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ًتلعب الصحافة الدولية دورا مهام يف احلياة السياسية والدبلوماسية والثقافية    ً
مم من معلومات حول الشعوب واأل الدولية، إذ أضحى ما تتناقله هذه الصحف

 يف إسهامهاً مصدر جذب هام للباحثني والساسة ورجال الفكر، فضال عن األخرى
 وتلعب بعض الصحف .تشكيل الرأي العام العاملي حول القضايا الدولية اهلامة

ًالدولية دورا هاما كأدوات للسياسات اخلارجية للدول، بحيث تقوم بشكل أو بآخر  ً
 .  يف سياسات معينة يف مناطق العامل املختلفة النفسية املناسبة للرشوعاألجواءبتهيئة 

ومتثل الصحافة الدولية أهم الوسائل التي تربط شعوب العامل بعضها بالبعض  
 ملا للكلمة املطبوعة من سلطان كبري يف حياة الشعوب؛ فهي التي تصنع الرأي اآلخر

فية التي كانت العام وهي التي تعرب عنه يف نفس الوقت، من خالل إذابة احلواجز اجلغرا
خر وقارة عن قارة أخرى، وقد كان لذلك آقليم إقليم عن إخرى وأتعزل دولة عن 

 .األمتأثريه الكبري يف التقارب بني الشعوب وربط اجلاليات خارج احلدود بالوطن 

 ويأيت هذا الكتاب كثمرة جهود استمرت سنوات استجابة حلاجة طلبة قسم اإلعالم  
كريت إىل معلوماته والذي تطابقت حمتوياته مع املفردات التي يف كلية اآلداب بجامعة ت

 لتطوير 2013 جلنة عمداء كليات اآلداب واإلعالم يف اجلامعات العراقية عام أقرهتا
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 وتوحيد املناهج الدراسية يف أقسام اإلعالم يف اجلامعات العراقية يف مادة الصحافة العربية
وهلذا جاءت منهجية الكتاب لتحقق .  الصحافة فرع-والدولية لطلبة املرحلة الثالثة 

هذا اجلهد حاول أن إن . القدر األدنى من التكامل والتآزر يف املنهج الدرايس املوحد
 ًيفتح أبوابا جديدة، وأن يستجمع جوانب أساسية يف مفهوم الصحافة الدولية من حيث

 .لنوع من الصحافةاملفهوم واخلصائص واملشاكل والنامذج واالجتاهات احلديثة هلذا ا
وقد حرص مؤلف هذا الكتاب عىل دراسة الصحافة العربية ذات االجتاه الدويل   

وصحيفة اخلليج اإلماراتية وصحيفة االحتاد   صحيفة األهرام:كان من بينها جتارب
  أهم النامذج الرائدة يف جمال الصحافةإىلً وجرى التطرق أيضا .اإلماراتية كصحف دولية

 واألشكالًة والربيطانية والفرنسية، فضال عن االجتاهات مريكي األالدولية كالصحف
صحافة املواطن وصحافة املدونات والصحافة : احلديثة يف الصحافة الدولية منها
 كذلك جرى تناول نظريات الصحافة الدولية، .االستقصائية والصحافة املجانية

لتواصل االجتامعي ودورها وتسليط الضوء عىل بعض املعلومات املتعلقة بأهم مواقع ا
 .يف خدمة الصحافة العاملية واملعلومات املتعلقة بأهم اهليئات واملنظامت يف هذا املجال

 العام املحيل والعريب والدويل الرأين الدور املتنامي للصحافة الدولية يف أوساط إ  
يضاعف من أمهية هذا الكتاب كون هذه الصحافة وبفضل شبكة االنرتنت أضحت 

  الشمولية،األنظمةق الساهرين عىل املجال السيادي للدول، السيام الدول النامية ذات ّتؤر
ًي خارج السيطرة متاما، وعابرا للحدود، عالمّويؤرقهم أكثر أن يصبح هذا الطوفان اإل ً

ًملغيا كل أشكال الرقابة عىل الصحف ُ. 

يدة للمكتبة  اهللا سبحانه وتعاىل أن يكون هذا الكتاب إضافة علمية جدأسال   
 .اإلعالمية باللغة العربية، ومن اهللا العون والتوفيق

 
    
  

   2014 
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 ويف الوقت نفسه . نعرتف بصعوبة تعريف الصحافة الدوليةأنالبد لنا يف البداية    
 .كثري من الصحف التي تدعي لنفسها صفة الدولية نفند ادعاءات أنفمن السهولة 

 أن تعريف جامع ملفهوم الصحافة الدولية يكفي إجيادولكي ندرك مدى الصعوبة يف 
ً آالف صحيفة وذلك طبقا 410 إىلنعرف أن عدد الصحف التي تصدر يف العامل يصل 

 ثامنية إىلإلحصاء االحتاد الدويل للصحافة الدورية، وان عدد الصحف اليومية يصل 
 . مليون نسخة يف اليوم400آالف جريدة يبلغ توزيعها 

وتعد عبارة الصحافة الدولية يف املفهوم اللغوي، ترمجة للمصطلح االنجليزي   
)international press()1(، وهو املعنى نفسه الذي يطلقه العديد من الباحثني عىل 

وجاءت تسميتها ) international editions(الصحافة الدولية بلفظة الطبعات الدولية 
 .)2(بكال املصطلحني املذكورين يف العديد من املؤلفات اإلعالمية

                                                
1 القاموس املوسوعي للمصطلحات اإلعالمية، القاهرة، العريب للنرش : حممد مزيد حممود عزت

.445، ص2001والتوزيع،  
(2)  Norm Goldstein: Style book and Briefing on Median law, 41 the edition, 

USA, the Assaciated  prees , 2006,  p.125. 
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 إىل الصحف التي توجه :بأهنا يف املفهوم االصطالحي فتعرف الصحافة الدولية أما 
مجاهري القراء يف دولة أخرى خارج حدود الدولة التي تصدر فيها الصحيفة، ومن ثم 

 خارج احلدود، فتصدر بلغة جييد إليه هذا القارئ الذي تتوجه تراعي اهتاممات ولغة
 .)1( لغة أخرىأوقراءهتا، سواء كانت لغته الوطنية 

وعىل وفق هذا التعريف فان أهم ما يميز الصحافة الدولية عن الصحافة املحلية   
 توزيع الصحيفة خارج حدود الدولة التي تصدر فيها، ويراعي مضموهنا أنهو 

 فتشبع اهتامماته يف معرفة ما يدور يف العامل كله من ،إليهلقارئ الذي تتوجه اهتاممات ا
 ونقصد هبا القضايا واملشكالت الدولية الكربى، وليس القضايا ،قضايا ومشكالت

مضمون الصحيفة ن أن ً فضال ع،املحلية التي ال يعنى هبا سوى القارئ املحيل وحده
ن جييد اجلمهور املستهدف أبد والتي الالتي تصدر هبا الصحيفة، ويراعي اللغة 

   .)2(قراءهتا
ً وسيلة مهمة من وسائل اإلعالم الدويل، نظرا :كام تعرف الصحافة الدولية بأهنا  

ًات فنية أم برشية أم مالية، فضال عن مكان التي متلكها، سواء أكانت تلك اإللإلمكانات
ّ وثمة من يعد الطبعات .دويلالعدد الكبري من النسخ التي تصدرها وتوزعها عىل نطاق 

بالصحيفة (الدولية التي تصدرها املجلة أو اجلريدة املحلية أو الوطنية أو ما تسمى 
. ، صحافة دولية ما دام اهلدف من إصدارها هو التوزيع خارج حدود وطنها)األم

 تلك الصحف التي تصدر لتوزع خارج الدولة نفسها، :َّوتعرف الصحافة الدولية بأهنا
 تعرب حدود وطنها، وتتم قراءهتا خارج احلدود يف بالد غري البالد التي أهناى بمعن

 وهناك من يعتمد طبيعة املضمون الذي حتمله الصحيفة ومدى تركيزها .تصدر فيها
ً مقياسا وحيدا يف حتديد الصفة الدولية ،عىل دولية األحداث والقضايا التي تتناوهلا ً

                                                
(1)  Ediwn Emery: World press , New York , Random House , 1988, p.p. 11-12. 

)2 (دراسة اجتاهات القراء وأساليب التعرض، بحث - الصحف الدولية يف مرص: كرم شلبي 
 .27، ص1993هر، منشور يف جملة البحوث والدراسات اإلعالمية، العدد االول، جامعة االز
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 تلك الصحف التي :ة عىل وفق هذا املقياس بأهناللصحيفة، إذ تعرف الصحافة الدولي
ختاطب اهتاممات القارئ الدويل، وهتتم بالقضايا الدولية وال تقترص عىل القضايا 

 .)1(املحلية ذات النزعة الضيقة
ًوقد اتسع مفهوم الصحافة الدولية الذي تطور ليشمل بعدا جديدا، يمك   ن أن ً

هو الصحف االلكرتونية املقدمة عرب شبكة  وإال مفهوم الصحافة الدولية، إىليضاف 
ًنطالقا من كوهنا تصدر بلغات دولية، وعرب وسط ا، )االنرتنت(املعلومات الدولية 

 والقضايا والشؤون ذات باألحداثحيقق هلا االنتشار الدويل، وهتتم الدولية منها 
الصحف ) يةدول(هو املعيار الذي حيدد ) املضمون( وهبذا املعنى يكون .الطابع الدويل

سيام وان النسبة ًكرتونية بمجملها صحفا دولية، الااللكرتونية، إذ ال تعد الصحف االل
ً هلا موقعا عرب شبكة املعلومات أوجدت الوطنية قد أوالغالبة من الصحف املحلية 

ن هذه أ إال جزئية منها، أو نسخة الكرتونية كاملة وأصدرت، )االنرتنت(الدولية 
أو وطنية الطابع، لكوهنا هتتم بالقضايا واألحداث والشؤون ذات الصحف تبقى حملية 

ًالطابع املحيل أو الوطني املحدود، عىل الرغم من كوهنا صحفا الكرتونية يتحقق هلا 
وثمة معايري أخرى يضعها . )2(االنتشار الدويل الواسع عرب شبكة املعلومات الدولية

 أو الوطنية أوها من الصحف املحلية الباحثون لتمييز مفهوم الصحف الدولية عن غري
 :)3(اإلقليمية هي

ًمتتلك الصحافة الدولية جهازا ضخام من املراسلني املقيمني واجلوالني املنترشين يف  -1 ً

                                                
)1 (دراسة حتليلية وصفية، بحث -مفهوم الصحافة الدولية وبنيتها عىل االنرتنت : نوال الصفتي 

، 2000، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، )9(منشور يف املجلة املرصية لبحوث اإلعالم، العدد 
 .186ص

)2 ( .2012ن، دار أسامة للنرش، العنف يف الصحافة العربية الدولية، عام: أزهار صبيح غنتاب، 
 .99 - 98ص

)3 (99املصدر نفسه، ص. 
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ً الوطنية جهازا من املراسلني أو العامل، بينام متتلك الصحافة املحلية أنحاءخمتلف 
 .املقيمني واجلوالني يف بعض من دول العامل

ًر للصحافة الدولية جهازا كبريا من االختصاصيني يف السياسية الدولية، بينام يتواف -2 ً
 أنًتويل الصحافة املحلية والوطنية اهتامما أقل للشؤون الدولية، ومن ثم يندر 

 تركيزها آنًختصص حمررين أو كتابا يتخصصون بالقضايا والشؤون الدولية، ذلك 
   .الوطنية -ينصب عىل القضايا املحلية 

 بينام ،هتتم الصحافة الدولية بموضوع اخلرب عىل الصعيد الدويل وتوضيح مضمونه -3
 . الوطني- هتتم الصحافة الوطنية املحلية بموضوع اخلرب عىل الصعيد املحيل 

 واأللوان األشكالويصطف يف قائمة الصحف الدولية طابور طويل متعدد   
 أسلوبب والتي توزع ريةواإلخبا فهناك الصحف ذات الصبغة السياسية واألنامط

 : قراء يف العديد من الدول مثلإىلجتاري ويتخطى بعضها حدوده الوطنية ليصل 
ة والفاينانشيال تايمز والصنداي تايمز مريكيواشنطن بوست األالنيويورك تايمز وال

 ومن املجالت تندرج حتت هذا .واالوبزيرفر الربيطانية واللومند ولوفيجارو الفرنسية
ة وايكونوميست الربيطانية وهناك مريكيالصحف جملة تايم ونيوزويك األاللون من 

لون آخر من الدوريات التي يغلب عليها الطابع الثقايف مثل جملة ريدرز داجيست التي 
 وتوجد .ً مليون نسخة، وهي تصدر شهريا باللغة االنكليزية29يقرب توزيعها من 

عات معينة من القراء عىل مستوى العامل  قطاإىلًأيضا الدوريات املتخصصة والتي توجه 
 Burda بوردا ،VOGUEكله مثل صحف األزياء والصحف النسائية العاملية فوك 

  .House & Garden هاوس أند كاردن
وهناك لون آخر من الصحف الوطنية، ذات قوة مؤثرة يف اجتاهات السياسية   

 وجود قراء هلا خارج الدولية، باعتبارها لسان حال بعض الدول الكربى رغم عدم
ًوتضم القائمة أيضا لونا من الصحف . الصينية) الشعب(حدودها الوطنية مثل جريدة  ً

يصدر بلغته الوطنية ولكن يف دول أجنبية وذلك هبدف خماطبة أبناء لغته القومية 



 15 
 

 متفرقة من العامل، ومثال ذلك جريدة الرشق األوسط التي يصدرها أنحاءاملنترشين يف 
 مكان توجد به جتمعات من القراء العرب أيعوديون من لندن وتوزع يف صحفيون س

باإلضافة إىل توزيعها يف العامل العريب نفسه، وقريب منها جريدة احلياة التي تصدر من 
لندن، وهي جريدة لبنانية صدرت يف البداية يف بريوت، ثم انتقلت إىل لندن ثم بيعت 

 الدولية التي تصدرها بعض الصحف مثل إىل مستثمرين سعوديني، وهناك الطبعات
 .)1(الطبعة الدولية لألهرام املرصية والطبعة الدولية للقبس الكويتية

 ويرتبط مفهوم الصحافة الدولية بمفهوم اإلعالم الدويل وهو كافة أوجه النشاط   
االتصالية التي تستهدف تزويد اجلمهور الدويل باحلقائق واألخبار الصحيحة عن 

املوضوعات الدولية بطريقة موضوعية وبدون حتريف مما يؤدي إىل خلق أكرب القضايا و
ومما يسهم يف تكوين رأي صائب ) اجلمهور(درجة ممكنة من املعرفة واإلدراك لديه 

  .حول املشكالت الدولية املطروحة
يف روسيا حيث   ) pravda برافدا(جريدة وعىل الرغم من ارتفاع نسبة توزيع   

 مليون نسخة وجريدة أزفستيا التي توزع تسعة 11عها اليومي حوايل تصل نسبة توزي
  هي لسان حال اللجنة) pravda برافدا(جريدة ن أن ماليني نسخة وعىل الرغم م

 لسان حال احلكومة السوفيتية )ازفستيا(جريدة املركزية للحزب الشيوعي السوفيتي و
لك القتصار توزيعها عىل مواطني ًفأهنام ال تعتربان بحال من األحوال صحفا دولية وذ

  .)2(االحتاد السوفيتي بسبب عدم انتشار اللغة الروسية عىل مستوى عاملي
ّوتعد الصحافة الدولية أحد أوجه العملية االتصالية بأدواهتا اجلامهريية، وهي    ُ

ولعل اهلدف الذي يتفق عليه معظم املختصني ) االتصال الدويل(جزء مهم من عملية 
 الصحافة الدولية هو املساعدة يف تكوين الرأي العام الدويل والعمل عىل من دراسة

                                                
)1 (من السيطرة الثنائية وهيمنة -اهنيار وصعود النظام اإلعالمي اجلديد : فاروق أبو زيد. د 

 .33 - 31، ص 2012القطب الواحد إىل األقطاب املتعددة، القاهرة، عامل الكتب، 
)2 (35ص : نفسهصدر امل. 
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  والصحافة الدولية هي أحد األركان األساسية.)1(تقليل االحتكاك والرصاع بني الدول
تزويد  (:لإلعالم الدويل الذي يعرفه بعض أساتذة وخرباء اإلعالم والرأي العام عىل أنه

علومات الصحيحة واألخبار الصادقة بقصد التأثري عىل اجلامهري يف الدول األخرى بامل
اإلعالم الدويل وبالتايل  تلك اجلامهري وإقناعها بعدالة قضايا الدولة التي يوجه إليها

  .)2( )تتبنى مجاهري الدول األخرى ملواقف تلك الدولة
انتقال اإلشارات الصوتية : وهناك تعريفات أخرى لإلعالم الدويل منها انه  
فعندما تتخطى اإلشارات الالسلكية الصوتية أو ،ئية عرب احلدود اجلغرافية للدولةواملر

الضوئية احلدود القومية للدولة لتصل إىل دول أخرى نكون بذلك قد انتقلنا من إعالم 
حميل إىل إعالم دويل وهو بذلك خيرتق احلدود الدولية ليصل إىل اجلمهور اخلارجي يف 

قيق احد أمرين أوهلام تعريف الشعوب بالواقع الثقايف منطقه جغرافيه مستهدفه لتح
 .)3(واحلضاري والفكري للدولة وثانيهام تقديم خدمه إخبارية وثقافية

 التعرف عىل الشكل الدويل أننؤكد ع أن مما تقدم من التعريفات السابقة نستطي  
غرافية  أن الصحافة الدولية خترتق احلدود اجل:للصحافة يقوم عىل أمرين رئيسني مها

 تقدم خدمة إخبارية وتفسري لوجهات النظر السياسية حول أهناللبلدان، واآلخر 
:  نعرف الصحافة الدولية بأهناأنوعليه يمكننا . القضايا الدولية واإلقليمية واملحلية

تلك الصحف التي خترتق احلدود الدولية وتقدم خدمة إخبارية وثقافية وتسعى لتزويد 
واإلقليمي باألخبار واملعلومات التي تتعلق بقضايا حمددة هتم الرأي العام الدويل 

وهي هبذا املعنى كل الدوريات التي تصدر بانتظام يف دولة ما ويمتد . النشاط اإلنساين
 اللوموند، ، الكارديان،النيويورك تايمز: (توزيعها إىل العديد من الدول األخرى مثل

                                                
)1 (21، ص2003، القاهرة، دار الفكر العريب، 2اإلعالم الدويل يف العرص احلديث، ط : اهللا زلطةعبد .د. 
)2 (القاهرة، دار قباء للطباعة4اإلعالم الدويل دراسات يف االتصال والدعاية الدولية، ط : محد بدرأ ، 

 .28، ص 1998
)3 (56، ص1999ية، اإلعالم الدويل، القاهرة، دار النهضة العرب: سوزان القليني. 
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 أخبار، اخلليج، االحتاد، األهرام،  بوست الواشنطنالرشق األوسط، احلياة، التايمز،
 كذلك فان مفهوم الصحف الدولية ...).اخلليج، الرياض، الرأي، القبس، الرشق

 يمتد ليشمل الصحف التي تصدر أكثر من طبعة يف أماكن خمتلفة من دول العامل وبلغات
ي بال(، ومثال ذلك جملة األصيل التي تصدر يف موطنها األصليةأخرى غري لغتها 

ة وطبعتها مريكي يف الواليات املتحدة األاإلقليمية طبعاهتا إىل باإلضافة، إذ أهنا )بوي
 فرنسا، : كل منإىل طبعات بلغات أجنبية بإصدارالعسكرية ملا وراء البحار، تقوم 

وإيطاليا، وأملانيا، واليابان، واملكسيك، والربازيل لكن يوجد اختالف يف املواد 
بعض هذه الطبعات، كذلك يوجد هلذه املجلة عناوين خمتلفة، إذ الصحفية الداخلية يف 
 كذلك جملة بوردا مود .)1(يف الربازيل) هومني(و) كابالريو(تسمى يف املكسيك 

BURDA 6.1ً وهي شهرية أملانية تعنى بجامل ورشاقة املرأة، وأزيائها، وتوزع شهريا 
عربية، وآخرها طبعة باللغة مليون نسخة، وهلا طبعات بلغات متعددة، منها اللغة ال

النسائية الفرنسية، إصدار طبعة باللغة االسبانية ) جويس( كام قررت جملة .الروسية
 النسائية VOGUE) فوج( وتنافس جملة واألملانيةًوهي تصدر حاليا بالفرنسية واليابانية 

 . )2(واليابانة مريكياالملانية الشهرية، التي تبيع نصف إصدارهتا يف الواليات املتحدة األ
 هم الصحف الدولية يف عاملنا اليوم نجد صحيفة النيويورك تايمز والواشنطنأمن و  

تان وصحيفة هريالد تريبيون انرتناشنال التي صدرت من باريس مريكيبوست األ
باالشرتاك بني صحيفتي النيويورك تايمز والواشنطن بوست وهلا أربع طبعات خارج 

سا، وبريطانيا، وسويرسا، وهونج كونج، وكذلك جملة  فرن:الواليات املتحدة وهي
نيوزويك التي تطبع يف ستة وثالثني مطبعة موزعة عىل دول العامل، بطريقة نقل ال

 135 وتوزع اهلريالد تريبيون التي تطبع يف باريس، .الصفحات عن طريق االنرتنت
                                                

1 مدخل، ترمجة عمر اخلطيب، بريوت، املؤسسة العربية -االتصال اجلامهريي : بيتنر. جون ر 
.101، ص 1987للدراسات والنرش،  

2 ص 1987الصحافة، ترمجة فاطمة عبد اهللا، القاهرة، اهليئة املرصية العامة للكتاب، : بيرب البري ،
122. 
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لواليات املتحدة  أما النيوزويك فيبلغ توزيعها داخل ا- عدا االشرتاكات -الف نسخة 
طليس، املسامة باأل(ًثالثة ماليني نسخة اسبوعيا، بينام يبلغ توزيعها يف طبعاهتا الدولية 

  .)1( ألف نسخة578نحو ) واهلادي، وأمريكا الالتينية
 وتعمل املؤسسات الصحفية عىل نرش املبادئ واألفكار واملواقف واألخبار بغرض  

امعات داخل املجتمع وعندما خترج هذه املؤسسات اإلقناع والتأثري عىل األفراد واجل
عن نطاق املحلية وجتتاز وسائلها اإلعالمية احلدود اجلغرافية والسياسية للدولة لنقل 
 تلك املبادئ واألفكار واملواقف واألخبار ملواطني الدول األخرى تأخذ هذه املؤسسات

سياسة اخلارجية للدولة الصحفية صفة الصحافة الدولية التي هي جزء ال يتجزأ من ال
ووسيلة فاعلة من الوسائل التي حتقق بعض أهداف السياسة اخلارجية لكل دولة داخل 

 ويمكننا أن نالحظ اليوم عىل الصعيد الدويل أن أكرب مخس جمموعات .املجتمع الدويل
 :)2(إعالمية دولية يف العامل هي

 :Time Warnerتايم ورنر   1-
 مليار دوالر، ثلثها من 25يف العامل إذ تفوق مبيعاهتا وهي أكرب مؤسسة إعالمية   

 . ومتلك العديد من األنشطة اإلعالمية املتنوعة.أمريكا والباقي من دول العامل
 :Bertelsamann   جمموعة برتلزمان 2-

وهي أكرب جمموعة يف أوربا وثالث أكرب جمموعة يف العامل دخلها السنوي يتجاوز   
ً بان هلا حتالفات وتعاونا مع العديد من املجموعات اإلعالمية  مليار دوالر وتتميز15

 .الدولية يف أوربا واليابان
                                                

1 1987، القاهرة، االنجلو املرصية، 5تصال نشأهتا وتطورها، ط وسائل اال: خليل صابات. د ،
.141-140ص  

)2 (أثر البعد الديني يف اإلعالم األمريكي العوملي اجلديد، بحث منشور يف : رعد محيد البيايت. د
. 117 - 116، ص 2006لسنة ) 37( اجلامعة املستنرصية، العدد -املجلة السياسية والدولية 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=51949املكتبة االفرتاضية . 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=51949
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 :Viacom   جمموعة فياكم 3-
من  ريعه)  مليار دوالر13(وهي جمموعة إعالمية قوية يف أمريكا دخلها السنوي   

  حيث أنفقت يف السنوات األخرية مليار،خارج أمريكا وهلا نشاط للتوسع الدويل
 .دوالر للتوسع يف أوربا وهلا حتالفات مع العديد من املجموعات اإلعالمية

 :Disney ديزين  4-
  مليار دوالر وهلا24ِوهي أكرب متحد ملجموعة تايم ورنر وهلا دخل سنوي يفوق   

 .ّحضور قوي يف جمال األطفال بل تعد أكرب منتج للسلع الثقافية اخلاصة باألطفال يف العامل
 :News Corporation  وربوريشننيوز ك  5-

لكنها )  مليار دوالر10(وهي خامس أكرب جمموعة إعالمية من حيث الدخل   
أكرب العب دويل يف جمال اإلعالم حول العامل حيث أسسها روبرت مردوخ ويملك 

 .ًحاليا ثلثها، وهلا وجود يف مجيع أنحاء العامل من خالل أنشطتها اإلعالمية
وىل ملفهوم الصحافة الدولية باملفهوم األوسع الذي يشملها وترتبط البدايات األ  

وهو مفهوم اإلعالم الدويل يف سياق تارخيي واجتامعي وسيايس حمدد متثل بالثورة 
الصناعية وما رافقها من تشكل رأساميل فكانت االخرتاعات والتكنولوجيا بمثابة 

ة الخرتاع التلغراف إىل اإلذاعة ًقفزات نحو عاملية اإلعالم بدأ من وكالة األنباء املرافق
ًاملرافقة الخرتاع الالسلكي وصناعته وصوال إىل البث الفضائي املرافق لألقامر 

وبالرغم مسامهة وكاالت األنباء يف النصف الثاين من القرن . الصناعية والكومبيوتر
ت ًالتاسع عرش يف اخرتاق حدود الدولة فانه مل يصبح عامليا إال بعد ثورة االتصاال

ثم ظهور ) 1896(الالسلكية التي كانت بداياهتا األوىل اكتشاف االتصاالت الالسلكية 
  .)1( )1940(والتلفزيون ) 1920(اإلذاعة 

 بلد من العامل إىل وجود كم هائل ومتدفق من البث أيوتشري الوقائع اليومية يف   
ل إىل الناس ًاإلذاعي والتلفزيوين فضال عن الصحف واملجالت والكتب، والتي تنق

