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 مقدمــــة الكتـاب

آليـات   –مدخل الـوظيىى والجمـاهيرى لإلعـالم الصـحفى  ال)هذا الكتاب    أعد

 لطالب اإلعالم وباحثى الصــحافة وممارســي ا(  الممارسة وصناعة الكلمة المقروءة

 الجماهيرى . تصالال كمقدمة عامة لدراسة هذا العلم وفنونه كفن من فنون 

مف ــوم الصــحافة  الفصـل األولفصــول تنــاول  عشــر   ويقع هــذا الكتــاب فــى  

ومقومــاا الفــن   اوتطورهــ  افضالً عن نشأت    ا،ا والمداخل الرئيسية لتعريف وماهيت 

إلى دورالصــحافة فــى التــأثير علــى   ةضافبال يةاإلقناعالصحفى وخصائصه ومقدرته  

 الجماهير فى المجتمع المعاصر .

ــةالورقيــة و ف الصــح خصــائ   بعــر  الفصــل النــانى  اهــتمو   الليكتروني

وأوجــه وصــحف أليكترونيــة  تلفة مــن جرائــد ومجــالا ا المخموتصنيفات   اموأنواع 

 .بين كل من ا  ختالفوال  التفاق

بالجرائــد والمجــالا  العامل البشرى المشتغل     الفصل النالثفى حين تناول  

لين فــى العمــل التحريــرى كالمنــدوب  والمراســل  والمحــرر والمصــور سواء المشتغ

المخرج الصــحفى ومــدير التحريــر ى كاإلخراجالتحريرأو المشتغلين بالعمل    ورئيس

وسكرتير التحرير  وتناول الفصل مف ومى التــدريب الم نــى للصــحفيين وأخالقيــاا 

فــى الصــحيفة  فضــال عــن  اإلخــراجالعمل الصحفى  وكيفية عمل ج ازى التحرير و

 والتحرير فى الصحف المختلفة ووظائف ا . اإلدار كيفية تشكيل مجالس 

 صــناعة الكلمــة المقــروء  مــن الكتــاب ماهيــة فــن الفصـل الرابـ بينما تناول  

وأهميتــه  التحرير الصحفى وتعريفــه وخصائصــه والعوامــل التــى تــ ثر فيــهومفاهيم  

بالنسبة للصحيفة وللصحفيين ولجم ور القراء ومصادر التحريــر الصــحفى ومراحــل 

 خطواته فى الصحيفة.

مقوماتــه ية وســماته الرئيســ الخبــر الصــحفى و أهميــة  علــى    الفصـل الخـامسركز    و

  .تصنيفاتهوأسس 

 والقيم  بقياساا جمع الماد  الصحفية ومعايير نشرها الفصل السادس اهتمو

 الخبرية لنتقاء الماد  الصالحة للطباعة والنشر.
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ــر  و ــحفيةالســاب  الفصــل ع ــادر الص ــة  المص ــد  الذاتي ــحفى وللجري للص

وأقســام الســتما   المختلفــة مــن وكــالا النبــاء )المنــدوب والمراســلل والخارجيــة

السياسى والفضائياا واإلذاعاا المسموعة والصحف والمجــالا وأج ــز  العالقــاا 

 العامة والمتخصصة وهوا  المراسلة والرشيف الصحفى.

وأشكال ا وخصــائ  كــل فــن الكتابة الصحفية  فنون  الفصل النـام وتناول   

ا الصحفى الخيط  الرفيــع وأهميته وأنواعه المختلفة بدء من المعلومة التى يستقى من 

إلــى فنــون  ةضــافبال للحصول على الخبرالصحفى والسبق الصحفى لــه ولصــحيفته  

ــحفيةالتحق ــد  الصـ ــا والعمـ ــالا بأنواع ـ ــ   يقوالمقـ ــارير بأنواع اوالحاديـ والتقـ

 عــالناإل والحمالا الصحفية بنوعي ا  فضال عن فــن   الصحفيةوالم تمراا الصحفية

وخصائ  كل من ما وكيفية توظيف مقومات مــا لخدمــة الصحفى والصور  الصحفية 

 فن التحرير الصحفى.

ــدخل نظــرى  تاســ الفصــل ال اهــتمو ــر  م ــن بع ــا الصــحف وف لتيبوعراقي

الصحفى من حي  تعريفه وماهيته والم ثراا التى ت ثر في وكيفية عمله فى   اإلخراج

 الجريد ووظائفه وأهميته.

النشرالصحفى والتى تقــع   ضوابط  من الكتاب  واألخير  صل العاشرالفوتناول  

ــحفى ــل الص ــتغلين بالعم ــل المش ــى ك ــاء  عل ــررين ور س ــدوبين والمح ــيما المن ولس

التحريروتناول الفصل مفاهيم حق الرد والتصحيح وحــق النقــد والخصوصــيةوجرائم 

 القذف والتش يرونشر الجريمة فى الصحف.

  من أم اا الكتببالعديد  الستعانةحي  تم  بقائمة المراج وأختتم الكتاب 

إلــى  الســتنادو المراجع العلمية المتخصصة أغلب ا مراجع حديثــة حيــ  تــم 

المــاد   إخــراجاد وأعــدتجميــع و اســتغرقومايزيد عن مائة مرجع علمــى متخصــ   

 العلمية ل ذا الكتاب مايقرب من عامين.

وقــد روعــى بســاطة العــر  والمحتــوى وسالســة اللفــاظ المســتخدمة لكــى 

طالب فى هذه المرحلة الجامعية وهم فى بداية دراست م وقبــل تشــعيب م يتناسب مع ال

اد أعــدلشعبة الصحافة  وأرجو من هللا عــز وجــل أن قــد يكــون جــانبنى التوفيــق فــى 

وأن أكون قد أحسنا عرضه كمــدخل نظــرى وتم يــدى  المحتوى العلمى ل ذا المقرر

 لعلم الصحافة وفنونه.
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ى آمل فى أن يكون هذا الكتــاب قــد قــدم وبالرغم من بساطة المضمون إل إنن

بــه  لالسترشــادماد  علمية مجمعة ثريةتصلح للصحفيين والمشتغلين بالعمل الصحفى 

 فى طريق م فى م نة  الصحافة م نة البح  عن المتاعب.

عرفانــا بفضــل ما علــى  أهدى هذا الكتـاب للـى روأ أمـى وأبـىوفى الن اية   

أننى ل أدعى الكمال فالكمال هلل وحدهفباب النقــد رحم ما  هللا كما ربيانى صغيراكما  

اد صــور  ن ائيــة منقحــة منــه أعــدمفتوح لكل من يملك الر ية والــرأى حتــى يتســنى 

 يستفيد منه الطالب فى العوام القادمة إن شاء هللا .

 

 

 ا.د : غاده عبد التواب اليمانى 
أستاذ الصحافة ورئيس قسم  

 بكلية اآلداب عالماإل
 جامعة طنطا 
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   تمهيــد :

حينما يكون الحدي  عن الصحافة وطبيعت ا يكون الحدي  بمساحة الرق واإلرهاق  

والحدي  عن الصحافة ل يعنى    اإلنسانالذى صار ملتصقاً بالم نة منذ أن عرف ا 

بالضرور  تلك المساحاا المكتوبة بأحجام وأحرف مختلفة فى شكل جرائد  

والخبار   عالماإل ولكنه يعنى كل ما يتصل ويتعلق ب وصحف وصحائف يومية  

والتوجيه والتثقيف من خبر وتعليق وتحليل وصور  وما إلي ا لن الصحافة فى  

الجرائد والمجالا وكتابت ا  وكذلك طائفة من  إنشاء مف وم ا اللغوى تعنى فن  

أو    المطبوعاا الصحفية الصادر  فى بلد ما أو فى منطقة ما كالصحافة المحلية

 الصحافة العربية أو الصحافة العالمية . 

الم نية مثل    أعدالعديد من القو التزام معالم طبيعة الحركة الصحفية  ابرزولعل من 

والتوجه   اإلخباريةطبيعة الم نة وشروط ا وأخالقيات ا بشكل عام  وكذلك الم مة 

كة الصحفية   الشمولى للمجتمع الذى تنتمى إليه تلك الصحف أو تنبثق منه هذه الحر

والخبار بشكل واسع   عالماإل وذلك لن الصحافة فى مضمون ا كلمة شمولية تعنى 

فى الصحف واإلذاعاا ووكالا النباء والدورياا والخبار من آلا اإلبراق  

الصور ال اتفية  وكذلك الصور الالسلكية   ارسالوال واتف والبريد المصور و

كل فر  يحاا والبياناا الرسمية  ولوالندواا والمحاضراا والخطب والتصر

 بل ولكل أهدافه وغاياته وجم وره . صيغته وعباراته ومدارسه 

 ماهية الصحافة وطبيعتها :

لقبا الصحافة بالعديد من اللقاب فسموها بالط صاحبة الجاللة  م نة  البح  عن  

  المتاعب  وقد ل يعبر هذا التعريف بصدق عن معنى محدد  حي  الصحافة بوجه

عام م نة البح  عن الحقائق والمعلوماا ونشرها بشكل منظم ودقيق بصور  تخدم  

أهداف المجتمع التقدمية ومنحوا ل ا السلطة الرابعة  وقالوا إن ا فن من الفنون 

ظر البع  ليسا حرفة كسائر  ونو  من أنوا  الموهبة وال واية  فالصحافة فى ن
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  عة ف ى طبيعة من طبائع الموهبة  اف ى أكثر من م نة وهى أكثر من صن  الحرف 

 وهى شىء بين الفن والعباد  . 

والصحافة فى حقيقة المر تجمع بين الموهبة وال واية والحرفة  ف ى موهبة تولد  

هذه الموهبة   اكتشافكسائر المواهب الفنية الخرى  وعند   اإلنسانفطرياً مع  

ال واية تلقائياً ويزداد   من خالل ا عن ذاته  وإذا وجدا الذاا تنمو  اإلنسانيبح   

 الميول . 

ويتساءل البع  عن ماهية علم الصحافة  وهل ينتمى إلى العلوم الطبيعية أم ينتمى  

أم ينتمى إلى اإلثنين معاً  فالحكم على علمية الدراساا   الجتماعية إلى العلوم 

 الصحفية رهين بتوافر ثالثة خصائ  رئيسية هى: 

 افة . وجود معارف منظمة فى مجال الصح -1

 هذه المعارف والتأكد من صحت ا .  كتشافوجود مناهج بح  ل  -2

الضبط الكمى للمعارف الصحفية  أى قابلية المعارف الصحفية إلى   إمكانية  -3

 التحول من اللغة الكيفية إلى ما يعادل ا باللغة الكمية . 

  وحدها  وإنما تنتمى فى جانب الجتماعيةفالمعرفة الصحفية ل تقتصر على العلوم 

 من ا إلى العلوم الطبيعية  ف ناك نوعين من المعارف الصحفية : 

الول : معارف تتصل بعنصر الوسيلة  ويقصد ب ا الصحيفة سواء كانا جريد  أو  

ها دورية مطبوعة تصدر من عد  نسخ  وتظ ر بشكل منتظم وفى  اعتبارمجلة وب

عدد  كالورق     وهى بذلك ترتبط بتقنياا متأعدمواعيد ثابتة متقاربة أو متب 

والحبار وآلا الجمع والطبع والتصوير وفصل اللوان وغيرها  وهى تمثل  

اا علمية فى  كتشافها تطبيقاا ل اعتبارب استمرارتكنولوجيا الصحافة التى تتطور ب

المن ج    استخدامفرو  متعدد  من العلم الطبيعى  ثم الوصول إلي ا عن طريق 

 لصحفية تنتمى إلى العلوم الطبيعية . التجريبى  ولذلك فإن هذه المعارف ا

والثانى : معارف صحفية تتصل بعناصر المرسل والرسالة والمستقبل والصدى أو  

ية لكون ا  اإلنسانأو  الجتماعيةالتأثير وهذه المعارف الصحفية تنتمى إلى العلوم 

 تتعلق بدراسة ظواهر اجتماعية . 
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علماً كغيره   عالماإل أن يصبح   ككل إلى عالماإل ويطمح العاملون فى حقول أج ز   

  أعدى مرتكزاً على قوعالماإل من العلوم  وهذا الطموح ي دف إلى جعل العمل  

وأسس يتعلم ا الصحفى بحي  تمكنه من القيام بعمله وإتقانه  ورغم أن الصحافة  

ية أخرى ل يمكن ممارست ا إل من جانب راغبين فى هذه  إعالممثل ا مثل أى م نة  

ن للعمل فى حقول ا المتعدد   وأيضاً من جانب من يجدون فى أنفس م  الم نة ومحبي

 ى على همومه الكثير  ومتاعبه . عالماإل تلك الرغبة الجامحة فى العمل فى المجال  

 . ى ولسيما الصحفى ضرورية لنجاح هذا العمل عالماإل فالرغبة فى العمل 

 ى الصحفى : عالماإل لذا البد م  الجم  بي  نالنة عوامل رئيسية فى العمل  

 ل الرغبــة :  1) 

الرغبة فى العمل الصحفى  رغبة فى ممارسة تلك الصيغة من العمل المتعب   

فى المالحقة وبذلك الج د وكذلك يحتاج إلى يقظة دائمة   ستمراروالذى يحتاج فى ال 

 ية . عالماإل للوقائع والمعلوماا 

 ل الدراسـة :  2) 

ه ونظرياته  هذا العامل أساسى فإذا ما  هذا العمل وأسس أعد بمعنى تعلم قو 

توافر فإنه يجعل تلك الرغبة ذاا وزن وأهمية  وكذلك يختصر سنواا التجربة  

للعمل   الكاديمية ية  هذا إلى جانب أن الدراسة عالماإل والتمرين والتمرس بالم نة  

وحقوله وأج زته ومجالته   عالماإل المحدد فى مجالا   الختصا  ى تتيح  عالماإل 

 لوساعة المتعدد  . ا

 ل الممارســة :  3) 

أن توافر عاملى الرغبة والدراسة لبد من اقتران ما بعامل الممارسة الفعلية   

للم نة  فالممارسة تكمل العاملين الوليين  إن ا فى عالقة جدلية مع ما  فال فائد   

ن تحقيق  ى إذ لم تتبلور فى الممارسة  فالعامل المشترك بيعالماإل من رغبة العمل 

والحقيقية للعمل   الكاديمية الرغبة والممارسة الناجحة هو الدراسة الجامعية 

ى بكل أج زته ومجالته مع توجه جاد وواضح لالختصا  فى مجال من  عالماإل 
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  عالماإل فى بلور   أعدتتطور بحي  تس   الكاديميةمجالته المتعدد   وهذه الدراسة 

 وتطوره .  عالماإل مع بوجه عام كعلم  وهى بالتالى تتطور 

وقد يتساءل البع  كيف يكون الصحفى صحفياً دون أن يكون درس الم نة   

فى جامعة  فالقلة من الصحفيين جامعيين درسوا أصول الم نة وفنون ا  والكثر   

 سلكا طريقاً طويالً من الممارسة والتجربة . 

صحفية  ية والعالماإل بدأا دراسة الموضوعاا  عالماإل ومع ظ ور معاهد  

الذاتى ل ذه الم نة وممارست ا   الستعداد لكن الدراسة وحدها ل تكفى  إذ لبد من  

بقبول  فالصحافة لم تعد اآلن هواية فقط بل أصبحا م نة تقف فوق أر  صلبة  

من القوانين والمقاييس والدراساا  ولم تعد تلك التلقائية فى التعرف بل بدأا  

  الطال  رد والمجتمع ككل كلما غذاه بالثقافة وسعة تصبح جانباً أساسياً فى حيا  الف

 والمعرفة كلما تقدم فيه أكثر فأكثر . 

حي  تحتل مكانة    تصالال أما الصحافة كعلم ف ى بمثابة فر  من فرو  علم  

ية الخرى  نظراً لمدى فعاليت ا فى التأثير على  عالماإل عالية بين شتى الوسائل 

ا العميقة  والعمل على التخل  من  تجاهات االرأى العام وج دها المبذول و

  اإلقنا  المشكالا والزماا التى يعانى من ا المجتمع خالل ما تملكه من قدر  على  

 والتأثير على الجماهير . 

وتعتبر الصفحة المطبوعة وبوجه عام إحدى وسائل التأثير على العاطفة   

ية  عالماإل ن الوسائل  ية إذ تنفرد بنقطة ضعف معينة تميزها عن غيرها ماإلنسان

ى  ومع أن  اإلنسانية التى ل تحظى بالصوا عالماإل الخرى  ف ى تمثل الوسيلة  

البع  قد ينظر إلى ذلك أنه نقطة ضعف إل أن ا تعتبر نقطة قو  من وج ة نظر  

أخرى  فالصفحة المطبوعة ول سيما الصحيفة هى الوسيلة الوحيد  التى يمكن  

 ناول ا والرجو  إلي ا وقتما يشاء . للجم ور في ا تحديد وقا ت

وتتطلب الكلمة المكتوبة ج داً كبيراً وهذه سمة تميزها عن غيرها  وذلك إذا   

بذل القارىء قليالً من الج د  لذلك تظل الصفحة المطبوعة مصدراً رئيسياً لتغذية  

 العقل البشرى بالمعلوماا وتنمية الفكار . 
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ل الرغبة ول  ل واية وحدها تكفى و ولقد تطور العمل الصحفى ولم تعد ا 

بل    الطال  الواسع أو حب   اللمام ول  الجتماعيةول النزعة  المبادر  الفردية  

 كل ا مجتمعة أصبحا ضرورية للعمل الصحفى الناجح .  

 تعريف الصحافة :

تعتبر الصحافة بمثابة أهم الدعائم الرئيسية التى يرتكز علي ا أى مجتمع عصرى  

إلى كون ا من أهم مقوماا نجاح الفراد داخل هذا المجتمع  لذا    ةضافل بامتطور  

يلجأ البع  إلى تعريف ا على أن ا حرفة وصناعة فى ذاا الوقا وفقاً للظروف  

 المحيطة بالعمل الصحفى وللظروف المحيطة بالمجتمع ككل .  

انتظام  والصحافة بالمف وم الصطالحى تعنى فن تسجيل الوقائع اليومية بمعرفة و

بالجماعاا   امهتموذوق سليم مع الستجابة لرغباا الرأى العام وتوجي ه وال 

البشرية وتناقل أخبارها  ولذلك تعتبر الصحافة مرآ  تنعكس علي ا صور  الجماعة  

وآرا ها وخواطرها  وليسا الصحافة حرفة كسائر الحرف بل هى أكثر من م نة   

 يعة من طبائع الموهبة . وهى م نة ليسا صناعة كأى صناعة  بل طب

على تلك الوسائل التى   تصالال وتطلق صفة المطبوعة فى تعريفاا وسائل 

اد  أعدتستخدم آلا الطباعة فى نقل رسائل ا بشكل نمطى يمكن ا من التوزيع على 

 كبير  من الجم ور وبشكل متميز . 

فة الحداثة  الصحيفة باللغاا الجنبية للدللة على أهمية ص اسم وكثيراً ما يكتب  

بالنسبة للخبر المنشور من ا  حي  تقاس قيمة الخبر بمدى حداثته ومدى قدر   

  Newsالجريد  على تحقيق السبق الصحفى  فالصحيفة باللغة اإلنجليزية تعنى 

بمعنى جديد باللغة اإلنجليزية     Newللدللة على حداثة الخبر  إذ أن ا مشتقة من 

باللغة اإلنجليزية وترجمت ا كتابة    Writingالصحفية  وفى الوقا ذاته يشار فى الكتابة

اد الكتابة  أعدأى  Editingكما جاءا فى كافة القواميس  وكلمة تحرير هى ترجمة 

 للنشر . 
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ية بوجه عام والصحفية بوجه خا  عبار  عن رسائل توجه  عالماإل فالعملية 

 نة ووسيلة  ية من خالل صحفى يمارس هذه المعالماإل لجم ور يستقبل الرسائل  

 تنقل هذه الرسائل بين الطرفين بشكل جذاب وشيق . 

ويعرف البع  الصحافة على أن ا وسيلة ضمن وسائل ال تصال المطبوعة لنقل  

اد كبير   أعدية على مساحاا ورقية بشكل آلى من المرسل إلى تصالال الرسائل  

لة يستحيل  منتشر  بين الفراد  فى حين يعرف " فوليتر " الصحافة على أن ا آ

 كسرها وتستعمل ل دم العالم القديم حتى يتكون عالم جديد . 

وعلى الجانب الخر نجد " محمود عزمى " يعرف الصحافة من منظور إن ا  

وظيفة اجتماعية تكمن م مت ا فى توجيه الرأى العام من خالل نشر المعلوماا  

 والفكار .

المعلوماا من هنا إلى هناك    ويعرف " أريك جود " الصحافة على أن ا وسيلة لنقل

 بدقة وسرعة على نحو يخدم الحقيقة ول يشوه ا . 

الصحفى على أنه النشر عن طريق الصحف   عالماإل ويلجأ البع  إلى تعريف  

 الكلمة والصور    استخداموالمجالا العامة والخاصة من خالل 

 المطبوعة . 

  هذا العالم بوسائل  ويمكن القول بوجه عام أن الفن الصحفى يخت  برواية أحدا

دورية تضمن التأثير على الرأى العام والعمل على جعل الحدا  والمعلوماا  

والثقافة فى متناول الجميع بشكل درامى مشوق  فالفن الصحفى يضفى على  

اً إنسانياً لما ينطوى عليه من إثار  وتشويق  فضالً عن كونه  اماهتمالحدا   

  أجلى أن يطور من لغته وأشكاله الفنية من  الفن الصحف استطا  موضوعياً وقد 

 تحقيق غاياته . 

يتضح مما سبق أنه بالرغم من تعدد التعريفاا التى تناولا مف وم الصحافة  

 وتنوع ا إل أن ا تكاد تتفق جميعاً حول عد  نقاط رئيسية لعل أهم ا : 

 ية فى التأثير على الرأى العام . إعالمأهمية الصحافة كوسيلة   -
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ية بين طرفين أحدهما مرسل والخر مستقبل وهى   اتصالة وسيلة أن الصحاف -

 اد الغفير  من القراء . عدال 

رسائل ا على مساحاا ورقية وتستخدم فى ذلك مثل ا مثل   الصحافة  تنقل  -

 المطبوعاا الخرى آلة الطباعة . 

  اإلثار ية بشكل جذاب سيق  وعلى نحو يضمن عالماإل رسائل ا   لبد أن تقدم -

 ة لدى الجم ور . والفاعلي

على الصحافة أن تأخذ على عاتق ا نشر الخبار والموضوعاا والحقائق   -

والفكار بشكل موضوعى واقعى يبعد كل البعد عن الذاتية والتحريف  

 والتزييف فى تقديم المواد المنشور  . 

كيفية التأثير على الرأى العام وتوجيه أفكاره وأنماط سلوكه   لبد أن تضمن  -

 .  اتجاهاته تمشى مع قيمه ويتواءم مع على نحو ي

الصحافة بمثابة الدعامة الولى والركيز  الساسية لى مجتمع عصرى متقدم   -

 ومن أهم مقوماا نجاحه . 

 المداخل الرئيسية لتعريف الصحافة : 

أن الطموح إلى إيجاد تعريف شامل للصحافة كان ول يزال أمالً يراود العديد من  

الصحفية  وقد تتمثل صعوبة تحقيق هذا المل فى أن مف وم  العاملين فى الدراساا 

أبعاد جديد  مع تطور الممارسة الصحفية  ومن ثم فإن أى محاولة   اتخذ الصحافة قد 

لتحديد المف وم الحدي  للصحافة لبد أن تلجأ لكثر من مدخل لتحديد هذا المف وم   

بع  المتخصصين فى   وهناك أربعة مداخل رئيسية لتحديد هذا المف وم كما يرى

 علوم الصحافة على النحو التى : 

 ( المدخل اللىوى : 1)

 كلمة صحافة   استخداميتمثل المدخل اللغوى لتعريف الصحافة فى 

وهى شىء مرتبط بالطبع والطباعة ونشر الخبار والمعلوماا  أما   pressبمعنى 

صناعة الصحف   المعنى المتعارف عليه اليوم للصحافة فى اللغة العربية بمعنى

 والكتابة في ا . 
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 ( المدخل القانونى :2)

يقصد بالتعريف القانونى للصحافة هو التعريف الذى تأخذ به قوانين الطباعة والذى  

على أساسه تعامل الصحافة من جانب الحكوماا  فبالنسبة لتعريف الصحيفة  

طبوعاا  م بشأن الم1936لسنة   20حددا الماد  الولى من المرسوم بقانون رقم 

 فى مصر تعريف الصحيفة كالتالى : 

واحد بصفة دورية فى مواعيد   باسميقصد بكلمة جريد  " كل مطبو  يصدر 

 منتظمة أو غير منتظمة " . 

م الخا  بنقابة  1955لسنة  185وتعرف الماد  الرابعة من القانون رقم 

  الصحفيين الصحفى كالتى : يعتبر صحفياً محترفاً من باشر بصفة أساسية 

ومنتظمة م نة الصحافة  فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى مصر  أو باشر  

ب ذه الصفة الم نة فى وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فى مصر وكان يتقاضى  

 عن ذلك أجراً يستمد منه الجزء الكبر الالزم لمعيشته . 

   ف و ين 156م برقم 1960أما قانون تنظيم الصحافة الذى صدر فى عام  

فى مادته الولى : إنه يقصد بالصحف فى تطبيق أحكام هذا القانون الجرائد  

واحد بصفة دورية  ويستثنى من   باسم والمجالا وسائر المطبوعاا التى تصدر 

ذلك المجالا والنشراا التى تصدرها ال يئاا العامة والجمعياا وال يئاا العلمية  

 والنقاباا . 

ا  بنقابة الصحفيين فين  فى مادته  م الخ1970لسنة  76أما القانون  

السادسة : " يعتبر صحفياً مشتغالً من باشر بصفة أساسية ومنتظمة م نة الصحافة  

فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى الجم ورية العربية المتحد  أو وكالة أنباء  

مصرية أو أجنبية تعمل في ا وكان يتقاضى عن ذلك أجراً ثابتاً بشرط ل يباشر  

 أخرى " .  م نة

 ( المدخل األيديولوجى :3)

اليديولوجية التى يتبناها النظام الصحفى القائم    اختالفيختلف تعريف الصحافة ب

فى المجتمع الذى تصدر فيه هذه الصحافة  وهذه اليديولوجية ترتبط بالتالى  
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خل  التى يقوم علي ا هذا المجتمع  فالمد القتصادية و الجتماعيةبالفلسفة السياسية و

اليديولوجى فى تعريف الصحافة يركز وبشكل خا  على الجانب الوظيفى  

 للصحافة أكثر من أى جانب أخر . 

 ( المدخل التكنولوجى :  4)

اا العلمية فى مجال الصحافة   كتشافويقصد بتكنولوجيا الصحافة التطبيق العملى لال

علمية  وهى  فالتكنولوجيا هى التطبيق الفعلى للمعارف العلمية فى الحيا  ال

  عالم التى تتمخ  عن البح  العلمى  والتطور المتالحق لإل ختراعااال 

يقدم يوماً بعد يوم بدائل علمية للصحف سواء فيما يتعلق بخاصية    الليكترونى

المنتظم  مثل نظام الفيديو تكسا  وهو الذى يقوم   اإلصدارالدورية أو الطباعة أو  

 ا إلى داخل المكاتب والمنازل بتكاليف  على نقل الخبار والمعلوماا وتوصيل

معقولة  ونظام الكابل  والذى يقوم بتوصيل الخبار إلى المشترك من خالل ج از  

القمار الصناعية فى الب  التليفزيونى المباشر   استخدامالفيديو الموجود فى مكتبه و

 .  تصالال تكنولوجيا الكمبيوتر فى مجال   استخدامو

لى هذا الساس يمكن القول أن  كلمة  الصحافة  ويرى المتخصصون أن ع 

 تستخدم للداللة على أربعة معا  :

وهى ب ذا المعنى ب ا جانبين   المعنى األول : الصحافة بمعنى الحرفة أو المهنة  

الجانب الول يتصل بالصناعة والتجار  من خالل عملياا الطباعة والتوزيع  

الثانى ف و يتصل بالشخ  الذى يقوم   أما الجانب   عالناإل و اإلدار  والتسويق و

يقاا الصحفية وكتابة المقال  التحقبالحصول على الخبار وإجراء الحادي  و

 والتعليق الصحفى وكافة الفنون الصحفية الخرى . 

لتى تنشرها الصحيفة كالخبار والحادي   المعنى النانى : الصحافة بمعنى المادة ا

يرها من المواد الصحفية  وهى ب ذا المعنى  يقاا الصحفية والمقالا وغالتحقو

 تتصل بالفن والعلم . 
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الذى تصدر به  فالصحف دورياا  المعنى النالث : الصحافة بمعنى الشكل 

مطبوعة تصدر من عد  نسخ وتظر بشكل منتظم وفى مواعيد ثابتة متقاربة أو  

 .   أعدمتب

مجتمع الحدي   أى  التى ت دي ا فى ال المعنى الراب  : الصحافة بمعنى الوظيفة 

كون ا رسالة تست دف خدمة المست دف وخدمة المجتمع والفرد الذى يعيش فيه   

فى المجتمع الذى   القتصادىو الجتماعىوهى ب ذا المعنى تتصل بطبيعة الواقع  

القائم به  ثم اليديولوجية   الجتماعى تصدر فيه الصحيفة  ونوعية النظام السياسى و

 مجتمع  وهو المر الذى أفرز المدارس الصحفية المتباينة . التى ي من ب ا هذا ال

ويرى البع  أن تعريف الصحافة يتضمنه مف وم مادى  ويقصد به صناعة نشر  

الصحف الدورية  وهى كصناعة تتكون من آلا كثير  ومئاا من العمال  

والمحررين والموظفين وإداريين وآخرين ي دون أعمال مختلفة ول ذا فإن مف وم  

صحافة ب ذا المعنى يبين كيفية تقسيم العمل في ا إلى عد  فرو  من أهم ا التحرير  ال

والتصوير  وكل قسم من هذه القسام منفصل تماماً   عالناإل و اإلدار  و اإلخراجو

عن اآلخر  ولكنه فى نفس الوقا يقوم بدور هام فى البناء العام للصحيفة  وتتعاون  

 هذه القسام كل ا فى تناسق تام . 

 الصحافة وتطورها :  نشأة

المطبوعة بالحاجة إلى توزيع نسخ عديد  من  تصالال وسائل  نشأ ا ارتبط 

مركزاً من  عتمادالرسائل التى كان النساخون يعجزون عن الوفاء ب ا  حي  كان ال 

قبل على أوراق البردى وجلود الحيواناا  ثم تبعته طريقة الحفر البارز على  

ستخدما بعد ذلك وسائل متشاب ة للحصول على نسخ عديد   الحجر ثم الخشب  ثم ا

  انتشراألواح خشبية ومعدنية  وحد  بعد ذلك تطور خطير حي    استخدامب

 اد المطلوبة . عدمصانع الورق وإن كان ل يفى بال 

وتعتبر الخبار المنسوخة ثم المطبوعة فى القرنين الخامس والسادس عشر   

فة الحديثة  حي  يرجع الفضل إلى جوتنبرج فى  من أولى الصور البدائية للصحا

اد  أعدبدوره على تطور الصحافة وزياد   أعدالطباعة  المر الذى يس  اخترا  
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الصحف وزياد  معدل توزيع ا  وكان يغلب على الخبار فى المراحل الولى طابع  

على الخبار المحلية  لذا كانا دون جدوى   قتصارالتخص  تجاه فئة الملوك وال 

فكانا ذاا طابع    اتجاهاتهى التأثير على الرأى العام وعديمة الفعالية على قيمه وف

 سطحى غير م ثر . 

أو من    نتاجوتميزا الصحافة فضالً عما سبق بالبساطة سواء من حي  اإل  

صحيفة   إصدارحي  مصدر المعلوماا والتوزيع  حي  كان بمقدور أى فرد 

من الفراد  وفى صور متنوعة تتعدد   مع أخر أو عدد ضئيل للغاية الشتراكب

 وتختلف بين مقالا وموضوعاا وأخبار . 

ثم تطورا الصحافة فى القرن السادس عشر وظل محتواها يشتمل على   

الخبار المحلية فقط  لذا جاءا غير منتظمة كما اشتملا صحافة هذا العصر على  

أواخر هذا القرن  أخبار المش ورين وأخبار الحروب والخبار التاريخية  وفى 

ظ را قوائم بعدد الكتب الحديثة فى فتراا منتظمة ومن ثم بدأ ظ ور الصحف فى  

 .  النتظام 

وفى القرنين السابع والثامن عشر لم يحد  للصحافة أى تغيير من الناحية   

 الثقافة .  أنتشارالتكتيكية إل فى زياد  التوزيع فقط نظراً لزياد  نسبة المتعلمين و

ا على نمو الصحافة وتزايد  أعدالتاسع عشر ظ را عد  عوامل س وفى القرن

ب ا كظ ور الثور  الصناعية وجود طبقاا اجتماعية جديد   المر الذى   امهتمال 

على توظيف الصحافة لخدمة مشاكل هذه الطبقاا  كذلك فإن زياد  معدلا   أعدس

 ائل فى أدواا الطباعة  التطور ال  أعد بالصحافة وس امهتمالتعلم والثقافة أدا إلى ال 

الصحافة الحديثة  فظ را صحافة تتنو  في ا الخبار وتختلف في ا   اخترا  على 

مستخدمة فى ذلك الصور والرسوم  امااهتمال اآلراء  وتركز على كافة 

تعزيز هذه الوسيلة وتأكيد فعاليت ا فى التأثير على   أجلاليومية من   عالناااإل و

 الرأى العام . 

تطورا صناعة الصحافة فى القرن العشرين نتيجة لعد  عوامل رئيسية   ولقد       

 من ا: 
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والمجالا   عالماإل للتكنولوجيا فى مجال   استخدامالتقدم العلمى وما صاحبه من 

 المتصلة به . 

ظ ور الصحافة الشيوعية فى البلدان التى طبقا المذهب الشيوعى على أسس غير  

 الية طول تاريخ ا الطويل . اسمحافة الرالتى عرفت ا الص القتصادية السس 

الية المتقدمة وما تبع ا من  اسمية فى المجتمعاا الرعالماإل بروز ظاهر  التكتالا 

احتكاراا حتى أن العديد من المجتمعاا الغربية المتقدمة تصدرا بالتشريع  

 لمحارية الحتكاراا . 

واتسم هذا   ستعمارال صحافة العالم الثال  بعد تخل  العديد من سيطر    ازدهار

 التطور فى صناعة الصحافة بسمتين أساسيتين : 

 السمة الولى : 

تنصب على الشكل  ويتجلى فى اختفاء الفرد المالك للصحيفة إلى حد كبير فى   

الى المتقدمة  وتبعية الصحف فى ملكيت ا إلى شركاا  اسمكثير من دول العالم الر

ول عد  صحف فى شركة واحد  أو  مساهمة ثم تطور المر إلى الحتكار  ودخ

 مساهمة عد  شركاا فى عد  صحف . 

 السمة الثانيـة : 

فتنصب على المضمون  فالصحافة مرآ  المجتمع ولبد أن تعكس معتقداا   

والثقافية التى   الجتماعيةو القتصادية المجتمع وأفكاره ووج ة نظره والم ثراا 

الية على  اسمر  الحتكاراا الريتأثر ب ا المجتمع  فمن الضرورى أن يتبع سيط

والمعرفة وأن تدافع الصحافة   عالماإل الصحف احتكار الفراد ذات ا واحتكار  

الماركسية عن سيطر  الطبقة العاملة ومبادىء الشيوعية وأن تخو  صحافة  

والتدخل الجنبى ومحاولة الحتواء من القوى   الستعمارالبلدان النامية معركة ضد 

 الية . اسمأو رالعظمى شيوعية  

 الصحافة المصرية :  نشأة

السلطاا الحاكمة    باسم كانا الصحافة المصرية فى القرن التاسع تتحد   

عن سلطة الحكومة  وتعتبر صحيفة   استقلا وما لبثا أن تطورا ونضجا و
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م أول صحيفة مصرية  كما  1828الوقائع المصرية التى صدرا فى القاهر  عام 

ا أول صحيفتين فى العالم العربى  أصدرمصر هى التى  أن الحملة الفرنسية على 

 هما )بريد مصرل )العشرية المصريةل . 

  قاليم محمد على جريد  تحتوى على معلوماا تخ  ال  أصدرم 1813وفى عام 

إل أن ا كانا محدود  التوزيع  وفى ع د إبراهيم صدرا صحيفة وفى    اإلدارية 

دأا الصحف الشعبية فى الصدور اعيل صدرا صحيفتان رسميتان  ثم باسمع د 

م بظ ور جريد  وادى النيل  وفى ن اية القرن التاسع عشر صدرا  1866عام 

 جريد  الم يد . 

هذا   اتموتطورا صناعة الصحافة فى القرن العشرين تطوراً هائالً , حي   

التطور اختفاء صور  الفرد المالك للصحيفة إلى حد كبير  ومن ثم تبعا الصحف  

ا شركاا مساهمة وتطور اآللا وضخامة المعداا وتنو  المواد الخام   فى ملكيت  

كما تطورا الصحف واتسما بالقدر  على توجيه الخبار وج ة معينة والقدر   

 وأفكاره .  اتجاهاتهعلى التأثير على الرأى العام وتوجيه قيمه و

وتطورا وظائف الصحافة فى هذا القرن وأصبحا تركز على التفسير   

يق  التحق آثار الحدا  على حيا  الفراد فى المجتمع  وظ ر ما يسمى بوبيان 

الصور    استخدامالصحفى والذى يعد من أهم معالم الصحافة الحديثة  كما ظ ر 

 والرسوم والعناوين وكافة فنون التسجيل الطباعى لخدمة الشرح والتفسير . 

تعين  وتطورا الصحف فى الوقا الحاضر تطوراً هائالً حي  أخذا تس 

بمراسلين خارجيين  وبالمراسالا التلغرافية والبرقياا  كما ظ را العديد من  

الصحف بالخبار والخدماا الصحفية   امداد الم سساا العالمية المتخصصة فى  

 كوكالا النباء والمركز الدولى لخدمة الخبار وغيرها . 

طية  وتطورا الصحافة فى مصر إلى حد كبير  حي  أخذا تتجه إلى النم  

فى الشكل والحجم  وقد نشأا الصحف النصفية  أما العناوين فلم تكن موجود   ثم  

أخذا تتخذ شكالً عاماً غير مخص  يقوم بتلخي  الخبر بشكل جذاب  كما  

 توحدا أحجام الصحف  وتوحدا كذلك مساحاا العمد  .
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فالفن الصحفى  المصرى قديم وكأى صناعة تعر  للتطور والتحدي  حتى   

الثقافة وازدياد نسبة   نتشار إلى هذه الصور  المعروفة لدينا اآلن نتيجة ل وصل 

العلمية  ويمكن تلخي    ختراعااالحديثة وال  الكتشافااالمتعلمين وظ ور 

 مظاهر هذا التطور فى عد  نقاط لعل أهم ا : 

التحرر النسبى من الرتباط بالسلطة الحاكمة وممارسة ضغوط قوية فى النشر   -

 .  والتوزيع

بكافة الخبار والموضوعاا المحلية والعالمية على حد سواء لزياد    امهتمال  -

 التأثير على الرأى العام . 

فتناولا الصحافة المشاكل   ية  اإلنسان اماا هتمال تناول كافة القضايا و -

والمور الدينية والسياحية   القتصاديةوالقضايا السياسية والزماا   الجتماعية

 ا . والثقافية وغيره

زياد  نسبة التوزيع وزياد  عدد القراء وزياد  الصحف والمجالا بأشكال ا   -

  ا وتخصصات ا المختلفة . اتاماهتمو

على الم سساا    عتمادبمراسلين خارجيين وبوكالا النباء وال   الستعانة -

تدعيم الخدمة الصحفية وزياد  فعاليت ا فى التأثير    أجلالعالمية المخصصة من 

 عام . على الرأى ال

الصحف إلى النمطية فى الشكل والحجم  ووجود الصحف النصفية   اتجاه  -

التوضيحية كعوامل فعالة   الشكالوالعناوين البارز  والصور الفوتوغرافية و

 فى الجريد  . 

تعدد وظائف الصحافة وزياد  م ام ا الصحفية على نحو لم يكن موجود من   -

لمعلوماا فحسب  بل ذهبا  قبل حي  أصبحا ل تقتصر على نقل الحقائق وا

 إلى أبعد من ذلك إلى الشرح والتفسير وبيان الحقائق . 

 :  الف  الصحفى مقومـات 

ينظر إلى الصحف على إن ا عبار  عن مساحاا ورقية بأشكال متنوعة تطبع بشكل  

آلى ب دف التوزيع على ماليين الفراد وبشكل منتظم  وهذه الخصائ  والمقوماا  
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الوسيلة المطبوعة على   اختيارتعليم  لذا ف ى تتيح للفرد حرية تتطلب قدراً من ال 

نحو يتالءم ورغبته سواء من حي  محتواها أو من حي  ثمن ا أو حجم ا  كما  

توفر لديه السيطر  على ظروف التعر  للوسيلة  وتنفرد بخاصية أخرى هى  

 الرجو  إلي ا فى أوقاا    إمكانيةو القتناءس ولة الحفظ و

 أخرى . 

عل أهم مقوماا الصحافة التنو  فى محتويات ا وقدرت ا على وضع السس  ول 

الولى لقيام الفكار الجديد   ودورها البارز فى خلق نو  من وحد  الترا  الثقافى  

بين الجماهير  كما تظ ر بوضوح فى التعبير عن اآلراء والفكار ولسيما 

 المتطرفة من ا . 

 ا وتنمية طاقات ا  والعمل على دعم  تإمكانياتحر  الصحافة على زياد   

قدرت ا الفنية  ذلك لن ا تخدم أهدافاً متعدد  وت دى وظائف متنوعة  وللصحافة  

مقومات ا التى تكفل ل ا التأثير على الفراد ولسيما المثقفين من م بما تمدهم من  

على وجود رأى عام   أعدأخبار موضوعاا وتحقيقاا  المر الذى من شأنه أن يس

 ناضج . 

وتلعب الصحافة دوراً بالغاً فى عالمنا المعاصر من خالل إس ام ا فى   

على تداول المعارف    أعدبين قطاعاا المجتمع الواحد  مما يس  تصالال عملياا 

والتأثير على  الوعى الجماهيرى وترشيده  وتنميته  والعمل على غرس قيم جديد   

هذا إل إذا قاما الصحافة بالنقد البناء  تتفق ومتطلباا العصر الحدي   وقد ل يتأتى 

سواء للجماهير أو للقياداا على أساس الف م العلمى السليم لروح العصر من زاوية  

 أخرى . 

وحتى  تقوم الصحافة بكل هذه الم ام الشاقة لبد أن تملك مقوماا فعالة   

تمكن ا من التأثير على الجماهير بشكل واضح  حي  تمتاز الصحافة بسرعة  

وصيل الخبر بشىء من التفصيل وقدرت ا على نقل كل ما يدور فى المجتمع  ت

بفاعلية ودقة  ول سيما الحدا  الجارية نظراً لنتظام صدورها  ومع تطور  

الصحافة أصبحا تملك مقوماا أكثر فعالية كعالمية المحتوى  ومن ثم تظ ر  
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أن تحقق مقوماا   الصحف  استطاعاأهميت ا فى معالجة شتى مجالا الحيا   وقد 

 الصفة التجارية على أن ا فن استثمارى يحقق جزء كبير من الرباح . 

وتلعب الصحافة دوراً هاماً فى الحضاراا الحديثة  حي  أصبحا قراء    

الصحف اآلن من العاداا اليومية لدى الفراد  ول شك فى تأثيرها القوى على  

بر الصحافة من أكثر الوسائل  الجماهير خاصة إذا تحقق صدق الكلمة  كما تعت

 ية لنشر الموضوعاا المعقد  والدراساا الصعبة ذاا التفاصيل الدقيقة . عالماإل 

مما ي ثر على فعاليت ا   عالناا اإل وتتميز الصحف بكون ا وسيلة فعالة لنشر  

التى تتمتع ب ا وكون ا   نتشار ال بالنسبة لدرجة  عالناإل ذاتياً نظراً لنخفا  تكلفة 

ومن أكثر الوسائل قبوًل لدى المست لكين كما أن ما    عالناااإل سائل نقل أسر  و

 يرد ب ا من معلوماا أكثر قابلية للتصديق . 

وتتميز الصحافة بالتبسيط وعر  الحدا  والفكار منتقا  من سياق ا    

إلى تميزها بالدورية واإليقا   فاللغة الصحفية ت دف دائماً إلى النمذجة   ةضافبال 

  مواد صحفية بصور  تتمشى وقيم الفراد  كما تتسم بأن ا فن تطبيقى  وعر 

بالناس مع نقل الفكار والمعانى إلي م  ف ى أدا  وظيفة ل ا   تصالال ي دف إلى 

فضالً عن   نتشارال والعلنية وسعة  النتظامية ومقوماا ستمرارخصائ  ال 

الوحيد  التى يدفع في ا  ية  عالماإل تمتع ا بصفة نفسية أخرى حي  أن ا الوسيلة 

 علي ا .  الطال  القارىء ثمن 

وجدير بالذكر انه بصرف النظر عن طبيعة الصحافة أو نو  الصحيفة   

فعنصر الحالية يعتبر من أهم مقومات ا  حي  تلتزم الصحافة بتقديم ما هو جديد  

يا    ومجار لألحدا  تحقيقاً إلشبا  رغبة القارىء فى تتبع الجانب الدرامى من الح 

ية  اإلنسان ولسيما إذا تضمن الخبر عنصر الغرابة والتشويق وتحريك العواطف  

بداخله  مما يضع الصحافة فى المرتبة الولى لدى الفرد كوسيلة للحصول على  

 المعلوماا  وكوسيلة هامة للترفيه وقضاء أوقاا الفراغ . 

وماا  وتحتاج الصحيفة لضمان نجاح ا إلى عناصر متنوعة تستخدم ا كمق 

رئيسية لزياد  فعاليت ا لدى القراء كالعناوين البارز  التى تتخذ شكالً جمالياً  
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الجريد  فى    أعدوالتى تس  –خاصة الساخر  من ا  -والصور والرسوم الكاريكاتيرية 

 ية الخرى . عالماإل التأثير على الجماهير وتميزها عن غيرها من الوسائل 

من ا فى التأثير على   الستفاد  مقوماا ووتستطيع الصحافة التمتع بكل هذه ال

ية  عالماإل الجماهير  إذا تحققا لدي ا شروط الجديد على أساس تقديم المضامين 

وضرور  التأثير اإليجابى على القراء    قة البعيد  عن التضليل والتحريف الصاد

ما هو هدام من ا   قيم المتأصلة داخل المجمع ومحاربةفضالً عن المحافظة على ال 

 ول يتالءم بطبيعته مع طبيعة التغيراا التى يش دها المجتمع .  

إليه من مقوماا يكفل للصحافة أن ت دى الدور ال ام المنوط ب ا    اإلشار أن ما تم 

فى المجتمع  وليس هذا يعنى أن كل الصحف تتمتع ب ذه المقوماا  لكن المر 

ذلك فإن ما يعتنقه  يتوقف على عمرها والشخا  المسئولين عن ا وثقافت م  ك

ه لء المحررين والمسئولين من مذاهب فكرية وأيديولوجية ت ثر على مدى تقبل  

   ه وميوله .اتجاهالجماهير ل ا  كل حسب 

 أهـداف الصحافـة :  

وإخبار   إعالمكان ال دف الول والخير للصحف فى بداية ظ ورها هو  

طقة أو النطاق الذى يعيشون فيه  دائر  من القراء محدود  المنطقة لما يجرى فى المن 

وما يحد  من تطوراا اجتماعية وسياسية واقتصادية واستمرا هكذا سنين طويلة  

حتى خرجا المدرسة الصحفية الحديثة وأفرزا أكثر من نو  من الصحافة بتنو   

 أهداف ا كما يلى :  

 صحافـة الخبـر :

 ا ومواكبت ا مستعينة  وهى ل ت تم إل بمتابعة الخبار ونشرها والتعليق علي 

  عالناإل بالصور  الصحفية وأنشأا أقساماً فى داخل ا للتحرير والتصوير و

   اإلخراجو

 صحافـة الـرأى : 

وهى صحف متخصصة فى نشرالرأى من خالل  الكتاباا والبحو    

والدراساا التى تخ  وج اً من أوجه الحيا  المتعدد  وتكاد ل نجد فيه الجانب  
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والمعلوماا   اإلخباريةسبة ل تقاس وإن كانا تنشر العناصر إل بن اإلخبارى

 المتعدد  بالخبر فى صلب كتابات ا الرصينة . 

 الصحافـة التخصصية :

وهى صحف أو مجالا يصدرها قطا  محدود من المجتمع كالطباء   

والمحامين والدباء والطلبة والفالحين تخت  بنشر أخبارهم ونشاطات م والبحو   

هذا التخص  الذى تتبعه  ول تتعدى واحد  من   إطارلدبية التى تتم فى  العلمية وا

هذه المطبوعاا على نشاط أو مجال المطبوعة الخرى  إل إذا حد  ما يدعو إلى  

 ذلك كصدور قانون أو قرار يعنى أكثر من فئة ولبد من تناوله . 

 صحافـة جامعة شاملة :

ن غر  ف و إلى جانب كونه  وهذا النو  من الصحافة يجمع بين أكثر م 

وحتى   الفتتاحيةينشر الخبر ويعلق عليه ويحلله  يقوم أيضاً بنشر الرأى من 

الصفحة الخير  وتفرد منه مجموعة من الصفحاا لألخبار واآلراء  إلى جانب  

بالغة الهمية بالنسبة لتقدير المحررين  وكذلك ينشر النقد   عالناا زوايا محدد  لإل

ير   أما الدراساا المطولة التى يجد لزاماً عليه نشرها فتنشر على  والدراساا القص

 حلقاا متواصلة . 

 الصحافـة المرجعيـة :

يقصد بالصحافة المرجعية هى الصحافة التى تصدرها ال يئاا والم سساا   

ومراكز البحو  العلمية  وتكون فى شكل نشر وثائق ومعلوماا ودراساا يغلب  

ى الصحفى اليومى  وتكون عاد   عالماإل أكثر من الطابع  علي ا الطابع الكاديمى 

   الستفاد  محدود  النسخ ومحدود  التوزيع وهى تقدم لقرائ ا فائديتن الولى :  

العلمية بحي  تضع م أمام أى تقدم علمى تم فى مجال هذا التخص   والثانية :  

قبل الدارسين أو  حالة كون ا تحفظ ضمن الوثائق ليمكن العود  إلي ا عند الحاجة من 

 ها مرجعاً ومصدراً تاريخياً . اعتبارالباحثين و

 صحافـة األسـرة :
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وهى المجالا والصحف التى تنشر بشكل دورى وت تم بفئة المرأ  والطفل    

بالمرأ  وقضاياها المتعدد   وتكون صحافة   ام هتموعاد  ما يغلب علي ا جانب ال 

على   أعدصة بالطفولة تسخاصة ف ناك مجالا تخصصية للمرأ  وأخرى خا

تربيت م وتوجي  م وتنمى في م الملكاا من خالل صورها وموضوعات ا الشائقة  

 التى يجب أن تراعى في ا قيم المجتمع وتوج اته الحضارية . 

أشكال ا التى ت دى    ابرزالمضامين التى تصدر من ا الصحافة و ابرزهذه هى  

تكون محدود  الج اا التى تخدم ا  ية وأهداف يفتر  أل  إعالممن خالل ا خدماا 

المطبوعة لذا لبد أل يكون دورها تثقيفياً فقط فإلى جانب م مة التثقيف فى العمل  

 ى هناك م مة التعليم والتربية وكذلك م مة الترفيه .عالماإل 

 :  اإلعالم الصحفى  فى التانير على جمهور القراء دور

ن نتيجة لعوامل التقدم العلمى  لقد تطورا صناعة الصحافة فى القرن العشري

  اعتبار الراديو والتليفزيون و عالماإل والمنافسة الشديد  بين الصحافة ووسيلتى  

الصحافة صناعة كأى صناعة ت دف إلى جانب تقديم وظائف عامة إلى تحقيق  

 الربح . 

ويمكن القول أن تطور الصناعة كصناعة قد أدى إلى التأثير على الدول النامية  

 ا المادية تواجه الفكار المستورد  أو ما يسمى  إمكانياتحي  أن ا لضعف بالذاا   

الضخمة   اإلمكانياا الدولى  وكذلك الغزو الثقافى عموماً بشكل ل يتفق مع  عالماإل ب

لصحافة الدول المتقدمة  فالقدر  على توجيه الخبار وج ة معينة هى نفس ا القدر   

التى يمكنه على أساس ا أن يبنى أحكاماً  على منع الجم ور من أن تصله الماد  

 متزنة . 

وتعتبر الصحافة الديمقراطية المعلم الول لجم ور القراء  حي  تقع علي ا م مة  

ته فى تكوين  أعدتزويد الجم ور بالمعلوماا وتنويره باآلراء المختلفة  ومس 

ح له  والتأثير على قيمه حتى تصل به إلى مرحلة النضج الفكرى  وتتي التجاهاا

  اللتزامالقدر  على التعبير عن آماله وآلمه  ول يتأتى ذلك إل من خالل 

بنشر الحقائق السليمة والبعد عن   اللتزامبمسئوليت ا الصحفية تجاه الجم ور و
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التضليل فى الحقائق والتزييف فى الرقام ونشر اآلراء المتعارضة وكشف 

  التجاهاا ورها فى تحليل هذه الخاصة بالرأى العام  فضالً عن د  التجاهاا

 وتحقيق رغباا الجماهير.  

ويبرز دور الصحافة بجالء فى عملياا التثقيف والتنوير والتبشير بما هو جديد  

قديم  على نحو يتفق والقيم الموروثة والعاداا المتأصلة  حتى توائم بين الجديد وال 

 ذا الدورعلى نحو  ويبرز دور الصحافة فى قيام ا ببشكل يبعد عن الخلل القيمى 

هم على التكيف والتفاعل بشكل إيجابى منظم يعيد أوجه الخلل والن يار  أعديس

الخالقى  ول يتم ذلك إل من خالل التأكيد الدائم على القيم والمبادىء مستعينة فى  

 ذلك بكل ما لدي ا من وسائل ومقوماا تمكن ا من التأثير على الجماهير . 

دور فعال فى الدول النامية فى مواج ة الغزو الثقافى القادم  وتقوم كذلك الصحافة ب 

من الدول المتقدمة والذى ي دد قيم ا وتقاليدها الموروثة  وذلك من خالل التأكيد  

العام مع التأكيد على القيم   طارالدائم على الشخصية الثقافية للدولة وربط ا باإل 

 تمعاا . التى تسود بع  المج الجتماعيةالدينية والروابط 

وتلعب الصحافة دور بالغ الهمية فى توجيه الرأى العام من خالل نشر المعلوماا  

الناضجة التى تنساب إلى مشاعر القراء من خالل عنصر التكرار والتنو  فى  

موادها الصحفية  فالعالقة بين الصحافة والرأى العام عالقة تبادلية بمعنى أن ا ت ثر  

صحافة دائماً على أن تأخذ من الرأى العام وتعطيه على  فيه وتتأثر به  كذا تعمل ال

  على  أعدنحو تفاعلى جذاب  وما هو أبعد من ذلك فإن الصحافة تقوم أيضاً بالمس 

تشكيل الرأى العام وتوجي ه وج ة محدد  من خالل تصريحاا أصحاب العمد   

  على التنب   الثابتة والمعلقين وكذلك عملية تغطية النباء ذات ا  حي  تملك القدر

 الذى يتحرك فيه المجتمع .   تجاهبالحدا  وذلك من خالل صدق تسجيل ا لال

وتلعب الصحافة دوراً بارزاً فى التأثير على الجماهير من خالل ما تقدمه من   

ية وما يتخلل ا من شرح وتفسير لبع  القضايا  عالماإل الحادي  الصحفية والمواد  

لتى قد ت ثر بشكل أو بأخر على الفراد فيه  ال امة المطروحة فى المجتمع  وا 

 على رفع مستوى التكامل والتقريب بين المشاعر .  أعدوتس
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وتقوم الصحافة بدورها فى المجتمع كأدا  من أدواا المجتمع فى تحقيق أهدافه  

المنشود   لذا تسعى لتأكيد دور الخبر الصحفى وأهميته فى المجتمع تحقيقاً لحرية  

 .  اإلرشادعمق م مة التنوير والتوجيه و الغزو فضالً عن ت

كما تتركز م ام العمل الصحفى فى مدى مساهمته فى عملياا التنمية والتحدي   

 والتغير الذى يش ده المجتمع  وهذا يتطلب بالطبع مواكبة حية لألحدا  اليومية . 

وليس من الصعوبة قياس الدور الذى تقوم به الصحافة ومدى تأثيرها على الرأى  

ام  فقد تزايدا أهمية البحو  الخاصة بتأثير الصحافة على القرار  وهناك ثالثة  الع

أنوا  من التأثير الصحفى وهى تأثير محايد  وآخر موال  وثال  معاد حي  تلعب  

مساحة وكيفية وكثافة المحتوى الصحفى دوراً كبيراً فى تأثير الصحيفة على  

لغ فى التأثير على الجماهير ولسيما  الفراد  وتتنو  أهمية الصحافة ودورها البا

المثل لخدمة أهداف   ستخدام كل ما لدي ا من مقوماا وسماا ال  استخدام إذا تم  

 المجتمع وتغيراته التطورية لضمان التأثير فى الرأى العام .

بين الفراد بعض م    الجتماعىالصحافة كذلك على ضمان التكيف   أعدوقد تس

المحيط ب م من ج ة أخرى    الجتماعىالوسط  البع  من ج ة  وبين م وبين

والتفاعل مع متغيراا المجتمع بشكل إيجابى منظم  فالصحافة تس م فى تحقيق قدر  

بين الفراد والمجتمع الذى يعيشون فيه  وتقوم كذلك   النسجامل بأس به من 

 .  بتوجيه الرأى العام وتشكيله وج ة محدد  يفرض ا الواقع الذى تعيشه المجتمعاا

ولقد أشار العديد من الباحثين إلى الهمية التى تحظى ب ا الصحافة فى مجال  

 التأثير على القراء من خالل قيام ا بعد  أدوار هى : 

 ب  الخبار ونشرها لمعرفة القراء لهم النباء .  -

بالصور والعناوين التى تعين   الستعانة الشرح والتبسيط بوضوح ودقة مع   -

 أى صائب . القارىء على تكوين ر

حي  تمثل الصحيفة القائد الذى يس م فى حل المشاكل    اإلرشادالتوجيه و -

 وتوجيه الفراد وإرشادهم فى كافة شئون الحيا  . 
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والتسلية : للتخفيف من أعباء الحيا  ومن وطأ  المشاكل عن كاهل  اإلقنا   -

 الفراد فى المجتمع . 

حافة نظراً لتنو  مستوياا  : وأصبحا تأخذ مكانة عالية اآلن فى الص عالناإل  -

 مستوى القراء اجتماعياً وثقافياً وم نياً .  اختالف الصحف و

: من خالل تثبيا القيم والمبادىء وتنمية التغيراا   الجتماعية التثقيف والتنشئة  -

الجديد  التى تتالءم مع متطلباا المجتمع التطورية وتتفق مع مستحدثاا تقدمه  

. 

لكل دور من هذه الدوار أهمية خاصة لدى كل الفراد    وأثبتا التجارب اليومية أن

هذه الدوار مكملة على تقديم خدمة متكاملة للقارىء   أعدفى المجتمع بحي  تس

  على التوعية والتعبئة فى  أعدتعمل على نقل المعلوماا بشكل موضوعى  والمس

كامل  مواج ة الت ديداا  والتنفيس عن المتاعب واآللم  فضالً عن تحقيق الت

 للمجتمع ووضوح أهدافه وصيانة قيمه الموروثة . 

ية  للصحافة  اإلقناعكما أثبتا التجارب المعملية والميدانية والتحليلية المقدر  ا 

  عالماإل ية والتأثير لوسائل اإلقناعوقدرت ا فى مجال التأثير على المتلقى فالمقدر   

 : هما حعموماً وخاصة الصحافة تتأثر بعاملين أساسيين بشكل واض

 ية . عالماإل طبيعة الموضو  الذى تعالجه الوسيلة  -1

 ية . عالماإل الجم ور الذى تخاطبه الوسيلة -2

تسخير    إمكانيةية بتجارب ودراساا كثير  حول عالماإل وقد حفلا الدراساا 

ية والتأثير على المتلقى  عالماإل مواصفاا الصحف ومقومات ا لخدمة الغرا  

 ية  للصحف من خالل عد  مجالا هى : اإلقناعحي  تبدو المقدر  

على   أعدنشر الدراساا الصعبة والموضوعاا ذاا التفاصيل المعقد  بما يس -1

والنقد المدروس وقراء  أو نشر الموضوعاا الطويلة عموماً  وهذا   اإلقنا  

ما نالحظه فى طول مساحة الخبار فى الصحافة وقصرها فى اإلذاعة  

 والتليفزيون . 
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  استخدام المتطرفة وكذلك  التجاهاا راء والفكار أو التعبير عن اآل   -2

أية    استخدامالصحافة فى الدعو  للحركاا الثورية بحرية ويسر أكثر من 

ية أخرى  حي  تكون الوسيلتين الخرتين اإلذاعة والتليفزيون  إعالموسيلة  

 فى معظم الحوال ملكاً للدولة أو السلطة . 

فى مجالا التعليم ومحو المية فبالرغم  الدور ال ائل الذى تقوم به الصحف  -3

الصحف بارتفا  مستوى الثقافة والتعليم  ول ا مكانة   استخداممن أرتباط 

كبير  فى هذا الصدد حي  تفضل نسبة كبير  من الجماهير فى مصر  

ول شك أن تاريخ الصحافة وكفاح ا المجيد له   اتصالالصحافة كوسيلة 

ليل على ذلك أن كثير من الميين فى  تأثيره على الفراد فى مصر والد 

مصر يشترون الصحف ليقرأها ل م بع  المتعلمين  بل أن الميين ينظرون 

 إلى قراء  الصحف نظر  تقدير واحترام . 

التفاعل مع جم ور القراء من خالل المشاركة اليجابية  والتى  تدعو   -4

ولسيما ان    تصالال القارىء للصحيفة و تخلق له دوراً بخياله فى عملية 

 الصحافة تمتاز بميز  أخرى وهى التنو  فى محتويات ا .  

فى نشر الفكار الجديد  لقد باتا الصحف جزءاً ل يتجزأ من حيا    اإلس ام -5

الفراد فى العالم  فالكلمة المطبوعة المتمثلة فى الصحيفة خير ما يضع 

ا  الشعوب  الساسياا لقيام الفكار الجديد  والثوراا اإلصالحية فى حي

 بالتكامل مع الوسائل الخرى . 

ية على الجماهير فقد تميزا بأن ا الحارسة  اإلقناعوإذا كانا للصحافة هذه المقدر   

حديثة  ولكن لن ا   اتصال المينة على الديمقراطية  ليس فقط لن ا أقدم وسيلة 

لق  تستطيع أن تخ  ،ف ىية أخرى قبل هذه الوسائل اتصالاضطلعا بم ام كبير  و

نوعاً من التعليم العام ووحد  الترا  الثقافى بين الجماعاا  وهى التى سأعدا  

 على التخل  من المية . 
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لقد أشار العديد من الباحثين إلى الهمية التى تحظى ب ا الصحافة فى المجتمعاا  و

المعاصر   حي  نظر البع  إلى الصحافة أن ا قو  ضخمة وعظيمة الثر بالغة  

أن كثير من المفكرين يلقبون العصر الحالى بعصر الصحافة حي     النفوذ  حي 

القوى التى تعمل فيه وقو  الصحافة فى المجتمع تكمن فى جم ور   ابرزأن ا من  

 .  اإلرشادالقراء الذى يقف وراء الصحفى يستقى منه التوجيه و

ول يمكن لى فرد أن ينكر الثر الذى تتركه الصحافة فى المجتمع  وهى على  

ف ى مازالا تعتبر   عالماإل اإلذاعة والتليفزيون وكافة وسائل   أنتشارالرغم من 

أقوى وسيلة فى التأثير على الرأى العام  كما أن المجتمعاا المتقدمة بصفة عامة  

 والمجتمعاا النامية بصفة خاصة تعطى الصحافة المكانة الالئقة ب ا . 

حافة فى خلق شخصياا  ويتصل الفن الصحفى بأسباب التحضر حي  تس م الص

جديد  تتسم بالنضج والمرونة  وقادر  فى الوقا ذاته على التخيل والتحرك  

 الوجدانى  ف ناك معامل ارتباط إيجابى بين التحضر فى المجتمع والصحافة . 

و تس م الصحافة بدورها فى زياد  التمثيل الشعبى والمشاركة السياسية  

ى القادر على مواج ة التحدياا وحل  وخلق الرأى العام الواع  القتصاديةو

 الزماا ومواءمة التغيراا .  

وتعتبر الصحافة هى عين الشعب على الحاكمين ف ى بمثابة خير أدا  لتنوير عقل  

وتقدمه ككائن عاقل أخالقى واجتماعى  ف ى كذلك قادر  على صنع   اإلنسان

بالحرية  ول ذا    العاجيب ولسيما إذا كانا تعيش فى ظل نظام ديمقراطى وتتمتع

أطلق علي ا لقب السلطة الرابعة بعد السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية   

 والمقصود بالسلطة الرابعة الرأى العام  هذا بالنسبة للسياسة وشئون الحكم . 

ويرى البع  أن الصحافة فى المجتمع هى السلطة الولى بالنسبة لشئون أهم من  

والدب والخالق والعاداا وتقويم المجتمعاا   السياسة والحكم مثل اللغة 

واستئصال الفساد وتوجيه الفراد وبع  اإلصالح فى شتى مرافق الحيا  . فمن أهم  

أدوار الصحافة  فى المجتمع أن ا تعمل على تقويم العوجاج فى المجتمع ومراقبة  

لصداقاا  السلطة لتعبر عن لسان الشعب ومطالبه  ف ى من المفتر  أل تستميل ا ا
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اء  وتبتعد عن العاطفة والتحيز والتعصب  ف ى تطلع القارىء  عدول يرهب ا ال 

على اآلراء والوقائع . والصحافة من ج ة أخرى تلعب دوراً كبيراً فى الحيا   

وتشكل خطور  ليسا بال ينة على الحكام  وذلك إذا سخرا   الجتماعيةالسياسية و

ى يشكل  إعالمقراطية  فالصحافة كمرفق هذه الصحافة فى خدمة الحرية والديم

خطراً كبيراً على الشعوب إذا ما استغلا من قبل الحكوماا والحزاب السياسية  

سالحاً ذا   عالماإل والنظمة التى تفر  سلطان ا على الجماهير والتى تتخذ من 

حدين  تحارب وتدافع بالحد الخر فى سبيل الحفاظ على تمسك أفرادها بكراسى  

أذن فالصحافة فى كليت ا إلى جانب أن ا موهبة وهواية وحرفة فنية ف ى  الحكم  

بالمبادىء والخالق ووسيلة من الوسائل العلمية المتطور  التى تصنع   التزام 

 الواعى المتفتح فى كنف الحرية والديمقراطية .  اإلنسان

والعمل الصحفى هو تعبير عن المستوى الحضارى الذى وصل إليه المجتمع   

لحيا  الفرد والذى يكرس    الجتماعىالمستوى الحضارى الذى يكرس الطرح  هذا

ية  وهى  اإلنسانبالكلمة  إذ الكلمة تعبير عن الذاا وإغناء للذاا  اإلنسان  اماهتم

نتاج ذاتى واجتماعى معاً  ويبدو العنصر الذاتى فى هذا العمل بارزاً  فالسمة  

المتحركة  فذاا الصحفى تتحرك فى   المجتمعية ل ذا العمل ما هى إل سمة الذاا 

نطاق العمل الصحفى مندفعة نحو هدف محدد .ول يبقى هذا العنصر الذاتى منعزًل  

عن كل الظروف المحيطة بالفرد من ظروف اقتصادية واجتماعية  فالعنصر الذاا  

 يبقى بين العناصر الدافعة والمشجعة للصحفى لكى يكون صحفياً . 

حافة هى مرآ  المجتمع الذى توجد فيه ويقع على عاتق ا  فمما ل شك فيه أن الص

م وأفكارهم  اتجاهات م مة أن تعكس كل ظروفه  وتعبر بصدق عن قيم أفراده و 

بوج اا النظر المتنوعة  وبمدى   امهتموأنماط سلوك م مع حرص ا الدائم على ال 

وليس من   والسياسية على السلوك العام   القتصادية و الجتماعيةتأثير التغيراا  

 شك كذلك عن الصحافة كانا ثمر  من ثمراا المطبعة . 

ويرى الكثيرون أن كل فنون الكتابة الصحفية ل ا دور فى العملية الثقافية الشاملة  

وأن كل الصحفيين من محررين أو كتاب أو صحفيين أو رسامين ل م دور فى  



 

- 32 - 

ى المجتمع فى  الثقافة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  ويبرز دور الصحافة ف

 ين : اتجاهمجال الثقافة خاصة فى 

 الول :    تجاهال 

هو دور الصحافة فى الثقافة العامة للمجتمع الذى تتواجد فيه  وهذا الدور تختلف  

واضحاً بين الدول النامية والدول  ختالفأشكاله من مجتمع لخر  وقد نجد هذا ال 

دم على وجه العموم أقوى وأكثر  فى المجتمع المتق  تصالال المتقدمة  فدور وسائل 

تطوراً وأكثر تأثيراً منه فى المجتمع النامى وهذه الحقيقة ت كد قو  الدور المستمد  

 مجتمع . جانب مالئمة الظروف الخاصة لكل  إلى  اإلمكانيااأساساً من قو  

 الثانى :    تجاهال 

ل محل الغزو ويرتبط بمدى عالقة الصحافة بما يسمى اآلن بالغزو الثقافى الذى ح 

العسكرى  ومن الم كد أن دور الصحافة فى الدول النامية فى مواج ة هذا الغزو  

الثقافى يعتبر أمراً ضرورياً فى المجتمعاا النامية  أما المجتمعاا المتقدمة ليسا  

 فى حاجة إلى مواج ة الغزو الثقافى لن ا تصدره.  

لى الدعاية الدولية  فالغزو الثقافى  ن جانباً كبيراً من عملية الغزو الثقافى يعتمد عأ

ية إلى دولة  اتصالمضامين ومحتوياا ورسائل  ارسالما هو إل محاولة دولة ما ب

أخرى ب دف السيطر  على عقول وسلوكياا وآراء أفراد المجتمع المست دف من  

السير فى فلك الدولة التى تقوم بالغزو الثقافى  وهذا ي دى بالتالى إلى تبعية   أجل

ولة الثانية إلى الدولة الولى  وما يتلو ذلك من مظاهر أهم ا فقدان ال وية  الد

 الثقافية . 

وتزداد فاعلية الدعاية الثقافية الدولية كما زادا قو  الدولة وزاد دورها فى النظام  

الدولى  ولذلك فإن هذه الدولة أو تلك تركز نشر ثقافت ا فى الخارج  حي  أن  

 أو الغزو الثقافى .  الستعمارالبع  وصف هذا النشاط ب

أما بالنسبة للمجتمعاا النامية على وجه الخصو   فللصحافة دور هام فى تحقيق  

 أمرين أساسيين: 
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والدعو  إلى التصنيع وترشيد   نتاجأول ما :الثور  المادية والتى تتمثل فى زياد  اإل  

اعى والرعاية  الزر اإلرشادالست الك وزياد  الوعى الدخارى والمن الصناعى و 

إلى العمل على نشر الفكار الجديد  واشاعة النظر  العلمية بين    ةضافبال الصحية  

 جماهير تلك المجتمعاا . 

والمر الثانى: هو أن الصحافة تستطيع أن تساهم فى تحقيق الثور  الفكرية فى   

لدى    المجتمعاا النامية والتى أساس ا الفرد نفسه  ويتمثل ذلك فى التحول الفكرى

الجماهير من العاداا وأنماط السلوك التفكيرى إلى العاداا وأنماط السلوك التى  

تتالءم مع عملية التنمية  وذلك هو الطريق لجعل الفرد على إطال  كامل بمختلف  

القضايا العامة التى تواجه التنمية  فالصحافة تعتبر فى ن اية المر عبار  عن 

محرري ا    اختيارمن كون ا تعبيراً عن آراء وصدى لفكار وأذواق القراء أكثر 

فالصحافة مازالا تعيش على ذكرى عصرها الذهبى فى القرن التاسع عشر  حي   

الجماعية الوحيد  بين الفراد وبين   تصالال كانا الجرائد فى ذلك العصر وسيلة  

التى كانا توحى   القتصاديةالمجموعاا من أصحاب اآلراء السياسية أو المصالح  

إلي ا بأفكارها  وكانا هذه الجرائد تتوجه لفئاا شعبية ضئيلة الثقافة وبالتالى شديد   

 .   الستقبال

ية الجماعية الخرى كالذاعة عالماإل وفى مجتمعنا المعاصر تقوم الوسائل 

والتليفزيون والسينما والكتاب بمنافسة الصحافة فى المجتمع على دورها فى نشر  

  بمعنى  استقالًل خالقية فيبدو تأثير الصحافة أقل مباشر  وأقل وال   الجتماعيةالقيم 

أنه من الناحية العملية يصبح من  الصعب قياس مداها  ومع ذلك فإن تأثير  

الصحافة ليس بضئيل كما بينا التحاليل والبحا  الخاصة بوظائف ا ودى أهميت ا  

  أعدأن ا تس   يةالجتماعالحيا    إطاروضرورت ا كعامل من عوامل التزان فى 

الفراد أن يسموا بعواطف م وتعمل على تدعيم روابط النتماء بين مختلف الفئاا  

 .  الجتماعية

وتقوم الصحافة بشكل غير مباشر سواء بمضمون ا المكتوب أو بالدعاية التى   

تقودها أحياناً فى بع  الصحف بتقديم نماذج للتصرفاا الفردية كأسلوب من  
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لصحافة تأثيراً هائالً على الحيا  اليومية لقرائ ا  أما فى مجال  أساليب الحيا   فل 

الخبار والحدا  الصغير   فالصحافة قادر  دائماً على خلق وتنمية الساطير  

حول بع  النجوم وقادر  أيضاً على تقوية أو هدم بع  المعتقداا الخالقية أو  

 .  الجتماعية

لكى ت دى دورها بكفاء  فى المجتمع لبد  ويرى الكثيرون من العلماء أن الصحافة  

 أن تجمع بين ثالثة عناصر هى : 

 طبيعة المهنة وشروطها :  -1

هذا النو  من الصحافة الذى يعتبر صحافة الم نة فعالً ومن طبيعته التنو  والفائد   

والدور الذى يقوم به  ويقصد بالتنو  تغطية إخبارية شاملة    عالماإل فى التعليم و

الخبار من سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية وعلمية   لكافة أنوا  

ينطلق من التنو  فى موضوعاا الحيا    اإلخبارى وغيرها  إن هذا التنو  

وتيارات ا وصيغ ا وأنماط ا  ويتوجه إلى تنو  فى الناس القراء الذين تتفاوا  

و  يقصد به عدم  والتوازن فى التن الجتماعى م حسب تكوين م الذاتى واتاماهتم

إذ هناك صحافة مختصة فى القتصاد أو الرياضة أو    الختصا  اإلغراق فى 

العلم  ل تقدم سوى موضوعاا وأخبار فى هذه المجالا  لكن الصحافة اليومية  

هى صحافة أحدا  سياسية إخبارية مع إلمام بجوانب المجتمع المجتمع وقضاياه  

ية من أخبار وموضوعاا سياسية ومن أخبار  .من هنا تتنو  صفحاا الجرائد اليوم

 وموضوعاا اقتصادية واجتماعية ورياضية ونقدية وغيرها . 

فتقوم على أن الصحافة تلبى حاجاا إنسانية   عالماإل أما الفائد  فى التعليم و

مجتمعية عديد   لذا يجب أن تكون مفيد  تأتى بما هو جديد ومفيد  وهى فى الوقا  

ماً بخبر وتنقل إليه معلوماا ما عن واقعة وحد  أيضاً  الذى تحيط القارىء عل

تعلمه  فضالً عن هذا لبد للصحافة من دور إيجابى بجانب دورها التعليمى  

الحدا  والنقاط التى تتمركز   اتجاه ى  يتمثل فى قدرت ا على أن تشير إلى عالماإل و

   وتوقع  حول ا  ويتمثل هذا الدور فى ربط الحواد  والحدا  ببعض ا مع بع
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ا فمن هنا تبرز أهمية التعليق على الحدا   اتجاهات معالم ا المستقبلية وم شراا  

 الداخلية والخارجية التعليق الذى يأخذ صفة التحليل الجاد . 

 : اإلخباريةالمهمـة  -2

بل لبد من نشر الخبر فى     اإلثار للصحافة يجب أل تقع فى   اإلخباريةإن الم مة  

   عالماإل   الفائد  فى التعليم وأعد  التنو  المتوازن  وقأعدلق  حجمه وكما هو بناء

فالموضوعية فى نشر الخبر معناها نقل الواقعة أو الحد  م ما كان نوعه فى  

  عتبارحجمه الذى تم فيه  وبمعظم المعلوماا التى توفرا عنه مع الخذ فى ال 

 ه الخبر . أجلالطرف الرئيسى الذى ينقل إليه ومن 

فى وحد  المجتمع وفى ترسيخ ا لنه يقدم   أعدالخبر أو الخبر الواحد يسأن وحد   

معلوماا واحد  وبالتالى يخلق رأياً عاماً واحداً  والخبر هو فى الواقع أهم شىء فى  

الصحافة خاصة اليومية  إذ أنه يشكل الموضو  الرئيسى للصحافة  فالجريد   

ىء وهو ماد  التعليق والتحليل  القار  اماهتمنقله  ف و مركز   أجلتصدر به ومن 

 والمقال والدراسة . 

 التوجه المجتمعى الشمولى : -3

ويقصد بذلك أن تتوجه الصحف بأخبارها للمجتمع ككل  وأن تكون أخبار المجتمع   

ككل  وأن تكون أخبار المجتمع ككل  فكما أن الصحافة هى صحافة الخبار كل ا   

مع وطبقاتة ومن هنا تبدو الصحافة  كذلك ف ى تتوجة بأخبارها لكل فئاا المجت

صيغة جدلية وسيطة بين الخبار وصانعى الخبار من ج ة وبين الم تمين  

بالخبار وقارئي ا من ج ة ثانية . إن هذا الشمول فى الصيغة يعتبر م ما فى  

فى   أعدفى تكوين وحد  هذا المجتمع وإن كانا موجود  يس أعدالمجتمع لنه يس 

 ترسيخ ا . 

ور  عدم التوجة الشمولى لدى الصحف فى ما يمكن ان تكرسه من فئوية  وتبدو خط

فى المجتمع ف ذا من شأنه تشقق المجتمع وتزايد الثغراا فى داخلة وتحول دون 

تكوين أنماط حياتية وثقافية موحد  تلعب الصحافة دوراً رئيسياً في ا وبالتالى تحول  

 دون وحد  الشعب والمجتمع . 
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حافة بمثابة قو  من أهم القوى  الموجود  فى المجتمع  يتضح مماسبق أن الص

وتنتشر فعاليت ا وتوز  فى مختلف الجواء لذا تجد الصحافة نفس ا مضطر  لن  

ى الجماعى والقيام بمسئوليات ا  عالماإل تواكب نشاط ا مع بقية وسائل أوجه النشاط  

 د  نقاط هى : ويمكن تحديد مسئولياا الصحافة تجاه المجتمع فى ع على أكمل وجه

ية الصادقة والموضوعية والمحتوياا التى ت م المجتمع  عالماإل تقديم المضامين -1

 ككل .

ية حتى يكون المجتمع على  إعالمعدم تضليل المجتمع بما تقدمه من رسائل  -2

 بينة بما يدور حوله . 

ى ال ام  عالماإل تقدير المصلحة العليا للمجتمع والتى تتحقق من خالل المبدأ  -3

يقضى بأن الصحافة ت ثر على الرأى العام  وأن الرأى العام بدوره ي ثر    والذى

 ية فى الصحافة . عالماإل على المحتوياا 

الوقوف تجاه السلطاا الثال  فى الدولة موقف الراصد لتصرفاا هذه  -4

 السلطاا المتابع ل ا بالتقييم والتصحيح وفقاً للمصلحة العليا للمجتمع . 

تقاليد والمثل الراسخة التى تتفق مع طبيعة المجتمع ومع  المحافظة على القيم وال -5

 معتقداته الدينية . 

محاربة الفكار ال دامة سواء التى تتولد فى الداخل من جماعاا الرف  أو من   -6

 الخارج عن طريق الدعاياا الجنبية والغزو الثقافى . 

م ور  ها داخل جأنتشارول شك أن مخاطر اآلثار السلبية للصحافة تكمن فى  

بأكمله  وقد تفسد هذا الجم ور وقد ل ينتبه الجم ور ل ذه المخاطر فى حين ا ولكن ا  

قد تظ ر فى وقا ما دفعة واحد   كل ذلك يحد  عن طريق نشر الخبار غير  

الصادقة أو غير الدقيقة أو تفسيرها بشكل متحيز أو التعليق علي ا وفق أغرا   

ية التى تقدم للقارىء بما يدفعه أحياناً إلى  وأهواء شخصية  وحتى الجرعاا الترفي 

الالمبال  واإلبتذال والسلبية وعدم النتماء  إن كل هذه المور ل ا آثارها السلبية  

 على المجتمع . 



 

- 37 - 

فعلى الرغم من دور الصحافة اليجابى فى المجتمع فإن البع  يوجه إلى  

 ا  اماهتميج والتسلية أكثر من  الصحافة نقداً ويت م ا بأن ا أحياناً كثير  ت تم بالترو

بالمضمون الجاد  وأن الصحافة فى كثير من الحيان تفقد دورها فى توجيه الرأى  

العام التوجيه السليم  وخاصة فى الدول النامية وأن ذلك يعوق دورها فى تحقيق  

وظائف ا ومسئوليات ا تجاه المجتمع  وهناك بدي ية تقول قد ينقلب الشىء إلى نقيضه  

ه  وعدم الدقة فى توافر أركانه والخطور  هنا تكون ضخمة إذا  استغالللم يحسن  إذا  

 كان المر متصالً بجيل أو عد  أجيال أو مصير أمة . 
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 تمهيــد : 

المعاصر  والصحف من  المعاإل لقد أعطا الصحف للحضار  الحديثة معنى 

 اختلفجرائد ومجالا هى الم التى نشأ من أبنائ ا من فاق ا فى بع  الوجوه  ومن 

اً  جوهريــاً كاإلذاعــة التــى اعتمــدا علــى الكلمــة اختالفــ عن ا فى المالمــح والســماا 

المسموعة بدًل من الكلمة المكتوبــة  والســينما التــى اعتمــد علــى الصــور  أساســاً ثــم 

بالصــحف ارتباطــاً يشــمل  عالماإل عد ذلك رغم ارتباط كل وسيلة من وسائل الحوار ب

 الشكل والمضمون معاً .

الصــحفى   عــالناإل أشكال التحرير الصحفى و  عالماإل أخذا معظم وسائل    و

وفصلت ا على نفس ا  كما أخذا الخبر وما يتشقق عنه من حدي  وريبورتــاج وغيــر 

ية .ولقــد ســبقا الصــحف معظــم وســائل عالماإل ذلك  وصنعا منه الكثير من مادت ا 

كالراديو والتليفزيون والسينما ولكن ا لم تتخلف نتيجة ظ ورهم  بل اســتفادا   عالماإل 

 من التكنولوجيا  وظلا تضيف كل يوم قارئاً جديداً وفناً جديداً .

فالصحف أعطا وأخذا وأثرا وتأثرا  ويظ ر ذلك بدرجاا متفاوتة مــع 

وبرغم ذلك ظلا وظائف الصحافة الرئيسية فى المجتمع هى   عالماإل مختلف وسائل 

الوظائف التى صنع ا علماء الصحافة منذ عشــراا الســنين وهــى الخبــار والتفســير 

وأن أضــيفا إلــى وظائف ــا وظــائف جديــد     عالناااإل والتثقيف والتوجيه والتسلية و

وتير  واحد  فى والم نى  ولكن هذه الوظائف ل تسير على   الجتماعىبحكم التطور  

شــامل  إطاربضرور  وضع   امهتمكل الصحف وفى كل المجتمعاا  ومن ثم برز ال 

فــى المجتمــع  وهــو مــا أطلــق عليــه  عــالمفى المجتمــع  أو فلســفة شــاملة لإل  عالملإل

 تلك التى تختلف من مجتمع لخر . عالماإل نظرياا 

 أنواع الصحف :

 أوال  الصحف الورقية:

ضرور  مــن ضــروراا الحيــا  اليوميــة فــى هــذا   لقد أصبحا الصحف اآلن

العصر فال يوجد شعب بصفة عامة بغير صحف  وكلمة صحيفة بمعناها العام يمكــن 
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بمعنــى   Magazineبمعنى الجريد      Journalأن يندرج تحا تعريفات ا كلمتين  

ــروء   ــى الصــحافة المق ــق عل ــام الحــدي  تطل ــا الع ــا أن الصــحافة بمعناه ــة  كم مجل

مسموعة والصحافة المرئية أى الصحف والمجالا والراديو والتليفزيون والصحافة ال

. 

دعــاء بوجــود فــوارق ول يمكــن ال  فالصـحف تنقســم للـى جرائــد ومجـالت  

ماثلة ومن أهم ا جامعة مانعة بين ما لن النوعين يشتركان فى العديد من السماا المت

 :سمتان جوهريتان 

 مطبوعتا  :  -1

هو غير مطبو  بعيداً عن مف وم الجريــد  والمجلــة  كل ما    إخراجوهذا يعنى  

وهذا المف وم يقوم على قصر اصطالح صــحافة علــى الــدورياا المطبوعــة 

فقط أى أن الصحافة بدأا فى العالم بظ ور أول صحيفة مطبوعة فــى ن ايــة 

 القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر .

 دوريتا  :  -2

ان ذلك يومياً كمــا هــو الشــأن فــى أغلــب أى بأنتظام موعد الصدور سواء ك 

الجرائد أو أسبوعياً أو ش رياً أو فصلياً أو سنوياً كما هو الشــأن فــى  الكثــر 

اد  وبــالرقم عــدالعم من المجــالا  بــالعنوان الواحــد الــذى ينــتظم جميــع ال 

المسلسل الذى يسلم إلى العدد الذى يليه  ثم هناك عدم وجود حــد يقــف عنــده 

همــا صــحفاً دوريــة اعتبارا . وتتصــدر الجريــد  أو المجلــة بصدور أى من م

 الجماهيرى .   تصالال المطبوعة فى تحقيق وظائف  تصالال وسائل 

دراك التطور القانونى لتعريــف إل والبد أوالً م  التفرقة بي  المجلة والنشرة 

تمثــل  الصحيفة  وللتفرقة بين المجلة والنشر  لبد من التأكيد على أن المجلــة دوريــة

مباشــر بجمــاهير القــراء    اتصــالعمالً صحفياً بكل مــا يتطلبــه العمــل مــن عموميــة و
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فليسا مضابط البرلماناا أو تقارير النشاط الســنوى لل يئــاا الثقافيــة أو مــا شــاب  ا 

 لنفس ا عنوان مجلة  لن التسمية الصحيحة ل ا هى النشر  .  اتخذامجالا  حتى لو 

هى كل ما يطبــع أو مــا على أ  النشرة وعاا وقد نصا معظم قوانين المطب

ينشر فى موضوعاا خاصة أو عامة من حين آلخر  وفى مواعيد مختلفة منتظمة أو 

غير منتظمة  وأن الصحيفة هى كل مطبو  يصدر فى مواعيــد دوريــة  ســواء كانــا 

 هذه المواعيد يومية أو أسبوعية أو نصف ش رية أو سنوية أو نصف سنوية . 

 ة بي  الجريدة والمجلة:أوجه التفرق

والصحيفة تعبير يشمل الجريد  والمجلــة معــاً  ويمكــن التفرقــة بــين الجريــد  

اللــوان وطريقــة الطباعــة  اســتخداموالمجلة بعــد  مقــاييس كنــو  الــورق والغــالف و

 ذلك كله بصفة عامة فى كل من الجريد  والمجلة .  اختالفالصحفى و اإلخراجو

ما يرى الكثيرون يجمع بين الجرائد والمجــالا ورغم أن مف وم الصحافة وك

مـ  إل أن لكل من الجريد  والمجلة شخصيته المتميز  التــى تكشــف عن ــا مجموعــة 

  الخصائص والتى يمك  أ  نجملها فى العناصر التالية :

  : اإلصداردورية    اختالف •

فالصدور اليومى لصحيفة مــا ي كــد كون ــا جريــد   ف ــذا المقيــاس مــرتبط أيضــاً 

ــا  ــ  كم ــن أن تتخص ــة ل يمك ــحيفة اليومي ــاً لن الص ــاً وثيق بالمضــمون أرتباط

اليــومى مــع وجــود   اإلصدارالمعتاد للجريد  هو    اإلصدارتتخص  المجالا . ف

اد السبوعية من الجرائــد اليوميــة  وكــذلك القليــل مــن الجرائــد الســبوعية  عدال 

من ذلك  وقد تزيد بالنسبة السبوعى وليس أقل    اإلصداربينما المعتاد فى المجلة  

الش رى  وكل ش رين وربع سنوى  ونصف   اإلصدارإلى  للمجالا المتخصصة  

 وسنوى . سنوى 

 :الحجم •
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درجا الجرائد خالل تاريخ ا العالمى أن تكون فى حجم أكبــر  كمــا درجــا 

المجالا خالل تاريخ مــا العــالمى أن تكــون فــى حجــم أصــغر وذلــك بــرغم صــدور 

لنصفى  وبرغم صدور مجــالا بحجــم الصــحف اليوميــة كمــا صحف يومية بالحجم ا

هذا ل ينفى أن فى بع  الحالا تصدر الجرائد فى أحجام صــغير  وقــد تصــل إلــى 

حجم الكتاب  وكذلك توجد بع  المجالا التى ازداد حجم ا وكان يقترب من حجــم 

لمســاحة الجرائد . فبينما نجد أن الجريد  عبار  عن طياا لعدد من الصفحاا كبير  ا

صفحة  نجد أن المجلة تصل صفحات ا إلى ما يزيد  18 – 16وتبلغ فى المتوسط من 

عن المائة صفحة فى كثير من الحيان  وبمقياس أصغر من مقياس الجريــد  . ولكــن 

 العبر  بالعم والغلب

 نوع الورق المستخدم: •

 تستخدم غالبيــة الجرائــد أنواعــاً مــن الــورق أقــل جــود  مــن الــذى تســتخدمه

يصنع ورق الجرائد من ورق الطباعة الــرخي  بينمــا نجــد أن ورق   حي   المجالا

 المجالا يصنع من ورق الطباعة الجيد  خالياً من الشوائب والعيوب والتموجاا.

 وجود الىالف: •

الجريد  ل تحتاج إلى الغالف فى حين أن المجلة لبد ل ا مــن غــالف يجمــع 

  صفحات ا .

 نوع الطباعة: •

لجرائد تطبع على طريق الطباعة البــارز  فــى حــين أن غالبيــة كانا أغلب ا

المجالا تطبع بطريقة الطباعة الغائر  . وأن كــان هــذا الفــرق قــد بــدأ فــى التالشــى 

والختفاء بــين كثيــر مــن الجرائــد والمجــالا المعاصــر  بعــد أن صــار أغلبــه يطبــع 

  بطريقة الوفسا .

 المادة التحريرية:  اختالف •

الخبر فى المحل الول وفى المجلة المقال بأشكاله المتعدد  وهى فى الجريد   

والتقرير الصحفى بأنواعه الربعة من حي  حدي  وتحقيــق وريبورتــاج وماجريــاا 
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إلى جانــب القصــ  والطرائــف والرســوم والصــور ومــا شــابه ذلــك . فبــالرغم مــن 

ى يظــل الجريد  والمجلة نفس فنون التحرير الصحفى  ولكــن الخبــر الصــحف  استخدام

أحد الفنون الساسية فى الجريد   وبصفة خاصة اليوميــة  بينمــا يتراجــع الخبــر  فــى 

المجلة  حي  ل يستطيع منافسة الجريد  فى هذا المجال  سوى فى مجــالا محــدود  

ترتبط بالتخص  فى كثير مــن الحــوال  أو تقــديم تفاصــيل جديــد  أو وفيــر  لــنفس 

 الخبار تقريباً .

 الصحفية:الصور   استخدام •

المجلــة ب ــا فــى  اماهتمــ  ا بالصور إلى نفس قــدر اماهتمأن الجرائد ل يصل  

حين ت تم غالبية المجالا بالصور وتمثل الصور والرسوم والكاريكاتير نسبة كبيــر  

من صــفحات ا  كــذلك فالصــور  عنصــراً جوهريــاً لغــالف أى مجلــة  وتــدخل ضــمن 

الرســوم والكاريكــاتير الــذى يعتبــر  الدواا الرئيســية فــى تحقيــق وظائف ــا  بجانــب

  ا محدوداً فى الجريد  . استخدام

 األلوا  فى الطباعة:  استخدام •

 اســتخداماليومى لغالبية الجرائد يحــول بين ــا وبــين التوســع فــى   اإلصدارأن  

اللوان أكثر  استخدامية للمجلة ونوعية الورق بنتاجاللوان  فى حين تسمح العملية اإل 

ة أن المجلة ت تم كثيراً بالصور  الصــحفية .و تتوســع المجلــة فــى من الجريد   خاص

ها فــى ذلــك مواعيــد الصــدور أعداللوان وخاصة المجــالا المصــور  ويســ   استخدام

 أم فصلياً .اء كان ذلك أسبوعياً أم ش رياً   بين كل عدد سوأعدالمتب

 قارئ الصحيفة: •

ئــاا م نيــة متعــدد  يغلب على قارئ الجريد  الطابع العام ف ــو ينتمــى إلــى ف

اا سياسية متباينة  فى حين أن قارئ المجلــة غالبــاً اتجاهوطبقاا اجتماعية مختلفة و

ــة معينــة أو   سياســى  اتجــاهمــا يكــون محصــوراً فــى فئــة محــدود  أو طبقــة اجتماعي

ــراء  ــن ق ــ  م ــى تخص ــيالً إل ــر م ــالا أكث ــراء المج ــون ق ــا يك ــاً م ــا   وغالب  خ

لخير  قد ش دا تطوراً هاماً فى السياسة التحريرية الجرائد .  ويالحظ أن السنواا ا

بالجرائد نحو تقديم أبواب وصفحاا متخصصة مثل صفحاا المرأ  والفن والرياضة 
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والقتصاد والسينما والتليفزيون  وبذلك صارا الجرائد اليومية تجمع بــين مــا تتميــز 

يوميــة  وبــين مــا به الجريد  من تنو  وشمول فى الماد  الصحفية  خاصة الجريــد  ال

وغالباً مــا يكــون قــارئ   تخص  فيما تقدمه من مواد صحفية   تتميز به المجالا من

الجريد  أقل تعليماً وثقافة من قارئ المجلة  وخاصة قراء المجالا الثقافيــة الشــ رية 

 أو الفصلية .  

   :الجرائـد  ( 1) 

رخين الربط بين لقد سبقا الجريد  المجلة فى الظ ور  ويحاول كثير من الم  

الخبر المنقوش والمنسوخ فى العصــور القديمــة وظ ــور الجريــد   ولكــن الجريــد  ل 

الطباعــة وتطــور  اختــرا  ي رخ لظ ورها إل فى القرن الخامس عشر الميالدى بعــد 

 الجريد  والمطبوعة .  أنتشارعلى توزيع و أعدالخدمة البريدية التى تس

حقيــق وظائف ــا  ولــذلك تتصــدر وظيفــة وترتبط الجريــد  عــاد  بــالخبر فــى ت 

كافة الوظائف الصحفية الخرى  ويعتبر الخبر الصحفى فى الجريد  الساس  عالماإل 

ى إلى تحقيق الوظائف الخرى  مثل شرح وتفسير الوقائع والحدا  وتوجيــه نتقالال 

  الرأى العام نحو المستحدثاا من النظم والقوانين وكذلك ما يقــع مــن وقــائع وأحــدا 

وفى نفس الوقا تقوم الجريد  من خــالل الزوايــا والصــفحاا المتخصصــة بوظــائف 

 التعليم من خالل دعم التعليم الساسى إلى غير ذلك من الوظائف الخرى . 

ونجد فى الجريد  بجانب الخبر الصحفى التقرير الصحفى الذى يتميــز علــى  

فــى صــورت ا المتحركــة وفــى ه بنقل الحدا  والوقائع  اماهتمالخبر بكثر  تفاصيله و

يــق التحقهــذا بجانــب وجــود والمكــان والشخصــياا المــ ثر  فيــه عالقات ــا بالزمــان 

الصحفى الذى يتناول البعاد المختلفة للوقائع والحدا  وكذلك المقــابالا الشخصــية 

ــتم  ــى ي ادها مــع شخصــية مــا أو عــدد مــن أعــدالصــحفية أو الحاديــ  الصــحفية الت

أو التعرف عين  لغر  الحصول على معلوماا  الجديد  الشخا  حول موضو  م

كما أن للصور  الصحفية والرسوم الكاريكاتورية بريــق جــذاب  على اآلراء والفكار  

 ووجود دائم ضمن محتوياا الجريد  . 
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  أنواع  الجرائد :

الثقافــاا بــين أفــراد  اختالفــاايعبر تنو  الجرائد والصحف بوجه عــام عــن 

العاداا التقليدية للصحافة الوطنية  وتعبر أيضــاً  اختالفكذلك عن  الجماهير  ويعبر  

كل صحيفة بأن تبدو فى شكل جذاب يعجب القراء حتى تكون مختلفة عــن   التزامعن  

منافسي ا من الصحف الخرى .وهناك العديد من الجرائد ويمكن تحديد أنواع ا وفقــاً 

أوالسياســة والنتمــاء اإليــديولوجى لدوريت ا وطبقاً للشكل أو الحجــم  لنمط ملكيت ا أو  

 ويمكن تصنيف ا كما يلى : 

 ( م  حيث نمط الملكية واالنتماء األيديولوجى : 1) 

  الجرائد القومية والحزبية والخاصة :

الصـحف تصنف الجرائد وفقا لملكيت ا وإيديولوجيات ا إلــى أنــوا  عــد  من ــا  

تكلم بلسان السلطة أو الحزب الصحف الحكومية أى تلك التى ت  باسموتعرف  القومية  

الحاكم  وهو الذى يقوم تمويل ا وتدعيم ا ورسم سياست ا.ويغلب علي ــا طــابع التنــو  

 فى مضامين ا.

