإعالمي احلديث� ،إذ ت�ضفي على الق�صة اخلربية ال�صدق
والأمانة.
 ر�سائل املرا�سلني :مل يعد االعتماد على ر�سائل وكاالت الأنباء وال�شركات التيتعمل يف جمال الإنتاج وحدها كاف ،بل يف�ضل �أن ت�سبقها ر�سائل املرا�سلني املنت�شرين يف
�أنحاء العامل وهذه امليزة �سمة �أ�سا�سية من �سمات الإعالم التليفزيوين احلديث ،وهي
كلمة ال�سر يف تفوق قناة اجلزيرة العربية وارتقائها لتكون ال�شبكة الإعالمية الأولى يف
العامل العربي والإ�سالمي(.)1
( )1خريي بدر:م�صادر الأخبار ،القاهرة ،النيل للن�شر� .2012 ،ص .156
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ب  -الأخبار املتدفقة �أ�سفل ال�شا�شة :Subtitles
ه��ذه خدمة خربية عظيمة ظهرت مع انطالق القنوات الف�ضائية يف الواليات
املتحدة الأمريكية وانتقلت �إلى كل مكان ،تزود امل�شاهدين على مدار ال�ساعة بالأخبار
التي تقع يف طول العامل وعر�ضه فور حدوثها وتتميز هذه اخلدمة مبا يلي:
 �سرعة نقل اخلرب. تكثيف اخلرب يف كلمات قليلة ال تتعدى عدد كلمات عنوان واحد ،حتى لو كاناحلدث خطابا مطوال لأحد الزعماء ف�إنه ين�شر يف �شكل جمل �أو عناوين كثرية لكنها
ق�صرية.
 تكرار اخلرب ،لرت�سيخ قيمة التثبت.لكن مما ي�ؤخذ على القائمني بهذه اخلدمة من املحررين عدم االهتمام بال�صياغة
التحريرية ال�سليمة والقواعد النحوية ،ف�شاعت الأخطاء اللغوية والإمالئية الكثرية.
ج  -الأخبار العاجلة :Breaking News
هي االخبار املفاجئة التي يتم قطع الإر�سال املعتاد لبثها ،وعادة ما تكون حا�سمة
وخطرية ومهمة ،مثل انقالب ع�سكري �أو ح��ادث اغتيال �أو ن�شوب ح��رب ،وت�صفها
القنوات العربية بكلمة «عاجل» ويقابلها يف القنوات التي تبث باللغة الإجنليزية كلمتا
« .)1(»Breaking Newsواحيانا يكون البث للحدث على الهواء مبا�شرة � Liveأو من
خالل مذيع �أو بدونه.
د  -مقاطع الفيديو:
هي لقطات الفيديو التي يقوم الهواة و�شهود العيان يف مواقع الأحداث بت�صويرها
بوا�سطة الهواتف النقالة �أو الكامريات اخلا�صة ،ومن ثم �إر�سالها للقنوات التليفزيونية
عرب روابط تعلن هذه القنوات عنها ،ولو�سائل الإعالم �أ�ساليبها يف تق�صي احلقيقة حول
املواد امل�ستقاة من هذه الروابط والت�أكد من �صحتها.
(� )1سامية علي :خرب عاجل ،القاهرة ،النيل للن�شر� ،2013 ،ص .68
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وال �شك �أن فتح املجال للهواة و�شهود العيان� ،إمن��ا ميثل حتوال جديدا يف عامل
الإعالم ،يعتمد على متكني املواطن العادي من التمتع بحقوقه الإعالمية القائمة على
حق الإر�سال والإ�ستقبال للمعلومات ،على �أمل �أن تتزايد قدراته الإعالمية م�ستقب ًال
لي�صبح �أكرث دارية ب�أخالقيات العمل الإعالمي ،كما �أن �أهمية الكثري من لقطات الفيديو
التي ت�صل للمحطات يجعل من ال�صعب الإ�ستغناء عن هذا النهج يف احل�صول على
الأخبار امل�صورة.
هـ  -ر�سائل املحمول � smsأو :smm
خدمة حيوية توفرها القنوات التليفزيونية للجمهور فتح�صل بوا�سطتها على
الأخبار من قبل املحرتفني �أو الهواة املنت�شرين يف كل مكان ،ثم تتولى بدورها الت�أكد من
�صدق هذه الأخبار ب�إيفاد طواقمها من املرا�سلني وامل�صورين ملتابعة تطوراتها بال�صوت
وال�صورة و�إعادة بثها من جديد عرب ال�شا�شة بعد �أن تكون الق�صة اخلربية قد اكتملت.
ويف �أحيان كثرية ي�صل اخلرب جاهزا للبث وذل��ك عندما يكون املر�سل حمرتفا فن
التحرير وفن الت�صوير.
و  -املواقع الإليكرتونية:Web Sites :
هذه املواقع ع��ادة ما حتتوي على معلومات �أوف��ى من تلك التي تقدمها ن�شرات
الأخبار ،كما يتم تذييل اخلرب مبجموعة من الروابط ملو�ضوعات تتعلق بالق�صة اخلربية،
لذلك دائما ما يحيل مذيع الن�شرة امل�شاهدين �إلى موقع القناة على الإنرتنت ،ويف مو�ضع
الحق من هذا الف�صل نتناول معايري املوقع الناجح.
ثانيا – الـــــــربامج
كيف ميكن الت�أثري على امل�شاهد وجعله ينتظر موعد بث برنامج ما ب�شغف ؟.
اجلواب ال�شايف هو �إعداد الربنامج �إعدادا جيدا وتقدميه يف قالب فني جذاب ،يلبي
احتياجات امل�شاهدين املعرفية والرتفيهية ،خ�صو�صا و�أن خريطة الربامج متثل ما
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ن�سبته  %57من املادة التليفزيونية يف �أية حمطة ف�ضائية حملية �أو �أجنبية.
ولتعدد برامج التلفزيون وتنوعها ،تبدو احلاجة ملحة لع�شرات من املعدين
من كل نوع ،ولكن هل النجاح يتوقف على ما هو مكتوب على الورق فقط ؟ ،اجلواب
ال ،فالنجاح يتحقق م��ن خ�لال الإج��اب��ة على �ستة ت���س��ا�ؤالت متتالية يجب فهمها
ودرا��س�ت�ه��ا بعناية على �أ�س�س علمية وه��ي - 1 :م��ن ال��ذي ي�ق��ول؟  - 2م��اذا يقول
؟  - 3مل��ن يقول ؟  - 4كيف ي�ق��ول؟  - 5متى ي�ق��ول؟  -6ور��ص��د رد الفعل مل��ا قيل.
ومعد الربامج اجليد هو الذي يعي الإجابة عن هذه الأ�سئلة ،ويف الوقت نف�سه محُ َّمل
بق�ضايا وطنه ،مهموم مب�شاكل بلده ،ميلك بداخله ق��درات �إبداعية متميزة وثقافة
عامة يف جميع النواحي ،خ�صو�صا القانونية والأخالقية والأدبية ،وارتباطها بالعالقات
االجتماعية ال�سائدة يف املجتمع.
ال بد للمعد �أي�ضا من الإملام باخل�صائ�ص املرتبطة ب�أ�ساليب االت�صال و�سمات كل
و�سيلة ودورها ،ودرا�سة �سيكولوجية اجلماهري ،وا�ستيعاب خ�صائ�ص ال�صورة وقيمتها
التعبريية ،وخ�صائ�ص الكلمات ووظيفها اللغوية ،والتمتع بقوة املالحظة(.)1
ويعرف كتاب ومعدو الربامج التلفزيونية �شكلني لل�سيناريو التلفزيوين� :أولهما
الن�صو�ص الكاملة وهي التي ت�ستخدم عادة يف الأعمال الدرامية ،حيث يكون بو�سع الكاتب
�أن يتحكم يف كل عنا�صرها ويحدد كافة تفا�صيلها من البداية حتى النهاية� ،أما ال�شكل
الثاين هو الن�صو�ص غري الكاملة ويف هذا النوع ال ي�ستطيع الكاتب �أو معد الربامج
�أن يتحكم يف كل عنا�صر الربنامج ومن ثم يقت�صر املطلوب منه على جمرد حتديد
اخلطوط الرئي�سية والنقاط �أو اجلوانب التي يلتزم بها الأ�شخا�ص امل�شاركون ،وقد جرت
العادة �أن ُي ْكتب ال�سيناريو الكامل �أو �شبه الكامل يف �شكل عمودين على ال�صفحة�،أي �أن
ال�صفحة تنق�سم �إلى ق�سمني �أو عمودين طوليني على النحو التايل:
الق�سم الأول :على اليمني وي�شغل ثلث امل�ساحة فقط ،ويخ�ص�ص لل�صورة �أو املرئيات؛
في�صف عادة املناظر والديكورات ،والأ�شخا�ص و�سائرالكائنات احلية ،والأك�س�سورات،
()1حازم خليل :الربامج احلوارية ،القاهرة ،الغد للطباعة� ،2012 ،ص.133
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و�شرح ما يجري من �أحداث وحركة ،واملادة الفيلمية ،وال�شرائح ،واللوحات.
الق�سم الثاين :يقع على ي�سار ال�صفحة ،وي�شغل امل�ساحة املتبقية من ال�صفحة،
ويخ�ص�ص لل�صوتيات كاحلوار والتعليق وامل�ؤثرات ال�صوتية واملو�سيقى الت�صويرية.
مر�سل وم�ستقبل فال بد �أن يلم املعد
ولأن الر�سالة الإعالمية حتتاج �إلى طرفني ِ
واملخرج واملذيع معا بنوعية وحجم اجلمهور ال��ذي ي�ستقبل وي�شاهد الربنامج ،من
حيث تركيبته ودرجة التجان�س بني �أفراده ،واملتغريات الدميوغرافية مثل العمر والنوع
وم�ستوى التعليم ،ومن ثم املدى الزمني لتعر�ض �أفراد هذا اجلمهور ال�ستقبال الر�سالة
الإعالمية.
وميكن التعرف على رغبات اجلمهور ونوعية الربامج التي يف�ضلها من خالل
ا�ستطالعات ال��ر�أي وبحوث امل�شاهدين ،فاالهتمام ب�إجراء البحوث على امل�شاهدين
ملعرفة ماهية الربامج املف�ضلة لديهم �ضرورة حتمية ال�ستكمال مراحل االت�صال الناجح،
لأن نتائج هذه البحوث عظيمة الأهمية بالن�سبة لفريق العمل ووا�ضعي خريطة الربامج
وامل�سئولني عن التن�سيق  -وهم الذين يحددون الربامج على مدار اليوم يف خمطط ورقي
طبقا ملا ورد يف اخلريطة الرباجمية  -للوقوف �إلى �أف�ضل املواعيد املنا�سبة لإذاعة
الربامج(.)1
الأ�شكال الرباجمية ال�شائعة
تتخذ الربامج التليفزيونية �أ�شكاال عديدة من حيث القالب الفني ،ونتناول هنا
ال�شائع منها:
�أ -برامج التوك �شو :م�صطلح التوك �شو  Talk Showيعني احلديث اال�ستعرا�ضي
�أو ا�ستعرا�ض احلديث ،وهذه الربامج ابتداع �أمريكي ،من �أ�شهر الذين قدموه �أوبرا
وينفري والري كينج� ،أما الأ�شهر عربيا فهو في�صل القا�سم يف االجتاه املعاك�س على
()1ابراهيم ح�سني :بحوث امل�شاهدين ،القاهرة ،الغد للطباعة� ،2012 ،ص .187
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قناة اجلزيرة لكنه لي�س الأ�سبق ،وعماد الدين �أديب يف برنامج « علي الهواء » على قناة
�أوربت ،لكن الأ�سبق �سمري �صربي يف برنامج «النادي الدويل» وليلى ر�ستم يف « جنم
اجلماهري».
وتقوم برامج التوك �شو على ا�ست�ضافة جمهور كبري داخل اال�ستوديو �أو �ضيفني �أو
�أكرث من مدار�س �أيدولوجية خمتلفة ويقارع كل منهم الآخر احلجة باحلجة ،وقد يتطور
النقا�ش �أحيانا �إلى حد ال�سب بل �إلى ا�شتباك بالأيدي.
على املذيع الذي يدير احلوار يف برامج التوك �شو �أن يكون عادال يف توزيع الوقت
بالت�ساوي بني ال�ضيوف ،فال يف�سح املجال ل�ضيف على ح�ساب الآخر ،و�إال �أ�صبح طرفا
يف احلوار .لكن الواقع الذي يالحظه اجلمهور بو�ضوح يعك�س حتيز املذيعني مع وجهة
نظر �ضد �أخرى يف كثريمن الأحيان ،مع �أنه خمالف لأ�صول وقواعد التقدمي ،وي�أتي على
ح�ساب املهنية.
ب  -احلديث املبا�شر :وفيه يكون ال�ضيف هو املذيع ،فيظهر على ال�شا�شة ويوجه
حديثه قارئا �أو مرجتال للم�شاهد مبا�شرة ،ومن �أمثلته برنامج « مع هيكل « الذي قدمته
قناة اجلزيرة ،وبرنامج «على م�س�ؤوليتي» على اجلزيرة مبا�شر م�صر ،وبرامج الوعظ
الديني وغريها ،ويف هذا ال�شكل من الربامج يجب �أن تكون �شخ�صية املتحدث جذابة،
و�أن يكون ا�سمه �ضمانا �أكيدا وكاف لك�سب اجلمهور ،وميلك القدرة على توجيه احلديث
من القلب �إلى القلب.
ج  -الربامج احلوارية �أو «املقابالت» :يف هذا النوع يجب على فريق العمل �أن
ميثل م�شاعر املتفرجني ،ويختار بع�ض املواد امل�صورة ،و�أن تكون ال�صور معربة مرتبطة
باملو�ضوع لإ�ضفاء احليوية واحلركة و�إخراج الربنامج من ركوده ورتابته.
كذلك ف�إن اختيار �ضيوف الربنامج وارتباطهم مبو�ضوعه عن�صر يف غاية الأهمية
�سواء �أكانوا من ال�سيا�سيني �أو العلماء �أو ال�صحافيني وغريهم ،وكلهم يعتربون من
�أ�صحاب الفكر والر�صيد املعريف واملعلوماتي.
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ودور املعد يف هذه الربامج يقت�صر على حتديد عنوان املو�ضوع والنقاط الأ�سا�سية
فيه باالتفاق مع املتحدث ،وحتديد امل�ساحة الزمنية املطلوبة للتحدث ،مع الت�أكيد على
عدم ا�ستخدام �أية �أوراق �أو م�ساعدات �أثناء احلديث .وحتتاج هذه النوعية �إلى تخطيط
م�سبق ،ودرا�سة جادة ومعرفة �أكيدة مبو�ضوع املقابلة ومدى ارتباط ال�ضيف و�سريته
ال�شخ�صية واهتماماته به ،لذلك ف�إن التخ�ص�ص يف �إعداد الربامج �أ�صبح مطلبا ملحا،
ومن الأدعى للنجاح �أن يكون معد الربنامج هو املذيع ،وذلك ل�سرعة رد الفعل �أثناء احللقة
ب�ش�أن املعلومات� ،أما يف حالة وجود �شخ�صني ،معد ومذيع فيجب �أن يكون املذيع على درجة
كفاءة املعد من حيث االطالع على املو�ضوع ،لأنه الذي يواجه ال�ضيف ويتعامل معه مبا�شرة
وت�أتي مقدمة احللقة بهدف تهيئة اجلمهور وو�ضعه يف جو الربنامج ،و�إثارة االهتمام
املبا�شر وغريزة الت�شويق لديه ،ذلك �أن املقابلة يف جوهرها احلقيقي عبارة عن �أ�سئلة
توجه لل�ضيف بغر�ض احل�صول على معلومات ،وعلى املعد �أن ي�ضع ذلك يف اعتباره عند
�صياغة الن�ص وبناء الأ�سئلة وترتيبها لتوجيه م�سار املقابلة ،حتى ال يجعلها ت�سري �سريا
ذاتيا ،والقاعدة الأ�سا�سية التي حتكم �صياغة الأ�سئلة هي �أن يو�ضع كل �س�ؤال بطريقة
ت�ضمن �إجابة وا�ضحة وحمددة من املتحدث و�أن تقوده �إلى االجتاه املطلوب.
 - 4املائدة امل�ستديرة :ي�سمى الربنامج عادة بهذا اال�سم “املائدة امل�ستديرة”
وميكن �أن يكون با�سم �آخر .مقدمو هذا النوع �أكرث من جمرد مذيعني فهم �أي�ضا خرباء
يف ال�ش�ؤون الثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،ي�ست�ضيفون بع�ض اخلرباء
للجلو�س حول طاولة دائرية ملناق�شة ظاهرة ما وحتليلها بعمق للو�صول �إلى �أ�سبابها
وتداعياتها ،واحللول ال�سليمة ملا يرتتب عليها من م�شاكل ،ومن �أ�شهر مقدمي هذا النوع
�سعد الرميحي يف تليفزيون قطر والدكتور عبد اهلل النفي�سي يف تليفزيون الكويت.
هـ  -برامج الت�سلية والرتفيه :تقوم على الفقرات الفنية الدرامية والأغنيات
واملو�سيقى ،ويكتب املعد جمل الربط بني الفقرات ،وهذا النوع من الربامج يعتمد على
املقدم وروح��ه املرحة ،وقدرته على التحدث و�سط النا�س ،والت�آلف معهم واكت�ساب
ثقتهم.
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و  -برامج امل�سابقات :هي قمة الإثارة والرتقب ،خ�صو�صا عندما تكون اجلوائز
مبئات الألوف �أو املاليني مثل :من �سريبح املليون� ،شاعر املليون� ،أمري ال�شعراء.
وكما يكون التناف�س يف هذه الربامج على مبلغ مايل كبري يكون �أي�ضا على لقب
�أدبي رفيع.
ز  -برامج التحقيق التلفزيوين :تكون عادة م�سجلة ،يتناول يف كل حلقة مو�ضوعا
�أو م�شكلة مهمة مكانية �أو زمنية ،ت�شغل قطاعات عري�ضة من املجتمع وترتبط بحياتهم،
�أو تدور حول �شخ�صية متميزة ،هذه التحقيقات حتتاج �إلى الذكاء يف االلتقاط والتناول
لتحقيق احللول الناجحة التي ت�ستهدف الق�ضاء نهائيا على امل�شاكل والعقبات ،ويف�ضل
�أن ت�سبق التحقيقات ،ا�ستطالعات لر�أي اجلماهري يف ق�ضية �أو م�شكلة ت�ؤثر على حياتهم
يف احلا�ضر �أو امل�ستقبل ،لتو�سيع املدارك واملعارف لدى امل�شاهدين وتب�صريهم بها.
ح  -الربنامج اخلا�صُ :يق َّدم يف املنا�سبات كالأعياد الوطنية �أو الأحداث الطارئة.
ط  -الفيلم الوثائقي والت�سجيلي :هو الذي يتناول ق�صة مكان ما �شهد �أحداثا
فارقة يف التاريخ� ،أو �سرية �شخ�صية لعبت دورا م�شهودا يف احلياة ،وقد يتناول �أحداثا
تاريخية كاحلروب والكوارث الكربى وغريها.
مراحل الإنتاج
املرحلة الأولى  -ما قبل الإنتاج:
هي فرتة التح�ضري ومعاينة مواقع الت�صوير  ،وت�شمل اخلطوات الآتية:
 .1اختيار الفكرة وبلورتها� :أهم مقوماتها �أن تكون جديدة مبتكرة ،جذابة ،ب�سيطة غري
معقدة ،تالم�س الواقع ،تراعي قيم املجتمع ،تخدم الهدف.
� .2إعداد خطة العمل :يتم خاللهااختيار ا�سم الربنامج ،نوعه ،القالب الفني ،املقدمني،
ال�ضيوف ،املو�ضوعات ،الفقرات ،امل��دة ،ع��دد احللقات ،موعد البث ،اجلمهور
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امل�ستهدف ،جدول الإنتاج الزمني ،املوازنة العامة �أو التف�صيلية.
 .3جمع املعلومات �أي البحث املعلوماتي وامليداين ،وح�صر كافة امل�ستجدات حول املو�ضوع
ومن ثم كتابة احللقة.
 .4كتابة ال�سيناريو :فيه يتم التخيل الكامل ل�شكل الربنامج بكامل عنا�صره مكتوب ًا على
ال��ورق ،متام ًا ك�أنك تراه على ال�شا�شة ،وي�شمل الن�ص وال�صوت وال�صورة وامل�ؤثر
والنقلة وامل�شهد.
املرحلة الثانية  -مرحلة الإنتاج:
هي مرحلة التنفيذ الفعلي ،ويتم خاللها جتهيز املوقع وت�صميم الديكور وحتديد
كوادر الت�صوير ،وتخطيط وت�صميم وتنفيذ الإ�ضاءة التي ت�سهم يف بناء امل�شهد الب�صري
وحتقيق �أهدافه ،فالت�صوير لغة التلفزيون يف التعبريعن الر�سالة الإعالمية والفن الذي
يجذب انتباه امل�شاهد وال�سيطرة على حوا�سه ،وخلق ر�ؤية م�ؤثرة وجذابة للمو�ضوع ،لأن
قوة الربنامج و�إمتاعه وت�أثريه ال ت�أتي مما يتم ت�صويره فقط بل كيف يتم ت�صويره.
ويف تنفيذ عملية الت�صوير تربز مهنية وخربة املخرج ومل�ساته ال�ساحرة يف ا�ستخدام
عنا�صر اللغة الب�صرية للتعبري عن ر�سالة الربنامج و�أهدافه ،فاختالف زاويا الت�صوير
تعطي دالالت معينة ،وزاوية التقاط ال�صورة يف الكامريا بارتفاعها وانخفا�ضها تعطي
دالالت خمتلفة ،ومن ذلك مثال اللقطة ذات الزاوية املنخف�ضة لل�شخ�ص تظهره �أكرث
طو ًال وجال ًال وقوة ،وتعزز من �سيطرته داخل امل�شهد� ،أما اللقطة ذات الزاوية املرتفعة
حيث تو�ضع الكامريا �أعلى ال�شخ�ص امل��راد ت�صويره لتعطيه حجما �أق��ل من حجمه
الطبيعي ،وظال ًال من �ضعف املوقف والهزمية.
املرحلة الثالثة  -مرحلة ما بعد الت�صوير:
يف هذه املرحلة �إذا كان الربنامج م�سجال جتري العمليات الآتية:
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 .1تفريغ اللقطات امل�صورة ،وفهر�ستها وت�صنيفها واالختيار من بينها.
 .2تنفيذ املونتاج ،بجمع اللقطات املطلوبة يف �سياق متتابع ح�سب ال�سيناريو.
 .3ت�سجيل ن�ص التعليق.
 .4ت�سجيل امل�ؤثرات ال�صوتية واملو�سيقى الت�صويرية.
 .5مزج ال�صوت.
 .6ا�ستخدام اجلرافيك ،مثل كتابة �أ�سماء املتحدثني.
 .7الن�سخ.
 .8البث.
ويالحظ �أن كل عن�صر من هذه العنا�صر له قواعد فنية و�إبداعية خا�صة ،ولغة
�أداء مميزة ،بناء على الفرق بني خمرج و�آخر ،وما يطبق يف برنامج ما لي�س بال�ضرورة
ي�صلح لربنامج �آخر.
ثالثا  -الإعالنات:

يعترب التلفزيون �أهم و�سائل الإعالن امل�ستخدمة يف جمال االت�صال اجلماهريي،
وللإعالن التلفزيوين عدد من الأ�شكال من بينها �أن يكون مبا�شر ًا �أو غنائيا �أو متثيليا،
وقد ت�ستخدم فيه �أفالم الكرتون ،وهنا البد من الذكر �أن الإعالن التلفزيوين ي�ستخدم
�أي�ضا يف ال�سينما ،و�أهم خ�صائ�صه ما يلي:
�أ -التغطية اجلغرافية الوا�سعة عرب املحطات التلفزيونية الر�سمية واخلا�صة وكذلك دور
ال�سينما.
ب -القدرة على �إي�صال الأفكار من خالل متكني امل�شاهد من ا�ستخدام حوا�سه كلها،
فهو ي�شاهد وي�سمع ويقر�أ ما يعر�ض له.
ج� -إبراز عوامل ال�صدق بجعل امل�شاهد يرى بعينيه الأفكار التي يطرحها الإعالن.
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املوقع الإليكرتوين للقناة التليفزيونية:
مل يغن �سحر ال�شا�شة التليفزيونية مبا تتميز به من م�ؤثرات ال�صوت وال�صورة
والإ�ضاءة واحلركة واجلرافيك واخلدع واحليل عن �أن تقوم كل قناة ب�إن�شاء موقع لها
على �شبكة الإنرتنت ،فال�شبكة العنكبوتية �أخذت �أعدادا كبرية من املتلقني ،ورمبا ي�شعر
ه�ؤالء بعدم حاجتهم مل�شاهدة التليفزيون ،فكان من ال�ضروري �أن تذهب �إليهم القنوات،
ت�ستقطبهم من خالل �إطالق مواقع ال تقل يف �سحرها وعوامل جذبها عن ال�شا�شة ،ولكي
ينجح املوقع الإليكرتوين ويناف�س البد من توافر املعايري التالية فيه:
 �أن يكون باللغتني العربية والإجنليزية� ،إذا كانت القناة ناطقة باللغة العربية. �أن يوفر نف�س خدمة البث احلي التي على ال�شا�شة. �أن يت�ضمن معلومات �أوفى من تلك التي تقدم يف الن�شرات والربامج عن الأحداث حولالعامل لإحالة امل�شاهدين �إليها ،وروابط ملواقع بها املزيد من التفا�صيل حول اخللفيات
التاريخية للأحداث.
 �أن يخ�ص�ص للموقع كادر ماهر من املحررين واملخرجني وامل�صورين ومدخلي البيانات.
 �أن يت�ضمن تعريفا بالقناة من حيث ن�ش�أتها وتطورها و�سيا�ستها ور�ؤيتها التي تبنيعليها عملها لتحقيق اهدافها.
 �أن يت�ضمن خريطة املوقع اجلغرافية وعناوينها الربيدية و�أرقام الهواتف والفاك�ساتوالربيد الإليكرتوين لتوفري خدمة التوا�صل للجمهور.
 �أن يت�ضمن خريطة املوقع الإليكرتوين ذاته وكيفية ت�صفحه. �أن يوفر خدمة البحث اخلفيف والبحث التف�صيلي. ان يوفر خدمة التدفق اخلربي من خالل �شريط الأخبار الـ .Subtitles �أن ين�شر م�ضامني الربامج والق�ص�ص اخلربية املختلفة التي تقدم عرب ال�شا�شة- 140 -

مبقاطع الفيديو نف�سها.
 يقوم بن�شر الأخبار بكل �أنواعها يف �شكل ن�صو�ص و�صور فوتوغرافية �إل��ى جانبالفيديوهات.
 �أن يوفر خدمة الإعالن التجاري. �أن ي�سمح املوقع للزائرين بالتفاعل مع حمتوياته املختلفة بالنقد والر�أي واالقرتاح. �أن يت�ضمن خمطط الربامج اليومي والأ�سبوعي وال�شهري والف�صلي وال�سنوي �إن �أمكن،وهذا املخطط عادة ما ي�ضم �إ�سم الربنامج وتاريخ وموعد بثه و�أ�سماء فريق العمل.
 �أن يت�ضمن نبذة عن ال�سرية الذاتية لكل فرد منت�سب للقناة. �أن يوفر �أر�شيفا متاحا للزائرين لكل ما �سبق بثه ون�شره. �أن يوفر معلومات الأقمار ال�صناعية والرتددات لال�ستفادة منها يف حال تعر�ض القناةللت�شوي�ش.
 �أن يوفر خدمة ا�ستطالعات الر�أي واال�ستبيانات. �أن يقدم بيانا باملواد التليفزيونية الأكرث م�شاهدة. �أن يوفر عدادا يح�صي �أعداد الزائرين. �أن يوفر روابط لأهم امل�ؤ�س�سات التي تعمل يف جمال خدمات املواطنني. ت��وف�ير خ��دم��ة  R S Sوه ��ذه احل� ��روف اخ �ت �� �ص��ارا ل �ـ Really simple syndicationوتتيح للم�شرتكني احل�صول على �آخ��ر الأخ�ب��ار واملو�ضوعات
املن�شورة على املوقع �أو بثتها القناة.
 �أن يتيح للزائر خدمة اختيار ما يريد م�شاهدته من الربامج احلية وامل�سجلة واملتوقفة،�أي التي كانت تذاع يف ال�سابق ثم توقفت.
 الإعالن عن خدمات القناة مثل خدمة ر�سائل املوبايل والتليفزيون اجلوال و�إتاحة- 141 -

تطبيقات البث عرب الآي فون والبالك بريي والأندرويد والأن��واع املختلفة لأجهزة
املحمول.
 اال�شرتاك يف �شبكات التوا�صل االجتماعي مثل الفي�س بوك وتويرت ويوتيوب. تقدمي معلومات حول اجلهات امل�شرتكة يف خدمات القناة كالفنادق واملنتجعاتوغريها.
 �أن يت�ضمن بنودا عن الت�شريعات الإعالمية كمواثيق ال�شرف ال�صحفي والقواننيواالتفاقيات املتعلقة بالبث والن�شر.
 �شرح كيفية التوا�صل مع القناة. -متابعة كل ما هو جديد يف جمال تفعيل املواقع الإليكرتونية التليفزيونية.
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الف�صل الرابع
وكاالت الأنباء يف الإعالم املعا�صر
وكاالت الأنباء التي انطلقت لأول مرة على م�ستوى العامل عام  1825عبارة عن
�شركات �أو م�ؤ�س�سات �إعالمية ك�برى جتمع وتكتب الأخ�ب��ار والتحقيقات والتقارير
ال�صحفية حول الأح��داث الآنية على ال�ساحة الدولية ،وتوفرها للم�شرتكني والقراء
�سريعا ب�أكرث من لغة مدققة وكاملة ،مدعومة بالن�ص وال�صورة والفيديو والو�سائط
املتعددة والر�سوم التو�ضيحية والبيانية.وتزود الوكاالت امل�شرتكني بخدماتها من خالل
عدة تقنيات �أبرزها(:)1
 موقع الوكالة على �شبكة الإنرتنت. �شبكات التوا�صل االجتماعي كتويرت واليو تيوب والفي�س بوك. عن طريق خدمة .ftp خدمة الربيد الإليكرتوين. الو�سائط املتعددة. الأقمار ال�صناعية. موقع احتاد وكاالت الأنباء العربية. خط ات�صال مبا�شر توفره �شركة االت�صاالت مع �ضرورة وجود برنامج ا�ستعرا�ضالأخبار .ويطلق على وكالة الأنباء يف اللغة الإجنليزية عدة �أ�سماء هي:
•.News Agency
•.Wire Service
•.Press Agency
•.News Service
( )1نهى بدر :وكاالت الأنباء،القاهرة� ،2003،ص .113
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•.Press Association

ولكل وكالة جي�ش من املندوبني واملرا�سلني وامل�صورين واملتطوعني املنت�شرين حول
العامل غري املحررين الذين يعملون يف املكاتب الرئي�سية .وميكن ت�صنيف الوكاالت
عموم ًا �إلى عدة �أنواع طبق ًا ملعايري تت�صل بـ -1 :التغطية اجلغرافية  -2منط امللكية
 - 3جمال العمل.
�أنواع الوكاالت على �أ�سا�س التغطية اجلغرافية هي:
 وكاالت �أنباء دولية �أو عاملية:يق�صد بها عادة الوكاالت الأربعة الكربى ،وكالة الأنباء الفرن�سية ،ووكالة رويرتز
الربيطانية ،وكالة الأ�سو�شيتد بر�س ،وكالة اليونايتد بر�س الأمريكيتان ،ويغطي ن�شاط
هذه الوكاالت جميع �أنحاء العامل وت�سيطر على نحو  %80من تدفق الأخبار.
 وكاالت �شبه دولية :Semi- International News Agenciesهي الوكاالت التي مل ت�صل بعد �إلى ال�صفة الدولية ولكنها تغطي م�ساحات وا�سعة
من العامل ،مثل وكالة �أنباء ال�شرق الأو�سط امل�صرية ووكالة الأنباء الأملانية دبا ووكالة
الأنباء الإيطالية  ANSAووكالة الأنباء الإ�سبانية .EFF
 وكاالت �أنباء وطنية : National News Agenciesهي الوكاالت التي �أن�ش�أتها بع�ض الدول للتحكم يف تدفق الأخبار منها و�إليها بهدف
�ضمان �سيطرة احلكومات على تداول املعلومات يف املجتمع ،وتعد هذه الوكاالت م�صدر ًا
مهم ًا للأخبار اخلا�صة بالدول التي متتلكها.
والوكاالت الوطنية تلعب دورين �أ�سا�سيني :الأول تغطية الأحداث التي تقع داخل
الدولة وتوزيعها على ال�صحف وو�سائل الإعالم املحلية والأجنبية من خالل اتفاقيات
تبادل بينها ،والثاين ا�ستقبال �أخبار وبرقيات وخدمات الوكاالت الدولية و�شبه الدولية
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وتوزيعها على و�سائل الإعالم املحلية بعد �إخ�ضاعها لعمليات احلذف والإ�ضافة �إذا لزم
الأمر ،لكي تتوافق مع �سيا�سات دولها ،فهي �إذن تقوم بدور حار�س البوابة يف مواجهة
تدفق الأخبار من خارج الدولة .
 وكاالت �أنباء �إقليمية:�أقل �أهمية من الأنواع ال�سابقة ،وعادة ما تقوم على �أ�سا�س ديني �أو عرقي �أو جغرايف
مثل وكالة الأنباء الإ�سالمية « �إينا « ،ووكالة �أنباء اخلليج ،واحتاد وكاالت دول عدم
الإنحياز ،واحتاد وكاالت الدول الإفريقية.
�أنواع وكاالت الأنباء وفق ًا ملجال العمل:
تنق�سم وكاالت الأنباء ح�سب ن�شاطها يف جمال العمل �إلى نوعني �أ�سا�سيني :الأول
وكاالت �أنباء عامة تغطي جميع �أن��واع الأخبار دون تخ�ص�ص ،ومن �أمثلتها الوكاالت
العاملية الكربى الفرن�سية ورويرتز والأ�س�شويتد بر�س واليونايتد بر�س ،والثاين وكاالت
�أنباء متخ�ص�صة تغطي نوع ًا حمدد ًا من الأحداث كالريا�ضية والفن ،ولكن جتدر الإ�شارة
�إلى �أن كل الوكاالت تقريبا حترر ن�شرات متخ�ص�صة كل يومني على الأقل مثل الن�شرة
الريا�ضية والن�شرة الثقافية وهكذا ،وجتد هذه الن�شرات �إقبا ًال من اجلرائد واملجالت
املتخ�ص�صة.
�أنواع وكاالت الأنباء وفق ًا لنمط امللكية:
هذه الأنواع ثالثة هي:
 وكاالت �أنباء تعاونية ،هي اململوكة ملجموعة من امل�ؤ�س�سات ال�صحفية والإعالميةمثل الأ�سو�شيتد بر�س الأمريكية وروي�ترز الربيطانية ،وقد ي�شرتك يف ملكية
الوكالة و�سائل الإعالم من داخل الدولة فقط كما هي احلال يف الأ�سو�شيتد بر�س،
�أو م�ؤ�س�سات �إعالمية من داخل وخارج الدولة كما هو احلال يف رويرتز.
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 وكاالت �أنباء خا�صة ،هي اململوكة ل�شركات �أو كانت مملوكة لأ�شخا�ص مثل رويرتزقبل بيع �أ�سهمها وحتولها �إلى ملكية احتاد �صحف العا�صمة لندن ،ووكالة هافا�س
قبل احل��رب العاملية الثانية ،ووكالة اليونايتد بر�س ،وبث بر�س وهي �سعودية
حديثة اطلقت يف فرباير عام  ،2013هذه الوكاالت توزع خدماتها على كل من
يقوم بت�سديد قيمة الإ�شرتاك.
 وكاالت �أنباء حكومية ،هي التي متلكها احلكومات ،وهذا النوع يوزع خدماته جمان ًاعلى و�سائل الإع�لام املحلية من �صحافة و�إذاع��ة وتليفزيون ،وو�سائل الإعالم
الأجنبية يف �إطار اتفاقيات تبادل مع الوكاالت الأخرى ،وتعترب بالدرجة الأولى
�أداة من �أدوات الدعاية يف الداخل واخلارج لأنظمة الدول التي متتلكها� ،إذ ال تبث
غري الأخبار الإيجابية
موقع الوكالة الإليكرتوين على �شبكة الإنرتنت:
موقع وكالة الأنباء على الإنرتنت يعد �أي�سر طريقة لتزويد امل�شرتكني باخلدمات
املختلفة ،وحتى تكون هذه الطريقة مي�سورة وفاعلة البد �أن تتوفر يف املوقع جمموعة من
املعايري ال�ضرورية �أبرزها على �سبيل املثال:
 �أن يت�صدر ال�صفحة الرئي�سية لوجو الوكالة وهو ال�شعار املر�سوم �أو ما يطلق عليهالعالمة التجارية ،ولكن حتى يلفت انتباه الزائر �إلى املوقع من بني �آالف املواقع.
 �أن يت�ضمن تعريفا بالوكالة من حيث الن�ش�أة والتطور واجلوائز التي ح�صلت عليهاوالكوادر الب�شرية العاملة يف �أق�سامها املختلفة.
 �أن يكون تبويب الأخبار واملحتويات وا�ضحا وح�سب املو�ضوع « حملية ،خارجية،�سيا�سية ،اقت�صادية ،ثقافية ،فنية ،ريا�ضية� ..إلخ «.
 �أن يت�ضمن �أر�شيفا للأخبار وال�صور الفوتوغرافية والفيديو والو�سائط املتعددةوكل ما ُتقدِّ م من مادة �إعالمية.
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 توفري حمرك بحث خا�ص باملوقع. توفري اخلدمة على �شبكات التوا�صل االجتماعي �إذا كانت تقدمها جمانا. تقدمي روابط خلدمات خمتلفة.معايري التحرير ال�صحفي يف وكاالت الأنباء:
�صناعة اخلرب ال�صحفي يف الوكالة تختلف عنها يف اجلريدة كثريا ،فعلى الرغم
من �أن خرب الوكالة يبث على الفور وال ي�ؤجل لليوم التايل مثلما يف اجلريدة �إال �أن هناك
جمموعة قيم خا�صة بالتحرير ال�صحفي يف الوكاالت هي:
 �ضمان ال�صدق :معيار ال�صدق له الأولوية على بقية املعايري ،كال�سبق والقربوال�ضخامة ،فمثال لو و�صل خرب غري م�ؤكد �إلى حمرراجلريدة وحمرر الوكالة يف وقت
واحد عن �سفر الرئي�س �إلى الواليات املتحدة الأمريكية ف�إن حمرر اجلريدة ال يتوانى يف
ن�شره ب�صيغة «علمت� ............أنه من املحتمل �أن يقوم الرئي�س بزيارة �إلى الواليات
املتحدة الأمريكية يف وقت الحق مل يتحدد بعد ،ثم ُي�ض ِّمنه ما �سمعه من معلومات
غري م�ؤكدة ،لكن بالن�سبة ملحرر الوكالة فالأمر خمتلف ،لن ين�شره لأن معيار احلقيقة
وال�صدق ووقوع احلدث بالفعل �أهم عنده من ال�سبق ال�صحفي ،وال م�شكلة لديه لو ت�أكد
�صدق املعلومات فيما بعد فلن يندم على عدم الن�شر ،ولي�س معنى هذا �أال يجتهد يف
البحث عن احلقيقة ،ولكن ال ين�شر �إال بعدما يتثبت ويتبني �صدق اخلرب.
وي�صل الأمر يف �سبيل حتري ال�صدق والدقة يف كثري من الأحيان �إلى عدم الن�شر
�إال بعد و�صول امل�س�ؤول �إلى وجهته ،ولقد حدث معي �أن �أمليت على حمرر �إحدى الوكاالت
خرب مغادرة �أحد الوزراء �إلى الكونغو يف مهمة ر�سمية ،لكن الوكالة رف�ضت بث اخلرب
�إال بعد الت�أكد من و�صول الوزير �إلى العا�صمة الكونغولية ،مع �أن الوزير كان قد غادر
بالفعل وطائرته �أقلعت من مطار بلده.
وكنت ذات مرة يف زيارة �إلى وكالة �أنباء ال�شرق الأو�سط وكان الرئي�س امل�صري
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ال�سابق حممد ح�سني مبارك قد �أنهى زيارة �إلى �إيطاليا فوجدت املحرر قد كتب اخلرب
كالتايل « :غادر ال�سيد الرئي�س حممد ح�سني مبارك مطار روما �صباح اليوم بعد زيارة
�إلى جمهورية �إيطاليا ا�ستغرقت ثالثة �أيام �أجرى خاللها حمادثات هامة مع نظريه
الإيطايل ،وكان يف وداع الرئي�س لدى مغادرته مطار روما كل من « .....وانتهى اخلرب
ومت بثه �إلى و�سائل الإعالم وامل�شرتكني دون �أن ي�شري �إلى �أن الرئي�س غادر روما عائدا
�إلى القاهرة ،لكن بعد و�صول الطائرة �إلى مطار القاهرة كتب املحرر خربا �آخر هكذا:
«عاد الرئي�س حممد ح�سني مبارك �إلى �أر�ض الوطن ظهر اليوم عائدا من روما بعد
زيارة لإيطاليا ا�ستغرقت ثالثة �أيام « ....ثم توالت تفا�صيل الزيارة .فاملهم �أن املحرر مل
يكتب يف اخلرب الأول �أن الرئي�س غادر �إيطايا عائدا �إلى القاهرة حت�سبا لأن يغري وجهته
�إلى بلد �آخر �ش�أنه �ش�أن الكثري من ر�ؤ�ساء وحكام الدول ،لكن عندما حطت طائرته يف
مطار القاهرة كتب اخلرب ب�صيغته الثانية.
 التكثيف� :أي�ضا من خ�صائ�ص التحرير ال�صحفي يف وكاالت الأنباء التكثيف،�أي تكثيف املعلومات الكثرية يف كلمات وجمل قليلة ،فال جمال للمط والتطويل اململ،
ولكنه الإيجاز غري املخل ،فكل كلمة يف اخلرب ت�ؤدي وظيفة رئي�سية ولو حذفت نق�صت
املعلومات واختلت املعاين.
 قوة امل�صدر :مما مييز �أخبار الوكالة �أن م�صادرها دائما قوية ،فعادة ما تكون�شخ�صيات ر�سمية �أو م�س�ؤولة ،معنية مبا�شرة مبا تديل به من معلومات ،و�إذا تبني كذب
خرب ما بعد بثه ف�إنه يكون من امل�صدر ال من املحرر ،وهذا يحدث �أحيانا ،وعلى �سبيل
املثال يف حماولة املو�ساد اغتيال خالد م�شعل �أحد قادة حما�س يف عمان عا�صمة اململكة
الأردنية الها�شمية �سنة  1995ات�صل حممد نزال وهو قيادي فل�سطيني مبحررة وكالة
الأنباء الفرن�سية راندة حبيب و�أخربها خرب املحاولة وبثت الوكالة اخلرب بالفعل ،وفور
بثه ات�صل بها �سميح البطيخي مدير املخابرات الأردنية نافيا ما جاء فيه جملة وتف�صيال
بل الأكرث من ذلك �أخربها �أن خالد م�شعل غري موجود يف عمان ،وطلب منها بث تكذيب
للخرب وكادت تفعل لوال �أنها ات�صلت بالقيادي يف حما�س حممد نزال و�أخربته مبا دار
من حديث بينها وبني مدير املخابرات الأردنية فما كان منه �إال �أن �أعطى التليفون خلالد
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م�شعل ليتكلم بنف�سه مع املحررة ،ويف تطور للأحداث تبني �صدق اخلرب(.)1
وطبيعة عمل الوكاالت يجعلها تتحمل الكثري من �أخطاء و�سائل الإع�لام خا�صة
ال�صحافة ،فيحدث �أحيانا �أن تن�شر �صحيفة ما خربا �أتى به مرا�سلها �أو مندوبها يت�ضمن
معلومات غري دقيقة ،وعندما تت�صل اجلهة املعنية بال�صحيفة للعتاب على عدم الدقة
ال يتورع رئي�س التحرير �أو مدير التحرير �أو املحرر يف �إلقاء التهمة على الوكالة قائال:
هذا اخلرب �أخذناه من وكالة الأنباء ! ،واجلهة املعنية لي�س لديها من الوقت ما ي�سمح لها
بتعطيل �أعمالها كي تتفرغ لالت�صال بالوكالة ،لأن الأخرية بالت�أكيد �ستنفي وجتد تلك
اجلهة نف�سها تدور يف حلقة مفرغة.
ويعترب حمررو الوكاالت جنود ًا جمهولني حقا ،لأن الأخبار ال تن�شر وعليها �أ�سما�ؤهم
بل ا�سم الوكالة فقط ،بخالف حمرري ال�صحف الذين ين�شر ا�سم الواحد منهم مرتني
وثالث يف العدد الواحد ،كما يحرمون من مزايا كثرية يح�صل عليها حمررو ال�صحف
والإذاعة والتليفزيون عندما ُت�ش ِّكل جهاتٌ ما جلان ًا لفعالياتها وتتجاهل �أ�سماء حمرري
الوكاالت فيحرموا من مكاف�آتها املالية ،لأن املحاباة دائما ما تكون ملحرري ال�صحف.
هذه وقائع ثابتة وممار�سة دائما يعرفها الو�سط ال�صحفي جيدا (.)2
التحديات التي تواجه الوكاالت يف الإعالم املعا�صر:

ي�شبه بع�ض النقاد موقع تويرت بال�شريط «الإخباري» املتدفق ،واملُك َّون من تغريدات
معدودة الأحرف� ،سهلة القراءة ،بعيدة عن امللل� ،آتية من �آالف امل�صادر التي تفوق يف
عددها م�صادر �أية و�سيلة �إعالمية �أخرى.
وه��ذا يجعل بع�ض املتخ�ص�صني يتحدثون عن حتول ج��ذري يف وظائف وكاالت
الأنباء ،فعدد منها بد�أ ي�سعى �إلى حتديد اجتاهات هذه الوظائف م�ستقب ًال ،ودرا�سة
ت�أثرها مبواقع التغريد خا�صة ،وبع�ض �شبكات التوا�صل االجتماعي مبا فيها مواقع
( )1الرواية لراندا حبيب مرا�سلة وكالة الأنباء الفرن�سية يف عمان لربنامج وثائقي بقناة اجلزيرة القتل ب�صمت حول حماولة
اغتيال خالد م�شعل.
( )2فريد م�صطفى :وكاالت الأنباء بني املا�ضي واحلا�ضر ،عمان ،دار �أ�سامة� ،2011 ،ص.
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ال�صور ،بينما ي�ستمتع ماليني امل�ستخدمني يف العامل وهم ميار�سون دور مزود حمتوى
لوكالة الأنباء « االجتماعية» ،متمثل بتغريداتهم �أوال ب��أول على موقع تويرت ،ويبدي
حمللون تكهنات حول حتوالت باملهنة من �ش�أنها �أن ت�ؤثر فعلي ًا لي�س على الوكاالت وح�سب
بل �أي�ضا على �صناعة الأخبار يف العامل �أجمع.
ت�سا�ؤل م�شروع  :حتت عنوان « هل ميكن لتويرت �أن يحل حمل وكاالت الأنباء؟ » كتب
جو�ش �ستيمربج يف موقع « ديجيداي.كوم » قائال� :إن التلغراف حتول يف ثالثينيات القرن
التا�سع ع�شر بف�ضل خمرتعه �صمويل موري�س �إلى �أداة عاملية كا�سحة غريت املجتمع
ب�شكل فوري ،فتكنولوجيا االت�صاالت ك�سرت معادلة الزمان واملكان ،ومل يعد النا�س
ينتظرون �أ�شهر ًا ال�ستالم الر�سائل ،و�ش َّكل ذلك بداية عملية جعلت و�سائل الإعالم
اجلماهريي دميوقراطية� ،إذ �إن التلغراف �سمح لوكاالت الأنباء ببث الأنباء فور ًا وكل
حلظة عرب العامل.
وت�ساءل كاتب املقال فهل ميكن لتويرت «التلغراف احلديث»� ،أن ينهي دور وكاالت
الأنباء ويحل حملها؟ .ويجيب بالقول� :إن لدى تويرت  150مليون م�ستخدما يف العامل،
وعندما تطر�أ �أخبار وح��وادث ف�إن النا�س يبد�أون بالتغريد� ،سواء كانوا �صحفيني يف
امليدان �أو يف موقع احلدث �أو يف غرف الأخبار �أو حيث يتجمعون مع بع�ضهم البع�ض على
تويرت (.)1
ولقد جتلى هذا التحدي وا�ضحا حلظة �أن كتب الباك�ستاين �صهيب عطار  -على
�سبيل املثال  -على تويرت ،خرب مقتل �أ�سامة بن الدن يف الغارة الأمرييكية على بيته،
حيث مل يكن هناك �صحفيون وال وكاالت �أنباء وال �شهود على احلادث وقت وقوعه غري
�صهيب نف�سه الذي كتب ما حدث يف ح�سابه على تويرت رمبا من دون ق�صد .لقد كان
ذلك �أ�سرع من �أية وكالة �أنباء على الإطالق ،ولكن رغم ال�سرعة يف الوقت احلقيقي
للحدث وكرثة املعلومات والبيانات واملميزات العديدة تبقى التغريدات بحاجة للت�أكد من
�صحتها ،والتحقق من دقتها ومن ثم حتليل �أهميتها.
(.htt://degiday.com)2
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وبالنظر �إلى الأ�سيو�شيتدبر�س وروي�ترز على �سبيل املثال ،ي�شري الكاتب �إلى �أن
وكاالت الأنباء تعي�ش الآن و�سط تغريات ،فرويرتز حتولت من بث خدمتها الإخبارية التي
يزيد عمرها على مائة عام �إلى وكالة �أنباء حديثة من خالل توظيف فريق عمل حترير
للإعالم االجتماعي متخ�ص�ص يف التغريد يف الوقت احلقيقي حلدوث اخلرب دون مقابل
�أو ر�سوم ا�شرتاك ،م�ستبقة غريها من الوكاالت ،كما �أنها �سمحت ملرا�سليها بالتغريد عن
�أخبارهم قبل �إر�سال ق�ص�صهم الى مكاتبها الرئي�سية.
�أما الأ�سيو�شيتدبر�س فبد�أت بالظهور على تويرت ،لكنها مل تعتمد ا�سرتاتيجية
رويرتز مع �أنها رائدة يف البحث عن �أف�ضل الطرق ال�ستخدام التكنولوجيا ،فرويرتز
لديها �أكرث من ح�ساب « خدمة » على تويرت خالفا للوكالة الأمريكية التي توا�صل جتريب
�سيا�سات جديدة حترر جي�ش مرا�سليها املنت�شرين يف العامل من النظم القدمية وتفيد
منهم (يف التغريد) حلظة وقوع الأخبار العاجلة لكن دون �أن تخ�سر جدوى اال�شرتاك
فيها� ،إذ �أن لدى الأ�سيو�شيتدبر�س ما تقلق ب�ش�أنه على املدى البعيد �إذا �سارت على
طريق رويرتز وهو العوائد املالية خلدماتها التي تتح�صل عليها من ال�شركات ورجال
الأعمال ومراكز التحليل والتوقعات يف الأ�سواق العاملية ،وم�شرتكني �آخرين كرث من غري
و�سائل الإعالم.
وال�صحفيون املوجودون على تويرت ميكنهم �أن يلم�سوا مقدار م�ساعدة املوقع لهم
يف عملهم مم�صادر للأخبارون�شرها وتوزيعها ،ومن هنا �أخذ تويرت دور ًا مهم ًا مفيدا
لل�صحفيني ،و�أحد ه�ؤالء ال�صحفيني توم �ستونداج من جملة « �إيكونومي�ست » ،قال� :إن
تويرت حل حمل وكاالت الأنباء لكثري من العمالء ،و�آخرون غريه مثل ال�صحفي �إميي
�سميث من �صحيفة «وا�شنطن بو�ست �إك�سرب�س» يعرتف �أن حمرر �أي وكالة �أنباء على
موقع تويرت ميكن �أن ي�ؤدي عمله �أي ًا كان.
مع كل ما �سبق يبقى من امل�ستبعد �أن تتخلى و�سائل الإع�لام عن �شراء خدمات
وكاالت الأنباء وتعلن ا�ست�سالمها لتويرت ،ذلك �أنه يبقى للوكاالت عملية التحرير وتوزيع
املعلومات ذات امل�صداقية� ،شريطة �أن حتر�ص على مواكبة التطوير التكنولوجي ودرا�سة
طرق ا�ستهالك النا�س للمحتوى ،ومن هذا املنطلق �أعلنت وكالة الأ�سيو�شيتد بر�س
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عن م�شروع من�صة خا�صة للنا�شرين الرقميني ي�ستطيعون من خاللها احل�صول على
�صور ولقطات فيديو من �أر�شيف الوكالة ،و�أطلقت «�أ ب» على من�صتها �إ�سم «�أ.ب فيديو
هوب» وهي م�صممة لتتيح للنا�شرين عرب ال�شبكة الو�صول �إلى حمتويات الأخبار العاجلة
املختارة ذات ال�صلة مع اللقطات امل�صورة من الأر�شيف ،و�أو�ضحت الوكالة �أن �إتاحة
حمتوياتها الأر�شيفية عرب هذه اخلدمة �سوف ت�ساعد على كتابة ق�ص�ص �إخبارية وزيادة
م�شاهدة ال�صفحات وجاذبية املواقع التي ت�شرتك يف اخلدمة.
وتبث املن�صة �شريط ًا متوا�ص ًال من الأخبار امل�صورة �إلى جانب حمتوى منظم
وم�صنف ح�سب املو�ضوعات ،على �أن هذا الت�صنيف �سيكون خا�ضع ًا للتطوير تبع ًا
جلاذبية كل ق�صة ،ووفق موقع «بر�س جازيت» الربيطاين ،ف�إن ثمانية مواقع �إخبارية
يف اململكة املتحدة و�أملانيا والواليات املتحدة قد با�شرت اعتماد خدمة «فيديو هوب» فور
�إطالقه (.)1

(.Htt://pressjazet )1
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الف�صل اخلام�س
العالقات العامة والإعالم املعا�صر
يف املا�ضي القريب كان ُي ْن َظر مل�ؤ�س�سات و�إدارات العالقات العامة على �أنها م�صادر
للأخبار فقط� ،أما الآن يف ع�صر الإعالم الرقمي املعا�صر �أ�صبحت و�سيلة من و�سائل
الإعالم� ،إذ مبقدورها �أن تبث ر�سالتها للجمهور مبا�شرة من خالل ال�شبكة الدولية.
وللعالقات العامة تعريفات كثرية� ،أقربها �إلى املمار�سة العملية هو :فن التوا�صل
مع النا�س من �أجل �إقناعهم مبنتج �أو ن�شاط ما لأهميته يف حياتهم .واملق�صود بالتوا�صل
هنا التوا�صل عرب و�سائل االع�لام اجلماهريي َ
واجل َم ِعي وال�شخ�صي التقليدي منها
واحلديث.
�أما الوظائف الرئي�سة مل�ؤ�س�سات و�إدارات العالقات العامة فتتمثل يف التايل:
 الرتويج للمنتج �أو الن�شاط وخلق �صورة ذهنية �إيجابية عنه. القيام على خدمة �ضيوف وعمالء ورواد اجلهة التي تتبعها.ويتفرع عن كل وظيفة من هاتني الوظيفتني العديد من املهام يجب القيام بها
على �أكمل وجه ،ولن يت�أتى ذلك �إال بتخريج متخ�ص�صني يف العالقات العامة من ذوي
امل�ؤهالت العلمية العليا ،يعتزون بدورهم وتتوفر فيهم ال�صفات واملهارات التالية:
 الثقافة الوا�سعة :خ�صو�صا يف جمال منتج اجلهة التي يعملون بها �سواء كانجتاريا �أو تثقيفيا.
 املظهر احل�سن :على كل من ميار�س العالقات العامة �أن يحافظ على مظهره،ويكون يف هذا م�ضرب الأمثال بني موظفي امل�ؤ�س�سة ،ولي�س بال�ضرورة �أن يقتني
�أحدث املوديالت من املالب�س ،ولكن يكفي اختيار املريح منها ذي املظهر احل�سن
متنا�سق الألوان.
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 ذو وجه طلق :هذه ال�صفة رغم ب�ساطتها يف غاية الأهمية ،يجب �أال تفارق رجلالعالقات العامة حتى مع زمالئه يف العمل ،لأنها ت�ستميل �إليه النا�س وجتعله
م�ؤثرا فيهم ،خ�صو�صا �إذا ما اقرتنت مبا ي�سمى بلغة اجل�سد �أي �إمياءات الر�أ�س
وحركات اليدين �أثناء احلديث .قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال حتقرن
من املعروف �شيئا ،ولو �أن تلقى �أخاك بوجه طلق» رواه م�سلم.
لكن الواقع يف الدول العربية فيما يتعلق بهذه اخلا�صية �أن عالقة الكثريين من
ممار�سي العالقات العامة بزمالئهم تقوم على اال�ستعالء من جانبهم ،ومرد ذلك
انفرادهم الدائم بامل�س�ؤولني واجللو�س معهم فيظهرون ك�أنهم يتميزون عن غريهم،
وبالتايل ميكن �أن ي�شوا بزمالئهم وي�ؤلبوهم عليهم بادعاءات كاذبة ،غري �أن كثريا ممن
يف هم يف موقع امل�سئولية فطنوا ملثل هذه ال�سلوكيات فرف�ضوها و�أفهمومهم �أن احرتام
زمالئهم مقدم على احرتام �أي �شخ�ص �آخر ويعد من �صميم وظائفهم وتو�صيفها.
 الإملام بقواعد الربوتوكول :رجل العالقات العامة املتخ�ص�ص يجيد فن الربوتوكولوقواعده ،يعرف كيف ي�ستقبل كبار ال�شخ�صيات وا�صطحابهم �إلى �أماكن جلو�سهم
بالرتتيب ال�صحيح ،خالل املنا�سبات التي يح�ضرها الر�ؤ�ساء وكبار ال�شخ�صيات.
وال�شركات الكربى حتر�ص على �إحلاق منت�سبي العالقات العامة لديها يف الدورات
التدريبية التي تنظمها املعاهد الدبلوما�سية.
 الأمانة وال��والء للم�ؤ�س�سة :ذلك لأن موظفي العالقات العامة �إن مل يت�صفوابالأمانة والوالء احلقيقي جلهات عملهم �سوف يكبدونها خ�سائر باهظة .ففي
الواليات املتحدة الأمريكية والدول والأوروبية ثبت تغليب امل�صلحة ال�شخ�صية
على م�صلحة املن�ش�أة من خالل جمموعة ممار�سات تعد ف�سادا وخمالفة للوائح
وقوانني العمل على النحو التايل:
 يحر�صون على التعامل مع مكاتب الطريان التي متنحهم عموالت عبارة عنمبالغ مالية كبرية حتى لو كانت �أ�سعار تذاكر الطريان لديها تفوق ما لدى غريها،
ويرف�ضون التعامل مع ال�شركات التي تلتزم باللوائح املالية الفيدرالية واحلكومية فال
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متنحهم عموالت ير�ضون بها.
ومعروف �أن امل�ؤ�س�سات الكربى دائما ما ت�ستقبل �ضيوفا �أو خرباء من دول عدة،
�أو ي�سافر خربا�ؤها وم�س�ؤولوها يف مهمات �إلى اخلارج كثريا ،ومثل هذه املوا�سم تعترب
فر�صا ثمينة ال ي�ضيعها �أخ�صائيو العالقات العامة ليحققوا من ورائها مكا�سب مالية
غري م�ستحقة لي�ست �إال زيادات يف �أ�سعار التذاكر حتملتها م�ؤ�س�ساتهم.
 االتفاق مع �إدارات بع�ض الفنادق على �أخذ عموالت باهظة منها مقابل اختيارفنادقهم لت�سكني ال�ضيوف فيها �أو ت�أجري قاعاتها لعقد امل�ؤمترات وتنظيم الفعاليات.
 االتفاق مع �أ�صحاب مطاعم بعينها على اختيار مطاعمهم لإقامة حفالت الغداءوالع�شاء الر�سمي بها� ،أو �شراء الع�صائر والأطعمة اخلفيفة التي تقدم �أثناء امل�ؤمترات
والندوات ،مع �أن �أ�سعارها تكون �أكرث غالء ،وذلك مقابل احل�صول على عموالت هائلة.
 االتفاق مع �أ�صحاب ال�شركات التي ت�صمم وتبيع الهدايا على �أخذ عموالت ماليةمنها مقابل �أن ترفع تلك ال�شركات �أ�سعارها على امل�ؤ�س�سة.
واحلقيقة �أن مظاهر الف�ساد هذه تن�شط وتتواجد يف ال�شركات الكربى ،وتقل كثريا
يف القطاعات احلكومية ب�سبب خ�ضوعها للوائح ال�صارمة وعمليات التدقيق الدائمة ،وال
ي�ستطيع ممار�سة الف�ساد بها �إال عتاته الذين يجيدون االلتفاف على اللوائح والقوانني.
الدور الإعالمي للعالقات العامة
� – 1إ�صدار املجالت �أو الن�شرات اخلا�صة بن�شاط امل�ؤ�س�سات :كثري من الوزارات
وامل�ؤ�س�سات ت�صدر جمالت �أو ن�شرات دورية متخ�ص�صة يف جمال عملها ،ويف دول العامل
املتقدم حتظى مثل هذه الدوريات بالدعم والرعاية من قبل امل�س�ؤولني ،فيوفرون لها
الكوادر الب�شرية املدربة على ممار�سة التحرير والإخراج ،ف�ضال عن امليزانيات املالية
التي جتعل من هذه الدوريات عمال �صحفيا جديرا باالحرتام �شكال وم�ضمونا ،ذلك
لأنها تكون واجهة ح�ضارية وم�صدرا رئي�سيا للمعلومات تعتمد عليها و�سائل االت�صال
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اجلماهريي يف الوقوف على �أخبار و�إجنازات هذه امل�ؤ�س�سات ودورها يف خدمة املجتمع
ومنو االقت�صاد.
 –2الإع��داد للم�ؤمترات ال�صحفية :تتولى �إدارات العالقات العامة الإع��داد
للم�ؤمترات ال�صحفية التي يتحدث فيها امل�سئولون ،فتقوم باالت�صال بو�سائل الإعالم
املختلفة موجهة الدعوة ملندوبيها حل�ضور امل�ؤمتر ونقل وقائعه ،كما تتولى جتهيز املكان
الذي �سيعقد فيه امل�ؤمتر من حيث �إعداد املن�صة وتوفري املقاعد وامليكروفونات الالزمة،
ومتطلبات ال�ضيافة من امل�شروبات والأطعمة اخلفيفة �إذا ما ا�ستدعت املنا�سبة ذلك.
وقبل ذلك تكون قد �أعدت املادة التحريرية حول مو�ضوع امل�ؤمتر ووفرت ال�صور
الالزمة يف ن�سخ ورقية ورقمية لتوزيعها على الإعالميني (.)1
� -3إ�صدار الكتب التعريفية :هذه الكتب ت�شرح الهيكل التنظيمي الذي ي�ضم كل
الإدارات التابعة للوزارة �أو امل�ؤ�س�سة مع ذكر اخت�صا�صات كل �إدارة مدعومة بال�صور
واخلرائط ،وت�شرح كيفية التوا�صل مع كل �إدارة �سواء عرب خطوط الهواتف والفاك�سات
�أو الربيد االليكرتوين �أو االت�صال ال�شخ�صي.
 – 4كتابة وت�صميم الإعالنات املطبوعة ون�شرها بال�صحف� ،إعداد وتقدمي الربامج
و�شراء م�ساحات زمنية من املحطات التليفزيونية والإذاعية لبثها :وهذا ما تلج�أ �إليه
العديد من الوزارات مثل ال�صحة والداخلية ،فوزارات ال�صحة كثريا ما �أنتجت برنامج
ال�صحة للجميع ،ت�ست�ضيف من خالله الأطباء ليقدموا الن�صائح الثمينة للوقاية من
�أمرا�ض الع�صر كال�سمنة وال�ضغط وال�سكر .و�أما وزارات الداخلية ف�أنتجت الكثري من
الربامج مثل ال�شرطة معك والأمن للجميع ،لتقدم ن�صائح الأمن وال�سالمة للمواطنني
كااللتزام بقواعد ال�سري ،والتحذير من االنحراف �إلى طريق تعاطي املخدرات واخلروج
على القوانني ب�شكل عام.
يف ال��دول الغربية تنتج ال�شركات الكربى العاملة يف جم��االت �صناعية خمتلفة
برامج ُت�س ِّوق بوا�سطتها ملنتجاتها يف قالب براجمي غري �إعالين ،لأن قطاعات كثرية
( )1حممد �صاحب �سلطان :العالقات العامة يف املنظمات الدولية ،عمان ،دار املي�سرة� ،2012 ،ص .137
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من النا�س تتحفظ على ال�سلع التي تقدم عرب الإعالنات ،لإميانها �أن ال�سلعة اجليدة ال
حتتاج �إلى الإعالن عنها بل امل�ستهلك هو من ي�سعى �إليها ،ويف املقابل ف�إن ال�سلع غري
املتقنة الراكدة يف خمازن امل�صانع هي التي تطرح عرب الإعالنات (.)1
وغنى عن القول �أن �إدارات العالقات العامة هي التي تتولى �إعداد و�إخراج وتقدمي
هذه الربامج.
� – 5إ�صدار البيانات ال�صحفية � newsreleasأو  Release Pressالبيان ال�صحفي
لي�س �إال خربا �صحفيا تكتمل فيه عنا�صر الق�صة اخلربية ال�سليمة ،وتقع مهمة �صياغته
وكتابته يف �شكله النهائي وت�سليمه لو�سائل الإعالم على عاتق رجال العالقات العامة
لأنهم �صحفيون حمرتفون ملمون بقواعد فن التحرير ال�صحفي.
وتت�سم �صياغة البيان ال�صحفي بالتكثيف فال جتوز فيه الإطالة ،وال اخلروج عن
كونه خربا �صحفيا �إلى عمل دعائي ،ويف�ضل �أن ي�صاغ يف قالب الهرم املقلوب الذي يبد�أ
ب�أهم معلومة تليها الأقل فالأقل وهكذا ،و�أن يجيب عن الأ�سئلة اخلم�سة املعروفة لدى كل
�صحفي :من ؟ ،ماذا ؟  ،متى ؟� ،أين ؟ ،ملاذا ؟.
وتلج�أ امل�ؤ�س�سات �إلى �إ�صدار البيانات ال�صحفية يف احلاالت اال�ستثنائية ،ك�أن يتم
التو�صل �إلى اكت�شاف جديد �أو �أن امل�ؤ�س�سة على و�شك تنظيم حدث هام ،ويراعى يف
كتابة البيان ال�صحفي عدة اعتبارات مهمة هي:
 �أن يكتب على الورق الر�سمي للم�ؤ�س�سة وهو ما ي�سمى بـ (الورق املُ َر َّو�س) وعادةما يكون مطبوع عليه �إ�سم امل�ؤ�س�سة وعنوانها الربيدي والإليكرتوين و�أرقام هواتفها
وفاك�ساتها.
 �أن يكون البيان موقعا با�سم �أحد امل�سئولني. ذكر تاريخ كتابة البيان ،والتاريخ املطلوب الن�شر فيه. توفري ن�سخة رقمية مع الن�سخة الورقية.()1هيثم بدر :العالقات العامة يف الغرب ،عمان ،القد�س للن�شر� ،2012 ،ص .9
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ر�سل �إلى و�سائل الإعالم بخطاب ر�سمي ي�سلم باليد �أو ير�سل بالفاك�س �أو
 �أن ُي َبالإمييل ويف�ضل �أن ير�سل بكل هذه الطرق معا ل�ضمان الو�صول والتوزيع.
 �أن يتم حتديد �إ�سم م�س�ؤول بعينه وكيفية التوا�صل معه ليكون متوفرا لو�سائلالإعالم التي ترغب يف مزيد من املعلومات واال�ستف�سار عن بع�ض جوانب البيان.
 –6تنظيم احلمالت الإعالنية :عندما تقتحم �إح��دى ال�شركات �سوقا جديدة
�أوتطرح يف الأ�سواق العاملية منتجا لأول مرة ،ف�إنها ت�سبقه �أو ت�صحبه بحمالت �إعالنية
يف خمتلف البلدان ،ومن �أمثلة ذلك �شركات ت�صنيع ال�سيارات وال�شامبوهات ومعاجني
الأ�سنان وغريها.
واحلمالت الإعالنية عادة ما تكون يف اجلرائد واملجالت والإعالم املرئي وامل�سموع
واملواقع االليكرتونية ومن خالل البو�سرتات  ،postersوالفاليرات  ،fliersوالكتالوجات
واملطويات ،والإعالنات اخلارجية على الطرقات ويف ال�شوارع وداخل املجمعات التي
يرتادها جمهور عري�ض ،وعلى الطرق ويف ال�شوارع،و�إجماال ف�أنواع الإعالنات هي:
•الإعالنات املطبوعة ،هي الأق��دم على الإط�لاق بني فنون الإع�لان ويق�صد بها
�إعالنات ال�صحف واملجالت واملن�شورات واملل�صقات .وميكن ت�سميتها بالإعالنات
العامة ،لأنه ال ميكن حتديد الفرد امل�ستهدف منها بدقة.
•االعالنات اخلا�صة ،منها الكتيبات واملطويات التي تر�سل بالربيد لأ�شخا�ص
بعينهم يف املجتمع كالأطباء وال�صيادلة عندما تكون عن منتج دوائي جديد.
•االعالنات اخلارجية  ،out doorاملق�صود بها �إعالنات ال�شوارع واملباين وعلى
جوانب احلافالت العامة.
•الإعالنات الداخلية  in doorداخل املجمعات واملوالت واملعار�ض التجارية.
•الإع�لان��ات امل�سموعة وه��ي االع�لان��ات الإذاع�ي��ة التي تبث على موجات الأث�ير
الإذاعي.
•االعالنات امل�سموعة  /املرئية ،هي �إعالنات التلفيزيون وهي الأكرث انت�شار ًا الآن،
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وكذلك �إعالنات دور ال�سينما.
•الإعالنات على �شبكة �إنرتنت( ،مطبوع  /م�سموع /مرئي /تفاعلي) ،وزادت
�أهميتها بازدياد �أهمية �شبكة املعلومات العاملية كو�سيط �إعالمي فاعل ،وتطورت
حتى و�صلت �إلى امل�ستوى املتقدم الذي نراه اليوم.
•الإعالنات على �شا�شة الهاتف اجلوال ،بعد ازدياد عدد م�ستخدميه حول العامل
ف�أ�صبح و�سيلة �إعالنية هامة
� – 7إ�صدار الربو�شورات �أو املطويات :ت�صدر عادة يف نهاية كل عام� ،أو م�صاحبة
للفعاليات التي تقام خالل العام .فالتي ت�صدر يف نهاية العام تلقي ال�ضوء على ما مت
�إجن��ازه يف عام كامل� ،أما التي ت�صدر م�صاحبة للفعاليات فرتكز على مو�ضوعاتها
وامل�شاركني فيها وتدعو اجلمهور للتفاعل معها.
 – 8كتابة و�إخراج وت�صميم الإعالنات ب�أنواعها املختلفة التليفزيونية والإذاعية
وال�صحفية والرقمية و�إعالنات ال�شورع وداخل املراكز التجارية واملطارات الفنادق،
ويف�ضل �أن يتوالها كوادر العالقات العامة �أنف�سهم دون �إ�سنادها �إلى �شركات خا�صة
�أو وكاالت �إعالنية تابعة لو�سائل الإعالم ،ذلك لأن كوادر امل�ؤ�س�سة �أعلم من غريهم مبا
�أجنزته م�ؤ�س�ساتهم ومبا يدور فيها.
 –9كتابة و�إخراج وت�صميم الالفتات  Banarsوالروالت �أب  :Rolls upالبرنات
هي تلك الالفتات التي تعلق على احلائط �أعلى املن�صة التي يجل�س عليها امل�شاركون يف
ندوة �أو م�ؤمتر ما ،وعادة ما تت�ضمن ال�شعار املر�سوم �أي اللوجو (� )Logoأو العالمة
التجارية للجهة املنظمة وعنوان الندوة �أو املنا�سبة و�أ�سماء املتحدثني ،وال داعي لذكر
املكان والتاريخ والوقت على اعتبار �أنها معلقة يف مكان احلدث وهذه الالفتة ال تعلق �إال
�أثناء املنا�سبة فقط.
هذه الالفتات تطبع على قما�ش� ،أو تطبع على نايلون لكن بالتقنية الرقمية،
ويجب االهتمام ب�صياغة مادتها بلغة عربية �سليمة وعبارات منتقاة تعطي املعنى يف
كلمات قليلة ،كما يجب العناية بت�صميمها و�إخراجها وطباعتها ،فعادة ما تكون م�صدرا
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للمعلومات الأ�سا�سية يعتمد عليها ال�صحفيون يف معرفة املو�ضوع و�أ�سماء املتحدثني،
ويحر�ص م�صورو التليفزيون على ت�سليط الكامريات عليها حتى ينقلوا للم�شاهدين ما
تت�ضمنه من معلومات.
�أما الروالت �أب فعبارة عن لفافات من النايلون �أو الورق مطبوعة رقميا ،يتم ب�سط
الواحد منها ويثبت على قوائم معدنية ا�صطلح على ت�سميتها باال�ستاندات ،وعادة ما
يكون ارتفاع الرول �أب عند ب�سطه مرتين وعر�ضه ثمانني �سنتيمرتا ،وت�صاغ معلوماته
بعناية وي�صمم ويخرج يف �شكل جذاب يلفت االنتباه.
يت�ضمن الرول �أب املعلومات التي يت�ضمنها البرن ،ي�ضاف �إليها املكان والتاريخ
والوقت ،وعادة مايو�ضع يف املناطق والأماكن التي يرتادها النا�س ،و�إذا كان ح�ضور
املنا�سبة بدون مقابل يتم التنويه �إلى �أن الدعوة عامة.
 – 10توفري الهدايا التذكارية املطبوع عليها ال�شعار :الهديا الثمينة تقدم لكبار
ال�ضيوف وال�شخ�صيات التي تتمتع ب�بروز اجتماعي كما تقدم كجوائز للفائزين يف
امل�سابقات ،وع��ادة ما تكون جم�سمات ملنتج تنتجه امل�ؤ�س�سة م�صنوعة من الذهب �أو
الف�ضة �أو الربونز� ،أما الهديا املتو�سطة وال�شعبية فقد تكون �أقالما �أو حقائب �أو ميداليات
�أو حتى تي �شريتات وما �إلى ذلك مطبوع عليها لوجو و�إ�سم اجلهة ،ويتم توزيعها على
اجلمهور امل�ستهدف كنوع من الدعاية والإعالن.
� – 11إنتاج الو�سائط املتعددة :حتريرا و�إخراجا وتنفيذا وتقدميا ،وذلك لتزويد
و�سائل الإعالم املختلفة باملعلومات وال�صور والفيديوهات عن �إجنازات امل�ؤ�س�سة ،ويتم
عر�ض هذه الو�سائط �أي�ضا على املوقع الإليكرتوين للم�ؤ�س�سة لأن يف ذلك �سرعة االنت�شار
والو�صول �إلى اجلمهور عرب العامل يف �أقرب وقت مبجرد حتميلها على املوقع .ويوجد يف
هذا الكتاب ف�صل كامل حول الو�سائط املتعددة ميكن الرجوع �إليه.
� – 12إر�سال الر�سائل باملوبايل :عادة ما يكون ذلك قبيل الفعاليات بيوم �أو يومني،
ويجب �أن تكون الر�سالة ق�صرية تت�ضمن عنوان الفعالية و�أ�سماء امل�شاركني فيها واملكان
والتاريخ والوقت� ،أي جتيب عن �أربعة من الت�سا�ؤالت اخلم�س�سة :ماذا ؟ من ؟ متى ؟ �أين،
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و�إذا دعت ال�ضرورة جتيب يف عبارة واحدة عن ال�س�ؤال اخلام�س ملاذا ؟.
 – 13التن�سيق للمقابالت ال�صحفية االنفرادية :تتولى العالقات العامة الإعداد
للمقابالت ال�صحفية التي يجريها كبار امل�سئولني بامل�ؤ�س�سة ،ونعني بامل�ؤ�س�سة هنا كل
جهة لها ن�شاط يتعلق باملواطنني بدءا من رئا�سة اجلمهورية �أو الديوان امللكي �أو الديوان
الأم�يري ح�سب نظام احلكم يف الدولة ،وانتهاء بال�شركات العامة واخلا�صة مرورا
برئا�سة الوزاراء والوزارات.
تقوم العالقات العامة ب��إع��داد امل��ادة التحريرية وال�صور وتخزينها رقميا يف
ا�سطوانات والأف�ضل يف فال�شات ( )usbليتم ت�سليمها لل�صحفي لتكون م�ساعدة ومكملة
للمعلومات التي يديل بها امل�س�ؤول.
ونختتم احلديث حول العالقات العامة بالقول �أن رجل العالقات العامة �سواء كان
يف وكالة يقت�صر عملها على العالقات العامة والإع�لان �أو يف �شركة كربى �أو �صغرية
�أو يف م�ؤ�س�سة حكومية �أو خا�صة ،يف م�ست�شفى �أو يف جامعة عليه �أن يجيد حترير
و�إخراج وتنفيذ ال�صحف ،البيانات ال�صحفية ،الكتب ،الكتالوجات ،املطويات ،البرنات،
الفاليرات (�إعالن مطبوع يوزع مع ال�صحف يف ورق منف�صل) ،الروالت �أب ،الر�سائل،
والن�شرات الإخبارية ،وال�سيناريوهات.
وعليه �أن يجيد تقدمي الربامج التليفزيونية والإذاع�ي��ة و�إلقاء اخلطب وتقدمي
احلفالت والكتابة للمواقع الأليكرتونية ور�سائل املوبايل ،و�أن يواكب كل جديد يف
جمال تخ�ص�صه .وعليه �أن يتحلى مبكارم الأخالق ومعاملة النا�س باحل�سنى ،ويت�صف
بال�صدق والأمانة.
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الف�صل ال�ساد�س
الإنرتنت والإعالم املعا�صر
�إعالم الإنرتنت يتخذ �أ�شكاال عدة منها ما له �أ�صل يف الإعالم التقليدي كمواقع
ال�صحف التي ت�صدر طبعات ورقية وحمطات الإذاع��ة والتليفزيون ووكاالت الأنباء،
ومنها ما ن�ش�أ وتطور كجزء من �شبكة الإنرتنت ومل يكن له �أ�صل تقليدي ،كاملواقع
اخلربية الإليكرتونية واملدونات والإذاع��ات والتليفزيونات التي تبث من خالل النت
فقط ،و�شبكات التوا�صل االجتماعي كالفي�س بوك وتويرت ويوتيوب وغريها.
�إعالم املواطن
ما يعنينا يف هذا الف�صل هو �إعالم الإنرتنت وي�سمى �أي�ضا �إعالم املواطن الذي
ميار�س فيه دوره ك�إعالمي ،وهو �إع�لام ن�ش�أ وتطور يف كنف ال�شبكة الدولية وحتت
مظلتها� ،أم��ا ما له �أ�صل تقليدي فقد تناولناه يف الف�صول اخلا�صة بدخول الإع�لام
التقليدي املرحلة الرقمية .وحديثنا عن الإنرتنت كو�سيلة �إعالم �سيكون من خالل عدة
تطبيقات هي:
 املواقع اخلربية الإليكرتونية. الإذاعة والتليفزيون عرب الإنرتنت. جماعات النقا�ش. املدونات. �شبكات التوا�صل االجتماعي. الربيد الإليكرتوين.- 163 -

�أوال  -املواقع اخلربية الإليكرتونية
كل من ي�شتغل يف الإعالم الآن �أو حتى لديه �صلة به من قريب �أو بعيد �سمع عن
ويكيليك�س .فويكيليك�س �أ�شهر و�أهم موقع �إخباري ،عبارة عن منظمة دولية بد�أت غري
ربحية ثم حتولت �إلى جتارية تخ�ص�صت يف ن�شر تقارير �سرية وت�سريب ق�ص�ص خربية
من م�صادر �صحفية جمهولة .بد�أ موقعها على الإنرتنت عام  2006حتت ا�سم منظمة
�سن �شاين ال�صحفية ،و�أعلنت عن وجود قاعدة بيانات لديها بها �أكرث من  1.2مليون
وثيقة �سرية خالل �سنة من ظهورها.
م�ؤ�س�سوها مزيج من ال�صحفيني والريا�ضيني والتقنيني يعملون ح��ول العامل
معظمهم متمركزون يف �أمريكا وا�سرتاليا وتايوان وبريطانيا وفرن�سا وجنوب �أفريقيا.
ومديرها اال�سرتايل جوليان �أ�ساجن ُق ِب�ض عليه يف بريطانيا ومت ترحيله �إلى موطنه وبقي
رهن االعتقال ب�أوامر من الواليات املتحدة الأمريكية.
يف �أبريل  ،2010ن�شرت ويكيليك�س على موقع ي�سمى  Collateral Murderمقطع
فيديو لغارة �شنتها طائرة �أمريكية عام  2007 قتلت فيها جمموعة من املدنيني العراقيني
وال�صحفيني .ويف يوليو عام � 2010سربت يوميات احلرب الأفغانية ،وهي جمموعة وثائق
تبلغ  76900وثيقة مل تكن متاحة للعامة من قبل ،ويف �أكتوبر � 2010سربت جمموعة
جديدة من  400000وثيقة عبارة عن �سجالت حرب العراق تت�ضمن يف جمملها معلومات
وافية عن كل حالة وفاة داخل العراق وعلى احلدود مع �إيران وا�شرتت بع�ض امل�ؤ�س�سات
الإعالمية التجارية الكربى عددا منها ،ويف نوفمرب  2010بد�أت باالفراج عن برقيات
دبلوما�سية للخارجية الأمريكية.
ونتيجة لهذا تلقت ويكيليك�س الثناء واالنتقادات على حد �سواء ،وفازت يف 2009
بعدد من اجلوائز مبا يف ذلك جائزة الإيكونوم�ست يف و�سائل الإعالم اجلديدة ،وجائزة
منظمة العفو الدولية لو�سائل االعالم الربيطانية ،ويف عام  2010و�ضعت جريدة الديلي
نيوز النيويوركية ويكيليك�س يف املرتبة الأولى يف قائمة املواقع التي ميكن �أن تغري �صناعة
الأخبار بالكامل وقد �سمي جوليان �أ�ساجن ك�أحد اختيارات القراء ل�شخ�صية 2010،
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وذكر مكتب مفو�ض املعلومات يف اململكة املتحدة ب�أن الويكيليك�س هي جزء من ظاهرة
على االنرتنت لها �سلطة املواطن( .)1و�أثنى م�ؤيدو ويكيليك�س يف الأو�ساط الأكادميية
والإعالمية على ن�شرها �أ�سرار الدول وال�شركات مطالبني بزيادة ال�شفافية ودعم حرية
ال�صحافة وتعزيز اخلطاب الدميوقراطي وهو ماميثل حتديا للم�ؤ�س�سات القوية.
وامل��واق��ع اخلربية غري ال�صحف الإليكرتونية و�أه��م ال�ف��وارق بينهما هو طبيعة
الن�ش�أة ،فال�صحيفة الإليكرتونية ن�ش�أت ابتداء على ال��ورق بال�صورة التقليدية ك�أي
�صحيفة عادية ،لكن القائمني عليها ارت�أوا جماراة لتقدم الع�صر �ضرورة وجود ن�سخة
�إليكرتونية من هذه ال�صحيفة على الإنرتنت ،ف�أن�ش�أوا لها موقعا(� .)2أما املوقع الإخباري
الإليكرتوين فقد ن�ش�أ ابتداء على الإنرتنت ولي�س له �أ�صل ورقي و�إمنا بيئته الأ�سا�سية
هي تلك البيئة االفرتا�ضية الالمتناهية امل�سماة بف�ضاء الإنرتنت ،وطاقم العمل بالن�سبة
لل�صحيفة الإليكرتونية عبارة عن جمموعة من الفنيني الذين ين�صب جل اهتمامهم على
رفع حمتويات ال�صحيفة الورقية ون�شرها على املوقع الإليكرتوين� ،أما املوقع الإخباري
الإليكرتوين فيختلف فيه الأمر متاما عن ال�صورة ال�سابقة� ،إذ يت�سع فريق العمل داخله
لي�شمل مكونات غرفة الأخبار مبا حتويه من رئي�س حترير وحمررين و�صحفيني ومدققي
اللغة واملعلومات وم�صنفي املواد ،وق�سم املالتيميديا الذي يوفر ال�صور امل�صاحبة للمواد
املن�شورة .فرق �آخر مييز املوقع الإخباري عن ال�صحيفة الإليكرتونية هو زمن حتديث
الأخبار ،ففي ال�صحيفة الإليكرتونية يرتبط زمن التحديث يف الغالب بدورية �صدور
ال�صحيفة �سواء كانت يومية �أو �أ�سبوعية� ،أما بالن�سبة للموقع الإخباري الإليكرتوين فهو
يف �صراع مع الزمن لن�شر الأخبار حال حدوثها �أو حال ورودها من امل�صادر املوثوق بها
بعد �أن ت�أخذ دورة املراجعة االعتيادية قبل �أن ُت َبث جلمهور امل�ستخدمني.
وال نن�سى �أي�ضا �أن املواقع الإخبارية الإليكرتونية تعمل كذلك على بث ما يعرف
بالأخبار العاجلة ب�صورة جتعلها متفوقة على التليفزيون والإذاع��ة فيما يتعلق بزمن
الن�شر قيا�سا �إلى زمن حدوث اخلرب ،لأن �أنظمة الن�شر تتيح لتلك املواقع �أن تن�شر ما
( )1مزيد من التفا�صيل يف موقع ويكيبيديا على الإنرتنت.
( )1ه�شام عطية عبد املق�صود :درا�سة خلطاب املدونات العربية ..التعبريات ال�سيا�سية واالجتماعية ل�شبكة الإنرتنت ،القاهرة،
� ،2010ص .136
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ي�سمى اخلرب العاجل مبجرد االنتهاء من كتابته� ،أو بعبارة �أخرى ت�سمح بك�سر دورة �إنتاج
اخلـرب العــــادي الـــذي مير تقريبا بخم�س مراحل قبـــل �أن يظهر للم�ستفيد النهـــائي on
 .lineبقى �أن نعر�ض لت�سا�ؤل قد يثور يف ذهن القارئ مفاده� ،ألي�ست املواقع الإخبارية
التي ورد ذكرها والتي ن�ش�أت ابتداء يف �أكناف م�ؤ�س�سات تلفزيونية – كاجلزيرة نت
�أو العربية نت على �سبيل املثال -لها يف هذه احلالة �أ�صل تلفزيوين ،على غرار تلك
التي ن�ش�أت ولها �أ�صل ورقي ؟ والإجابة بب�ساطة �أن �أهم ما مييز تلك املواقع الإخبارية
على الإنرتنت� ،أن لها غرفة �أخبار م�ستقلة حتكم عملية الن�شر ،يف هذه احلالة ين�شر
الأخبار ب�صورة مكملة لعمل التليفزيون ،ويعر�ض مزيدا من التفا�صيل عن الأخبار تكون
بيئة الإنرتنت وموا�صفاتها �أقدر على حتمله ،على عك�س اخلرب التليفزيوين الذي يكون
مقت�ضبا قدر الإمكان وحمدودا بزمن معني ال ي�سمح يف الغالب ب�إيراد التفا�صيل ،وعلى
ذلك فقد ت�شاهد خربا يف التليفزيون ،ثم ت�سمع املذيع يحيلك �إلى املوقع الإليكرتوين
اخلا�ص بالقناة ملعرفة املزيد من التفا�صيل �أو اخللفيات  ،BACKGROUNDوكذلك
احلال بالن�سبة للإذاعة فيما يتعلق باملواقع الإخبارية املتعلقة بها ،و�أو�ضح مثال على
ذلك �إذاعة البي بي �سي العربية ،التي حتيل يف الغالب امل�ستمع �إلى موقعها على الإنرتنت
ملعرفة املزيد من التفا�صيل عن �أخبارها.
ويختلف الو�ضع بالطبع �إذا ما كان املوقع الإليكرتوين الذي ن�ش�أ يف كنف تلفزيون
�أو �إذاعة ما مقرر له �أن يكون جمرد �أر�شيف �إليكرتوين ملا تعر�ضه ال�شا�شة التليفزيونية
�أو تبثه الإذاعة من مواد وبرامج و�أخبار ،فهنا تكاد تنطبق موا�صفات الن�سخة احلقيقية
لل�صحيفة الورقية التي ذكرناها �سابقا على هذه احلالة.
حترير اخلرب االلكرتوين
وجه خبري �إعالمي يدعى فانك ن�صيحة ملحرري الأخبارفقال� :أذا مل تكن هناك
حاجة لكلمة معينة �إحذفها ..و�إذا مل ت�ضف اجلملة يف تو�صيل املعلومة �شيئا �إحذفها..
احل�شو ما هو �إال �إعادة ال حتاول �أن تكتب كل �شيء متوفر لدى النا�س عن �شخ�ص �أو
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حدث �أو فكرة لأنك ال ت�ستطيع ذلك ،و�إذا ا�ستطعت فمن يرغب يف �سماع ذلك ؟.
بهذه الكلمات خل�ص فانك القاعدة الأ�سا�سية يف التحرير وهي الإيجاز وح�سن
يهذب ِّ
االختيار ومراعاة رغبة اجلمهور( .)1فاملحرر الناجح هو الذي ِّ
وي�شذب الن�ص
الإخباري ليكون ممتعا ومهما ،فتحرير اخلرب الإليكرتوين يبد�أ باخت�صار الكلمات
والعبارات وهذه العملية حتتاج مهارة لغوية عالية وذوقا فنيا وح�سا �صحفيا و�إملاما
بطبائع جمهور الأخبار.
وميكن �إجمال مهمة حمرر اخلرب الإليكرتوين يف النقاط الأ�سا�سية الآتية:
1ـ التحقق من �صحة املعلومات :حتى يطمئن جمهور �إعالم الإنرتنت �إلى �صدق الأخبار،
ويعتمد عليها يف التزود باملعلومات.
 2ـ معرفة القانون :حتى ال يقع حتت طائلة القانون �أو يعاقب بتهمة الت�شهري.
 3ـ التحرير من �أجل امل�صلحة العامة :فال يخ�ضع لهوى م�س�ؤول ما �أو تيار �سيا�سي معني.
 4ـ الت�أكد من عدم انحيازه :حتى يحقق املو�ضوعية التي تعد من �أهم معايري الن�شر.
 5ـ �إدراك دور الإعالمي ومتطلباته :دوره يف الأ�سا�س حتقيق امل�صلحة العامة للمجتمع.
خال�صة القول يف هذا املقام �أن اخلرب الذي ي�صل �إلى املتلقي ي�شبه الب�ضاعة التي
ت�صل �إلى ال�سوق �أو �أيدي الزبائن بعد �أن متر مبراحل ت�صنيع خمتلفة.
هذا هو �ش�أن اخلرب فبعد �أن ي�صل �إلى مكاتب التحرير و�أق�سام الأخبار يخ�ضع �إلى
عملية مراجعة دقيقة وتتجاذبه �أقالم خمتلفة بالت�شذيب وال�صقل و�إعادة ال�صياغة.
وعملية التحرير الدقيقة التي يخ�ضع لها اخلرب ت�شبه العملية اجلراحية التي ت�ست�أ�صل
الأورام وتدمل اجلراح في�ستقيم اجل�سم �سليما قادرا على الفعل ،وهذه العملية التحريرية
�ضرورية رغم �صعوبتها ب�سبب عامل ال�سرعة احلا�سم الذي تت�سم به التغطية الإخبارية
املحكومة باملفاج�أة والتناف�س على ال�سبق ال�صحفي.
(.htt://www11press.com )1
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ثانيا  -الإذاعة والتليفزيون