                                                
)1 (9مصدر سابق، ص : حممد نرص مهنا. 
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أخبار العامل بأرسه عرب وسائل حملية وعرب الوسائل الدولية إىل درجة أصبحت فيه 
معروفة يف أكثر البلدان  الربيطانية) يب يب يس(و األمريكية) يس ان ان(حمطات مثل 

  .)1(كمحطاهتا املحلية
ًلقد نمت الصحافة الدولية بشكل مثري ومفاجئ وشكلت مصدرا إخباريا مهام    ً ً

ًومتزايدا، وكام حصل يف السابق مع التلفزيون فقد غطت املسامهات الفردية للصحافة 
 ولقد خدمت أحداث التتويج .غالبية األحداث اإلخبارية يف املحطات حلظة حدوثها

 ومرصع 1960ة يف عام مريكي يف بريطانيا واالنتخابات الرئاسية األ1953امللكي لعام 
ل إنسان مشى عىل سطح القمر نيل أرمسرتونج عام ، وأو1963الرئيس كندي يف عام 

 أما . التلفزيون وساعدت عىل إنشاء وتكوين وسيط إخباري ثابت ورصني1969
 نتائج االنتخابات الرئاسية إعالنبالنسبة للصحافة الدولية بشكلها االلكرتوين فان 

هذا الوسيط عىل الشبكة قد لفت انتباه الناس إىل قوة هيمنة  1996ة يف عام مريكياأل
ًاجلديد، ويثري العديد من داعمي شبكة االنرتنت إىل أهنا توفر فرصا جديدة ومهمة 

 ولقد بدأت العديد من .إلرسال وبث األنباء التي يستفيد منها قراء هذه الشبكة
 يظهر الوسيط اآليل أنالصحف يف بث معلومات الكرتونية عرب هذه اخلدمة قبل 

ً الصحف كان حمدودا لغاية قيامهم بنرش نسخهم  حضور هذهأن إالواالنرتنت، 
 .)2(االلكرتونية عىل الشبكة االلكرتونية

ًوتربز أمهية الصحافة الدولية عىل النطاق الدويل كوهنا مظهرا من مظاهر التقدم   
ًوالتطور احلضاري، ووسيلة جوهرية من وسائل دعم ونرش السالم وعامال قويا ودعامة  ً

إيصال  إىلوهتدف الصحافة الدولية . حتقيق عمل خطط التنميةمتينة وركيزة مهمة يف 
 ، دول العاملإىل العام العاملي يف خمتلف القضايا اإلقليمية والدولية للرأياملعلومات 

                                                
)1 (7، ص 1996اإلعالم العاملي، بريوت، دار أمواج، : فارس آشتي.د. 
)2 (1987اإلعالم العريب واقعه وأبعاده املستقبلية، بغداد، دار احلرية للطباعة، : خالد الشيخيل ،

 .52ص 
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 .)1(سواء أكانت هذه املعلومات سياسية أو اجتامعية أم اقتصادية أم جمرد معلومات عامة
ًوتعد الصحافة الدولية جزءا هاما ورئ   ً ًيسيا من وسائل اإلعالم املختلفة فاإلعالم ّ

ظاهرة فنية أحدثتها احلضارة احلديثة بطائفة من اإلمكانات اهلائلة التي ضاعفت من 
 وللصحافة .قيمتها وجعلت منها قوة كبرية ال تستغني عنها الشعوب وال احلكومات

 الدويل بأنواعه  معربة حقيقية عن اإلعالمأهناأمهية كبرية يف املجال الدويل من خالل 
ومستوياته، والدعاية بألواهنا وأنواعها والعالقات العامة، واحلرب النفسية التي 
تستهدف يف كل منها حتقيق أهداف معينة إال أن املتغري الذي يربطها مجيعا هو كوهنا 
 .عمليات اتصالية تستخدم فنون االتصال ووسائله وتقنياته يف حتقيق أهدافها

ال الدويل هي عملية تفاهم تقوم عىل تنظيم التفاعل بني اإلعالم والصحافة يف املج
املحيل واإلقليمي والقارئ الغريب وبالعكس، وهي يف الوقت احلارض ظاهرة طورهتا 

 قوة إىل حولتها ،ثورة االتصاالت احلديثة وجعلتها خطرية ودعمتها بإمكانات عظيمة
 .)2(ال يستغني عنها اإلعالم الدويل

بالسياسة  ة خاصة للتعامل مع الصحافة حيث تكنى هذه السياسة وهناك سياس  
 جمموعة املبادئ واملعايري التي حتكم نشاط الدولة جتاه :اإلعالمية التي تعرف بأهنا

عمليات تنظيم وإدارة ورقابة وتقييم ومواءمة نظم وإشكال االتصال املختلفة، يف إطار 
لدولة، وهي ممارسات واعية ومدروسة األنموذج السيايس واالجتامعي الذي تأخذ به ا

 تلبية االحتياجات االتصالية الفعلية من خالل إىلللسلوكيات االتصالية هتدف 
ومما . )3(لإلمكانيات أو أحد املصادر البرشية والطبيعية يف املجتمع االستخدام األمثل

                                                
)1 (الرأي العام ظاهرة اجتامعية وقوة سياسية، بغداد، مطبعة جامعة بغداد، : صادق األسود. د

 .277، ص 1991
)2 (2011اإلعالم الدويل والعوملة اجلديدة، عامن، دار أسامة للنرش والتوزيع، : فاروق خالد. د ،

 .51ص 
)3 (3، ص 1986هرة، دار الطباعي العريب، سياسات االتصال يف العامل الثالث، القا: ليىل عبد املجيد. 
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افة  السياسة الداخلية واخلارجية تؤكد رضورة امتالك الصحأنتقدم نستطيع القول 
لرؤية سياسية لتحقيق األهداف التي حيددها القرار السيايس، وبالتايل فإن هوية الرسالة 

 ذلك قدرة إدارة املؤسسات إىليضاف . )1(تعتمد عىل املوقف السيايس وتعكسه
الصحفية عىل التوظيف وعىل عملية النرش ذاهتا، وعىل اختاذ القرار كام تؤثر بالرسالة 

ور صالح أبو إصبع أن تطبيقات السياسة اإلعالمية للدولة عىل ويرى الدكت. اإلعالمية
املؤسسات الصحفية تأيت بإشكال خمتلفة للسيطرة عليها، وبحسب تلك السياسة يف 

ً فضال عن وجود ،الوطن العريب مثال هناك قيود قانونية مفروضة عىل املؤسسات
رتبط بطبيعة املؤسسة كوابح سياسية أو اقتصادية أو اجتامعية وعوامل ضغط داخلية ت
 :)2(نفسها من حيث بيئتها التنظيمية ومالكاهتا التي تتلخص بام يأيت

وزارات  ًفمثال أن. حق الدولة يف منح الرتخيص وسحبه واألرشاف املبارش عليه -1
اإلعالم يف الوطن العريب متتلك احلق يف منح الرتخيص وسحبه من املؤسسات 

 بينام ال توجد يف ،ات الطباعة والنرشاإلعالمية كاملؤسسات الصحفية ومؤسس
 كام تقوم هذه ً،ة وزارات لإلعالم أصالمريكي واألاألوربيةالكثري من الدول 

الوزارات أو اجلهات املتخصصة بالرقابة بمتابعة املؤسسات الصحفية ورصد ما 
 وتكون قرارات سحب األردن كام يف ،تنرشه وما يمكن عده خمالفة للسياسة العامة

 .ص بناء عىل درجة خمالفات املؤسسة اإلعالميةالرتخي
 سواء أكان املالك هو ،السيطرة االقتصادية من خالل حتكم مالك وسائل اإلعالم -2

 وفيه يقرر مالك املؤسسة ،اإلدارةالدولة أم أفراد وكذلك من خالل تأثري املعلن يف 
  .اإلعالمية سياستها وأهدافها ويقوم بتوجيهها

                                                
)1 (1993اإلعالم الدويل والعريب، بغداد، دار الكتب للطباعة والنرش، : ياس خضري البيايت. د ،

 .423ص 
)2 (ص 1997إدارة املؤسسات اإلعالمية يف الوطن العريب، عامن، دار آرام، : صالح أبو إصبع. د ،

84. 
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 .ملنظمة لإلعالم وفيها حيق للدولة منح الرتخيص وسحبهالقوانني واللوائح ا -3
 إىلوتعاين الصحافة الدولية العربية اليوم من السيطرة احلكومية أيا كان نوعها   

 فاملواطن خيضع لسيطرة ونفوذ حكومي ،جوانب حياة أو نشاط أفراد املجتمع كافة
 حيث يصبح الفرد ،ًاًمتشعب يتناول كل من يامرسه وينظم حياته بوصفه عضوا اجتامعي

ً ما بعد وفاته واقعا حتت سيطرة احلكومة، فهي تنظم العالقات إىلمن قبل مولده 
 نوع ومستوى الرعاية الطبية والصحية التي إىلالشخصية والزواج وينرصف تدخلها 

 حتديد نوع التعليم إىلويصل النفوذ الذي تتحىل به احلكومة . تتلقاها املواطنة احلامل
 ولعل هذا النشاط احلكومي من أهم ما حيدد .لذي يتاح للمواطنوالتخصص ا

مستقبل الفرد واملجتمع مثلام تتدخل يف حتديد أنواع النشاط االقتصادي، واالستثامر 
 أين وكيف يمكن ممارستها، والرشوط التي عليه ،املايل التي يمكن للفرد أن يقوم هبا

 دفنه ال خترج عن سلطة أسلوبءات مراعاهتا يف هذا الصدد وحتى وفاة الفرد وإجرا
التدخل احلكومي يف سلطة اإلعالم يف العامل الثالث جعله ذا رؤية إن . )1(احلكومة

 :)2(سياسية لعل أهم مالحمها تتسم بام يأيت
ًارتباط اإلعالم بالسياسة ارتباطا وثيقا -1 ً.  
  .تويل احلكومات أمهية كبرية لإلعالم بعده الوجه األخر للسياسة -2
  . السياسة اإلعالمية خصوصيتها من العقيدة السياسية للدولةتستمد -3
 تنبع السياسة اإلعالمية من طبيعة احلقائق االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسة -4

  .اخلاصة هبا
ومن هذا املنطلق فالسياسة اإلعالمية للدولة ختضع مضمون الرسالة اإلعالمية   
 تداول اآلراء واألفكار التي تتناقض واملفاهيم  حجب: الرقابة التي تعرف بأهناإىل

                                                
)1 (61ق، ص مصدر ساب: صالح أبو إصبع. د. 
)2 (أخالقيات العمل الصحفي يف العراق، رسالة ماجستري : حممد عبود العزاوي) غري منشورة (

 .13، ص2000قدمت إىل قسم اإلعالم يف كلية اآلداب بجامعة بغداد عام 
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 قيام املجتمع برقابة أعامل الدولة كي ال إىل إضافة ،العامة ملجتمع من املجتمعات
 :)1( أنواع عدةإىلتتعسف يف استعامل السلطة وهي تنقسم 

 وهي الرقابة املفروضة أيام األزمات السياسية، واالقتصادية، :الرقابة االستثنائية -1
  .جتامعية أو يف أوقات احلربواال

 وهي الرقابة املفروضة عىل املواد اإلعالمية قبل نرشها، أو طبعها، :الرقابة الردعية -2
  .أو بثها يف األنظمة اإلدارية كاملطبوعات

 وهي الرقابة الالحقة لنرش املادة اإلعالمية التي حيكم فيها :الرقابة الوقائية -3
  . يف جرائم النرشالقضاء، محاية للمجتمع مثلام حيكم

  .الرقابة الدائمية وخنق احلريات بتحميل النصوص أكثر مما تطيق أو تتحمل -4
 تعني هذه الرقابة متتع اإلعالمي بكامل احلرية يف ممارسة العمل :الرقابة الذاتية -5

 . اإلعالمي ضمن حدود مسؤوليته الذاتية جتاه املجتمع والوطن والدولة
 واملنظامت اجلامهريية األفرادلرقابة اجلامهريية من قبل  متارس ا:الرقابة اجلامهريية -6

يف األنظمة االشرتاكية، ومعظم البلدان النامية وهذه الرقابة تأخذ شكل النقد 
 . أجهزة الدولةإىلالسيايس، واالقتصادي، واالجتامعي، والثقايف املوجه 

 

                                                
)1 (نظرة جديدة يف الدراسات اإلعالمية احلديثة، بغداد، - قانون اإلعالم : ابراهيم الداقوقي. د 

 .104، ص 1986زارة األوقاف والشؤون الدينية،مطبعة و
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 دد بثالث خصائص وهي تعد املحدداتن التعريف العلمي للصحافة الدولية يتحإ  
  :)1(التي متيز هبا الصحافة الدولية عن غريها وهي

 .انتشار التوزيع عرب احلدود واحلواجز التي تفصل بني الدول -1
قوة التأثري خارج احلدود الوطنية، وهي قوة نابعة من عمق املضمون وتنوع املادة  -2

 .الصحفية
ق العاملي، أو إصدار طبعات بلغات الصدور بلغة تسمح باالنتشار عىل النطا -3

  . قراء خارج نطاق حدودها الوطنيةإىلمتعددة تسمح للصحيفة بالوصول 
  والشهريةواألسبوعية اليومية إصدارهتاوقد استفادت الصحافة الدولية بمختلف  

ي من حيث عالموالفصلية من ثوريت االتصال واملعلومات، سواء يف رفع املنتج اإل
،  والتصوير، وحفظ املعلومات، كذلك اتساع النطاق اجلغرايف للتوزيعاجواإلخرالطباعة 

 وبرز . العامليةاألسواقسواء داخل احلدود الوطنية أو خارجها، من خالل التواجد يف 

                                                
)1 (من السيطرة الثنائية وهيمنة -اهنيار وصعود النظام اإلعالمي اجلديد : فاروق أبو زيد. د 

 .35 - 34القطب الواحد إىل األقطاب املتعددة، مصدر سابق، ص 
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 االلكرتوين األرشيفلتأثري االجيايب لثورة املعلومات يف انتشار بنوك املعلومات وظهور ا
ة الدولية بداية انحسار بل اختفاء أساليب للصحف الدولية، كام شهدت الصحاف

  الصحفوإخراجالصحافة التقليدية بعد انتشار الكومبيوتر، وشيوع استخدامه يف حترير 
الدولية، وبرزت شبكة االنرتنت كمصدر عاملي للمعلومات، وكآلية مستحدثة تكمل 

ويج األخبار  كآليات تقليدية لنقل وتراألنباءوكاالت  ي الذي تقوم بهعالمالدور اإل
  .)1(العاملية

 :ويمكن إجياز مزايا الصحافة الدولية باملميزات اآلتية  
التعامل مع األخبار والتقارير واألشكال والفنون الصحفية األخرى التي هتم  -1

فعندما . املجتمع الدويل والذي هيتم هبا اإلنسان يف الدول املختلفة يف العامل
 عىل كارثة مفزعة 2001 عرش من أيلول استيقظت نيويورك وواشنطن يف احلادي

 التجارية يف األحياءاستهدفت برجي التجارة العاملي يف شبه جزيرة ماهناتن أشهر 
 لكل برج يتساويان 110ة وجعلتهام بطوابقهام الــ مريكيالواليات املتحدة األ

باألرض، أصبحت هذه الكارثة تتصدر صحافة العامل كله عرب طبعاهتا املتعددة 
خترج عن موضوع هذه  شيتات الصحف يف العامل أصبحت لعدة أسابيع الفامن

 .)2(ة وتأثرياهتا عىل العامل كلهثالكار
 توصف الصحف الدولية بأهنا تلك الصحف القادرة عىل اخرتاق احلدود والقارات -2

 ورخيص التكاليف وذلك ، وبشكل فوري،والدول دون رقابة أو موانع أو رسوم
 . االنرتنت عرب

 توافر إمكانيات مالية وتقنية كبرية جدا للصحف رتط بصفة الصحافة الدوليةال يش -3

                                                
)1 (ريب للنرش والتوزيع، اإلعالم العريب وقضايا العوملة، القاهرة، الع: عواطف عبد الرمحن. د

 .58 -57، ص 1999
)2 (9، ص2002الصحافة اإلخبارية، القاهرة، دار الرشوق، : مرعي مدكور. د. 
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الدولية قدر توافر صبغة عاملية ملضامينها ورسالتها اإلعالمية متجاوزة يف ذلك 
 .)الصحيفة املحلية(صفة 

ً اغلب الصحف الدولية متتلك حاليا نسخة الكرتونية هلا تصدر عىل الشبكة إن -4
 وتتميز تلك النسخة االلكرتونية) شبكة االنرتنت(عروفة باسم الدولية للمعلومات امل

 فهي ،هو مطلوب إلصدار صحيفة ورقية بكثري مما بأهنا قليلة التكاليف املالية أقل
 ناهيك عن ،ال حتتاج إىل توفري املباين واملطابع والورق ومستلزمات الطباعة

  . واملحررين والعامل والعدد الكبري من املوظفني،التوزيع والتسويق متطلبات

ا ومضموهنا كذلك أسلوهبتتميز اغلب الصحف الدولية بتميز إخراجها و -5
ات التي تساعدها يف التمويل بشكل عالناستخدامها أساليب مبتكرة جلذب اإل

الثاين ) أيفرا الرشق األوسط(وقد كشف املختصون املشاركون يف مؤمتر . كبري
مارات لإلعالم يف أبوظبي، أن حصة للنرش الصحفي الذي استضافته مؤسسة اإل

ات عىل مستوى العامل أكثر بأربعة أضعاف حصة التلفزيون عالنالصحف من اإل
 .واالنرتنت

منحت تقنيات النسخ االلكرتونية للصحافة الدولية للقائمني عىل تلك الصحف  -6
إمكانيات حقيقية مل تكن متوفرة من قبل  (Feed Back) الصدى عملية رجع
ًوبات احلديث ممكنا عن تفاعل بني ،السيام بالنسبة للصحافة ،عالمبوسائل اإل

العالقة حمدودة وهامشية طيلة عمر الصحافة  الصحف والقراء بعد أن ظلت
الصحف االلكرتونية حقول خاصة يف  جيد متصفح مواقعن أن  ويمك.الورقية

ور حول املوضوع املنش ًشتى الصفحات تتضمن الطلب من القارئ أن يبدي رأيا
ًتعليقه فورا عىل موقع  ًأو يكتب تعليقا عليه ويف حالة قيام املستخدم بذلك سيظهر

 مكان االطالع عليه، وتشمل أيالصحيفة حيث يصبح بإمكان املستخدمني يف 
الصحيفة  ًهذه اإلمكانية بطبيعة احلال رسائل القراء التي تنرش فوريا عىل صفحات

 االلكرتونية للصحافة الدولية أمكانيةكذلك وفرت تقنية النسخ  .االلكرتونية
احلصول عىل إحصاءات دقيقة عن زوار مواقع الصحيفة االلكرتونية، وتوفر 
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قراءها وبعض املعلومات عنهم كام متكنها من  للصحيفة مؤرشات عن أعداد
 .التواصل معهم بشكل مستمر

ًفرضت الصحافة الدولية واقعا مهنيا جديدا فيام يتعلق بالصحفيني -7 ً إمكانياهتم و ً
ًالصحفي املعارص أن يكون ملام   فقد أصبح املطلوب من،ورشوط عملهم

باإلمكانيات التقنية وبرشوط الكتابة لالنرتنت وللصحافة االلكرتونية كوسيلة 
احلاسوب، وأن يضع يف  جتمع بني نمط الصحافة ونمط التلفزيون املرئي ونمط

رها وما يرافق ذلك من اعتبارات ًاعتباره أيضا عاملية هذه الوسيلة وسعة انتشا
 .تتجاوز املهني إىل األخالقي يف حتديد املضامني وطريقة عرضها

تعد الصحافة الدولية وسيلة مهمة من وسائل اإلعالم الدويل تتميز بعالقة تكامل  -8
 العالقة بينهام هي عالقة تكامل أنإذ  مع وسائل االتصال احلديثة األخرى،

الوسائل اإلعالمية املختلفة ال يشهد بظهور وسيلة  فتاريخ ظهور ،وليست رصاع
تلغي األخرى أو تقيض عليها ولكن توجد منافسة يف أحيان أو تكامل يف أحيان 

 .أخرى وحتاول كل وسيلة تطوير نفسها

 



 

29 
 

 

يتميز اإلنسان عن غريه من املخلوقات احلية بأنه قادر عىل االتصال، وكان بحاجة   
ً إىل وسيلة تراقب له الظروف املحيطة به، وحتيطه علام باألخطار املحدقة به أو ًدائام

الفرص املتاحة له، وسيلة تقوم بنرش القرارات التي تتخذها اجلامعة عىل نطاق واسع 
ووسيلة تقوم بقل حكمة وخربات األجيال السابقة والتطلعات السائدة يف املجتمع إىل 

ه عن الناس وتنسيهم املعاناة والصعوبات التي يواجهوهنا األجيال الناشئة ووسيلة ترف
 وقد عهدت القبائل البدائية بتلك املهام إىل األفراد، فقام بعضهم .يف حياهتم اليومية

ًبوظيفة احلراسة حييطون القبيلة علام باألخطار املحيطة والفرص املتاحة، وأخطار 
تنبههم لالستعداد للدفاع عن اقرتاب قبيلة معادية من أماكن سكناهم ومراعيهم و

ن أن األرواح واألمالك أو خيربوهنم عن اقرتاب قطيع من احليوانات الربية التي يمك
يصطادوا بعضها للطعام، فيكون هؤالء األفراد القائمون برصد احلياة من حول اجلامعة 

ض  بعإىل كذلك عهدت القبيلة .أشبه بمركز اإلنذار املبكر يف حالتي اخلطر واألمان
بسلطة اختاذ القرارات عن احتياجات وأهداف وسياسات ) جملس القبيلة(األفراد 

 وكان البد من وجود رسل .القرارات ستنفذن أن القبيلة الداخلية واخلارجية والتأكد م
 أفراد القبيلة أو نقل الرسائل واملعلومات إىلحيملون األوامر واملعلومات من جملس القبيلة 
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وكذلك كفلت القبيلة لنفسها وسيلة تساعد عىل االحتفاظ . )1(رة القبائل املجاوإىل
ًا لنقل ذلك الرتاث الثقايف أسلوببحكمتها وتراثها الثقايف لألجيال القادمة، ووسيلة و

 اجليل اجلديد، فقام اآلباء والشيوخ بتعليم اجليل اجلديد يف القبيلة عادات إىلواحلكمة 
ناهتن كيفية إعداد الطعام واحلياكة كام علم اآلباء  وعلمت األمهات ب.القبيلة وتقاليدها

 وتوىل وظيفة الرتفيه الرواة الذين حيكون .أبناءهم فنون احلرب والصيد والقنص
 .احلكايات والقصص عن أجماد اآلباء واألجداد وما خلفه السلف من تراث ثقايف

 يف ينية والفلكلوريةوكان املعنون ينشدون األغاين املحببة والراقصون يؤدون الرقصات الد
وبالطبع مل تكن تلك املهام هي مجيع مهام االتصال يف القبيلة  .املناسبات املختلفة
 ومن الغريب أن تلك املهام هي نفس مهام االتصال يف املجتمع .ولكنها كانت أمهها

ً تلك املهام تؤدي اليوم بشكل مجاهريي واسع جدا وبأساليب أناحلديث ولكن بفارق 
 ومع ذلك فنحن .حديثة متطورة بعيدة املدى أحاطت بالكرة األرضية برمتهاوتقنيات 
 معلومات عن الظروف املحيطة بنا وتصلنا هذه املعلومات وبرسعة فائقة إىليف حاجة 

ودقة كبرية عن طريق وسائل اإلعالم اجلامهريية التي تستخدم أحدث وسائل االتصال 
املعلومات التي تساعدنا عىل اختاذ القرارات املزودة بأحدث املعدات االلكرتونية تلك 

 مهام االتصال التي وجدت يف املجتمعات القديمة هي نفسها أن أي .وتنفيذها
املوجودة من حيث املبدأ يف املجتمعات احلديثة والفارق الوحيد بينها أهنا أصبحت 

  .)2(متعددة ومتشعبة وأكثر دقة اليوم بفضل وسائل االتصال احلديثة
صحافة الدولية شأهنا شان كافة وسائل اإلعالم الدولية تعترب أداة من أدوات ن الإ  

السياسة اخلارجية للدولة التي تصدرها ومهام ادعت هذه الصحف من حياد 
 تستخدم من قبل احلكومات واملؤسسات واجلامعات أهناوموضوعية، فحقيقة األمر 

                                                
)1 (مبادئ الصحافة الدولية والتبادل اإلعالمي الدويل، دمشق، دار إحياء : د حممد البخاري.أ

 .13، ص1997الفنون اإلسالمية، 
)2 (14-13ص: نفسهصدر امل. 
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ية، فهذه الصحف حترص عىل التي متلكها يف حتقيق أغراض سياسية واقتصادية وثقاف
تقديم صورة اجيابية للنظام االجتامعي الذي تنتمي إليه وللشعب الذي تعرب عنه 
فالدول تعكس من خالل صحفها الدولية مبادئها ومنجزات حضارهتا، فلكل دولة 

 تعزيزها يف املجال الدويل حتى ال تبدو مشوهة أو غري إىلصورة عن نفسها هتدف 
 وتستطيع الصحافة الدولية أن تعمل عىل .)1(شعوب األخرىصحيحة يف أذهان ال

حتقيق التفاهم الدويل والتعاون بني الشعوب ولكن حتقيق هذا اهلدف مرهون بمدى 
تصور كل دولة أو شعب للدول أو الشعوب األخرى وهنا تلعب الصحافة الدولية 

ًدورا أساسيا يف تشكيل مالمح وحمددات الصور القومية للدول والشع  ما إذاوب ً
التزمت بالصدق واملوضوعية وابتعدت عن التشويه والتزييف املتعمد النجازات 

 والصحافة الدولية تساهم بشكل كبري مع غريها من وسائل .األخرىالشعوب 
 العام العاملي جتاه الكثري من القضايا التي هتم اجلنس الرأياإلعالم الدولية يف تكوين 

تحقق عن طريق نرش األنباء واألحداث الدولية فحسب البرشي كله، وهذا الدور ال ي
 والصحافة الدولية .وإنام بتفسري هذه األحداث وحتليلها ووضعها يف سياقها املناسب