أو مذهب  اتجاهف ى التى تعبر عن فكر سياسى معين أو الجرائد الحزبية  أما  

 ايديولوجى خا   فالجريد  الحزبية  تعبرعن فكر الحزب  الذى تصدر عنــه وتــدافع

عن مواقفه وسياساته ويقوم الحــزب بتمويل ــا  ويغلــب علــى الجرائــد الحزبيــة طــابع 

صحافة الرأى  ودرج على تسميت ا بالصحف المعارضة  لمعارضت ا الدائمة للحزب 

 الحاكم وم اجمت ا للحكومة والمسئولين .

أحيانا الجرائد المستقلة وهى تلك التــى ل تعبــر الجرائد الخاصة يطلق على  و 

سياسى معين أو مذهب ايــديولوجى  وإنمــا هــى منفتحــة علــى كافــة اآلراء   اتجاهعن  

وتمول ذاتيــا مــن أصــحاب ا  و الجتماعيــةوالمذاهب السياسية والفكرية و  التجاهااو

  يغلب علي ا طابع صحافة الخبر.

 م  حيث المضمو : (  2) 
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 والجرائد المحلية:   الجرائد العامة

تى تريد الوصول إلى جميع القراء فى الدولة التــى هى تلك ال  الجرائد العامة   

توجــه أساســاً إلــى قــراء أقلــيم أو المحليـة  اإلقليميـةالجريـدة  تصدر ب ا  فى حين أن

 محدد أو محافظة بعين ا

لذلك فإن الجرائد القومية تميل إلى القضايا القومية العامة  فى حــين تميــل الجرائــد   

صة بالقليم أو المحافظة التى تصــدر ب ــا الصــحيفة  المحلية إلى القضايا المحلية الخا

الجرائد القومية بالخبار العالميــة والدوليــة  فــى حــين ل ت ــتم الجرائــد   اماهتمويزيد  

 المحلية بمثل هذه الخبار . 

ين متكــاملين اتجــاهأن التعار  بين هذين النوعية مــن الصــحف يعبــر عــن   

ى تنو  مضمون تلك الصحافة وإلى نوعيــة ي دف إل  األول:  تجاهاالللصحافة الدورية  

ي دف إلــى إشــبا  رغبــة القــارئ فــى النانى : تجاهأما اال ا القومى والعالمى   استغالل

معرفة أخبار المنطقة وأخبار القليم الذى يعيش فيه  وهذه الجاذبيــة التــى تتمتــع ب ــا 

خــوف مــن  الخبار المحلية  تستطيع الصــحيفة اليوميــة فقــط أن تعالج ــا  دون أدنــى

منافسة الراديو أو التليفزيون  هذه الجاذبية نفس ا هى التى تكفل وجود مجموعــة مــن 

 ــا فــى إعالمالجرائد المحلية سواء السبوعية أو اليومية  وتعمل بالتالى على تركيز  

 ااامــ اهتمالمور ال امة الخاصة بأحدا  المنطقــة التــى تصــدر ب ــا وفيمــا يخــت  ب

 .  الحيا  اليومية لقرائ ا

 والجرائد المحلية يرجع نجاح ا بصفة خاصــة إلــى مــا تنشــره مــن صــفحاا  

محلية  وفى مجال المدن الكبرى فإن الضــواحى الرئيســية هــى الخــرى تســتطيع أن 

 ية المحلية . عالماإل توفر الماد  

 الجرائد العامة والجرائد المتخصصة : 

ة وتواجــدها كون ــا يرى الكثيرون أن مــن أهــم أســباب بقــاء الجرائــد اليوميــ   

 ية عامة تتنو  مضامين ا وتختلف فى موضوعات ا ومجالت ــا المنشــور  إعالمجرائد  
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ى اإلنســان ا لتشمل جميع أوجــه النشــاط اتاماهتمتتنو  مادت ا وتتسع  والجرائد العامة  

والتــى ل ت ــتم  الجرائـد المتخصصـة فى المجتمع  ومع ذلك يالحظ وجود مئاا مــن 

التى تعبر عن ا  أو بالفئة الم نية التــى تخــدم ا أو بالمجــال   تماعيةالجسوى بالطبقة  

 الذى تتخص  فيه .

كذلك فإن الجرائد العامة ت تم بنشر الخبار العامة  فى حين ل تركز الجرائد  

 المتخصصة إل على الخبار الخاصة بالمجال الذى ت تم به .  

 الجرائد الجماهيرية وجرائد النخبة : 

أو كما يطلق علي ا أحياناً الجرائد الشــعبية هــى الجرائــد الجماهيرية    الجرائد 

ذاا التوزيع المرتفع وهى رخيصة الثمن  وكثيراً مــا ت ــتم بالخبــار والموضــوعاا 

التى تثير الفضائح السياسية والحدا  الطريقة  وهى تعتمد على السلوب الس ل فى 

عــن طريــق التركيــز علــى المانشــتاا الفنــى     اإلخراجالكتابة والسلوب الجذاب فى  

 والعناوين الملفتة والمثير   وأكثرها يميل إلى الصدور فى الحجم النصفى 

فتوزيع ا أقــل ومســتوى مادت ــا أعمــق  ف ــى ت ــتم بتحليــل   جرائد النخبةأما   

الخبار وتفسيرها بنفس الدرجة التى ت تم بنشر الخبار وتفاصيل ا  لذا ف ى غالباً مــا 

 ــا الفنــى وأحيانــاً إخراجعة الثمن  وتميل إلى اإلتزا ن فى عر  المــاد  وتكون مرتف

 يطلق علي ا الجرائد المميز  . 

 م  حيث الدورية: (3)

 الجرائد اليومية والجرائد األسبوعية : 

ــة  فــى حــين تقــوم الجرائــد اليوميــةتقــوم   الجرائــد  بمتابعــة الحــدا  الجاري

ها فــى ذلــك الوقــا الــذى يتيحــه أعدهــا  ويســ بتحليل هذه الحــدا  وتغيراألسـبوعية  

السبوعى  لتجميع الحدا  والربط بين ا  والخروج من ذلك بتحليل عميــق   اإلصدار

ــدا   ــد اليوميـــــة تتميـــــز بمتابعـــــة الحـــ ــا . لـــــذا فالجرائـــ  لبعادهـــــا ودللت ـــ

 الجارية  و المجالا السبوعية تتميز بتحليل لألحدا  وتفسيرها .
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 مسائية : الجرائد الصباحية وال

تصدر فى الصباح أو مسائية تصدر فى  صباحية أن الجرائد اليومية قد تكون 

المساء فالسمة العامة للجرائد المسائية أن ا جرائد مد ن ف ى غالباً مــا تصــدر بالمــدن 

تنتمــى إلــى الجرائـد المسـائية  الكبرى وبعواصم الدول  وأكثر الخبار التــى تنشــرها

بار المتابعة  أى أن تستكمل وتتابع الخبار التى سبق نشرها الخبار المستكملة والخ

بالجرائد الصباحية ورغم ذلــك فالجرائــد المســائية تنفــرد كثيــراً بالعديــد مــن الخبــار 

 الجديد  التى لم تتمكن الجرائد الصباحية من الحصول علي ا . 

ة وتمتاز الصحف الصباحية بقدر أكبر من التوزيع عنه فى الصحف المســائي 

لن الصحف المسائية غالباً ما تصدر فى وقا يالحق وقا وجود الصحف الصباحية 

كما أن الصحف المسائية ل تتمكن من الحصول على قدر كبير من الخبــار الداخليــة 

أو الخارجية بالقدر الذى يضيف جديداً للقارئ عن ما عرفه من الصــحف الصــباحية  

فراد يميلون بشكل أكثر إلى قــراء  الصــحف كما أن هناك ناحية سيكولوجية تجعل ال 

الصباحية  وهى أن م يشعرون أثناء فتــر  نــوم م أن الــدنيا قــد تغيــرا وحــدثا في ــا 

 أحدا  كثير  يجب أن يعرفوها .

وفى الدول المتقدمة فإن الصحف المسائية تصــدر بشــكل منــتظم فــى أوقــاا  

ل الموضوعاا التــى خروج الموظفين من أعمال م  وتحر  على أن تتناول وتستكم

أثيرا فى الصحافة الصباحية  ول ذا فإن نسبة توزيع الصحف الصباحية فــى الــدول 

 المتقدمة تقارب نسبة توزيع الصحف المسائية .

 ( م  حيث الشكل والحجم :4)

فتختلــف  أمـا مـ  حيـث الشـكل والحجـم  المضــمون والدوريــةهذا من ناحيــة  

حي  تصدر الجريد  على ورق خــا   ورق  الجرائد فيما بين ا ف ناك الحجم العادى

صــفحة فــى  16جــم  وفــى عــدد الصــفحاا تصــل إلــى   60جــم  ســتانية    52جرائد  

ســم عــر   مقســمة إلــى  45 – 42سم طــول   58 – 55المتوسط مقاس الصفحة 

 سم للعمود الواحد تقريباً .  5أعمد  فى العاد   بعر   8عدد من العمد  تصل إلى 
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تصدر به معظم الجرائد اليوميــة الصــباحية والمســائية  وهذا الحجم أو الشكل 

ها العام  حي  أن تصميم إطارية فى نتاجفى مصر  وهذه المقاساا ترتبط بالعملية اإل 

 ماكيناا الطباعة والورق الخام يتفق فى معظم الحيان مع هذه المقاساا . 

ر إلى الحجم والشكل العــادى هنــاك الحجــم النصــفى  حيــ  تصــد  ةضافبال و 

الجريد  فى نصف الحجم العادى  وطبيعى أن تزيد عدد الصفحاا فى الحجم النصفى 

عن الحجم العادى  وهذا الحجم عاد  ما يكون فى الجرائد الجماهيرية  وكما يطلقــون 

 علي ا أحياناً الجرائد الشعبية مثل الجرائد الرياضية والجرائد الفنية . 

 :  المجـالت  (2)

المســمياا الخاصــة بالمجلــة بــين  استخداممن تباين فى على الرغم ما يظ ر  

اللغة اإلنجليزية واللغة العربية فإن ا جميعاً ت دى إلى مف وم واحد يرتبط بالتنو  فــى 

المحتوى واستعاد  المعلوماا والفكار لعرض ا بمزيد مــن الوضــوح والتفســير ف ــى 

ذ  عــن الفرنســية  المــأخو Magazine اســمفى اإلنجليزية على سبيل المثــال تحمــل 

المأخوذ  عن العربية نطقاً بمعنى مخزن  وهذا يعنى مكان لجمع وتخزين المعلوماا 

وهو يعنى باللغــة   Review  اسموالفكار والدراساا  وكذلك تحمل المجالا أيضاً  

 أعدالنظر فيما قدم من أخبار عن وقائع وأحدا  سبق نشــرها  ولــم تســ   إعاد العربية  

 فى الجريد  على إستيفائ ا . ية نتاجالعملية اإل 

ويتفق الكثيرون فى العربية على اشتقاق كلمة المجلة مــن ) جــال أو جــالء ل  

أى ظ ر ووضــح  ومن ــا جليــه المــر أى مــا ظ ــر علــى حقيقتــه  أى الخبــر اليقــين  

 والمجلة هنا بمعنى استجالء الحقيقة من العالم . 

تعريــف المجلــة بأن ــا مطبــو   ويمكن القول أنه بصفة عامة هناك أتفاقاً على 

ما يميز المجلة فى التعريفاا التى  ابرزمغلف يصدر دورياً ويتميز محتواه بالتنو   و

 أتفق علي ا الخبراء والدارسون هو أن ا مطبو  فى صفحاا داخل غالف . 

ه عن الصفحاا إخراجول يشترط فى الغالف إل أن يكون مميزاً فى شكله و 

ــة  وعــاد  مــا  ــة العالمــاا الداخلي ــورق ويحمــل بداي ــة مــن ال يكــون مــن نــو  مختلف
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والمعلوماا الخاصــة  سمواإلشاراا المميز  كمجلة عن غيرها من المجالا  مثل ال 

إلى اإلشاراا الخاصة بالموضوعاا والمحتوى  ةضافبال رقمه وتاريخه     اإلصدارب

 الصور  أو العناوين .  استخدامالداخلى للمجلة سواء ب

حي  ل تتيح   اإلصدارالخرى التى تميز المجلة أيضاً هى دورية والخاصية   

المجلة أن تصدر هذه الدورية عن أسبو  فقد تزيــد  إصدارالفنية لطباعة و  اإلمكانياا

عن ذلك   كالمجالا الش رية أو الريع سنوية أو الحولياا  ولكن ا ل تقل بحــال مــن 

 الحوال عن أسبو  . 

قة على ظ ور الجريد   وأن كان هناك خالف علــى وي رخ للمجلة بفتر  لح 

مطبوعاا سنوية أو شبه  إصدارتحديد البداية التاريخية للمجلة وموقع ا  إل أن فكر  

سنوية ظ را فى ألمانيا فى ن اية القرن السادس عشر ومنتصف القرن السابع عشر  

ن البدايــة لكن ا كانا عبــار  عــن تجميــع تــاريخى وسياســى للشــئون الوربيــة . ولكــ 

 .  1665الحقيقية للمجلة بوضع ا الحالى ظ را فى فرنسا عام 

وظ را المجلة فى العالم العربى وفى مصــر  وأن كــان ظ ورهــا قــد تــأخر  

أكثر من قرنين على ظ ور المجلة فى فرنســا  وأكثــر مــن ســتين عامــاً علــى معرفــة 

الطــبل مصر للصحف المطبوعة  وكانا أول مجلة فى مصر هــى مجلــة )يعســوب  

 .  1865التى صدرا فى عام 

 المجلة بوظائف هامة فى المجتم  منها :   وتقوم

 تقوم بوظيفة المكمل لألحدا  فى المجتمع  وتضع الحدا  فــى أبعادهــا  •

 الحقيقية . 

 تشارك المجالا فى الدعو  إلى إصالح المجتمع من كافة جوانبه .  •

تكــوين مجتمــع   أجــلالوطنية من    التجاهااالمجالا على تدعيم    أعدتس •

 متجانس . 
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تحتل المجلة مكان الكتاب لدى الكثير من القراء لما تحتويه مــن مقــالا  •

 متنوعة وأخبار وتحقيقاا وصور . 

 المجالا على تدعيم الروابط الثقافية بين القراء .  أعدتس •

فى كثيــر مــن المســائل القانونيــة   اإلرشادتقدم المجلة بوجه عام النصح و •

سرية والمنزلية وغيرها  وبذلك ف ى تقوم بدور المعلم قليــل والمالية وال 

التكاليف فضالً عن أن ــا تلعــب أيضــاً دور المعلــم للجم ــور فــى ميراثــه 

 الثقافى والحضارى  حي  تربط الجيل الحاضر بالجيل الذى سبقه . 

اا الشعوب الخرى وصــفات م وخصائصــ م إنجازتحيط المجلة قرائ ا ب •

 وأنماط حيات م . 

ضى المجلة أذواق الكثير من القراء  نظراً لن ــا ت ــتم بتقــديم اللــوان تر •

 المختلفة من التسلية والمعلوماا والفكار . 

تحيط المجلة القراء بالكتب الحديثة التى صــدرا أو نبــذ  صــغير  عن ــا   •

وكذا عن بقية أنوا  المعرفة المختلفة فــى الحيــا  كــالفنون والمســرحياا 

 والفالم وغيرها .

 أنـواع المجـالت : 

 ( م  حيث الدورية : 1)

 امــااهتمال تتنو  المجالا فــى مجموع ــا وتخصصــات ا بتنــو  الحاجــاا و

 والذواق والم ن  ولذلك فمن أكثر التقسيماا شيوعاً للمجالا :

 المجالت األسبوعية : 

وهى المجالا التى تصدر أسبوعيا فــى يــوم ثابــا ومعــروف لــدى جم ــور 

بتنــو   المجلة السبوعية العامة ا عامة وأخرى متخصصة وتتميزقرائ اومن ا مجال

 ا وتنو  المضمون  وهى ل تخاطب نوعاً معيناً من القراء  بل اتاماهتممادت ا وتعدد  

توجه إلى جماهير متنوعة  وإنما شأن ا شأن الجريد  اليومية تتوجه إلى جميع القــراء 
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ل أن تشــبع رغبــات م المختلفــة وتســت دف القــارئ العــام ولــيس المتخصــ  . وتحــاو

  م المتعدد  . اتاماهتمو

ف ى تخاطب جم وراً محدداً وبالتالى ف ى   المجلة السبوعية المتخصصةأما   

تميل إلى الموضوعاا المتخصصة التى ت م هذا الجم ور المحــدد مثــل مجلــة حــواء 

 النساء والكواكب الفنية ومجلة الذاعة والتليفزيون . 

 ة : المجالت الشهري

وهى المجالا التى تصدر مــر  كــل شــ رويغلب علي ــا الطــابع الثقاف ومن ــا 

ماهو عام أومتخصصوتتفق المجالا الثقافية الش رية العامة مع المجالا السبوعية 

العامة فى أن ا تخاطب أنواعاً مختلفــة مــن القــراء  م مــا تعــددا مســتويات م الثقافيــة 

ولكــن أهــم مــا   امــااهتمال المــاد   متعــدد   والعلمية والطبقية  ولــذلك ف ــى متنوعــة

يميزها عن المجالا السبوعية العامة هو العمــق الــذى تكتــب بــه موضــوعات ا مثــل 

مجلة ال الل القاهرية  ومجلة العربــى الكويتيــة  ومجلــة الدوحــة القطريــة  والفيصــل 

 السعودية . 

متخصصين فى أما المجالا الثقافية الش رية المتخصصة فترجع أساساً إلى ال 

مجــالا معينــة كالسياســة والقتصــاد والجتمــا  والثقافــة والفــن والدب والمســرح 

والسينما والمرأ   وغير ذلك من التخصصاا . وتتميــز مــاد  هــذه المجــالا بــالعمق 

والتخص   ونادراً ما ت ــتم بقضــايا أو موضــوعاا خــارج دائــر  تخصصــ ا  مثــل 

 رح فى مصر .مجلة الكاتب والثقافة والسينما والمس

 المجالت الفصلية:

وهى المجالا التى تصدر أربعة مراا سنويا مع بداية كل فصل من فصول 

السنة  وتتميز بالمقالا والدراساا المتخصصة مثل مجلة السياسة الدوليــة وغيرهــا 

 من المجالا العلمية المتخصصة.

 م  حيث المضمو :( 2)
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 :   اإلخباريةالمجالت  

تمد على نشر أخبار السبو  كل ا مكثفة فى صــفحاا وهى المجالا التى تع

ذلك  ويتم في ا مزج الــرأى بالحقيقــة  وتلــوين الخبــر بأســلوب شــديد   أمكنقليلة كلما  

تحديد أهــم موضــوعاا العــدد وخاصــة   أجلالجاذبية  ويعمل كل المحررين في ا من  

 موضو  الغالف الذى يتصدر المجلة . 

 المجالت المصورة : 

نــو  مــن المجــالا تلعــب الصــور الــدور الول  وتمثــل المرتبــة وفى هــذا ال 

الولى فى الهمية  بينما تحتل الماد  المرتبة الثانية فى الهمية  مثل ذلــك مجلــة 

 المصور وآخر ساعة.

 المجالت الملخصة : 

وهى المجالا التى تنشر بشكل مركــز المقــالا والتعليقــاا والموضــوعاا 

التــى تنشــر فــى المجــالا الخــرى العامــة والمتخصصــة الجاد  والخفيفــة والمســلية  

 المجـالت المتخصصـة : .

الصحافة مع ازدياد التعليم ومع التطوراا   أنتشاركان من الطبيعى أن يزداد  

التى واكبا العالم فى مختلف المجــالا السياســية والعلميــة والثقافيــة  ونشــأا لــدى 

 امــااهتمال افة أن تعبر عــن هــذه خاصة  وأصبح مطلوباً من الصح اااماهتمالقراء  

العامة التى تعمل الصحافة على التعبير عن ا  ومــن   امااهتمال إلى    ةأضافالخاصة   

الذاتيــة  حتياجــااال هنا ظ را الحاجة إلى وجود الصحافة المتخصصة التــى تتبنــى 

لدى القارئ . ف ى المجالا التى تتعدد أنواع ا بتعدد جم ورها الذى تخدمه  وتغطى 

 ضوعاا ذاا مضمون متخص  . مو

فالمجالا المتخصصة هى المجلــة أو الدوريــة  الســبوعية أوالشــ رية التــى  

القــراء بــالدب يتطلــب   اماهتمــ تعنى بجزئية ما أكثر تخصصاً فى فر  من الفرو   ف

وجــود صــحافة متخصصــة فــى الدب الفنــى بالشــعر والنقــد والقصــة وتتــابع أخبــار 
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اا الجديد  فى الحيا  الدبيــة  فقــد تعنــى المجلــة اإلصداروالمحافل الدبية والندواا  

القراء فــى التطلــع نحــو المعرفــة والســتزاد   اااماهتمالمتخصصة بجانب واحد من 

من ا  وهى ليسا صحافة للعامة أو للمجتمع كله وإنما هى قاصر  على قطــا  معــين 

افــة فــرو  من القراء  ومن الصعب حصر أنوا  التخصصاا إذ أنــه يتــوز  علــى ك

المعرفة  وكل فر  من هذه الفرو  يتفر  منه فرو  أصغر  وهــذه الفــرو  الصــغر 

  تولد جزيئاا أدق .

 المجالت المتخصصة :   ابرزوم  

 المجـالت النسائيـة : •

ملحوظ  وخاصــة  ازدهارمن المالحظ أن تلك المجالا تتمتع بنسبة توزيع و 

ور الحالة الذهنية للنساء قــد جعلــا هــذه ية جيد   كما أن تطإعالمأن ا تعتبر كدعامة  

اً كبيراً عن بعض ا البع   لقد أنقضى ع د المجالا اختالفالمجالا تتنو  وتختلف  

التى كانا تخاطب كافة فئاا الجماهير  ف ناك مجالا للفتا  الشابة ومجــالا للمــرأ  

أ  المتحرر  وأخرى لربة المنزل الم تمــة بشــئون منزل ــا  فصــالً عــن مجــالا للمــر

 النيقة  وما زال النطاق يتسع . 

وتتشابه الصحف والمجــالا النســائية فــى فنون ــا الصــحفية وتختلــف درجــة  

 القتصــاديةالماليــة و اإلمكانيــااالتباين فيما بين ــا مــن نــو  الطباعــة والــورق وفــق 

للصحيفة أو المجلة وعاد  ما تصدر المجلة النسائية شأن ا شأن المجالا والــدورياا 

صة عن دار صحفية ضخمة وتقدم المجالا النسائية ما ي م المرأ  فــى كافــة المتخص

المجالا سواء ما يتعلق بأناقت ا والزياء وتسريحاا الشعر أو تربية الطفل والمور 

ــديكور  ــة بال ــوعاا الخاص ــا  والموض ــب البي ــة وترتي ــالزواج والخطوب ــة ب الخاص

 اد الوجباا الغذائية . أعدوكيفية والتطريز وأشغال اإلبر   كذلك ما يتعلق بالمنزل 

ــوان  اســتخداموتتميــز المجــالا النســائية بــالتطور فــى فنــون الطباعــة و  الل

اً أساســياً  مــع تقــديم نمــاذج مــن النســاء العــامالا فــى اعتمادعلى الصور    عتمادوال 

 مختلف المجالا الفنية والعلمية والثقافية وما يتعلق بتربية الطفل والمواد التى تتسلى 
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ــراج ومســـابقاا الـــذكاء  ــراغ كالكلمـــاا المتقاطعـــة والبـ ــا فـــى أوقـــاا الفـ  ب ـ

 وغيرها . 

 المجالت الفنية والخاصة بالراديو والتليفزيو  : •

وهذا النو  من المجالا أثار فعالً الدهشة بما حققه من تقدم فــى وقــا غيــر  

ــد  ــع  وق ــر فــى مجــال التوزي ــى نصــيب كبي ــك المجــالا عل ــد أســتحوذا تل بعيــد  لق

تخصصا أساساً فى تقديم ومناقشة البرامج  وعمومــاً ف ــى ل ت ــتم كثيــراً بنقــد تلــك 

البرامج وتتنو  تلك البرامج  مما قد دفع بع  من هذه المجــالا إلــى توســيع نطــاق 

 مضمون ا  وبذا أصبحا بمثابة نو  من الصحافة المصور  . 

 اد عــدد المجــالا ها فى العالم بأكملــه  زأنتشارومع ظ ور الفنون المختلفة و 

الفنية  حي  تتسم هذه المجالا بأن ا عــاد  مجــالا يملك ــا م سســاا صــحفية تقــوم 

ها بجانب صحف ومجالا أخرى  وت تم بإبراز الجانــب الجمــالى مثــل نشــر إصدارب

صور الفنانين والفناناا  ومتابعة أخبارهم وإجراء الحادي  مع ــم  ومحاولــة إبــراز 

اء رغبة القراء وهم جم ور كبير من متوسطى الثقافــة  المالمح الشخصية في م إلرض

وهناك نو  آخر من الصحافة الفنية أكثر تخصصاً وجم وره مــن المثقفــين والفنــانين 

 والقراء الذين يسعون إلى تنمية ثقافت م الفنية . 

 مجـالت الشبـاب :  •

ــم   ــين أذواق  ــبى ب ــارب النس ــباب والتق ــة الش ــى ثقاف ــة ف ــوراا البالغ أن التط

علــى وضــع  أعدقتحام م البالغين بكل س ولة وبأسر  ممــا يجــب  كــل ذلــك ل يســ وأ

تتناسب مع هــ لء القــراء ذوى المطالــب المتضــاربة . ولــوحظ فــى الســنواا   أعدقو

الخير  النجاح الكبير الذى حققته المطبوعاا الخاصة بالشباب  والتى تتميز بجمــال 

علــق معظم ــا بالموضــة ونجــوم  ا ومعالجت ــا لمواضــيع خاصــة وإن كانــا تتإخراج

 الغناء والموسيقى الخفيفة . 
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 مجـالت األطفـال :  •

يتنو  جم ور الطفال وفقــاً لتقاليــد البيئــة والمجتمــع الــذى ينمــو فيــه الطفــل   

فأطفال العاصمة يختلفون عن أطفال المدينة الصغير   وه لء يختلفــون عــن أطفــال 

وطرق التعليم التى يتلقاها  وبالرغم من   جتماعيةال القرية وأطفال البادية وفقاً للحالة  

فى جم ور القراء فــإن هنــاك أشــياء مشــتركة تجــذب جم ــور   الختالفااوجود هذه  

الطفال  فصحافة الطفال م ما كان نو  دوريت ا من أسبوعية أو نصــف شــ رية أو 

أهم ــا ش رية تصدر فى دولة متقدمة أو نامية  ف ناك مالمح مشــتركة بين ــا جميعــاً  

ــى الصــور والرســوم و عتمــادال  الســلوب القصصــى المــدعم بالصــور   اســتخدامعل

وتنوع ا مع التركيز على شخصياا بعين ا  أو ما أصطلح على تسميته بالبطــال  أو 

 شخصياا تثير خيال الطفال .  اخترا  

صــحافة الطفــال  وظ ــرا دوريــاا   ازدهــراومع مطلع القــرن العشــرين   

ولد وأخرى البناا  بل تخصصا صحف الطفال تبعاً للسن  ومجالا متخصصة لأل

ف ناك مجالا لألطفال الصغار فى المرحلة الولى  وأخرى لألطفــال الــذين تتــراوح 

أعمارهم بــين الخامســة والثامنــة  وثالثــة لألطفــال الكبــار حتــى ســن الرابعــة عشــر   

مراا من الطفــال  وتنوعا فى تقديم موادها مثل المجالا التى تست وى محبى المغا

 أو المجالا ال زلية الضاحكة وتلك التى تثير خيال الطفال وتنمى مدارك م وآفاق م . 

اللوان على الغالف  وفى  استخداموتتميز صحافة الطفال بالحجم الصغير و 

أن ا أفضل من الصور  حي  ثبا   اعتبارالصفحاا الداخلية  وتستعين بالرسوم على  

 إخــراجال الطفال  وتشحذ مقدرت م الذهنية وتنمى مواهب م ويــتم أن الرسوم تثير خي

المجلــة دون تحديــد لألعمــد   وقــد يمــأل موضــو  برســومه صــفحة كاملــة  أو تقســم 

الحروف الكبير  حتــى يقرأهــا  استخدامالصفحة على عمودين أو على ثالثة  ويفضل 

 ى الطفال . الطفال بس ولة وتتنو  مواد المجلة وفقاً للمرحلة السنية لد
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 المجـالت الرياضيـة :  •

تعتبر المجالا الرياضية مــن أكثــر المجــالا المتخصصــة جماهيريــاً نظــراً  

قطاعــاا  ااامــ اهتملطبيعة الدور والوظيفة الذى تقوم بــه  وهــو دور يســتحوذ علــى 

 كبير  من الجم ور وهو جم ور الكثر  . 

ادى الرياضية وظ ور كر  النو أنتشارالمجالا الرياضية مع    أنتشاروقد بدأ   

القدم  وما لبثا أن تطورا فظ را المجالا التى تعنــى بشــئون الرياضــة وخاصــة 

 الضخم من الجماهير .  امهتماثناء المبارياا الرياضية ذاا ال 

ويتميــز فــن التحريــر فــى المجــالا الرياضــية عــن غيــره مــن التخصصــاا  

تعتبر المجــالا الرياضــية أكثــر الخرى  ف و أقرب أنوا  الصحافة إلى الجماهير  و

 اإلثــار فى المجالا الرياضية يغلب عليه  اإلخراجأنوا  الصحافة توزيعاً  لذلك فإن 

اللوان والصور والعناوين  نظراً لطبيعة الرياضة وما تثيره لدى الجماهير    استخدامب

 استخدامو فالعناوين بارز  والسلوب يتخلله بع  الكلماا العامية التى يف م ا العامة

الصور  أمر هام فى المجالا الرياضــية  والتعليــق مــن أهــم الفنــون الصــحفية التــى 

 يتطلع إلي ا القارئ .

 المجـالت الدينيـة : •

تشترك الصحف والمجالا الدينية فى أن ا جميعاً تستخدم الساليب الصحفية  

تستخدم  بأنواع ا المختلفة من مقال وتحقيق صحفى مصور وحدي  وتعليق وخبر كما

الصور والرسوم والعناوين والمســاحاا  استخدامالصحفى و  خراجالفنون المختلفة لإل

 لتخرج المجلة متكاملة فى فنون ا الصحفية .

 عالنــاااإل حي  يقل حجــم   عالناااإل ول تعتمد الصحافة الدينية كثيراً على 

هــو أن  كــا  الســبب فــى ذلــ فــى هــذه الصــحافة وأحيانــاً ل يكــون موجــوداً وربمــا 

الجمعياا والروابط والمنظماا الدينية التى  وراء هذه الصحافة ت ــدف إلــى أهــداف 

تربوية وتثقيفية وليس ل ا أهداف تجارية  خاصة أن الجمعياا والروابط والمنظماا 
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 إصــدارالتى تصدر مثل هذه الصــحافة تخصــ  نســبة مــن ميزانيت ــا لالنفــاق علــى 

أن هــذا النــو  مــن والسبب النانى  ا ورسالت ا . المجالا الدينية التى تعبر عن أهداف

التــى تتفــق مــع سياســة  عالنــاااإل الصحافة يريد أن يكسب ثقة القــارئ فــال يقــدم إل 

الصحيفة أو المجلة وهدف ا الــذى يقــوم علــى نشــر الــدين وتعاليمــه ونقــد الممارســاا 

 والسياساا التى تراها مخالفة الدين . 

 المجـالت العلميـة :  •

المجالا العلمية على وجه الخصو  بارتباط ا بطبيعة المجتمع الذى تتميز   

ومســتوى  الجتماعىالفراد وتنوع م الثقافى  وتبعاً للتطور  ااامهتمتنمو فيه تبعاً ل 

التقدم والتعليم  فالمجالا العلمية تعتبر بمثابــة إنعكــاس للتقــدم العلمــى والتكنولــوجى 

اا كلما كان هناك اكتشافو اختراعااوبحو  ووكلما كان هناك معاهد علمية وعلماء 

ضرور  لظ ور صحافة علمية تعبر عن تطور الحيــا  العلميــة وتنقــل أخبــار العلمــاء 

  م ونشر بحوث م .اختراعاتو

 م  وت تم بنشر العديــد مــن اختراعاتويعنى هذا النو  من المجالا بأبحا  العلماء و 

بحاث ا قاصــر  علــى البحــو  العلميــة المقالا المتخصصة فى مجال العلم ولم تكن أ

فمع تطــور التقــدم العلمــى تطــورا المجــالا   ختراعااوال   الكتشافااالتى تتناول  

 العلمية حتى أصبحا تقف على رأس المجالا المتخصصة فى العالم . 

وتتميز هذه المجالا بصدور أنوا  عديــد  ومتنوعــة مــن الــدورياا العلميــة  

ــن المطبوعــاا ــر م ــر الكثي ــالا  فيظ  ــاحثين وتنشــر مق ــم الب ــى ت  المتخصصــة الت

ف ــى مكتوبــة  الكاديميــةوموضوعاا علمية ل تقل فى أهميت ا عن الكتب والمراجع 

وفقاً لألسس والمناهج العلمية  يكتب ا خبراء وباحثون متخصصون  ومثل هــذا النــو  

المجالا  من المقالا يعتبر بالفعل أحد مصادر البح  العلمى  ويدخل فى هذا النو  

 التى تصدر عن الجامعاا والم سساا والجمعياا العلمية . 
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 :   االقتصاديةالمجـالت   •

هناك العديد من الدورياا والمجالا التجارية التــى ت ــتم بالقضــايا التجاريــة  

وتتسم بالجدية  وأحياناً ما تستخدم الرسوم البيانية والجداول  ولذلك فإن   القتصاديةو

تتميز بالبساطة  ول تحتاج إلى تلك   القتصاديةحفى فى الصحافة  الص  اإلخراجفنون  

الساليب التى تلجأ إلي ا النوا  الخرى من الصحافة  وتلجأ بع  الدورياا فى هذا 

فتنشــر الصــور  والكاريكــاتير  اإلخــراجالتخصــ  إلــى أن تكســر حــد  الجمــود فــى 

 والرسوم التعبيرية . 

يــة موضــو  عالماإل تــدخل فــى مواردهــا    القتصاديةوبدأا بع  المجالا   

غير اقتصادى كى تجذب مزيداً من القراء وتزيد من توزيع ا  وقــد تخصــ  بعــ  

المجالا صفحات ا لالقتصاد الدولى  وتبرزه مــن خــالل تعرضــ ا لقضــايا متنوعــة . 

ويكتب فى هذه المجالا متخصصون وأساتذ  جامعاا وكتاب ل م درايــة بالمعــارف 

 ارية .والتج القتصادية

 المجالت النقافية واألدبية :  •

بالرغم من أن جزء كبير من مضمون الصــحافة الدبيــة والفنيــة والموســيقية  

والمسرحية ينتمى إلى المجال التسجيلى  فإنه من المالحظ ارتباط ــا أيضــاً بصــحافة 

الحدا  والخبار بسبب ما تنشره من أحادي  فى النقد وأخبار وصــدى مــا تعرضــه 

ل أو تقدمه من فن  ولكن ا بقيــا كنــو  متميــز مــن الصــحافة ذاا الجم ــور من أعما

 المحدد . 

الصحفى ب ا نظراً لنوعية المــاد   اإلخراجوتتشابه الصحافة الدبية فى فنون  

التى تقدم ا للقراء  وهى ماد  أدبية خالصة ســواء كانــا قصــة أو قصــيد  وشــعر أو 

د  ما تقسم الصــفحة إلــى عمــودين  وتخلــو مسرحية أو مقالا نقدية أو تاريخية  وعا

إلى حــد كبيــر مــن الصــور والرســوم باســتثناء بعــ  المجــالا الحديثــة التــى تعنــى 

بالصور والرسوم التعبيرية خاصة عندما تنشر مقالا حول الترا  العربى فى أدابه 

 وفنونه المختلفة . 
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وفكــر  وبع  الصحف والمجالا تمزج الدب بالثقافاا المختلفة من فلســفة

ف ى تعنى بالماد  المكتوبة بــأقالم متخصصــين وبــاحثين فــى هــذه المجــالا وتتميــز 

المواد التى تنشرها بالعمق والبح   وتتنو  بين اآلداب الغربية المترجمــة والعمــال 

 الدبية العربية  كما تنشر ملخصاا للرسائل الجامعية . 

 مجـالت التسليـة :  •

 جــالا أوقــاا الفــراغ  ويصــنف ا تحــا هــذا ويطلــق علي ــا الــبع  أحيانــاً م 

يــة فــى أجــواء الحضــار  عالماإل التصــنيف  ف ــذه الصــحافة تمخضــا عن ــا الرغبــة 

 اإلنســانالست الكية  حي  تحتل السياحة ون اياا السبو  أهمية قصــوى فــى حيــا  

  القتصــادىهذا القطــا   استغاللالمعاصر  وكذلك تمخضا عن ا رغبة المعلنين فى 

ية محدد   ومن المالحظ أن هذه الصحافة إعالنستحواذ من خالله  على دعائم  وفى ال 

 تصدر بصفة ش رية وتبدو فى تطور وتقدم مضطرد . 

 المجالت الفكاهية الساخرة :  •

وهى التى تعتمد على الكاريكاتير والرسوم والمقالا الناقد  والتى ت تم بنقــد  

 اليوسف ومجلة صباح الخير .المظاهر السلبية فى المجتمع مثل مجلة روز 

ويطلق علي ا أحياناً مجالا ال روب من الواقــع  ومــن أوضــح مطبوعات ــا المجــالا 

الفكاهية الساخر  ذاا الرسوم الكاريكاتورية وكذلك الصحافة العاطفية  وهناك أيضاً 

التى تستغل حب   اإلثار الصحافة الجزئية المبتذلة والتى تتجدد دائماً  وهناك صحافة 

لســتطال  لــدى البســطاء لمعرفــة أخبــار النجــوم  فضــالً عــن الصــحافة التــى ت ــتم ا

بإستطال  النجوم والصحافة الخاصة بالطب الشعبى التــى ل تنبثــق مــن واقــع علمــى 

 بحا  ولكن ترجع إلى نو  معين من التطبيب .

 المجـالت التسجيليـة :  

لقراء متخصصين  هذا النو  من المجالا جم وره محدود  وهى توجه عاد    

الــذى ينتمــون إليــه   الجتمــاعىية عن الوســط الم نــى أو  إعالمإن ا تقدم ل م عناصر  
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وهى تقدم ل م أيضاً المعلوماا الفنية الالزمة لوجه نشاط م الذهنى أو الم نى . وقد 

اد هائلة  كما أن ا تتنو  فى مجالا أوجه النشاط البشــرى  أعدبلغا تلك المطبوعاا 

 بة مجمع تصب فيه العلوم المعاصر  . إن ا بمثا

المجالا العلمية التقليدية  التى تعتبر بمثابــة عنصــر   طارونجد داخل هذا اإل  

من عناصر الفكر الفلسفى والسياسى والدبى  وكذلك المجالا التى تعــالج مواضــيع 

ــن  ــط آخــر م ــاً  فضــالً عــن وجــود نم ــة المتخصصــة تخصصــاً رفيع الصــنائع الفني

تسجيلية ويتمثل فى المطبوعاا الرســمية الخاصــة بال يئــاا الحكوميــة المطبوعاا ال

 والدراساا التسجيلية المختلفة .  القتصاديةوالنصو  التشريعية و

والمجـالت السـياحية  وهنـا  أيضـاً المجـالت التـى   عـال اإلوهنا   مجالت   

 تصدرها المؤسسات والنقابات والهيئات والمجالت المدرسية . 

 الشكل والحجم:( م  حيث 3)

) مسـاحة الصـفحة ( فهنـا  عـدة أشـكال تصـدر  الشكل أو القط ومن حي    

وعاد  ترتبط بمقاساا الورق المســتخدم مثــل القطــع الكبيــر  مثــل مجلــة  بها المجلة 

ســم ل  ثــم 28×  40آخر ساعة  الذى يتساوى مــع قطــع الجريــد  النصــفى تقريبــاً ) 

ســم ل مثــل مجلــة 20×  28ا العربيــة )  القطع العادى الذى تصدر به معظم المجال

ســم ل مثــل مجلــة العربــى الكويتيــة 14×    20أقرأ  ثم القطع الصــغير ) الجيــب ل )  

 ومجلة ال الل المصرية . 

 األليكترونيةنانيا الصحافة 

 التعريف  :

هى منشور أليكترونــى دورى يحتــوى علــى الحــدا    الليكترونيةالصحافة  

وعاا عامة أو بموضوعاا ذاا طبيعة خاصة ، ويتم الجارية سواء المرتبطة بموض

 .اإلنترناقراءت ا من خالل ج از كمبيوتر  وغالباً ما تكون متاحة عبر شبكة 

ويطلق علي ا فى الدراساا الدبية والكتابــاا العربيــة مســمياا أخــرى مثــل 

 ،الليكترونيــةوالصــحافة الرقميــة والجريــد    الليكترونيــةالصحافة الفوريــة والنســخ  
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تحديداً فى معظم الكتاباا الجنبيــة إلــى تلــك  online journalismيشير تعبير 

المستقلة أى التى ليســا ل ــا عالقــة بشــكل أو بــأخر  الليكترونيةالصحف والمجالا  

 بصحف ورقية مطبوعة .

ويعرف ــا الــبع   بأن ــا الصــحف التــى يــتم إصــدارها ونشــرها علــى شــبكة 

ثابــة نســخ أو إصــداراا أليكترونيــة لصــحف سواء كانــا هــذه الصــحف بم  اإلنترنا

ــد ومجــالا  ــة ، أو كجرائ ــاا النســخ الورقي ورقيــة مطبوعــة أو مــوجز لهــم محتوي

أليكترونية ليسا ل ا إصــداراا عاديــة مطبوعــة علــى الــورق وتتضــمن مزيجــاً مــن 

 الرسائل اإلخبارية والقص  والمقالا والتعليقاا والصور والخدماا المرجعية .

لتكون وسيلة اتصال جماهيرية أضيفا إلى سابقات ا    الليكترونيةة وجاءا الصحاف

معتمد  على   الجتماعيةمن الوسائل الخرى ، وتاخذ دوراً م ماً فى الحيا   

التكنولوجيا الحديثة المتمثلة بالحاسوب الليكترونى والقمار الصناعية والشبكة  

لة اتصال حديثة ساعدا على  كوسي اإلنترنال ،  ف اإلنترنا ) بوتية المسما  العنك

خلق بيئة إعالمية ذاا خصائ  مختلفة تغيرا من خالل ا الدوار التقليدية للمرسل  

والمستقبل ، وأدا إلى ضرور  صياغة الرسائل التصالية بما يتفق وهذه البيئة ذاا  

 الوسائط المتعدد  . 

بياً وجودها عبر هــذا الــزمن القصــير نســ   الليكترونيةولقد رسخا الصحافة  

وأصــبح ل ــا تقاليــدها ومعاييرهــا الخاصــة ب ــا ، والكثــر أهميــة أن ــا اســتطاعا أن 

تستقطب جم وراً واسعاً على حساب جم ور الصحافة التقليدية ، هذا ما تعكسه العديد 

 من الم شراا من ا :

نزو  الصحف التقليدية ) المطبوعة ل إلى استعار  بعضاً من خصائ   •

لغر  المواكبة والمنافسة ، مثل النزعة نحو    ونيةالليكتروسماا الصحافة 

زياد  الماد  البصرية أو ما يسمى بالصحافة البصرية ، وكذلك طريقة تصميم  

من  اإلنترنا وإخراج الصحف التى باتا تشبه منظر صفحات ا الولى مواقع 

حي  الترتيب والمحتوى وأسلوب العر  ، إذا تستخدم بع  الصحف  
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شاراا لما تتضمنه الصفحاا الداخلية من مواضيع توضع أسلوب التنويه أو أ 

 فى مربعاا على الصفحة الولى . 

النمو ال ائل فى اعــداد الصــحف والمواقــع اإلخباريــة ذاا الصــلة علــى شــبكة  •

 وكذلك اعداد زوار وجم ور هذا النو  من الصحافة . اإلنترنا

  اإلنترناشبكة   أغلب وسائل اإلعالم والصحف التقليدية أنشأا ل ا مواقع على •

وتفسح ل م مساحاا   اإلنترنا وراحا تقدم موادها وخدمات ا لمستخدمى 

 واسعة ل ذا المر . 

 النشأ  والتطور : 

ــأ  الصــحافة   ــود نش ــةتع ــين م سســتى  الليكتروني ــر  تعــاون ب  BBCكثم

ــوريتى  ــتينغ أوث ــدنا برودكاس ــة وإندبن ــام  IBAاإلخباري ــة 1976ع ــمن خدم م  ض

 بينما  Ceefaxلخا  بالم سسة الولى ظ ر تحا اسم سيفاكس تلتكسا ، فالنظام ا

 . Oracleعرف نظام الم سسة الثانية باسم أوراكل 

ورغم عدم القدر  على التحديد الدقيق لتاريخ نشــوء أول صــحيفة أليكترونيــة 

فإنه يمكن القول أن صحيفة  هيلزنبورج داجبالد  السويدية هى الصحيفة الولــى فــى 

م ، وفــى عــام 1990عام  اإلنترناشرا أليكترونياً بالكامل على شبكة العالم والتى ن

أونالين أول صحيفة أليكترونية على شــبكة أمريكــا أوناليــن   م أنشأا شيكاغو1992

عــام   انطلق  اإلنترناالول على    الليكترونية،وبحسب كاواموتو فإن موقع الصحافة  

عة فلوريدا وهو موقــع بــالو م فى كلية الصحافة والتصال الجماهيرى فى جام1993

ــن  ــو أوناليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ألتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Palo Alto    م هو ألتو بالو ويكلى لتصبح 1994يناير   19وألحق به موقع أخر فى

 الصحيفة الولى التى تنشر بانتظام على الشبكة .

 الليكترونيــةوتعد هذه الصحيفة أول النماذج التى دخلــا صــناعة الصــحافة  

مجاناً فى الوليــاا المتحــد   اإلنترنار خدمة بطريقة كبير  ومتزايد  خاصة مع توفي

 اإلنترناوبالد العالم المتقدم بحي  أصبحا الصحافة جزءاً من تطور وتوزيع شبكة 

خــالل عــامى   اإلنترنــا، وبدأا غالبية الصــحف المريكيــة تتجــه إلــى النشــر عبــر  
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يــة م وزاد عدد الصحف اليومية المريكية التى أنشأا مواقع أليكترون1994-1995

فى  368م ثم إلى 1995صحيفة عام    115م إلى  1994صحيفة ن اية عام    60من  

 م .1996منتصف عام 

وتعد صحيفة  واشنطن بوسا  أول صحيفة أمريكية تنفذ مشروعاً كلف  

تنفيذه عشراا الماليين من الدولراا،يتضمن نشر  تعدها الصحيفة يعاد صياغت ا  

ة ، وأطلق على  جع وثائقية وإعالناا مبوبفى كل مر  تتغير في ا الحدا  مع مرا

اسم  الحبر الورقى  والذى كان بادر  لظ ور جيل جديد من الصحف  هذا المشرو  

التى تخلا للمر  الولى فى تاريخ ا عن الورق والحبار    الليكترونيةهى  الصحف 

عة فى  والنظام التقليدى للتحرير والقراء  لتستخدم ج از الحاسوب وإمكانياته الواس

 التوزيع عبر القاراا والدول بال حواجز أو قيود . 

ولم يكن هذا المشرو  الرائد سوى استجابة للتطوراا المتســارعة فــى ربــط 

 Multiتقنية الحاسوب مع تقنياا المعلوماا وظ ور نظم وسائط اإلعالم المتعــدد  

Media    المستخدمين  عمودياً وأفقياً واتسا  حجم  اإلنترناوما تحقق من تنام لشبكة

والمشتركين في ا داخل الولياا المتحد  ودول أخــرى عديــد  خصوصــاً فــى الغــرب 

والبدء قبل ذلك بتأسيس مواقع خاصة للمعلوماا ومن ا معوماا إخبارية متخصصــة 

 مثل الرياضة والعلوم وغير ذلك . 

م تمكنا صحيفتا لوموند وليبراسيون من الصدور بــدون أن 1997وفى عام   

ــتم عمل ــة بســبب اضــراب عمــال مطــابع الصــحف الباريســية ، ت ــة الطباعــة الورقي ي

لول مر  ،وتصــرفا إدارتــا التحريــر  اإلنترناالصحيفتان صدرتا على مواقع ا فى 

بشكل طبيعى وكمــا هــو الحــال اليــومى لإلصــدار الــورقى ، كمــا أشــارا المحطــاا 

يون عمل ــم بشــكل اإلذاعية لما نشرته الصحيفتان كما تفعل كل يوم ، ومارس الصحف

 اختالفى لحساســ م بــ أضــافطبيعى إل أن م شــعروا بضــرور  تقــديم شــىء جديــد و

 العالقة مع القارىء .

وتزايد التجاه فــى الصــحف علــى مســتوى العــالم إلــى التحــول إلــى النشــر   

صــحف فقــط  10م لم يكن هناك ســوى  1991الليكترونى بسرعة كبير  ، ففى عام  

م ،وقــد بلــغ 1996صــحيفة عــام  1600هذا العدد حتى بلغ   ،ثم تزايد  اإلنترناعلى  
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صحيفة على مستوى العــالم ، كمــا  4000 اإلنترنام على 2000عدد الصحف عام 

% من الصحف الكبير  والمتوسطة فى الولياا المتحد  المريكية قــد 99أن حوالى  

 .  اإلنترناوضعا صفحات ا على 

فقد تطور عبر ثــال  مراحــل   رنااإلنتأما بناء المحتوى اإلخبارى لصحافة  

 هى :

تعيد نشر معظم أو كل أو جزء من محتوى  اإلنترناكانا صحيفة   المرحلة األولى :

 الصحيفة الم وهذا النو  من الصحافة مازال سائداً .

يقوم الصحافيون بإعاد  انتاج بع  النصو  للتواءم مع مميزاا  المرحلة النانيـة :

غذيــة الــن  بــالروابط والشــاراا مــا ينشــر فــى الشــبكة وذلــك بت

 المرجعية وما إلى ذلك وهذا يمثل درجة متقدمة عن النو  الول .

 اإلنترنــافيقــوم الصــحافيون بانتــاج محتــوى خــا  بصــحيفة   أما المرحلة النالنـة :

يستوعبوا فيه تنظيماا النشر الشبكى ويطبقوا فيه الشكال الجديد  

 للتعبير عن الخبر.

العربيــة القصــير نســبياً يجــد أن ــا جــاءا فــى  الليكترونيةالصحافة  و المتتبع لتاريخ

، وكانا عبار  عن مواقع  اإلنترناالبداية كنقل لمحتوى الصحافة الورقية إلى شبكة 

للصحف الورقية ذات ا ، وكانا هذه الصحف تنشر جزءاً من محتواها الــورقى علــى 

ر  طويلة ولم تكــن هــذه الصــحف موقع ا الليكترونى ، وظلا هذه المواقع م ملة لفت

تنظر بجدية إلى مواقع ا ، ولم يكن هناك وعى لخصــائ  النشــر الليكترونــى علــى 

أنه ذو طبيعة مغاير  للنشر الورقى ، لذلك كانا هذه الصحافة تشكل نافذ  لجزء مــن 

 محتوى الصحيفة الورقى لمن يصعب عليه الحصول على الطبعة  الورقية .

كان التطور منصــباً علــى   الليكترونيةفة ت تم بمواقع ا  وحينما بدأا الصحا 

ة المحتوى الورقى ذاته والحفاظ على شكله فى الصحيفة ، ومن هنا ولــدا نســخ أتاح

توفير الصــحيفة بشــكل ا وإخراج ــا   أتاحاللصحيفة ذات ا ، تلك النسخ التى    pdfالـ  

 الورقى على موقع الصحيفة .

يــة للمــر  الولــى عبــر شــبكة إنترنــا فــى وتوافرا الصــحيفة اليوميــة العرب 

سبتمبر من ذلك  6م ، ونشرا صحيفة الشرق الوسط فى عددها الصادر فى 1995

م ســتكون 1995ســبتمبر  9العام خبراً على صفحت ا الولى أعلنا فيه أنه بدءاً مــن 
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موادها الصــحفية اليوميــة متــوافر  أليكترونيــاً للقــراء علــى شــكل صــور عبــر شــبكة 

 إنترنا .

هــى صــحيفة  اإلنترنــاوكانا الصحيفة العربية الثانيــة التــى تــوافرا علــى 

الن ار البيروتية التى أصدرا طبعة أليكترونية يومية خاصة بالشبكة بدءاً مــن الول 

م ثم تلت ا الحيا   والسفير اللبنانية فى نفس العام فى حين تعتبــر 1996من يناير عام  

 اإلنترنــاعلــى  الليكترونيــةتطلــق نســخت ا صحيفة  الجزير   أول صحيفة سعودية  

 م  .1997وذلك فى 

وتعتمد هذه الصحف فى بث ا للماد  الصحفية على تقنياا عد  متفاوتة ومختلفة ولكن 

أياً من هذه التقنياا المستخدمة لــم يرتــق بالصــحافة العربيــة إلــى مســتوى الصــحيفة 

 المتكاملة . الليكترونية

م قاصر  فى  2000حتى عام  اإلنترناى شبكة فقد كانا الصحافة العربية ف

استخدام أساليب وتكنولوجياا ومميزاا النشر الليكترونى ،ولم يتبلور إدراك كامل  

،وأن ا فى الحقيقة تمثل بداية مشرو  فى أطواره   الليكترونيةلطبيعة الصحيفة 

 الولى  

To go online  معظم هذه   كما أن ذهنية النشر الورقى مازالا هى السائد  فى

الصحف وأن غالبية هذه الصحف ل يتم تحديث ا على مدار الساعة، بل هى نسخة  

العربية إلى    الليكترونيةكربونية للصحيفة الورقية ، حي  تفتقر معظم الصحف 

خدمة البح  عن المعلوماا ول يوجد فى الكثير من ا أرشيف للمواد التى سبق  

 نشرها  . 

ل تتــوافر  اإلنترنــاربية القديمة المتوافر  على ويمكن القول أن الصحف الع 

، ولكن هى فى مجمل ا عبار  عــن تــوأم للصــحف   الليكترونيةفي ا شروط الصحيفة  

المطبوعة ، لذلك ف ى صحف عربية متــوافر  أليكترونيــاً وليســا صــحفاً أليكترونيــة 

مــع مزايــا أدا  إعالمية مختلفة عن الصــحيفة المطبوعــة وتج  الليكترونية،فالصحيفة  

العديد من وسائل اإلعالم الحديثة غير الموجود  فى الصحيفة المطبوعة ،  كالتفاعلية 

البح  والسترجا  والتخزين علــى وســائل  إمكانيةوالتحدي  المتواصل للمعلوماا و

 ة إلى الربط الليكترونى بين المواد المتعلقة ببعض ا .أضافأليكترونية مختلفة 
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ع أوسع من وسيلة اإلعالم الم ، كل هذا أجبر الصحافة وبالتالى أصبح الموق 

التى لم يكن ل ا حتى كادر مســتقل  الليكترونيةعلى التعامل بجدية أكبر مع  طبعت ا  

عن طبعت ا الورقية ، وكان التقنيون هم المسئولين عن الموقع الليكترونى للصــحيفة 

م لــتعلن عــن 2001مــايو  21فى   انطلقا، وفى هذا السياق ولدا جريد   إيالف  و

نفس ا كأول جريد  أليكترونية عربية ليســا مدعومــة بوســيلة إعــالم ســابقة ل ــا مثــل 

 .الصحف الورقية والقنواا الفضائية

ع  التقليدية الورقية بعدة سمات جعلتها محط   األليكترونيةوتتميز الصحافة   

 الكنير م  القراء هى :  اماهتم

 شيف وقاعد  معلوماا للصحفى فى كل وقا .أر الليكترونيةتوفر الصحافة   •

إلــى مقــر موحــد لجميــع العــاملين إنمــا يمكــن  الليكترونيةعدم حاجة الصحف   •

 بفريق عمل متفرق فى أنحاء العالم . الليكترونيةإصدار الصحف 

أن تتخطى الحــدود المحليــة والدوليــة وحــدود  الليكترونيةاستطاعا الصحافة  •

 القانون والرقابة .

 فى تلقى الخبار العاجلة وتضــمين الصــور وأفــالم الفيــديو ممــا يــدعم   السرعة •

 مصداقية الخبر .

بفــارق كبيــر عــن الصــحافة   اإلنترنــاسرعة وس ولة تــداول البيانــاا علــى   •

 الورقية التى يجب انتظارها حتى صباح اليوم التالى .

مليــة المشاركة المباشر  للقارىء فــى ع  إمكانية  الليكترونيةالصحافة    أتاحا •

 الليكترونيــةالتحرير من خالل التعليقاا التى توفرهــا الكثيــر مــن الصــحف 

للقراء بحي  يمكن للمشارك أن يكتب تعليقه على أى مقال أو موضو  ويقوم 

 بالنشر لنفسه فى نفس اللحظة .

 سرعة تحدي  وتعديل وتجديد الخبر الليكترونى . •

كن مــا أن يلتقيــا فــى التــو حدو  تفاعل مباشر بين القارىء والكاتب حي  يم •

 واللحظة معاً .
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 :  األليكترونيةأهمية الصحــف  

فرضــا وجودهــا علــى  الليكترونيــةقد ل يختلــف اثنــان علــى أن الصــحافة   

الساحة اإلعالمية العربية، بــل وأصــبحا مصــدراً رئيســياً للمعلومــاا والخبــار بــال 

عقــدين مــن الزمــان  ولكن ــا منافس ، والمثير أن هذه الوسيلة لم يكن ل ا وجــود قبــل 

استطاعا أن تحقق نمواً مطرداً على الساحة وتجتذب شرائح متنوعــة مــن الجم ــور 

ب ا مباشر  وذلك بعدما تحول المستخدم العادى إلى صانع ومحــرك ل ــذا   ارتبطالذى  

 التقدم .

مجموعــة مــن المميــزاا يــأتى فــى مقــدمت ا    الليكترونيــةوتمتلك الصــحافة  

ة لألحدا  وإجراء المقابالا مع الشخصياا ذاا الصــلة ب ــا بجانــب التغطية الخبري

التغطية اآلنية لألحدا  بالصوا والصور  من موقع الحد  ، وهناك مميزاا أخرى 

غيــر موجــود  بالصــحافة الورقيــة مثــل ســرعة تحــدي  الخبــار  وغــرف الدردشــة  

 وساحاا الحوار والمنتدياا .

ير فى الوسيلة اإلعالميــة والتــأثر ب ــا فــى واستطا  القارىء لول مر   التأث 

ذاا الوقا، لتقلب نظرياا اإلعالم التقليدية رأساً على عقب عنــدما يتحــول المرســل 

أهميــة بالغــة فــى  الليكترونيةإلى متلقى والعكس ، وفى وقا قصير أصبح للصحافة 

ــية و ــا  السياس ــةالحي ــاديةو الجتماعي ــرعة  القتص ــا  ،وبس ــواحى الحي ــتى ن ــى ش وف

أن تعبــر بالمعلومــة القــاراا  الليكترونيــةالتكنولوجيــا الحديثــة اســتطاعا الصــحافة 

ــول العـــــــــــــــــــالم  ــاا والحـــــــــــــــــــدود ليتحـــــــــــــــــ  والمحيطـــــــــــــــــ

إلى  كمبيوتر صغير  وليس إلى قرية صغير  كما تقول العبار  اإلعالمية الشــ ير  ، 

مى ، وأصبح هذا الكيان السحرى بمقدوره أن يشكل ويغير وي ثر فى الرأى العام العال

وحول القضايا المحلية إلى قضايا دولية ونقل الفكر والمعلومة والحد  والصور  فى 

 نفس ذاا اللحظة .

فــى وضــع معــايير جديــد  لممارســة م نــة  الليكترونيــةوســاهما الصــحافة  

الصحافة وخلقا مساحاا واسعة من الحرياا بشكل غير مسبوق بعدما تخطا فكر  

لعالمية ليصبح المش د اإلعالمى أكثر انفتاحــاً ويصــبح بس ولة إلى ا  اتج االمحلية و
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بمقدور اإلعالمى ايصــال صــوته لجم ــور غيــر محــدود مــن القــراء فــى شــتى بقــا  

 الر  .

وعندما تظ ر وسيلة إعالمية جديد  يقوم روادها عاد  بتقليد النمط الشائع فى 

ة التــى يســتغلون وسائل اإلعالم التى سبقت م قبل أن يقوموا بتطوير أنمــاط م الخاصــ 

 في ا القدراا الجديد  التى تضيف ا ل م الوسيلة اإلعالمية الجديد .

حد  هذا عندما ظ ر التليفزيون فقد كانا أخباره فــى البدايــة تقليــداً لخبــار 

الراديو الذى كان الوسيلة اإلعالمية السابقة له ، ولم يكن هناك فــرق بــين أن تســتمع 

تليفزيون سوى فى أنك ترى المذيع وهو يقرأ ،وبعد فتر  إلى الخبار فى الراديو أو ال

 المكانــاابدأ رواد العمل التليفزيونى تدريجياً فى اللتفاا إلى أهمية تفعيل وتطوير  

الفريد  والمميز  للتليفزيون كوسيلة إعالم ، فبدأ استخدام الصور  على نطــاق واســع 

تطــوير تحريــر الخبــر ليناســب لتوصيل المعلومة ،ونقل المشاهد إلى جو الحد  وتم  

 الكتابة للصور  المتحركة .

ول سيما فى العالم العربى ، فقد  الليكترونيةوحد  نفس المر مع الصحافة 

كانا بواكيرها الولى مجرد نسخ أليكترونية مــن الصــحف الورقيــة ف ــى تنشــر فــى 

السياســة نفس وقا نشر الصحيفة الورقية  وتحرر بنفس صياغت ا وتتحكم في ا نفس  

 التحريرية  وت دف فى الغلب إلى مخاطبة ذاا الجم ور .

فأصــبح ل ــا دوريــة   الليكترونيــةومع مرور سنواا قليلة تطورا الصحافة   

صدور مختلفة فى الغلب عن الصحف الورقيــة وطــورا جم ورهــا الخــا  الــذى 

جم ــور يحمل بالضرور  أجند  مختلفة ، وطورا سياســت ا التحريريــة تبعــاً لتغيــر ال

وطبيعته وعاداته ، وطورا تقنيات ا الخاصة مستفيد  من إمكانياا الكمبيوتر وشــبكة 

التى تجمع بين مميــزاا الصــحيفة والراديــو والكتــاب والتليفزيــون المحلــى   اإلنترنا

 والفضائياا .

بــذلك تســتخدم كــل وســائل اإلعــالم الســابقة   الليكترونيــةوصارا الصحافة  

ى ذلك كله ميز   التفاعلية  التــى تجعــل القــارىء شــريكاً إل  أضافابشكل متكامل ، و

إيجابياً فى العملية اإلعالمية إذ يمكنه دائماً أن يعلق مباشــر  علــى مــا يقــرأ  ليتحــول 

اإلعالم بحق إلى إعالم ذى اتجاهين ، فالصحفى يعلم القارىء بالمعلومة وهو يعلمــه 
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بــة جديــد  تتــيح للقــارىء أن  برأيه ، كما بدأا بع  الصحف الجنبية الشــ ير  تجر

يعيد تحرير الخبر علــى طريقتــه وينشــره عبــر صــفحاا موقع ــا الليكترونــى ليقــرأ 

 الجم ور ذاا الخبر بأكثر من صيغة . 

ــحافة   ــةأن الص ــر  الليكتروني ــيلة نش ــى وس ــالم ف  ــائل اإلع ــن وس ــيلة م وس

تــاريخ كالصحافة المطبوعــة والعالقــة بين مــا هــى عالقــة تكامــل وليســا صــرا  ، ف

ظ ور الوسائل اإلعالمية المختلفة ل يش د بظ ــور وســيلة تلغــى الخــرى أو تقضــى 

علي ا ولكن توجد منافسة فى أحيان أو تكامل فى أحيــان أخــرى وتحــاول كــل وســيلة 

والورقيــة ل تطــرد إحــداهما   الليكترونيــةتطوير نفس ا فنستطيع القول أن الصــحافة  

 الخرى. 

 :  كترونيةاألليخصائص الصحـافـــة  

علــى اختــراق الحــدود والقــاراا والــدول دون   الليكترونيــةقدر  الصحف   •

رقابة أو موانع أو رسوم ، بل وبشكل فورى ورخي  التكاليف وذلك عبر 

، وبذلك فإن صحفاً ورقية مغمور  باا بمقدورها أن تنــافس مــن   اإلنترنا

تقديم أشــكال  صحفاً دولية كبير  ،إذا تمكنا من  الليكترونيةخالل نسخت ا  

ونوعية جيد  من المضامين وخدماا متميز   ارسالتقنية متقدمة وم اراا 

 الليكترونيةسيعنى بالضرور  منح الصحف    اإلنترناعبر   رسال،ولن ال 

 صبغة عالمية بغ  النظر عن إمكانيات ا. 

النقل الفورى لألخبار ومتابعة التطوراا التى تطرأ علي ا مع قابلية تعــديل  •

  فى أى وقا ، ممــا جعل ــا تنــافس الوســائل اإلعالميــة الخــرى النصو

ــل باتــا الصــحف  ــون ، ب ــةكاإلذاعــة والتليفزي ــافس هــاتين   الليكتروني تن

الوسيلتين فى عنصر الفورية الــذى احتكرتــه وبــدأا تســبق حتــى القنــواا 

الفضائية التى تب  الخبار فى مواعيد ثابتة،بينما تنشر بع  الخبــار فــى 

 ثانية من وقو  الحد  . 30بعد أقل من  ليكترونيةال الصحف 

الحصول علــى إحصــاءاا دقيقــة   إمكانية  الليكترونيةتوفر تقنية الصحافة   •

،وتــوفر للصــحيفة م شــراا عــن   الليكترونيــةعن زوار مواقع الصــحيفة  
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اعداد قراءها وبع  المعلوماا عن م كما تمكن ا من التواصل مع م بشكل 

 مستمر .

فرصــة حفــظ أرشــيف أليكترونــى ســ ل  الليكترونيــةة تــوفر الصــحاف •

السترجا  غزير الماد  ،حي  يستطيع الزائر أو المســتخدم أن ينقــب عــن 

تفاصيل حد  ما أو يعود إلى مقالا قديمة بسرعة قياسية بمجرد أن يذكر 

اسم الموضو  الذى يريــد ليقــوم باحــ  أليكترونــى بتزويــده خــالل ثــوانى 

شر حول هذا الموضو  فى الموقع المعين فى فتــر  بقائمة تتضمن كل ما ن

 معينة .

أقل بكثيــر   اإلنترناالتكاليف المالية للب  الليكترونى للصحف عبر شبكة   •

مما هو مطلوب إلصدار صحيفة ورقية ، ف ى ل تحتاج إلى توفير المبانى 

والمطــابع والــورق ومســتلزماا الطباعــة و متطلبــاا التوزيــع والتســويق 

 بير من الموظفين والمحررين والعمال .والعدد الك

إلى التمويل من خالل اإلعالنــاا ، وقــد  الليكترونيةلجوء معظم الصحف  •

المسمى  الليكترونيةأصبح اإلعالن المتكرر على كل صفحة فى الصحيفة 

هو مصدر الدخل الرئيســى ل ــذه الصــحف ،    Bannerبإعالن اليافطة   

ى العــالم أكثــر بأربعــة أضــعاف فحصة الصحف من اإلعالناا على مستو

 . اإلنترناحصة التليفزيون و

 Feed Backعملية رجع الصدى   الليكترونيةمنحا تقنياا الصحافة  •

إمكانياا حقيقية لــم تكــن متــوفر  مــن قبــل بوســائل اإلعــالم ، وخصوصــاً 

بالنسبة للصحافة ،وباا الحدي  ممكناً عن تفاعل بين الصحف والقراء بعد 

ة محدود  وهامشية طيلة عمر الصحافة الورقية ، ويمكن أن أن ظلا العالق

حقول خاصة فى شتى الصفحاا   الليكترونيةيجد متصفح مواقع الصحف  

تتضمن الطلب مــن القــارىء أن يبــدى رأيــاً حــول الموضــو  المنشــور أو 

يكتب تعليقاً عليه ، وفى حالة قيام المستخدم بذلك سيظ ر تعليقه فوراً على 

حي  يصبح بإمكان المستخدمين فى أى مكان الطال  عليه   موقع الصحيفة
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بطبيعة الحال رسائل القراء التى تنشر فوريــاً علــى  مكانية، وتشمل هذه اإل 

 . الليكترونيةصفحاا الصحيفة 

واقعاً م نيــاً جديــداً فيمــا يتعلــق بالصــحفيين   الليكترونيةفرضا الصحافة   •

طلوب مــن الصــحفى المعاصــر وإمكانيات م وشروط عمل م ، فقد أصبح الم

أن يكون ملماً باإلمكانيــاا التقنيــة وبشــروط الكتابــة لإلنترنــا وللصــحافة 

كوسيلة تجمــع بــين نمــط الصــحافة ونمــط التليفزيــون المرئــى   الليكترونية

ونمط الحاسوب ، وأن يضع فى اعتباره أيضاً عالمية هــذه الوســيلة وســعة 

 ها .أنتشار

 :األليكترونيةأنواع الصحف 

 :  اإلنترنايوجد نوعان من الصحف على شبكة  

 : On-Line Newspaperالكاملة  الليكترونيةالصحف  -1

وهى صحف قائمة بذات ا وإن كانا تحمل اســم الصــحيفة الورقيــة  ويمتــاز  

 ها :ابرزبعة سماا  الليكترونيةهذا النو  من الصحف 

ورقية تقديم ا ، ية ل تستطيع الصحيفة الأضافتقديم خدماا صحفية وإعالمية  •

وتكنولوجيــا الــن  الفـــائق  اإلنترنــاوتتيح ــا الطبيعــة الخاصــة بشـــبكة 

Hypertext   ة ضافكخدماا البح  داخل الصحيفة أو فى شبكة الويب بال

 إلى خدماا الربط بالمواقع الخرى وخدماا الرد الفورى والرشيف .

ة الورقيــة مــن تقديم نفس الخدماا اإلعالمية والصحفية التى تقدم ا الصــحيف •

 أخبار وتقارير وأحدا  وصور وغيرها .

 النصية والصوتية . Multimediaتقديم خدماا الوسائط المتعدد   •

 من الصحف الورقية : الليكترونيةالنسخ  -2

ويقصد ب ا مواقع الصحف الورقية على الشبكة والتى تقصر خــدمات ا علــى  

لخــدماا المتصــلة تقديم كل أو بع  مضمون الصحيفة الورقية  مع بعــ  ا

بالصحيفة الورقية ، كخدمة الشــتراك فــى الصــحيفة الورقيــة وخدمــة تقــديم 

 اإلعالناا والربط بالمواقع الخرى .
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ــحف  ــاحثين الص ــ  الب ــم بع ــةويقس ــا  الليكتروني ــتقالليت ا أو تبعيت  ــدى اس ــاً لم تبع

 :لم سساا إعالمية قائمة  والتى اسماها  المواقع اإلعالمية التكميلية إلى 

النشر الصحفى الموازى : وفيه يكون النشر الليكترونــى موازيــاً كاملــة مــن  •

 الصحيفة المطبوعة باستثناء المواد اإلعالنية .

النشر الصحفى الجزئى : وفيــه تقــوم الصــحف المطبوعــة بنشــر أجــزاء مــن  •

،ويعمــد إلــى هــذا النــو  بعــ    الليكترونيــةموادها الصــحفية عبــر الشــبكة  

 ويج النسخ المطبوعة من إصدارات م .الناشرين ب دف تر

ــل ب ــذين النــوعين مــن الصــحف المواقــع اإلخباريــة التــى تملك ــا  ويتص

الم سساا اإلعالميــة اإلذاعيــة والتليفزيونيــة كالفضــائياا اإلخباريــة  العربيــة  والـــ 

BBC    والـCNN   ونحوها ، وتتسم مثــل هــذه المواقــع عــاد  بعــدد مــن المواصــفاا

سسة اإلعالمية التى تتكامل مع ا وتدعم دورها ورسالت ا ، وإعاد  من ا، الترويج للم 

انتاج المحتوى الذى تقدمــه الم سســة الم بشــكل أخــر لتحقيــق الغايــة المنشــود  مــن 

 الرسالة .

وغالباً فإن هذا الشكل من الصحف ل ينتج أو ينشر ماد  إعالمية أو صحفية  

 ضيق غير رئيسى .غير منتجة فى م سسات ا الصلية إل فى نطاق 

 النشر الصحفى اإلليكتروني الخا  :  •

أصل مطبــو   الليكترونيةوفى هذا النو  ل يكون للماد  الصحفية المنشور  

فقــط ، وهــو مــا  اإلنترنــا، حي  تظ ر الصحيفة بشكل مباشر من خالل النشر عبر 

وطرق التى تصدر مستقلة على الشبكة فى إدارت ا  الليكترونيةيصدق على الصحف 

  تنفيذها .
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 الفصل النالث 

العامل البشرى ومفتاأ الصحافة  

 الحدينة 
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 تم يــــــــــــــــــــــــــد 

 اده عدالصحفى وكيفية إ  

 مواصفاا الصحفى الناجح 

 التدريب الم نى للصحفيين

 المشتغلون بالعمل الصحفى:

 ةالصحيفتغلون فى الج از التحريرى بأول: المش     

 ى بالصحيفةاإلخراجثانيا: المشتغلون فى الج از      

 والتحرير بالصحف اإلدار مجالس     

 أخالقياا العمل الصحفى 
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  تمهيـــد:

كمــا كــان بالنســبة العامل البشرى عامل م م للغايــة فــى صــحافة اليــوم  يعتبر

العلميــة  ختراعــااال لصحافة المس  ول ينق  من قدر  العمل أو الموهبة مواكــب 

الحديثة التى تجد التطبيق العملى ل ا فى مجال الصحافة .فالصــحفى كــان ومــا يــزال 

وسوف يظل دائماً ي دى دوره الحضارى النابع مــن موهبتــه الخارقــة وفكــره الثاقــب 

 وثقافته وحركته المستمر  التى بدون ا جميعاً ل يمكن أن يتم العمل . 

ة الحديثة  فالبــد مــن وضــع المنــدوب أوالمخبــر فالصحفى هو مفتاح الصحاف 

الحساس بطبيعته فى قسم الخبار لنه يملــك الحاســة المناســبة  والمحقــق أوالمحــرر 

يق الصحفى حتى يمكن أن يكون نتاج عمله هو التحقالمناسب لطبيعة العمل فى ميدان  

المحررفــى يق الذى ي دى دوره ال ام للمجتمع والصحيفة وله هو نفسه  أى التحقهذا  

تطلق على الصــحفيين  وإن ذلــك كلــه يتطلــب   اسماءيقاا الصحفية  وكل ا  التحققسم  

بطبيعة الحال أن تتوافر فى هذا الصحفى عد  شروط معينة قبل أن تتوافر فــى غيــره 

 من أعضاء الصحيفة أو المجلة  وأن تكون هناك عد  فروق بينه وبين ه لء . 

بد أن يتكامل فى خطوط مستقيمة تنت ى عنــد فالعمل فى الجريد  أو المجلة ل  

مركز مشترك هو رئيس التحرير  وقد تكون صلة ر ســاء القســام بــرئيس التحريــر 

أحياناً مباشر  وأحياناً تكون بواسطة مــدير تحريــر أو أمــين ســر التحريــر أو مجلــس 

ين تحرير يضم ر ساء القسام  يشكل كل واحد من م العقــل المفكــر لقســمه  ومحــرر

وهكذا يصبح العمل فى الجريد  قائماً على المخبــرين برين وعناصر القسم الفنى  ومخ

والمحررين ور ساء القسام وأمين ســر التحريــر أوســكرتير تحريرتنفيــذى أو مــدير 

 التحرير ثم رئيس التحرير . 
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  اده:عدلالصحفى وكيفية  

ة   الــرأى العــام ليصــبح ســلطأعدســ المكــون الرئيســى ل دور الصــحافة  يعــد

المحاسبة والرقابة  فــالرأى العــام صــاحب الســلطة ولــيس الصــحفى  وإذا كــان علــى 

الصحفى أن يخدم المجتمع فإن هذا الدور أخالقى فى الدرجة الولى إذ على الصحفى 

أل يسمح لنفسه بأنه يتالعب بالرأى العام ويقوده إلى حي  يريــد هــو  فالصــحف فــى 

الوسيلة التى يمارس بواسطت ا الــرأى العــام العالم المتقدم تحر  على أن تكون هى 

للســلطة  وتصــنع نفســ ا فــى خدمتــه لممارســة رقابــة علــى الحكــم والحكومــة  وهــى 

  ا لنظام محاسبة ذاتى . أجلمسئولية تدرك ا الصحف جيداً وتخضع نفس ا من 

وثمة نظرياا وآراء متعدد  عن دور الصحفى وأصحاب الصحف فى النظام 

بدو أن م مة الصحفى ل تزال غير معروفة كفاية حتى من بع  الديمقراطى  ولكن ي

الصحفيين . أن للصحفى دورين فــى المجتمــع همــا الخدمــة والقيــاد   فالشــفافية لــدى 

الصحفى تبدأ من خطوته الولى أى بخدمــة المجتمــع  ذلــك بأنــه إمــا يخــدم المجتمــع 

 . اإلطالقى على معالبصدق وأستقامة فيصبح قائداً له أو ل وجود لصحفى ول إل 

وشخصية الفرد الباحــ  عــن الحقيقــة     ويتساءل البعض ع  ماهية الصحفى

لكشف ا ونشرها  فقد أصبح اآلن الخطاط عضو نقابة الصحفيين والمصحح والمراجع 

أصبحوا أيضاً صــحفيين  أكثــر  عالناااإل عضو نقابة صحفيين  وبع  العاملين فى 

يطالبون بعضوية نقابة الصحفيين  وكــذلك   الصحفية  اإلدار من ذلك أن بع  رجال  

اا  فجميع العاملين الستعالمفى اإلذاعة والتليفزيون ومصلحة    عالماإل بع  رجال  

فى الصحف من سعا  وموظفين وإداريين وم نيين يتقاضون اآلن بدل طبيعــة العمــل 

 الصحفى الذى طالبا به نقابة الصحفيين الم سساا الصحفية . 

النظر فى الكثير  إعاد لقرن الحادى والعشرين المر يتطلب ونحن فى بداية ا 

اد الصــحفى اآلن  فالصــحفى أعــدهــا وأكثرهــا إلحاحــاً كيفيــة  ابرزمن القضــايا ومــن  

الحدي  لبد أن يتخرج من دراسة كلية ت هله لذلك وقد يطالب البع  بتعديل مناهج 

معــزل عمــا وصــلا إليــه وأقسام ا المختلفة  فخريج الكلية لن يعــيش ب  عالماإل كلياا  
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الصــحف فــى بلــده مــن تقــدم تكنولــوجى . وهنــاك وقفــة أخــرى مطلوبــة مــن معاهــد 

اد الصحف ضمن مــواد الدراســة . أعدالتكنولوجيا فى مصر فتطالبه بإدخال ماكيناا 

ــئون  التحــقولســيما إذا  ــة الجريد .ويقصــد بالش ــئون الخارجي ــى قســم الش بالعمــل ف

نوعين من العمل الصحفى الول يتعلــق بالقســام   إلى  اإلشار الخارجية فى الصحف  

الخارجية فى الجرائد والمجالا  والثانى يتعلق بالجرائد والمجالا المتخصصة فــى 

الشئون الخارجية  وفى الحالتين فإن عمل الشئون الخارجية فى الصحيفة يقوم بمتابعة 

ى تتنــاول الشــئون اد المواد الصحفية التــ أعدالحدا  الجارية على الصعيد الدولى  و

 الخارجية للنشر فى الصحيفة .

وأن يكــون معلمــاً لنــاس   الســتعدادولبد على الصحفى أن يملــك الموهبــة و

ــاً  ــاً بتطـــوير ثقافتـــه دائمـ ــأثر بـــه ويـــ ثر فيـــه  ومطالبـ ــام يتـ ــاً للـــرأى العـ  وموج ـ

ماليــة ســنوية  ااالتزامــ وتزايد قراءته .ويتطلب ذلــك كلــه مــن دور الصــحف تحديــد 

نة والتجديد  مع العمل على وضع نظم شــ رية ونصــف ســنوية وســنوية لتقيــيم للصيا

العمل وحساب العائد والخارج لتحديد موقف اآللا مالياً  وذلك حتــى يكــون ال ــدف 

إلــى ترجمــة الكتــب  ةضــافبال ماليــاً وأقتصــادياً إلــى جانــب أنــه تعليمــى وحضــارى  

يب علــى أن تكــون بللغــة اد نشــراا دوريــة جانــب التــدرأعــدالمتخصصة فى ذلك  و

 العربية تيسيراً للعاملين لرفع كفاء  العاملين بالصحف . 

ويطالب الوضع لرفع كفاء  العاملين فــى المجــال الصــحفى بضــرور  وضــع  

ة مصــانع لتجميــع اقامدستور عمل على اآللا الحديثة للتعامل مع ا  مع العمل على 

ا العالمية  وهذا هو الكثر ربحاً على ل ذا مع الشركا  اإلمكانيااهذه اآللا وتوفير  

 المدى الطويل .

  مواصفات الصحفى الناجح:

مكــن م تجــارب م مــن إســتخال  مجموعــة مــن  عالماإل ثمة خبراء فى مجال  

اد أعدية  للعاملين فى هذا المجال وكيفية عالماإل المفاهيم والمبادئ المتعلقة باإلستقامة  
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 اللتــزاممــل ب ــذه الم نــة مــن خــالل ضــرور   الصحفى الناجح وتدريبــه وتأهيلــه للع

 :  بمجموعة من المعايير والمواصفاا هى

 الموهبـة : •

والموهبة هنا تحتاج ا جميع خطواا تنفيــذ العمــل الصــحفى أبتــداء مــن أول 

خطو  حتى آخر خطو   ولكن هناك خطواا معينة يمكن أن تحل محل الموهبة عــد  

حيط العمل والثقافة العامة والخاصة  وحتــى أو النفوذ فى م تصالاال أشياء أخرى ك

 المتاحة . اإلمكانياا

 اللمــامولبد أن تتوافر لدى الصــحفى الموهبــة المطلوبــة  التــى تمكنــه مــن  

والتــى تتمثــل فــى فــى جميــع خطــواا  نتشارال بالتغيراا ويجد طريقه نحو النجاح و

ــل  ــحفى وأن يمعالمــ اإل العم ــر الص ــاط الخب ــة ألتق ــك حاس ــاا ى  وأن يمل ــك مقوم ل

أستخال  موضوعاا صحفية من مصادر متنوعــة  مــع ســعيه الــدائم نحــو التجديــد 

فى تحقيقاته  بعيداً عن الرتابة اليومية  التى تــ دى إلــى الملــل  فضــالً عــن   بتكارال و

تمتعه بالم ار  الصحفية فى الكتابة والذوق الدبى الرفيع الذى يصل بســ ولة ويســر 

  ا .  اختراعلخبار وإلى القراء وعدم أختالق ا

 المعايشة الصحفية لألحداث واألنباء : •

بمعنى أن يعيش  الصحفى يومه كله  وهو يتابع كــل مــا حولــه أو يســمعه أو 

يشاهده أو يطالعه  بكل ذهن معد لستقبال ما يمكن اســتقباله مــن معلومــاا يمكــن أن 

هــى عليــه  وأل  يصلح بعض ا موضوعاً . إن ا شئ يلى الموهبة فى الهمية  وتعتمــد

علــى جميــع  الطــال  أصــبحا موهبــة تعمــل مــن فــراغ  والمقصــود مــن المعايشــة 

الصحف اليومية وكذلك المجالا الســبوعية والشــ رية وغيرهــا إلــى جانــب الكتــب 

إلــى بــرامج اإلذاعــة ومشــاهد  التليفزيــون والســينما   ســتما  ال المختلفــة  فضــالً عــن 

اا المختلفة . إن ذلك كله يجب أن يجد منه وحضور الندواا والمحاضراا والمناقش

 ذهناً صافياً قادر على تمييز النبأ ال ام من التافه . 
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والمجتمع بشكل دائم عرضة للتغير والتطور بسرعة هائلة  وبــنفس الســرعة 

واليوميــة لــذا  الجتماعيةها أكثر الم ن التصاقاً بالحيا  اعتبارتتطور م نة الصحافة ب

بكل هذه التغيراا حتــى يضــمن لتحقيقاتــه صــدى واســع   اللمام  فعلى الصحفى دائماً 

 لدى الفراد .  نتشارال 

 عشق المهنة: •

وقد ل يتأتى هذا إل من خالل دراســته     يعشق م نتهولبد على الصحفى أن  

لفنون الصحافة  من حي  كيفية الحصول على الخبار ووســائل عرضــ ا  وأســاليب 

تقاء الخبر  بشرط ال يتعار  مع القيم والذوق السليم صياغت ا مع ألمامه بمقاييس أن

. 

 النقافة العامة :  •

فالثقافة العامة المتشعبة مطلوبة  ولكن هذا ل يمنع أن يميل الصحفى بطبيعته 

المبدئيــة بــبع  جوانــب  اإلحاطــةإلى الكتابة فى أحد موضوعات ا  مــع عــدم إهمــال 

ــة الخــرى .  ــه وفكــره ويمــارس الصــحفى دوره الحضــاالثقاف رى مــن خــالل موهبت

وحركته وثقافته الواسعة  لذا لبد أن يتمتــع بخيــال خصــب  وتتولــد لديــه مــن خــالل 

على كل ما هو جديــد فــى المكتبــة  الطال  أرتباطه بالقراء مواد صحفية ل ا شأن ا  و

الصحفية  حتى يستطع تكوين فكر أكثر عمقاً  ويصل إلى المجــال التنفيــذى للتحقيــق  

 فن التعامل مع اآلخرين .  وأن يجيد

 إنساناً مثقفــاً  بقــدر ل بــأس بــه مــن الثقافــة   فالصحفى عموماً ينبغى أن يكون

العامة  وذلك لن ج له قد يشكل أحياناً خطر عليه إلــى حــد كبيــر  فالج ــل قــد يكبــل 

الصحفى الجاهل  استخدامحرية ضمير الصحفى من حي  ل يدرى  ومن اليسير جداً 

للمساهمة فى ارتكاب أبشع الجــرائم . وممــا يزيــد خطــور  الصــحفى  دون وعى منه 

ماليين النــاس علــى الصــحافة فــى تكــوين ثقــافت م   اعتمادالجاهل فى العصر الحدي   

والعلمية  أو فى اطالع م على آخر التطوراا فى هذه  القتصاديةالدبية والسياسية و
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ليــة والدوليــة .فالصــحافة هــى الميادين  وكذلك فى بلور  رأي م نحــو المشــكالا المح

طبقاتــه  فالجمــاهير كمــا هــو مالحــظ  اخــتالفالمدرسة الشعبية لفراد المجتمع على 

متعطشة دائماً إلى المعرفة وإلى زياد  معلومات ا العامة  وهى غالبــاً مــا تعتمــد علــى 

 الصحافة فى هذا الشأن .

 :نقة بالنفسالالصدق و •

من قول الحقيقة كاملة  ولكن عليه فى ف ناك ظروف ل تمكن الصحفى أحياناً  

كل الظــروف أن يكــون صــادقاً مــع نفســه  محترمــاً لعقــول قرائــه وإن لــم يملــك كــل 

 المعطياا .

 عتزاز بالكرامة:اال •

ومن الم م أن يكون الصحفى كــذلك معتــز بكرامتــه  وأل يلجــأ إلــى أســلوب 

لصحفية  وأن يتأكد نشر موضوعاته حتى ل يفقد هيبته ا  أجلوالتنازلا من    اللحاح

من أن الخبر الصالح هو الذى يفــر  ذاتــه للنشــر وأن الصــحفى النــاجح هــو الــذى 

 يفر  نفسه على الجريد  بعمله الجاد وموهبته الصلية .

 :الصحفى الحمـاس   •

لبد على الصحفى أن يحب عمله إلى حد العشق  ويجب أن يدفعه هذا الحب 

ال اوى المتحمس يدفعه حبــه ل وايتــه أن يقــدم حتماً على أن يقبل عليه  لن الصحفى 

 .  بتكارال أحسن ما عنده دائماً وأن يجدد ويحاول 

 :  الصبر والجلد وتحمل المسئولية •

ذلك أنه لبد للصحفى أن يتمتع بفضيلة الصبر والجلد وأن تكون لديه الرغبة 

 فى أو حملــةالقراء بأكثر من خبر  فالبد أن يمتد الخبر لتحقيــق صــح  امدادالقوية فى  

ماد  تحقيق  هذا فضــالً عــن موهبتــه علــى معرفــة  استكمالصحفية وينبغى أن يقوم ب

 الشياء التى ت م القراء . 

 التعاطف والفهم : •
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ى فــى الحقــائق التــى يســتند اإلنســان امهتمــ اللذان يمكنان من ر ية عناصر ال 

 إلي ا فى كتابته  والتى تجعل من كتاباته مقبول لدى القراء . 

 :وسرعة البديهةوافر صفات المالحظة  ت •

  لكى يعطى القراء الثقة فى كتابته تماماً . والتغلغل والمعاصر 

 :الصحفية السليمة قدرة على الكتابة ال •

ويعتبــر الصــحفى بمثابــة فنــان تحكمــه القــراء    اماهتمــ يمكن أن يحتفظ ب  حتى

جعــل الحقــائق  دورية الصحيفة وحدودها الزمنية فضالً عن أنــه المســئول الول عــن

ذاا القيمة الفعالة فى متناول الجماهير  وتبرز موهبته الصحفية فى مدى قدرته على 

الكتابة و سد الفجو  العميقة بين رجل الشار  والمتخص   ويتحقق ذلك مــن خــالل 

بكافة الفنون الصحفية حتى يضمن للخبــر حيويتــه وعــدم جمــوده أو تعقيــده   الستعانة

 الساليب الدرامية المشوقة  فى الكتابة . واللجوء إلى استعمال 

 الشجاعة :  •

شــئ مفيــد للنــاس    إنتــاجوهى ضرورية فالصــحفى الــذى يخــاف ل يســتطيع  

والشجاعة أساسية لمواج ة الضغوط السياســية والماليــة وخصوصــاً عنــدما تتعــر  

 حيا  الصحفى أو مصالحه الشخصية للخطر . 

 : النفسى التواز    •

ن متوازناً موضعياً  ملماً بكل التفاصيل  والتوازن كما فعلى الصحفى أن يكو

يرى الكثيرون هو مقياس الحتــراف  وعجــز الصــحفى عــن اإلنصــاف يفــوا عليــه 

الب بعر  صور  الحــد  كاملــة وعــدم فرصة الحتراف  لذلك فالصحفى دائماً مط

 خفاء أى عنصر من ا . ا

 التواض  : •

هــو  عــالمل ــدف الن ــائى لإلوالتواضع ضرورى بالنسبة لى صــحفى  لن ا

خدمة المجتمع وليس صاحب الصحيفة ول أصــحاب المصــالح المتعلقــة ب ــا  وعلــى 
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بالخطــاء  العترافالصحفى فى هذا المجال تحاشى التكبر وحب الذاا  وهذا يعنى 

ونشر الردود والتصويباا  الخطاء إلى القراء  والكتابــة إلــي م أحيانــاً بلباقــة وعقــل 

إلي م إذا كان ذلك ضرورياً  وفعل ذلك علناً عند الحاجــة  ويتطلــب   تذارالعمتفتح  و

 الصحفية . ااالتزامذلك كله من دور الصحف تحديد 

 التدريب المهنى للصحفيي  :

لم تعد الصحافة فى القرن الحادى والعشرين مجرد م نــة يحترف ــا مجموعــة 

ى الموهبــة التــى تختلــف مــن إل ةأضافمن ال وا  فقط  بل أصبحا علماً وتدريباً وفناً 

 شخ  لخر . 

ية تتأتى من بداية ما يكتبه المحرر اإلقناعومما ل شك فيه أن قدر  الصحافة  

اد الصحفى أو رجل أعدالصحفى أو الكاتب الصحفى أو ما يرسمه فنان الكاريكاتير ف

ى تحقيق التأثير المطلــوب علــ  أجلعموماً بشكل جيد يعتبر بداية الطريق من   عالماإل 

المتلقى أو على القراء من قبل الصحافة المقروء   ذلك لو لم يتواجد الصــحفى الجيــد 

 فمن الطبيعى أن يساء ف م الصحافة ووظيفت ا . 

وتحر  الم سساا الصحفية حالياً على فتح أبواب ا لشباب الخــريجين ممــن تتــوافر 

الصــحفى كمــا في م الم هالا التى تمكن م من الحاق بركب التقدم فــى مجــال العمــل  

 الطال  تش د الصحافة يوماً بعد يوم العديد من التطوراا التى تتطلب من الصحفيين 

والتعليم والحاجة إلى اكتساب الخبراا للتعامل مع كــل جديــد بكفــاء ومع المتغيــراا 

 التى تش دها الساحة الصحفية بما تتضمن من تكنولوجيا حديثة . 

ومــواد علميــة وغيــر ذلــك مــن  مكانيــااإويتضمن التدريب مدرباً ومتــدرباً و 

ــد  علــى الم سســاا الصــحفية ويحــر   ــ تى ثمــاره  ويعــود بالفائ ــى ي عناصــر حت

الصحفيون الذين يعملون فى القسام المختلفة بالصحف المصرية على الحصول على 

تحقيق التفوق   أجلمن عملية التدريب التى تعد م مة ضرورية ل م من   استفاد أقصى  

بدراسة تــدريب الصــحفيين خاصــة  المخبــرين   امهتمع السبب فى ال فى عمل م ويرج

 والمحررين إلى أن التدريب لم يعد ترفاً بل أصبح من أساسياا العمل أجمع . 
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وتتولى عد  ج اا فى مصر عمليــاا تــدريب الصــحفيين ف نــاك ج ــود مــن  

العاملين من كافة التحاداا وال يئاا والنقاباا التى تتولى مسئولية تدريب الصحفيين  

القسام المختلفة بالصــحف المصــرية ومــن أهــم الج ــاا المجلــس العلــى للصــحافة 

ومع د التخطيط القومى والج از المركــزى للتعبئــة العامــة واإلحصــاء وغيرهــا مــن 

 الج اا . 

وتقوم نقابة الصحفيين بدور أساس فــى عمليــاا تــدريب وتأهيــل الصــحفيين  

ب الصحفى بالنسبة للمشتغلين ب ذه الم نة  فقد قاما المصريين  ونظراً لهمية التدري

 ين هما : اتجاهنقابة الصحفيين بتشكيل لجنة لتطوير الم نة فى 

مراجعــة وتقيــيم النشــطة التدريبيــة القائمــة فــى النقابــة بالفعــل ومن ــا نظــام  -1

المتاحــة حتــى يــتم تعظــيم  المكانــااالتدريب على الحاسباا اآلليــة ورصــد 

 وتشغيل ا بكامل طاقت ا .  من ا الستفاد 

المطلوبــة لتــدريب   المكانااوالمناقشاا حول الساليب و  تصالاال إجراء   -2

الصحفيين م نياً على الساليب الجديد  فى الكتابــة والتعامــل مــع المعلومــاا 

الفعلية للصحفى مع تفاوا هذه الحاجــة بــين   حتياجااال ومصادرها وتحديد  

 لصحفية .الشرائح المختلفة للجماعاا ا

ويجرى بشكل مستمر وضع خريطة لتنفيذ برنامج واسع لتــدريب الصــحفيين 

بالتعاون مع بع  الم سساا المختصة فى الداخل والخارج فرفع المســتوى الم نــى 

 للصحافة يعد أحد أهداف ا الساسية . 

ــل  ــى لك ــدريب المهن ــى الت ــا ف ــزم توافره ــية يل ــاهيم رئيس ــة مف ويوجــد أربع

 احه خاصة مايتعلق بالعمل التحريرى هى : الصحفيي  لضما  نج

  الحماس للعمل الصحفى : -1   

على تحمل الصعاب وحيا  القلق التى يعيشــ ا الصــحفى وهــو  أعدوهو ما يس

يالحق الزمن والحدا  وقد يدفع ثمناً للحصول على خبــر أو مالحقــة واقعيــة معينــة 

 فى.فوجود صحفيين أكفاء ملتزمين هو الساس فى العمل الصح

 اد المهنى والصحفى :عداأل -2   
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ويأتى ذلك عن طريق الدراسة والتدريب ومتابعــة التطــور الم نــى والثقــافى 

وســيلة وتعبيــراً ومضــموناً فــى مجــال الصــحافة خاصــة الجانــب التحريــرى من ــا . 

اد الجيد للصحفى خلقياً وم نياً أمر على جانــب كبيــر مــن الهميــة والخطــور  عدفال 

ى ضمان وف م وتطبيق وظائف الصحافة  فرجل الصحافة يجب أن يكون التى تتأكد ف

لديه معرفة موسوعية فى شتى مجالا الحيا  إلى جانب تركيزه على ماد  تخصصه 

فى صحيفته أو مجلته وعليه تجديد معارفه المكتسبة فــى مختلــف النــواحى السياســية 

فــى مجــال المضــمون وذلك إلــى جانــب خبراتــه الصــحفية    الجتماعيةو  القتصاديةو

 والتعبير والوسيلة . 

  تبنى مبادئ الخدمة العامة : -3

وذلــك أنــه يلــزم إل ينفــر   عــالماإل وهذه هــى الســمة الجماهيريــة فــى تكــوين  

الصحفى من الجم ور أو يتعالى عليه أو تكوين نواز  أنانية أو تكويناا نفسية معقد  

 . 

  بأخالقيات المهنة :  االلتزام -4

يــة  والصــحفية ســواء مــن عالماإل مســك بمواثيــق الشــرف والمقصود بــه  الت

 الناحية العامة أوالخالقياا الخاصة بم نة الصحافة بوجه عام . 