املق�صود بالإذاعة والتليفزيون هنا املحطات والقنوات التي تبث من خالل الإنرتنت
فقط ال من خالل �أجهزة الراديو والتليفزيون ،والتي �أطلقها نا�شطون �إعالميون على
ال�شبكة الدولية ولي�س لها �أ�صل يف الإعالم التقليدي ،ومهمة هذا النوع من الإذاعات
بالدرجة الأولى هو الإخبار والإعالم وهي من الوظائف الأ�سا�سية يف الإعالم التقليدي
�أي�ضا ،ويقت�صر حديثنا هنا حول هذه املهمة.
فخرب الإذاع��ة لكي يجذب امل�ستمع يجب �أن يكتب بطريقة جادة تنا�سب جمهور
امل�ستمعني وم�ستوياتهم املختلفة ،فمن الأ�سهل على االطفال وغري املتعلمني وفاقدي
الب�صر �أن يح�صلوا على املعرفة عن طريق الأذن ،وهناك كثريون يجدون فيها ال�سبيل
الأف�ضل لتلقي املعلومات .واحلاجة الى خماطبة الأذن يف اخلرب الإذاع��ي مل تخلق
من هذا اخلرب جن�سا غريبا بل �أكدت على خ�صائ�ص معينة فر�ضتها طبيعة الو�سيلة
وم�ستلزمات �أدائها.
ويف�ضل �أن يكون حمرر الأخبار الإذاعية �أو التليفزيونية قد �أتقن �أ�صول كتابة
وحترير �أخبار اجلريدة اليومية لأن هذه الأ�صول تفر�ض ح�ضورها يف كل ن�شرة �أخبار
�إذاعية كانت �أوتليفزيونية ،وهناك ت�شابه وثيق بني الراديو واجلريدة من حيث �أن كاتب
التعليق الإذاعي ي�سمى يف �أدبيات االذاعة والتلفيزيون كاتب االفتتاحية على الأثري ،كما
ُيع َّرف التليفزيون �أحيانا ب�أنه جريدة الهواء امل�صورة ،وتعرف الإذاعة بجريدة الهواء
امل�سموعة ،ورغم الت�شابه الكبري �إال �أن هناك فروقا �أ�سا�سية بني الأ�سلوب ال�صحفي
والأ�سلوب الإذاعي والتلفزيوين و�أهم هذه الفروق:
1ـ يف �أخبار الإذاعة والتلفزيون يتم جتنب البنية املعكو�سة للجملة� ،أي ال يتم ذكر الفاعل
قبل الفعل �أو املفعول قبل الفاعل ،وكثري من الإعالميني يك�سرون هذه القواعد،
ويت�ساهل خرباء و�أ�ساتذة الإع�لام �إزاء هذا اخلروج على القواعد التقليدية ،و�أنا
�شخ�صيا مع ممار�سة التجريب واخلروج على التقاليد يف جمال الإعالم لأنه �أكرث
املجاالت جتددا وحيوية .
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 2ـ مراعاة �أن تكون اجلملة ق�صرية يف الأ�سلوب االلكرتوين.
 3ـ يكون الفعل قريبا من فاعله قدر الإمكان.
قواعد كتابة اخلرب الإذاعي الإليكرتوين:
هناك ت�شابه كبري بني اخلرب الإذاعي واخلرب التلفزيوين ذلك �أن الإذاعة �صاحبة
ال�سبق يف تقدمي الأخبار بحوايل عقدين من الزمن وا�ستطاعت �أن ت�ؤ�س�س تقاليدها
وممار�ساتها ال�صحفية و ُت َط ِّور لها �أ�سلوبا مميزا عن �أ�سلوب اجلريدة ،وحني ظهر
التلفزيون �أفاد كثريا من الفن الإذاع��ي الذي ي�شرتك معه يف خماطبة الأذن ..وهنا
ميكن القول �أن اخلرب التلفزيوين يعتمد كثريا على قواعد كتابة الأخبار الإذاعية مع
الأخذ يف احل�سبان وظيفة ال�صورة ومكانتها العظيمة يف الن�شرة التليفزيونية ،و�أبرز
قواعد كتابة الأخبار الإذاعية هي:
 1ـ اجلمل ق�صرية وب�سيطة.
 2ـ ذكر الفاعل تاليا لفعله مبا�شرة.
 3ـ عدم ا�ستخدام اجلمل املعقدة والكلمات النادرة.
 4ـ يف اخلرب الإذاعي الكلمات كتبت لكي ُت ْقر�أ ولذلك البد �أن تكون �سهلة النطق.
 5ـ ا�ستخدام ال�ضمائر ب�أقل ما ميكن.
6ـ ال تبد�أ اجلملة مبقتب�س يف الأخبار الإذاعية وال يرتك ا�سم امل�صدر �إلى نهاية املقتب�س.
 7ـ ال تبد�أ اجلملة بالإح�صاءات وكرثة الأرقام.
 -8ا�ستخدام املبني للمعلوم.
قواعد كتابة اخلرب التليفزيوين الإليكرتوين
هو بناء معلوم ،متجان�س االجزاء له مقدمة ومنت وخامتة و�إذا ُح ِذف �أي جزء منه
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ي�صبح ال معنى له متاما مثلما لو حذف الف�صل الأخري من م�سرحية متقنة ال�صنع،
ووجود ال�صورة �إلى جانب الكالم املوجز جعل كاتب اخلرب التلفزيوين يتوخى الإيجاز
ب�أق�صى درجاته ب�شرط �أن يكون غري خمل ،وهذا يعني �أن على كاتب اخلرب التلفزيوين
ترك ال�صورة ت�صف احلدث للم�شاهدين ،كما يعني �أن خ�صائ�ص اخلرب الإذاعي هي
ذاتها خ�صائ�ص اخلرب التلفزيوين الذي كتب للم�شاهدين ولي�س للم�ستمعني فقط حيث
ت�ؤدي ال�صورة مهمة كبرية يف �إي�ضاح الفكرة الأ�سا�سية للمو�ضوع.
ومن �أهم النقاط الأ�سا�سية التي يجب مراعاتها من قبل الكاتب واملذيع واملخرج
التلفزيوين ما يلي:
1ـ الإيجاز.
 2ـ لباقة احلديث.
 3ـ التطابق بني ال�صورة والكلمة.
 4ـ �أكرث الكلمات للمذيع و�أقلها لل�صورة.
 5ـ م�شاهدة املذيع للفيديو قبل كتابة اخلرب.
 - 6الإفادة من ال�صوت الطبيعي يف الأحداث كاخلطب �أو �أ�صوات الطائرات واملدافع.
 7ـ توافق الن�ص مع منطق ال�صورة.
ثالثا  -جماعات النقا�ش العامة:
ي�ستطيع املتلقي �أن يح�صل على معلومات هامة و�أخبار جديدة من خالل م�شاركته
يف النقا�ش �ضمن جمموعات من م�ستخدمي �شبكة الإنرتنت .هذه املجموعات ميكن �أن
تتكون ب�شكل منظم ودقيق بحيث ال ينتمي �إليها �إال �أ�شخا�ص تتوافر فيهم �شروط معينة
كاخلربة والدراية باملو�ضوع حمل النقا�ش واحل�صول على امل�ؤهالت والدرجات العلمية
الكربى ،وميكن �أن تتكون ب�شكل ع�شوائي ويدور حديث حر مثلما ن�شاهد يف حوارات
الدرد�شة باللغة العربية  chatingوتعني اختالط الكالم وكرثته(.)1
( )1حمدي علي� :إعالم املواطن ،القاهرة ،ديجتل للن�شر� ،2013،ص .215
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هذه احل��وارات مفتوحة لكل من ي�سعى �إلى امل�شاركة دون �أن ي�ضطر �إلى تقدمي
معلومات حقيقية عن �شخ�صيته ،وبالتايل ي�ستطيع احلديث بحرية مطلقة وهنا تكون
الفر�صة مواتية لل�صحفي املحرتف كي يلتقط �أفكار ًا لأخبار كثرية� ،أو يح�صل على �أخبار
غاية يف الأهمية .لكن على كل من ميار�س الإع�لام عرب �أية و�سيلة �أن يكون حذر ًا يف
التعامل مع الأخبار التي يح�صل عليها من هذا الطريق ،فال يت�سرع يف ن�شرها قبل الت�أكد
من �صحتها ،لأنه يف تلك احلالة �سيكون كمن �سمع �شائعة يجري تداولها بني العامة
ف�أعطاها درجة اخلرب ال�صحفي بينما ال تكون كذلك.
رابعا  -املدونات � ..blogsإعالم بديل و�إعالميون جدد.
املدونات جمع مدونة املرتجمة عن الكلمة الإجنليزية ( )blogامل�أخوذة بدورها
اخت�صار ًا من كلمة ( )weblogومنها (� )bloggingأي التدوين ،و()bloggers
املدونون ،وعامل املدونات ( )blogsphereهو العامل املرتابط يف املدونات املتاحة على
الإنرتنت ،والذي ميكن الولوج فيه من خالل حمركات البحث �أو ك�شافات التدوين.
وامل��دون��ة عبارة عن موقع على الإنرتنت ي�ضم ع��دد ًا من التدوينات ()posts
املكتوبة ب�أ�سلوب �صحفي ومرتبة زمني ًا من الأحدث �إلى الأقدم ،ت�صاحبها �آلية لأر�شفة
املدخالت القدمية ،ويكون لكل مدخل منها عنوان �إلكرتوين دائم ال يتغري منذ حلظة
ن�شره على ال�شبكة ،والتدوينات قد تكون �أخبارا �أو مقاالت تنطوي على �آراء ووجهات
نظر ،وقد تكون ت�سجيال لوقائع ويوميات �صاحب املدونة ،لذلك هي �أقرب ما تكون �إلى
ال�صحيفة الإليكرتونية (.)1
الن�ش�أة والتطور:
بد�أت املدونات على �شكل يوميات لأول مرة عام  1996من قبل بع�ض الأ�شخا�ص
(.Htt://www.plogpost.com )1
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ممن لديهم ملكة الت�أليف  -وال ي�ستطيعون ن�شر �أعمالهم يف ال�صحف  -بالكتابة عن
حياتهم واهتماماتهم ال�شخ�صية ،ويف عام  1999وما بعده بد�أت يف االنت�شار على نطاق
وا�سع ،مما جعل ال�شركات العاملة يف جمال التكنولوجيا وال�شبكات الإليكرتونية ت�سعى
�إلى تطوير �آليات التدوين فظهرت برجميات �إن�شاء املدونات مثل (Live Journal,
 )Word Pressو�أ�صبح با�ستطاعة املدونني ا�ستخدام �آليات البحث التي تربطهم مع
�آخرين لهم نف�س االهتمامات مما زاد من وترية االنت�شار.
وبد�أت مدار�س ال�صحافة املعروفة يف الواليات املتحدة الأمريكية ب�إجراء البحوث
والدرا�سات حول التدوين وفنونه وتقنياته ،ومالحظة الفوارق بني ال�صحافة واملدونات.
يف ع��ام � 2002أ�صبحت امل��دون��ات و�سيلة معتمدة لن�شر الأخ�ب��ار وم�صدر ًا لها،
ي�ستخدمها ال�سا�سة واملر�شحون يف االنتخابات للتعبري عن الآراء حول ق�ضايا عديدة
ذات م�سا�س بحياة النا�س ،كما ا�ستخدمها ال�صانعون والتجار كو�سيلة للدعاية التجارية.
ويف  2003ذاع �صيت املدونات النت�شار املواقع ال�شخ�صية التي يتحدث فيها �أ�صحابها
عن جتاربهم ال�شخ�صية و�آرائهم يف خمتلف املو�ضوعات ،و�أحيان ًا يف مو�ضوع متخ�ص�ص
واحد ،و�أخذت منحى جديد ًا عندما �سمحت للجمهور بتعليقات �سريعة على الأحداث
املتلفزة مك ِّونة بذلك ما ي�سمى بـ (التدوين احلي) الذي ي�شبه منط النقل التلفزيوين
احلي للأحداث والأخبار ،ويكفي �أن الكاتب ال�صحفي الكبري حممد ح�سنني هيكل قال
يف �إح��دى حلقات برناجمه « مع هيكل « على قناة اجلزير الف�ضائية �أنه واظب على
متابعة مدونة م�صرية بعنوان بهية ،وكان يعرف منها �أخبار م�صر �أوال ب�أول قبل �أن يقر�أ
�صحف ال�صباح (.)1
يف �سنة  2004دخلت كلمة ( )blogيف قامو�س  Websterو�أ�صبحت من مفردات
اللغة الإنكليزية ،كما �أ�صبحت املدونات ظاهرة عامة بان�ضمام العديد من م�ستخدمي
الإنرتنت �إلى �صفوف املدونني وقرائها.
وع ِر َف عام  2005بعام املدونات عندما خ�ص�صت �صحيفة اجلارديان الربيطانية
ُ
( )1حممد ح�سنني هيكل :مبارك وزمانه ..ماذا جرى يف م�صر ولها ،القاهرة ،دار ال�شروق� ،2012 ،ص. 504
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ال�صفحة الثانية منها لن�شر يوميات عن املدونات ،ويف عام � 2006أن�ش�أت هيئة الإذاعة
الربيطانية ( )BBCمدونات ملحرريها.
وبعد انت�شارها و�شهرتها الوا�سعة �أ�صبحت تو�صف ب�أنها ثاين ثورة يف الإنرتنت
بعد الربيد الإلكرتوين .ولعل من �أ�سباب �شهرتها و�سرعة انت�شارها متيزها بالتفاعلية،
والو�صول املبا�شر �إليها من قبل امل�ستفيدين منها ،وت�شكيل املجموعات الإليكرتونية،
و�ساحات احلوار واملنتديات الثقافية بني حمرريها وق ّرائها ،وذلك ب�صورة �أكرث فعالية
من و�سائل االت�صال الأخ��رى ،ف�ض ًال عن توفر �سجل �أر�شيفي للمواد املتاحة فيها يتم
الو�صول �إليه ب�سهولة وي�سر �أكرث من غريه من الأ�ساليب ،كما �أنها تتيح للقارئ التعليق
واملداخلة على الأخبار واملواد املن�شورة �سلب ًا �أو �إيجاب ًا دون عوائق حتد من حرية التعبري
مع ثقته ب�أن ر�أي��ه �سوف ُين�شر بالكامل دون التدخل من �صاحب املوقع بالتحريف �أو
احلذف ،و�أن ب�إمكان جميع الزوار الإطالع على ما يقوله.
ومن وجهة نظر املدونني ف�إن املدونات تن�ش�أ لأجل الن�شر املهني �أو ال�شخ�صي �أو
ملجرد توفرياملعلومات� ،أما من وجهة نظر امل�ستفيدين منها فهي لأجل �سد احلاجات
ال�شخ�صية �أو املهنية.
وتتنوع مو�ضوعات امل��دون��ات ب�ين ال�سيا�سية والع�سكرية والإع�لام�ي��ة والأدب�ي��ة
والتكنولوجية ...الخ .كما قد تركز على مو�ضوعات متخ�ص�صة للغاية ت�صل �إلى اخلياطة
والطبخ و�إ�صالح ال�سيارات.
لقد �أثارت املدونات ت�سا�ؤالت عدة حول جدية هذه الظاهرة وت�أثرياتها امل�ستقبلية
على و�سائل الإعالم وبالتحديد خالد عبد الف�ضيل وح�سني عبد الواحد :حمتوى املدونات
العربية قبل وبعد ثورات الربيع العربي ،القاهرة ،دار حور�س للطباعة والن�شر،2012،
�ص .263
ال�صحافة الورقية ،و�إزاء ذلك قامت الأخرية ب�إن�شاء مواقع �إلكرتونية لها ل�ضمان
عدم ت�سرب ق ّرائها ،وحفاظ ًا على م�ستوى العوائد املالية للإعالنات التي ت�شكل مورد ًا
كبري ًا.
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ووجود برجميات التدوين خلق ما ميكن ت�سميته بـ (ثقافة املدونات) كثقافة جديدة
جمعت الآالف من م�ؤلفي املدونات وق ّرائها مع ًا .ت�سمح هذه الربجميات (Blogging
 )Softwareب�إن�شاء املدونات دون احلاجة �إل��ى الإمل��ام الكبري بلغة تهيئة الن�صو�ص
املرتابطة� ،أو العمل مع مناذج عنكبوتية معقدة ،فهذه الربجميات �سهلة اال�ستخدام
وم�صممة لتحديث ال�صفحات ب�صورة م�ستمرة ،ويتيح موفرو هذه اخلدمة �آليات �أ�شبه
بواجهات الربيد الإلكرتوين حيث ميكن ل�صاحب �أي مدونة ن�شر ما يريد من تدوينات
مبجرد تعبئة النموذج اخلا�ص بالتدوينة ،بل وتنقيحها �أو �إلغائها فيما بعد �إذا �أراد،
و�إتاحة الفر�صة للتفاعل بني حمرري املدونات والزائرين من خالل التعليق على مدخالت
املدونة.
�إن ابرز اخلــــدمات والربجميات اخلـــــا�صة بالتدوين هي تلــــك التي يقدمها
( )Googleعلى امل��وق��ع ( )com.blogger.wwwو()www.wordpress.com
ون�سخته العربية (.)www.wordpress-ar.sourceforge.net
الدور الإعالمي للمدونات:
بد�أت املدونات حتدث �أثر ًا �شديدا يف احلياة العامة للمجتمعات على عدة �أ�صعدة
�سيا�سية واجتماعية وثقافية و�إعالمية ،وذل��ك من خالل ن�شرها الأخبار والتقارير
ال�صحفية حول �أخطاء ال�سيا�سيني ،ونقل وتبادل والآراء وعر�ض الإعالنات التجارية،
�إذ �أ�صبحت يف هذا املجال و�سيلة فعالة ت�ستفيد منها ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والأفراد
يف الرتويج والإعالن عن منتجاتها وخدماتها ،ويف هذا ال�صدد �أكد عدد من �أ�صحاب
ال�شركات العمالقة �أن املدونات كان لها الت�أثري الأكرب يف تنميتها ،ت�أثري يف �إبهاره فاق
�إبهار و�سائل الإعالن التقليدية ،وبهذا دخلت املدونات عامل الدعاية والإعالن �ش�أنها
�ش�أن و�سائل الإعالم الأخرى املقروءة واملرئية وامل�سموعة ،وحمرروها �أ�صبحوا فاعلني
على نحو متزايد و ُي ْنظر �إليهم الآن على �أنهم جزء من الإعالميني الذين يعملون يف
الو�سائل الإعالمية الرئي�سية ،ويعاملون ك�صحفيني.
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والتدوينة الواحدة ميكن �أن ت�شتمل على اخلرب املوثق بال�صور ولقطات الفديو
الق�صرية والروابط املتعددة التي ت�ؤدي �إلى م�صادر �إلكرتونية �أخرى على الويب ،ونظر ًا
للدور الإعالمي الذي تقوم به املدونات قام احلزب اجلمهوري وحزب املحافظني خالل
االنتخابات الأمريكية يف �أعوام  2004و  2008و  2012بن�شر مواد �صحفية من خاللها
كنوع من االعرتاف بدورها والإقرار بت�أثريها.
�إن هذا يعد م�ستوى جديد ًا من الت�أثري وامل�صداقية للمدونات ،كما �أن العديد من
املدونني بد�أوا مراقبة عمل ال�صحفيني التقليديني يف جوانب االنحياز وعدم الدقة ون�شر
ذلك يف املدونات حماولني �إلقاء ال�ضوء عليه وتقوميه ،وبالرغم من ذلك كله ,ف�إن
املدونات ال تخلو من امل�شاكل التي تقود يف بع�ض الأحيان �إلى الق�ضاء ج ّراء ن�شر معلومات
خا�صة �أو غري �صحيحة �أو ممار�سة عمليات الت�شهري .ففي بريطانيا على �سبيل املثال
�أ�شارت �إحدى املدونات �إلى �سيا�سي معني و�صفته ب�أنه نازي ،وا�ستطاع ذلك ال�سيا�سي �أن
يعرف �صاحب املدونة ورفع دعوى �ضده وح�صل على غرامة مع
م�صاريف الدعوة ،ويف الكيان الإ�سرائيلي وافق الكني�ست يف �شهر فربايرعام 2012
على قانون يق�ضي بتغرمي كل من ُي�ش ِّهر ب�شخ�صية عامة من خالل املدونات والفي�س بوك
�أو �أي موقع �آخر ما يعادل � 600ألف يورو وهي غرامة مبالغ فيها لردع امل�سيئني (.)1
معايري املدونة الناجحة :من وجهة نظر خرباء و�أ�ساتذة الإعالم واملدونني وبعد
ا�ستطالع �آراء ق ّراء املدونات ف�إن املدونة الناجحة يجب �أن يتوفر فيها الآتي:
 حمتوى منظم على �شكل مداخالت م�ستقلة ي�شتمل كل منها على ن�ص وروابط متعددةمتاحة جميعها يف ت�سل�سل زمني من الأحدث �إلى الأقدم.
 تاريخ لكل مداخلة بحيث يعرف امل�ستفيد متى مت تدوين هذا املدخل على وجه التحديد. �سجل �أر�شيفي جلميع املداخالت ال�سابقة ،بحيث ميكن الو�صول �إليها ب�سهولة من قبلالزائرين.
( )1ندى بدر :املدونات ،بريوت ،النه�ضة للن�شر� ،2013،ص . 8
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 �إتاحة الفر�صة للآخرين لإبداء الر�أي يف م�ضمون التدوينة. االبتعاد عن املط اململ واالخت�صار املخل. كتابة املو�ضوعات الطويلة على �شكل فقرات ق�صرية. التحديث امل�ســــتمر ملحتــوى املدونات بحيــث ال مير �أ�ســـــبوع دون تدويـنــــة جديدة علىالأقـــــــــل.
 تفعيل خا�صية التعليقات على التدوينة وعدم غلقها �أمام الزائرين. ت�صنيف التدوينات وفق ًا لتق�سيمات مو�ضوعية تظهر على واجهة املدونة بحيث ي�ستطيعالزائر �أن ي�صل مبا�شرة �إلى الر�أي �أو املعلومة التي يريدها.
عنا�صر التدوينة
 -العنوان الرئي�سي �أو الثانوي للمدونة الواحدة.
 -ا�سم �أو لقب امل�ؤلف.
 الإ�شارة �إلى العنوان الإليكرتوين اخلا�ص ب�صاحب املدونة. عنوان التدوينة. -ن�ص التدوينة (املحتوى).
 -ت�سجيل التاريخ الذي مت فيه ن�شر التدوينة باليوم وال�شهر وال�سنة.
 ت�سجيل الوقت الذي ن�شرت فيه التدوينة والتعليقات املر�سلة عليها يف حالة توافرهابال�ساعة والدقيقة.،
 -روابط حتيل �إلى تدوينات �أخرى لها عالقة بالتدوينة �أو ت�شري �إليها.

- 176 -

�أنـــــــواع املــــــــدونات:
للمدونات �أن��واع عديدة وك��ل ن��وع يختلف عن غ�يره يف الطريقة التي تكتب بها
التدوينات:
 -1ح�سب نوع الو�سيلة :املدونات التي ت�شتمل على الفيديو ت�سمى مدونات فديوية ،والتي
ت�شتمل على روابط ت�سمى مدونات مرتابطة ،والتي ت�شتمل على �صور ت�سمى مدونات
�صور.
 -2ح�سب الطريقة :ميكن ت�صنيف نوع املدونات وفقا للطريقة التي كتبت بها ،فاملدونات
التي تكتب عن طريق املوبايل ت�سمى (.)Moblog
 -3ح�سب املو�ضوع :توجد مدونات للأخبار ،ومدونات للتكنولوجيا ،ومدونات للف�ضاء،
ومدونات للمو�سيقى ،ومدونات للأفالم ،و�أخرى للأدب ،وللفنون ،ال�صحافة والإعالم،
واخلياطة ،وال�صيد وع�شرات بل مئات من املو�ضوعات واالهتمامات ،لدرجة �أن �أي
�شخ�ص مهما تكن اهتماماته �سيجد مدونات تهمه.
 – 4ح�سب الربح :فالتجارية هي التي تهدف �إلى الربح مقابل ما تقدمه من خدمات،
واملجانية ال تبتغي �أية عوائد.
خام�سا – �شبكات التوا�صل االجتماعي:
في�س بوك ( face bookمتو�سط  15مليار �إر�سال وتعليق وم�شارك و�إعجاب يوميا)
يف �صباح يوم اخلمي�س الثاين والع�شرين من �شهر نوفمرب عام  2011ن�شرت نا�شطة
�إعالمية ت�سمى راندا كحلة على ح�سابها يف الفي�س بوك خربا مفاده �أن الرئي�س امل�صري
(ال�سابق) حممد مر�سي �سوف ي�صدر اليوم جمموعة من القرارات الهامة جدا ،وظه ًرا
ذكرت �أن من بني القرارت قرار يتعلق بالنائب العام و�آخر بالد�ستور ،ومل تكن و�سائل
الإعالم االحرتافية املحلية �أو العربية �أو الدولية على علم بهذه القرارات ومل يخطر
ببالها �شيء من هذا القبيل! ،وعند ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء و�ضع التليفزيون امل�صري
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خربا عاجال ن�صه :قرارات رئا�سية هامة بعد قليل ،وراحت املحطات ووكاالت الأنباء
العربية والعاملية تتناف�س يف نقل اخلرب �إلى كل �أنحاء الدنيا.
وبعد حوايل ن�صف �ساعة خرج املتحدث با�سم رئا�سة اجلمهورية الدكتور يا�سر علي
ليعلن هذه القرارات الهامة التي ده�ش من قوتها اجلميع ،وكانت تعترب �أقوى قرارات
الرئي�س ال�سابق منذ توليه املن�صب ومن بينها� :صدور �إعالن د�ستوري جديد ،ومد عمل
اللجنة الد�ستورية ملدة �شهرين �إ�ضافيني ،وحت�صني اللجنة وجمل�س ال�شورى من احلل،
وعدم جواز الطعن على ق��رارات رئي�س اجلمهورية ،وتعيني نائب عام جديد وحتديد
مدته ب�أربع �سنوات ،وهذا يعني �إقالة النائب العام ال�سابق امل�ست�شار حممود عبد املجيد.
وقعت هذه الأنباء على عدد من القوى ال�سيا�سية كال�صاعقة فا�شتعلت املظاهرات
واالحتجاجات وامتدت لأول مرة �إلى الق�صر اجلمهوري «ق�صر االحتادية» ولقي عدد من
املتظاهرين م�صرعه يف املواجهات التي ا�ستمرت عدة �أيام.
�إذن كان الفي�س بوك هو �صاحب ق�صب ال�سبق يف هذا اخلرب الهام جدا مما ي�ضعه
يف قائمة �أقوى �شبكات الإعالم يف �سرعة ن�شر الأخبار.
يعترب موقع “في�س بوك  ”Facebookال��ذي �أ�س�سه “مارك زوك��ر بريغ
 ”Zuckerbergواحد ًا من �أهم مواقع التوا�صل الإجتماعي ،وهو ال ميثل منتدىً اجتماعي ًا
فقط ،و�إمنا �أي�ضا قاعدة تكنولوجية �سهلة ب�إمكان �أي �شخ�ص �أن يفعل بوا�سطتها ما
ي�شاء.
Mark

مينح املوقع مل�شرتكيه �سبعة �أنظمة تطبيق على اجلهة الي�سرى لل�صفحة الرئي�سية
له ،وهي ملف ال�صور ،وملف املذكرات ،وملف املجموعات ،وملف الأح��داث ،وملف
الر�سائل ،ملف الت�سوق ،ملف الفيديو.
ويتيح الفي�س بوك �أي�ضا عددا من املزايا مثل نظام “ ”I Likeوالذي ي�سمح بالعثور
على �أ�شخا�ص لهم نف�س الإهتمامات ،و�سمة الـ “� ”Wallأو لوحة احلائط وهي عبارة
عن م�ساحة خم�ص�صة يف �صفحة امللف ال�شخ�صي لأي م�ستخدم بحيث تتيح للأ�صدقاء
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�إر�سال الر�سائل املختلفة �إلى هذا امل�ستخدم و�سمة الـ “� ”Pokesأو النكزة افرتا�ضية
لإثارة الإنتباه �إلى بع�ضهم البع�ض وهي عبارة عن �إ�شعار يخطر امل�ستخدم ب�أن �أحد
الأ�صدقاء يقوم بالرتحيب به ،و�سمة الـ “� ”Photosأو ال�صور وهي متكن امل�ستخدمني
من حتميل الألبومات وال�صور من �أجهزتهم �إلى املوقع ،و�سمة فيديو  vedioوتتيح تنزيل
مقاطع فيديو على مواقعهم ،و�سمة الـ “� ”Statusأو احلالة وتتيح للم�ستخدمني �إمكانية
�إبالغ �أ�صدقائهم ب�أماكنهم وما يقومون به من �أعمال يف الوقت احلايل ،وجدير بالذكر
�أنه ميكن م�شاهدة لوحة احلائط اخلا�صة بامل�ستخدم لأي �شخ�ص ميكنه م�شاهدة امللف
ال�شخ�صي لهذا امل�ستخدم ،وفق ًا لإعدادات اخل�صو�صية.
ومع مرور الوقت بد�أ “الفي�س بوك” يف �إ�ضافة العديد من ال�سمات اجلديدة �إلى
املوقع ،ففي � 6سبتمرب من عام  2006مت الإعالن عن �سمة “� ”News Feedأو التغذية
الإخبارية ،وهي تظهر على ال�صفحة الرئي�سة جلميع امل�ستخدمني ،حيث تقوم بتمييز بع�ض
البيانات مثل التغيريات التي حتدث يف امللف ال�شخ�صي ،وكذلك الأحداث املرتقبة و�أعياد
امليالد اخلا�صة ب�أ�صدقاء امل�ستخدم ،وقد �أثارت هذه ال�سمة يف بداية الأمر حالة من
الإ�ستياء بني م�ستخدمي الفي�س بوك حيث �شكا البع�ض من �سوء التنظيم وكرثة البيانات
غري املرغوب فيها ،بينما عرب البع�ض الآخر عن خماوفهم من �أن ي�ؤدي ذلك �إلى �سهولة
تعقب الآخرين لأن�شطتهم ال�شخ�صية (مثل التغريات التي تطر�أ على عالقاتهم والأحداث
املختلفة واملحادثات التي يتبادلونها مع الآخرين) ،ورد ًا على تلك احلالة من الإ�ستياء
قدم “زوكربريج” اعتذاره عن �إخفاق املوقع يف تقدمي �سمات منا�سبة ميكن تخ�صي�صها
على نحو يحفظ خ�صو�صية الأفراد ،ومنذ ذلك احلني �صارت لدى امل�ستخدمني القدرة
على التحكم يف نوع البيانات التي ميكن تبادلها مع الأ�صدقاء ب�صورة تلقائية ،وف�ض ًال عن
ذلك ف�إنه ميكن للم�ستخدمني منع �أ�صدقائهم من م�شاهدة التحديثات التي تطر�أ على
�أنواع حمددة من الأن�شطة التي يقومون بها مثل التغيري يف امللف ال�شخ�صي �أو الر�سائل
املكتوبة على لوحات احلائط اخلا�ص بهم وللأ�صدقاء الذين متت �إ�ضافتهم م�ؤخر ًا ،ويف
يوليو من عام � ،2007أتاح الفي�س بوك امكانية �إر�سال ر�سائل مرفقة تت�ضمن �أي �شيئ �إلى
لوحة احلائط ،الذي كان مقت�صر ًا من قبل على املحتويات الن�صية فقط.
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ومن �أ�شهر التطبيقات على موقع “الفي�س بوك” تطبيق “ ”Photosحيث ُ ّميكن
امل�ستخدمني من حتميل كم هائل من ال�صور �إلى املوقع ،مقارنة باملواقع الأخرى التي
تقدم خدمات ا�ست�ضافة ال�صور ،مثل موقعي “فوتوباكيت” و “فلكر” اللذين ي�ضعان
حد ًا لعدد ال�صور التي ي�سمح للم�ستخدم بتحميلها ،ويف املا�ضي كان عدد ال�صور التي
ميكن للم�ستخدمني حتميلها على املوقع يقت�صر على � 60صورة للألبوم الواحد ،وعلى
الرغم من ذلك فقد ذكر بع�ض امل�ستخدمني �أنه ميكنهم �إن�شاء البومات بحد جديد
لل�صور قد ي�صل الى � 200صورة ،وحتى الوقت الراهن مل يتمكن �أحد من حتديد ال�سبب
وراء �إمكانية حتميل بع�ض الأع�ضاء لعدد ي�صل �إلى � 200صورة للألبوم ،يف حني ال
ميكن للآخرين القيام بذلك ،وميكن �ضبط �إعدادات اخل�صو�صية للألبومات الفردية،
وبالتايل احلد من جمموعات امل�ستخدمني الذين ميكنهم م�شاهدة البوم معني.
كما مت تقدمي �سمة � Facebook Notesأو تعليقات “الفي�س بوك” يف  22من �شهر
�أغ�سط�س لعام 2006م ،وهي �سمة متعلقة بالتدوين ت�سمح ب�إ�ضافة العالمات وال�صور
التي ميكن ت�ضمينها ،وقد متكن امل�ستخدمون يف وقت الحق من جلب املدونات من مواقع
“زاجنا” و “اليف جورنال” و “بلوجر” وغريها من املواقع الأخرى التي تقدم خدمات
التدوين.
ويف  7ابريل � 2008أ�صدر الفي�س بوك تطبيق �إر�سال ر�سائل فورية �إلى �شبكات
الإت�صال با�ستخدام برنامج “ ”Cometواطلق عليه ا�سم “ ”Chatويوفر هذا التطبيق
للم�ستخدمني �إمكانية التوا�صل مع �أ�صدقائهم ،وهو ي�شبه يف وظيفته برامج �إر�سال
الر�سائل الفورية املوجودة على �سطح املكتب.
ويف  8فرباير عام � 2007أطلقت �سمة “ ”Giftsوالتي تتيح للم�ستخدمني �إر�سال
هدايا افرتا�ضية �إلى �أ�صدقائهم تظهر على امللف ال�شخ�صي للم�ستخدم الذي يقوم
با�ستقبال الهدية ،وتكلف الهدية الواحدة  1.00دوالر ،وميكن �إرفاق ر�سالة �شخ�صية
معها .ويف  14مايو من عام � ،2007أطلق “الفي�س بوك” �سمة “� ”Marketplaceأو
ال�سوق الذي يتيح للم�ستخدمني ن�شر �إعالنات مبوبة جمانية.
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ويف  20يوليو من عام  2008قدم “الفي�س بوك” �إمكانية “”Facebook Beta
وهي عبارة عن �إعادة ت�صميم مبتكرة لواجهات الإ�ستخدام اخلا�صة مب�ستخدميه على
�شبكات حم��ددة ،كما مت دمج �سمتي “ ”Mini-Feedو” ،”Wallومت ف�صل امللفات
ال�شخ�صية �إلى �أج��زاء ذات عالمات تبويب ،كما مت بذل جهد بالغ من �أجل التو�صل
�إل��ى �شكل �أك�ثر تنظيم ًا ،وبعد �أن كانت حرية الإنتقال �إل��ى الإ��ص��دار اجلديد متاحة
للم�ستخدمني يف بادئ الأمر ،ف�إن “الفي�س بوك” بد�أ يف �إحالة امل�ستخدمني �إلى هذه
الن�سخة اجلديدة اعتبار ًا من �سبتمرب 2008م (.)1
تويرت ( twitterمتو�سط  12مليار تغريدة يوميا)
يف انتخبات الرئا�سة الأمريكية عام  2008التي تناف�س فيها باراك �أوباما من احلزب
الدميوقراطي وجون مكني من احلزب اجلمهوري ،جتاهل �أوباما ال�صحافة والإذاعة
والتليفزيون ًّ
وف�ضل موقع تويرت ليعلن من خالله اختياره جلوي بايدن كنائب له ،وقد
كان على �صواب فما هي �إال ثوان معدودة حتى ا�ستقبل مئات الآالف من التعليقات وردود
الأفعال على اختياره ،ومن هنا ت�أكدت قوة تويرت ك�إحدى و�سائل االت�صال والتوا�صل
االجتماعي اجلديدة والقوية ،لكن ما معنى كلمة تويرت وما عالقتها بالتوا�صل ؟.
عندما ذاعت �شهرة تويرت �أعرب كثري من م�ستخدمي الإنرتنت عن جهلهم معنى
الكلمة ومنهم وزيرة اخلارجية الأمريكية هيالري كلينتون التي قالت �أمام عد�سات
التليفزيون �ضاحكة�« :أنا ال �أعرف ماذا تعنى كلمة تويرت « يف حني �أن املعنى وا�ضح جدا،
لكن هذا يحدث دائما يف بداية �شيوع م�صطلحات غري متداولة من قبل.
كلمة � twitterإجنليزية وتعني بالعربية الطائر عندما يغرد �أو عندما يطلق زقزقات
ق�صرية �أي �أ�صوات متقطعة� ،أو عندما يطعم فراخه ،وتطلق كذلك على الرجل عندما
( )1عبا�س م�صطفى �صادق :ال�شبكات االجتماعية ..هل هي بديل للتوا�صل التقليدي ؟ ،بحث حول تاريخ ودور �شبكات التوا�صل
االجتماعي ،من�شور يف جملة �إذاعة وتلفزيون اخلليج ،جهاز �إذاعة وتلفزيون اخلليج ،العدد ،85جمادى الآخرة  1432هـ  -مايو
 2011م� ،ص  .52 – 49وينوه امل�ؤلف �أنه اعتمد يف احلديث عن �شبكات التوا�صل االجتماعي على هذا البحث ب�شكل �أ�سا�سي
كونه بحثا وافيا ودقيقا واقتب�س منه كثريا.
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ميزح �أو ي�ضحك �ضحكا خفي�ضا وق�صريا �أو عندما مي�شي ببطء وهدوء ،وهناك عالقة
بني هذا املعنى وبني طبيعة التدوين على �شبكة تويرت فهو موقع �شبكات اجتماعية يقدم
خدمة تدوين ق�صري وم�صغر ال ت�سمح مل�ستخدميه �إال ب�إر�سال حتديثات و�إن �شئت قل
تغريدات  Tweetsعن حالتهم بحد �أق�صى  140حرفا للر�سالة الواحدة� ،إذن يعترب
تويرت موقعا للتدوين امل�صغر .Micro Blogging
ظهر املوقع يف يناير عام  2006كم�شروع تطوير بحثي �أجرته �شركة
الأمريكية يف مدينة �سان فران�سي�سكو ،ويف �أكتوبر من نف�س العام �أطلقته ر�سمي ًا
للم�ستخدمني ب�شكل عام ،و�أخذ املوقع يف االنت�شـــار كخدمة جــديدة على ال�ساحة يف عام
� 2007سمح للم�ستخدمني بتقدمي التدوينات امل�صغرة ،وملا ر�أت ال�شركة �إقباال كبريا عليه
�أدركت �أنه ميكن �أن يكون م�شروعا �ضخما يدر ربحا وفريا فقامت يف �أبريل  2007بف�صل
اخلدمة عن ال�شركة وحتويله �إلى �شركة جديدة با�سم .Twitter

Obvious

ويف مايو  2008قـــام املوقع بتقدمي خدمة � Twitter Statusأو حـــالة تويرت ملتـــابعة
�أي م�شكلة حتدث مع املـــوقع وتبليغ امل�ستخدمني بوقــــت عـــودة املوقــع للعمــــل �إذا توقف
. http//:status.twitter.com
ميكن للم�ستخدمني اال�شرتاك يف تويرت ب�شكل مبا�شر عن طريق ال�صفحة الرئي�سية
للموقع مثلما يتم �إن�شاء ح�ساب على الفي�س بوك ،وبذلك يتكون لديهم ملف �شخ�صي
با�سم احل�ساب ،حيث تظهر �آخر التحديثات برتتيب زمني.
تدور التحديثات حول ال�س�ؤال «ماذا تفعل الآن؟»  What are you doingوالتي
ال تتجاوز  140حرفا .وبعد �أن يقوم امل�ستخدم بتحديث حالته تر�سل التحديثات �إلى
امل�سجلني لديه ك�أ�صدقاء.
كما يتم التوا�صل فيها بني الأع�ضاء بعدة و�سائل ،و�أهمها ما يقدمه املوقع من
التوا�صل عن طريق ر�سائل اجلوال الق�صرية  ،SMSوبرامج املحادثة كـ Messenger
 MSNو�أي�ضا  Yahoo Messengerوكذلك  ،Google Talkوعن طريق املوقع مبا�شرة.
ومما مييز املوقع عن غريه توفري و�سيلة لن�شر املحتويات يف ملفات ميكن قراءتها
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من خالل برنامج ي�سمى  ،RSSوتعترب هذه الأحرف الثالثة اخت�صارا لـعبارة Really

 Simple Syndicationوتعني باللغة العربية “تب�سيط حقيقي ملا تن�شره و�سئل الإعالم
حول العامل” �أواخت�صارا لعبارة  Rich Site Summaryوتعني باللغة العربية موجز
املواقع الغنية بالعلومات “وللتمتع بهذه اخلدمة البد من توفري برناج ،RSS reader
ت�سمح لك هذه اخلدمة باحل�صول على �آخر الأخبار فور ن�شرها على املواقع التي تف�ضلها
على �شبكة الإنرتنت ،فعو�ض ًا عن فتح �صفحات املواقع والبحث عن �آخر الأخبار الواردة
فيها ف�إن خدمة  RSSجتعلك على �إطالع ب�آخر الأخبار واملوا�ضيع على تلك املواقع فور
ورودها.