تثري اهتامم الرأي العام العاملي باملشكالت التي هتدد األرسة الدولية، وهي ع أن تستطي
الت سباق التسلح حتل بدون تعاون بني الدول مثل مشكن أن مشكالت ال يمك

 والنزاعات املسلحة واشتداد نزعة العنف واإلرهاب واملجاعة والفقر واألمية والعنرصية
والبطالة والنمو السكاين وتدمري البيئة وتعاظم مديونية العامل الثالث وغري ذلك من 

وتساهم الصحافة الدولية يف مواجهة الرصاعات الدولية وصنع . )2(املشكالت
 حفظ السالم العاملي من خالل زيادة حجم املعلومات يف ما إىل ترمي القرارات التي
 الصحافة الدولية تسهم يف فهم املجتمعات لبعضها عن طريق إنبني األمم إذ 

املعلومات التي تنقلها كام تسهم يف حل الرصاعات الدولية وتقريب وجهات النظر من 
                                                

)1 (من السيطرة الثنائية وهيمنة -اهنيار وصعود النظام اإلعالمي اجلديد : فاروق أبو زيد. د 
 .39القطب الواحد إىل األقطاب املتعددة، مصدر سابق، ص 

)2 (40 -39ص : نفسهصدر امل.  
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حدد من خالل املوضوعية املجردة خالل سعيها لتحقيق التفاهم الدويل املثايل الذي يت
  .)1( احلقيقةإىلوالدقة يف إبراز الوقائع واالرتباط بالصدق والسعي 

جهودها يف نقل املعلومات وفق مبدأ التغطية الشاملة  وتركز الصحافة الدولية  
 :)2(واملتكاملة لألحداث والتي تقوم عىل ما يأيت

 تقدم قصة أنً فليس كافيا  تفرس األخبارأن البد للصحافة :تفسري األحداث -1
إخبارية كمجموعة احلقائق واالقتباسات بدون معنى ولذلك فان الصحافة البد 

  . تلتزم بتوفري معلومات هلا معنىأن
 أصبح غري قادر عىل حتليل األحداث وفهمها اآلن املتلقي إن :حتليل األحداث -2

رة الوسائل اإلعالمية بنفسه للكثري من العوامل منها الضغوط احلياتية املختلفة وكث
ً الوسائل التي تقدم له حتليال لألحداث إىلالتي يتعرض هلا ومن ثم فهو حيتاج 

 . يفهم تلك األحداثأنوتساعده عىل 
 تصمد أن فلكي تستطيع الصحافة :املشاركة اجلامهريية يف التعليق عىل األحداث -3

مكنها من ذلك يف املنافسة مع وسائل اإلعالم األخرى فان اجلمهور هو الذي ي
يشكل ن أن  ذلك يمكأن كام .عندما جيد هذا اجلمهور نفسه يف هذه الوسائل

 . مسامهة كبرية من جانب الصحافة يف حتقيق ديمقراطية االتصال

ومن األمثلة التي تذكر يف جمال الصحافة الدولية اجلهود التي بذلتها يف نقل   
قصة احلاجة أم االخرتاع ( لألحداث املعلومات وفق مبدأ التغطية الشاملة واملتكاملة

 مريكي كان الرئيس األ1974ففي سنة ) ةمريكيالتي نرشهتا كربيات الصحف األ
نيكسون يعتزم زيارة الصني بعد خالف وقطيعة حادة بينهام استمرت سنني طوال وارد 

 .طة وقد كان النظام آنذاك هو أقامر صناعية من نقطة إىل نق،نيكسون إذابة اجلليد بينهام
                                                

1 الصحافة وصنع القرار السيايس يف الوطن العريب، القاهرة، عامل : براهيم محادة إبسيوين. د
.205 - 204، ص 2012الكتب،  

2 202، ص 2005أخالقيات اإلعالم، الكويت، مكتبة الفالح للنرش والتوزيع، : سليامن صالح. د. 
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وكان يتعذر تغطية الرئيس فاستدعى جمموعة من املهندسني من أمريكا وفرنسا وأوروبا 
ملعاجلة املوضع وهؤالء طلبوا بدورهم إجراء معاينة يف الصني وهناك اكتشفوا عدم 
وجود قمر وال حتى حمطة إطالق، فام هو احلل هل يرسلوا التغطية ويبثوها عرب الشحن 

 فكرة عمل أقامر إىل ساعة، ومن هنا اهتدوا 24ث سيتأخر  احلدأناجلوي؟ هذا يعني 
صناعية بمحطات متنقلة، فاخرتعوا األطباق املتنقلة وجلبوا سيارات نقل صغرية 
مقفلة وهكذا خالل فرتة أربع شهور من العمل الرسيع قاموا ببناء حمطات يف الصني 

 العمل فطلبت من  وقد انبهرت الصني آنذاك هبذا.ومتت التغطية الفورية للزيارة
األمريكان ترك تلك املحطات لدراستها والعمل عىل غرارها لكن األمريكان رفضوا 
بشده مما محس الصني لتنفيذ الفكرة من أنفسهم بعدما اعتربوا ذلك بمثابة حتدي وبالفعل 
قامت بنفس اليشء لذلك جتد الصني اليوم تنتج الكثري من األنواع بكل األحجام 

 .احلاجة أم االخرتاع ولكل األجهزة االلكرتونية وكام يقالوارخص األسعار 

 



 

 
 

 
 
 
 
 



 

35 
 

 

 إال أن أهم وظيفة ،تتعدد وظائف الصحافة واخلدمات التي تقدمها إىل مجهورها  
 والصحيفة جيب أن تنقل ، نقل األخبار وطرحها والتعليق عليهاأي ،هلا هي اإلعالم

ًقال إن اخلرب ليس أن يعض كلب إنسانا ولكن اخلرب هو أن  حيث ي،اخلرب بصورة مثرية
ولكي يتمكن الصحفي من ممارسة مهنته عىل قواعد عادلة . )1(ًيعض إنسان كلبا

 يتبع مبادئ الصحافة الدولية التي تتفق عليها مجيع مواثيق الرشف أنوسليمة عليه 
 :الدولية وأخالقيات املهنة الصحفية يف العامل وهي

-1  

 واآلراء هو خدمة الرفاهية العامة وذلك األنباءن الغرض الرئييس جلمع وتوزيع إ  
 . األحكام حول قضايا العرصإصدار الناس باملعلومات ومتكينهم من إمدادعن طريق 

والصحفيون والصحفيات الذين يسيئوا استخدام هذه السلطة املتوفرة لدهيم بحكم 
 غري جديرة يكونون قد خانوا الثقة ألغراضانية أو مهنتهم أو يوجهوهنا بدوافع أن

 الصحف الدولية إىلتوجد وسيلة الجتذاب القراء   وال.املمنوحة هلم من الرأي العام

                                                
1 21، ص 1968الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم، دار املعارف، القاهرة : خليل صابات. د. 
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واملحافظة عليه كقارئ سوى تفانيها يف خدمته والعمل عىل رفاهيته وكذلك مسامهتها 
توزع عىل كافة العاملني يف رعاية مصاحله وهذا حيملها مسؤولية كربى، هذه املسؤولية 

يواجه الصحفيون ورؤساء التحرير املكلفني بمراقبة وتتبع أنشطة  ًوكثريا ما. فيها
احلكومة خيارات تثري احلرية ألهنا يف منتهى اخلطورة، فبعض املعلومات التي الشك يف 

ً القومي إذا تم نرشها، متاما كام حدث باألمنقيمتها الصحفية قد تلحق الرضر 
 عن غزو الواليات املتحدة النيويورك تايمزمات التي حصلت عليها صحيفة للمعلو

 طلب أنولكن بعد ) خليج اخلنازير( واملعروفة باسم عملية 1961ة لكوبا عام مريكياأل
القصة قامت الصحيفة بحذف أية إشارة للغزو ) تقتل (أنالرئيس كيندي من الصحيفة 

 إىل من أربعة أعمدة األوىلعىل الصفحة ) تاملانشي(املحتمل وتغيري العنوان الرئيس 
 إبرازالصحفيني مل يكونوا واثقني بان قرار التقليل من ن أن عمود واحد عىل الرغم م

 ومثال آخر عن املسؤولية يف . كان هو القرار الصحيحاألوىلالقصة عىل الصفحة 
عىل السفارة  اإليراين رجال احلرس الثوري استوىل أنالصحافة الدولية يذكر انه بعد 

ني كرهائن، كان بعض مريكي، وأخذوا جمموعة من األ1979ة يف طهران عام مريكياأل
جمموعة ع أن طوال عدة أسابي  واملجالت العاملية يعلموناألنباءالصحفيني ووكاالت 

 مل عالم سفارة كندا يف طهران ولكن وسائل اإلإىلني جلأوا أمريكيأخرى تضم ستة 
رب، حتى نجح الكنديون يف هتريب املجموعة بأمان خارج تذكر كلمة واحدة عن اخل

 .)1(إيران
-2 

، وهذا احلق اإلنسانجيب املحافظة عىل حرية الصحافة باعتبارها حق من حقوق   
 بدون استثناء وعىل الصحفي الذي يتمتع بحرية العمل يف لألفراديقرره القانون 

معظم الصحفيني إن .  كمواطنهبمسئولياتق  يقرن هذا احلأناملؤسسات الصحفية 

                                                
)1 (اهرة، الدار العربية للنرش أخالقيات الصحافة، ترمجة كامل عبد الرءوف، الق: هاتلنج. جون ل

.19، ص 1981والتوزيع،  
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ًعليهم التزاما برضورة الدفاع عن حرية الصحافة عندما تتعرض هذه ن أن يدركو
ولعل املضايقات . )1(ًاحلرية لالنتهاك، وهذا االلتزام يعترب جزء ال يتجزأ من عملهم

ري من التي تتعرض هلا حرية الصحافة والتعذيب وعمليات القتل التي مني هبا الكث
بغية إخفائها  الصحفيني واإلعالميني تكون خري دليل عىل استهداف احلق واحلقيقة،

 األسوأ يف تاريخ الصحفيني من حيث عدد 2012 لقد كان عام .عن أعني اجلمهور
القتىل الذين لقوا حتفهم إما يف منازعات مسلحة أو عىل شكل اغتياالت تطاهلم من 

ًحيث قتل وفقا ؛ العصابات املنظمة يف بعض البلدانقبل املتنفذين واملجرمني وأصحاب
) 141( 2012عام ) مراسلون بال حدود(لكل من املعهد الدويل للصحافة، ومنظمة 

 وقد كان نصيب اإلعالميني بسوريا الذين كانوا متواجدون هناك .ًإعالميا حول العامل
 عدد الذين قتلوا حيث بلغ،ًحظا أوفر وأكرب من هذا القتل لنقل أحداث القتل الدامي

 مساعدين 4ًشخصا يعملون يف ما يسمى بصحافة املواطن و) 44(ًصحفيا و) 17( فيها
السنوي عن ) مراسلون بال حدود(وباملقابل يشري تقرير   .2012الل عام خ إعالميني

 األكثر للبلدان العاملية األول فنلندا احتلت املركز أن إىل 2013حرية الصحافة لعام 
ية الصحافة تليها كل من هولندا والنرويج يقابلها ثالثة بلدان ديكتاتورية ًاحرتاما حلر

وإرترييا تعاين من العنف املسلط عىل الصحفيني هي تركامنستان وكوريا الشاملية 
 نعطي أن ويمكننا يف هذا املجال .)2( القانوين املستخدم ضد حرية الصحافةواإلطار

ملنظامت الدولية واملنظامت غري احلكومية بعض املؤرشات املرجعية التي تعتمدها ا
  :الدولية لضامن حرية الصحافة وهي

 .احرتام سيادة القوانني املنظمة لقطاع الصحافة -1
  .درجة حرية املامرسة الصحفية -2

                                                
)1 (القاهرة، مركز 1اإلعالم الريايض، ج : د خري الدين عيل عويس وعطا حسن عبد الرحيم.أ ،

.122 - 121، ص 1998الكتاب للنرش،  
)2 (2013التصنيف السنوي حلرية الصحافة : مراسلون بال حدود، 

http://anarchitext.org/2013/05/03/freedomreport2013 

http://anarchitext.org/2013/05/03/freedomreport2013
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 .حق احلصول عىل املعلومة اخلاصة باملجال احلكومي -3
 دية واستقالليةحياد وشفافية الدعم احلكومي للصحافة املكتوبة وأثره عىل تعزيز تعد -4

 .الصحافة
 .استقاللية وديمقراطية التنظيم الذايت للصحافة -5
 .التعددية اللغوية والثقافية والسياسية واملدنية يف اإلعالم احلكومي -6
 .عالقة القضاء بالصحافة -7
 .الضامنات املؤسساتية حلامية الصحفيني -8
 . والنرش والتوزيععالنالشفافية يف سوق اإل -9

  . وسائل اإلعالم واهليئات املهنية األجنبيةالعالقة التشاركية مع -10

-3 

يتجنبوا الترصفات غري الالئقة، أو الظهور بمظهر غري الئق،  أن عىل الصحفيني  
 يشء، وأال أي تضارب يف املصلحة، وعليهم أال يقبلوا أيًكذلك عليهم أيضا جتنب 

 فالصحفي الذي .يف كرامتهم وأمانتهم نشاط قد يؤثر أو يبدو انه يؤثر أييسعوا وراء 
 عىل حساهبا، قد يعود األوسط للقيام بجولة يف دول الرشق إرسائيليقبل دعوة من 

ًنحيازا اولديه فهم أفضل للرصاع يف املنطقة العربية، وملنه سيعود وقد اكتسب 
م قربة  ويف كل عام تقا.ً سيبدو منحازا ملن دفعوا له ثمن رحلتهاألقل، أو عىل إلرسائيل

مسابقة تنظمها خمتلف الوكاالت التجارية أو مجاعات املصالح اخلاصة، وهي ) 300(
، أو األثاث وهناك جوائز ألفضل مقال عن السيجار، أو عن .ًمجيعا مفتوحة للصحفيني

 هذه .عن صناعة النفط، وعن منتجات أخرى عديدة أو خدمات لرشكات خمتلفة
ًر سنويا تدفع نقدااجلوائز تبلغ قيمتها ربع مليون دوال  كم من : والسؤال الذي يثار هنا.ً

املقاالت تتم كتابتها بطريقة تضمن الفوز يف هذه املسابقات ؟ من املؤكد أنه ليست كل 
 .)1(هدية جمانية أو جائزة تقدم بغرض إفساد الصحفي

                                                
)1 (50 -  47مصدر سابق، ص : هاتلنج. جون ل. 
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 تكون حرة من أن الصحافة الدولية باعتبارها جزء من الصحافة العامة جيب إن   
ً تتبنى موضوعا ضد أند عدا قيد والئها للجمهور، فال جيوز للصحافة الدولية كل قي

 الصحفية األمانةمصالح هذا اجلمهور مهام كان السبب الن هذا العمل يتعارض مع 
 . التي تستقيها منهااألخبار مصادر بإيضاحمع رضورة االلتزام 

-4 

وعىل أساس هذا املبدأ  لصحافة اجليدةن احلصول عىل ثقة القارئ هو أساس اإ  
يكون من واجب الصحافة الدولية قول احلق وال عذر هلا يف عدم النرش بحجة عدم 

 وجيب بذل كل جهد ممكن من أجل أن يكون .العلم باخلرب أو تقصري مراجعتها له
ًاملحتوى االخباري للصحيفة الدولية دقيقا وخاليا من  ،  انحياز، ويف نطاق املوضوعأيً
 تتمسك املقاالت أنوجيب . وان تغطي القصة مجيع اجلوانب وتنرشها بعدالة

والتحليالت والتعليقات بمبادئ الدقة نفسها يف التعرض للحقائق مثلام تفعل 
 التي تنجم عن األخطاء اهلامة يف تقديم احلقائق، أو األخطاء أما .القصص اإلخبارية

 عمل رسيع اخلطى مثل العمل أيويف  .ًاحلذف فيجب تصحيحها فورا يف مكان بارز
 وحياول املحررون والقائمني عىل الصفحات .ً أمرا ال مفر منهاألخطاءّالصحفي، تعد 

 .ً والقضاء عليها، واملراجعون يبحثون عنها دائاماألخطاءورؤساء التحرير جتنب هذه 
 كلامت وبالرغم من ذلك فان االسم اخلطأ يف اهلجاء أو العمر الذي جرى تبديله، أو

 وهذه . النرش بالرغم من كل هذه اجلهود ملنعهاإىلًاملصدر املخترصة جتد دائام طريقها 
 ولكن بعض . طبيعة املهنة الصحفيةإىل تقع عادة دون قصد، وترجع ببساطة األخطاء
ً قد يكلف الصحيفة كثريا، ويكلف أيضا األشخاص الذين شوهت صورهتم األخطاء ً

ً قد تكون مكلفة جدا إذا رفع أحدهم دعوى قذف األخطاء إن. أو كالمهم يف الصحيفة
 ومعنى ذلك جلوء الصحيفة لالستعانة بمحامني يكلفون الكثري للدفاع ،ضد الصحيفة

  .عنها
ًوانطالقا من هذا اإلدراك ألمهية الدقة التي أصبحت واحدة من القواعد الذهبية   

يزة األساسية يف العمل يف عامل الصحافة أخذت وسائل اإلعالم تعد الدقة الرك
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  :)1(الصحفي لضامن التحقق مما يأيت
 .الوصول إىل مصادر املعلومات  - أ  

 .احتامل وجود مصلحة خاصة يف سوء عرض األحداث   -ب
 .عدم وجود قنوات إخبارية عديدة  -ج
 .التحكم يف املعلومات وعملية انتقاهلا التي تؤثر يف مضمون األخبار وطريقة عرضها  -د
 .هارات احلرفية للمخربين الصحفينيامل  - ه
 .موقف الصحفيني من ميثاق املهنة واملعايري األخالقية  - و
وجود صعوبات يف فهم وتفسري الظروف واملواقف احلاصلة يف البلدان األجنبية   - ز

 .التي تكون حمكومة بنزعات عرقية
 .الظروف العامة التي تؤثر يف التقارير الدقيقة واملعمقة  -ح
 .ستعامل الدقيق للغة اإلخبارية بحيث تنطوي عىل معاين واضحةاال  -ط
ًاجلهل بدالالت األلفاظ لغة واصطالحا أو عدم معرفة مدلوالت األلفاظ الرمزية  -ي ً. 
-5 

 عادة ما تكون خالية فاألخبار تفرق الصحافة الدولية ما بني اخلرب والرأي أنجيب   
ردة من الرأي، أما التعبري عن الرأي فله مكانه يف بعض الفنون من وجهات النظر جم

ًوتوقع دفاعا عن وجهة نظر معينة أو قضية معينة   كاملقالة التي حترراألخرىالصحفية 
 وليس معنى أن تصبح الصحافة غري منحازة .هتم مجهور القراء وتشغل بال الرأي العام

 ولكن املامرسة . رأهيا يف مقاالهتا عناإلعرابأن تسكت عن السؤال، أو متتنع عن 
 يكون هناك فصل واضح بالنسبة للقارئ بني ما تقدمه الصحيفة أنالسليمة تتطلب 

 فاملقاالت التي حتتوي اآلراء والتفسريات الشخصية .، وبني اآلراءإخباريةكتقارير 
 لقد ظلت أجيال من .الرأي يتعرف عليها القارئ بوضوح يف صفحة أنجيب 

                                                
)1 (وكالة أنباء رويرتز وصناعة األخبار، أطروحة دكتوراه : أمل كامل قلنجي)قدمت) غري منشورة 

.92، ص 1995إىل كلية اآلداب بجامعة بغداد عام  
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ي، وازداد اجلدل مع ظهور أحول حقيقة وقدسية التفرقة بني اخلرب والرالصحفيني 
 . )1( أخرى من الصحافة احلديثةوألوان، لألحداث التفسريية اإلخباريةالتقارير 

 الصحفي االنحياز وفق مبدأ عدم األخباروينبغي للصحافة الدولية التعامل مع   
 :)2(األخبار والنرش الفوري ومن هذه ماالهتام العاجلة التي تتطلب منها األخبارحتى مع 

 .سقوط حكومة أو زعيم أو نتائج انتخابات مهمة أو تعيني زعيم حكومة جديدة  - أ  
اهنيار مؤسسة ضخمة أو تغيري يف سعر الفائدة عىل عملة رئيسة أو تغيري يف مؤرش    -ب

ًمايل مهم عامليا أو إقليميا ً. 
 . أو مؤمترات أوبكاتفاق يف مؤمتر رئيس كمؤمتر قمة عريب  -ج
 .احلكم يف قضية مهمة  -د
 .ًخرب يتضمن مذبحة مثل مقتل أكثر من ثالثني فلسطينيا يف اخلليل  - ه
 .كوارث طبيعة مدمرة مثل الزالزل  - و
-6 

 الذين هلم عالقة باألخبار، األشخاصحيرتموا حقوق  أن جيب عىل الصحفيني  
 والرشف، وان يكونوا مسؤولني أمام اجلمهور عن لألمانةعايري املشرتكة وان يرعوا امل

 إعطاؤهمً الذين يتم اهتامهم علنا جيب واألشخاص .اإلخباريةعدالة ودقة تقاريرهم 
 جيب عىل الصحفي أن يقدر ما إذا كان األخبار وعند كتابة .حق الرد يف أقرب فرصة

هبذه األخبار   إحراج األشخاص املتصلنيالتي قد تتسبب يف أمل أو سينرش املعلومات
 معرفة حقيقة إىلً وأحيانا تكون حاجة الرأي العام .مبارشة أو بطريقة غري مبارشة

 الذين لألشخاصاحلدث واضحة بدرجة يمكن معها التغايض عن احلساسية بالنسبة 
 ً ويف حاالت أخرى أقل وضوحا عىل الصحفي ان يزن املوقف، مثلام.سيتأثرون باخلرب

                                                
)1 (71مصدر سابق، ص : هاتلنج. جون ل. 

(2)  The BBC S Values and standards, Producers Guidelines, BBC publisher, 2003, 
P.6. 
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 عىل األولويةيفعل القايض يف املحكمة، وان يقرر ما إذا كانت القيمة اخلربية للقصة هلا 
ًالصحفي الذي يواجه موعدا حمددا للطبع عليه أن  أن  كام. يف الرسيةاألشخاصحق  ً

ينتهي من عملية التفضيل هذه وأمامه وقت أقل بكثري من ذلك املتاح أمام القايض يف 
 يف الصحيفة الدولية األخبار وبعض العاملني يف قسم .مهاملحكمة لكي يصدر حك

 فلسفة الصحفي تشارلز دانا يف القرن إىلحياولون جتنب هذه املسؤولية، وهم يلجأون 
حيدث يف هذه الدنيا، فان دانا عىل  أن  كل ما سمح به اهللا:التاسع عرش التي تقول

ًلسامء تعترب مدخال ساذجا  املسؤولية عىل اإلقاء ولكن .استعداد لنرشه يف صحيفته ً
ن مسؤولية اختاذ القرارات تقع عىل كاهل الصحفيني ورؤسائهم يف للغاية، أل
تنرش اهتامات غري رسمية متس سمعة ة أن جيوز للصحافة الدولي وال. )1(الصحيفة
 دفاعه كخرب رشوة بعض إبداءتعطي الفرصة للمتهم من ن أن  دوفرادبعض األ

 االهتام التي أحوالتعطي الصحافة فرصة للمتهم يف مجيع  أن ة وقد جرت العاد.احلكام
هتاجم املشاعر الشخصية ة أن جيوز للصحاف  كام ال.ال يتناوهلا القضاء للدفاع عن نفسه

تصحح ة أن من واجب الصحافة الدولي أن  كام.فراد بدون التأكد من حق املجتمعلأل
 .ًأخطاءها فورا مهام كان مصدرها

-7 

 ترسف يف نرش تفاصيل اجلرائم التي حتدث يف املجتمع،ة أن جيوز للصحافة الدولي ال  
  وتتعرض.تتعرض لنرش كل ما يتعلق باجلرائم وسوء السلوكن أن الن رسالتها أسمى م

 :كام يأيت  يف حاالت معينة وهيفرادالصحافة الدولية للمساس بخصوصيات األ
 

دما يقع ظلم من صاحب اخلصوصية عىل فرد أو جمموعة أفراد وجب عىل فعن  
 لصاحب اخلصوصية إساءةذلك فيه ن أن  ذلك عىل الرغم مإفشاء املجموعة أوالفرد 

الذي ) جرائم نجوم الرياضة( مثال ذلك ملف .مور قبيحة يف املجتمعوإظهار أل

                                                
)1 (82 -  81مصدر سابق، ص : هاتلنج. جون ل. 
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م العداء اجلنوب إفريقي اهتا حول )1(3/10/2013 الدويل يوم األهرامنرشته صحيفة 
، )ريفا ستينكامب( جريمة قتل صديقته عارضة األزياء يف) أوسكار بيستوريوس(

 يفباالعتداء عىل زوجته بطعنها ) جون بانستيل(ومن بعده اهتام نجم منتخب غانا 
 بطولة كأس األمم يف مشاركته مع منتخب بالده أثناءعينها، بعد اكتشافها خيانته هلا 

ً جنوب إفريقيا، ليفتح جمددا امللف األسود لنجوم يفً أقيمت مؤخرا التياإلفريقية 
 ومن هنا فان . جرائم خطريةيف كل أنحاء العامل وعرب التاريخ الذين تورطوا يفالرياضة 

 وينطبق أفراد جمموعة أومن واجب الصحافة فضح ظلم صاحب اخلصوصية لفرد 
بالسوء كقاعدة   حيرم اجلهرسالماإل كان فإذاذلك عىل نص ورد يف القران الكريم، 

كقوله  عامة فانه جعل للمظلوم استثناء من هذه القاعدة لرد الظلم الذي وقع عليه 
 M1 0 / .  - ,+ *     ) ( ' &   % $ # " L  :تعاىل

148.    
 