مـ  أهـم سـلبيات  ويمكن القول بوجــه عــام  إنــه قــد تعكــس دائمــاً النتــائج أن

بعــ  المســئولين فــى   اماهتمــ ه محدود  وفقير  مع عدم  إمكانياتأن  التدريب الصحفى  

لصحفية ب ذا التدريب  فأج ز  التدريب متوافر  إلى حد ما ولكن ا ليسا الم سساا ا

بالكثر  المطلوبة فضالً عن أنه قد تشــير النتــائج إلــى إنــه الســبب الرئيســى فــى عــدم 

وتواصــل التــدريب هــو عــدم وجــود ج ــاا محــدد  تضــع بــرامج التــدريب   استمرار

  ا القصوى . أولوياتالصحفى ضمن 

  حفى:المشتىلو  بالعمل الص

 أوال المشتىلو  فى الجهاز التحريرى بالصحيفة:     

 : الصحفى ( المندوب 1)
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ذلــك الشــخ  الــذى يســتقى الخبــار مــن   المخبر أو المندوب الصــحفى هــو

مصادرها المختلفة ويجمع الحواد  وينقل ا شف ياً إلى المحرر وأحياناً يكتب ا ويسلم ا 

بمنابــة المصــدر الرئيســى الخــاص  ويعتبــر،د تولى هذا بــدوره كتابت ــا مــن جديــ للمحرر وي

   ته بالعمل الدائم والجهد المضاعف.بالصحيفة والذى تستطي  الصحيفة دائما مطالب

الصحفى من أهم المصادر الذاتية التى تعتمد علي ا الصــحيفة فــى   المخبر  ويعد
وهو المصدر القادر على  وهو عصب العمل فى أقسام الخبار  الحصول على الخبار

يعتبر هــو المســئول فــى المقــام الول ، كما  السبق الصحفى للجريد حقيق النفراد وت
  .عن جمع الخبار وتغطيت ا لزياد  فر  حصوله على الخبار 

 ا ويعبــر باســمفالمخبر الصحفى هو وجه الجريد  ولسان ا مع النــاس  يــتكلم 

ــا  ويســ  ــع مع  ــاً ويرتف ــع مــن مســتواها أحيان ــا ويرف ــى مســتواها  نخفاضــاً بب اعن  ف

وينخف  مع ا إذا كانا كذلك لذا لبد من توافر لدى المخبر الصحفى الرغبــة للقيــام 

الكامل لديه إلكساب نفسه الصفاا المطلوبة للنجاح فــى   الستعدادب ذا العمل ووضع  

هذه الم نة الخطير   لن ا تمكنه من معايشة أحدا  العصــر ومقابلــة عظمــاء النــاس 

 اســمم  كما ترتبط بأشــخا  المنــدوبين والمخبــرين فــى الصــحف  ومحادثة قاد  العال

ه أن يكون أهالً اعتبارالم سسة الصحفية وش رت ا  ومن ثم لبد أن يضع المخبر فى 

لذلك من ناحية إتقان العمل وأحترام قوانينه ولوائحه المتبعة فى الم سسة التى يعمــل 

يعبر عن شخصية الم سسة ممــا ب ا  لن عمله الصحفى هنا ل يعبر عن ذاته  وإنما  

تحمله الصحيفة أو المجلة مــن مــاد  تحريريــة ليســا عنوانــاً علــى شخصــية المخبــر 

 ولكن ا عنوان شخصية الدورية أو الصحيفة وسمعت ا .

وعلى المخبرتقديم بع  الخدماا للمصدر  كبيان أعماله الناجحــة وعليــه أن يكــون  

مع وجود قــدر ل بــأس بــه مــن  بالحقائق    ءالدل دراية بأسلوب اإلي ام بالعلم  وعلى  

 الجرأ   وتوقع الحدا  وفى هذا المجال عليه أن يلتزم بأمرين رئيسيين :

 ا مــثالً أو اســمعــدم الســاء  لمصــدر المعلومــاا عــن طريــق كشــف األمـر األول : 

 ابرزمحاولة توريطه فى المعلوماا نفس ا  فالحفاظ على المصدر من 

ب ا  ومن هنــا نجــد أن كثيــرين   اللتزامالصحفى  التى على    اااللتزام
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يخضــعون للتحقيــق والمحاكمــة مــن الصــحفيين ويــدلون بكــل شــئ إل 

بمصدر المعلوماا ف و أمر مقدس إذا أتفق على سريته أو مــا يعــرف 

 بسر الم نة . 

عليه بينه وبين مصــدر  التفاقهو على الصحفى أن يلتزم بما يجرى واألمر النانى : 

إذ قد يجد مصدر الخبر أو المعلومــاا ضــرور  أن يقســط   المعلوماا

المعلوماا  بحي  تنشر تبا  لكنه يعطي ا كل ا للصــحفيين  فــال يكــون 

الصحفى أن ينشــرها كل ــا  عنــد ذلــك يســئ لمصــدر الخبــر  لن هــذا 

المصدر قد يجد مصلحة فى نشر جزء من المعلوماا اليومية وينتظــر 

الطبع  ليعود فى اليوم الثــانى ويتــابع ردود الفعل بإتفاق مع الصحفى ب

أو يتوقــف عــن نشــر بقيــة المعلومــاا  وهــذا أمــر مــن حــق المصــدر  

مــع  التفــاقوكذلك ف و أمر من واجباا الصحفى نفسه  إذا ما جــرى 

المصدر على هذا النو  من التقسيط أو التقنين فــى نشــر المعلومــاا . 

جد المصــدر نفســه فالم م هو الحفاظ على مصدر المعلوماا وإل فســي

 مضطراً لتكذيب المعلوماا .

أما فيما يتعلق بنقل المعلومــاا ونشــرها ف ــذا المــر مســئولية مشــتركة بــين 

ية  فعلى المخبر المين نقل ا كاملة دون تالعب ب ا  عالماإل الصحفئ وج از الم سسة  

 ويبقى عليه وج از الم سسة خاصة رئيس التحرير تقدير ما يلى : 

 أم ل  أو نشرها مسلسلة أو دفعة واحد  . نشرها كل ا  •

 اللتــزامنشرها بالن  الحرفى والوقــائع أو مصــاغة ومحــرر  دون  •

 النصى 

 خفية .  سماءالوارد  فى المعلوماا أو إبقاء ال  سماءذكر ال  •

 برازها وتصدير الصفحاا ب ا أو التالعب بعناوين ا على نحو مثير ا •
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وحى بنسبة كبير  للصحيفة بكيفية نشر فإن أهم ما فى عمل الصحفى هو أن ي

المعلوماا  وأن يحتفظ بحق كبير فى إبداء الرأى فى تلك الكيفية . فنقــل المعلومــاا 

م م  لكن الهم هو نشرها لن الخطر هو فى النشر  فالخبر يبقى ميتاً حتى ينشر  ما 

ا  أو أن ينشر حتى يثير ردود فعل كثير  قد يكون بعض ا ضرراً بالوطن أو بأشــخ

 بجماعاا أو بالصحفى ذاته أو باالم سسة الصحفية .

وغالباَ ما يتخص  المخبر أو المندوب الصحفى فى تغطيــة مجــال معــين مــن 
مجالا نشاط الصحيفة سواء  كان ذلك فى مجال وزاراا الحكومة أو مصــالح ا أو 

ر  حي  يخت  كل مخبر بوزا بالمخبر المختصفى مجال ال يئاا المختلفة ،ويسمى 
أو مصلحة أو هيئة معينة ، وهم فى أغلب الحوال يعملون بطريقة مندوب الموقع أى 

ــدا  بال  ــع الح ــى موق ــافيتواجــدون ف ــأن م ض ــرهم ب ــن غي ــزون ع ــم يتمي ــى أن  ة إل
 متخصصون فى المجالا التى يعملون في ا . 

وت كد التجارب العملية والواقعية أن تخص  المخبر الصحفى فى مجال معين 
بالطبع إلتقان عمله وتأديته بكفاء  ودقة ، كمــا أن التخصــ  يســمح للمنــدوب   ي هله

 اللمامبدراسة المجال الذى يعمل فيه دراسة مستفيضة واسعة بكل أبعاده وتفاصيله و
بكل جوانبه وخفاياه ,ويسمح  لــه بتطــوير عالقاتــه كــذلك بالعــاملين فــى هــذا المجــال 

 مناصب ومسئولياا العاملين فى هذا المجال.  بحي  تنمو هذه العالقاا وتكبر مع كبر  

التمتــع بــالحس والبد م  تـوافر صـفات هامـة لـدى المنـدوب الصـحفى أهمهـا 
اإلخبارى أو الصحفى الذى يمكنه من الحصول على الخبر والتمتع بموهبة الســلوب 
الصحفى الذى يمكنه أحيانا  من تحرير وصياغة الخبر بنفسه بحي  يضمنه أكبر عدد 

معلوماا فى أقــل عــدد مــن الكلمــاا وأن يكــون محبــا لالســتطال  وراغبــاً فــى من ال
التعرف على الخبار والحدا  ومن ثــم متابعت ــا والكشــف عــن أبعادهــا وتفاصــيل ا 
المتعدد ، ومعرفة كل شئ فى مجال تخصصه فضالً عن التمتع بالثقافة الواســعة فــى 

القدر  على والقدر  على مخاطبته شتى المجالا المختلفة و الموهبة وف م الجم ور و
ســرعة و إقامة عالقاا توطيد وصداقاا حميمة مع المصادر المختلفــة وكســب ثقــت م

الحركة والقدر  على التنقل إلى أماكن الحــدا  فــى وقــا وقوع ــا فــى أســر  وقــا 
حي  يلتقط بأذنه وعينه قو  المالحظة وسرعة البدي ة  ،كما لبد منتوافر صفااممكن

 طيع اإلنسان العادى أن يالحظه أو يدركه. ما ل يست

 المراسل الصحفى :   (2)

وهو ذلك الشخ  الذى يزود الجريــد  ويمــدها بالخبــار مــن خــالل المراســلة 
 يوجد نوعان من المراسلين هما: نظرا لعدم وجوده فى مقر الصحيفة،

 : المراسل المحلى •

 معظــمحيــ  أخــذا  عــاد  مــا تكــون م متــه تغطيــة أخبــار المحافظــاا والقــاليم
بأخبار القاليم رغبة من ــا فــى توســيع نطــاق   هتمامالمصرية فى ال   الصحف

تغطيت ا الصحفية وفرصة أكبر فــى زيــاد  التوزيــع، و تقــيم ل ــا مكاتــب فــى 
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 العواصم الرئيسية أو تختار مراسلين فى البع  الخر فى بع  محافظات ا. 

 :المراسل الخارجى •

يكــون مجــال نشــاطه خــارج الدولــة التــى في ــا  والمراســل الخــارجى هــو الــذى 
ة مــن يالصــحيفة، وهــو الــذى يتــولى م مــة موافــا  الجريــد  بــالمواد الصــحف

فــى الــدول الكبــرى أوالــدول التــى ب ــا موقــع الحــدا ،   الخارجيــةالعواصــم 
وتحر  الصــحف الكبــرى عــن تعيــين مراســلين ل ــا فــى العواصــم الدوليــة 

يجرى فى هذه الدول من أحدا  وتطــوراا ، الكبرى ليوافوا الجريد  بكل ما 
وعلى ارسال العديد من الصحفيين إلى أماكن الحدا  ال امة فى العالم لتغذية 
الجريد  بأخبار سريعة وشاملة عن هذه الحدا . يظ ــر ويوجــد نوعــان مــن 

 المراسلين الخارجيين هما المراسل المقيم والمراسل الجائل:

 :  المراسل المقيم

الصحف بوظيفة المراسل المقيم وتتسابق فى إنشاء العديد من المكاتب   ت تم معظم
ويطلق عليه المراسل الــدائم أى الــذى يقــيم فــى الفرعية ل ا فى العواصم العالمية,

الدولة المرسل إلي ا إقامة دائمة ولمد  طويلة,ويمثل الجريد  فى إحــدى العواصــم 
ين العديد من الصداقاا والعالقاا العالمية ال امة لمد  طويلة يستطيع خالل ا تكو

مع الشخصياا ال امة وبالمسئولين فى هــذا البلــد ,وهــو المــر الــذى يمكنــه مــن 
والثقافيــة فــى هــذه   الجتماعيــةو  القتصــاديةالتعرف علــى التجاهــاا السياســية  

 للدور الذى يمكن أن يقوم به المراسل المقيم تنتقى الصحف هــ لء الدولة,ونظراً 
ن المحررين المتميزين بعناية ودقة والذين تمرسوا على العمل علــى المراسلين م

 القسم الخارجى بالصحيفة وأصبحا ل م خبر  كافية فى هذا المجال.

  المراسل الجائل :

المراسل المتحرك أو الم قا وهــو الــذى توفــده الجريــد    أحيانا  ويطلق عليه
إلى المركز الرئيســى لداء م مة معنية أو تغطية حد  لفتر  قصير  ثم يعود 

 أو المقر الرسمى للجريد  ليكتب عن هذا الحد . 

ويجمع معظم الممارسين والمتخصصين إلى أنه قد يشترط فــى المراســل الخــارجى 
سواء كان دائما أو متحركا توافر عدد المواصفاا ال امة من ا على سبيل المثال 

 : 

ى العالم بوجــه عــام كاإلنجليزيــة  اللمام الجيد بعدد من  اللغاا الجنبية السائد  ف  •
 والفرنسية وبشكل خا  لغة البلد الموفد إليه أو الذى يقيم في ا.  

القدر  على ممارسة مختلف ألوان الفن الصحفى مــن خبــر وتحقيــق وحــدي   •
 ومقال وعمود صحفى .

تنو  الثقافاا لديه والقدر  على الكتابة فى أكثر مــن مجــال، فعمــل المراســل  •
صر فقط على تقــديم الخبــار وحــدها، وإنمــا هــو يقــدم كــذلك الخارجى ل يقت

والثقافيــة والفنيــة  الجتماعيــةوالسياســية و  القتصاديةجميع المواد الخارجية  
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 والرياضية. 

فــى    القتصــاديةو  الجتماعيــةالقدر  على التعامــل مــع مختلــف المســتوياا   •
ورجــل الشــار    الدولة التى تعمل ب ا، سواء القاد  والزعماء والسياســيين أو

 العادى . 

القدر  على التكيف مع مختلف الظروف التى تواج ه، ف ــو يعــيش مــر  فــى  •
ظروف معيشية راقية فى الوقا الذى يستطيع فيه أن يقيم فى مكان متواضع 

 للغاية.

 :المحرر الصحفى (3) 

هو الذى يعمل فى مكتبه فى مقر الصحيفة  ف و قد يتلقــى الخبــار بال ــاتف  

كتابت ا أو أنه يأخذ الخبار مــن وكــالا الخبــار ويصــيغ ا   إعاد ياغت ا وويتولى ص

أيضاً . فالمحرر هو كل من حرر الخبر أو كتبه بوضــوح وحســب الصــيغ الصــحفية 

 وله من لغته رصيد يخوله ذلك .

ورسالة المحــرر الصــحفى هــى صــلب العمليــة التحريريــة التــى تعبــر عــن  

حيــ  يتــرجم أراءه وأغراضــه ورغباتــه فــى أغرا  وأهداف المرسل أو المصــدر  

صور  مكتوبــة   ومــن هنــا يظ ــر أهميــة ودور المحــرر الــذى يقــوم بعمليــة تحويــل 

وترجمة الحدا  والخبار إلى صور  مكتوبة بلغة معينة مف ومة وسلسة  كمــا يقــوم 

بترجمــة أفكــار وآراء وأغــرا  المصــدر أو المرســل ووضــع ا فــى صــور  لغويــة 

 القراء. واضحة لدى جم ور

تقــان م لمــا يقومــون بتحريــره وكفــاءت م فــى كتابــة فعمل المحررين الجيــد وا

القــراء وأتســا  رقعــة   ااامــ اهتمالحدا  وتنو  موضــوعاا الصــحيفة وإرتباط ــا ب

 سسة الصــحفية التــى توزيع ا ل يعود لمحرر معين  بل يعود لجميع العاملين فى الم

ترتب عن ج ل المحرر الصحفى فى العمل لذا تظ ر الضرار التى ت تصدر الدورية  

الذى ينسب إليه أو عدم كفاءته فى أدائه  فمن الم م والضرورى على المحرر تسليح 

 نفسه بالعلوم الصحفية المختلفة وبدراسة تطور الجماهيروفنون الكتابة الصحفية . 

ومن الصفاا المطلوبة فى المحرر الصحفى سرعة البدي ة وحسن التصرف 

الحظة  ف ذه الصفاا هى مقدماا لتوالد الحاسة الصحفية لديه  وهذه الحاسة وقو  الم

تتولد بالتدريب المستمر فى مالحظة الشياء وأفعال الناس مالحظة دقيقة ثم استرجا  
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أحكام عادلة علي ا . فالصحفى  إصدارالمالحظاا كل ا فى الذاكر  بعد ذلك ومحاولة 

اقع ا وتقييم ا  ولبد عليه كــذلك الخــروج مــن الناجح من يستطع ر ية الشياء من و

 ذاتيته  فمفتاح النجاح فى العمل الصحفى هو الحساس بنب  الجماهير .

 يتوزعــون علــى أقســام التحريــر المختلفــة  وهــذه والمخبــرو   والمحــررو  

القسام هى : قسم النباء المحلية وهو قسم سياسى وقضائى  وقسم النباء الخارجيــة 

يقــاا والريبورتاجــاا والتعليقــاا  وقســم الزوايــا التحقية أو العربيــة وقســم  أو العالم

المتخصصة من اقتصاد ومجتمع ورياضــة وأدب  والقســم الفنــى وهــو يشــمل أعمــال 

 الكاريكاتير وأبراج الحظ والصور .

وإذا كان رئيس التحرير يشكل ثقال كبيــرا فــى الجريــد   فــإن أى محــرر أو  

ثقــالً أيضــاً بالنســبة للجريــد   خاصــة فــى هــذه الحقبــة  مخبر فى مجــال عملــه يشــكل

وتقســيم العمــل   الختصــا  التاريخية التى وصلا في ا الصــحافة إلــى مســتوى مــن  

  وتقنيته مستوى متقدم جداً .

  ( المصور الصحفى: 4) 

وأصــبح  أصبحا الصور  اآلن تلعب دوراً م ماً فى تحقيق أهداف الصــحافة

قطاته دوراَم ما فى نجاح المــاد  التحريريــة المتصــلة لكاميراا المصور الصحفى ول

ب ا.فالمصورهو ذلك الصحفى الذى يرافق الصحفيين وتحركات م أثناءعمل م فى جلب 

 يقاا وإجراء الريبورتاجاا وأثناء الم تمراا.التحقالخبار وعمل 

ويساهم الصحفى المصورمن خالل ما تلتقطه كاميراته من صــور فــى رفــع  

على زياد  عدد قرائ ا  بــل وتتحــول الصــور  التــى   أعدالصحيفة ويس  مستوى توزيع

تحمل هذا البعد اإلبداعى من لقطة عابر  إلــى وثيقــة تاريخيــة تبنــى علي ــا فيمــا بعــد 

ومــن ثــم يكتســب مصــورها شــ ر  ا تكون مرجعية فى أغلب الحيــان  مواقف وقضاي

 فائقة.

لى العــالى والثقافــة ولبد على المصور الصحفى أن يكون لديه الحــس الجمــا

والخبر  الواسعة فــى مجــال التصــوير الصــحفى وأن يكــون يقظــا علــى اســتعداد تــام 
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للتقاط الصور المعبر  عن الحدا  والوقائعخاصة المفاجئة من ــا وأل تفوتــه محققــا 

 بذلك السبق الصحفى لجريدته والمجد والش ر  له.

ركة بــين المحــرر ويرى الكثيرون أن المصور الصحفى يقــع فــى نقطــة مشــت

والمخبر الصحفى  ف ــو بصــورته التــى يلتقط ــا  مــن كاميرتــه يقــوم بعمــل المحــرر 

والمخبر فى آن واحد  ف و ليس مصور فقط ف و مصور صــحفى المــر الــذى يمكنــه 

ية  فخطور  الصور  رهن بقبول صاحب الم سسة عالماإل بكافة الخالق    اللتزاممن 

بكيفية نشــرها بــارز  أو غيــر بــارز   ممــا يحقــق   أو رئيس التحرير نشرها  والقبول

 ى وعلى نحو تحقق به الصور  الصحفية غايات ا من النشر . عالماإل جدوى النشر 

 ( رئيـس التحريـر : 5)

ــر الصــحيفة بأكمل ــا  وتتحــدد   ــى تحري هــو الشــخ  المســ ول المباشــر عل

أمــام صــاحب  الصحيفة  ف و مسئول عن المحررين والمخبرين  إطارمسئوليته داخل  

الصحيفة أو الم سسة  وهى فى الواقع صحفى متمرس بجميع أعمــال الصــحافة مــن 

الخبر إلى التحرير وإلى رئاسة أقسام التحرير وغيرها  لذا يجب أن يكون ملماً بجميع 

 الصحفية ككل . اإلدار متطلباا العمل الصحفى الناجح  وحتى ما يتعلق بالمطبعة وب

صاحب الصحيفة أو الناشر تحديد السياسة العامة   ورئيس التحرير يتولى مع

ية ككل  ويشرف على عالماإل لتلك الصحيفة ويوز  صفحات ا وموضوعات ا ومادت ا  

وحتــى  اإلخــراجعــام للعمــل فــى جميــع مجــالا التحريــر و  إطــارتنفيذ ما حدده من  

 إنه حلقة مشتركة تظل بين أطراف الجريد  ومحرري ا ومخبري ا .  نتاجاإل 

تعريف صحفى لرئيس التحرير أنه دماغ الصحيفة  ودماغ كل قطا  أو   وفى 

وتتنوع مهام قسم فى الصحيفة  يرى كل شئ ويحيط بكل شئ ويشرف على كل شئ 

 وأعمال رئيس التحرير فى : 

 تحديد مع صاحب الصحيفة السياسة العامة للصحيفة .  •

فحاا  ــا  كتوزيــع الصــ إخراجالعــام لتحريــر الصــحيفة و طــارتحديــد اإل  •

 وتوزيع المواد الدائمة فى الصفحاا . 
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فى جميع المجالا  كــالتحرير أو  إطارعلى تنفيذ ما حدده من   شرافال  •

 أو التعليق أو المقال .  اإلخراج

وعالقة التحريــر بالمطبعــة لــذا لبــد مــن    اإلدار تحديد عالقة التحرير ب •

نشــرها  نجاح الم سسة الصحفية فى أعمال ا  ونجاح الصــحيفة فــى  أجل

وتوزيع ــا  مــن تــوافر أمــين ســر أو ســكرتير تحريــر  ولبــد كــذلك مــن 

 ر ساء أقسام يعاونوه فى تخطيط العمل وتنفيذه .

 كيفية عمل الجهاز التحريرى فى الصحيفة: 

يكون عدد الجريد  اليومية الجديد قــد طــرح إلــى   الساعة السابعة صباحاً مع   

ل فــى الجريــد   فيجــرى تحضــير الــورق السواق وفى نفس الوقا يكون قد بدأ العم

الالزم للعدد التالى  وأحياناً ترتبط كمية الورق بمستوى العدد الذى سيصــدر أخباريــاً 

وتحريرياً  فإذا كانا فيه أخباراً بارز  تنفــرد ب ــا الجريــد  زيــدا كميــة الــورق  ثــم 

ا  تصفية أعمــال العــدد الــذى صــدر مــن أكليشــي اا أو صــور اســتعمل  اإلدار تتولى  

وكذلك مالحظة مظاهر الخلل والتقصير الذى وقع فى العدد الذى صدر  وهذا يكشف 

تأخر صدور العدد الجديد من الجريد  عن الوقا المحدد عاد   وتجرى إحاطة رئيس 

 التحرير بالخلل أو التقصير الذى وقع بقصد تالفيه وكذلك تحديد المسئولية . 

يبدأ المخبرون فى الجريد  اليوميــة   وفى  الساعة التاسعة م  صباأ كل يوم 

بمراجعة جريدت م ثم الجرائد اليومية الخرى بقصد ما فات م من أخبار وموضوعاا 

وكذلك لمعرفة مــا تميــزا بــه الجرائــد الخــرى مــن أخبــار م مــة وخاصــة الخبــار 

المانشيا التى نشرا فى جريدت م وكيفية تحريرها ونشرها وإبرازها أو التقليــل مــن 

 ا . أهميت 

يقــاا والزوايــا الدائمــة التحقوفى نفس الوقا أيضاً يبــدأ كتابــة الريبورتــاج و 

والمختصة  ويتم تسليم بعض ا والتى ليسا رهناً بوقــا معــين كالســينما والتليفزيــون 

والكلماا المتقاطعة والدراساا النظرية  ويتم كذلك مراجعة الجرائد الخرى لتحديد 

  ا . موضوعاا يالحقون ا ويحققون في
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ويقوم رئيس تحرير الجريد  أو المجلة بتنســيق العمــل بالنســبة للعــدد الجديــد   

وذلك عندما يبدأ فى الصباح بمراجعة العدد الذى صدر من الجريد  والجرائد الخرى  

وتكوين رأى حول ا  تم يداً لمعرفة ما يبديه من مالحظــاا والخبــار   الطال  بقصد  

 ين ونشرا فى الجرائد الخرى . يعالماإل التى فاتا المخبرين 

يكون ج از التحرير قد اكتمــل ويكــون المحــرر وم  الساعة الحادية عشـرة  

عمله الساعة الواحد  والنصف أو الثانية بعد منتصف الليل قــد توجــه إلــى  ان ىالذى  

مقر الجريد  ويعقد الجميع اجتماعاً موسعاً يضم رئــيس التحريــر وســكرتير التحريــر 

سام ويتناول الجميع دراسة العدد الذى صدر ووضع مالحظاا تفصــيلية ور ساء الق

حول عمل كل قسم يتناول ما هو حسن وما هو ناق   فيــتم دراســة العــدد مــن حيــ  

 ه وتحريره وخطوطه . اختياره وإخراج

ويتناول كذلك تحديد الموضوعاا والخبار التــى تحتــاج لمالحقــة حتــى يــتم  

يــد موضــو  أو خبــر يجــد رئــيس التحريــر ضــرور  نشــرها فــى العــدد الجديــد وتحد

العــدد الجديــد مــن الجريــد   صــداراإلجتما  يبدأ العمل فعليــاً إل  انت اءمالحقته  وعند 

يقــاا التحقيقاا  كما يبدأ رئيس قســم التحقينطلق المخبرون إلى عمل م وكذلك كاتبى 

 إلى المطبعة . والزوايا الدائمة عمله  فيسلم المواد والموضوعاا الجاهز  سابقاً 

يتخذ العمــل فــى الجريــد  اليوميــة شــكله الــدائم   اجتماع التحرير  انتهاءوعند   

المستمر والسريع   يكون المخبرون قد أصبحوا فى الدوائر والم سساا التى هى من 

اختصاص م يالحقون أخبارها  ومن المفتر  أن يتصل المخبر المحلى برئيس قســم 

شاطه ومالحظاته أو يتــرك للمخبــر أمــر متابعــة عملــه . النباء المحلية يطلعه على ن

ويكون المحققون فى مقابالا وأحاديــ  مــع نائــب أو وزيــر أو بعــ  المــواطنين أو 

رئيس شركة لوضع تحقيقات م ويرافق م فى هــذه المقــابالا مصــورو الجريــد   بينمــا 

ور  يبقى بع  المحررين فى مكاتب الجريد  يتابعون بعــ  العمــال الخاصــة بالــد

 الثانية للعمل . 

تبدأ الدور  الثانية للعمل  حي  يبــدأ العمــل فــى  الساعة النالنة بعد الظهرمع   

القسم المحلى  حي  يعود مخبرو هذا القسم إلى المكتب لجرد حصيلة جولت م  وكتابة 

الخبار القائم الحصول علي ا من مصادر مختلفة  ويتبادلون المعلوماا فيما بين م  ثم 
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ن كتابة تلك الخبار بالتنسيق فيما بين ا  وفى هذه الثنــاء يكــون أحــد محــررى يبدءو

 القسم المحلى قد راجع وكالا الخبار المحلية واختار ما يصلح من ا للنشر 

وتعاد بعد ذلك كتابة معظم الخبار بعد التنسيق بين ا على نحــو أو آخــر  ثــم  

حررين والمخبــرين وتحضــر الصــور توضع عناوين ا بالتعاون بين رئيس القسم والم

الالزمة ثم تعر  على رئيس التحرير  ويتــولى رئــيس التحريــر مــع رئــيس النبــاء 

المحلية توزيع الخبار على صفحاا الجريد  وفقاً لهمية الخبار وكذلك بنــاء لكــون 

الخبر خاصاً بالجريد  أو مشتركاً بين ا وبين بقية الجرائد  كذلك يطلع رئيس التحرير 

لى صياغة الخبار وعناوين ا والمكان المقترح لنشرها  وبعد الموافقة على ذلك كله ع

 تحال المواد إلى سكرتير التحرير ليتولى تنفيذها مع المخرج والخطاط والرشيف 

 السـاعة العاشــرة لــيالً  ول ينت ــى بــالطبع عمــل القســم المحلــى ككــل إل فــى 

ئيس القســم لمتابعــة مــا يبقــى مــن أخبــار ويستمر محررى القسم أو أحد مخبريه أو ر

محلية حتى ن ايت ا  وخاصة الخبار التى تنال أهمية زائد  وتتصدر الصفحة الولــى 

 من الجريد  . 

وخالل ساعاا الليــل تجــرى متابعــة الخبــار أوًل بــأول  ويجــرى تحريرهــا  

صــفحاا  عنــدما تقفــل الساعة الحادية عشـر لـيالً  ا إلى المطبعة وهكذا حتى  ارسالو

يقاا والزوايا المتنوعــة والخبــار المحليــة التحقصفحاا  انت اءالخبار الخارجية  وب

والخبار الخارجية تكون الصفحاا الداخلية بأكمل ا قد أقفلا بل وبدأ طبع قسم كبيــر 

 من ا .

 ى بالصحيفة :اإلخراجنانيا المشتىلو  فى الجهاز 

 ( مديـر التحريـر : 1) 

س التحرير هو صاحب الصحيفة أيضاً  لذا يستعين صــاحب أحياناً يكون رئي 

الصحيفة بمحرر يتولى ش ون التحرير بكامل ــا  ويشــرف علــى ســير الجريــد  ككــل  

وفى هذه الحالة تكون رئاسة التحرير لصاحب الصحيفة  لكن العامل الفعلى هو مدير 

مــدير  التحرير وأحياناً أيضاً يكون هناك صــاحب صــحيفة ثــم رئــيس تحريــر وكــذلك

تحرير  وفى هذه الحالة تكون م مة مدير التحرير عملية أيضاً  فبينمــا يتــولى رئــيس 
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تحرير سياسة الصحيفة والخطوط العامة للعمل يقوم مدير التحريــر بتفاصــيل العمــل  

 وبالعالقة مع المحررين  ويلعب دور همز  الوصــل بــين التحريــر ورئاســة التحريــر 

  وم  أهم مهامه :

رئيس التحرير على سياسة الصــحيفة ويتــولى هــو تنفيــذها  وأى مع    التفاق •

 إشكال يقع بينه وبين المحررين يعود إلى رئيس التحرير . 

يقع على عاتق مدير التحرير م مة تنفيذ أعمال التحرير كما هى محدد  مــع  •

رئيس التحرير  وأى تغيير فى الصفحاا يرجع فيه على رئيس التحرير إلى 

 ارز  وكيفية إبرازها . جانب الخبار الب

المباشــر علــى كتابــة الخبــار وتصــنيف ا ووضــع عناوين ــا  اإلشــرافتــولى  •

 وتوزيع ا فى الصفحاا وتكون له صالحية العمل مع ر ساء القسام . 

 ( سكرتير التحرير:2)

لكن إدار    سكرتير تحريروفى حالة وجود مدير تحرير نادراً ما يكون هناك 

وجــد فقــط عنــدما يريــد صــاحب   ســمحرير فعالً  لكن فارق ال التحرير هى رئاسة الت

بلقب رئيس التحريــر أيضــاً لنفســه . ويبــرز الــدور الم ــم لــرئيس   الحتفاظالصحيفة  

التحرير أو لمدير التحرير وذلك فى كيفية التقدير وتحديد الفائد  أو الضرر من النشر  

وإنما إلى جانب ذلك    فالمطلوب فى نشر المعلوماا ليس فقط مجرد السبق الصحفى

 والجديــــــة والصــــــدق فــــــى النشــــــر  ف نــــــاك توازنــــــاا يجــــــب  اإلثــــــار 

 أن تراعى . 

في ــا كثيــراً علــى  تعتمد األولـىوتوجد مدرستان فى التنظيم الداخلى للجريد  

علــى  وتعتمـد المدرسـة النانيـة أمين سر التحريــر أو مــا يســمى بســكرتير التحريــر  

تير التحرير ضرورى فى المدرستين لتحقيــق أمــر ر ساء القسام  إل أن وجود سكر

رئيسى وهو المركزية فى عمل التحرير  ف ى ضــرورية للغايــة وتعنــى وجــود عمــل 

متناسق يحرك ج از الصحيفة بكامله بناء لسياسة مرسومة للصحيفة  وبناء لنمط فى 

والتحرير تصبح الصحيفة معه ذاا طابع خا  جداً  ولتأمين وجود العمــل   اإلخراج
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الذى يعنى تحديــد م مــاا عمــل  ولــيس  الختصا  فى الجريد  أيضاً لبد من توفر 

 محرر أو المخبر داخل تلك الم مااتجميد ال

 ( المخـرج الصحفـى : 3) 

المخرج الصحفى فى أى صحيفة أو مجلة هو الذى يقــوم بالعمــل اإلخراجــى بموهبــة 

الى وهــو الــذى يتــرك وهو الذى يكبر فــى داخلــه كــل يــوم الحــس الجمــ   ابتكاروفن و

لمساا تثير الدهشة واإلنب ار على العمل الفنى الذى يقوم بإخراجه  وهو الذى يعيش 

 الن  المراد إخراجه .

ــذى   ــو ال ــرج ه ــب الصــفحات والمخ ــة ترتي ــدد  يحــدد كيفي ــى ع ــتحكم ف  وي

الموضوعاا  ويمكن للمخرج أن يضيف أو يحذف أو يختصر أخبار أو موضوعاا 

يضع صفحاته ويرتب ا أن يكون ملماً بعلم النفس وفروعــه  بحيــ   معينة  وعليه وهو

 يستطيع أن يوصل لألفراد ما تقبله نفسيات م .

وقد كان قديماً يقتصر دور المخرج الصحفى على ملئ العمد  المحــدد  أمــا 

اآلن فقدأصبحا الصفحة الخالية كلوحة الفنان تتطلب منه دراية ومرانــاً وذوقــاً لكــى 

 المراد توزيعاً فنياً جذاباً . توز  علي ا 

 فاإلخراج الصحفى هو الثوب الذى تظ ــر فيــه المطبوعــة صــحيفة أو مجلــة  

فالعمــل اإلخراجــى فكــر     ويقدم مـ  خاللـه  المخـرج نـص وروأ المـادة المكتوبـة

وإبدا  وليس محاكا  أو تقليد  وفــى الصــحف يمكــن القــول أن دور المخــرج   ابتكارو

ر  حي  أن رئــيس  التحريــر ل يســتطيع أن يخــرج صــحيفة يفوق دور رئيس التحري

 بدون مخرج  لكن المخرج يستطيع أن يخرج صحيفة بدون رئيس التحرير . 

فاإلخراج الصحفى من الفنون التى بدأا تأخــذ طريق ــا وتســتقل عــن فــرو   

الصحافة الخرى  لتصبح ل ــا شخصــيت ا المتميــز  . وأصــبحا لإلخــراج الصــحفى 

ــاليب ــدارس وأس ــالم  م ــد اإلع ــى معاه ــة ف ــه الطلب ــتقالً يدرس ــاً مس ــار تخصص وص

والجامعاا التى تدرس علم اإلعالم  وصار علما تحضر فيه الدراساا العليــا كغيــره 

 من العلوم التطبيقية واإلنسانية الخرى .  
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وحتــى  كمية المرتجعات وعلـى دخـل المطبوعـة وينعكس عمل المخرج على 

ج الذكى هو الذى يقوم بالوصول إلى نفسية المتلقى فى على زوايا بريد القراء والمخر

يسر من خالل إثارته وإغرائه بما يقدم له لن المتلقى كلما شاهد عمالً إخراجياً جميالً 

 يتخذه وحد  مقياس يقاس علي ا ول يرضى بما هو أقل جود  . 

د  التى تعبر عن طريق ا المــا  بمنابة القناة  وينظر للمخرج الصحفى على أنه 

اإلعالمية إلى القراء ومتى كانا هذه الفتا  موصالً جيداً كان التوصيل كذلك  وكانا 

بــذاا النســبة والتناســب  وتكــون الجــدوى مــن العمليــة اإلعالميــة بمســاحة   الستفاد 

قدراا المخرج وإمكاناته أو لكى يحــافظ المخــرج علــى مطبوعتــه وجم ــوره ومعــه 

و المطبوعــة يعــانى كثيــراً ويفكــر كثيــراً ويخطــط قأعد  القراء والمتتبعين للصحيفة أ

كثيراً قبل أن يقدم على تنفيــذ أى عمــل إعالمــى صــحفى منشــور  ويضــع أمامــه كــل 

 الطرق الم دية إلى عقول الفراد وأحاسيس م . 

ولبد على المخــرج الصــحفى أن يتمتــع بخصــائ  معينــة ت هلــه إلخــراج   

يحقــق جاذبيــة فائقــة لــدى القــراء كــالحس   الجريد  بالشكل التيبوغرافى المالئم الــذى

الجمالى العالى والثقافة والخبر  الواسعة فــى مجــال اإلخــراج والتخصــ  الصــحفى 

فضالً عن معايشته واحتكاكه بالفراد فى المجتمع  كما لبد عليه أن يكون ملمــاً بعلــم 

اهــات م   م وميــول م واتجالنفس وفروعه حتى يستطع الوصول لألفراد بما تقبله نفسيات

 .وأذواق م

 ى فى الصحيفة:اإلخراجكيفية عمل الجهاز 

يشرف المخرج الصحفى على تحويل أصول المواد المكتوبة أو المرسومة أو 

المصور  إلى وحداا تيبوغرافية  ثم إلى صفحاا مطبوعة مقرئة  كما أنه المســئول 

يــة اإلخراج عن مطابقة ماد  الصحيفة لحيزها المحدود  وكل هذا فى نطــاق السياســة

 التى حددت ا الصحيفة نفس ا . 

الصحفى على أبراز شخصية الصــحيفة حيــ  يوجــد هنــاك  اإلخراج  عداويس

عوامل شبه مادية كثير  بين الصحف تكاد تصب ا فى قالب واحــد مــن أهم ــا الــورق 



 

- 100 - 

ــاييس  الــذى تســتخدمه الصــحف ذو صــفاا عامــة واحــد   حــروف الطباعــة ذو المق

ابــاا  فقــد تكــاد تكــون مســاحة الصــفحاا واحــد  فــى كــل الموحــد  فــى مختلــف الكت

الصحف . وم ما تكن شخصية الصحيفة فعلى المخرج الصحفى ابراز هذه الشخصية 

من خالل كيان ا التيبوغرافى  وقد ل يعنى هذا أن تبدو الصــحيفة كــل يــوم فــى شــكل 

لتحقيــق  واحد  أو أن يكون ل ا مظ ر ثابا  بل ينبغى أن يكون هناك أكثر من وسيلة

 ى  والتعبير عن السياسة التى أختطت ا الصحيفة نشراً وتحريراً .إخراجمن ج 

هو الذى يحاول أن يغير فــى تيبوغرافيــة الصــحيفة يومــاً   المخرج الماهرأن  

بعد يوم  بحي  يحتفظ دائماً بطابع ا الصيل  ويحقق ما وراء هذا الطابع مــن فلســفة 

ة شاقة معقــد   وأصــبح لبــد علــى المخــرج أن الصحفى عملي  اإلخراجمعينة  فعملية  

يجمع بين الثقافتين الصحفية والفنية  وأن يكون خبيراً بنفسية القارئ وأن يكون طويل 

الصــحيفة  وأن  إنتــاجالمران على العمل الصحفى وبمختلف المراحل التــى يمــر ب ــا 

من حروف الوحداا التيبوغرافية    استخداميحسن تقييم الخبار والموضوعاا ويجيد  

 ورسوم وعناوين وخطوط  وتوزيع ا فى تناسب فوق فراغ الصفحة .

 ويستعي  المخرج فى أداء مهمته بأداتي  هما: 

 اســمالموضو  وعنوانه و  اسمقائمة بأهم الموضوعاا داخل العديد يقيد في ا   -1

 المراجع والمصادر الذى قدم من ا الخبر والوقا الذى قدم فيه . 

بالحجم الحقيقى للصفحاا  وهذه النماذج مقسمة إلى  نماذج خالية مصغر  أو -2

 عدد من العمد  يماثل عدده أعمد  الصفحة الحقيقية . 

ثــم يتلقــى المخــرج   عالناتبحجز األماك  المخصصة لإلويبدأ المخرج عمله 

أول بأول أصول المواد التى وافق التحريرعلى نشرها  وعلــى ضــوء هــذه الصــول 

يحتله كل موضو  من حيز فيقيد ذلك إلى القائمة  ويرسل يستطيع أن يقرر ما سوف  

هذه الصول إلى غرفة الجمع بالمطبعة مبيناً علي ا طريقــة جمع ــا وحجــم الحــروف 
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واتسا  السطر وما إلى ذلك  ويأتى بعد ذلك بروفاا هذه المواد للتأكد من مطابقة كل 

 من ا لما حدده ل ا من حيز .

حق سكرتير التحرير خاضـعاً فـى ذلـ  لـرأى  ولتحقيق هذه المطابقة فإن من 

أن يحذف بعــ  الخبــار أو ي جل ــا أو يطالــب المحــررين  رئيس التحرير المسـئول

بمزيد من الماد  حتى يستطيع أن يمأل فراغ الصــفحة  وبعــد أن ينت ــى المخــرج مــن 

رسم مشروعاا الصفحة على نماذج يرسل هــذه المشــروعاا إلــى غرفــة التوضــيب 

 ل نموذج رقم الصفحة وتاريخ اليوم .موضحاً على ك

علــى مشــروعاا  اإلشــراف التحريــر أعدمســيتــولى غرفــة التوضــيب وفــى 

الصفحة ومراقبة الخطواا العملية التى تمــر ب ــا حتــى تخــرج مــن المطبعــة صــحفاً 

 مطبوعة كاملة . 

وإن تفــاوا   وهأعدسـكرتير التحريـر الفنـى ومسـ  الصــفحاا  إخراجويتولى  

اتســا   اختلــفكرتير التحرير الفنى من نفوذ وحرية فــى عملــه  ومدى ما يتمتع به س

دائر  اشرافه من صحيفة لخرى  ففى بع  الصحف تتــولى بعــ  أقســام التحريــر 

علــى تنفيــذها  وفــى   اإلشــرافكالقسم الخارجى والقسم الرياضى تصميم صــفحات ا و

كاملــة كــل الصــفحاا  إخــراجصحف أخرى تتحمل هيئة السكرتارية الفنية مســئولية  

دون تدخل من أقسام التحرير  وفى صحف ثالثة نجد أن تخطــيط الصــفحاا ووضــع 

تصميم ا يتدخل فيه مع السكرتير الفنى أحد المسئولين عن تحريــر الصــفحة كــرئيس 

  التحرير نفسه أو نائبه أو رئيس قسم الخبار .

 والتحرير بالصحف: اإلدارةمجالس 

 مجلس ادارة الصحيفة: (1)

الم سسة الصحفية العمومية من ثالثة عشر عضوا علــى   يشكل مجلس ادار 

 الوجه اآلتى:

 ويختاره مجلس الشورى اإلدار رئيس مجلس  -1
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ستة من العاملين بالم سسة يتم انتخاب م بــالقترا  الســرى المباشــر علــى أن  -2

 يكون أثنان من الصحفيين وأثنان من العمال وتنتخب كل فئة ممثلي ا.

شورى على أن يكون من بين م أربعة أعضــاء ستة أعضاء يختارهم مجلس ال -3

 على القل من ذاا الم سسة الصحفية.

أربع سنواا قابلة للتجديدويشترط لصحة   اإلدار وتكون مد  عضوية مجلس  

حضور الغلبية المطلقــة لعضــائه وتصــدر القــراراا بأغلبيــة   اإلدار انعقاد مجلس  

بينه الرئيس.وليجوز الجمــع   أراء الحاضرين.وعند التساوى يرجح الجانب الذى من

 فى أكثر من م سسة صحفية. اإلدار بين عضوية مجلس 

ــة  ــين المســاهمين بواســطة الجمعي ــس مــن ب وينتخــب نصــف أعضــاء المجل

 نشأ العمومية للمساهمين وفقاً لحكام قانون الشركاا المساهمة وينتخب العاملون بالم

ن مــن م علــى القــل مــن النصــف الثــانى مــن أعضــاء المجلــس  علــى أن يكــون أثنــا

 المحررين ويكون مد  عضوية المجلس خمسة سنواا تجديد انتخاب العضاء . 

فى أول أجتما  لــه بإنتخــاب رئيســه والعضــو المنتــدب   اإلدار ويقوم مجلس  

 الصحيفة .  نشأ وفقاً لحكام قانون الشركاا المساهمة والنظام الساسى للم

غراضــ ا  كمــا يحــدد رئــيس مجلــس الصــحيفة أ  نشــأ ويحدد عقد تأســيس الم

 اســتكمالالم قا مــن بــين المســاهمين  ســتة أشــ ر علــى الكثــر مــن تــاريخ   اإلدار 

ول يجــوز الجمــع بــين   اإلدار إجــراءاا التأســيس يــتم فــى خالل ــا انتخــاب مجلــس 

 صحفية .  نشأ فى أكثر من م اإلدار عضوية مجلس 

حفية التى تتخذ شكل مســاهمة الص  نشأ ويتم وضع نموذجاً للعقد اإلبتدائى للم

 فى نظام ا الساسى  ويصدر ب ذا النموذج قراراً من رئيس الجم ورية . 

 على النحو األتى :  اإلدارةوقد تم تحديد اختصاصات مجلس  

وضع السياسة العام للم سسة : وهى من أهم وأخطر م ــام المجلــس  حيــ   •

تتضــمن تنميــة مــوارد بين العضاء  والتى قد   التجاهااتختلف التياراا و

وفتح آفاق ل ذه الموارد  زياد  متوســط دخــل العــاملين   القتصاديةالم سسة  

القصوى مــن إمكانــات م الوظيفيــة  أو أغــالق   الستفاد بالم سسة مع تحقيق  
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اا إصــداريــة لتــرويج إعالنباب التعيين لمد  خمس سنواا  أو عمل حملــة  

 الم سسة ووضع خطط ا اإلستثمارية . 

الحكــام واللــوائح الخاصــة بشــئون  إصــدارالقــراراا واإلجــراءاا و اتخــاذ •

العمل والعاملين بالم سسة بما ل يتعار  مع أحكام هــذه الالئحــة وتبليغ ــا 

 إلى المجلس العلى للصحافة . 

النظر فيما يحال إليه من مجلــس التحريــر أو الجمعيــة العموميــة وكــذلك مــا  •

 رأى فيه .  يطلب المجلس العلى للصحافة إبداء ال

النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالم سسة وذلك لمتابعة  •

هذه القطاعاا بالنظم  التزامأوجه العمل المختلفة فى سائر القطاعاا  ومدى  

 .  اإلدار واللوائح وقراراا مجلس 

تقدير موازنة للم سســة وحســاب ا الختــامى  حيــ  تكــون للم سســة موازنــة  •

ديرية تمثل البرنامج المالى والخطة عــن ســنة ماليــة مقبلــة لتحقيــق سنوية تق

 والموارد . ستخدامااأهدافه الم سسة  وتشمل الموازنة على جميع ال 

ــس  • ــن  اإلدار يضــع مجل ــب وم ــوطنين والجان ــراء ال ــف الخب ــاً لتوظي نظام

 يقومون بأعمال م قتة أو موسمية بما يتفق مع نشاط الم سسة وظروف ا .

بــبع  اختصاصــاته   اإلدار جلــس أن يتع ــد إلــى رئــيس مجلــس يجــوز للم •

 وللمجلس أن يفو  أحد أعضائه أو أحد المدربين فى القيام بم مة واحد  . 

ــس  • ــفرياا  اإلدار يحــدد مجل ــاا الس ــة لنفق ــة ميزاني ــنة المالي ــة الس ــى بداي ف

والمكافآا والحوافز  ويكون الصرف من هذا المبلغ بقرار من رئيس مجلس 

بناء على اقتراح رئيس التحرير بالنسبة للصحفيين والمدير المخت    اإلدار 

 بالنسبة لإلداريين . 

فــى حــدود المبلــغ الــذى يقــرره مجلــس   المتيــازيكون منح عالو  الكفــاء  و •

بمراعــا   اإلدار لكل صــحيفة بنــاء علــى مــا يقترحــه رئــيس مجلــس   اإلدار 

 الظروف المالية للم سسة . 
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 بالصحيفة :( مجلـس التحريـر  2)

مجلس تحرير الصحيفة هو المجلس الذى يقوم على شئون التحرير بالصحيفة 

فى حدود السياسة العامة ل ا  ويتولى متابعت ا كما يقوم على تنفيذها رئــيس التحريــر 

 ومعاونيه .

ويشكل فى كــل صــحيفة مــن الصــحف القوميــة مجلــس التحريــر مــن خمســة 

ويختــار  الــذى يختــاره مجلــس الشــورى أعضاء على القل ويرأســه رئــيس التحريــر

ويكــون بيــن م مــن يلــى رئــيس التحريــر فــى   العضاء الربعة الباقين  اإلدار مجلس  

 مسئولية العمل الصحفى.وتكون عضوية مجلس التحرير ثال  سنواا قابلة للتجديد

 إطــارويضع مجلس التحرير  فى الصحيفة السياسة العامة ويتابع تنفيــذها وذلــك فــى 

العامة التى يضع ا مجلــس ادار  الم سســة ويكــون تنفيــذ تلــك السياســة مــن السياسة  

ــى أن ينعقــد لــذلك اجتماعــاا دوريــة فــى  ــر ومعاونيــه عل أختصــا  رئــيس التحري

المواعيد التى تتفق مع طبيعة العمل بالصحيفة ويكون رئيس التحرير مسئوًل عن كل 

 فعلياً على كل ما ينشر . ما ينشر فى الصحيفة التى يرأس تحريرها ويشرف إشرافاً 

عن نشر  المتنا  ول يجوز لى ج ة التدخل فى أعمال التحرير إل فى حالة  

عن النشر فى المور التــى  المتنا  التصحيح الذى يصل إليه من ذوى الشأن ويكون  

تعر  الصحيفة للحكم علي ا بمبالغ مالية كبير  ت دى إلى الضرار بمركزها المالى 

 السلطة الكاملة فى التدخل والمر بالنشر .   اإلدار مجلس  فيكون لرئيس

ف ــو يقــوم بوضــع  اجبـات واختصاصـات مجلـس التحريـروقد حدد القــانون و 

السياسة العامــة التــى يضــع ا مجلــس  إطارالسياسة العامة ومتابعة تنفيذها  وذلك فى 

 تحرير . للم سسة وأن يكون تنفيذ تلك السياسة من أختصاصاا رئيس ال اإلدار 

رئيس التحرير الذى يجب أن  اسمالصحيفة على  إنشاءويجب أن يشتمل عقد  

إلى ذلك يستثنى من عضوية النقابــة ر ســاء   ةضافبال يكون عضواً بنقابة الصحفيين  

تحرير الصحف الم نية التخصصية بناء على قرار يصدر ب ذا الســتثناء مــن وزيــر 

كــذلك أن يكونــوا أعضــاء فــى نقابــة   ويشــترط فــى أعضــاء مجلــس التحريــر  عالماإل 

 الصحفيين . 
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أو صــحيفة  نشــأ ويتولى الج از المركزى للمحاسباا مراجعة ميزانيــة أى م

ويبدى مالحظاته على تقرير مراقب الحساباا ويقدم تقريــراً بــذلك للمجلــس العلــى 

 للصحافة  ويجوز للمجلس العلى للصحافة أن يكلف الوحد  الماليــة بالمانــة العامــة

للمجلس بمراجعة ميزانية الصحيفة ويجب أن يتضمن كل عدد من الصفحاا البياناا 

 التية : 

 المطبعة التابع ل ا .  اسم -2  .  اإلدار رئيس مجلس  اسم -1

 تاريخ صدور العدد . -4   رئيـس التحريـر . اسم -3

وعند تداول لى عدد من الصحيفة أو ملحق للعدد يجب على رئيس التحرير 

ســا  عــالماإل المدير المسئول أن يسلم لكل من المجلس العلى للصــحافة ووزار    أو

نسخ موقعاً علي ا منه وكل مخالفة لحكم هذه الماد  يعاقب علي ــا بغرامــة فضــالً عــن 

الزام المخالف باإليدا   وفى حالة عدم اإليدا  يعتبر اإلخطــارعن الصــحيفة كــأن لــم 

 . معالاإل يكن ويصدر بذلك قرار من وزير 

 فى:حأخالقيات العمل فى المجال الص

هناك أخالقياا لبد أن تراعى فى العمل  فــى المجــال الصــحفى بوجــه عــام 

والتحريرى بوجه خا  من المخبر والمحرر مرورا برئيس التحرير حتى المصحح  

ف ى تنحصر فى أمانة النشر  وأمانــة المتابعــة  إذ هنــاك أحتمــالا كثيــر  قــد تلحــق 

عند جلب ا وتحريرها  إما بنقد سيئ أو ســ و عــابر أو بخطــأ مطبعــى قــد بالمعلوماا  

 يكون خطيراً  وإما بسبب أهواء الصحفى وتكاسله عن عدم مالحقة الخبر ومتابعته . 

بالمصلحة العامة للم سسة ذات ا  لكنه أيضاً  لتزامأن ج از التحرير مدعو لال

لمصــلحة الوطنيــة والقوميــة   كمــا أن الم نــة أوًل وأخيــراً  وبا أعدبقو  لتزاممدعو لال

ج از التحرير ككل وبالذاا المحرر يجد نفسه مضطراً للتعامل مع المعلومــاا التــى 

ــل والتضــخيم  ــ  ل يســتغل ا للت وي ــة  بحي ــاا ثابت ــر الصــحفى بأخالقي ــدم ا المخب يق

 والتخويف  فيخلق بذلك ذعراً وسط القراء . 
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ا والخبار وبين صيغة تحريرهــا ويعد إيجاد التوازن بين مضمون المعلوما

أى توازن بين الكلماا والوقائع هو أمر ضرورى وهو واجــب المحــرر بالــذاا  لــذا 

لبد أن يكون المحرر هو سيد نفسه خاصة إذا كان مديراً أو رئيساً للتحرير ل رقيب 

عليه  فإذا لم يتحصن ذاتياً بــأخالق إعالميــة ســي دى بــه المــر إلــى عواقــب وخيمــة  

حررون مدعوون إلنضباط أخالقى  ف و بين يديه وسيلة النشر  ويستطيع التوجه فالم

 ب ا إعالمياً توجي اً جيداً أو سيئاً . 
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 الفصــل الراب  

  الكتابة الصحفية   

 صناعة الكلمة المقروءةو
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 تم يـــــــــــد  

 اصائص وخ الكتابة الصحفية مف وم 

 الرسائل الصحفية  تحريرأهمية   

  يةالصحف الكتابة العوامل الم ثر  على

 أنوا  المواد التحريرية الصحفية 

 الصحفـى  مراحـل وخطواا النشر       
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 تمهيــد : 

محدود  فى الصــياغة النشــائية  بــل تعــدت ا إلــى جميــع  عالماإل لم تعد م مة 

إلى  عالماإل ولقد كان ب ذا الوضع قبل أن تتطور فنون   عالماإل ل ا العناصر التى يشم

الكلمــة المطبوعــة أو  اعتبــاريسير دائمــاً نحــو  تجاهالحد الذى وصلا إليه اليوم  وال 

ى  خاصــة وأن اآلراء والفكــار عالمــ اإل المذاعة مجرد عنصر من عناصر التحريــر  

عــن طريــق  عــالماإل قل ا فنون وعلى الخ  تلك التى تتصل بالحاسيس يمكن أن تن

ى معنى أعم فأصبح عالماإل الرسم واللون والصوا والصور  . ولقد اكتسب التحرير 

 ية بجميع عناصرها .عالماإل ينطوى على الرسالة 

وكانا الصحافة تمثل بوجه عام قديماً كلمة عامة لوصف الوسائل التى كانا 

 اســتخدامأمــا اليــوم فيــتم   تــتم بواســطة المجــالا والصــحف  تصــالاال في ا معظــم  

وهما أكثر دقة مــن إصــطالح الصــحافة    عالماإل أو وسائل    تصالال إصطالح وسائل  

بطبيعة  اتصالإلى الوسائل الخرى غير الصحف والمجالا  وكل  اإلشار حينما يتم  

فــالوراق أو المــذاكراا   رســالالحال يستخدم وسيلة أى أنه يلتزم بإستعمال قنــا  لال

وين المستخدمة فى المراسلة والموجاا الصوتية المســتخدمة فــى المحادثــة ذاا العنا

تصبح الم سســة بأكمل ــا حاملــة للرســالة  عالماإل تعتبر قنواا أو وسائل غير أنه فى 

كالصــحيفة أو المجلــة أو محطــة اإلذاعــة وهــى تســتطيع حمــل رســائل ا إلــى اآللف 

تعر  أيضاً لكثير من المعوقــاا والماليين من الفراد فى وقا واحد تقريباً  وهى ت

 القتصادى التى تجاب  ا بوصفه م سسة اجتماعية كالمراقبة والقيود الحكومية والدعم 

 وغيرها . 
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 :  الكتابة الصحفية مفهوم

والكلمــاا  نشاءعلم اإل  الصحفىيعد علم التحريرتعد الكتابة للصحيفة ولم   لم   

وسيقى اللفظية  بل أصبح علماً له أصوله ال تافية ونظم المحسناا البديعية ورنين الم

ى يكتنفه خطور   عالماإل ه مثل غيره من العلوم التطبيقية  بل أن علم التحرير أعدوقو

لنه إذا كان أحد هذه العلوم ت دى إلى تقدم جانب هام من جوانب الحيا   فإن تقدم علم 

ور تقــدم الحيــا  الــذى هــو محــ   اإلنســانية ي دى إلى تطــور  عالماإل التحرير للوسائل  

 بجوانب ا المختلفة وتأخرها وتخلف ا . 

 ج ــة هما التفكير من ج ة والتعبيــر مــن    أمري نى دائماً  والكتابة للصحف تع

يقصد  عالماإل جزء من عملية   اذهب إلى أن ية تعالماإل   أخرى  لذا فإن تعريف الكتابة

 عالماإل ق إحدى وسائل ية التى تنتقل إلى الجماهير عن طريعالماإل اد الرسالة  عدإبه  

ب دف تزويد الناس بالخبار الصحيحة والمعلوماا السليمة والحقائق الثابتة من خالل 

 الناس على تكوين رأى صائب سليم فى واقعة من الوقائع . أعدعملية عر  فنى تس

الــذى يمكــن تعريفــه  عــالماإل رتبط بإصــطالح ية بوجه عام تعالماإل   والكتابة 

ومع ذلك ،بالجماهير  تصالال و  ،عن طريق الوسائل    تصالال   هما:بطريقتي   أحياناً  

جماهيرها  كما أن   اختياربكل شخ  فالوسائل تتجه نحو    تصالال ل يعنى    عالماإل ف

 تصــالال ى أسلوب مــن أســاليب عالماإل الجماهير تختار من بين الوسائل . فالتحرير 

جم ــور كاإلذاعــة والصــحافة بالجماهير يستعين بعد  وسائل يصل من خالل ــا إلــى ال

 والسينما والتليفزيون  ولكل وسيلة خصائص ا ومميزات ا .

بين التحرير التذوقى الجمــالى والمســتعمل فــى الدب   يةعالماإل   وتقع الكتابة

ى اإلقناعوالفن  والتحرير العلمى والنظرى التجريدى المستعمل فى العلوم  والتحرير 

لعالقاا العامة  ف و يصــل دائمــاً وبوجــه عــام إلــى والدعاية وا  عالماإل المستعمل فى  
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  عــالماإل العادى فى التعبير وهو الذى يستخدم فى وسائل   الجتماعىالمستوى العملى  

ى عن مف وم التحرير الصحفى التقليدى  فمنذ الحرب عالماإل ويختلف مف وم التحرير  

يــد لتعبيــر قــديم أل معنــى جد الجتمــاعىالعالمية الثانية أعطى التغيير التكنولــوجى و

ففــى وقــا مــن الوقــاا كانــا كلمــة صــحافة كافيــة لتعريــف    عــالماإل وهو وســائل  

ويعتبر قاموس ويبستر من المصادر الساسية التى عرفــا   تصالال ووصف وسائل 

والتحريرأوالكتابــة للــدورياا أو الصــحف   اإلدار الصحافة بأن ــا بوجــه عــام عمليــة  

  بالمعنى الجمعى .

الــذى يعــد الســاس الول فــى  اإلنســانعلم بنــاء  الكتابة الصحفية  ويمثل علم

الــواعى  اإلنســاننجاح خطط التنمية القوميــة  والتــى تســعى إلي ــا دول العــالم اآلن  ف

 اإلنسانهو هدف كل مجتمع اآلن ول يوجد شئ يصنع هذا  نتاجالنشط القادر على اإل 

حرير صحفى قــائم علــى أســاس بالجماهير  والتى ترتكز على ت  تصالال غير وسائل  

يــة والصــحفية . والتحريــر عالماإل  ــا  احتياجاتمن العلم ومصلحة الجماهير من واقع  

ويبــين المنــاهج  أعدالصحفى علم وفن فى آن واحد لنه يستقرئ ويستنبط ويضع القو

 العلمية للمحرر ويضع المعلوماا والفكار والخبراا فى قالب فنى صحفى .

ى الذى هــو بــدوره جــزء عالماإل هو جزء من التحرير   أن التحرير للصحيفة

بالجمــاهير  تصــالال بدوره كذلك جزء من كل أكبــر هــو   عالماإل و  عالماإل من عملية  

التى تنتقل إلى الجماهير عبر وسائل معينة  حي  يقصد بعمليــة التحريــر بوجــه عــام 

الصحيحة من خالل عداد الرسالة التى تنتقل إلى الفراد  ب دف تزويد الناس بالخبار  

هــى تيســير عمليــة  ومعنـى هـذا أ  الىايـة الوحيـدة مـ  التحريـرعملية عر  فنى   

ى ليس لــه عالماإل عن طريق عر  الرقام واإلحصاءاا والحقائق الثابتة  ف  اإلقنا  

ذاته  على عكس الداعية الذى ي دف   عالماإل غر  معين فيما ينشر على الفراد إل  
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من حقائق صحيحة ومعلوماا  عالماإل ما يكون ما فى هذا  إلى غاياا أخرى . وبقدر

 سليماً وقوياً . عالماإل دقيقة منبثقة من مصادر أمينة بقدر ما يكون هذا 

ويدل أسلوب التحرير الصحفى على المعاونة التى يقدم ا الصحفى لجم وره 

لتحريــر وعلى ذلك فإن اماا واآلراء والحقائق والوقائع مباشر  فى عملية نقل المعلو

اد كبيــر  مــن الفــراد أعــداد رسائل واقعية موحد  تب  لتصل إلى أعدالصحفى يعنى  

ــواحى  ــن الن ــن م م ــا بي ــون فيم ــاديةيختلف ــةو القتص ــية  الجتماعي ــة والسياس والثقافي

وينتشرون فى مناطق متفرقة ويعنى بالرسائل الواقعية فى التحرير الصحفى مجموعة 

حول الحدا  وتنشرها الصحف  والمجــالا  وبقيــة الخبار والمعلوماا التى تدور  

 . عالماإل وسائل 

الخليط العجيب من الحدا  وأبطال ا والنشــطة   ويمثل علم الكتابة الصحفية

ية وصناع ا والظواهر الطبيعيــة ومفســري ا  ف ــو كــل المــ ثراا التــى تحــيط اإلنسان

يوجد كل يوم . لذا فعلــم بالفراد وت ثر في م بشكل مباشر وغير مباشر وتالحقه أينما 

التحرير الصــحفى أو فــن الكتابــة للرســائل الصــحفية يعــدان العمــود الفقــرى لوســائل 

 . عالماإل 

ويقوم علم تحرير الرسائل الصحفية على صناعة الكلمة المقروء   ف ى التى  

تنقل لألفراد الحدا  والزماا والحيا  المضطربة فى كافة أنحاء العالم  إن صناعة 

مة أو علم التحرير الصحفى تضمن أخبار إضطراباا نظم الحكم فى بع  الدول  الكل

المــرأ   ااامــ اهتموأرتفا  سعر الذهب وأخبار حركة المرور فى شوار  العاصــمة و

 بالجماهير لن ا تبنى الفرد والمة بكامل ا .  تصالال فى منزل ا  ف ى تصنع وسائل 

لــى أنــه الشــريط الســينمائى الحــى ع وينظر البع  إلى علم الكتابة الصحفية

ساعة كل يوم دون توقــف  وهــو النافــذ  التــى يــرى   24الذى يعر  على الجماهير  
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من ا كل فرد غيره من الفراد ,وهو بمثابة السجل الحى لحدا  المــس وهــو كــذلك 

 السجل الحى لتاريخ الغد .  

اإللكترونيــة  ختراعــاامن كافــة ال   الستفاد ويجزم الجميع أنه لم يكن يمكن  

إن لم تحتوى هذه الج ز  علــى مضــمون تحريــرى مــن كلمــاا   تصالال فى أج ز   

م مــن أنشــطة وأحــدا  وآراء مف ومة وألفاظ ومعــانى واضــحة لمــا يجــرى فــى العــال

وكل هذه المظاهر التى أحدثا هذه الثور  ال ائلة  ختراعاالن جميع هذه ال  وأفكار  

بال تحرير صحفى آلا صماء ل فائد  من ا على بالجماهير تصبح   تصالال فى عالم  

بالجماهير من سلطة إنمــا  تصالال لألفراد فى المجتمع  فما تتمتع به وسائل   اإلطالق

يرجع لعلم التحرير الصحفى  والــذى يقــم أساســاً علــى فــن صــناعة الكلمــة والمقــدر  

  ا . استخداماتأحسن ا وأكثرها مالئمة لماكن  اختيارالجيد  فى 

الموضــوعاا التــى تعالجــه الصــحيفة أو  اختالفبــ   ختلف الكتابة الصحفيةوت

ه الصحيفة أو المجلة أجلالمجلة ويتأثر بسياست ا وتخصص ا وال دف الذى تصدر من 

والسياســية التــى تحظــى ب ــا  وكــذلك شخصــية   الجتماعيــةو  القتصــاديةوالظروف  

 المحرر وعلمه وخبراته .

واحــد غالبــاً  وقلمــا يكــون  اتجــاهأنــه ذو  فةومن أهم ما يميز التحرير للصحي

هناك طريق س ل أو سريع لكى يرد أو يسأل أسئلة أو يتلقى إيضاحاا  إذا هو أحتاج 

يتضمن قسطاً كبيراً مــن الخبــار  فالوســيلة  عالماإل إلي ا  فضالً عن أن ا تنبع من أن 

ة الهــرام مثالً تختار الجم ور الذى ترغب فى الوصول إليه  حي  تســت دف صــحيف

على سبيل المثال جم وراً حضرياً مثقفــاً مــن القــراء  أمــا جريــد  الخبــار فتســت دف 

وتتوجه إلى الجماهير الشعبية  وهناك طبعة عربية من أخبار اليوم تست دف الجماهير  

العربية  ومن المالحظ كذلك فى مصر أن صحف الصــباح تســت دف جم ــوراً يفــوق 

 جم ور صحف المساء . ه ويختلف فى طبيعتهأنتشارفى 
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فنــون تحريــر المقــال بأنواعــه المختلفــة  وتحريــر العمــود  وتتنــاول الكتابــة 

يــق التحقبصوره المتعدد  وتحرير القصة الخبرية داخلية كانا أم خارجيــة وتحريــر  

 الصحفى والماجرياا .

 منها :   رت تعريفات كنيرة ومتنوعة للكتابة الصحفيةوظه

 ا ووكالا النباء بأنواع ا .فن الكتابة للصحف والمجال •

فن من فنون الكتابة النثرية الواقعيــة يــتم فيــه تحويــل الوقــائع والخبــراا  •

 التى جمعا إلى لغة مف ومة للقارئ العادى . 

وضع الماد  التى جمع ا المخبر من مختلف المصادر فى قالــب تعبيــرى  •

 فنى ولغة مناسبة لكى تصل إلى القراء فى س ولة ويسر . 

تعبير عن الحدا  والفكار واآلراء والمواقف وألوان النشاط الم م  فن ال •

ومظاهر الكون والحيا  والعمران البشــرى فــى لغــة مناســبة للنشــر علــى 

 صفحاا جريد  أو مجلة . 

ــى تتــيح للمحــرر  اعلــى أن ــ  الــبعض اويعرفهــ • ــة الفنيــة الت طريقــة الكتاب

مســئولياا وظيفتــه  الصحفى إستناداً إلى فكر متميز  ومن خــالل قيامــه ب

تسجيل الحدا  الم مة والمشاهد المرتبطة ب ا والتعريف بعلل ا وأسباب ا 

والبيانــاا المفيــد  وتبــين ظــواهر االظاهر  والخفيــة  وتقــديم المعلومــاا 

ــة  ــير ومناقش ــة والمــ ثر   وعــر  وتفس النشــطة والمشــكالا المختلف

مواقــف والقضــايا وال التجاهــااالقوال والتصرفاا والفكــار واآلراء و

والحلول ذاا الجدار  والنفع وتناول مما يستحق من تطورات ا ونتائج ــا 

المتاحة والمتتابعة والتعبير عن ذلك كلــه  تعبيــراً دقيقــاً وموضــوعياً فــى 

أغلب الحوال فى عبــاراا قصــير  ومتماســكة وبواســطة لغــة صــحيحة 
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امــة س لة واضحة وجذابة وفى شكل عمل فنى صــحفى  يمثــل رســالة ع

موج ة إلى القــراء تكــون صــالحة للطبــع والنشــر والتوزيــع فــى الوقــا 

 المناسب على صفحة أو صفحاا جريد  أو مجلة . 

أســفرا عــن وضــعه الــذى يكــاد   ولعل هذا التعريف يقدم عدداً م  الحقـائق

ينفرد به أو يجعل له شخصية معروفة ومميز  مما ي كد على أهميته ومكانته لعل من 

 :  هكون ها ابرز

 ا ل ذه الفنون من خصائ  ومعالم ى له معالماإل فن من فنون التحرير   •

كتابته ليسا س لة  وإنما له طابع ا الفنى المتميــز ل ــا والــذى يمتــد إلــى  •

 البيان الصحفى الطباعى . 

عــد  خطــواا تتصــل بالعمليــة التحريريــة ومــن أهم ــا التســجيل وجود    •

سير والمناقشة والتناول والتعبير  والنقل والتعريف والتقديم والعر  والتف

أى أن العملية التحريرية تتكون من هذه كل ا وتركز علي ا وتشمل ا  وأن 

النشــر فــى الصــحف تعنــى القيــام  أجــلالكتابة المتصلة ب ذه المور مــن 

 بعمل من أعمال التحرير الصحفى . 

فنية  دائماً فى مجال العمل الصحفى  ومن زواياتترجم هذه الكتابة نفس ا   •

الشــديد جــداً مــن  القتــرابإلى مجموعة من العمال الصــغير  ومن ــا :  

اد والتنفيــذ والتحريــر فضــالً عــن عــدخبر من الخبار ال امة وســرعة ال 

 سرعة النشر و التركيز على جانب أو جانبين فقط . 

مصـطلح فـ   اســتخداموهناك بع  العلمــاء فــى مجــال الصــحافة يــرون أن 

فأصــل كلمــة  مصطلح ف  التحرير الصحفى   استخدامأفضل م   الكتابة الصحفية هو  

اد كتابــاا اآلخــرين أعــدكتابة هى صناعة الكتابة والتأليف . أما كلمة تحرير فمعناها 



 

- 116 - 

للنشر  ومعنى ذلك أن كلمة كتابة أكثر تحديداً ووضــوحاً مــن كلمــة تحريــر لــذا نجــد 

نيــة  وفــن الكتابــة الســينمائية  وفــن الكتابــة التليفزيو  لإلذاعةدائماً مصطلحاا الكتابة  

 والكتابة للمسرح وغيره . 

الــذى  ى تختلف بالطبع عن المعنى اللغوىعالماإل وكلمة التحرير فى معناها  

يجانس بين ا وبين الكتابة  فكتابة الخبر هى افراغه فى القالب الكتابى ونقله من بــاب 

يــة  أمــا تحريــر عالماإل  الفكر  إلى باب التدوين على الورق وفقــاً لســاليب الصــياغة

كتابــة ووضــع العنــاوين المالئمــة لــه    إعــاد الخبر مثالً فيعنى مراجعتــه مــع إحتمــال  

 اده للنشر فى المكان المالئم له من الصحيفة . أعدو

ل يــتم بــدون   عالماإل والعالقة بين التحرير والكتابة هى عالقة الكل بالجزء ف

وتلقي ــا كمــا أن التفكيــر ل يــتم مــن غيــر يــة المقصــود نقل ــا  عالماإل تحرير الرســالة  

للرموز  فالتحرير كعملية تشمل التفكير والتعبير يعنى بصياغة الفكــار مــن   استخدام

 خالل الرموز ليتلقاها اآلخرين . 

أن تميز أى م سسة صحفية على غيرها إنما يتوقف علــى   ويتضح مما سبق

ما تتميز به من جود  فى فــن حسن ما تتميز به من تقدم فى علم التحرير الصحفى  و

هذه الجود  كافة الج ز  الصحفية م ما كان  الستفاد الكتابة الصحفية  ويتساوى فى 

نو  الصحافة التى تمارس ا  فالصــحافة المســموعة مــثالً لبــد أن يرتكــز تفوق ــا فــى 

عمل ا على جود  وتحرير مادت ا الصحفية قبل إذاعت ا لن المــذيع أو المتحــد  أمــام 

اد الــن  أعــدلميكرفون ل يتحد  ول يذيع مادته المنطوقة من فراغ  بل يسبق ذلك ا

مكتوباً ثم مقروءاً حتى يطمئن المتحد  على سالمة نطقه وجود  ما سوف يذا  على 

الجماهير  لن الخطأ فى حالة الصــحافة المنطوقــة ل يمكــن تالفيــه أو إصــالحه بعــد 

لتحريرى المكتوب فى الصحافة المقروء   تصحيح الن  ا  إمكانيةالن   على عكس  

إذ يمكن بالطبع للمسئولين علي ا أن يعدلوا فى أى ن  يحتاج إلى تعديل  أو يغيرون 
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ن  قائم فى المطبعة بن  جديد أو يضيفون معلوماا جديد  إلى خبر جمعا مادته 

عــة  ومن ثم ت تم دائماً جميع الم سساا الصحفية بقســم التصــحيح والمراجالتحريرية  

وتفوق صحيفة أو مجلة عن غيرها بما يمتاز به العاملون ب ــذين القســمين مــن نشــاط 

 وكفاء  . 

 هما :   أساسيا  يؤنرا  فى عملية الكتابة الصحفية  ويوجد هنا  عامال 

الكلمة التى   استخدامبمعنى أن  الكلمات المكتوبة :  استخدامدرجة الواقعية فى  -1

ن ل ا دور كبير فى توصــيل المعنــى تعبر عن شئ محسوس لدى الفراد يكو

 عن الكلماا التى تشير إلى معانى على درجة من التجريد . 

ومعنــى ذلــك أن هنــاك فــى شــئون الحيــا  وأمورهــا   التخصص فى الكلمات : -2

ــه  ــه وكلمات ــا مفردات ــدد  ومتنوعــة  وأن لكــل تخصــ  من  تخصصــاا متع

يتعــذر علــى المألوفة والمتعارف علي ــا بــين أهــل هــذا التخصــ  أو ذاك  و

 اآلخرين ف م ا .

على عناصر متعدد  من  اهاعتمادإل ب ا دى دورهأو ت  عملية الكتابةولتقوم 

الصحافة من أخبــار وآراء وأفكــار  وتتصــدر   اكلماا ورسم وصور تعبر عما تحمل 

هذه العناصر دائماً العنصر البشرى والعاملون فى الم سسة الصــحفية ككــل  وتبــاين 

الجمــاهيرى  ويتصــدر بــالطبع قائمــة العــاملون فــى الم سســة  صــالتال أهــداف ا مــن 

الصحفية المحررون الذين يقومون بجمع الخبار وصياغت ا . لذا لبد من توافر عد  

   صفاا جوهرية وهامة لدى كافة العاملين فى  الج ز  الصحفية .

دى فالتحرير الصحفى الجيد يكثر من القراء ويجعل العمل الصحفى مقبوًل لــ 

بالم سسة  فال يمكن لى م سسة صحفية خاصة   عالناااإل الجماهير مما يزيد نسبة  

يمكن القــول بوجــه عــام أن   عالناااإل ل تملك ا الدولة تتمكن من البقاء بال دخل من 
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كــل نجــاح للصــحيفة أو المجلــة إنمــا يعــود فــى المقــام الول إلــى تفوق ــا فــى المــاد  

 د  ما قرأا الصحيفة . التحريرية  لنه لول هذه الما

 :  خصائص الكتابة الصحفية

طريقة فى التفكير والتعبير  فعملية التحرير هى التــى   تمثل الكتابة  للصحيفة -1

تشمل مجالا التفكير من ج ة وطرق التعبير من ج ــة أخــرى  حيــ  يــأتى 

التحرير الصحفى للشرح والتفسير والتكامل  ف و فن حضارى يرتبط بالتقدير  

 . العلمى 

عمل جماعى وليس عمالً فردياً لنه يصدر عن م سسة صــحفية  فالصــحيفة  -2

تحل الرموز الوارد  إلي ا عن الخبار والتقــارير وتحــدد صــورت ا  ثــم تعيــد 

صياغت ا وتحدد مكان ا فى أعمد  الصحيفة بعد تحريرها  ثم تتولى طباعت ــا 

 حيفة .وتوزيع ا  وتلك العملية يقوم ب ا جماعاا العاملين فى الص

ية تستجيب إلى البيئــة التــى تعمــل في ــا  إعالمبواسطة م سسة اجتماعية  تم  ت  -3

والمجتمــع بوجــه عــام  والصــحيفة  عــالماإل ف نــاك تفاعــل دائــم بــين وســائل 

 القتصــادىوالمجتمع بوجه خا   ول ت ثر الصحافة فى النظام السياســى و

 ك النظام .الذى تعمل فيه فحسب  وإنما تتأثر أيضاً بذل الجتماعىو

مــن طــابع الوســيلة الصــحفية ذات ــا  ومــن  اطابع ــ   تشــتق الكتابــة الصــحفية -4

آلف الرســائل فــى وقــا واحــد  لجم ــور   ارســالخصائص ا ومميزات ا فــى 

غير متجانس ينعدم التفاعل المباشر بينه أو رجع الصــدى بينــه وبــين وســيلة 

 .  عالماإل 

تســتطيع الوصــول إلــى  إلــى عــدد مــن الوســائل  وذلــك لن الوســائل حتــاجت -5

ــر رســالة أنتشارجمــاهير ضــخمة ومنتشــر   ــ  يســتلزم لتحري اًعريضــاً  حي
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 ا عبر البالد العربية كل ــا ولتصــل إلــى الماليــين مــن رسالية واحد  ل إعالم

 الناس فى نفس الوقا عدد كبير من الج ز  والوسائل المختلفة . 

م ــور تتوجــه إلــى أكبر عدد ممكــن مــن الج  لجتذابأن الصحيفة فى سعي ا   -6

نقطة متوسطة أفتراضية يتجمع حول ا أكبر عدد ممكن من الفراد  ونادراً ما 

تكون هذه النقطة هى أدنى المستوياا . غيرأن ــا ترفــع تمامــاً إلــى المســتوى 

وهنــا يغــدو التحريــر الصــحفى دائمــاً    عــالماإل المتوسط فى كثير من أج ز   

 ه إلـــــــى مراراســـــــتبدوريتـــــــه المختلفـــــــة وعموميتـــــــه وشـــــــموله و

إنســانى علــى أحــدا  العــالم بطريقــة تثيــر الجم ــور وتملــك  اماهتمــ  اضــفاء

 مشاعره . 

 :الرسائل الصحفية تحريرأهمية 

ل يمكن تجاهل دور التحرير الصحفى الجيد على بقية الج از الصــحفى فــى 

الصحيفة وعلى أعمال القسام الخرى  خاصة إذا كانا الصحيفة تصــدر أكثــر مــن 

أكثر مــن صــحيفة أو مجلــة كمــا ي ثرذلــك إيجابيــاً علــى تحريــر الصــحف   أو  إصدار

الخرى بالتأثير والتأثر معاً مما يدفع إلى رقى العملية التحريرية ككل بالنسبة لجميع 

اللحاق بالركب  المنافسة  أجلالصحف التى تتأثر جميعاً لما ينشر فوق الصفحاا من 

                                   والتجديد .                   بتكارال و

ول يعنى التحرير الصحفى كثيراً بالنسبة للقــراء وحــدهم أفــراد المجتمــع  أو 

للمحرر نفسه دون غيره  وإنما يعنى وي ثر وتمتــد انعكاســاته  إلــى أكثــر مــن جانــب  

وإلى أكثر من طرف وفى مقدمت ا هــذه جميع ــا القــراء ووســيلة النشــر ســواء كانــا 

العمــل   إطــارأو المجلة والمحرر وذلك إلى جانب عد  زوايا أخــرى داخــل    الصحيفة

نفسه بما يتصل بالسلوب التطبيقى   طارالواحد فى السر  الصحفية أو خارج هذا اإل 



 

- 120 - 

.  فوظــائف التحريــر الصــحفى وأهميتــه  الجتماعيــةبأبعاد هذه الوظــائف وامتــدادها 

 وأدواره عديد  يمكن إيجازها على هذا النحو :

  أوالً  بالنسبـة للصحيفـة:

أن وظيفة التحريــر الصــحفى بالنســبة لوســيلة النشــر الصــحفية ســواء كانــا 

أنواع ــا  اخــتالفجرائــد أو مجــالا م مــة للغايــة  فــال صــحف بغيــر تحريــر علــى 

 ــا وتنــو  ناشــري ا وتبــاين أغراضــ ا وتعــدد سياســت ا اتاماهتموأشــكال ا ومجــالا 

مستوياا محرري ا فعمليــة التحريــر تــدعم أركان ــا   اختالفية والتحريرية واإلخراج

وتحول ا من مجرد أوراق عادية إلى صحيفة حية زاخر  بالحــدا  والوقــائع  مثيــر  

 بالقضايا والحدا  ال امة .

فالتحرير الجيد هو الذى يمتلك ويزخر بالكفاءاا والكوادر الفنيــة التحريريــة 

طــرق والســاليب المختلفــة وأن تقــدم المتميــز  التــى تســتطيع أن تبــد  وأن تبتكــر ال

ويجعـل ية . مما يدل على الصــحيفة ويشــير إلي ــا عالماإل الصور  النموذجية للرسالة 

والذى يعرف ا  لها ذل  الطاب  أو الشخصية التى تعرف بها وسط غيرها م  الصحف

ــن  ــرى مــ ــالم الخــ ــب المعــ ــى جانــ ــطته إلــ ــراء بواســ ــراجالقــ ــور  اإلخــ  والصــ

 .  عالناااإل و

يعطـى لكـل قسـم مـ  أقسـام الصـحافة طابعـه رير الصحفى هــو الــذى  والتح

بينــه وبــين القســام  خــتالفويوفر له شخصية ومالمــح العمــل فيــه وأهــم جوانــب ال 

 الخرى كما يبرز العالقة بين القسم والقسم اآلخر وبين القسام فى مجموع ا .

 ستماعاال بعمل قسمويستطيع التحرير الجيد أن يقدم وظيفة ودور هام يتصل 

من لغة اإلذاعة بمعالم ا ومالمح ا  اإلخباريةتلك هى وظيفة تمويل الماد   السياسـى  

 صحيفة مقروء  .  ارسالإلى لغة الصحافة بأسلوب ا وتقنيات ا أو 
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تـدعم العمـل  ويقدم التحرير الصحفى بعــ  الجوانــب ال امــة الخــرى التــى

وذلــك فــى ممارســة  نجـاأ الصحفى داخل الصحيفة وتـوفر لـه المزيـد مـ  فـرص ال

اللغة المناسبة للماد  التحريريــة المناســبة  فلكــل فــن   اختيارحرفية وفنية كاملة  يتيح  

 صحفى لغته وأسلوبه . 

بــي  صــفحات ومــواد  االنســجامعلــى خلــق قــدر مــ  التوافــق و أعديســكمــا 

وأساليب تحرير العــدد وكلــه بــين بعضــ ا الخــر . وكــذا بــين مــاد  الصــفحة وأنماط  

بين الفنون  الختالفاااحد  وتبرز كفاء  المحرر الجيد فى بذل أقصى ج د لتوحيد الو

 التحريرية المختلفة فى الصحيفة .

 العامـل المـؤنر األولويرى معظم المتخصصــين أن التحريــر الصــحفى هــو   

ف ــو بتفوقــه وجدارتــه أو بضــعفه لقلــة مســتواه  والمحـر  الفعــال لتوزيــ  الصــحيفة 

اد النسخ المبيعة أو الموزعة  ومن المعــروف أن زيــاد  التوزيــع دأعالتحريرى يحدد  

ونشر ت دف دائماً إلى  إعالميعنى الكثير بالنسبة للعمل الصحفى  فالصحيفة كم سسة 

 أعديس ية كماعالماإل الربح أيضاً  حي  تعنى زياد  التوزيع زياد  نسبة المخصصاا 

الج ز  التكنولوجية فــى الطباعــة  وتقدم ا وفى مستمداااستنمار العائد فى تطورها  

والحصول علــى الخبــار والصــور والرســائل ونقل ــا وفــى توظيــف الخبــراا الفنيــة 

 والتحريرية . 

يعطى للصـحيفة مبـرر وجودهـا وقيامهـا كجهـاز أن التحرير الجيد هو الذى   

حامالً هذه الرســائل الممتــاز  ممــا يعــود علــى الصــحيفة  نشر يرصد يومياً أو دورياً 

الكسب المادى والمعنوى وعلى كل محرري ا وعلى مشروعات ا التــى تجــد التمويــل ب

 ذلك كله مر  أخرى فى زياد  التوزيع والربح .  أعدويس

بنقـة القـارئ فـى وسـيلة النشـر   االحتفـاظالتحريــر الصــحفى علــى    أعدويس 

ويحقــق فــى الن ايــة جميــع الصــحفية ويزيــد مــ  تقــدير المعلــ  وأحتــرام المســتهل  
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هداف والوظائف والدوار المعنوية والمادية كما أن النجاح المحقق يدفع إلى مزيد ال 

 بكل اإليجابياا التى دعا إلى أجزا ه . الحتفاظمنه وإلى العمل على 

يشد م  أزر الصحيفة خاصة فى ويرى الكثيرون أن التحرير الصحفى الجيد 

لمجــالا الخــرى مــن جانــب  والقائمة بين ا وبين الصــحف واحالة المنافسة الشديدة 

ومنافســة    تصــالال ول سيما تلك التى تمتلك الج ز  الحديثة والمرتبطة بتكنولوجيا  

الماد  المسموعة والمشاهد  والتــى تحــاول كالهمــا  جــذب القــراء إلي ــا  ويتضــاعف 

 . اإلنترناالفضائياا و أنتشارالمر حد  ول سيما بعد 

  :نانيا بالنسبة للصحفى  

مجــال فــى العمــل فــى الصــحيفة هــو العمليــة التحريريــة  ومحــرروا أن أهــم 

الصحف يبلغ عددهم الكثيرويعنى التحرير الصحفى باظ ار وإبراز ما يتمتــع بــه كــل 

  قدرات تقنية وم  ملكـات مبدعـة مبتكـرة فـى مجـال التحريـرمن محرر صحفى من  

 ــى المنافســة ومن هنا فالتحرير الصحفى الجيــد الفعــال هــو الــذى يحســم الســباق وين

لصالح المحرر صاحب التحرير الجيد  وهو الذى يمتلك المقدر  على التحرير بكفاء  

 . 

كذلك كمــا يبــرز شخصــية وســيلة   شخصية المحررويبرز التحرير الصحفى   

 ا والساليب استخداموالنماط التحريرية التى يجيد هو  الشكالالنشر  ويعرف به وب

هان القراء وترتبط به ل بغيره من المحررين  مما يرفع التى يتبع ا لدرجة تلتصق بأذ

للمســاحاا التــى تحمــل مادتــه التحريريــة فــوق  احتاللــهمن قدره  ويزيد مــن فــر  

صحفياً تحريرياً أكثــر   للمناصب القيادية والهامة  احتاللهويزيد م  فرص  الصفحاا  

 يـــــــــــة أو إعالممــــــــــن غيـــــــــــره داخـــــــــــل م سســــــــــاا وأج ـــــــــــز  

 صحفية .
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ر الصحفى الفعال العمل الن ــائى التــى يتــوج بــه ج ــد المحــرر ويمثل التحري 

فالتحرير يرف  م  قدر المحرر بـي  ويظ ر فى الصور  الالئقة أو الشكل النموذجى  

ويجعله بارز بين م مما يقدم له أكثر من غيره  زمالئه ويزيد م  رصيد نقة صـحيفته 

امــة  و ي يــئ لــه فرصــاً والسفر إلى الخارج وتغطية الموضوعاا ال   نتقالفر  ال 

الصحفى   تصالال الوسائل التكنولوجية الحديثة فى مجال   استخدامأكثر من المزيد من 

 المر الذى ينعكس عليه بالخبر  والتجربة . 

ويتيح التحرير الصحفى الفعــال للمحــرر بمــا يتضــمنه مــن جوانــب التغطيــة 

ضالً عــن زيــاد  معلوماتــه ففرص تدعيم وتأكيد نقافته  وتنو  الماد  وتعدد المصادر  

والمقــدر  علــى النقــد  الجــاد ومضاعفة مصــادره  ويقــدم لــه بمــرور الوقــا فــر  

والتحليل  مما يدفعه أيضا إلى الوصول إلــى المناصــب التحريريــة العليــا  والمراكــز 

 القيادية الفعالة .

وتقدم التحرير الجيد فائد  عظمى لعدد أخــر مــن العــاملين علــى يــد المحــرر 

وبمعرفته  مما ي كــد روح التضــامن والتعــاون بــين أعضــاء الســر  الصــحفية نفسه  

الكثيــر مــن   أ  يقـدم لسـكرتير التحريـرالواحد  . حيــ  يســتطيع التحريــر الصــحفى  

العمال الم ثر  على شكل الصحيفة أو الصفحاا والقابلية للقــراء   وعلــى وظــائف 

التعــرف علــى أهميــة مــاد   ته فــىأعدالصحفى عموماً  والتى من أهم ا مســ   اإلخراج

إلى هذه الهمية  حتــى يعطــى ل ــا مــا   اإلشار التحرير  معبرا عن طريق الشرح أو  

 تستحقه من عناية والمساحة التى تعلن ا وعوامل اإلبراز الالئق .

كما أن التحرير الجيــد يمكنــه عــن طريــق المحــرر أن يقــوم باختصــار مــاد  

 اإلخـــــالل بـــــأهم مـــــا  تحريريـــــة معينـــــة وإلـــــى أقصـــــى قـــــدر ممكـــــن دون

في ا  حتى يمكن لسكرتير التحرير أن يضع ا فى الحيز المتاح  والعكس صحيح حي  
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فــى موضــوعه  وأن يضــيف الفقــراا والعبــاراا  الســ ابيستطيع المحرر أن يقدم 

 ى معين . إخراجالتى تتيح أمامه ماد  معينة حتى يمكن لسكرتير التحرير احراز شكل 

د أن يقدم أستناداً إلى رغبــة ســكرتير التحريــر مقدمــة ويستطيع التحرير الجي

ه فى احــراز أعدأخرى كذلك فقد يرى سكرتير التحرير كتابة عنوان أخر يجد أن ا تس

 مثل هذا الشكل المنشور أو لن ا تكون أكثر جذباً لألنظار .

حيــ  يجعــل  ى األخـرعالماإلفائدة أخرى لزمالء العمل ويقدم التحرير الجيد  

الجيد م مة المذيع كقارئ النشر  اإلذاعية أو الذى يستعين بالمــاد  الصــحفية التحرير  

والثقافية المتخصصة فــى الذاعــة والتليفزيــون   اإلخباريةمن مقدمى ومعدى البرامج  

س ولة فالعناوين والمقدماا والجمــل والعبــاراا بســ ولت ا ووضــوح ا تجعــل العمــل 

 الذى يتناول ا أكثر س ولة .  اإلذاعى

 نا بالنسبة لجمهور القراء:نال

ية نفس ا هى تلك الرسالة الموج ة من وسيلة النشر تصالال أن جوهر العملية 

من أطرها الفنية  خبراً كان أو   إطارإلى القارئ على أى شكل من أشكال ا  أو داخل  

أو  أو تحليالً   افتتاحيةموضوعاً أو قصة إخبارية أو تقريراً أو حديثاً أو تحقيقاً أو مقالة  

 تعليقاً وبدون تحرير أيضاً لن يكون ل ا أثر .

ومن المعروف إنه ل يوجد نشر ول صــدور ول وســيلة نشــر بــدون تحريــر 

ية التحريرية التى تحرر ل ا وسيلة النشر  عالماإل فالعنصر المست دف من هذه الرسالة  

الرســالة هو القارئ الذى تجذبه ماد  الصحيفة أو المجلة . فــالتحرير هــو خلــيط هــذه 

الصحفية الموج ة إلى القارئ  وهو الذى يعنى جــوهر مــا يقــدم إليــه ومادتــه وشــكله  

المطبــو  مــن   عــالماإل ولما تحققا عمليــة    اإلطالقوبدونه لم تكن هناك رسالة على  

 أساس ا .
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وبدونــه ل   ية للى القـراءعالماإلوصول الرسالة    نفسهالتحريرالصحفى    يتيح 

على الورق  ولن ي دى دوره  تصالال لمطبوعة ولن يحد  يتحقق الرسالة الصحفية ا

يــة ويعمــل علــى عالماإل ولن يتحقق نتائجــه بالنســبة للقــراء ف والــذى يحمــل الرســالة 

توصــيل ا إلــى القــراء  حيــ  يكتمــل التحريــر عملــه بالتوصــيل إلــى القــارئ وليســا 

 بالج ز  والمادية أو الوسائل النقل فحسب .

 زيادة األفكار اإليجابية فى نفوس القـراء لخالق علىويعمل التحرير الفعال ا

كما يعمل على دعم ا وم ازرت ــا ويحقــق نتــائج بــين أوســاط القــراء عامــة  كمــا أن 

التحرير الجيد يعمل على أن يحقق للقارئ الفوائد العديد  والمتنوعة التى تتوجــه ب ــا 

وجودها . وتفيد هذه الصحافة عامة إليه وتحر  على تحقيق ا والتى تقدم ل ا مبرر ل

 عــالماإل الفوائد والهداف القراء بنسب متفاوتة  وكل حسب مســتواه وظروفــه  ف ــى 

والشرح والتفسير والتوجيه والتثقيف والتعليم والتسويق والتقريب بين وج ــاا نظــر 

  الفراد وتكوين الرأى العام الحر المستتير . 

البيانـات واألرقـام فــى يضـ  أهـم المعلومــات وويســتطيع التحريــر الجيــد أن 

 فتضعه بذلك موضع المعرفة بالنسبة لمثل هذه المور .خدمة القارئ 

تبسيط الحقـائق والتقريـب بـي  القـراء وبـي  الواقـ    التحرير الصحفى على  أعدويس

واآلراء والمواقــف ويعــر  العــر  الواضــح  التجاهااوتشرح ل م جميعاً ويفسر 

القــراء صــعوبة فــى تتبع ــا وف م ــا كــذلك يســ م والبسيط لألفكار التى قد يجد بع  

وربمــا يمتــد الحــال إلــى   فى خلق التذوق الفنى والجمالى للقارئ   التحرير الصحفى

ته على معايشة الساليب الفنية التحريرية المختلفة  مما ي دى إلــى أعدالعمل على مس

 رفع درجة الذوق العام .

يركــز به المتعــدد  مــن أن ويمكــن للتحريــر الصــحفى الجيــد ووســائله وأســالي

إلى أقل قدر ممكن دون أن تفتقد مــدلول ا بمــا يتــيح أطــال    ويختصر المادة الصحفية
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على وضع صور  كاملــة لألحــدا    أعدالقراء على أكثر قدر ممكن من الخبار  ويس

 والمواقف التى حدثا وهو ما يكون فى فائد  القراء عامة .  التجاهااو

ــحف أعدويســ   ــر الص ــارئ التحري ــى ى الق ــارعل ــة  االختي ــي  المــواد المختلف  ب

ه كذلك على المواصلة والمتابعة وزياد  القابلية للقراء  مما ي دى إلى تحقيــق أعدويس

بأدواته وأساليبه على قيــام حفلــة  أعدالنتائج المست دفة من عملية النشر ككل . كما يس

لقارئ أن يتعرف علي ا تعارف تحريرى كاملة بين القراء والصحيفة  ومن هنا يمكن ل

 بأبواب ا وأركان ا وأساليب ا التحريرية  المميز  .

جريــد  كانــا يستمر صلته بالعـدد    التحريرالصحفى القارئ على أن  أعدويس 

يقاا الصحفية والتقــارير التحقأو مجلة إلى أطول وقا ممكن فيقضى معه مادته مثل 

  جفــاف الحيــا  الحديثــة والموضوعاا الجذابــة المشــوقة  كمــا يســ م  فــى كســر حــد

 ورتابت ا والتخفيف من وقع تعقيدات ا . 

الذى ل يتســع   يقدم فوائد نوعية القارئ المتعجل  والتحرير يستطيع كذلك أن 

فى القراء  وقتاً طويالً يقدر عليه  وذلــك مــن خــالل أســاليب تحريــر   ستمراروقته لال

 الركان وما إلي ا . العناوين والمقدماا والن اياا والمختصراا والزوايا و

 :  العوامل المؤنرة على الكتابة الصحفية

يوجد عدد من الم ثراا الصحفية التى ت ثر فى عمليــة التحريــر بوجــه عــام   

 :  ثراا يمكن تلخيص ا فيما يلىوهذه الم 

 الصحفيـة : ( المؤنرات  1) 

حريــر يوجد العديد من الم ثراا والعوامل الصحفية التى ت ثر فى عمليــة الت

 الصحفى بالصحيفة من ا: 

وجود العناصر الصحفية المسئولة الراغبة فى التجديــد وبــذل الج ــد  •

 والتى تشجع ذلك وتفتح أبواب ا أمام كل عمل مبتكر ومفيد . 
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اد الكافيــة مــن المحــررين لتغطيــة مختلــف منــاطق عــدوجــود ال  •

ــد    الختصــا   ــة جدي ــة تحريري ــال فني ــى أعم ــدهم إل ــل ج  وتحوي

 . ومبتكر  

الرغبة الصادقة  من جانب العاملين فى الصحيفة فى زياد  التوزيــع  •

 واحراز السبق واإلنفراد والتذوق لوسيلة نشرها . 