وملزيد من التب�سيط والتو�ضيح تخيل �أن��ك تود مطالعة ما تن�شره ثالث �صحف
يومية وجملة �أ�سبوعية وثالث جمالت �شهرية بعينها ،وتتابع برامج قنوات اجلزيرة
والعربية وال�سي �إن �إن والبي بي �سي ،لكن ال وق��ت لديك ملتابعة كل �شيء يف هذه
ال�صحف وامل�ج�لات ،وال تتمكن من م�شاهدة كل ما تعر�ضه ه��ذه القنوات ،فلديك
عمل وم���س��ؤول�ي��ات وحت��ب اخل ��روج للتنزه ب�ين ح�ين و�آخ���ر� ،أل�ي����س م��ن اجلميل �أن
ي�أتي �أحدهم ويلخ�ص لك حمتويات املجالت وال�صحف وال�برام��ج ،ويعطيك نبذة
�سريعة عنها و�أنت تختار ما ت�شاهده �أوتقر�أه  .هذا بال�ضبط ما توفره تقنية .RSS
�إنها توفر الوقت ،فل�ست بحاجة للنظر يف كل هذه ال�صفحات �أو الربامج� ،أو بحاجة �إلى
زيارة كل موقع ،بل كل موقع يعر�ض عليك عناوينه و�أنت تختار ما تقر�أ وما ترتك.
القى تويرت ا�ستح�سان املاليني من امل�ستخدمني والعديد من ال�شركات العاملة
يف جمال الإعالم والإنرتنت وبالرغم من تكوين خدمات �أخرى مناف�سة لتويرت �إال �أن
امل�ستخدمني قد ارتبطوا بعالقة وثيقة معه ترغمهم على ا�ستخدامه وال يوجد رئي�س دولة
�أو زعيم �سيا�سي �أو رمز ثقايف يعرف للإعالم الرقمي قدره �إال وله ح�ساب على تويرت
والفي�س بوك.
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يوتيوب  ( You Tubeمتو�سط  4مليارات م�شاهدة يف اليوم )
اليوتيوب بات بكل معنى الكلمة �أر�شيف احلياة امل�صور بوا�سطة الفيديو والوثيقة
التي ي�صعب الت�شكيك يف �صحتها ،واملعلومة امل�ؤكدة التي ال يختلف اثنان على دقتها،
�إنه الربهان ال�ساطع والدليل القاطع بال�صوت وال�صورة على وقوع الأحداث والإدالء
بالت�صريحات وتغيري املواقف والتحوالت.
با�سم يو�سف مذيع م�صري ذاع��ت �شهرته وفاقت �شهرة من �سبقوه يف جمال
الإعالم بع�شرات ال�سنني العتماده على اليوتيوب يف ك�شف �أكاذيب ال�سا�سة والإعالميني
الذين عملوا طويال ك�أبواق لنظام الرئي�س امل�صري ال�سابق ح�سني مبارك ،لقد اعتمد
يف برناجمه ال�ساخر «با�سم يو�سف �شو» على العودة �إلى املوقع لي�ستدعي منه مقاطع
فيديو توثق مواقف وت�صريحات لبع�ضهم يف املا�ضي تناق�ض ت�صريحاتهم ومواقفهم
يف احلا�ضر ،ليك�شف للر�أي العام كم �أن ه�ؤالء جتردوا من ال�صدق واعتادوا الكذب
والنفاق.
ب��د�أ با�سم يو�سف الطبيب املتخ�ص�ص يف اجلراحة تقدمي برناجمه ال�سيا�سي
ال�ساخر على �شبكة الإنرتنت بعد ثورة  25يناير من خالل عر�ضه على موقع يوتيوب لأول
مرة يوم  8مار�س  ،2011وبلغت م�شاهدات حلقاته �أكرث من  15مليون م�شاهدة ،التقطته
قناة �أون تي وبد�أت عر�ض الربنامج يف رم�ضان  1432هـ � -أغ�سط�س  2011م ،وحققت
من ورائه ن�سبة م�شاهدة عالية و�أرباحا طائلة كعوائد الإعالنات التي تدفقت عليها.
البطل احلقيقي هنا لي�س با�سم يو�سف ،لكنه اليوتيوب الذي ت�أ�س�س عام 2005
بكاليفورنيا ،ليحتل املرتبة الثالثة عاملي ًا من حيث معدالت الدخول عليه بعد الفي�س بوك
وتويرت ،فنحو45 مليون م�ستخدم يرتددون عليه يوم ًيا ،وي�شاهدون ملياري مقطع فيديو،
ويح ِّملون عليه ما يقرب من150 ال ًفا �إلى200 �ألف مقطع فيديو يوم ًيا ،حتى �أ�صبح �أيقونة
متكررة ك�أكرب ا�سم مطبوع على �أزرار احلوا�سيب (تريليون وخم�سمائة مليار �إدخال حتى
نهاية عام  )2012بح�سب تقرير الحتاد االت�صاالت العاملي.
ويقوم موقع «يوتيوب  »You Tubeعلى فكرة مبدئية هي :بث لنف�سك �أو ذع نف�سك
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« »Broadcast yourselfويو�ضع هذا ال�شعار يف ال�صفحة الأولى ،ويعترب �أهم مكان يف
�شبكة الإنرتنت للم�شاركة يف تقدمي خدمة الفيديو املجاين ال�شعبي� ،إذ ُحتمل عليه يوميا
�أفالم من �صنع الهواة حول العامل ،بع�ضها مت ت�صويره بكامريا جهاز الهاتف املحمول
لنقل حدث ما غريب �أو م�ضحك �أو مثري ،وكثري منها مت انتاجه لدواع فنية �أو �سيا�سية
�أو اجتماعية �أو جمالية� ،أو حتى لإي�صال ر�سالة �شخ�صية حول م�س�ألة ما تهم منتج
الفيلم ،ويت�ضمن املوقع �أنواع ًا ال ح�صر لها من الن�شرات الإخبارية والربامج وكليبات
الفيديو التلفزيونية والأفالم الغنائية امل�صورة ومدونات الفيديو اليومية �أو ما يطلق عليه
“الفيديو بلوغنغ .”VIDEOBLOGGING
ويعمل “يوتيوب” وفق املنظومة التالية:
•ي�ستطيع امل�ستخدمون حتميل وتبادل مقاطع الفيديو وت�سميتها يف جميع �أنحاء
العامل ،وت�صفح ماليني املقاطع الأ�صلية التي قام امل�ستخدمون الأع�ضاء بتحميلها.
•العثور على جماعات فيديو وااللتحاق بها ،وت�سهيل الإت�صال مع من لديهم نف�س
الإهتمامات ،والإ�شرتاك يف خدمة تبادل مقاطع الفيديو املق�صورة على الأع�ضاء،
وحفظ املقاطع املف�ضلة ،وو�ضع قوائم ت�شغيل املقاطع.
•دمج مقاطع الفيديو اخلا�صة بـ “يوتيوب” مع مواقع ال�شبكة التي ت�ستخدم تقنيات
حديثة مثل “�آي بي �آي” و�أي�ضا جعل مقاطع الفيديو عامة �أو خا�صة.
•ي�ستطيع امل�ستخدمون اختيار عر�ض مقاطعهم �أو م�شاركة �أ�صدقائهم وعائالتهم
فيها ب�صورة خا�صة عند التحميل.
•يحتوي املوقع على املقاطع الأحدث ،واحلا�صلة على �أعلى تقييم ،والتي حتظى
ب�أكرب قدر من النقا�ش ،والأكرث تف�ضي ًال ،والأكرث ات�صا ًال مبواقع �أخرى.
•ت�صنف مقاطع الفيديو �أي�ضا �إلى �أبواب خمتلفة من الكوميديا والفن والر�سوم
املتحركة �إلى العلوم والتكنولوجيا.
•�شعبية “يوتيوب” �أدت �إلى تكري�سه كمن�صة مل�ؤ�س�سات �إعالمية كربى ومنرب ًا
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للإعالنات الرتويجية� ،إذ ي�ؤ�س�س ملفهوم �إعالمي جديد هو ما يطلق عليه الرتويج
املتقاطع “ ”CROSS PROMOTIONب�صفقات تبادل منافع وتوزيع مقاطع
الفيديو عرب الإنرتنت� ،إذ تقوم هذه امل�ؤ�س�سات الإعالمية بعر�ض برامج ق�صرية
يف املوقع تت�ضمن �أخبار ًا ومقاطع فيديو ،وريا�ضة وترفيه كذلك ،و�أ�صبح و�سيلة
للرتويج للفرق املو�سيقية� ،إذ �سمح للمو�سيقيني امل�ستقلني بتقدمي من��اذج من
مقاطع م�صورة ومو�سيقية ي�صوت عليها فيما بعد جمهور يوتيوب(.)1
�إن منوذج «يوتيوب» هو واحد فقط من جمموعة كبرية من املواقع امل�شابهة والتي
تعتمد على توزيع مقاطع الفيديو ،وتوجد بع�ض املواقع العربية التي تفرد جانب ًا مل�شاركات
الفيديو مثل موقع «العربية نت» لكنها ال ت�صل الى احلجم الهائل الذي يحمله «يوتيوب»
من م�شاركات املقاطع امل�صورة ومن بينها الكثري من مقاطع الفيديو العربية (.)2
بات �إذن ملوقع اليوتيوب ح�ضو ًرا قو ًيا يف ال�ساحة الإعالمية ،ف�أ�سمه يرتدد �صداه يف
الكثري من الربامج ال�سيا�سية ،كبطل �أ�سا�سي يف العديد من الق�ص�ص اخلربية والفقرات
التليفزيونية والإذاعية واملو�ضوعات ال�صحفية ،وكم�صدر للأخبار واملعلومات والآراء.
وقد حتول يف الفرتة االخ�يرة �إل��ى ما ي�شبه الأر�شيف امل�صور لأه��م ما تعر�ضه
القنوات التلفزيونية ،وو�سيلة ات�صال جماهريية فائقة الذيوع ،فهو �أقرب �إلى تلفيزيون
النا�س ،واليكاد يحدث حدث يف العامل �إال وتر�صده كامريات م�ستخدمي اليوتيوب ،وما
�أن ي�سمع النا�س بهذا احلدث حتى يهرعوا للموقع بح ًثا عن تفا�صيله ،ف�أ�صبح �ساحة
مفتوحة للتعبريعن الآراء وتبادل املعلومات.
ومن ناحيتها بد�أت بع�ض القنوات التليفيزيونية يف تخ�صي�ص برامج خا�صة قائمة
أ�سا�سا على ما يتم بثه عرب اليوتيوب مثل برنامج وثائقية الويب web documentary
� ً
يف القناة الفرن�سية ،وكذلك تفعل قناة الـ .CNN
وقد تزايدت �أهمية اليوتيوب مع �إندالع �أحداث الربيع العربي ،حيث اعتمده الكثري
( )1هند حمدي :فيديو اليو تيوب ،م�سقط ،احلكمة للن�شر� ،2012 ،ص .119
()2عبا�س م�صطفى �صادق :مرجع �سابق.
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�سالحا معنو ًيا يف حتقيق مطالبهم وو�سيلة لتو�صيل �أ�صواتهم ل�شعوبهم،
من الثوار
ً
وف�ضحا للممار�سات التي تعمد ال�سلطات �إلى �إخفائها ،ف�ض ًال عن كونه �أداة مرتبطة
ً
باجليل اجلديد من ال�شباب .وبالرغم من الأهمية املت�صاعدة له ،فال تزال تثار حوله
العديد من الت�سا�ؤالت منها :ما �أ�سباب تغلغل موقع اليوتيوب يف الربامج ال�سيا�سية ؟،
وهل ميكن بناء برنامج �إعالمي �سيا�سي على �أ�سا�س فيلم ق�صري �أو لقطة �أو م�شهد يعر�ض
على هذا املوقع ؟ ،وما مدى م�صداقية مواده؟ ،وهل ميكن االعتماد على مادة �صحفية
و�إعالمية يقوم ب�إنتاجها هواة �أو �شهود يف م�سارح الأح��داث؟ ،وما هي �سيناريوهات
م�ستقبل اليوتيوب نف�سه كو�سيلة �إت�صال ؟.
واليويتوب يتطور مع تطور �شبكة الإنرتنت وتقدم برجمياتها ،وات�ساع رقعتها
و�إنت�شارها عامل ًيا وتزايد عدد م�ستخدميها ،وتطور بنيتها التحتية ،وتراجع �أ�سعار
التكنولوجيا ،وزيادة معدالت الإندماج بني و�سائل االت�صال ،وتزايد االعتماد على ما
يعرف بالويب  ،2وظهرت يف �إطار االنت�شار �أنوا ٌع وم�سمياتٌ جديدة من العمل ال�صحفي
مثل� :صحافة املواطن ،و�صحافة امل�شاركة ،و�صحافة الويب ،التي تتيح لأي مواطن
ممار�سة حقوقه الإعالمية يف �إر�سال وا�ستقبال ما يعن له من مواد و�أخبار و�آراء ،حتى
�أ�صبح من الي�سري تبادل الأخبار واملعلومات بني و�سائل االت�صال مبا يف ذلك املوبايل
اخلا�ص ،الذي يتيح التقاط ال�صور والفيديوهات وحتريرهما.
ولكل هذه املزايا واالعتبارات مل تتوقف ا�ستخدامات املوقع على الأفراد فقط لكنها
امتدت �إلى امل�ؤ�س�سات ،حتى �إن املحاكم رجعت �إليه للح�صول على �أدلة يف بع�ض الوقائع
والق�ضايا املنظورة �أمامها ،وكذلك جلان تق�صي احلقائق املكلفة بجمع املعلومات،
ومعنى هذا �أن هذه الهيئات الق�ضائية اطم�أنت �إلى �صدق ما هو من�شور يف املوقع وتيقنت
من �صحة الفيديوهات املحملة عليه� ،أي �أنه يتوفر فيها واحد من �أهم معايري اخلرب
ال�صحفي وهو ال�صدق.
ويتميز اليوتيوب مبقومات فريدة من نوعها تدعم مكانته كو�سيلة �إت�صالية من
بينها:
- 187 -

 �ضخامة م�ساحته التخزينية ،فال حدود لها. جمانيته ،فال�شركة الأم يف كاليفورنيا ال تتقا�ضى ر�سوما من امل�ستخدمني لكن حكوماتالدول هي التي فر�ضت ر�سوما على م�ستخدميه من مواطنيها ،ويف بع�ض الدول ي�صل
�سعر الدقيقة مقابل ا�ستخدام اليوتيوب ع�شرة �أ�ضعاف �سعر ا�ستخدام �أي موقع �آخر.
 �سهولة ربطه باملواقع واملدونات الإليكرتونية. �إمكانية ا�ستقباله على �أجهزة �إليكرتونية متعددة. تنوع وتعدد م�ستخدميه. كرثة خياراته ومواده. عدم وجود رقابة عليه�،إال فيما يتعلق ببع�ض اجلوانب الأخالقية �أحيا ًنا. ي�ستخدم كو�سيلة ت�سويقية و�إعالنية وترويجية. وي�ستخدم يف احلمالت االنتخابية مثلما فعل �أوباما �أثناء حملة الأنتخابات الرئا�سية،حيث خ�ص اليوتيوب ببع�ض �أخباره وخطبه ،قبل �أن يتم بثها عرب الو�سائل الأخرى،
ومثلما فعلت ملكة بريطانيا يف عام  2007ببث ر�سالتها ال�سنوية عربه ،وكذلك فعلت
هيالري كلينتون عند �إعالنها تر�شحها ل�سباق الرئا�سة.
 ي�ستخدم يف معرفة �آراء جماعات و�أفراد ي�صعب على و�سائل الإعالم التقليدية الو�صول�إليهم ،ف�ض ًال عن �أن م�ساحة احلرية التي يتمتع بها ت�سمح لو�سائل الإعالم بالتعرف
على وجهات نظر بديلة ومغايرة عما �ألفته.
ومن ثم تعددت العوامل التي دفعت بو�سائل الإعالم نحو �إيالء اهتمام متزايد لهذه
ال�شبكة ،حيث �سعى بع�ضها �إلى عقد اتفاقات مع املوقع لبث بع�ض املواد ،والقت�سام جزء
من الإيرادات ،كما بد�أ بع�ضها ي�شرتي م�ساحة على املوقع كمنرب �إ�ضايف له ،وقام البع�ض
الأخر بتخ�صي�ص مندوب �صحفي ملتابعة ما يبث عليه.
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ماي �سبي�س MY SPACE

ماي �سبي�س هو �أكرب موئل يف �شبكة الإنرتنت للتوا�صل الإجتماعي بني الأفراد ،يوفر
لهم �أركان ًا خا�صة لتقدمي ملحات من حياتهم ال�شخ�صية ،ومدوناتهم ،وجمموعاتهم،
و�صورهم ،ومو�سيقاهم ومقاطع الفيديو التي يعر�ضونها يف املوقع.
يحتوي ماي �سبي�س على حمرك بحث خا�ص ونظام بريد الكرتوين داخلي وقد
ت�أ�س�ست هذه اخلدمة يف يوليو  2003بوا�سطة توم �أندر�سن  Tom Andersonو كري�س
ديولف  Cris DeWolfeوفريق �صغري من املربجمني على خلفية جتربة �سابقة جرت يف
عام 1998م ،وكانت �أقرب لـ “ياهو” وهي حالي ًا جزء من امرباطورية ال�شركة الإعالمية
العمالقة “نيوز كورب” التي ميلكها روبرت مردوخ.
على موقع “ماي �سبي�س دوت كوم” ي�ستطيع النا�س من جميع �أنحاء العامل �صنع
ملفات الكرتونية عن حياتهم ،والإلتحاق مبجتمع خا�ص وحتديد مواعيد الإلتقاء،
والت�شابك املهني ،والرتويج للأعمال ،وم�شاركة الإهتمامات ،والعثور على �أ�صدقاء
الدرا�سة القدامى والأ��ص�ح��اب ،كما ميد املوقع م�ستخدميه مب�ساحة للخ�صو�صية
والإندماج الثقايف ،ويتحاور ماليني ال�شباب مع الإعالم من خالله ،ويعربون عن قيمهم
ال�شخ�صية والثقافية.
ي�ستطيع امل�ستخدمون �أي�ض ًا و�ضع امللف ب�صورة خا�صة ت�سمح فقط ملن دخلوا
“ك�أ�صدقاء” مب�شاهدة ال�صفحة ،وال يتطلب ذلك �سوى معرفة املعلومات الأ�سا�سية للغة
 ،HTMLالتي ت�ستخدم يف بناء �صفحات الإنرتنت كما يقدم �أي�ض ًا خدمة بحث داخلية
ونظام بريد �إلكرتوين داخلي.
فلكر Filcker

يعترب منوذج فلكر من �أهم تطبيقات �صحافة اجلمهور يف بعدها املتمثل يف توزيع
ال�صور ،وقد �أ�سهم املوقع خالل منا�سبات خمتلفة يف �أن يكون بديال حي ًا لوكاالت الأنباء،
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مثلما حدث ايام تفحريات قطارات الأنفاق يف لندن ،ويف �أحداث ت�سونامي.
“فلكر” موقع مل�شاركة ال�صور ،وحفظها وتنظيمها ،وه��و يعترب �أي�ض ًا منتدى
لهواة الت�صوير على الإنرتنت ،بالإ�ضافة �إلى كونه موقع ًا م�شهور ًا للت�شارك يف ال�صور
ال�شخ�صية ،ويتم ا�ستخدام املوقع من قبل املدونني من خالل �إعادة ا�ستخدام ال�صور
املوجودة فيه ،وقد �أخذ �شهرته من خالل ابتكاراته ك�إ�ضافة التعليقات  Commentsمن
قبل الزائرين وكلمات املفاتيح .Tags
مت تطوير موقع فلكر يف �سنة 2002م بوا�سطة �شركة “لودي كورب  Ludicorpيف
“فانكوفر” يف كندا وقامت ب�إطالق “فلكر” لأول مرة يف فرباير 2004م بعد �أن قامت
بت�أ�سي�س لعبة جماعية عمالقة على الإنرتنت ،ويف مار�س 2005م ا�شرتت �شركة ياهو
�شركة لودي كورب وفلكر.
وي�سمح املوقع مل�ستخدميه بتنظيم �صورهم كمجموعات �شخ�صية �أو جمموعات
عامة ت�شرتك يف �صفات معينة �أو كليهما مع ًا ،وي�ستطيع ال�شخ�ص �إ�ضافة ال�صورة �إلى
جمموعة �شخ�صية واحدة �أو �أكرث �أو عدم �إ�ضافتها ملجموعة مطلق ًا.
�أما برنامج املنظم فيقوم بتنظيم ال�صور املوجودة يف ح�ساب “فلكر” لي�سمح
للم�ستخدمني بتعديل كلمات املفاتيح ،وو�صف ال�صور ،وتنظيمها �أو �إ�ضافتها يف
جمموعات �شخ�صية ،ويف جمموعات عامة� ،أو على خريطة للعامل ،ولهذا ال�سبب ي�سهل
تعديل ال�صور كحزم.
ويوفر “فلكر” خدمة حفظ ال�صور ب�شكل عام للزائرين حيث ي�ستطيع �أي مت�صفح
للموقع م�شاهدتها� ،أو ي�ستطيع حممل ال�صور جعلها خا�صة فال تتوفر �إال ل�صاحب
احل�ساب �أو من ي�سمح هو لهم مب�شاهدتها ،وي�ستطيع امل�ستخدم عند حتميل ال�صور �أن
يحدد من ي�ستطيع م�شاهدة ال�صور �أو ال ،وال�صور اخلا�صة ي�شاهدها مالك احل�ساب
ب�شكل دائم ،ولكنه ي�ستطيع حتديد ال�صور امل�سموح م�شاهدتها للعامة �أو من يختارهم
هو ،واي�ض ًا ي�ستطيع امل�ستخدم م�شاركة ال�صور اخلا�صة يف املجموعات العامة لو �أراد
ذلك.
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ويحتوي موقع “فلكر” على خدمة “�آر �إ�س �إ�س” التي ت�سمح للمربجمني بتو�سيع
اخلدمات ،وي�ستطيع مالك احل�ساب �أن ي�ضيف �صور ًا من خالل الربيد الإلكرتوين ،عن
طريق املوقع ب�شكل مبا�شر �أو من خالل الهاتف النقال ذي الكامريا الرقمية ،كما يتم
ا�ستخدام موقع فلكر كموقع رئي�س لتخزين ال�صور من خالل الكثري من امل�ستخدمني
وب�شكل كبري ،خ�صو�ص ًا من املدونني ،كما ي�سمح �أي�ض ًا مل�ستخدميه ب�إ�ضافة ال�صور حتت
تراخي�ص معينة يقومون باختيارها (.)1
ان�ستجرام Instagram
ان�ستجرام  Instagramعبارة عن تطبيق ي�سمح للم�ستخدم ب�أخذ ال�صور و�إجراء
التعديالت عليها ح�سب الرغبة وامل�شاركة بها وتبادلها مع الأ�صدقاء عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي ،فقام ماليني امل�شرتكني حول العامل بالتقاط �صور فريدة لأح��داث هامة
وقعت �أمامهم بامل�صادفة تتوفر فيها كافة معايري ال�صورة ال�صحفية ،وح�سب �آخر
�إح�صائية يف �أول عام � 2013أنه ُي َح َّمل على املوقع  40مليون �صورة يف اليوم ،فتكونت
لأ�صحاب املوقع بالتايل ثروة هائلة ميكن �أن يفيدوا منها ماليا.
بد�أ تطوير هذا التطبيق يف عام  2010ب�شكل خا�ص لأجهزة �أبل املتعددة ،بهدف
تقدمي طريقة مبا�شرة مل�شاركة ال�صور امل��وج��ودة على الأجهز مع قائمة الأ�صدقاء
اخلا�صة على مواقع التوا�صل االجتماعي املختلفة ،و حني لقى رواجا بد�أ م�ؤ�س�سه كيفن
�سي�سرتوم تطوير ن�سخة �أخ��رى منه للعمل على الأجهزة التي تدار با�ستخدام نظام
الت�شغيل �أندرويد ،فلقي �شعبية كبرية حتى �أن �أكرث من مليون م�شرتك قام بتحميل هذا
التطبيق على �أجهزتهم خالل � 12ساعة فقط من طرحه.
بلغ عدد امل�شرتكني حول العامل يف نهاية عام  2012مائة مليون م�شرتك يتبادلون
ال�صور من خالل ح�ساباتهم عليه� ،أراد م�ؤ�س�سو املوقع اال�ستفادة ماليا ف�أعلنوا �أن ال�صور
( )1ا�ستخدام التطبيقات املختلفة التي تقدم خدمات جمانية للم�ستخدمني مثل الـ  20( whatsAppمليار �سالة يف اليوم)
واال�ستجرام لتبادل الر�سائل ،والـ  ،Tangoوالـ  Viberلالت�صاالت الهاتفية ،وغريها.
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املن�شورة على املوقع تعترب حقا من حقوقهم وبالتايل بيع ما ي�صلح منها ملن ي�شرتي من
و�سائل الإعالم وال�شركات الأخرى و اجلدير بالذكر �أن �شركة موقع التوا�صل االجتماعي
في�س بوك قررت م�ؤخرا �شراء ال�شركة و�إبقاء موظفيها وعددهم ثالثة ع�شر مقابل مليار
دوالر �أمريكي لت�سبق بذلك �شركة جوجل التي حتاول دائما �ضم مثل هذه ال�شركات
الناجحة �إلى جمموعتها.
ميزات تطبيق :Instagram
 التعامل مع �أنواع الكامريات املختلفة على كافة الأجهزة� ،سواء كانت �أمامية �أو خلفية. جماين بن�سبة .%100 يوفر ميزات �إبداء الإعجاب بها من قبل الآخرين ،ويف خا�صية الإعجاب يبلغ عددال�ضغطات � 8500ضغطة يف الثانية.
 تطبيق الفالتر املختلفة املخ�ص�صة للمبتدئني واخلرباء يف عامل معاجلة ال�صور. -م�شاركة ال�صور مع الأ�صدقاء على خمتلف �شبكات التوا�صل االجتماعي (Facebook,

.)Twitter, Flickr, Tumblr, Foursquare, and Posterous

 يعمل على الأجهزة التي تدار بنظام الت�شغبل �أندرويد و .IOS ي�سمع بكتابة �أي تعليق ب�شكل مبا�شر على ال�صور دون احلاجة للذهاب �إلى موقعالتوا�صل.
 �إ�ضافة �أ�سماء و�شروحات على ال�صور و ت�صنيفها.�أعلن م�ؤ�س�سو املوقع يف مطلع عام  2013انهم قرروا اال�ستفادة منه ببيع ال�صور
املحملة عليه لو�سائل الإعالم املختلفة فان�سحب كثري من امل�ستخدمني منه ،فعدلوا عن
هذا القرار.
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الربيد الإليكرتوين :Email
يعترب الربيد االلكرتوين �أكرث خدمات الإنرتنت �شعبية وا�ستخدام ًا وذلك راجع �إلى
الأمور التالية:
� - 1سرعة و�صول الر�سالة ،حيث ميكن �إر�سال ر�سالة �إلى �أي مكان يف العامل يف ثانية.
� - 2أن قراءة الر�سالة  -من امل�ستخدم -عادة ما تتم يف وقت قد هي�أ نف�سه للقراءة
والرد عليها �أي�ضا.
 - 3ال يوجد و�سيط بني املر�سل وامل�ستقبل (�إلغاء جميع احلواجز الإدارية ).
 - 4كلفة منخف�ضة للإر�سال.
 - 5يتم الإر�سال وا�ستالم الرد خالل مدة وجيزة من الزمن.
 - 6ميكن ربط ملفات �إ�ضافية بالربيد الإلكرتوين.
 - 7ي�ستطيع امل�ستفيد �أن يح�صل على الر�سالة يف الوقت الذي ينا�سبه.
 - 8ي�ستطيع امل�ستفيد �إر�سال عدة ر�سائل �إلى جهات خمتلفة يف الوقت نف�سه.
وم�شاكل الربيد الإليكرتوين حمدودة مقارنة بغريه من خدمات الإنرتنت ،منها
كرثة ما يتلقاه امل�شرتكون من الربيد الطفيلي �أو “ ،”spamو�إذا �أعطيت بريدك ملوقع
ما ال ميكنك �أن ت�ضمن ب�أنه لن يبيعه ملواقع �أخرى تر�سل لك املزيد من الربيد الع�شوائي.
وهناك برامج و�أنظمة عديدة تدخل يف �إط��ار التوا�صل االجتماعي كاملا�سنجر
والدرد�شة و�سكاي بي والفايرب والتاجنو وغريها كثري.
�سلبيات �إعالم النت
لهذا اللون من الإعالم الذي ميار�س عرب النت فقط وي�سمى �أي�ضا ب�إعالم املواطن
�سلبيات كثرية يجب العمل على التخل�ص منها ،هذه ال�سلبيات ما يلي:
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 �أن �شبكة الإنرتنت مبا انبثق عنها من �شبكات ومواقع تعترب بيئة خ�صبة لن�شر الأكاذيبوال�شائعات التي �سرعان ما تطري �إلى الإعالم التقليدي واالحرتايف فيت�شكل ر�أي عام
بناء على معلومات خاطئة ويف ذلك �ضرر بليغ على املجتمع.
 ن�شر املقاالت الكيدية وتزييف ال�صور والوثائق والإ�ساءة �إلى قطاع عري�ض من النا�س. احلرية الكاملة ت�أتي يف كثري من الأحيان على ح�ساب القيم والأخالق� ،إال �أن هذايبقى مرهونا بعقلية الإعالمي والقارئ.
 الإ�ضرار باللغة العربية ك�أحد �أهم عنا�صر الهوية العربية� ،إذ �أن معظم امل�ستخدمنيال يجيدون قواعد النحو والإمالء.
 عدم تقيد الكثري بالآداب العامة والقيم الإن�سانية ،لدرجة ا�ستخدام بع�ضهم تعبريات�أقرب �إلى القدح والت�شهري �ضد بع�ضهم البع�ض� ،أو �ضد بع�ض امل�س�ؤولني يف احلكومات
�أو حتى عامة النا�س.
 ظهور بع�ض املدونات واملواقع العن�صرية التي تزرع الكراهية والعنف. ت�ضعف من قوة و�سائل الإعالم االحرتفية ،باعتبار �أنها دائما تعطى �شعورا بالثقة يفمعلوماتها لأنها مغلفة بالذاتية ،وقارئها ي�ستطيع التعقيب على حمتوياتها.
	�إخفاء حقيقة امل�ستخدم يف كثري من احل��االت ،فمثال حت�سبه مدونا واحلقيقة �أنهمدونة ،وحت�سبه من بلد واحلقيقة �أنه من بلد �آخر وهكذا.
 �أعطت الفر�صة للمغر�ضني لن�شر �إ�ساءات �ضد �آخرين وهم يف م�أمن من العقوبة� ،إذاليوجد حتى الآن قانون يف بلد عربي ينظم قواعد و�أ�صول الن�شر على الإنرتنت.
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الف�صل ال�سابع
الهاتف املحمول والإعالم املعا�صر
بح�سب تقرير االحتاد العاملي لالت�صاالت يوجد  690مليون ا�شرتاك يف الهواتف
املحمولة بالدول العربية التي يبلغ تعداد �سكانها  367مليون ن�سمة ح�سب اح�صائيات
الن�صف الأول من عام  ،2013ي�ستخدم امل�شرتكون هذه التقنية �إعالميا.
•يف يوم الإثنني الثامن والع�شرين من مايو  2011اندلع حريق يف جممع فيالجيو
التجاري بالعا�صمة القطرية الدوحة �أ�سفر عن مقتل  14تلميذا و 4مدر�سات
ورجلي �إطفاء.
•يف يوم الثالثاء الثالثني من �أكتوبر  2012لقي � 23شخ�صا معظمهم من الن�ساء
والأطفال م�صرعهم �صعقا بالكهرباء خالل ح�ضورهم حفل زف��اف باملنطقة
ال�شرقية من املمكلة العربية ال�سعودية وذلك ب�سبب �إطالق �أعرية نارية يف الهواء
�أ�صابت �أحد الأ�سالك الكهربائية ف�سقط على خيمة الفرح املقامة على �أعمدة
معدنية مما ت�سبب يف احلادث.
•ويف يوم ال�سبت ال�سابع ع�شر من نوفمرب  2012لقي  52تلميذ ًا حتفهم و�أ�صيب
� 13آخرون جراء ا�صطدام قطار بحافلتهم وهم يف طريقهم �إلى �أحد املعاهد
الأزهرية يف م �أ�سيوط ب�صعيد م�صر.
•يف يوم الثالثاء ال�ساد�س ع�شر من يناير  2012لقي  19جنديا م�صريا م�صرعهم
يف حادث قطار عند مدينة البدر�شني.
يف كل هذه الأح��داث كان الهاتف اجل��وال هو و�سيلة الإع�لام الوحيدة التي بثت
الأخبار مكتوبة وم�صورة فوتوغرافيا وم�سجلة فيديو �إلى كل الأنحاء حلظة وقوعها
وقبل �أن تعلم بها و�سائل الإع�لام التقليدية االحرتافية ،ليت�أكد �أن اجلوال هو و�سيلة
االت�صال الأ�سرع يف نقل اخلرب والأ�شمل والأك�ثر �صدقا ودقة� .إذن نحن �أمام و�سيلة
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�إعالم معا�صرة تناف�س بقوة الو�سائل العريقة وتتفوق عليها .واملق�صود بالهاتف اجلوال
هنا املوبايل والبالك بريي والآي فون والآي باد واجلالك�سي.
هذا ال�ساحر الإعالمي اجلديد ال�صغري ينطبق عليه املثل ال�شعبي «ربنا ي�ضع
�سره يف �أ�ضعف خلقه» ،فلو ترجمنا كلمات هذا املثل �إلى لغة الإعالم ميكننا القول ب�أن
اجلوال هو و�سيلة الإت�صال الأ�صغر حجما ،الأو�سع انت�شارا ،الأكرث ا�ستخداما ،الأقوى
ت�أثريا ،يتفوق يف كل هذا على التليفزيون والراديو واجلريدة والإنرتنت ،لأنه بب�ساطة
يجمع خ�صائ�ص كل هذه الو�سائل وزيادة ،ويقوم بالدور الذي تقوم به جمتمعة وزيادة،
فلو وقع حادث �أمامك بطريق ال�صدفة و�أنت يف مكان ما ،و�س�ألت عن ح�ضور مرا�سلي
التليفزيون والإذاعة ومندوبي ال�صحف ب�أجهزتهم و�أدواتهم �إلى املكان فلن جتد منهم
�أح��دا� ،أما لو �س�ألت عمن معه هاتف حممول ف�ستجد اجلميع و�أن��ت منهم معهم هذا
الهاتف ب�أجياله و�أ�شكاله املتعددة «اجلوال العادي ،الآي فون ،البالك بريي ،الآي باد
وغريهم» ،ولي�س هذا فح�سب بل �ستفاج�أ �أن معظم من يف املوقع قد بثوا تفا�صيل احلدث
�إلى كل �أ�صدقائهم ومعارفهم ،وانت�شر اخلرب على نطاق وا�سع قبل �أن تعلم به قنوات
التليفزيون وحمطات الإذاعة ودور ال�صحف.
لقد برز اجل��وال كو�سيلة �إع�لام فعالة لفتت الأنظار خالل انتخابات الرئا�سة
الأمريكية عام  ،2008عندما اعتمد باراك �أوباما على جهاز البالك بريي يف االت�صال
والتن�سيق مع قادة حملته االنتخابية يف خمتلف الواليات الأمريكية ،ومت َّكن بف�ضل هذا
اجلهاز ال�صغري من التفوق على مناف�سه اجلمهوري جون ماكني يف ح�شد م�ؤيدين فكان
الفوز مبن�صب الرئي�س ،وبعدما دخل البيت الأبي�ض طلب منه جهاز املخابرات ال�سي �آي
�إيه عدم ا�ستخدام البالك بريي يف �إر�سال وا�ستقبال حمتوى ات�صايل هام لأنه غري �آمن،
�إذ ميكن �أن تقع معلومات غاية يف ال�سرية ب�أيدي �أجهزة خمابرات دول معادية� ،أو لدى
جماعات الهكرز وقرا�صنة املعلومات.
منذ ذلك احلني �سطع جنم اجلوال بتقنياته التي ت�شهد تطورا �ساعة بعد �ساعة
كو�سيلة �إعالم لها مزاياها وخ�صائ�صها التي حت َّدث النا�س عنها با�ستفا�ضة ،وتط َّرقت
�إليها ال�صحافة العاملية فراحت تفرد م�ساحات وا�سعة من �صفحاتها لن�شر حتقيقات
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وتقارير �صحفية مطولة تتناول اجلديد يف جمال ا�ستخدامه كو�سيلة �إعالم.
�صحيح �أن اجلوال ا�ستخدم قبل ذلك كو�سيلة �إعالم ،ولكن لي�س على هذا النطاق
الوا�سع الذي عليه الآن ،واملرة الأولى التي ا�ستخدمت فيها تقنية التليفون املحمول يف
جمال نقل اخلرب وال�صورة ال�صحفية كانت يف  7يناير عام  1995عندما قام �أحد
حمرري جملة تاميز الربيطانية ويدعى �سي جيلربت  Cey Gilbertبكتابة خرب موجز
والتقاط جمموعة �صور عن رحلته من لندن �إلى وا�شنطن و�إر�سالها �إلى مقر املجلة بينما
كان على منت الطائرة ،ون�شرت املجلة ال�صور مع اخلرب على ال�صفحة الأولى وا�ستحقت
بذلك لقب �أول �صحيفة ت�ستخدم الهاتف املحمول كم�صدر للأخبار وو�سيلة من �أكرث
الو�سائل �سهولة و�سرعة لنقل املعلومة وال�صورة من موقع احلدث �إلى مقر ال�صحيفة،
ولقد تبعتها يف ذلك جملة  Newyourk Timesيف يونيو عام 1995م.
بعد هذه التجربة الناجحة �أ�صبحت املمار�سة الفعلية لتقنية الهاتف املحمول يف
احلقل الإعالمي واقع ًا مهني ًا يف كل ال��دول ،ففي م�صر على �سبيل املثال فتح حمررو
ال�صفحات الثقافية يف ال�صحف �صناديق الر�سائل بهواتفهم املحمولة يف يونيو عام
 2004ليجدوا فيها �أ�سماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والت�شجيعية قبل �أن يتم
�إعالنها ر�سمي ًا يف م�ؤمتر �صحفي على ل�سان وزير الثقافة �آنذاك فاروق ح�سني ،ح�سبما
ذكرت �صحيفة الأه��رام يف خرب بعنوان غد ًا الإق�تراع على جوائز الدولة ،العدد رقم
 ،42930بتاريخ  ،2004/6/20باب ثقافة وفنون ،كتبه عبد احل�سيب اخلناين .ومل يعد
يوم مير دون �أن يتلقى حاملو الهواتف �أو تتلقى امل�ؤ�س�سات الإعالمية املختلفة بوا�سطتها
�أخبارا م�صورة من املواطنني العاديني لإعادة بثها على نطاق �أو�سع ،وهكذا غيرَّ هذا
اجلهاز من �أدوار عنا�صر العملية االت�صالية فامل�ستقبل �أ�صبح مر�سال واملر�سل �أ�صبح
م�ستقبال.
ولقد �أ�صبح اجلميع يحملونه ،ب��دءا من الأطفال م��رور ًا بالن�ساء �إل��ى ال�شباب
وال�شيوخ ،ومل يعد بالإمكان اال�ستغناء عنه خ�صو�صا بعدما تطورت �إمكاناته لت�صبح
كومبيوترية ،وي�ستطيع حامله �إر�سال ع�شرات الر�سائل يف دقيقة واحدة �إلى جمموعة من
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الأ�شخا�ص يف �أماكن خمتلفة على وجه الأر�ض �أو لنقل على وجه الب�سيطة لأنه جعل من
هذه الكرة الأر�ضية مرتامية الأطراف م�ساحة ب�سيطة.
واحتوت الف�ضائيات هذا الهاتف ال�صغري رغم ما لديها من جتهيزات تكنولوجية
عالية ،لأنها عجزت عن �أن ت�أتي مبا ي�أتي به من �إمكانيات يف خدماتها الإعالمية،
فخ�ص�صت له قنوات وروابط ال�ستقبال الر�سائل من كل مكان ليتوا�صل النا�س عرب ما
ي�سمى ر�سائل الـ � SMSأي  Short Message Serviceوترجمتها خدمة الر�سائل الن�صية
الق�صرية� ،أو ر�سائل � mmsأي � Multi Message Serviceأي خدمة ر�سائل الو�سائط
املتعددة.
و�أ�صبح مبقدور من ميتلك هاتفا حمموال ويجيد كتابة اخلرب �أو ت�صوير احلدث �أن
يقوم بدور املرا�سل ال�صحفي من بلد �إلى بلد ،حتى ال�صحف والقنوات الإخبارية الآن
تقدم مل�شرتكيها خدمة �إر�سال الأخبار عرب اجلوال حلظة وقوعها ،و ُي ْنقل احلدث على
الهواء مبا�شرة عرب �شا�شات اجلوال مع الأخبار الن�صية املر�سلة ،لتتحقق طفرة �إعالمية
عاملية ت�سمى تلفزيون الواقع بوا�سطة “جوال الواقع”� .أي �أنه كما ي�ستطيع �أي �إن�سان
�أن ي�ستقبل الأخبار عرب هاتفه من هذه القناة �أو تلك ،ي�ستطيع �أي�ضا �أن ي�صور م�شاهد
كاملة من احلياة التي يحياها ،وير�سلها �إلى قنوات ف�ضائية لتبثها تعبري ًا عما ي�سمى
تلفزيون الواقع ،ويتحدث مبا�شرة للم�شاهدين عرب برنامج �سكاي بي �أو فايرب دون ان
يتح َّمل �أعباء مالية.
ومما يتفرد به اجلوال عن غريه من و�سائل الإعالم املعا�صر �أنه ال يفارقنا �أبدا يف
كل حاالتنا ،يف البيت والعمل وال�شارع� ،إنه �آخر و�سيلة �إعالم ننظر فيها قبل اخللود �إلى
النوم ،و�أول و�سيلة �إعالم ننظر فيها عند اال�ستيقاظ من النوم ،و�إذا غبنا عنه لب�ضع
دقائق ثم عدنا �إليه ننظر فيه على الفور ،خ�شية �أن تفوتنا ر�سالة �أو ات�صال تليفوين .ومنذ
ظهور جيل البالك بريي والآي فون وما يوفره كالهما من تقنية التوا�صل االجتماعي
يعمد كثري من امل�ستخدمني �إلى ا�صطحابهما معهم يف الفرا�ش خالل �ساعات النوم.
لو ت�أملت �أفراد �أ�سرتك �أو من معك الآن �ستجد الواحد منهم لديه خطان �أو �أكرث
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من خطوط الهاتف املحمول ،خ�صو�صا بعدما تعددت ال�شركات املزودة للخدمة service

 ،providersويف حاالت عديدة جتد من بني امل�ستخدمني من يحمل املوبايل والبالك
بريي والآي فون والآي باد ،ولقد تابع القراء حول العامل ق�صة مراهق ياباين باع كليته
لتوفري ثمن �آي فون �أو�آي باد� ،إنه انت�شار على نطاق وا�سع مل تبلغه و�سيلة �إعالم �أخرى.