 إىلم أو اإلساءة  واملساس بسمعتهفراد خصوصيات األإفشاءحيث جيب عدم   
 فاهتام اآلخرين بام قد .مكانتهم أمام اآلخرين بدون أدلة مرشوعة تثبت صحة االدعاء

ً عبثا أو افرتاء بغري دليل صحيح غري جائز قانوناإليهميسئ  وقد يشكل هذا جريمة . ً
تكون أدلة االدعاء مرشوعة فال ب أن  كام وج.قذف يف القانون اجلنائي يعاقب عليها

 تكون الواقعة صحيحة فلو حدثت الواقعة موضوع النرش يف مكان خاص أنيكفي 
ًكمنزل صاحبها مثال وتم معرفتها عن طريق التلصص أو التجسس عن طريق وضع 

 اخلاصة أو عن طريق القهر أو العنف كاقتحام األماكنكامريات تسجيل رسية يف 
يعتد هبا وذلك بخالف   املقدمة بشأهنا جيب أن الاألدلةن إالبيوت دون إذن مقبول، ف

ً التواجد فيه كالنادي مثال أو يف اآلخريناحلال إذا وقع احلدث يف مكان عام من حق 
 التي تذكر يف هذا املجال األمثلة ومن .مكان خاص تم االتصال به بطريق مرشوع

                                                
)1 (3/10/2013العدد الصادر بتاريخ : صحيفة األهرام الدويل. 



  44  
 

 االسبق نيكسون بتأجري مخسة مريكيالتي اهتم فيها الرئيس األ) وترغيت(فضيحة 
 مقر اللجنة القومية للحزب الديمقراطي للتنصت يفكروفونات دقيقة رجال لزرع مي

، بتورط )جيمس مكورد( اعرتف أحدهم، وهو 1973 آذار يفوبعد إدانتهم . عليها
 تقاضاها هو وزمالؤه من محلة التي القضية، وكشف عن املبالغ املالية يفجهات عليا 

ئيس، وحصلت املحكمة العليا ويف الشهر التايل بدأ التحقيق مع رجال الر. نيكسون
 ألف ورقة لكن اخلرباء 30 ساعة من تسجيالت البيت األبيض، فرغتها يف 154عىل 

كشفوا عن مقاطع حذفت من التسجيالت بأمر الرئيس نيكسون فلم يكن أمامه سوى 
 .االنسحاب من السلطة

  

 وحظر نرشه لرضره وما خريناآلن االصل من اجلهر بالسوء من خصوصيات إ  
يؤدي اليه من شيوع الرذيلة يف املجتمع، وال يسمح باخلروج عن هذا االصل ن أن يمك
ن أن  وجد املربر هلذا االستثناء، وهذا املربر يتمثل يف الفائدة التي يمكإذا استثناء إال

الفائدة قد  اجلامعة من النرش املتصل هبذه اخلصوصية وهذه أوتعود عىل الفرد املظلوم 
 فعندما نجح .همإعالم الذين تم اآلخرينتتمثل يف رد الظلم عن املظلوم بمساعدة 

 فورد من حماولة الغتياله يف مريكيأحد املحاربني القدامى يف انقاذ حياة الرئيس األ
 ً كتبت إحدى الصحف عن الرجل انه شاذ جنسيا والتقطت1975سان فرانسيسكو عام 
ن أن القصة واستاء الرجل من كشف يشء خيصه وشكا مة مريكيمعظم الصحف األ
 غري ان كاتب الصحيفة الذي استخدم .مربر له ألحد شؤونه اخلاصة ًهذا يعترب خرقا ال

ًهنا قدمت تفسريا حمتمال رواية الشذوذ اجلنيس يف القصة أحس أهنا رضورية للخرب أل ً
رب القديم الذي أنقذ ًسباب امتناع البيت االبيض عن تقديم الشكر رسميا للمحاأل

 ذلك، فان مجاعة الشواذ يف سان فرانسيسكو كانوا إىلضافة  وباإل.حياة الرئيس
متحمسني للكشف عن شذوذ الرجل امام الرأي العام من القراء، الن ذلك سيحسن 

 . )1(من صورة الشواذ أمام املجتمع

                                                
)1 (92 -  91مصدر سابق، ص : هاتلنج. جون ل. 
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 تواجه وإنامفقط من الصعوبات املادية،  الصحافة الدولية املعارصة ال تعاين إن  
نوجز أهم ن أن اليوم العديد من املشكالت املرتبطة بطبيعة املهنة الصحفية نفسها ويمك

 : )1(هذه املشكالت بام يأيت
-1 

يف الوقت احلارض هي  لعل املعضلة األساسية التي تواجه الصحافة الدولية  
ًقف حاجزا يف طريق إيصال الرسالة اإلعالمية للمتلقي مشكلة اختالف اللغات التي ت

 الدول الغربية حترص يف إيصال أنللصحافة العابرة للحدود الدولية وهلذا فإننا نجد 
 تكون لغتها عاملية لكي تصل رسالتها اإلعالمية إىل العامل أنرسالتها اإلعالمية عىل 

 وتعد اللغة . املختلفةتوطئة لفهمها وفهم رسالتها من قبل البلدان والشعوب
يف توجهها نحو  االنكليزية من أهم اللغات الدولية التي حترص عليها الصحافة الدولية

 .الدولية واالنتشار
 

                                                
)1 (40 - 38مصدر سابق، ص: د حممد البخاري.أ. 
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-2 

تعرتض عملية االنتشار والتبادل اإلعالمي الدويل عقبة كبرية تتعلق بتمويل   
 كلفة إنتاج إن إذ .م الدويلاملؤسسات اإلعالمية التي تعمل كنشاط يف دائرة اإلعال

 عمل إعالمي خارجي تكمن يف استمرارية التمويل وإمكانية رصف موارد أيوتوزيع 
ة مريكينشاط وزارة الدفاع األ أن مالية متول نشاط تلك املؤسسات وهلذا نجد مثال
 األنشطة إىلمليار دوالر ) 287(البنتاغون ختصص ثلث ميزانية الوزارة البالغة 

ات عالناإل(ة املتمثلة يف مريكي والدعائية التي ختدم أهداف السياسة األاإلعالمية
 وقد أدى .)التجارية، السينام، الصحف الدولية، الشبكات اإلذاعية والتلفزيونية

 استرشاء إىلاالعتامد عىل العطاءات احلكومية املبارشة من بعض الصحف الدولية، 
فمن يعول عىل هذا . منها وفيهاجعلت العلة  أمراض يف جسم الصحافة الدولية

ًالتمويل يفقد تلقائيا أهلية املطالبة باحلقوق واحلريات التي حيتاجها ليامرس املهنة وفقا  ً
ألصوهلا، وليس له سوى أن ينتظر حتى تدرك هذه اجلهة احلاكمة أن لدهيا مصلحة يف 

شوء صحافة ومع ن. ُأن تعرف احلقائق وأن يكون هناك نوع من السلطة يف يد الصحافة
 حمدودية التحسن الذي جلبته ميزة القطاع اخلاص إىلبتمويل خاص أمكن التعرف 

 الذي يرتبط أشخاصه بتبعية ملصاحلهم وملن يتحكم هبذه املصالح، فصحافتهم املتحررة
ًنظريا من قيود التمويل احلكومي ختضع واقعيا وعمليا لرشوط مزدوجة غالبا ما تكون  ً ً ً

تأثري ظهور الفضائيات ن أن ًفضال ع. صحافة والصحفينيًأشد تضييقا عىل ال
واإلنرتنت عىل الصحافة املكتوبة واضح، من حيث استقطاب التمويل األكرب واجتذابه 

 الذي يقف عائقا أمام إصدارات طبعات دولية لصحف عىل عالنمعظم ميزانيات اإل
 .مستوى أقل من اجليد

-3 

وانعكست عىل  ن األزمة املالية الدولية قد أثرت عىل الصحافة الدوليةإ  
 ألف صحفي يف الواليات املتحدة األمريكية عام 15ترسيح   إذ تم،الصحفيني أنفسهم

. ، كام أقدمت العديد من املؤسسات اإلعالمية عىل خفض رواتب العاملني لدهيا2008
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لدولية ذهبت يف اجتاهني، األول إعادة ترتيب أن معظم الصحف العربية يف األزمة ا
البيت الصحفي من الداخل عرب اختاذ مجلة إجراءات مالية وإدارية هدفت إىل ختفيض 
النفقات للسيطرة عىل الوضع واحلد من االستنزاف املايل، والثاين فتح سباق حمموم 

قات وجوائز باملنافسة عىل تقديم العروض املغرية للقراء عرب برامج تسويق ومساب
 كذلك تقديم عالنًلزيادة أعداد القراء واملشرتكني وصوال إىل حصة مناسبة من اإل

 هدايا جمانية وجوائز مغرية، وختفيض االشرتاكات، وإىل ما هنالك من أساليب ووسائل
 الذين يتشوقون الرتفاع أرقام عالنتسويقية ختاطب بلغة خمفية املعلنني ووكاالت اإل

ذب األسعار خيلق عدم استقرار يف استرياد الورق ولوازم الطباعة األمر تذبإن . التوزيع
ًالذي ينعكس عىل النرش يعرب متاما عن احلالة االقتصادية عموما، فإذا تأثر االقتصاد ال  ً

 كان تأثري األزمة املالية عىل صناعة النرش، قد .بد أن يتأثر النرش عىل اختالف أنواعه
 بعد األزمة، وأدى إىل زيادة الضغوط التشغيلية عىل عالين تراجع اإلنفاق اإلإىلأدت 

ًوسائل اإلعالم يف املنطقة كلها، خصوصا يف قطاع النرش املتخصص واملجالت، فقد 
 وسيلة إعالم خالل تسعة أشهر من بداية األزمة، فيام 64أدى تراجع اإلنفاق إىل إغالق 

. ني تبلور أوضاع السوق وسيلة أخرى عن الظهور بشكل مؤقت، إىل ح57احتجبت 
وكان إمجايل عدد املجالت التي توقفت عن الصدور يف املنطقة العربية منذ بداية الربع 

 جمالت 103 وحتى هناية النصف األول من العام احلايل 2008األخري من العام املايض 
 جملة علقت صدورها بشكل مؤقت، 48 جملة توقفت متاما عن الصدور مقابل 52منها 
استغنت بعض اإلصدارات عن الطباعة الورقية واكتفت بالتحول التام إىل موقع فيام 

وهي مشكلة  كذلك فان هناك مشكلة أخرى كبرية تواجه الصحافة الدولية. إلكرتوين
املديونية العالية التي تواجه بعض الصحف الدولية يف الوقت الراهن، مثل املديونية 

 . من ديون تعادل مليار دوالر) ويورك تايمزالني(تعاين منها صحيفة  العالية التي
-4 

 .فهذه تتحكم بنوعية الصحافة املمكنة وموضوع مهنيتها وحدود ممارستها لدورها  
فاملهنية الصحيحة ال تعمل إال يف بيئة حترتم قيم العدل واحلرية واملساواة واحلقوق 
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ًما غياب هذه القيم فال خيفض مهنية الصحفي بل خيفض أيضا الطبيعية لإلنسان، أ
إن قوانني النرش واملطبوعات واألنشطة  .مهنية السيايس واملسؤولني بمستوياهتم كافة

اإلعالمية من أهم الوسائل التي تستخدمها احلكومات للسيطرة عىل وسائل اإلعالم 
يقي بني السلطات وال يمكن يف بلداهنا، خاصة لدى األنظمة التي يغيب فيها فصل حق

 للصحافة وال بد. اعتبار الصحافة فيها سلطة مستقلة بعيدة عن التبعية أو السيطرة الرسمية
والواقع أن . تتابع بدأب ونشاط العمل للحصول عىل أفضل إطار قانوين لعملهان أن م

 حق  بطء تبلور ثقافة احرتامإىلُالصعوبات التي يتعرض هلا الصحفي يف عمله تعزى 
الرأي العام يف املعرفة، وهي الثقافة التي تلزم الدولة بمؤسساهتا وأشخاصها بالتعامل 

طبيعة النظم السياسية يف العامل هلا تأثري كبري عىل حرية إن . اجلاد واالجيايب مع الصحافة
الصحافة التي حتدد عملية تداوهلا وكذلك حتدد طبيعة املوضوعات املثارة فيها وكيفية 

 كذلك فان طبيعة النظم السياسية األخرى والفنون الصحفية لألخبارة الصحفية املعاجل
 تركز عىل احلاجات اجلديدة للقراء يف عامل ،هلا تأثري كبري يف توظيف التقنيات اجلديدة

ًأن القارئ مل يعد مستهلكا لألخبار . جديد حيتاجون فيه إىل معلومات عىل مدار الساعة
ًنارشا هلا أيضا، داعيا إىل التغلب عىل سلبيات العمل ًوحسب، بل أصبح حمررا و ً ً

التحريري املعمول هبا يف كثري من الصحف، كعدم استخدام نظام النرش املبارش لألخبار 
املستجدة عىل االنرتنت بالنص والصورة املتحركة والصوت أو اخلدمات اهلاتف 

 األمثلة التي تذكر يف هذا ومن بني. النقال، وغياب التخطيط املسبق للتغطية اإلعالمية
 ً عادي مستخدما التقنيات احلديثةأمريكياملجال السبق الصحفي الذي حققه مواطن 

قبالة ماهناتن » هدسون«األمريكية فوق هنر  والذي صور سقوط طائرة اإليرباص
ً، هو الذي يمكن النظر إليه ليس بوصفه خربا عاديا، بل هو 15/1/2009بنيويورك يوم  ً

 فأول من التقط .)صحافة املواطن(أو ) صحافة الرسعة(رص جديد عنوانه يؤرش لع
، هذا املواطن حتول )جانيس كروس(صورة الطائرة هو مواطن أمريكي عادي يدعى 

إىل أرسع صحفي يف العامل، عندما شاهد الطائرة يف حلظة السقوط وأمسك هباتفه 
 املواقع االلكرتونية النقال؛ لريسل الصورة إىل الصحيفة وتوزع فيام بعد عىل

ًالتطورات التقنية هلا أثرها عىل النرش، حيث أصبح القارئ اآلن نارشا إن . واملدونات
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والتويرت، كام حدث يف التوترات التي شهدهتا سوريا  فيس بوك للمعلومات عن طريق
 ً.مؤخرا

-5 

ن تبني وجود تواجه الصحافة حتدي حقيقي ملدى مصداقيتها خاصة بعد أ  
استغالل من أجهزة املخابرات للصحافة الدولية وخاصة املراسلني اخلارجني، إذ تدفع 
ًهذه األجهزة أمواال لبعض املراسلني هبدف تزويدهم باملعلومات، واألخطر من ذلك 
أن أجهزة املخابرات أحيانا تتسلل إىل هذه الصحف بتعيني عمالء هلا كمراسلني وال 

هيز الثقة يف الصحافة الدولية، وقد يصل األمر ألجهزة املخابرات شك أن نتيجة ذلك 
 وتعد أزمة املصداقية من املشكالت .للسيطرة التامة عىل مطبوعات دولة معينة

التي تتعرض هلا بعض الصحف اإلقليمية وهذا ما يدفع نحو االعتامد  الصحافة الدولية
ؤدي إىل عزوف القارئ املحيل عىل الصحف األجنبية كمصدر لتفاصيل األخبار، هذا ي

ثالثية السبق واملصداقية واملهنية، والتساؤالت حول مصري « كذلك فان .عن الصحافة
الصحافة الورقية يف ظل منافسة من الصحافة اإللكرتونية ووجود ترشيعات تراقب 
ًوحتاسب منذ العهد العثامين مرورا بأحدث القوانني العربية التي أبقت عىل موانع 

  .بة مع تغيري العبارات فقط تبقى مشكلة كبرية من مشاكل الصحافة الدوليةالرقا

-6 

 مشكلة اختالف الثقافة ومنظومة العادات والتقاليد االجتامعية تواجه الصحافة الدولية  
 قيامه أثناءيها الصحفي  وهناك الكثري من املحددات والعوامل التي يراع.بني الشعوب

ًبمهمته، حيث يواجه العاملون يف املجال الصحفي قيودا حتد من دورهم يف مراقبة أداء 
ّمؤسسات الدولة بحرية وشفافية ومسؤولية جتاه املجتمع، وهي إما قيود ثقافية  ّ
 اجتامعية نابعة من طبيعة النظام السيايس االجتامعي السائد يف البلد، أو قيود قانونية

ن ثمة اعتبارات تتم مراعاهتا يف  إ.وضعت للسيطرة وضبط أداة وسائل اإلعالم
مبادئ الدين والعقيدة، واألعراف والتقاليد القبلية، : الصحافة العربية من أمهها

ًوأن ثمة قيودا .وحتديات الرتكيبة السكانية والعوملة، إضافة إىل ثورة االتصاالت احلديثة
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قصور النظرة االجتامعية :  وتؤثر يف أدائه من بينهاوعوائق تواجه العمل الصحفي
أن الكتابة عن . للعمل الصحفي، والضغوط األرسية واملجتمعية عىل العاملني يف املهنة

. األمور ذات الصلة باجلنس والدين والسياسة جتد صعوبات يف الصحافة العربية
صة يف املجتمعات كذلك فان الثقافة ومنظومة العادات والتقاليد االجتامعية وخا

تصبح صحافة مجاهريية وبقيت إىل حد كبري ن أن العربية قد جعلت صحافتها عاجزة ع
ًصحافة نخبوية، تتوجه أساسا إىل النخبة املتمركزة يف العاصمة واملدن الكربى، فلم 
تتحول قراءة الصحف إىل عادة يومية وبقيت أرقام توزيع الصحافة املركزية دون احلد 

اخلطاب الصحفي العريب منهمك يف ن أن ًفضال ع.  حددته اليونسكواألدنى الذي
ًخدمة املصالح اآلنية واجلزئية لألنظمة وغالبا ما يفتقر إىل البعد اإلنساين، وكذلك 
ابتعاد اخلطاب الصحفي العريب عن الواقع وانشغاله يف تكوين وعي زائف، إذ إن 

تلقي عىل قائمة اهتامماهتا وتنظر إليه صحافة معظم األنظمة العربية ال تضع اجلمهور امل
كمستهلك وليس كمشارك، فهي معنية بإرضاء السلطة وليس باالستجابة حلاجات 

 . )1(اجلمهور
-7 

هناك حتديات تواجه الصناعة الصحفية وهي املحافظة عىل وجود الكوادر   
تزايدت يف السنوات األخرية ًاملواطنة املؤهلة واملدربة يف الصحف، خصوصا بعد أن 

حاالت ترسب الكوادر املواطنة من الصحافة إىل وظائف أخرى أقل أعباء وأعىل 
 أن أقسام .كام يزيد من املشكلة ضعف اإلقبال عىل العمل الصحفي من اخلرجيني. ًدخال

الصحافة يف كليات اإلعالم واآلداب العربية تعاين من عزوف الطالب، حيث يتجه 
الذين خيتارون التخصص يف جمال اإلعالم إىل مسارات العالقات العامة أو الكثري من 

ًألقا وهبرجة من العمل الصحفي، تًاإلذاعة والتلفزيون للعمل الحقا يف جهات أكثر 

                                                
)1 (اإلعالم العريب عىل أبواب القرن احلادي والعرشين، دمشق، سلسلة املكتبة : ب خضورأدي

.115-111، ص2000اإلعالمية،  
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ًالذي يتطلب من الشخص العمل لسنوات عديدة وكفاح طويل حتى يبني لنفسه اسام  ٍ
كمثال عىل جتاوز بعض الصحف نقف ا أن  ويمكنن.ومكانة يف الوسط اإلعالمي

القطرية حني أكدت عىل طرح ) الرشق(العربية ملشاكلها الداخلية ما اهتمت به صحيفة 
وقد اختارت هذه الصحيفة جتربة امللحق الشهري : موضوع البعد املحيل كأداة للتميز

 يقوم بإعداده وحتريره فريق قطري مائة يف املائة) بالقطري الفصيح(الذي محل عنوان 
ًأن البعد املحيل يمثل متيزا يف الصحافة أن . بدون أدنى تدخل من اخلربات الوافدة

األولوية يف أية صحيفة كانت وستبقى للصحافة املحلية، فهي حمك املهنية وخمترب التأثري 
ومعيار النجاح ومؤرشاته، فالنجاح املحيل جواز مرور إىل السمعة واملكانة اخلارجيني، 

ًيف وطنها تصبح نوعا من املرجعية للخارج الذي يريد أن يفهم ما والصحيفة القوية 
 .الذي جيري يف الداخل

-8 

يتعلق بعدم  يواجه العديد من مراسيل الصحف الدولية عقبات كثرية منها ما  
وتر، ًمعرفة ما جيري عمليا عىل األرض يف مناطق احلرب والرصاع املسلح ومناطق الت

 توقعاهتم وتنبؤاهتم أن ولذلك نجد ،فيقع بعضهم أرسى تضليل مصادر طريف النزاع
 وهذا ما حدث مع املراسلني .وحتليالهتم يف تلك املناطق تأيت مغايرة للحقيقة والواقع

ة مريكيفاإلدارة األ ،2003ة عىل العراق عام مريكي احلرب األأخبارالصحفيني يف تغطية 
راسلني والصحفيني وتقدم معلومات كاذبة هلم والصحفي الذي كانت توجه مجيع امل

ًة يبقى معها وال حيق له التحرك منفردا أو االنسحاب عندما أمريكييدخل مع وحدة 
يشاء، إذ إن التعليب املسبق قبل النرش كانت سمة مميزة من سامت العمل اإلعالمي من 

، )CNN(عىل حساب الـ إمرباطورة احلرب (Fox News) وأصبحت مريكيالطرف األ
 كانت أمريكي - فالصحافة العربية التي غطت ضمن مناطق نفوذ العدوان االنكلو 

ًمهيأة مسبقا وأرسلت عددا كبريا من صحفييها إىل دورات تدريبية يف البنتاغون، إذ  ً ً
 - مريكي األاالحتالل صفحة من املمنوعات قدمت هلم من قوات 12خضعوا إىل 

ّ صحفي أن يمر إال عرب املصفاة احلربية، األمر نفسه طبق أيمل يستطع الربيطاين وبالتايل 
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ًعىل الصحفيني املوجودين يف قاعدة السيلية يف قطر الذين كانوا أيضا خيضعون لألمر 
 . )1(مريكياليومي األ

ًومتثل بعض العقبات التي تواجه املراسلني حتديدا للعمل الصحفي يف جمال   
 :الصحافة الدولية ومنها

تضع بعض الدول صعوبات وحتديات متنع وصول بعض املراسلني إىل مصادر  •
 . األنباء

ًيتم أحيانا منع املراسل الصحفي من دخول الدولة أساسا • ً. 

 .فرض رقابة قاسية عىل الربقيات والتغطيات الصحفية •

 . تغطية النزاعات املسلحة واحلروبأثناءيواجه بعض املراسلني أخطار صحية وأمنية  •

 
 

                                                
)1 (احتاد : قراءة أولية يف مشهد التغطية اإلعالمية للحرب عىل العراق، تونس: هنوند القادري

.55 - 53، ص 2004، 1إذاعات الدول العربية، جملة اإلذاعات العربية، العدد  
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تصدر يف الوطن العريب اليوم عرشات الصحف الدولية غالبيتها باللغة العربية فيام   
تصدر صحف أخرى طبعات أخرى بلغات خمتلفة وتتخذ من عواصم عاملية مراكز 

ويوجد يف العامل اليوم العرشات من الصحف العربية التي تصدر طبعاهتا . النتشارها
 وتتفرع بعض الطبعات الدولية عن طبعات  لندن ونيويورك وباريس وغريهاالدولية من

األهرام ( النسخة الدولية مثل صحيفة إىل بالنسبة األمحملية للصحيفة ذاهتا متثل الطبعة 
املرصية ) األهرام(التي تصدر عن الدار التي متثل طبعة دولية عن صحيفة ) الدويل

 طبعات بإصدارارج الوطن العريب وبدأت العريقة، فيام نشأ بعض هذه الصحف خ
اللندنية التي صدرت يف لندن عام ) احلياة(حملية يف عواصم عربية عدة مثل صحيفة 

 ويكاد يكون مرشوع إصدار ، وأصدرت طبعات حملية يف بريوت وجدة وغريها1988
طبعات دولية لصحف عربية مرشوعا خارسا من الناحية التجارية عىل العكس من 

 ات واإلذاعات بسبب التكلفة العالية التي يتطلبها بالعملة الصعبة لكنه يف الوقتالفضائي
كام أهنا سمة حضارية ودعاية سياسية تعمل عىل انتشار الفكر ،ذاته جتربة إعالمية مهمة

 إىلوتصدر  السيايس والثقايف للبلد مع ربط اجلاليات بأخبار الوطن والتواصل معها
 .)1(جملة سيديت وجملة املجلة وغريها جالت الدولية مثلجانب الصحف جمموعة من امل

                                                
)1 (دراسة حتليلية مقارنة، -الطبعات الدولية للصحف العربية : إبراهيم عبد اهللا املسلمي. د 

.66 - 65، ص 1993القاهرة، دار العريب للطباعة والنرش، 
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الصحافة املتحررة من قيود احلدود اجلغرافية : وتعرف الصحافة العربية الدولية بأهنا 
تلك الصحف التي تطبع :  ويعرفها باحثون وخمتصون إعالميون بأهنا.والقيود الرقابية

الذي يميز الصحيفة العربية ن أن  ويرى آخرو.)1(وتوزع يف عدة دول يف وقت واحد
أن تصدر الصحيفة أكثر من طبعة يف أماكن : الدولية عن غريها من أنواع الصحف هي

خمتلفة من دول العامل، وبلغات خمتلفة أخرى غري لغتها األصلية التي تصدر هبا من 
ومن هنا فان الصحف العربية الدولية هي تلك الصحف التي . )2(موطنها األصيل

  . يف عدة دول يف وقت واحدتطبع وتوزع
 الوطنية أو اجلريدة املحلية أووثمة من يعد الطبعات الدولية التي تصدرها املجلة   

 صحافة دولية ما دام اهلدف من إصدارها هو التوزيع ،)األمبالصحيفة ( ما تسمى أو
تلك الصحف التي تصدر لتوزع  (:بأهنافيعرف الصحافة الدولية . خارج حدود وطنها

 وتتم قراءهتا خارج احلدود يف بالد ، تعرب حدود وطنهاأهنا بمعنى ، الدولة نفسهاخارج
 نجد يف الوقت احلارض طبعات دولية تصدرا أن ويمكنن. )3 ()غري البالد التي تصدر فيها

عن النسخة املحلية األصلية التي تصدر يف موطن الصحيفة األصيل وهذه الطبعات 
بية التي ولدت داخل حدود الوطن العريب مثل تصدر يف الغالب عن الصحف العر

صحيفة األهرام التي تصدر عنها طبعات عده مثل األهرام الدويل واألهرام العريب 
وغريها وهذه الطبعات انبثقت عن الطبعة األصلية يف مرص، أو تصدر طبعة رئيسة 

ي خارج البالد وتصدر عنها طبعات حملية وأخرى عربية ومنها صحيفة احلياة الت
 بإصدار طبعات حملية وعربية مثل طبعة بريوت استأنفت و1988صدرت يف لندن عام 