 تشجيع العمال الجيد  من خالل نظر  موضوعية إلي ا . •

 البشريـة : ( المؤنرات 2)

نه من الم كد أنه ل يمكن للم سسة الصحفية أن ت دى عمليات ــا التحريريــة أ 

على أكمل وجه دون وجود العنصر البشرى الجاد الموكل إليه هذه الم ام  ف و بمثابة 

العنصر الم ثر والمحرك والمنشط والمتابع والموهوب والمتصل والــواعى وهــو مــا 

يسمى بالمحرر فعاد  ما يقوم بعمليــة التحريــر الصــحفى محــرر عنــى درايــة ووعــى 

 بالعملياا التحريرية الصحفية المختلفة . 

 الفنيـة : ( المؤنرات 3) 

فكل الم سساا الصحفية اآلن تسعى بطبيعت ا للحــاق بــه خاصــة وأن جميــع 

مظاهر التقدم الفنى أصبحا أج ز  تعــر  فــى الســواق كــأى ســلعة أســت الكية أو 

 ــا النــابع مــن إنتاجية  فأى م سسة صــحفية تتبــع الســلوب الســليم فــى تحريــر إنتاج

فإن ــا ســوف تــنجح ويتســع توزيع ــا  ويكتــب ل ــا  الجمــاهير ومصــالح ا احتياجــاا

 ها:ابرزقبال المعلنين علي ا . ولعل من ومن ثم يزداد داخل ا من ا  نتشارال 

ســتقبال لألخبــار وا ارســالمقــدار مــا تمتلكــه الصــحيفة مــن أج ــز   •

 والصور . 

 قدر  وكفاء  الج ز  الطباعية فى الصحيفة .  •
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 ل الحدا . أقسام التصوير ودرجة استعدادها  لنق •

القسام الفنيــة المختلفــة وتــوافر الج ــز  الحديثــة المناســبة ل ســيما  •

 أج ز  المعلوماا .

  ا المختلفة . إمكانياتأج ز  التوزيع و •

   :االقتصادية المؤنراتل 4)

ال كبيــر يزدهــر اســممما ل شك فيه أن الم سسة الصحفية التى تركز على ر

 فية التى ينشئ ا فرد بمال محدود.في ا العمل الصحفى عن الم سسة الصح

 السياسية: ( المؤنرات5)

غالباً ما يلتزم المحرر الصحفى بسياسة الصحيفة أو الم سسة الصحفية التى 

يعمل ب ا وإذا بم توافقه سياسة الصحيفة لذا فال داعى للزام الصحفى نفسه فى عمــل 

ه الم سساا ويبحــ  يتعار  مع مبادئه  فالمحرر الصحفى الجيد والناجح تسعى إلي

 عنه العمل .

 عوامل أخرى عديدة لعل م  أهمها : مؤنرات و(  6) 

 الوقت المتاأ للتنفيذ : •

فكلما كان هناك ما يناسب التنفيــذ المناســب المتــزن كلمــا كانــا النتيجــة فــى 

 صالح العمل تحريراً أو تصويراً أو نشراً . 

 :للنشروجود الحيز المناسب   •

كمــا قــام المحــرر بكتابتــه    اإلخبــارى  الصــحفى  الذى يسمح بنشر الموضو

صور  دون حذف أو تشويه أو أختصار بجانب مــن جوانبــه ال امــة   ابرزوبمصاحبة  

 المتصلة به . 
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  المنافسة بي  الصحيفة وغيرها م  الصحف األخرى : •

ومــن ثــم تلجــأ الوســيلة   الجاد اولا التنو  والتحسين ووالتى تدفع إلى مح

ره المستمر والمتتابع والعمــل علــى تقــديم أفضــل الظــروف المتاحــة الطباعية إلى نش

 لتنفيذه . 

 المنافسة بي  الجريدة أو المجلة الواحدة :  •

قتطا  أكبر مساحة من قسم وآخر داخل نفس الصحيفة على ا  أى المنافسة بين

فراغ الصفحاا البي  لصالح هذا القسم أو ذاك  ومن ثم تنتقــل هــذه المنافســة لكــى 

وكــذا مــا يتبــع ذلــك  سماءبين المحررين أنفس م على مساحاا الورق ونشر ال   تكون

 من مخصصاا مادية ومعنوية 

 الصحفية :  أنواع المواد الفنية

تتكــون المــاد  الصــحفية الفنيــة التحريريــة مــن عــدد مــن المــواد التحريريــة  

 المختلفة ومن أهم ا : 

 تعريفية :واد المال •

رئ بشئ ما ووجودها ضرورى للغايــة  أمــا لن التى تعرف القا  وهى المواد

بالنسبة للقارئ وتنقسم قوانين النشر ولوائحه ت كد على وجودها  وأما لفائدت ا العامة  

 التعريفية إلى قسمين هما :  هذه المواد

 مادة تعريفية خاصة بالجريدة أو المجلة :) أ ل 

مجتمعــة فــى وهى تنشر كمطلب قانونى لئحى وتعريفــى أيضــاً  وقــد تكــون 

شكل ترويســة أو موزعــة علــى أجــزاء مــن الصــفحاا بالنســبة للجرائــد  أو الغــالف 

 والصفحة الثالثة والخير  بالنسبة للمجالا أو أية صفحة أخرى.
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 اســم –شــعارها التحريــرى  –الصــحيفة  اســم) وم  أهـم بنـود هـذه المـادة  

ســنة الصــدور  –د رقم العد –تاريخ العدد  –رئيس التحرير    –  اإلدار رئيس مجلس  

عنــاوين أهــم  –رقــم الــتلكس والفــاكس   –أهم عناوين وراقاا تليفوناا الصــحيفة    –

ر ســاء ونــواب  اســماءالمطبعة ل . ويضــاف إلي ــا أحيانــاً   –رقم الطبعة    –المكاتب  

 ر ســـاء التحريـــر ور ســـاء القســـام والمكاتـــب الخارجيـــة وســـكرتارية التحريـــر 

 وغيرها .  عالناااإل و

 عريفية خاصة بالعدد :مادة ت )بل

أو بوسيلة ما من وسائل لفا النظــار   إطارتنشر على الصفحة الولى داخل 

أو تنشر على غالف المجلة علــى شــكل عنــاوين مختــار  يــأتى فــى ن ايت ــا رقــم كــل 

 صفحة من ا . 

 الخبرية :المواد   •

ويقصد ب ا الخبار بأنواع ا ومــا يمكــن أن تتطــور إليــه مــن مــواد تحريريــة 

والخبار الضمنية  اإلخباريةوالقصة   اإلخبارىرى كالموضو  والتقرير والحدي   أخ

 . 

 الـرأى :مـواد   •

ــة  ــك المــاد  المماثل ــالا بأنواع ــا الدرجــة الولــى وتل تمثل ــا العمــد  والمق

 المنتشر  ضمن الطر والنماط التحريرية الخرى . 

  التى تجم  بي  الخبر والرأى :  المواد •

 يقاا والمقالا فى معظم الحوال وأعم ا . التحقادي  ووتمثل ا الح

 المعلوماتية :  المواد •
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 وتوجد مفرد  لحال ا أو منتشر  بين المواد السابقة والالحقة 

 التقريريـة :  المواد •

يقــاا التحقوالمصــور  والعامــة والحاديــ  و اإلخباريــةكما هى فى التقارير 

 والماجرياا . 

 ية :داإلرشاالمواد التوجيهية و •

 والمقالا  اإلخباريةوالتى تتضمن ا التقارير 

 المواد العلمية أو الفنية أو النقافية : •

 تلك التى تنشر داخل المساحاا المخصصة لذلك . 

 المواد الممتعة المسلية : •

 والتسلية والمسابقاا والطرائف وما إلي ا .  ستكمالوهى ذلك مواد ال 

 مـواد متنوعـة : •

 ماد  من المواد وتأخذ من كل من ا بنصيب أو بطرف .تجمع بين أكثر من 

 مـواد تعليميـة : •

 بمفردها أو منتشر  عبر البواب والزوايا . 

 مــواد الربـط :  •

وبــين القــارئ كالرســائل إلــى الصــحيفة والســئلة   اإلصــداروالتى تربط بين  

واد والردود والمالحظــاا الصــغير  وبريــد القــراء وبريــد المحــررين الم تمــين  ومــ 

 التوجي اا من الصحيفة للقراء ونحوها . 

 التحرير فى الجريدة والتحرير فى المجلة : 
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أن الشكل التحريرى ل ينفصل بوجه عام عن مضمون الرسالة بأى حال من  

ية تتمثــل فــى المعلومــاا والحقــائق إعالمالحوال فالوحداا الساسية فى أى رسالة  

 وما إلى ذلك . والفكار والعناصر الخاصة بالحدا  

 اســتخدامااويمكن التعبيرعن ماد  الخبر بألفاظ ورموز مختلفة وعن طريق  

يــة  ولكــن عالماإل ى للرســالة  تصالال متنوعة تتيح للغة فعالية أكثر من تحقيق التأثير  

اللغة تظل مع ذلك أساساً من أسس التحرير الصحفى  لن الرسالة ل تقوم على اللغة 

اللغة فى قوالب فنية وأشــكال تحريريــة تشــمل  استخدامكذلك على وحدها  وإنما تقوم 

 ى ذاته . عالماإل السلوب وتنظم أجزاء القول جميعاً فى بنية الخبر 

ى وأســاليب تقديمــه وتنظــيم أجــزاء عالمــ اإل ومما ل شــك فيــه أن المضــمون   

مــر ى  وفــى حقيقــة ال عالمــ اإل ية من أهم عوامل النجاح فى التحرير  عالماإل الرسالة  

هذا التنظيم أو ذلك تتصل بموقف   اختيارالتى تكمن خلف    العتبارااهناك العديد من 

 ه .اتاماهتمالجم ور من الموضو  ودوافعه و

 الصحفى : مراحل وخطوات النشر

 :  أوالً : البحث ع   الفكرة أوالموضوع

تعنى الفكر  بالنسبة للعمــل الصــحفى نقطــة البدايــة الساســية والرئيســية  أو  

ستنتاج ما يتصل ب ا من وا إلى رصد وتسجيل وتدوين ومناقشة النطالقبمثابة نقطة 

ى أو عالمــ اإل جوانب وزوايا وصور ومشاهد وتعنى الموضو  الجديــد الــذى يطرقــه 

الماد  أو العنصر الرئيسى الذى يقوم عليه جميــع العناصــر الخــرى تلــك التــى يقــيم 

 أركان عمله .ى ويشيد علي ا كافة عالماإل علي ا بنائه 

ية قــد ل تكــون واحــد  بالنســبة لجميــع مــواد وأنمــاط وفنــون عالماإل والفكر    

ية عالماإل التحرير الصحفى  ف ى بطبيعة الحال تختلف من فن آلخر  وتتصل بالفكر  
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الوصــول إلــى الخبــار  أجــلتلك الج ود الفكرية والجسمية التى يبذل ا الصحفى مــن 

لتى تستحق الوقوف عندها  فالخبر الم م من وج ة نظر الساسية والم مة الصادقة وا

 الصحفى هو الذى تتشابك فيه الجوانب العامة مع الزوايا الخاصة المست دفة .

بخطوة البحث ع  معنى هذا أنه قد تبدأ الخطو  الولى فى العملية التحريرية  

ونشره بعد  تحريره أجلمن ه خبراً اعتباراألفكار أو الموضوعات  وع  كل ما يمك  

ذلــك ضــمن المســاحاا المخصصــة ل ــذه المــاد  علــى صــفحاا الجرائــد والمجــالا 

المختلفة حي  ل يمكن أن يكون هناك تحرير إخبارى بدون وجود هــذه المــاد  الخــام 

الخــام نفســ ا دون  اإلخباريــةنفس ا ول يمكن تأسيساً على ذلك أن تكــون هــذه المــاد  

صلية.من هنا كــان تــأثير هــذه الخطــو  علــى بح  وسعى عن مواقع ا ومصادرها ال 

 الخرى .  اإلخباريةخطواا العملية التحريرية 

فــالتحرير الصــحفى عمليــة شــمولية تعنــى تســجيل الحــدا  الم مــة الحاليــة  

والمتجدد  ونقل الوقائع والتفضيالا والصور والمشاهد المرتبطة ب ا والتعريــف بمــا 

ــا وأســباب ا ــه البحــ  وراء علل  ــى تجــارب  أســفر عن ــالنظر إل ــة وب الظــاهر  والخفي

الممارساا العديد  وإلى ما يدور فى صالا التحرير الصحفى بالصحف والمجالا 

يالحـظ أنـه قـد يوجـد أكنـر مـ  صـورة مـ  صـور الحصـول علـى   أنواع ا  اختالفب

مما ي ثر تماماً فــى تقريرأســاليب وطــرق ووســائل البحــ  عن ــا والحصــول األخبار  

 هم ا : علي ا ولعل من أ

 تقليدية :  موضوعات -1

ــى  ــ  والتـ ــن البحـ ــر مـ ــى كثيـ ــاً إلـ ــاج غالبـ ــى ل تحتـ ــار التـ ــى الخبـ  وهـ

تتمثل فى المصادر الخاصة للصحيفة ويقصد ب ا المحررون والمندوبون والمراسلون 

المقيمون المتحولون ور ساء القسام ونواب م ومدير التحرير  والمصــادر الخارجيــة 

والمحليــة والمتخصصــة والمصــور     اإلقليميــةباء العالمية ووالمتمثلة فى وكالا الن
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ــاا  ــة والصــحف والمجــالا وأج ــز  العالق ــة والتليفزيوني وكــذلك اإلذاعــاا العالمي

 والشئون العامة والمطبوعاا والدورياا العلمية والثقافية وهوا  المراسلة وغيرهم . 

 يتم الحصول عليها م  خالل المتابعة :  موضوعات -2

عدد من الصحفيين مما ل يقتنعون بما تم جمعه من أخبار ناتجــة   يوجد هناك

عن الوسائل التقليدية  والتى تصل إلى جميع الصــحف بطريقــة واحــد  فــى مضــمون 

واحد وأسلوب وكلماا وتعبيراا واحد   ومن هنــا فــإن هــ لء يســتمرون أكثــر مــن 

جديــد بشــرط   غيرهم فى طريقة البح   فالبح  والسعى والتتبع المســتمر لكــل خبــر

أهميته يمكن للمحرر الحصول على أكثر من خبر أخر جديــد  بعضــ ا يعتبــر امتــداد 

 ةأضــافطبيعياً لتفصيالا خبر تم الحصــول عليــه مــن قبــل  وبعضــ ا  اآلخــر يعتبــر 

جديد  إلى بع  عناصر لم يلتفا إلي ا الخبــر الصــلى منــه والــبع  الثالــ  يعتبــر 

عليه من قبل أو ربما لم يقدم تطــوراا جديــد   بةاإلجاعن س ال هام لم يستطع   إجابة

أو ربما قد يقوم بتقديم الوجه اآلخر له أو صورته الخرى فى موقع هــام آخــر حيــ  

 ه السلسلة المتتابعة الحلقاا . اعتباريمكن النظر إلى الخبر الصحفى ب

  يتم الحصول عليها م  خالل البحث :  موضوعات -3

لوسائل والساليب التى تعكــس موهبــة دلا التجارا على عشراا الطرق وا

الصحفى أو ما يسمى لديه بالحاسة السادسة  والتى يطلــق علي ــا حاســة شــم الخبــار 

 اإلخبــارىوتتبع أماكن ا ومصادرها والذين يمتلكون ــا وعلــى قــدر الحضــور الــذهنى 

للصحفى تكون فرصته فى الحصول على النوعيــة ال امــة والتــى قــد تكــون مــن أهــم 

الجديد  للشخصياا الكبرى  أو  امااهتمال خطرها والتى تتمثل فى متابعة الخبار وأ

البحــ  عــن تحركــاا مصــادر الخبــار ال امــة  أو مراقبــة مــا تســفر عنــه البرقيــاا 

والمكالماا التليفونيــة والوراق الــوارد  إلــى مكــاتب م أو الخارجــة من ــا  أو البحــ  

مفــاجئ . كــذلك مــن خــالل الجدى والدقيق وراء كــل تصــرف غيــر عــادى أو عمــل  



 

- 135 - 

إلــى تتبــع  ةضــافبال الــذى يمثلــه عقــد اجتمــاعى مفــاجئ   اإلخبــارىاإلمساك بــالخيط  

ق مــن صــحت ا . التحقــ الشائعاا المتصلة بالعمــل ال ــام أو بشخصــيته والعمــل علــى  

إلى ما تقدمه الصداقة أحياناً من مصالح متبادلة كأن يقدم المحرر للمصــدر   الستنادو

فيد  له والمتصلة بج ازه فــى خطــط المســتوياا العليــا ممــا حصــل بع  الخبار الم

عليه الصحفى أو وأحد من زمالئه ولم يصل بعد إلــى مكتــب المصــدر نظيــر تقديمــه 

 عدداً من الخبار التى قد يكون بعض ا أكثر أهمية من زاوية القراء والرأى العام . 

بحــ  تختلــف ويوجد هناك أكثر من صور  من الصــور التطبيقيــة لعنصــر ال

نوعياا هذه القص  نفس ا وأثارها ونتائج ا كالصور  التى أدا بالصحفى   اختالفب

كأســلوب نشــر وكــنمط تحريــرى   اإلخباريــةأســلوب القصــة    استخدامإلى التفكير فى  

لتغطية خبر يرى ه لء أنه يستحق ذلك  بمعنى البح  عن أفضل النماط التحريرية 

.أو البح  الذى أدى بــه إلــى الفضــول إلــى فكــر  هــذه التى يقدم ب ا الخبر إلى القراء

عن خبر ما أى البح  الذى يدفع بالصــحفى إلــى اغتنــام الفكــر    انبثقاالقصة والتى  

ال امة والنفراد ب ا  ومن المالحظ أن هذا يتم على مستوى أغلب القص  الصحفية 

 . 

البحــ  فيــه فيقصد بخطــو   اإلخبارىللموضوع هذا بالنسبة للخبرأما بالنسبة  

هذه الصور كل ا والتى تختلف من موضــو  لخــر وحســب نوعيــة الموضــو  نفســه 

وتوقيا نشره وقبل ا نوعية وسيلة النشر ذات ــا صــحيفة يوميــة عامــة أو أســبوعية أو 

مجلة عامة أو متخصصة . بمعنى البح  عن الجانب الذى لم يتم تغطيتــه فــى الخبــر 

نفيذه أو الجزء الغام  الــذى يحتــاج إلــى مزيــد ال ام الذى نشر سابقاً مع احتمالا ت

من الضوء والشرح والتفسير أو البح  عن أفضل الشخا  الذين يمكــن أن يتحقــق 

 مع م هذه النتيجة . 
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ســوى التركيــز  للتقرير الصـحفى المصـورول تختلف صور  البح  بالنسبة   

الموضو   اختيارعند الزائد على عدد من المور من بين ا المزيد من العناية الزمنية 

 اختيــاربمعنى تتبعه فى الماضى والحاضر والمستقبل  فضالً عن المزيد من العنايــة ب

 الموضو  الذى يعطى نتائج تصويرية ناجحة . 

وعلى الصحفى أن يكون م تما بتلك الخبار المنشور  فى مختلف المصــادر  

خباريــة وعلى جميع الصــفحاا المطبوعــة مــن صــحف ومجــالا ونشــراا وكتــب ا

 إلى المصادر المسموعة والمرئية والمصادر المكتبية . ةضافبال 

 األفكار والمواد الصالحة للنشر :اختيارنانيـاً : 

تتصل جميع العمال التحريرية الصحفية ب ذه الخطــو  بشــكل أو بأخرحيــ   

الخبار  وحسن  اختيارلبد من تطبيق المقاييس الم مة التى تضمن فى الن اية صحة 

وتطبيق هذه المعايير والمقاييس كل ــا   استخداملفكار الصالحة . ويعنى هذا العنصر ا

 وهى بالطبع تختلف من فن تحريرى آلخر.

تطبيق عــدد مــن المعــايير علــى  العديــد مــن الفكــار   الختيارويعنى عنصر  

التى حصل علي ا الصحفى من جميع المصادر والتى تعطي أولوية فى النشر لــبع  

ر أوالمواد التى حصل علي ا. وتكمن هذه الخطو  فى قيــام الصــحفى بنــو  مــن الفكا

اليومى من أخبــار ومــواد  نتاجالتنقية لما تم الحصول عليه من أخبار وأفكار  ف ذا اإل 

الصالح فالقل صــالحية   اختياروأفكار معاً ل يمكن أن ينشر كله تماماً وإنما لبد من 

  خبار واألفكار والمواد  لدواعى عديدة منها :يتم استبعاد بعض األوهكذا قد 

 الخبار مع السياسة التحريرية للصحيفة ومن ثم ينبغى ابعادها .  اختالف •

 عدم توافق الخبار مع قيم المجتمع وتقاليده ومثله العليا .  •

 ه . اماهتمعدم تناسب الخبار مع طبيعة قرائ ا أو تخرج عن دائر   •
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عدد صفحاا الصحيفة فأن ا تبقى دائماً مساحة    محدودية الورق فم ما زادا •

 الورق محدود  فى ضوء الكم المتزايد من الخبار والمواد التحريرية. 

عدم قيام الماد  المنشور  بــدور فعــال فــى خدمــة قــراء الصــحيفة   ومــن ثــم  •

 تجرى المفاضلة من خبر لخر .

حاجــة إلــى عدم مالءمة الماد  المنشور  مــع وقــا نشــرها ومــن ثــم تظ ــر ال •

 تأجيل بع  المواد ونشر أخرى بدًل من ا . 

والنتقــاء  الختيــاروجــود المنافســة الحــاد  بــين الصــحف  لــذا علي ــا دائمــاً  •

 لألفضل وأستبعاد الذى ل يحقق ل ا النفراد والسبق الصحفى . 

بدون المال   ستمرارية أقتصادية ول تستطيع ال إعالمتعتبر الصحيفة م سسة  •

تاج إلى عناية كبير  لستبعاد المواد التى لتحقق ل ا الربح والعائد ومن ثم تح

 المادى والمعنوى . 

عدم وجود نو  من التناسق والتماثل المنشــود لكــل المــواد المنشــور  بحيــ   •

 تبدو الماد  التحريرية كأن ا نسيج  غيرمتناسق . 

 نالنـاً عرض األفكار ومناقشتها:

هــذه المقــاييس هــو  اســتخدامقــام بــه الصــحفى ب  الول والــذى  الختياريعتبر   

من جانبه فقط  والمقارنة التى تما هنا بين أكثر من خبــر وأكثــر مــن زاويــة   اختيار

فكر  واحد  أو أكثر من فكر   لبد وأن يتبع ا علــى الفــور   اختياروالتى أسفرا عن  

ية صغير  عر  ل ذه الفكار ومناقشت ا الفكر  تتضمن فى الواقع ثالثة خطواا فرع

 : 

 ها من جانب الصحفى على مسئول تحريرى اختيارعر  الذفكر  التى سبق   -1
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 مناقشت ا مع هذا المسئول من خالل نظر  شمولية .  -2

الحصول على موافقة بتنفيذها كما هى وكما عرض ا الصحفى أو بعد تعديل ا  -3

 ر ية جديد  إلي ا أو عدم الموافقة وأستبدال ا بفكر  أخرى  ةأضافأو 

لصحفى يعمل كعضو فى فريق عمل له نظمه وتقاليده المتعارف علي ا ول فا

يعمل وحده أو من خالل نفسه  فالبد من عر  الفكار على الر ساء لن م بخبرات م 

للتنفيذ مــن عــدم ا  ولن ل ــم نظــرت م   الختياروتجارب م أكثر دراية بجوانب صحة  

ككل  والصحفى ل يملك ذلك ول يقدر الشمولية إلى الماد  المرشحة للطباعة والنشر  

عليه لنه من صميم أختصاصاا أعمال الر ساء وأدراك التحريــر  لن ذلــك يحمــل 

 ضمن موافقة على النشر وجواز المرور إليه . 

 اد المادة التحريرية :عدلرابعاً : 

لقد أعتادا معظم الصحف خاصة اليومية على عقد أجتما  يــومى مــع عــدد  

أقســام الصــحيفة التحريريــة والفنيــة بمــا فــى ذلــك ر ســاء القســام   كبير من مختلــف

والقطاعــاا ويــتم فــى هــذه الجتمــا  عــر  ومناقشــة بعــ  الفكــار والمقترحــاا 

والموضوعاا العديد  والبا فى أمور معينة  ومن هنا ف ذه الخطو  التحريرية بمثابة 

 اد للتنفيذ التحريرى . أعدتخطيط و

الخطو  بالنسبة لمواد وفنون وأنماط التحرير المختلفــة ول تختلف كثيراً هذه   

إل من حي  سرعة الحركة واختصار بع  الجــراءاا أو حــذف ا كليــة أو اســتبعاد 

لبع  العناصر التى يمكن أن تعرقل التنفيذ أوت خره عن الموعد المناســب  ويتركــز 

بعاد ذلــك الســريع بالمصــادر البشــرية واســت  تصــالال العمل داخل هــذه الخطــو  فــى  

بالنسبة لبع  المصادر ولبع  المعلومــاا والســتدعاء التــام للمصــور علــى وجــه 

السرعة  كذلك يمكن التعاون مع مراسل الصحيفة أو المجلة بالنسبة للمحافظاا  أمــا 
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ــيم أو  ــى المق ــا المراســل الجنب ــوم ب  ــة يفضــل أن يق بالنســبة للموضــوعاا الخارجي

 المتجول . 

أن الطــرق والســاليب التــى يتبع ــا المنــدوبون فــى  ويمكن القول بوجــه عــام 

الخبــار وتتبــع مصــادرها والحصــول علي ــا  هــى تلــك   اســتيفاء  أجــلمحاولت م من  

الطرق التى يصدق علي ا وكما يرى بع  المتخصصين النشاط التنفيذى فى المجال 

والبحــ    اإلخبــارىها استدراج المصدر والمســاك بــالخيط  ابرزالصحفى والتى من  

ن تفسير ما يحد   ف ذه الخطو  تصدق على الج د الذى يقوم به الصحفى بالنســبة ع

لنوعية معينة من الخبــار التــى تخفي ــا المصــادر وتعتمــد إلــى الحيلولــة بين ــا وبــين 

 المندوبين . 

أما بالنسبة لألخبار التى تقدم ا المصادر الخارجية  فالبــد علــى المنــدوب أو  

بأخبــار الوكالــة الوطنيــة  امهتمــ :ضرور  ال  أمور منها مراعاة عدةالمخبر الصحفى  

ها أكثر ثقة بالنسبة لألمور المحليــة والدقــة الكاملــة فــى نقــل اعتبارفى المحل الول ب

على الماد  التى تقدم ا وكالة  قتصاربرقياا الوكالا الجنبية ومراجعت ا مع عدم ال 

ة العليــا مــع ضــرور  عــدم واحد  خاصة فــى المــور التــى تتعلــق بالمصــالح الوطنيــ 

السرا  فى نشر الحدا  العالمية والفكرية والدينية قبــل عمــل المراجعــاا الالزمــة 

بالبح  عــن المعلومــاا ال امــة   امهتمللتأكد من صدق النباء وحيادها  فضالً عن ال 

وتزيد من وضوح ا والعمــل علــى تفســير خفــى   اإلخباريةالتى ترتبط بالخبر والماد   

إلى اليقظة الكاملة فى التعامل مــع هــذه المصــادر القائمــة   ةضافبال القارئ  من ا على  

 ا وتاريخ ا . اتجاهات على معرفة ب

 خامساً : تنفيذ المادة التحريرية :

ويقصد ب ا التنفيذ فى مجال العمل ويمكن الجمع بين هــذه الخطــو  والخطــو   

اد والتخطــيط لــه  ثــم عــدل السابقة فى خطو  واحد  هى خطو  التنفيذ بجانبية جانب ا
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جانب التنفيذ الفعلى  وهو ما يصدق بالنسبة لكل الفنون والنماط الصحفية التحريرية  

 لن ما يذوبان فى بعض ما البع  . 

اد مواد الغد والتخطيط لتنفيذها وعــرف كــل أعدبعد أن يتم عر  ومناقشة و 

يه ومــا الــذى يمكــن صحفى المطلوب منه وفق للحظة  وما الذى يمكنه أن يحصل عل

أن يسفر عنه البح  الميدانى وليس البح  عن الفكار وحــدها  يتجــه أعضــاء أســر  

التحرير ومع م المصورون إلــى مجــال العمــل الصــحفى كــل فــى ميــدان اختصاصــه 

وموقع مادته وأماكن مصادره سواء من خالل سيارته الخاصة ومــن خــالل ســياراا 

 مة وعلى أقدام م .الم سسة أو من خالل المواصالا العا

 سادساً : كتابة المادة الصحفية وتحريرها :

بعد أن أنتقل الصحفى إلى أكثر من مكان وتقابل مع أكثــر مــن مصــدر حتــى  

حصل على قدر كبير من الماد  الخام التى ينشدها والتى تجمعا لديه فى الن اية مــن 

اآلراء ووج اا النظر  مختلف المصادر المتمثلة فى التفاصيل والوقائع والمعلوماا و

ل يقوم الصــحفى فــور حصــوله علي ــا بتقــديم ا عــن حال ــا أو علــى نحــو مــا قــدم ا 

اآلخرين إليه أو على الشكل الذى وصــلا بــه  أو علــى صــورت ا التــى جــاءا علــى 

ألسنة المتحدثين من مختلف الثقافــاا والمســتوياا الفكريــة والعلميــة والتعبيــر أيضــاً  

قــديم ا دون رابــط يــربط بــين وقائع ــا وأســباب ا ودوافع ــا وبــين تماماً كما ل يمكن ت

ال دف من هذا التقديم نفسه  بل لبد من القيام باســتبعاد مــا ل ي ــم أو غيــر ذى قيمــة 

 أساسية مع الحر  على تدعيم بع  النقاط فى الخبار .

وتمثل هذه الخطو  من خطواا التحرير الصــحفى طابعــاَ مختلفــاً عمــا ســبق  

فقط وإنما هى أكثر من  اختيارميز بمعالم ومالمح واضحة  ف ى ليسا خطو  حي  تت

ذلك بل أن ا أكثر من خطو  فرعية تنظيمية ولعل من أهم ا فــى البدايــة القــدر  علــى 

تحديد ال دف من الكتابة  حي  لبد أن تنطلق الكتابة الصحفية من هدف  حي  يمتلك 
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ولعل أولى خطوات جه على تحقيق ا المحرر صاحب الحس الصحفى أهداف محدد  يت

هـا لجاباتتحدد  التخطيط للتحرير هى تل  التى يسأل المحررفيها نفسه أكنر م  سؤال

هل هــو أخبــار م  الكتابة   نوعية ومستوى ومضمو  كتابته  وأ  يحدد جيداً الهدف

القراء فقط أو أبراز عدد من الحقائق والمعلوماا التى ترشدهم وتــوج  م أو أطــال  

ى الجديد بشأن المشكالا أو التعرف على المواقف الرسمية لألمــور ال امــة التــى عل

تشغل المجتمع  أم التركيز من جانب الصحيفة على تقديم الحلــول للمشــكالا القائمــة  

أم أن ال دف هو هدف ثقــافى إنســانى يقــدم للقــراء أحــدا  العــالم كلــه أم بــ  بعــ  

 عام .الفكار المضيئة التى ت ثر فى الرأى ال

حيــ  أن هــذا  تحديـد جمهـور المـادة التحريريـة ويجــب كــذلك العمــل علــى  

التحديد لل دف من الكتابــة ينبغــى أن يتبعــه علــى الفــور تحديــد الجم ــور المســت دف 

والوقوف عليه وتحديد خصائصه مــن حيــ  تنــو   الفئــة العمريــة والحالــة التعليميــة 

 وغيره .  الجتماعيةوالتثقيفية أو الطبقة 

مــن العمــل و تبســيط بعــ  مراجعـة المـادة المجمعـة  تتضمن هذه الخطو   و 

 اكتشــافالمعلوماا العلمية الوارد  فى المواد التى ســوف يــتم نشــرها والعمــل علــى 

بعــ  مــواطن  اكتشــافبع  مواطن الغمو  واإلب ام فى تلك المواد مع ضرور   

 ذلك . الضعف والرتابة وحذف كل ما يتعار  مع سياسة الدولة وما إلى 

ورفــع  المـادة المتجمعـة ودعمهـا اسـتكمالوتوجد كذلك خطــو  أخــرى هــى   

قيمت ا والعمل على أن يكون مضمون ا أكثر دسامة وأكثر خصوبة ومــا يــرتبط بــذلك 

كلــه مــن أبعــاد تحقــق ثــراء المحتــوى أو المضــمون التحريــرى نفســه علــى أن هــذا 

حي   الميدانى ستكمالباال نفسه تكون له أكثر من صور  ويمكن أن يسمى  ستكمالال 

 إعاد قد يكتشف الصحفى أن هناك نقصاً ما فى أقوال أحد ش ود العيان ومن ثم يقرر 

أوجه النق  الموجــود  أو قــد يكتشــف أنــه قــد نســى طــرح   استكمال  أجلالبح  من  
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س ال هام على الشخصية ووجد من خالل المراجعــة أن ثغــر  ســوف تقــوم فــى بنــاء 

 حه . حديثه ما لم يقم بطر

الذى يقدمــه مركــز  المعلوماتى ستكمالاالهو  ستكمالويوجد نو  أخر من ال  

ى أوالمكتبــة الصــحفية ب ــا  ذلــك عالماإل المعلوماا والتوثيق بالصحيفة أو الرشيف 

الذى يضــم مجموعــة قصاصــاا الموضــوعاا والشخصــياا وصــور الموضــوعاا 

 وبع  الكليشي اا ال امة ومطبوعاا إحصائية .

فبعــد ان  تنظيم المادة المجمعـة والتخطـيط لتحريرهـا    د ذلك تبدأ عمليةثم بع 

أصبح تحا يد الصحفى هذا الكم من الماد  التــى حصــل علي ــا  فــإن البــدي ى أنــه ل 

والمعلوماتى والتفسيرى والنقدى والتحليلى  كما هو وبــدون   اإلخبارىيضع هذا الكم  

تلف صورته من فن إلى فن ومن نمط أى قدر من النظام والترتيب والتفسيروالذى يخ

التخطــيط للتحريــر  معنــى ذلــك أن عمــل   إطــارلخر  ولكن ا جميع ــا تــدخل ضــمن  

الصحفى خالل هذه الخطو  نفس ا يعنى وضع كل من عنصر من عناصر مادتــه فــى 

 المكان الكثر مالئمة . 

 : لنجاأ المادة التحريريةالواجب توافرها  االعتبارات

التــى لــو تــم  العتبــارااملية  أى أن ا بمثابة الجراءاا وهناك عد  أمور ع 

من جانب المحرر لنجح فى عملية تحريره للمــاد  الصــحفية التــى   عتبارأخذها فى ال 

 تتمثل فى :  العتباراايريدها وهذه 

البح  عن الكلماا واللفاظ القصر فى تركيب ــا  حينمــا يكــون للكلمــة عــد   •

 مترادفاا . 

 الكلماا قليلة الستعمال .  استخدامن محاولة البعد ع •

 اللفاظ الجنبية .  استخداممحاولة البعد التام عن  •

 المحسناا اللغوية التى قد ل تفيد المعنى .  استخدامتفادى الفراط فى  •
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 اجتناب الجمل الطويلة .  •

 اللغة الصعبة الف م  البعد عن تعقيد السلوب .  استخدامالبعد عن  •

اللفاظ والتعبيراا التى أصبحا اآلن كأكليشي اا  استخدامن  محاولة البعد ع •

 فى لغة المجتمع أو لدى بع  فئاته حتى ل يمل القارئ من ا . 

 الجيد إلى عالماا الترقيم ووضع ا واضحة فى مكان ا .  النتباه •

 الفقراا القصير  التى تريح العين ول ترهق القارئ .  استخدام •

شرط والنقط إل فى المواضع التى تلزم ذلك وعــدم القواس وال  استخدامعدم   •

 هذه العالماا  استخدامفى  اإلطالقالمبالغة على 
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 تمهيد : 

يجمع معظم المتخصصين أن الصحف تتألف من عنصرين جوهريين هما ماد  
خام بمعنى ورق وحبر, وأخبار، فم مة الصحف هى تقدير الخبار، فالخبر هو الماد  

اء كل ماد  أخرى من موادها الصحفية ول تلق أية ماد  الساسية فى الجريد  وهو ور
 صحفية قبوًل من القراء.  

ويمثل الخبر حد  أو عملية معقد  ذاا خصائ  وصــفاا معينــة تميــزه عــن 
غيره ويتم من خالله تزويد الفراد بمعرفة كل مايحيط به وما يجرى حوله من وقائع 

 فى المناحى المختلفة من الحيا  . 

 بر الصحفى :سمات الخ

يــرى الــبع   أن هنــاك أمــرين متصــلين بــالخبر الصــحفى أل وهمــا الحاســة 
السادسة والتى لبد منه للصحفى حتى يكون أقوى ف ما لقيمــة الخبــر عــن غيــره مــن 
الناس وتقديراً لهميته، ويكون أعظم قدر  على التمييز بين خبر جدير بالنشر وأخــر 

خبر، بمعنى واجب الصحفى نحو الخبــار والــذى ل يستحق النشر، وثاني ما قدسية ال
يمليه على الشرف والمانة والنزاهة وهــذا الواجــب هــو نقــل الخبــار نقــال صــحيحاً 

 وكذلك تسجيل المعلوماا المتصلة ب ذه الخبار تسجيالً صحيحاً.

يتميز الخبر الصحفى بعدد من السماا والخصائ  ولعل مــن أهم ــا إبرازهــا 

 اآلتى: 

الصحفى عن حد  منفصل كما يعبر عن عملية متكاملة، ف و قــد   يعبر الخبر •
يعنى اإلعالم والخبار عن حد  أوواقعة بسيطة غالبا مــا يكــون ل ــا ســياق ا 
 المجتمعى وقد يمثل كذلك عملية تتسم بتعدد الطراف المشاركة فى صناعته. 

من أهم سماا الخبر الصحفى أنه معرفة تضيف إلى مدركاا الفــرد ووعيــه  •
تتفــاوا أهميـــة الخبـــر بمـــدى قدرتـــه علـــى تبصـــير الفـــراد بمعلومـــاا و

 وموضوعاا هامة وبمدى احاطته بالتفاصيل والخلفياا المتعلقة به . 

يتميز الخبر الصحفى بلغة خاصة به س لة وواضحة ذاا العباراا القصــير   •
ــى  ــراء عل ــة  اخــتالفالمختصــر  بشــكل يف م ــا جميــع الق مســتويات م الفكري

كما أن ا تتميز بالسلوب التلغرافــى الــذى يف ــم بمجــرد   الجتماعيةوالعملية و
 القراء  الواحد  السريعة وي دى المعنى بال غمو . 

حي  تتفاوا أهمية الخبر من موضو  إلى أخــر ومــن شــخ  نسبية الخبر    •
 خــتالفآلخر ومن جماعة إلى أخــرى بــل ومــن صــحيفة إلــى أخــرى وفقــا ل 
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ى الوصول إلى المعرفــة الحقيقــة ووفقــا لتبــاين القدراا الذاتية لكل صحيفة ف
 اإلمكانياا الفنية والتكنولوجية. 

التركيز علــى المعرفــة الرئيســية الجوهريــة وليســا الشــكلية ول يعنــى ذلــك  •
استبعاد الماد  التى ل تحمل هذه المعرفة الجوهرية كون ا خبرا ولكن التفرقة 

ائل التى يجــب أن تركــز علــى تتعلق بالدور الجتماعى أو التنموى ل ذه الوس
 المعارف المرتبطة بصميم الحيا  فى المجتمع. 

 يتميز الخبر الصحفى بالدقة بمعنى دقة الوصف والتعبير الموضوعى.  •

تختلف أهمية الخبار بمدى قدرت ا فى التأثير على العالقاا القائمة وبنتائج ا  •
 باعتبار أن لكل خبر نتيجة أو عاقبة. 

ف الموضوعى ف ى صفة أساسية ينبغــى أن تتــوافر فــى الموضوعية وبالوص •
هذه الماد  اإلخبارية وقد وصف ا البع  بأن ا عدم التحيــز فعلــى المحــرر أن 

 يكون محايداً دائماً كل الحيد  . 

يتميز الخبر أحياناً بسمة عدم اليقين، وقد تزايد صفة عدم  اليقــين فــى الخبــر  •
نقــل الخبــر أو لتعمــد  التشــوية أو  لعوامل عد  من ا عدم أمانة الصحفيين فــى

نقله بصــور  غيــر حقيقــة  ,أولســباب غيــر متعمــد  بفعــل متطلبــاا اإلنتــاج 
بإصــدار الجريــد  أو المجلــة  اللتزامالجماهيرية،أو لعامل السرعة وضرور  

بمواعيد الطبع، ومن ثم عدم  التدقيق والتيقن من صحة   اللتزامفى موعدها و
ط أخرى تتمثل فى نق  اإلمكانياا فى اإلنفاق الخبر فضال عن وجود ضغو

على تغطية إخبارية نشطة وفعالة وعد  القدر  على توفير المعداا والدواا 
التكنولوجيــة الحديثــة مــن أدواا وآلا تصــوير وطباعــة وأنظمــة لإلتصــال 

 وغيرها من المتطلباا المادية الضخمة التى تحتاج ا الم سساا الصحفية. 

حفى بالفجائية حي  يعتبر التغير سمه أصلية فى الخبر، فمن يتميز الخبر الص •
ناحية هو متغير فى طبيعته من حي  أنه يبدأ بموقف ليصل عبــر سلســلة مــن 
الســباب والنتــائج إلــى موقــف متغيــر تمامــاً ,كمــا أنــه متغيــر بتغيــر الزمــان 
والمكان والشخا  والمواقف ور ى العاملين بكل صحيفة والضــغوط التــى 

 فى إطارها والقيود التى يمارسون فى ظل ا م نة الصحافة.  يعملون

يتسم الخبر الصحفى بالفردية والجماعية على حد السواء بمعنى أنه قد يتعلق  •
الخبر بفرد، كما قد يتعلق بجماعة أو فئة من الجم ور ففى المجتمعاا النامية 

الفــراد  يبدو التركيز واضحا على الخبار التى ترتبط بأكبر عدد ممكــن مــن
داخــل المجتمــع، ول ينشــر الخبــر لمجــرد فائدتــه لفــرد، وبصــفة عامــة فــإن 

الدول الناميــة تســتدعى تبنــى توجي ــا تنمويــاً مشــاركا فــى تعريــف   احتياجاا
الخبر يتم التأكيد فيه على خصوصية كل مجتمع وقضاياه ومن ثم خصوصية 

 مف ومه للخبر . 

 ســـــليت م بصـــــور  يســـــ م الخبـــــر فـــــى توعيـــــة القـــــراء وتثقـــــيف م وت •
 أو بأخرى. 
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يتميز الخبر الصحفى بالجانب التطبيقى كذلك، فالخبر ليس هو الحد  وإنمــا  •
الوصف كذلك كما يبرز عامل الجد  والحالية بشرط أن يجذب النتباه  ويلفا 

 النظار بشكل أو بأخر. 

يتميز الخبر الصحفى كذلك بمدى قدرته على تحقيق الربح المــادى للصــحيفة  •
ة ضخمة، حي  أن المال هــو عصــب الصــحيفة ول يمكــن إصــدارها كصناع

ومــن  نتشاروال  ستقراردون أموال تسندها وأرباح تطور عمل ا وتدفع إلى ال 
هنــا كــان دور الخبــر وخاصــيته فــى هــذه العمليــة التــى تتصــل باقتصــادياا 

 الصحيفة. 

اســه وعلــى تتوقف دائماً أنوا   الخبر على المعيار الذى يتم التقســيم علــى أسو

 ذلك يمكن تقسيم الخبر إلى النوا  التالية : 

 :أوالً : التصنيف الجىرافى 

معيار هذا التقسيم هو مكان حدو  الخبر أو موطنــه وهــو فــى نفــس الوقــا مــوطن  

ووفقــا  الخبر وفقـاً للنطـاق الجىرافـى صدور الجريد  ومقرها ,حي  يصنف

 ل ذا المعيار هناك نوعان: 

 : الخبار المحلية •

ويطلق علي ا أحيانا الخبار الداخلية وهى الخبار التــى تقــع فــى المجتمــع الــذى 
تصدر فيه الصحيفة فالخبر الذى تنشره صــحيفة قوميــة تــوز  فــى جميــع أنحــاء 
الدولة كالهرام والخبار والجم وريــة مــثال يتنــاول نشــاطا يتعلــق بم سســة مــن 

تشمل الخبار التى تنشــرها الم سساا ف و خبر محلى أو تضييق دائر  المحلية ل
الصحف التى تصدر فى المحافظاا، مثل جريد  اإلسكندرية أو الغربية أو المنيا، 
أذا تبدو الخبار الداخلية والمحلية واضحة تماما فى هذا النو  من الصحف التى 

 تغطى إقليما معينا أو محافظة بعين ا. 

 الخبار الخارجية:  •

مجتمع الذى تصدر فيه الجريد  وسواء كان هذا وهى الخبار التى تقع خارج ال
المجتمع عربيا أو أجنبياً ويتم عاد  نشر مثل هذه الخبار فى صفحاا متخصصة فى 

 الشئون الخارجية بالصحف اليومية أو السبوعية. 

ويعتبر التقسيم الجغرافى للخبر تقسيم نسبى فالخبر الذى يحد  فى مصر مثال 
المصرية، وهو فى نفس الوقــا خبــراً خارجيــاً بالنســبة خبر داخلى بالنسبة للصحف  

مثال لصحيفة أردنية أو كويتية, والخبر الذى يقع فى فرنسا هو خبر خارجى بالنســبة 
 للصحف المصرية بينما هو خبر داخلى بالنسبة لصحيفة فرنسية. 

 ا بالخبــار الداخليــة مــن ناحيــة و الخبــار اماهتموتختلف الصحف فى درجة  
من ناحية أخرى، ف ناك من يرى ضرور  ارتباط الخبر الصحفى بالمجتمع   الخارجية
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القليمى أو المحلى أو بالمجتمع أو المدينة أو القرية التى تصدر في ــا الصــحيفة ذلــك 
 أنه كلما بعد مركز الخبار قلا رغبة القارئ فى تتبع ا بأهمية. 
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افــة التخصصــاا فوجود خبر عن إنشاء مستشفى كبير فى اإلسكندرية يشمل ك
الطبية يمكن أن يحتل أفضل مكان على الصفحة الولى بالجريد  المحلية التى تصدر 
باإلسكندرية, فى حين أن الخبر نفسه ل يحتل أكثر من حيز ضئيل وبضعة أسطر فى 
الصفحاا الداخلية بجريد  مثل الهرام أو الخبار, ول يحتل أى مساحة فــى جريــد  

 فى محافظة الغربية.  تصدر على سبيل المثال

ويرى البع  أن عنصر القرب أو المحلية ل يجب أن ينفى أن القارئ  
بكثير من الحدا  والخبار العالمية وذلك    امهتمالمعاصر للصحف صار شديد ال 

بفضل تقدم وسائل المواصالا ووسائل التصال الحديثة، حي  يوجد هناك أخبار  
القراء فى كل بقعة من بقا     اماهتمد  فيه لتثير  تتخطى أهمية حدود المجتمع الذى تح 

العالم, وت تم الصحف بإبراز مثل هذه الخبار بصرف النظر عن الوطن الذى تنتمى  
مية ت م  إليه الصحيفة والمجتمع الذى يقع فيه الحد  باعتبارها أخباراً أو أحداثاً عال

 الرأى العام العالمى.   القارئ بوجه عام أو ت م  

قراء الصــحف فــى أى  اماهتمه الخبار وما يماثل ا فى الهمية يثير إن مثل هذ
مكان بالعالم بصرف النظر عــن تعــدد النتمــاءاا الوطنيــة أو القوميــة، المــر الــذى 

المشــتركة للغالبيــة العظمــى مــن ســكان الكــر   امــااهتمال يمكن معه خلق نــو  مــن  
لتصــال الحديثــة جعلــا الرضية بل  لقد وصل المــر بــالبع  بــالقول أن وســائل ا

 الكر  الرضية وكأن ا قرية عالمية واحد .  

 :نانياً: التقسيم الموضوعى 

حيــ  أن موضــو  الخبــر هنــا هــو معيــار   الخبر وفقا لطبيعة الموضــو    يصنف
والخبار الرياضية والخبار  القتصاديةالتقسيم ف ناك الخبار السياسية والخبار 

لخبار الثقافية والخبار العسكرية والعلمية وغيرها من الفنية والخبار الدبية وا

  -الخبار تبعاً لنو  الوقائع التى يعرض ا الخبرعلى النحو التالى:

 األخبار السياسية:     •

هى الخبار التى ترفع من قدر الصحيفة وشان ا وتدفع إلى الثقة به لن ا  ت كد دورها 
الوطن هذه الخبار تشتمل علــى أكثــر مــن    ا بمصالحاماهتمفى تكوين الرأى العام و

نو  هام وجديد، وينقسم هذا النــو  مــن الخبــار إلــى عــد  أقســام من ــا أخبــار القمــة 
السياسية مثل أخبار رئاسة الجم وريــة فــى الــدول الخــرى  وأخبــار رئاســة مجلــس 

ك ة إلى الخبار الحزبية خاصة فى أوقاا المعارضافالوزراء والخبار الحكومية بال 
ة إلى أخبــار البرلمــان أو مــا يطلــق علي ــا أحيانــاً أخبــار المجــالس ضافالنتخابية بال 

 التشريعية. 

 :   االجتماعيةاألخبار   •

 يمنكن تقسيم هذا النو  من الخبار إلى نوعين هما:

والتنميــة والرعايــة  الجتماعيــةالول:   الخبار التــى تتصــل بمجــالا التنشــئة  



 

- 151 - 

 . الجتماعية

وتشمل أخبــار حفــالا الخطوبــة وعقــد القــران والــزواج وأعيــاد المــيالد والثانى:
 والحفالا المختلفة وعرو  الزياء وغيرها. 

 األخبار الزراعية : •

يصبح لألخبار الزراعية فى بع  البلدان الزراعية مثل مصر جانب كبيــر مــن  
ــفحاا  ــوق ص ــاحته ف ــى مس ــاط الزراع ــون للنش ــتم أن يك ــا يح ــة مم الهمي

ا على صور  أبواب أوأركان متخصصة أو فــى صــور  أخبــار الصحيفة أم
 عامة متناثر  وفقا لهميت ا. 

 أخبار التعليم :  •

لخبار التعليم أهميت ا الخاصة عند جميع القراء بدون استثناء وهى تعود إلى ذلك 
الرتبــاط الوثيــق بحيــات م ومســتقبل م ف ــى أمــا أخبــار المــدارس أو أخبــار 

 الجامعاا. 

 رة الداخلية : أخبار وزا •

وتمثل بالدرجة الولى تلك العمال التى تمارس ا وزار  الداخلية وبما يتصل ب ا  
من نشر لألوامر والقراراا والبياناا وتمثيل ا لدور السلطة وبحفاظ ا على 
المن ورعاية الجب ة الداخليــة ومواج ــة العمــال الخارجــة عــن القــانون. 

أخبار كأخبار الــوزير وتحركاتــه وأخبــار وتبرز فى هذا المقام أخبار عد    
ــ  الجنائيــة  ــار المتصــلة بالمباح ــة ل ــا والخب ــز  واإلداراا التابع الج 
ــة  ــار إدار  الســجون وإدار  مكافح ــام وأخب ــالمن الع ــار المتصــلة ب والخب

 المخدراا وما إلى ذلك. 

 األخبار التجارية : •

وهــى مــن أهــم الخبــار دون وهى الخبار المتصلة بالتجار  الداخلية والتموين،   
جدال فى الصــحف الشــعبية وهــى مــن الخبــار التــى ت ــم القــراء بالدرجــة 
ــة والتخطــيط  ــأمور السياســية الداخلي ــار ب ــل هــذه الخب ــرتبط مث ــى وت الول
وبالسياسية الخارجية فى بع  الحيان. وتتعلق مثل هذه النوعية بالخبــار 

ــت ال ــلع الس ــعار الس ــا  أس ــا  وانخف ــار ارتف ــابز بأخب ــار المخ كية وأخب
والمعار  وتوافر القمشة الشعبية ووجــود ســلع مدعمــة وأخبــار مباحــ  
ــالس  ــة ومج ــالس النيابي ــار  بالمج ــوين والتج ــان التم ــاط لج ــوين و نش التم

 المحافظاا . 

 األخبار الدينية : •

تعتبر الخبار الدينية جانب هام من الخبار التى تسعى الصحف والمجالا إلــى  
عة فى صــور  أبــواب أو صــفحاا أو زوايــا أو متنــاثر  علــى نشرها مجتم
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الصفحاا المختلفة وتجد هذه الخبار قبول كبيراً لدى القراء خاصة فى أيام 
المواسم والعيــاد الدينيــة كشــ ر رمضــان المبــارك وموســم الحــج وموســم 

 العمر  وعيد الفطر وعيد الضحى المبارك .

ا الدينيــة موضــوعاا خطبــة الجمعــة ومن أهم الخبار التى تنشــرها الصــفحا
وأخبار مشيخة الزهر والخبــار المتصــلة بجامعــة الزهــر وأخبــار مجمــع البحــو  

 اإلسالمية وأخبار وزار  الوقاف المتصلة بإنشاء المساجد وغيرها. 

 األخبار الصحية : •

يلقى على عــاتق قســم الخبــار فــى الصــحيفة مســئولية هامــة وهــى متابعــة دور  
ام والخا  ومستشفياا وعياداا الطباء فى هذا العمــل الطبــى القطا  الع

القراء، وتشمل هذه الخبار جوانــب وأن ينقل وينشر أخباره أول بأول إلى  
عد  ومصادر مختلفة مثــل أخبــار وزار  الصــحة وأخبــار مديريــة الصــحة 
بالعواصم وأخبار الطب الشرعى وأخبار مراكز رعاية المومــة والطفولــة 
ومشاركة وزار  الصحة فى المشروعاا القومية ومشــرو  تنظــيم الســر  

الدويــة الناقصــة والفاســد   وأخبارارتفا  وانخفا  رسوم العــالج وأخبــار
 وغيره. 
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 أخبار النقابات : •

تعنى الصحف بمثل هذا النو  من الخبار والتى تتمثل فى أخبار القــوى العاملــة  
وأخبار الموظفين وأخبار النقاباا ولكل منه جم ــوره وقرائــه التــى يتل ــف 

 إلى قراء  مثل هذه الخبار. 

 أخبار السياحة: •

التعدد والتنو  مصدر دخل كبير لكثير مــن الــدول، ممــا تمثل السياحة من خالل   
يتطلب المر من الصحف تغطية مكثفة وكبــرى لنشــر أخبــار خاصــة ب ــا، 
والتى قد تعتبر من أهم مصــادر وزار  الســياحة وم سســاا القطــا  العــام 
السياحية وم سساا الفنادق كأخبار وصول الوفود السياحية وأخبار شرطة 

تى تقع للسائحين فضالً عن جرائم النصــب والحتيــال السياحة والحواد  ال
 على السائحين. 

 أخبار الحوادث: •

أن إصدار صحيفة خالية من أخبار الحواد  والجــرائم شــئ غيــر مــألوف وأمــر  
غيرمستحب لن النشر الصحفى مطلوب بوجه عام فى هــذا المجــال ولكنــه 

نشــر المعتــدل ليس فى جميع الحوال أوعلى أية صور  من الصور وإنما ال
للجرائم العادية غير الشاذ , وتصدر دائمــا توجي ــاا عديــد  مــن الســلطاا 
للمسئولين عن الصحف ب دف مراعــا  العتــدال والتبصــير فــى نشــر هــذه 

 الخبار. 

ومن أهم مصادر هذه الخبار وزار  الداخلية وإدار  المــن ومكافحــة الجــرائم 
الســجون والمحــاكم والمستشــفياا   وشرطة اآلداب ومراكز أقسام الشــرطة ومصــلحة

 ووحداا اإلطفاء وغيرها. 

 أخبار الرياضة : •

بالخبار الرياضية قاصــراً علــى الرياضــيين وحــدهم أو الشــباب   امهتملم يعد ال  
دون غيرهم، فلقد أصبحا الخبار الرياضية من الخبار الســرية ال امــة, 

حصــول علــى مثــل وتتسع هذه الخبار لتشمل أخبار كل اللعبــاا ويســ ل ال
هــذه الخبــار مــن مصــادر مختلفــة كــوزار  الرياضــة والشــباب والج ــز  
المماثلة واللجان الوليمبية والتحاداا الرياضية المحلية لأللعاب المختلفــة 

 واللجان اإلعالمية والندية الرياضية وغيرها. 

 أخبار المرأة : •

لشــئون المنزليــة وهــى تلــك الخبــار الخاصــة بعــرو  الزيــاء والتســريحاا ا 
ومعار  الجمعياا الخيرية النسائية وأخبارها العامــة والخبــار المتصــلة 
بصحة المرأ  وفى مجال المومة فضال عن أخبار القياداا النسائية وأخبار 
التشريعاا والقوانين الجديد  المتصلة بعمل المرأ  وواجبات ا وحقوق ا ومــا 
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 إلى ذلك . 

 سكا  والتشييد:  أخبار اال •

التى تشمل أخبــار بنــاء المســاكن الجديــد  العامــة الخاصــة، وتتعلــق كــذلك هــذه و
النوعية بأخبار التشييد و بناء المدن الجديد  وإزالة الحياء القديمة وأخبــار 
وزار  التعميــر ووزار  اإلســكان وقطاعــاا المقــاولا والتشــييد ومــا إلــى 

 ذلك. 

 أخبار النقل والمواصالت: •

ة بوســائل التصــال الســلكية والالســلكية وأخبــار ال ــاتف هــى الخبــار المتعلقــ و 

والتلغراف والتلكس واإلتصال بالراديو واإلتصال بالقمــار الصــناعية كمــا 
تتعلق كذلك بوسائل النقل العامة مثل الســياراا والتــرام والمتــرو والســكك 
الحديدية وكذلك وسائل النقل المائى والمالحة البحرية والطــائراا وحركــة 

 ر. المرو

 أخبار الصناعة:  •

كــل مــن الصــناعة والك ربــاء والتعــدين، حيــ  تخصــ  بعــ  وتشــمل أخبــار 
الصحف عدد من المندوبين للحصول على مثل هــذه الخبــار والتــى تتمثــل 
فى أخبار وزار  الصناعة والك رباء ومرافق الك رباء بالعواصــم المختلفــة 

المختصــة بك ربــاء الريــف   والم سساا الصناعية المتخصصــة والج ــز 
ــة  ــناعاا المعدني ــاا الص ــناعية وم سس ــة الص ــط التنمي ــروعاا خط ومش

 والتحويلية وال ندسية والك ربائية واإللكترونية وغيرها. 

 أخبار الف  :  •

تتميز مثل هــذه الخبــار بأتســا  قاعــد  قرائ ــا وإتصــال ا بميــادين عديــد  وفنــون 
ن واإلذاعة وتتصل بأخبــار النجــوم مختلفة مثل المسرح والسينما والتليفزيو

وأخبــار النقابــاا الفنيــة والم نيــة وأخبــار شــركاا اإلنتــاج الســينمائى 
والمسرحى للقطاعين العام والخا  وأخبار المعاهد المتخصصة واإلذاعــة 

 والتليفزيون. 

 األخبار النقافية: •

 وهــى الخبــار التــى ترصــد حركــة النشــر والتــأليف ونشــاط الدبــاء والمــ لفين 
ومجالا النقد الدبى والفنى والتى ت تم بأخبار م سساا النشر والمجالس 
القومية والمتخصصة وأخبار الجامعاا والمعاهد العليا والعــاملين ب ــا مــن 

 رواد الفكر والثقافة. 

 األخبار العلمية: •

وهى تلك الخبار التى ترصــد حركــة العلــم والعلــوم وتنشــر هــذه الخبــار فــوق  
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لفة وفى الركان والزوايــا الســبوعية واليوميــة، فمــن هــذه الصفحاا المخت
النوعية من الخبار العلمية يمكن أن تتفر   الخبار إلى مجالا عديد  من 
ــاء والفضــاء والزراعــة  ــال الطــب والــذر  والكيمي ــالا العلــوم كمج مج
والصناعة وكل ا تحتــاج بشــكل عــام إلــى وجــود المحــرر المتخصــ  فــى 

 . الجريد  أو المجلة

 أخبار المد  العربية: •

هناك بع  الخبار الخرى تكون ل ا مصدرها وأماكن ا تلك التى تتسم بعضــ ا  
بطابع المركزية وبعض ا اآلخــر بطــابع المحليــة ولكن ــا جميعــاً تعتبــر مــن 

الصحيفة بمجتمع ــا، والتــى تشــمل أخبــار   اماهتمالنباء ال امة التى تعكس  
 خارج العاصمة وأخبار القرى المختلفة. العاصمة وأخبار المدن والقاليم

 :نالنا: التصنيف الزمنى  

يقوم هذا التقسيم على أساس الوقا الذى يقــع فيــه الحــد  ويصــنف الخبــر وفقــا  
  -لزمن حدوثه وبالتالى ف و ينقسم إلى :

 األخبار الماضية:  •

لكــن  وهو الخبر الذى وقعا أحداثه بالفعل فى فتر  زمنية ماضية قريبة أو بعيد ،
 القراء خالل تلك الفتر  الزمنية.  اماهتمبحكم أهميته أثار 

 األخبار اآلنية: •

ويقصد به الخبر الذى يقع فى التو واللحظة أوالذى يقع اليوم ومثل هذا الخبر قد  
يصــنف كخبــر ماضــى إذا نشــر فــى الصــحف بعــد أن اســتمع إليــه ماليــين 

ذلك فإن يظل محور قراء المواطنين عبر أج ز  الراديو والتليفزيون ورغم 
الصحيفة للتعرف على تفصيالا لم تذ  وتصــريحاا المســئولين لــم تتســع 

 أوقاا النشراا اإلخبارية إلذاعت ا. 

 : رابعا : التصنيف الوظيفى  

ويقصد به تصنيف الخبر وفقاً لوظيفتــه ووفقــا لمــا تقدمــه للقــارئ أو وفقــا لمــا 
و النقــل والتفســير والتوضــيح ومــن ثــم ت ديه من وظيفة قد تقتصر على نقل الحقيقة أ

  -يظ ر نوعين هما:

 األخبار الصماء: •

أى ذلك الخبر الذى يكتفــى بنقــل الوقــائع والحقــائق وســرد المعلومــاا فحســب دون  
تدعيم ا بأيــة تفاصــيل ويطلــق الــبع  علــى مثــل النــو  مــن الخبــار بــالخبر 

يقدم له أى معلومة المجرد,ويكتفى مثل هذا الخبر بإعالم القارئ فقط، دون أن  
لذا ففى أغلب الحيان ل يقف القارئ كثيراً أمام هــذه الخبــار إذا تــم تكرارهــا 
طوال اليوم فى نشراا النباء، فتصبح مملة ول تلقــى قبــول مــن الــرأى العــام 
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 خاصة المستنير. 

 األخبار المفسرة :  •

رد المعلومــة فقــط، وهو الخبر الذى ل يكتفى بنقل الوقائع والحــدا  ول يكتفــى بســ  
وإنما يدعم ذلك كله بخلفية من البياناا والمعلوماا والتفاصيل التى تفيد القارئ  
المتلقى وتقدم له الجديد دون تشويه، وهــذا الخبــر يضــيف خلفيــاا ومعلومــاا 
وبياناا توضح وتفسر الحد  بأبعاده المختلفــة، ولكــن يبقــى الخبــر بعيــداً عــن 

 وعية والحيادية. الرأى حتى ل يفقد صفة الموض

خامساً : تصنيف الخبر وفقا لطبيعته ويقوم هذا التقسـيم علـى أسـاس معيـار طبيعـة 
 الخبر: 

 الخبر الخفيف: •

ه، امــ اهتمهو الخبر الطريف الذى ي دف فى المقام الول إلى تســلية القــارئ وإثــار   
نجــوم  ومن أمثلة ذلك الخبار الرياضــية والخبــار الفنيــة وأخبــار الحــواد  وأخبــار

 المجتمع وأخبار حواد  المرور وأخبار الجرائم والفضائح والجنس. 

 الخبر الجاد: •

هو الخبر الذى يتنــاول الوقــائع والحــدا  التــى تمــس حيــا  المــواطن ومعيشــته  
مباشر ، حي  يحيط القارئ بالمواقف والوقائع الم مة فمثــل هــذه الخبــار تعــالج 

تنشر من باب التسلية والفكاهة بل أن ا أخبار قضايا ماليين المواطنين والقراء ول 
 . اماهتمجاد  يقرأها المواطن بتمعن و

وأخبــار  القتصــاديةويدخل ضمن هــذا النــو   مــن الخبــار الخبــار السياســية و
التعليم وغيرها من الخبار الحياتية والمعيشية التى تتعلق بموضوعاا جاد  ت ثر فى 

تى تحــيط القــراء بــالمواقف ال امــة التــى مــن شــأن ا حيا  الفراد وهى تلك الخبار ال
 التأثير فى حيات م اليومية وفى مستقبل م أجال كان أو عاجالً 
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 سادساً : تصنيف الخبر وفقاً لحجمه : 

 ويدخل ضمن هذا التصنيف نوعان من الخبار هما: 

 الخبر البسيط : •

روح أو تفسيراا، هو الخبر الذى يتناول واقعة واحد  ول يتضمن تفاصيل أو ش 
ويكتب هذا الخبر فى سطور قليلة  ول يحتاج إلى مساحة كبير  فى صفحة 
الجريــد ، حيــ  يتميــز بالبســاطة والمباشــر  والصــياغة اللغويــة الواضــحة 
ويدخل ضمن هذه الفئة مــن الخبــار الخبــار القصــير  أو الصــغير  داخــل 

 الجريد . 

 الخبر المركب : •

الستف ام التى تشبع  ر من واقعة ويحوى جميع أدوااهو الخبر الذي يتضمن أكث 
حب الستطال  لدى القارئ ويحتاج مثل هذا النو  من الخبار إلى مساحة 
أكبر للنشر فقد ينشر على عمودين أو ثالثة وهــو خبــر يحتــاج إلــى متابعــة 
دائمة من جانب الصحفى، حتى يمكن الجم ور من الوقوف على التفاصــيل 

المختلفــة للقضــية أو الواقعــة وتســعى المجــالا الســبوعية ويحيط بالبعاد 
للبح  عن الخبار المركبة التى تحوى التفاصيل ل يتســع المجــال لنشــرها 

 بالجرائد اليومية. 

 سابعاً : تصنيف الخبر وفقا لمصادره : 

 ويدخل فى اطار  هذا التصنيف ما يلى : 

 أخبار معلومة :  •

هى الخبار التى تنسب صراحة إلى مصادرها يقصد ب ا أخبار معلومة المصدر و
التى أدلا ب ا، وقد تكتفى الصحيفة بأن تذكر فــى مقدمــة الخبــر، صــرح مصــدر 
مسئول، أو أعلن مصدر موثوق ومثل هذه الخبار قد تنشر أسم المصدر صراحة 

 وقد ل تنشر السم لوجود اعتباراا سياسية . 

 أخبار مجهلة :  •

موثوق قي ا وتلجأ إلي ا صحف اإلثــار  حتــى ل تقــع هى أخبار غير موثقة وغير  
تحا طائلة القانون .وتنتشر بع  الصحف هذا النو  مــن الخبــار المج لــه أمــا 
إلثار  القراء وعدم القدر  عن اإلفصاح عن أسماء بع  الشخصياا التــى تــدور 
 حول ا الماد  الخبرية أو لتفادى الوقو  تحــا طائلــة القــانون إذا نشــرا الســماء

صراحة أو التنويع فى أســاليب وفنــون التحريــر الصــحفى اإلخبــارى مــن وج ــة 
نظرهم أو لعدم ثقة الصحيفة من مصادر أخبارها فيلجأون إلى التعمــيم أو لضــيق 

 هامش الحرية الممنوحة للصحفيين. 
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 نامنا: الخبر المتوق  والىير متوق   

 الخبر المتوق  : •

حفى بموعــد ومكــان وقوع ــا مقــدما هى تلك الخبــار التــى يعلــم المخبــر الصــ  
وبالتالى فإنه يلم ببع  عناصره قبل أن يصبح حديثاً كإصدار قــرار جديــد 
أو انعقاد م تمر أو إعالن نتيجة معينة كنتــائج الثانويــة العامــة علــى ســبيل 
المثال وقد يتوقع المندوب الصــحفى خبــراً م مــا مــن خــالل قراءتــه لنبــاء 

لقاد  المعلــن عن ــا مســبقا, وتعتبــر مثــل هــذه معينة أوزياراا المسئولين وا
النوا  من الخبار روتينية  ل يبذل الصــحفى في ــا ج ــداً كبيــراً للوصــول 
إلي او قد تصل إليــه فــى مكتبــة بالصــحيفة عبــر أج ــز  الفــاكس والتليفــون 

 والبريد. 

 الخبر غير المتوق  : •

ه أى تلــك الخبــار وهو الخبر الذى ل يعلم الصحفى عنه شيئا ول يتوقع حدوث 
التى تفاجئ الصحفى وتدخل ضمن هذا التصنيف أخبار الكوار  والزلزل 

 وحواد  الطائراا والسفن ووقو  الحروب بين الدول واستقالة الزعماء. 

ويُعد هذا النو  من الخبار على درجة كبير  من الهمية وتفــرد لــه االصــحف 
ذه الخبــار تضــطر الصــحف إلــى أن اليومية صفحات ا الولى فى أغلب الحيان ,وه

تغير من معالم صفحات ا الولى وتصدر عد  طبعاا لمواكبــة ذلــك الحــد  المفــاجئ 
 الذى أثار الرأى العام أو العربى أو المصرى. 

ويمكن القول بوجه عام أن الخبر غير المتوقع يصعب على المخبر الصحفى العــادى 
عــ  الصــحفيين بفضــل قــو  الحاســة اإللمام بأى عنصر من عناصره إل أن هنــاك ب

السادسة لدي م يستطيعون الوصول إلــى الخبــر الغيــر متوقــع فيتوقعــون مــال يتوقــع، 
ويحقق ه لء الصحفيون اإلخباريون فى الدول التى تمنح الصحف في ا نصيبا كبيراً 
من الحرية الســبق الخبــارى وتتمتــع الصــحف ووكــالا النبــاء الــذين يعملــون ب ــا 

 انة إعالمية جيد . بسمعة ومك

 تاسعاً: الخبر الجاهز و الخبر المبدع

 الخبر الجاهز : •

يسمى أحيانا بالخبر السلبى بمعنى الخبر الذى يحصل عليه الصحفى مــن خــالل مــا  
تنشره المطابع من كتب ونشراا ومن خالل ما تصدره إداراا العالقــاا العامــة 

اا اإلعالمية فالعتمــاد علــى من بياناا وكتيباا إعالنية وغير ذلك من المطبوع
 مثل هذه الخبار يخلق صحافة مشوهة . 

 الخبر المبدع : •

يســمى أحيانــا الخبــر المصــنو  أو الخبــر اإليجــابى وهــو الخبــر إلــى يبــذل المخبــر  
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الصحفى ج دا كبيراً فى الحصــول عليــه واســتكماله بالمعلومــاا الكافيــة، وأكثــر 
مبدعــة حيــ  يقــوم المخبــر الصــحفى الصحف فعالية هــى التــى ت ــتم بالخبــار ال

ية الم مة عنــه بــدل مــن أخــذ ضافالحد  والحصول على المعلوماا ال   اكتشافب
الخبار والبياناا كل ا جاهز  من مصدر خارجى، ومثل هذا النــو  مــن الخبــار 
المبدعة تنتشره الصحف التى ت تم بالسبق الصحفى اإلخبــارى، حيــ  تقــوم مثــل 

يب محرري ا والعناية ب م من أجل مجارا  أحد  فنــون هذه الصحف بتأهيل وتدر
ة الحريــة أتاحــ الكتابة الصحفية و تشجيع م على اإلبدا  فى الصياغة والتحريــر و

 الكافية ل م للحصول على الخبار ونشرها دون تشويه لهم عناصرها. 

 ويرى خبراء اإلعالم أن هناك نو  ثال  للخبر وهو : 

وهــو الخبــر الــذى يكــون معرفــاً مســبقا لكنــه :  الخبر السلبى اإليجابى •

 يستلزم ج داً من المحور ليسجل أحدا  ووقائع. 

 عاشراً : الخبر الملو  والخبر الموضوعى

 الخبر الملون : •

هو الخبر الذى يلون الحقائق والحــدا  لحــذف هــدف أو غــر  أو سياســية  
ة هــذه الوكــالا معينة مثل أخبار وكالا النباء التى تخــدم سياســاا الــدول صــاحب

وكذلك أخبار الصحف الحزبية التــى تنشــر هــذه الخبــار مــن وج ــة نظــر تتفــق مــع 
 سياساا هذه الحزاب. 
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ويعتبر الخبر ملونا عندما يتعر  من جانب المخبــر الصــحفى أو مــن جانــب 
المسئولون عن نشر الخبار فى الصحيفة لالعتداءاا لحذف بع  الوقــائع ل بقصــد 

بقصد أخفاء بع  هذه الوقائع على القراء أو اختالق بع  الوقــائع الختصار وإنما  
التى لم تقع بالفعل إلى الخبر أو أن يتضمن الخبر رأيا أو وج ة نظــر ل ــدف التــأثير 

 على القارئ بشكل أو بأخر . 

ففى مثل هذه الحالا يخضع الخبر لعملية تشويه متعمد  تفقده موضوعية مــن 
ى بحي  ل يصل الخبر إلى القارئ كما حد  بالفعــل فــى ناحية ودقته من ناحية أخر

الواقع وإنما كما تريد الصحيفة إيصاله إلى  القراء وهو المر الذى من شأنه تضــليل 
القراء وخلق رأى عام موجه ومزيف فى المجتمع، وهو الشئ الــذى يمكــن أن يــ دى 

 إلى فقد القارئ لثقته فى الصحيفة.

 الخبر الموضوعى :  •

ر الذى يعتمد على ذكر الحقائق بدقــة بعيــداً عــن كــل صــور التشــويه وهو الخب
والتلوين أو خدمة سياسة معينــة حيــ  يصــل إلــى القــارئ كمــا وقــع بالفعــل دون أى 

 تحريف أو مبالغة.

  الحادى عشر: تصنيف الخبر وفقا لمدى صدقة ودقته

فــى الصــحيفة أو من المتفق عليه أنه ينبغى أن يكون الخبر صادقاً حتى ل يفقد الثقــة 
المجلة وج ازهــا التحريــرى ووفقــاً ل ــذا المعيــار يقــوم بعــ  المتخصصــين 
بتصنيف الخبار الصــحفية إلــى نــوعين مــن الخبــار همــا الخبــار الصــادقة 

 والخبار غير الصادقة . 

ي كد أساتذ  وخبراء الصحافة أن الدقة عامل مكمل للصــدق فقــد يكــون الخبــر 
  تعنــى الصــحف الكبــرى التــى تحتــرم عقليــة القــارئ صحيحاً ولكنه غير دقيق حيــ 

بمراعا  الدقة فى نشر الخبار وما تحويه من أرقام وبياناا وصور، فالخبر الــذى ل 
يلتزم الدقة هو فى كثير من الحيان خبر صادق لكن تعوزه الدقة فى الصياغة أو فى 

ر همــا الخبــار نشر البياناا والمعلوماا واإلحصاءاا لذا يوجد نمطــين مــن الخبــا
 الدقيقة والخبارغير الدقيقة.

 فى الصحيفة    نيف الخبر وفقا لموقعهالنانى عشر : تص

يرى البع  أن هناك تصنيفاً أخر لألخبار حسب موقع ا فى الصحيفة، حي  تصنف 
 الخبار إلى :

 أخبار الصفحة األولى : •

ة ويــتم تعد أخبار الصــفحة الولــى مــن أهــم الخبــار التــى تنشــرها الصــحيف 
انتقا ها بعناية تامة حسب أهميت ا وتمشي ا مع السياسية التحريرية للصــحيفة 
ــد ل تنشــره صــحيفة  ــى ق ــى صــفحت ا الول فمــا تنشــره صــحيفة الهــرام عل



 

- 161 - 

 الجم ورية على صفحت ا الولى والعكس صحيح . 

 أخبار الصفحات الداخلية : •

 ــا علــى الصــفحاا حســب تأتى فى المرتبــة الثانيــة مــن حيــ  الهميــة ويــتم توزيع 
التخص  فينشر بعض ا فى صفحة الرياضة وأخرى فى صفحة الحواد  وثالثة 

ورابعة فى صفحة المحليــاا وخامســاً فــى صــفحة   القتصاديةفى صفحة الشئون  
 الشئون السياسية وهكذا. 

 أخبار الصفحة األخيرة : •

والقصــير  تم تخصي  هذه الصفحة الم مــة لنوعيــة معينــة مــن الخبــار الصــغير   
القــراء وتثيــر فضــول م فمثــل هــذا الخبــار ذاا تــأثير فعــال   اماهتموالتى تجذب  

 وأهمية كبير  وأكثر جاذبية لماليين القراء.
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  تم يد

 معايير انتقاء الماد  الصحفية

 داا دراسة القيم الخبريةمحد

 دراسة القيم الصحفيةمداخل 
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 تمهيد:

أهميــة معينــة تحــددها  افى أى فر  من فرو  الحيــا  المختلفــة ل ــ   الماد  الصحفية
مجموعة من القياساا الفنية وفى مقدمة هذه الهمياا تميــز المعلومــاا الــوارد  فــى 

لمعلومــاا وكــذلك كيفيــة ومكــان نشــره وقيمــة الخبر وقو  المصدر الذى أدلى ب ــذه ا
اا ومشاعر قراء الصحيفة. فمــا اماهتمالصور  المصاحبة للخبر، ومدى تأثيرها فى  

من صحيفة عامــة أو متخصصــة إل وتعتمــد علــى مــاد  الخبــار وهــذه الخبــار ل ــا 
مواصفاا يسعى الصحفيون دائما إلى توفر أغلب ا إن لم يكن جميع ا فى الخبــر عنــد 

حصول عليــه، فتــوافر هــذه المواصــفاا فــى الخبــر الصــحفى تجعلــه متــداول عنــد ال
 الجماهير وقراء الصحف والمجالا.

ليس كل ما يجمع من أخبار يتم نشره، إذا يجب بــل مــن الضــرورى النتقــاء و
والختيار من بين هذه الخبار فما يصلح لنشره فى مجلة مــا قــد ل يصــلح لنشــره 

ر اليوم قد ل ت تم الصحيفة بنشره غــدا,ومن هنــا وجــب فى مجلة أخرى، وما ينش
الختيار بدقة من بــين الكــم ال ائــل مــن الخبــار التــى تصــل إلــى الجريــد  بصــفة 

 مستمر . 

التى تدخل فى دائر  الختصــا  والتــى    ختيار عنصراً هاماً لنشر المواد ويمثل ال 
د عــن القــذف والســب  تتمشــى مــع السياســية التحرير ــة للمجلــة والصــحيفة والتــى تبتعــ 

والمخالفاا لن الجريد  أو المجلة ينبغى أن يكون ل ا دوراً محــدداً ل تحيــد عنــه خاصــة  
 عند نشرالخبار التى قد يكون سندها القانونى غير واضحا .  

وتلعب دوراً هاماً فى تقيــيم الخبــار   ة الماد ويوجد هناك عد  معايير تحدد قيم
أحيانا المعايير الخبرية ,ويقصد ب ا عملية المفاضلة بين والحكم علي ا، لذا يطلق عليه 

خبر وآخر وتقرير مدى صــالحيته للنشــر أو العــر ، حيــ  يوجــد هنــاك عــد  قــيم 
خبرية تلعب دوراً م ما فى أولياا تغطية ونشر الخبار ويطلق علي ا أحيانا العناصر 

 أو الخصائ  أو الصفاا أو الركان أو المعايير . 

فيما بين م  اختالفخالف بين الباحثين والممارسين اإلعالميين عن وقد أسفر ال
فى تحديد العناصر أو القــيم اإلخباريــة التــى ينبغــى أن تنقــى أو تنشــر علــى أساســ ا 

 الخبار والتى هى مجموعة الخصائ  التى تميز ب ا الخبر. 

 ومن المالحظ أنه ل يوجد اتفاق عام حول عدد عناصر الخبــر ول ماهيــة هــذه
العناصر، شأن الخالف حــول تعريــف الخبــر وهــو مــا يرجــع إلــى عوامــل أيدلوجيــة 

فليسا هناك مــاد  صــحفية مثــل الخبــر   ختالفوسياسية وم نية ,وبالرغم من هذا ال 
يعاد تقييم ا بفعل أشخا  لكل من م ر يته ومعاييره الخاصــة بــه، ومــن أهــم هــ لء 

منــدوب الــذى يجلــب الخبــر أو الشخا  المصدر الذى يصرح بالخبر لصــالحه، وال
يتلقاه من مصادره المختلفة والمحرر إلى يحــرر الخبــار فقــد يم ــل أحــداها أو يقــوم 
بسرد تفاصيل خبر أخر ورئيس قسم الخبار الصحفية بالجريد  وعند ذلك يتم وضــع 
تصور لألخبار بعد أن يتم اعــدادها للنشــر ولتوزيع ــا علــى الصــفحاا , فقــد تجــرى 
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 أو إبراز بالنسبة له وهذا يعنى من جديد عملية تقييم كاملة.  عملية استبعاد

 ومن ا على سبيل المثال:  تعريفاا ا لخاصة بالقيم الصحفيةوتعددا ال

قياس أهمية الختيار بين الخبار الوارد  للصحيفة والمفاضــلة بين ــا فــى  •
النشر وتحديد موضوعات ا وطريقة بناء الماد  اإلخبارية، وذلك فى ضوء 

حدوديــة المــوارد والوقــا والمســاحة المحــدد  للنشــر وغــزار  الخبــار م
 المتدفقة يوميا إلى الصحيفة. 

تلك العناصر التى تحدد أسبقية النشر لخبر ما التى إذا تــوافرا فــى أحــد  •
 الخبار زادا فرصته فى النشر . 

المعايير التى تستخدم فى عملية المفاضلة بين خبر وآخر عند النشر على   •
 صره وصفاته ودللته ومغزاه . عنا

البح  عن الجدار  اإلخبارية لألنباء لتقرير ما يجب أن يختار ومــا هــو   •
جدير باإلهمال وأى الخبار تحتل المكانة الولى باعتبار أن ا تساعد فــى 

 تصنيف الخباروتحليل ا وترتيب ا. 

يــة مجموعة المعايير الصــحفية الخاصــة بقيمــة الخبــر وبالطريقــة الروتين •
 لجمعه وصياغته والتى بواسطت ا توضع تلك القيم موضع التطبيق . 

وكما يــرى الكثيــرون أن القــيم اإلخباريــة هــى تصــوراا ومن هذه التعريفاا يتضح  
ومفاهيم دينامية صريحة أو ضمنية تميز الصحفى أو الم سســة الصــحفية أو مجتمــع 

بــالقبول الصــحفى أو  بعينه وتحدد ما يجمع وما ينتقى ومــا ينشــر مــن أخبــار تحظــى
الجتماعى وت ثر فى طرق وأساليب ووســائل جمــع وانتقــاء ونشــر الخبــار وتحديــد 

 أهداف ما وراء النشر. 

للنشر فـى ضـوء عـدد   اوصالحيته  ةالجيد  تحديد معايير انتقاء المادة الصحفيةيمك   
 م  القيم هى: 

 الحالية أو الحدانة )القيمة الفورية(:  •

لألحدا  فالخبر هــو  ومواكبة  لضرورى أن تكون الماد  جديد  ويقصد ب ا أنه من ا 
 أسر  ماد  معرضة للتلف والفساد بمجرد مرور ساعاا قليلة من وقوعة. 

ــار  ــراء الصــحف دائمــا الخب ــو  الحــد  إذا ينتظــر ق ــة وق ويقصــد ب ــا فوري
الطازجة ويطلق أحيانا على هذه  قيمة الجد  بمعنى ضــرور  أن يكــون الخبــر حــديثا 

جديدا و مجاربا لألحدا  , وإذا لم تتوافر كل هذه الصفاا فى الخبر يصبح اعتيــادا و
ول يحمل معنى الخبر أو النبأ وليكون أكثر جذبا لالنتباه أولفتا لألنظار, ول ذا ت ــتم 

ة عنصــر جديــد أضافالصحف دائما بموضوعاا الساعة، وهناك أخبار قديمة ولكن ب
 إلي ا يعاد نشرها. 
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 ة العامة:الفائد   •

عنصــر فائد  عامة أو مصلحة شخصــية أوعامــة، ويوجــد   قد تحقق الماد   الصحفية 
عندما يتضمن الحد  الذى يعرضه الخبر  الفائد  أو المصلحة فى الماد  المنشور 

معلوماا أو بياناا تمس مصالح عدد كبير من القراء سواء كانا هــذه المصــالح 
اء كانا هذه  الخبار فى صالح القــراء أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وسو

ضدهم وي تم الناس جميعاً بالشياء التــى يحصــلون مــن ورائ ــا علــى مــا يفيــدهم 
 ويعود عليه بالنفع والخير، وهذه الفوائد قد تكون مادية وقد تكون معنوية. 

فالفائد  تمثل عنصر خبريــا م مــا وقيمــة مــن أهــم القــيم الخبريــة ســواء كانــا 
سلبية, فال يشترط أن تكون الفائد  إيجابيــة فقــد تكــون ســلبية كأخبــار عــن   إيجابية أو

بع  السلع والخدماا ,ولكى يكون الخبر هاما وصالحا لبد أن يتضمن فائــد  ذاتيــة 
للقارئ ويتساوى فى ذلك جميع الخبار حتى الخبار الخفيفة من ا التى تنشر من باب 

 دائما بفائد  وأهمية هذه الخبار.  التسلية والترفية عن الجماهير التى تشعر

وتشير الفائد  إلى تضــمن الحــد  لمعلومــاا تمــس صــالح عــدد كبيــر مــن الجم ــور 
ويعتقد معظم الصحفيين أن ما يفيد الجم ور يجب أن يحتل مكانة الصدار  فى معايير 
ــة  اختيــار الخبــار فــالجم ور عــاد  ي ــتم بالخبــار المتضــمنة عناصــر الفائــد  الذاتي

ه بالخبــار امــ اهتمبالخبــار الجــاد  وأن  امهتمــ اإلنسانى أكثــر مــن قيمــة ال   امهتموال 
 المحلية والقومية أكثر من أنوا  الخبار الخرى.

ويضع المندوب هذه القيمة فى اعتباره عند البحــ  علــى الخبــار في ــتم دائمــا 
يد  للقارئ بنشر الخبر الذى يتضمن فوائد للجماهير ويجب أن يقدم الخبر معلوماا مف

كعالو  جديد  أو كخف  لألسعار والضرائب أو افتتاح مستشــفى كبيــر يخــدم القــراء 
كبير من جذب القــراء, أوأخبــار عــن إصــالح الطــرق   اماهتمفمثل هذه الخبار تلقى  

ورصف ا أووزياد  وسائل المواصالا أو خبر عــن تحســين الســلع الغذائيــة كرغيــف 
 ية أو الدواء أو بناء مساكن اقتصادية شعبية.الخبز أو رخ  أسعار المواد الغذائ

ويحر  الصحفى دائما على البح  عما يفيد الجماهير ول يتأتى ذلك إل بمعرفة 
ات م ومعانات م ولكى يكون الخبر معبراً عما اماهتمالجماهير و  احتياجااصادقة ب

بواقعيــة يريده القراء من فائد  ذاتية لبد من النــدماج فــي م ومعايشــه مشــكالت م 
لنشر ما يحقق ل م اآلمال، ل فى اليوم ول الحاضر فقط بل فيما يتصــل بفائــدت م 

 فى المستقبل أيضا.

 :  الضخامــــــة  •

يقصد ب ا ضخامة الحجم أو العدد ول نعنــى بــذلك الت ويــل والمبالغــة ولكــن أثــار   
نســبة اكبر عــدد ممكــن مــن القــراء ويــرتبط ذلــك بالدللــة اإلعالميــة فبال  اماهتم

للحواد  يكون البح  عن عدد القتلى والجرحى وبالنسبة للكوار  يكون البح   
 عن قيمة الخسائر وحجم ا وبالنسبة للمبارياا يكون البح  فى عدد الهداف . 
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وقد تتباين الصحف فى المبالغة فى الرقام وتضخيم ا وفقا لمقتضــياا عديــد  
حكومة على إبراز أرقام النجــازاا فعلى سبيل المثال قد تحر  الصحف الموالية ال

والموضوعاا اإليجابية لتدعيم اإلجراءاا الحكومية بينما تخفى الرقام التى قد تــدل 
 على حادثة أو كارثة أو صرا  معين أو تنشرها بتحفظ.

أكبــر عــدد ممكــن مــن القــراء، وضــخامة  اماهتمــ فالخبر الضخم هو الذى يثير 
به من القراء أن مقياس الضخامة فى الخبــر يرجــع العدد تزداد بازدياد عدد من ي تم  

إلى عدد من ي تم به من القراء مــن ناحيــة، ثــم درجــة ارتباطــه بمكــان هــام أو موقــع 
 خطير من ناحية ثانية. 

ويقصد بالضخامة أو بالحجم مدى شمولية الخبر لكبر عدد ممكن من القــراء، 
أخــر يجــرح فيــه   فحاد  يذهب ضحيته مئاا يتصدر صــفحاا الجرائــد عــن حــاد 

شخ ، فعنصر الضخامة فى عدد الضحايا وفى القيمة المعنوية له أهميته فى اختيار 
 الخبر وصالحيته للنشر عن غيره الذى تفتقر جوانبه إلى الضخامة. 

وقد تكون الضخامة كمية وقد تكون نوعية وتتوافر الضخامة الكمية فى الخبــر 
تــوافر الضــخامة النوعيــة إذا كــان يمــس إذا كان يمس أكبر عدد ممكن مــن القــراء وت

 مشكلة سياسية أو اقتصادية واجتماعية. 

 الموضوعية :  •

من أهم معايير الحكم علــى كــل   تعتبر قيم الصدق والدقة والموضوعية وعدم التحيز 

ويقتضــى ذلــك نقــل الخبــر صــحيحا ودقيقــا خاصــة وأنــه أســاس   مايقدم اوماينشر

عتبر هذه الصفاا هامة ولزمة لألخبار تصرفاا البشر والشعوب والحكوماا,وت

التى تقدم ا الصحف خاصة ولسيما أن للخبــر قدســيته التــى ل تقبــل التحــوير أو 

التبــديل أو التلــوين أو التزييــف، فالحــد  الــذى لــم يقــع هــو حــد  زائــف ويفقــد 

الصحيفة مصداقيت ا لدى القراء فينصرفون عن ا. وقد تلجأ إلــى النفــى والتكــذيب 

 بار التى نشرت ا مما يضعف من كيان ا وصورت ا أمام الرأى العام. لبع  الخ

ويرتبط بقيمة الموضوعية فى الخبر الصحفى قيمــة أخــرى هــى قيمــة الصــدق 
كقيمة إخبارية م مة, فقد تلجأ بع  الصحف أحيانا إلى نشر أخبار غير صادقة عــن 

 وعسكرية. دولة معادية فى إطار الحرب النفسية والدعائية لغرا  سياسية 

 الدقة :   •

تعد الدقة  قيمة خبرية م مة فالصحيفة التى تعرف أو تشت ر بــين قرائ ــا بعــدم الدقــة 
تفقد احترام م ول يقصد بعدم دقة الخبر أنه غيــر صــادق، بــل يقصــد بــه افتقــاره  
للدقة والوضوح وعدم حرصه على نشر المعلوماا الدقيقة واإللمام بكافة البياناا 

إلــى رصــيد  أضــافلما كان الخبر صادقا وموضوعيا ودقيقاً كلمــا وتفاصيل ا, وك
 الصحيفة قارئا جديداً كل يوم. 

 



 

- 168 - 

 التوقيت :  •

يقصد ب ذه القيمة محاولة نشر الخبر وقا حدوثه فعنصر الوقا مــن أهــم العناصــر  
التى لبد وأن يضع ا أمامه المندوب الصحفى ومحرر الخبــر لن أحــدا  العــالم 

العديــد مــن الوســائل اإلعالميــة  أنتشــارة فائقة خاصة فى ظل تتحرك دائما بسرع
خاصــة بعــد أن دخــل القمــر الصــناعى التى تنقل الحد  اإلعالمى أثناء وقوعه،، 
 حلبة نقل الخبار إلى كل بقعة فى العالم . 

ويرى البع  أن الســرعة المتطلبــة لنشــر الخبــر فــى حــال وقوعــه لــن يتــرك  
حة الخبر أو عدم صحته يتوقــف علــى مصــدره فرصة للتحقق من صحته غير أن ص

والثقة المتبادلة بين المحرر أو المندوب والمصدر، فالمصادر الموثــوق فــى صــحت ا 
معروفة وليســتوثق المنــدوب والمحــرر مــن المصــدر جيــداً كمــا أن الخبــار الكاذبــة 

 والمبالغ في ا ل تخفى على المحرر الصحفى الذكى المتمرس فى العمل الصحفى. 

تعــر  لألنظــار ا جديــد  لــم تللنشــر مادامــ   لماد  المنشــور  تعتبــر صــالحةفا
نكشف للناس حتى ولو كان قد مضى على وقوعه فتر  من الوقا، ومعنــى هــذا أن وت

الخبر لبد أن يكون حقيقة جديد  لم يعرف عنــه الجمــاهير شــيئاً ,أو أنــه بقيــة حقــائق 
كى يصبح متكامالً ويلــم الفــرد تضاف إلى ما عند الناس من معلوماا عن خبر قديم ل

بكافــة جوانبــه وتفاصــيله حتــى ل يتــرك القــارئ فــى ج ــل إعالمــى ويعــيش فريســة 
 للتك ناا واإلشاعاا. 

إن توقيا وقو  الحد  أو الخبر قد يضيف إليــه أهميــة مضــاعفة وقــد يحــد  
ن العكس أى يقلل من هذه الهمية أو يلغي ا، فال يجد الخبر له مكان على أية صفحة م

 صفحاا الجريد . 

مة التوقيا بقيم الدقة والصدق والصحة، وصفة الصحة تثير العديــد يوترتبط ق
التضحية بعنصــر  إمكانيةمن القضايا الخالفية فى الحيا  الصحفية, من ا تسا ل حول 

التأكد من صدق الخبر من أجل الحصول على سبق صحفى، ويجمع المتخصصين أن 
وعدم نشره أفضل كثيراً من نشره ثم يتضح بعــد ذلــك التضحية بخير م م غير م كد  

 كذبه. 

 التشويــــق :   •

وينطوى عنصر التشويق على البتعــاد عــن   الجيد  يعتبر التشويق من سماا الماد 
الموضوعاا الجافــة المجــرد  وتقــديم ا بأســلوب شــيق وممتــع يــدفع الجم ــور 

صر التشويق علــى لمتابعته والوقوف على كل نقاطه وتصوراته كما ينطوى عن
التركيز على الموضوعاا الجماهيرية الساخنة التى تحرك الرأى العام وتجعله 
رأيا عاما ديناميكا متغيراً مشاركاً فى صنع القرار ومثل هذه الخبار تجد صدى 

 واسع عند القراء.

دفع القــارئ إلــى متابعــة تفاصــيله للوقــوف علــى ة هى  الــذى تــ المشوق  والماد 
هو ان يكون الخبر فى حــد المستوى األول :مستويان للخبر المشوق   تطوراته وهناك
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 والمستوى النانى:ذاته مشوقاً يجذب القارئ إلى الطال  عليه وقراءته حتى ن ايته، 
خبر مشوق يدفع القارئ فــى نفــس الوقــا لمتابعتــه فــى اليــام التاليــة للوقــوف علــى 

 تطوراته وأبعاده المختلفة. 

 المنافســـــــة :   •

ــار  ــذى يتحقــق فــى أخب ــة ال امــة المــر ال ــيم اإلخباري ــر المنافســة مــن الق تعتب
المسابقاا والمبارياا الرياضية  والمنافسة بين الممثلين و نجــوم المجتمــع والســينما 

وهــذه القــارئ بــالخبر.    اماهتمــ والمشاهير وغيرها مــن ألــوان المنافســة التــى تجــذب  
باريات ا تتصدر أخبــار النشــطة اإلنســانية الغريز  تجعل أخبار اللعاب الرياضية وم

فى وسائل اإلتصال بالجماهير، لن ا مــا هــى إل منافســة بــين فــرد وآخــر أو جماعــة 
 وأخرى قد تصل إلى حد الصرا .

 الصــــراع : •

و ل غنــى مــاد  المقدمــة للنشــرأن عنصر الصرا  من العناصر ال امة فــى اختيــار ال
الصحف دائماً بتزويد الجماهير بأخبــار مــن مثــل للصحيفة عن هذه القيمة حي  ت تم  

هذا النو ، وبعد الصرا  من الغرائز الطبيعية فى الجنس البشرى فالصرا  من أجل 
المال والصرا  من أجل النجاح والش ر  فالفرد بطبيعته ي تم بما يحد  من حوله من 

كالصــرا  صرا  سواء بين فردين أو فريقين أو دولتــين أو مجمــوعتين أو حــزبين . 
فى الــرأى أو الصــرا  علــى م نــة والصــرا  بــين الكتــل السياســية للدولــة المختلفــة 
وصرا  البشر أو المر  ، كذلك الصرا  بين المرشحين أو علــى تحقيــق بطــولا 
معينة أو الحصول على مكافأ  إذا يوجد فى الحيا  ألوان عديد  من الصــرا  ، ولبــد 

 هذا الجانب الدرامى من الحيا  .  أن يشبع لدى القارئ الرغبة فى تتبع

الصحف وهــو مــا يرجعــه الــبع    اماهتموتحظى أخبار الصرا  بصفة عامة  
البشر بالصرا  واعتباره تنفيساً عاطفيا مــن جانــب الجم ــور  مــن خــالل   اماهتمإلى  

قراء  هذه الخبار، ومع تعقد الحيا  الحديثة وتزايد قدر  اإلنسان على تذليل الطبيعــة 
صرا  المعنــوى والفكــرى وصــرا  المصــالح والرغبــة فــى الســيطر  قيمــة أصبح ال

 أساسية فى الحيا . 