لقد ا�ستطاع هذا اجلهاز الإعالمي ال�صغري خالل ما عرف بثورات الربيع العربي
�أن يقوم مبا عجزت عنه الو�سائل الأخرى على مدى ع�شرات ال�سنني ،ا�ستطاع امل�ساهمة
بدور �أ�سا�سي يف �إ�سقاط �أنظمة �سيا�سية تربعت على كرا�سي احلكم �سنوات طوال،
والإطاحة بر�ؤ�ساء وحكام ع�ش�شوا يف ق�صور الرئا�سة ردحا طويال من الزمن� ،إذ كان �أداة
نافذة وفاعلة يف �أيادي املواطنني والثوار الذين التقطوا به �آالف ال�صور للأحداث التي
جتري يف بالدهم وح َّملوها على �شبكة الإنرتنت ،و�سرعان ما التقطتها وا�ستفادت منها
القنوات الف�ضائية كاجلزيرة والعربية بالدرجة الأولى عرب �إعادة بثها على �شا�شاتها،
ويكفي للتدليل على فاعلية املوبايل كو�سيلة ات�صال �أنه دون غريه الذي ا�ستخدم لتوثيق
خرب �إلقاء الثوار الليبيني القب�ض على العقيد معمر القذايف والتنكيل به ،وت�سجيل هذا
احلادث التاريخي بال�صوت وال�صورة وبثه �إلى �أنحاء الدنيا عرب �شبكة الإنرتنت ،كما
ا�ست ُْخ ِدم يف التقاط �آالف ال�صور من الثورة ال�سورية بعد �أن منعت ال�سلطات الإعالميني
من متابعة الأح��داث ،و�أف��اد القنوات الف�ضائية يف �أن ت�ستبدله بوحدات البث احلي
واملبا�شر لتنقل بوا�سطته على الهواء مبا�شرة املظاهرات وما يدور يف املدن ال�سورية على
�أيدي اجلي�ش وال�شرطة وما ُ�س ُّموا بال�شبيحة نقال متزامنا مع حلظة حدوثها رغما عن
احلكومة.
وميكن للقائمني باالت�صال واملتلقني على ال�سواء ا�ستخدام الهاتف املحمول يف جمع
الأخبار وبثها وتداولها عرب عدة طرق �أهمها:
 1.الدخول بوا�سطته �إلى �شبكة الإنرتنت ،والتجول يف املواقع التي تقدم خدمات
�إخبارية مثل مواقع الف�ضائيات وال�صحف وغريها.
 2.تبادل الكثري من الأخبار الغريبة واملثرية وال�سرية عرب خدمة الر�سائل� ،سواء من
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�شخ�صيات جمهولة �أو معروفة ،و�سواء كانت هذه الر�سائل �ضمن خدمة الر�سائل
الق�صرية �أو غريها.
 3.قيام بع�ض امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية ببث الأخبار والإع�لان عن
خدماتها مثل تنظيم الندوات وامل�ؤمترات و�إقامة احلفالت ،ويجد ال�صحفيون يف
كثري منها مادة �صحفية هامة وذات معايري عالية.
 4.ا�ستقبال الأخبار العاجلة من قبل املحطات التليفزيونية والإذاعية وامل�ؤ�س�سات
ال�صحفية ووكاالت الأنباء التي �أطلقت خدمة الأخبار العاجلة دون التقيد بوقت
حمدد.
 5.االنخراط مع الآخرين يف حوارات عرب الدرد�شة وامل�سنجر يتم �أثناءها بق�صد �أو
دون ق�صد البوح ب�أخبار ومعلومات جديدة حتمل يف طياتها قيما �إعالمية عالية.
 -6.ا�ستقبال �آراء واقرتاحات و�شكاوي القراء عرب خدمة الر�سائل �أو حتى املكاملات
التليفونية التي كثري ًا ما حتمل �أخبار ًا على درجة كبرية من الأهمية ،وهذا ما
دفع بع�ض ال�صحف �إلى تخ�صي�ص رقم معني ليقوم القراء ب�إر�سال ر�سائلهم
�إليه ،ويتم تكليف �أحد املحررين با�ستقبال هذه الر�سائل وتزويد �أق�سام التحرير
املختلفة بها كل ح�سب تخ�ص�صه ملعاجلتها �صحفي ًا ،كما يحدث بالن�سبة لأق�سام
الر�صد يف املحطات التليفزيونية والإذاعية ،غري �أن ال�صحفي ال يجب �أن يتلقف
�أي خرب ي�صله عرب خدمة ر�سائل الهاتف املحمول ليقوم بن�شره قبل �أن يجري
ات�صاالته مع م�صادره الوثيقة للت�أكد من �صدق اخلرب �أو عدمه ،و�إال �سيكون
كمن �سمع خرب ًا يف ال�شارع العام وقام بن�شره ،وهو ما ال يجوز من �صحفي
يحرتم مهنته وقراءه.
مهارات ا�ستخدام اجلوال كو�سيلة �إعالم
ا�ستخدام اجلوال كو�سيلة �إعالم يتطلب من القائم باالت�صال اكت�ساب مهارات
تقنية و�أخرى �إعالمية ،وبالن�سبة للمهارات التقنية فغري معقدة� ،إذ لي�س مطلوبا �أن
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يكون امل�ستخدم �أو القائم باالت�صال مهند�سا �إليكرتونيا ،بل يكفيه معرفة كيفية كتابة
الن�صو�ص ،والتقاط ال�صور ،وخيارات الكامريا والفيديو واال�ستوديو ومن ثم كيفية
�إر�سال الر�سائل الق�صرية �أو ر�سائل الو�سائط املتعددة �أو الربيد �إليكرتوين ،والتقاط
الإر�سال الإذاعي والتليفزيوين ودخول �شبكة الإنرتنت.
مهارات الت�شغيل:
ال يحتاج الأمر هنا �شرح كيفية اكت�ساب هذه املهارات الختالف اخليارات من جهاز
�إلى �آخر ،بل ومن جيل �إلى �آخر من �أجيال النوع الواحد ،ف�ضال عن �أن كل جهاز ُي َ�س َّلم
معه عند �شرائه دليل ا�ستخدام ( كتالوج �أو بري�شور ) به كيفية ت�شغيله واال�ستفادة من
�إمكانياته ومزاياه ،لكن يف كل الأجهزة يكون الإنطالق دائما من القائمة ،فلو فتحنا
قائمة �أي جهاز �سنجد بها الكثري من الأيقونات ،وتوجد على �سبيل املثال �أيقونة با�سم
الو�سائط ،فلو فتحناها بتن�شيطها وال�ضغط عليها �سنح�صل على نافذة �أخرى بها �أيقونات
للكامريا والإذاع��ة وامل�سجل وم�شغل فال�ش الكامريا ،ولو �ضغطنا على �أيقونة الإذاعة
مثال نكون قد فتحنا جهاز الراديو وبتو�صيل �سماعات الأذن ميكننا �أن ن�ستمع �إلى �إحدى
املحطات والتنقل من حمطة �إلى �أخرى ،ولو �ضغطنا على �أيقونة الكامريا �سوف متنحنا
عدة خيارات بينها :التقاط �صور فوتوغرافية ،و�ضع الفيديو ،و�ضع الت�شغيل الليلي ،و�ضع
الت�سل�سل ،م�ؤقت ذاتي ،ذهاب �إلى اال�ستوديو ،ال�ضبط ،تعليمات.
ولو وقع اختيارنا على خيارالتقاط �صور فوتوغرافية على �سبيل املثال ف�إن اجلهاز
(املوبايل) يتحول �إلى كامريا ميكن التقاط ال�صور بها ،و�أية �صورة يتم التقاطها تخزن
تلقائيا ومبا�شرة يف اال�ستوديو� ،أما لو وقع اختيارنا على و�ضع فيديو ف�إنه يتحول �إلى
كامريا فيديو ،وعندما يريد ال�صحفي الذي التقط �صورا حلادثة ما و�إر�سالها �إلى
جريدته ما عليه �سوى الذهاب �إلى �أيقونة الأ�ستوديو وال�ضغط عليها بعد تن�شيطها ليجد
اجلهاز قد قام بتخزين ال�صور الثابتة (� ،)still pictureأو مقاطع الفيديو (Full
� )Motion Pictures Videoإذا كان قد �صور هذه املقاطع بعد و�ضع الكامريا يف حالة
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( و�ضع الفيديو ) �أو ال�صور املتحركة (  ) Motion Picturesوعند ئذ يقوم بتن�شيط
ال�صور التي يريد �إر�سالها وي�ضغط على اخليارات ليختار �إر�سالها بالو�سائط املتعددة
�أو كر�سالة ن�صية �أو �إمييل .وجتدر الإ�شارة هنا �إلى �أن طرق �إر�سال وا�ستقبال الر�سائل
وال�صور ومقاطع الفيديو هي من احلاالت املتغرية من جهاز �إلى �آخر ومن جيل �إلى جيل،
وما على امل�ستخدم �سوى الرجوع �إلى دليل الت�شغيل الذي يقدمه الوكيل مع اجلهاز عند
بيعه.
مهارات حتريرية:
ال يلج�أ الإعالميون �إلى ا�ستخدام املوبايل يف كتابة الق�ص�ص اخلربية والتقاط
ال�صور و�إر�سالها �إلى م�ؤ�س�ساتهم �إال يف حاالت ال�ضرورة ،ك�أن ي�صادف �أحدهم خربا
مهما ال يحتمل الت�أخري ومل يكن معه جهاز الكومبيوتر اخلا�ص به �أو الكامريا ،ولن
يكون يف برنامج عمله اليومي الذهاب �إلى امل�ؤ�س�سة ،يف هذه احلالة عليه �أال يتوانى
يف ا�ستخدام املوبايل .ولكي ينجح يف مهمته ف�إن �أف�ضل قالب من قوالب كتابة اخلرب
ال�صحفي با�ستخدام املحمول هو قالب الهرم املقلوب ،الذي يق�ضي بح�شد �أهم املعلومات
يف �أقل عدد من الكلمات ،ذلك لأن تقنية معظم �أجهزة املحمول ال ت�سمح �إال بكتابة
ن�صو�ص حمدودة عدد الكلمات.
يجب �أن يركز القائم باالت�صال على الإجابة عن الت�سا�ؤالت اخلم�س :ماذا ،متى،
�أي��ن ،من ،مل��اذا� .أما الإجابة عن ال�س�ؤال كيف فال جمال لها هنا ،ولكن يف احلاالت
امللحة و�شديدة ال�ضرورة ميكن �أن يجيب ب�إيجاز يف عدد �آخر من الر�سائل على �أن يكتب
يف نهاية كل ر�سالة كلمة (يتبع) ويف بداية كل ر�سالة بعد الأول��ى كلمة (�إ�ضافة) مع
رقمـــها ،فمثــــــال الر�سالة رقم ()2هي نفـــ�سها (�إ�ضافة  )1والر�سالة رقم  3ت�سبقها
كلمة (�إ�ضافة  )2وهكذا.
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الف�صل الثامن
قواعد املعلومات والإعالم املعا�صر
بات �أ�ساتذة وخرباء الإعالم يف الغرب يتعاملون مع قواعد البيانات على �أنها و�سيلة
�إعالم ،ال م�صدرا فقط من م�صادر املعلومات على عك�س ما هو �شائع يف الوطن العربي،
ذلك لأنه ظهرت يف الغرب م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة فقط يف �إنتاج ون�شر قواعد البيانات
توفرها كخدمة �إعالمية على غرار ن�شاط وكاالت الأنباء.
وهذا امل�صطلح � -أق�صد قواعد املعلومات  -ي�شري ب�شكل عام �إلى جماميع هائلة
من املعلومات خمزونة يف �أجهزة الكومبيوتر� ،أوعلى ا�سطوانات “ � “ CDأوفال�شات �أو
و�سائل تخزين �أخرى ،م�صنفة بح�سب املو�ضوعات .والعديد من ال�صحف ت�شرتك يف هذه
املجموعات �أو ت�شرتي ما يلزمها من معلوماتها ،وقد �أعلنت منظمة �أو �شركة ويكيليك�س
�أن لديها قاعدة معلومات بها مليون ومائتا �ألف وثيقة هامة ،وبالفعل �سارعت بع�ض
ال�صحف والف�ضائيات يف طول العامل وعر�ضه �إلى �شراء ما يلزمها من هذه الوثائق .
غري �أن هذا النوع من امل�صادر مل ي�ستخدم على نطاق وا�سع يف �صحافة و�إعالم
العامل الثالث بعك�س احلا�صل يف �أوروبا و�أمريكا ،ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك �إلى عدم
ال�شعور من قبل هذه ال�صحافة باحلاجة �إليها �إذ الزالت �أ�سرية الأفق ال�ضيق للتوزيع
الورقي� ،أو يعود �إلى عدم �إملام ال�صحفيني بكيفية ا�ستخدام احلا�سب الآيل �إملام ًا كام ًال،
�أو عدم اهتمام امل�ؤ�س�سات املعنية ب�إنتاج مثل هذه القواعد ،وهذا هو االحتمال الأرجح
والأقرب �إلى ال�صحة.
الكثري من �صحف الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا تعني حمررين متخ�ص�صني
يف كتابة املو�ضوعات امل�ستقاة من قواعد املعلومات ،وتعقد دورات تدريبية لل�صحفيني
املبتدئني للتمر�س على هذا النوع من الكتابة ومن �أبرز الأ�سماء الالمعة يف هذا احلقل
من التحرير ال�صحفي يل فلوير من �صحيفة . San Jose Murcury News
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يف اململكة املتحدة ن�شرت �إحدى ال�صحف حتقيقا يف عام  2010عن �أكرث �أ�سماء
املواليد اجلدد انت�شارا ،وكان م�صدر املعلومات الأ�سا�سي لهذا التحقيق قواعد بيانات
الأحوال املدنية يف وزارة الداخلية التي نطلق عليها يف بالدنا العربية �سجالت املواليد،
وقد ك�شفت هذه البيانات �أن �أكرث الأ�سماء انت�شارا هو حممد ،وكانت معلومات �صادمة
ملجتمع غري م�سلم لأن حممد هو ا�سم نبي الإ�سالم.
�إذن عندما يريد حمرر ما �إجراء حتقيق �صحفي حول ظاهرة ما ولتكن ظاهرة
الطالق مثال والوقوف على ن�سب معدالتها مقارنة مبا كانت عليه يف ال�سنوات ال�سابقة
فال غنى له عن قواعد بيانات املحاكم ال�شرعية ،فيمكنه من خاللها الإحاطة بالأرقام
احلقيقية و�أ�سباب الظاهرة ،ومن ثم اقرتاح احللول املنا�سبة.
وانت�شار �شبكة الإنرتنت �س َّهل على املحررين الو�صول �إلى قواعد البيانات يف �أية
وزارة �أو م�ؤ�س�سة حكومية لأن هذه اجلهات �أن�ش�أت لها مواقع على ال�شبكة وح َّملت عليها
كل بياناتها ،ف�إذا �أردت مثال كتابة حتقيق �صحفي حول خمالفات ال�سري ف�إن البيانات
متوفرة حتت �أ�صبعك و�أنت جال�س �أمام جهاز احلا�سوب ،ما عليك �سوى زيارة موقع وزارة
الداخلية ومن خالله تذهب �إلى �إدارة املرور وهناك �ستجد ما تطمح �إليه من معلومات
وما تبحث عنه من �أرقام ،وقد قامت يل فوير حمررة قواعد البيانات يف �صحيفة �سان
جوز مريكوري نيوز التي �أ�شرنا �إليها قبل قليل ب�إجراء حتقيق �صحفي ظريف حول �أكرث
�ألوان ال�سيارات التي يرتكب �سائقوها خمالفات.
بقي �أن ن�شدد يف هذا الف�صل على حم��رري قواعد البيانات بعدم الإغ��راق يف
الأرقام والإح�صائيات والن�سب املئوية ،بل يجب ر�صدها يف جدول ثم يتولى الواحد منهم
حتليلها بلغة �صحفية خفيفة ،لأن لغة الأرقام و�إن كانت هي احليوية يف جمال الإح�صاء
ف�إنها غري كذلك يف جمال التحرير الإعالمي (.)1
ولأهداف جتارية خال�صة يف الواليات املتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ظهرت
م�ؤ�س�سات �إعالمية يقت�صر ن�شاطها على بيع قواعد املعلومات للم�شرتكني �ش�أنها يف ذلك
�ش�أن وكاالت الأنباء مع الفرق يف نوعية ال�سلعة.
( )1كارول ريت�ش :كتابة الأخبار والتقارير ال�صحفية ،ترجمة عبد ال�ستار جواد ،العني،دار الكتاب اجلامعي2002 ،م� ،ص .612
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الف�صل التا�سع
الو�سائط املتعددة والإعالم املعا�صر
منذ ظهور �شبكة الإنرتنت �أ�صبحت عملية الو�صول �إلى املعلومات وا�ستخدامها
�أ�سهل من ذي قبل �سواء يف املجاالت العامة �أو الإع�لام بكل �أ�شكاله الرقمي املطبوع
وامل�سموع واملرئي� ،إال �أن عملية التعامل مع الكم الهائل من املعلومات والقدرة على فهمها
لي�س �أمرا �سهال يف كثري من احل��االت ،لذا قد رافق تطور الإنرتنت تطور يف الأدوات
والأ�ساليب والتقنيات التي ميكن ا�ستخدامها يف التعامل مع كثافة املعلومات ومن ثم
�إي�صالها �إلى امل�ستفيدين ،وتعترب تقنية الو�سائط املتعددة من �أهم هذه التقنيات ،مما
دفع الكثري من كليات الإعالم واالت�صال اجلماهريي �إلى فتح �أق�سام ل�صحافة الو�سائط
املتعددة بجانب �أق�سام ال�صحافة والن�شر والإذاعة والتليفزيون والعالقات العامة� ،أو
اعتماد مقررات درا�سية متعمقة ودقيقة يف هذا املجال ،ذلك لأنها �أي الو�سائط املتعددة
�أ�صبحت قا�سما م�شرتكا بني كل و�سائل الإعالم املعا�صر دون ا�ستثناء ،وهذا ما دفعني
لأن �أفرد لها هذا الف�صل املهم من هذا الكتاب.
تعريف الو�سائط املتعددة:
الو�سائط املتعددة هي ترجمة عربية عن الكلمة الإجنليزية  ،Multimediaوهذه
الكلمة بدورها تتكون من لفظتني � multiأي متعدد و � mediaأي و�سائط �أو و�سائل،
ومادة الو�سائط املتعددة يف جمال الإعالم عبارة عن منتج �إعالمي يت�ضمن جمموعة
من العنا�صر الأ�سا�سية هي الن�ص ،ال�صورة ،ال�صوت ،الر�سوم املتحركة ،الفيديو ،و عند
�إ�ضافة التفاعلية � -أي �إتاحة الفر�صة للمتلقي كي يبدي ر�أيه يف املحتوى � -إلى امل�شروع
ت�صبح الو�سائط املتعددة التفاعلية  ،Interactive Multimediaو عند �إ�ضافة طريقة
التجوال داخل امل�شروع – �أي االنتقال من من البداية �إلى الو�سط �أو النهاية  -ي�صبح
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ا�سمها م�شروعا للو�سائط الفائقة .)1( Hypermedia
وتعرف الو�سائط املتعدة �أي�ضا ب�أنها ذلك الوعاء الذي يحوي الن�ص م�صحوبا
بال�صوت واللقطات احلية من فيديوهات و�صور وتاثريات خا�صة ،مما يزيد من قوة
العر�ض وخدمة املتلقي ب�أقل تكلفة و�أ�سرع وقت .كما تعرف كذلك ب�أنها برامج ْمت ِزج
بني الكتابة وال�صور الثابتة واملتحركة والت�سجيالت ال�صوتية والر�سوم اخلطية لعر�ض
الر�سالة التي متكن املتلقي من التفاعل معها م�ستعينا باحلا�سوب.
�إنها دمج �أنظمة خمتلفة (حا�سوب ون�صو�ص ومرئيات �ساكنة ومتحركة و�صوتيات
وات�صال) يف نظام واحد يو�ضع يف متناول املتلقي �سواء كان يف منزله �أو عمله �أو �سفره
عرب جمموعة �أدوات وتقنيات ،تتيح له ا�ستعمال �إمكانات متعددة يف نظام متكامل
ومت�سع ومتفاعل ،يو�سع �آفاق اال�ستخدام من بيئة �ضيقة �إلى بيئة ف�سيحة متعددة املزايا
.
غري مرتبطة باملكان ،م�ستفيدة يف ذلك من التطورات احلديثة ب�أ�سلوب �سهل
والو�سائط من امل�صطلحات التي َك�ُث رُ النقـــا�ش حــــول ت�سميتها كما كرث حول
تعريفها ،فت�سمى الو�ســـائط املتعددة� ،أو الو�ســائط اجلــــديدة� ،أو الو�ســـائط املتــــكاملة،
وكلها فيها توظيف للن�صو�ص واجل��داول والر�سوم البيانية وال�صور الثابتة واحلركة
والر�سوم املتحركة وال�صـــوت والفيديو بكيفية مندجمة ومتكاملة من خالل و�سيط،
وذلك لتــقدمي ر�ســـــــالة توا�صليـــة فعالة قادرة على تلبيـــة حاجات املتـــلقي وتكيفه مع
قدراته الإدراكية.
خ�صائ�ص الو�سائط املتعددة:
تتميز الو�سائط املتعددة بخوا�ص عديدة منها:
 -1التكاملية :Integration
عبارة عن ا�ستخدام �أك�ثر من و�سيطني يف الإط��ار الواحد ب�شكل تفاعلي ولي�س
( )1لبنة التكروري :دليل الو�سائط الإعالمية املتعددة ،فل�سطني ،فل�سطني جمعية ال�صداقة� ،2010 ،ص .84
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م�ستقال ،وحتى يتحقق التكامل ب�شكل جيد البد من التقيد بعدة قواعد نذكر بع�ضا
منها:
• ال يتكرر التعليق ال�صوتي لنف�س حمتوى الن�ص املكتوب.
• عدم ا�ستخدام ال�صوت منفردا دون م�صاحبة بع�ض املواد الب�صرية مثل الر�سوم
املتحركة �أو �صور �أو لقطات الفيديو وذل��ك لأن �أه��م مميزات تلك الربامج
ا�ستخدام �أكرث من حا�سة.
• اليجوز التعليق ال�صوتي قبل ظهور ال�صورة.
• عدم اجلمع بني و�سيلتني ب�صريتني يف نف�س االطار مثل عر�ض ر�سوم متحركة يف
نافذة ومقاطع من لقطات فيديو يف نافذة جماورة حتى ال يت�شتت فكر املتلقي.
•  ربط ال�صورة والر�سوم الثابتة التي تتحدث عن فكرة معينة �أو مفهوم حمدد
بوا�سطة خلفية مو�سيقية واحدة غري متقطعة لأن ذلك يوحي بالتتابع ملو�ضوع
واحد.
• عدم ا�ستخدام امل�ؤثرات ال�صوتية مع التعليق ال�صوتي مب�ستوى واحد the same

 volumeولكن يجب �أن يكون �صوت امل�ؤثرات خفي�ضا و�صوت التعليق عاليا.

 -2التفاعلية :Interactivity
التفاعل هو العالقة املتبادلة بني املتلقي من جهة وبني الر�سالة الإعالمية من جهة
�أخرى ،وكلما زاد التفاعل املطروح يف الربنامج كلما زادت كفاءته �إعالميا وزادت
رغبة بقية املتلقني يف التعامل معه.
 -3التنوع :Diversity
توفر عرو�ض الو�سائط املتعددة بيئة معلوماتية متنوعة يجد فيها كل متلق ما ينا�سبه.
 - 4الكونية :Globality
تتيح تكنولوجيا الو�سائط املتعددة للمتلقي الو�صول �إلى نطاق جغرايف غري حمدود
املدى ،فيتعامل مع املعلومات علي م�ستوي �أكرب من م�ستوي املادة الإعالمية املحلية،
وتتيح له االت�صال ب�شبكة الإنرتنت للح�صول علي ما يحتاجه من معلومات �إ�ضافية.
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 -5التزامن :Timing
التزامن هنا يعني منا�سبة توقيتات تداخل العنا�صر املختلفة املوجودة يف برنامج
الو�سائط املتعددة ،ك�أن تظهر �صورة يف خط متواز مع التعليق عليها ،و يراعي �أن
تتوافق �سرعة العر�ض والتزامن مع �إمكانات املتلقي مما ي�ساعد علي حتقيق خا�صيتي
التكامل والتفاعل.
 -6الإتاحة :Accessibility
وتعني �إتاحة عرو�ض الو�سائط املتعددة يف الوقت الذي يحتاج فيه املتلقي التعامل
معها ،وتتطلب هذه اخلا�صية ت�صميم و�إنتاج املزيد منها بحيث ت�شمل معظم املواد
التي تتطلب تف�سريا وتو�ضيحا يف الو�سائل الإعالمية املختلفة.
ا�ستخدامات الو�سائط املتعددة يف الإعالم:
للو�سائط املتعددة ا�ستخدامات كثرية وما يهمنا هنا هو ا�ستخدامها يف و�سائل
الإعالم.
ففي التليفزيون ت�ستخدم دائما يف ن�شرات الأخبار ملزيد من تو�ضيح الق�ص�ص
اخلربية التي مل تتوفر لها �صور من مواقع الأح��داث ،كما ت�ستخدم ب�شكل رئي�سي يف
الربامج الوثائقية والت�سجيلية التي ال تعدو �أن تكون و�سائط متعددة ،وكذلك يف الربامج
الإر�شادية وبرامج التوعية والتعليمية مبختلف �أنواعها .وتعر�ض على ال�شا�شة كما تحُ َ َّمل
على مواقع املحطات بال�شبكة العنكبوتية.
ويف الإذاعة حيث االعتماد على حا�سة ال�سمع فقط يكون ا�ستخدام الو�سائط املتعددة
حمدودا من خالل عن�صر ال�صوت يف �شكل تعليق �أو م�ؤثرات �صوتية تكمل مع التعليق �أو
املقطع ال�صوتي الر�سالة الإعالمية ،لكن مل ت�ش�أ املحطات الإذاعية �إال �أن ت�ستفيد فائدة
ُحمل الكثري منها مكتملة العنا�صرعلى مواقعها
كاملة من تقنية الو�سائط املتعددة فت ِّ
الإليكرتونية.
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�أما ال�صحافة فلم ُت َف ِّرط هي الأخرى يف هذه التقنية� ،إذ خ�ص�صت �أق�ساما بعينها
لإنتاج حمتوى �إعالمي تتوفر فيه كل عنا�صر الو�سائط وحتملها كذلك على مواقعها� ،أو
تقوم بتوزيعها على اجلمهوريف �أقرا�ص مدجمة مع الن�سخ الورقية.
و�أق�سام العالقات العامة يف الوزارات وامل�ؤ�س�سات املختلفة وجدت يف �إنتاج الو�سائط
وتوزيعها و�سيلة فعالة يف التعريف بالإجنازات التي حتققها تلك الوزارات وامل�ؤ�س�سات،
فتقوم من خالل وحدات �إنتاج �ضمن هيكلها التنظيمي �أوعرب تكليف �شركات متخ�ص�صة
ب�إنتاج ع�شرات الربامج.
برامج �إنتاج الو�سائط املتعددة
وبرامج الو�سائط املتعددة هي �إلتي متزج بني الن�ص املكتوب وال�صور الثابتة
واملتحركة والت�سجيالت ال�صوتية والر�سومات اخلطية لت�ؤلف ر�سالة �إعالمية م�ستوفية
ال�شروط متنوعة ومتجددة ،و�أق�صد بو�صف متجددة �أن ما هو موجود منها اليوم
ميكن �أن يختفي مع طرح منتج جديد غدا ،مثلما هي احلال مع �أجهزة احلا�سب الآيل
والهواتف املحمولة وبراجمها ،لكن من باب تقريب ال�صورة �إلى الأذهان �أقت�صر على
ذكر جمموعة من هذه الربامج التي ت�ستعني بها م�ؤ�س�سات الإعالم ال�سمعي والب�صري
واملقروء و�شركات الإنتاج الفني ،فمن هذه الربامج على �سبيل املثال ال احل�صر ما يلي:
Final cut pro xy
هو الربنامج الأ�سا�سي امل�ستخدم حاليا يف معظم القنوات الف�ضائية العربية لعمل
املونتاج وت�صنيع الأفالم حاليا.
Power point
بوا�سطة هذا الربنامج ميكن دمج الن�صو�ص مع ال�صور والفيديو وت�أثريات احلركة
وال�صوت ،ويتيح كذلك ابتكار ت�صميمات وم�ؤثرات تو�ضيحية .
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Video Master: Joiner,Splitter
هذا الربنامج خا�ص بتقطيع الفيديو واالفالم ،ودجمها مع �أغنيات فيديو كليب
و�أية فيديوهات �أخري ب�سهولة.
Video Edit Magic Express
برنامج �سهل اال�ستخدام لدرجة �أن من مل يعمل عليه من قبل ميكنه ا�ستخدامه
مبجرد اتباع اخلطوات والتعليمات التي يزود امل�ستخدم بها ،وبوا�سطته ميكن تقطيع
وحتريرمقاطع الفيديو والأفالم و�أغاين الفيديو كليب ،كما مي ِّكن امل�ستخدم من �إمكانية
ا�ضافة مقاطع �أخرى.
Ulead Media Studio Pro
بوا�سطة هذا الربنامج ت�ستطيع �أن تدمج ع�شرين مقطعا وتدمج �أفالما و�أغنيات،
وت�ضيف �إليها الكثري من ال�صور مع �إمكانية الكتابة على الفيديو وهذا مهم جدا للعاملني
يف جمال �صحافة الو�سائط املتعددة واملواقع الإليكرتونية واملدونني (.)1
VideoThang
ي�ستخدم يف �إن�شاء وحترير الفيديو اخلا�ص بك كمواطن �إعالمي� ،أي الذي قمت
�أنت بت�صويره و�إنتاجه ولي�س الذي حملته من موقع �أو ح�صلت عليه من �إنتاج الغري؛ ومن
ثم ت�ستطيع �أن حتمله ب�سهولة على �شبكة الإنرتنت وت�شاركه مع �أ�صدقائك على ح�سابك
اخلا�ص ،وميكنك بوا�سطة هذه الأداة الرقمية حترير �أفالمك بكل �سهولة دون تعقيدات
الربامج الأخرى (.)2
AviDemux
مي ِّكن الفني والإعالمي من �إج��راء عمليات تقطيع ودمج مقاطع فيديو وتغيري
ال�صيغ ،كما يدعم بع�ض ال�صيغ مثل  AVI, DVD, MP4, ASFوي�ستخدم الربنامج
( )1عبد الوهاب رم�ضان :ت�أليف الو�سائط املتجددة ،القاهرة ،حور�س للن�شر� ،2013 ،ص .129
(� )2شاكر عبد الفتاح :فن املونتاج ،القاهرة ،حو�س للن�شر� ،2011 ،ص .9
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ت�شكيلة وجمموعة خا�صة من الكوداك
بو�ضوح ونقاء يف ال�صوت وال�صورة

codecs

لت�شغيل ال�صيغ وحفظها وتقطيعها

Wave Splitter
برنامج  Wave Splitterي�ساعد على اقتطاع جزء من ملف �صوتي ب�صيغة wav

وحفظه بدون حتميله يف الذاكرة.

والتفاعل مع هذه الربامج يتم بطبيعة احلال من خالل اال�ستعانة باحلا�سب الآيل.
برامج ت�شغيل الو�سائط املتعددة:
من برامج ت�شغيل هذه الو�سائط ،برنامج  Media Playerوبرنامج م�صمم احلركة
 Movie Makerوبرنامج كويك تامي.
برامج ت�أليف الو�سائط املتعددة

هي الربامج التي مت ت�أليفها من قبل �شخ�ص �أو فريق عمل مل�شروع الو�سائط
املتعددة وتكون �أك�ثر قوة وفعالية ومنها برنامج ا�ستوديو ماك�س 3D studio Max
وبرنامج دايركتور  Directorوبرنامج اثروير  Author Wareوهذه الربامج منها ما
مت ت�صميمه للدعاية والإعالن والر�سوم املتحركة و�أفالم الفيديو واخلدع ال�سينمائية
و�ألعاب الكومبيوتر و�أفالم اخليال العلمي ومنها ما خ�ص�ص للمدر�سني لأغرا�ض التعليم.
برامج عرو�ض الو�سائط املتعددة
هذه الربامج تتيح عر�ض الأفكار بطريقة منطقية ومت�سل�سلة وتعطي فر�صة للإبداع
الفني عن طريق ا�ستخدام مكتبات ال�صور والر�سوم وامل�ؤثرات ال�صوتية ولقطات الفيديو
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والتحكم يف جت�سيم خطوط الكتابة وتلوينها وتعديل اجتاه الإ�ضاءة عليها ومن هذه
الربامج :برنامج بوربوينت  Power Pointوبرنامج هارفارد جرافيك�س Harvard
Graphics

عنا�صر الر�سالة الإعالمية متعددة الو�سائط
مييز الر�سالة الإعالمية املت�ضمنة عنا�صر الو�سائط املتعددة �أنها تعمل على
�إثارة العيون والآذان ،وهذا مينحها ميزة الت�أثري على العقول ،لأنها ت�ضم مزيجا من
الن�صو�ص املكتوبة والر�سومات والأ�صوات واملو�سيقى والر�سوم املتحركة وال�صور الثابتة
واملتحركة ،وميكن تقدميها للمتلقي عن طريق الكمبيوتر �أو �أي و�سيلة �إلكرتونية �أخرى
كاجلوال ،ولكي ت�ؤدي ر�سالة الو�سائط املتعددة الهدف املن�شود منها البد من مراعاة
توفر التكوينات �أو العنا�صر التالية يف بنيتها:
• الن�صو�ص اللغوية :Texts
يعد الن�ص �أك�ثر الو�سائط ا�ستخداما فى ال�صحيفة الإليكرتونية ،ويتكون من
الكلمات والأرقام و الرموز وعالمات الرتقيم .وفى �أى ت�صميم للو�سائط املتعددة البد
من ا�ستخدام الن�ص املكتوب �إذ �أن وجود ن�ص م�سموع �أو �صور ال ي�شكل بديال للن�ص
املكتوب بل يتكامل معه لإي�صال املعانى.
وعلى ال�صحفي الذي يتولى كتابة هذا الن�ص �أن يطالع بعناية ال�صور ومقاطع
الفيديو امل�صاحبة لن�صه لكي ال يقع يف �شرك التكرار ،فالن�ص ع��ادة يكون �شارحا
للجوانب غري الظاهرة يف تفا�صيل ال�صورة ،ولي�س ملا تعر�ضه ال�صورة ،وكلما كان الن�ص
خمت�صرا اًّ
ودال كان �أوقع و�أبلغ ت�أثريا.
ومن يتــــولى كتابة الن�صـــو�ص يف ر�ســـالة الو�ســائط املتعـــددة �إذا ما كانت فيلما
ت�سجيليـــــا �أو تقـــريرا عـــــــادة ما يـــــكون ملما بقواعد كتــــابة ال�ســـيناريو ،من حيــــث
ترتيب امل�شــــــــاهد ترتيبـــا منطقيـــا ،وحتــــديد مـــا �إذا كــــان الــــوقت ليــــال �أم نهارا،
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وما �إذا كان الت�صوير داخليا �أم خارجيا.
• ال�صوت :Sound
ال�صوت من �أكرث مكونات الو�سائط املتعددة ا�ستخداما ،وال يت�صور عر�ض ر�سالة
و�سائط متعددة �أيا كان حمتواها دون وجود عن�صر ال�صوت ،وهو عبارة عن �أحاديث
مل�سئولني �أو متخ�ص�صني ب�أى لغة ،وقد يكون �صوت املذيع يقر�أ ن�صا مكتوبا� ،أو يكون
مو�سيقى �أو نربات �صوتية كامل�ؤثرات اخلا�صة ،وا�ستخدام ال�صوت اال�ستخدام الأمثل
يجعل عرو�ض الو�سائط املتعددة فعالة.
وهناك قواعد حتكم هذا اال�ستخدام ،فمثال عندما يكون هناك عمل مرتجم
تتحدث فيه امر�أة �أجنبية يجب �أن يقر�أ الن�ص املرتجم �إلى العربية امر�أة ال رجل ،و�إذا
كان رجل كبري فرجل كبري وهكذا ،ويجب �أن يكون ال�صوت نقيا.
• الر�سوم اخلطية :Graphics
هى تعبريات تكوينية باخلطوط والأ�شكال تظهر فى �صورة جم�سمات بيانية خطية
�أو دائرية� ،أو تعبريات تكوينية بالأعمدة �أو بالر�سومات املظللة وامللونة .وقد تكون
خرائط م�سارية تتبعية� ،أو ر�سوم تو�ضيحية �أو لوحات زيتية �أو ر�سوم كاريكاتورية ،وقد
تكون منتجة بالكمبيوتر �أو مدخلة با�ستخدام الوحدات امللحقة به ،وتخزن بحيث ميكن
تعديلها وا�سرتجاعها.
• ال�صور الثابتة :Still Images
يق�صد بها ال�صور الفوتوغرافية �أواللوحات املر�سومة �أو التي مت ت�شكيلها بوا�سطة
برامج اجلرافيك�س ،يتم االعتماد عليها ل�شرح الأفكار �أو عر�ض املعلومات لزيادة متعة
امل�شاهدة و�أحيانا لال�ستغناء عن م�ساحات من الن�ص (.)1
وم�صطلح (ر�سوم اجلرافيك�س) ي�شري الى تقنيات وبرامج ومكونات احلا�سوب
املادية امل�ستخدمة يف �إن�شاء ال�صور غري املتحركة رقميا وتعديلها وعر�ضها� ،أي �أنه
(� )1أحمد ال�صرييف :ال�صورة الرقمية ،القاهرة ،النه�ضة للطباعة� ،207،ص .113
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الأ�سا�س الذي يرتكز عليه عر�ض الر�سومات والن�صو�ص املتحركة وهو يف حقيقة الأمر
تقنية الت�شغيل جلميع العنا�صر املرئية للو�سائط املتعددة.
وبرامج اجلرافيك�س نوعان :الأول يتعامل مع ال�صور النقطية باملعاجلة �أو الر�سم،
والثاين برامج متخ�ص�صة يف �إعداد ال�صفحات واالخراج والر�سم.
وال�صورة� ،سواء �أكانت واقعية �أوافرتا�ضية ،تت�ألف من مكونني ميثالن حمتواها
التقنى واملو�ضوعى �أولهما :عنا�صر ال�صورة ،وهى ال�سمات املرئية مثل ال�شكل واللون
واخلط وامللم�س وامل�ساحة وغريها ،و ثانيهما ما ي�شعر به امل�ستخدم دون �أن يكون ملمو�سا
مثل االتزان و البعد والنظام والإيقاع.
• الر�سوم املتحركة :Animation
ي�ستخدم الكمبيوتر فى �إنتاج الر�سوم املتحركة بنف�س الأ�سلوب التقليدى ،فيتم فى
البداية ر�سم �شكل �أولى وتعديله وتكوينه با�ستخدام خ�صائ�ص �أو �أدوات الر�سوم فى
الكمبيوتر .وبوا�سطة برامج الر�سوم املتحركة يتم التحكم فى حتريكها ب�سرعة معينة
�أو من نقطة �إلى �أخرى على ال�شا�شة ،وذلك ب�إحداث تغيريات مطلوبة فى ال�شكل �أثناء
حركته.
ومن �أهم الربامج التي ت�ستخدم هنا برنامج �أونك�س  2من ت�صميم �شركة �سيلكون
جرافيك�س الذي ا�ستخدم يف �صناعة فيلم التخيل الأخري الذي تدور �أحداثه يف �إطار
اخليال العلمي عام  ،2050حيث حتاول جمموعة من الأ�شخا�ص الت�صدي ملحاولة احتالل
كوكب الأر�ض من قبل كائنات جمهولة ،فالربنامج قد م ِّكن التقنيني من احل�صول على
�أعلى درجة من الدقة يف ت�صميم لون ب�شرة ال�شخ�صيات وتعبريات وجوههم وحركة
االنفعاالت وزيادة التجاعيد االفرتا�ضية عليها.
• ال�صور املتحركة :Motion Pictures
تظهر فى �صورة لقطات فيلمية متحركة �سجلت بكامريا رقمية ،و تتعدد م�صادر
هذا النوع من ال�صور لت�شمل مقاطع الفيديو وعرو�ض التليفزيون والأفالم ال�سينمائية
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وا�سطوانات الفيديو ،وهذه اللقطات ميكن التحكم يف حركتها ك�إ�سراعها و�إبطائها
و�إيقافها و�إرجاعها.
• �صور الفيديو :Full Motion Pictures Video
يقوم عر�ضها على نظام ت�سجيل ونقل املعلومات بطريقة حتويل ال�صور الب�صرية
�إلى �إ�شارات كهربائية تناظرية ،ثم حتويلها �إلى �إ�شارات رقمية للتعامل معها من خالل
الكمبيوتر ،وميكن �إذاعتها فى نف�س الوقت �أو بعد ت�سجيلها على �شريط فيديو لي�صبح
من ال�سهل م�شاهدتها با�ستخدام موجات عالية ال�تردد� ،أو �إر�سالها على الهواء عرب
الأ�سالك �إلى دوائر تليفزيونية مغلقة.
�سجل على دي�سكات الفيديو Video
وهذه الإ�شارات حتمل ال�صوت وال�صورة معا و ُت َّ

 Disksالتى تعترب و�سيطا لتخزين املعلومات .وفى الوقت احلالى ميكن نقل �صور حية من
الفيديو �إلى �شا�شات الكمبيوتر ودجمها �ضمن برامج الو�سائط املتعددة ،ولكن يالحظ
�أن لقطات الفيديو حتتاج �إلى �إمكانيات �أ�ضخم و�سرعات عالية و�سعة تخزينية �أكرب.
• احلقيقة االفرتا�ضية :Virtual Reality
التى تتج�سد �ضمن عرو�ض الو�سائط املتعددة فى �إظهار الأ�شياء الثابتة واملتحركة
ك�أنها فى عاملها احلقيقى من حيث جت�سيدها و حركتها والإح�سا�س بها كما هي احلال
يف �أفالم التخيل الأخري ،العني الذهبية ،ال�شبكة ،امل�صفوفة.
مراحل �إنتاج الر�سالة ذات الو�سائط املتعددة:
عملية �إنتاج مادة �إعالمية �أو عمل فني يدخل يف بنيته وتكويناته عنا�صر الو�سائط
املتعددة البد �أن متر بعدة مراحل هي:
 التخطيط plan مرحلة الت�صميم Design -مرحلة االنتاج Production
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 مرحلة الربجمة Programming -مرحلة اختبار املنتج Product Testing

وهناك من يرى هذه املراحل كالتايل:
 -1مرحلة الت�صميم والتحليل  :Design & Analysisيتم فيها و�ضع ت�صور كامل
للم�شروع ،وتت�ضمن عدة خطوات فرعية كتقدير االحتياجات ،وحتديد الأهداف،
وطرق العر�ض.
 - 2مرحلة ت�صميم ال�سيناريو  :Scenario Designيتم فيها حتويل ما مت ت�صميمه �إلى
�إجراءات تف�صيلية م�سجلة على الورق.
 - 3مرحلة التنفيذ  :Executingوهي مرحلة االنتاج الفعلي والتي يتم فيها اختيار نظام
الت�أليف املنا�سب وتوفري الأجهزة املطلوبة والتجريب املبدئي.
فريق �إنتاج الو�سائط املتعددة
�إن عددا قليال ال ميكنه القيام مبهمة �إنتاج الو�سائط املتعددة ،بل يكلف بها كادر
ب�شري متمكن من ثالث جمموعات:
فريق الت�صميم :الذي يتولى حتويل املادة العلمية �إلى ن�ص �إعالمي �أو �سيناريو قابل
للإنتاج ،ويقوده معد املادة العلمية �أو امل�ؤلف وي�ضم كاتب الن�ص (ال�سيناري�ست)
�إن مل يكن هو املعد وخبريا �إعالميا.
فريق التنفيذ :الذي يتولى حتويل الن�ص �إلى برنامج �صوت و �صورة ثابتة �أو متحركة،
ويقوده املخرج وي�ضم امل�صور ومهند�س ال�صوت ومهند�س الإ�ضاءة والر�سام
واخلطاط وم�شغل كمبيوتر وخبري القطع والرتكيب (املونتري) الذي يقوم باملونتاج
والق�ص والرتكيب و�إعادة الطبع.
فريق الإنتاج :يقوده املنتج ومهمته توفري ميزانية الإنتاج.
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مهارات ر�ؤ�ساء الفرق
كاتب الن�ص �أو املعد :Script Writer
هو امل�ؤلف �أو حمرر الن�ص الأ�صلي للمحتوى و الذي يبقى مرافقا جلميع �أع�ضاء
الفريق منذ كتابة الن�ص وحتى التوزيع .و من جملة مهامه :كتابة املحتوى ،كتابة
ال�سيناريو ،اختيار �شكل احلروف و�أنواعها و�أحجامها.
وفيما يتعلق مب�ؤهالته العلمية فيجب �أن يكون حا�صال على م�ؤهل �أكادميي جامعي
ال يقل عن البكالوريو�س يف جمال التخ�ص�ص� ،إذ مل يعد من املقبول يف ع�صر يعترب فيه
الإعالم �سالحا قويا االكتفاء بدورات تدريبية ،وفيما يتعلق بخرباته العملية فيجب �أن
يكون ذا معرفة و خربة يف جمال ال�سيناريو ،ومتقنا للغة التي �سيكتب بها الن�ص ،م�ستعدا
للتعاون والعمل بروح الفريق مع بقية زمالئة ،متقبال النقد.
املخرج :Director
هو كاملاي�سرتو الذي ين�سق بني �أفراد الفرقة املو�سيقية الذين يعزفون على �آالت
خمتلفة ليقدم للجمهور مقطوعة مو�سيقية جميلة ،وهو الذي ي�ضع الت�صور النهائي
للمنتج ،ويكلف كل ع�ضو يف الفريق بلقيام بدوره ح�سب املعايري التي تخدم فكرته ويتميز
بـ :خربة كافية يف ال�صوتيات والت�صوير والربجمة واملونتاج ،حب التعاون ،التوا�ضع،
ح�سن اخللق باعتبار �أن املخرجني يف الغالب م�شدودو الأع�صاب.
املنتج : Producer
هو مدير الربنامج وهمزة الو�صل بني جميع �أع�ضاء الفريق ،يحمل على عاتقه
م�س�ؤولية الإنتاج وفقا للجدول الزمني وامليزانية ،ويجب �أن تتوفر فيه :خربة كافية يف
جمال �إنتاج برامج الو�سائط املتعددة ،مهارات يف الإدارة العامة ،القدرة على االت�صال
ب�أع�ضاء فريق الإنتاج� ،ضمان جناح العمل�.أما مهامه فهي:
•التخطيط الزمني ووو�ضع امليزانية التقديرية �أو التكلفة املالية.
•توزيع املهمات على �أع�ضاء الفريق.
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•�إدارة جل�سات العمل والتوجيه اليومي (.)1
م�ساعد الإنتاج :Production Assistant
وظيفته تكون حيث يكون الن�شاط والعمل والإنتاج الفني ،ومن �أبرز مهامه:
•متابعة البيانات مع املنتج.
•حل امل�شكالت و�ضمان التنظيم.
•الت�أكد من قيام �أع�ضاء الفريق مبهامهم يف يف املواعيد املحددة ح�سب اخلطة.
•عر�ض تلك املهام يف جل�سات م�سجلة (.)2
فمثال لو احتاج الفريق �إلى م�صور فوتوغرايف ف�إنه يتولى حتديد مواعيد مقابلة
للم�صورين ومن ثم عمل الرتتيبات الالزمة للت�صوير كتجهيز املكان.
م�صممو الو�سائط املتعددة:
هم:

فريق �إنتاج الو�سائط املتعددة لي�س بالعدد القليل نظرا لتعدد املهام ،و�أهم �أع�ضائه