 . وطبعة الرياض وطبعة باريس وغريها
                                                

)1 (33 -32صسابق، مصدر : إبراهيم عبد اهللا املسلمي. د. 
)2 (1987ة العربية للدراسات والنرش،  مدخل، بريوت، املؤسس-االتصال اجلامهريي : جون رابيتز، 

.101ص  
)3 (دراسة تطبيقية، القاهرة، دار الفجر للنرش والتوزيع،- فن اخلرب الصحفي : عبد اجلواد سعيد ربيع  

.23-22، ص 2005 
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ًومن هنا نجد أن هناك صحفا تصدر طبعات مطابقة للطبعة املحلية من حيث   
) األهرام الدويل(بعض املتغريات يف إخراج الصحيفة مثل  اللغة واملادة التحريرية مع

) القبس الدويل(قاهري إذ تصدر هلا طبعات يف دول أخرى مثل لندن ونيويورك وال
ًساسا من أومنها ما تصدر .من الكويت وهلام طبعات يف لندن) السياسة الكويتية(و

السعودية التي تصدر من لندن ) الرشق األوسط(خارج موطنها األصيل مثل صحيفة 
 وطبعات أخرى عربية من ،الظهرانوهلا طبعات موطنها األصيل من الرياض وجدة و

 ،الدار البيضاء والقاهرة ثم طبعات دولية يف كل من مرسيليا وباريس ونيويورك
اللبنانية التي تصدر وتطبع يف لندن ومرسيليا والقاهرة وهلا طبعات يف ) احلياة(و

  .)1(يف بريوت موطنها األصيل
 مخس جمموعات إىللية وعىل أساس ما تقدم يمكن تقسيم الصحافة العربية الدو 
 :هي

صحف اجلاليات العربية يف اخلارج وتصدر باللغة العربية ومعظمها يف أسرتاليا  -1
 .وأمريكا الشاملية واجلنوبية وأوروبا والتوزيع داخل حدود الدولة

 التي فرض عليها اهلجرة نتيجة املالحقة والقهر أيالصحف العربية املهاجرة  -2
 وأول صحيفة عربية ، وهي ظاهرة قديمة، اخلارجفهاجرت من البالد العربية إىل

يف ) مرآة األحوال( وهي ،1858مهاجرة أصدرها رزق اهللا حسونة احللبي عام 
 .األستانة عاصمة الدولة العثامنية

 ، القبس الدويل، األهرام الدويل:الطبعات الدولية لبعض الصحف الوطنية مثل -3
 .الخ.. .ط الرشق األوس، احلياة الدولية،النهار الدويل

الصحف التي يصدرها صحفيون عرب بتشجيع من حكوماهتم يف بعض  -4
                                                

)1 (القصة اخلربية والتقرير اخلربي يف الطبعات الدولية جلريديت احلياة : خلود كاظم العامري
غري (، رسالة ماجستري 2005 و 2004قارنة يف شؤون العراق لعامي  دراسة م-واألهرام 

.48، ص 2007قدمت إىل كلية اإلعالم بجامعة بغداد عام ) منشورة 
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 وكذلك رغبة بعض ، من التطور التقني يف اخلارجلالستفادةالعواصم األوروبية 
 .لالستقطاباألنظمة يف التحايل 

الصحف التي تصدر بلغات أجنبية يف بعض الدول العربية وتوزع بني األجانب يف  -5
 الذي حيرص عىل إصدار هذه باالستعامرة قديمة ترتبط تلك البالد وهي ظاهر

 .الصحف خلدمة جنوده ورعاياهم
وعىل الرغم من مساحة احلرية التي توسعت يف السنوات األخرية للصحافة   

  انه ما يزال الكثري من الصحف يرزح حتت ثقل إرث املايض اإلعالميإالالعربية الدولية 
يتعلق : عبوية، ويمكن التامس ذلك عرب مستوينيًممثال يف الصحافة التجنيدية والت

املستوى األول باملوضوع عن طريق هيمنة املواضيع السياسية يف املادة اإلخبارية عىل 
املستوى اآلخر يتعلق  أن حساب املواضيع االجتامعية واألحداث املتنوعة يف حني

اإلعالمي يف الدول بالشكل،إذ يعد احلوار واجلدل السمة الغالبة يف القالب التعبريي 
العربية، فبعض سلطات الدول العربية تشعر بان زمام حرية التعبري واإلعالم قد أنفلت 
من يدها، لذا تسعى للتحكم يف هذه احلرية عرب إصدار ترسانة من القوانني التي ال 
: تؤطر حرية التعبري وال حتميها من األنزالقات بل تسعى إىل كبحها وعىل سبيل املثال

ن العقوبات يف اجلزائر ومراجعة قانون النرش يف كل من مرص واألردن، وليس هذا قانو
فقط بل إن هذه السلطات ما تزال تستخدم األساليب القديمة لتحديد وتقييد حرية 
الصحف واملجالت واملتمثلة يف تعليق نرشها أو منع صدورها، وتناست توافر وسائل 

هورها، فمنع الصحيفة الناطقة باسم حديثة متكن هذه الصحف من الوصول إىل مج
العمل املرصي مل حيرمها من تقديم مادهتا اإلخبارية عرب شبكة االنرتنت ومن زيادة 

 .)1(اإلقبال عليها ألهنا ممنوعة من النرش الورقي

                                                
)1 (اإلعالم العريب -جتليات الثابت واملتحول يف الوضع اإلعالمي العريب : نرص الدين العيايض 

، ص 2002، 2اإلذاعات العربية، العدد إحتاد إذاعات الدول العربية، جملة : واآلخرون، تونس
30-32. 
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وتعاين الصحافة العربية يف عالقتها بالسلطة السياسية بشكل عام والدولية منها   
ًبعض االستثناءات املؤقتة، فغالبا ال حترتم كفالة حرية بشكل خاص من التبعية مع 

التعبري والصحافة التي تنص عليها دساتري معظم الدول العربية وذلك بحجة محاية أمن 
كذلك فإهنا تعاين من ارتفاع نسبة األمية يف الوطن العريب، إذ . الدولة أو حسن اجلوار

ًيبقى مستوى الصحافة العربية متواضعا عموما،  فقد قدرت منظمة اليونسكو عام ً
 أي يومية وسحبها اإلمجايل بثامنية ماليني نسخة 130  عدد اليوميات العربية بـ1990

 500/1000 ساكن بينام بلغ يف الدول اإلسكندنافية أكثر من 1000 نسخة لكل 38حوايل 
إذ فرضت األنظمة العربية عىل اختالفها قوانني مطبوعات وترشيعات ، )1(ساكن
ًية عىل مقاسها، غالبا ما تنص عىل حرية التعبري ولكنها يف الواقع تفرض حصارا صحف ً

، كام استطاعت )الدائمة(ًحمكام عىل هذه احلرية أو تعلقها بموجب قوانني الطوارئ 
األنظمة العربية أن تبتكر آليات جديدة لتحقيق سيطرهتا الكاملة عىل الصحافة دون 

، إذ حققت هذه األنظمة ..)رقابة، املصادرة، واإليقافال(استخدام اآلليات التقليدية 
ًذاتيا وطوعيا(حالة ردع مطلق وشامل جعلت املؤسسات الصحفية والعاملني فيها  ً (

 .)2(يلتزمون بإدارة السلطة وتوجيهاهتا وتنعدم بذلك الفروق بني إرادة السلطة وإرادهتم
ف، فهي أداة سياسية مميزة يف وتعاين الصحافة العربية الدولية من آلية توليد اخلو  

  وإذا كان النظام السيايس يعتمد عىل التخويف، فإن الصحافة.األنظمة العربية السلطوية
وقد عرب الكواكبي عن ذلك . اخلوف إىل أوساط العوام تكون الوسيلة األمثل يف نقل

 ).ولالعوام هم قوت املستبد وقوته، هبم عليهم يصول وهبم عىل غريهم يط(بالقول أن 
                                                

)1 (دار الفجر للنرش والتوزيع،: ، القاهرة1 ووسائله، ط-  نظرياته - مفاهيمه - االتصال : فضيل دليو 
.101، ص2003 

)2 (دراسة حتليلية للمقال االفتتاحي يف صحف : هديل فوزي جاسم الداخيل)،األهرام، الدستور 
 2003 آذار 20 الثالثة ولغاية تشكيل حكومة عراقية مؤقتة للمدة من من حرب اخلليج) اإلحتاد

 بجامعة بغداد عالم كلية اإلإىلقدمت ) غري منشورة(م، أطروحة دكتوراه 2004 حزيران 28 -
.66 - 52، ص 2007عام  
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غري املرشوط وتقديس  ويرتتب عىل هذا التأثري أن حيدث يف أوساط العامة الوالء
وقد  .احلاكم وإبطال دور الفرد يف املشاركة يف احلياة السياسية و االجتامعية و الثقافية

ية أن الصحافة تتضمن آليات مبارشة و أخرى غري عالمأظهرت عدد من الدراسات اإل
يؤدي مهامه وفق سياسة الصحيفة وتوقعاهتا بكيفية تصبح مبارشة يف جعل الصحفي 

  .)1(التغطية اإلعالمية والسياسية من املسلامت التي ال ختضع للشك والتأويل
 أداء عملهم مشاعر أثناءوينتاب الصحفيون العاملون يف الصحافة العربية الدولية   

 إىلديم املوضوعات  البيئة التي يعمل هبا الصحفي واىل حتسبه من تقإىلخوف تعود 
 : اآلتيةاجلمهور ويمكننا تفصيل هذا اخلوف من خالل النقاط 

. الخ.. سواء أكانت وزارة أو حكومة أو رشطة أو قضاء) الرقيب(اخلوف من  -1
ًوهذا اخلوف يأيت من خالل أن هذه املؤسسات ليست حمكومة دائام بسلطة القانون 

وباملقارنة مع  . إال أنه ال حيكم الواقعًفقد يكون القانون قائام. وإنام بسلطة القوة
حال الصحفي يف املجتمعات الغربية، فإن الصحفي يف املنطقة العربية يعمل يف جو 

أو  ًغري قائمة أو معطلة جزئيا) التي حتميه(تكون يف اآلليات القانونية ) جمهول(
مله يف منأى انتقائية مما يفقد الصحفي ذلك السند أو احلامية القانونية التي جتعل ع

 .عن هاجس اخلوف
اخلوف من القوانني العقابية املتعددة كقوانني النرش وقوانني اإلعالم والتي ترسد  -2

ولعل هذا األمر ما . بالتفصيل ما يرتتب عن التجاوزات من غرامات أو سجن
 أن حيتاطوا و يضعوا بندا أصبح يعرف مريكيحدى بالذين كتبوا الدستور األ

ن الكونغرس ال يمكن أن م (First Amendment) عدلة يف الدستورباملادة األوىل امل
وما تزال هذه املادة حمل اعتزاز و محاية . يسن قوانني حتد من حرية الصحافةأن 

 .ًة حتى وإن كان الواقع ال يعزز ذلك دائاممريكيللصحافة األ

                                                
(1)  Azzi Abderrahmane, Social Control in the Newsroom: A Case Study, Master 

Thesis, North Texas State University, 1982 , p.23. 
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قلة يف ، ذلك أن املؤسسة القضائية قلام تكون مست)حتيز القانون ذاته(اخلوف من  -3
إن (فاخلوف الذي ينتاب الصحفي قد ينتاب املؤسسة القضائية . املنطقة العربية

فيشرتك الطرفان يف اخلوف الذي يؤدي إىل إصدار ) كان هلا بعض االستقاللية
 .أحكام تبدو يف شكلها قانونية بينام تعكس يف مضموهنا حالة مرضية

 يف الدول العربية مؤسسة فاملؤسسة اإلعالمية ):املسؤول املبارش(اخلوف من  -4
حتت وصاية ) موظف(بريوقراطية معقدة حيكمها سلم اهلرم اإلداري إذ يكون كل 

من هو أعىل منه يف املرتبة الوظيفية كأن يكون املحرر حتت إرشاف ) إرشاف(أو 
واحلاصل أن . رئيس القسم الذي يكون بدوره حتت إرشاف مدير حترير وهكذا

ؤول املبارش حتكمه اعتبارات خاصة باملجال الصحفي العالقة بني الصحفي واملس
 . الذي حيدث فيه الكثري من احلراك و التجاذب والتفاوض و النزاع

ًليس مها كبريا ) اجلمهور(فرغم أن : اخلوف من اجلمهور واملحيط اخلارجي عامة -5 ً
غري يف أذهان معظم وسائل اإلعالم العربية، إال أن نمو املجتمع املدين و التنظيامت 

مكانتها و بناء صورهتا  احلكومية واملؤسسات اخلاصة التي تسعى إىل حتقيق
ًوسمعتها أو احلفاظ عليها باإلضافة إىل تطور الوعي الثقايف يشكل ضغطا عىل 

  .الذي قد يميز العمل اإلعالمي يف املنطقة العربية )االسرتخاء(
 أنفسهم، ذلك أن يف أوساط الصحفيني احلرفيني) انعدام التضامن(اخلوف من  -6

جل اجلمعيات الصحفية تفتقر إىل االستقاللية وكثريا ما تكون أداء شكلية حساسة 
  .للجو الرسمي السائد

اخلوف عىل الوظيفة ذاهتا، فالصحفي قد ال يمتلك بدائل كثرية عىل النحو الذي قد  -7
.  ال بد منه"سجن صغري"حيدث يف املجتمعات الغربية، فقد تتحول وظيفته إىل 

فاألمن الوظيفي حمدود و تتحكم فيه اعتبارات ذاتية أو مصلحية وليس الكفاءة 
األحقية يف املؤسسات  وإذا كانت الوظائف و الرتقية تقوم عىل مبدأ. بالرضورة

الغربية عامة فإهنا كثريا ما تقوم عىل مبدأ الرداءة وعالقات الوالء وغريها يف 
  .املنطقة العربية
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متيازات، كالرتقية والسفر وتكوين العالقات، مما يؤثر عىل اال) ضياع(اخلوف عىل  -8
  .الطريقة التي يغطي هبا الصحفي األحداث

 اليومية يف لألحداثويتجىل خوف القائمني عىل الصحافة العربية يف تناوهلم   
 :)1(أشكال عدة هي

الذي يمس أو هيز صورة املؤسسة الرسمية حتى وإن كان احلدث ) احلدث(جتاهل  -1
وقعت بالفعل إما للتعبري عن ) تظاهرة(بعاد عىل مستويات عدة كمثل جتاهل ذو أ

ًفمثال . تذمر يف العالقة مع قضية حمددة أو للتعبري عن تضامن مع قضية خارجية
 يف اجلزائر العاصمة وتم خالهلا إحراق العرشات 1987عندما وقعت أحداث عام 

إال بعد أن شاعت يف وسائل من املؤسسات العامة مل تتناوهلا الصحافة أليام 
  .اإلعالم الفرنسية وخاصة املسموعة واملرئية

التقليل من شأن احلدث، كاحلديث عنه عىل هامش مواضيع تطرح عىل أهنا أكثر  -2
.  اجلريدةأمهية، وكأن يذكر املوضوع مثال يف صفحة داخلية بدل الصفحة األوىل يف

يور جيعل املوضوع أكثر جدية مما  الطونزالأنفإلنرتنت عىل ًفمثال ما يكتب عىل ا
  .يظهر يف وسائل اإلعالم العربية الرسمية حتى عىل مستوى ذكر احلقائق فقط

 تفصيل أيانتقاء جزئيات احلدث التي تدعم التفسري أحادي االجتاه للحدث،  -3
 . احلدث وفق مقاس صانع القرار

دخاله يف خانة ًتشويه احلدث بوصفه بالعرقلة واملساس باألمن العام وأحيانا إ -4
 . العصيان وخمالفة القوانني واألعراف السائدة

ًجوء إىل الصمت وعدم التعليق أمال يف أن لحجب املعلومات عن احلدث وال -5
 ً.تزول السحابة تلقائيا

 
                                                

(1)  Culture of Fear, in http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_fear. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_fear
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وما تزال الصحافة العربية تعاين من بعض املعوقات عىل الرغم من اإلنجازات   
اد الورق ومواد الطباعة واآلالت من اخلارج االعتامد عىل استري: التي حققتها ومنها

ًوإن النقص يف املراسلني لتغطية األحداث اخلارجية يدفع الصحف إىل االعتامد كليا 
عدم توافر دور التوزيع حيول دون انتشار ن أن ًعىل وكاالت األنباء العاملية فضال ع

فية وبني الدول الصحف واملجالت والكتب عىل نطاق واسع يف املناطق النائية والري
العربية نفسها، لذا فأن عدم تقدم الصحافة العربية يف جماالت حرية التعبري وعرض 
القضايا ومناقشتها لتحقيق إمجاع عام بشأهنا منوط بوضع سياسات أكثر ليونة وحرية 
ًمن جانب احلكومات كام يستدعي فهام أكرب لدور املسؤولية االجتامعية من جانب 

 .)1(الصحفيني
ًقد استطاعت األنظمة العربية تسخري الصحافة العربية ولكنها مل تنجح متاما يف ول  

تسخري القارئ العريب، فأرقام توزيع الصحف العربية أدنى من احلد األدنى الذي 
ًحددته اليونسكو وهي من أكثر األرقام انخفاضا يف العامل، وبالكاد جترؤ مؤسسة 

ف عن األرقام احلقيقية لتوزيع الصحف، صحفية أو وزارة إعالم عربية عىل الكش
لكن مستوى الكفاءة والتأهيل ) ًكميا(وعىل الرغم من توسع الكادر الصحفي 

واالختصاص مل يتطور بشكل مواكب لدرجة تعقيد وتشابك األحداث والتطورات أو 
لدرجة ازدياد مستوى التعليم والثقافة يف أوساط اجلمهور وبذلك عجز هذا الكادر 

 نتاج صحفي حيوي ومتطور وجذاب، فمع ترسخ تقاليد اإلعالم السلطوي عن تقديم
هيمنت عىل الساحة الصحفية نامذج من الصحفيني الذين ) إعالم االنفعال والضجيج(

، )2(مل يعد هيمهم اإلبداع الصحفي بل تركزت جهودهم عىل إرضاء السلطة ومتجيدها
ًمتاما كام هي أنظمتها عن التفاعل مع فالصحافة العربية حمدودة القوة إن مل تكن عاجزة 

يتحقق ن أن  قدر من التفاعل يمكأياملستقبل، كام إهنا ستكون عاجزة عن توجيه 

                                                
)1 (248املدخل يف االتصال اجلامهريي، مصدر سابق، ص : عصام سليامن املوسى. 
)2 (45-44اإلعالم العريب عىل أبواب القرن، مصدر سابق، ص: أديب خضور. 
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إذ أوجدت أنظمة التبعية الرشوط كافة لتكون صحافتها تابعة ومنفعلة .. لصاحلها
وليست فاعلة ومثلام أحجمت األنظمة العربية عن أجراء مراجعة جدية نقدية بعد 

 ترفض الصحافة العربية وباملنطق نفسه اإلقدام عىل عملية مراجعة نقدية 1967مة هزي
التي تدرك عزلة (بعض األنظمة العربية ن أن ًللحالة التي وصلت إليها فضال ع

تندفع باجتاه إصدار صحف يف اخلارج وتبقي صحفها املحلية عىل وضعها ) صحافتها
ًصوتا مدويا مؤكدا إهنا ال تعاين من أية أزمة ًالراهن، إذ ترفع الصحافة العربية عموما  ً ً

وان احلياة أثبتت صحة هنجها وممارستها وتوحي بان اخللل ال يكمن فيها بل بالشعب 
 . )1(متجاهلة إن مشكلة الصحافة العربية حتلها السياسة وليس التكنولوجيا والظروف،

بارية وتنوع املضمون ًومن اجلدير بالذكر إن تقدما قد حصل يف جمال التغطية اإلخ  
الفكري للمواد غري اإلخبارية ويف جمال تبويب الصحف وإخراجها ويف جممل الفن 

ومن ، )2(ًالصحفي املستخدم فيها وربام يف حاالت نادرة جدا يف أرقام توزيعها
 العقدين األخريين من القرن أثناءاألنصاف التأكيد إن معظم الدول العربية قد شهدت 

اضحة يف جمال العمل اإلعالمي بالرغم من بعض الصعوبات العرشين قفزة و
واملشكالت، فالصحافة العربية تقدمت يف جوانب كثرية سواء من حيث التحرير أو 
استخدام التقنيات املتقدمة يف الطباعة أو ازدياد توزيعها وأصبح هلا حضور يف احلياة 

 مالمح اإلعالم العريب بصورة  فقد تبلورت،)3(الثقافية وجماالت احلياة اليومية األخرى
أفضل يف الربع األخري من القرن العرشين وذلك عن طريق حتديث أساليب العمل 
ومراكمة اخلربات اإلعالمية والصحفية ملعظم الدول العربية، إذ أضاءت التجارب 
اإلعالمية جوانب مهمة يف احلياة الداخلية لإلنسان العريب من خالل تلقيه املعارف 

ات عرب وسائل اإلعالم، فأصبحت معظم الدول العربية تفاخر بصحافتها واملعلوم

                                                
)1 (118-117اإلعالم العريب عىل أبواب القرن، مصدر سابق، ص : ب خضورأدي. 
)2 (109املصدر نفسه، ص. 
)3 (244اإلعالم الدويل والعريب، مصدر سابق، ص : ياس خضري البيايت. 
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 وقد انعكس الواقع السيايس الذي تعيشه الدول .وإعالمها ملا راكمته من خربة وتطور
العربية عىل ملكية الصحف وأدائها يف تقديم األخبار، إذ إن اختالف النظم العربية 

ه نوعني من الصحافة، فهناك الصحافة السياسية من مجهورية إىل ملكية قد نجم عن
الرسمية التي تصدر يف بعض الدول عن املؤسسات العامة أو احلزبية وهناك الصحافة 
اخلاصة التي تعود ملكيتها إىل القطاع اخلاص الذي يتوىل أصدراها وتوزيعها ضمن 
أطر قوانني الرقابة واملطبوعات والنرش، وبسبب ارتباط الصحف العربية اخلاصة 

احلكومات عن طريق القوانني واألنظمة فان احلرية املتاحة للتعبري عن الرأي تتفاوت ب
 .)1(من قطر إىل آخر

ومن أهم اخلصائص التي تتصف هبا الصحافة العربية الدولية وجود ارتباط قوي   
بني السياسة والصحافة يف كل دولة عربية، إذ يعزى ذلك إىل خطورة الوظيفة السياسية 

ا الصحافة العربية، إذ باتت الصحف العربية ومنها الصحف العربية الدولية التي تؤدهي
وسيلة لتحقيق أهداف صانعي القرار السيايس وبالتايل فان هوية تلك الصحف إنام 

، كام إن أبرز االجتاهات العامة لسياسات )2(تعكس مواقف النخبة احلاكمة وقراراهتا
ل احلكومات مسؤولية كبرية يف قطاع اإلعالم حتم: الصحافة العربية الدولية تتمثل يف

املؤسسة الوحيدة القادرة عىل  - ًبصورة عامة والصحافة بشكل خاص انطالقا من أهنا
إنشاء وتشغيل مرافق االتصال وكذا احلال بالنسبة للملكية اخلاصة فان سيطرة 

 ممارسات ًاحلكومة ال تكون بعيدة إال يف حاالت حمدودة جدا، يف حني تسود املركزية
بة للتوزيع اجلغرايف أو اإلداري واالهتامم الزائد الصحف يف الدول العربية سواء بالنس

كذلك بالنشاط السيايس والدعائي املوجه والرتفيهي عىل حساب وظائف اإلعالم 
ًاألخرى فضال عن االعتامد عىل املنتجات اإلعالمية اخلارجية لسد النقص يف اإلنتاج 

                                                
)1 (246مصدر سابق، ص : عصام سليامن املوسى. 
)2 (3 العدد دراسات يف اإلعالم العريب، السلسلة اإلعالمية،: حممد مصاحلة ،)مركز : بغداد

.124، ص )1984التوثيق اإلعالمي لدول اخلليج العريب،  
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 ،)1(ذا عىل التلفاز وحده بل يمتد إىل الصحافة ووكاالت األنباء والسيناماملحيل وال ينطبق ه
سيادة نمط : عواطف عبد الرمحن ميزات النظام اإلعالمي العريب ومنها. بينام توضح د

امللكية احلكومية جلميع وسائل اإلعالم املرئي واملسموع إال إن اخلريطة الصحفية يف 
صحف املستقلة والصحف احلزبية العديدة التي تعتمد العامل العريب ال ختلو من بعض ال

، ..مارات العربيةلبنان ومرص وتونس واإل: يف متويلها عىل املوارد الفردية واحلزبية مثل
أما فيام يتعلق بالقوانني املنظمة للعمل اإلعالمي فاحلكومات العربية حتتكر احلق يف 

 الطباعة والنرش مما يضع منح الرتاخيص للمؤسسات اإلعالمية كالصحف ومؤسسات
 حتت يدها سلطات كبرية تتمثل يف تعيني رؤساء املؤسسات اإلعالمية ورسم السياسات

بغض النظر عن (اإلعالمية وحتديد امليزانيات، ومجيع أنظمة الدول العربية السياسية 
تفرض الرسية عىل كثري من املعلومات سواء التي تتعلق ) أنظمتها وقوانينها اإلعالمية

باألمن القومي أو اخلاصة باملصالح العليا للدولة أو املحاكامت أو املعلومات التي متس 
احلياة اخلاصة للمواطنني وكل ما يتعلق باالقتصاد الوطني واملنظومة القيمة واألخالقية 

عىل اجلوانب السياسية  السائدة يف الوطن العريب كام تركز السياسات اإلعالمية العربية
تتحرك يف دائرة احلكام وتسليط األضواء عىل أنشطتهم وخطبهم السياسية والدعائية و

وتنقالهتم مما أدى إىل إمهال الوظائف األخرى لإلعالم العريب وعىل األخص التثقيف، 
 اخلطاب الصحفي أسلوبفيام يغلب الطابع الدعائي اإلقناعي االنفعايل التقليدي عىل 

ية التي متيل إىل اإلثارة واملبالغة واملعاجلة ًفضال عن استمرار أنامط الكتابة الصحف
اجلزئية السطحية للقضايا واألحداث يف الوقت الذي تشهد فيه الصحافة نقلة عاملية 
بحيث أصبحت تعتمد عىل املعلومات والتحليل واالستقصاءات واحلوارات املوسعة، 