 :   القــــــــرب   •

عــن أحــدا  وقعــا  فى الصحافة أنه كلما عبرا المواد المنشور هناك قاعد  معرفة  
ه ب ــا، فــالخبر لبــد أن يكــون قريبــاً مــن امــ اهتمفى مكان قريب مــن القــارئ زاد 

كان، فالجم ور ي ــتم دائمــا بالحــدا  التــى تقــع قريبــة منــه، القارئ من حي  الم
والقرب قد يكون نفسياً فما يحد  فى الخــارج قــد يكــون قريبــا مــن الفــراد علــى 

 الصعيد النفسى والداخلى، وكذا ي كد النشر م ما بعدا المسافة. 

ويعتبــر القــرب مــن عناصــر اختيــار الخبــر وتقييمــه ولقيمــة القــرب الصــحيفة 
 نوعان: 

 القرب الجىرافى أوالمكانى : -1



 

- 170 - 

بمعنى أن الحد  لبد وأن يكون قريب من جماهيره مكانيــا فــالفرد كثيــرا مــا  
ي تم بما يحد  فى بلدته ووطنه والمناطق المجــاور  لــه ثــم البعــد بمعنــى 
أخر أنه كلما كان الخبر متصالً بأماكن قريبة من الجم ور، كلما كان أكثر 

ر عن افتتاح مركز اقتصادى فى أى مدينة من مــدن جذباً وفاعلية ل م، فخب
الجم ورية يأخذ صفحة أولى فى جريد  محلية تصــدر داخــل هــذه المدينــة 
لنه ي م سكان المكان الجغرافى لوقو  الحد  وقد يشار إليه مجرد اشار  
فى إحدى الصحف المحلية الخرى أو فــى  الصــحف القوميــة أو ل يــذكر 

 بالمر  حسب أهميته. 

 : القرب العاطفى أوالنفسى -2

ويعتبر القرب العاطفى أو الوجدانى قربــاً إنســانياً فــى المقــام الول للجم ــور  
المستقبل له ,فالخبر الذى يتناول قضية اقتصادية فى مجال زياد  الســعار 
ي م أكثر الناس خاصة أبناء الطبقتين الدنيا والوسطى أمــا صــاحب الــدخل 

فى السعار,أوأهمية أخبار الثانوية العامة لطالب ا, الكبير فال ي مه الزياد   
 . اإلقليميةالفراد بالخبار التى تصدر فى الصحف  اماهتموهذا ما يبرر 

 الطـــــرافة أوالىرابة:  •

غالباً ما توجد الطرافة والغرابة فى كل خبــر يتنــاول حــدثاً غيــر مألوفــاً وت ــتم 
اً كبيراُ ب ذه القيمة الخبرية لجذب مااهتمالصحف الشعبية على وجه الخصو  دائما 

القارئ. ومن الخبار التى تجذب الناس تلك الخبار التى تصف الحدا  والظــواهر 
القارئ إلى الخبر لما فيه من خروج   اماهتمالطريفة فى الحيا  والتى من شأن ا جذب  

 على المألوف. 

رابــة فــى الحــد  وي تم كثير من الجماهير بمعرفة الشياء الغريبة فعنصــر الغ
هو أساس تحويل النبأ العادى إلى خبر قابل للنشر ,كصدور القوانين الشاذ  والغرابــة 
ل تكمن فى مضمون الخبر فقط بل توجد أيضا فى المكان مثل إقامة سوق فى مسجد 
أو جامعة,أو كالطفل الذى يولد فى أحد رحالا الطيران, وقد تكمن الغرابة فى كيفية 

ى المكــان ومضــمونه كغــرق إنســان أثنــاء اســتحمامه فــى البــانيو وقــو  الحــد  ل فــ 
فالجماهير يثيرها كل ما هو غريب ويستحوذ على انتباه ا وتفكيرها مــد  طويلــة مــن 

 الوقا.. 

وتستمد قيمة الغرابة أووالطرافة فعاليت ا مــن طــابع المفارقــة والتنــاق  الــذى 
ون بشــرية أى مــن صــنع تثيره ولتطرق ــا لجوانــب غيــر مألوفــة، ومصــادرها قــد تكــ 

اإلنسان فقد يأتى شئ خارج عن المألوف أو السلوك العام وقد يكون مصــدر الغرابــة 
 طبيعي أى بفعل أحدا  وقوى خارجة عن اإلنسان. 

ويثير هذا العنصر الكثير من الجدل بين البــاحثين اإلعالميــين باعتبــار أنــه إذا 
اً ومرغوباً صحفياً فإن الفراط فى بالجوانب السيكولوجية للقارئ مطلوب  امهتمكان ال 

التسلية أو التقاط الغرائب قد يجعل الصحيفة تركز فى معايير اختيارها على الغرائب 
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المسلية والطريفة، مما قد يدفع ا لنشر ما هو بعيد عن التصديق واللجوء إلــى الكــذب 
لــى رغبة فى جذب القارئ، كما قد ت دى إلى تشكيل صور  الحدا  فــى المجتمــع ع

أن ا شاذ  ودرامية ومفاجة وهى قيمة بطبيعت ا نــادر  وغيــر محببــة بالنســبة لألخبــار 
 الصحفية بوجه عام. 
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 :  الشـــــــهرة  •

من المعروف أن الجماهير دائما ما تكون شــغوفة لمعرفــة أخبــار المشــاهير ونجــوم 
المجتمع وتشتاق لمعرفة أخبار ه لء ,وكلما دار الخبر حول شخصية معروفــة 

ا كبيراً من جانب المتلقى فالش ر  العامة هى ملك لكل اماهتمش ور  كلما لقى  م
 .اإلطالقالناس، فالش ر  قيمة إخبارية ل يمكن تجاهل ا على 

وكلما ازدادا ش ر  ما يتضمنه الخبر من شخصياا أو من أماكن كلمــا زادا 
حاا الجريد  أهمية الخبر وازدادا فرصته فى النشر وفى احتالل مكان بارز فى صف

  -ويوجد لعنصر الش ر  أنوا  هى :

 شهرة الشخصيات: -1

فالسماء الكبير  تصنع الخبار كــذلك فــإن أهميــة عنصــر الشــ ر  فــى الخبــر  
الصحفى ترجع إلى أن القراء بطبيعت م يميلون إلى تتبع أخبار الالمعين من 

 ال. كبار السياسة والدب والفن ونحوم المجتمع والبارزين فى كل مج

 : شهرة األماك  -2

ل يقتصر عنصر الش ر  فقط على أخبار الشخا  وإنما ينسحب أيضــا إلــى  
بع  المــاكن والمنــاطق اآلثريــة والســياحية وغيرهــا مثــل العــدوان علــى 

 الكعبة الشريفة. 
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 :  شهرة الزما -3

د كش ر  ش ر رمضان مثالً أو أيام العياد القومية والدينية فسرقة أحد المساج 
يعتبر خبراً م ما فى ش ر رمضان ربما تقل أهميته فى اليام العادية كــذلك 
قيام الطلبة بمظاهر  فى أيام  العطالا الرسمية له أهميته عن اليام العادية 

 أو أيام الدراسة. 

 :شهرة الشئ -4

وقد تكون الش ر  لشئ مثل رأس نفرتيتى أو تمثال تــوا عــنخ أمــون أو خبــر  
أو قصة معروفة أو لوحة فنية ذاا ش ر  عالمية أو شئ عن كتاب مش ور  

له قيمة عالية وهكذا فالش ر  قد تكــون لبطــل الحــد  أو لمكــان وقوعــه أو 
لزمن حدوثه أو الماد  التى يتناول ا الخبر وقد تكــون تاريخيــة أو علميــة أو 

 سياسية أو حضارية. 

 :   التوقـــــــــ    •

الصحفى هو فى مدى ما يثيره لدى القارئ من توقع أن جانباً كبيراً من أهمية الخبر 
لما ينتج عنه أو يثيره من احتمالا وإيحاءاا لدى القــارئ أو مــا يطرحــه فــى 
ذهن القارئ من تسا لا عن نتائج وعواقب هذا الخبر سواء على القارئ نفسه 

 أو على المجتمع الذى يعيش فيه أو الوطن الذى ينتمى إليه. 

بر الذى له قيمة إخبارية هو الحاد  الذى يغير الوضا  ويرى البع  أن الخ
القائمة أو يوقع ب ا اضطراريا ســواء كــان مرتقبــاً أو واقعيــا وهــى قيمــة متفــق علــى 

 أهميت ا معظم الصحف فى دول العالم. 

أن نشر خبر أحدا  متوقعة فى المستقبل القريب تجذب انتبــاه الجمــاهير ب ــذه 
ب ا كوسيلة إعالمية مرتبطــة بكــل فــرد ومــن هنــا تمكــن   الوسيلة واحترام ا واإليمان

قدر  المحرر فــى الحصــول علــى خبــر يتنــاول أحــدا  الغــد ويتصــل بحيــا  الفــراد 
ومستقبل م ويقي م من أضرار معروفة أو غير معروفة ويفــتح ل ــم نافــذ  فكريــة عمــا 

ذلك هو  يجرى فى الماكن الخرى والتى قد تمتد أحداث ا إلى أماكن وجودهم أن كل
 المطلوب من الصحفى عمله. 

اا الجمــاهير الصــحفية أن امــ اهتموعلى المحرر الصحفى الذى يريد أن يقــود 
ينقل ل م أنباء الحدا  المتوقعة لن الجماهير تعيش فعالً هذا التوقع اليوم وهو الذى 

كبد يمكن الفرد العادى من معرفة آراء كل الناس القادرين على إبداء الرأى دون أن يت
مشقة النتقال وعلى المحرر الصحفى أن يحاول التعــرف علــى المتوقــع حدوثــه فــى 
العالم لي دى دوره الذى يتطلبه منه القارئ الذى يــدفع ثمــن حصــوله علــى الخــدماا 
الصحفية ليصور حياتــه اإلنســانية وتراثــه الحضــارى مــن خــالل المحــرر الصــحفى 

 .امى بشئون الحيا  وما يجرى في وإلمامة اإلعال
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 : الداللة اإلعالميةاألهمية و  •

تعتبر قيمة الدللة اإلعالمية من العناصــر ال امــة التــى يجــب توافرهــا فــى الخبــر  
وتأتى أهميته نتيجة توافر العديــد مــن الخصــائ  ال امــة فــى الخبــر كالتوقيــا 
والضخامة أو الصرا  أو الش ر  والقرب وغيرها من القــيم اإلخباريــة  وكل ــا 

الخبر ودللته ومن الم كد أن الخبر ذا القيمة اإلعالميــة هــو الخبــر ت كد أهمية  
الذى ي ثر فى جم ور القراء، وأحياناً يطلق على هذه القيمــة القيمــة اإلعالميــة 
فالهمية والدللة أساساً لالنتقاء مــن الكــم ال ائــل مــن الحــدا  والخبــار التــى 

 ية بالغة فى اختيار الخبار. تصل إلى الصحيفة ول ذا فإن لألهمية والدللة أهم

ويطلق علي ا البع  اختيار الحدا ، حي  أن عنصر الهمية فى الخبــر هــو 
ناتج عن إيجاد مجموعة العناصر الخرى,وقد يختزل بداخلــه أكثــر مــن عنصــر مــن 

 عناصر الخبر ويجعله يحمل فى معناه مضموناً جاداً . 

الخبر كانــا فرصــته فــى   قطاعاا كبير  من الجم ور بمضمون  اهتماوكلما  
النشر أكبر كما أن أهمية تفسير النتائج المترتبة على حد  ما تبين أهميته, وأن كانا 

لدى الجم ور بخبر ما، كمــا  امهتمالر ية تتباين حول كيفية تحديد درجة الهمية وال 
 أنه ل يوجد مقياس يساعد الصحيفة فى تقرير أهم الخبار التى ت م الجم ور كما أنــه

فما هو م م يفتر  أن  امهتميصعب أحياناً التفرقة فى الواقع العملي بين الهمية وال 
 يحظى بأهمية والعكس صحيح. 

أكبــر عــدد ممكــن مــن الجمــاهير والقــراء بــالخبر  اماهتمــ والهميــة تــأتى مــن 
وحاجات م الشخصية من العائد منه ومع ذلك فإن صدور قانون بزياد  أجور العــاملين 

بح لــه الهميــة عــن خبــر أخــر عــن رفــع أجــور مــوظفى م سســة مــن فى مصر يص
الم سساا ومن الشركاا فالول يأخذ العنوان الرئيسى فى جميــع الصــحف والثــانى 

 ينشر فى الصفحاا الداخلية بعنوان على عمود. 

 :اإلنسانى  امهتماال •

يجــذب العنصر اإلنسانى، حي   اأهمية خاصة إذا ما توفر في المقدمة    تكتسب الماد  
الجماهير فمثل هذه الحــدا  والوقــائع ذاا طبيعــة إنســانية  اماهتمهذا العنصر 
الرأى العام الذى يتعاطف تعاطفاً شديداً مع الحدا  خاصة   اماهتممعيتة وتثير  

 الحدا  المأسوية. 

يتعامــل مــع الفضــائح   األولاإلنســانى    امهتمــ ويوجد هناك مــدخالن لدراســة ال 
بالبعــد  امهتمــ يستبعد فئاا أخرى يمكن أن تتابع من منطلق ال واإلشاعاا والجرائم و

اإلنسانى والشخصى ,والثانى يركز على اإلثار  العاطفية كصفة فى الخبار بصــرف 
النظر عن المضمون اإلخبارى ذاته وي تم أيضــا بالتشــخي  والــدراما واإلثــار  فــى 

 الحد . 
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 :  اإلنـــــــــارة  •

أفكاراً باحتمالا ت ثر فى اختياراا القراء وقرارات م،   صد ب ا أن تتضمن الماد ويق 
سواء كان مجال هذا التأثير حيا  الفرد نفسه أو حيا  اآلخرين، فبقدر ما يــوحى 

فى نفوس م تكــون أهميتــه. وتســعى  اماهتمالخبر للقراء من أفكار وما يثيره من 
بــر  والصــياغة ماليــين القــراء بالعنــاوين المع  اماهتمــ الصحف دائماً إلى إثــار   

الخبرية البسيطة، و نشــر الخبــار التــى تحــرك العواطــف اإلنســانية مــن حــب 
أكبــر عــدد ممكــن مــن  اماهتمــ وعطف وشفقة وخوف، فالمقصــود باإلثــار  هنــا 

 الجم ور. 

وبالرغم من أن اإلثــار  يمكــن أن تكــون موضــوعية كالخبــار عــن الجــرائم الشــائعة 
التــى تحمــل اإلثــار  فــى   الجتماعيةالية ووالم  القتصاديةوالفضائح السياسية و

وقائع ــا إل أن  بعــ  الصــحف تنحــرف ب ــذا العنصــر حتــى صــار مــرادف 
الصحف لإلثار  هى الصحف الصفراء وهــى تلــك  التــى تركــز علــى مخاطبــة 
غرائز القراء فتتوسع فى نشر أخبار الجرائم الشاذ  وقضايا اإلغتصاب والجنس  

 نشر الصور اإلباحية وما إلى ذلك . وفضائح المشاهير والمسئولين و
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 :   األخالق العامةمراعاة   •

تعد هذه القيمة من أهم القيم التى لبد وأن تتوافر فى كل الخبار المنشور  وفــى كــل 
ما ينشر فى الصحف بأنواع ا لن وجودها مرتبط بالحضار  الثقافية التى تسود 

 والعراف السائد . المجتمع وبالعاداا والتقاليد والقيم الخالقية 

فالخالق العامة التى تسود مجتمع ما ل ا أهميت ا القصوى ل فــى جمــع الخبــر 
وتحريره فحسب بل فى اختيار المواد الصحفية كل ا وأسس صياغت ا وإخراج ا, لــذا 
يطالب علماء اإلعالم والصحافة  دائمــا بضــرور  مراعــا  ذوق الجم ــور العــام فــى 

يلة الصحفية التى ترسل من خالل ا الرسالة اإلخبارية حتى مخاطبته وفى اختيار الوس
تلقى نجاحاً وقبوًل لدى مستقبلي ا, إذ من الضرورياا عند اختيار الماد  الصحفية أن 

 والدينية والخالقية والقيمية عند الجماهير.  الجتماعيةتتفق وتالئم والسس الثقافية و

 االتفاق  م  سياسة اإلعالمية للصحيفة : •

لبد أن يتفق الخبر المنشور مع السياسة العامة للصحيفة وقوانين النشر والمطبوعاا 
اا الــرأى العــام,  فالسياســة اإلعالميــة هــى التــى تــتحكم فــى اختيــار امــ اهتمو

 الخبار. 

والواقع أن سياسة الم سسة الصحفية ل ا تأثير بارز فى جمع الخبــر الصــحفى 
اإلثار  فى اإلعالم والنشر تسعى إلى الحصول فالم سسة الصحفية التى تتبع أسلوب  

على النباء المثير  للقارئ وهى الخبــار التــى تتنــاول الجــنس والجريمــة والصــرا  
على المال والنساء، مع العمل على صياغت ا  تحريرها فى أســلوب مثيــر يحمــل كــل 

حيــة عناصر الت ويل والمبالغة،و إخراج ا بعناصر تيبوغرافية ثقيلــة صــارخة مــن نا
الصور واللوان والعناوين، والعكس من ذلك صحيح بالنسبة للم سسة الصحفية التى 
تتبع فى جمــع مادت ــا الصــحفية أســلوب  متزنــاً محافظــاً فــال تنشــر إل مــا يتفــق مــع 
سياست ا اإلعالمية. لذا فقد يتضمن خبراً من الخبار جميــع عناصــر الخبــر الجيــد أو 

 ع سياسة الصحيفة فيصبح غير جدير بالنشر. عددا كبيرا من ا لكنه يتعار  م

ومن ج ة أخرى ليس معنى توافر كل العناصر فى الخبار الدليل على أهميت ا 
وإنما هى عناصر تفضيلية لقياس أهمية خبر دون أخر، وإبراز خبر بذاتــه أو تحديــد 

بتغطيتــه ومتابعتــه  امهتمــ مكان نشره والمساحة المخصصة له وقبل كل ذلك مــدى ال 
 قد يتوافر عنصر واحد يجعل للخبر أهمية ت كد نشره أو تغطيته . ف

فسياسة الم سسة الصحفية ل ا تأثير قوى فى اختيار المــاد  الصــحفية الخبريــة 
المراد نشرها، ويرتبط بسياسة الم سسة الصحفية عنصر السياسة اإلعالمية للدولــة، 

خــرى ,ووفقــاً لــذلك يختلــف فالدولة تقيم رقابة على المطبوعاا وعلى مواد النشر ال 
ــال  ــائل التص ــى وس ــع ف ــد يتب ــى بل ــة والصــحفية ف ــواد اإلعالمي ــار والم ــع الخب جم

عن غيــره يتبــع مــثالً نظريــة الســلطة أو   الجتماعيةالجماهيرية به نظرية المسئولية  
نظرية الحرية، بمعنى أنه لبد أن يكون نصب أعين منــدوبى الخبــار والعــاملين فــى 
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لسياسة اإلعالمية للصحيفة التى يعمل ب ا ومصلحة المجتمــع ونشــر مجال الصحافة ا
 كل ما يفيده .

 ويوجدعدة محددات أساسية عند دراسة القيم اإلخبارية هى : 

ل يوجد معيار عالمى واحــد يمكــن بمقتضــاه قيــاس القــيم اإلخباريــة فمعــايير  •
ــية والحما ــنظم السياس ــدول ذاا ال ــين ال ــف ب ــار يختل ــاء ونشــر الخب ــة انتق ي

المختلفة، كما أن القيم اإلخباريــة تختلــف مــن ثقافــة لخــرى فمــا   القتصادية
تعتنقه ثقافة معينة من مفاهيم وقيم وعاداا وتقاليد ونظم قد ل تكون كذلك فى 

 ثقافة أخرى. 

أن قيم الخبار كثير  ومتعدد  ومرنة وتختلف من صــحيفة إلــى أخــرى علــى  •
انتمائ ــا اليــديولوجي والسياســية ضوء السياســية التحريريــة لكــل صــحيفة و

 . الجتماعية

ل يمكن فصل القيم اإلخبارية عن القيم العامة فى المجتمع فالعملياا العديــد   •
 التى كونا القيم اإلخبارية هى ذات ا التى تكون القيم بصفة عامة. 

القيم اإلخبارية ل يقتصر على اختيارها ولكن يشمل كذلك أسلوب   اختالفإن  •
 ة وتحديد أولويات ا. المعالج

أن القيم اإلخبارية يمكن أن تساعد على التطور والتحدي  كما يمكن أن تكون  •
 عقبة وذلك وفقاً لنوعية العناصر التى تتضمن ا.

أن الحكم على مدى أهمية الحــد  وجدارتــه للنشــر هــو م شــر علــى طبيعــة  •
ــية والثقاف ــروف السياس ــام والظ ــالم بوجــه ع ــام اإلع ــين نظ ــاا ب يــة العالق

 المحيطة به فى المجتمع.  الجتماعيةو القتصاديةو

أن مف وم القيم اإلخبارية يختلف من صحفى إلــى أخــر علــى الــرغم مــن أنــه   •
 كثيراً ما يتفقون على عدد من العوامل التى تساهم فى صناعة الخبر . 

تعو  المعايير اإلخبارية بعض ا بعضا بمعنى أنــه ل يشــترط توافرهــا فــى  •
كتفى بعض ا فتقييم أى خبر ل يتم على أساس توافر أكبر عدد من الخبر بل ي

العناصر المكونــة لــه وإنمــا يقــوم علــى أســاس قيمــة ووزن كــل عنصــر مــن 
 العناصر المكونة له . 

 مداخل دراسة القيم اإلخبارية

 -ظ را مداخل واتجاهاا كثير  لدراسة القيم الخبرية على النحو التالى: 

 االتجاه التقليدى:  -1
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الذى ي تم بالقيم اإلخبارية من تصور خضو  معايير الختيار والنشر لقواعد تقليدية و
وروتينية تتداخل فى تحديدها مع طبيعة العمل الصــحفى حيــ  أن توزيــع المحــررين 

 على المصادر يفر  دائماً إيجاد توازناا بين نسب معينة من الخبار. 

 االتجاه السيكولوجى: -2

للخبر من منظوره الســيكولوجى،ويحاول الكشــف عــن هــذه وهو المدخل الذى ينظر  
القيم من خالل البح  عن كل ما من شأنه إست واء الفراد وتلبية غرائزهم اإلنســانية 

 وتشويق القارئ بصور  أو بأخرى. 

 االتجاه التنموى : -3

والتنمويــة للخبــر، وهنــا قــد تتحــدد قــيم مثــل   الجتماعيــةوالذى يركز علــى الوظيفــة  
لمجتمعية والنفع العام والتثقيف والموضوعية والدقة والتكامل والشمول كقيم الهمية ا

 إخبارية وكصفاا إخبارية . 

 االتجاه المؤسسى: -4

ــين وســائل اإلعــالم وغيرهــا مــن الم سســاا   ــة ب ويتصــور هــذا المــدخل أن العالق
تفر  تصورات ا على القيم اإلخبارية وعلى اختيــاراا وســائل اإلعــالم,   الجتماعية

ما يصرح به المصدر مثالً أو ما يمتنــع عــن التصــريح عنــه يحــدد إلــى حــد  كبيــراً ف
 المضمون ومن ثم القيمة التى يحتوي ا . 

 االتجاه التنظيمى:  -5

الذى يرى أن ضغوط اإلنتاج تفر  معايير معينة للقيمة اإلخباريــة ممــا يــ دى إلــى 
م معين فى الصــحيفة تفضيل نوعياا معينة من الخبار عن غيرها ,كما أن مكانة قس

ت ثر فى فر  أخباره عن قسم أخر، وأن الجتماعاا ومراجعة الطباعاا ومواعيد 
 الطيع وغيرها تضيف أو تستبعد أخبار معينة عن سواها. 

 االتجاه السياسى : -6

وهو التجاه الــذى يرمــى إلــى النتمــاء السياســى واليدولوجيــة السياســية للصــحيفة  
عينا عن سواها ,ومن ثم فإن كــل مــا يــروج ل ــذه النســق والذى يفر  علي ا نظاما م

فإن  ستقراروالفكر يعد خبراً صالحاً للنشر, بينما تركز الصحف الحكومية على قيم ال 
 صحف المعارضة تركز على قيم التغيير. 

 االتجاه النقافى االجتماعى : -7

صحيفة ومبادئ بسياسية ال اللتزامويسعى إلى تحديد القيم اإلخبارية من زاوية مدى  
الدولة أو الحزب أو الجماعة التى تملك الصحيفة بصرف النظر عن الجوانب النفسية 

 أو التنموية المختلفة . 

ويرى المتخصصون أن هناك ثالثة حقائق أساسية حول العالقــة بــين مقومــاا 
ــة للصــحيفة أو مــا يســمى بشخصــية  وعناصــر الخبــر الصــحفى والسياســة التحريري
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فيما يتعلق بنشر الخبار فى الصحف المحافظة والصحف الشــعبية الصحيفة، خاصة  
 وهى : 

ارتفا  نسبة قيم الهمية والمصلحة والتوقيــا والتوقــع والنتــائج والضــخامة فــى   -1
ــة  ــار  والتشــويق والطراف الصــحف المحافظــة,مقابل ارتفــا  نســبة عناصــر اإلث

 والغرابة فى الصحف الشعبية.

بــين عناصــر اإلثــار  و الشــ ر  والتشــويق   وجود توازن فى الصــحف المعتدلــة -2
ــة والمصــلحة  ــين عناصــر الهمي ــة وب ــن ج  ــة م ــة والغراب واإلنســانية والطراف

 والتوقيا أو النتائج والضخامة من ج ة ثانية . 

ــى   -3 ــى تصــدر ف ــى الصــحف الت ــر ف ــنخف  نســبة عناصــر الخب ــد ت ــه ق أن
جتمعاا المتقدمة ويرى المجتمعاا النامية عن مثيلت ا فى الصحف التى تصدر فى الم

أساليب تقييم الخبر,وتغليب   اختالفبع  المتخصصين أنه قد تعود هذه الظاهر  إلى  
المعايير الصحفية  فى الدول المتقدمة فى عملية انتقاء الخبر وتحديد مــدى صــالحيته 

السياســية  العتبــارااللنشر,أما فى الدول النامية فيكون المفاضلة على أساس تغليب  
 معايير الصحفية. على ال
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 تم يد : 

تعبر الصحافة عن نب  المجتمع وشــعوره وهــى المــرآ  التــى تعكــس كــل مــا 
ى ل تكتفــى بــالتعبير عنــه أو يدور فى المجتمع وما يعتمل فيه من وقائع وأحدا ، ف 

تصوير أحداثه ، إنما تشارك ايضا فى صناعة هذه الوقائع وت يئة الجــو أو الظــروف 
لحدوث ا، وهى بذلك تقوم بدورها فــى اخبــار النــاس بمــا يحــد  وتثقــيف م وتزويــدهم 
بالمعلوماا والمعارف التى تفيدهم فــى حيــات م وتــوج  م حــول قــيم وأهــداف بعين ــا 

 دم ل م ما يرفه عن م ويسلي م.وهى أيضا تق

 :  المصادر الصحفيةالمقصود ب

الصحفى وكما يرى البع  اإلشار  إلى الدا  التى تحصل من  يقصد بالمصدر
خالل ا الصحيفة على الخبر، هذا المصدر قد يكون شخصاً مســئول أو مشــ وراً مثــل 

خصــياا الجنبيــة أو كبــار الش الجتماعيــةكبار الشخصياا الرسمية أو نجوم الحيا  
 التى تزور البالد وغير ذلك من المصادر الحية.  

وقد يكــون هــذا المصــدر ج ــة أو هيئــة أو م سســة إعالميــة مثــل الم سســاا 
ــاا والنشــراا  ــة واإلعالن ــة والجنبي ــاء واإلذاعــاا المحلي الصــحفية ووكــالا النب

وغير ذلك مــن الرسمية والشعبية والوزاراا وال يئاا والم سساا العامة والخاصة  
المصادر، أو أج ز  العالقاا العامة ومكاتب اإلعالم فى مختلف المصالح وال يئــاا 
العامة والخاصة، ولكل صحيفة الصحف مصادر ذاتية ومصادر خارجية تعتمد علي ا 
فى الحصول على الخبار، فالمصادر الذاتيــة هــى تلــك المصــادر التــى تعتمــد علي ــا 

بــار ضــمن هيئــة تحريرهــا مثــل المنــدوب الصــحفى الجريد  فى الحصول علــى الخ
 والمراسل الخارجى . 
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فيقصد ب ا تلك المصادر التى تعتمد علي ا الصحيفة من  أما المصادر الخارجية
غير هيئــة تحريرهــا مثــل وكــالا النبــاء والتفاقيــاا الخاصــة واإلذاعــاا المحليــة 

 ق وغير ذلك من المصادر. والجنبية والصحف المحلية والجنبية والنشراا والوثائ

ــدوب  ــار المن ــين مصــادر أخب ــار الصــحيفة وب ــين مصــادر أخب ــا ب ويوجــد فرق
الصحفى، فإذا كان المندوب الصحفى هو أحد مصادر الخبار بالنسبة للصــحيفة فــإن 
للمندوب الصحفى نفسه مصادر خاصة به، ومــن ثــم يمكــن التفرقــة بــين نــوعين مــن 

 المصادر هما : 

وهى التى تسمى فى بع  الحوال مسالك الخبار   يفة :مصادر أخبار الصح -
وذلك للتفرقة بين ا وبين مصادر أخبار المخبر أو المندوب الصحفى، وهــذه 
المسالك تضم بجانب المندوب الصحفى كل من المراسل الخارجى ووكالا 

 النباء والصحف واإلذاعاا والتفاقاا واإلعالناا ورسائل القراء. 

وهــى تضــم كبــار الشخصــياا الرســمية   مخبــر الصــحفى :مصادر أخبــار ال -
ة إلى الوزاراا والم سساا وال يئاا ضافوالشعبية والمحلية والجنبية بال 

ال امة والم تمراا الصحفية واللجان الرسمية الغيــر رســمية والم رجانــاا 
 السياسية لألحزاب والمناسباا القومية والدينية . 

 آخرين من المصادر هما :  ويفرق بع  المتخصصين بين نوعين

هى تلك المصادر التى يحصل من ا المحرر الصــحفى علــى المصادر الرئيسية :    -1
ــاا والنشــراا  ــار الشخصــياا ونجــوم المجتمــع والبيان ــل كب ــر مباشــر  مث الخب

 والم تمراا الصحيفة. 

وهى تلك المصادر التى يحصل من ا المحرر الصــحفى علــى   المصادر الثانوية :  -2
اعده فى الحصول على الخبر أو يقدم له م شراا لخبر معين مثــل التقــويم ما يس

العام بما يتضمنه من تواريخ العيــاد والمناســباا القوميــة والدينيــة واإلعالنــاا 
 فضال عن رسائل القراء. 

وكلما زادا نسبة المصادر عند صــحيفة معينــة كلمــا زادا فرصــت ا فــى فــى 
للقــارئ ، وهــو مــا يفــرق بــين صــحيفة وأخــرى،  تقديم خدمة إخبارية متميز  وجيــد 

فالصحيفة أصبحا مطالبة اآلن فى المجتمع المعاصر بالبح  باستمرار عن مصادر 
جيد  وجديد   لألخبار يساعدها فى ذلك تقدم وسائل اإلتصــال والمواصــالا الحديثــة 

 واستخدام أحد  الوسائل التكنولوجية فى نقل وتبادل الخبار . 

  -الخبار الصحفية ما يلى : ومن أهم مصادر

 أوال: المصادر الذاتية : 

تمثل مصادر الخبار الداخلية أوالذاتية فى الصحيفة فريق العمل اإلخبارى ب ا 
، حي  يتركز عمل أعضائه من مندوبين ومراســلين ومحــررين فــى الحصــول علــى 

يمثــل أيضــا   الخبار وتحريرها ومن هنا يمثل المحرك الول للعملية اإلخبارية، كمــا
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حجر الزاوية فى عمل الصحيفة كل ا حي  يتصــل بــه بشــكل أو بــأخر عمــل القســام 
الخرى التى يتركز عمل ا أما فى استكمال الماد  الخباريــة العامــة أو تحويل ــا إلــى 
مواد أخرى تعتمد على الخبــر نفســه أو التعليــق عليــه أو فــى الحصــول علــى نوعيــة 

 محدد  من الخبار. 
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مصادر الذاتية لى صحيفة الفــراد الــذين يحترفــون العمــل الصــحفى وتمثل ال
ويتخذونه أسلوب للحيا  ووظيفة وعمال يتقاضون عنه أجرهم الش رى، بناء علــى 
تعاقد معين يقوم به الشخ  بينه وبين إدار  الصحيفة، وعن طريقه يســرى عليــه 

 ة عمله. ما يسرى على غيره من العاملين باستثناء ما يحرره كل أو طبيع

وتخضع هذه المصادر الذاتية للوائح العمل وقوانينه ونظمه تلــك التــى تحــددها 
الصحيفة وكذا النظمة واللوائح الخاصة بالنقاباا الم نية كنقابة الصــحفيين أو أنديــة 

 الصحافة أو اتحاداا المحررين وغيرها. 

ى التى تعتمد وتمثل هذه المصادر الذاتية جوهر العمل اإلخبارى والركيز  الول
عي ا الصحيفة فى إمدادها بالماد  اإلخبارية المتنوعة، وتلــك المصــادر تحظــى دائمــاً 

 بثقة ج از الصحيفة فضال عن أن ا تتسم بالستمرارية والدوام . 

 المندوب الصحــفى :  •

يعتبر المندوب أو المخبر الصحفى بمثابة المصدر الرئيسى الخا  بالصحيفة 
فة دائما مطالبته بالعمل الــدائم والج ــد المضــاعف، ومحاســبته والذى تستطيع الصحي

وقا التقصير مع تقديم المكافآا له نظير ما بذله مــن ج ــد أو مــا يحصــل عليــه مــن 
 أخبار تزيد من توزيع الصحيفة وترفع من قدرها أمام جم ور القراء.

حيفة ويعتبر المندوب  الصحفى من أهم المصادر الذاتية التى تعتمد علي ا الص
وهو المصدر القادر  فى الحصول على الخبار وهو عصب العمل فى أقسام الخبار،

نفراد والسبق الصحفى للجريد ، بما ينفرد به مــن أخبــار علــى عكــس على تحقيق ال 
 المصادر اإلخبارية الخرى التى تشترك في ا الصحف عامة. 

لول عــن جمــع ويعتبر المخبر أوالمندوب الصحفى هــو المســئول فــى المقــام ا
لزياد  فر  حصوله على الخبار خاصة المنفرد  من ا،  24الخبار وتغطيت ا طول  

وعلى استعداد دائم لمواج ة المج ول فى أى لحظة، لذا يستخدم كل ج وده فى جمــع 
 وتغطية وتقديم الخبار بأسر  ما يمكن. 

دها ويعتبر المندوب الصــحفى هــو المســئول الول عــن تغذيــة صــحيفته وإمــدا
بنسبة كبير  من الخبار الداخلية ال امــة التــى تنشــرها، وهــو الــذى تعتمــد عليــه فــى 

 اإلنفراد بأخبار معينة أو فى تحقيق ما يسمى بالخبطة الصحفية.

وفى كل صحيفة مجموعة من القسام اإلخبارية التى يعمل ب ا عــدد كبيــر مــن 
والقســم الرياضــى، وهنــاك المندوبين ومن هذه القسام قسم الخبــار وقســم الحــواد  

 بع  الصحف التى تدمج القسام اإلخبارية مع بعض ا البع . 

وتتنو  مصادر المندوب الصحفى وتختلف فلكل مندوب مصادره الخاصة التى 
ة ضــافيحصل من ا على الخبار وعلى رأس ا كبار الشخصياا ونجوم المجتمع ، بال 

 ــز  الرســمية، ورئاســة الجم وريــة إلى مكاتــب اإلعــالم والعالقــاا العامــة فــى الج
ومجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والــوزراء، وال يئــاا العامــة والخاصــة 
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 والسفاراا والقنصلياا ورجال السلك السياسى وغيرها من مراكز النشاط اإلخبارى. 

ويتم تقسيم العمل بي  المنـدوبي   فـى الحصـول علـى األخبـار مـ  مصـادرها 
 بيعة العمل فى الصحيفة منها:بأسلوبي  وفقا ًلط

تكليف المندوب بتغطية عدد من المصادر التى تقع  فى دائر  جغرافيــة واحــد     -1
 طبيعة العمل فيما بين ا. اختالفأو قريبة من بعض ا بصرف النظر عن 

تكليف المندوب الصحفى بتغطية أخبار عدد مــن المصــادر المتجانســة بصــرف   -2
 لمكانى في ا بين ا . النظر عن البعد أو القرب ا

ويطلب من المنــدوب الصــحفى دائمــا الحــر  علــى قــراء  الصــحف اليوميــة 
السبوعية الصادر  فى المجتمع الذى يعيش فيه، مع الحر  الــدائم علــى الســتما  

بــالتركيز علــى مــا  امهتمبقدر اإلمكان إلى نشراا الخبار اإلذاعية والتليفزيونية وال 
ى يمكنه متابعة تامة لخبار الج ة التــى يمثــل جريدتــه ينشر فى مجال تخصصه، حت

ب ا,كما يتطلب ذلك عدد كبير مــن الم ــاراا والصــفاا التــى لبــد مــن توافرهــا فــى 
 المندوب الصحفى ويمكن اإلشار  إلي ا على هذا النحو: 

التمتع بالحس اإلخبارى أو الصحفى الذى يمكنه من الحصول على الخبر -
 . 

لسلوب الصحفى الذى يمكنه من تحرير وصياغة الخبــر التمتع بموهبة ا  -
 ، بحي  يضمنه أكبر عدد من المعلوماا فى أقل عدد من الكلماا. 

أن يكون المندوب محبــا لالســتطال  وراغبــاً فــى التعــرف علــى الخبــار -
والحدا ، ومن ثــم متابعت ــا والكشــف عــن أبعادهــا وتفاصــيل ا المتعــدد ، 

 صه. ومعرفة كل شئ فى مجال تخص

 التمتع بالثقافة الواسعة فى شتى المجالا المختلفة .-

 الموهبة وف م الجم ور والقدر  على مخاطبته.  -

القدر  على إقامة عالقاا توطيد وصداقاا حميمة مع المصادر المختلفــة -
 وكسب ثقت م. 

سرعة الحركة والقــدر  علــى التنقــل إلــى أمــاكن الحــدا  فــى وقــا -
 ممكن. وقوع ا فى أسر  وقا 

قو  المالحظة وسرعة البدي ة، حي  يلتقط بأذنه وعينه ما ل يستطيع -
 اإلنسان العادى أن يالحظه أو يدركه. 

 المراسل الصحفى :  •

يعتبر المراسل الصحفى بنوعيه المحلى والخارجى مــن أهــم المصــادر الذاتيــة 
معينة كما ،ولبد ان يتمتع بمواصفاا وخصائ    أوكما يطلق علي ا  الحية للصحيفة

 سبق ذكره من قبل.
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 نانياً المصادر الخارجية : 

وهى المصادر غير الذاتية التى تعمــل خــارج موقــع الصــحيفة ، ويقــع مكان ــا 
خارج البناء الخــا  ب ــا، ول يعتبــر العــاملون ب ــا مــن أعضــاء أســرت ا الكبيــر  أو 

تبط مثل هــذه الصغير   وتعتبر جميع أنشطت ا خارجة عن أنظمت ا ولوائح ا , ول تر
المصادر بالج از الصحفى فى الصحيفة أو بلوائح  العمل ب ــا وانظمت ــا وإنمــا تقــوم 
على افترا  عالقاا التعــاون والبيــع والشــراء بواســطة عقــود ســنوية أو أكثــر مــن 

 سنوية ، أو بنظام القطعة، أو بروح الحماس والتطو .

ة تعاون تتم فى صور  ب  أن كل ما يربط هذه المصادر الصحفية بالصحيفة هو عملي
أو إرسال أو إيصال لألخبار التى تتحد  عن أنشطة أج زت ا الخاصــة أو تلــك التــى 
تحصل علي ا بطريقة من الطرق كوظيفة أساسية ل ا ثــم تعــاود بث ــا وتوزيع ــا علــى 

 المشتركين، أوالذين تقدم ل م بالمجان. 

ف والمجالا، وربمــا وتقوم هذه المصادر بإرسال الخبار المتنوعة إلى الصح
حتى إلى مكتب المحرر، أما لن ذلك هو عمل ا الساسى الذى تتقاضــى عنــه أجــر ، 
وأما لن تلك هى مسئوليات ا فى نشر الخبار المتصلة بمجــالا أعمال ــا وببرامج ــا 
وخطط ا ،وأما لن ا صاحبة مصلحة فى ذلك النشر دون أن يقصد ب ذا أن يمتد ذلك 

 عالن عن هذه الم سسة أو المصدر اإلخبارى .النشاط إلى حد اإل 

 العتبــارااولبد من التعامل مع هذه المصادر اإلخبارية فى ضــوء عــدد مــن 
 ال امة وهى : 

مراعا  السس والمبــادئ التــى تقــوم علي ــا سياســة الصــحيفة بشــرط عــدم   -
 تعار  هذه السياسة مع موضو  الخبر. 

رجى وحــد  بالنســبة للموضــوعاا عدم العتماد الكامل على المصــدر الخــا-
 ال امة والحدا  العالمية والتى يبدو التناق  والغمو  فى تفاصيل ا . 

 اا الصحيفة. اماهتممراعا  صالح المجتمع وقيمة وتقاليده فى المقدمة من  -

الدقة فى اختيار المصدر ثم فى اختيار الماد  وترجمت ا ونقل ا إلى أســلوب   -
 الصحفى . 

 لى المصدر الصلى للخبر. اإلشار  إ -

 استبعاد المواد التى تدعو لمذهب أو فكر  خاصة أو مبدأ معين شاذا.  -

 إعاد  تفاصيل ووقائع النباء بما يتالءم وطبيعة الصحيفة والقراء.  -

عمل المراجعة الالزمة والتصال بالمصادر المعينــة وعــدم نشــر الخبــر إل -
 بعد التأكد منه . 

خبار نقاط ارتكاز فقــد ينطلــق المحــرر من ــا إلــى اســتكمال ا اتخاذ بع  ال -
 وتناول ا من زوايا مختلفة.
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  -ومن أهم هذه المصادر الخارجية للصحيفة ما يلى :

 وكـــاالت األنبــــاء :  •

ل توجد صحيفة فى أى مكان فى العالم ل تعتمد علــى مــا تــزوده ب ــا وكــالا 
  الصــحف التــى تصــدر معتمــد  علــى النباء من مــواد صــحفية، بــل أن هنــاك بعــ 

وكالا النباء حيــ  ل يوجــد مصــدر خــارجى أكثــر أهميــة وبــروزاً أو نشــاطاً مــن 
وكالا النباء، وعلى وجه الخصو  بالنسبة لألخبــار الخارجيــة، والتــى تقــف فــى 

ــار  ــة والخب ــار السياســية ال ام ــدمت ا الخب ــاء الحــروب  القتصــاديةمق ــرى وأنب الكب
الثوراا، تلك التى ل يمكن لوسيلة النشر أن تقلل من أهميت ا أو تتجاهل والنقالباا و

نشرها بأى صور  من الصور, وتساعد وكالا النبــاء كــذلك علــى تقــديم عــدد مــن 
الخبار الخرى المتنوعة كأخبار الفضاء ورحالا السفن ، وأخبار الكشوف العلميــة 

 والكوار  الطبيعية وأخبار النجوم العالميين. 

ويمكن تعريف وكالــة النبــاء كمــا جــاء فــى دائــر  المعــارف البريطانيــة بأن ــا 
منظمة تمد الصحف ومحطاا اإلذاعة والتليفزيون وبع  الج اا الخرى بالتقارير 

 الصحفية وهى ل تنشر الخبار بنفس ا وإنما تمد مشتركي ا بالخبار . 

كالا النبــاء لــيس فقــط الصحف الخبار الخارجية التى تنقل ا إلي ا و  اماهتمو
وليد العصر الحدي  الذى تتداخل فيه الحدا  لت ثر فى بعض ا البع  لكن ــا وليــد  

ة إلى ارتفا  أضافالظروف التى نشأا في ا الصحف والقيود التى كانا تفر  علي ا 
 تكاليف التغطية الخبرية فى ذلك الوقا. 

دوبين والمراســلين وتعمــل وكــالا النبــاء مــن خــالل شــبكة واســعة مــن المنــ 
والمنتشرين فى جميع أنحاء العالم، وهى بذلك توفر للصــحف كميــة كبيــر  ومتنوعــة 
من الخبار العالمية ما كانا تستطيع الحصول علي ا بوسائل ا الذاتية، لنــه ل توجــد 
صحيفة فى العالم م ما بلغا قو  إمكانيات ا تســتطيع أن تغطــى جميــع منــاطق العــالم 

رى بع  أساتذ  الصحافة أن وكالة النباء تنقل إلى الصــحيفة جــزءا بالمراسلين ,وي
% تقريبــاُ مــن مــواد الصــحف 70كبير من الحصيلة اإلخباريــة قــد تصــل إلــى نحــو 

اليومية والمجالا السبوعية، حي  تمثل الوكالا عنصر جوهرياً ل غنى عنه لنقل 
 ما يدور فى العالم كله.

ب ــا فــى الرتفــا   الســتعانةه الوكــالا وويكمــن الــدافع وراء إنشــاء مثــل هــذ
المستمر لتكاليف المراسلين والمندوبين الخصوصيين ، فبدًل من إنشاء مكتب خــا  
للصحيفة فى عاصــمة مــن العواصــم الكبــرى المــر الــذى يكلف ــا الكثيــر, وبــدل مــن 
 تعر  العاملين ب ا لظروف العمل الخارجى والذى يتميز بالخطور  والقو  ، وكبديل

إلرسال الصحيفة مندوب ا الخا  إلى بع  مواقع الحــدا  الخارجيــة البعيــد  ,مــع 
احتمال مواج ته لمصاعب العمل العديد  التى قد تعرقــل ج ــوده، أوقــد يكــون ميــدان 
عمله جديدا عليه فى أحيان كثير ، بدل من ذلك كلــه فــإن هنــاك ذلــك الج ــاز الكبيــر 

كان ومن كل مكان فى قاعة تحرير الصــحيفة والذى يقوم بنقل هذه الحدا  فى أى م
أو المجلة مستخدما فى ذلك شبكته الخاصة الم لفة من مئــاا المراســلين والمخبــرين 
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 الذين يوجدون فى مكاتب الوكالة بالعواصم الكبرى والصغرى. 

وتعمل وكالا النباء على أساس اقتصادى بحي  تحقــق عائــدا وربحــا ماديــا 
بار والمعلوماا وتوزيع ا ونقل ا ليس إلى الصحف فقط بل حي  تقوم م مة جمع الخ

  ا وتنوع ا. اختالفإلى كافة وسائل اإلعالم على 

ويمكن تصــنيف هــذه الوكــالا إلــى وكــالا مصــور  وبرقيــة ، حيــ  تعتمــد 
فى خدمات ا على الصــور ســواء كانــا حيــة أو ثابتــة,وتقوم بنقــل   الوكاالت المصورة

تبــار أن  الصــور أبلــغ فــى التعبيــر مــن آلف الكلمــاا صور  لألحدا  والوقــائع باع
ويمكن نقل هذه الصور سلكياً أو لسلكيا من خالل التليفون أو شبكاا الميكروييف أو 

ف ى التى تعتمد على الكلماا التلغرافية  الوكاالت البرقيةعبر القمار الصناعية . أما 
 المحدد  

 ويمكن تصنيف وكالا النباء إلى : 

 األنباء العالمية :  وكاالت -1

من أش رها وكالا اليونايتدبرس، والسوشيتدبرس المريكيتان ، وتــاس   ومن
ول يخفى على الصحف التنبيه إلى أن ونوفيستى السوفيتيان ، ووكالة النباء الفرنسية,

بع  وكالا النباء العالمية كثيرا ما تخفى وراء البرقياا التى تبع  ب ا أغراضــاً 
ياســية ، إذا أن  الواقــع ي كــد أن وكــالا النبــاء رغــم أن بعضــ ا يــدعى وأهــدافاً س

الستقالل إل أن ا تعكس فى حالا كثيــر  الهــداف والمصــالح السياســية لحكومــاا 
الدول التى تصدر من ا ,فى الوقا ذاته التى تحر  فيه الصحيفة على النتباه إلى ما 

داف وأغرا  سياسية فإن ا مطالبــة فــى وراء برقياا وكالا النباء العالمية من أه
 نفس الوقا بالحر  على تقديم الخبار بشكل موضوعى متزن محايد غير متحيز . 

وعلى الصحف كذلك أن تحظر الوقو  فى طبيعــة الهــداف والغــرا  غيــر 
الظاهر  لوكالا النباء الصحفية ويتم ذلك مــن خــالل الحــر  علــى المقارنــة بــين 

لا حول كل خبر، ومن هنا تبدو خبــر  الصــحفيين باتجــاه كــل برقياا مختلف الوكا
 وكالة والسياسية التى تخدم ا. 

بالخبار الصادر  مــن وكــالا النبــاء  امهتموعلى الصحف كذلك ضرور  ال 
الجنبية عند ترجمت ا ، بحي  تحر  على تنقيت ا من بع  المصطلحاا والمفاهيم 

 تمع التى تصدر فيه.التى تتعار  مع المصالح القومية للمج

 :   اإلقليميةوكاالت األنباء  -2 

هى التى تقوم على خدمة الخبار والماد  اإلخبارية فى منطقة من المنــاطق أو 
فى إقليم من القاليم داخل دائر  معينة أوفى أكثر من بلد واحد، وقــد يــرتبط ببعضــ ا 

تعبــر وكــالا النبــاء ، و القتصاديةالبع  أو ل ترتبط ببع  الروابط السياسية أو
عن أنشطة وأفكار وتنقل أنباء المجتمع الرسمية أو غير الرسمية، بل أنه فى  اإلقليمية

أغلب الحوال تكون هناك أكثــر مــن وكالــة محليــة مشــتركة بطريقــة أو بــأخرى فــى 
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إنشاء مثل هذه الوكالة، وفى الشتراك فى أعمال ا وخدمات ا كاتجــاه لتقويــة الــروابط 
 واإلعالمية بين ا. السياسية 

 هذه الوكالا وكالة أنباء الخليج ووكالة النباء اإلفريقية  ابرزولعل من 

 ووكالة أنباء جنوب شرق أسيا و كالة أنباء الشرق الوسط. 

 وكاالت األنباء المحلية :-3

وهى كثير  ومنتشر  فى معظم بالد العالم حي  أصبح لغالبية الدول المســتقلة  
ترتبط ارتباطــاً وثيقــاً بالســلطة في ــا وتعمــل هــذه الوكــالا علــى جمــع وكالا أنباء  

وتغطية الخبار وتوزيع ا على المشــتركين ويــرتبط عــدد كبيــر مــن وكــالا النبــاء 
المحلية ببع  الوكالا العالمية التى تنشر خدمات ا طبقا لتفاقــاا تبــادل تعقــد فيمــا 

 بين ا. 

ة فى بلد واحد من الــبالد بصــفت ا عمليــة وتخدم هذه الوكالا العملية اإلخباري
قومية أو وطنية، ومعنى ذلك أن ال دف هنا مختلف إلى حد ما عن أهــداف الوكــالا 
الكبرى وإن كان يتفق مع ا فى طبيعة العملية اإلخبارية . وقد تم إنشاء هذه الوكالا 

بقة لخدمة  الصحف فى منطقة محدد  ، ومن ثم ف ــى أقــل حجمــا مــن الوكــالا الســا
الذكر وأكثر تركيزاً علــى منطقت ــا، كمــا أن ــا فــى أغلــب الحــوال تعتبــر مــن النــو  

 الرسمى الذى يمثل ج از اإلعالم الخا  فى بلد من البالد. 

ويكمن ال دف الرئيسى ل ذه الوكــالا محاولــة مــن هــذه الــدول مــن الحــد مــن 
ى تغطيــة أخبــار دول التحيز وتلوين الخبار من قبل وكالا النباء العالمية خاصة ف

العالم الثال .,ومن أهم هذه الوكالا الوطنية وكالة النباء الســعودية ووكالــة النبــاء 
 العمانية ، ووكالة النباء الفلسطينية . 
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 وكاالت األنباء المتخصصة : -4

وتعتمد الصحف والمجالا كذلك على نو  أخر من وكالا النباء والتى من  
ء النوعية أو المتخصصة فى مجالا التخصــ  المختلفــة ومــن أهم ا وكالا النبا

ها الوكالا التى تقــدم أخبــار المــال والقتصــاد والتجــار  والرياضــة والخبــار ابرز
العلمية وأخبار الطقس وهذه جميع ا تخدم الصــفحاا والركــان والزوايــا والمجــالا 

 والدورياا المتخصصة. 

ط اإلخبارى المتصل بالخبار المصور  اآلن الوكالا ذاا النشا  انتشراولقد  
، حي  تقدم مثل هذه الوكالا خدمة هامة من خالل تقديم الخبر والصور  المصاحبة 
له , وما وراء هذه الماد  على اتســاع ا وشــمول ا أى بــدءاً بــالخبر العــادى المصــور 

ــارير المصــور  .   ــ  والتق ــاا والحادي ومــروراً بالقصــ  والموضــوعاا والتحقيق
ها أقسام وإداراا الخدمة المصور  التابعــة لوكــالا النبــاء العالميــة الكبــرى رزابو

والوكالا المحلية مثل أخبار اليونايتدبرس المصور  وأخبار وكالــة السوشــيتدبرس 
ــالا  ــور  بوكالـــة الصـــحافة الفرنســـية,و الوكـ المصـــور  ، وقســـم الخدمـــة المصـ

 المتخصصة فى الماد  اإلخبارية ، 

 ماع السياسى: قسم االست  •

ويقصــد ب ــا اإلذاعــاا المحليــة واإلذاعــاا الجنبيــة علــى حــد ســواء وتعتبــر 
اإلذاعاا المحلية والجنبية مصدراً هاماً من مصادر النباء وخاصة فــى تلــك الــدول 
التى تخضع في ا اإلذاعــة لإلشــراف الحكــومى وســيطرته، حيــ  تعبــر اإلذاعــة عــن 

لة إذاعت ــا المســموعة التــى تقــوم بنقــل الحــدا  التجاهاا الرسمية للدولة، فلكل دو
الجارية فى هذا البلد بالصوا والتعليق علي ا وتفسيرها وتحليل ا ولذلك فمتابعــة هــذه 
اإلذاعــاا وخاصــة نشــراا الخبــار في ــا قــد يــزود الجريــد  بمــواد خارجيــة هامــة، 

ه م مــة ويترتب هذا بالطبع على يقظة محررو قسم الستما ، وهــو القســم المنــوط بــ 
 متابعة اإلذاعاا. 

وتعد أقسام الستما  السياسي من مصادر الخبار ال امة التى يمكن أن تحقــق 
سبقا صحفيا هاما ومتابعاا إخبارية جديد  لألحدا  والوقــوف علــى وج ــاا النظــر 

من ــا بكفــاء   ولكــن   الســتفاد المتعدد  ، إذا ما أحســن اختيــار العــاملين ب ــا وأمكــن  
ه القسام قد تدهورا أوضاع ا ، ولم يعد يعمل ب ا إل أقل المحررين المالحظ أن هذ

 كفاء  . 

ول غنى لوسائل نشر الخبار عن التعاون الوثيق مع بعض ا البع  ولعل من 
أمثلة هذا  التعاون الوثيق ما يتم وما يمكن أن يتم فى مجال الخبــار ، فكمــا أن   ابرز

صحف والمجــالا بعــ  الخبــار ال امــة التــى من الطبيعى تذكر اإلذاعة نقالً عن ال
تنتشر هنا وهناك فكذلك يكون من الطبيعى أن تســتعين الصــحف والمجــالا وبشــكل 
يومى ب ذين المصدرين ومن هنا ف و يعتبر من أهم المصادر الخارجيــة ال امــة التــى 

 تقدم الخبار إلى الصحيفة والمجلة. 

امــا الصــحف الكبــرى بإنشــاء ولهمية اإلذاعاا الجنبية كمصــدر الخبــار ق
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أقسام لالستما  وهى تتكون من مجموعة من الكبائن التى تضم أج ز  استقبال إذاعية 
وأج ز  تسجيل دقيقة جدا وعن طريق ــا تقــوم الجريــد  باســتقبال وتســجيل مــا تذيعــه 

 جميع محطاا اإلذاعة فى العالم.

و انقالباا فــى أى وتبرز أهمية قسم الستما  فى حالا قيام ثوراا داخلية أ 
دولة ، حي  يكون الراديو هو الوسيلة الوحيد  والمثلى لمعرفة أخبار هذا النقالب أو 

 تلك الثور  وذلك من خالل البياناا التى تذيع ا حكومة النقالب أو الثور  . 

وتشــير العديــد مــن الدراســاا فــى هــذا المجــال أن يمكــن تصــنيف مثــل هــذه 
اف الدولة علي ا وأشكال هذه السيطر  وطبيعت ا، ف نــاك اإلذاعاا وفقا لسيطر  وإشر

م سساا حر  ومستقلة وأخــرى تخضــع للســيطر  القويــة للدولــة وإشــراف ا الكامــل, 
ويمكن كذلك تقسيم ا وفقا للدائر  الجغرافية التى تغطي ا ف ناك إذاعاا محليــة تخــدم 

 ا الدولة أو جزء جم ور محدود أو متناسقا، وإذاعاا مركزية أو وطنية يغطى إرسال
كبير من ا ، وقد يمتد إلى خارج حدودها ،ثم هنــاك اإلذاعــاا الدوليــة والتــى تتجــاوز 
حدود الدولة إلى شعوب دولة أخرى، ويتعين في ا أن تكــون موج ــة للغيــر كاإلذاعــة 

، وصوا أمريكا ومونا كارلو ونــداء اإلســالم، وهــى مــا تعــرف   BBCالبريطانية  
ــا ا ــى تبث  ــاا الت ــير  باإلذاع ــاا القص ــتخدم الموج ــر  وتس ــاا المباش ــدول أو ال يئ ل

 والقصير  جداً أو الكابالا  المحورية وشبكاا المايكروييف. 

 الهــــواة والمتطوعـــو  : •

يعتبر ال وا   من أهم مصادر الصحيفة حي  تستقبل جميع  الصحف مكالمــاا 
ــار ومواضــيع يمكــن  ــة تطوعيــة تمــدها بأخب من ــا  ســتفاد ال هاتفيــة ورســائل إخباري

,ويقتضى دائما التعامــل بحــر  مــع هــ لء ال ــوا  المتطــوعين وكمــا ي كــد خبــراء 
الصحافة ولبد من تشجيع م من وقا آلخر بأى صور  من صور التشجيع كما يلــزم 
أحيانا تقرير مكافأ  ل م وصرف بدل انتقال عندما يقوون بتغطية خبر فى مكــان بعيــد 

 عن مسكن م. 

التأكد من صحة الخبــار التــى تبــ  مــن خالل ــم  أوًل بــأول ويستلزم هذا كله  
وعمل مراجعة ل ا عن طرق اإلتصال بمصادرها كما أنــه مــن الواجــب العمــل علــى 
دعم م وحمايت م وتوجيه أنظارهم إلى مواقع الحــدا  وزوايــا الهميــة في ــا وتنميــة 

ة الصحفية حتــى حاست م الصحفية وتوجيه عنايت م إلى المصادر ال امة وطرق الكتاب
يمكن العتماد علي م ودعم ثقت م فى أنفس م بإعتبارهم مــن بــين المصــادر الخارجيــة 
التى تفيد كثيراُ فى مواقع العمل الصــحفى ولســيما  فــى الظــروف الطارئــة أو غيــر 

 المتوقعة. 

 الصـحــافـــو  :  •

وتعتبر فئــة الصــحافون فئــة أخــرى مــن هــ لء الــذين ل يرتبطــون بالصــحافة 
رتباطاً ثابتاً ومحددا ومن ثم ل يعتبرون من أعضاء أسر  الصــحيفة أو المجلــة ومــع ا

 ذلك فدورهم هام وكبير ول يمكن تجاهله. 
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ول يمثــل الصــحافون فئــة ال ــوا  أو شــباب جامعــة المتطــو  وإنمــا قــد يشــغل 
بعض م مراكز هامة ومرموقة فى بلد من البالد ومن ثم فقد تتجمــع لــدي م عــدد كبيــر 

الخبار ال امة من مصادرهم واتصالت م الخاصــة فيســرعون ب ــا إلــى الصــحف   من
أوإرسال ا عن طريق التليفون أوعبــر البريــد الليكترونــى دون أن يضــع فــى حســابه 

 الحصول على أجر معين. 

الصــور  الجديــد  مــن الصــحافين فبــدل مــن وجــود  المخبـرو  األحـرار  ويمثل
لصحف والمجالا دون أجر أو نظام معــين للعمــل الصحافى الذى كان يقدم الخبار ل

فإن ه لء فى المجتمعاا الحديثة والمعقد  يتحولون إلــى صــحافين يعملــون بالقطعــة 
أى بإعطائ م ما يســتحقون مــن أجــر نظيــر هــذه القطــع مــن الخبــار والموضــوعاا 

 والقص  والصور أيضا.  

جديــد  وينفــرد  ويقضى المخبر الحر كل وقته بحثا عن خبر أو قصــة إخباريــة
ب ا أو بع  التفاصيل التــى يحصــل علي ــا مــن هنــا أو هنــاك لتكتمــل معــالم أخبــاره 
المثير  كما قد يتطلب المر سفره  إلى أكثــر مــن مكــان واســتخدام أكثــر مــن وســيلة 
انتقال ثم العود  إلى مركز عمله وهو هنــا مكتبــه ولــيس صــحيفتة ليقــوم بتســويق مــا 

 حصل عليه .

 اسـلــة )بريد القراء(: هــــواة المر  •

وهم غير ال وا  والمتطوعين كما أن م يختلفون عن الصحافين وأن كانا تجمع 
بين م ال واية التى تغلب على الحتراف كما أن ما يبعثون به إلى الصحيفة أو المجلة 

 يختلف فى مضمونه وفى طبيعته عما يبع  به القراء فى خطابات م. 

يتمتعون ب وا  مراسلة الصــحف والمجــالا ول   ويمثل ه لء الشخا  الذى
يتركون شيئاً يمر أما عينه مما يستحق التسجيل دون أن يرصده ويسر  بإرساله إلى 
صحيفته المفضلة أو إلى مجلته التى تحر  على نشر خطاباتــه ويرســل بــأكثر مــن 

 نسخة إلى أكثر من صحيفة أو مجلة. 

الموظفين أو الذين لدي م أكثر  وقا وقد تكون هذه الفئة من طالب الجامعة أو 
فراغ ولبد أن يتميزون بالقراء  الشديد  والمثابر  والحس الصحفى، وقد يكون هــوا  
المراسلة من قاطنى من سكان نفس المدينة التى تصدر في ــا الصــحيفة أو يكــون مــن 

 سكان مدينة أخرى. 

اءتــه ، وربمــا وتحاول كثيراً من الصحف استقطاب ال اوى إلي ا حتى يثبا كف
تســعى إلــى تعيينــه منــدوباً ل ــا فــى مدينتــه أو محافظتــه ,ومــن المفتــر  أن تشــجع 
الصحيفة هوا  المراسلة بالسلوبين الدبى والمــادى معــا ,كمــا مــن واجــب الصــحيفة 
التأكد من صحة النباء التى يبع  ب ا هوا  مراســلة الصــحف والمجــالا ولبــد قبــل 

لحقيقة, كما أنه قــد يكتفــى فــى حــالا كثيــر  أن يقــوم نشرها  العود  إلى مصادرها ا
 ال اوى بدور التنبيه فقط عن أحدا  بعيد  عن الصحيفة وعن محرري ا . 

ويمكن لمندوب الخبار المتميز أن يجد فى نوعياا محدد  من خطاباا القراء 
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مواد رئيســية وأفكــار هامــة لخبــاره فلــيس كــل خطــاب يصــل إلــى الصــحيفة يمكــن 
الصحفى الحصول منه على خبر بطريقة مباشر  أو غيــر مباشــر ,وما ي ــم للمندوب  

المندوب فى المقام الول ما يصل إليه فى بريد القراء والذى ينشــر كبــاب ثابــا فــى 
اا علــى الحــدا  ضــافالصحف والمجالا أو الخطاباا التى تتنــاول التعليقــاا وال 

 وضا  معينة أو ظواهر بذات ا. التى نشرا من قبل، أو تلك التى تلفا النظار إلى أ

ويوجد هناك  العديد من خطاباا القراء التى تصل يومياً ومن مختلف الماكن 
من مسافاا بعيد  وقريبة, وبطرق مختلفة فبعض ا يصل بالبريد العادى أو من خالل 
البريد الليكترونى وبعض ا يذهب مندوب البريد الخا  بالصــحيفة إلحضــارها مــن 

يسى محلى أو من المطــار كمــا قــد يحضــر أصــحاب الشــأن إلــى مقــر مكتب بريد رئ
الصحيفة لتسليم رسائل م إلى المكتب الخا  أو الستعالماا أو العالقــاا العامــة أو 
إلى  المحرر نفسه الموجه إليه هذا الخطاب جميع ــا تصــل إلــى الصــحيفة بنوعيات ــا 

 العديد  . 

صدر الخارجى علــى وجــه الدقــة وبالطبع ل تمثل جميع هذه الخطاباا هذا الم
اا علــى ضــافوإنما تمثله تمثيال صحيحاً تلــك الخطابــاا التــى تتنــاول التعليقــاا وال 

الحدا  التى نشرا من قبــل أو تلــك التــى توجــه النظــار إلــى أخبــار مــن عينــه أو 
 موضوعاا بذات ا.

ية وتحقق خطاباا القراء ب ذا الشكل عد  أدوار فى الجريد  أو للخدمة الصحف 
 التى تقدم ا يمكن إيجازها فيما يلى :

 القارئ مستقبالً. اماهتمتعطى أفكار جديد  لخبار يمكن نشرها وتثير -

 تزداد صلة وعالقة القارئ تدعيماً واحتراما بالصحيفة التى يرتبط ب ا .  -

أن الفكار المنبعثة من هــذه الخطابــاا قــد تكــون فــى نفــس الوقــا عــامالً   -
 المشكلة أو القضية التى يتضمن ا الخطاب. مساعداً على حل 

أن المتابعة اإلخبارية لخطاباا القراء تعتبر الوسيلة المثلى للرد وحل كثير   -
ــدى أو  ــاا ذاا المضــمون النق ــل هــذه الخطاب ــى مث مــن المشــكالا, رداً عل

 خطاباا الشكاوى والمشاكل والقضايا التى تبح  عن حلول للمواطنين . 

   -الصحف والمجالت:  •

ويقصد ب ذا المصدر الصحف والمجالا المحلية والعربية والجنبية ، وتعتبر 
هذه المصادر من المصادر ال امة ولذلك تلجأ الصــحف المختلفــة إلــى الشــتراك فــى 
كبرياا الصحف العالمية ،محاولة من ا إلى تحقيق نو  من الســبق واإلنفــراد وتقــديم 

 من هذه الصحف.  الخدماا المميز  عن طريق الترجمة والنقل

وتطرق الصحف طــرق كثيــر  متنوعــة من ــا الشــتراك أو التبــادل أو الشــراء 
العادى، وأحياناً بواسطة قسم أو إدار  التوزيــع بالم سســة الصــحفية الخاصــة والتــى 
تتولى حق توزيــع بعــ  الصــحف والمجــالا المحليــة والجنبيــة والعربيــة ، فب ــذه 
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يوميــاً أعــدادا كثيــر  مــن الصــحف والمجــالا الطرق تصل إلى الصحيفة أو المجلــة 
إقليميــة أو محليــة أو عربيــة أو أجنبيــة تمثــل جميع ــا ومــن زاويــة العمــل الصــحفى 
اإلخبارى جانباً هاما من تلك المصادر الخارجية التى تمد الصحيفة مــن وقــا لخــر 

 بالماد  اإلخبارية التى تقوم بإثراء محتواها. 

  الصحف والمجالا الجنبيــة و العربيــة والمحليــة وفى كثير من الحيان تنفرد بع
بنشر خبــر هــام أو وثيقــة خطيــر  قــد تنقل ــا عن ــا الصــحف الخــرى أو تتوســع فــى 
مضمون ا وتضيف إلي ا من مصادرها الخاصة، أو تنفرد بإجراء عدد مــن الحاديــ  
الصحفية مع الزعماء ، وقد يتضمن الحدي  تصريحاا هامة تــرى بعــ  الصــحف 

ضــرور  نقل ــا عن ــا كالحاديــ  والتصــريحاا الصــحفية التــى يــدلى ب ــا الخــرى 
الر ساء العــرب إلــى الصــحف الجنبيــة وتقــوم الصــحف العربيــة بنشــرها كاملــة أو 

 مختصر . 
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وعلى هذا الساس فإن الصحف والمجالا تعتبر مصدراً هامــا مــن المصــادر 
ر و  والتصريحاا ال امــة نقل الخبا األول:اإلخبارية لى صحيفة على أٍساسين هما 

:هــو متابعــة واســتكمال الخبــر  النـانىمع نسب ا إلى الصحيفة التى انفردا بنشرها ، 
 الذى انفردا به إحدى الصحف لتقديم معلوماا جديد  وتضاف إلى الخبر الول. 

نوعــا مــن التغطيــة اإلخباريــة   اد  من هــذه الصــحف فــى مجموع ــااإلف  وتمثل
فة بتغطية المنطقة إلى تصدر في ا وب ذا يتجمع لدى قسم الشاملة حي  ت تم كل صحي

الخبار بالصحيفة أكبر كمية ممكنة من الخبار فى كافة مناطق العالم. هــذه الشــمول 
الذى تمثله هذه الكثر  من الصحف إنما تصاحبه صــفة أخــرى هــى التنــو  بــدءاً مــن 

لقص  اإلخبارية ال امة الخبر العادى إلى الخبر الطريف مروراً بالخبار المرئية وا
,و الماد  التى تقدم ا مثل هذه الصحف ماد  جديد  على الصحيفة يكسر أحياناً جفاف 

 الماد  التقليدية والروتينية للصحيفة ذات ا.

ــاا  ــن التحقيق ــد م ــذلك مصــدراً للعدي ــة ك ــل الصــحف والمجــالا الجنبي وتمث
من ــا   الســتفاد ى  والحادي  والمقالا الصحفية التى تــرى بعــ  الصــحف الخــر

ونشرها وقد يتم ذلك أما عن طريق الترجمة الكاملة ونشرها بعد نسب ا إلى الصحيفة 
بالمعلوماا الوارد  ب ا فــى تغذيــة وتغطيــة  الستفاد ، وأما بعر  ملخصاا ل ا أو  

 موضوعاا أخرى.

ولقد بلغ من أهمية الصحف الجنبية كمصدر من مصادر الخبــار أن وكــالا 
أصــبحا تقــدم اليــوم ضــمن خــدمات ا الصــحفية عرضــا وافيــا لمضــمون أهــم النباء  

ــل  ــى أن نق ــذا المصــدر يرجــع إل ــة ه ــة,والواقع أن أهمي الصــحف والمجــالا العالمي
الصحفيين عن هذا المصدر يمثل استثماراً إعالميا إلمكانياا هذا المصدر وتوظيفاً له 

لــف الوســيلة الناقلــة إل مجــرد وهو كذلك اســتثمارا اقتصــادياً شــبه مجانيــاً لنــه ل يك
 اإلشار  إلى المصدر. 

وعلى محرر الخبار دائما فى الصحيفة  أن ينقل ما يــدور فــى العــالم ويحولــه 
إلى عمل فنى, وأن يتبع جميع الوسائل المشروعة والتــى ل توقعــه فــى المحظــور أو 

وب أن يقلب تعر  أسم صحيفته إلى الخطر أو فقدان ثقة القراء في ا, ويستطيع المند
فى هذه الصحف ليطلع عن كل ما نشر عن الج ة التى يتولى متابعة نشــاط ا ، فمــن 
الم كــد أن هــذه القــراء  تمنحــه أفكــاراً جديــد  لخبــار يمكــن نشــرها عــن الج ــة أو 

 الم سسة .

بالصحف والمجالا الجنبية كمصدر مــن مصــادر الصــحف   الستعانةوعند   
من أهم ا أن تكون الترجمة دقيقة وأمينــة وأن تتجــه لبد من مراعا  عد  أمور ولعل  

ة إلى أهمية اإلشار  إلــى المصــدر الخــارجى ضافإلى الفكار وليسا إلى الكلمة، بال 
وضرور  الف م  الكامل لما وراء النبــاء والتجاهــاا السياســية، وأن يــتم النقــل فــى 

 حدود معينة دون أن يمتد ذلك على نقل اآلراء ووج اا النظر.

من أهم أمثلة هذه الصحف والمجالا العربية الرأى العام الكويتية، اليام السودانية و
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الثور  العراقية، العربى اللبنانية ،الجزائر السعودية .ومن أمثلة الصــحف والمجــالا 
الجنبية واشنطون بوسا المريكية، ونيويــورك تــايمز المريكيــة، وديلــى تلغــراف، 

 وموند وجوردى فرانس الفرنسيتان. والجارديان اإلنجليزية ، ول

 القنوات التليفزيونية:   •

تمثل اإلذاعة المرئية وشبكاا التليفزيــون وقنواتــه مصــدراً هامــا مــن مصــادر 
، وقد تتنو  محطاا التليفزيونية العالمية, ومن هذه المحطاا العالمية الشبكة   الخبار

قنــواا التليفزيــون ، وبعــ  BBCوشــبكة تليفزيــون   CNNاإلخبارية التليفزيونيــة  
الفرنسى والمريكى والروسى واللمانى وغيرها من الشبكاا العربية والمنقولة عبر 

 والقنواا الفضائية العربية .  MBCالقمار الصناعية مثل تليفزيون الشرق الوسط 

ــق  ــى يتعل ــة والت ــرامج اإلخباري ــق الب ــار أو عــن طري ــق نشــر  أخب فعــن طري
لمندوب الصحفى بمتابعة نشاط ا يمكــن الحصــول علــى مضمون ا بالج ة التى يقوم ا

أفكار جديد  لألخبار، وليس تقصيراً من المنــدوب الصــحفى أن يعتمــد علــى اإلذاعــة 
والتليفزيون للحصول على الفكار الخبرية نظراً لوجود تكامل واضح وملمــوس بــين 

 وسائل اإلعالم بعض ا وبع . 

فزيون ومقوماته وقدرتــه علــى تحقيــق ويزيد من أهمية هذا التعاون طبيعة التلي
السبق اإلخبارى ، لسيما عند نقل  النباء السياسية  والثقافية والرياضية بأن تنقل كل 
ذلك من محل وقوعه مباشــر  أو عــن طريــق التســجيالا وهــى إمكانيــاا ل تتــوافر 
لمعظم  الصحف التى يكون علي ا انتظــار مواعيــد المطبعــة أو اإلســرا  للحــاق ب ــا 

 يكون الخبر بين يدى القارئ فى اليوم التالى . ل

ولقــد مــرا الخبــار التليفزيونيــة بتغييــر ضــخم فــى الكــم والكيــف والخاصــية 
وأصبحا الخبار اليوم العنصر الرئيسى فى البرمجة المحلية، كما أصــبحا محطــة 

 التليفزيون المحلية المصدر الرئيسى لإلعالم على نطاق البالد كل ا . 

ية التليفزيون كمصدر لألخبــار الصــحفية حيــ  أنــه فــى العديــد مــن وتبدو أهم
الدول النامية تكون الحكومة ممثلة فى وزار  اإلعالم أو أى وزار  أخرى أو مجلــس 
الوزراء تخت  محطت ا التليفزيونية بالخبار ال امة والتقارير والبيانــاا التــى تريــد 

ى أذهان الجمــاهير بعــ  الخبــار ، كما تريد أن تدخل فنتشارل ا سرعة الذيو  وال 
الرسمية ، ومن هنا تبدو أهمية النقل عن هذه الوسيلة الحكومية خاصة عندما ل تتاح 
لمندوب الصحيفة لسبب من السباب أن يحصل على هذه الخبار أو التقارير من أى 

 مصدر آخر . 

ن الهميــة وتخضع الخبار التليفزيونية دائما لعملياا اختيار وتقييم انطالقــا مــ 
المعقود  علي ا وثقة الجم ور بمادت ا اإلخبارية ، حيــ  تختــار الخبــار بــدون تحيــز 
ذاا الهمية المحلية أو الدولية ويتم نشرها بشــكل موضــوعى ومحايــد ومتــزن علــى 

النحو الذى يالئم الجم ــور أى أن نوعيــة أخبارهــا تكــون مــن هــذه التــى تتــوافر فيــه  
 د من توافرها .المعايير والشروط التى لب

وتتمتع معظم محطاا التليفزيون خاصة العالمية بإمكانياا أكبر من عدد كثير 
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من الصحف والمجالا فى صور  أج ز  ومعداا بدءاً من استخدام الج ز  المختلفة  
بحجز مساحاا زمنية فى  الستعانةكالتليفزيون والتلغرافاا ووسائل اإلتصال وحتى 

ــة بواســطة ــرامج المنقول ــة،  الب ــدوراا الوليمبي ــار الصــناعية والمــ تمراا وال القم
نقــل البــرامج العديــد  بواســطة القمــار الصــناعية   أتــاح، حيــ     اإلقليميــةوالدوراا  

 بالنسبة للتليفزيون تغطية كاملة لمساحاا هائلة بواسطة ج از إرسال واحد. 

 الفضائيــــات  :   •

على الخبار نظــراً لخطورتــه   تعتبر القنواا الفضائية مصدراً هاماً  للحصول
واستمراره طول الساعاا الربع والعشرين, القنواا الفضــائية أو الــدش  هــو الــذى 
يجعل ج از التليفزيون قادراً على استقبال وإرسال معظــم دول العــالم وينقــل أحداثــه 

 لحظة بلحظة على ال واء . 

ز ، مــع ويــرى معظــم الخبــراء ضــرور  تزويــد أقســام الســتما  بتلــك الج ــ 
ضرور  توفير الصحفيين الم هلين القادرين علــى اســتغالل هــذا البــ  الفضــائى فــى 

 انتقاء أخبار يمكن أن يحقق من ا انفراد أو سبقاً صحفياً. 

 :   اإلنترنتشبكات   •

التى تب  عبر الحاسباا اآلليــة للكمبيــوتر مصــدراً هامــاً   اإلنترناتعد شبكاا  
ليقــاا والتحلــيالا الخاصــة بالموضــوعاا من مصادر الخبار والموضــوعاا والتع

خاصة الدولية، لن هذه الشبكة تعطى معظم بلدان العالم ، وتحر  معظم الصــحف 
العالمية وكذلك ال يئاا والم سساا والمنظماا علــى إنشــاء مواقــع ل ــا علــى شــبكة 

يمكن للمشترك الوصول إلي ا بس ولة طالماً توافر له عنوان الموقع ومفتاح   اإلنترنا
 شفرته .

مــ خراً بفضــل   انتشــرامن المصــادر الحديثــة التــى    اإلنترناوتعتبر شبكاا  
والتى يمكن استقبال ا علــى أج ــز  الكمبيــوتر وهــى   اإلنترناالمواد التى تبث ا شبكة  

شبكاا غنية بالمعلوماا من مختلف أنحاء العالم عن العالم عن موضــوعاا مختلفــة 
 وقضاياً متنوعة وأفكار حديثة. 

من هذه الشبكة تقتضــى أن   الستفاد زودا ب ا العديد من الصحف إل أن  وقد  
تكون هناك خطة لتدريب المحررين على كيفية التعامــل مــع هــذه الشــبكة والحصــول 

 على المعلوماا من ا. 

 المجالت والدوريـــــات العلمية: •

يوجد العديد من المجالا والــدورياا التــى تخاطــب طائفــة معينــة مــن القــراء 
شراا الخبار التى تنشر أحياناً فى البواب اإلخبارية,وقد تكون مســتقلة بــذات ا أو ون

تأتى ضمن سطور مقالة من المقالا أو دراسة من الدراســاا العلميــة أو الدبيــة أو 
أو تتناول غيرها من النشطة ,وتكون فى أغلب الحــوال جديــد    القتصاديةالفنية أو  

 اء الصحيفة ذات اعلى المندوب الصحفى وعلى قر

وتكون معظم هذه الدورياا فى أغلــب الحــوال جديــد  علــى الصــحيفة وعلــى 
قرائ ا لن كاتب ا أو محررهــا الصــلى هــو شــخ  متخصــ  فــى هــذا المجــال أو 
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كما قــد يكــون مــن العلمــاء أومــن المثقفــين الــذين يملكــون أن يقــدموا المــاد    امهتمال 
 ك التى يمكن أن تأتى بعائد معقول للصحيفة . اإلخبارية فى فر  من فرو  المعرفة تل

وتمثل هذه الدورياا نو  من المصادر الخارجيــة للجريــد   التــى يعتمــد عليــه 
المندوب الصحفى ,كما يمكن اعتبار مثل هذه الدورياا أو المجالا على أن ا من تلك  

يــد ال امة التى يس ل الحصول علي ا وتوجد بكثر  ملحوظة كمــا أن بعضــ ا يعتبــر ج
 اإلخراج والطباعة مما يشجع على اإلستعانه به.

ــر أو   ــة بالنســبة للمخب ــدورياا ذاا مغــزى وأهمي ــر هــذه المجــالا وال وتعتب
المندوب الصحفى لسباب عديــد  من ــا توســيع مداركــه وخبراتــه الثقافيــة فــى مجــال 

ة إلى اعتبارها أحد المصادر ال امة للحصول من ــا علــى ضافتخصصه اإلعالمى بال 
فكار الجديد  والمتابعاا اإلخبارية المختلفة، وقد ل يعتمد المندوب الصــحفى علــى ال 

الدورياا والمجالا من هذا النو   فقط ذاا الطابع المحلى، ولكنه قد يشترى أحيانا 
 بع  المجالا والدورياا العالمية أو الجنبية . 

 ويوجــد هنــاك عــدد كبيــر مــن الــدورياا المتخصصــة فــى جميــع موضــوعاا
التخص  حتى التخصصاا الدقيقــة ويغلــب علي ــا طــابع المجــالا ف نــاك مجــالا 
العلــوم والتكنولوجيــا وال ندســة والعمــال وهنــاك الــدورياا المتخصصــة فــى عــالم 
الحيوان والحشراا والدورياا الم نية والدورياا الرياضية المتخصصة فى لون من 

  فضــال عــن الــدورياا فــى ألوان الرياضة والدورياا المتخصصة فى أعمــال المــرأ
 مجالا المال والقتصاد والقضاء والصناعة. 

 الكـــتب الجديدة :  •

تصل الكتب الجديد  إلى الصحيفة بــأكثر مــن طريقــة ف نــاك الشــراء المنــتظم، 

وهناك بع  الم لفين والناشرين الذين يقومون بإهداء مكتباا الصحف نسخة واحد  

يد  كما قد يقوم رئيس التحرير أو نائبه أو بعــ  أو أكثر من كتب م وإصدارات م الجد

رجال اإلدار  العليا بالم سسة بشراء بع  الكتب التى يرون فى شرائ ا أهمية عامة 

أو علميــة أو تطبيقيــة أو مــن خــالل التعــاون التبــادلى بــين مكتبــة الصــحيفة وبعــ  

الجديد  مباشر  المكتباا المشاب ة  أساس  تبادل النسخ المكرر  وأحياناً تصل الكتب 

 إلى يد المحرر عن طريق الشراء  العادى على نفقته وعن طريق اإلهداء.

ويرى المتخصصون أن هذه الكتب الجديد  يتم التعامل مع ا بواحد  مــن هــذه  

  -الطرق التى تختلف ونوعية الصحيفة وطبيعة قرائ ا  :

 . طريقة النشر المختصر  للكتاب على مساحة معينة وفى عدد واحد-

 طريقة النشر الكامل للكتاب على حلقاا يومية أو أسبوعية-

 نشر الترجمة الكاملة للكتاب الجنبى ال ام يومياً أو أسبوعيا .  -

 طريقة التناول بالنقد والتحليل والنشر على مر  واحد .  -

 طريقة العر  والتلخي  على حلقاا يومية وأسبوعية. - -

 الطريقة اإلخبارية.  -
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 ــات الخاصـــة : الخدمــ •

هناك وكالا وشركاا وهيئاا خاصــة للنشــر تنفــرد بالحصــول علــى بعــ  

الخبار والمعلوماا الخاصة وتقوم ببيع ا لبع  الصحف حسب اتفاقياا خاصة مع 

هذه الصحف، وقد تنفرد هذه الوكالا الخاصــة بإعطــاء بعــ  الصــحف حــق نشــر 

ــح ــة،والحمالا الصـ ــحفية اإلخباريـ ــدماا الصـ ــ  الخـ ــ  بعـ ــر  أو بعـ فية المثيـ

الموضوعاا الخاصــة، وهــى مــوارد صــحفية تحصــل علي ــا الصــحيفة عــن طريــق 

التفاقية التى تعقدها مع بعــ  الصــحف العالميــة أو دور النشــر الكبــرى فــى العــالم 

 لإلنفراد ببع  الخبار ال امة. 

 جهاز العالقات العامة فى المؤسسات المختلفة:  •

من أهــم الج ــز  التــى تمــد الصــحف والمجــالا يعتبر ج از العالقاا العامة  
بنو  معين من الخبار خاصة الخبار النوعية والمتخصصة ، ومجال تخصص ا هنا 
هو عمل الوزار  أو المصلحة أو الم سسة التى تمثل ا إدار  العالقاا العامة  أو إدار  

 الشئون العامة أو مكتب الصحافة أو المركز الصحفى . 

الــذى يؤديهــا جهــاز العالقــات العامــة والتــى تســتقى منــه ومــ  أهــم المهــام 
 الصحيفة األخبار المجردة بعد فصل ما يتجه منه للى الدعاية واإلعال .  

إصدار البياناا التى ترتبط يمصالح جم ور القراء : وهى مــا تقــوم بــه أج ــز  -1
 . العالقاا فى بع  الوزاراا ال امة كالخارجية والداخلية والزراعة والتموين

إصدار النشر  الصحفية:  فلكل ج از من هذه الج ز  نشــر  صــحفية تتضــمن   -2
الخبار المتعلقة بأنشطة الم سسة والتى يمكن أن تختار الصحيفة من ــا بعــ  

 الخبار ال امة التى تقيد القراء بصفة عامة. 

مسئول إعداد البياناا ال امة : والتى تتمثل فى شكل بيان هام أو خطاب يلقيه ال  --3
 والذى يتصل بمصالح القراء. 

إعداد بياناا الم تمراا الصحفية : خاصة ما يــتم فيــه إلقــاء بيــان علــى ممثلــى -4
أج ز  اإلعالم،حي  يمثل هذا البيان القاعد  الساسية لما يدور بصدد ذلك مــن 

 مناقشاا.

ويرى خبراء الصحافة ضرور  التفرقة بين شكلين أساسين من أنماط التعــاون 
 الـنمط األول:ى يتم بين هذه الج ز  من جانب والج از الصحفى من جانب أخر, الذ

هو أن يبع  مدير العالقاا العامة بالنشر  أو بطاقة الدعو   لحضور م تمر صحفى 
إلى رئيس التحرير أوإلى للجريد  أو قسم الخبار فيمثل بذلك النشاط مصدر خارجياً 

 للصحفيين. 

لــذى يــذهب فيــه المحــرر إلــى الــوزار  أو الم سســة ف ــو ا الــنمط النـانى:أمــا 
فيستقبله المسئول أو موظف العالقاا،  ليحصل على ما يريــد فيكــون بــذلك مصــدراً 

 داخلياً للجريد . 
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 النشرات والكتيبات :   •

تقوم هيئــاا كثيــر  مــن وقــا لخــر وفــى أوقــاا محــدد  بإصــدار نشــراا أو 
د مــن الــوزاراا والمصــالح الحكوميــة مجالا غير دورية منظمة أو كتيباا ، فللعدي

والشعبية وال يئاا الدولية والسفاراا والمكاتب الثقافية والصحفية والمحلية والجنبية 
نشراا خاصة تصدر بصفة دورية أو بشكل غير منتظم تتضمن ا أخبار الج ــة التــى 

 تصدر عن ا .

لعل فى وت دف هذه النشراا والكتيباا من وراء إصدارها إلى أكثر من هدف 
مقدمت ا ما يتصل بمجــال الخبــار الصــحفية والمعلومــاا والتفاصــيل المرتبطــة ب ــا 
إعطاء صور  لنشاط الج ة أو ال يئة أو الج از الذى يصدر النشر  وإعطــاء صــور  
لنشاط الج ز  المماثلة فى الداخل والخــارج ورصــد وتســجيل الخبــار والمعلومــاا 

 القريبة من مجالا عمل الج از. 

ستطيع المخبر الصحفى لدى الج ة أن يحصل على هذه النشراا بســ ولة ، وي
 الســتفاد بل أن الج ة تقوم بتوزيع ا على الم سسة الصحفية أحياناً ويستطيع كــذلك 

بشكل واضح من هذه النشراا فى الحصول على أفكار جديد  تتعلق بالج ة التى يتاح 
 بق نشرها.نشاط ا أو على القل استكمال الخبار التى س

وقد تكون هذه النشراا فى بع  الحالا مصدراً للعديد من الخبار الصحفية 
ال امة، ولكن النشراا مع أهميت ا ستظل مصــدراً جــاهزاً  لألخبــار ل يبــذل المخبــر 
الصحفى ج داً فى الحصول عليه ول يتيح له أى فرصة لإلنفراد بخبر صحفى ، لن 

 ف فى وقا واحد. هذه النشراا تصل إلى جميع الصح

مــن هــذه النشــراا والكتيبــاا همــا المتخصصــة وغيــر  نــوعي  ويوجــد هنــاك
المتخصصة أو العامة ، والذى ي م الجريد  النشراا ذاا  الطابع العــام والتــى ت ــتم 

بالتغطية اإلخبارية للج ة التى تصدرها ل النشراا ذاا التخص  الدقيق التى  ت م  
ى ويفتــر  أن يــتم التعامــل مــع الكتيبــاا والنشــراا إل المتخصصين بالدرجة الول

المتخصصة بطريقة خاصة حي  ت تم ب ا البواب والصــفحاا المتخصصــة أو ذاا 
التجاه الخا  وكذلك المجالا المتخصصة أمــا الصــحف العامــة فــإن علي ــا حســن 

 ا اختيار ما يقبل عليه القراء من أخبار هذه النشراا الخاصة وأن تعيد الماد  صياغت
 لتقديم ا فى لغة س لة واضحة بعيد  عن المصطلحاا الغريبة المعقد . 

ويستطيع المخبر الصــحفى أن يحصــل مــن هــذه النشــراا علــى أفكــار تتعلــق 
بالج ة التــى يتــابع نشــاطات ا أو علــى القــل اســتكمال الخبــار التــى تنشــر فــى هــذه 

إلى العــود  لمصــدرها الدورياا , وبع  هذه النشراا يتيح النقل عن ا دون الحاجة 
 الحقيقى.

ــان   ــة كبــرى خاصــة إذا ك ــاا بأن ــا ذاا أهمي ــز هــذه النشــراا والكتيب وتتمي
القائمون على إصدارها على درجة كافية من الوعى اإلعالمى الذى يمكن م من حشــد 
الخبار الطازجة أو الحالية مما يجذب القراء إلى مضمون الخبار ، وكذلك لبد من 
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 الماد  اإلخبارية وشمول ا واإلخراج الجيد للنشر  .  بتنو   امهتمال 
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وتقوم م سساا عديد  بإصدار مثل هذا النو  من الكتيباا والنشراا كالج از 
التنفيذى لتنظيم السر  ومكاتب المم المتحد  والمكاتب اإلعالمية والثقافية والصحفية 

 ه. التابعة للسفاراا المختلفة ومجمع البحو  اإلسالمية وغير

 األجهـــزة المتخصصـــة :  •

يتمثل هذا المصدر فى مطبوعاا الدراساا واللجان المتخصصة ويوجد بع  
الج ز  المتخصصة واللجان العاملة فى عدد من الميادين ال امة يكون لعمال ا طابع 
البحو  والدراساا التى تعتمد فى جملت ا على المعلوماا المتوافر  والتى تقدم ا ل ا 

من أعمال مختلــف الــوزاراا وال يئــاا والمصــالح والم سســاا لتقــوم هــى   وكجزء
برصدها وتسجيل ا وتحويل ا إلى كتب وكتيباا كما تقوم بتحويل ا إلى بياناا وجداول 
إحصائية وخرائط نوعية كما يقوم خبرا ها بتحليل هذه المعلومــاا كل ــا ورصــد مــا 

وزيع ا على أج ــز  الدولــة ال امــة تسفر عنه من نتائج تتضمن ا هذه الكتب ,وتقوم بت
 وعلى بع  الم سساا الصحفية. 

ومن أهم هذه الج ز  مع د اإلحصاء وإدار  البحــو  والدراســاا بــالوزاراا 
والم سساا المختلفة ووزار  التخطيط والج از المركزى للتعبئة العامــة واإلحصــاء 

 ا الغربية وغيرها. والجنائية ومع د الدراسا الجتماعيةوالمركز القومى للبحو  

وتستطيع الصحيفة الحصول على عدد من المطبوعاا اإلحصائية المختلفة من 
هذه الج ز  وبحوث ا وتقاريرها لتجد في ا ماد  إخبارية هامة صادقة ودقيقــة وحاليــة 

 وتكون محل ثقة القراء . 

 األرشيف الصحفى :  •

ضم معلومــاا توجد لدى بع  الم سساا الصحفية الضخمة أرشيفا صحفيا ي
منذ صدور العداد الولى من ا ومنذ حوالى أكثر من مائة عام كجريد  الهرام علــى 
سبيل المثال ,يعتبر الرشيف الصحفى مصدراً هامــا مــن مصــادر حصــول المنــدوب 
الصحفى على أفكار لخبار جيد   وجديد  فقــد يجــد المنــدوب خبــرا نشــر منــذ عشــر 

ما ,فالصحفى م ما كــان موقعــه داخــل الم سســة سنواا و يحتاج  لمتابعة على نحو  
الصحفية عليه أن يرتبط بشكل مباشر بإدار  الرشيف الصحفى فى صحيفته , حيــ  
يساعد الرشيف المحرر أو الكاتب الصحفى علــى اســتكمال معلومــاا يحتاج ــا فــى 

 الكتابة. 

ــحفية ويمثــل الدا   ــالم الم سســة الص ــحفى مــن مع ــر الرشــيف الص و يعتب
 م الخاصــة احتياجــاتمية الولى للصحفيين يصنعون ا بطريقت م الخاصــة وفــق اإلعال

ف م يحاولون خلق ذاكر  طويلة الجل نسبياً لما يعنون اإلبقاء عليه مــن المــواد التــى 
ــاء  ــذا اإلبقــــ  صــــــدرا فــــــى أشــــــكال قــــــد ل تســــــاعد كثيــــــراً علــــــى هــــ

 وأمثلة ذلك : 

 لى اآللة الكاتبة.مقالا فى نص ا الصلى أو الخطى أو المنسوخ ع -
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قصاصاا من جرائد ومجــالا ومصــادر أخــرى مثــل النشــراا والكتــب،   -
 وهى التى تم اقتطاع ا لالحتفاظ ب ا . 

 صور فوتوغرافية .  -

كليشي اا الصور التى أعدا لستخدام ا فى طبع تلك الصــور فــى أعــداد   -
 سابقة من المجلة أو الجريد  . 

كالا أو ملخصاا النباء التى تصــدر وريقاا من أى نو  مثل نشراا و  -
عن ج اا رســمية والتــى يعــدها المكتــب المخــت  داخــل هيئــة أو مصــلحة 

 أوزار  أو م سسة كبير  لإلعالم عن أنبائ ا. 

وتختلف المواد عن بعض ا ليس من حي  المحتوى الموضوعى فحسب، ولكن 
داخل الرشيف مثــل من حي  الشكل المادى مما يسبب فوراق بين ا فى النقاط اآلتية 

:-  
 مصادر اختيارها وتزويد المكتبة والرشيف ب ا .  -
 طرق المعالجة واإلعداد قبل الحفظ  -
 طرق التنظيم لغرا  الحفظ  -

 طرق الستدلل أى البح  والسترجا  كما تفرض ا نظام الختزان.  -  
 لختبار الدورى والستبعاد .  -

ف يجد المكتبى القائم علــى تجميعــه أن لــه وعند تكوين الرشيف الصحفى سو
حرية العداد وحرية التوجيه لشكل هذه الدا  اإلعالمية ف و ينتقــى المــواد أول وفقــا 

اا خاصة وفى مجالا امهتمللطابع العام للجريد  أو للمجلة وتوج ات ا,وثانياً وفق ل 
محتوياا الرشيف  اا مميز  ت ثر فى اختياراماهتممحدد  , ففى البداية يوجد هناك  

وتفصيالت ا لبد أن يدرك ا ثــم   امااهتمال الصحفى وفى توجي ه وبالطبع دقائق هذه  
يتولى تجميع المواد لألرشيف، ومع ذلك فإن كثر  المصادر الخاصة بالجمع وتنوع ا 
ــة  ــذه الدا  اإلعالمي ــخم ه ــى تض ــ دى إل ــديس ي ــديس, والتك ــى التك ــاد  إل ــان ع ي دي

ا ومن ثم ي دى إلى بطئ الستدلل على ما يراد إيجاده من هذه وازدحام ا بالمحتويا
 المحتوياا إذن ف ناك ضرورتان . 

 التنظيم من ج ة وهذا س ل نسبياً. -1
التنقية الدورية أن أمكن وهذه اصعب لن ا تستلزم دقة وتقديراً لما يتم ابتعاده   -2

 وبقائه . 
أحياناً ليالً ون اراً بدون توقــف   أن أعمال قسم المعلوماا الصحفية مستمر  وتمتد

 وهذه العمال يمكن تلخيص ا فيما يلى : 

اختيار واستالم الصحف والمجالا من المصادر المختلفة التى يستعين ب ــا -
 الرشيف فى الق  والحفظ والسترجا  من اجل التوثيق . 