 م�صمم الن�ص املكتوب وزخرفته. م�صمم الر�سوم املتحركة. م�صمم ال�صور املتحركة �أو �أخ�صائي الفيديو امل�سئول عن اللقطات وو�ضعها. م�صمم املو�سيقى الت�صويرية �أو �أخ�صائي ال�صوت. م�صمم الربجميات الختيار الربامج امل�ساعدة يف الإنتاج. م�صمم املحتوى املعلوماتي الذي يتعامل مع املادة املقدمة و يت�أكد من و�ضوحها.(� )1سامل ناجي :االنتاج املرئي ،عمان ،العقبة للن�شر � ،2006ص .128
( )2خالد ال�شنقيطي :الو�سائط اجلديدة ،بريوت ،اجلبل للن�شر والتوزيع� ،2012 ،ص .21
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 م�صمم التغذية الراجعة( مدعم املعلومات) وال��ذي يحدد كيفية تقدمي التغذيةالراجعة ،و اختيار و�سائل العر�ض املنا�سبة التي يت�ألف منها الربنامج يف النهاية.
 م�صمم االت�صال ال��ذي يعمل على ت�صميم امل�سارات التي يتعامل فيها امل�ستخدمالنهائي مع الربنامج.
 م�صمم الربنامج الذي يتولى النظرة الب�صرية ال�شاملة للم�شروع وت�صميم الربنامج،ظهر فكر َة الق�صة و بناءها الأ�سا�سي من قبل الكاتب ،و كيفية التفاعل والتنا�سق
و ُي ِ
بني ما �سيتم عر�ضه من �صور ون�صو�ص ومو�سيقى وغريها.
 املربمج  :Programmerمهمته ا�ستخدام نظم الت�أليف لو�ضع كل عن�صر من عنا�صرالو�سائط املتعددة يف مكانه املنا�سب� ،إ�ضافة �إلى وظيفة الرتميز لأ�ساليب عر�ض
عنا�صر الو�سائط ،وهذا يعني �أن يعمل ب�إحدى لغات الربجمة التي ت�ساعده يف �إنتاج
الربجمية.
�إن مهارة املربمج هي العامل احلا�سم يف جناح الربجمية �أو ف�شلها ،فهو خبري
الكمبيوتر الذي يكتب و ي�ستخدم برامج الت�أليف ليحقق ر�ؤية الكاتب و امل�صمم و باقي
�أع�ضاء فريق الإنتاج ،ليظهرها حقيقة على �شا�شة الكمبيوتر.
 م�صور الفيديو  :Video Manالذي يتولى ت�صوير لقطات الفيديو وي�شرتك مع فريقالإنتاج يف و�ضع اللقطات يف �أماكنها املنا�سبة من الربنامج ،ويتمتع باملهارة يف نقل
ال�صور �إلى �أجهزة الكمبيوتر با�ستخدام الربامج املخ�ص�صة لذلك.
 منتج ال�صوت  ،Audio Producerومهامه هي:•اختيار املو�سيقى املنا�سبة.
•�إ�ضافة م�ؤثرات ال�صوت التي تحُ ِّ�سن ال�صور الثابتة �إذا لزم الأمر.
•ت�سجيل الق�صة.
•حتويل م�سارات ال�صوت على �شريط الت�سجيل �إلى ملفات رقمية على الكمبيوتر
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لإ�ضافتها �إلى الربنامج.
 منتج الر�سوم التخطيطية الإليكرتونية  :)Electronic Graphics Producerوهوالذي يك ِّون الر�سوم الإليكرتونية والرتكيبات والأر�ضيات املدرجة وطباعة احلروف
وال�صور الفوتوغرافية على ال�شا�شة لتكمل الربنامج ،وله �أن يبتكر لقطة من الر�سم
التخطيطي� ،أو يحدِّ دها ثم يرتك �إنتاج ال�شا�شات املفردة للآخرين الذين يجهزون
الت�صميم املبدئي� ،أويحددونه ِل ُي ِع ُّدوا الر�سم الإليكرتوين للربنامج.
 متخ�ص�ص �ضبط ال�صورة الثابتة  :Image Capture Specialistومن مهامه� :ضبطال�صور الثابتة و حتويلها �إلى ال�شكل الرقمي ،لتعر�ض ك�صورة كاملة �أو كجزء من
�شا�شة خمتلطة من الر�سومات التخطيطية والن�ص املكتوب.
 امل�صور الفوتوغرايف ( :)Photographerيجب �أن يت�ضمن فريق الإنتاج م�صورافوتوغرافيا �أو �شخ�صا لديه املهارات اللتقاط ال�صور الفوتوغرافية �إذا كانت �ضرورية.
 خبري املحتوى � :Content Expertإن خبري املحتوى �شخ�ص مهم يف برجمياتالو�سائط املتعددة فهو م�صدر قيم للمعلومات ،وهو امل�سئول عن املحتوى املعريف
للربنامج ،مبا يت�ضمنه من حقائق و بيانات و نظريات وقوانني ومعلومات ومعارف،
فعليه �أن يت�أكد من �صحتها ومطابقتها للحقيقة.
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الف�صل العا�شر
امل�سجد والإعالم املعا�صر
ارتبطت جماهري الوطن العربي التي �شاركت �أوتابعت �أخبار الثورات العربية
بامل�ساجد ،و�أقرت �أنها تلعب دورا حا�سما كو�سيلة �إعالم تتطور وتواكب م�سرية احلداثة،
وهناك م�ساجد بعينها ترددت �أ�سما�ؤها يف ن�شرات الأخبار ب�شكل يومي ،مثل عمر مكرم
يف ميدان التحرير بالقاهرة والقائد �إبراهيم يف الإ�سكندرية وال�شهداء يف مدينة
ال�سوي�س ،وم�سجد العمري يف درعا وخالد بن الوليد يف حم�ص واجلامع الأم��وي يف
دم�شق ،و�ساحات ال�صالة يف �صنعاء وتعز وبنغازي.
هذه امل�ساجد كانت منطلقا لثورات الربيع العربي كل يوم جمعة ،مما حدا بعدد من
املفكرين واملثقفني الذين ال يتعاطون مع املفاهيم الدينية جلوانب كثرية يف احلياة �إلى
اتخاذ موقف �سلبي من هذه الثورات لأنها يف ر�أيهم انطلقت من اجلامع.
وال غرابة �أن يكون للم�سجد ه��ذا ال��دور ،فالإ�سالم دي��ن �إع�لام��ي بطبعه وقد
تعامل مفكروه ودعاته على مر الع�صور مع كافة و�سائل الإعالم ال�شفهية واجلماعية
واجلماهريية ،ومل تزل و�سائله التقليدية اخلا�صة به ويف مقدمتها امل�سجد ت�ؤدي دورا
حيويا يف احلياة احلديثة ومعطياتها من تعقيدات ال�سيا�سة واالقت�صاد وغريهما ،لدرجة
ُت�ص ِّنفه كو�سيلة فاعلة من و�سائل الإعالم املعا�صر.
والأذان وخطبة اجلمعة ودرو�س الوعظ هي من امل�سجد مبثابة الربامج من الإذاعة
والتليفزيون .فالأذان هو �أحد اخل�صائ�ص التي ينفرد بها الإعالم الإ�سالمي وقد ات�سع
نطاقه با�ستخدام مكربات ال�صوت املثبتة �أعلى امل ��آذن ،كما ُي ْر َفع من خالل و�سائل
الإعالم املرئية وامل�سموعة ،واعتمد على عن�صر التكرار يف عباراته لتثبيت املعان ال�سامية
يف �أذهان اجلماهري ،كما يتكرر الأذان ذاته مرتني يف كل �صالة ،الأولى للإعالن عن
دخول الوقت والثانية للإقامة.
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ومعنى الأذان يف اللغة الإعالن والإعالم� ،أي �إخبار جمهور امل�صلني بدخول وقت
ال�صالة وعليهم جميعا تلبية النداء وترك البيع وكل ما ي�شغلهم للتوجه �إلى امل�سجد.
ويف �أيام اجلمعة والعيدين ووقفة عرفات يتجلى دور امل�سجد كو�سيلة دعوة و�إعالم
يف اخلطبة التي ال تزال ت�ؤدي دورها الفعال دون �أن ت�ستطيع و�سائل الإعالم واالت�صال
اجلماهريية التي �أتت بها املدنية احلديثة �أن تق�ضي عليها �أو تنال من قوة ت�أثريها.
وتتميز الر�سالة الإعالمية التي حتملها اخلطبة الدينية الناجحة بقدرتها على
التغيري و�إحداث ت�أثري خا�ص يف اجتاهات الر�أي العام واملتلقي لأنه يعرف �أن اخلطيب
ينهل من القر�آن الكرمي و�أحاديث الر�سول و�آراء الفقهاء ،فال جمال هنا �إذن لالعرتا�ض
على ما ي�أتي به من �آيات �أو �أحاديث و�أحكام فقهية.
ويف مرتبة تلي مرتبة اخلطبة من حيث الأهمية ت�أتي درو�س الوعظ �أو املحا�ضرات
الدينية التي تلقى يف امل�ساجد بعد ال�صلوات ويف املوا�سم الدينية ك�شهر رم�ضان املبارك،
وعادة ما يكون مو�ضوع الدر�س تف�سري �آية قر�آنية �أو حديثا �شريفا ثم ُي ْ�س ِقط املحا�ضر
�آراءه على الواقع املعا�ش ،م�ستهدفا �إ�صالح �ش�أن امل�سلمني وهدايتهم �إلى طريق الر�شاد.
ومل تبتعد ر�سالة امل�سجد الإعالمية كثريا عن ر�سالة بقية و�سائل الإعالم املعا�صر،
ففي بع�ض �أحياء املدن ي�ستخدم امل�سجد للإعالن من خالل مكربات ال�صوت املثبتة �أعلى
امل�آذن عن انطالق حمالت التطعيم �ضد الأوبئة والأمرا�ض املختلفة والإعالن عن بيع
املواد اال�ستهالكية التي تختفي من الأ�سواق �أحيانا ك�أنابيب البوتاجاز ،كما يتم الإعالن
عن حاالت الوفاة .ويف بع�ض دول املغرب العربي كاجلزائر مثال ينتهز �أحد احل�ضور
ممن يجيدون احلديث فر�صة وجود جمع كبري من امل�صلني يف امل�سجد فيبد�أ قبيل وقت
ال�صالة يف �سرد جمموعة من �أخبار احلي.
ويف ثورات الربيع العربي وما تالها من انتخابات لع�ضوية جمال�س النواب ومن�صب
الرئي�س لعب امل�سجد دورا موازيا لدور الف�ضائيات والإذاع��ات وال�صحف والإنرتنت
واملحمول ،فعلى �سبيل املثال بينما كان ال�شيخ مظهر يا�سني يلهب حما�س الثوار �ضد
نظام ح�سني مبارك من على منرب م�سجد عمر مكرم مبيدان التحرير يف القاهرة ،ومثله
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يفعل ال�شيخ �أحمد املحالوي من فوق منرب القائد �إبراهيم يف الإ�سكندرية ،وخطباء
اليمن يحر�ضون اليمنيني على موا�صلة التظاهر �ضد نظام علي عبد اهلل �صالح ،وبينما
كان ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي يدعو الليبيني �إلى التخل�ص من معمر القذايف يف ليبيا
ويحث الثوار على احل�شد والتعبئة �ضد نظام ب�شار الأ�سد يف �سوريا من فوق منرب م�سجد
عمر بن اخلطاب مبدينة الدوحة يف خطبة اجلمعة كان ال�شيخ حممد �سعيد البوطي
يدعو الثوار �أنف�سهم �إلى التهدئة وعدم اخلروج على نظام الأ�سد ،وال يخفى على �أحد
�أن امل�ساجد قد ا�ستهدفت من قبل الثوار يف اليمن حيث مت ق�صف �أحدها باملدفعية
�أثناء وجود الرئي�س ال�سابق علي عبد اهلل �صالح فيه ل�صالة اجلمعة ،كما ا�ستهدفت
قوات نظام الأ�سد يف �سوريا امل�سجد الأم��وي وغريه من م�ساجد اجلمهورية وق�صفت
م�آذنهارف�أ�سقطت بع�ضها .
ويف املعارك االنتخابية ا�ست ُْخ ِد َمت امل�ساجد كو�سائل دعاية لبع�ض املر�شحني،
فال�شيخ حازم �صالح �أبو �إ�سماعيل وغريه من مر�شحي الأحزاب واحلركات ال�سيا�سية
الدينية وغري الدينية ا�ستخدموا امل�ساجد للدعاية يف احلمالت االنتخابية ،ومل ي�شذ
مفتي جمهورية م�صر العربية ال�شيخ علي جمعة عن القاعدة وكان وقتها ال يزال يف
من�صبه ،ففي اجلولة الثانية النتخابات الرئا�سة مب�صر بني مر�شح جماعة الإخوان
حممد مر�سي ومناف�سه الفريق �أحمد �شفيق و�صف املفتي �أحد املر�شحني ب�أنه �أقرب �إلى
اهلل من الآخر ،وهكذ ا�ستخدم امل�س�ؤول الديني الأول امل�سجد يف الدعاية االنتخابية.
�إذن ما يجب الت�أكيد عليه �أن امل�سجد و�سيلة فاعلة من و�سائل الإعالم املعا�صر ،ال
يقل دوره يف تناول احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية وغريهما عن دور بقية الو�سائل.
لكن ما يخ�شى عليه من ال�سيا�سة هو �أن حتيد به عن دوره احلقيقي يف خدمة
الدعوة وجمع �شمل امل�سلمني �إلى الت�شرذم والتفتت� ،إذ ال يخفى على �أحد �أن �أن�صار
الرئي�س امل�صري ال�سابق ح�سني مبارك كانوا يجتمعون عند م�سجد م�صطفى حممود
ب�شارع جامعة ال��دول العربية ردا على املتظاهرين �ضده �أم��ام م�سجد عمر مكرم يف
ميدان التحرير ،وف�ضال عن ذلك عندما �أ�صدر الرئي�س ال�سابق حممد مر�سي الإعالن
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الد�ستوري يف  22نوفمرب  ،2012ووقعت احتجاجات مناوئة له �أمام ق�صر االحتادية �أي
الق�صر اجلمهوري ،قامت مظاهرت ت�ؤيده �أمام م�سجد رابعة العدوية يف مدينة ن�صر،
وهكذا و�ضع ال�سيا�سيون امل�ساجد �أندادا لبع�ضها البع�ض.
و�أ�صبح من املعتاد الآن �أن يتجه النا�س �إلى امل�ساجد كل يوم جمعة لل�صالة ومن ثم
للتعبري ال�سيا�سي ،وتوظيف هذه الفري�ضة لتنظيم ن�شاطات �سيا�سية ،يفرت�ض �أن يبتعد
امل�سجد عن �شعاراتها التي تنطوي على الفرقة والت�شرذم.
وثمة مراهنة على �أن اجتاه الإ�سالميني �إلى تكوين الأحزاب واحلركات ال�سيا�سية
يف دولهم بعد ثورات الربيع العربي وتطبيع العالقة بينهم وبني القوى ال�سيا�سية الأخرى
من �ش�أنه �أن يفكك بنيتهم العقائدية والأيدولوجية ل�صالح �إر�ساء قواعد جديدة يف
اللعبة ال�سيا�سية ال تقوم على �أ�سا�س ال�شعارات الدينية بقدر ما ترتكز على املناف�سة
يف خدمة خطاب املواطنة واالرتقاء باملجتمع املحلي وخلق الآليات الناجحة لتوظيف
م��وارده وطاقاته ،ولنا يف حزب احلرية والعدالة امل�صري ال��ذراع ال�سيا�سي جلماعة
الإخ��وان امل�سلمني املثل ،فقد كان نائب رئي�س احلزب عند ت�أ�سي�سة رجل م�سيحي هو
رفيق حبيب الذي اعتزل العمل ال�سيا�سي بعد االعالن الد�ستوري للرئي�س مر�سي يف
 22نوفمرب  ،2012وكذلك حزب الوطن “ ال�سلفي “ الذي �أعلن عن ت�أ�سي�سه يف مطلع
يناير  ،2013و�صرح م�ؤ�س�سوه �أنهم يقبلون ع�ضوية امل�سيحيني ،و�إذا ما جنحت هذه
الرهانات قد تخف حدة الدعايات االنتخابية يف امل�ساجد .ويرى كثريون �أن ثورات
الربيع العربي �ستعيد �إلى امل�ساجد �سابق دورها التغيريي وهدفها التنويري ،ومتار�س
ر�سالتها ال�سماوية التي اختارها لها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حني بنى بقباء
�أول م�سجد ،وباملدينة املنورة ثاين م�سجد ليكونا منطلق �إ�شعاع كوين و�إعالنا عن ميالد
ح�ضارة جديدة قطبها ومركزها امل�سجد.مل يكن دور امل�سجد على عهد دولة النبوة ومن
بعدها اخلالفة الرا�شدة قا�صرا على ال�صالة والعبادة وح�سب ،بل كان حمور احلياة
االجتماعية وال�سيا�سية والع�سكرية واالقت�صادية والدبلوما�سية والتعليمية والرتبوية
والق�ضائية واملالية ،ففيه يجتمع النا�س ليتعلموا دينهم َو َي ْ�س ُموا ب�أخالقهم ،ومنه تنطلق
البعوث ،وفيه ت�ستقبل الوفود.
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الباب الثالث
ت�أثريات و�أخالقيات الإعالم املعا�صر

الف�صل االول
ت�أثريات الإعالم املعا�صر
يف تقديري لو مل توجد �شبكة الإنرتنت مبا انبثق عنها من مواقع التوا�صل االجتماعي
كاليوتيوب والفي�س بوك وتويرت واملدونات ،ولو مل توجد الهواتف املحمولة� ،أو مبعنى �آخر
لو كان �إعالم �سبعينيات وثمانينيات وت�سعينيات القرن املا�ضي هو نف�سه الإعالم املعا�صر
لكان زين العابدين بن علي ال زال رئي�سا لتون�س ،ومعمر القذايف ال زال جاثما على �صدر
ليبيا ،وح�سني مبارك �أو جنله جمال هو الرئي�س امل�صري ،وعلي عبد اهلل �صالح �أو جنله
حكم قب�ضته على �سوريا.
هو الرئي�س اليمني ،ولكان ب�شار الأ�سد ال يزال ُي ِ
الإعالم املعا�صر هو الذي �أ�سقط كل ه�ؤالء ،وهو الذي �أ�شعل االحتجاجات �ضد
الدمنارك جراء الر�سوم امل�سيئة للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،وهو الذي خ َّفف من حدة
التع�صب الغربي الأعمى ل�صالح �إ�سرائيل ،من خالل عر�ض ونقل عملياتها الوح�شية
�ضد الأطفال الفل�سطينيني.
والإع�لام املعا�صر هو الذي �أتى بباراك �أوباما �إلى البيت الأبي�ض على ح�ساب
مناف�سه جون مكني يف انتخابات الرئا�سة الأمريكية عام  2008عندما �أح�سن ا�ستخدام
�شبكات التوا�صل االجتماعي والهواتف املحمولة.
نذ ِّكر �سريعا ب�أن من �أبرز مميزات وخ�صائ�ص الإعالم املعا�صر :االت�صال ال�سريع،
قلة التكلفة� ،سهولة اال�ستخدام� ،شبابي ،متعدد اللغات ،التدفق اخلربي الدائم على
مدار ال�ساعة من خالل خدمات الهاتف النقال والإنرتنت وغريها ،العاملية ،القدرة على
التعبئة ،التوقع امل�سبق للحراك ال�شعبي ،التحرر من قيود ال�سلطة ال�سيا�سية ،االت�صال
الأفقي �أو الت�شبيك.
كل هذه املميزات وغريها جعلت منه �أداة �أ�سا�سية لل�ضغط والنجاح يف حتقيق
التغيري على الأ�صعدة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والنف�سية ،وف�ضال عما �سبق
اكت�سب قوته من الت�سميات العديدة التي �أطلقت عليه مثل� :صحافة املواطن التي ي�سميها
البع�ض:
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 �صحافة التطوع� ،أو�صحافة الهواة  ،Amateur Journalismو�إعالم النحن WeMedia

 و�صحافة املحادثة .Conversation Journalism و�صحافة النقا�ش .Discussion Journalism و�صحافة امل�صادر املفتوح .Opend Sources Journalism وال�صحافة الت�شاركية .Participatory Journalismلقد حاولت �أنظمة خمتلفة ورموز �سيا�سية وثقافية عديدة جتاهل ت�أثري الإعالم
املعا�صر وف�ضلوا البقاء �أ�سرى االنطباع ال�سابق ب�أن الت�أثري هو ت�أثري الإعالم التقليدي،
�إال �أنهم �سرعان ما عدلوا من مواقفهم و�أ�ضطروا للتعاطي مع اجلديد يف تعزيز ر�ؤاهم
بعدما تاكدوا من نفعه.
يف برنامج يوميات الثورة امل�صرية الذي عر�ضته قناة اجلزيرة الوثائقية ال�ساعة
ال�سابعة من �صبيحة يوم ال�ساد�س والع�شرين من يناير  2012جاء ما ي�سمى بالت�أثري
والت�أثري امل�ضاد ،ففي حني كان النظام يف م�صر ي�ستخدم برامج البيت بيتك والعا�شرة
م�ساء واحلقيقة وغريها من الربامج التي كان يقدمها خريي رم�ضان وتامر �أمني
وعمرو الليثي و�أحمد امل�سلماين ،يف ظل هذا اجلو املفعم بالت�شوي�ش كانت هناك منظومة
�إعالمية �أخرى تت�شكل وتتبلور ملواجهة الإعالم امل�ضلل ،متثل �إعالم املنظومة اجلديدة
عرب االنرتنت والهاتف اجلوال الذي ا�ستطاع �أن يقدم احلقيقة للنا�س بال�صوت وال�صورة
واحلركة.
وتعود قوة ت�أثري الإعالم املعا�صر يف الأ�سا�س �إلى التنوع الكبري يف وجهات النظر
التي تعر�ض على املتلقني خالفا ملا كان عليه الأمر يف ال�سابق ،ف�أ�صبح �أمامهم كم هائل
من اخليارات والر�ؤى الفكرية التي ترتاوح بني الدينية والعلمانية ،وبني القومية والكونية،
وبني املادية والروحية ،كل هذا م�صحوب بقوة ال�صورة و�إثارة اجلدل ،مما �ش َّكل عامال
قويا للت�أثري على الر�أي العام.
وكان ملواقع التوا�صل االجتماعي ت�أثري كبري يف ثورة تون�س وم�صر وليبيا واليمن
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و�سوريا ،ت�أثري حموري ،ول�ست مع الر�أي الذي ذهبت �إليه ت�شاريل بيكيت مدير مركز
بولي�س للأبحاث يف لندن قائلة“ :مواقع التوا�صل االجتماعي على الإنرتنت ال تخلق
ثورات ،بل يخلقها الفقر والغ�ضب واحلكام امل�ستبدون” ،ال �أتفق مع هذا الر�أي لأن الفقر
والغ�ضب واال�ستبداد كله موجود يف الوطن العربي منذ ع�شرات ال�سنني ،ومل تنتف�ض
ال�شعوب �إال يف ع�صر الإعالم الرقمي املعا�صر .لقد �شاهدنا كيف عملت مواقع التوا�صل
االجتماعي على تنظيم النا�س ،والهجوم على من هم يف ال�سلطة ،و�إبالغ العامل اخلارجي
�أن النا�س هنا غا�ضبون ومتحم�سون للتغيري ،لذلك �أرى �أن مواقع التوا�صل االجتماعي
كانت فعالة ب�صورة ملحوظة يف وقت ق�صري جدا.
�إن ا�ستخدامات ال�شباب للإنرتنت حتولت من جمرد الت�سلية والرتفيه �إلى التعبئة
والتحري�ض ،فلعبت دورا مهوال و�أحدثت ت�أثريا مبا�شرا يف تغيري اجتاهات الر�أي العام
لتكون ثائرة على اال�ستبداد والفقر والظلم ،لذلك كانت جماعة الإخوان امل�سلمني يف
م�صر من الذكاء مبكان عندما �أطلقت على حزبها ا�سم “احلرية والعدالة “ وهما
الكلمتان املقابلتان لال�ستبداد والظلم.
كانت ر�سائل ال�شباب على الإنرتنت يف معظمها حتري�ضية ،واملالحظ يف الأمر �أن
وع ِر َفت
التحري�ض الذي مار�سته الفتيات لقي ا�ستجابة �أكرث من الذي مار�سه ال�شبابُ ،
رموز ن�سائية ن�شطة يف الفي�س بوك مثل �أ�سماء حمفوظ� ،إذ كان �إبداعها يف ت�سجيلها
وو�ضعها مقطع الفيديو ال�شهري الذي قالت فيه �إنها �سوف تخرج للتظاهر يوم  25يناير،
وطالبت ال�شباب باخلروج معها ،هذا الفيديو كان �أ�شهر دعوة وحتري�ض للم�صريني
عرب الفي�س بوك على التظاهر� ،أ�سماء القت ت�شجيعا كبريا من ال�شباب الذي حتم�س
لها ولفكرتها ،وكانت يف مقدمة جمموعة من الن�شطاء واملتظاهرين الذين خرجوا من
منطقة بوالق متوجهني �إلى التحرير يوم  25يناير ،و�أعت�صمت يف امليدان حتى ًّ
ف�ض الأمن
االعت�صام ،ويف جمعه الغ�ضب يوم  28يناير �شاركت يف مظاهرة �أخرى بالتحرير ،وتقول
هي عن انطباعها حول نتيجة حتري�ضها مل �أكن �أتوقع رد الفعل هذا جتاه مقطع الفيديو،
فان�ضم لدعوتي �أكرث من � 10آالف �شخ�ص وحتولت الدعوة �إلى ثورة �شعبية ،وكان بع�ض
املتظاهرين يروين و�سط املظاهرات ويقولون يل “�أ�أنت بتاعة الفيديو”؟ �إحنا نزلنا
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ال�شارع عل�شانك ،وت�أثرنا بكالمك يف الفيديو جدا ،وهذا كان قمة �سعادتي بجد وبكيت
من ال�سعادة ،ومن ردود الأفعال الإيجابية؛ وكان الفيديو بعيدا متاما عن امل�صطلحات
ال�سيا�سية الرنانة ،كان جمرد دعوة من فتاة حل�شد النا�س للخروج للتظاهر �ضد الظلم
والوقوف �ضد القهر والتعذيب والفقر والف�ساد والبطالة وك�سر حاجز اخلوف من جهاز
�أمن الدولة ،وهذا الفيديو قد �أ َّثر يف الكثريين ،وكانوا �ألف متظاهر ،ثم �ألفني ومل يقرتب
النهار من نهايته �إال و�صاروا ع�شرات الآالف ثم مئات ثم ماليني.
تكمل �أ�سماء حديثها“ :الثورة امل�صريه هي �أول ثورة يف التاريخ مت و�ضع ميعاد
م�سبق النطالقتها ،حيث مت االتفاق بني ال�شباب على ت�سجيل غ�ضبهم جراء قتل �شاب
يدعى خالد �سعيد من الإ�سكندرية لتقوم مظاهرات االحتجاج والغ�ضب يوم  25يناير
ذكرى االحتفال بعيد ال�شرطة امل�صرية تعبريا عن عدم الر�ضا عن دور ال�شرطة يف
تعذيب و�إهانه املواطنني“(.)1
�إذن �شبكة الإنرتنت مبا حتويه من �شبكات توا�صل �أخرى كالفي�س بوك ويو تيوب
وتويرت وغريها �ساهمت قبل الثورة و�أثنائها يف �إع��داد خطة للح�شد ،فكانت مبثابة
التنظيم ال�سري الذي جتاهلته وا�ستهانت به �أجهزة الأمن والدولة ظنا �أنه جمرد جتمع
�إليكرتوين ،ال املحرك الرئي�سي والإعالم املنظم ل�صفوف ال�شباب الذين خرجوا �إلى
ميدان التحرير يف مظاهرات الغ�ضب ثائرين على الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية التي
عا�شتها م�صر ب�سبب الت�صرفات اخلاطئة من بع�ض �أجهزة الدولة واحلزب الوطني.
�إن هذه التجربة قد �أعطت دوال كثرية در�سا مفيدا للتفكري يف مواكبة التقنيات
الإعالمية وما يرتتب عليها ،فبد�أت تدر�س من خالل �أجهزتها املختلفة مدى ت�أثري �إعالم
هذا الع�صر مقارنة مبا كان عليه يف ال�سابق وكيفية التخفيف من ت�أثريه �أو توظيفه يف
التمكني للوالء واالنتماء.
واحدة من الرموز الن�سائية الأخرى التي كانت تقود التحري�ض عرب الفي�س بوك
ويوتيوب وتويرت واملدونات هي ا�سراء عبد الفتاح� ،شابة �أُ ْط ِلق عليها لقب «فتاة الفي�س

( )1لي�س املق�صود ب�سرد هذه الوقائع منح �أدوار معينة لأحد �أو �سلب �أدوار من �أحد ،لأن كثريا من �أ�سرار الثورات مل تتك�شف بعد،
ولكن �إبراز دور �شبكات التوا�صل االجتماعي وت�أثريها.
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بوك» ،كانت هي وجمموعه ال تزيد عن ثالثة �أ َّو َل من وظفوا مواقع التوا�صل االجتماعي
لفكرة تنظيم وح�شد النا�س لالحتجاج عام  ،2008حني دعت لإ�ضراب � ٦أبريل احتجاجا
على امل�شاكل التي يعاين منها املجتمع من وجهة نظرها ،ف�ساهمت بن�شر الفكرة والرتويج
لها عن طريق �إن�شاء جمموعة على موقع الفي�سبوك و�صل عدد امل�شرتكني فيها �إلى �أكرث
من مائة �ألف م�شرتك يف �أقل من �شهرين منذ �إطالق ال�صفحة.
حتكي �إ�سراء عن جتربتها مع �أ�شهر جروب على الفي�س بوك تقول »:مل �أكن اتوقع �أن
تنجح دعوتي لإ�ضراب � 6أبريل  2008على موقع «الفي�س بوك» يف ا�ستقطاب � ٧٠ألفا من
جمهور املوقع الإليكرتوين التفاعلي الأكرث �شهرة يف العامل ،فوجئت كما فوجئت املعار�ضة
يف م�صر ،ويف عام  2008و�صلتني ر�سالة على هاتفي املحمول من �أحد زمالئي يخربين
ب�أن عمال الغزل والن�سيج يف املحلة ينوون تنفيذ �إ�ضراب يوم � 6أبريل �ضد ارتفاع الأ�سعار
وانت�شار الف�ساد عن طريق حتويل الدعوة �إلى �إ�ضراب عام يف جميع �أنحاء م�صر ال بني
عمال املحلة وحدهم ،لكنني فكرت يف �أن تكون الدعوة عامة ،وبالفعل �أن�شات �أول �صفحة
�سيا�سية على موقع التوا�صل االجتماعي في�س بوك با�سم «خليك يف بيتك» ،هدفها �أن
يكون الإ�ضراب يف م�صر كلها اعرتا�ضا على �سوء الأحوال ال�سيا�سية واالقت�صادية التي
نعي�شها ،وبا�ستخدام �أدوات ال�شبكات االجتماعية طالبت امل�ؤيدين بالت�ضامن مع العمال
واالحتجاج ،وكربت املجموعة ب�شكل �سريع لت�ضم �أكرث من  ٧٠٠٠٠ع�ضو ،وبالفعل جنح
�إ�ضراب املحلة وا�ستجاب عدد كبري للإ�ضراب العام ،ويف فجر� ٦أبريل  ٢٠٠٨خرج
الآالف �إلى ال�شوارع وا�شتبكوا مع قوات الأمن وقتل �شخ�صان و�أ�صيب الع�شرات ،واعتقل
املئات ومت اعتقايل يوم � 6إبريل و�أم�ضيت  18يوما يف املعتقل(.)1
والت�أثري الذي �أحدثته �شبكة الإنرتنت يف �إ�شعال جذوة الثورة امل�صرية كان حماكاة
للدور نف�سه الذي لعبته يف تغذية الثورة التون�سية ،فالنا�شط احلقوقي التون�سي �شوقي
الطبيب قال� :إن الفي�س بوك كان «جي�شا» حقيقيا حترك جوا وبرا وبحرا حتى �أ�سقط
بن علي� .إنه الإعالم الرقمي املعا�صر الذي د�شن مرحلة جديدة يف م�سرية االت�صال
الإن�ساين تقوم على الت�أثري الفوري ،فيتحرك املجتمع بعد �أن يكون اخلوف قد نزع من
( )1هذا التاريخ انبثقت عنه حركة � 6أبريل ال�سيا�سية يف م�صر .
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�صدور اجلماهري ،ومرد ذلك �أن هذا الإعالم احلديث قد جمع النا�س كلهم على قلب
رجل واحد.
و�إلى ذلك ذهب باحثون تون�سيون ر�صدوا ت�أثري الإعالم املعا�صر ،وا�ستنتجوا �أن مما
�ساعد على تعاظم دور الفي�سبوك هو ازدياد �أعداد م�ستخدميه وبخا�صة بني ال�شباب� ،إذ
جتاوز يف تون�س املليونني ،ترتاوح �أعمار غالبيتهم بني الـ  18والـ .34
وقال خالد قوبعة رئي�س جمعية الإنرتنت يف تون�س”:كانت ال�سلطات قد حجبت
الفي�س بوك يف الربع الأول من عـــام  ،2009لكن ا�ستطاع �آالف الأ�شخــــا�ص الو�صــول
�إليه فمهاراتهم وخرباتهم بتعقيـــدات التـــكنولوجيا مكنتهم على املنع ،الأم��ر الذي
ا�ضطر معه النظام �إلى الرتاجع ،لأنه ت�أكد �أن موا�صلة احلجب ت�سبب يف حدوث مزيد
من امل�شكالت“.
وقد جل�أ النا�شطون يف دول ث��ورات الربيع العربي �إل��ى �إط�لاق حمطات �إذاعية
وتليفزيونية على �شبكة الإنرتنت �أوقفت ر�سالتها على الدعوة للثورة واالحتجاج وجمابهة
الأنظمة دون خوف من املوت ،وقد �ضرب النا�شط الليبي حممد دبو�س �صاحب �إحدى
حمطات الإذاع��ة على الإنرتنت املثل لذلك عندما اقتحمت قوات القذايف عليه بيته
وقتلته على الهواء مبا�شرة وتابع �آالف الليبيني حادث مقتله عرب �إذاعته ،وخالل �أقل
من خم�س دقائق كانت زوجته تبث اخلرب على الهواء مبا�شرة من نف�س املحطة مما � َّأجج
م�شاعر الغ�ضب �ضد جماعات القذايف.
والثورة ال�سورية لي�ست ا�ستثناء� ،إذ ا�ستفادت كثريا من ال�شبكة يف ممار�سة الدعوة
والتحري�ض �ضد نظام الأ�سد ،كما فعل النا�شطون الثوريون يف اليمن.
ومل ت�ستخدم ال�شبكة للت�أثري على م�ستخدميها والتحري�ض والدعوة �إل��ى قيام
الثورات فقط ،ولكن �أي�ضا لت�شكيل ر�أي عام جديد جتاه ق�ضية ما ،وقد يبدو هذا الر�أي
لكثري من النا�س غري ظاهر لأنه يكون يف البداية ر�أي عام كامن �سرعان ما ين�شط
ويطالب بالتغيري.
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وا�ست ُْخ ِد َم ْت �أجهزة املحمول مع الإنرتنت جنبا �إل��ى جنب يف الدعوة واحل�ض
على التظاهر �ضد �أنظمة دول الربيع العربية ،فكانت فعالة وم�ؤثرة �إلى حد بعيد يف
يد النا�شطة توكل كرمان باليمن التي ح�صلت عام  2011على جائزة نوبل يف ال�سالم،
لقيامها ب�إر�سال مئات الر�سائل �إلى �أنحاء اليمن و�سرعان ما كانت هذه الر�سائل تنت�شر
من جوال �إلى �آخر كالقنبلة االن�شطارية ،فيعرف النا�س من خاللها عنوان مظاهرة كل
يوم جمعة ومكانها وال�شعارات التي يهتف بها املتظاهرون ،وكانت ر�سالة ن�صية هي التي
حر�ضت على �إ�ضراب عمال �شركة املحلة للغزل والن�سيج يف م�صر عام  ،2008و�صورة
موبايل هي التي مت حتميلها على مواقع اليو تيوب لل�شاب اال�سكندراين خالد �سعيد وهو
ي�ضرب على �أيدي �أفراد من ال�شرطة وا�ستغلها النا�شط على �شبكة الإنرتنت وائل غنيم
�أحد موظفي �شركة جوجل يف التحري�ض على ثورة  25يناير.
يف كل ثورات الربيع العربي لعب املحمول دورا ال يقل ت�أثريا عن ت�أثريات الإنرتنت
وق�ن��وات التليفزيون والف�ضائيات وال�صحافة ،ف��أُخ��ذت بوا�سطته ع�شرات املاليني
من ال�صور ومت تداولها ،و�إر�سالها �إلى الف�ضائيات وال�صحف وحتميلها على ال�شبكة
العنكبوتية،فمنحها القوة الت�أثريية ،ولواله ما كانت مئات املاليني من مقاطع الفيديو
وال�صور والر�سائل التي م َّيزت قنوات �شبكة اجلزيرة والعربية غريهما.
لقد �ضاعف من قوة ت�أثريهذه الر�سائل ما تتميز به من �سهولة اال�ستخدام وتعدد
املزايا ،ففي دقيقة واحدة ميكن كتابة ر�سالة وت�صوير واقعة و�إر�سالها �إلى ماليني النا�س
في�أتي الت�أثري �سريعا ،مما جعل الأنظمة ال�سيا�سية يف دول الربيع العربي تلج�أ �إلى وقف
خدمات املحمول يف بداية الأمر لكن �سرعان ما عادت النتيجة عك�سية ،فبعد �أن كانت
االحتجاجات على الأو�ضاع املعي�شية �أ�صبحت �أي�ضا على �سيا�سة املنع.
بالن�سبة لت�أثري الإعالم التليفزيوين فقد كانت اجلزيرة هي الالعب الأ�سا�سي وامل�ؤثر
الأ�شد بني الف�ضائيات العربية لي�س فيما يتعلق بالربيع العربي فقط ولكن منذ انطالقتها
يف �أول نوفمرب  ،1996حيث �أدخلت نوعا من النقا�ش احليوي واملثري للجدل �إلى �ساحة
الإعالم العربي لأول مرة بعد �أن كان رتيبا وممال ،فالقيمة الإنتاجية الرفيعة لن�شراتها
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الإخبارية ،وما تتميز به براجمها من حيوية وتبادل ن�شط للأفكار وتنوع ال�ضيوف من
و�سع من دائرة جمهورها
ذوي الر�ؤى املختلفة وقدرتها على اخرتاق املوانع ال�سيا�سيةَّ ،
وغيرَّ من طبيعة اخلطاب ال�سيا�سي يف الإعالم العربي و�أ َّثرت يف ال�ش�أن ال�سيا�سي ،وهذا
ما جعلها قبلة جمهور التليفزيون يف الوطن العربي خا�صة �أثناء الثورات.
يف بداية الثورة التون�سية كانت اجلزيرة هي القناة العربية الوحيدة التي تتابع
الأحداث دقيقة بدقية ،وليلة هروب الرئي�س التون�سي ال�سابق زين العابدين بن علي كانت
هي املتواجدة يف كل بيت عربي ،وكذلك ليلة تنحي الرئي�س ح�سني مبارك يف م�صر،
ويوم القب�ض على الرئي�س الليبي ال�سابق معمر القذايف ،ويوم �إجبار الرئي�س اليمني
ال�سابق على التنازل عن ال�سلطة ،ويف الثورة ال�سورية هي امل�صدر اخلربي املعتمد لدى
و�سائل الإعالم وجمهور التليفزيون.
وقبل هذا كله لعبت القناة دورا م�ؤثرا ت�أثريا مبا�شرا يف بقاء جذوة الثورات م�شتعلة
من خالل بث مقاطع الفيديو ور�سائل املرا�سلني وانحيازها ب�شكل وا�ضح و�صريح �إلى
جانب الثوار الذين اعتربوها �صوتهم املعرب عنهم� ،إلى درجة �أن الثوار امل�صريني يف
ميدان التحرير حطموا �شا�شات التليفزيون امل�صري املعلقة على �أعمدة هناك وا�ستبدلوا
بها �شا�شات عر�ض لقناة اجلزيرة ،و�أكرث من هذا احت�ضنوا مرا�سليها وقدموا لهم
الدعم وامل�ساندة ،يف الوقت الذي ط��ردوا فيه املذيع ب�إحدى القنوات اخلا�صة عمرو
�أديب ،وتوعدوا منى ال�شاذيل مقدمة برنامج العا�شرة م�ساء على قناة درمي بعدما مت
اقتحام مكاتب مباحث �أمن الدولة و�أ�شيع �أنه تبني من بع�ض امللفات تعاونها مع هذا
اجلهاز.
كل هذا ي�ؤكد �أن اجلزيرة كانت هي الالعب امل�ؤثر الرئي�سي يف التغيري الذي حدث
مع ثورات الربيع العربي ،من خالل نقل خطب يوم اجلمعة من م�سجد عمر بن اخلطاب
يف الدوحة لل�شيخ يو�سف القر�ضاوي ومن خالل براجمها احلوارية با�ست�ضافة عدد
كبري من الرموز ال�سيا�سية والثقافية ،بل ومن خالل الن�شرات الإخبارية �إذ كانت جتري
اللقاءات مع مناوئي الأنظمة وم�ؤيدي التغيري.
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طبعا كانت تلعب يف ال�ساحة قناة العربية من دبي التي تعد ن�سخة مقلدة تقليدا غري
متقن عن اجلزيرة والقنوات اخلا�صة يف القاهرة ولكن دون ت�أثري يذكر.
وبالن�سبة لل�صحافة فلها هي الأخرى ت�أثريها اخلا�ص بها ،ولكنه لي�س فوريا كت�أثري
الو�سائل الأخرى ،وتكمن قوته يف �أنه ت�أثري تراكمي ،والت�أثري الرتاكمي يجعل املتلقي �أكرث
قناعة بفكره وت�شددا يف ر�أيه ،لأنه ي�ستمده من املخزون املعريف الكامن يف ذاكرته ،وهذا
ما فعلته ال�صحافة اخلا�صة يف م�صر ،فقد درجت منذ بداية الألفية الثالثة على ن�شر
ملفات الف�ساد التي �شابت نظام ح�سني مبارك بجر�أة مل تكن معهودة.
وقبل اخلتام البد من الإقرار ب�أن ما �سبق اليعني الت�سليم ب�أن الإعالم املعا�صر هو
ال�صانع الوحيد للثورات ،ولكنه ال�شريك احلقيقي لل�شباب العربي الذي ا�ستحوذ على
احلدث ال�سيا�سي بكل تفا�صيالته ،مثلما ا�ستحوذ على امل�شهد الإعالمي بكل حتليالته.
البد �أن ن�سلم �إذن مبا قاله �أحد الإعالميني ب�أن �أبطال الثورات العربية احلقيقيني
هم :الأول حممد بوعزيزي من تون�س ،والثاين خمرتع املوبايل ،والثالث م�صمم موقع
الفي�س بوك والإنرتنت �إجماال ،و�أنا �أ�ضيف والرابع قناة اجلزيرة.
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الف�صل الثاين
�أخالقيات املهنة والإعالم املعا�صر

ال�صحفيون الذين يعار�ضون عقوبة االخبار الكاذبة ينوون الكذب،
وامل�س�ؤولون الذين ي�صرون على العقوبة ينوون الف�ساد
يرف�ض البع�ض م�صطلح «�أخالقيات املهنة» ويف�ضلون عليه م�صطلح «معايري
املهنة» ور�ؤيتهم تتمثل يف �أن كل �إن�سان لديه قدر من الأخالق ،وال نرى اختالفا كبريا بني
امل�صطلحني لأن لكل مهنة �أخالق ومعايري.
التجاوزات الأخالقية يف العمل الإع�لام��ي لي�ست حديثة عهد ،لكنها ازدادت
يف الفرتة الأخ�يرة وحتديدا مع مطلع القرن الواحد والع�شرين ،ثم مع اندالع ثورات
الربيع العربي ،ويرجع ال�سبب �إلى التغريات التي طر�أت على امل�شهد ال�سيا�سي يف العامل
والتحديثات التقنية واالبتكارات التكنولوجية التي دخلت �صناعة الإعالم وجعلت من
ال�سهولة مبكان العبث مبحتوى و�شكل الر�سالة الإعالمية� ،سواء املطبوعة �أو امل�سموعة �أو
املرئية �أو الإليكرتونية (.)1
مظاهر غياب املعايري والأخالق عن املهنة
متثلت هذه املظاهر والتجاوزات يف اخلروج على املعايري املهنية و�أدب احلوار،
وت�شويه احلقائق ،وتعمد خداع اجلمهور ،وبث ال�شائعات ،ومل ت�ستثن من هذه التجاوزات
و�سيلة ما ،لذلك ال يق�صد بحديثنا هنا و�سيلة بعينها كما مل ت�ستثن منه و�سيلة بعينها
وفيما يلي �شيء من التف�صيل.
( )1خريي عنان :معايري �صحفية ،القاهرة ،النه�ضة للن�شر� ،2012 ،ص .121
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اخلروج على الآداب والأخالق:
الآداب علم يحرتز به عن اخللل يف كالم العرب لفظا وكتابة ،والأخالق هي املروءات
والعادات وال�سجايا احلميدة ،ولقد �شهدت الفرتة الأخرية خروجا على الآداب العامة
والأخ�لاق يف حوارات وكتابات وتدوينات بع�ض املذيعني وال�صحفيني واملدونني و�صل
بع�ضها �إلى حد الإ�ساءة للذات الإلهية ،والإيحاءات اجلن�سية الفجة كالتي خرجت من
برنامج عر�ضته قناة روتانا م�صرية بعنوان كوميك  Comicوهي كلمة �إجنليزية تعني
بالعربية هزيل ،هذا ف�ضال عن �أ�سلوب التهكم وال�سخرية الذي اعتاده توفيق عكا�شة
يف قناة الفراعني وخالد عبد اهلل يف قناة النا�س ،و�إبراهيم عي�سى يف قناة التحرير
وغريهم من �أمثال عمرو �أديب وبا�سم يو�سف .لقد خلط ه�ؤالء املذيعون بني اجلر�أة
ك�إقدام و�شجاعة يف معاجلة م�شاكل املجتمع مثلما هي يف برنامج الثامنة للإعالمي
ال�سعودي داوود ال�شريان على قناة (�إم بي �سي) وبني اخلروج على الأخالق والآداب كما
هو يف براجمهم.
مثل هذا ال�شطط والإعوجاج ال يقومه غري مواثيق �شرف مهني ملزمة ،وقوانني
رادعة لكنها يف الوقت نف�سه ال جتني على احلريات ال�سامية.
ممار�سة اخلداع:
متادت القنوات اخلا�صة يف خداع امل�شاهدين بفربكة مكاملات هاتفية من داخل
مكاتبها �أوهمتهم بها �أنها ات�صاالت حقيقية ،كما قامت بعر�ض مقاطع فيديو قدمية منذ
بدايات الثورات العربية على �أنها حديثة ،وقام الكثري من �إعالميي املواقع االليكرتونية
برتكيب �صور لتزييف احلقائق ،م�ستخدمني يف ذلك تقنيات احلا�سوب وبرامج معاجلة
ال�صور مثل الفوتو�شوب والر�سم ،ومل ت�شذ ال�صحافة عن ممار�سة اخلداع فمار�سته
عن عمد خ�صو�صا ال�صحف اليومية والأ�سبوعية التي �صدرت يف �أعقاب قيام ثورات
الربيع العربي ف�أ�صبح القارئ يتابع �إعالما مبختلف الو�سائل ي�شكك يف بع�ضه البع�ض،
يف م�شهد عبثي فو�ضوي مل تعهده ال�صحافة العربية على مرالتاريخ ،م�شهد �أبعد ما
يكون عن حرية التعبري وتعدد الآراء ،و�أقرب ما يكون �إلى خيانة الأوطان ،والإ�ساءة �إلى
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تاريخ �شعوب عرفت عنها اخل�صال احلميدة والأخالق الفا�ضلة وال�سلوكيات القومية،
وت�ساحمت كثريا مع حكامها امل�ستبدين.
وتكمن اخلطورة يف �أن من يقوم ب�أداء هذه الأدوار مذيعون ومذيعات حققوا جنومية
�إعالمية من خالل برامج التوك �شو ،و�صحفيون دخالء على املهنة ت�سللوا �إلى ع�ضوية
نقابات ال�صحفيني باملح�سوبية والوا�سطة ،جتد بع�ضهم يقدمون الربامج التليفزيونية
وهم �أنف�سهم ين�شئون املواقع �إلإليكرتونية وي�شرفون على �أبواب ثابتة ويتولون منا�صب يف
ال�صحف اليومية والأ�سبوعية ،لقد و�ضعوا �أنف�سهم يف موا�ضع ال�شبهات ب�أنهم يتقا�ضون
�أمواال من جهات معادية لأوطانهم �أو من �أثرياء ورموز الأنظمة ال�سابقة.
ممار�سة التحري�ض:
د�أب عدد غري قليل من املذيعني عرب برامج التوك �شو على �شحن الب�سطاء والأميني
�ضد ا�ستقرار املجتمع ،و�أطلقوا على امل�شاغبني واخلارجني عن القانون �صفات الثوريني
واملعت�صمني واملتظاهرين ،وقد ظهر هذا جليا يف امل�شهد الإعالمي امل�صري دون غريه
من م�شاهد الإعالم العربي ،وحاولت قناة اجلزيرة مبا�شر م�صر �أن تك�شف مثل ه�ؤالء
البلطجية فقامت يوم الثالثاء املوافق الرابع من دي�سمرب  2012ب�إجراء لقاءات مع
املتظاهرين �أمام ق�صر االحتادية� ،س�أل املذيع �أحدهم :ملاذا �أنت هنا ؟.
 ال�شاب:ع�شان م�ش عاوزين الد�ستور. املذيع :ملاذا م�ش عاوزين الد�ستور ؟. ال�شاب :م�ش عاوزينه وخال�ص !!. املذيع :هل قر�أت م�شرع الد�ستور ؟. ال�شاب :لأ ما قريتو�ش وم�ش عاوز �أقراه وال عاوز �أعرف �إيه اللي فيه !!. املذيع� :إزاي تعرت�ض على د�ستور و�أنت ال تعرف ما فيه ؟ �إقر�أه ميكن يعجبك. ال�شاب :لأ م�ش هاقراه وم�ش هيعجبني !!.- 239 -