 أرس وشهدت مرحلة ما بعد االستقالل كذلك سقوط النظام اإلعالمي العريب يف
التبعية اإلعالمية للغرب والتي شملت مصادر األخبار وتكنولوجيا االتصال املطبوع 
ًأو تكنولوجيا األقامر الصناعية واحلواسيب وبنوك املعلومات فضال عن سيادة املركزية 

                                                
)1 (1مدخل يف سياسة اإلعالم العريب واالتصال، ط: جبار عودة العبيدي وهادي حسن عليوي ،

.36-34، ص 1993مكتبة اجليل اجلديد، : صنعاء 
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يف األنشطة اإلعالمية يف الوطن العريب، إذ يرتكز اإلنتاج اإلعالمي يف العواصم فقط مما 
من سكان الوطن العريب، % 80ان وعزلة سكان الريف الذين يشكلون أدى إىل حرم

ًواحتكار احلكومات لصناعة اإلعالم واملعلومات يف الوطن العريب أيضا أدت إىل إعاقة 
نمو تكنولوجيا اتصالية ومعلوماتية قادرة عىل تلبية احلاجات اإلعالمية للجامهري 

املعرفة واالتصال وفقدان اإلعالم العريب العربية وحرمان املواطن العريب من حقوقه يف 
للمصداقية مما أعطى ميزة تنافسية كربى لوسائل اإلعالم الغربية التي احتكرت الساحة 
بوكاالهتا وأقامرها الصناعية وأجهزة الكومبيوتر يف ظل غياب أية مواجهة مجاعية جادة 

 هني لإلعالميني والصحفينيمن جانب اإلعالم العريب مما خلق تأثريات سلبية يف األداء امل
 ،)1(العرب الذين استسلموا للقيود احلكومية إذ أصبحوا أرسى ملا يعرف بالرقابة الذاتية

فالسمة البارزة لإلعالم العريب الراهن هي تبعيته لألنظمة العربية السائدة، إذ إن 
لداخل  اًاالستثناءات يف هذا املجال تعد حاالت حمدودة وهشة جدا ومعظمها خمرتق من

بمعنى إن األنظمة هي التي أوجدهتا أو تساعدها وبالتايل توجهها وترسم مساراهتا 
 .)2(وسياساهتا

 :ويمكن إجياز أهم السامت العامة للصحافة العربية الدولية بام يأيت  
تنوع أشكال امللكية للصحافة العربية من ملكية عامة للصحف وملكية خاصة  -1

 دولة إىل أخرى، إذ توجد يف الدول العربية وملكية خمتلطة ولكنها ختتلف من
ملكية عامة للصحف التي تسيطر عليها الدولة أو احلزب احلاكم كسوريا وليبيا 
وملكية خاصة يف بعضها اآلخر كلبنان واألردن والسعودية واألمارات وملكية 

 .خمتلطة كام هو احلال يف مرص
لألنظمة العربية بغض ) ًلقة أحياناشبه املط(ًتتميز الصحافة العربية عموما بتبعيتها  -2

                                                
)1 (1اإلعالم العريب وقضايا العوملة، ط: عواطف عبد الرمحن )العريب للنرش والتوزيع، : القاهرة

.63-59، ص)1999 
)2 (42اإلعالم العريب عىل أبواب القرن، مصدر سابق، ص: أديب خضور. 
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النظر عن شكل امللكية املتبعة، إذ ال يقلل من هذه احلقيقة متتع الصحف يف بعض 
كام ) التعددية السياسية(األوقات ويف بعض الدول بقدر من االستقاللية واحلرية 

 .ال يلغي هذه احلقيقة استثناءات هشة ومؤقتة وبعضها خمرتق
صحافة العربية تتلخص يف خدمة األنظمة العربية وحتى إن املهمة الرئيسة لل -3

 .الصحف العربية احلزبية أو اخلاصة فأهنا تعمل ضمن اإلطار العام للنظام السائد

ترى األنظمة العربية إن الصحافة جمرد جهاز تابع هلا وان وظيفته األساسية تتمثل  -4
 .يف تعبئة اجلامهري وجتنيده لاللتفاف حول النظام ودعمه

سيام للصحافة العربية ال) ويرطباعة، تنضيد، تص(فاع مستوى القاعدة التقنية ارت -5
 .الصحف التي تعود ملكيتها إىل الدولة

نها من االستمرارية، فمصدر هذه  -6 متتع الصحافة العربية بقدر من القوة املادية مكّ
 .القوة هو الدولة التي متتلك الصحف سواء كانت بطريقة مبارشة أو غري مبارشة

ازداد الطابع "قرتاب الصحف العربية أكثر من مفهوم الصحيفة العرصية، إذ ا -7
اإلخباري هلذه الصحف، وأزداد عدد صفحاهتا، وتم تنظيم عمل التحرير فيها 

 ظهرت األقسام املختلفة يف التحرير وحتقق قدر من االختصاص. بطريقة أكثر عرصية
 .حريريف النشاط الصحفي كام تطورت أساليب اإلخراج والت

ًشهد املالك الصحفي تطورا كميا ونوعيا الفتا -8 ً ً ً. 

ًظهر مفهوم املنظومة الصحفية العامة املتكاملة التي تضم عددا من املنظومات  -9
أو املوضوع أو اجلمهور ) الصحافة املحلية(الصحفية الفرعية عىل أساس املكان 

يومية،  (أو الدورية) الصحافة املتخصصة أو العامة(املستهدف أو املستوى 
 .)..أسبوعية، شهرية،

 الرسمي واخلاص يف الصحافة العربية وحتول عالنظهرت القوة االقتصادية لإل -10
 .إىل مصدر رئيس للدخل

تصبح صحافة مجاهريية وبقيت إىل حد كبري ن أن عجزت الصحافة العربية م -11
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، ًصحافة نخبوية، تتوجه أساسا إىل النخبة املتمركزة يف العاصمة واملدن الكربى
فلم تتحول قراءة الصحف إىل عادة يومية وبقيت أرقام توزيع الصحافة املركزية 

 .دون احلد األدنى الذي حددته اليونسكو

تنوع الترشيعات الصحفية يف الدول العربية إال إن األساس الذي تقوم عليه  -12
مجيعها هو وضع الصحافة يف خدمة النظام، ناهيك عن تطور الرقابة الذاتية التي 

ح يامرسها الصحفي لتبقى الصحافة ضمن احلدود املرسومة هلا، لذلك فأن أصب
القطرية التي قد : أبرز مالمح اخلطاب الصحفي العريب هناية القرن العرشين هو

تصل إىل الطائفية والعشائرية، إذ يتميز اخلطاب الصحفي بقطريته، فهو خطاب 
ًلبا ما يفتقر إىل البعد القومي منهمك يف خدمة املصالح اآلنية واجلزئية لألنظمة وغا

وكذلك ) ينعزل عن العرص(ًويفتقر أيضا إىل املدى اإلنساين ) يكرس التجزئة(
التبعية للسلطة مما أدى إىل وجود نص أحادي الرؤية واالجتاه بالرغم من اختالف 

فأبتعد اخلطاب الصحفي .. املضمون االجتامعي واأليديولوجي من نظام إىل آخر
ًفضال عن العزلة اجلامهريية، إذ .. لواقع واهنمك يف تكوين وعي زائفالعريب عن ا

إن صحافة معظم األنظمة العربية ال تضع اجلمهور املتلقي عىل قائمة اهتامماهتا 
وتنظر إليه كمستهلك وليس كمشارك، فهي معنية بإرضاء السلطة وليس 

  . )1(باالستجابة حلاجات اجلمهور

  
 

                                                
)1 (59 - 58مصدر سابق، ص : هديل فوزي جاسم الداخيل. 
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 عن طريق ،1970الصحافة االلكرتونية عرفت يف منتصف عام ن أن عىل الرغم م  
َّ أن هذا املجال مل يلق االهتامم املطلوب من الباحثني إال) الفديوتكست(استخدام تقنية 

، وجاء ظهور الصحافة االلكرتونية يف شكلها احلديث استجابة 1980ال بحلول عام إ
ي شهدهتا بيئة االتصال اجلامهريي بظهور شبكة االنرتنت التي عرفت يف للتغريات الت

، وبام ترتب عىل هذه الشبكة من استخدامات 1969ة عام مريكيالواليات املتحدة األ
ًيف معطيات الوسائل التقليدية وبخاصة الصحافة املطبوعة مهنيا  إعالمية ضخمة أثرت

نرتنت يف فرتات ازدهارها التي بدأت يف ًواقتصاديا خاصة بعد أن استطاعت شبكة اال
النصف الثاين من العقد املايض، أن تؤسس لنفسها قاعدة كبرية من مجاهري اجليل 

 للصحافة االلكرتونية يف الوطن العريب األوىلوعندما نتحدث عن البدايات . )1(اجلديد
 الفني مريكياألالتي جاء هبا الباحث ) املوجات الثالث(والعامل البد لنا من ذكر نظرية 

 افرتاض مرور العامل بثالث موجات من الثورات إىلتوفلر، إذ تذهب هذه النظرية 
، مع ظهور جتارب أولية للنرش )1992- 1982 (األعوام بني األوىلالتقنية ظهرت املوجة 

                                                
)1 (فن التحرير الصحفي للوسائل املطبوعة وااللكرتونية، : ليىل عبد املجيد و حممود علم الدين. د

.349، ص 2008لقاهرة، دار السحاب للنرش والتوزيع، ا 
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 األعوامااللكرتوين الشبكي من نوع الفيديو تكس، أما املوجة الثانية التي ظهرت بني 
 املختلفة وتوسع بإمكانياهتا فهي التي رافقت ظهور شبكة الويب )2001- 1993(

استخدام الوسائط املتعددة فيها والربيد االلكرتوين، فيام جعلت املوجة الثالثة التي 
تقنية املعلومات بؤرة حيوية ترتكز )  حتى الوقت احلارض2001 (األعوامظهرت بني 

ًاملعلومات تغيريا جوهريا يف طبيعة فيها أغلب التغريات احلاسمة، إذ أحدثت تقنية  ً
 املعارص، بعد أن منحته فرصة مجع كم هائل من اإلنسان املعرفية التي يامرسها اآلليات

 عنارصها األولية، وإعادة تشكيل مادهتا إىلالبيانات يف بيئة رقمية توفر له حتليلها 
 .)1(بالطريقة التي يريد مع فرصة زج الوسائط املتعددة

الصحافة االلكرتونية يف العامل بنرش الصحف املطبوعة عىل شبكة وقد ظهرت   
، عندما نرشت صحيفة شيكاغو تريبيون طبعتها عىل شبكة 1992االنرتنت بداية عام 

ومل يزد هذا الظهور عن توفري . االنرتنت مع نسختها التي سميت شيكاغو اون الين
تخدمي احلواسيب يف املنازل  مسإىلمنفذ من منافذ توزيع اخلدمة الصحفية وتوصيلها 

واملؤسسات املختلفة ويعترب ما هو منشور عىل هذه املواقع نسخة الكرتونية من 
 عالنًالصحيفة األصلية حتمل حمتواها وال تزيد عن كوهنا منفذا للتوزيع، أو وسيلة لإل

  شكل آخر من أشكال العملية الصحفيةإىل ولذلك كان االنتقال .عن الصحيفة املطبوعة
هو تصميم مواقع خاصة عىل شبكة االنرتنت تقدم اخلدمة الصحفية ملستخدمي و

الشبكة بام يتفق مع خصائص استخدام الشبكة والتعامل معها وهو صحافة الشبكات 
 ويفضل الباحثون تسميتها بصحافة .أو ما أتفق عىل تسميته بالصحافة االلكرتونية
التي تقدم اخلدمة الصحفية من خالل ًالشبكات متييزا هلا عن الصحافة االلكرتونية 

وكانت صحيفة الواشنطن . )2(ًالتلفزيون مثال ويطلق عليها الصحافة التلفزيونية

                                                
)1 ( حسن مظفر الزرو)ي وفضاء الواقع، بريوت، عالم املشهد اإل-ثورة الصورة ): وآخرون

.127، ص2008مركز دراسات الوحدة العربية،  
)2 (185 -  184، ص 2011 الدويل، القاهرة، عامل الكتب، عالماإل: فؤادة عبد املنعم البكري. د. 
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، ولقد كلف 1994 موقع إخباري الكرتوين عام بإطالقة أول من قام مريكيبوست األ
تنفيذه آنذاك عرشات من ماليني الدوالرات قامت خالله الصحيفة بنرش العديد من 

عاهتا من خالل شبكة االنرتنت مقابل بدل شهري ال يتجاوز عرشة دوالرات موضو
ًللفرد ويتضمن نرشة تعدها الصحيفة ويعاد حتديثها فوريا يف كل مرة تتغري فيها 

ات ولقد أطلق عىل هذا النوع من إعالن مع وجود مراجع وثائقية وتارخيية واألحداث
داية ظهور الصحف االلكرتونية التي وكانت هذه هي ب) احلرب الرقمي(النرش مصطلح 
 لظهور اإلعالم متعدد الوسائط عن طريق الربط بني تقنيات األوىلكانت الرشارة 

الكومبيوتر وبني تقنيات املعلومات وهو ما ترتب عليه التنامي الواسع للشبكة واتساع 
 .)1(حجم املستخدمني

بدأت دور النرش  تصالومع تطور املعلومات وتزايد مكانة االنرتنت يف عامل اال  
واملؤسسات الصحفية تسعى لتدشن لنفسها مواقع غري تقليدية يف الصدور واالنتشار 

فمثلام حدث . عىل االنرتنت، حدودها الفضاء الرحب ال البقعة اجلغرافية املحدودة
عىل املستوى العاملي من والدة مواقع إخبارية إلكرتونية، متخضت املنطقة العربية عدة 

إخبارية الكرتونية بعضها تصنع اخلرب وتلك تكتفي بإعادة تصديره بعد التقاطه مواقع 
 وأخرى تقوم بدور مكمل للدور ،من الوكاالت وشبكات التليفزيون واإلذاعة

 التي ال أيًالرئييس للمحطات املتلفزة واجلرائد املطبوعة وتلك التي تستقل بذاهتا كليا، 
 فمنذ .ا امتداد أو أصل يف الصحافة التقليديةتصدر إال عىل االنرتنت وال يوجد هل

 1995أيلول  9منتصف التسعينات بدأت الصحف العربية تقتفي هذا الطريق، ففي 
توافرت الصحيفة اليومية العربية االلكرتونية ألول مرة عرب شبكة االنرتنت، وهي 

وافرت وكانت الصحيفة العربية الثانية التي ت. صحيفة الرشق األوسط عىل شكل صور
عىل االنرتنت هي صحيفة النهار اللبنانية التي أصدرت طبعة الكرتونية يومية خاصة 

 ثم تلتها جريدة احلياة والتي صدرت يف 1996ًبالشبكة ابتدءا من األول من فرباير 

                                                
)1 (350مصدر سابق، ص : حممود علم الدين. ليىل عبد املجيد و د. د. 
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وانضمت الصحافة . )1( وجريدة السفري يف هناية العام نفسه1996األول من يونيو عام 
 حينام وضعت مؤسسة دار التحرير 1997 شباط عام 16 لركب يف اإىلاملرصية بعد ذلك 

ًللطباعة والنرش نسخا الكرتونية من صحف اجلمهورية واملساء واجلازيت ومرص اليوم 
تلتها جريدة الشعب حيث صدرت نسختها االلكرتونية منذ أول أكتوبر، ثم مؤسسة 

ة السياسة الدولية  وجمل،1998 ويكيل يف متوز األهرام التي بدأت بصحف األهرام
 اللغة االنجليزية ثم النسخة االلكرتونية جلريدة األهرام الصباحية التي إىلمرتمجة 

 .)2( 1998 أيلول 5بدأت يف 
ولو حاولنا وضع تعريف حمدد للصحافة االلكرتونية فيمكننا القول أهنا نوع من   

 املعلومات واالتصاالتاالتصال بني البرش يتم عرب الفضاء االلكرتوين االنرتنت وشبكات 
 إليهاًمضافا   تستخدم فيه فنون واليات ومهارات العمل يف الصحافة املطبوعةاألخرى

 كوسيط أو مهارات وآليات تقنيات املعلومات التي تناسب استخدام الفضاء االلكرتوين
وسيلة اتصال بام يف ذلك استخدام النص والصوت والصورة واملستويات املختلفة من 

 مع املتلقي الستقصاء األنباء اآلنية وغري اآلنية ومعاجلتها وحتليلها ونرشها عىل التفاعل
 التواجد خرية وقد تزايد يف السنوات األ.)3(اجلامهري عرب الفضاء االلكرتوين برسعة

اإلعالمي العريب عىل الشبكة املعلوماتية، فالعديد من الصحف العربية سواء كانت 
 مواقع عىل شبكة االنرتنت، بل ظهرت صحف حكومية أو معارضة أصبح هلا

 .الكرتونية عىل االنرتنت ويتم حتديثها عىل مدار الساعة دون وجود نسخ مطبوعة منها
ن ضعف عائدات السوق هي من ابرز التحديات التي تواجه الصحافة العربية عىل أ إال

 مؤهلني عدم وجود صحفيني أن شبكة االنرتنت، سواء من القراء أو املعلنني، كام
 عدم وضوح مستقبل النرش عرب االنرتنت إىل إضافة حترير الطبعات اإللكرتونية، إلدارة

                                                
)1 (8 - 6، ص 2000القاهرة، العريب للنرش والتوزيع،: الصحافة واالنرتنت: السيد بخيت.د. 
)2 (215- 214مصدر سابق، ص : حممد سيد حممد.د. 
)3 (11، ص 2011نرش والتوزيع، الصحافة االلكرتونية، عامن، دار أسامة لل: زيد منري سليامن. 
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 أمهية الصحف االلكرتونية أن إال .يف ظل عدم وجود قاعدة مستخدمني مجاهريية واسعة
العربية عرب االنرتنت تبقى أساسية رغم املعوقات الكتساب اخلربة، وحتجيم املنافسة 

يل خاصية التفاعل مع القراء التي تعد أهم مميزات خدمات شبكة اخلارجية، وتفع
 .)1(االنرتنت

ويأيت تزايد انتشار الصحف العربية االلكرتونية يف وقت تواجه فيه الصحافة   
 تراجع ، قلة عوائد التوزيع، ارتفاع تكلفة إصدار الصحف:املطبوعة عدة حتديات منها

ليات صحفية سابقة أصبح من املحتم الدخل اإلعالمي، وجود جيل قديم تشبع بآ
االلكرتونية  لكن عىل الرغم من التزايد يف انتشار الصحف العربية .والرضوري تطويرها

 ظاهرة منطقة الوطن العريب مل حتظ بالسعة التي جتعل من الصحافة اإللكرتونية أن إال
 الشاملة وأحتى مع وجود العديد من املواقع اإللكرتونية الصحفية  ملموسة ومؤثرة،

 ومواقع شاملة …)حميط(، )اين(، )مكتوب(، )بالنيت اربيا(، )اربيا اون الين(مثل 
 سوء البنية التحتية لالتصاالت يف اغلب إىلً ويعود ذلك أساسا .)2(أخرىمتخصصة 

لكن ذلك ال . الدول العربية، وبطء عملية التنمية وسوء اإلدارة التقنية بشكل عام
 بنمطيتها، حيث أسست معظم اآلن الكرتونية عربية يلغي حقيقة وجود صحافة

الصحف العربية اليومية واألسبوعية مواقع هلا عىل الشبكة، وفيها مواقع ذات أمهية 
. )3()البيان، األهرام، احلياة، االحتاد، النهار(معلوماتية شاملة مثل مواقع الصحف 

 التي أي) نية البحتةالصحف االلكرتو( يوجد العديد من الصحف الالورقية ًوأيضا 
 جملة بص وطل، جريدة ،جريدة إيالف ،جريدة املراسل(ليس هلا طبعات ورقية مثل 

مرص للمعلومات، جريدة العرب االلكرتونية، صحيفة العرص االلكرتونية وصحيفة 

                                                
)1 (27ص سابق، مصدر : زيد منري سليامن. 
)2 (14مصدر سابق، ص: اسامة حممود رشيف. 
)3 (دراسة  -تدفق األخبار واملواد اإلخبارية عرب الصحافة العربية : نوح عز الدين عبد الرزاق

.193، ص  2004طروحة دكتوراه غري منشورة ، جامعة بغداد ، أحتليلية للصحف ،  
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 أول جريدة إلكرتونية أنومن اجلدير بالذكر . )1(وغريها من الصحف) ونالين أشباب 
وقد بدأت يف ) املراسل:(داد مادهتا خصيصا للنرش االلكرتوين هيعربية مرصية تم إع

 يف العراق فقد تأخر ظهور الصحف أما .)2(1997 أيلول 12ًالصدور أسبوعيا منذ 
 دخول خدمة االنرتنت فيه فقد تم لتأخر وذلك 2003 بعد عام إالااللكرتونية ومل تظهر 

ّتشغيل خدمة شبكة االنرتنت ألول مرة يف  ّ1911999 يف بعض املؤسسات احلكومية؛ ّ
ّ كأول 2212000ثم تأسست الرشكة العامة خلدمات الشبكة الدولية للمعلومات يف 

ٍجمهز خلدمة اإلنرتنت يف العراق مرتبطة بوزارة النقل واملواصالت، ويف  ِّ2772000 
َّقدمت أول ّأما أهم املراكز التي . ّتم افتتاح أول خدمة عامة لشبكة اإلنرتنت للمواطنني

 : )3(اخلدمات العامة للمواطنني يف بغداد فكانت
 .شارع السعدون) 1(مركز •
 .السكَك) 2(مركز •
 .حي العدل) 3(مركز •
 .نقابة املهندسني) 4(مركز •
 .اجلامعة التكنولوجية) 8(مركز •
َالقشلة) 11(مركز • ْ ُ. 
َّباب املعظم) 12(مركز • َُ. 
 .نادي الصيد) 22(مركز •
 .فندق الرشيد) 23(مركز •

                                                
)1 (دور الصحافة املرصية االلكرتونية يف التثقيف السيايس للمراهقني: وليد عبد الفتاح النجار :

دراسة تطبيقية، رسالة دكتوراه غري منشورة،جامعة عني شمس، معهد الدراسات العليا 
.815، ص 2007للطفولة،  

)2 (215- 214حممد سيد حممد،مصدر سابق، ص .د. 
)3 (استخدامات االنرتنت يف وسائل اإلعالم العراقية، رسالة ماجستري : م طارش سيفعبد احلكي

.112 -111ص  ،2002قدمت إىل كلية اإلعالم بجامعة بغداد عام ) غري منشورة( 
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 .فندق فلسطني الدويل) 24(كزمر •
 .معرض بغداد الدويل) 26(مركز •
 .ّنادي العلوية) 27(مركز •
 .ّالصاحلية) 28(مركز •

لقد اعتمدت أغلب الصحف الورقية عىل التقنيات احلديثة يف جتاوز املشكالت   
 وذلك من خالل إنشاء وتصميم مواقع ،التي كانت تعترب من مشاكل التوزيع والرقابة

 ذلك استخدام النرش االلكرتوين يف جمال اإلعالم إىل االنرتنت أضيف هلا عىل شبكة
 وهذا ما فتح الباب أمام معرفة األساليب والطرق ،وبخاصة يف الصحافة االلكرتونية

املتنوعة يف اإلخراج الفني للمواقع الصحفية العربية التي تعنى بمجال الصحافة 
 جانب وسائل اإلعالم إىلنافسة يف ما بينها االلكرتونية ليكون هلا البعد يف التنوع وامل

وتعتمد هذه الصحف يف بثها للامدة الصحفية عىل تقنيات عدة متفاوتة .)1(األخرى
 مستوى إىلوخمتلفة، ولكن أيا من هذه التقنيات املستخدمة مل يرفع بالصحافة العربية 

 لبحث واالسرتجاعالصحيفة االلكرتونية املتكاملة عىل الرغم من توافر عدد من أنظمة ا
  .)2(املتوافقة مع اللغة العربية

 أجريتما مضمون الصحف اإللكرتونية العربية فتشري بعض الدراسات التي أ  
 : )3( املضامني اآلتيةإىلعىل تلك الصحف 

تركز مواقع الصحف االلكرتونية العربية عىل شبكة االنرتنت عىل املضامني اإلعالمية  -1
عىل حساب املضامني اإلعالمية اخلفيفة ) ادية والعسكريةالسياسية واالقتص(اجلادة 

                                                
)1 (تساؤالت عن اإلعالم اجلديد واالنرتنت يف كتاب العرب وثورة املعلومات، : مجال الزرن

.112-111، ص 2005بية،بريوت، مركز دراسات الوحدة العر 
)2 (8مصدر سابق، ص : السيد بخيت. 
)3 (مكتبة الفالح الكويت االلكرتونية ، الصحافة -االنرتنت واإلعالم : حسني حممد نرص . د ، 

 .169 -168 ، ص 2003 ،للنرش والتوزيع
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 وحترص هذه املواقع عىل إعطاء أولوية .)الرياضة والفن واحلوادث والتسلية(مثل 
 واملوضوعات األخبارلألخبار واملوضوعات السياسية يف املقام األول تليها 

عة الصحف  ويتفق هذا االهتامم مع طبي.االقتصادية ثم املوضوعات االجتامعية
العربية الورقية التي يغلب عليها الطابع السيايس كام يتفق مع السياسات التحريرية 

  .هلذه الصحف وطبيعة هذه املواقع باعتبارها امتداد للصحيفة املطبوعة وانعكاس هلا
 تغلب الطبيعة املحلية عىل املضامني اخلربية املعروضة عىل موقع الصحف االلكرتونية -2

 حترص الصحف االلكرتونية العربية عىل تأكيد الطابع اإلطارهذا  ويف .العربية
 املحلية التي تقع داخل الدولة التي تصدر األحداثالقطري هلا والرتكيز عىل 

 أساسية القارئ القطري يف اخلارج بصفة إىلمنها، وذلك عىل اعتبار أهنا توجه 
دولة بشكل كايف من  القراء العرب الذين ال حيصلون عىل أخبار الإىلباإلضافة 
 وعىل هذا . التقليدية ومواقع الصحف العربية واألجنبية األخرىعالموسائل اإل
 تتميز مواقع الصحف العربية عىل شبكة االنرتنت بأهنا ذات طبيعة حملية األساس

ًو ال تويل الشؤون الدولية اهتامما كبريا وتكاد تقرص املضامني الدولية التي تضعها 
 . واإلنسانية العلمية األخبار اخلفيفة والطريفة وبعض األخبار عىل مواقعها عىل