اختيار المقالا والصور من الصحف والمجالا والنشراا وبع  المــواد -
 خرى . ال 
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 ق  المقالا والصور المختار  وتجميع ا.  -

ف رسة وتصنيف القصاصاا والمواد الثقافية الخرى وتنظيم ا حيــ  أنــه   -
لبد من إتبا  خطة واضحة فــى تصــنيف وف رســة مجموعــاا القصاصــاا 

 والمطبوعاا والمواد الثقافية التى ترد إلى القسم . 

الت ــا وأماكن ــا المخصصــة ل ــا تثبيا أو لصق المقالا والصور فــى مج  -
 وبالطريقة المتبعة. 

حفظ المقالا والصور والمواد الثقافيــة واإلعالميــة الخــرى فــى أماكن ــا   -
 المخصصة ل ا. 

تنقية واستبعاد الموارد التى دعا الحاجة إلى وجودها ولم يعد ل ا ضرور    -
 اا جديد . ضافوالتخل  من ا لت يئة المجال ل 

علوماا وتقديم الخدماا للمحررين والمراجعة فى الجريد  أو استرجا  الم  -
 المجلة أو الم سسة التى يعمل قسم المعلوماا على خدمت ا. 

عمل الكشافاا والمستخلصاا الالزمة والضرورية لتس يل أعمــال القــراء  -
 والمراجعين. 

 القيام بأعمال الترجمة الضرورية إذا تطلب المر ذلك .  -

ــة  ــل مجموع ــة وتمث ــة أدا  إعالمي القصاصــاا بالرشــيف الصــحفى أو المكتب
ية يراعى تنميت ا وتنقيت ا وتنظيم ا وتيسيرها ,وعملية اختيار القصاصاا تعتمد أضاف

اا الجريــد  أو المجلــة أو الــدار الصــحفية عنــد إنشــائ ا لرشــيف امــ اهتمدائماً علــى  
ا الستعمال هذه مضافا المعلوماا الخاصة أغراض ا اإلعالمية مستقبالً وأن احتمال 

إلي ا اعتباراا تــوفر اليــدى العامــة وتــوفر الوقــا والتكــاليف هــى التــى تــتحكم فــى 
إمكانياا إنشاء الرشيف داخل دار المجلة أو الجريد  أو وكالة النباء وتتحكم كــذلك 
فى مدى اكتمال تغطية الرشيف للمواد المراد جمع ا ومن ثم التحكم فى مدى جدواه 

إلعالم ,أما عن توفر المواد الرشيفية ف ى دائما متوفر  والمشــكلة ليســا فــى كأدا  ل
إيجادها لالختزان بل المشكلة هــى الختيــار مــن بين ــا لغــرا  الختــزان الطويــل 

به وهو وجود أو عدم وجود بعــ   امهتمالجل على أن هناك عامالً أخر لبد من ال 
ثــم الختيــار ثــم أن تــوفر عنــاء الفحــ   الدواا البيلوجرافية المرجعية التــى يمكــن

  .الق  ثم الختزان

وعلى الرغم من أن عملية الق  والتثبيا هى عملة روتينية وســ لة فــى قســم 
المعلوماا الصحفية ول تحتاج إلى مج ود فكرى كبير إل أن ل ا أهميت ــا وقيمت ــا ، 

ــة ت ــة فني ــالا والموضــوعاا بطريق ــاا والمق ــ  المعلوم ــه يجــب ق ــ  أن ــظ حي حف
للقصاصاا شكل ا دون تشويه أو طمس لمعالم ا كذلك فإنــه يجــب أن تجــرى عمليــة 
الق  هذه يوميــا وبصــور  روتينيــة وإذا مــا تــأخر قــ  المعلومــاا والموضــوعاا 
والمقالا المختلفة ليومين أو أكثــر فــإن قيمت ــا العلميــة والصــحفية قــد تتــأثر بــذلك, 
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ا ت دى إلى تــأخير وتقصــير فــى خــدماا فالهمال والتأخير فى عملية الق  والتثبي
المراجعين و عدم إيصال المعلوماا بالشكل الجيد والسريع والمطلوب ل م ولبد مــن 
اإلشراف على عملياا الق  والتثبيا من قبل الشخ  المسئول عن قسم المعلوماا 

 الصحفية والتأكد من سالمة العمل وصحته وسرعته. 

شيف من قصاصاا الصحف هو اإلبقاء ويكمن الغر  الساسى من إنشاء أر
على المواد المحلية ذاا القيمة الجارية من ج ة وذاا القيمة الثابتة من ج ــة أخــرى 
وعلى هذا الساس اعتبرا أن الصحيفة المحلية الصالحة هى أول مــا يمكــن تزكيتــه 
من صحف ليتم استعمال ا مصدراً للقصاصــاا وذلــك لن ــا تشــتمل علــى مــواد ذاا 

اا المدينة وبالمجالا المحلية المباشر  ,ورغم أن القصاصــاا اماهتمر  بصلة مباش
ل تكلف جامع ا إل القليل من المال إل أن ا تكلفه كثيراً من الوقا لغرا  الختيار 
فالقتطا  ، فاإلسناد فالتجميع بالموضو ، ثم اإلعداد لستعمال بكل ما يصــحب ذلــك 

لذى أخذا منه القصاصة. وهــذا الــن  يتكــون من تدقيق فى ن  اإلشار  للمصدر ا
من عنوان  الجريد  أو المجلة وأحياناً رقم العدد وتاريخ نشرها وأرقام الصــفحاا أو 
رقم العمود ثم يعقب ذلك عملياا استبعاد جانب من القصاصاا بعد الفح  الدورى 

 ما فقد قيمته اإلعالمية .  كتشافل 

القصاصاا والمواد اإلعالمية  عدد  ولبد من أن يتوافر فى عملية اختيار
 من الضوابط والمعاييريمكن إيجازها فيما يلى : 

أن تكون المواد المختار  والمقصوصة مالئمة لطبيعة عمل الجريد  أو   -
 المجلة أو الم سسة ونوع ا.

ــاا  - ــار  فــى قســم المعلوم ــاا المخت يجــب أن تتســم المــوارد والمعلوم
  الصحفية  بالحيوية والطرافة .

الثقة فى صحة المعلوماا والمواد المختار  وفى حالة عدم التأكد فعلى   -
الشخ  القائم بالختيــار الرجــو  إلــى الج ــاا المختصــة أو المســئولة 

 للتثبا من صحت ا . 

التأكد من وجود مساحاا متسعة وكافية لحفظ القصاصاا لجمع المواد   -
بد من وضع خطة ثابتة والمعلوماا المختار  الجديد  فى القسم ، حي  ل 

 وواضحة لطرق الحفظ ومد  الحفظ لألنوا  والموضوعاا المختلفة. 

تجنب تكرار المعلوماا والمواد المختار ، حي  يجــب علــى الشــخ    -
القائم بالختيار التأكد من أن المعلوماا والمواد التى اختارها لقســمه لــم 

 يسبق ل ا أن جمع ا من مصادر أخرى. 

در التى يعتمد علي ــا فــى الخبــار ,فوجــود مــواد متنوعــة تنويع المصا  -
وصحف ومجالا ونشراا من مختلف دول العــالم  لــه أثــره فــى إيجــاد 

 معلوماا حيوية ومتنوعة من مصادر مختلفة. 

تجنب اختيار الخبار والمعلوماا التى مــن شــأن ا الضــرار بــالمجتمع -
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 الذى تخدمه الجريد .

لوماا والقصاصاا المختار  حديثــة حيــ  يجب أن تكون المواد والمع  -
 أنه لبد أنه يعكس أخر تطوراا الموضو  ويعطى صور  صادقة عنه . 

ــار  - ــار  لن اختي ــاا المخت ــواد والمعلوم ــة الم ــة أو كتاب وضــوح طباع
معلوماا ومواد غير واضحة الطباعة والكتابة ل يعطى صور  واضحة 

 لتلك المعلوماا.

 موضوعاا الم كد  والتى تم وقوع ا بالفعل.يجب اختيار الخبار وال -

يجب اختيار الخبار والعناوين ال امة والتى ل ا وزن كبير بالنسبة للبلد -
 الذى تمثله الجريد  أو المجلة. 

بالقصاصــاا التــى تمثــل الموضــوعاا التــى تعكــس   امهتمــ بد مــن ال ل -
ن غالبيــة سياسة وأنظمة الحكم فى الدول الجنبية وسياست ا الخارجيــة ل 
 الصحف والم سساا اإلعالمية ت تم بمثل هذه الموضوعاا. 

بأخبار الدول العربية والدول المجــاور  فيمــا ينشــر فــى   امهتميجب ال   -
 الصحف والمجالا  . 

ــة والرياضــية  امهتمــ ال  - ــة والفني ــية والدبي ــأمور الشخصــياا السياس ب
لدولى خاصــة على مستوى الوطن العربى وعلى المستوى ا  الجتماعيةو

 تلك التى تتمشى وسياسة الجريد  أو الم سسة اإلعالمية. 

ــة القضــايا - ــة لكاف ــار القصاصــاا أن يعطــى أهمي ــى الشــخ  باختي عل
 مجالت ا وأشكال ا.  اختالفوالحدا  التى تشغل الرأى العام على 

 المـؤتـمــرات الصحفــيـة :  •

ب ا أحد الشخصياا العامة يعتبر الم تمر الصحفى مصدراً لألخبار التى تدلى  
فى حضور أكثر من صحفى ,ويحضر الم تمر الصحفي كبار المسئولون أو الوزراء 
أو الر ساء أو الزعماء حي  تكون هناك حاجة عاجلة لشرح سياسة معينة أو لشــرح 
سياسة جديد  أو قوانين محل الدراسة أو مناقشة موضوعاا ت ــتم الــرأى العــام أمــام 

الصحفيين لتصل حقائق الموضو  إلــى نســبة كبيــر  مــن الــرأى أكبر عدد ممكن من  
العام الذى تخاطبه الصحف التى يمثلون ا كما تظ ر الحاجة إلى عقد م تمر صــحفى 

 فى حالة وجود صعوبة قيام المسئول بمقابلة كل صحفى على حد . 

ومن أمثلة هذه الم تمراا المنعقد  أثنــاء زيــاراا الملــوك والر ســاء أو كبــار 
خصــياا السياســية فــى كثيــر مــن الــبالد الجنبيــة حيــ  ل تمكــن م فتــر  الزيــار  الش

القصير  من مقابلة كل الصحفيين عندئــذ يكــون المــ تمر الصــحفى هــو الحــل البــديل 
 والمثل . 

وغالبا ما يأخذ الم تمر شكل الحوار بين الصحفيين والشخصية المسئولة التــى 
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بكلمة أو بيان يلقية هذا  المسئول تعقبــه مناقشــة تدعو للم تمر وعاد  ما يبدأ الم تمر  
بينه وبين الصحيفة حي  يرد على كل السئلة الموج ة له,وعلى الصــحيفة أن تنشــر 
تفاصيل ما دار فى الم تمر الصحفى ونشر السئلة التــى وج  ــا الصــحفى بنفســه أو 

اســم تلك التــى وج  ــا غيــره مــن الصــحفيين ولــه أن يــذكر أســماء هــ لء الــزمالء و
الصحيفة التى ينتمون إلي ــا وأل يفعــل ذلــك ولكــن لــيس مــن حقــه أن ينســب الحــوار 

 والسئلة كل ا لنفسه وصحيفته. 

 أصحاب المصالح العامة والخاصة :  •

وتمثل أج ز  اإلعداد لالحتفالا مصدراً لخبار الجريد  ، حي  تقوم أى هيئة 
أو م تمر فيصــبح ذلــك مــن أهــم  أوج از من أج ز  الدولة بعقد احتفال معين أو ندو 

المصادر الخارجية التى تمد الصحيفة بالخبار مــن يــوم آلخــر حتــى لحظــة النعقــاد 
 ذات ا لالحتفال ,ويسمى هذا المصدر بأصحاب المصالح العامة

ومن أمثلة هذه المصادر الندواا المختلفة والحتفالا والم تمراا واللقــاءاا 
 والم رجاناا.

اإلعداد لالحتفالا والم تمراا والندواا تمثل ه لء الذين  وإذا كانا أج ز  
ل م مصلحة عامة فى نشر الخبار المتصلة ب ذه النوا  من اللقاءاا كما تمثــل هــذه 
المصلحة العامة فى نشر خبر لتمثيل أج ز  العالقاا والشئون العامة ومــا إلي ــا فــإن 

ة خاصــة دون أن يقصــد ذلــك هناك البع  اآلخر الذى يمثل نشر الخبر عنده مصلح
إدراجــه ضــمن دائــر  اإلعالنــاا المدفوعــة الــثمن وأن كــان نشــرها يــتم فــى الجــزء 

 المخص  لخبار المجتمع.  

وتزدخر أقسام الستعالماا بدور الصحف بمثل ه لء الذين يمثلون أصــحاب 
المصلحة الخاصة فى نشر ما يتصل  ب م من انشطة من نو  خا  أوفى مناسبة من 

ناسباا,ومن أمثلة هذا المصدر نشر خبر عن محاضــر يلقــى محاضــر  فــى نــاد ، الم
باح  يريد نشر خبر عن مناقشة الرسالة الخاصة به  للحصول على درجة علمية ما، 
فنان يفتتح أول معر  تشكيلى له, خبر عن حفل زواج حي  تشغل أخبار الخطوبــة 

 والزواج حوالى نصف صفحة المجتمع. 
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 تم يـــــــــــــــــد  -

 المعلومـــة الصحفيــــة  -

 الخبـــــر الصحفـــــى  -

 يق الصحفيالتحق  -

 التقريـــر الصحفي  -

 المقال الصحفي  -

 العمـــــود الصحفــــى  -

 الحديــــ  الصحفــــى  -

 لصحفـــــىالم تمــــر ا -

 الحملــــة الصحفيـــــة -

 الصحفـــــى عالناإل  -
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 تمهيــد : 

  واحــد  وهــى تنــو  الجوانــب أعــدللنشاط الصحفى فى أى مكان فى العالم ق

م نى   اتجاهالتى يتم تناول ا  والتى تعتمد جميع ا على المعلومة كنقطة للبداية فى أى 

ى ترمــى إلــى نتيجــة عالمــ اإل يتحرك في ا العمل  وجميع هذه الوجه والنشاطاا التى  

أن العمل الصــحفى واحــد مكتوبــاً  اعتبارية للقارئ على إعالمواحد  هى تقديم خدمة  

اا الفصــلية اإلصــداركان أو مقروءاً فى الصحف والمجالا والنشراا والدورياا و

 أو الحولية أو التخصصية . 

ا ويحــر  علي ــا والتــى ى مصادره الخاصة التى ي ــتم ب ــ إعالمفلكل ج از  

تزوده بأى معلوماا قد يحتاج ا للنشر اآلن أو بعد حين  ومن خــالل المعلومــة التــى 

تخضع إلى قناعاا ج ــاز التحريــر وتقييمــه ل ــا وتقــدير مــدى مصــداقيت ا وأهميت ــا 

ومكانت ا بمعلوماا أخرى قد يتم الحصول علي ا من مصادر أخرى  يبدأ التفكير فــى 

تتحــرك   العتبــارااى وتبــدأ  عالماإل يمتلك أمر النشر فى الج از    نشر المعلومة لمن

 أمامه  ويبدأ التقييم لردود الفعل ومدى التأثير والتأثر  ليكون قرار النشر من عدمه 

ية الوارد  فى تلك المعلومة الــوارد   حتــى عالماإل وقد يتم تأجيل نشر الماد   

قــف عــام كصــدور قــانون أو تتضح جوانب ربما كانا خافية أو حتــى يحــد  أى مو

قرار مثالً ي كدها أو ينفي ا  وهذا التأنى رغم جوانبه اإليجابية إل أنه قد يفــوا علــى 

يــة إعالمية فرصة نشــر  إذ مــا ســبق صــحفى أخــر مــن وحــد  عالماإل هذه الصحيفة  

 أخرى إلى مصدر المعلوماا استقاها أو ذا تم تسربي ا له عبر مصادره هو الخر . 

المكتوبة التى تنشر عبر القنواا التى تم طبع ا وتوزيع ا بدايــة   أن الصحافة

تتكــون مــن مجموعــة أركــان    عالنــاااإل من الصحيفة والنشر  والمجلة إلى ملصــق  
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يــق الصــحفى التحقم مــة بدايــة مــن المعلومــة للصــحيفة إلــى الخبــر الصــحفى و

 غيرها. ية فوالتقريروالمقالا والعمد  والحادي  والم تمراا والحمالا الصح

الصــحفية  ةالنطالقــ لن ا النقطة الولى فــى    بالمعلومة  يبدأ العمل الصحفى 

ية عن طريق مجموعة من المصادر الخاصة التى عالماإل التى عاد  ما تتوفر للوسيلة  

ــيلة  ــذه الوســ ــع هــ ــل مــ ــاز عالماإل تتعامــ ــل ج ــ ــة  فلكــ ــادره إعالمــــ يــ  ى مصــ

 ا بــأى معلومــاا قــد يحتاج ــا الخاصــة التــى ي ــتم ب ــا  ويحــر  علــى تــزوده من ــ 

 للنشر . 

ويرى الكثيرون إنه بالرغم من أهمية الســبق الصــحفى والتأكيــد علــى أهميــة  

ى إل أنه لبد مــن التأكــد علــى ضــرور  التــأنى فــى نشــر عالماإل المغامر  فى العمل  

ى لبــد أن يكــون عالمــ اإل المعلوماا والتدقيق فى صحت ا  لن المغــامر  فــى العمــل  

بكل عناية ومختار  كل الطرق التى يــتم ب ــا الطــرح والتنــاول . لن هنــاك مدروسة  

. لن المغــامر  احتمــال ى عالمــاإليــة والتهــور عالماإلالمىــامرة أوجــه للتفرقــة بــين 

التوفيق في ا وارد إذ كان الصحفى يتحرك بخطواا م نيــة علميــة واعيــة ومدروســة  

ا بقو  الت ور ذاته  بل أكثر حد  أحيانــاً  أما الت ور في دى بالطبع إلى نتائج تكون قوت 

والمغامر  الصحفية قد تصيب ويتألق الصحفى الذى قام ب ــا  أمــا الت ــور ف ــو الــذى 

 يطفئه بال شك .

  ومن أهم فنون الكتابة الصحفية مايلى:

 الخبـر الصحفـى :    (1)

ية  اناإلنســ ه بالحيا  تصاليعتبر الخبر الصحفى بمثابة أقدم الفنون الصحفية  ل  

ويرى البع  أنه ل يوجد تعريف واحد للخبر  ذلك أن مف وم الخبر شئ يختلف مــن 

عصر إلى عصر  فالمف وم السائد للخبر فى القرن التاسع عشر غير المف ــوم الســائد 
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فى القرن العشرين بل أن المف وم السائد للخبر فى النصف الول من القرن العشرين  

 لنصف الثانى منه .غير ذلك المف وم الذى يسود ا

كذلك فأن الخبر فى الدولة المتقدمة يختلــف عــن مف ومــه فــى الــدول الناميــة  

ية  معنــى الشــتراكومف وم الخبر فى الدول الليبرالية ل يتفق مع مف ومه فــى الــدول 

ذلك أن تبنى مف وم مطلق للخبر ينسحب على أى زمــان أو أى مجتمــع أمــر ينطــوى 

 يتجاهل حقيقة التباين فى الظروف والتفاصيل . على تبسيط مخل  أو تجريد 

لتحديد المقصود بالخبر الصحفى ولعــل  مــن   تعريفات متنوعةولقد ظ را    

أهم ا: أنه هو كل خبر يرى رئيس التحريــر أو رئــيس قســم الخبــار أنــه جــدير بــأن 

يجمع ويطبع وينشر على الناس  نظراً لهميت ا بالنسبة لكبر قدر ممكــن مــن القــراء 

 ويرون فى مادته فائد  ذاتية أو توجي اً هاماً لداء واجب معين . 

والخبر هو المعلومة التى تقــدم أو يــتم تلقي ــا وتحتمــل الصــدق أو الالصــدق  

والخبر هو معلومة أو مجموعة من المعلوماا تنشر فى صحيفة  ولــه مجموعــة مــن 

يقــدم مــن خالل ــا    أعــدوالساليب العلمية والفنية  وله أيضاً مجموعة مــن الطــر والق

علي ا فــى  اإلجابةوهناك عناصر رئيسية فى شكل مجموعاا من التسا لا لبد من 

علي ــا جميعــاً وتمــا صــياغت ا  اإلجابةكل الفقراا التى يكتب في ا الخبر  وإذا تما  

ية تسمى خبراً  وهذه المقوماا الفنيــة التــى إعالموالصياغة ماد   اإلجاباافنياً تكون  

هى ماذا  ومن  ومتى  أين  لماذا وتسمى الشقيقاا   اإلخبارىس ال فى البناء  تشكل ال

أخــا سادســة وهــى كيــف . ويمثــل  ةأضــافالخمس  وقد اتفق بع  الصحفيين علــى 

الخبر اآلن أهم الوظائف الصحفية الحديثة لتلبية لحاجاا إنســانية ملحــة  فبــدون هــذا 

تلتقط صور  صحفية  ول يظ ر  الخبر الصحفى ل يمكن أن يولد تحقيق صحفى  ول 

 رأى .
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تحــددها  أهميـة معينــةوالخبــر فــى أى فــر  مــن فــرو  الحيــا  المختلفــة لــه  

مجموعة من القياساا الفنية وفى مقدمة هذه الهمياا تميــز المعلومــاا الــوارد  فــى 

الخبر وقو  المصدر الذى أدلى ب ذه المعلوماا  وكذلك كيفيــة ومكــان نشــره وكــذلك 

  المصــاحبة للخبــر ومــدى تأثيرهــا فــى عواطــف النــاس إذا كــان الخبــر قيمة الصور

  للخبر وداعمــة لــه أعدمصوراً  لن الصور  أن لم تكن خبراً فى حد ذات ا تكون مس

 وأحياناً تكون أقوى منه . 

فى مجال الخبر هو أن تسبق الصحيفة غيرها من الصحف    والسبق الصحفى

إيصال خبــره أو معلوماتــه إلــى النــاس  وأن أو يسبق الصحفى غيره من الصحفيين ب

ى بمن يصل الول إلى القــارئ عالماإل ينفرد أيضاً ب ذا السبق  لن العبر  فى العمل  

  تبنى علي ا ككل الخبار التــى تــأتى أعدوالخبر الذى يسبق غيره من الخبار يكون ق

الصحيفة التى و  ةالنطالقبعده . وم ما كانا أقوى منه أو أكثر صحة يظل هو نقطة  

تنشره تظل هى المصدر الول والمرجع لكل من يحاول أن يأتى بعدها بأية معلوماا 

 ية . عالماإل ية فى الخبر  وتكسب بذلك الصحيفة مجموعة من النجاحاا أضاف

ــار  ويوجــد عــدة أنــواع مــ  األخبــار الصــحفية فــى الصــحيفة أهمهــا  الخب

 الجتماعيةوالصناعية والعمالية والدينية و  والثقافية والزراعية  القتصاديةالسياسية و

الداخلية من ا والخارجيةفضال عن أخبار المدارس والجامعاا  وأخبار النجوم ســواء 

 نجوم الفن أو الرياضة  وأخبار الحواد  والجريمة . 

وتتسابق فى ســباق جــاد وســريع مــع الخبــر والــزمن  وتتنوع مصادر األخبار 

هــذه المصــادرومن أهم ــا مراســلى ومنــدوبى وكــالا   الذى تعرفه وتقدره  اإلخبارى

والمحلية ومصوري ا  إلى جانــب الخبــار التــى تصــل عــن  اإلقليميةالنباء العالمية و

فــى هــذه الوكالــة   الشــتراكعبــر  الســتقبالطريق نشراا الوكالة عن طريق ج ــاز 

أى مكــان  ى فــى عالمــ اإل التى تكون جزء مــن هيكليــة الج ــاز   ستما  ال وأيضاً أقسام  
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إلــى    اإلخباريــةوالدوليــة ونشــرات ا    اإلقليميــةوالتى تخت  برصد برامج الذاعــاا  

ــتوى  ــى مس ــلكياً عل ــلة لس ــحفية المرس ــور الص ــو الص ــام ه ــر ه ــدر أخ ــب مص  جان

 الصحف .

أما الذاعاا المســموعة فتعمــد فــى مجمــو  أخبارهــا علــى وكــالا النبــاء 

ة وتعتبر مصدر من مصادر الخبــار فــى والمراسلين الذين يقدمون ل ا رسائل صوتي

الصحيفة وتتبع الذاعــاا المرئيــة الــن ج نفســه مضــافاً إليــه قســم اســتقبال الشــرطة 

 المصور  والمرسلة على الخطوط المباشر  أو عبر القمار الصناعية .

وكذلك نشراا الخبار والبرامج المتعدد  فى الذاعــة والتليفزيــون والكتــب  

اا التــى تصــدرها ال يئــاا العامــة والخاصــة والــدورياا العلميــة والدورياا والنشر

والثقافية مطبوعاا أج ز  الدراساا والمعلوماا والحصاءاا واللجان المتخصصة 

إلـــى الرشـــيف الصـــحفى وهـــوا  المراســـلة  ةضـــافبال ووالمجـــالا المتخصصـــة 

والسجالا نعالاإل وأج ز العالقاا العامة فى  الم سساا المختلفة ووكالا الدعاية و

العامة والتى تتضمن البياناا القديمة ومستنداا الحكومة التى يفتر  أن تحفــظ فــى 

 ملفاا أو أج ز  كمبيوتر .

ــاز الخبــر الصــحفى بعــدد مــن  كالصــدق الصــفات الهامــة ولبــد مــن أن يمت

بسياســة الصــحيفة . والصــحافة   اللتــزاموالصحة والدقة والموضــوعية  فضــالً عــن  

مس ولية  والمس ولية لبد أن يقــوم بتأديت ــا صــحفى ملتــزم يكــون   والخبر جزء من ا

مســ وًل علــى أمانــة الم نــة  ولبــد أن يكتــب اخبــاراً تكــون بمســتوى شــعوره ب ــذه 

 المس ولية  والمانة الصحفية لبد أن تكون نقية ت دى إلى غاية نبيلة . 

العنــوان  اختيــارمــن خــالل  صياغة الخبر وتحريره بشـكل جيـد  ولبد أن يتم

على نجاحه وقد يساهم فى قتله. لذا لبد من توافر صفاا  أعدالشيق المثيرالذى قد يس

معينة فى العنوان  فالبد أن يكون مفيداً يدل على معنى الخبــر بأقــل عــدد ممكــن مــن 
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الكلماا  معبراً عن الخبر  يثير انتبــاه القــارئ ويدفعــه لشــراء الصــحيفة  يبتعــد عــن 

من أهمية الخبر يجيــب علــى الســئلة الســتة المعروفــة . والعنــوان الت ويل أو التقليل 

الناجح هو الذى يخلو من أخطاء معينة مثل عدم الوضوح وعدم التحديــد ) التعمــيم ل 

والتطويل .ولبد أن يتناسب العنوان مع المقدمة  وهذا ل يعنى أن العنــوان يكــرر مــا 

ت ا . فالعنوان هو المدخل الحقيقــى جاء فى المقدمة . وإنما يستوحى معناه من محتويا

 للخبر والمقدمة بالذاا .

أهمية كبير  فى البناء الفنى للخبــر الصــحفى  ف ــى  ولمقدمة الخبر الصـحفى

ــه  ــى متابعتـ ــه إلـ ــر ودفعـ ــى الخبـ ــارئ إلـ ــذب القـ ــى جـ ــوان فـ ــع العنـ ــترك مـ  تشـ

بــر حتى الن اية . وهناك عد  مواصفاا لبد من توافرها فى المقدمة الناجحــة لى خ

صحفى  وهى أن تشد انتباه القارئ وتدفعه إلى متابعة الخبر حتى ن ايته  وإل تزدحم 

بالمعلوماا حتى ل تشتا ذهنه  وأن تركز على الوقائع والمعلومــاا والبيانــاا وأن 

يحظر الوقو  فى إبداء الرأى  وأن تكون قصير  فضــالً عــن ضــرور  تناســق حجــم 

 اإلجابــةمت ا لمضمون الخبر  مع تركيزها علــى المقدمة مع حجم الخبر نفسه  ومالء

 على السئلة الستة المعروفة  وعلى أهم المعلوماا الجديد  فى الخبر . 

 يق الصحفي : التحق  (2)

يق الصحفى فن حدي  نســبياً فــى الصــحافة  ف ــو لــم يســتخدم التحقيعتبر فن  

لعشــرين فــى الســنواا ا ازدهــرعلى نطاق واسع إل فى مطلع القرن العشــرين  وقــد 

الخيــر  بفضــل التقــدم الــذى شــ دته ميــادين الطباعــة والتصــوير والرســم وصــناعة 

 الكليشي اا والتقدم ال ائل فى فن التصوير الصحفى .

أنمــاط فــن  ابــرزأوكمــا يطلـق عليـه الريبوريتــاج يــق الصــحفى التحقويمثــل 

الهميــة التحرير الصحفى  وبإستثناء الخبر والمقــال  فإنــه ل يتقــدم عليــه فــى مجــال 

بالنسبة للصحف العامة نمط تحريــرى أخــر  بــل أنــه ليتقــدم هــذين النمطــين ويتفــوق 
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علي ما أيضاً على صفحاا كثير   وما ذلــك إل لخصائصــه الفريــد  التــى يتميــز ب ــا 

ــة وفكــر و  وتحريــراً ومراجعــة  اســتكماًل اد وتنفيــذاً وتصــويراً  وأعــددوراً ووظيف

النمــاط التحريريــة  ابــرزيضاً  بما يجعل منه  دائماً اً ونشراً ومتابعة للنشر أإخراجو

 المعلمة والموج ة والمرشد  للصحفيين . 

ى مميز يمكنه الوصول على حقيقة ما فــى إعالميق الصحفى هو عمل التحقو 

حيــ  يــرتبط   النقطة التى ينتهى عندها الخبر الصـحفىأمر أوقضية  ما . ويبدأ من  

يــق التحقة وبما يدور فى المجتمع من أحدا   حيــ  ينقــل أرتباطاً وثيقاً بالفكار الحي

صور  حية عما يوجد فى المجتمع مــن معلومــاا وبيانــاا وقضــايا ومشــكالا علــى 

 ياً .إعالمنحو مشوق ومفسر 

الــذى  خبـر أو فكـرة أو مشـكلة يلتقطهـا الصـحفى مـ  المجتمـ ويقوم علــى 

انــاا أو معلومــاا تتعلــق يعيش فيه ثم يقوم بجمع ماد  الموضو  بما يتضمنه مــن بي

بالموضو   ثم يزاوج بين ا للوصول إلى الحل الذى يراه صــالحاً لعــالج المشــكلة أو 

 يق الصحفى . التحقالقضية او الفكر  التى يطرح ا 

 الجتماعيــةوالعوامــل  يشرأ ويفسر ويبحث فى األسـبابيق الصحفى  التحقف 

الخبر أو القضية التى يدور حول ا والسياسية والفكرية  التى تكمن وراء   القتصاديةو

وا فى هذه اشتركلألحدا  والشخا  الذين  الجتماعىيق . ويقوم على التفسير  التحق

الحدا   وهو كفن يشتمل على بقية الفنون الصحفية الخرى كــالخبر او الحــدي  أو 

الرأى أو البحــ  بجانــب أنــه كثيــراً مــا يســتعين بالصــور الفوتوغرافيــة والرســوم أو 

 لكاريكاتير . ا

يستوعب بموضوعاته حياة المجتمـ  بمجاالتهـا يق الصحفى يمكن أن  التحقو

المتنوعة  ويمكن أن يكون موضوعاته إحدى المشكالا أو القضايا العامــة التــى ت ــم 

يــق أيضــاً التحقالمجتمع كله أو إحدى طبقاته أو فئاته المختلفة  وقــد يكــون موضــو  
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لمجتمع أو بحثاً علمياً أو كشفاً أو غيــر ذلــك مــن شخصية من الشخصياا العامة فى ا

 . الجتماعيةالموضوعاا التى تمتلئ ب ا الحيا  

 طرأ األسئلة فى شـكل اسـتجواب أو تحقيـقيقاا الصحفية على  التحقوتقوم   

وذلك للوصول إلى حقيقة ما وكشف أسرارها ومحاولة معالجة المشاكل من جــذورها 

مهـام ية  فمــن اإلنســانية التــى تعاني ــا المجتمعــاا بتسليط الضوء على الجوانب الخف

الكشف عن الخطــاء فــى المجتمــع ومعالجت ــا صــحفياً  ووضــع يقات الصحفية  التحق

الم شراا أمام الج ز  المعنية لمعالجــة كــل المشــاكل  كمــا أنــه مــن م ام ــا كشــف 

حقــائق الشاعاا ومحاربت ا والدعو  إلى مجتمعاا خالية من اإلشاعة  وذلك بنشر ال

 التى تبطل اإلشاعاا ال دامة . 

ف ويصــل إلــى جميــع الذهــان ر التقريــ لطـارفـى يــق الصــحفى التحقويــدخل 

بأسلوب جديد  وهو فن ينطوى على تحرير صحفى وتجسيد للمعانى وتبسيط للحقائق  

فضالً عن كونه فن تصويرياً يعتمــد علــى الصــور والرســوم لتقــديم صــور  واضــحة 

  يقوم على معالجة قضية ما ت م أكبر قدر ممكن مــن القــراء للقضية المطروحة  حي

 . اإلثار بشئ من السرد والستفاضة بشكل ل يخلو من الجاذبية و

ــف  ــر التحقويختل ــاده عــن الخبروالعمــود والتقري ــه وأبع ــى شــكله وبنائ ــق ف ي

  عــالناإل التصويرى  كما يختلف أيضاً عن الحدي  الصحفى أو المقالــة أو   اإلخبارى

ويعتمد على وصول الصحفى إلى الحقيقة حتى   عد ع  الرأى الشخصى للصحفىويبت

 لو خالفا آرائه الشخصية . الم م أن تخدم مجتمعه وتعالج قضاياه . 

سـؤال رئيسـى هـو لمـاذا ج ويجمـ  بـي  الحقيقـة يق عاد  على التحقويجيب   

يقــة لــذا ف ــو يختــار الموضــوعاا ذاا الهميــة القصــوى لــدى القــارئ بطر والـرأى

متنوعة  وفى عد  قوالب مميز  تختلف فيما بين ــا بــين الوصــف والمقابلــة والعــر  

 المبسط . 
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فــى كــون الخبــر الصــحفى يجيــب عــن  يق الصحفى ع  الخبرالتحقويختلف   

يق الصحفى غالباً ما يركز التحقأكبر عدد من السئلة الخمسة المعروفة  فى حين أن 

يــق عنــه  فــى كــون الخبــر ل التحقكذلك يختلف  على س ال واحد هو لماذا ؟    اإلجابة

يجب على محرره أن يظ ر شخصيته  بينما الصحفى غالباً من يكشف عن شخصيته 

فى كون المقال يجب أن يعبــر  يق ع  المقال اإلفتتاحىالتحقيق  كما يختلف التحقفى  

أن كان يق ليس مطلوباً منه التعبير عن هذه السياسة والتحقعن سياسة الجريد   بينما  

 مطالباً بأل يتناق  معه .  

ف ــو مــن ناحيــة يلبــى   يلبى وظـائف الصـحافة األساسـيةيق الصحفى  التحقو 

يق بنشر الحقائق والمعلوماا الجديد  بين القراء وهو التحقحي  يقوم    عالماإل وظيفة  

من ناحية ثانية يلبى وظيفة الصحافة فى تفســير النبــاء حيــ  يقــوم بتفســير الخبــار 

ودللت ا السياسية  القتصاديةو الجتماعيةحدا  وشرح ا  و الكشف عن أبعادها  وال 

وذلــك بتصــديه   اإلرشاد. كما إنه من ناحية ثالثة يلبى وظيفة الصحافة فى التوجيه و

يــق التحقلقضايا المجتمع ومشكالته والبح  ل ا عن حلــول  ومــن ناحيــة رابعــة فــإن 

لية واإلمتــا   ف ــو كثيــراً مــا يركــز علــى الصحفى يحقق وظيفــة الصــحافة فــى التســ 

يــق الصــحفى يلبــى وظيفــة التحقالجوانب الطريفة والمسلية فى الحيــا   وأخيــراً فــأن  

. وذلك من خالل الترويج لسلعة ما أواإلشــاد  بمشــرو  معــين    عالناإل الصحافة فى  

 ية . عالناإل يقاا التحقوهو ما يسمى ب

يفتــر  أن تكــون   يقـات الصـحفيةحقالتاد وكتابة  عدإوالصحفى الذى يقوم ب

ى قــوى حتــى إعالمــ أدواته الفنية مميز  عن باقى زمالئه  وأن يكون متمتعاً بحضور 

يتمكن مــن الســيطر  علــى الحــدي  وتوجي ــه  وكــذلك توجيــه الســئلة بدقــة وبعنايــة 

يــق  وتوليــد أســئلة أخــرى مــن خــالل التحقالــذى يجــرى معــه   إجاباامن    الستفاد و

بأبعادها الحقيقية  وأن يكون قادراً على دفــع المتحــد  معــه   اإلجاباا  الردود وتفسير
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يــق وتجعــل منــه عمــالً صــحفياً يــ دى التحقللحدي  عن أشياء ت م هيكلية ومضــمون 

  ا . أجلالغاية التى وجد من 

 التقريـر الصحفي:   (3)

يق الصحفى  يقدم مجموعــة التحقالتقرير الصحفى هو فن يقع ما بين الخبر و 

عارف والمعلوماا حول الوقائع فى سيرها وفى حركت ا الديناميكية ف و يتميز من الم

 بالحركة والحيوية .

والتقارير الصحفية ل تستوعب الجوانب الجوهرية أو الرئيســية فــى الحــد  

فقط كما هــو الشــأن فــى الخبــر  وإنمــا يمكــن أن تســتوعب وصــف الزمــان والمكــان 

. ول يقتصــرعلى الوصــف المنطقــى  والشــخا  والظــروف التــى تــرتبط بالحــد 

والموضوعى لألحدا  فقط وإنمــا يســمح فــى نفــس الوقــا بــإبراز اآلراء الشخصــية 

والتجارب الذاتية للمحرر الذى يكتب التقرير  فكلما كــان المحــرر شــاهد عيــان علــى 

ويفضل أن يظ ــر شخصــية   رصة النجاح أمام التقرير الصحفى  الحد  كلما زادا ف

صحفى  حي  يكون من حقه أن يعر  إلى جانب الوقائع الملموسة محرر التقرير ال

انطباعاته الشخصية وآرائه وأحكامه واستنتاجه  ويمكنه أن يقدم الشخا  ويعر  

وج اا نظرهم  بل يمكنه أن يقدم أيضاً معلوماا ذاا طابع وثائقى  ويتوسع التقرير 

ستوعب عــد  جوانــب فى سرد التفاصيل  وذلك من خالل مالحظاا المحرر بحي  ت

هامة  كالظروف التى أدا إلى وقو  الحد  والشخا  الــذى لعبــوا دوراً فــى هــذا 

الحد   مع تقديم مزيد من التفاصيل الجانبية عن الحد   وهى تفاصــيل قــد ل تكــون 

 على نشر الحد  كخبر صحفى فقط .  اقتصرضرورية إذا 

القــارئ بالموضــو    اماهتمــ فى أثــاره  هدف كاتب التقرير الصحفى  وينحصر   

وذلك بتقديم معارف ومعلوماا جديد  أو غريبة أو مسلية عن الحدا  الجارية  وقــد 

 ل يزيد هدف التقرير عن مجرد تسلية القارئ وإمتاعه بالمعلوماا الغريبة . 
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وإن كــان مطالبــاً بــال    ليس مطالباً بالتعبيرع  سياسـة الجريـدةويتميز التقرير بأنه  

أن يرسم صور  واقعية للحيــا   ول يقــوم علــى الخيــال  كمــا أنــه قــد يتناق  مع ا  و

 يتطرق لبقية الفنون الصحفية الخرى كالخبر والتعليق والرسوم والصور

وجمــع األسـلوب البسـيط الواضـح  والجمـل القصـيرة  ول يصلح للتقرير إل   

ذلــك ل أكبر كمية من الحقائق والمعلوماا فى أقل قدر ممكن من الكلمــاا وهــو فــى 

يعتنى بما كتب فى الموضو  من أبحا  ودراساا وتقارير  ول يعنيه أن يسجل كــل 

ما يكتفـى  الحقائق بالرقام أو يدعم ا بالبياناا والحصائياا والرسوم فالتقرير غالباً 

وقد تكون هذه الزاوية إنســانية أو  بزاوية واحدة أو انني  م  زوايا الخبر أو القضية 

أو اجتماعية أو اقتصادية  دون أن يتطرق لباقى الجوانب التى هــى   سياسية أو فكرية

 يق الصحفى .التحقم مة 

أن يتوفر لديه سعة الفق والثقة   كاتب التقرير الصحفى بوجه عامولبد على  

بالنفس وأن يكون من محررى الدرجة الولى ذو الخبر  الواسعة  وليس من الهميــة 

ركيز يجب أن يكون على الشياء الدقيقة وإبرازها  كما اإلطالة فى التقارير  ولكن الت

 ية من العوامل الم مة فى تكوين التقرير .عالماإل أن الشمولية فى المعالجة 

 ويوجد نالنة أنواع م  التقارير الصحفية هى:

 :  اإلخبارى لتقرير ا •

متصــلة بمــا قبل ــا مــن  اإلخباريــةوهو عبار  عــن مجموعــة مــن المعلومــاا 

  علي ا .. مقارنة ل ا  مستفيد  من تجربة ســابقة ول يشــترط في ــا البنــاء أحدا  مسند

وفق تقنياا الخبر بعناصره المعروفة صحفياً  لكن يغلــب علي ــا الســلوب   اإلخبارى

ــى جانــب المعلومــاا ســبياً وفــق الحــد  موضــو  التقريــر التقريــرى المطــول ن وإل

ة تلعب الصــور   دوراً اإلخبار ير  التى تقدم من خالل هذا النو  من التقار  اإلخبارية
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ويتحول دور الصور  مــن عنصــر يعتمــد  اإلخباريةرئيسياً فى التكوين العام للتقارير 

على الكلمة إلى فاعلية تدعم الكلمة المكتوبة  ويكون الخبر معتمــداً فــى نجاحــه علــى 

 رىاإلخبــاالصور  أحياناً التــى تشــكل معــه عمــالً صــحفياً متكــامالً يعــرف بــالتقرير 

 المصور . 

الوصـف التقريـرى لألخبـار واألحـداث  علــى اإلخباريــةوتقوم فكر  التقــارير  

وكلما كانا هذه الشياء مألوفة لدى الصــحفى كلمــا صــعب عليــه الدقــة فــى وصــف ا  

وكلما كان في ا نو  من الغرابة تمكن من الوصول إلى مــدى أكبــر مــن النجــاح  لن 

 ء جميعاً . الشياء الغريبة تشد انتباه القرا

خدمــة القــارئ عبــر الصــحف والمجــالا أو   اإلخباريـةأهداف التقارير  ومن   

التى تعدها مصور  وكالا النباء وتوزع ا على المشتركين   اإلخباريةعبر التقارير  

ية  فكل التقارير ترمــى إلــى خدمــة القــارئ الــذى هــو ال ــدف إعالمفى شكل خدماا 

لقذف أو التشــ ير وإن كانــا المعالجــة لوضــا  الول وليس من م ام ا اإلساء  أو ا

كوحــد   اإلخباريــةالتقــارير   ااامــ اهتم  إطــارالمجتمع ومحاولة الرقى ب ا تــدخل فــى  

ى المتعــدد  . عالمــ اإل ية الخرى فى مناحى العمــل عالماإل متجانسة مع بقية الحلقاا  

ن نجــاح ولبد أن يتضمن التقرير السلوب التشويقى والطرح المنطقى ال ادئ لضــما

 ووصوله إلى الناس  وجعل م يتابعونه و يستفيدون منه . اإلخبارىالتقرير 

 الحى :  التقرير •

وهو التقرير الذى يركز على التصوير الحــى للوقــائع والحــدا   ف ــو ي ــتم 

 برسم صور  الوقائع أو الحدا  أكثر مما ي تم بشرح ا أو تحليل ا أو تفسيرها . 

من أهم ا وصف الحد  والظروف  وظائف معينـة بأداءويقوم التقرير الحى  

المحيطة به والمناخ الذى تم فيه والناس المرتبطين به  فضالً عــن عــر  وتصــوير 
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وتسجيل التجارب الذاتية  سواء تجارب المحــرر كاتــب التقريــر نفســه أو الحــد  أو 

بيــر إلــى التع ةضافبال تجارب الشخا  الذين يمس م الحد  أو الذين ل م عالقة به  

عن الفكار والمشــاعر الشخصــية لكاتــب التقريــر أو الشــخا  المحيطــين بالحــد  

على جعل القارئ يعيش فى الحد  نفسه    أعدفيعكس ر يت م الخاصة للحد   مما يس

 وكأنه شارك فى ر يتة . 

فــى أن التقريــر   يق الصحفى والتقرير الصحفى الحىالتحقويكمن الفرق بين   

على زاوية واحد  فقط من زوايا الموضو  أو القصة  فى حــين   يكتفى دائماً بالتركيز

يــق الصــحفى بموضــو  القصــة ككــل . كمــا أن التقريــر الحــى يقــوم علــى التحقي تم  

يــق الصــحفى لألســ اب فــى عــر  التحقالتركيز الشديد فى حين يفسح المجال أمــام 

 القصة من كافة جوانب ا . 

لحية لتغطية الخبار الخفيفة مــع وينصرف كذلك الجزء الكبر من التقارير ا 

وجود جانب من التقارير الحية تغطــى بعــ  الخبــار الثقيلــة كجلســاا البرلمانيــاا 

 والجتماعاا الحزبية والمعارك اإلنتخابية . 

 تقرير عرض الشخصيات : •

وهو الذى يقــوم بعــر  شخصــية مــا مــن الشخصــياا المرتبطــة بالحــدا   

جتمع فالتقرير الصــحفى الــذى يعــر  الشــخا  ل والتى تلعب دوراً بارزاً فى الم

ي تم بالدرجة الولى بإجراء حوار مع الشخصية موضو  التقرير كما هو الشأن فــى 

 الحدي  الصحفى  وإنما ي تم بالدرجة الولى بمالمح هذه الشخصية . 

مــن أهم ــا الرســم الفعــال وظـائف عديـدة    وي دى تقرير عــر  الشــخا   

المجتمــع  والعمــل علــى تصــوير عمليــة الصــرا  بــين الفــرد للشخصياا ال امة فــى  

 الش ر  أو المجد أو المال . أجلوالمجتمع من 
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 المقال الصحفى:  (4)

المقال الصحفى هو كل ماد  صحفية تكتب فى شكل موضو  يحمل رأياً فــى 

قضية  وهومعطياا عامة لألخبار ويحمل أبعاد المقالة وليس أبعاد الخبر  وفى مقدمة 

عاد الرأى الذى يعبر عــن موقــف الصــحيفة مــن قضــية أو حــد  مــا ويكــون هذه الب

المقال فى شكل عمود أو زاوية فى الصحيفة  وله ألوانه وأشكاله المتعدد   حي  تــتم 

كتابة المقالا فى جميــع أوجــه النشــاط الحيــاتى للمجتمــع  ومــن ســماته ال ــدوء فــى 

 .  قنا  اإل المعالجة وفى الطرح والتناول  والحجة القوية و

ول تقتصرأهداف المقالا الصحفية وأهميت ا على شــرح الحــدا  الجاريــة  

وتفسيرها والتعليق علي ا فحسب  وإنما يمكــن فــى بعــ  الحــالا أن يطــرح كاتــب 

المقال فكر  جديد  أو تصور أور ية خاصة يمكن أن تشكل فى حد ذات ا قضية تشغل 

 م لى ســبب مــن اماهتمــ راء وتثيــر الرأى العام  خاصة إذا كانــا تمــس مصــالح القــ 

 وليس هنا  حجم معي  للمقال الصحفى. السباب  

والمقــال الصــحفى هــو الدا  الصــحفية التــى تعبــر بشــكل مباشــرعن سياســة 

الصحيفة وعن آراء بع  كتاب ا فى الحدا  اليوميــة الجاريــة  وفــى القضــايا التــى 

الصحفى ب ذه الوظيفة مــن خــالل   تشغل الرأى العام المحلى أو الدولى  ويقوم المقال

عــن أبعادهــا ودللت ــا  شرح وتفســير الحــدا  الجاريــة والتعليــق علي ــا بمــا يكشــف

وإذا كان الجانب الكبر من المقالا الصحفية يعبر عن سياسة الصحيفة أو المختلفة  

يعبر عن أراء كتاب ا  إل أن هناك جانب آخر مــن المقــالا الصــحفية قــد يعبــر عــن 

لكتاب والمفكرين الذين ل يعملون فى الصحيفة ول يشترط أن يكتب ه لء بما رأى ا

ي يد سياسة الصحيفة  بل كثيراً ما تنشر ل م الصحف مقالا تخالف سياست ا  وذلــك 

 عمالً بحرية الرأى  وخاصة فى المجتمعاا الديمقراطية .
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وتفسير الحدا  وشرح   إعالممن بوظائف عديدة فى المجتم   ويقوم المقال الصحفى  

علــى تعبئــة  ةضــافبال اليوميــة الجاريــة والتعليــق علي ــا التثقيــف والدعايــة السياســية 

 اتجاهاتهالجماهير نحو فكر  معينة  ب دف تكوين رأى عام فى المجتمع والتأثير على 

 بالسلب أو اليجاب .  

جعل وأل ي  يعى تماماً ويراعى مشاعر القارئ وال يستفزهولكاتب المقال أن  

يــة إلــى جامعــة مفتوحــة تقــدم مــن إعالمصفحاا الصحيفة تتحــول مــن أدا  توصــيل  

خالل ا المحاضراا  لن القارئ يريد أن يعــرف كــل شــئ عــن الموضــو   وبشــكل 

قصير وسريع ومركز  وبشكل تظ ر فيــه القــدر  الكاتــب علــى أن يكتــب مقالــه بكــل 

دف وتــ دى إلــى غايــة  أيســر المقاييس الفنية واإلبداعية للمقالــة التــى ترمــى إلــى هــ 

 وأقرب المسالك للقراء .

وعلى الصحفى أن يكون مقنعاً فى معالجته مستعمالً أســلوب المقارنــاا مــع 

قضايا وموضوعاا متشاب ة  حدثا محلياً أو قومياً أو دولياً  حتى يعطى لمقاله البعد 

كــون قدرتــه التاريخى إلى جانب البعد البداعى  من خالل الكلمــة والجملــة  وحتــى ت

 قوية وحجتة منطقية .  اإلقنا  على 

 وتتنوع أنواع المقال الصحفى داخل الصحيفة وأهمها:

 فتتاحى :لمقال االا •

بشــرح الجريـدة  فتتاحيـةايطلـق عليـه أحيانـا يقــوم المقــال الفتتــاحى أوكمــا 

وتفسير الخبار والحدا  اليومية والتعليق علي ا  مما يكشف عــن سياســة الصــحيفة 

الحدا  والقضــايا الجاريــة فــى المجتمــع ويــربط القــراء بالصــحيفة مــن ناحيــة  تجاه  

وبالحدا  اليومية الجارية من ناحية أخرى  من خالل خلــق مشــاركة وجدانيــة بــين 

الصحيفة والقراء  ويدفع القارئ إلى المشاركة فى مواج ــة القضــايا والمشــاكل التــى 

  ت م المجتمع .
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رئـيس من الجريــد   ويكتبــه    الصفحة األولىحى  ويتصدر عاد  المقال الفتتا

ال يوقـ  مــن الــذين يثــق ب ــم رئــيس التحريــر و  التحرير أو كبار الكتاب فى الصحيفة

 ه يمثل رأى الصحيفة ل رأى كاتبه حتى لو كان رئيس التحرير . اعتباربعليه 

ف ى شاملة لكــل الخبــار والحــواد  والقضــايا والمشــاكل التــى   وتتنوع موضوعاته  

والثقافيــة  القتصــاديةوالسياســية و الجتماعيــةتشغل الرأى العام فى كافــة المجــالا 

الجاد  . فالمقال الصحفى اإلفتتاحى الجيد هو الذى يختار موضوعه بعناية فائقــة مــن 

ناحية  وهو الذى يكثر من الحجج والبراهين والسانيد المنطقية الكفيلة بإقنا  القارئ 

لذى يتميز بنسق فكرى موحد ومتجانس يشمل المقال من أولــه من ناحية ثانية  وهو ا

 آلخره من ناحية ثالثة . 

أهم ــا مــدى تعبيــره عــن سياســة بعــدة خصــائص  ويتميــز المقــال الفتتــاحى 

ه امــ اهتمالصحيفة  وضرور  متابعته لألحدا  اليومية المحلية والدوليــة  فضــالً عــن 

إبــراز الخلفيــة التاريخيــة لألحــدا  بالقضــايا التــى ت ــم الــرأى العــام  والعمــل علــى 

لغــة ســ لة  استخداموالقضايا التى يتناول ا بالشرح والتحليل  مع العمل على ضرور  

بــالحجج المنطقيــة  الســتعانةبسيطة وأسلوب واضــح للوصــول إلــى أقنــا  الجماهيرو

 والدلة الكافية . 

 المقال التحليلى : •

اً  وهــو يقــوم علــى التحليــل فنون المقال الصــحفى وأكثرهــا تــأثير  ابرزوهو  

ــائع  العميــق لألحــدا  والقضــايا والظــواهر التــى تشــغل الــرأى العــام  ويتنــاول الوق

بالتفصيل ويربط بين ا وبين غيرهــا مــن الوقــائع التــى تمــس مــن قريــب أو بعيــد  ثــم 

 اا .اتجاهيستنبط من ا ما يراه من آراء و

أو شــرح الوقــائع   ول يقتصر المقال التحليلــى علــى تفســير أحــدا  الماضــى

المعاصر  فحسب وإنما يربط بين الثنين ليستنتج أحدا  المســتقبل  لنــه يقــوم علــى 



 

- 227 - 

التحليل العميق والمدروس لألحدا   ف و غالباً ما يكون أسبوعياً ولو كــان ينشــر فــى 

 صحيفة يومية . 

مــن أهم ــا عــر    بعـدة وظـائف هامـة فـى المجتمـ ويقوم المقال التحليلى  

دا  الجارية والكشف عن أبعادها ودللت ا  مع مناقشــة وطــرح القضــايا وتحليل الح

  القــراء علــى ف م ــا أعدوالظواهر التى تشغل الرأى العــام المحلــى أو الــدولى ومســ 

السائد  فى المجتمع  وطــرح وج ــاا   التجاهااومتابعت ا  والتعبير عن السياساا و

تصــدر ب ــا الصــحيفة  وقــد يتســع فى الدولــة التــى  الجتماعيةنظر القوى السياسية و

المجال أمام كتاب المقال التحليلى شأن م شــأن كتــاب العمــود الصــحفى للخــو  فــى 

ى من سياسة واقتصاد وأجتما  وثقافة وفكر  ولكنه قد اإلنسانمختلف مجالا النشاط 

ــن مقـــالا  ــا يكتـــب مـ ــة مـ ــتحواذ علـــى غالبيـ ــاط السياســـى بالسـ ــرد النشـ  ينفـ

 تحليلية . 

أن يكون كاتب المقال التحليلى من كتاب الجريد  ذات ا بــل يمكــن   وال يشترط

بكتــاب وصــحفيين وأســاتذ  الجامعــاا ومتخصصــين فــى مجــالا مختلفــة   الستعانة

 لتقديم تحليالا شاملة وعميقة حول الحدا  والموضوعاا المختلفة.

 المقال النقدى : •

الفنى والدبــى  تاجنيقوم المقال النقدى على عر  وتفسير وتحليل وتقييم اإل 

ما يقرأه أو  اختيارته فى أعدومس  نتاجتوعية القراء بأهمية هذا اإل   أجلوالعلمى  من  

بأنواعه المختلفة الذى يتدفق كل يوم   نتاجيشاهده أو يسمعه من هذا الكم ال ائل من اإل 

 سواء على المستوى المحلى أو المستوى الدولى . 

ى والــذى اإلنســانلتشمل غالبية النشــاط    قدىالمقال الن  اماهتموتتس  مجاالت   

المســرحى ســواء كــان  نتــاجقد يتضمن القص  والرواياا والشــعار والغــانى واإل 

ــى المســرح واإل إنتاجــ  ــاجاً مطبوعــاً أومعروضــاً عل ــاجالســينمائى واإل  نت  اإلذاعــى نت
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والتليفزيونى من مسلسالا وأغانى وبرامج متنوعة  فضالً عن الفنون التشــكيلية مــن 

العلمــى ممــثالً فــى الم لفــاا والكتــب   نتــاجرسوم وصور ونحا وغيرها . كــذلك اإل 

 الجديد  والبحا  والدراساا فى مختلف العلوم . 

كعــر  وشــرح وتفســير  بوظـائف عديـدةويقوم المقال النقدى فى الصــحافة  

وتحليل العمال  وتقييم شكل ومضمون العمل الفنى والدبى والعلمى  وذلك بالكشف 

 اختيارجوانبه اإليجابية والسلبية  كذلك العمل على إرشاد القارئ ومعاونته على عن  

أفضل العمال ذاا المستوى الرفيع والكشف عن آثار ونتائج العمــل علــى الجم ــور 

 المتلقى . 

أن يكون متخصصا فى المجــال أو العمــل الــذى   الصحفى كاتب المقالوعلى   

يبعد كل البعد عن الذاتية والهواء   عياَ فى النقديقوم بنقده  وأن يكون محايداَ وموضو

للحفاظ على ثقة قرائه فيه ومصداقية مقالــه لــدي م ولبــد   نتاجالشخصية فى تقييمه لإل

أن يعتمد على أسلوب الوضوح وأل يلجأ إلى الساليب الرمزية  لن ا أساليب لم يعد 

عقد  التى تدخل القارئ فــى القارئ فى حاجة إلي ا  فال ضرور  لألساليب الرمزية الم

 متاهاا التفسير والتأويل وإعطاء الشياء أبعاد غير أبعادها الحقيقية .

 العمـود الصحفـى :  (5)

مسـاحة وهــو عبــار  عــن   العمود الصحفى هو فن من فنون الكتابة الصحفية

محــدودة مــ  الجريــدة أوالمجلــة تضــعه الصــحيفة تحــت تصــرف أحــد كبــار الكتــاب 

عبرمن خاللــه عــن أرائــه وخــواطره وأفكــاره وانطباعاتــه ووج ــة ي   والصحفيي  بها

ــة  ــف القضــايا والموضــوعاا الجاري ــاقش مختل نظــره تجــاه الحــدا  المحيطــة وين

 والمشاكل المثار  فى المجتمع.

حيــ  يعبــر   نوعـاً مـ  أنـواع المقـاالت الصـحفيةوتمثل العمد  الصحفية   

عين وقــد يمــزج الكاتــب أحيانــاً العمود عن حدي  شخصى يومى أو أسبوعى لكاتب م

عمــوده بــالت كم والســخرية  حيــ  يكتــب علــى ســجيته مســتعيناً فــى ذلــك بعــدد مــن 



 

- 229 - 

الموضوعاا الكثر صــلة بــالمجتمع  لضــمان قــو    اختيارالقتباساا  لذا عليه دائماً  

 تأثيره على جم ور القراء .

 ياهم ولن العمود الصحفى يقدم لكبــر عــدد ممكــن مــن القــراء ويعــالج قضــا

المتعدد   ويخلق جواً من اللفة والحب بين الصحيفة وكاتبه من ج ــة  وبــين القــارئ 

من قبــل الكاتــب  الحفاظ على المواعيد محترماً من ج ة أخرى لذا فالبد من أن يكون 

 ومن قبل الصحيفة .

الــذى عــاد  العمود الصحفى م  شكل التكوي  الفنى للمطبوعـة    اسمويشتق  

ويكتــب العمــود  د  وفق التخريط العمودى للصفحاا موعة أعمما يكون فى شكل مج

فى إحدى صفحاا الجريد  أوالمجلة وليس شــرطاً أن يكــون فــى صــفحة معينــة دون 

غيرها  فقد يكتب فــى جميــع الصــفحاا بدايــة مــن الصــفحة الولــى وحتــى الصــفحة 

 الخير  .

صـحيفة وينشـر مكانـاً نابتـاً ال يتىيـر فـى ال  وغالباً ما يحتل العمود الصــحفى

قد يكون كل يــوم أو كــل أســبو  .ولبــد أن تحت عنوا  نابت ويظهر فى موعد نابت 

يحمل العمود الصــحفى توقيــع كاتبــه ولــيس مــن الضــرورى أن يلتــزم كاتــب العمــود 

الصحفى بسياسة الصحيفة  وأن كــان مــن المتعــارف عليــه أل يكــون معارضــاً ل ــذه 

 السياسة . 

 افتتاحيــةلموضــو  واحــد عــاد  مــا يكــون   ىعمود الصفحة األولـويخص    

للعدد  تعكس رأى الصــحيفة فــى قضــية أو موقــف مــا ويرشــح لــه أحــد الشخصــياا 

الخاصة بالصحيفة أو عمــود  الفتتاحيةالقيادية فى الصحيفة لكتابته  ونادراً أن تكتب 

أن  اعتبــارالصفحة الولى من قبل أحد المحررين الجدد أو غير ذوى الخبــر   علــى 

تراعى فى كتابت ا مجموعة ظروف تتعلق بالموقف العام وسياسة الصحيفة  فتتاحيةال 

 وأهداف ا .
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ف ى تختلف من صفحة لخرى  ومن موضو    أعمدة الصفحات الداخليةأما  

لخــر  ومــن كاتــب لخــر  فأعمــد  صــفحاا المنوعــاا الفنيــة والدبيــة والرياضــية 

س طبيعيــين يعبــرون في ــا عــن آرائ ــم مثالً تكتــب مــن أنــا  القتصاديةو  الجتماعيةو

الشخصية فى الموضو  الذى يتم تناوله  وكأنه حدي  شخصى يقدم فى شكل صحفى 

سواء كان ذلك يومى أو أسبوعى وفقاً للصحيفة ذات ــا وسياســت ا فــى توزيــع وتنويــع 

 الصفحاا  ووفقاً لرتباطاا كتاب العمد  . 

التــى يطرق ــا  الموضـوعاتالمجـاالت أو وليسا هناك حــدود أو قيــود علــى 

كاتب العمود الصحفى  ولكن الزاوية التى يتناول ب ا كاتب العمود الصحفى مثل هذه 

القضايا تختلف عن الزاوية التى يتناول ا ب ا كتاب المقال الفتتاحى أو كتاب الخبــار 

فكاتب العمود الصــحفى مــن الضــرورى أن ي ــتم يقاا أو التقارير الصحفية .التحقأو  

ء تناوله هذه القضايا بالتركيز على كل ما ي م القراء وأن يخاطب مشاعرهم بحي  أثنا

 يخرج من تناوله لمثل هذه الموضوعاا بالعبر  والموعظة . 

ــر عــدد ممكــن مــن الخــدماا الصــحفية فــى أقــل مســاحة   ويقــدم العمــود أكب

 إلــى عــدد غيــر محــدود مــن جم ــورويحمل دائما رأياً ممكنة من الحرف والسطور  

القراء  والرأى كلما كان مركزاً واضحاً كان أكثر أقناعاً للمحــاور وكانــا المحــاور  

 ذاا فائد  ترج أما اإلطالة فى إيصال الرأى فتفقد للعمود وصاحبه أهميته . 

يكتب ب ا تميزها عن بقية الفنــون الصــحفية الخــرى  فالبــد أن لىة    وللعمود

ــد الكاتــ  ــة  وأن يبتع ــة مف وم ــة سلس ــون بلغ ــور يك ــة والص ــاظ المعجمي ــن اللف ب ع

 والتركيباا اللغوية المعقد  والغربية  وأن يبتعد عن التعالى فى الطرح والتناول .

الذى يتميز بــه الســلوب الدبــى   جمال األسلوبولبد أن يتوافر فى العمود الصحفى  

بيــة  الموســيقى اللفظيــة أو الخيلــة الد  استخداموأن يعتنى الكاتب بألفاظه عن طريق  
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ولكن بشرط أل يغرق كاتب العمود فى ذلك علــى نحــو يفقــد عمــود صــفته الصــحفية 

 ومن ا :  بخصائص عديدةويصبح أدباً خالصاً . ويتميز العمود الصحفى 

 وجود عالقة حميمة بين الكاتب والقراء .  -

 التعبيرعن التجربة الذاتية للكاتب . -

 ا وبــين جمــال اللغــة الجمع بين بساطة اللغــة الصــحفية وســ ولت ا ووضــوح -

 الدبية . 

  الذهبية فى الصحافة وم داها كيفية نجاح الكاتب فــى توصــيل أعدتطبيق الق -

 أكبر قدرمن المعانى والمعلوماا فى أقل قدر ممكن من اللفاظ  والكلماا.   

 الحديـث الصحفـى :   (6)

الحـوار بـي  الصـحفى وشخصـية مـ    الحدي  الصحفى هــو فــن يقــوم علــى 

وهو حوار يســت دف الحصــول علــى أخبــار ومعلومــاا جديــد  أوشــرح  الشخصيات  

وج ة نظر معينة أو تصوير جوانب طريفة ومســلية فــى حيــا  هــذه الشخصــية  وقــد 

يجــرى الحــدي  الصــحفى مــع شــخ  واحــد  وهــو الشــكل الغالــب علــى الحاديــ  

 ستفتاء الصحفى . مع عد  أشخا  كما هو المر فى ال الصحفية  و قد يجرى 

ولكن هذا ل يمنع من أن يكــون أدا    هو ف  مستقل بذاته    حدي  الصحفىوال

للحصول على خبر صحفى أو أن يكــون جــزء مــن تحقيــق صــحفى فالحصــول علــى 

الغالبية العظمى من الخبار يتم عن طريق المقابالا الصحفية مــن مصــادر الخبــار 

مقابلــة للحصــول ولكن هناك فرق بين أجراء مقابلة للحصول على خبر وبين إجــراء 

 على حدي  صحفى . 

كالخبار التى ينتقل إلي ا الصحفى  والينتقل  الحديث الصحفى للى الصحفيي 

يكون هنا إلى الحدي  عن لسان المتحد  فى وجه من أوجه   نتقالأو تنتقل إليه  بل ال 
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الحيا  التى تخ  أغلب الفراد  وعلى الصحفى أن يختار الوجــوه التــى ينتقــل إلي ــا 

هنــا المفاضــلة أو المجاملــة  ولكنــه  الختيــارجرى مع ا الحدي   وليس المقصود بوي

الصحفى الواعى والمدرك لقدراا المتحد  وإمكاناتــه علــى العطــاء وعلــى   الختيار

يــاً ناجحــاً إعالمالحدي  الجيد وعلى المعلومة المثير  التى تجعل مــن الحــدي  عمــالً  

ء والمتتبعــين  بمــا يمتــاز بــه الحــدي  مــن وتساهم فى شد أكبر قدر ممكــن مــن القــرا

معلوماا متميز  وطريفة وجاد  ذاا مردود عال على الصحفى والصــحيفة والقــراء 

 بوجه عام.

ف ذه خاصية يتمتع ب ا الصحفى من خــالل   كيفية التناول ولجراء الحديثأما  

لــذى ثقافته الواسعة وحضوره المستمر أثناء المقابلــة  وأن يكــون دارســاً للموضــو  ا

سيجرى فيه حديثه دراسة وافية ملماً بكل دقائقه وأجزائه  وذلك من خــالل جمــع كــل 

المعلوماا وتمحيص ا ومقارنت ا بمعلوماا مماثلة  حتى ل يفاجأ مــن طــرف محدثــه 

بمعلوماا قد تجعله فى موقف ضعيف ينعكس على عمله ونجاحه  فمن الالئق أن يتم 

تحدد الخطوط العامة للحدي   حتــى يمكــن   اتفاق مسبق بين الصحفى والمتحد  وأن

المتحد  من تجميع معلوماته والرجو  إلى بع  المصادر التى قد تعينه على توفير 

 ية يمكن أن تكون عمالً صحفياً فى شكل حدي  مقنع . إعالمماد  

بــأكثر مــن ج ــة ل ــا عالقــة مباشــر  أو غيــر   تصالال وعلى الصحفى أيضاً   

ريد إجراء الحدي  فيه أو بالمتحد  لجمع أكبر قدر ممكــن مباشر  بالموضو  الذى ي

ه علــى تأديــة عملــه بشــكل نــاجح  وأن يطلــع أيضــاً علــى أعدمن المعلوماا التى تســ 

ه أعدالصحف والمجالا والبحو  والدراساا والمراجع الخرى  ليكون حصيلة تســ 

ومــاا على إجراء الحدي  بس ولة ويسر  بل يفتر  أن يتمكن من معرفــة كــل المعل

 حتى يكاد يكون فى مستوى إلمام وإدراك المتحد  ذاته .
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الذى يرافق الصحفى فى إجراء مثل هذه المقابالا المصور الصحفى كما أن  

الصحفية يفتر  أن يكون فى مستوى وعى وإدراك الصحفى الذى يجــرى الحــدي  

الذى بدأ إن لم يكن الصحفى هو المصور الذى يستطيع أن يدرك البعاد الفنية للعمل 

 فيه . 

والعمل فى مجالا الحادي  الصحفية وتحديداً فى مجال المقابالا ل يحتاج 

حتــى يخــرج   يحتـاج للـى صـحفى موهـوبلصحفى يملك أداه فنية وحسب بقــدر مــا 

الحدي  صحيحاً وفق المقاييس الفنية للعمل الصحفى  وســليما مــن ناحيــة المضــمون 

لمفاجأ  والتألق  وهذه أمور تحددها موهبة الصحفى وا  اإلثار والروح اإلبداعية يتمتع  

  وأستعداده أكثر مما تحددها امكاناته الفنية من الناحية الم نية فى تقنية الصحافة . 

وتتنو  فيما بين ا فى أهداف ا   أنواع األحاديث الصحفية فى الصحيفةوتختلف  

 ووظائف ا على هذا النحو : 

 ث الخبرى ( :حديث المعلومات واألخبار ) الحدي •

وهو حدي  ي دف بالدرجة الولى الحصول على أخبار ومعلوماا أو بياناا 

جديــد  عــن وقــائع وأحــدا  أو سياســاا و بــرامج أوقــوانين جديــد  ف ــذا النــو  مــن 

ه بالمعلومــاا امــ اهتمل ي تم بشخصــية المتحــد  قــدر    اإلخباريةالحادي  الصحفية  

مصدر المعلومة أوالخبر.لذا لبــد فــى هــذا والخبار التى يصرح ب ا خالل المتحد   

النو  من الحادي  إجراء الحدي  مع المسئولين مصادر الحدا  والخبار لضــمان 

 مصداقية الحدي  وما يتضمنه من أخبار ومعلوماا . 

 حديث الرأى : •

وج ة نظر شخصــية مــا فــى قضــية مــا ت ــم  استعرا  وهو حدي  يست دف 

و سياسى أو أديــب  وفــى هــذا النــو  مــن الحاديــ  القراء كإجراء حدي  مع مفكر أ
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إلى أراء الشــخ  الــذى يجــرى معــه الحــدي  أكثــر مــن  امهتمالصحفية ينصرف ال 

بشخص وتتساوى هنا جميع الراءفليس هناك فرق بــين رأى رجــل الشــار    امهتمال 

 والمسئول لنه ببساطة هو تعبير عن رأى صاحبه .

  متعة( :حديث  الشخصية )حديث التسلية وال •

ويست دف ها النو  من الحادي  الصحفية البح  فــى حيــا  الشــخ  الــذى 

الجوانــب فــى شخصــيته وطموحاتــه  ابــرزيجرى معه الحدي   نشأته وتاريخ حياته و

ففى هذا النو  تكون الشخصية التى يجرى مع ا الحدي  هو موضو  الحــدي  نفســه  

بأخبــاره أو  امهتمــ بــر مــن ال ينصرف هنا إلــى شخصــية المتحــد  أك  امهتمأى أن ال 

بأرائه  ويندرج تحا هذا النو  من الحاديــ  الصــحفية الحاديــ  التــى تجــرى مــع 

 كبار نجوم السينما والمسرح والفن والرياضة ونجوم المجتمع . 

 المؤتمـر الصحفـى :  (7)

الم تمر الصحفى هو شكل من أشــكال الحــدي  الصــحفى  وهــو عبــار  عــن  

خصياا ال امة فى حضور أكثر من صحفى  لشرح سياســة حدي  تدلى به إحدى الش

بأخبار تمس حــدثاً   الدلءمعينة أومناقشة قضية ما ت م الرأى العام المحلى الدولى أو

 من الحدا  ال امة . 

حــين   يعقدها كبار المسئولي  أو الوزراء أو الرؤساءوالم تمراا الصحفية   

ام أكبر عدد ممكن من الصحفيين لكى ة لشرح سياسة معينة أمأجلتكون هناك حاجة ع

 تصل حقائق الموضو  إلى نسبة كبير  من الرأى العام الذى تخاطبه الصحف . 

فــى حالــة صــعوبة قيــام المســئول  وتظهر الحاجة للى عقد المؤتمر الصـحفى 

بمقابلة كل صحفى على حد . حي  ل يتمكن من مقابلة كل الصحفيين الــذين يطلبــون 
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اء أحادي  صحفية خاصة لصحف م حــول موضــو  واحــد عندئــذ تحديد مواعيد إلجر

 يكون الم تمر الصحفى هو الحل البديل .

ويأخذ غالبا شكل حــوار يجــرى بــين الصــحفيين والشخصــية المســئولة التــى 

تدعو للم تمر الصحفى وعاد  يبدأ الم تمر بكلمة أو بيان يلقيه المسئول  تعقبه مناقشة 

 على كل السئلة التى يوج ون ا إليه .بينه وبين الصحفيين حي  يرد 

اد المســبق عــدللمــ تمر عــن طريــق ال يسـتعد الصـحفى    ومن الضرورى أن 

للحدي   بجمع أكبر قدر من المعلوماا والبيانــاا عــن موضــو  المــ تمر الصــحفى 

وشخصية المتحد   كما عليه أن يذهب إلى الم تمر وفى ذهنه خــط مميــز أو زاويــة 

لمر الذى يجعل الم تمر الصــحفى يظ ــر فــى كــل صــحيفة محدد  للموضو   وهو ا

الزاوية التى يتناول من ا  ختالفوهو يأخذ شكالً مختلفاً عنه فى الصحيفة الخرى  ل 

 كل محرر الم تمر الصحفى . 

 الحملـة الصحفيـة : (8)

 استخدامف  الحملة الصحفية ليسا فناً من فنون التحرير الصحفى  وإنما هى  

فقــد  ه أجلـت مـ  أعـدالمختلفة وتوظيفها لخدمة موضوع الحملـة الـذى هذه الفنو   

تبدأ الحملة الصحفية بخبرثم تتطورإلى تقرير ثم إلى تحقيــق  وقــد يجــذب الموضــو  

 عـــدداً مـــن كتـــاب المقـــالا فـــى الصـــحيفة فيتحـــول الموضـــو  إلـــى حملـــة 

إنمــا  فــن صحفية  وهوعندما يتحول إلــى حملــة صــحفية ل يصــبح فنــاً قائمــاً بذاتــه و

 توظيف فنون التحريرالمختلفة . 

الجيــد لفنــو   ســتخدامشــكل مــ  أشــكال االفالحملــة الصــحفية ليســا ســوى  

وعلى هذا الساس فالحملة قد تأخذ شــكل الخبــار الصــحفية  وقــد   التحرير الصحفى  

يقــاا الصــحفية أو المقــالا التحقتأخــذ شــكل الحاديــ  الصــحفية  وقــد تأخــذ شــكل 
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كل ا معاً  وقــد تضــم أيضــاً  الشكالتقارير الصحفية  بل وقد تأخذ هذه الصحفية أو ال

 الرسوم والصورالفوتوغرافية والكاريكاتير وبقية الفنون الصحفية الخرى . 

إلى تعبئة الرأى العام لسياسة معينة أو فكر  معينــة   وتهدف الحملة الصحفية 

محاربة الفساد فــى المجتمــع  أجلأو تعبئته ضد هذه السياسة أو ضد هذا القانون  من 

 المختلفة .  النحرافوكافة ألوان 

 :  نوعا  م  الحمالت الصحفيةويوجد  

 الحملة الصحفية المخططة : •

وهى الحملة التى يخطط ل ا ج از التحرير فى الصحيفة  ويشترك في ا أكبر 

 عدد من محررى وكتاب الصحيفة  وتدعم بالوثــائق والدلــة والممارســاا والبحــا  

ــحيفة ال  ــتكمل الصــــ ــد أن أن تســــ ــة إل بعــــ ــذه الحملــــ ــدأ هــــ ــدول تبــــ  اد عــــ

 الكامل ل ا .

 الحملة  الصحفية المفاجئة : •

اد مسبق والتى تفرض ا تطوراا الحدا  فى عدإهى الحملة التى تقوم بدون 

المجتمع  فقد ينشر خبر صغير تمسك الجريد  بأحد خيوطه وتظل تتابعه فى مجموعة 

 لية حتى ينفجر الموضو  فى حملة صحفية ت ز المجتمع كله .من الخبار المتتا

 الصحفـى :  عال اإل (9)   

الصحفى مدارسه فى النشر والتى تختلف بطبيعة الحال عــن الخبــر   عالنلإل

بــالخط  اإلثــار أســلوب  اســتخداميق  حي  يركــز عــاد  علــى التحقوالمقال والعمود و

علمــاً  عــالناإل المتتبعين  لنــه كمــا أصــبح لشد انتباه عدد كبير من القراء  والصور   

ه فى الصحف كذلك أصبح من أحــد فــرو   إخراجه وتحريره واستخداموصناعة فأن  

والذى بدورهما يساهمان فــى نجــاح أو طمــس  معاالصحفى    اإلخراجفنون التحرير و
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من على الجريد   أو على أقل تقدير ل يجعله يــ دى الم مــة التــى نشــر مــن   عالناإل 

 .  اأجل

على أنــه فــن إغــراء الفــراد علــى الســلوك بطريقــة   عال اإلويعرف البعض  

ت ــدف إلــى التــأثير مــن   اتصــالمعينة  فى حين يعرفه البع  اآلخر على أنه عملية  

وسيلة غيــر شخصــية لتقــديم  عالناإل البائع إلى المشترى على أساس غير شخصى  ف

 قابل أجر مدفو  . الفكار أو السلع أو الخدماا بواسطة ج ة معلومة وم

 بأربعة خصائص هى :   عال اإلويتميز  

بين المعلن والجم ور بطريقة غيــر  تصالال حي  يتم   جهود غير شخصية : -

 الجريد  أوالمجلة .  استخداممباشر  ب

عن الدعاية التى قــد ل  عالناإل وهذا ما يميز   يدف  عنه أجر محدد :  عال اإل -

  ماَ من مصادر تمويل الصحيفة . يدفع عن ا مقابللذا يعتبر مصدراَ م

وإنمــا  ه فى الصحف على عرض وتـروي  السـل  فقـط :استخدامال يقتصر    -

  يشمل كذلك ترويج الفكار والقيم والخدماا .

ويعتبــر هــو   عــالناإل الــذى يقــوم بــدفع ثمــن   فصاأ ع  شخصية المعل :اال -

 مصدره .

 ها على هذا النحو:على الصفحة حسب الهدف م  نشر  عالناتاإلوتختلف أنواع  

 :  اإلخبارى  عال اإل •

ويتعلق بالسلع أو الخدماا أو الفكار أو المنشآا المعروفة للجم ور  والتى 

فى اخبار  عالناإل ل يعرف الناس حقائق كافية عن ا  وتتلخ  وظيفة هذا النو  من 

القراء بالمعلوماا التى تيسر له الحصــول علــى الشــئ المعلــن عنــه بأقــل ج ــد وفــى 

 صر وقا وبأقل نفقاا . أق
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  التذكيرى :  عال اإل •

هو ذلك الذى يتعلق بسلع أو خدماا أو أفكار معروفة طبيعت ــا وخصائصــ ا 

 للجم ور مسبقاً بقصد التذكير ب ا ومحاربة عاد  النسيان لدى الفراد . 

  التعليمى :  عال اإل •

وجــود فــى الذى يتعلق بتسويق السلع الجديد  التى لم يسبق ل ا   عالناإل وهو  

 اســتخدامااالسوق من قبل أوالسلع القديمة المعروفة التى ظ را ل ا أســتعمالا أو 

هــو أن يعلــم  عــالناإل جديــد  لــم تكــن معروفــة للمســت لكين ووظيفــة هــذا النــو  مــن 

الجم ــور خصــائ  الســلعة الجديــد  أو مــا يج لــه مــن الخصــائ  الجديــد  للســلعة 

 المعروفة . 

  ى :عالماإل  عال اإل •

الذى يعمل على تقوية صناعة مــا أو نــو  معــين مــن الســلع والخــدماا  وهو  

وذلك بتقديم بياناا للجم ور ي دى نشرها بين أفراده إلــى تقويــة الصــلة بيــن م وبــين 

المنتج  وكذلك يعمل على تصحيح الفكار الخاطئة التى تولدا فــى أذهــان الجم ــور 

 من السلع والخدماا .  ويعمل على تقوية وبع  الثقة فيما يتعلق بنو  معين

  التنافسى :  عال اإل •

ويتعلق بالسلع أو الخدماا ذاا المركز القوى فى السوق  والتى قــد ظ ــرا 

منتجاا أخرى منافسة ل ا  وكذلك السلع والخدماا الجديد  التى تنافس سلع وخدماا 

 معروفة فى السوق وتعمل على أن تحل محل ا . 

طبيعت ا  التحريرية إلــى أربعــة أنــوا    الصحفية من حي   عالناااإل وتنقسم  

 رئيسية هى:
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 :األبواب النابتة   -1

التى تنشر فى الجريد  يوميا و يتوقع ا القارئ و يقرأها كلما  عالناااإل وهى  

 قام بشراء الصحيفة ومن أهم ا :

 المبوبة : عالناتاإلأ ( 

عــن   عــالناإل علــى بعــ  الخــدماا المختلفــة مثــل    عالناااإل وتنطوى هذه  

ذاا الصــفة  عالنــاااإل طلــب التوظيــف و  إعالنــاالســياراا و الخــدماا الفنيــة و ا

عــن تــأجير   عــالناإل التجارية مثل الممارســاا و العطــاءاا و المناقصــاا و كــذلك  

 بع  الشياء أو بيع العقاراا وغيرها.

 ب( األدلة :

وتعتبر هذه الدلة ثابتة يطلع علي ــا القــراء مثــل دليــل الصــحة والجمــال فــى 

ريد  أخبار اليوم المصرية ,و دليل السينما و المسارح فى الجرائد المختلفة وغيرها ج

. 

 الوفاة :  لعالناتج( 

عــن إجتماعيــاا حزينــة مثــل الوفيــاا أو التعــازى فــى   إعالنااوهى تنشر  

 بع  الفراد .

 جتماعيا ت:اال لعالناتد ( 

ســار  كأخبــار وهى على عكس النو  السابق ف ى تحمل العديد من الخبار ال

الزفــاف والخطبــة والنجــاح والحصــول علــى الــدرجاا العلميــة كمــا تتضــمن بعــ  

 ة ندواا ثقافية و سياسية معينة .اقامعن  عالناااإل 

 : التحريرية  عالناتاإل -2
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وهى تتخذ شكل مقالا أوأخبار صحفية معينــة أو تحقيقــاا صــحفية بحيــ  

شــكل تحقيــق  عالنــاااإل   تتخــذ هــذه توحى للقارئ بأن ا ماد  تحريرية معينة ,و عاد

إلى  اإلشار صحفى عن الشركة ومنتجات ا و ميزانيت ا و يقوم المعلن من خالل ذلك ب

 منتجاا الشركة ضمن الماد  التحريرية .

 : المساحة لعالنات-3

التى تنشر على جانب الصفحة فى الجريــد  و يــتم  عالناااإل ويقصد ب ا تلك 

 عالنــاااإل طريــق الســنتيميترمالعمود و نجــد أن هــذه في ــا عــن   عــالناإل تحديد حجم  

عند  عالناااإل توضع بجانب المواد التحريرية المختلفة ومن ثم فإن القارئ يقرأ هذه 

فــى البــواب الثابتــة  عالناااإل قراءته للموضوعاا المختلفة و هى بذلك تختلف عن 

 وهى التى يبح  عن ا القارئ بنفسه.

 : المجمعة عالناتاإل-4

يــة لــدى عالماإل التــى ل تنشــرتنفيذا للخطــة   عالنــاااإل ذلك  النو  من    وهى

فى الصحيفة و المجلة بوضع فكرته عن طريــق   عالناااإل المعلن , ولكن تقوم أدار   

مرتبطة ب ــذه الموضــوعاا و   إعالنااالبح  عن موضوعاا معينة  وتوضع مع ا  

ــوم أدار   ــاااإل تقــــ ــذه  عالنــــ ــويق هــــ ــاااإل بتســــ ــرك عالنــــ ــى الشــــ  اا إلــــ

 المختلفة .

 :    وهناك عد  أشكال من هذا النو  وتتمثل فيما يلى

 أ ( الصفحات الخاصة :

ــي  صــفحاا لإل ــى تخص ــل ف ــااوتتمث ــداا  عالن ــار  أو الوح ــن المع ع

 الرياضية أو الشركاا الكبرى أو المناسباا القومية و الدينية .

 ب( المالحق :



 

- 241 - 

و ذلك عن طريــق  وهى ل تخرج عن كون ا صفحاا خاصة و لكن ا موسعة

موضو  معين ومحاولة تجميع عدد كبيــر مــن الشــركاا المعنيــة والمرتبطــة   اختيار

 بمجال عمل ا بموضو  الصفحة.

 اد الخاصة :عدج ( األ

وتخت  بموضو  معين و لكن تأخذ عدد كبير من الصفحاا تزيد عن عــدد 

د  أو المجلة  ا و تطبع منفصلة عن الجرياسمصفحاا الجريد  أو المجلة التى تحمل  

, و في ا يشترك عدد من المعلنين حول فكر  معينة تحقق هدفا معينا يشترك فيــه كــل 

على  عالناااإل السلع المعلن عن ا أو المنشأا التى تنتج هذه السلع و قد تعر  هذه 

أكثر من عدد فى الصحيفة على أيام و فتراا مختلفــة وأن كــان يجمع ــا فــى الن ايــة 

مســبوقة ل   إعالنــااالتى تسمي ا جريــد  الهــرام )  عالناااإل ك  واحد .و هى تل  إطار

 إعالنــاالو تســمي ا جريــد  الجم وريــة )عالنــاااإل وتسمي ا جريــد  الخبار)أخبــار  

 متنوعةل. إعالنااصغير لو تسمي ا جريد  الوفد )

 ى داخـل الصـحيفة عالنـاإلعلـى لحـداث األنـر  أعدوم  أهم العوامل التى تسـ

على القــارئ  اللحاحنحو يعمل على تثبيا الرسالة و يساهم فى  على  عالناإل تكرار  

ة الفرصــة أتاحــ إلى أن يدفعه لتقبل الفكر  المعلن عن ا  مع العمل على المساهمة فــى 

الصــحفية التــى يتكــرر نشــرها ممــا  عالناااإل لعدد جديد من الجم ور لألطال  على 

وضرور  مراعا    عالناإل شر ية ناستمرار  المتأثرين ب ا  فضالً عن أعديوسع من ق

 الوقا المالئم لنشره لضمان نجاحه . 
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 الصحفى اإلخراجماهية   -

 وأسسه الصحفى اإلخراجأهداف  -

 الصحفى اإلخراجالعوامل الم ثر  فى   -

 الصحفـى اإلخراجوظائف  -

 العمد  الصحفية -
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 تمهيـــد : 

الصــحفى أشــمل ممــا ورد فــى عــدد مــن   اإلخــراجيرى الكثيرون أن مف ــوم  

الكتاباا على أنه مقابل لمف وم التيبوغرافيا  حي  تربط بع  الدراســاا بــين هــذين 

اد الوحــداا أعــدد هــو المصطلحين دائماً  وتعامل ما على أن ما يشيران إلى شئ واحــ 

الطباعية وتوزيع ا على الصفحاا  فى حين ترى كتاباا أخرى أن ما شيئان مختلفان  

حي  أن التيبوغرافيا هى علم وفن ال يئاا المطبوعة  ويقصد ب ا الوحداا الطباعية 

التى تتكون من العناصر الطباعيــة المختلفــة  كــالحروف بمختلــف أشــكال ا وأنواع ــا 

وحروف المتن وحروف العناوين وأنواع ا وبمختلف أشكال ا وأنواع ا  ا  استخداماتو

إلــى الصــور  الظليــة  ةأضــاف ا وخطــوط يدويــة وخطــوط آليــة إنتاجوبمختلف طرق 

 اا .  طاروالخطية وعناصر الفصل مثل الجداول والفواصل واإل 

 الصحفى :  اإلخراجماهية 

من تحريــر المــواد  اءالنت الصحفى هوعمل متكامل يبدأ دوره عند   اإلخراج

الصحيفة  وهى   إنتاجالصحفى إحدى خطواا    اإلخراجالصحفية المراد نشرها ويمثل 

الخطو  ذاا العالقة بالشكل الذى تظ ر فيه الصحيفة لقرائ ا  معبر  عــن المضــمون 

الذى تشتمل عليه ومتأثر  بمعطياته وذلك من حي  العناصر الطباعية المستخدمة فى 

 باعية المنشور  وتوزيع هذه الوحداا على صفحاا الصحيفة . بناء الوحداا الط

ف نــاك مــن  وكونه علم أم فـ الصحفى    اإلخراجويتساءل البع  عن ماهية  

يروا أنه علم وآخرين يرونه فن فمن يرى أنه علم يستند فى ذلك على وجود نظرياا 

ــم بعــ  جوانــب عمليــة  مثــل حركــة العــين وفســيولوجية القــراء   اإلخــراجتحك

اصــة بالوحــداا التبوغرافيــة ذات ــا ، ومــن سيكولوجية اللوان وبع  العناصر الخو
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فن من منظور أنه يعطى الفرصة للمخرج أن يوظف الدواا التبوغرافية   يرى كونه

 بشكل مميز وجمالى وفنى وجذاب يشد قارئ الصحيفة أو المجلة . 

ا ف ــى الصــحفى تشــمل كــل هــذ اإلخــراجويمكن القول بوجه عــام أن عمليــة 

بمثابة تصميم وتخطيط وتوضيب ورسم للصفحاا المختلفة للصــحيفة  وتحديــد نــو  

الورق وحجــم الصــفحاا وحــروف الطباعــة مــن حيــ  حجم ــا ونوع ــا  والصــور  

 ومكونات ا . 

عملية تصميم وتنسيق وتوضيب صفحات الصحيفة   بشكل عام هو  اإلخراجو

وتحديــد الشــكل أو الحيــز الــذى الموضوعاا  اختيار) جريد  أو مجلة ل ويشمل ذلك 

سوف تظ ر فيه وحجم ونو  العناوين والمــتن والصــور والرســوم المناســبة وعالقــة 

 هذه العناصر ببعض ا البع  . 

ــن  ــرتبط ف ــادى  أى  اإلخــراجوي ــة بجســم ا الم ــد  أو المجل ــحفى للجري الص

ر بيضـاء نالنة فئات أو هيئات غيـبالسطح الورقية المتعدد  البيضاء الفارغة وعلي ا 

الفوتوغرافيــة  بأنماط ــا  المتنوعــة  حروف الطباعة بأشكال ا المختلفة  والصور  هـى

وتوزيــع هــذه ال يئــاا أو الوحــداا  والفواصل والعالماا وما إلــى ذلــك ،والخطوط  

الثالثة التيبوغرافية على ورق الصــحيفة والتخطــيط لظ ورهــا وإبرازهــا يســمى فــن 

 . اإلخراج

يبــوغرافى علــى الجريــد  أو المجلــة  لهــداف معينــة  وي دف هذا التوزيــع الت

الصــحفى مــن قيــود العمــد  وأغــالل الخطــوط  اإلخــراجولسيما بعد أن تحــرر فــن  

من العملياا الفنية التى تعتمــد علــى الدراســاا   اإلخراجالرأسية  وأصبحا عملياا  

العضــاء  المختلفة فى الفن التشكيلى  وعلم النفس لدراسة نفسية القراء وعلم وظائف

 لدراسة عملية البصار وعوائق القراء  .
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الصحفى طريقة أكثر تنظيماً فى أقسام المراجعة وسكرتارية   اإلخراجويمثل  

التحرير  والقتصاد فى عملية جمع المعلوماا وفى الوقــا والج ــد المبــذولين لن ــا 

ير عملية تكتب الخبار كاملة  والقتصاد فى شغل الحيز المعقول دون إسراف  وتيس

إلــى تســ يل عمليــة عــر   ةضــافبال قراء  الموضوعاا للقــراء بالشــكل المتكامــل  

 وج اا النظر المختلفة فى نفس الوقا . 

الصحفى بظ ور الصــحافة الشــعبية  ففــى أواخــر   اإلخراجظ ور فن    ارتبطولقد      

  العالم  القرن الثامن عشر بدأا الثور  الصناعية فى أوربا وأخذا تنتقل إلى شتى بقا

وحملــا علــى  الجتماعيــةبذور الديمقراطيــة  وأعترفــا الــدول بواجبات ــا   انتشراو

بمســتواهم  الرتفــا  عاتق ا م مة تثقيف الناس وتعلــيم م والمحافظــة علــى صــحت م و

وتحقيق أسباب الرفاهية ل م  فكان لبد للصحافة أن تتأثر ب ذه التياراا الشعبية لكــى 

بالخبار الخفيفة والحــواد    اهتماجه إلى الماليين  حي   تساير العصر الجديد وتتو

 الجاد  .  القتصاديةالطريفة إلى جانب عنايت ا بالنواحى السياسية والتجارية و

 الصحفى :  اإلخراجأهداف 

ه وله فلسفته ومذهبــه أعدالصحف وأصبح فناً له أصوله وقو  إخراجلقد تطور 

حــديثاً  اســت دفلميــة مدروســة  حيــ  الخا  به يعتمد كسائر الفنــون علــى أســس ع

النــاحيتين النتفاعيــة والجماليــة  وفــى نطــاق هــذا ال ــدف المــزدوج يمكــن القــول إن 

 الصحفى عد  أهداف من ا ما يلى :  خراجلإل

تحقيق الجاذبية والتشويق لدى القارئ بشكل ترتاح إليه العين ويرضى الذهن  •

 مما في ا من تنويع وتلوين . 
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فنون الكتابة الصحفية حسب أهميت ا  فالقارئ يتوقــع إبــراز ترتيب الخبار و •

الموضوعاا ال امة سواء من حي  مكان عرض ا على الصفحة أو الوحداا 

 التيبوغرافية المستخدمة في ا . 

 تيسير قراء  الجريد  أوالمجلة بحي  يستوعب ا  القارئ فى أقصر وقا ممكن  •

 ة . التعبير عن شخصية وسياسة الجريد  أو المجل •

عقد صلة تعارف وألفة بين الصحيفة أو المجلة وبين القارئ حتى يستطيع أن  •

 يميزها عن غيرها فى س ولة ويسر . 

 الصحفى :  اإلخراجأسس 

ل تفر  الصحافة الحديثة فرضاً على قرائ ا  اليوم بل تقوم بدراسة ميول م  

ى تــدور حــول وأذواق م ورغبات م دراســة دقيقــة وتنشــر الموضــوعاا الصــحفية التــ 

 ية  التى تتطوردائما من عصر إلى آخر .اإلنسانمحاور الميول 

الصحفى بتقييم الخبــار والموضــوعاا ودراســة   اإلخراجتتصل أسس فن و

حي  تستقبل دار الجريــد  أوالمجلــة كــل يــوم عــدداً ليب ا وتصدر القيمة الفنية ل ا  أسا

موضوعاا والصور مــن المصــادر كبيراً بل سيالً من الخبار والحدا  والوقائع وال

الصحفية المختلفة والمتعدد  فتقوم أج ز  الصحيفة بغربلة هذه الخبار والموضوعاا 

فيما بين ــا وتنســيق ا وتوزيع ــا فــى الصــفحاا المختلفــة بشــكل   الختياروتصفيت ا  و

مثيراً وجذاباً للقارئ .لذا لبد أن تخضع عملياا التصــنيف والتنســيق   اإلخراجيجعل  

 لتوزيع هذه لسس ومن أهم ا:  وا

  ( األسـس الصحفيـة :  1) 
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لن العالقــة بــين فــن  اإلخــراجلبد وأن يكون المخرج الصحفى دارســا لفــن 

كالعالقة بين المضمون والشكل فى مختلــف الفنــون . ويقصــد    اإلخراجالتحرير وفن  

 ا:بالسس  الصحفية السس الخاصة بالصحيفة جريد  كانا أومجلةومن أهم 

 فيما بين ا .  الختيارتقييم الخبار والموضوعاا ودراسة أساليب ا و -     

 تقدير القيمة  الفنية النسبية للخبر .  -

 حداثة الخبر وأهميته وقربه أو بعده عن القراء   -

 سياسـة الصحيفـة .  -

 :  ( األسـس السيكلوجية 2) 

ومــن أهــم  يعتمد الفن الصــحفى ولشــك علــى أســس نفســية وتجــارب ســابقة 

ــو   العوامــل النفســية التــى تحــدد تجــاوب القــارئ مــع الصــحيفة عوامــل الســن والن

والتبســيط ودوراللــوان  اإلقنا  اا القراء  وميول م وأذواق م وأرائ م وعوامل اتجاهو

 اا الرأى العام .اتجاهفى التأثيرومعرفة عاداا القراء القرائية و

  تــدرس دائمــاً مــن حيــ  الصــحفى حيــ  اإلخــراجولأللــوان دور كبيــر فــى  

أو الخبار أو الموضوعاا  فاللوان   عالناااإل تأثيرات ا النفسية فى القراء  سواء فى  

اًل وواقعيــة تثير انتباه القراء وتخلق أثراً محببــاً لول وهلــة  وتكســب  الصــفحة جمــ 

النفســية لأللــوان  الرتباطــااب امهتمــ لــذا لبــد علــي المخــرج ال   وقدر  على التــأثير  

 ا حي  ي دى ذلك استخدامودللت ا بالنسبة للقارئ . ولكن هذا ل يعنى اإلسراف فى 

 على عكس الغر  المنشود ويقلل من إبراز الصور وثبات ا .