هذا ال�شاب ال�ضحية وغريه نتيجة طبيعية للح�شد والتحري�ض الإعالمي امل�ضلل
الذي طفا على ال�سطح يف دول الربيع العربي ،وقد �ضربت به مثال لنعرف مدى خطورة
غياب الأخالق عن املمار�سة الإعالمية يف القنوات اخلا�صة ،و�ضرورة �سن قوانني تق�ضي
بعقوبات رادعة ،ومواثيق �شرف تعمل على تن�شيط اجلانب اخلريي لدى الإعالميني.
 ممار�سة ال�ضغوط على الدول الأخرى:ممار�سة الأمن��اط املختلفة من ال�ضغوط على ال��دول الأخ��رى �أ�صبحت وظيفة
�أ�سا�سية وهدفا رئي�سا من �أهداف �إطالق قنوات ف�ضائية و�إ�صدار مطبوعات �صحفية
و�إن�شاء مواقع �إليكرتونية ،وعادة ما تكون تلك ال�ضغوط يف �شكل انتقادات موجهة بكثافة
�إلى الدولة امل�ستهدفة عرب �إعداد برامج ت�ضخم املظاهر ال�سلبية وتبالغ يف ت�صويرها،
كالرتكيز على �شكل احلياة يف الع�شوائيات و�إجراء اللقاءات مع الأ�سر الفقرية لتتحدث
عن معاناتها وعن تق�صري الدولة يف خدماتها ،وبقدر ما يكون الرتكيز على ال�سلبيات
يكون التعتيم على الإيجابيات.
وللت�أثري ال�سريع والقوي على الأف��راد جتلب امل�ؤ�س�سات الإعالمية �إلى براجمها
ال�ضيوف من كبار املحللني ال�سيا�سيني واخلرباء االقت�صاديني املتفق معهم �سلفا على
م�ضمون ما يقولون ،وتوجيه النقد �إلى النجاحات ال�سيا�سية وامل�شاريع االقت�صادية يف
الدول امل�ستهدفة ،بل ي�صل الأمر �أحيانا �إلى ت�شويه �صورة املجتمع ب�أكمله،
مثلما يفعل الإعالم ال�صهيوين الذي ال يكف عن ت�شويه �صورة العرب وامل�سلمني
عرب براجمه املوجهة �إلى الغرب.
كما يتم تخ�صي�ص م�ساحات كبرية يف ال�صحف لبع�ض املعار�ضني من �أبناء الدول
امل�ستهدفة ملهاجمة حكوماتهم مقابل مبالغ مادية تدفع ب�سخاء ،ومعلوم �أن بع�ض �أحزاب
املعار�ضة يف ال��دول العربية لي�ست �إال ديكورات ورموزها لي�سوا �إال �أ�صحاب م�صالح
ال ق�ضايا ،وبالتايل يتكلمون بالزيف والبهتان بقدر ما يتقا�ضون من �أموال ،ولدى كل
م�ؤ�س�سة �إعالمية دون ا�ستثناء قائمة ب�أ�سماء عدد من الأ�شخا�ص املوجودين حتت الطلب،
ولهم ت�صنيفاتهم ح�سب الأهمية الوظيفية االجتماعية وال�شهرة العاملية ،فهناك قائمة
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بالأ�شخا�ص الذين ال يتحدثون �إال مبقابل مادي كبري ،و�أخرى ب�أ�سماء �أ�شخا�ص ير�ضون
بالقليل ،وثالثة ب�أ�سماء من يلهثون وراء ال�شهرة الإعالمية حتى ولو بدون مقابل.
ولقد و�صل الأمر �إلى قيام بع�ض الدول بتمويل م�ؤ�س�سات �إعالمية داخل الدول
امل�ستهدفة لتقوم بدورها املطلوب يف عقر دارها ،م�ستغلة حالة ال�ضبابية امل�سيطرة على
امل�شهد ال�سيا�سي وحالة الفقر املدقع الذي ي�ضرب بقوة يف �صميم املجتمع.
ولقد دخلت �شبكة الإنرتنت بو�صفها و�سيلة �إعالمية على اخلط و�شكلت بيئة خ�صبة
لبث ال�شائعات املغر�ضة تداولها ب�سرعة ،وتكمن خطورتها يف �صعوبة حتديد امل�سئولية
نظرا ل�صعوبة حتديد امل�صدر الذي انطلقت منه ال�شائعة ،فال�شبكة بها املاليني من
املواقع التي ت�شكل �إعالما مفتوحا ي�صعب الوقوف على هويته �أو ت�صنيف نوعيته.
– االحتيال على امل�شاهدين لال�ستيالء على �أموالهم:
�أ�صبح هذا االحتيال من �أكرث وظائف و�سائل الإع�لام انت�شارا ،فتنطلق قنوات
ف�ضائية لهذا الغر�ض فقط ،ومعلوم �أن غالبية هذه القنوات تذيع م�سابقات مزيفة
داعية ال�شباب لالت�صال وامل�شاركة للفوز باجلوائز الوهمية التي ال وجود لها ،ومعلوم
�أن تعريفة االت�صال بهذه امل�سابقات ت�صل �إلى �أ�ضعاف التعريفة العادية ،ف�ض ًال عن
جلوء هذه القنوات �إلى حياكة حيل وخدع تكنولوجية جتعل مدة �أقل مكاملة ترتاوح من
خم�س �إلى ع�شر دقائق ،فمث ًال عندما يت�صل ال�ضحية ي�ستمع �إلى ت�سجيل �صوتي يقول
له �إذا كنت تريد كذا ا�ضغط رقم (� )1أما لو ترغب يف كذا ا�ضغط رقم ( ،)2وت�ستمر
هذه اال�سطوانة حوايل ثالث دقائق ،وعندما ي�ضغط ال�ضحية ي�ستمع �إلى ت�سجيل �صوتي
�آخر ميلي عليه جمموعة من التعليمات وال�شروط ملدة ثالث دقائق �أخرى على الأقل ،ثم
يطلب منه �أن ي�ضغط على زر معني في�ضغط امل�سكني لي�سمع من يقول له انتظر �سيتم
حتويلك �إلى اال�ستديو الآن ،وينتظر خم�س �أو ع�شر دقائق وبع�ضهم ينتهي ر�صيده قبل �أن
ي�أتيه الدور ِل ُي َح َّول والبع�ض الآخر ي�صاب بالي�أ�س وينهي املكاملة بعد �أن يكون قد خ�سر
مبلغ ًا كبري ًا من املال� ،أما من ي�صرب وينتظر حتى النهاية فيكت�شف �أنه وقع �ضحية لعملية
ن�صب واحتيال متت على مر�أى وم�سمع من احلكومات واملنظمات العاملة يف جمال حقوق
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الإن�سان .واجلدير بالذكر �أن هذه امل�سابقات تبث عرب غالبية الف�ضائيات ،ولكن ما زاد
الطني بلة �أن قنوات ف�ضائية قد تخ�ص�صت فيها فال تعر�ض مادة �سواها.
وكثري من الف�ضائيات تخ�ص�ص �شريط ًا �أ�سفل ال�شا�شة تدعو ال�شباب العربي من
اجلن�سني للرتا�سل عربه من خالل �أرقام خا�صة بكل دولة يعلن عنها بجوار هذا ال�شريط،
ويقع كثري من ال�شباب �ضحية لهذا الأ�سلوب الرخي�ص من االحتيال واالبتزاز النف�سي
واملادي علم ًا ب�أن ثمن الر�سالة فيه يفوق �ضعف ثمن الر�سالة العادية.
وم��ن م�ساوئ ه��ذا الأ�سلوب ومفا�سده االجتماعية �إ�شاعة الأل�ف��اظ والعبارات
املنافية ،واحل�ض على �إقامة عالقات غري �شرعية وتفكيك الأ�سر ،ومن هذا القبيل
ن�شرت ال�صحف العربية قبل فرتة �أن زوج ًا من مدينة الزرقاء الأردنية قر�أ على �شريط
الر�سائل يف �إحدى القنوات الف�ضائية ر�سالة حب ودعوة موجهة من زوجته �إلى �شخ�ص
على �أنه ع�شيقها ،ثم قر�أ رد العا�شق عليها فقام بتطليقها على الفور ،واكت�شف فيما بعد
�أن �إحدى اجلارات بينها وبني الأ�سرة خ�صومة هي من كتبت الر�سالة وهي �أي�ضا من
كتبت الرد عليها لأنها تعرف �أن الرجل ممن يتابعون ر�سائل املوبايل عرب الف�ضائيات.
ومن عجائب القنوات �أن يتخ�ص�ص بع�ضها يف بث الدرد�شة – وهي كلمة عربية
تعني اختالط الكالم وكرثته ومقابلها يف اللغة الإجنليزية � chatأي احلديث يف غري كلفة
يجل�س ال�شباب �أمامها �ساعات طويلة مهدر ًا الوقت واملال يف �أحاديث ال طائل من ورائها،
ذلك لأن كل واحد منهم يختار ا�سما غري ا�سمه احلقيقي ويدعي وظيفة غري وظيفته
وعمر ًا غري عمره ،ويزعم �أنه من بلد ما بينما احلقيقة �أنه من بلد �آخر ،يدور بني ه�ؤالء
جميع ًا حديث �سطحي وممل ميتد ل�ساعات ليجد الواحد منهم قد خ�سر ل�صالح تلك
القنوات يف جل�سة واحدة ما يعادل دخل عائلته.
 ممار�سة الت�شويه والت�ضليل والزيف:هذه وظيفة من وظائف بع�ض و�سائل الإع�لام يف الوقت الراهن وتتم من خالل
ارتكاب خطايا مهنية على النحو التايل:
- 242 -

•نقل خرب عن حادث وقع فع ًال وتوظيفه خلدمة جهة معينة ،من طريق ا�ست�ضافة
�شخ�صيات م�أجورة لتحليله مبا يتنا�سب وتوجهات تلك اجلهة� ،أو �إ�ضافة �أحداث
و�شخ�صيات غري واقعية للخرب �أو �إظهاره يف توقيت معني� ،أو مع خرب �أو جمموعة
�أخبار لفر�ض نتيجة حتليلية ال �شعورية على املتلقي ،وهذه اخلطيئة موجودة يف
و�سائل الإعالم احلديثة ب�صورة ملفتة للنظر.
•افتعال حدث ما تهيئه الظروف املو�ضوعية لت�صديقه ،ومن الطبيعي �أن يكون
وراءه هدف معني تتوخاه اجلهة الناقلة ،ويتم نفي اخلرب �إذا مل يحقق �أهدافه �أو
انتفت احلاجة له ،وهذه املمار�سة موجودة بكرثة يف و�سائل الإعالم املعا�صر من
�صحافة و�إذاعة وتليفزيون ومواقع الإنرتنت ور�سائل املحمول.
•نقل وجهة نظر بعينها �إلى املتلقي ،وحماولة �إقناعه بها من خالل عدة �أ�ساليب
�أهمها اختيار الآلية املنا�سبة ،والتوقيت ال�سليم للطرح ،واختيار امل�ؤثرات املقنعة،
وحماولة ح�شد الت�أييد ولو باخلداع لوجهة النظر تلك.
•حماولة تغيري واق��ع موجود وفر�ض واق��ع جديد ،من خالل ال�ضغط الإعالمي
املكثف امل�ؤيد لوجود الواقع املفتعل ،ونقل �صورة كاذبة عن الواقع املعا�ش لتغيريه
�أو احل�صول على مكا�سب معينة� ،أو ال�ضغط على جهة معينة من خالل التحليالت
والتقارير والأفالم وامل�سل�سالت.
•تكذيب خرب �صحيح وجتميع القرائن �ضده ،لكونه ال يتنا�سب وتوجهات اجلهة
املتبنية لو�سيلة الإعالم ،ويرتافق هذا مع ت�شويه وجهة نظر �صحيحة والرتويج
�ضدها لنف�س ال�سبب ال�سابق.
•غ�ض الطرف عما يحدث يف الواقع ،وجتاهل بع�ض الأحداث وال�شخ�صيات بهدف
�إلغاء �آثارها ،ومثال ذلك جتاهل التليفزيون ال�سوري وقناة الدنيا خرب فوز الدكتور
حممد مر�سي يف انتخابات الرئا�سة امل�صرية.
•ت�ضخيم بع�ض الأخبار وت�أليه بع�ض ال�شخ�صيات ،وذلك لتحقيق م�آرب من وراء
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هذا الت�ضخيم والت�أليه حيث قد يكون املراد من ذلك التمهيد ل�صناعة جنوم ما،
�أو الت�شوي�ش على ن�شاط �شخ�صيات �أخرى للق�ضاء عليها �سيا�سيا �أو فنيا مثال.
•ت�صوير امل�ستقبل مبا يخدم توجهات اجلهة املتبنية لو�سيلة الإع�لام ،ومن هذا
املنطلق يتم ت�صوير امل�ستقبل ا�ستناد ًا �إلى �أمور غري واقعية.
•حماولة �إلهاء النا�س عن الواقع ،وذلك عندما يعاين املجتمع من �أزمات خانقة
فيعمد النظام �إل��ى كثافة الو�سائل الرتفيهية والت�سلية ك��الأغ��اين والأف�ل�ام
وامل�سل�سالت التي غالبا ماحتوي م�شاهد غري الئقة .
حقوق الإعالميني:
يف كل دول العامل تر�سانة من قوانني املطبوعات والن�شر ومثلها من قوانني العقوبات،
لكنها مل تنجح يف التغلب �أو الق�ضاء على جت��اوزات الإع�لام �أوتثبيت وتر�سيخ �أخالق
ومعايري املهنة ،ذلك لأنها كامل�سكنات تعالج العر�ض وترتك املر�ض.
كما يوجد الع�شرات من مواثيق ال�شرف ال�صحفي ولكرثتها ي�شبهها البع�ض بالغابة،
لأنها مبعدل ميثاق لكل م�ؤ�س�سة �إعالمية تقريبا ،ومع ذلك بقيت حربا على ورق مل يف َّعل
منها �شيء ،فال�صحفيون خ�صو�صا والإعالميون عموما ال يزالون عاجزين عن انتزاع
حقوقهم ،مما يرتتب عليه ارتكاب خمالفات وجتاوزات يف �سبيل �آداء واجباتهم(.)1
تكمن امل�شكلة يف �أن امل�ش ِّرعني الذين ي�ضعون قوانني املطبوعات والن�شر يركزون
على واجبات الإعالميني ويتجاهلون حقوقهم ،والإعالميون عندما ي�صيغون مواثيق
�شرف املهنة يركزون على حقوقهم ويتجاهلون واجباتهم ،لكن العدل والثابت والذي
يجب عدم �إغفال االثنني والت�أكيد على حق الإعالميني يف:
 حرية الفكر والر�أي والتعبري واالطالع على املعلومات  ،وهي حرية كفلتها كافةالد�ساتري واملواثيق والأعراف الدولية وال يجوز االنتقا�ص منها لأنها يف النهاية
( )1فتحي ح�سني عامر :حرية الإعالم والقانون ،القاهرة ،املحرو�سة للن�شر� ،2012 ،ص .176
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حق لكل مواطن ال يح�صل عليه �إال عن طريق الإعالم(.)1
 احل�صول على املعلومات ال�صحيحة والدقيقة من م�صادرها الطبيعية ،واليجوز مل�سئول مهما عال �شانه ومن�صبه �أن يحجب منها �إال ما ي�ضر بالأمن
القومي للبالد ،ويق�صد بذلك كل معلومة يفيد ن�شرها دولة معادية �أو يعوق
حتريات وحتركات رجال ال�شرطة ،فم�صلحة الوطن فوق كل اعتبار ،وعندها
تنتهي حرية ال�صحفي.
 تنظيم الدورات التدريبية لهم لإك�سابهم املهارات اجلديدة يف جماالت عملهم. عدم �إجبارهم على الك�شف عن م�صادرهم ،فحق ال�صحفي يف حماية م�صادره�أ�صيل ال يجوز جلهة ما ا�ستالبه (.)2
 �ضمان حياة كرمية لهم ولأ�سرهم من حيث امل�سكن وامل�أكل وامل�شرب وامللب�سوالتعليم والتنقل ،تكفيهم عن املمار�سات غري املهنية لتدبري �أمورهم املعي�شية.
 الت�أمني على حياة �أولئك الذين ُي َك َّلفون بتغطية احلروب والكوارث الطبيعيةوحمالت ال�شرطة على �أوكار املجرمني.
 حمايتهم من ظلم �أ�صحاب و�أرب��اب امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،وج��ور الأق�سامالإداري��ة ،فمن امل�شكالت امل�ستع�صية على احلل يف كل ال��دول العربية حتى
الآن امل�ضايقات التي يتعر�ض لها الإعالميون من قبل الإداريني الذين يجهلون
طبيعة املهنة ،فمما ي�ؤخذ على �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات واملديرين �أن مندوب
�إعالنات مبتدئ مقرب �إليهم �أكرث من �إعالمي خم�ضرم لزعمهم اخلاطئ �أن
املندوب هو من يجلب الربح للم�ؤ�س�سة ،وجهلم �أن املعلن ما هو �إال رجل �أعمال
يبحث عن الربح ولو �أن اجلريدة �أو الو�سيلة الإعالمية �ضعيفة مهنيا ما غامر
بدفع �أمواله لها.
()2فار�س ح�سن اخلطاب :الف�ضائيات الرقمية وتطبيقاته الإعالمية ،القاهرة ،عمان ،دار �أ�سامة� ،2012 ،ص .53
()3ح�سانني �شفيق�:صناعة ال�صحفي ،القاهرة ،الفكر العربي� ،2011 ،ص.71
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 منحهم الربوز االجتماعي الالئق واملكانة الرفيعة املنا�سبة ،ذلك لأن كثريينمنهم يعانون من غرور وا�ستعالء �أرباب العمل واملديرين وامل�س�ؤولني.
 �أن يكونوا �أ�صحاب حق عادل يف �أرباح امل�ؤ�س�سة. توفري فرق من املحامني للدفاع عنهم �أمام املحاكم ،يف حال رفع ق�ضايا ن�شر�ضدهم.
 تقدمي مرتكبي اجلرائم �ضد ال�صحافيني ملحكمة جرائم احلرب. مراعاة حقوقهم يف الإجازات والعطالت الر�سمية مبا ال يتنافى مع م�صلحةالعمل �أو يخرج الو�سيلة الإعالمية من م�ضمار ال�سباق.
 العدالة يف الرتقيات ومراعاة �سنوات اخلربة وامل�ؤهالت العلمية. �سرعة منحهم ع�ضوية النقابات واجلمعيات الإعالمية. تقنني �أو�ضاعه ممار�سي �إعالم املواطن عرب الإنرتنت وو�ضع معايري لعملهموتنظيم دورات تدريبية لهم واالعرتاف بهم.
واجبات الإعالميني:
يف �ضوء التحديات ال�سيا�سية واالقت�صادية و االجتماعية والتطورات ال�سريعة
واملتعددة ،برزت واجبات جديدة �ألقيت على عاتق الهيئات االعالمية ،للجدية يف تبني
مواثيق لل�شرف الإعالمي الهادفة الى توطيد العالقة بني الهيئات وامل�ؤ�س�سات
االعالمية واملجتمع ،من خالل جمموعة معايري و�أخالق املهنة و�أبرز ما يلي (:)1
 حتري ال�صدق والدقة:االلتزام بتحرى ال�صدق والدقة والنزاهة وال�شفافية املهنية كمبد�أ �أ�سا�سي يف
( )1عبد العزيز �شرف :الأ�ساليب الفنية يف التحرير ال�صحفي ،القاهرة ،دار قباء للطباعة والن�شر والتوزيع1999 ،م� ،ص .203
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ممار�سة الإعــــالم مبختلف و�ســـائله ،واحلر�ص على �إي�صـــال املـــادة الإعالمية �إلى
متلقيها ب�صورة متـــكاملة وموثوقـــــة ووا�ضحـــة ال �شك يف �صحتها �أو لب�س يف دقتها،
والـــــكف عن بث ال�شــــائعات واالتهــــــامات ،مع �ضمــــان حــــق الغـــــري يف الــــــرد
والتعقيب املو�ضوعي وامل�سئول واملبني على احلقيقة و النزاهة ك�ضرورة لك�سب االحرتام
ونيل الثقة.
 الو�ضوح وعدم الغ�ش:عدم غ�ش الر�أي العام با�ستخدام الإمكانيات التكنولوجية والتقنية من �أجل و�ضع
�صور لوقائع ما مع �أخبار وقائع �أخرى� ،أو ممار�سة اخلدع الب�صرية� ،أو ابتداع مكاملات
هاتفية على الهواء مبا�شرة من الغرف املجاورة لال�ستوديوهات و�إيهام امل�شاهدين �أنها
من املتابعني ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم :من غ�شنا فلي�س منا.
 توخي م�صلحة املجتمع:على الإعالميني البحث عن الأخبــــــــار التي تخــدم اجلمهور برغم كل العراقيل ،ال
التي تخدم م�صلحة ف�صـــيل �ســـيا�سي �أو �أيدولوجي معني ،فاحلقيقــــة يجب �أن تقــال لأن
الإعـــــالمي �شـــاهد على ع�صره و�شـــاهد �أمام اهلل والنــا�س على احلقيقـــة ،قال تعالى:
«وال تكتموا ال�شهادة ومن يكتمها ف�إنه �آثم قلبه» البقرة �آية  ،283وقال �سبحانه وتعالى:
«يا �أيها الذين �آمنوا كونوا قوامني بالق�سط �شهداء هلل ولو على �أنف�سكم �أو الوالدين
والأقربني » الن�ساء �آية .135
 احرتام رغبات امل�صادر:القاعدة يف التعامل مع امل�صادر �أن ُين�سب كل خرب �إلى م�صدره وكل ر�أي �إلى
�صاحبه ،واال�ستثناء خالف ذلك �إال يف حاالت ال�ضرورة لأ�سباب تقت�ضيها خ�صو�صيات
امل�صدر �أو �صاحب الر�أي.
وعند رف�ض امل�صدر الك�شف عن هويته ينبغي التحقق من دوافعه ومربراته ،ف�إذا
كانت خالية من ال�شبهات يجب احرتام رغبته ،مع التنويه �إلى ما ي�ؤكد الثقة فيه حتى ال
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يتعر�ض للمخاطر �أو امل�ضايقة �أو املالحقة ،فالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قال“ :ال �ضرر
وال �ضرار يف الإ�سالم “.
كما يجب النظر للم�صادر الر�سمية وغري الر�سمية بنف�س القدر من الأهمية،
وت�أ�سي�س ًا على هذا ،ف�إن املادة الإعالمية ال تكت�سب �أهميتها من �أ�سماء ال�شخ�صيات
الالمعة التي ترد فيها ،وعليه ال يجوز �إغفال �أو �إهمال خرب �أو تقرير يهم الر�أي العام
ملجرد �أن �أطرافه �أو رواته من غري امل�شاهري.
كما يجب احلذر �أثناء التعامل مع امل�صادر غري املعتمدة �أوغري املتعارف عليها التي
تطلب مقاب ًال مادي ًا نظري توفري املعلومات.
 اال�ستعداد لتحمل امل�س�ؤولية:يعرتف الإعالميون وم�ؤ�س�ساتهم مب�س�ؤوليتهم عن تقدمي حتليل واع ،وتعليقات،
ومقاالت ر�أي عن الأح��داث واملو�ضوعات العامة ،وهم يقبلون االلتزام بتقدمي هذه
املادة بوا�سطة �أ�شخا�ص م�شهود لهم بالكفاءة واخلربة ،واحلكم ال�سليم ،وهذه مهمة
عظيمة قبل الإعالميون حت ُّم َلها فعليهم �أن يكونوا جديرين بها ،وعند وقوع خط�أ عليهم
اال�ستعداد لإ�صالحه وحتمل تبعاته.
 احلي ـ ــاد الت ـ ـ ــام:عدم الإيحاء مل�صادر التحقيقات ال�صحفية والربامح احلوارية ب��الإدالء ب��آراء
معينة على ح�ساب احلقيقة ،فمن ال�شائع �أثناء الإعداد حلوار �صحفي �أو تليفزيوين �أو
�إذاعي �أن يوحي املحرر لل�ضيف بتبني وجهة نظر ما على ح�ساب احلقيقة ،فهذا خمالف
لأخالق املهنة.
 عدم اخلو�ض يف �أعرا�ض النا�س:وذلك عند تناول �أخبار من ملفات بولي�س الآداب قبل �أن ت�صدر الأحكام الق�ضائية،
يف مثل هذه املو�ضوعات يجب على الإعالمي معاجلتها معاجلة تهدف �إلى التوعية ال �إلى
�إثارة الغرائز وال�شهوات ،وعند وقوع �أخطاء من هذا القبيل يجب ن�شر و�إذاعة النفي
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والتكذيب يف نف�س ال�صفحة �أو الربنامج �أو املوقع الإليكرتوين بنف�س امل�ساحة التي ن�شر
بها اخلرب الكاذب.
 الن ـ ـ ــزاهة: عدم قبول الإعالمي ر�شاوى من �أي نوع �سواء كانت يف �شكل هدايا عينية �أو�شيكات بنكية �أو ع�ضوية جلان مبكاف�آت مالية �أو قبول رحالت جمانية اللهم �إال رحالت
العمل من اجلهة التي يتولى تغطيتها ،لأنه �إذا قبل �سي�ضطر �إلى اخل�ضوع لأهواء الرا�شي،
وقد تكون الر�شاوي فخا ُن ِ�صب لتهديده به عند ال�ضرورة ،ور�سولنا �صلى اهلل عليه و�سلم
قال“ :لعن اهلل الرا�شي واملرت�شي“.
ولقد ثبت مبا ال يدع جماال لل�شك �أن الهدايا واملجامالت والرحالت املجانية
واملعاملة اخلا�صة �أو االمتيازات ميكنها �أن تـــ�ؤدي �إلى تنازل الإعالمي عن �أمانته لذا
عليه االعتذار عن قبولها وعن قبول �أية وظيفــــة ثانية تعر�ض عليه من جهة ما� ،أو
اال�شرتاك يف ن�شاط منظمات املجتمع املدين �إذا هي �أدت �إلى الإخالل ب�أمانة املهنة،
فالإعالميون يجب �أن يقودوا حياتهم اخلا�صة بطريقة حتميهم من ت�ضارب امل�صالح،
�سواء �أكان ذلك حقيقيا �أم ظـــاهريا ،فم�سئوليتهم جتاه اجلمهور لها الأولوية قطعا وهذه
هي طبيعة مهنتهم
 عدم الت�شهري واالعتداء على النا�س �إعالميا:باحرتام حقوق وخ�صو�صيات الآخرين عند حترير �أخبارهم وتقدميها و تداولها
يف املو�ضوعات ال�صحفية والربامج احلوارية والأخبار االذاعية والتلفزيونية و املواقع
وال�شبكات الإليكرتونية ،واحلر�ص على تفادى الأخطاء وال�شائعات �أو ا�ستخدام مفردات
الت�شهري والتمييز �أو االنحياز لفئة دون �أخ��رى ،وتوخي احلر�ص على �إي�صال املادة
الإعالمية �إلى متلقيها ب�صورة مو�ضوعية كاملة وموثوقة ووا�ضحة (.)1
فالعناوين الرئي�سية يجب �أن تتفق مع ما يف املادة الإعالمية من معلومات ،وال�صور
(� )1صباح يا�سني :الإعالم حرية يف انهيار ،بريوت ،منتدى املعارف� ،2011 ،ص .95
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�أو الربامج املذاعة تليفزيونيا يجب �أن تعطي �صورة دقيقة للحدث ،فال تهويل وال تهوين،
واملمار�سة ال�سليمة ت�ستلزم التفرقة بني التقارير الإخبارية من جهة والتعبري عن وجهة
النظر من جهة �أخرى.
 امل�س�ؤولية وامل�ساءلة:على الإعالميني وم�ؤ�س�ساتهم م��راع��اة االل�ت��زام بامل�س�ؤولية الذاتية والوطنية
واالخالقية ،والتم�سك مب�س�ؤولية اح�ترام ال��ر�أي وال��ر�أي الآخ��ر ،ومبا ال يتيح فر�صة
امل�سا�س باملعتقدات الدينية اال�سالمية �أو التمييز بني �أي من فئات املجتمع وم�ؤ�س�ساته
و�أفراده ،وامل�سا�س بالهوية والوحدة الوطنية ،بامل�صلحة العامة للوطن ومكت�سباته حتت
�أي ذريعة �أو عذر ،والقبول مببد�أ حق الرد والت�صحيح املو�ضوعي من الأفراد �أو الفئات
�أو امل�ؤ�س�سات ،ومبد�أ املحا�سبة وامل�ساءلة عن االخطاء واملخالفات والتجاوزات الثابتة
وانعكا�ساتها ال�سلبية وامكانية �إحالتها الى الق�ضاء وفقا لأحكام الد�ستور والقوانني
واملواثيق االعالمية املعتمدة.
 احرتام احلقوق الفكرية:للت�أليف والتحرير واالنتاج والتقدمي للأعمال والربامج والفعاليات الإعالمية
املرئية وامل�سموعة والإليــــكرتونية التي تعود للغري ،فال يجوز انتحال �أو ا�ستن�ساخ �أي
هذه االعمــــال جزئيا �أو كليا دون ترخي�ص �أو �إذن ر�سمي �أو �إ�شارة وا�ضحة مل�صادرها
الأ�صلية (.)1
 ويف الرتويج:عدم ن�شر �أو عر�ض �إعالنات هدامة وغري �صادقة يف موا�صفات ال�سلع املعلن عنها،
�إذ ظهرت يف الف�ضائيات الكثري من الإعالنات حول �سلع وعقاقري وهمية بزعم عالجها
للأمرا�ض املزمنة.
(�)1أ�شرف فتحي الراعي :حرية ال�صحافة يف الت�شريع ومواءمتها للمعايري الدولية،عمان ،دار الثقافة� ،2011 ،ص .112
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 االهتمام والرتحيب:بالقراء وامل�شاهدين �أو امل�ستمعني وال�ضيوف يف الربامج العامة �أو احلوارية �أو
التفاعلية �أو الن�شرات الإخبارية ،و يجب �أن يكون هذا االهتمام والرتحيب دون متييز �أو
حماباة مع احرتام �آرائهم وخ�صو�صياتهم وعدم الإ�ساءة لهم �أو لآرائهم �أو معتقداتهم
�أو خ�صو�صياتهم ب�أي �شكل من الأ�شكال لكون ذلك من �أهم القيم وال�سلوكيات الأخالقية
الذاتية والإعالمية واالجتماعية.
 �إ�صالح اخلط�أ:يف حال بث مادة يثبت الحقا �أنها خاطئة �أو حتوي �إف��ادات غري دقيقة� ،أو غري
موثوق بها يتم اتخاذ اخلطوات التالية:
•الت�أكد من عدم �إعادة بث تلك املادة.
•االعرتاف للجمهور يف �أقرب فر�صة ممكنة بحدوث اخلط�أ واالعتذار عنه.
•�إعادة بث �أو ن�شر املادة بعد ت�صويب اخلط�أ ما مل يكن اخلط�أ كبريا بحيث ُيفقد
املادة �أهميتها اخلربية.
•�إذا كان هناك طرف مت�ضرر من ذلك اخلط�أ فمن مقت�ضيات الإن�صاف �أن
مينح الفر�صة ليقوم بالت�صويب �أو النفي مع �ضمان �أنه لن يلج�أ �إلى املهاترة �أو
�أي �أ�سلوب ينال من �سمعة امل�ؤ�س�سة.
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ا�ستنتاج

بعد هذا ال�شرح ملاهية الإعالم املعا�صر وبيئته ووظائفه وو�سائله وت�أثرياته و�أخالقه
يحدوين الأمل �أن �أكون قد �ساهمت يف �إفادة القراء من عامة النا�س ومن رجال الإعالم
يف كل جماالته مبجموعة املهارات والقيم واملعايري املطلوبة للتعامل مع الإعالم املعا�صر
واحرتافه ،فهذا الكتاب يحقق لقارئه احلد الأدنى منها على النحو التايل:
للنــــــا�س عمـــوما:
•اكت�ساب مهارات االت�صال الفعال عند ال�ضرورة واحلاجة واكت�ساب ثقافة التعامل
مع �أهم عنا�صر احلياة املعا�صرة وهي و�سائل االت�صال.
•مراعاة التقاليد االجتماعية واملعايري الأخالقية يف التعامل واال�ستفادة من
خدمات الهواتف املحمولة و�شبكة الإنرتنت.
•القدرة على النقد والتحليل وتقييم ما يتلقاه عرب و�سائل االت�صال احلديثة.
•الإح�سا�س ب�أنه على ات�صال بكل بقعة يف هذا العامل واالطالع على جتارب الآخرين
واال�ستفادة منها.
•اال�ستفادة من �أجهزة االت�صال الرقمية يف حياته الأ�سرية ون�شاطاته التجارية
ومهامه الوظيفية.
•اال�ستفادة يف تر�سيخ العالقات االجتماعية مع الأهل والأقارب والأ�صدقاء.
•اال�ستفادة من �أجهزة االت�صال يف التغلب على امل�شاكل والأزمات واملواقف الطارئة
عرباالت�صال باجلهات املخت�صة.
•تكوين خلفية ثقافية يف املعارف املختلفة.
•يتعامل مع احلا�سب واالنرتنت والربيد االلكرتوين.
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•ي�ستخدم الربامج الإح�صائية يف معاجلة بيانات البحوث.
•يعمل يف فريق ب�أ�سلوب جماعي.
•يناق�ش نتائج معينة.
•يفكر ب�أ�سلوب نقدي.
•يدير حوار ًا ب�أ�سلوب دميقراطي.
•يتعامل بكفاءة مع م�صادر املعلومات.
للإعالميني خ�صو�صا:
�أوال  -رجال ال�صحافة:
�أ – املعايري الأكادميية:
•   حتليل املتغريات اخلا�صة ببيئة العمل ال�صحفي.
•   يجمع املادة ال�صحفية من خمتلف م�صادرها الب�شرية وغري الب�شرية.
•   يكتب �أو يحرر املواد ال�صحفية يف �أ�شكال �صحفية خمتلفة يف �صحيفة ورقية �أو
�إلكرتونية.
•   ي�صمم وينفذ ويخرج جريدة �أو جملة ورقية �أو �إلكرتونية.
•   ي�ستخدم �أو ي�صور بالكامريا �صورا �صحفية.
•   يعد وينفذ بحثا علميا حول م�شكلة من م�شاكل ال�صحافة.
•    يخطط ال�ستطالع �أو ا�ستق�صاء لقيا�س ال��ر�أي العام نحو الأح��داث والق�ضايا
واملو�ضوعات املثارة يف املجتمع..
•   يختار م�شكالت ترتبط باملهنة ويبتكر احللول �أو البدائل املختلفة لها.
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•   ينتج �صحيفة ورقية �أو �إلكرتونية.
•   يبتكر �أ�ساليب جديدة ملعاجلة الق�ضايا واملو�ضوعات املختلفة.
•   يجمع املادة ال�صحفية من خمتلف م�صادرها الب�شرية وغري الب�شرية.
•   يكتب �أو يحرر املواد ال�صحفية يف �أ�شكال �صحفية خمتلفة يف �صحيفة ورقية �أو
�إلكرتونية.
•   ي�صمم وينفذ ويخرج �صفحة من جريدة �أو جملة ورقية �أو �إلكرتونية.
•   ي�ستخدم �أو ي�صور بالكامريا �صورا �صحفية.
•   يعد وينفذ بحثا علميا حول م�شكلة من م�شاكل ال�صحافة.
•   يعد و ينفذ ا�ستق�صاء �أو ا�ستطالع لقيا�س الر�أي العام.
•   ينتج �صحيفة ورقية �أو �إلكرتونية.
•   يبتكر �أ�ساليب جديدة ملعاجلة الق�ضايا واملو�ضوعات املختلفة
ب  -املهارات العامة:
•   يتعامل مع احلا�سب واالنرتنت والربيد االلكرتوين.
•   ي�ستخدم الربامج الإح�صائية يف معاجلة بيانات البحوث.
•   يعمل يف فريق ب�أ�سلوب جماعي.
•   يطبق �أخالقيات العمل ال�صحفي ومواثيق ال�شرف املهني.
•   يعر�ض تقريرا �صحفيا �أو علمي ِا �أو عام ًا ب�أ�سلوب جذاب.
•   يناق�ش نتائج معينة.
•   يفكر ب�أ�سلوب نقدي.
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•   يدير حوار ًا ب�أ�سلوب دميقراطي.
•   يتعامل بكفاءة مع م�صادر املعلومات التقليدية واحلديثة مبختلف انواعها.
ثانيا  -رجال الإذاعة والتليفزيون
�أ  -املعايري الأكادميية:
•   يفهم �أ�س�س الإعداد والكتابة والتقدمي الإذاعي والتليفزيوين
•   ي�صف الأ�شكال الرباجمية الإذاعية والتليفزيونية وخ�صائ�صها والطرق املثلى
لإنتاجها.
•   يتعرف على الإنتاج الإذاع��ي والتليفزيوين ب��دء ًا من اختيار الفكرة والإع��داد
والتقدمي والت�صوير والإخراج وانتها ًء ب�إنتاج الأ�شكال الرباجمية املختلفة.
•   يو�ضح دور الإذاعات والقنوات املتخ�ص�صة يف تلبية احتياجات اجلمهور اخلا�صة.
•   ي�صف الربامج الإخبارية و�أ�س�س �صياغتها وتقدميها و�إخراجها وقواعد ترتيب
وعر�ض الأخبار وكيفية تنفيذ ن�شرات �إخبارية.
•   يتعرف على �أ�ساليب نقد الأعمال الدرامية وتقييم دورها يف املجتمع.
•   يتعرف على الت�سويق االجتماعي للأفكار امل�ستحدثة وق�ضايا املجتمع.
•   ي�صف خطوات توظيف الإذاعة والتليفزيون خلدمة ق�ضايا املجتمع.
•   يتعرف على الر�أي العام املعا�صر و�أ�ساليب قيا�سه.
ب  -املهارات املهنية:
�أن ي�صبح اخلريج قادرا على �أن:
•   يعد الربامج الإذاعية والتليفزيونية وفقا لأ�شكال الربامج املختلفة.
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•   ي�ستخدم �أ�ستوديو الإذاعة والتليفزيون لت�سجيل الربامج �أو �إذاعتها على الهواء
مبا�شرة.
•   ي�ستخدم كافة املعدات والأجهزة الالزمة للإنتاج التليفزيوين �أو الإذاعي.
•   يوظف احلا�سب الآيل يف الإنتاج الإذاعي والتليفزيوين.
•   يطبق قواعد اللغة العربية يف الكتابة للربامج الإذاعية التليفزيونية.
•   يطبق قواعد اللغة العربية يف الأداء االذاعى والتليفزيوين.
•   يطبق �أدوات الإعالم الدويل املعا�صر يف الإذاعات املوجهة.
•   يعد حمالت الت�سويق االجتماعي والتجاري ب�شكل متكامل.
ثالثا – رجال العالقات العامة
�أ  -املعايري الأكادميية:
•   تو�ضيح املفاهيم العلمية اخلا�صة بالعالقات العامة والإعالم والر�أي العام.
•   ي�صف خطوات �إعداد حمالت العالقات العامة واحلمالت الإعالنية.
•   يحدد العنا�صر التي حتتوي عليها برامج العالقات العامة والإع�لان والت�سويق
االجتماعي.
•   يتعرف على التطورات الراهنة وامل�ستقبلية يف جمال تكنولوجيا االت�صال والإعالم
والعالقات العامة والإعالن.
•   يحدد املهارات االت�صالية الالزمة للم�شتغلني بالعالقات العامة �أو الإعالن لتحقيق
الإقناع والت�أثري.
•   ي�شرح املق�صود باالت�صاالت التنظيمية والت�سويقية و�إدارة الأزمات والر�أي العام
واالت�صال الدويل.
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•   يذكر اللوائح والقوانني التي تنظم حمالت الت�سويق االجتماعي.
•   ي�صف خطوات �إجراء بحث كيفي �أو ميداين �أو حتليلي يف �أحد جماالت العالقات
العامة �أو الر�أي العام.
•   يتعرف على �أخالقيات مهنة العالقات العامة والإعالن والتعامل مع الر�أي
العام..
ب  -املهارات املهنية:
•   يجمع البيانات واملعلومات من م�صادرها املختلفة وي�ستخدمها بكفاءة يف بحوث
العالقات العامة والإعالم.
•    يكتب �أو يحرر ر�سائل �إعالمية و�إعالنية يف �إط��ار حمالت العالقات العامة
والإعالن والر�أي العام.
•   ي�صمم وينفذ الو�سائل االت�صالية كالكتيبات واملطويات وغريها من املواد الالزمة
خلدمة برامج العالقات العامة.
•   ي�ستخدم التكنولوجيا احلديثة يف توثيق �أحداث وفعاليات العالقات العامة.
•    ُيعد وينفذ بحث ًا علمي ًا حول م�شكلة من م�شكالت العالقات العامة �أو الإعالن �أو
الر�أي العام.
•    ُيعد وينفذ ا�ستق�صا ًء �أو ا�ستطالعا لقيا�س الر�أي العام حول الق�ضايا الدولية.
•   ينتج برامج ات�صالية �أو �إعالمية حول املن�ش�أة وتطوراتها املختلفة.
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املراجــــــــــــــع
�أو ًال :القر�آن الكرمي.
ثاني ًا :ال�سنة النبوية ال�شريف
ثالثا :املراجع العربية:
� 1.إبراهيم �إ�سماعيل� :صورة الأ�سرة العربية يف الدراما التليفزيونية ،الدوحة ،وزارة الثقافة والفنون
والرتاث.2009 ،
2.2ابراهيم �إمام :الإعالم الإ�سالمي ..املرحلة ال�شفهية .القاهرة .مكتبة الأجنلو امل�صرية1980 .م.
�3.3إبراهيم �إمام :درا�سات يف الفن ال�صحفي .القاهرة .مكتبة الأجنلو امل�صرية1991 .م.
�4.4إبراهيم �إمام :وكاالت الأنباء .القاهرة .دار الفكر العربي1972 .م.
�5.5إبراهيم �أحمد ال�شم�سي� :صناعة اخلرب ال�صحفي .العني .مكتبة الفالح1999 .م.
�6.6إبراهيم عبد اهلل امل�سلمي :الت�شريعات الإعالمية ..قراءة نقدية للأ�س�س الد�ستورية والقانونية التي
حتكم �أداء و�سائل الإعالم .القاهرة .دار الفكر العربي2004 .م.
�7.7إبراهيم عبد املوجود :ع�صر املعلومات ..ال��دور الثقايف والتنموي للكتب واملكتبات يف عامل متغري.
القاهرة .الدار ال�شرقية1993 .م.
�8.8إبراهيم م�صطفى� ،أحمد ح�سن الزيات ،حامد عبد القادر ،حممد علي النجار :املعجم الو�سيط.
القاهرة .جممع اللغة العربية1972 .م.
�9.9إبن �شريويه الديلمي :الفردو�س .بريوت .دار �صادر .بدون تاريخ.
�1010أحمد �أبو زيد� :سيكولوجية الر�أي العام .القاهرة .عامل الكتب1968 .م.
�1111أحمد بدر� :أ�صول البحث العلمي ومناهجه .ط .8الكويت .وكالة املطبوعات1986 .م.
�1212أحمد ح�سني ال�صاوي :ال�صحافة امل�صرية يف مفرتق طرق ..عر�ض تاريخي يف م�ستقبل ال�صحافة يف
م�صر .القاهرة .دار املوقف العربي1980 .م.
�1313أحمد ف�ؤاد البكري :الكامريا للهواة ..قواعد الت�صوير .ط .5القاهرة .بدون دار ن�شر1992 .م.
�1414أحمد لطفي ال�سيد :ق�صة حياتي (�سل�سلة كتاب الهالل) ط .2القاهرة .دار الهالل1982 .م.
�1515أحمد م�صطفى عمر :البحث الإعالمي ..مفهومه� ،إجراءاته ،مناهجه .العني .مكتبة الفالح2004 .م.
�1616أدهم كال�س :الأ�س�س العلمية لتبويب ال�صحيفة اليومية .العني .دار العلوم للن�شر1996 .م.
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�1717أديب خ�ضور :مبادئ حترير الأخبار .دم�شق .دار املكتبي2003 .م.
�1818أ�سامه عبد الرحيم علي :فنون الكتابة ال�صحفية والعمليات الإدراكية لدى القراء .القاهرة� .إيرتاك
للطباعة والن�شر والتوزيع.
�1919إ�سماعيل �إبراهيم :ال�صحفي املتخ�ص�ص :القاهرة .دار الفجر للن�شر والتوزيع2001 .م.
�2020إ�سماعيل �إبراهيم :فن التحرير ال�صحفي بني النظرية والتطبيق .القاهرة .دار الفجر للن�شر والتوزيع.
1998م.
�2121أ�شرف فهمي خوخة :التوثيق الإعالمي وم�صادر املعلومات ،الإ�سكندرية ،املعرفة اجلامعية.2011 ،
�2222أ�شرف فهمي خوخة :امل�صادر ال�صحفية يف ع�صر املعلومات ،الإ�سكندرية.2010 ،
2323ال�سيد حممد �سالمة :احلمالت ال�صحفية بني �سلطة الدولة و�سلطة رئي�س التحرير .القاهرة .الدار
البي�ضاء1991 .م.
2424املختار حممد �إبراهيم� :أ�س�س حتليل البيانات يف علم الإجتماع .القاهرة .دار الفكر العربي2005 .م.
�2525أمال �سعد متويل :فن التحرير ال�صحفي .القاهرة .دار الفكر العربي2002 .م.
�2626أمرية احل�سيني :فن الكتابة يف الإذاعة والتلفزيون ،بريوت ،النه�ضة العربية2012 ،م
�2727أن��ور اخلالدي :ال�صورة ال�صحفية وارتباطها باملو�ضوع .ط( .3جديدة ومنقحة) .دم�شق .مكتبة
الأمويني2004 .م.
�2828أنور فتح اهلل جنيب� :آليات عمل املحكمة الإدارية .الإ�سكندرية .الدار اجلامعية للن�شر والتوزيع2001 .م.
�2929أنور حممد ال�شرقاوي :علم النف�س املعريف املعا�صر .القاهرة .مكتبة الأجنلو امل�صرية1991 .م.
3030ب�سيوين �إبراهيم حمادة :دور و�سائل الإت�صال يف �صنع القرارات يف الوطن العربي .ب�يروت .مركز
درا�سات الوحدة العربية1993 .م.
3131جمال �أبو زيد� :صورة امل�سلمني يف الإعالم الأمريكي بعد �أحداث � 11سبتمرب .بريوت .الديار للن�شر.
2003م.
3232جمال حممد �أبو �شنب :ال�سيا�سات الإعالمية ،الإ�سكندرية ،املعرفة اجلامعية 2010 ،م.
3333جمال الدين العطيفي:حرية ال�صحافة وفق ت�شريعات جمهورية م�صر العربية .ط .2القاهرة .الأهرام.
1985م.
3434جمانه دانيال :قيم الأخبار بني املو�ضوعية والتوظيف .بريوت .مكتبة اجلامعة الأمريكية2002 .م.
3535جمعه ح�سني ن�صر اهلل� :أهل الثقة و�أهل اخلربة .بريوت .الدولية للن�شر1990 .م.
3636جيهان �أحمد ر�شتي :الإعالم الدويل .القاهرة .دار الفكر العربي1986 .م.
3737جيهان �أحمد ر�شتي :الأ�س�س العلمية لنظريات الإعالم .ط .2القاهرة .دار الفكر العربي1975 .م.
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3838ح�سن را�شد� :صورة البطل يف الأفالم ال�سينمائية العربية .العني .دار �سركال للن�شر والتوزيع2006 .م.
3939ح�سن عماد مكاوي� :أخالقيات العمل الإعالمي .القاهرة .الدار امل�صرية اللبنانية1994 .م.
4040ح�سني ن�صر ،و�سناء عبد الرحمن :اخلرب ال�صحفي ..ع�صر املعلومات .العني.
4141ح�سنني عبد القادر :ال�صحافة كم�صدر للتاريخ .القاهرة .مكتبة الأجنلو امل�صرية1960 .م.
4242ح�سني فهيم :ق�صة الأنرثوبولوجيا ..ف�صول يف تاريخ علم الإن�سان .الكويت .عامل املعرفة1986 .م.
4343حمدي ح�سن :مقدمة يف درا�سة و�سائل و�أ�ساليب الإت�صال .القاهرة .دار الفكر العربي1987 .م.
4444حنا الفاخوري :تاريخ الأدب العربي .ط .8بريوت .بدون دار ن�شر ،بدون تاريخ.
4545خالد �أبو اللمع :م�صادر الأخبار .عمان .دار الوحدة للن�شر والتوزيع2000 .م.
4646خالد �أبو عرجه :ال�ضمري ال�صحفي يف ع�صر الفو�ضى الإعالمية .عمان .البرتاء للن�شر والتوزيع.
2004م.
4747خالد الب�سام :امل�صور املحرتف وامل�صور الهاوي .بريوت .الدار احلديثة1999 .م.
4848خالد رجائي املجذوب :دور النقد يف تطوير �صناعة ال�سينما .بريوت .املركز الفني احلديث1990 .م.
4949خالد ال�شوابكه :املباح واملحظور يف ال�صحافة العربية .دم�شق .دار الريان للن�شر1999 .م.
5050خليل �صابات :ال�صحافة ر�سالة وا�ستعداد وفن وعلم .ط .2القاهرة .دار املعارف1967 .م.
5151دروي�ش حممد اخلاطر :املعايري الأخالقية يف العالقات العامة والإع�لان .الريا�ض .مكتبة العبيكان.
2005م.
5252را�سم حممد اجلمال :الإت�صال والإعالم يف الوطن العربي .بريوت .مركز درا�سات الوحدة العربية.
1991م.
5353ر�شدي �شحاتة �أبو زيد:م�سئولية الإعالم الإ�سالمي يف النظام العاملي اجلديد ،الإ�سكندرية ،دار الوفاء
لدنيا الطباعة2011 ،م.
5454رفعت الطوا�ش� :أزمة الإعالم و�أزمة الأنظمة .اجلزائر .الدار احلديثة للطباعة وال�صحافة2003 .م..
	 55.ريا�ض الفريجي :حكايات �إعالمية ،الريا�ض،دار طويق212 ،م
�5656سامية قطريب :دور الإعالم يف تر�سيخ الدميوقراطية .بريوت .دار حراء للن�شر والتوزيع2005 .م.
�5757سعاد عبد اللطيف �أبو اخلري :الدول العربية مالها وما عليها يف اتفاقية اجلات .القاهرة .املعرفة للن�شر
والتوزيع1997 .م.
�5858سعد �أبو راتب :قادة الر�أي بني الدعوة والدعاية .دم�شق .الدار الأموية للن�شر والتوزيع2001 .م.
�5959سعد امل�سيفري :الإعالم الإ�سالمي يف الدول غري الإ�سالمية .م�سقط .م�سقط للن�شر والتوزيع2001 .م.