 حد كبري اهتامم مواقع الصحف العربية عىل االنرتنت بمضامني التسلية إىليتضاءل  -3
واخلدمات، حيث تكاد ختتفي من هذه املواقع مضامني التسلية مثل أبواب احلظ 

 .وغريها والكلامت املتقاطعة

ونية يف الوطن العريب بأهنا حتمل سلبيات واجيابيات ومن وتتميز الصحافة االلكرت  
  :)1(يأيت سلبيات الصحافة االلكرتونية يف الوطن العريب نجد ما

احلاجة للرسعة يف األخبار االلكرتونية جتعل الرسعة سالح ذو حدين، قد حتمل  -1
 . الفشل واخلسارةإىل النجاح وقد تدفعها إىلاملؤسسة الصحفية 

 .قابةعدم خضوعها للر -2
                                                

)1 (20، ص 2011الصحافة االلكرتونية، عامن، دار أسامة للنرش والتوزيع، : زيد منري سليامن. 
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 .عدم القدرة عىل التأكد من صحة املعلومات -3
 .كرس بعض املحرمات والقيم االجتامعية وزيادة إمكانية التزوير -4
 . اجليل اجلديدإنشاءتدخل الصحافة االلكرتونية يف  -5
 .يات التقنية يف بعض الدول الناميةمكانعدم توفر اإل -6
 .جتامعيةًأثرت الصحافة االلكرتونية سلبا عىل احلياة األرسية واال -7
مؤسسات الصحافة االلكرتونية عملت عىل تناقص يف عدد املواد البرشية يف  -8

 .املؤسسة اإلعالمية
أما اجيابيات الصحافة االلكرتونية يف الوطن العريب فتتمثل يف دور هذا النوع من   

 :)1(الصحافة يف تعزيز الديمقراطية عن طريق ما يأيت
 والكاتب وإمكانية قبول التعليق والنقد إمكانية التواصل املبارش بني القارئ -1

 .والتعديل بني الطرفني، يعطي مساحة أكرب للقارئ يف املشاركة يف صنع القرار
إعطاء املساحة األكرب للشباب والشابات بإبداء آرائهم سواء بالتعليق أو النقد أو  -2

ار هذه الكتابة، مهام كثر عددهم دون التقيد بالنوع والكم من الكتابة، وعدم اقتص
 .الفئة عىل نوع معني من القراء والكتاب

خلق املجتمعات املتجانسة عمل عىل خلق ديمقراطية متجانسة حملية عربية ودولية  -3
 .بأقل تكاليف وأرسع وقت

احتواء املواقع االلكرتونية اخلربية عىل استطالعات للرأي واستفتاءات بشكل  -4
مي والثقايف من متابعة وتفسري مستمر، متكن املواطن مهام اختلف مستواه التعلي

  . اليوميةاألحداث
 الصحافة االلكرتونية العربية عىل الشبكة هي بداية مرشوع يف أنوالواقع يقر   

وال يمكن للصحافة العربية املوجودة عىل شبكة ، بالتواجد يف الشبكةاألوىلأطواره 
                                                

)1 (20مصدر سابق، ص : زيد منري سليامن. 
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نرتنت للحد الذي االنرتنت أن تزدهر ما مل حتقق أبسط الرشوط التي تكفل انتشار اإل
جيعل الدور الصحفية يأملون بسوق واعد، غري أن الوضع الراهن يعكس صعوبة 
للوصول إىل أهم متطلبات االتصال بالشبكة التي تتلخص يف خط هاتف وجهاز 

 األسباب وهي مؤرش عىل ضعف تبني التقنية يف املجتمعات العربية لعدد من ،حاسوب
 باإلضافةة االتصاالت وارتفاع نسبة األمية التقنية أمهها ضعف البنية األساسية لشبك

يكون هذا ن أن  ومن جهة ثانية ال يمك.)1( تواضع دخل الفرد العريب هذا من جهةإىل
هو حال مواقع الصحف العربية وننتظر ازدياد أعداد املستخدمني العرب لكي تبدأ 

رغب املستخدمون  فقد ال ي، من النرش االلكرتويناألرباحالدور الصحفية من حصد 
 وهنا تتضح رضورة حتول الصحف ،قراءة الصحف االلكرتونية بشكلها احلايل

ية خدماتية شاملة مهيأة للتنافس يف العامل االفرتايض إعالم بوابات إىلااللكرتونية 
ًتتمتع بحرية يف طرح القضايا بعيدا عن القيود البريوقراطية والرقابة التقليدية بشتى 

 ومن جهة ثالثة منافسة .نى هذا عدم مراعاة ثوابتنا الدينية والوطنيةأنواعها وليس مع
 جمانية إخباريةية الذين أسسوا مواقع عالم من خارج املؤسسات اإلاألخبارمصادر 

خدماهتا ال تنحرص يف تقديم آخر األنباء ع أن  وما يميز هذه املواق.وبوابات أخرى
 كام.ساخنة وأقسام للتسويق االلكرتوينوعىل مدار الساعة بل تقديم منتديات نقاشية 

 واألجنبيةهناك عددا من البوابات تعاقد مع كربيات الصحف واملجالت العربية أن 
 األنباء اعتامدها عىل وكاالت إىللرشاء مقاالت ومواضيع إلعادة نرشها إضافة 

 .)2(املعروفة وشبكة املراسلني اخلاصة هبا
 

                                                
)1 (دراسة مسحية -اقع مستقبل الصحف اليومية عىل شبكة االنرتنت و: فايز بن عبد اهللا الشهري 

شاملة عىل رؤساء حترير الصحف السعودية ذات الطبعات االلكرتونية، بحث مقدم لندوة 
، 2003بل، الرياض، جامعة امللك سعود، سامت الواقع واجتاهات املستق:  السعوديعالماإل

.15-13ص  
)2 (228مصدر سابق، ص : حممد سيد حممد. د. 
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ً أربعة أنواع وفقا للغة االنرتنت إىلعربية ويمكن تقسيم الصحف االلكرتونية ال  
 : )1(املستخدمة كام يأيت

حيث يقترص األمر يف : )النص املحمول( الصحف التي تستخدم نمط الصورة  -1
بعض الصحف خاصة التي تقدم مادهتا بنمط الصورة عىل جمموعة من اخلدمات 

وىل وأهم اإلخبارية منقولة عن الصحيفة الورقية مثل أهم أخبار الصفحة األ
 بعض األخبار الرياضية والفنية إىلاألخبار املحلية وأهم األخبار العاملية باإلضافة 

 وبالتايل فان الصحيفة االلكرتونية ال تتضمن كل املادة التي حتتوهيا .واالقتصادية
ة أن  االنرتنت يتيح للصحف االلكرتونيإىل اخلروج أنالصحيفة الورقية رغم 

 ً. أيضاإليهااملواد املنشورة يف الصحيفة الورقية بل واإلضافة تنرش عىل الشبكة كل 
وتضم هذه الفئة كل الصحف العربية ): النص الفائق(الصحف التي تستخدم لغة  -2

االلكرتونية الناطقة باللغتني االنكليزية والفرنسية لسهولة تقديمها هبذه اللغة ومن 
يل نيوز البحرينية و أمثلتها صحف الوطن واملجاهد اجلزائريتني وجولف دي

االجييبشان جازيت املرصية وجوردون تايمز األردنية وكويت تايمز الكويتية 
  .ودييل ستار اللبنانية

باللغة العربية مثل ) النص الفائق(الصحف العربية االلكرتونية التي تستخدم لغة  -3
 ماألهراالبيان اإلماراتية والرياض السعودية والراية القطرية وجمموعة صحف 

وصحف دار التحرير وصحف أخبار اليوم املرصية واأليام البحرينية والنهار 
 ويتيح استخدام هذا النمط للصحف العربية االلكرتونية التي .واألنوار اللبنانيتني

تستخدمه االستفادة من اإلمكانات التفاعلية واالتصالية املختلفة يف الشبكة مثل 

                                                
)1 (دراسة -أزمة تشكيل احلكومة العراقية يف الصحف االلكرتونية العربية : حنني سعد سلامن 

يف حتليلية ألخبار الصفحة األوىل لصحيفتي احلياة اللندنية واالحتاد اإلماراتية، بحث منشور 
 418، ص 2013 أدوات تعبري وتغيري، عامن، دار أسامة للنرش والتوزيع، عالمكتاب وسائل اإل

- 419. 
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 إىللكرتوين وإدارة حلقات النقاش باإلضافة خدمة االتصال باملحررين والربيد اال
  .خدمات البحث والتصويت واألرشيف وغريها

وهو اجتاه عاملي جديد : الصحف التي جتمع بني النص الفائق والنص املحمول -4
تستخدمه الصحف االلكرتونية الكربى لالستفادة من مزايا النمطني وقد اجتهت 

  . القدس العريب واألنوار والنهار استخدامه مثل صحفإىلبعض الصحف العربية 
وتؤدي الصحافة االلكرتونية العربية شأهنا شأن الصحافة الورقية وظائف ومهام  

  :)1(وخدمات متعددة أبرزها
 .وظيفة اإلعالم واإلخبار -1
  .وظيفة الرشح والتفسري -2
  .وظيفة التوعية والتثقيف -3
 .وظيفة االندماج االجتامعي -4
 .وظيفة تقديم اخلدمات -5
 . الرتفيه والتسليةوظيفة -6
 . والتسويقعالنوظيفة اإل -7
 .وظيفة التوثيق والتأريخ -8
 .الوظيفة الرقابية -9

 وبالرغم من الصعوبات واملعوقات التي تعرتض تطور وتقدم الصحافة االلكرتونية  
 :)2 (إال أن هلا كثري من املميزات أبرزها

                                                
)1 (ص 2007 الصحافة، القاهرة، النموذجية للخدمات اإلعالنية، إىلاملدخل : مرعي مدكور. د ،

84 - 100 
)2 (ية للصحف  دراسة مسح-الصحافة االلكرتونية الكردية : صادق محه غريب محه صالح

 )غري منشورة(، رسالة ماجستري )ِكآلوروژنه، ده نگه كان، كوردستان نت( االلكرتونية الكردية 
 .132، ص2008 بجامعة بغداد عام عالم كلية اإلإىلقدمت 
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 .وآراءهامتالك الكاتب والصحفي مساحة كبرية حلرية التعبري عن أفكاره  -1
إمكانية التواصل املبارش بني الكاتب والقارئ من خالل ما وفرهتا الصحافة  -2

اإللكرتونية من خدمات كتقييم املادة والكتابة مبارشة إىل الكاتب أو كتابة تعليق 
  . املقال املنشور يف الصحيفةأوعن املوضوع 

تفاع الكبري التكلفة املنخفضة إلنشاء الصحافة اإللكرتونية وخاصة يف ظل االر -3
واملستمر ألسعار الورق عىل الصعيد العاملي وما يرتتب عنها من مجاهريية الثقافة 

 .وانتشارها
 وجود سلسلة معقدة من اإلجراءات اإلدارية واألمنية بغرض احلصول عىل اإلجازة -4

 .من اجل إنشاء الصحافة الورقية عىل عكس الصحافة االلكرتونية
 واملعلومة ومن ثم القدرة عىل متابعة اخلرب وتعديله الرسعة الكبرية يف نرش اخلرب -5

 .بوقت ال يتجاوز الزمن الفاصل بني اإلصبع والزر اإللكرتوين
 تتجاوز احلدودن أن املساحة الكبرية يف االنتشار حيث تتمكن الصحافة اإللكرتونية م -6

 .رتوينالسياسية والقومية وذلك لقدرهتا عىل االنتشار الكوين من خالل الفضاء اإللك
توفر الصحافة اإللكرتونية األرشيف اإللكرتوين والقدرة الكبرية يف البحث عن  -7

 .املفردة خالل ثواين معدودة
امتالك الصحافة اإللكرتونية لعوامل جذب متعددة من خالل توفريها أشكال  -8

 ). القراءة واملشاهدة والسامع( متعددة للمتعة وإشباع عدة حواس يف آن واحد 
فة الورقية من خالل توفري فرص انتشار غري حمدودة للصحافة دعمها للصحا -9

 .الورقية
توفريها فرص وجماالت كبرية للكتاب والصحفيني الشباب لتنمية قدراهتم الفنية  -10

 .واملهنية بام توفرها من إمكانيات كبرية للنرش
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 ت الصحافة العربية الدولية حاجة ماسة وملحة يف الوقت احلايل، بعد انتشارأصبح  
ظاهرة إصدار الصحف العربية لطبعات دولية يف ظل التطور التقني والفني الذي دخل 
إىل وسائل اإلعالم الدولية ومن بينها الصحافة إذ احتلت الصحافة العربية الدولية 

ًجزء كبريا من اهتامم الباحثني يف    .جمال اإلعالمً

تلك الصحف التي ختاطب اهتاممات : (ويمكن تعريف الصحافة الدولية بأهنا  
القارئ الدويل، وهتتم بالقضايا الدولية وال تقترص عىل القضايا املحلية ذات النزعة 

تلك الصحف التي تطبع : (ويعرفها باحثون وخمتصون إعالميون بأهنا .)1()الضيقة
الصحيفة العربية الدولية ن أن ويرى آخرو. )2() واحدوتوزع يف عدة دول يف وقت

                                                
)1 (دراسة حتليلية وصفية، بحث-مفهوم الصحافة الدولية وبنيتها عىل االنرتنت : نوال الصفتي ( 

، 2000، عالم كلية اإل-، جامعة القاهرة )9(، العدد عالمية لبحوث اإلمنشور يف املجلة املرص
 .186ص 

)2 (الدار الدولية للطباعة والنرش، الطبعات الدولية للصحف العربية، القاهرة،: إبراهيم املسلمي 
.37، ص 2002 
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 وبلغات خمتلفة ،أن تصدر الصحيفة أكثر من طبعة يف أماكن خمتلفة من دول العامل: (هي
ومن خالل ما تقدم   .)1()أخرى غري لغتها األصلية التي تصدر هبا من موطنها األصيل

ة طبعات يف أماكن خمتلفة من الصحيفة العربية التي تصدر بعد  تلكبأهنايمكن القول 
 من الدول التي تصدر منها أيباإلضافة إىل مكان طباعتها األصيل  دول العامل،

 . وبنفس لغتها األصلية التي تصدر هبا وهي اللغة العربية الصحيفة
وتصدر بعض الصحف الدولية العربية طبعات مطابقة للطبعة املحلية من حيث   

األهرام (بعض التغيريات يف إخراج الصحيفة مثل صحيفة  اللغة واملادة التحريرية مع
القبس (، إذ تصدر هلا طبعات يف دول أخرى مثل لندن ونيويورك وصحيفة )الدويل
 ومنها ما تصدر .الكويتية بطبعتني يف الكويت ولندن) السياسة(وصحيفة ) الدويل

تصدر من السعودية التي ) الرشق األوسط(ًساسا من خارج موطنها األصيل مثل أ
 وطبعات أخرى عربية ،لندن وهلا طبعات موطنها األصيل من الرياض وجدة والظهران

 .من الدار البيضاء والقاهرة ثم طبعات دولية يف كل من مرسيليا وباريس ونيويورك
ي عىل عالم التي هلا مكان متميز يف العمل اإلاألخرىومن الصحف العربية الدولية 

اللبنانية التي تصدر وتطبع يف لندن ومرسيليا والقاهرة ) اةاحلي(الصعيد الدويل صحيفة 
وعىل الرغم من تشابه الطبعات املحلية . )2(يف بريوت وهلا طبعات يف موطنها األصيل

ًهناك فروقا بينهام يتعلق بعضها باجلوانب  أن إالللصحف العربية مع طبعاهتا الدولية، 
 :)3(تلك الفروق هيالفنية الشكلية وأخرى بمحتوى الصحيفة وأبرز 

                                                
)1 (رش، مدخل، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والن-االتصال اجلامهريي : جون رابيتز 

.101، ص 1987 
)2 (39مصدر سابق، ص: إبراهيم املسلمي. 
)3 (القصة اخلربية والتقرير اخلربي يف الطبعات الدولية جلريديت احلياة  :خلود كاظم العامري

غري (، رسالة ماجستري م2005 م و2004 دراسة مقارنة يف شؤون العراق لعامي -واألهرام 
 .49، ص 2007معة بغداد عام  كلية اإلعالم بجاإىلقدمت ) منشورة 
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 إذ أن عدد الصفحات املطبوعة من الصحيفة :تباين عدد الصفحات بني الطبعتني -1
داخل الوطن العريب خيتلف عن عدد الصفحات املطبوعة خارجه ويعود السبب 
إىل الرغبة يف تقليل الكلفة االقتصادية للطبع وتقليل الصحف من األحداث 

 .املحلية وحجبها يف الطبعات الدولية
ًتستخدم بعض الصحف املحلية ورقا أخف وزنا يف طبعاهتا الدولية : وزن الورق -2

يف حني يفضل البعض اآلخر استخدام الورق ذاته يف الطبعتني ويعود هذا األمر 
 .إىل أسباب مالية بالدرجة األساس

ات يف مواقعها بني الصفحات يف كلتا عالنختتلف مواقع املواد التحريرية واإل -3
 .الطبعتني

 .تلف استخدام األلوان يف الطبعتني عىل صفحات اجلريدة املختلفةخي -4
 .ات املحلية من الطبعة الدوليةعالنترفع التحقيقات واآلراء واإل -5
خيتلف حمتوى الصحيفة من املواد التحريرية وطبيعة الفنون الصحفية املستخدمة  -6

ألخرى السيام يف الطبعتني فالصفحة املحلية تفضل األخبار عىل غريها من الفنون ا
ًيف الصفحة األوىل وغالبا ما تتناول أخبارها أحداثا وقضايا متس حياة املواطن 
املحيل بشكل مبارش مثل قانون التقاعد وتعليامت وزارة الرتبية حول االمتحانات 

يف الوقت الذي تركز فيه  العامة والزيادات املرتقبة يف رواتب موظفي الدولة
السيام فيام  ارير اخلربية وتغطي قضايا ذات طابع دويل،الطبعات الدولية عىل التق

  .يتعلق بمشكالت النظام السيايس
لقد طالت التقنية احلديثة الكثري من جوانب العمل الصحفي يف كثري من أقطار   

ِّإذ وظفت برامج النرش املكتبي وتقنيات الطباعة احلديثة منذ مطلع ، )1(العامل العريب ُ
                                                

)1 (عالم واالتصال، عامن، دار الثقافة للنرش والتوزيع، التكنولوجيا اجلديدة لإل: د فضيل دليو.أ
    .128، ص 2010
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ح خاصة مع تطور الربجميات وأنظمة التشغيل ودخول رشكات الثامنينات بشكل واض
ولكن اإلرث الثقيل . عاملية وعربية يف جمال تطوير التطبيقات وحلول النص العريب

الذي محلته الصحافة العربية جراء طول دورة اإلجراءات اإلدارية الروتينية يف حركة 
ي أدى إىل تواضع قاعدة املعلومات واألخبار، إضافة إىل ضعف شبكات التوزيع الذ

وكذلك مشكالت الرقابة الرسمية التي بقيت من أهم العوائق  قراء معظم الصحف،
ولكن مع التقدم . ّالتي حدت من انطالق الصحافة العربية املكتوبة طوال تارخيها

التقني اهلائل وثورة املعلومات واالتصاالت متكنت الصحافة إىل حد كبري من التغلب 
ق التوزيع وفتحت بذلك املجال للصحف للوصول إىل مجاهري أوسع عىل بعض عوائ

واالهم من هذا كله أن الرقابة أصبحت يف عرص التقنية بال معنى، أو أهنا غري فعالة 
 إلعطاء مساحة حرية أوسع للصحافة - نتيجة الواقع التقني - األمر الذي فتح الباب 

 تباشري تأثري التقنية هذه يف العامل وقد بدأت. )1(املطبوعة واإلعالم العريب بشكل عام
العريب بشكل عام منذ مطلع التسعينات حتديدا حني أقبل الناس عىل رشاء أطباق 
 استقبال بث األقامر االصطناعية واستقبال حمطات البث العابر للحدود القومية والثقافية

املحلية عىل (مما مكن الناس من احلصول عىل آخر األنباء خالية من الرقابة الرسمية 
وبالتايل دفع ، وهو األمر الذي مهد لثقافة رقابية عربية اقل تعنتا من السابق، )األقل

 من سطوة وبالرغم. )2(قل ومساحة حرية تعبري أفضلأالصحافة املكتوبة لتنطلق بقيود 
احلكومات التي هيمنت عىل اإلعالم لفرتة طويلة يف العامل العريب، إال أن التكنولوجيا 

ًثة أحدثت أثرا ملموسااحلدي وهذا الكالم صحيح إىل حد بعيد، ليس فقط بعد . ً
ولكن  توظيف االنرتنت التي أحدثت لوحدها ثورة كربى يف مفاهيم العمل الصحفي،

                                                
)1 ( املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم)الثورة التكنولوجية ووسائل االتصال العربية،) 1991 

 .بية للرتبية والثقافة والعلومإصدارات املنظمة العر: تونس
)2 ( .واقع ومستقبل الصحف اليومية عىل شبكة االنرتنت، دراسة : فايز بن عبد اهللا الشهري

ّمسحية شاملة عىل رؤساء حترير الصحف السعودية ذات الطبعات االلكرتونية، بحث منشور 
 .www.ekateb.net/searchs اآليت م، ومنشور عىل املوقع 2003 عىل شبكة االنرتنت منذ عام

http://www.ekateb.net/searchs
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حتى قبل ذلك عندما وظفت بعض الصحف العربية املهاجرة تكنولوجيا األقامر 
ثال لذلك جتربة األخوين وخري م. االصطناعية يف نقل وتوزيع الصحف عرب القارات

ّ حيث وظفا 1978هشام وحممد حافظ يف إصدار صحيفة الرشق األوسط اليومية عام 
لنقل الصحيفة من مقرها يف لندن إىل دور ) فيام بعد(الفاكس ثم األقامر االصطناعية 

تنرش يف نفس اليوم يف العديد من ن أن النرش يف العامل العريب، مما مكن الصحيفة م
  .)1(متغلبني عىل عوائق الطبع، والتوزيع) وبعض دول العامل(لعربية الدول ا

ولقد شجع نجاح صحيفة الرشق األوسط النارشين اآلخرين عىل إتباع نفس    
 وغريها من املطبوعات األقل أمهية التي شكلت 1988النهج، مثل صحيفة احلياة عام 

 Pan-Arabـاللغة االنكليزية بـمالمح ما يسمى الصحافة العربية املهاجرة أو ما يعرف ب

Media)2( . ّويعد نموذج صحيفتي الرشق األوسط واحلياة أو بتسمية أخرى الصحيفة
ّاليومية املنقولة بالقمر االصطناعي أول اثر كبري للتقنية احلديثة عىل الصحافة العربية يف 

 . هناية القرن املايض
  ومضامينها أقسام ألبرزنعطي صورة مبسطة ا أن ويمكنن  

 :يأيتكصحيفة دولية من خالل ما 
-1 

 املعرب عن أولوياهتا اخلربية، أهناوهي واجهة الصحيفة وعنوانه الرئيس، ما يعني   
ففي هذه الصفحة ما تعتربه هيئة حترير الصحيفة أبرز أخبار اليوم وهي بجانب العنرص 

ّرير أو حتقيق قيم خاص بالصحيفة يستدعي لفت ًتضم موجزا لتقن أن اخلربي يمك
ً أيضا أهم حمتويات العدد التي األوىل وتتضمن الصفحة . وجودهإىلانتباه القارئ 

                                                
)1 (تدويل الصحافة العربية، جدة، الرشكة السعودية لألبحاث: هشام فاروق لقامن وحممد عيل حافظ 

 .100، ص 1997والتسويق، 
(2)  Alshehri, Fayaz A: Electronic Newspapers on the Internet: A study of the 

production and consumption of Arab dailies on the World Wide Web. Ph.D. 
Thesis, Department of Journalism Studies, University of Sheffield. 
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يف رشيط   سواء مع صور صغرية مرتبطة هبا أو من دون صورإليها شارةتستحق اإل
 اخلرب  ويف العادة حيتل.ُجانبي أو علوي ممتد فوق أسم الصحيفة وعنواهنا الرئيس

الرئيس األهم اجلزء العلوي من الصفحة، واألخبار التي تعد دونه أمهية حتت اخلرب 
 وهناك .الرئيس أو اخلربين الرئيسني إذا استوجب األمر إفساح املجال خلربين رئيسني

 أهنا وهو األوسط من صحيفة الرشق األوىلأمر آخر عىل جانب من األمهية يف الصفحة 
 ذات الطابع السيايس، فثمة مواضيع اجتامعية أو األخبار ال تقرص بالرضورة عىل

، ومنها عىل األوىلتفرض نفسها عىل الصفحة ن أن رياضية أو فنية أو اقتصادية يمك
 االوملبية أو كاأللعابسبيل املثال نتيجة رياضية الفتة هتم القارئ يف مسابقات كربى 

به الصحيفة خيص نجم سينامئي هنائيات كأس العامل لكرة القدم، أو حتقيق انفردت 
 .)1(شهري أو ريايض عاملي بارز أو شخصية عامة المعة خارج املجال السيايس

-2 

ّ تغريات كربى عىل مفهوم الصحيفة اليومية خريةلقد طرأت خالل السنوات األ  
 ة بلورةالدولية وكان للتطور التقني املتسارع يف نقل املعلومات والصور دور بارز يف إعاد

 وقد غدا عىل .مفهوم هذا النوع من الصحف وتعريف دورها وأولوياهتا التحريرية
 االجتاه .الصحيفة الدولية العمل باجتاهني خمتلفني يتكامل عمل أحدمها مع عمل اآلخر

كان عىل صعيد ة أن  هو تقديم خدمة صحفية متكاملة ومعمقة تنفرد هبا الصحيفاألول
أساليب املعاجلة وإثراء املوضوع، أو تعزيز القصة الصحفية ّمتيز املصادر أو تفرد 

 .بمعلومات موثقة من مصادر ال يتسنى للصحف املنافسة االتصال هبا واالستفادة منها
أما االجتاه الثاين فهو مزج اجلانب التحريري الكتايب مع الوسائط املعلوماتية التقنية 

 كإحدى ابرز األوسطفة الرشق  يف صحياألخبار وتتكامل عملية مجع .املتطورة
 األخبارالصحف العربية الدولية احلريصة عىل تقاليد املهنة، تتكامل عملية مجع 