دراسة عاداا القراء وتسجيل    أجلوتبدو أهمية دورالباحثين فى الصحيفة من 

يل خطتــه وفقــاً التغييراا التى تطرأ علي ا حتى يــتمكن المخــرج  الصــحفى مــن تعــد

للنتائج التى يصل إلي ا  فالمحافظة على البناء العام للصحيفة أمــر جــوهرى للمخــرج 

 الفنان لتكوين شخصيت ا المألوفة لدى القراء . 
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 ( األسس الفسيولوجية :  3) 

ويقصد ب ا السس الخاصة بالعضاء المستخدمة فى عمليــة القــراء  كــالعين  

ستقيم أثناء القراء  ولكن ا تنتقل من أعلــى إلــى أســفل فحركة العين ل تسير فى خط م

 ومــن ســطر آلخــر  وتحــد  وقفــاا فــى القــراء   لــذلك كــان مــن الضـــرورى 

 أن يكـــون الســـطر فـــى الصـــحيفة قصـــيراً  حتـــى ل يســـبب التعـــب والملـــل لـــدى 

 القارئ . 

ه أن قارئ الصــحيفة غيــر قــارئ اعتبارولبد أن يضع المخرج الصحفى فى  

ن الصحيفة تقرأ غالباً فى الظروف غير مواتية لتيسير عملية القراء   كأنه الكتاب  ل 

يطلع علي ا فى أى مكان وفــى أى وقــا وبــأى طريقــة  ف نــاك مــن يطلــع علي ــا فــى 

السيار  أو أثناء تناول طعام الفطار أو أمام التليفزيون  وقد يكون الضوء غير كــاف 

ماً على يسر القراء  وجود فراغ أبــي  بــين دائ  أعدللقراء   لذا فمن العوامل التى تس

 ه بم ار  . استخدامالكلماا والسطور  و

ولقد أثبتا البحا  العلمية ضرور  عــدم اإلســراف فــى اســتعمال الحــروف  

والعباراا  اإلخباريةفى استعمال ا على العناوين والمقدماا  قتصارالسوداء ويجب ال 

ل الحروف البيضاء فى صلب الخبر . وت دى المراد إبرازها فقط مع اإلكتفاء باستعما

فقــط علــى ترتيــب  أعدالصحفى  ف ى ل تســ  اإلخراجالعناوين الفرعية دوراً بالغاً فى 

 كذلك على تس يل القراء  . أعدالفكار فحسب بل تس

وأثبتا التجارب العملية أن الحروف البيضاء على أرضية سوداء تتعب نظر 

. فاللون السود علــى أرضــية الــورق البــي  هــو القارئ خاصة مع كثر  استعماله  

أفضل اللوان بالنسبة لراحــة العــين  غيــر أن اللــوان الخــرى كــالحمر والخضــر 

 أكثر مما تصلح لطباعة المتن نفسه .  النتباهوالصفر والبرتقالى تصلح لجذب 
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ومما ل شك فيه أن توفير المساحة البيضاء المناسبة حول الحروف الســوداء  

ي دى إلى راحة العــين ويســر القــراء   غيــر أن المســاحة البيضــاء نفســ ا ينبغــى أن 

تتناسب مع حجم العنصر الطباعى ودرجة سواده فالحروف الكبير  تحتاج إلى بيا  

أكثر  كما أن الحروف الداكنة السوداء تتطلب بياضاً أكبر من الحروف المتوسطة أو 

 الرمادية . 

ا مــن البيــا  الطوليــة بــين العمــد   كمــا وتستخدم بع  الصحف مساحا 

هــذا    الفتتاحيــةيستخدم البيا  نفسه للفصل بين الموضوعاا فى صفحة المقــالا  

المساحاا البيضاء فى ال وامش المحيطــة بالصــفحاا  وللبيــا    استخدامفضالً عن  

اا والجداول الفاصلة بين العمد  طارعديد  حول العناوين والصور واإل   استخداماا

 ما أن اإلسراف فيه ي دى على تعب العين كالسراف فى المساحاا السوداء . ك

 ( األسـس الفنيـة :  4) 

أصبح التصميم الصحفى مبنياً على أسس مشاب ة للتصميم الفنى  حي  يمكن  

الفنــى فكــل خبــر  اإلخراجالنظر إلي ا على أن ا وحد  متكاملة من حي  الشكل العام و

المخص  له والالئق به  ولبد أن تنسجم العناوين والحــروف   لبد أن يقع فى مكانه

والصور وغيرها من العناصر الطباعية لتكون فيما بين ا وحد  فنية تريح النظر  ول 

ــه أصــوله وقو ــاً ل ــاً فني ــة تكوين ــا الصــفحة مكون ــق هــذا إل إذا كان ه أعــديمكــن تحقي

 وخصائصه المختلفة . 

ــائ  ا ــفحة خص ــى الص ــى ف ــد أن يراع ــق ولب ــب والتناس ــالى والتناس ــوين الجم لتك

بداخل اوجمال العالقاا بين الجزاء بعض ا بــالبع  الخــر وكــذلك بالنســبة للشــكل 

الفنى هو الوصول إلى صفحة يسودها التوافق   خراجالكلى نفسه  فال دف الساسى لإل

ولبد أن تنسجم العناصر الطباعية لتكون صفحة متكاملة  وتشمل السس    النسجامو

 الفنية  : 
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 التناسب بين مكان الصور  والموضو  .  -

 التناسب بين حجم الموضو  ومساحة الصور  .  -

 التوافق بين العنوان والصور  .  -

 التوافق بين الصور  والتعليق الكتابى ل ا .  -

 التماثل والتوازن بين أجزاء الصحيفة .  -

درجــاا الظــل واللــون وسائل البــراز والتأكيــد علي ــا بــالتركيز علــى   استخدام  -    

والفراغاا البيضاء والشكل والمساحة المخصصة للموضــو  وحجــم العنــوان وعــدد 

 العمد  وطول العمد  واندماج ا .

 اإلخــراجيقــا  كــذلك مــن صــفاا التكــوين الجمــالى ول شــك أن ويعتبــر اإل  

الصحفى الفقى قد منح الصحفى مجــاًل أوســع للتعبيــر باإليقــا  فأصــبح مــن الســ ل 

وين العناوين والصور بحرية تامة بشكل ل يتمتع ب ا المخرج فى النظام العمــودى تك

فــإن   ســتقرارالتقليدى  وإن كانا الخطوط العمودية تعبــر عــن القــو  والرســوخ وال 

 اإلخــراجالخطــوط الفقيــة والمائلــة تــرتبط بالحيويــة واإليقــا  وهــو مــن ســماا فــن 

 الصحفى الحدي  .

 الصحفى :  خراجاإلالعوامل المؤنرة فى 

 الصــحفى بجوانبــه المختلفــة بجملــه مــن العوامــل والمــ ثراا  اإلخراجيتأثر  

ــا  ــق من  ــى تتعل ــة والت ــة العمــل الصــحفى الداخلي ــدراا ببيئ ــل بالق ــى تتص ــك الت كتل

ــااو ــحف  المكان ــوفر  لــدى الص ــة المت ــالنظم والسياســاا  والخارجي والمتصــلة ب

ير هذه العوامل فى كون ا بمثابة المحدداا ية والعامة فى المجتمع  ويتمثل تأثعالماإل 

ية المقدمة من خالل التأثيراا المباشر  إلنعكاســات ا علــى اإلخراجالرئيسية لألشكال  

 الصحف ومن أهم ا :  إخراج
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  الشكل التيبوغرافى للصحيفة: •

الجريد  أو المجلة  فالبد أن  إخراجفقد ي ثر الشكل التيبوغرافى للمطبو  فى  

 ه شكل تيبوغرافى معين .إخراجالذى يقوم المخرج بتصميمه ويكون للمطبو  

 نوع الورق المطبوع : •

ويلعب نو  الورق المطبو  دوراً م ماً فى بنائه  فــإذا كــان العنصــر الغالــب 

ورق خشن  استخدامعلى المطبو  هو الماد  المكتوبة أو ما يطلق عليه المتن فيفضل 

عمليــة الجمــع كبيــراً نســبياً  ســواء كانــا   نسبياً  خاصة إذا كان البنط المســتخدم فــى

الطريقــة المســتخدمة فــى الطباعــة هــى الطريقــة البــارز  أو طريقــة الوفســا وفقــاً 

 ورق أنعم فى الطبع .  استخدامإلمكاناته  أما إذا كان البنط صغيراً فيحسن 

وإذا كان العنصر الغالب على المطبو  هو الصور  الفوتوغرافية  فالبد مــن  

ــة التــى تبــرز تفاصــيل الصــور   اســتخدام ــاعم  حتــى يتحمــل الشــبكاا الدقيق ورق ن

بالصــور  الســتعانةوالطريقة الملساء أفضل نسبياً من البارز  فى هذا المجال  وعنــد 

ورق مصقول شديد اللمعان مع الطريقة الملساء مباشر    استخدامالظلية الملونة يحسن  

 أو غير مباشر  . 

 الورق المصقول شديد اللمعان فــى حالــة طبــع  اماستخدوقد ل يفضل البع   

الصحيفة بذلك  فقد ثبا أن شد  انعكاس الضوء على   إمكانيااالمتن  حتى لو سمحا  

سطح الورق المصقول الالمع يضايق العين أثناء متابعة القراء   ولذلك يفضــل عليــه 

 دائماً الورق المطفأ الناعم . 

 الورق الملو :  •

ــى  ــل بعــ  الصــحف إل ــبع   اســتخدامتمي ــا أو ل ــد  كل  ــون للجري ورق مل

الــورق الــذى تطبــع عليــه الجريــد    اختيــارصفحات ا  ويخضع دائماً القرار الخــا  ب
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 القتصــاديةنوعه ولونه بالنسبة للجريد  ككل أو لبع  أجزائ ا أو لملحقات ــا الحالــة 

 للجريد  . وقد جعلا بع  الصحف من ورق الصحف الملون عالمة تجارية مميــز 

 :تحقيق أهداف وغايات معينة هى أجلم  ل ا عما عداها من الصحف  

الورق الملون فى الصــحف علــى لفــا أنظــار   استخدام  عدايس  لفت األنظار : -1

القارئ إلي ا  علــى أســاس أن أغلــب المطبوعــاا تــتم علــى الــورق البــي  

بدرجاته  والتباين بين الورق البي  والورق الملون ي دى إلى جذب انتبــاه 

 القارئ وتعلقه بالجريد  . 

اللــوان المختــار  بعنايــة للــورق المطبوعــة   أعدتســ   احداث تأنيرات نفسية : -2

دائمــاً علــى التــذكر والســتدعاء خاصــة   أعدعليه على خلق جواً مواتياً  وتس

وأن لأللوان تأثيراا إيجابية وسلبية  فــى حــين أن الطبــع بحبــر أســود علــى 

 عكس الورق الملون .  ورق ل يعطى أى تأثير نفسى على

ــد   اكتشــف لعطــاء تنويعــات جذابــة : -3 ــر تنويعــاا عدي صــنا  الــورق والحب

وجذابة نتيجة الطبع بحبر ملون على ورق ملون  كما ثبــا أن طبــع صــور  

بأربعة ألوان على الورق نفسه يعطى تــأثيراا خاصــة عنــدما تســتبدل حبــراً 

 د . ملوناً قائماً منسجماً مع لون الورق بالحبر السو

أكد الخبراء والمتخصصون أن قلة التبــاين بــين لــون الحبــر  تيسير القراءة : -4

ورق ملون يريح القارئ أكثر ممــا لــو  استخدامالسود ولون الورق فى حالة 

 كان الورق أبي  . 

الورق الملون إل أن الطباعة عليه ل تخلو  ستخدامورغم أن هذه المميزاا ل 

بد وأن يكون أقتم مــن الــورق البــي  والــذى يعطــى فأى لون للورق ل    م  العيوب

أقصى درجة من التباين مع السود والذى تطبع به الحروف  وبناء على ذلك فعنــدما 
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تقل درجة التباين بين الحروف السوداء والورق الملون فمن الطبيعــى أن تقــل درجــة 

بصــر وضوح الر ية الخاصة ب ذه الحــروف ممــا يجعل ــا عســير  القــراء  ومرهقــة ل

علــى وجــوب  ةضــافبال القارئ إذا استمر فى قراءت ا فتــر  طويلــة مــن الوقــا  هــذا 

أى لون على ورق ا إذا ثبــا بــالخبر  أن هــذه اللــوان   استخدامعزوف الصحف عن  

ت ثر على شكل الجريد  بتداخل ا مع لــون الــورق ممــا يــ دى إلــى تغيــر اللــون  هــذا 

الفوتوغرافية المطبوعة عليه  فالوجــه إلى ضعيان لون الورق على الصور   ةضافبال 

المطبو  بالسود على الورق الصفر يصبح الوجه أصفر شــاحباً ممــا ل يــتالءم مــع 

ــالمر   ــون بـــــ ــذا اللـــــ ــاء هـــــ ــع إيحـــــ ــة مـــــ ــر  وخاصـــــ ــون البشـــــ  لـــــ

والذبول . وهكذا فعلى الطابع أن يبح  بنفسه عن المعادلة الصعبة أفضل نتيجة بأقل 

  تكلفة .

  :  العناوي  الملونة  •

ويقصد باللون التأثير الفسيولوجى أى أنه إحساس وليس له أى وجود خــارج 

اللوان فى الماد  المنشور  أوفــى العنــاوين    استخدامالعصبى للكائناا ويعد   الج از 

لذا تلجأ   اإلخراجالصور الملونة فى الصحيفة من أهم العوامل الم ثر  فى    استخدامأو  

أثيراا النفسية لأللوان حي  ي دى اللون عد  وظائف الت استغاللالصحف أحياناً إلى  

المادالمنشور واحدا  التأثيراا النفسية المرغوبة  وتنمية القــدر    النتباهأهم ا جذب  

جو  اضفاءعلى التعبير لترابط الحقائق فى المجالا الحياتية المختلفة مع اللوان مع 

 . اإلثار من السرور و

علــى الصــور  الطبيعيــة الملونــة فقطبــل عنــد اللــوان  اســتخدامول يقتصــر 

 ا  لتلوين العناصر الطبوغرافية  وذلك بطباعة هذه العناصــر بأحــد اللــوان استخدام

 اســتخدامالطباعية  فتظ ر بغير اللون السود مثل طباعة العناوين باللون الحمــر  أو

رق البيضــاء  أرضياا للعناصر التيبوغرافية بأحد هذه ال لوان بدًل مــن أرضــية الــو
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 اســتخدامفــى مجــال  أجريــاوذلك وفق أسس معينة تعتبر خالصــة بحــو  تجريبيــة 

 المطبوعاا .  إنتاجاللوان وتوظيف ا فى الزخرفة و

 ا فــى اســتخدام  انتشــراللوان بصفة أساسية للمجلة بعد أن    استخدامولم يعد  

تمــد علــى الحاســب أج ز  فصل وتثبيا اللوان التى تع  أنتشارالجرائد بأنواع ا  بعد  

اآللى  ويتحقق مع ا عامل السرعة والدقة التى كانا تميز طباعة المجلة  ول تتــوفر 

 فى طباعة الجريد  . 

ويعتبر ظ ور طباعــة الوفســا مــن أهــم العوامــل التــى أســ ما فــى زيــاد  

ية أمراً ضافاللوان ال   استخداماللوان فى الصحف بشكل عام  حي  جعلا    استخدام

هــذه  أنتشــار إلى حد كبير بالنسبة للصحف الصغير   فضالً عــن أن ســرعة أقتصادياً 

 اســتخدامالطريقة فى الطباعة ونحوها حداً بالجرائد المطبوعة بالطريقة البارز  إلــى  

بدافع المنافسة مع تلك المطبوعة بالوفســا وهــو المــر الــذى   عالناااإل اللوان فى  

 صويرية بأقل تكلفة ممكنة . اللون فى الماد  الت استخداميمكن ا من 

التبيوغرافيــة لتوظيفــه   العتبــارااالصحيفة  لأللوان    استخدامويراعى عند   

ه حتى ل يفقد جدواه . وهناك أهميــة لن استخدامالتوظيف السليموعدم السراف فى  

اللون الذى ي دف   استخداميقتصر اللون الواحد على الرسوم الزخرفية الصغير  فقط و

 والقابلية للقراء  ثم إحدا  التأثير المطلوب . النتباهالول إلى إثار   فى المقام

 فى الصحيفة:  عالناتاإلوجود   •

اآلن شيئاً مألوفاً لجميع الم سساا الصحفيةويرى البع  أنــه   عالناإل صار  

ية بوجه عام التى تقوم بنشــره وحول ــا مــن م ــن عالماإل قد أفسد الوسائل الصحفية و

ها اســتمرارالظواهر الفاسد  فــى المجتمــع إلــى صــناعة تعتمــد فــى تحارب كثيراً من 

 لما يحققه من ربح مادى سريع . عالناإل ودخل ا أصالً على 
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ول تســتطيع الوقــوف علــى   عــالناإل وأصبحا الصحيفة تئن من عدم وجود  

ــى  ــدمي ا إل إذا أعتمــدا عل ــاااإل ق ــد  أو كمصــدر مــن  عالن ــل الجري مصــادر تموي

فى الصحف روعيا فيه سياسة التوزيع الكبر   عالناإل ة توزيع وحتى نسب الصحيفة  

ــرف  ــا عـ ــع كلمـ ــكل أو سـ ــوز  بشـ ــحيفة تـ ــا الصـ ــا كانـ ــالناإل فكلمـ ــه  عـ  طريقـ

إلي ا  وبذلك تحولا الصحافة من أدا  لخدمــة القــارئ إلــى أدا  لخدمــة المعلــن  وبــدأ 

يكــون  التفكير قبل صدور أى صحيفة اآلن فــى التفكيــر فــى مصــدر التمويــل  والــذى

 ية التى تعلن عن كل شئ وبأى ثمن . عالناإل بشكل رئيسى من المصادر 

 اتخــاذو  االقتصـاديةالصحيفة وفقـاً للحالـة  لخراجكذل  على  عال اإلويؤنر  

 فى عملية التصميم الساسى يعين كما يحدده البع  : عالنالقرار بالنسبة لإل

ة وهى عاد  ل تزيد عن نسبة ية إلى الماد  التحريريعالناإل تحديد نسبة الماد    -1

40 . % 

ية : سواء كانا جوار الماد  الصحفية بحيــ  عالناإل تحديد موقع نشر الماد    -2

وقيمة للماد  الصحفية فى الوقــا نفســه  أم ســيتم نشــره   عالنتعطى قيمة لإل

منفراداً ومعزوًل فى أجزاء أو صفحاا بمفرده  وتحديد مكان نشره فى بداية 

 أم ن ايت ا .  الجريد  أم وسط ا

 اد الخاصة . عدية وال عالناإل تحديد شكل الجزاء والمالحق  -3

 الصحفى هى :  اإلخراجللى عوامل أخرى تؤنرفى عملية    ةضافباأل

 السياسة التحريرية للصحيفة .  •

 شخصية رئيس التحرير .  •

 ى للصحيفة . اإلخراجقدراا الج از  •

 القدراا التقنية المتوافر  لدى الصحيفة .   •
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 المتوافر  لدى الصحيفة . القتصاديةلقدراا ا  •

 طبيعة الماد  الصحفية أو المضمون المنشور .  •

 ى المثل ل ا . اإلخراجتصوراا المس ولين عن الصحيفة للشكل  •

 في ا .  اإلخراجطبيعة الصحف للمنافسة ومستوى  •

 ى الذى تصدر فيه الصحيفة .تصالال ى وعالماإل النظام  •

 ـى : الصحف اإلخراجوظائـف 

 الصحفى ووظائفه فى الجريد  أو المجلة فى :  اإلخراجيتجسد عمل  

 :  لعداد التصميم األساسى المرتكز(  1) 

عداد الشكل الساســى للصــفحاا فــى الصــحيفة والــذى يســميه الــبع   إيعد   

التصميم الساسى المرتكز من أهــم وظــائف إخــراج الصــحيفة نســبة لتــأثر إخراج ــا 

ة أضــافبدء من قطع ومساحة ونو  الورق المستخدم وتقســيماته  بمكوناا هذا الشكل  

إلى العناصر الطباعية المستخدمة مثل الحروف والصوروعناصــر الفصــل واللــوان 

ة إلــى شــكل أضــافمن حي  الشكال المستخدمة في ا وطبيعة اســتخدام الصــحيفة ل ــا 

للزوايــا وغيرهــا ومساحة الالفتة والعنق مروراً بر وس الصفحاا والعناوين الثابتــة 

وهى ما يمكن أن يسمى بالوحداا الطباعية الثابتة نسبة لثبات ــا النســبى والتــى تعمــل 

من خالل تعاضدها مع الوحداا الطباعية غير الثابتة والمتغيــر  بصــفة يوميــة علــى 

ندماج فى عالقة غير معلنة  قائمة على الربط بين إيجاد وحد  عضوية قادر  على ال 

لمعطياا الصحفية والفنية  كما تعمل على الخروج إلى القراء بشكل ما تحتوى عليه ا

 متميز يعبر عن الشخصية المتميز  للصحيفة . 

 :   النابتة  ( بناء الوحدات الطباعية2)  
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اد عــدإاد الوحداا الطباعية الثابتة المستخدمة فــى عدوهى المرحلة الولى إل  

اميم الساسية للصفحاا  وتتم هذه المستخدمة فى التصالساسية للصفحاا و  الشكال

هــا عنــد إقــرار الشــكل اعتمادالعناصر الطباعيــة المختلفــة التــى تــم    استخدامالعملية ب

الساسى للصحيفة  الحروف والصور وعناصــر الفصــل واللــوان بمختلــف أشــكال ا 

ية اإلخراجوأحجام ا وذلك لكون ا بمثابة الدواا التى يمكن من خالل ا تجسيد الر ية  

. 

ويس م التحديد الدقيق لشكال وأحجام العناصر المستخدمة فى بناء الوحداا 

والحجــام علــى التعبيــرعن الهــداف   الشكالمن خالل قدر  هذه    اإلخراجفى نجاح  

ســتراتيجى أو المرحلــة قصــير فى جانبين طويل المــدى ال   اإلخراجالتى يتطلع إلي ا  

مباشر بالعناصر الطباعية مــن حيــ   المدى وعلى هذا فإن هذه المرحلة تتصل بشكل

  ا.ستخدام ا وتطويرها والطرق المختلفة ل إنتاج

 لصفحات : اد تصميم اعدل(  3) 

المكونــة  تحري  الوحـدات الطباعيـة غيـر النابتـةوهى المرحلة التى يتم في ا 

للصفحاا وتوزيع ا على أجزاء الصفحاا المختلفة  لكى تحقق هذه الوحداا بجانب 

يــة الخاصــة اإلخراجيــاً يعبــر عــن الر يــة إخراجلثابتة فــى مجمل ــا شــكالً  الوحداا ا

على أحجام هذه الوحداا والمواقع التى نشر في ا  وهو ما   عتمادبالصحيفة  وذلك بال 

يتحدد من خالل التقييم النسبى لهميت ا تبعاً لهمية ما تحمله من مضــامين  وهــو مــا 

الصــحفى  حيــ    اإلخــراجى انجــاح عمــل  يشير إلى أهمية دور التصميم الساسى فــ 

حسن تقدير العالقة المشتركة بين الشكل والمضمون من   اإلخراجيتعين إلنجاح عمل  

أشكال وأحجــام   استخدامااخالل تحديد أحجام ومواقع الوحداا المختلفة ومن خالل  

معينة من العناصر الطباعية فــى بنــاء الوحــداا المســتخدمة فــى التصــميم الساســى 

ا  ذلك أن العناصر الطباعية تتألف فى عالقة قوية مــن التصــاميم الساســية  للصفحا
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بحي  ي دى تناسق ا  إلى إيجاد مزيد من التجانس بين الوحــداا الطباعيــة المشــتركة 

 فى تصميم الصفحة . 

  األعمـدة الصحفيـة :

قد مرا الصحف بعــد  تغيــراا بالنســبة لمســاحة واتســا  العمــود وألزمت ــا 

المادية بالتقيد بمساحة معينة للصفحة وباتسا  معين للعمود  فالصــناعة   الضرورياا

الحديثة تقوم على تحديد ماتنتجه من آلا وسلع تستخدم على نطاق واسع  فى مجال 

العمل الصحفى كذلك صناعة آلا الطباعة وما يتصل ب ا من مقــاييس ثابتــة وكــذلك 

 الورق .  إنتاجالحال فى 

ديد عدد العمد  وأتسا  العمود داخل الصفحة ويسمي ا والمقصود هنا هو تح 

البع  بالقطع الساسى للجريد   حي  يتراوح عر  الصفحة فى الصحف العاديــة 

سنتيمتر ل  أما طول الصفحة العادية فيتراوح بــين   43-41بوصة )    17  –  16بين  

 سنتميتر ل .  56 – 53بوصة أى )  22 – 21

  العمــد  واتســاع ا أو للقطــع الساســى ويوجــد هنــاك أشــكال رئيســية لعــد

 للجريد  ومن ا : 

 القط  المتس  : -1

وفيه تقسم الصفحة إلى عدد من العمد  مع ترك عمود متســع أســفل أقصــى 

الجانب اليسر من الصفحة  الولى  مما يجعل ا تملك عنصراً أفقياً بارزاً في ا  وهــذا 

أخبار أهم الحدا  أو عمود لكاتــب  العمود الخير الكثر اتساعاً تنشر فيه ملخصاا

 مألوفاً.مش ور  يستخدم كل يوم ليعطى الصفحة مظ راً 

وتضيف بع  الجرائد عموداً واحد إلى العمــد  الثمانيــة  وبعضــ ا يقســم   

العادى   التسا  كور وهو  10صفحات ا إلى سبعة أعمد   اتسا  الستة العمد  الولى 
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كور  ويتم توزيع باقى المساحة على  15يكون اتساعه أوالمألوف أما العمود السابع ف

 هيئة مسافاا بيضاء كفراغ بين العمد  . 

  قط  األعمدة النمانية : -2

نتيجة لرتفا  أســعار الــورق بشــكل   واختفىإليه الصحف    اتج اوهو قطع  

الجديــد  التسا  شديد  وهنا حاول الناشر تقليل النفقاا بإنقا  حجم الجريد  وفر  

 تطلب بدوره تغييراً فى عدد العمد  إلى القل .  الضيق

  القط  المنالى : -3

وفيه تقسم الجريد  إلى ستة أعمد   ويطلق عليــه الــبع  اآلن القطــع المثــل 

 تعطى س ولة ويسر قراء  .  التسا  بسبب أن حروفه مع 

  قط  التسعة أعمدة : -4

فقــد أثبتــا أن وهو قطع حدي  نسبياً  على أساس محاولة توفير ورق الطبع 

% 12.5ية للصفحة تبلغ أضافعمود واحد إلى العمد  الثمانية يعطى مساحة   ةأضاف

 صـورة الصحفيـة : ال

 التحرير الصــحفى اإلخراج و أصبحا تلعب اآلن الصور  المصاحبة  لفنون 

وراً م ماً فى تحقيــق أهــداف الصــحافة وغاياتــه ، وأصــبح الفــن الصــحفى فنــاً د  دمعا

على الصور والخرائط والرسوم ، وللصور  الصحفية أثر نفســى قــوى   بصرياً يعتمد

فــى توضــيح الفكــار وتأكيــد المعــانى لــدى القــارئ قــد تعجــز الكلمــاا الكثيــر  عــن 

 فنون التحرير المختلفة.م توصيله،فنجدها مصاحبة لمعظ

والصور  الصحفية هى الصور  والمعنى من الصور  هو معنى واحــد وهــو 

وهــى تمثــل أهميــة  وتكمن قيمت ا فى ذات ا وأبعادهــا يقه أوتخليده ،  الشئ أوتوث  اثباا
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وأحيانــاً تكــون مصــدراً مــن ميــة الخبــر الــذى تكــون مواكبــة لــه خاصة إلى جانب أه

 مصادره الم مة .

وتتنــو  أشــكال وألــوان الصــحافة المصــور  وتتشــعب لتشــمل وســائل نشــر  

التخصصــاا والموضــوعاا مطبوعة عديد  ،مختلفة اللــوان والشــكال والحجــام و

والهــداف والوســائل التــى مين،وفى نوعية ناشري ا ومصــدري ا  والمضا  التجاهااو

 ت دف إلى تحقيق ا من وراء ذلك . 

إلى الصــور الخبريــة المســتقلة  وتنقسم الصور الصحفية م  حيث المضمو 

 ل بمضمون أحد الموضوعاا الخبريــة والصور  التى تتص  مل  بذات ا كموضو  متكا

ة علــى الكاريكــاتير ضافبال   الشخصية محور التقرير أوالحدي     والصور  التى تمثل

الذى يتضمن فكراً أو رأياً ليكون وحد  قائمة بذات ا . وتنقســم مــن حيــ  الشــكل إلــى 

 قسمين الصور الفوتوغرافية والرسوم الكاريكاتيرية.

 :  كونها  وتبرز أهمية الصورالصحفية داخل الصحيفة فى

ى حد ذات ــا نبــأ أو خبــراً مســتقالً والتعليــق علي ــا هــو الــذى يوضــح تعتبر ف •

 المقصود من نشرها . 

 تعتبر الصور  فى كثير من الحيان مكملة للقصة الخبرية .  •

تلعب الصور  دوراً كبيراً فى التحقيقاا الصحفية ول سيما التى ت ــدف إلــى  •

 النقد البناء . 

بارية والحادي  وأنوا  المقالا تنشر مصاحبة للموضوعاا والتقارير اإلخ •

 المختلفة والتعليقاا والتحليالا وما إلي ا .

 تدعم الصور  هدف الصحافة فى الكتابة وتقويه .  •
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 تمثل الصور  عمالً فنياً يستوقف نظر القارئ ، فضــالً عــن دورهــا كوظيفــة  •

 جمالية . 

لــدى تحقــق الصــور   خاصــة الملونــة الســتجابة بنجــاح وفعاليــة ول ســيما  •

 جم ور الميين . 

ن والتى تصل إلى القراء كوسيلة م  عديدة للصحافة المصورة  وجد أشكال  وت

الوســائل المطبوعــة التــى تنشــر  ابرزوتعتبر من   وسائل اإلعالم الصحفى المطبو  

الصور الصحفية فى المقام الول، وفى معظــم الحــوال تعتبــر أنمــاط النشــر الولــى 

سبة لنشر الماد  التحريرية الوفر حظاً ونصيباً من الصــور والمقدمة على غيرها بالن

معالم ا وعناصرها المصاحبة ، والمثلة على ذلك كثير   ابرز، والتى تمثل الصور  

ــبوعية ،والمالحــق  ــة والس ــحف اليومي ــور فــى الص ــة للص ــفحاا المخصص كالص

م تمــة المصور  ،والعداد الخاصة المصور  التى تصدرها الصحف ، والمجــالا ال

والمختصة بفن التصوير وأج زته ، والمجالا العامة المصور  والصــحف النصــفية 

 الشعبية المصور  وغيرها . 

 والبد م  توافر عدد م  الخصائص للصور الصحفية  م  أهمها :

لبد أن تحمــل الصــور  الصــحفية عــدد مــن البعــاد المختلفــة  كضــرور  أن  •

عم الكلمة أو تقدم ما ل تقدمه الكلمة تروى الصور  القصة بكل أبعادها ، وتد

 ، فضالً عن خلوها من التكلف والتصنع فالبد أن تنشر وتطبع بشكل عفوى.

بمعنى أن تساعد الصور  على تحقيق الجانب الفنــى     التأكد من فنية الصور  •

 أو اللمسة الفنية المعينة ب ا . 

 أن تكون ذاا مضمون حالى بمعنى حداثة الصور  وحاليت ا. •
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لصدق والمانة والموضوعية لبد من توافرها جميعاً فى الصور  الصــحفية ا •

حتى ت دى دورها ووظيفت ا على الوجه الكمل ، لن ا تنقل مضــمون ولبــد 

 أن يكون صادقا وأن تحمل دائماً أمانة الصحفى وضميره فى عمله الصحفى. 

ة ، وتلك التــى دللت ا على الحدا  أى للدللة على الصور  الخبارية البحت •

ــ   ــة والحادي ــارير اإلخباري تنشــر مصــاحبة للقصــ  والموضــوعاا والتق

 وأنوا  المقالا المختلفة والتعليقاا والتحليالا وما إلي ا .

لبد أن تكون الصور  جدير  بأن توزع ا وكالا النباء المختلفة لهميت ــا   •

 ــا الصــحف وانفرادها الصحفى ،ويقصد ب ا أيضا الصور  التى تحصــل علي

من هذا المصدر الم م ســواء كانــا وكــالا عالميــة أو إقليميــة عــن طريــق 

أداراا واقسام الخدمة المصور  ب ا  أو عــن طريــق الوكــالا المتخصصــة 

 فى الصور  والماد  المصور  . 

أن تكون معبر  وواضحة تعين القراء على ف م ا واستيعاب ا بوصف ا رســالة  •

 للفا أنظار وعيون القراء وأنظارهم .   إعالمية  وتتميز بالجاذبية

لبد من أن تتصل الصور   بالماد  التحريرية  وتدعم ا وتسندها مــن زاويــة  •

 المحتوى من وج ة نظر القراء . 
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 تم يـــــــــــــــــد  -

 لصحــــف اإلعالميةسياســـــاا ا  -

 مسئولياا النشر الصحفى  -

 حق الرد ووحق التصحيح -

 حق النقد وحق الخصوصية -

 قضايا القـذف والتش يـر  -

 النشـرالصحفى لخبــار الجرائــم -
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 تمهيــد : 

ــة  امهتمــــــ زداد ال ا ــى اآلونــــ ــة فــــ ــاا الخاصــــ ــالبحو  والدراســــ  بــــ

ــيما ت ــحفية ولس ــاا الص ــر  بالسياس ــحفى  الخي ــر الص ــاا النش ــة بسياس ــك المتعلق ل

مــن قبــل  امهتمــ والمسئولياا الملقاه على عاتق الصحف فى هذا الصدد ويعود هذا ال 

إلى عدد من العوامل فى مقدمت ا تطور الصحف وتأثير   عالماإل الحكوماا ومسئولى  

ــد اســتخدام ــد عــدد الصــحف وتزاي ــة مضــمون الصــحف وتزاي ــى طبيعــة وتنمي  ا عل

 تــــــى حــــــدثا حــــــول النظــــــام العــــــالمى الجديــــــد والنظــــــام المناقشــــــاا ال

ا بصور  أو بأخرى علــى أعدومحلية س إقليميةى  فضالً عن عوامل دولية وعالماإل 

تحرك ــا فــى  إطــاريــة وتشــخي  عالماإل بدراسة السياســاا    امهتمال   أعدزياد  وتص

 نطاق السياسة القومية وكيفية استجابت ا لمتطلباا التنمية القومية . 

أن مف وم السلطة الرابعة مجرد تعبير سياسى يقصد به التأكيــد علــى وضــعية         

التعدديــة السياســية والصــحفية فالصــحافة رســالة ولــيس  إطارالصحافة المصرية فى 

ية بقدرما يتعاظم مكانت ا استقاللج ازاً من أج ز  الحكم وبقدر ما يتاح ل ا من حرية و

المعيــار الموضــوعى لتحديــد درجــة حريــة فى المجتمع . فالممارســة الصــحفية هــى  

 الصحف . 

 :  سياسـات الصحـف اإلعالمية

يعتبر الج از الصحفى وحد  اقتصــادية ويتعــر  مثــل غيــره مــن الوحــداا  

داخل الصحف  فضالً عما  فالحاجة ملحة لرسم سياسة إعالمية   للضغوط والزماا  

لــى النظــام الصــحفى يعانيه هذا الج از الصحفى من صراعاا تســت دف الســيطر  ع

 هذه السيطر  على عرقلة التقدم .   أعدوتوجي ه  حي  تس
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التــى تعتمــد  الختيــارااتلــك  للصـحف ويقصد بمفهوم السياسات اإلعالميـة

والمتعلقة فى ذاا الوقا بالهداف الصحف فى عملياا النشر والتحرير علي ا خطط 

ة روابــط بــين قامــ أغبــة فــى  وتحقيق ا  فضالً عن العالقــاا بــين أهــداف التنميــة والر

سياساا الصحف فى المجتمع  ومن ثــم أصــبح لزامــاً أن تواكــب سياســاا الصــحف 

أهداف السياساا التربوية والتعليمية والتثقيفية مع ضرور  تصحيح ال ياكل الصحفية 

 القائمة حتى يتيح ل ا مواج ة التغيراا الجديد  .  

 اختالفخر ومن مكان لغيره بــ وتختلف هذه السياساا وفلسفات ا من زمان ل  

ى الــذى يختــاره عالمــ اإل نظم الحكم والثقافــاا  وعلــى هــذا الســاس يتحــدد المــذهب 

المجتمع .فالسياسة الصحفية ال ادفة لبد أن تلتــزم بــالتوازن والتجديــد والحاجــة إلــى 

 وهذا بطبيعته يحدد شكل السياسة التحريرية فى الصحيفة .  ستمرارال 

التى تلتزم  نوع الرقابة الذاتيـة الصحفية اإلعالمية أو سة ويحدد مف وم السيا

ب ا الصــحف  فــى النشــر ولتنحــرف عن ــا  والتــى تنبثــق فــى المقــام الول مــن قــيم 

 الســتنادالمجتمع  وذلك من خــالل   استقرارالحفاظ على    أجلالمجتمع ومعتقداته من  

ى ضد أى عالماإل من الصحفى لتحقيق ال   عالماإل على أسس استحدثت ا استراتيجياا  

 ية .عالماإل غزو خارجى وتحقيق السياد  

يــة خاصــة  تلــك المرتبطــة عالماإل ويجب على الصحف عند رســم سياســت ا  

بالخطط المرتقبة فال ت دف إلى تحقيق غاياا مادية   اللتزامى عالماإل بضوابط النشر  

لمعنــوى فقــط الخرى أوالصالح العــام أو ت ــتم بالكســب ا  العتباراادون النظر إلى  

بل لبد أن تراعى كافة ضوابط النشر  على النحو التى قد تبدو فيه جافة فتفقد أهميت ا

  الصحفى ومسئولياته .
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 مسئوليات النشـر الصحفى : 

فــى البحــ  عــن  شــركاء فــى المســئولية كون م جميعا    الصحفيين    ينظر إلى

افة الحقوق التــى تمكــن م سمعة البالد وحرمة السر والفراد وك  الحقيقة والحفاظ عن

هــو المثيــر  عــالماإل والمقصود هنا أنه بدًل من أن يكون  ب ذه المسئولية ،  اللتزاممن  

ية فإنه يجب أن يتصدى عالماإل للفتن والساعى إلي ا ودون أن يتحقق من صدق الماد   

لكل من يحاول ب  الفتن وأختراق الحيــا  الخاصــة للمــواطنين  أومحاولــة النيــل مــن 

مسئولون عن تحرى الحقيقة وعــدم النــدفا   عالماإل البالد  والحقيقة أن رجال   سمعة

ى دون تمحي  المور ووزن المــور بميــزان العقــل عالماإل وراء النسق الصحفى و

 ومصلحة البالد . 

والصحفيين ور ساء التحريــر والقائمين علي ا    الصحف  أهم مسئولياا  من  و

 وكافة العاملين ب ا ما يلى: 

يــة الصــادقة والموضــوعية المحتويــاا التــى ت ــم عالماإل المضــامين  م تقــدي -1

 النشر الصحفى .  أعدالمجتمع وأن تلتزم بكافة قو

ى ال ــام عالمــ اإل المصلحة العليا للمجتمع  والتى تتحقق من خالل المبدأ تقدير -2

والذى يقضى بأن الصحافة ت ثر على الرأى العام  وأن الــرأى العــام بــدوره 

 ية فى الصحافة . عالماإل حتوياا ي ثر على الم

يــة صــحفية إعالمالحر  على عدم تضليل المجتمع بمــا تقدمــه مــن رســائل  -3

 حتى يكون المجتمع والقراء على بينة بما يدور حوله . 

تجــاه الســلطاا الثالثــة فــى الدولــة موقــف الراصــد   الحر  على  الوقوف   -4

وفقاً للمصــلحة العليــا لتصرفاا هذه السلطاا المتابع ل ا  بالتقييم والتصحيح 

 للمجتمع . 
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 محاربــة الصـــحافة الفكـــار الباليــة ســـواء التـــى تتولــد فـــى الـــداخل مـــن  -5

جماعاا الرف  أو من الخارج عن طريق الدعاياا الجنبية والغزو الثقافى 

 . 

المحافظة على القيم والتقاليد والمثل الراسخة التى تتفق مــع طبيعــة المجتمــع   -6

 م الدينية .والقراء مع معتقدات 

إذا مــا تجــاوز النشــر  ليجابيات النشر الصحفى علـى قـدر سـلبياتهفعلى قدر  

ال دف منه  أو خرج على ضوابطه  ولم يلتزم  الصحفى جانب الدقة وتحرى صــدق 

 أو التشويق أو المبالغة . اإلثار المعلوماا ولم يبتعد عن 

ــى الشــخا  وســ  شــك مــن أن أخطــر ســلبياا النشــر ال ول  معت م ســاء  إل

وعائالت م خاصة حينما تكون هذه الساء  موج ة إلى المجنى عليه  كمــا يحــد  فــى 

عتــداء علــى العــرا  دون مبــرر الجرائمخاصة جــرائم الغتصــاب وال   نشرأخبار

لذلك أو تحقيق مصلحة  ففى ذلك خروجاً عن ضــوابط النشــر والتوصــياا الصــادر  

والتى أوصا جميع ا بضرور  مراعا   من الم تمراا الدولية فى شأن حماية الفراد

 ى فى الصحف.عالماإل النشر  أعدقو

 وم  أهم مسئوليات النشر الصحفى :

  ( حق الرد وحق التصحيح : 1) 

الصل فى الصحف أن تلتزم بتحرى الدقــة والموضــوعية والمصــداقية فيمــا  

ء ينشر من معلوماا وبياناا  وبرغم كل ج ود الصحف وبمعرفة المحررين ور ســا

 التحرير بالمعايير القانونية والخالقية للنشر قد تقع بع  الخطاء . 

هدف ا إل إذا كانا المعلوماا المنقولــة   الجتماعيةول تحقق وظيفة الصحافة          

صادقة وموضوعية ومطابقة للواقع  ويخون الصــحفى رســالته إذا أعطــى معلومــاا 
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اتــه اختياره ومعــاييره واتــ اماهتم ا عليه  زائفة أو مغرصة أو مشوهة أوإذا كانا تملي

الخاصة  وفى مثل هذه الحالا ينبغى أن يكون لألطراف المعنية الحق فى أن تنشــر 

فعالً بالغاً يصحح المعلوماا الزائفة أو يستوفى المعلوماا غير الكاملة التى نشــرا 

 من قبل  بحي  تعطى صور  دقيقة عن الواقع وتضع ا فى سياق ا الحقيقى .

ويشمل هذا الحق أيضاً حق الدولة التى تعرضا لصحافة غير متوازنة فى أن تنشر  

تلــك الدولــة وأماني ــا  ااامــ هتمياً يتمشى مع الواقع ويكون انعكاساً من ا ل أضافتعليقاً  

وطموحات ا . لذا لبد من نظام تشريعى صحفى تلزم التشريعاا الوطنية فيه بمقتضاه 

نشــر المعلومــاا المعنيــة أن تنشــر التصــحيحاا التــى  وسائل الصحافة المسئولة عن

ياا الدولية المتوقع ل ــا أن التفاقيطلب ا الفراد أوالفئاا المعنية  وينبغى أن تتضمن  

تحكم هذا المجال قائمة بمخالفاا محدد  بدقة  وينبغى كذلك تعزيز حق التصحيح هذا 

ادئ الواجبــاا الم نيــة أو نشــر مبــ   انت ــاكباستحواذ الفرد أو الكيان القانونى المت م ب

معلوماا كاذبة  أمام لجنة أو هيئة ثالثية دولية إذا كان الخطأ دولى تضم ممثلين عن 

الدول وممثلين عن الم نة وأشخا  حياديين معروفين بنزاهت م الخالقيــة وكفــاءت م 

 فى مجال الصحافة . 

وظائف ــا  فالجماعاا التــى يتكــون من ــا أى مجتمــع مــن المجتمعــاا تتفــاوا 

وأهداف ا ومصــالح ا  ف نــاك الجمعيــاا والســلطاا التشــريعية متمثلــة فــى البرلمــان 

والنقاباا والحزاب وجمعياا الشباب وغيرهــا  وهــذه المنظومــة التــى يتكــون من ــا 

  تصال ال و عالماإل المجتمع ل ا الحق فى إبداء آرائ ا وفى المشاركة الفعالة فى وسائل 

ــا ــذه المش ــإن ه ــالى ف ــية وبالت ــة السياس ــراء التنمي ــع وإث ــت دف صــالح المجتم ركة تس

 والثقافية . الجتماعيةو القتصاديةو
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ــواا   ــن خــالل قن ــاا م ــادل المعلوم ــز هــذه الجماعــاا وتب  عــالماإل إن تعزي

الشرعية يعود بالنفع على المجتمع فى المقــام الول  ويعمــل علــى ترســيخ   تصالال و

ا أمر ضرورى لديمقراطية الصــحافة ومناقشــة وهذ   الجتماعىوتأكيد مبادئ السالم  

الرأى الخر بموضوعية ودون تحيز ومحابا   ويجب أن يكون معروفاً جيداً لوســائل 

توفير كل سبل الحرية والديمقراطية   عتبارالمطبو   ويجب أن يوضع فى ال   عالماإل 

ــواا  ــاهير تنوعــا وتوســعا قن ــاا الجم ــدا رغب ــا تزاي ــاهير  وكلم ــالال للجم  تص

 طبوعة .الم

التى أرست ا  اإلنسانويستند حق الرد والتصحيح فى أساسه إلى مبادئ حقوق 

المواثيق والتفاقياا الدولية  فالصل أنه ل يمكن أن ت دى ممارسة حق مــن الحقــوق 

يأتى تقرير الحق  طارالفردية إلى إهدار حقوق اآلخرين أو المساس ب م  وفى هذا اإل 

حماية من المساوئ أو الضــرار قــد تــنجم عــن النشــر للرد أو التصحيح على سبيل ال

 الصحفى الخاطئ أو المغر  . 

فحق الرد والتصحيح يعد من حقوق الدفا  فى مواج ة حرية الصحافة كأحد 

أشكال حرية الرأى والتعبير عنه  لنه بمثابة دفا  شــرعى عــن المصــالح الشخصــية 

الخبــار والمعلومــاا أو حجب ــا أمام الرأى العام فى حالة عدم تحرى الدقة فى نشــر 

بالمساس أو الضرار بأحد ذوى الشأن  وبما يستوجب تمكينه من تصويب الخطــأ أو 

 الرد أو التعليق دفاعاً عن نفسه .

ــى ضــرور    ــد عل ــرافويجــدر التأكي ــرد والتصــحيح ضــماناً  العت بحــق ال

ذلــك تختلــف والمســئولية  وفــى   اللتزاملممارسة الصحافة لحريت ا بدرجة عالية من  

 أجــلالدول فى مدى إقرارها . ل ذا الحق ودرجة الحماية التى تكفل ا ل ا  وذلــك مــن 

 ومنها :   تصالاالأهداف ديمقراطية الصحافة وتحقيق 

 تصــالال جعل القارئ عضواً إيجابياً ومشاركاً نشطاً فى العمليــة الصــحفية و -1

 وليس مجرد متلق لألنباء والمعلوماا . 
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 ائل المتبادلة لتغطى كافة المجالا دون تعتيم أو إب ام . تزايد وتنو  الرس -2

الصــحفى مــن حيــ  الكــم   تصــالال فــى عمليــة    الجتماعيــةتزايد المشــاركة   -3

 والكيف . 

إلــى  تصــالال بع  الج ود العلمية فى مجال دراســة مشــكالا   اتج اولقد  

ن  وأنــه التقرير بأن حق الرد وحق التصحيح حقان معترف ب ما فى كثيــر مــن البلــدا

 ينبغى فى أن تكون هناك تفرقة بين الحقين من حي  نطاق وتطبيق كل من ما . 

إذا قــد تمتــد الــردود  بأنه أشمل وأوسـ  مـ  حـق التصـحيح  ويتسم حق الرد

أوتعليق موضــوعى علــى تصــويب أيــة أخطــاء فــى المعلومــاا أو   ةأضافلتشمل أية  

وبناء عليــه فــال يتصــور أن يتضــمن الرقام أو الوقائع  التى يكون قد تناول ا النشر   

إلــى  ةضــافبال حق التصحيح بذاته حق الرد بينما العكس صحيح  إذ الــرد قــد يشــمل 

 تصويب الخطأ أية أراء أو توضيح .

فحق الرد يفوق فى أهميته حق التصحيح  لما يتيحه من زياد  قدر  الفــراد  

للحــوار والمناقشــة بالتأكيــد على التعبير عن آرائ م دفاعاً عن أنفس م وإفساح المجال 

علــى حريــة الــرأى والتعبيرعنــه ونشــره  ويمكــن أن يســ م بالتــالى فــى تحقيــق مبــدأ 

 تصالال سياساا  اماهتمكذلك فإنه ارتباطاً بضرور    تصالال مشاركة الجم ور فى 

أساساً بوسائل قياس ردود فعل جم ور القراء يعــد حــق الــرد أكثــر بــروزاً مــن حــق 

ه يمثل إحدى وسائل هذا القياس وبما أن ي دى إليه نشــر الــردود مــن التصحيح  إذ أن

 توثيق صلة الصحف بقرائ ا والتى يلزم أن تكون عالقة تبادلية . 

 لــرد والتصــحيح فــى التشــريع المصــرى التشــريعى لحــق ا  طــاروقد تحدد اإل 

حي  حرصا مواثيق الشرف الصحفى المتعاقبة علــى تأكيــد هــذا الحــق  وتضــمنا 

 ا الميثاق مايلى:بنود هذ



 

- 273 - 

بحق القارئ فى صحافة موضوعية تعكس بأمانــة وصــدق   العترافتسجيل   -1

بع  الوقائع وحركة الحدا   وتعدد اآلراء وتصون حــق كــل مــواطن فــى 

ــى  ــراء أو مــا تنشــره الصــحف وعــدم التشــ يرأوالبتزاز أوال التعقيــب عل فت

 اإلساء  الشخصية إليه . 

 التى أعلن ا الميثاق فقد ورد :  من بين المبادئ العامة المرتبطة -2

ن الحرية أساس المسئولية والصــحافة الحــر  هــى الجــدير  بحمــل مســئولية أ -

 الكلمة . 

 .  اإلنسانللصحافة مسئولية خاصة تجاه صيانة اآلداب وحقوق  -

على الصحافة والصحفيين مراعا  حق القارئ فى التعقيب والرد والتصــحيح  -

ابــه وحــق عامــة المــواطنين فــى حرمــة والمحافظة على أصــول الحــوار وآد

 ية . اإلنسانحيات م الخاصة وكرامت م 

علوماا الم نية الواجبة على الصحفى أن كل خطأ فى نشر الم  اااللتزاممن  -3

طالعــه علــى الحقيقــة منقــول لكــل مــن تنــاول م يلتزم ناشره بتصحيحه فور ا

 ينطوى الصحفى  على أل يتجاوز ذلك الرد والتصحيح حدود الموضو  وأل 

بحق  العترافعلى جريمة يعاقب علي ا القانون أو مخالفة لآلداب العامة مع 

وسائل  استخدامبعدم  اللتزامالصحفى فى التعقيب  كما أوجب على الصحفى 

حيات م الخاصة  استغاللالمواطنين بغير سند أو فى  النشر الصحفى فى ات ام

ر الوقائع مشوهة أو مبتور  أو للتش ير ب م أو تشويه سمعت م  وأيضاً عدم نش

 تصويرها على نحو غير أمين . 

وقد وردا تعريفاا عديد  لقرارحق الرد والتصحيح بمعناه الشامل حيــ  يــرى 

هو حق ذى الشأن فى تصــويب واقعــة أو   حق التصحيح أو التصويبالبع  أن  
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بيان أو معلومــة أو رقــم أو تصــريح منســوب إليــه أو متعلــق بــه بأحــد الصــحف 

 لمجالا . وا

ــادااأو مواج ــة  حــق ذى الشــأن فــى نفــس الت ــام حــق الــرد ويمثــل   النتق

يضــاح بته الصــحيفة إليــه  بمعنــى آخــر هــو االموج ة إليه  أو الدفا  عن أمر مــا نســ 

 .  ات امااأو انتقادااوج ة نظر ذى الشأن فيما نسبته إليه الصحيفة من وقائع أو

صحيفة على نشر في ا صــراحة أو أو هو حق كل شخ  فى التعليق بذاا ال 

 الشروط التى قررها القانون .  إطارضمناً  متصالً بشخصه أو بعمله  وذلك فى 

  ويمك  تعريف حق الرد والتصحيح بأنه :

ساءة للى سـمعته أو بـأى ضـرر مقرر لم  يمسه النشر الصحفى باإل  " حق 

فـى المعلومـات فى أ  يصحح فى ذات الصحيفة ما يكو  قد ورد بشـأنه مـ  أخطـاء 

غيـر حقيقيـة  اتهامـاتأو  انتقـاداتأو الوقائ  أو الرد على ما يكـو  وجـه لليـه مـ  

ومبالغ فيها  وذل  فى مواجهة تجاوز الصحافة لحدود حريتهـا  حيـث يقابلـه واجـب 

 قانونى ومهنى " . التزامالصحيفة بنشر الرد والتصحيح ك

 المتخصصون ما يلى :  كما يرى  ما يتميز به هذا التعريف ابرزولعل من  

شمول هذا التعريف للتمييز بين حق الرد والتصحيح من حي  مدى أو نطاق  •

 كل حق .  استخدام

التركيز على أساس وجوهر ذلك الحق بأنه ضمانة أساسية حيــ  يمثــل أحــد  •

حقوق الدفا  فى مواج ة ما يمكن أن ينشأ من مساوئ أو أضرار عن النشــر 

رية الصحفية والحقوق المتصلة بممارسة الم نة الخاطئ بالتجاوز لحدود الح

 كحق النقد والمساءلة الصحفية أو حرية البح  العلمى أو التاريخى . 
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العناية بإبراز أن الحق فى الرد أو التصحيح كالهما مرتبط دائماً بما يكون قد  •

سبق أن نشرته الصحف من مواد تطلبا الرد أو التصحيح  كما أن المر قد 

 ية على السواء . عالناإل مواد التحريرية أويتعلق بال

الكشف عن أن الرد والتصحيح ينطوى على حق لذوى الشأن وواجب وإلزام  •

اً قانونيــاً وم نيــاً يترتــب علــى التزامــ على الصحف فــى آن واحــد  وبوصــفه  

 مخالفته المسئولية على عدم النشر . 

وبنفس المســاحة فالقانون يعطى المواطن الحق فى نشر رده فى نفس المكان 

 عــالماإل فى الجريد  التى نشرا عنه خبراً كاذباً  ولكن المر يختلف بالنسبة لوسائل 

يــة إعالمالخرى  فقد ل تتوافر للمواطن العادى حرية الرد إذ مــا هــوجم فــى وســيلة 

 أخرى 

والســيطر  علي ــا لنشــر  عــالماإل وتلجأ بع  الدول كذلك إلى أحتكار أج ز  

أخبار معينة والتغاضى عمداً عن بع  الخبار الخــرى  وكأن ــا   أيديولوجيت ا وب 

ب ذا السلوب تلجأ إلى تلقين الشعب عما تريد أن يعرفه  وليس ما يريد أن يعرفه مما 

 المطبوعة ويلجأ إلى قراء  الصحف الجنبية .  عالماإل يفقد الشعب الثقة فى أج ز  

ر  الصحف الجنبية ومنع ا وعندما يستفحل المر تلجأ الحكوماا إلى مصاد

من دخول البالد  وبالطبع قد تعجز مثل هذه الحكوماا عن ممارسة هــذا الــدور بعــد 

أتشار القمر الصناعى وتسلل الب  التليفزيونى إلى داخل البيوا .  فحق التعبيــر هــو 

ــى بتكــارال ية للفــرد وســوف تتغلــب اإلنســانمــن الحقــوق الساســية و اا الحديثــة عل

 حكومية فضالً عما تسببه هذه العراقيل من مشاكل ل حصر ل ا . العراقيل ال

علــى مــن عليــه حــق الــرد والتصــحيح    وصف ذى الشـأ وأطلق المشرعون  

 ويمتد حق الرد والتصحيح إلى كل من : 
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 األفـراد : -1

  أن كل شخ  تناوله النشــر الصــحفى بالســاء  أو الضــرر يشــمله ذلــك أعدالق 

 أو ضمنياً . ه صراحة اسمالحق سواء ورد 

 :  الورنــة -2

طالق ذلك الحق للورثة فى حالة ما إذ تضمن النشر ما ينطوى علــى افتــراء تم ا 

شــديد أو ادعــاءاا باطلــة أو إهانــة إلــى حــد القــذف والســب فــى حــق المــور   

وانحصار الحق المعنى فى نطاق ذو القرابة المباشر  كالبناء والحفاد مثالً دون 

 ن . سائر المورثين البعيدي

 :فاقــد األهليـة   -3

فقدان الهلية أو نقص ا ل يحول أساساً دون حق القاصر أو المحجــور عليــه 

أو السفيه فى طلب الرد والتصحيح  ولكن على أن يباشر هذا الحق وليه الطبيعــى أو 

 الوصى بحسب الحوال . 

 : الصحفى والصحيفة   -4

ة أخــرى وذلــك للصحفى حق التصحيح أو الرد على ما ينشر عنه فى صحيف

فى حالة ما إذا تعلق النشر بأموره الشخصية ل لصــفته الم نيــة بــأن يتعــر  النشــر 

 لنتقاد آرائه أو توجي اته الفكرية .     

 :ية  عتبارالشخصية اال -5

ويتجــه الــرأى إلــى أن تعبيــر ذوى الشــأن ليشــمل م وبالتــالى فــإن حــق الــرد 

اا وال يئــاا العامــة والنقابــاا والتصحيح متاح لكل مــن الج ــاا المختلفــة كــالوزار

 والشركاا وغيرها . 
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وبإمكان الصــحفى الــرد أو التصــحيح فــى صــحيفة إذ قــد تكــون المــاد  التــى 

اً  فال يكون من النصــاف أنتشارتطلبا الرد والتصحيح قد نشرا فى صحيفة أوسع 

ة لحق بالنشر فى صحيفته التى قد يكون توزيع ا محدوداً  كذلك الشأن بالنسب  كتفاءال 

 الصحيفة فى الرد والتصحيح . 

 وم  أهم شروط حق الرد والتصحيح ما يلى : 

يجب أن يكون الرد أوالتصحيح بناء على طلب من ذوى الشأن الذى  •

يرسل إلى الصحيفة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول إلــى 

رئيس تحرير الصحيفة أو محررها المسئول  ومرفقاً به ما يتوفر من 

 على إنه ليس للرد أو التصحيح صيغة محدد  . مستنداا  

ه يتحــدد اســتخداميجب أن يتعلق الحق بمن يقرره له القانون  أى أن  •

فى نطاق أحد ذوى الشأن  فدائر  التصحيح ل يجب أن تقتصر على 

من تناوله النشر بالضرر  بل ينبغى أن يمتد لكل من يعرف الحقيقــة 

 التى تجاوزها النشر . 

يوماً من   30الرد أو التصحيح إلى الصحيفة خالل    يشترط أن يصل •

 تاريخ نشر الماد  التى تطلبا الرد أو التصحيح .

أن يتعلق الرد أو التصحيح بما سبق للصحيفة أن نشــرته وأن يكــون  •

مرتبطاً بموضو  الماد  التى نشرا بصفة مباشر   فــال يتعــداه إلــى 

ــو   ــا الموضـ ــر  ل ـ ــم يتعـ ــرى لـ ــب أخـ ــوعاا أو جوانـ  الموضـ

 المنشور . 



 

- 278 - 

يشترط أن يكون التصحيح مكتوباً لكن ل ت م الصيغة التى يكتب ب ا  •

كل ما يشترطه القانون أن يكون التصحيح محرراً بــنفس اللغــة التــى 

 كتبا ب ا الماد  الصحفية . 

ل تكون الصحيفة قد صححا من تلقاء نفس ا من يطلــب تصــحيحه أ •

يحه قــد تــم بصــور  على أنه يلزم أن يكون ما سبق الصحيفة بتصــح

 مالئمة تفى بالمطلوب . 

يجــب أل ينطــوى الــرد أو التصــحيح علــى جريمــة أو علــى مخالفــة  •

للنظام العام والداب وهو يكاد أن يكــون شــرطاً بــدي ياً  وبالتــالى ل 

يجوز نشر الرد أو التصحيح إذا تضمن مثالً قذفاً أو سباً أو أهانة أو 

مخالفــة النظــام العــام أو  عيبــاً فــى حــق شــخ   وأيضــاً إذا تضــمن

 خروجاً على اآلداب والقيم المألوفة فى المجتمع .

يشترط أل يتجاوز التصحيح فى طوله ضــعف المقــال المنشــور فــإذا  •

تجاوز الضعف كان للصحيفة الحق فى مطالبــة صــاحب الشــأن قبــل 

 النشــر بــأجر  النشــر عــن المقــدار الزائــد علــى أســاس تعريفــة 

 .  عالناااإل 

لتصحيح إلى الصحيفة فى خــالل شــ ر مــن تــاريخ النشــر أن يصل ا •

 هذا التصحيح .  ة الذى أقتضته ارسالللماد  الصحفي

يشترط أن يوجــه طلــب التصــحيح إلــى رئــيس تحريــر الصــحيفة أو  •

 محررها المسئول بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول . 

 يجب أل يتضمن التصحيح مساساً بكرامة الصحفى .  •

 التصحيح مساساً بالحقوق المشروعة للغير .  يجب أل يتضمن •
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أن ينشر خالل ثالثة أيام من وصوله بالنسبة للصحيفة اليومية  وفى  •

أول عدد يظ ر من الصحيفة غير اليومية  بجميع طبعات ا  وبما يتفق 

 مع مواعيد طبع الصحيفة . 

ــى  • ــين المــاد  الصــحفية الت ــين التصــحيح وب ــاك صــلة ب أن تكــون هن

 طالب التصحيح صراحة أو ضمنياً .   اسمصحيح أو لرد  أستوجبا الت

يشترط أن ينشر التصحيح فــى نفــس المكــان وبــنفس الحــروف التــى  •

 نشرا ب ا الماد  الصحفية المطلوب تصحيح ا . 

فلقد حدد المشر  الوضا  المنظمــة لنشــر  لجراءات الرد والتصحيحأما عن  

ــاً  وذلــك ب النســبة للمــد  المقــرر  للنشــر  الــرد والتصــحيح المســتوفى لشــروطه قانون

ــل وتنحصــر الضــوابط  ــا دون مقاب ــى ل يتجاوزه ــاحة الت ــع والمس ــان أو الموق والمك

 واإلجراءاا المقرر  كالتى : 

بنشــر الــرد والتصــحيح فــى غضــون ثالثــة أيــام مــن تــاريخ   اللتزام •

استالمه أو فى أول عدد يظ ر من الصحيفة بجميع طبعات ــا  وربمــا 

طبع الصحيفة  وأساساً يمكن التفرقة بــين الصــحف يتفق مع مواعيد  

اليومية من ج ة والسبوعية أو النصف ش رية أو الش رية من ج ة 

أخرى  بحي  تلتزم للصحف اليومية بنشــر الــرد والتصــحيح خــالل 

ثالثة أيام من تاريخ استالم الطلب  بينما تلزم الصحف غير اليوميــة 

نذ وصول طلــب ذى شــأن بالنشر فى أول عدد لحق من الصحيفة م

 وبمراعا  مواعيد الطلب . 

يلزم أن يكون الرد أو تصحيح فى نفس المكان وبنفس الحروف التى  •

نشر ب ا الموضو  الصلى المقصود من هذا الشرط تحقيــق العدالــة 
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والمساوا  فى مكان النشر بين المساوا  موضو  النشر وبين الرد أو 

بالنسبة لحجم البــنط ومســاحة التصحيح المطلوب نشره  كذلك الشأن 

 الحروف . 

يشترط أل تزيد مساحة نشر الرد والتصــحيح دون مقابــل علــى مثــل  •

مساحة المقال أو الخبر المنشور  فإن جاوزته كــان للصــحيفة الحــق 

فى مطالبة الرد أو التصحيح بمقابل نشــر المســاحة الزائــد  محســوباً 

شر الرد أو التصحيح المقرر . فتحديد مساحة ن  عالناإل بسعر تعريفة  

بحي  تزيد على مساحة الماد  التى تطلبــا وربمــا ل يجــاوز مثيل ــا 

ــرد أو  ــب ال ــيح الفرصــة لطال ــذا الحــق  إذ يت ــة ه ــس أهمي ــا يعك إنم

التصحيح فى ممارسة حقه فى مساحة تحريرية متسعة نسبياً مقارنــة 

 بمساحة الماد  التى يتعلق ب ا هذا الحق . 

 الرد والتصحيح : الصحيفة ع  نشر   امتناع

 عن نشر التصحيح فى الحوال اآلتية :   االمتناعيجوز   

إذا وصل التصحيح إلى الصحيفة بعد مضى ســتين يومــاً مــن تــاريخ  •

 النشر السابق . 

ــانون أو  • ــى جريمــة يعاقــب علي ــا الق إذا انطــوى نشــر التصــحيح عل

 مخالفة للنظام العام واآلداب . 

 نــة أو ينطــوى علــى خــروج علــى أن يكــون الــرد مخالفــاً آلداب الم •

 المألوف . 

إذا سبق الصحيفة أن صححا بنفس المعنــى الوقــائع والتصــريحاا  •

 التى أشتمل علي ا الخبر المطلوب تصحيحه . 
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 إذا كان التصحيح محرراً بلغة غير التى كتب ب ا الخبر أو المقال .  •

 عدم صحة التصحيح نفسه .  •

ــى  ــيم الصــحافة عل ــانون تنظ ــ  ق ــد ن ــاعم تجــريوق ــرد  االمتن عــن نشــر ال

 والتصحيح وشملا : 

 المسئولية الجنائية : •

الصــحيفة عــن نشــر الــرد  امتنــا  وفقاً لقانون الصحافة الحالى فإنه فى حالــة 

والتصحيح يعاقب الممتنع كعقوبة أصلية بالحبس وبالغرامة أوإحدى العقوبتين  كذلك 

تــأمر بنشــر الحكــم الصــادر ن  القانون كعقوبة تكميلية على أنه يجوز للمحكمــة أن 

بالعقوبة أو التعوي  المدنى فى صحيفة يومية واحــد  علــى نفقــة الصــحيفة الصــادر 

ضدها الحكم  كما يجوز أن تأمر أيضــاً بنشــر الحكــم فــى الصــحيفة التــى تنشــر في ــا 

 الموضو  الذى تطلب الرد والتصحيح . 

  المسئولية المدنية : •

نية للمطالبة بالتعوي  عما قد أصابه يجوز لذوى الشأن تحريك الدعوى المد

عن نشر التصحيح بجانب الضرر الذى يكون قد لحقــه مــن  المتنا  من ضرر بسبب  

النشر إذا تضمن قذفاً أو سباً حي  ل يعد نشــر التصــحيح بمثابــة التعــوي  المناســب 

 للمتضرر . 

 المسئولية التأديبية :  •

رد أو التصحيح أن يخطــر الصحيفة عن نشر ال  امتنا  يجوز لذى الشأن عند  

حيــ    المتنــا  المجلس العلى للصحافة بكتاب موصــى عليــه بعلــم الوصــول ب ــذا  

 ما يراه إدارياً من الصحيفة المخالفة .   تخاذإيخت  قانون الصحافة ب
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بــأن  رئيس تحرير الجريدة أو المحـرر المسـئولوقد ألزم قانون المطبوعاا  

من الجريد  وفى المكــان المخصــ  لألخبــار ينشر بغير مقابل وفى أول عدد يصدر 

 الم مة .

 وتلتزم الصحف بنوعي  م  البالغات : 

البالغاا المتعلقة بالمصلحة العامة ول تشترط في ا أن تكون ل ــا عالقــة بمــا   األول :

 سبق أن نشرته فى الجريد  . 

 البالغاا المتعلقة بمسائل سبق نشرها فى الجريد  .  النانى :

حـق نشـر البالغـات الرسـمية وحـق الـرد بــين    خــتالفجــه ال أو  ابــرزومن  

 وفقاً لنصو  قانون المطبوعاا ما يلى : والتصحيح  

نشر البالغاا الرسمية ليس مرتبطاً بما سبق نشره  على عكس حق الرد  -

 أو التصحيح الذى يجب أن يكون متعلقاً بما سبق أن نشرته الجريد  . 

نشر البالغاا الرسمية دون تحديد   أن القانون يعطى السلطاا العامة حق -

ــزم  ــة   تلت ــة بالمصــلحة العام ــا مــن البالغــاا المتعلق مســاحت ا إذا كان

الجريد  بالنشر بغير مقابل وهو أمــر ثقيــل علــى الجريــد   ويعتبــر عبئــاً 

 علي ا إذا زادا مساحة البالغ على عكس نشر الرد والتصحيح. 

المكــان المخصــ  لنشــر   أن الجريد  تلتزم بنشر البالغاا الرسمية فــى -

الخبار الم مة فــى حــين ل تلتــزم بنشــر الــرد والتصــحيح إل فــى نفــس 

المكان وبنفس الحــروف التــى نشــر ب ــا المقــال الصــلى  وقــد ل يكــون 

 مخصصاً لألخبار الم مة . 
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أن الصــحف تلتــزم بنشــر البالغــاا الرســمية فــى أول عــدد يصــدر مــن  -

أيام لنشر الرد والتصحيح الذى يصل ا الجريد  بينما تكون ل ا م لة ثالثة 

 إذا كانا الجريد  يومية . 

 ( حق النقد وحق الخصوصية :  2) 

حكم أو تعليق أو تقييم على واقعــة ثابتــة أوابــداء الــرأى فــى   يعنى بحق النقد 

أمر المساس بشخ  صاحب المر بغية التش ير به أو الحط من كرامته  فإذا تجاوز 

حد وجــب العقــاب عليــه وأعتبــر صــاحبه مرتكبــاً لجريمــة ســب الناقد الصحفى هذا ال

أوإهانة أو قذف حسب الحوال . ومن النقد المباح أن يمس النقد بع  مظاهر الحيا  

  وثيقاً بالمصلحة العامة .اتصاًل الخاصة للفرد إذا كانا تتصل 

 والنقد المباأ يتطلب : 

 أن يرد النقد على واقعة ثابتة وصحيحة .  -1

 للواقعة لرتباط ا بالمصلحة العامة .  الجتماعيةالهمية  -2

حسن النية من خالل است داف خدمة المصلحة العامة وأعتقــاد الناقــد بصــحة  -3

 الرأى .

يأتى فــى مقدمــة المبــادئ الخالقيــة للصــحفى وعــدم والحق فى الخصوصية  

خرق خصوصية الفراد  حي  أن لكل فــرد حياتــه الخاصــة التــى يحــر  أن تظــل 

ن العالنية والتش ير  فالحيا  الخاصة ل تفيد الصالح العــام بــل الخــو  في ــا بعيد  ع

والعمل بــدون  وهو حريته الشخصية فى التصرف اإلنسانيمس حقاً مقدماً من حقوق 

ويترتب على مخالفة هذا المبدأ أحيانــاً الوقــو  تحــا طائلــة  أى رقيب سوى ضميره 

 وصية منها : وهنا  عناصر تشكل اقتحاماً للخصالقانون . 

 التطفل على الشئون الخاصة لألفراد ونشرها وعرض ا بشكل علنى .  -1
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 الكشف عن السرار الخاصة ونشرها وعرض ا بشكل علنى .  -2

تسليط أضواء زائفة علــى شخصــياا عاديــة عامــة ممــا يســبب ل ــم متاعــب  -3

 ومشاكل .

شخ  أو صورته فى تحقيق مزايا معينة لشــخ  أخــر بــدون   اسم  استغالل -4

 ح منه بذلك . تصري

ق فى الخصوصــية وكــذلك وقد أقر قانون الصحافة فى مصر مبدأ حماية الح

حق من حقوق المواطنين أو المساس بإحدى حريات م  أيضاً من المبــادئ   عدم انت اك

 فتراء علي م . المتعمد وتشويه سمعة الفراد وال الخالقية الم مة عدم التش ير 

 والتشهير: لقذف اعدم (  3) 

لــى الــرغم مــن أن الدســتور يعطــى الصــحفيين القــدر  علــى الســعى وراء ع 

موقف عدم الحظر أو المنع بصــفة   اتخاذالحقيقة وانتقاد الحكومة فى بع  الحيان و

عامــة تجــاه ممارســة الصــحافة الحــر   إل أن هنــاك ضــماناا قانونيــة محــدد  ضــد 

و م سســة أو عمــل أو الصحافة غير المسئولة التى يمكن أن تقوم بالتش ير بشخ  أ

 أى كيان آخر محدد ال وية . 

قــاب مــن أســندا إليــه هو الساء  عالنية لواقعة محدد  تســتوجب ع  والقذف 

نقــا   ويعــد قاذفــاً كــل مــن أســند لغيــره واحتقاره  والحتقار يعنــى الســت انة أو ال 

مــا بواسطة إحدى طرق العالنية الوارد  فى قانون العقوباا المصرى لفعل محــدد  ك

أن القذف وما إليه ل يقع إل على الحياء دون المواا  وعقوبة القــذف هــى الحــبس 

 أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

هو لفظ أو قول عبــاراا مشــوهة للســمعة عــن شــخ  مــا   ويقصد بالتشهير 

لشخ  أخر  وهو نشر ماد  تحدد هوية شخ  وتسئ إلى سمعته  المر الــذى نجــم 
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هذا الشخ  إلــى الكراهيــة والحتقــار والســخرية  وتــ دى إلــى تجنــب عنه تعري   

  الناس له أو ابتعادهم عنه .

ويستخدم مصطلح التشهير ومصطلح القذف فى بعض الحاالت بشكل متبادل  

: النشــر  نالنـة أجـزاء ومحك الحكم على ما إذا كان شئ يعتبر تش يرأم ل يتكون من

فإذا ما كتب عن شــخ  فــى جريــد  وكــان يشــوه ،  وتشويه السمعة  وتحديد ال وية   

سمعة الشخ  حينئذ يكون النشر وتشويه الســمعة وتحديــد ال ويــة قــد تــوفر حــدوث ا 

 ومن الممكن أن يكون الشخ  قد تم التش ير به . 

ن تحديد الشخ  العام فى أى قضية قذف أو تش ير يعتبر عامالً رئيسياً فى أ 

مة أن أحدهم ليس شخصاً عاماً طبقاً للقــانون فــإن هذه القضية لنه عندما تحكم المحك

هذا الشخ  يصبح شخصاً خاصاً  والشخ  الخا  ليس مطالباً أمام المحكمة بــأن 

يثبا سوء النية عند المحرر مثلما يجــب أن يفعــل الشــخ  العــام  كمــا أن الشــخ  

قط أن المطبو  عليه ف عالماإل الخا  الذى يشعر أنه تم التش ير به فى إحدى وسائل 

يثبا أن وسيلة النشر تصرفا بإهمال لن ا لم تحــاول أن تعــرف أن مــا تنشــره كــان 

 زائفاً أم ل . 

 الدفاع ضد قضايا القذف والتشهير : 

يمكن للمحاكم أن تحكم بالتعوي  عن أضرار نجما عــن التشــ ير  وعنــدما  

سقاط  ح فى اة قذف وتش ير فعلي ا أن تنجأمام المحكمة  فى قضي الصحيفة نفسهاتجد  

  تتب  نالنة طرق أساسية للدفاع :ت مة القذف ضدها من خالل 

 صحة النص التحريرى :  انبات -1

الن  الذى يعتبر قذفاً يجب أن يكون كما يحدده القانون غير صحيح وأفضل 

دفا  فى قضايا القذف أن يكون الــن  المنشــور صــحيحاً  وعلــى المحــرر أن يكــون 
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يح  فبغ  النظر عن مدى تشويه السمعة الذى تسببه أن الن  صح  اثبااقادراً على 

عبار  أو قصة إذا أثبا صحت ا  حينئذ ل يجد المدعى أمامه مــالذاً إل أن يعــيش مــع 

النتائج دون تعوي  عن ضرر  وهذا يعنى أن المحرر يتعين عليــه بنــاء علــى طلــب 

 المحكمة أحياناً أن يكشف عن مصادر له يعتبرها سرية . 

 م :الصالح العا -2

يبنى هذا الحق على فكر  أن الصحافة يجــب أن تــذكر أحيانــاً معلومــاا مــن 

لشــخ  الصالح العام  وأن الصــالح العــام يتغلــب علــى الضــرر الــذى يصــيب ا  أجل

يغطــى أيضــاً التصــريحاا التــى تعتبــر قــذفاً   الخا  من جراء النشر.وحق المتيــاز

أو فــى المجــالس التشــريعية   والتى يعلن ا أحد المســئولين فــى أثنــاء جلســاا المحــاكم

 والتى تنشرها الصحف بدقة .

فى البرلمان أو  استما  عند المشاركة فى جلسة    المتيازحق    استخدامويسمى  

ــة الصــحافة لنشــرها هــذه   المطلــق االمتيــازحــق  المجلــس التشــريعى ــا أن حماي كم

د فمــثالً التعليقــاا التــى تصــدر عــن أحــ  المؤهـل  االمتيــاز حــقالتصــريحاا تســمى 

السياسيين فــى منتــدى حكــومى مثــل المجــالس التشــريعية هــى أساســاً محصــنة ضــد 

إجراءاا محصنة ضد إجراءاا التش ير  وكذلك فإن البياناا التى يدلى ب ا ر ســاء 

الج ز  الحكومية أثناء القيام بم ام م الرسمية يمكن أيضــاً نشــرها بحريــة طالمــا أن 

 ى لم يفعل ذلك بدافع تعمد الذى الصحف

 النشر العادل : -3

ويقصد بــه التعليــق علــى الكتــب والعمــال الفنيــة والفــراد  ممــن هــم تحــا 

وذلك بتضييق   المتيازالضواء  ومع ذلك فإن القوانين قد صيغا إلى حد كبير هذا 

ــه  اســمتعريــف الشخصــية العامــة  ولمجــرد ورود  شــخ  مــا فــى الخبــار ل يجعل
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منصف ل يمكن أن يكــون الحــق هــو الــدافع شخصية عامة  وعند إبداء تعليق أو نقد  

ــه  ــحفى بأنـ ــد الصـ ــا يعتقـ ــاا عمـ ــا بيانـ ــه آراء وليسـ ــون عباراتـ ــى أن تكـ  وينبغـ

 الحقيقة . 

آنفــة الــذكر  فمــثالً وهنا  دفاعـات أخـرى غيـر الـدفاعات الرئيسـية النالنـة  

والموافقــة  ه اثباتــ الحصول على أذن بنشر شئ يمكن أن يكون دفاعاً ولكــن لبــد مــن 

ابية أفضل بكثير من الموافقة الشف ية  كذلك فإن السماح بالرد يشــكل دفاعــاً آخــر الكت

وإذا ماأنت ا المد  المحدد  للرد فإن الفر  المتاحة أمام الشخ  المش ر بــه تكــون 

 ضئيلة . 

ولكى يصبح الكالم المنشور قذفاً أو تش يراً يجب أن يكون عن طريق وسيلة 

حتقــار أو يقلــل مــن شــأنه ومــن للتســخيف أو ال  الشخ  للكراهية أوتعر     اتصال

قدره فى نظر زمالئه  أو يتسبب فى أن يتجنبه الناس  أو يصيبه بالضرر فى عمله أو 

 اآلتى :   انباتأ  الشخص الذى يرف  دعوى تشهير عليه أ  يقوم بم نته  كما 

 أن الكالم المنشور تم نقله إلى طرف ثال  .  -1

وا التعــرف علــى الشــخ  استطاعالكالم    ء  هذا  قاموا بقراأن الفراد الذين   -2

الشخ  صراحة  اسمالذى يعتبر هذا الكالم قذفاً فى حقه  حتى ولو لم يذكر  

 . 

أن الكــالم المنشــور تســبب فــى ضــررفى حقــه مثــل أجــر فقــده  أو الشــعور  -3

 بالم انة  أو اللم النفسى والعقلى أوأصابة سمعة الشخ  بالضرر . 

طئة  كما أن وضع الشخ  من حيــ  أنــه مســئول أن يثبا أن الصحيفة مخ -4

الذى علــى الشــخ  المقــذوف فــى  الهمالعام أو شخ  خا  يحدد مدى 
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النية السيئة عند النشر  أما الشخ    اثبااحقه أن يثبته  فالشخ  العام عليه  

 الخا  فعليه أن يثبا فقط أن الصحافة أبدا إهماًل فى نشر المعلوماا . 

 التشهير والقذف : تجنب الصحيفة قضايا 

والم سسة الصحفية التى ل تستطع أن تثبا أن الكالم المنشورل يعتبر قــذفاً  

ويدخل تحا أى بند من البنود السابقة التــى تحمــى الصــحيفة نفســ ا معرضــة للحكــم 

بالتعوي  ضدها  وعندما يرتكب أحد المحررين جريمة نشر كبرى فأن تكــذيب هــذا 

لصحيفة من رفع دعوى قذف أو تش ير ضــدها كمــا أن الخطأ أو تصحيحه ل يحمى ا

التكذيب أو تصحيح الخبر يخف  فقط مبلغ التعوي  الذى قد تحكم به المحكمــة  إذا 

 نجحا قضية القذف .

ويصاب المحررون بالدهشــة عنــدما يعلمــون أن قصصــ م الصــحفية تصــبح 

مصــادرهم  اســماءمثار نزا  فى المحاكم  وقد تطلب المحكمة مــن م أن يكشــفوا عــن 

 وأن يقدموا مذكرات م أو تسجيالت م التى أستخدموها . 

ويعتبر تجنب التش ير أمر م م وبــنفس درجــة الف ــم الــواعى لمــر التشــ ير   

الجماهيرى  وعلى أن الــرغم  تصالال فمعظم الصحفيين لدي م بع  المعرفة بقانون  

تفســير مختلــف من أن كل قضية تختلف عن الخرى  وكل قاضى يمكن أن يكون له 

خطوطـاً ارشـادية عريضـة لتجنـب الوقـوف أمـام المحكمـة لذلك القانون إل أن هناك 

 بتهمة التشهير منها : 

 المتوسط أو ضئيل المستوى :   اإلخبارىتجنب النشر  -1

بت جئة خطأ أو ربط كاذب أو  اسمفالتحرير الصحفى فى غاية الجدية  فكتابة 

تكاب عمل ل أخالقى  يمكن أن ينت ى بقضية مضلل بمسرح الجريمة  أو اليحاء بإر

 كبرى  فليس هناك تعوي  عن الوقا الذى يفرضه الموعد الن ائى لتسليم ا . 
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 الصدق على الرغم م  أنها ضد التشهير : -2

ه فــى اثباتــ القــول ببســاطة عــن شــئ مــا أنــه حقيقــة دون ان يكــون باإلمكــان 

ع أن يفتــر  أن شــيئاً مــا حقيقــة المحكمة  وربما ل يكون كافياً  فالصحفى ل يستطي

لن شخصاً ما قال ذلك  ورغم ما يبدو من قرب المصدر مــن الحقيقــة  فــإن الوثــائق 

 ربما تكون ضرورية للدفا  عن قضية تش ير . 

 التأكد موضوعية النشر الصحفى: -3

غالباً ما ت دى الكلماا إلى رفع قضية تش ير  والنقل عــن مصــدر يمكــن أن 

ية صعبة . فربما قام الصحفى بنقل عبار  عن المصدر بشكل يكون بصفة خاصة عمل

دقيق  ومع ذلك إذا كانا العبار  غير صحيحة بغ  النظر عن مدى الدقة فى النقــل  

فإن الصحفى والوسيلة التى يعمل في ا يتعرضان لت مة التشــ ير  وأخيــراً إذا أرتكــب 

 ب هذه العبار  .خطأ ونقلا عبار  تش ير  فإنه ينبغى نشر أعتذار كامل وسح

 يداف  ع  نفسه بنالث طرق :   حرمة شخص يستطي  أ   انتها والمحرر المتهم ب

 الدفاع بأ  الشخص له مكانة صحفية ولخبارية : -1

 اســتخدامحرمته  إل إذا تــم   انت اكالصحفى ب  ات امل يستطيع    الشخص العام

الــذى  الشـخص الخـاصالشخ  العــام أو صــورته لغــرا  تجاريــة  كمــا أن   اسم

يصبح طوعاً أو رغماً عنه جزء من حد  عام يعتبر لــه قيمــة إخباريــة  يســتثنى فــى 

.ويستطيع المحرر أن ينقــل مــا يشــاء   نت اكهذه الحالة من حق حماية حرمانه من ال 

ولكن بدقة من سجالا المحاكم والسجالا الخرى العامة حتى إذا كانا تتحد  عن 

عا النشاطاا الخاصة لشخ  خــا  علنــاً شخ  أو أشخا  عامين  ولكن إذا أذي

 حرمته .  انت اكوبدون إذنه  فإنه يمكنه فى هذه الحالة أن يقاضى المحرر بت مة 

  الدفاع بأ  الموضوع منارا لقضية تهم القراء : -2



 

- 290 - 

هذا الدفا  مأخوذ من الدفا  فى قضايا القذف وهو القول بــأن الصــالح العــام 

 انت ــاكالحالة فإن الشخ  الذى يشكو من  أهم من حماية الشخ  وحرمته وفى هذه

حرمته يجب أن يثبا أيضاً أن المحرر نشر عن عمد معلومــاا زائفــة عنــه  أو شــك 

 فى صدق المعلوماا التى نشرها . 

  الدفاع بأ  الشخص وافق على ذل  : -3

يستطيع أن يقول أن الشخ  وافق على إجــراء المقابلــة أو أعطــى للمحــرر 

 يره . موافقة مكتوبة على تصو

ويــرى المتخصصــو  أ  هنــا  طــرق لتجنــب دعــاوى القــذف والتشــهير أو 

 حرمة الشخص منها :  انتها تهمة  

فى العملية التحريرية للمــواد الصــحفية والتــى لت ــتم   تجنب الهمال •

بالتدقيق  أو عدم التأكد من صحة الخبار  فالبد مــن تحــرى حقــائق 

ك من الناحية العملية وطبقاً ذل أمكنالقصة الخبرية والتأكد من ا كلما 

 لإلجراءاا المتبعة فى م نة الصحافة . 

بــين  اختالفتحرى الصدق والصحة والحقيقة فى كل ماينشرف ناك   •

ه أنــه صــحيح  فنشــر التكــذيب ل اثباتــ ما هو صحيح وبين ما يمكــن  

يعتبر دفاعاً فى قضية التش يرولكنه يصلح فقط للتخفيف أوالتقليل من 

 ع . الضرر الذى وق

لبد من بقاء الرأى أوالتعليق أوالنقــد الخــا  بالصــحفى بنــاء علــى  •

 حقائق تم ذكرها بالكامل وثبا دقت ا . 

ل أهمية كبرى ل ا  فمثل هذه الخبــار   تجنب النشر الروتينى لخبار •

 اً كافياً من ر ساء التحرير. اماهتمل تلقى فى الغالب 
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الصحفى بنشــر الخبــار   لتزامابالحقائق الصادقة إذ لبد من    اللتزام •

 والموضوعاا من مصادرها الرئيسية  وليس برأى ش ود العيان. 

القتبــاس  فالصــحفى المقتــبس بأســلوب  اســتخداممراعا  الدقــة عنــد  •

صحيح وجيد ل يعد دفاعاً فى قضــية قــذف إذا كــان الكــالم المقتــبس 

 يتضمن معلوماا زائفة عن شخ  ما . 

حرمــة الشــخا  لن  انت ــاكى حافــة تجنب القضايا التى تقــف علــ  •

قوانين حق الشخ  فى حماية حرماته الشخصية ما زالا فى طور 

 التعديل والنمو .

أو فــى  عالنــاااإل أو الصــور بــدون إذن فــى  ســماءال  اســتخدامعدم   •

 صور لشخا  مج ولين .  استخدامأغرا  أخرى تجارية أو

زدراء والتطاول علــى ال ن الهانة إذ يتضمن فى مغزاه عوال يختلف  العيب 

ــاعر والمســـاس بالكرامـــة  ــى المشـ ــب فـ ــى العيـ ــرى علـ ــانو  المصـ ــب القـ  ويعاقـ

 حالتي  : 

العيب فى حق رئــيس دولــة أجنبيــة  ويعاقــب علي ــا بــنفس العقوبــة المقــرر   -1

 إلهانة رئيس الجم ورية . 

العيب فى حق ممثلى الــدول الجنبيــة فــى مصــر بســبب أمــور تتعلــق بــأداء  -2

ــت م والم ــوزاراا وظيف ــفراء وال ــم الس ــاد  ه ــذه الم ــي م ه ــذين تحم ــون ال مثل

 المفوضون والمندوبين فوق العاد  والوزراء المقيمون والقائمون بالعمال .

 النشر الصحفى ألخبار الجرائم :

أن تنشــر أخبــار الجــرائم التــى   عــالماإل ن من حق الصحف وســائر وســائل  أ 

م أو تراعى فيه الضوابط التــى تحكمــه ت دى رسالت ا ما دام النشر يحقق الصالح العا
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بل أن النشــر قــد يكــون وجوبــاً فــى بعــ  الجــرائم  كمــا أن النشــر ل يتعــار  مــع 

الشــريعة اإلســالمية مــا دام ال ــدف منــه هــو خلــق مجتمــع فاضــل وحمايــة الجم ــور 

 والتنكيل بالجنا  والتوعية والعظة للمواطنين . 

يقــاا والمحاكمــاا حــق مشــرو  قالتحوبالرغم  من أن نشر أخبار الجرائم و 

للصحافة أساسه أن يطمئن الناس إلى حسن ســير العدالــة ويعرفــون م مــا يحــد  مــن 

أعمال مخالفة للقــانون لتجنب ــا  ولن الجريمــة حــد  هــام ي ــتم بــه الجم ــور إل أن 

تطرق الصحف فــى بعــ  الحــوال فــى ممارســة حق ــا فــى تــوفير المعلومــاا عــن 

ان المت م من محاكمــة عادلــة  أو قــد ينطــوى علــى أســاء  الجرائم قد ي دى إلى حرم

للمت م أو تعبئة الرأى العــام ضــده قبــل صــدور حكــم القضــاء  وبالــذاا فــى القضــايا 

كبير من الجم ور كجرائم الغتصاب أو القتل واستيراد   اماهتموالجرائم التى تخطى ب

 مواد غذائية فاسد  والجرائم السياسية . 

فيد فــى التنبيــه إلــى الخطــار والتعريــف بحكــم القــانون  فنشر خبر الجريمة ي 

حماية للجم ور من الوقو  تحا طائلة العقاب أو الوقو  فريسة للمحتالين والدجالين 

والصــور فــى العديــد مــن دول العــالم طالمــا  ســماءوالمجرمين ويحظر دائماً نشــر ال 

ون شخصية مرتكب ا  تعار  مع المصلحة العامة  لنشرها  والكتفاء بنو  الجريمة د

فــى  ســماءعندما يترافع الم تم أمام القضاء  وكذلك تجنــب ذكــر ال   سموإنما يذكر ال 

 القضايا التى تتعلق بالسر  والجنس والعقيد  . 

التى تلجأ إلى بعــ  الصــحف نشــر  اإلثار ومع هذا كله فإن من بين عوامل  

يل بوضع خط رفيع أسود صور المجنى علي م والمت مين فى قضايا العر  مع التحا

فوق العيون أوأستعمال ألفاظ اإلدانة قبل المت مين اســتباقاً لصــدورالحكام عنــد نشــر 

الخبار المتعلقة ب م مثل ألفاظ القاتل والل  والم رب والبلطجى واإلرهــابى  حيــ  
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يعد ذلك كله خروجاً على أحكام الدستور والمبادئ العامة التى تقضى بأن المت م برئ 

 ادانته فى محاكمة قضائية عادلة .  حتى

 وهنا  حاالت يكو  فيها مـ  مصـلحة المجتمـ  والعدالـة والمتقاضـي  عـدم  

 النشر وهى :

يق نشر شئ من ا  مع مراعا  التحقيقاا التى حظرا سلطة  التحقنشر أخبار   -1

 النظام العام أو اآلداب العامة أو لظ ور الحقيقة . 

ين فى قضايا معينة  فذلك يعــوق عــودت م الحدا  المت م  اسماءنشر صور و -2

 لسلوك قويم ويسئ إلى عائالت م . 

يق المتعلقة بــدعوى مــن دعــاوى الطــالق أو التفريــق أو مــا التحقنشر أخبار   -3

يجرى فى بع  الدعاوى لمراعا  النظام العام والمحافظة على اآلداب العامة 

 أو لحسن سير العدالة . 

ن خالل التعليقاا التى يمكن أن ت ثر على النشر الم ثر على سير المحكمة م -4

أحكام القضا  والموظفين المكلفين بتحقيــق مــا والشــ ود والــرأى العــام الــذى 

ــا   ــا  خاصــــة القضــ ــاً علــــى القضــ  يمكــــن أن يشــــكلون ضــــغطاً معنويــ

 السياسيين . 

نشر الخبار التى يمكن أن ت ثر على المحامين و المحققين والش ود و الرأى  -5

 ايا المعروضة أمام القضا  . العام فى القض

 نشر وقائع الجلساا السرية للمحاكم .  -6
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 ضوابط النشر الصحفى :

بكافــة  اللتــزاملبــد علــى الصــحفيين ور ســاء التحريــر الصــحف المختلفــة 

 ضوابط النشر الصحفى ولعل من أهم ا :

  عدم التأنير على الرأى العام : -1

لعقوباا أى الحبس والغرامة أو ين  قانون العقوباا على أن يعاقب بنفس ا

إحدى هاتين العقوبتين  كل من نشر بإحدى الطرق العالنية أموراً مــن شــأن ا التــأثير 

فى الش ود الذين قد يطلبون لداء الش اد  فى دعوى أو فى تحقيق أوأمور من شــأن ا 

منع شخ  من الفضاء بمعلوماا لول مر   أو التــأثير فــى الــرأى العــام لمصــلحة 

 يق أو ضده . التحقفى الدعوى أو  طرف

 يق :التحقسراع بنشر لجراءات  عدم اإل -2

يق أو المحاكمة بما يــ ثر التحقيحظر على الصحيفة تناول ما تتوله سلطاا  

يق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة بنشر بياناا النيابة العامــة وكــذلك التحقعلى صالح  

ضــايا التــى تناولت ــا بالنشــر أثنــاء نشرمنطوق الحكام أوالقراراا التى تصدر فى الق

يق أو المحاكمة وموجز لألسباب التى تقام علي ا وذلك إذا صدر القرار بــالحفظ التحق

 أو صدر الحكم بالبراء  . 

 فى عدم وجود األفراد المتنازعـة:  أجرىعدم نشر أخباربشأ  تحقيق جنائى  -3

هــاتين  ن  قــانون العقوبــاا علــى أن يعاقــب بــالحبس أوبغرامــة أو بإحــدى

يــق التحقالعقوبتين كل من نشرأخبار بشأن تحقيق جنائى قائم إذا كانا سلطة 

قد قررا اجراءه فى غيبة الخصوم أوكانا قد حظرا نشر شئ منه مراعا  

يقــاا أو التحقللنظام العــام أو لألقــارب أو لظ ــور الحقيقــة أو  أخبــار بشــأن 

 المرافعاا فى دعاوى الطالق أو التفريق .
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 دلة فى الميعاد :تقديم األ -4

وفى حالة النشر يجب على المت م ارتكاب جريمة القذف بطريقــة النشــر فــى 

إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعاا أن يقدم للمحقق عنــد أول اســتجواب لــه أو 

على الكثر فى خمسة أيام التالية بيان الدلة على كل فعل أسند لكــل موظــف عــام أو 

لف بخدمة عامة وإل أسقط حقه فــإذا كلــف المــت م شخ  ذو صفة نيابية عامة أو مك

بالحضور أمام المحكمة مباشــر  وبــدون تحقيــق ســابق وجــب عليــه أن يعلــن النيابــة 

التكليف بالحضور  إعالنوالمدعى بالحق المدنى ببيان الدلة فى الخمسة أيام التالية ب

ثــر مــن مــر  وإل سقط حقه كذلك  ول يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الحوال أك

 واحد  لمد  ل تزيد على ثالثين يوماً وينطبق بالحكم مقروناً بأسبابه . 

  النشر فى حدود المهنة : -5

يعاقب على القذف بالحبس وبغرامة أوبإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف 

فى حق موظف عام أو شخ  ذى صفة نيابية عامــة أو مكلــف بخدمــة عامــة وكــان 

 فة الم نية أو النيابة أو الخدمة العامة .ذلك بسبب أداء الوظي

 حق التبليغ ع  الجرائم : -6

ين  قانون العقوباا على أنه ل يحكم بعقوبة القذف على من أخبر بالصدق 

فى أحكام القضائيين أو الداريين بــأمر مســتوجب لعقوبــة فاعلــة  وهــذا الــن  يبــيح 

 القـــــــذف الـــــــذى يقـــــــع أســـــــتعماًل لحـــــــق الشـــــــخا  فـــــــى التبليـــــــغ 

الجرائم  كما أنه لكل من علم بوقو  جريمة يجــوز للنيابــة العامــة رفــع الــدعوى   عن

 عن ا بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة . 
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مكتبة النجلو المصرية   ،القاهر    ،دراسات فى الف  الصحفى  ،إبراهيم إمام    -1

1999  . 

مكتبــة النجلــو   ،ات حدينـة فـى فـ  التحريـر الصـحفى  اتجاه  ،يفة  ل خلجالا .1

 . 2004،المصرية 

 تصـالاالعلم التحرير الصحفى وتطبيقاته العملية فى وسـائل    ،ل خليفة  أجال .2

 .  2000،مكتبة النجلو المصرية   ،القاهر     ،بالجماهير

 عـــالماإلالمـــدخل الـــوظيفى والجمـــاهيرى للـــى وســـائل  ،أحمـــد المغـــازى  .3

 .2004  ،غير مبين دار النشر   ،طورهاوت

 الــدار القوميــة للطباعــة  ،هـا لخراجطباعة الصحف و ،أحمد حسين الصاوى   .4

 غير مبين سنة النشر .  ،القاهر    ،والنشر

الصـفحات المتخصصـة فـي الصـحافة اليوميـة    ،أحمد عبــدالحي المنــزلوي .5

ام واألخبـار دراسة مقارنة على صفحات الرياضة والف  والجريمة في األهـر

 .2000، عالماإل كلية   رسالة دكتورا ،والجمهورية  

المجلــة  ،حق الرد والتصحيح بي  التشري  والممارسـة  ،حسن حافظ    اسماء .6

 .  2003ديسمبر   ، عالماإل المصرية لبحو  

  1طـ  ،دار الفجر للنشر والتوزيع    ،الصحفى المتخصص     ،اعيل إبراهيماسم .7

2001 . 