- 261 -

�6060سعيد الغريب النجار :تكنولوجيا ال�صحافة يف ع�صر التقنية الرقمية .القاهرة .الدار امل�صرية اللبنانية.
2001م.
�6161سعيد الغريب النجار :مدخل �إلى فن الإخراج ال�صحفي .القاهرة .الدار امل�صرية اللبنانية1998 .م.
�6262سعد �سليمان امل�شهداين :الإعالم التليفويوين وت�أثريه على اجلمهور ،عمان2012 ،م.
�6363سليم �أحمد �سيف :وظيفة اخلرب ال�صحفي والإعتبارات التجارية يف ع�صر التكنولوجيا .بريوت .الدار
الع�صرية للطباعة والن�شر2004 .م.
�6464سليمان �صالح� :أخالقيات الإعالم ،الكويت ،دار الفالح2012،م.
�6565سليمان �صالح :حرية ال�صحافة يف الرتاث العلمي ..درا�سة مقارنة بني املدر�ستني القانونية والإعالمية،
القاهرة ،كلية الإعالم ،جامعة القاهرة1996 ،م.
�6666سليمان �صالح� :صناعة الأخبار يف العامل املعا�صر .القاهرة .دار الن�شر للجامعات1998 .م.
�6767سمر طاهر :الإعالم يف ع�صر العوملة،القاهرة ،نه�ضة م�صر2011 ،م.
�6868سمري عبد الواحد :بنوك املعلومات .الإ�سكندرية .مكتبة املدار�س1986 .م.
�6969سمري عبد الواحد :مناهج البحث يف الدرا�سات الإعالمية ،القاهرة2012 ،
�7070سهيله جربان :ا�شكاليات ال�صدق والدقة واملو�ضوعيه يف الدرا�سات الإعالمية .بريوت .الأوائل للن�شر.
2005م.
�7171سيد �ساداتي ال�شنقيطي :وكالة الأنباء الإ�سالمية .الدوحة .دار الثقافة2002 .م.
�7272شاكر الذهبي :القيم وع�صر املتغريات .الإ�سكندرية .املكتبة امل�صرية2004 .م.
�7373شادية حممد حلمي :ال�سيا�سات الإعالمية واحلرب النف�سية ،القاهرة ،املحرو�سة للن�شر 2011 ،م.
�7474شريف دروي�ش اللبان :الألوان يف ال�صحافة امل�صرية .القاهرة .العربي للن�شر والتوزيع1996 .م.
�7575شعيب حت�سني :احلمالت ال�صحفية يف ال�صحافة اللبنانية .بريوت� .صيدا للن�شر2001 .م.
�7676شفيق ح�سانني :احلوار الإعالمي ،القاهرة ،دارالفكر 2010 ،م.
�7777شفيق فالح ح�سان عالونه� :سيكولوجية التطور .عمان .دار امل�سرية2004 .م.
�7878صاحله بن فواز :الثورة التكنولوجية وو�سائل الإت�صال العربية .تون�س .دار ال�شابي للن�شر2003 .م.
�7979صالح جوهر :علم الإت�صال ،مفاهيمه ،نظرياته ،جماالته .القاهرة .مكتبة عني �شم�س1979 .م.
�8080صالح الدين حافظ� :أحزان حرية ال�صحافة .القاهرة .مركز الأهرام للرتجمة والن�شر1993 .م.
�8181صالح قب�ضايا :التحقيق ال�صحفي .القاهرة� .أخبار اليوم2001 .م.
8282عادل عبد الغفار خليل :الإعالم وال��ر�أي العام ..درا�سة حول تطبيع العالقات امل�صرية الإ�سرائيلية.
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القاهرة .مركز درا�سات الوحدة العربية1980 .م.
8383طارق ال�شاري :الإعالم الإذاعي ،عمان ،دار�أ�سامة2010 ،م.
8484طـــارق �سيد �أحمــد :فن الكــــتابة الإذاعية والتليفزيونية ،الإ�ســــــــكندرية ،املعرفة اجلامعية 2011 ،م.
8585عبد اجلبار حممود :الت�صوير ال�صحفي .الدار العربية للن�شر والتوزيع .القاهرة1980 .م.
8686عبد اجلواد �سعيد ربيع :فن اخلرب ال�صحفي .القاهرة .دار الفجر للن�شر والتوزيع2005 .م.
8787عبد الرحمن بكر :الود املو�صول يف ر�سائل املحمول ،القاهرة2010 ،م.
8888عبد ال�ستار جواد :فن كتابة الأخبار .عمان .بدون دار ن�شر2002 .م.
8989عبد الرزاق الهيتي :ال�صحافة املتخ�ص�صة ،عمان ،دار�أ�سامة2011،م
9090عبد العزيز �شرف :الأ�ساليب الفنية يف التحرير ال�صحفي .القاهرة .دار قباء للطباعة والن�شر والتوزيع.
1999م.
9191عبد العزيز الغنام .مدخل يف علم ال�صحافة (ال�صحافة اليومية) .القاهرة .مكتبة الأجنلو امل�صرية.
1977م.
9292عبد الفتاح عبد النبي :التناول الإعالمي جلرائم النخبة ..درا�سة للنموذج امل�صري يف الثمانينات.
القاهرة .دار الثقافة للن�شر والتوزيع1991 .م.
9393عبد الفتاح عبد النبي� :سو�سيولوجيا اخلرب ال�صحفي ..درا�سة يف انتقاء ون�شر الأخبار .القاهرة .العربي
للن�شر والتوزيع1989 .م.
9494عبد اللطيف حمزة� :أزمة ال�ضمري ال�صحفي .القاهرة .الهيئة امل�صرية العامة للكتاب2002 .م.
9595عبد اللطيف حمزة :الإعالم له تاريخه ومذاهبه .القاهرة .دار الفكر العربي .بدون تاريخ.
9696عبد اللطيف حمزة :املدخل يف فن التحرير ال�صحفي .ط .5القاهرة .الهيئة امل�صرية العامة للكتاب.
2002م.
9797عبد اهلل زلطه :فن اخلرب ..الأ�س�س النظرية والتطبيقات العملية .بنها .دار م�صطفى للطباعة والن�شر.
2003م.
9898عبد اهلل �إبراهيم :الثقافة العربية واملرجعيات امل�ستعارة .بريوت .امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر.
2004م.
9999عبد اهلل علي ح�سن :املقارنات الت�شريعية بني القوانني الو�ضعية املدنية والت�شريع .القاهرة .دار ال�سالم.
2001م.
10100عبد الواحد الراجحي :الإعالم الدويل والإقت�صاد .الريا�ض .دار خزاعة للن�شر2003 .م.
10101عبد الوهاب كحيل :الر�أي العام وال�سيا�سات الإعالمية .القاهرة .مكتبة املدينة1985 .م.
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10102عثمان حافظ :تطور ال�صحافة يف اململكة العربية ال�سعودية :جدة� .شركة املدينة للطباعة والن�شر .بدون
تاريخ.
10103عزيزه عبده :الإعالم ال�سيا�سي والر�أي العام ..درا�سة يف الأولويات .القاهرة .دار الفجر للن�شر والتوزيع.
2002م
10104عالء الدين املدر�س� :أ�سرار �سقوط بغداد .عمان .دار الإ�سراء2005 .م.
10105عماد عبد احلميد النجار :الو�سيط يف ت�شريعات ال�صحافة .القاهرة .مكتبة الأجنلو امل�صرية1985 .م.
10106عمر �إ�سماعيل :الإت�صال وال�سلوك الإن�ساين .الريا�ض .معهد الإدارة .بدون تاريخ.
10107عمرو ح�سن بدران :ال�شخ�صية الطموحة .القاهرة .الدار الذهبية2004 .م.
10108عواطف عبد الرحمن� :إ�شكالية الإعالم التنموي يف الوطن العربي .القاهرة .دار الفكر العربي.1985 .
10109عواطف عبد الرحمن :النظرية النقدية يف بحوث الإت�صال .القاهرة .دار الفكر العربي2002 .م.
11110غازي اجلبوري� :صحفيون للبيع .بغداد .دار الر�شيد2004 .م.
11111غ�سان �سنيوره :القيم الإخبارية يف ال�صورة ال�صحفية .بريوت .الوفاء للن�شر والتوزيع2006 .م.
11112فاروق �أبو زيد :فن اخلرب درا�سة مقارنة بني �صحف املجتمعات املتقدمة والنامية .بريوت .دار ال�شروق.
1981م.
11113فاروق �أبو زيد :ال�صحافة املتخ�ص�صة .القاهرة .عامل الكتب1986 .م.
11114فاروق �أبو زيد :النظم ال�صحفية يف الوطن العربي .القاهرة .عامل الكتب1986 .م.
11115فتحي الإبياري :الإعالم الدويل والدعاية .القاهرة .دار املعرفة اجلامعية1985 .م.
11116فتحي فكري :درا�سة حتليلية لبع�ض جوانب قانون �سلطة ال�صحافة .القاهرة .دار النه�ضة العربية.
1987م.
11117فيليب دي طرازي :تاريخ ال�صحافة العربية .جملد  .2بريوت .دار �صادر .بدون تاريخ.
11118كرم �شلبي :اخلرب ال�صحفي و�ضوابطه الإ�سالمية .القاهرة .املطبعة الفنية1984 .م.
11119كمال عرفات :علم املعلومات والإت�صال .القاهرة .املكتبة الأكادميية1995 .م.
12120ليلى �أبو هديب :متطلبات املرحلة من ال�صحافة .بريوت .دار املنار2002 .م.
12121حم�سن عبد احلميد القا�ضي :ال�صحافة ودميوقراطية احلوار .اجلزائر .دار حراء2001 .م.
12122حممد بن �أبي بكر بن عبد القادر الرازي :خمتار ال�صحاح .بريوت .دار ومكتبة الهالل1983 .م.
12123حممد بن �سعود الب�شر :امل�سئولية الإجتماعية يف الإعالم .الريا�ض .عامل الكتب1999 .م.
12124حممد ح�سام الدين :امل�سئولية الإجتماعية لل�صحافة .القاهرة .الدار امل�صرية اللبنانية2002 .م.
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12125حممد ح�سن الفقي :احل�صيلة اللغوية ..م�صادرها وتنميتها .القاهرة .الدار الع�صرية للن�شر والتوزيع.
1982م.
12126حممد حمدان :الإعالم امللتزم .بريوت .دار الأ�ضواء2004 .م.
12127حممد الدروبي :ال�صحافة وال�صحفي املعا�صر .بريوت .امل�ؤ�س�سة العربية1996 .م.
12128حممد �سعد �إبراهيم :حرية ال�صحافة ..درا�سة يف ال�سيا�سة الت�شريعية وعالقتها بالتطور الدميوقراطي.
القاهرة .دار الكتب العلمية للن�شر والتوزيع1999 .م.
12129حممد �سلماوي :حمرر ال�ش�ؤون اخلارجية .القاهرة .مطبعة �أطل�س1986 .م.
13130حممد �صبحي �أبو �صالح ،وعدنان حممد عو�ض :مبادئ الإح�صاء .ج .2ط .2عمان .بدون دار ن�شر،
1982م.
13131حممد عبد احلميد :درا�سة اجلمهور يف بحوث الإعالم .مكة املكرمة .املكتبة الفي�صيلية1997 .م.
13132حممد عبد احلميد :نظريات الإعالم واجتاهات الت�أثري .القاهرة .عامل الكتب1998 .م.
13133حممد عبد الغني ح�سن :مهارات قيادة الآخرين .القاهرة .مركز تطور الأداء1994 .م.
13134حممد علي النجار :معجم �ألفاظ القر�آن الكرمي .ج .6القاهرة .الهيئة امل�صرية العامة للكتاب .بدون
تاريخ.
13135حممد ف�ؤاد عبد الباقي :املعجم املفهر�س لألفاظ القران الكرمي بحا�شية امل�صحف ال�شريف .القاهرة.
دار احلديث1996 .م.
13136حممد لطفي عبد احلميد :الأحوال ال�شخ�صية يف الفقه الإ�سالمي .الإ�سكندرية .الدار اجلامعية للن�شر
والتوزيع2003 .م.
13137حممد معو�ض :اخلرب يف و�سائل الإعالم .القاهرة .دار الفكر العربي1994 .م.
13138حممد منري حجاب� :أ�سلوب التحرير الإخباري� .سوهاج .مطبعة حم�سن1995 .م.
13139حممد منري حجاب :املعجم الإعالمي .القاهرة .دار الفجر للن�شر والتوزيع2004 .م.
14140حممد منري حجاب :املو�سوعة الإعالمية .ج .4القاهرة .دار الفجر للن�شر والتوزيع2003 .م.
14141حممود �أدهم :الأ�س�س الفنية للتحرير ال�صحفي العام .القاهرة .بدون دار ن�شر1984 .م.
14142حممود �أدهم :مقدمة �إلى ال�صحافة امل�صورة ..ال�صورة ال�صحفية و�سيلة ات�صال .القاهرة .مطابع الدار
البي�ضاء1987 .م.
14143حممود خليل :ال�صحافة الإليكرتونية� ..أ�س�س بناء الأنظمة التطبيقية يف التحرير ال�صحفي .القاهرة.
العربي للن�شر والتوزيع1997 .م.
14144حممود فايد :كيف تقر�أ �صحيفة .القاهرة .الهيئة امل�صرية العامة للكتاب1986 .م.
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14145حممود فهمي :الفن ال�صحفي يف العامل :القاهرة .دار املعارف1964 .م.
14146حميي الدين عبد احلليم :الإع�لام الإ�سالمي وتطبيقاته العملية .ط .2القاهرة ،الريا�ض .مكتبة
اخلاجني ،دار الرفاعي1984 .م.
14147مرعي مدكور :ال�صحافة الإخبارية وامل�سئولية الإ�سالمية للمندوب ال�صحفي .القاهرة .دار ال�صحوة
للن�شر1988 .م.
14148مروان فرحات :القيا�س والإختيار يف درا�سات حتليل امل�ضمون .الإ�سكندرية .دار الوفاء للطباعة2003 .م.
14149م�صطفى كامل ال�سيد :املجتمع وال�سيا�سة يف م�صر ..دور جماعات امل�صالح يف النظام ال�سيا�سي امل�صري
 .1980-1952القاهرة .دار امل�ستقبل العربي1983 .م.
15150منى �سعيد احلديدي ،و�سلوى علي �إم��ام :الإع�لام واملجتمع .القاهرة .الدار امل�صرية اللبنانية (من
م�شروع مكتبة الأ�سرة)2004 .م.
15151منى ن�صر :اخلرب ال�صحفي� .أبو ظبي .مكتبة جرير2001 .م.
15152نا�صر عبد الوهاب :الكامريا ال تكذب لكنه الكمبيوتر .الرباط .جمعية الت�صوير ال�ضوئي2001 .م.
15153نا�صر عبد الوهاب :ال�صورة ال�صحفية كو�سيلة �إعالمية .الرباط .جمعية الت�صوير ال�ضوئي2004 .م.
15154نبيل راغب :ال�صحافة ال�صفراء ..البذور والفروع .القاهرة .مكتبة غريب2004 .م.
15155نبيل عزمي :ال�صحافة واملجتمع ..من امل�سئول عن النهو�ض بالآخر .القاهرة .مكتبة الأجنلو امل�صرية.
1993م.
15156نبيل علي :حتديات ع�صر املعلومات .القاهرة .الهيئة امل�صرية العامة للكتاب (�ضمن م�شروع مكتبة
الأ�سرة)2003 .م.
15157ن�سمة البطريق :الإعالم واملجتمع يف ع�صر العوملة .القاهرة .دار غريب2004 .م.
15158ن�صر الدين لعيا�ضي :و�سائل الإت�صال اجلماهريي واملجتمع� ..آراء ور�ؤى .اجلزائر .دار الق�صبة للن�شر.
1999م.
15159نهال احل�سن :معايري اجلودة يف ال�صحافة احلديثة .بريوت .دار الوزان لل�صحافة والن�شر2002 .م.
16160نوال ال�صفتي� :أثر التعر�ض لل�صحف الإليكرتونية على �إدراك ال�شباب اجلامعي للق�ضايا ال�سيا�سية
العربية ..درا�سة ميدانية .القاهرة .جامعة القاهرة2001 .م.
16161نور �أحمد النادي :فن الإخراج ال�صحفي .عمان .دار ال�صفاء2003 .م.
16162هاله عبد الواحد اجليار :العوملة والهوية الثقافية .القاهرة .دار بوالق للن�شر2003 .م.
16163هدى عبد ال�ستار ح�سني :ال�صحافة ال�صفراء وال�صحافة ال�سوداء .دم�شق .دار الوحدة للطباعة والن�شر.
1998م.
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16164ه�شام توفيق بحري� :صحافة الغد .القاهرة .دار املعارف2002 .م.
16165هالل عز الدين :ال�صحافة وحتديات القرن احلادي والع�شرين .العني .دار الفالح2004 .م.
16166يحيى �أبو بكر :حما�سن ا�ستخدام املعاين وم�ساوئه يف الإت�صال اجلماهريي والتفاهم الدويل .القاهرة.
هيئة الإ�ستعالمات .بدون تاريخ.
16167يو�سف خوري� :إدارة وكاالت الأنباء .بريوت .الدار احلديثة2004 .م.
16168يو�سف هنيني اخل��وري :ال�صحيفة اليومية من التو�ضيب اليدوي �إلى التو�ضيب الآيل .بريوت املكتبة
الي�سوعية1992 .م.

رابعا :ر�سائل جامعية غري من�شورة:
�1.1سعيد الغريب النجار� :أثر التكنولوجيا يف تطوير فن ال�صورة ال�صحفية ..درا�سة مقارنة بني ال�صحف
اليومية امل�صرية والعربية ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،كلية الإعالم ،جامعة القاهرة1998 .م.
�2.2سليمان �صالح :مفهوم حرية ال�صحافة ..درا�سة مقارنة بني جمهورية م�صر العربية واململكة املتحدة من
 ،1985 -1945ر�سالة دكتوراه غري من�شوره .كلية الإعالم ،جامعة القاهرة1992 .م.
�3.3سيد بخيت :قيم الأخبار يف ال�صحافة امل�صرية يف �إط��ار ال�سيا�سات التنموية ..درا�سة تطبيقية يف
ال�صحف القومية واحلزبية خالل 1987م 1990-م ،ر�سالة دكتوراه غري من�شوره .كلية الإعالم ،جامعة
القاهرة1996 ،م.
�4.4شيم عبد احلميد قطب :درا�سة مقارنة لفني الق�صة اخلربية والتقرير اخل�بري يف ال�صحافتني
الأمريكية وامل�صرية بالتطبيق على جملتي تامي و�أكتوبر ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الإعالم،
جامعة القاهرة1994 ،م.
5.5طه عبد العاطي جنم :التوجهات الأيديولوجية ومعاجلة ال�صحافة امل�صرية للحريات ال�سيا�سية ..درا�سة
يف الفرتة من  ،1989-1919ر�سالة دكتوراه غري من�شوره ،كلية الآداب جامعة الإ�سكندرية1995 .م.
6.6عبد اهلل زلطه :املمار�سة الإخبارية للقائم بالإت�صال يف ال�صحافة امل�صرية ،ر�سالة دكتوراه غري
من�شوره ،ق�سم الإعالم ،كلية الآداب ،جامعة الزقازيق1997 ،م.
7.7ف�ؤاد �أحمد �سليم :العنا�صر التيبوغرافية يف ال�صحف امل�صرية ..درا�سة مقارنة بني ال�صحف اليومية
امل�صرية يف عام  ،1977ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،كلية الإعالم ،جامعة القاهرة1981 .م.
8.8كرم �شلبي� :صحافة ثورة يوليو ..موقف �صحافة الثورة من قيمة الدميوقراطية يف الفرتة من 1952م –
1960م ،ر�سالة دكتوراه غري من�شوره ،كلية الإعالم ،جامعة القاهرة1980 ،م.
9.9كمال حممد قابيل :فن التحرير ال�صحفي يف ال�صحافة احلزبية ..درا�سة مقارنة لل�صحف احلزبية
والقومية يف الفرتة من 1977م – 1987م ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الإعالم ،جامعة القاهرة.
1989م.
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1010حممد �صربي ف�ؤاد النمر� :صراع القيم الفردية والإجتماعية و�أثرها على امل�شاركة الإجتماعية ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،معهد الدرا�سات الإجتماعية ،جامعة الإ�سكندرية1988 .م.
1111مديحه حممد الإم��ام :دور ال�صحافة يف ن�شر الثقافة الريا�ضية عامة و�ألعاب القوى خا�صة ،ر�سالة
دكتوراه غري من�شورة ،كلية الرتبية الريا�ضية بنات ،جامعة الإ�سكندرية1997 .م.
1212وليد حممد وادي النيل :عالقة الإت�صال ال�شخ�صي بني املراهقني لإكت�ساب املعرفة من ال�صحف ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شوره ،معهد الدرا�سات العليا للطفولة ،جامعة عني �شم�س2000 .م.

خام�سا :مراجع مرتجمة:
�1.1إدوارد واكيم :مقدمة �إلى و�سائل الإت�صال .القاهرة .الأهرام1981 .م.
�2.2إيلني �أ .هات :الإعالم بني الدور الأخالقي والإ�ستثمار املايل ،ترجمة �سو�سن رحباين .بريوت .امل�ؤ�س�سة
العربية2003 .م.
3.3توم ماكيالن� :أخالقيات جوديث ميلر ،ترجمة جزيل نقوال .بريوت .دار العودة للن�شر2006 .م.
4.4توما�س فرانك :الأخبار ليل نهار ،ترجمة رباح �أبو خلدون .عمان .دار يافا للن�شر2000 .م.
5.5توما�س ماكفيل :الإعالم الدويل اجلديد بني النظام العاملي اجلديد والإ�ستعمال الإليكرتوين ،ترجمة
عبد اهلل الكندي .م�سقط .بدون نا�شر2004 .م.
6.6جان الري بنجامان :احلكومة والإعالم ..حتديد العالقة ،ترجمة قناة اجلزيرة .الدوحة .قناة اجلزيرة
الف�ضائية2004 .م.
7.7جوزيف ل .وليام� :إعالم ع�صر العوملة ..الإنرتنت واملحمول والف�ضائيات ،ترجمة نان�سي �شمعون .بريوت.
دار اجلبل للطباعة والن�شر2004 .م.
8.8جون تاري� :أزمة امل�صداقية يف ال�صحافة الإليكرتونية ،ترجمة �أحمد الرحبي .م�سقط .الوطن للن�شر2003 .م.
9.9جون ل .هوتلنغ� :أخالقيات ال�صحافة .ترجمة كمال عبد ال��ر�ؤوف .القاهرة .ال��دار العربية للن�شر
والتوزيع1993 .م.
1010جون ماك�سويل هاملتون ،وجورج �أ .كرمي�سكي� :صناعة اخلرب يف كوالي�س ال�صحافة الأمريكية ،ترجمة
�أحمد حممود .القاهرة .دار ال�شروق2000 .م.
1111جون هوننربج :ال�صحفي املحرتف ،ترجمة مي�شيل تكال .ط .4القاهرة .م�ؤ�س�سة �سجل العرب1982 .م.
1212جوناثان دوجل�س� :صحافة النجوم ،ترجمة عبد الواحد خليل (�سل�سلة الفن ال�سابع) .تون�س .الوطنية
للن�شر1991 ،م.
1313جونوثان ويلزز� :أخبار �سجن �أبو غريب يف ال�صحافتني الأمريكية والربيطانية .بغداد .دار الفرات
للن�شر2004 .م.

- 268 -

1414دافيد بوتو :خمربو ال�صحف ،ترجمة حممد م�صطفى غنيم .القاهرة .دار الفكر العربي1960 .م.
1515دافيد �س .برودر :وراء ال�صفحة الأولى ،ترجمة عبد القادر عثمان .عمان .مركز الدرا�سات الأردين.
1991م.
1616رجي�س دوبريه :ال�سلطة الفكرية يف فرن�سا ،ترجمة جورج �شلهوب .بريوت2001 .م.
�1717ساندرا كوليفر :قانون ال�صحافة واملمار�سة ..درا�سة مقارنة حلرية ال�صحافة يف الدميوقراطيات
الأوروبية وغري الأوروبية ،ترجمة �سهام عبد ال�سالم .القاهرة .منظمة حقوق الإن�سان ،بدون تاريخ.
�1818شرييل بياجي :املقابلة ال�صحفية ،ترجمة كمال عبد الر�ؤوف .القاهرة .اجلمعية امل�صرية لن�شر الثقافة
العاملية1991 .م.
1919كارول ريت�ش :كتابة الأخبار والتقارير ال�صحفية ،ترجمة عبد ال�ستار جواد .العني .دار الكتاب اجلامعي.
2002م.
2020ليونارد راي تيل ،ورون تيلور :مدخل �إلى ال�صحافة ..جولة يف قاعة التحرير ..ترجمة حمدي عبا�س.
القاهرة ،الكويت ،لندن ،الدار الدولية للن�شر والتوزيع1990 .م.
2121مار�سيل �سوت :كيف تطورت ال�صحافة تبع ًا لتطور املعلوماتية يف ف�ضاء الإعالم ،ترجمة خريه بن عبد
احل�سيب .اجلزائر .ديوان املطبوعات اجلامعية1998 .م.
2222مايكل هوج :ال�صحفي املتجول ،ترجمة عالية خليل .العني .دار الفالح1996 .م.
2323هربرت �شيللر :املتالعبون بالعقول ،ترجمة عبد ال�سالم ر�ضوان (�سل�سلة عامل املعرفة) .الكويت .املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب1986 .م.

�ساد�سا :مقاالت ودرا�سات يف املطبوعات الدورية:
1.1العالقات بني حرية التعبري و�أجهزة الإع�لام ،مقال بقلم حم�سن يو�سف ،من�شور بباب ق�ضايا و�آراء،
�صحيفة الأهرام ،العدد  ،43021تاريخ 2004/9/19م.
2.2مهنة مهددة بالإنقرا�ض ،مقال بقلم فهمي ه��وي��دي ،جريدة الأه ��رام ،ع��دد رق��م  ،43128تاريخ
2005/1/4م.
3.3ال�ضغوط املهنية والإدارية على القائم بالإت�صال� ،إعداد �سعيد حممد ال�سيد ،درا�سة من�شورة يف املجلة
العلمية لكلية الإعالم ،جامعة القاهرة ،عدد ،1تاريخ يوليو 1989م.
4.4احلق يف اخل�صو�صية واحل��ق يف الإع�لام :درا�سة ماجد احللو ،جملة الدرا�سات الإعالمية� ،إحتاد
ال�صحفيني العرب ،العدد  ،48يونيو – �سبتمرب 1987م.
5.5القب�ض على ع�شرات ال�صفحيني الأمريكيني لرف�ضهم الك�شف عن م�صادرهم� .إعداد منى بكر ،جملة
روزا اليو�سف .العدد  ،4011تاريخ 2005/4/29-23م.
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،املراقب ال�صحفي داخل و�سائل الإع�لام حمامي للقراء و�ضابط للمحررين بقلم حممد علي �صالح6.6
.م2005/3/5  بتاريخ،9594  العدد رقم،جريدة ال�شرق الأو�سط اللندنية

: مراجع �إليكرتونية:�سابعا
. مركز احل�ضارة،املو�سوعة ال�شعرية الإليكرتونية (ديوان �أبي العتاهية) �أبو ظبي1.1

: امل�صادر الأجنبية:ثامنا
1.

Allen Hutt and Bob James: Newspaper Design Today. London. Land Hamphries Publishers ltd. 1989.

2.

Brian Brooks: News Reporting and Writing. Newyourk. Martin’s Press. 1992.

3.

Cottanah Norman: Editorial Writer. 4th edition. London. Longman.1995.

4.

Geneva Holster: Eyes on News. NewYourk. Poyrter Institute for Media Studies. 2003.

5.

Goe Hunter: USA Journalism. New York. The Modern Links Co. 2002..

6.

George Hough: News Writing 4th edition. Boston Hought on Mifflin Company. 1991.

7.

Games Glen Stovall: writing for the mass media, New York, Pearson Education, Copy
4, 2012,.

8.

Joe Tony: Modern Newspaper Editing. New York. Holl. Rinehort and Winston. 2004.

9.

John Hartly: Understanding News. London. Methilen. 1982..

10.

Joie Mazino: Media and Terrorism. New Yourk. Harce Far Publishing. 2002.

11.

Lary Admond: News Coverage in Iraq During the War. Poston. Macmillan Co. 2004.

12.

Melvin Mencher: Basic Media Writing 4th. Brown and Benchmarks Publishers. Wisconson. 1993.

13.

Sheldon Ramprant and John Stuber: Weapons of Mass Deception. The uses of Propaganda in Bush’s war on Iraq. New York. Tarcher/ Penguin. 2004.

14.

. Tom William: The News Editing In The Sunday Newspapers, Theory and Practice.
London. Frank Jofkins. 2005.

15.

Oliver Barrett and Terhi Rantanen. Globalization of News. London. Sage Publications. 1998.

16.

William Melz: News Writing From Lead To End. New Jersy. Printce Hall Engle
Weed. Cliffs1990.
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: روابط مواقع �إليكرتونية:تا�سعا
17.

Htt://aljazeera.net

18.

htt://www11press.com

19.

htt://dia.net.com

20.

Wikipedia.org

21.

htt://uqu.edu.sa

22.

htt://yomjaded.kenanaonline.com

23.

htt://journalismcources.com
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�إ�صدارات وزارة الثقافة والفنون والرتاث
�إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية
امل�ؤلف

ال�سنة

الإ�صدارات

م
1

البدء من جديد

ح�صة العو�ضي

2000

2

بداية �أخرى

فاطمة الكواري

2000

3

�أ�صوات من الق�صة الق�صرية يف قطر

د .ح�سن ر�شيد

2000

4

دنيانا  ....مهرجان الأيام والليايل

دالل خليفة

2000

5

قالت �ست�أتي

جا�سم �صفر

2000

6

غنج الأمرية النائمة

فاروق يو�سف

2001

7

وريثة ال�صحراء

�سعاد الكواري

2001

8

ويخ�ضر غ�صن الأمل

�أحمد ال�صديقي

2001

9

ب�ستان ال�شعر

حمد حم�سن النعيمي

2001

10

رومانوف وجوليت

ترجمة /النور عثمان

2001

11

الأدب املقارن من العاملية �إلى العوملة

د .ح�سام اخلطيب

2001

12

احل�ضن البارد

د .ح�سن ر�شيد

2001

13

�سحابة �صيف �شتوية

خالد عبيدان

2001

14

�سرية الوجع

�أمري تاج ال�سر

2001

15

وجوه خلف �أ�شرعة الزمن

ح�صة العو�ضي

2001

16

حافة املو�سيقى

غازي الذيبة

2001

17

ق�ص�ص �أطفال

د .هيا الكواري

2001

18

�أوراق ن�سائية

د� .أحمد عبد امللك

2001

19

الفريج

�إ�سماعيل ثامر

2001

20

الأعمال ال�شعرية الكاملة ج – 1ج2

د� .أحمد الدو�سري

2002

21

علمني كيف �أحبك

معروف رفيق

2002
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الإ�صدارات

م

امل�ؤلف

ال�سنة

خليفة ال�سيد

2002
2002

22

ق�ص�ص وحكايات �شعبية

23

رحلة �أيامي

�صدى احلرمان

24

جرح وملح

عبد الرحيم ال�صديقي

2002

25

خلف كل طالق حكاية

وداد الكواري

2002

26

درا�سات يف الإعالم والثقافة والرتبية

د� .أحمد عبد امللك

2002

27

النرث العربي القدمي

د .عبد اهلل �إبراهيم

2002

28

ك�أن الأ�شياء مل تكن

جا�سم �صفر

2002

29

نعا�س املغني

عبد ال�سالم جاد اهلل

2002

30

مدى

د .زكية مال اهلل

2002

31

قال املعنى

خليل الفزيع

2002

32

امل�سرح الأملاين املعا�صر

د .عوين كرومي

2002

33

امل�سرح يف بريطانيا

حممد ريا�ض ع�صمت

2002

34

�إبراهيم ناجي  -الأعمال ال�شعرية املختارة

ح�سن توفيق

2002

35

م�سرح ال�صورة بني النظرية والتطبيق

د� .صالح الق�صب

2003

36

النوافذ ال�سبع

�صيتة العذبة

2003

37

الرحيل وامليالد

جمال فايز

2003

38

�أوراق ثقافية

د .كلثم جرب

2003

39

بدائع ال�شعر ال�شعبي القطري

علي الفيا�ض /علي املناعي

2003

40

�شبابيك املدينة

ظافر الهاجري

2003

41

ح�ضارة الع�صر احلديث

د� .شعاع اليو�سف

2003

42

املرتا�شقون «م�سرحية»

غامن ال�سليطي

2003

43

معاناة الداء والعذاب يف �أ�شعار ال�سياب

د .حجر �أحمد حجر

2003

44

�سحائب الروح

�سنان امل�سلماين

2003

45

�أ�صوات قطرية يف الق�صة الق�صرية

د .عبد اهلل �إبراهيم

2003
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امل�ؤلف

ال�سنة

م
46

ذاكرة الإن�سان واملكان

خالد البغدادي

2003

47

�إبراهيم العري�ض �شاعر ًا

عبد اهلل فرج املرزوقي

2003

48

ال�صحافة العربية يف قطر

�إبراهيم �إ�سماعيل

2004

49

�أم الفواجع

علي مريزا

2004

50

�صباح اخلري �أيها احلب

وداد عبداللطيف الكواري

2004

ال�صحافة العربية يف قطر «مرتجم �إلى الإجنليزية»

�إبراهيم �إ�سماعيل
(ترجمة  /النور عثمان)

2004

علي عبد اهلل الفيا�ض

2005

مبارك بن �سيف �آل ثاين

2005

دالل خليفة

2005

عبد العزيز الع�سريي

2005

د .عبد اهلل فرج املرزوقي

2005
2005

51

الإ�صدارات

52

لآلئ قطرية

53

الأعمال ال�شعرية الكاملة

54

التفاحة ت�صرخ ..اخلبز يتعرى

55

�إدارة التغيري

56

ال�شعر احلديث يف قطر

57

ال�شرح املخت�صر يف �أمثال قطر

خليفة ال�سيد

58

ل�ؤل�ؤ اخلليج ذاكرة القرن الع�شرين

خالد زيارة

2005

59

على رمل اخلليج

حممد �إبراهيم ال�سادة

2005

(م�سابقة الق�صة الق�صرية
لدول جمل�س التعاون)

2005

د .ح�سام اخلطيب

2005

د .موزة املالكي

2005

نورة حممد �آل �سعد

2005

د� .أحمد عبد امللك

2005

ح�سن توفيق

2005
2005
2005

� 60إبداعات خليجية
61

الأدب املقارن و�صبوة العاملية

62

مهارات الإر�شاد النف�سي وتطبيقاته

63

جتريبية عبد الرحمن منيف يف مدن امللح
املعري يعود ب�صري ًا

65

وردة الإ�شراق

66

جماديفي

ح�صة العو�ضي

67

الأعمال ال�شعرية الكاملة ج1

د .زكية مال اهلل

64
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امل�ؤلف

ال�سنة

الإ�صدارات

م

راجنيت هو�سكوتي
ترجمة :ظبية خمي�س

2005

69

تباريح النوار�س

ب�شرى نا�صر

2005

70

املر�أة يف امل�سرح اخلليجي

د .ح�سن ر�شيد

2005

71

�أبو حيان  ..ورقة حب من�سية

حمد الرميحي

2005

د� .أنور �أبو �سويلم
د .مرمي النعيمي

2005

�أمري تاج ال�سر

2005
2005

� 68أ�سباب لالنتماء

72

تطور الت�أليف يف علمي العرو�ض والقوايف

73

�أحزان كبرية

74

الديوان ال�شعبي

عيد بن �صلهام الكبي�سي

75

ذاكرة الذخرية

علي بن خمي�س املهندي

2006

76

جتليات الق�ص “مع درا�سة تطبيقية يف الق�صة القطرية”

با�سم عبود اليا�سري

2006

77

�سمط الدهر «قراءة يف �ضوء نظرية النظم»

د� .أحمد �سعد

2006

78

كان يا ما كان

خولة املناعي

2006

79

الظل والهجري «ن�صو�ص م�سرحية»

د .ح�سن ر�شيد

2006

80

الرواية والتاريخ

جمموعة م�ؤلفني

2006

81

وجوه مت�شابهة «ق�ص�ص ق�صرية»

خليفة عبد اهلل الهزاع

2006

82

امل�سرح واملدينة

د .يون�س لوليدي

2006

83

الأعمال ال�شعرية الكاملة ج2

د .زكية مال اهلل

2006

84

الدفرت امللون الأوراق

ح�صة العو�ضي

2006

85

الظل و�أنا

ن�سرين قفة

2006

86

حقيبة �سفر

�صفاء العبد

2006

87

م�سرحيات قطرية (�أجماد يا عرب  -هلو )Gulf

غامن ال�سليطي

2006

88

العامل وحتوالته ( التاريخ – الهوية  -العوملة)

د� .إ�سماعيل الربيعي

2006

89

موال الفرح واحلزن والفيلة «ن�صان م�سرحيان»

حمد الرميحي

2006
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امل�ؤلف

ال�سنة

الإ�صدارات

م
90

حكاية جدتي

مرمي النعيمي

2006

91

�صورة املر�أة يف م�سرح عبدالرحمن املناعي

�إمام م�صطفى

2006

92

ديوان ابن فرحان

ح�سن حمد الفرحان

2007

93

موال الفرح واحلزن والفيلة “مرتجم �إلى الفرن�سية”

حمد الرميحي

2007

94

الفن الت�شكيلي القطري ..تتابع الأجيال

خالد البغدادي

2007

95

درا�سة يف ال�شعر النبطي

حمد الفرحان النعيمي

2007

96

بداية �أخرى «مرتجم �إلى الإجنليزية»

فاطمة الكواري

2007

97

وجع امر�أة عربية «مرتجم �إلى الإجنليزية»

د .كلثم جرب

2007

98

اخليل ..ريا�ضة الآباء والأجداد

�صالح اجليدة

2007

99

النقد بني الفن والأخالق ،حتى نهاية القرن الرابع الهجري

د .مرمي النعيمي

2008

 100وداع الع�شاق

ح�سني �أبو بكر املح�ضار

2008

 101الوزة الك�سولة

د .لطيفة ال�سليطي

2008

خليفة ال�سيد حممد املالكي

2008

 103الع�شر الأوائل ..رائدات الفن الت�شكيلي يف قطر

خولة املناعي

2008

 104الرواية العربية ..رحلة بحث عن املعنى

عماد البليك

2008

 105درا�سات يف تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعا�صر

د .عبد القادر حمود القحطاين

2008

 106ال�سالحف البحرية يف دولة قطر

د .جا�سم عبد اهلل اخلياط
د .حم�سن عبد اهلل العن�سي

2008

د .ماجد فار�س قاروط

2008

د .زكية مال اهلل

2009

 109املدار�س امل�سرحية منذ ع�صر الإغريق حتى الع�صر احلا�ضر

�أ .د .جمعة �أحمد قاجة

2009

 110من �أفواه الرواة

علي عبد اهلل الفيا�ض

2009

� 111صورة الأ�سرة العربية يف الدراما التلفزيونية

د� .إبراهيم �إ�سماعيل

2009

 102املهن واحلرف وال�صناعات ال�شعبية يف قطر

 107جتليات اللون يف ال�شعر العربي احلديث يف الن�صف الثاين
من القرن الع�شرين
 108املو�سوعة ال�صيدالنية
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امل�ؤلف

ال�سنة

م

د .ربيعة الكواري
د� .سمية متويل عرفات

2009

�إ�سماعيل تامر

2009

خالد �سامل الكلباين

2009

 115ق�صة حب طبل وطارة «مرتجم �إلى الإجنليزية»

حمد الرميحي

2010

 116الرتاث وال�سرد

د .ح�سن املخلف

2010

حتقيق :د .حممود الر�ضواين

2010

لولوة ح�سن العبداهلل

2010

� 119إ��س��اءة الوالدين �إل��ى الأب�ن��اء وفاعلية برنامج �إر��ش��ادي
لعالجها

�أمل امل�سلماين

2010

� 120شحنات املكان

يا�سني الن�صري

2010

عبدالكرمي قا�سم حرب

2010

ح�سن توفيق

2010

 123و�ضاح اليمن (درا�سة يف موروثه ال�شعري)

د .با�سم عبود اليا�سري

2010

 124قطر الندى

ندى لطفي احلاج ح�سني

2011

ف�ضل احلاج علي

2011

� 126شيء من التقوى “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”

اجليلي �صالح الدين

2011

 127يف مرايا احلقول “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”

حممد عثمان كجراي

2011

 128املغاين “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”

م�صطفى طيب الأ�سماء

2011

�أبو القا�سم عثمان

2011

 130ديوان �أم القرى “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”

ال�شيخ عثمان حممد �أون�سة

2011

 131يف ميزان قيم الرجال “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”

حممد عثمان عبدالرحيم

2011

د� .سعد الدين فوزي

2011

ح�سني حممد حمدنا اهلل

2011

112

الإ�صدارات
دور الدراما القطرية يف معاجلة م�شكالت املجتمع

 113ديوان الغربة
 114احلب والعبودية يف م�سرح حمد الرميحي

 117ديوان الأع�شى (جز�آن)
 118توظيف الرتاث يف �شعر �سميح القا�سم

 121من �أدب الزنوج الأمريكان
� 122أزهار ذابلة وق�صائد جمهولة لل�سياب

 125الوحي الثائر “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”

 129على �شاطئ ال�سراب “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”

 132من وادي عبقر “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
� 133ش ّبابتي “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”
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ال�سنة

م

الإ�صدارات

 134غارة وغروب “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”

حممد املهدي املجذوب

2011

 135من الرتاب “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”

د .حميي الدين �صابر

2011

حممد حممد علي

2011

 137النظام الد�ستوري يف دولة قطر

 .1د .رعد ناجي اجلده

2012

 138الفريج (رواية) – الطبعة الثانية

�إ�سماعيل تامر

2012

حممد �إبراهيم ال�سادة

2013

 140حادي العي�س

خليل الفزيع

2013

 141هموم يف الإدارة

د .هند املفتاح

2013

 142هال�شكل يا زعفران (م�سرحيتان باللهجة العامية)

عبدالرحمن املناعي

2013

 143مقامات ابن بحر

عبدالرحمن املناعي

2013

حممد قجة

2013

 145امل�صورون يف قطر

ح�سني اجلابر

2013

 146عناكب الروح

ب�شرى نا�صر

2013

اخلليج العربي
147
درا�سات يف الأ�صول التاريخية والتطور ال�سيا�سي

د .م�صطفى عقيل اخلطيب

2013

 148فنّ الر�سم عند الأطفال :جمال ّياته ومراحل تطوره

�سو�سن ع�صفور

2013

�أحمد حممد ال�صديق

2013

ح�سن توفيق

2014

 151انا�شيد البالبل

حممد ابراهيم ال�سادة

2014

 152عيوب ال�شعر

عبد اهلل ال�سامل

2014

�أحمد من�صور حممد علي

2014

 136املجموعة ال�شعرية الكاملة “�سل�سلة �شعراء من ال�سودان”

 139ال�سردية ال�شفاهية

 144القد�س يف عيون ال�شعراء

 149واحات وظالل
 150حلم يتفتح يف �صخر

 153امل�شكالت العملية يف املناق�صات واملزايدات
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