دار الفجــر للنشــر  ،ريـر الصــحفى بــي  النظريـة والتطبيــق فــ  التح ، ـــــــــ .8

 . 2003 ،والتوزيع 

ـــ .9 ــال الصــحفى ،  ـــــــ ــ  المق ــر للنشــر  ،ف دار الفج

 . 2003  ،والتوزيع

الصـحفى   اإلخـراج ،شــريف اللبــان   -أشرف صــالح   .10

 . 2001 ،مركز جامعة القاهر  للتعليم المفتوح  
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ــة دار الصــحفى   اإلخــراج ،آمــال ســعد متــولى  .11 مكتب

 . 2006  1طـ ،اإلسراء للطبع والنشر والتوزيع 

دار ومكتبــة اإلســراء   ،ف  التحرير الصـحفى     ــــــــ .12

 . 2003  1طـ،للطبع والنشر والتوزيع  

ــد عمــران  .13 ــة محم دور الصــحف الحزبيــة فــي  ،أميم

دراسة تحليلية للعدد السبوعي من صحف الحــرار   -المشاركة السياسية

 1996-1994لعربي والوفد ومــايو فــي الفتــر  مــن والهالي والشعب وا

رســالة دكتــوراه غيــر منشــور    ،مع دراسة ميدانية علــى القــراء بســوهاج

 .2000 ،جامعة المنيا  ،كلية اآلداب 

 عـالماإلصــفد حســام     –انتصار إبراهيم عبدالرازق   .14

ــد  ــة   –الجديـ ــيلة والوظيفـ ــور األداء والوسـ ــاا جامعـــة ، تطـ مطبوعـ

 . 2011،بغداد

ترجمــة كــوبلنتر  دار   ،فـ  الصـحافة  ،س صايغ   أني .15

 .  2006 ،بيروا  ،الثقافة 

دار ، مـ  الخبــر للـى الموضــوع الصــحفى  ، ------ .16

 غير مبين سنة النشر .   ،القاهر   ،المعارف

دراســة  –األردنــى  عــال اإلتــاري   ،تركــى نصــار  .17

 ،الردن  عمــان   ،الطبعــة الولــى ،تاريخيــة وصــفية  المكتبــة الوطنيــة 

2004  . 

 ،دراســاا صــحفية      ،صـحافة الىـد  ،توفيق بحــرى   .18

 .  2000 ،القاهر   ،دار المعارف 

القــاهر     ،الصحافة مهنة ورسالة    ،تيسير أبوعرجة   .19

 غير مبين سنة النشر .  ،دار المعارف 

الردن  ، العربـى وتحـديات المسـتقبل  عالماإل   ــــــــ .20

2000 . 
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 الكاديميــة  ،أسس الصحافة وأخالقها     ،جاك هارا .21

 .2011 ،العربية

ــدين الحمامصـــى  .22 ــالل الـ ــحفى  ،جـ ــدوب الصـ  المنـ

 غير مبين سنة النشر .  ،القاهر  ،

ـــان  .23 ـــون أولمـ ــحفى التحق ،جـ ــق الصـ ــاليب  –يـ أسـ

الــدار الدوليــة  ،ترجمة : ليلى زيدا   مراجعة : أميره فريــد   ،وتقنيات متطورة  

 . 2000  ،للنشر والتوزيع

ــر   .24 ــون د . بيت ــاهيرى  تصــالاالج ــدخل  –الجم  –م

بيــروا   ،الم سســة العربيــة للدراســاا والنشــر   ،ترجمة عمــر الخطيــب

   .2008،الطبعة الولى  

الخبر الصحفى ورسالته ،حسن حمدان  سيد سالمة    .25

 غير مبين سنة النشر .    ،التربوية

 تصـالاال   ،حسن عمــاد مكــاوى  ليلــى حســين الســيد .26

 . 2005.اللبنانية  الدار المصرية  ،ونظرياته المعاصرة

ــدهللا  .27 النصــوص المســتحدنة فــى قــانو   ،حســين عب

دار   ،القـــاهر ، ومشـــكالتها  1996لســـنة  96تنظـــيم الصـــحافة رقـــم 

  .2009 ،الن ضة العربية 

ــاباا .28 ــل ص ــ    ،خلي الصــحافة رســالة واســتعداد وف

 غير مبين سنة النشر .  ،القاهر    ،دار المعارف ،وعلم 

ـــ .29 ــاهر  ،  قصــة الطباعــة ، ـــــــ ــة ال ــالل،.الق   .مكتب

 غير مبين سنة النشر . 

الموضو     عالماإلالصحافة اليومية و  .سامى ذبيان   .30

الحدي  فــى النظريــة والتطبيــق  دار المســير     عالماإل   –والتقنية والتنفيذ  

2008 . 
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 الصـحفى   اإلخـراجمدخل للى      ،سعيد الغريب النجار .31

 .  2007 ،الدار المصرية اللبنانية 

دار حنين للنشر و   ،عالماإلأخالقيات  ،مان صالح  سلي .32

 2000،التوزيع 

القــاهر    ،مقدمة فـى الصـحافة   ،السيد محمد سالمة   .33

 .  2003 ،دار الصافى للطباعة 

  ،دار الصافى للطباعة     ،مقدمة فى الصحافة  ،ــــــــ .34

2005  . 

دار   ،الجمـاهيرى    تصـالاال  ،صالح خليل أبو أصبع   .35

 .  2003  ،الشروق

مركــز  ،أحزا  حرية الصحافة  ،صالح الدين حافظ  .36

 .  1999الهرام للترجمة والنشر  

ـــ .37 ــة الصــحافة ، ـــــــ ــة نظري  دفاعــاً عــ  الديمقراطي

 2004ديسمبر  –يوليو  117 116العددين ،ية عالماإل مجلة الدراساا  ،

 . 

ــداللطيف .38 ــالح عب دار  ،الصــحافة المتخصصــة   ،ص

 .  2000 ،نشر القومية العربية للثقافة وال

 ،الصـحفى   اإلخـراجمائة سـؤال عـ   ،طلعا همام    .39

 .  1997  ،دار الفرقان ،والصحافة  عالماإل موسوعة 

 الصــحافة ولدارة األزمــات ،عــادل صــادق محمــد  .40

 . 2006دار الفجر للنشر والتوزيع ،مدخل نظرى تطبيقى ،

 ،تـدريب الصـحفيي  المصـريي     ،عادل عبــدالرازق .41

المجلــة المصــرية لبحــو    ،المحــررين القتصــاديين  دراسة ميدانية على  

 .  2002  ،عالماإل 
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دار ماكــدلوى   ،ف  كتابة األخبار  ،عبد الستار جواد   .42

 .2001الردن

وزار    ،التصوير الصحفى  ،عبدالجبار محمود على   .43

 .  2001التعليم  البح  العلمى  بغداد  

دار الفجــر ،فــ  الخبــر الصــحفى ،عبــدالجواد ســعيد  .44

 .2005 القاهر

ــالم .45 ــد ســ ــدالحافظ محمــ ــائل ة ،عبــ ــالاالوســ  تصــ

عمــان   ،دار الفكر للطباعــة والنشــر والتوزيــع  ،والتكنولوجيا فى التعلـيم 

 . 2005الردن 

بيروا   ،مدخل فى علم الصحافة   ،عبدالعزيز الغنام   .46

 دار النجاح  غير مبين سنة النشر .

ــراج  ،عبــدالعزيز ســعيد الصــويعى .47 الصــحفى  اإلخ

 .  2004  ،دار الملتقى للطباعة والنشر والتصميم  

ماضــيه وحاضــره  – فـ  صـناعة الصـحافة  ،ـــــــــ .48

 . 2001  ،عالناإل العامة للنشر والتوزيع و نشأ الم ،ومستقبله 

القــاهر     ،ىعالمـاإلف  التحريـر  ،عبدالعزيز شرف   .49

 .  1997  ،ال يئة المصرية العامة للكتاب

مكتبــة  ،لصـحافة مدخل للى علـم ا ،عبدالعزيز همام   .50

 القاهر   غير مبين سنة النشر .  ،النجلو 

ــز   .51 ــداللطيف حمـ ــر  ،عبـ ــ  التحريـ ــى فـ ــدخل فـ المـ

 دار الفكر العربى  غير مبين سنة النشر.   ،القاهر   ،الصحفى

ـــ .52 ــى مصــر  ، ـــــــ ــر  ،مســتقبل الصــحافة ف دار الفك

 القاهر   غير مبين سنة النشر . ،العربى  

ال يئـــة  ،ى التحريــر الصــحفى المــدخل فــ ، ــــــــــ .53

 .2002 ،المصرية العامة للكتاب 
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ــل .54 ــدهللا خليـ ــحافة   ،عبـ موســـوعة التشـــريعات للصـ

 2000   اإلنســانمركز القاهر  لدراساا حقوق    ،العربية وحرية التعبير  

 . 

والنقافة وأنرهما فـى   عالماإل  ،عبدهللا سرور عبدهللا   .55

غيــر مبــين ســنة   ،لجامعيــةدار المعرفة ا  اإلسكندرية ،األدب السـكندرى 

 النشر . 

)كيف تكتـب   عالماإلالصحافة وعبود مصطفى عبود    .56

 .2007 ،دار الفاروق لألستثماراا الثقافية ،  الخبر الصحفى(

ــى  ،عصـــــام المرســـــى  .57 ــدخل فـــ ــالاالالمـــ  تصـــ

 .2003 ،جامعة اليرموك ،ألبرا الجماهيرى

ــليمان الموســـى .58 ــام سـ ــدخل فـــى  ، عصـ ــالاالمـ  تصـ

 .2009 ،الردن  ،لنشر والتوزيع ثراء ل،  الجماهيرى

فــن   -دراسات فـى الصـحافة    ،عمر محمد السنوسى   .59

 .   2007  ،بنغازى  ،الممكن

 .  2000  ،عالم الكتب  ف  الكتابة الصحفية ، ــــــــ .60

ـــ .61 ــ   ، ـــــــ ــ  الممك  ،دراســاا فــى الصــحافة  –ف

 .  ،2001بنغازى  دار الكتب الوطنية  

بــي   تصــالاال الحــق فــى ،عواطــف عبــدالرحمن  .62

ــور والقــائمي  ب ــالاالالجمه المجلــد الثالــ  ،مجلــة عــالم الفكــر    ،تص

أكتــوبر  ،المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب  ،الكويا ،والعشرون   

 .  1998سبتمبر   –

،   دراسات فى الصحافة المصرية المعاصرة  ،  ــــــــ .63

 . 1989  ،دار الفكر العربى

ــائل،فـــ اد أحمـــد الســـارى .64 ــالماإل وسـ ــأة -عـ  النشـ

 .2011 ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،والتطور
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ــادى الحســينى   .65 ــة الصــحافة ف ــار  –تقني ــة غاي ترجم

 .  2009،بيروا،غويداا  

ــد  .66 ــاروق أبوزي ــاهر    ،الصــحافة المتخصصــة  ،ف الق

  .2005،عالم الكتاب 

 1996عالم الكتاب      ،،ف  الكتابة الصحفية   ،ــــــــ .67

. 

فى التحرير الصـحفى بـي  النظريـة   دراسات،   ــــــــ .68

 .  2004 ،مطابع الدار البيضاء  ،والتطبيق  

علم التحرير الصحفى وتطبيقاته العملية فـى   ،  ــــــــ .69

 .  2002مكتبة النجلو المصرية  ،القاهر     ،بالجماهير  تصالاالوسائل 

  عــالم الكتــب  ،فـ  الخبـر الصـحفى     ،فاروق أبوزيد .70

2000 . 

عــالم  ،القــاهر    ،فـى عـالم الصـحافة    مدخل  ،  ــــــــ .71

 غير مبين سنة النشر . ،الكتب  

ــوون  .72 ــان لـــ رؤيـــــة  – عـــــالماإلتكنولوجيـــــا  ،فـــ

 .2009م سسة أبن راشد المكتوم،يةعالماإل مجموعة النيل ،نقدية

العالمى أو الدولى والدعاية   عالماإل  ،فتحى البيارى .73

 . 2000،لى  الطبعة الو ،دار المعرفة الجامعية  ، اإلسكندرية

ــدر الســكرى  .74 ــدالعزيز ب  الصــحفى  اإلخــراج ،ف ــد عب

 .  2005  ،غير مبين دار النشر ،الحديثة  اتجاهاتهأهميته الوظيفية و

ــدلى  .75 ــدر العب ــدلى   ،قحطــان ب ــدالرازق العب ســمير عب

  ،مكتبة بغدادى  دار العلــوم العربيــة للطباعــة والنشــر  ،  عال اإلالدعاية و

 غير مبين سنة النشر .  

ات جديـدة فـى أسـاليب كتابـة اتجاه  ،كاظم المقدادى   .76

 .2010،جامعة بغداد – عالماإل كلية ،المقاالت الصحفية
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ــد  .77 ــى عبدالمجي ــى  ،ليل ــوط  العرب ــى ال  ،الصــحافة ف

 . 1997   ،القاهر   العربى للنشر

مكتبــة  ،القــاهر   ،الـدولى   عـالماإل  ،محمد العــوينى   .78

 .  2000 ،النجلو 

دراســـة فـــى السياســـة ،حافة  حريـــة الصـــ ، ـــــــــــ .79

دار الكتــب العلميــة  ،القــاهر    ،التشريعية وعالقت ا بالتطور الــديمقراطى

 .  2004 ،للنشر والتوزيع

دراســة فــى  ،حريـة الصـحافة    ،محمد سعد إبــراهيم   .80

دار الكتــب للنشــر   ،السياســة التشــريعية وعالقت ــا بــالتطور الــديمقراطى

 . 2010،القاهر    ،والتوزيع 

الم سســة  ، عـالماإلاقتصـاديات     ،ســيد محمــدمحمد   .81

 .  2005  ،دار الفكر العربى،القاهر     ،الصحفية

غيــر ، األسس الفنية للتحرير الصحفى العام   ،  ــــــــ .82

 .  2008،النشر دارمبين 

ـــ .83 ــرة  ، ـــــــ ــة عالماإلالفك ــة  ،ي القــاهر    ،دار الثقاف

2001  . 

بــين دار النشــر غير م  ،  اإلخبارىالموضوع     ،ــــــــ .84

، 2001.   . 

دار الثقافــة    ،  اإلخبـارىمقدمة فى التجهيز     ،------ .85

 .  2002،القاهر  

نظري   لطار  ىعالماإلتحليل الخطاب    ،محمد شومان   .86

 .2007  ،الدار المصرية اللبنانية  ،ونماذج تطبيقية

أصول جمع ــا ،األخبار الصـحفية  ،محمد فريد عزا .87

 .2010شر والتوزيعوكتابت االدار العالمية للن
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ـــ .88 ــى الصــحافة  ، ـــــــ ــدخل لل ــطفى  ،م ــة المص مكتب

 .1998 ،  الليكترونية

ـــ .89 ــالماإل ، ــــــــــ ــوعية عـــ ــر ، والموضـــ دار الفجـــ

 .2011 ،للنشروالتوزيع 

ـــ .90 ــى الصــحافة  ، ـــــــ ــدخل لل ــر  ،م ــر للنش دار الفج

 .2010 ،والتوزيع 

الصحافة الزراعية وف    ، محمد نسيم على سويلم  .91

 .   2002 ،مكتبة شمس العلمى ،الصحفى    اإلخراجورير  التح

مكتبة شــمس    ،  الصحفى  اإلخراجالصحافة و  ،  ـــــــــ .92

2008  . 

 اإلخـــراجفـــ  الصـــحافة )فـــ  التحريـــر و  ،ــــــــــــ .93

 . 2002  ،جامعة الزهر ،الصحفى( 

غيــر مبــين دار ،  عنوانـات الصـحف  ،محمود أدهــم    .94

 .  2007،النشر  

غيــر مبــين   ،يـق الصـحفىالتحقتحريـر ف    ،،ــــــــ .95

 .  2001،دار النشر 

ـــ .96 ــات الصــحف ،  ـــــــ ــين  –مجري ــر ب ــون التحري فن

غيــر مبــين ســنة  ،مطبعــة فيكتــور كــريس  ،القــاهر    ،النظرية والتطبيق  

 النشر .  

ـــ .97 الصــور   مقدمــة للــى الصــحافة المصــورة   ،ـــــــ

 . 2004، غير مبين سنة النشر  ، تصالال وسيلة  –الصحفية 

ــدين  .98 ــم ال ــود عل ــى  ،الصــحفى  اإلخــراج ،محم العرب

 .  1997 ،للنشر والتوزيع 
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ـــ .99 ــى  ،الصــورة الصــحفية دراســة فنيــة   ،ـــــــ العرب

   غير مبين سنة النشر .  ،والتوزيع

ــمودى  .100 ــطفى المصـ ــد ،مصـ ــالمى الجديـ ــام العـ   النظـ

 .2001،عالم المعرفة ،الكويا 

والسـلطا  الصحافة بـي  السـلطة   ،مصطفى مرعى .101

 .  2006 ،القاهر   عالم الكتب  ،،

دور الصحف المصرية فـى نوال عبدالعزيز الصفتى, .102

دراســة -ات الجمهورالمصـرى نحـو قضـية اإلرهـاب الـدولىاتجاهـتشكيل  

-العــــدد العشــــرون,يوليو،عالماإل المجلــــة المصــــرية لبحــــو  ،ميدانية

 .2002سبتمبر

  عـال األصـول العلميـة لإل   ،اعيلاســميسرى خضر   .103

 غير مبين سنة النشر .  ،ار الن ضة العربية د

ــاهر     ،دراســـات فـــى الفـــ  الصـــحفى  ،------ .104 القـ

 .2006،مكتبة النجلو المصرية  ،
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	لقبت الصحافة بالعديد من الألقاب فسموها بلاط صاحبة الجلالة  مهنة  البحث عن المتاعب  وقد لا يعبر هذا التعريف بصدق عن معنى محدد  حيث الصحافة بوجه عام مهنة البحث عن الحقائق والمعلومات ونشرها بشكل منظم ودقيق بصورة تخدم أهداف المجتمع التقدمية ومنحوا لها الس...
	والصحافة فى حقيقة الأمر تجمع بين الموهبة والهواية والحرفة  فهى موهبة تولد فطرياً مع الإنسان كسائر المواهب الفنية الأخرى  وعند اكتشاف هذه الموهبة يبحث الإنسان من خلالها عن ذاته  وإذا وجدت الذات تنمو الهواية تلقائياً ويزداد الميول .
	ويتساءل البعض عن ماهية علم الصحافة  وهل ينتمى إلى العلوم الطبيعية أم ينتمى إلى العلوم الاجتماعية أم ينتمى إلى الإثنين معاً  فالحكم على علمية الدراسات الصحفية رهين بتوافر ثلاثة خصائص رئيسية هى:
	1- وجود معارف منظمة فى مجال الصحافة .
	2- وجود مناهج بحث لاكتشاف هذه المعارف والتأكد من صحتها .
	3- إمكانية الضبط الكمى للمعارف الصحفية  أى قابلية المعارف الصحفية إلى التحول من اللغة الكيفية إلى ما يعادلها باللغة الكمية .
	فالمعرفة الصحفية لا تقتصر على العلوم الاجتماعية وحدها  وإنما تنتمى فى جانب منها إلى العلوم الطبيعية  فهناك نوعين من المعارف الصحفية :
	الأول : معارف تتصل بعنصر الوسيلة  ويقصد بها الصحيفة سواء كانت جريدة أو مجلة وباعتبارها دورية مطبوعة تصدر من عدة نسخ  وتظهر بشكل منتظم وفى مواعيد ثابتة متقاربة أو متبأعدة  وهى بذلك ترتبط بتقنيات متعددة كالورق والأحبار وآلات الجمع والطبع والتصوير وفصل ا...
	والثانى : معارف صحفية تتصل بعناصر المرسل والرسالة والمستقبل والصدى أو التأثير وهذه المعارف الصحفية تنتمى إلى العلوم الاجتماعية أو الإنسانية لكونها تتعلق بدراسة ظواهر اجتماعية .
	ويطمح العاملون فى حقول أجهزة الإعلام ككل إلى أن يصبح الإعلام علماً كغيره من العلوم  وهذا الطموح يهدف إلى جعل العمل الإعلامى مرتكزاً على قوأعد وأسس يتعلمها الصحفى بحيث تمكنه من القيام بعمله وإتقانه  ورغم أن الصحافة مثلها مثل أى مهنة إعلامية أخرى لا يمك...
	فالرغبة فى العمل الإعلامى ولاسيما الصحفى ضرورية لنجاح هذا العمل .
	لذا لابد من الجمع بين ثلاثة عوامل رئيسية فى العمل الإعلامى الصحفى :
	( 1 ) الرغبــة :
	الرغبة فى العمل الصحفى  رغبة فى ممارسة تلك الصيغة من العمل المتعب والذى يحتاج فى الاستمرار فى الملاحقة وبذلك الجهد وكذلك يحتاج إلى يقظة دائمة للوقائع والمعلومات الإعلامية .
	الرغبة فى العمل الصحفى  رغبة فى ممارسة تلك الصيغة من العمل المتعب والذى يحتاج فى الاستمرار فى الملاحقة وبذلك الجهد وكذلك يحتاج إلى يقظة دائمة للوقائع والمعلومات الإعلامية .
	الرغبة فى العمل الصحفى  رغبة فى ممارسة تلك الصيغة من العمل المتعب والذى يحتاج فى الاستمرار فى الملاحقة وبذلك الجهد وكذلك يحتاج إلى يقظة دائمة للوقائع والمعلومات الإعلامية .
	( 2 ) الدراسـة :
	بمعنى تعلم قوأعد هذا العمل وأسسه ونظرياته  هذا العامل أساسى فإذا ما توافر فإنه يجعل تلك الرغبة ذات وزن وأهمية  وكذلك يختصر سنوات التجربة والتمرين والتمرس بالمهنة الإعلامية  هذا إلى جانب أن الدراسة الأكاديمية للعمل الإعلامى تتيح الاختصاص المحدد فى مجا...
	( 3 ) الممارســة :
	أن توافر عاملى الرغبة والدراسة لابد من اقترانهما بعامل الممارسة الفعلية للمهنة  فالممارسة تكمل العاملين الأوليين  إنها فى علاقة جدلية معهما  فلا فائدة من رغبة العمل الإعلامى إذ لم تتبلور فى الممارسة  فالعامل المشترك بين تحقيق الرغبة والممارسة الناجحة...
	أن توافر عاملى الرغبة والدراسة لابد من اقترانهما بعامل الممارسة الفعلية للمهنة  فالممارسة تكمل العاملين الأوليين  إنها فى علاقة جدلية معهما  فلا فائدة من رغبة العمل الإعلامى إذ لم تتبلور فى الممارسة  فالعامل المشترك بين تحقيق الرغبة والممارسة الناجحة...
	أن توافر عاملى الرغبة والدراسة لابد من اقترانهما بعامل الممارسة الفعلية للمهنة  فالممارسة تكمل العاملين الأوليين  إنها فى علاقة جدلية معهما  فلا فائدة من رغبة العمل الإعلامى إذ لم تتبلور فى الممارسة  فالعامل المشترك بين تحقيق الرغبة والممارسة الناجحة...
	وقد يتساءل البعض كيف يكون الصحفى صحفياً دون أن يكون درس المهنة فى جامعة  فالقلة من الصحفيين جامعيين درسوا أصول المهنة وفنونها  والكثرة سلكت طريقاً طويلاً من الممارسة والتجربة .
	وقد يتساءل البعض كيف يكون الصحفى صحفياً دون أن يكون درس المهنة فى جامعة  فالقلة من الصحفيين جامعيين درسوا أصول المهنة وفنونها  والكثرة سلكت طريقاً طويلاً من الممارسة والتجربة .
	وقد يتساءل البعض كيف يكون الصحفى صحفياً دون أن يكون درس المهنة فى جامعة  فالقلة من الصحفيين جامعيين درسوا أصول المهنة وفنونها  والكثرة سلكت طريقاً طويلاً من الممارسة والتجربة .
	ومع ظهور معاهد الإعلام بدأت دراسة الموضوعات الإعلامية والصحفية لكن الدراسة وحدها لا تكفى  إذ لابد من الاستعداد الذاتى لهذه المهنة وممارستها بقبول  فالصحافة لم تعد الآن هواية فقط بل أصبحت مهنة تقف فوق أرض صلبة من القوانين والمقاييس والدراسات  ولم تعد ...
	أما الصحافة كعلم فهى بمثابة فرع من فروع علم الاتصال حيث تحتل مكانة عالية بين شتى الوسائل الإعلامية الأخرى  نظراً لمدى فعاليتها فى التأثير على الرأى العام وجهدها المبذول واتجاهاتها العميقة  والعمل على التخلص من المشكلات والأزمات التى يعانى منها المجتم...
	وتعتبر الصفحة المطبوعة وبوجه عام إحدى وسائل التأثير على العاطفة الإنسانية إذ تنفرد بنقطة ضعف معينة تميزها عن غيرها من الوسائل الإعلامية الأخرى  فهى تمثل الوسيلة الإعلامية التى لا تحظى بالصوت الإنسانى  ومع أن البعض قد ينظر إلى ذلك أنه نقطة ضعف إلا أنه...
	وتعتبر الصفحة المطبوعة وبوجه عام إحدى وسائل التأثير على العاطفة الإنسانية إذ تنفرد بنقطة ضعف معينة تميزها عن غيرها من الوسائل الإعلامية الأخرى  فهى تمثل الوسيلة الإعلامية التى لا تحظى بالصوت الإنسانى  ومع أن البعض قد ينظر إلى ذلك أنه نقطة ضعف إلا أنه...
	وتعتبر الصفحة المطبوعة وبوجه عام إحدى وسائل التأثير على العاطفة الإنسانية إذ تنفرد بنقطة ضعف معينة تميزها عن غيرها من الوسائل الإعلامية الأخرى  فهى تمثل الوسيلة الإعلامية التى لا تحظى بالصوت الإنسانى  ومع أن البعض قد ينظر إلى ذلك أنه نقطة ضعف إلا أنه...
	وتتطلب الكلمة المكتوبة جهداً كبيراً وهذه سمة تميزها عن غيرها  وذلك إذا بذل القارىء قليلاً من الجهد  لذلك تظل الصفحة المطبوعة مصدراً رئيسياً لتغذية العقل البشرى بالمعلومات وتنمية الأفكار .
	وتتطلب الكلمة المكتوبة جهداً كبيراً وهذه سمة تميزها عن غيرها  وذلك إذا بذل القارىء قليلاً من الجهد  لذلك تظل الصفحة المطبوعة مصدراً رئيسياً لتغذية العقل البشرى بالمعلومات وتنمية الأفكار .
	وتتطلب الكلمة المكتوبة جهداً كبيراً وهذه سمة تميزها عن غيرها  وذلك إذا بذل القارىء قليلاً من الجهد  لذلك تظل الصفحة المطبوعة مصدراً رئيسياً لتغذية العقل البشرى بالمعلومات وتنمية الأفكار .
	ولقد تطور العمل الصحفى ولم تعد الهواية وحدها تكفى ولا الرغبة ولا المبادرة الفردية  ولا النزعة الاجتماعية ولا الالمام الواسع أو حب الاطلاع  بل كلها مجتمعة أصبحت ضرورية للعمل الصحفى الناجح .
	تعريف الصحافة :
	تعتبر الصحافة بمثابة أهم الدعائم الرئيسية التى يرتكز عليها أى مجتمع عصرى متطور  بالأضافة إلى كونها من أهم مقومات نجاح الأفراد داخل هذا المجتمع  لذا يلجأ البعض إلى تعريفها على أنها حرفة وصناعة فى ذات الوقت وفقاً للظروف المحيطة بالعمل الصحفى وللظروف الم...
	والصحافة بالمفهوم الأصطلاحى تعنى فن تسجيل الوقائع اليومية بمعرفة وانتظام وذوق سليم مع الأستجابة لرغبات الرأى العام وتوجيهه والاهتمام بالجماعات البشرية وتناقل أخبارها  ولذلك تعتبر الصحافة مرآة تنعكس عليها صورة الجماعة وآراؤها وخواطرها  وليست الصحافة حر...
	والصحافة بالمفهوم الأصطلاحى تعنى فن تسجيل الوقائع اليومية بمعرفة وانتظام وذوق سليم مع الأستجابة لرغبات الرأى العام وتوجيهه والاهتمام بالجماعات البشرية وتناقل أخبارها  ولذلك تعتبر الصحافة مرآة تنعكس عليها صورة الجماعة وآراؤها وخواطرها  وليست الصحافة حر...
	والصحافة بالمفهوم الأصطلاحى تعنى فن تسجيل الوقائع اليومية بمعرفة وانتظام وذوق سليم مع الأستجابة لرغبات الرأى العام وتوجيهه والاهتمام بالجماعات البشرية وتناقل أخبارها  ولذلك تعتبر الصحافة مرآة تنعكس عليها صورة الجماعة وآراؤها وخواطرها  وليست الصحافة حر...
	وتطلق صفة المطبوعة فى تعريفات وسائل الاتصال على تلك الوسائل التى تستخدم آلات الطباعة فى نقل رسائلها بشكل نمطى يمكنها من التوزيع على أعداد كبيرة من الجمهور وبشكل متميز .
	وكثيراً ما يكتب اسم الصحيفة باللغات الأجنبية للدلالة على أهمية صفة الحداثة بالنسبة للخبر المنشور منها  حيث تقاس قيمة الخبر بمدى حداثته ومدى قدرة الجريدة على تحقيق السبق الصحفى  فالصحيفة باللغة الإنجليزية تعنى News للدلالة على حداثة الخبر  إذ أنها مشتق...
	فالعملية الإعلامية بوجه عام والصحفية بوجه خاص عبارة عن رسائل توجه لجمهور يستقبل الرسائل الإعلامية من خلال صحفى يمارس هذه المهنة ووسيلة تنقل هذه الرسائل بين الطرفين بشكل جذاب وشيق .
	ويعرف البعض الصحافة على أنها وسيلة ضمن وسائل الا تصال المطبوعة لنقل الرسائل الاتصالية على مساحات ورقية بشكل آلى من المرسل إلى أعداد كبيرة منتشرة بين الأفراد  فى حين يعرف " فوليتر " الصحافة على أنها آلة يستحيل كسرها وتستعمل لهدم العالم القديم حتى يتكون...
	وعلى الجانب الأخر نجد " محمود عزمى " يعرف الصحافة من منظور إنها وظيفة اجتماعية تكمن مهمتها فى توجيه الرأى العام من خلال نشر المعلومات والأفكار .
	ويعرف " أريك جود " الصحافة على أنها وسيلة لنقل المعلومات من هنا إلى هناك بدقة وسرعة على نحو يخدم الحقيقة ولا يشوهها .
	ويلجأ البعض إلى تعريف الإعلام الصحفى على أنه النشر عن طريق الصحف والمجلات العامة والخاصة من خلال استخدام الكلمة والصورة  المطبوعة .
	ويمكن القول بوجه عام أن الفن الصحفى يختص برواية أحداث هذا العالم بوسائل دورية تضمن التأثير على الرأى العام والعمل على جعل الأحداث والمعلومات والثقافة فى متناول الجميع بشكل درامى مشوق  فالفن الصحفى يضفى على الأحداث اهتماماً إنسانياً لما ينطوى عليه من إ...
	ويمكن القول بوجه عام أن الفن الصحفى يختص برواية أحداث هذا العالم بوسائل دورية تضمن التأثير على الرأى العام والعمل على جعل الأحداث والمعلومات والثقافة فى متناول الجميع بشكل درامى مشوق  فالفن الصحفى يضفى على الأحداث اهتماماً إنسانياً لما ينطوى عليه من إ...
	ويمكن القول بوجه عام أن الفن الصحفى يختص برواية أحداث هذا العالم بوسائل دورية تضمن التأثير على الرأى العام والعمل على جعل الأحداث والمعلومات والثقافة فى متناول الجميع بشكل درامى مشوق  فالفن الصحفى يضفى على الأحداث اهتماماً إنسانياً لما ينطوى عليه من إ...
	يتضح مما سبق أنه بالرغم من تعدد التعريفات التى تناولت مفهوم الصحافة وتنوعها إلا أنها تكاد تتفق جميعاً حول عدة نقاط رئيسية لعل أهمها :
	- أهمية الصحافة كوسيلة إعلامية فى التأثير على الرأى العام .
	- أن الصحافة وسيلة اتصالية بين طرفين أحدهما مرسل والأخر مستقبل وهى  الأعداد الغفيرة من القراء .
	- تنقل الصحافة  رسائلها على مساحات ورقية وتستخدم فى ذلك مثلها مثل المطبوعات الأخرى آلة الطباعة .
	- لابد أن تقدم رسائلها الإعلامية بشكل جذاب سيق  وعلى نحو يضمن الإثارة والفاعلية لدى الجمهور .
	- على الصحافة أن تأخذ على عاتقها نشر الأخبار والموضوعات والحقائق والأفكار بشكل موضوعى واقعى يبعد كل البعد عن الذاتية والتحريف والتزييف فى تقديم المواد المنشورة .
	- لابد أن تضمن  كيفية التأثير على الرأى العام وتوجيه أفكاره وأنماط سلوكه على نحو يتمشى مع قيمه ويتواءم مع اتجاهاته .
	- الصحافة بمثابة الدعامة الأولى والركيزة الأساسية لأى مجتمع عصرى متقدم ومن أهم مقومات نجاحه .
	المداخل الرئيسية لتعريف الصحافة :
	أن الطموح إلى إيجاد تعريف شامل للصحافة كان ولا يزال أملاً يراود العديد من العاملين فى الدراسات الصحفية  وقد تتمثل صعوبة تحقيق هذا الأمل فى أن مفهوم الصحافة قد اتخذ أبعاد جديدة مع تطور الممارسة الصحفية  ومن ثم فإن أى محاولة لتحديد المفهوم الحديث للصحاف...
	(1) المدخل اللغوى :
	يتمثل المدخل اللغوى لتعريف الصحافة فى استخدام كلمة صحافة  بمعنى press وهى شىء مرتبط بالطبع والطباعة ونشر الأخبار والمعلومات  أما المعنى المتعارف عليه اليوم للصحافة فى اللغة العربية بمعنى صناعة الصحف والكتابة فيها .
	(2) المدخل القانونى :
	يقصد بالتعريف القانونى للصحافة هو التعريف الذى تأخذ به قوانين الطباعة والذى على أساسه تعامل الصحافة من جانب الحكومات  فبالنسبة لتعريف الصحيفة حددت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936م بشأن المطبوعات فى مصر تعريف الصحيفة كالتالى :
	يقصد بكلمة جريدة " كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية فى مواعيد منتظمة أو غير منتظمة " .
	وتعرف المادة الرابعة من القانون رقم 185 لسنة 1955م الخاص بنقابة الصحفيين الصحفى كالأتى : يعتبر صحفياً محترفاً من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة  فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى مصر  أو باشر بهذه الصفة المهنة فى وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل ...
	أما قانون تنظيم الصحافة الذى صدر فى عام 1960م برقم 156 فهو ينص فى مادته الأولى : إنه يقصد بالصحف فى تطبيق أحكام هذا القانون الجرائد والمجلات وسائر المطبوعات التى تصدر باسم واحد بصفة دورية  ويستثنى من ذلك المجلات والنشرات التى تصدرها الهيئات العامة وا...
	أما القانون 76 لسنة 1970م الخاص بنقابة الصحفيين فينص فى مادته السادسة : " يعتبر صحفياً مشتغلاً من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها وكان يتقاضى عن ...
	(3) المدخل الأيديولوجى :
	يختلف تعريف الصحافة باختلاف الأيديولوجية التى يتبناها النظام الصحفى القائم فى المجتمع الذى تصدر فيه هذه الصحافة  وهذه الأيديولوجية ترتبط بالتالى بالفلسفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى يقوم عليها هذا المجتمع  فالمدخل الأيديولوجى فى تعريف الصحاف...
	(4) المدخل التكنولوجى :
	ويقصد بتكنولوجيا الصحافة التطبيق العملى للاكتشافات العلمية فى مجال الصحافة  فالتكنولوجيا هى التطبيق الفعلى للمعارف العلمية فى الحياة العلمية  وهى الاختراعات التى تتمخض عن البحث العلمى  والتطور المتلاحق للإعلام الأليكترونى يقدم يوماً بعد يوم بدائل علمي...
	ويرى المتخصصون أن على هذا الأساس يمكن القول أن  كلمة  الصحافة تستخدم للدلالة على أربعة معان :
	المعنى الأول : الصحافة بمعنى الحرفة أو المهنة  وهى بهذا المعنى بها جانبين  الجانب الأول يتصل بالصناعة والتجارة من خلال عمليات الطباعة والتوزيع والتسويق والإدارة والإعلان  أما الجانب الثانى فهو يتصل بالشخص الذى يقوم بالحصول على الأخبار وإجراء الأحاديث ...
	المعنى الأول : الصحافة بمعنى الحرفة أو المهنة  وهى بهذا المعنى بها جانبين  الجانب الأول يتصل بالصناعة والتجارة من خلال عمليات الطباعة والتوزيع والتسويق والإدارة والإعلان  أما الجانب الثانى فهو يتصل بالشخص الذى يقوم بالحصول على الأخبار وإجراء الأحاديث ...
	المعنى الأول : الصحافة بمعنى الحرفة أو المهنة  وهى بهذا المعنى بها جانبين  الجانب الأول يتصل بالصناعة والتجارة من خلال عمليات الطباعة والتوزيع والتسويق والإدارة والإعلان  أما الجانب الثانى فهو يتصل بالشخص الذى يقوم بالحصول على الأخبار وإجراء الأحاديث ...
	المعنى الثانى : الصحافة بمعنى المادة التى تنشرها الصحيفة كالأخبار والأحاديث والتحقيقات الصحفية والمقالات وغيرها من المواد الصحفية  وهى بهذا المعنى تتصل بالفن والعلم .
	المعنى الثانى : الصحافة بمعنى المادة التى تنشرها الصحيفة كالأخبار والأحاديث والتحقيقات الصحفية والمقالات وغيرها من المواد الصحفية  وهى بهذا المعنى تتصل بالفن والعلم .
	المعنى الثانى : الصحافة بمعنى المادة التى تنشرها الصحيفة كالأخبار والأحاديث والتحقيقات الصحفية والمقالات وغيرها من المواد الصحفية  وهى بهذا المعنى تتصل بالفن والعلم .
	المعنى الثالث : الصحافة بمعنى الشكل الذى تصدر به  فالصحف دوريات مطبوعة تصدر من عدة نسخ وتظر بشكل منتظم وفى مواعيد ثابتة متقاربة أو متبأعدة .
	المعنى الثالث : الصحافة بمعنى الشكل الذى تصدر به  فالصحف دوريات مطبوعة تصدر من عدة نسخ وتظر بشكل منتظم وفى مواعيد ثابتة متقاربة أو متبأعدة .
	المعنى الثالث : الصحافة بمعنى الشكل الذى تصدر به  فالصحف دوريات مطبوعة تصدر من عدة نسخ وتظر بشكل منتظم وفى مواعيد ثابتة متقاربة أو متبأعدة .
	المعنى الرابع : الصحافة بمعنى الوظيفة التى تؤديها فى المجتمع الحديث  أى كونها رسالة تستهدف خدمة المستهدف وخدمة المجتمع والفرد الذى يعيش فيه  وهى بهذا المعنى تتصل بطبيعة الواقع الاجتماعى والاقتصادى فى المجتمع الذى تصدر فيه الصحيفة  ونوعية النظام السياس...
	ويرى البعض أن تعريف الصحافة يتضمنه مفهوم مادى  ويقصد به صناعة نشر الصحف الدورية  وهى كصناعة تتكون من آلات كثيرة ومئات من العمال والمحررين والموظفين وإداريين وآخرين يؤدون أعمال مختلفة ولهذا فإن مفهوم الصحافة بهذا المعنى يبين كيفية تقسيم العمل فيها إلى ...
	نشأة الصحافة وتطورها :
	ارتبطت نشأة وسائل الاتصال المطبوعة بالحاجة إلى توزيع نسخ عديدة من الرسائل التى كان النساخون يعجزون عن الوفاء بها  حيث كان الاعتماد مركزاً من قبل على أوراق البردى وجلود الحيوانات  ثم تبعته طريقة الحفر البارز على الحجر ثم الخشب  ثم استخدمت بعد ذلك وسائ...
	وتعتبر الأخبار المنسوخة ثم المطبوعة فى القرنين الخامس والسادس عشر من أولى الصور البدائية للصحافة الحديثة  حيث يرجع الفضل إلى جوتنبرج فى اختراع الطباعة  الأمر الذى يسأعد بدوره على تطور الصحافة وزيادة أعداد الصحف وزيادة معدل توزيعها  وكان يغلب على الأخ...
	وتعتبر الأخبار المنسوخة ثم المطبوعة فى القرنين الخامس والسادس عشر من أولى الصور البدائية للصحافة الحديثة  حيث يرجع الفضل إلى جوتنبرج فى اختراع الطباعة  الأمر الذى يسأعد بدوره على تطور الصحافة وزيادة أعداد الصحف وزيادة معدل توزيعها  وكان يغلب على الأخ...
	وتعتبر الأخبار المنسوخة ثم المطبوعة فى القرنين الخامس والسادس عشر من أولى الصور البدائية للصحافة الحديثة  حيث يرجع الفضل إلى جوتنبرج فى اختراع الطباعة  الأمر الذى يسأعد بدوره على تطور الصحافة وزيادة أعداد الصحف وزيادة معدل توزيعها  وكان يغلب على الأخ...
	وتميزت الصحافة فضلاً عما سبق بالبساطة سواء من حيث الإنتاج أو من حيث مصدر المعلومات والتوزيع  حيث كان بمقدور أى فرد إصدار صحيفة بالاشتراك مع أخر أو عدد ضئيل للغاية من الأفراد  وفى صور متنوعة تتعدد وتختلف بين مقالات وموضوعات وأخبار .
	ثم تطورت الصحافة فى القرن السادس عشر وظل محتواها يشتمل على الأخبار المحلية فقط  لذا جاءت غير منتظمة كما اشتملت صحافة هذا العصر على أخبار المشهورين وأخبار الحروب والأخبار التاريخية  وفى أواخر هذا القرن ظهرت قوائم بعدد الكتب الحديثة فى فترات منتظمة ومن...
	ثم تطورت الصحافة فى القرن السادس عشر وظل محتواها يشتمل على الأخبار المحلية فقط  لذا جاءت غير منتظمة كما اشتملت صحافة هذا العصر على أخبار المشهورين وأخبار الحروب والأخبار التاريخية  وفى أواخر هذا القرن ظهرت قوائم بعدد الكتب الحديثة فى فترات منتظمة ومن...
	ثم تطورت الصحافة فى القرن السادس عشر وظل محتواها يشتمل على الأخبار المحلية فقط  لذا جاءت غير منتظمة كما اشتملت صحافة هذا العصر على أخبار المشهورين وأخبار الحروب والأخبار التاريخية  وفى أواخر هذا القرن ظهرت قوائم بعدد الكتب الحديثة فى فترات منتظمة ومن...
	وفى القرنين السابع والثامن عشر لم يحدث للصحافة أى تغيير من الناحية التكتيكية إلا فى زيادة التوزيع فقط نظراً لزيادة نسبة المتعلمين وأنتشار الثقافة .
	وفى القرنين السابع والثامن عشر لم يحدث للصحافة أى تغيير من الناحية التكتيكية إلا فى زيادة التوزيع فقط نظراً لزيادة نسبة المتعلمين وأنتشار الثقافة .
	وفى القرنين السابع والثامن عشر لم يحدث للصحافة أى تغيير من الناحية التكتيكية إلا فى زيادة التوزيع فقط نظراً لزيادة نسبة المتعلمين وأنتشار الثقافة .
	وفى القرن التاسع عشر ظهرت عدة عوامل سأعدت على نمو الصحافة وتزايد الاهتمام بها كظهور الثورة الصناعية وجود طبقات اجتماعية جديدة  الأمر الذى سأعد على توظيف الصحافة لخدمة مشاكل هذه الطبقات  كذلك فإن زيادة معدلات التعلم والثقافة أدت إلى الاهتمام بالصحافة و...
	ولقد تطورت صناعة الصحافة فى القرن العشرين نتيجة لعدة عوامل رئيسية منها:
	التقدم العلمى وما صاحبه من استخدام للتكنولوجيا فى مجال الإعلام والمجالات المتصلة به .
	ظهور الصحافة الشيوعية فى البلدان التى طبقت المذهب الشيوعى على أسس غير الأسس الاقتصادية التى عرفتها الصحافة الراسمالية طول تاريخها الطويل .
	بروز ظاهرة التكتلات الإعلامية فى المجتمعات الراسمالية المتقدمة وما تبعها من احتكارات حتى أن العديد من المجتمعات الغربية المتقدمة تصدرت بالتشريع لمحارية الاحتكارات .
	ازدهار صحافة العالم الثالث بعد تخلص العديد من سيطرة الاستعمار واتسم هذا التطور فى صناعة الصحافة بسمتين أساسيتين :
	السمة الأولى :
	تنصب على الشكل  ويتجلى فى اختفاء الفرد المالك للصحيفة إلى حد كبير فى كثير من دول العالم الراسمالى المتقدمة  وتبعية الصحف فى ملكيتها إلى شركات مساهمة ثم تطور الأمر إلى الاحتكار  ودخول عدة صحف فى شركة واحدة أو مساهمة عدة شركات فى عدة صحف .
	تنصب على الشكل  ويتجلى فى اختفاء الفرد المالك للصحيفة إلى حد كبير فى كثير من دول العالم الراسمالى المتقدمة  وتبعية الصحف فى ملكيتها إلى شركات مساهمة ثم تطور الأمر إلى الاحتكار  ودخول عدة صحف فى شركة واحدة أو مساهمة عدة شركات فى عدة صحف .
	تنصب على الشكل  ويتجلى فى اختفاء الفرد المالك للصحيفة إلى حد كبير فى كثير من دول العالم الراسمالى المتقدمة  وتبعية الصحف فى ملكيتها إلى شركات مساهمة ثم تطور الأمر إلى الاحتكار  ودخول عدة صحف فى شركة واحدة أو مساهمة عدة شركات فى عدة صحف .
	السمة الثانيـة :
	فتنصب على المضمون  فالصحافة مرآة المجتمع ولابد أن تعكس معتقدات المجتمع وأفكاره ووجهة نظره والمؤثرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى يتأثر بها المجتمع  فمن الضرورى أن يتبع سيطرة الاحتكارات الراسمالية على الصحف احتكار الأفراد ذاتها واحتكار الإعلا...
	فتنصب على المضمون  فالصحافة مرآة المجتمع ولابد أن تعكس معتقدات المجتمع وأفكاره ووجهة نظره والمؤثرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى يتأثر بها المجتمع  فمن الضرورى أن يتبع سيطرة الاحتكارات الراسمالية على الصحف احتكار الأفراد ذاتها واحتكار الإعلا...
	فتنصب على المضمون  فالصحافة مرآة المجتمع ولابد أن تعكس معتقدات المجتمع وأفكاره ووجهة نظره والمؤثرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى يتأثر بها المجتمع  فمن الضرورى أن يتبع سيطرة الاحتكارات الراسمالية على الصحف احتكار الأفراد ذاتها واحتكار الإعلا...
	نشأة الصحافة المصرية :
	كانت الصحافة المصرية فى القرن التاسع تتحدث باسم السلطات الحاكمة  وما لبثت أن تطورت ونضجت واستقلت عن سلطة الحكومة  وتعتبر صحيفة الوقائع المصرية التى صدرت فى القاهرة عام 1828م أول صحيفة مصرية  كما أن الحملة الفرنسية على مصر هى التى أصدرت أول صحيفتين فى...
	وفى عام 1813م أصدر محمد على جريدة تحتوى على معلومات تخص الأقاليم الإدارية  إلا أنها كانت محدودة التوزيع  وفى عهد إبراهيم صدرت صحيفة وفى عهد اسماعيل صدرت صحيفتان رسميتان  ثم بدأت الصحف الشعبية فى الصدور عام 1866م بظهور جريدة وادى النيل  وفى نهاية القرن...
	وتطورت صناعة الصحافة فى القرن العشرين تطوراً هائلاً , حيث اتم هذا التطور اختفاء صورة الفرد المالك للصحيفة إلى حد كبير  ومن ثم تبعت الصحف فى ملكيتها شركات مساهمة وتطور الآلات وضخامة المعدات وتنوع المواد الخام  كما تطورت الصحف واتسمت بالقدرة على توجيه ...
	وتطورت وظائف الصحافة فى هذا القرن وأصبحت تركز على التفسير وبيان آثار الأحداث على حياة الأفراد فى المجتمع  وظهر ما يسمى بالتحقيق الصحفى والذى يعد من أهم معالم الصحافة الحديثة  كما ظهر استخدام الصور والرسوم والعناوين وكافة فنون التسجيل الطباعى لخدمة ال...
	وتطورت وظائف الصحافة فى هذا القرن وأصبحت تركز على التفسير وبيان آثار الأحداث على حياة الأفراد فى المجتمع  وظهر ما يسمى بالتحقيق الصحفى والذى يعد من أهم معالم الصحافة الحديثة  كما ظهر استخدام الصور والرسوم والعناوين وكافة فنون التسجيل الطباعى لخدمة ال...
	وتطورت وظائف الصحافة فى هذا القرن وأصبحت تركز على التفسير وبيان آثار الأحداث على حياة الأفراد فى المجتمع  وظهر ما يسمى بالتحقيق الصحفى والذى يعد من أهم معالم الصحافة الحديثة  كما ظهر استخدام الصور والرسوم والعناوين وكافة فنون التسجيل الطباعى لخدمة ال...
	وتطورت الصحف فى الوقت الحاضر تطوراً هائلاً حيث أخذت تستعين بمراسلين خارجيين  وبالمراسلات التلغرافية والبرقيات  كما ظهرت العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة فى امداد الصحف بالأخبار والخدمات الصحفية كوكالات الأنباء والمركز الدولى لخدمة الأخبار وغيرها .
	وتطورت الصحافة فى مصر إلى حد كبير  حيث أخذت تتجه إلى النمطية فى الشكل والحجم  وقد نشأت الصحف النصفية  أما العناوين فلم تكن موجودة  ثم أخذت تتخذ شكلاً عاماً غير مخصص يقوم بتلخيص الخبر بشكل جذاب  كما توحدت أحجام الصحف  وتوحدت كذلك مساحات الأعمدة .
	فالفن الصحفى  المصرى قديم وكأى صناعة تعرض للتطور والتحديث حتى وصل إلى هذه الصورة المعروفة لدينا الآن نتيجة لأنتشار الثقافة وازدياد نسبة المتعلمين وظهور الاكتشافات الحديثة والاختراعات العلمية  ويمكن تلخيص مظاهر هذا التطور فى عدة نقاط لعل أهمها :
	فالفن الصحفى  المصرى قديم وكأى صناعة تعرض للتطور والتحديث حتى وصل إلى هذه الصورة المعروفة لدينا الآن نتيجة لأنتشار الثقافة وازدياد نسبة المتعلمين وظهور الاكتشافات الحديثة والاختراعات العلمية  ويمكن تلخيص مظاهر هذا التطور فى عدة نقاط لعل أهمها :
	فالفن الصحفى  المصرى قديم وكأى صناعة تعرض للتطور والتحديث حتى وصل إلى هذه الصورة المعروفة لدينا الآن نتيجة لأنتشار الثقافة وازدياد نسبة المتعلمين وظهور الاكتشافات الحديثة والاختراعات العلمية  ويمكن تلخيص مظاهر هذا التطور فى عدة نقاط لعل أهمها :
	- التحرر النسبى من الارتباط بالسلطة الحاكمة وممارسة ضغوط قوية فى النشر والتوزيع .
	- الاهتمام بكافة الأخبار والموضوعات المحلية والعالمية على حد سواء لزيادة التأثير على الرأى العام .
	- تناول كافة القضايا والاهتمامات الإنسانية  فتناولت الصحافة المشاكل الاجتماعية والقضايا السياسية والأزمات الاقتصادية والأمور الدينية والسياحية والثقافية وغيرها .
	- زيادة نسبة التوزيع وزيادة عدد القراء وزيادة الصحف والمجلات بأشكالها واهتماماتها وتخصصاتها المختلفة .
	- الاستعانة بمراسلين خارجيين وبوكالات الأنباء والاعتماد على المؤسسات العالمية المخصصة من أجل تدعيم الخدمة الصحفية وزيادة فعاليتها فى التأثير على الرأى العام .
	- اتجاه الصحف إلى النمطية فى الشكل والحجم  ووجود الصحف النصفية والعناوين البارزة والصور الفوتوغرافية والأشكال التوضيحية كعوامل فعالة فى الجريدة .
	- تعدد وظائف الصحافة وزيادة مهامها الصحفية على نحو لم يكن موجود من قبل حيث أصبحت لا تقتصر على نقل الحقائق والمعلومات فحسب  بل ذهبت إلى أبعد من ذلك إلى الشرح والتفسير وبيان الحقائق .
	مقومـات الفن الصحفى :
	ينظر إلى الصحف على إنها عبارة عن مساحات ورقية بأشكال متنوعة تطبع بشكل آلى بهدف التوزيع على ملايين الأفراد وبشكل منتظم  وهذه الخصائص والمقومات تتطلب قدراً من التعليم  لذا فهى تتيح للفرد حرية اختيار الوسيلة المطبوعة على نحو يتلاءم ورغبته سواء من حيث محت...
	ولعل أهم مقومات الصحافة التنوع فى محتوياتها وقدرتها على وضع الأسس الأولى لقيام الأفكار الجديدة  ودورها البارز فى خلق نوع من وحدة التراث الثقافى بين الجماهير  كما تظهر بوضوح فى التعبير عن الآراء والأفكار ولاسيما المتطرفة منها .
	تحرص الصحافة على زيادة إمكانياتها وتنمية طاقاتها  والعمل على دعم قدرتها الفنية  ذلك لأنها تخدم أهدافاً متعددة وتؤدى وظائف متنوعة  وللصحافة مقوماتها التى تكفل لها التأثير على الأفراد ولاسيما المثقفين منهم بما تمدهم من أخبار موضوعات وتحقيقات  الأمر الذ...
	وتلعب الصحافة دوراً بالغاً فى عالمنا المعاصر من خلال إسهامها فى عمليات الاتصال بين قطاعات المجتمع الواحد  مما يسأعد على تداول المعارف والتأثير على  الوعى الجماهيرى وترشيده  وتنميته  والعمل على غرس قيم جديدة تتفق ومتطلبات العصر الحديث  وقد لا يتأتى هذ...
	وتلعب الصحافة دوراً بالغاً فى عالمنا المعاصر من خلال إسهامها فى عمليات الاتصال بين قطاعات المجتمع الواحد  مما يسأعد على تداول المعارف والتأثير على  الوعى الجماهيرى وترشيده  وتنميته  والعمل على غرس قيم جديدة تتفق ومتطلبات العصر الحديث  وقد لا يتأتى هذ...
	وتلعب الصحافة دوراً بالغاً فى عالمنا المعاصر من خلال إسهامها فى عمليات الاتصال بين قطاعات المجتمع الواحد  مما يسأعد على تداول المعارف والتأثير على  الوعى الجماهيرى وترشيده  وتنميته  والعمل على غرس قيم جديدة تتفق ومتطلبات العصر الحديث  وقد لا يتأتى هذ...
	وحتى  تقوم الصحافة بكل هذه المهام الشاقة لابد أن تملك مقومات فعالة تمكنها من التأثير على الجماهير بشكل واضح  حيث تمتاز الصحافة بسرعة توصيل الخبر بشىء من التفصيل وقدرتها على نقل كل ما يدور فى المجتمع بفاعلية ودقة  ولا سيما الأحداث الجارية نظراً لانتظا...
	وحتى  تقوم الصحافة بكل هذه المهام الشاقة لابد أن تملك مقومات فعالة تمكنها من التأثير على الجماهير بشكل واضح  حيث تمتاز الصحافة بسرعة توصيل الخبر بشىء من التفصيل وقدرتها على نقل كل ما يدور فى المجتمع بفاعلية ودقة  ولا سيما الأحداث الجارية نظراً لانتظا...
	وحتى  تقوم الصحافة بكل هذه المهام الشاقة لابد أن تملك مقومات فعالة تمكنها من التأثير على الجماهير بشكل واضح  حيث تمتاز الصحافة بسرعة توصيل الخبر بشىء من التفصيل وقدرتها على نقل كل ما يدور فى المجتمع بفاعلية ودقة  ولا سيما الأحداث الجارية نظراً لانتظا...
	وتلعب الصحافة دوراً هاماً فى الحضارات الحديثة  حيث أصبحت قراءة الصحف الآن من العادات اليومية لدى الأفراد  ولا شك فى تأثيرها القوى على الجماهير خاصة إذا تحقق صدق الكلمة  كما تعتبر الصحافة من أكثر الوسائل الإعلامية لنشر الموضوعات المعقدة والدراسات الصع...
	وتلعب الصحافة دوراً هاماً فى الحضارات الحديثة  حيث أصبحت قراءة الصحف الآن من العادات اليومية لدى الأفراد  ولا شك فى تأثيرها القوى على الجماهير خاصة إذا تحقق صدق الكلمة  كما تعتبر الصحافة من أكثر الوسائل الإعلامية لنشر الموضوعات المعقدة والدراسات الصع...
	وتلعب الصحافة دوراً هاماً فى الحضارات الحديثة  حيث أصبحت قراءة الصحف الآن من العادات اليومية لدى الأفراد  ولا شك فى تأثيرها القوى على الجماهير خاصة إذا تحقق صدق الكلمة  كما تعتبر الصحافة من أكثر الوسائل الإعلامية لنشر الموضوعات المعقدة والدراسات الصع...
	وتتميز الصحف بكونها وسيلة فعالة لنشر الإعلانات مما يؤثر على فعاليتها ذاتياً نظراً لانخفاض تكلفة الإعلان بالنسبة لدرجة الأنتشار التى تتمتع بها وكونها أسرع وسائل نقل الإعلانات  ومن أكثر الوسائل قبولاً لدى المستهلكين كما أن ما يرد بها من معلومات أكثر قا...
	وتتميز الصحافة بالتبسيط وعرض الأحداث والأفكار منتقاة من سياقها  بالأضافة إلى تميزها بالدورية والإيقاع  فاللغة الصحفية تهدف دائماً إلى النمذجة وعرض مواد صحفية بصورة تتمشى وقيم الأفراد  كما تتسم بأنها فن تطبيقى يهدف إلى الاتصال بالناس مع نقل الأفكار وا...
	وتتميز الصحافة بالتبسيط وعرض الأحداث والأفكار منتقاة من سياقها  بالأضافة إلى تميزها بالدورية والإيقاع  فاللغة الصحفية تهدف دائماً إلى النمذجة وعرض مواد صحفية بصورة تتمشى وقيم الأفراد  كما تتسم بأنها فن تطبيقى يهدف إلى الاتصال بالناس مع نقل الأفكار وا...
	وتتميز الصحافة بالتبسيط وعرض الأحداث والأفكار منتقاة من سياقها  بالأضافة إلى تميزها بالدورية والإيقاع  فاللغة الصحفية تهدف دائماً إلى النمذجة وعرض مواد صحفية بصورة تتمشى وقيم الأفراد  كما تتسم بأنها فن تطبيقى يهدف إلى الاتصال بالناس مع نقل الأفكار وا...
	وجدير بالذكر انه بصرف النظر عن طبيعة الصحافة أو نوع الصحيفة فعنصر الحالية يعتبر من أهم مقوماتها  حيث تلتزم الصحافة بتقديم ما هو جديد ومجار للأحداث تحقيقاً لإشباع رغبة القارىء فى تتبع الجانب الدرامى من الحياة  ولاسيما إذا تضمن الخبر عنصر الغرابة والتش...
	وجدير بالذكر انه بصرف النظر عن طبيعة الصحافة أو نوع الصحيفة فعنصر الحالية يعتبر من أهم مقوماتها  حيث تلتزم الصحافة بتقديم ما هو جديد ومجار للأحداث تحقيقاً لإشباع رغبة القارىء فى تتبع الجانب الدرامى من الحياة  ولاسيما إذا تضمن الخبر عنصر الغرابة والتش...
	وجدير بالذكر انه بصرف النظر عن طبيعة الصحافة أو نوع الصحيفة فعنصر الحالية يعتبر من أهم مقوماتها  حيث تلتزم الصحافة بتقديم ما هو جديد ومجار للأحداث تحقيقاً لإشباع رغبة القارىء فى تتبع الجانب الدرامى من الحياة  ولاسيما إذا تضمن الخبر عنصر الغرابة والتش...
	وتحتاج الصحيفة لضمان نجاحها إلى عناصر متنوعة تستخدمها كمقومات رئيسية لزيادة فعاليتها لدى القراء كالعناوين البارزة التى تتخذ شكلاً جمالياً والصور والرسوم الكاريكاتيرية - خاصة الساخرة منها – والتى تسأعد الجريدة فى التأثير على الجماهير وتميزها عن غيرها ...
	وتستطيع الصحافة التمتع بكل هذه المقومات والاستفادة منها فى التأثير على الجماهير  إذا تحققت لديها شروط الجديد على أساس تقديم المضامين الإعلامية الصادقة البعيدة عن التضليل والتحريف  وضرورة التأثير الإيجابى على القراء  فضلاً عن المحافظة على القيم المتأصل...
	أن ما تم الإشارة إليه من مقومات يكفل للصحافة أن تؤدى الدور الهام المنوط بها فى المجتمع  وليس هذا يعنى أن كل الصحف تتمتع بهذه المقومات  لكن الأمر يتوقف على عمرها والأشخاص المسئولين عنها وثقافتهم  كذلك فإن ما يعتنقه هؤلاء المحررين والمسئولين من مذاهب فك...
	أهـداف الصحافـة :
	كان الهدف الأول والأخير للصحف فى بداية ظهورها هو إعلام وإخبار دائرة من القراء محدودة المنطقة لما يجرى فى المنطقة أو النطاق الذى يعيشون فيه وما يحدث من تطورات اجتماعية وسياسية واقتصادية واستمرت هكذا سنين طويلة حتى خرجت المدرسة الصحفية الحديثة وأفرزت أ...
	صحافـة الخبـر :
	وهى لا تهتم إلا بمتابعة الأخبار ونشرها والتعليق عليها ومواكبتها مستعينة بالصورة الصحفية وأنشأت أقساماً فى داخلها للتحرير والتصوير والإعلان والإخراج
	صحافـة الـرأى :
	وهى صحف متخصصة فى نشرالرأى من خلال  الكتابات والبحوث والدراسات التى تخص وجهاً من أوجه الحياة المتعددة وتكاد لا نجد فيه الجانب الإخبارى إلا بنسبة لا تقاس وإن كانت تنشر العناصر الإخبارية والمعلومات المتعددة بالخبر فى صلب كتاباتها الرصينة .
	وهى صحف متخصصة فى نشرالرأى من خلال  الكتابات والبحوث والدراسات التى تخص وجهاً من أوجه الحياة المتعددة وتكاد لا نجد فيه الجانب الإخبارى إلا بنسبة لا تقاس وإن كانت تنشر العناصر الإخبارية والمعلومات المتعددة بالخبر فى صلب كتاباتها الرصينة .
	وهى صحف متخصصة فى نشرالرأى من خلال  الكتابات والبحوث والدراسات التى تخص وجهاً من أوجه الحياة المتعددة وتكاد لا نجد فيه الجانب الإخبارى إلا بنسبة لا تقاس وإن كانت تنشر العناصر الإخبارية والمعلومات المتعددة بالخبر فى صلب كتاباتها الرصينة .
	الصحافـة التخصصية :
	وهى صحف أو مجلات يصدرها قطاع محدود من المجتمع كالأطباء والمحامين والأدباء والطلبة والفلاحين تختص بنشر أخبارهم ونشاطاتهم والبحوث العلمية والأدبية التى تتم فى إطار هذا التخصص الذى تتبعه  ولا تتعدى واحدة من هذه المطبوعات على نشاط أو مجال المطبوعة الأخرى...
	وهى صحف أو مجلات يصدرها قطاع محدود من المجتمع كالأطباء والمحامين والأدباء والطلبة والفلاحين تختص بنشر أخبارهم ونشاطاتهم والبحوث العلمية والأدبية التى تتم فى إطار هذا التخصص الذى تتبعه  ولا تتعدى واحدة من هذه المطبوعات على نشاط أو مجال المطبوعة الأخرى...
	وهى صحف أو مجلات يصدرها قطاع محدود من المجتمع كالأطباء والمحامين والأدباء والطلبة والفلاحين تختص بنشر أخبارهم ونشاطاتهم والبحوث العلمية والأدبية التى تتم فى إطار هذا التخصص الذى تتبعه  ولا تتعدى واحدة من هذه المطبوعات على نشاط أو مجال المطبوعة الأخرى...
	صحافـة جامعة شاملة :
	وهذا النوع من الصحافة يجمع بين أكثر من غرض فهو إلى جانب كونه ينشر الخبر ويعلق عليه ويحلله  يقوم أيضاً بنشر الرأى من الافتتاحية وحتى الصفحة الأخيرة وتفرد منه مجموعة من الصفحات للأخبار والآراء  إلى جانب زوايا محددة للإعلانات بالغة الأهمية بالنسبة لتقدي...
	الصحافـة المرجعيـة :
	يقصد بالصحافة المرجعية هى الصحافة التى تصدرها الهيئات والمؤسسات ومراكز البحوث العلمية  وتكون فى شكل نشر وثائق ومعلومات ودراسات يغلب عليها الطابع الأكاديمى أكثر من الطابع الإعلامى الصحفى اليومى  وتكون عادة محدودة النسخ ومحدودة التوزيع وهى تقدم لقرائها...
	يقصد بالصحافة المرجعية هى الصحافة التى تصدرها الهيئات والمؤسسات ومراكز البحوث العلمية  وتكون فى شكل نشر وثائق ومعلومات ودراسات يغلب عليها الطابع الأكاديمى أكثر من الطابع الإعلامى الصحفى اليومى  وتكون عادة محدودة النسخ ومحدودة التوزيع وهى تقدم لقرائها...
	يقصد بالصحافة المرجعية هى الصحافة التى تصدرها الهيئات والمؤسسات ومراكز البحوث العلمية  وتكون فى شكل نشر وثائق ومعلومات ودراسات يغلب عليها الطابع الأكاديمى أكثر من الطابع الإعلامى الصحفى اليومى  وتكون عادة محدودة النسخ ومحدودة التوزيع وهى تقدم لقرائها...
	صحافـة الأسـرة :
	وهى المجلات والصحف التى تنشر بشكل دورى وتهتم بفئة المرأة والطفل  وعادة ما يغلب عليها جانب الاهتمام بالمرأة وقضاياها المتعددة  وتكون صحافة خاصة فهناك مجلات تخصصية للمرأة وأخرى خاصة بالطفولة تسأعد على تربيتهم وتوجيههم وتنمى فيهم الملكات من خلال صورها و...
	وهى المجلات والصحف التى تنشر بشكل دورى وتهتم بفئة المرأة والطفل  وعادة ما يغلب عليها جانب الاهتمام بالمرأة وقضاياها المتعددة  وتكون صحافة خاصة فهناك مجلات تخصصية للمرأة وأخرى خاصة بالطفولة تسأعد على تربيتهم وتوجيههم وتنمى فيهم الملكات من خلال صورها و...
	وهى المجلات والصحف التى تنشر بشكل دورى وتهتم بفئة المرأة والطفل  وعادة ما يغلب عليها جانب الاهتمام بالمرأة وقضاياها المتعددة  وتكون صحافة خاصة فهناك مجلات تخصصية للمرأة وأخرى خاصة بالطفولة تسأعد على تربيتهم وتوجيههم وتنمى فيهم الملكات من خلال صورها و...
	هذه هى ابرز المضامين التى تصدر منها الصحافة وابرز أشكالها التى تؤدى من خلالها خدمات إعلامية وأهداف يفترض ألا تكون محدودة الجهات التى تخدمها المطبوعة لذا لابد ألا يكون دورها تثقيفياً فقط فإلى جانب مهمة التثقيف فى العمل الإعلامى هناك مهمة التعليم والتر...
	دور الإعلام الصحفى  فى التاثير على جمهور القراء :
	لقد تطورت صناعة الصحافة فى القرن العشرين نتيجة لعوامل التقدم العلمى والمنافسة الشديدة بين الصحافة ووسيلتى الإعلام الراديو والتليفزيون واعتبار الصحافة صناعة كأى صناعة تهدف إلى جانب تقديم وظائف عامة إلى تحقيق الربح .
	لقد تطورت صناعة الصحافة فى القرن العشرين نتيجة لعوامل التقدم العلمى والمنافسة الشديدة بين الصحافة ووسيلتى الإعلام الراديو والتليفزيون واعتبار الصحافة صناعة كأى صناعة تهدف إلى جانب تقديم وظائف عامة إلى تحقيق الربح .
	لقد تطورت صناعة الصحافة فى القرن العشرين نتيجة لعوامل التقدم العلمى والمنافسة الشديدة بين الصحافة ووسيلتى الإعلام الراديو والتليفزيون واعتبار الصحافة صناعة كأى صناعة تهدف إلى جانب تقديم وظائف عامة إلى تحقيق الربح .
	ويمكن القول أن تطور الصناعة كصناعة قد أدى إلى التأثير على الدول النامية بالذات  حيث أنها لضعف إمكانياتها المادية تواجه الأفكار المستوردة أو ما يسمى بالإعلام الدولى  وكذلك الغزو الثقافى عموماً بشكل لا يتفق مع الإمكانيات الضخمة لصحافة الدول المتقدمة  فا...
	وتعتبر الصحافة الديمقراطية المعلم الأول لجمهور القراء  حيث تقع عليها مهمة تزويد الجمهور بالمعلومات وتنويره بالآراء المختلفة  ومسأعدته فى تكوين الاتجاهات والتأثير على قيمه حتى تصل به إلى مرحلة النضج الفكرى  وتتيح له القدرة على التعبير عن آماله وآلامه  ...
	ويبرز دور الصحافة بجلاء فى عمليات التثقيف والتنوير والتبشير بما هو جديد على نحو يتفق والقيم الموروثة والعادات المتأصلة  حتى توائم بين الجديد والقديم بشكل يبعد عن الخلل القيمى ويبرز دور الصحافة فى قيامها بهذا الدورعلى نحو يسأعدهم على التكيف والتفاعل بش...
	وتقوم كذلك الصحافة بدور فعال فى الدول النامية فى مواجهة الغزو الثقافى القادم من الدول المتقدمة والذى يهدد قيمها وتقاليدها الموروثة  وذلك من خلال التأكيد الدائم على الشخصية الثقافية للدولة وربطها بالإطار العام مع التأكيد على القيم الدينية والروابط الا...
	وتلعب الصحافة دور بالغ الأهمية فى توجيه الرأى العام من خلال نشر المعلومات الناضجة التى تنساب إلى مشاعر القراء من خلال عنصر التكرار والتنوع فى موادها الصحفية  فالعلاقة بين الصحافة والرأى العام علاقة تبادلية بمعنى أنها تؤثر فيه وتتأثر به  كذا تعمل الصحا...
	وتلعب الصحافة دوراً بارزاً فى التأثير على الجماهير من خلال ما تقدمه من الأحاديث الصحفية والمواد الإعلامية وما يتخللها من شرح وتفسير لبعض القضايا الهامة المطروحة فى المجتمع  والتى قد تؤثر بشكل أو بأخر على الأفراد فيه وتسأعد على رفع مستوى التكامل والتق...
	وتلعب الصحافة دوراً بارزاً فى التأثير على الجماهير من خلال ما تقدمه من الأحاديث الصحفية والمواد الإعلامية وما يتخللها من شرح وتفسير لبعض القضايا الهامة المطروحة فى المجتمع  والتى قد تؤثر بشكل أو بأخر على الأفراد فيه وتسأعد على رفع مستوى التكامل والتق...
	وتلعب الصحافة دوراً بارزاً فى التأثير على الجماهير من خلال ما تقدمه من الأحاديث الصحفية والمواد الإعلامية وما يتخللها من شرح وتفسير لبعض القضايا الهامة المطروحة فى المجتمع  والتى قد تؤثر بشكل أو بأخر على الأفراد فيه وتسأعد على رفع مستوى التكامل والتق...
	وتقوم الصحافة بدورها فى المجتمع كأداة من أدوات المجتمع فى تحقيق أهدافه المنشودة  لذا تسعى لتأكيد دور الخبر الصحفى وأهميته فى المجتمع تحقيقاً لحرية الغزو فضلاً عن تعمق مهمة التنوير والتوجيه والإرشاد .
	كما تتركز مهام العمل الصحفى فى مدى مساهمته فى عمليات التنمية والتحديث والتغير الذى يشهده المجتمع  وهذا يتطلب بالطبع مواكبة حية للأحداث اليومية .
	وليس من الصعوبة قياس الدور الذى تقوم به الصحافة ومدى تأثيرها على الرأى العام  فقد تزايدت أهمية البحوث الخاصة بتأثير الصحافة على القرار  وهناك ثلاثة أنواع من التأثير الصحفى وهى تأثير محايد  وآخر موال  وثالث معاد حيث تلعب مساحة وكيفية وكثافة المحتوى الص...
	وقد تسأعد الصحافة كذلك على ضمان التكيف الاجتماعى بين الأفراد بعضهم البعض من جهة  وبينهم وبين الوسط الاجتماعى المحيط بهم من جهة أخرى والتفاعل مع متغيرات المجتمع بشكل إيجابى منظم  فالصحافة تسهم فى تحقيق قدر لا بأس به من الانسجام بين الأفراد والمجتمع الذ...
	ولقد أشار العديد من الباحثين إلى الأهمية التى تحظى بها الصحافة فى مجال التأثير على القراء من خلال قيامها بعدة أدوار هى :
	- بث الأخبار ونشرها لمعرفة القراء لأهم الأنباء .
	- الشرح والتبسيط بوضوح ودقة مع الاستعانة بالصور والعناوين التى تعين القارىء على تكوين رأى صائب .
	- التوجيه والإرشاد  حيث تمثل الصحيفة القائد الذى يسهم فى حل المشاكل وتوجيه الأفراد وإرشادهم فى كافة شئون الحياة .
	- الإقناع والتسلية : للتخفيف من أعباء الحياة ومن وطأة المشاكل عن كاهل الأفراد فى المجتمع .
	- الإعلان : وأصبحت تأخذ مكانة عالية الآن فى الصحافة نظراً لتنوع مستويات الصحف واختلاف مستوى القراء اجتماعياً وثقافياً ومهنياً .
	- التثقيف والتنشئة الاجتماعية : من خلال تثبيت القيم والمبادىء وتنمية التغيرات الجديدة التى تتلاءم مع متطلبات المجتمع التطورية وتتفق مع مستحدثات تقدمه .
	وأثبتت التجارب اليومية أن لكل دور من هذه الأدوار أهمية خاصة لدى كل الأفراد فى المجتمع بحيث تسأعد هذه الأدوار مكملة على تقديم خدمة متكاملة للقارىء تعمل على نقل المعلومات بشكل موضوعى  والمسأعدة على التوعية والتعبئة فى مواجهة التهديدات  والتنفيس عن المتا...
	كما أثبتت التجارب المعملية والميدانية والتحليلية المقدرة االإقناعية  للصحافة وقدرتها فى مجال التأثير على المتلقى فالمقدرة الإقناعية والتأثير لوسائل الإعلام عموماً وخاصة الصحافة تتأثر بعاملين أساسيين بشكل واضح هما :
	1- طبيعة الموضوع الذى تعالجه الوسيلة الإعلامية .
	2-الجمهور الذى تخاطبه الوسيلة الإعلامية .
	وقد حفلت الدراسات الإعلامية بتجارب ودراسات كثيرة حول إمكانية تسخير مواصفات الصحف ومقوماتها لخدمة الأغراض الإعلامية والتأثير على المتلقى حيث تبدو المقدرة الإقناعية  للصحف من خلال عدة مجالات هى :
	1- نشر الدراسات الصعبة والموضوعات ذات التفاصيل المعقدة بما يسأعد على الإقناع والنقد المدروس وقراءة أو نشر الموضوعات الطويلة عموماً  وهذا ما نلاحظه فى طول مساحة الأخبار فى الصحافة وقصرها فى الإذاعة والتليفزيون .
	2-  التعبير عن الآراء والأفكار أو الاتجاهات المتطرفة وكذلك استخدام الصحافة فى الدعوة للحركات الثورية بحرية ويسر أكثر من استخدام أية وسيلة إعلامية أخرى  حيث تكون الوسيلتين الأخرتين الإذاعة والتليفزيون فى معظم الأحوال ملكاً للدولة أو السلطة .
	3- الدور الهائل الذى تقوم به الصحف فى مجالات التعليم ومحو الأمية فبالرغم من أرتباط استخدام الصحف بارتفاع مستوى الثقافة والتعليم  ولها مكانة كبيرة فى هذا الصدد حيث تفضل نسبة كبيرة من الجماهير فى مصر الصحافة كوسيلة اتصال ولا شك أن تاريخ الصحافة وكفاحها ...
	3- الدور الهائل الذى تقوم به الصحف فى مجالات التعليم ومحو الأمية فبالرغم من أرتباط استخدام الصحف بارتفاع مستوى الثقافة والتعليم  ولها مكانة كبيرة فى هذا الصدد حيث تفضل نسبة كبيرة من الجماهير فى مصر الصحافة كوسيلة اتصال ولا شك أن تاريخ الصحافة وكفاحها ...
	3- الدور الهائل الذى تقوم به الصحف فى مجالات التعليم ومحو الأمية فبالرغم من أرتباط استخدام الصحف بارتفاع مستوى الثقافة والتعليم  ولها مكانة كبيرة فى هذا الصدد حيث تفضل نسبة كبيرة من الجماهير فى مصر الصحافة كوسيلة اتصال ولا شك أن تاريخ الصحافة وكفاحها ...
	4- التفاعل مع جمهور القراء من خلال المشاركة الأيجابية  والتى  تدعو القارىء للصحيفة و تخلق له دوراً بخياله فى عملية الاتصال  ولاسيما ان الصحافة تمتاز بميزة أخرى وهى التنوع فى محتوياتها .
	5- الإسهام فى نشر الأفكار الجديدة لقد باتت الصحف جزءاً لا يتجزأ من حياة الأفراد فى العالم  فالكلمة المطبوعة المتمثلة فى الصحيفة خير ما يضع الأساسيات لقيام الأفكار الجديدة والثورات الإصلاحية فى حياة الشعوب بالتكامل مع الوسائل الأخرى .
	وإذا كانت للصحافة هذه المقدرة الإقناعية على الجماهير فقد تميزت بأنها الحارسة الأمينة على الديمقراطية  ليس فقط لأنها أقدم وسيلة اتصال حديثة  ولكن لأنها اضطلعت بمهام كبيرة واتصالية أخرى قبل هذه الوسائل ،فهى تستطيع أن تخلق نوعاً من التعليم العام ووحدة ال...
	ولقد أشار العديد من الباحثين إلى الأهمية التى تحظى بها الصحافة فى المجتمعات المعاصرة  حيث نظر البعض إلى الصحافة أنها قوة ضخمة وعظيمة الأثر بالغة النفوذ  حيث أن كثير من المفكرين يلقبون العصر الحالى بعصر الصحافة حيث أنها من ابرز القوى التى تعمل فيه وقوة...
	ولقد أشار العديد من الباحثين إلى الأهمية التى تحظى بها الصحافة فى المجتمعات المعاصرة  حيث نظر البعض إلى الصحافة أنها قوة ضخمة وعظيمة الأثر بالغة النفوذ  حيث أن كثير من المفكرين يلقبون العصر الحالى بعصر الصحافة حيث أنها من ابرز القوى التى تعمل فيه وقوة...
	ولقد أشار العديد من الباحثين إلى الأهمية التى تحظى بها الصحافة فى المجتمعات المعاصرة  حيث نظر البعض إلى الصحافة أنها قوة ضخمة وعظيمة الأثر بالغة النفوذ  حيث أن كثير من المفكرين يلقبون العصر الحالى بعصر الصحافة حيث أنها من ابرز القوى التى تعمل فيه وقوة...
	ولا يمكن لأى فرد أن ينكر الأثر الذى تتركه الصحافة فى المجتمع  وهى على الرغم من أنتشار الإذاعة والتليفزيون وكافة وسائل الإعلام فهى مازالت تعتبر أقوى وسيلة فى التأثير على الرأى العام  كما أن المجتمعات المتقدمة بصفة عامة والمجتمعات النامية بصفة خاصة تعطى...
	ويتصل الفن الصحفى بأسباب التحضر حيث تسهم الصحافة فى خلق شخصيات جديدة تتسم بالنضج والمرونة  وقادرة فى الوقت ذاته على التخيل والتحرك الوجدانى  فهناك معامل ارتباط إيجابى بين التحضر فى المجتمع والصحافة .
	ويتصل الفن الصحفى بأسباب التحضر حيث تسهم الصحافة فى خلق شخصيات جديدة تتسم بالنضج والمرونة  وقادرة فى الوقت ذاته على التخيل والتحرك الوجدانى  فهناك معامل ارتباط إيجابى بين التحضر فى المجتمع والصحافة .
	ويتصل الفن الصحفى بأسباب التحضر حيث تسهم الصحافة فى خلق شخصيات جديدة تتسم بالنضج والمرونة  وقادرة فى الوقت ذاته على التخيل والتحرك الوجدانى  فهناك معامل ارتباط إيجابى بين التحضر فى المجتمع والصحافة .
	و تسهم الصحافة بدورها فى زيادة التمثيل الشعبى والمشاركة السياسية والاقتصادية  وخلق الرأى العام الواعى القادر على مواجهة التحديات وحل الأزمات ومواءمة التغيرات .
	وتعتبر الصحافة هى عين الشعب على الحاكمين فهى بمثابة خير أداة لتنوير عقل الإنسان وتقدمه ككائن عاقل أخلاقى واجتماعى  فهى كذلك قادرة على صنع الأعاجيب ولاسيما إذا كانت تعيش فى ظل نظام ديمقراطى وتتمتع بالحرية  ولهذا أطلق عليها لقب السلطة الرابعة بعد السلطة...
	ويرى البعض أن الصحافة فى المجتمع هى السلطة الأولى بالنسبة لشئون أهم من السياسة والحكم مثل اللغة والأدب والأخلاق والعادات وتقويم المجتمعات واستئصال الفساد وتوجيه الأفراد وبعث الإصلاح فى شتى مرافق الحياة . فمن أهم أدوار الصحافة  فى المجتمع أنها تعمل على...
	والعمل الصحفى هو تعبير عن المستوى الحضارى الذى وصل إليه المجتمع هذا المستوى الحضارى الذى يكرس الطرح الاجتماعى لحياة الفرد والذى يكرس اهتمام الإنسان بالكلمة  إذ الكلمة تعبير عن الذات وإغناء للذات الإنسانية  وهى نتاج ذاتى واجتماعى معاً  ويبدو العنصر ال...
	والعمل الصحفى هو تعبير عن المستوى الحضارى الذى وصل إليه المجتمع هذا المستوى الحضارى الذى يكرس الطرح الاجتماعى لحياة الفرد والذى يكرس اهتمام الإنسان بالكلمة  إذ الكلمة تعبير عن الذات وإغناء للذات الإنسانية  وهى نتاج ذاتى واجتماعى معاً  ويبدو العنصر ال...
	والعمل الصحفى هو تعبير عن المستوى الحضارى الذى وصل إليه المجتمع هذا المستوى الحضارى الذى يكرس الطرح الاجتماعى لحياة الفرد والذى يكرس اهتمام الإنسان بالكلمة  إذ الكلمة تعبير عن الذات وإغناء للذات الإنسانية  وهى نتاج ذاتى واجتماعى معاً  ويبدو العنصر ال...
	فمما لا شك فيه أن الصحافة هى مرآة المجتمع الذى توجد فيه ويقع على عاتقها مهمة أن تعكس كل ظروفه  وتعبر بصدق عن قيم أفراده واتجاهاتهم وأفكارهم وأنماط سلوكهم مع حرصها الدائم على الاهتمام بوجهات النظر المتنوعة  وبمدى تأثير التغيرات الاجتماعية والاقتصادية و...
	فمما لا شك فيه أن الصحافة هى مرآة المجتمع الذى توجد فيه ويقع على عاتقها مهمة أن تعكس كل ظروفه  وتعبر بصدق عن قيم أفراده واتجاهاتهم وأفكارهم وأنماط سلوكهم مع حرصها الدائم على الاهتمام بوجهات النظر المتنوعة  وبمدى تأثير التغيرات الاجتماعية والاقتصادية و...
	فمما لا شك فيه أن الصحافة هى مرآة المجتمع الذى توجد فيه ويقع على عاتقها مهمة أن تعكس كل ظروفه  وتعبر بصدق عن قيم أفراده واتجاهاتهم وأفكارهم وأنماط سلوكهم مع حرصها الدائم على الاهتمام بوجهات النظر المتنوعة  وبمدى تأثير التغيرات الاجتماعية والاقتصادية و...
	ويرى الكثيرون أن كل فنون الكتابة الصحفية لها دور فى العملية الثقافية الشاملة وأن كل الصحفيين من محررين أو كتاب أو صحفيين أو رسامين لهم دور فى الثقافة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  ويبرز دور الصحافة فى المجتمع فى مجال الثقافة خاصة فى اتجاهين :
	الاتجاه الأول :
	هو دور الصحافة فى الثقافة العامة للمجتمع الذى تتواجد فيه  وهذا الدور تختلف أشكاله من مجتمع لأخر  وقد نجد هذا الاختلاف واضحاً بين الدول النامية والدول المتقدمة  فدور وسائل الاتصال فى المجتمع المتقدم على وجه العموم أقوى وأكثر تطوراً وأكثر تأثيراً منه فى...
	الاتجاه الثانى :
	ويرتبط بمدى علاقة الصحافة بما يسمى الآن بالغزو الثقافى الذى حل محل الغزو العسكرى  ومن المؤكد أن دور الصحافة فى الدول النامية فى مواجهة هذا الغزو الثقافى يعتبر أمراً ضرورياً فى المجتمعات النامية  أما المجتمعات المتقدمة ليست فى حاجة إلى مواجهة الغزو ال...
	أن جانباً كبيراً من عملية الغزو الثقافى يعتمد على الدعاية الدولية  فالغزو الثقافى ما هو إلا محاولة دولة ما بارسال مضامين ومحتويات ورسائل اتصالية إلى دولة أخرى بهدف السيطرة على عقول وسلوكيات وآراء أفراد المجتمع المستهدف من أجل السير فى فلك الدولة التى ...
	وتزداد فاعلية الدعاية الثقافية الدولية كما زادت قوة الدولة وزاد دورها فى النظام الدولى  ولذلك فإن هذه الدولة أو تلك تركز نشر ثقافتها فى الخارج  حيث أن البعض وصف هذا النشاط بالاستعمار أو الغزو الثقافى .
	أما بالنسبة للمجتمعات النامية على وجه الخصوص  فللصحافة دور هام فى تحقيق أمرين أساسيين:
	أولهما :الثورة المادية والتى تتمثل فى زيادة الإنتاج والدعوة إلى التصنيع وترشيد الأستهلاك وزيادة الوعى الادخارى والأمن الصناعى والإرشاد الزراعى والرعاية الصحية  بالأضافة إلى العمل على نشر الأفكار الجديدة واشاعة النظرة العلمية بين جماهير تلك المجتمعات .
	والأمر الثانى: هو أن الصحافة تستطيع أن تساهم فى تحقيق الثورة الفكرية فى المجتمعات النامية والتى أساسها الفرد نفسه  ويتمثل ذلك فى التحول الفكرى لدى الجماهير من العادات وأنماط السلوك التفكيرى إلى العادات وأنماط السلوك التى تتلاءم مع عملية التنمية  وذلك...
	والأمر الثانى: هو أن الصحافة تستطيع أن تساهم فى تحقيق الثورة الفكرية فى المجتمعات النامية والتى أساسها الفرد نفسه  ويتمثل ذلك فى التحول الفكرى لدى الجماهير من العادات وأنماط السلوك التفكيرى إلى العادات وأنماط السلوك التى تتلاءم مع عملية التنمية  وذلك...
	والأمر الثانى: هو أن الصحافة تستطيع أن تساهم فى تحقيق الثورة الفكرية فى المجتمعات النامية والتى أساسها الفرد نفسه  ويتمثل ذلك فى التحول الفكرى لدى الجماهير من العادات وأنماط السلوك التفكيرى إلى العادات وأنماط السلوك التى تتلاءم مع عملية التنمية  وذلك...
	وفى مجتمعنا المعاصر تقوم الوسائل الإعلامية الجماعية الأخرى كالأذاعة والتليفزيون والسينما والكتاب بمنافسة الصحافة فى المجتمع على دورها فى نشر القيم الاجتماعية  والأخلاقية فيبدو تأثير الصحافة أقل مباشرة وأقل استقلالاً  بمعنى أنه من الناحية العملية يصبح ...
	وتقوم الصحافة بشكل غير مباشر سواء بمضمونها المكتوب أو بالدعاية التى تقودها أحياناً فى بعض الصحف بتقديم نماذج للتصرفات الفردية كأسلوب من أساليب الحياة  فللصحافة تأثيراً هائلاً على الحياة اليومية لقرائها  أما فى مجال الأخبار والأحداث الصغيرة  فالصحافة ...
	وتقوم الصحافة بشكل غير مباشر سواء بمضمونها المكتوب أو بالدعاية التى تقودها أحياناً فى بعض الصحف بتقديم نماذج للتصرفات الفردية كأسلوب من أساليب الحياة  فللصحافة تأثيراً هائلاً على الحياة اليومية لقرائها  أما فى مجال الأخبار والأحداث الصغيرة  فالصحافة ...
	وتقوم الصحافة بشكل غير مباشر سواء بمضمونها المكتوب أو بالدعاية التى تقودها أحياناً فى بعض الصحف بتقديم نماذج للتصرفات الفردية كأسلوب من أساليب الحياة  فللصحافة تأثيراً هائلاً على الحياة اليومية لقرائها  أما فى مجال الأخبار والأحداث الصغيرة  فالصحافة ...
	ويرى الكثيرون من العلماء أن الصحافة لكى تؤدى دورها بكفاءة فى المجتمع لابد أن تجمع بين ثلاثة عناصر هى :
	1- طبيعة المهنة وشروطها :
	هذا النوع من الصحافة الذى يعتبر صحافة المهنة فعلاً ومن طبيعته التنوع والفائدة فى التعليم والإعلام  والدور الذى يقوم به  ويقصد بالتنوع تغطية إخبارية شاملة لكافة أنواع الأخبار من سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية وعلمية وغيرها  إن هذا التنوع ال...
	أما الفائدة فى التعليم والإعلام فتقوم على أن الصحافة تلبى حاجات إنسانية مجتمعية عديدة  لذا يجب أن تكون مفيدة تأتى بما هو جديد ومفيد  وهى فى الوقت الذى تحيط القارىء علماً بخبر وتنقل إليه معلومات ما عن واقعة وحدث أيضاً تعلمه  فضلاً عن هذا لابد للصحافة م...
	2- المهمـة الإخبارية :
	إن المهمة الإخبارية للصحافة يجب ألا تقع فى الإثارة  بل لابد من نشر الخبر فى حجمه وكما هو بناء لقأعدة التنوع المتوازن  وقأعدة الفائدة فى التعليم والإعلام  فالموضوعية فى نشر الخبر معناها نقل الواقعة أو الحدث مهما كان نوعه فى حجمه الذى تم فيه  وبمعظم ال...
	أن وحدة الخبر أو الخبر الواحد يسأعد فى وحدة المجتمع وفى ترسيخها لأنه يقدم معلومات واحدة وبالتالى يخلق رأياً عاماً واحداً  والخبر هو فى الواقع أهم شىء فى الصحافة خاصة اليومية  إذ أنه يشكل الموضوع الرئيسى للصحافة  فالجريدة تصدر به ومن أجل نقله  فهو مرك...
	3- التوجه المجتمعى الشمولى :
	ويقصد بذلك أن تتوجه الصحف بأخبارها للمجتمع ككل  وأن تكون أخبار المجتمع ككل  وأن تكون أخبار المجتمع ككل  فكما أن الصحافة هى صحافة الأخبار كلها  كذلك فهى تتوجة بأخبارها لكل فئات المجتمع وطبقاتة ومن هنا تبدو الصحافة صيغة جدلية وسيطة بين الأخبار وصانعى ا...
	ويقصد بذلك أن تتوجه الصحف بأخبارها للمجتمع ككل  وأن تكون أخبار المجتمع ككل  وأن تكون أخبار المجتمع ككل  فكما أن الصحافة هى صحافة الأخبار كلها  كذلك فهى تتوجة بأخبارها لكل فئات المجتمع وطبقاتة ومن هنا تبدو الصحافة صيغة جدلية وسيطة بين الأخبار وصانعى ا...
	ويقصد بذلك أن تتوجه الصحف بأخبارها للمجتمع ككل  وأن تكون أخبار المجتمع ككل  وأن تكون أخبار المجتمع ككل  فكما أن الصحافة هى صحافة الأخبار كلها  كذلك فهى تتوجة بأخبارها لكل فئات المجتمع وطبقاتة ومن هنا تبدو الصحافة صيغة جدلية وسيطة بين الأخبار وصانعى ا...
	وتبدو خطورة عدم التوجة الشمولى لدى الصحف فى ما يمكن ان تكرسه من فئوية فى المجتمع فهذا من شأنه تشقق المجتمع وتزايد الثغرات فى داخلة وتحول دون تكوين أنماط حياتية وثقافية موحدة تلعب الصحافة دوراً رئيسياً فيها وبالتالى تحول دون وحدة الشعب والمجتمع .
	وتبدو خطورة عدم التوجة الشمولى لدى الصحف فى ما يمكن ان تكرسه من فئوية فى المجتمع فهذا من شأنه تشقق المجتمع وتزايد الثغرات فى داخلة وتحول دون تكوين أنماط حياتية وثقافية موحدة تلعب الصحافة دوراً رئيسياً فيها وبالتالى تحول دون وحدة الشعب والمجتمع .
	وتبدو خطورة عدم التوجة الشمولى لدى الصحف فى ما يمكن ان تكرسه من فئوية فى المجتمع فهذا من شأنه تشقق المجتمع وتزايد الثغرات فى داخلة وتحول دون تكوين أنماط حياتية وثقافية موحدة تلعب الصحافة دوراً رئيسياً فيها وبالتالى تحول دون وحدة الشعب والمجتمع .
	يتضح مماسبق أن الصحافة بمثابة قوة من أهم القوى  الموجودة فى المجتمع وتنتشر فعاليتها وتوزع فى مختلف الأجواء لذا تجد الصحافة نفسها مضطرة لأن تواكب نشاطها مع بقية وسائل أوجه النشاط الإعلامى الجماعى والقيام بمسئولياتها على أكمل وجه ويمكن تحديد مسئوليات ال...
	يتضح مماسبق أن الصحافة بمثابة قوة من أهم القوى  الموجودة فى المجتمع وتنتشر فعاليتها وتوزع فى مختلف الأجواء لذا تجد الصحافة نفسها مضطرة لأن تواكب نشاطها مع بقية وسائل أوجه النشاط الإعلامى الجماعى والقيام بمسئولياتها على أكمل وجه ويمكن تحديد مسئوليات ال...
	يتضح مماسبق أن الصحافة بمثابة قوة من أهم القوى  الموجودة فى المجتمع وتنتشر فعاليتها وتوزع فى مختلف الأجواء لذا تجد الصحافة نفسها مضطرة لأن تواكب نشاطها مع بقية وسائل أوجه النشاط الإعلامى الجماعى والقيام بمسئولياتها على أكمل وجه ويمكن تحديد مسئوليات ال...
	1-تقديم المضامين الإعلامية الصادقة والموضوعية والمحتويات التى تهم المجتمع ككل .
	2- عدم تضليل المجتمع بما تقدمه من رسائل إعلامية حتى يكون المجتمع على بينة بما يدور حوله .
	3- تقدير المصلحة العليا للمجتمع والتى تتحقق من خلال المبدأ الإعلامى الهام والذى يقضى بأن الصحافة تؤثر على الرأى العام  وأن الرأى العام بدوره يؤثر على المحتويات الإعلامية فى الصحافة .
	4- الوقوف تجاه السلطات الثلاث فى الدولة موقف الراصد لتصرفات هذه السلطات المتابع لها بالتقييم والتصحيح وفقاً للمصلحة العليا للمجتمع .
	5- المحافظة على القيم والتقاليد والمثل الراسخة التى تتفق مع طبيعة المجتمع ومع معتقداته الدينية .
	5- المحافظة على القيم والتقاليد والمثل الراسخة التى تتفق مع طبيعة المجتمع ومع معتقداته الدينية .
	5- المحافظة على القيم والتقاليد والمثل الراسخة التى تتفق مع طبيعة المجتمع ومع معتقداته الدينية .
	6- محاربة الأفكار الهدامة سواء التى تتولد فى الداخل من جماعات الرفض أو من الخارج عن طريق الدعايات الأجنبية والغزو الثقافى .
	ولا شك أن مخاطر الآثار السلبية للصحافة تكمن فى أنتشارها داخل جمهور بأكمله  وقد تفسد هذا الجمهور وقد لا ينتبه الجمهور لهذه المخاطر فى حينها ولكنها قد تظهر فى وقت ما دفعة واحدة  كل ذلك يحدث عن طريق نشر الأخبار غير الصادقة أو غير الدقيقة أو تفسيرها بشكل...
	فعلى الرغم من دور الصحافة الأيجابى فى المجتمع فإن البعض يوجه إلى الصحافة نقداً ويتهمها بأنها أحياناً كثيرة تهتم بالترويج والتسلية أكثر من اهتمامها بالمضمون الجاد  وأن الصحافة فى كثير من الأحيان تفقد دورها فى توجيه الرأى العام التوجيه السليم  وخاصة فى ...
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