                                                
)1 ( أياد أبو شقرا)الرشق األوسط، بريوت، جداول للنرش والرتمجة والتوزيع،أسلوب): وآخرون  

 .50 - 49، ص 2013
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حيث وحدة التحرير  بمختلف أنواعها عرب التعاون اليومي الوثيق بني املكتب الرئيس
 ويف املقابل، فان . العاملأنحاءاملركزية ومكاتب الصحيفة وشبكة مراسليها يف خمتلف 

ّللصحيفة موقعها االلكرتوين املتميز الذي يتابع أحدث التطورات حلظة بلحظة، 
يعزز دورها  وكذلك هناك خدماهتا التفاعلية من خالل مواقع التواصل االجتامعي ما

 .ليس فقط كناقل للخرب، بل كوسيلة تفاعلية حيوية بالنسبة للقارئ
-3 

كل يوم ) هيئة التحرير(عية تظهر بتوقيع  أسبواألوسطوهي يف صحيفة الرشق   
ّ وتعد املقالة املعربة عن رأي الصحيفة يف أهم القضايا املحلية والعربية والعاملية .اثنني ّ

 .املؤثرة وتلك التي تشغل اهتامم قرائها
-4 

 أبرز الكتاب يف العامل العريب، يكتبون بانتظام أو األوسطتستكتب صحيفة الرشق   
ً وحرصا من الصحيفة فقد جرى اعتامد دليل .ني واآلخر يف صفحات الرأيبني احل

 مع رقم هاتف أريض) إيميل(للكتاب من شأنه تسهيل العملية مع عنوان بريد الكرتوين 
تاب وسكرتارية التحرير  .َّوهاتف جوال للتواصل مبارشة بني الكُ

-5 

االت ختصصية يرتاوح عدد  سبعة مالحق يف جماألوسطتضم صحيفة الرشق   
 األسبوعصفحاهتا بني ثالث صفحات وصفحتني خصص لكل منها يوم من أيام 

 ملحق صحتك يصدر يوم اجلمعة وملحق عقارات يصدر يوم السبت وملحق :وهي
 وملحق اإلعالم يصدر يوم االثنني وملحق سفر وسياحة األحدثقافة يصدر يوم 

ّ وملحق ملسات يصدر يوم األربعاء يوم يصدر يوم الثالثاء وملحق احلصاد يصدر
 األوسط وعىل الرغم من وجود هذه املالحق املتخصصة تضم صحيفة الرشق .اخلميس

 صفحة :ًموضوعات ختصصية أخرى حيظى كل منها بصفحة واحدة أسبوعيا ومنها
) فنون(تصدر يوم األحد وصفحة ) سيارات(تصدر يوم السبت وصفحة ) علوم(

) كتب(تصدر يوم الثالثاء وصفحة ) تقنية املعلومات(صفحة تصدر يوم االثنني و
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تصدر يوم ) سينام(تصدر يوم اخلميس وصفحة ) أنغام( وصفحة األربعاءتصدر يوم 
وهي صفحة تتضمن مواقف وآراء متعاكسة لساسة ) سجاالت(اجلمعة وصفحة 

رأي وأهل رأي وحمللني إزاء قضايا سياسية، وقد تكون غري سياسية، حتتل صفحة ال
 منها توفري مساحة من النقاش الرصني والصحي من ةالثالثة كل يوم أحد، الغاي

 .)1(موقعني خمتلفني
-6 

  املراجعإجيادًتتطلب كتابة التحقيق الصحفي مستوى عاليا من املعرفة والكفاءة يف   
 مهمة يتجاوز التحقيق األساس وعىل هذا .األخبار مصادر إىلوالقدرة عىل الوصول 

 والتعمق يف خلفيات حدث كبري اإلحاطة توظيفها هبدف إىلنقل اخلرب والوقائع ليصل 
أو ظاهرة ذات تداعيات أو تأثريات مهمة بجانب املساعدة عىل التفسري وخلق فضول 

 متفاوتة يف بأحجامتظهر التحقيقات ) األوسطالرشق ( ويف صفحات .لالستزادة
ات العسكرية يف جبهات التوتر والقتال عىل سبيل خمتلف أقسام الصحيفة، من التحقيق

 التحقيقات املتصلة بمناسبات معينة مثل مهرجانات السينام واملعارض إىلاملثال 
التجارية والصناعية املتخصصة أو التظاهرات الرياضية واملهرجانات السياحية حول 

 .إليهاالعامل واحلفالت الفنية الكبرية وما 
-7 

موجودة يف الرشق األوسط منذ مدة غري قصرية ويتسم هذا ) رسائل القراء(باب   
 .الباب بكونه رسائله تنرش عىل شكل تعليق رسيع عىل مقاالت منشورة يف الصحيفة

ً أو مشاكل قانونية أو يؤثر سلبا إشكاالتيسبب ن أن ًوحرصا عىل جتنب كل ما يمك
  :)2(اآلتيةر االلتزام باملعايري عىل مستوى الصحيفة ارتأت سكرتارية التحري

ً رسالة حتمل هتجام شخصيا عىل كاتب املقال املقصود بالتعليقأييمنع نرش   -أ  ً. 
                                                

)1 ( أياد أبو شقرا)51-49مصدر سابق، ص ): وآخرون. 
)2 (59ص : نفسهدر صامل. 
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) عميل(و) جمرم(و) خائن( تعليق أو تعقيب حيمل كلامت من نوع أييمنع نرش    -ب
 .إليهاوما ) سفاح(و

 والفئات العرقية  واملذاهب الدينيةاألديان هتجم أو حتريض عىل أييمنع نرش   -ج
 .بكلامت خارجة عن اللياقة

 اهتام ال إثبات له، والسيام يف جوانب الذمة املالية واخلصوصيات أييمنع نرش   - د
 .ّالشخصية واألخالقيات بشكل عام، ما يرتتب عىل الصحيفة خمالفة قدح أو ذم

ن رسالة  رسالة من قارئ واحد يومني متتالني، ويمنع نرش أكثر مأييمنع نرش   -  ه
 .من قارئ واحد يف اليوم ذاته

ًسام رصحيا أ رسالة ال حتمل أييمنع نرش   - و  ). احلركية واملنقوصةاألسامءًممنوع بتاتا (ً
ًحتتفظ الصحيفة لنفسها باحلق يف النرش أو االمتناع عن النرش كليا، وأيضا احلق يف   - ز ً

 مستوى الصحيفة االجتزاء، وذلك ألن مستوى رسائل القراء هو خري معرب عن
 .ونوعيتها

-8 

 يف خمتلف املجتمعات األوسطفكرة هذا الباب هي تعزيز حضور صحيفة الرشق   
 االجتامعية لشخصيات ثقافية األخبار إىل شارةالعربية والدولية عن طريق اإل

يايس ًواجتامعية وسياسية واقتصادية رشيطة أال يكون هذا النشاط متصال بالعمل الس
وجود أبواب خاصة بالشخصيات الفنية والرياضية ووجود إن . أو االقتصادي البحت

الشخصيات السياسية ضمن الصفحات املتخصصة، ما يعني رضورة حتايش التكرار 
) 12( ويضم هذا الباب .بقاء الفنانني والرياضيني ضمن الصفحات املخصصة هلمإو

ب أن ن شخصيتني من دولة واحدة، ويتوجال يكون هناك أكثر م أن ًشخصية يوميا عىل
يكون بني الشخصيات املختارة ا أن  ويتوجب أيض.تكون الشخصيات من كال اجلنسني

 اللقاءات : ويشمل إطار ما يغطيه هذا الباب.)عجم( شخصيتان غري عربيتني األقلعىل 
نات وحفالت االستقبال وحفالت االفتتاح واملحارضات وإطالق الكتب اجلديدة والتعيي

ال يشمل برقيات (يكون عىل صلة بحضور جسدي للشخصية املكتوب عنها ى أن بمعن
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 اخلرب عن الشخصية عىل عالقة إليهوجيب أال يكون احلدث الذي يتطرق ). وترصحيات
 .مبارشة بالسياسة، ولو كانت الشخصية نفسها من أهل السياسة والدبلوماسية

 أخبار وكذلك واألجانبؤساء العرب  امللوك والرأخبارويتحاشى هذا الباب نرش 
ُالشخصيات االعتبارية ذات املكانة اخلاصة التي حيرص نرش أخبارها يف الصفحات 

  .)1(السياسية
 

 عىل يد الصحايف 1946عام ) يناير( كانون الثاين 20تأسست جريدة احلياة يف   
 كانون الثاين 28 بريوت يف اللبناين املعروف كامل املروة وصدر العدد األول منها يف

 .)2(من العام ذاته) يناير(
 بني الصحف 56وكانت يف بداية صدورها تباع بمبلغ زهيد وهي الصحيفة رقم   

 بدأت اجلريدة مشوارها يف حجرة واحدة من .اليومية التي كانت تصدر يف لبنان
ان ذاته حجرات جريدة النهار يف سوق الطويلة القريب من مرفأ بريوت، وهو املك

 جريدة النهار اللبنانية يف الوقت احلايل وارشف عىل صدورها مخسة هالذي تصدر في
ً ثم انتقلت إىل مبنى جديدة قريبا .حمررين وكان كامل املروة رئيس حتريرها سادسهم

من منطقة السور وضم مؤسسها إليها جمموعة كبرية من املحررين والكتاب واملراسلني 
ات فاستعان عالنًصحيفته وحاول تطوير استقالهلا ماديا من اإلونجح يف إرساء أركان 

الذي حظي بمنصب ) منري طقيش( يف بغداد وهو عالينبأحد كبار املختصني بالعمل اإل
وكانت احلياة أول صحيفة عربية استخدمت . ات يف صحيفة احلياةعالنأول مدير لإل

 الطباعة امللساء أسلوبتخدم آلة القطة خاصة هبا لألنباء وهي أول صحيفة لبنانية تس
 1964 نيسان عام 17، إذ صدر العدد األول منها واملطبوع هبذه الطريقة يف )االوفسيت(

تطبع بأربعة ألوان دفعة واحدة، ) روتاتيف(بعدما استورد أصحاهبا مطبعة دواره 
                                                

)1 ( أياد أبو شقرا)61 - 60مصدر سابق، ص ): وآخرون. 
)2 (88، ص 1999ذكريات من الصحافة والسياسة، بريوت، مطابع املتوسط، : سمري شاهني. 
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 .)1( نسخة يف الساعة الواحدةألف 18وبرسعة 
نت مراسلني متمرسني يف دول العامل يف وكانت احلياة من أوائل الصحف التي عي  

باكستان وتركيا واألمم املتحدة إىل جانب شبكة مراسلني داخل الوطن العريب يف بداية 
الستينات من القرن املايض ولكثرة تنوع مصادر أخبارها أقبل القراء عىل رشائها 

عراق إذ وكانت اململكة العربية السعودية من أفضل أسواق ترويج الصحيفة يليها ال
 ثم األردن ألفني نسخة من العام ذاته أما يف لبنان 1963 نسخة يف عام 800كانت تصله 

هذه األرقام كانت  أن  نسخة ويرى عدد من الباحثني8000فكانت الصحيفة تبيع قرابة 
 . تتصدر مبيعات الصحف اللبنانية

 املخابرات  اغتيل كامل مروة يف بريوت ووجهت أصابع االهتام إىل1966 ويف عام   
املرصية آنذاك بسبب موقفه من نظام عبد النارص وتوجهاته القومية لكن أنطوان عبد 
َاملسيح مدير حترير احلياة يف بريوت يؤكد أن قاتل املروة كان معروفا وان القضية مل تتعد  ً

 .)2(تصفية حسابات سياسية كان املروة أحد ضحاياها
 ياة التي كانت تشمل جريدة احلياة وصحيفة تولت عائلة املروة إدارة مؤسسة احل  

الدييل ستار التي تصدر باللغة اإلنكليزية وتعرضت املؤسسة إىل ضائقة مالية فاضطرت 
وأنفقت األموال عىل )  ألف دوالر420ًتقريبا  (1969إىل اقرتاض مليون لرية يف عام 

. بنود العقد وفق ما نصت عليه 1975حتسني عدد من مرافقها وتم تسديد القرض عام 
 توقفت جمموعة من الصحف العربية 1975وبعد اندالع احلرب األهلية يف لبنان عام 

يف لبنان عن الصدور وكانت صحيفتا احلياة والدييل ستار من بني الصحف التي 
 .توقفت

                                                
)1 (60 
)2 (ص 1985 نجلو املرصية، األوسائل االتصال نشأهتا وتطورها، القاهرة، مكتبة: خليل صابات 

151. 
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 استأنفت احلياة الصدور من جديد لكن هذه املرة صدرت يف لندن 1988ويف عام   
بن سلطان بن عبد العزيز واعتمدت عىل جلنة متميزة تضم بتمويل من األمري خالد 

خرية الصحافيني اللبنانيني يزيد عددهم عىل مائة صحايف من بينهم مي كامل مروة 
وتعاقبت عىل رئاسة حتريرها ثالثة من كبار الصحافيني أوهلم جهاد . نجل مؤسسها

 يف الصحيفة اخلازن ثم جورج سمعان أعقبه غسان رشبل الذي عمل لسنوات طويلة
 . حتى اآلن2004ثم رأس حتريرها منتصف عام 

ًوبعد انتهاء احلرب األهلية يف لبنان فتحت احلياة مكتبا كبريا هلا يف بريوت يف عام    ً
 صفحة ويف 28ً وسعت احلياة إىل تطوير نفسها تدرجييا وارتفع عدد صفحاهتا إىل 1990
توىل أنطوان ) الوسط(ية تدعى  صدرت عن دار احلياة جملة أسبوعية سياس1991عام 

هتتم بتغطية ) الوسط(عبد املسيح مدير حترير صحيفة احلياة إدارة التحرير فيها وكانت 
األحداث الدولية واإلقليمية يف جمال السياسة وتعتمد االجتاهات ذاهتا التي اعتمدهتا 

ولت السياسية وحت) الوسط( توقفت صحيفة 2003ويف عام .احلياة يف تناول اإلحداث
تصدر مع الصحيفة كل يوم اثنني من األسبوع ) احلياة(إىل ملحق أسبوعي لصحيفة 

 بعد إصدار طبعة 2004لكنها توقفت عن الصدور كملحق مع الصحيفة هناية عام 
ويقول أنطوان عبد املسيح أن مسألة إصدار ملحق أسبوعي مع جريدة  السعودية،

فحات اجلريدة، السيام يف الطبعة السعودية ًمل يكن منطقيا بعد أن زاد عدد ص) احلياة(
 صفحة ويتم 24 صفحة فيام بقيت الطبع الدولية تضم 40التي وصل عدد صفحاهتا إىل 

 صفحة يف شهري متوز وآب من كل عام بسبب األجازات 20تقليص صفحاهتا إىل 
 . السنوية

 من العواصم ًمتلك احلياة مكاتبا ومراسلني يف غالبية بلدان العامل وتطبع يف عدد  
العربية واألجنبية ولدهيا طبعات دولية يف لندن وفرانكفورت ونيويورك وديب وبريوت 

وتوزع يف عدد من العواصم الدولية من . ومرص والرياض وجدة والدمام والبحرين
 وعدد كبري من األقطار العربية وتبيع األمريكيةبينها دول أوربا والواليات املتحدة 

ًوقا عامليا وتوزع  س33إصداراهتا يف  .  ألف نسخة يف دول العامل املختلفة364-450ً
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ولدهيا بريد الكرتوين يسمح للقراء باإلفادة من تغطية أخبار والتحليالت السياسية 
واالقتصادية إىل جانب تقديم خدمات أخرى مثل ترمجة النصوص واملقاالت من واىل 

وان يف الطباعة يف عدد من صفحاهتا يف باستخدام األل) احلياة(وبدأت . اللغة اإلنكليزية
 مثل الصفحة األوىل والصفحة األخرية وصفحة شؤون الناس 2005متوز عام 

ات يف الصحيفة عالنوبدأت محلة واسعة لتطوير اإل. والصفحة االقتصادية وغريها
وأوكلت املهمة إىل الرشكة الوطنية للتوزيع والنرش وهي إحدى أكرب رشكات الدعاية 

 .)1( يف العربية السعوديةنعالواإل
وبالرغم من التشابه الكبري بني الطبعات الدولية مجيعها للحياة باستثناء عدد من   

األمور الفنية الصغرية التي تصدر داخل الوطن العريب وتراجع هذه األخبار إىل 
  إال أن طبعة السعودية التي تم افتتاحها هنايةاألوربيةالصفحات الداخلية يف الطبعات 

أوهلا عدد الصفحات التي   ختتلف بشكل كبري عن باقي الطبعات الدولية،2004عام 
 صفحة يف باقي الطبعات 24 صفحة يف الطبعة السعودية فيام ال تزيد عن 40تصل إىل 

وتبدو الطبعة السعودية وكأهنا . الدولية فضال عن الشكل الفني وحمتوى الصحيفة
 16جانب   الطبعة الدولية للصحيفة مجيعها إىلصحيفة داخل صحيفة إذ أهنا حتوي مواد

صفحة أخرى تتناول الشأن السعودي وتركز عىل األخبار املحلية يف اململكة سواء 
أكانت سياسية أم رياضية أم اجتامعية أم غريها، وهي حتتوي عىل مساحات أوسع من 

ة التي ات وتطبع صفحاهتا مجيعها باأللوان عىل العكس من الطبعة الدوليعالناإل
تستخدم األلوان يف عدد حمدود من الصفحات وتتسم باستخدامها ألوانا بارزة مثل 
ُاللون األمحر واألزرق والربتقايل وتبقي عىل اسم اجلريدة وشعارها بلوهنام األصيل 

 ).األسود(
) L.B.C( وقعت احلياة تعاون اتفاق ثنائي مع الفضائية اللبنانية 2001ويف عام   

 يف وسائل اإلعالم العربية وسمح التعاون اإلخباري بني الطرفني وهي خطوة نادرة
                                                

)1 (80مصدر سابق، ص : خلود كاظم العامري. 
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للفضائية املذكورة باإلفادة من شبكة املراسلني الواسعة التي متلكها احلياة يف الوطن 
فيام ).العراق وفلسطني(العريب والعامل السيام فيام يتعلق بتغطية أحداث الرشق األوسط 

ادي الالزم لتطوير الصحيفة عن طريق اقتسام استطاعت احلياة احلصول عىل الدعم امل
 بدأت صحيفة احلياة محلة واسعة الستقطاب الدماء الشابة 2002األرباح، ويف عام 

للعمل يف الصحيفة وتم تعيني جمموعة من الصحافيني الشباب يف مكاتب بريوت 
ث  بعد أحدا2003ًوالرياض إىل جانب مكتب بغداد الذي تم افتتاحه رسميا يف عام 

وتقوم الصحيفة بأجراء تغيريات دورية عىل طبيعة اإلخراج الفني للمواضيع . العراق
إىل جانب إجراء تغيريات دورية عىل موقع الصحيفة عىل االنرتنت وتبويب املعلومات 

 وحاولت. بشكل يسهل عىل القارئ اختيار املادة التي يريد قراءهتا يف صفحات احلياة
صة للعمل فيها بجهود مؤسسيها وهم من خرية احلياة وضع أسس ومعايري خا

الصحفيني الذين عملوا يف صحيفة النهار مثل مجيل املروة وجهاد اخلازن وجورج 
سمعان وعبد الوهاب بدر خان،وخلقت الرشاكة اللبنانية السعودية للصحيفة حالة 

ًمن التوازن يف سياستها اإلخبارية وأولت احلياة الدولية اهتامما كبريا بال شأن العريب ً
 .)1(السيام فيام يتعلق بمنطقة الرشق األوسط وهي املنطقة الساخنة يف الوطن العريب

 
 
 

                                                
)1 (82مصدر سابق، ص : خلود كاظم العامري. 
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 وقد أسسها اإلخوان 1875تأسست صحيفة األهرام املرصية يف اإلسكندرية عام   
 أقدم صحيفة  لتكون بذلك1876 آب 5وصدر عددها األول يف  )1(سليم وبشارة تقال

عربية مستمرة يف الصدور حتى هذا اليوم، إذ بدأت األهرام كصحيفة أسبوعية تصدر 
 حتولت إىل 1881 كانون الثاين 3 سنوات يف 5كل يوم سبت ولكن بعد مرور أقل من 

 وقد اشتهرت صحيفة األهرام يف مجيع أدوار حياهتا بأهنا صحيفة .)2(صحيفة يومية
ام كان اجتاهها وتعطيها أصدق وأدق األخبار، وتتحرى تساير السلطة احلاكمة مه

 وتأيت األهرام يف طليعة الصحف العربية السياسية يف .جانب احلقيقة يف كل ما تكتب
العامل، إذ تعد مدرسة للصحفيني، فكانت أسبق الصحف العربية إىل األخذ بنواحي 

 .)3(لني يف اخلارجالتقدم والرقي والصحيفة العربية األوىل التي اختذت هلا مراس
                                                

)1 (القاهرة، مكتبة األنجلو املرصية، 6 نشأهتا وتطورها، ط -وسائل االتصال : خليل صابات ،
 .152ص ،1991

)2 (القاهرة، مؤسسة سجل العرب، 1964 - 1875جريدة األهرام تاريخ وفن : إبراهيم عبده ،
 .61 - 39ص ،1964

)3 (بريوت، منشورات دار مكتبة احلياة، 1الصحافة العربية نشأهتا وتطورها، ط : ّأديب مروة ،
 .194 - 193ص ،1961
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 الثورة عام إعالنوأممت جريدة األهرام مع غريها من الصحف املرصية بعد   
 والتزمت األهرام فيها بصورة أساسية باخلطط العريضة لسياسة الدولة حتى عام 1952
 االحتاد إىل عندما أعلن قرار مجهوري بتحويل جريدة األهرام وصحف أخرى 1960

  .)1(القومي
 ية متخصصةإعالم مؤسسة جتارية إىلجريدة األهرام من جريدة يومية وقد حتولت   

ًتصدر العديد من املطبوعات وتدير العديد أيضا من املراكز اهليئات اإلعالمية ومن 
 جملة السياسة الدولية ن جملة -جملة األهرام االقتصادي (أمثلة مطبوعات املؤسسات 

 صحيفة - صحيفة األهرام العريب -   جملة نصف دينار-  جملة عالء الدين - الشباب 
ومن أهم املراكز ).  صحيفة األهرام األسبوعي باللغة االنكليزية- األهرام املسائي 

مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية ــ مركز (اإلعالمية املرتبطة بمؤسسة األهرام 
ريدة األهرام ، وتقرأ ج) وكالة األهرام خلدمة الصحافة- األهرام للدراسة والكومبيوتر 

ة وأوربا والسبب يف ذلك هو التطور مريكييف آن واحد يف مرص والواليات املتحدة األ
الذي حققته اجلريدة واستخدام احدث التقنيات الفنية يف جمال الطباعة واالتصاالت 

 .)2(واملعلوماتية حيث متتلك األهرام واحدة من أهم املراكز الطباعية يف الرشق األوسط
مدرسة صحفية يف املضمون والشكل، فهي ليست مدرسة اخلرب ) ألهراما( وتعد   

التحليل : أو اإلثارة بل هي مدرسة أول عنارصها الدقة يف اخلرب وما وراء اخلرب وثانيها
احرتام القارئ : االقتصادي الذي يستند إىل حقائق من مصادرها األصلية، وثالثها

يف الشكل التحريري أو الفني، وقد أصبح عدم التغيري الرسيع : ًوالتيسري عليه مثال

                                                
)1 (دراسة مقارنة ملوضوعات البيئة يف -البيئة يف الصحافة العربية : أيرس خليل إبراهيم العبيدي 

غري (، أطروحة دكتوراه 2002ألهرام اليومي املرصية واجلمهورية العراقية لعام جريديت ا
 .91 - 90، ص 2006 كلية اإلعالم بجامعة بغداد عام إىلقدمت ) منشورة

)2 ( سنة يف حياة األهرام، موضوع منشور يف صحيفة األهرام، 43إبراهيم نافع يروي مشوار 
 .2006األول  كانون 11، الصادر بتاريخ 43834العدد 
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ًلألهرام قوة دولية وإقليمية، فهي الصحيفة األكثر نقال عنها يف الوكاالت والصحف 
بل جاء عن طريق شبكة املكاتب واملراسلني املنترشين  الدولية، إذ مل يأيت ذلك من فراغ

واألمة العربية يف كل أنحاء العامل الذين يغطون األحداث من وجهة نظر مصلحة مرص 
 .وليس من وجهة نظر األجانب

وحرصت األهرام خالل تارخيها الطويل عىل أن تقدم لقرائها آراء كبار القادة   
امحد لطفي السيد، : والعلامء واملفكرين عىل اختالف مدارسهم واجتاهاهتم ومن بينهم

 وحممود سامي البارودي، وأمحد شوقي، ومصطفى لطفي املنفلوطي، وطه حسني،
وعباس حممود العقاد، ونجيب حمفوظ، وتوفيق احلكيم، وزكي نجيب حممود، وبنت 
الشاطئ، ويوسف إدريس، وثروت أباظة، ولويس عوض، وعبد الرمحن الرشقاوي، 

وقد توىل رئاسة التحرير ورئاسة جملس اإلدارة نخبة من أملع . وإحسان عبد القدوس
ال، وخليل مطران، وخليل رينيه، الصحفيني واملفكرين وهم سليم تقال، وبشارة تق

وداود بركات، وجربائيل تقال، وأنطون اجلميل، وعزيز مريزا، وأمحد الصاوي حممد، 
حممد عبد القادر حاتم، .وبشارة تقال الصغري، وحممد حسنني هيكل، وعيل أمني، و د

وأمحد هباء الدين، وإحسان عبد القدوس، ويوسف السباعي، وعيل محدي اجلامل، 
ومن كتاب . )1(هللا عبد الباري، وإبراهيم نافع، وأسامة رسايا، وصالح الغمريوعبد ا
سالمة امحد سالمة، وأنيس منصور، وصالح منترص، ومريس عطا اهللا، : األهرام

 تارخيها الطويل من مدينة أثناءواختذت األهرام . وفهمي هويدي، وغريهم الكثري
 .)2(اهرة يف قلب العاصمة املرصيةقبل أن تنتقل إىل مدينة الق ًاإلسكندرية مقرا

 وتتكون هيئة حترير الصحيفة اليوم من رئيس التحرير ومديري ونواب ومساعدي  
ً حمررا يعملون يف إحضار وإعداد املادة 1120ًومستشاري رئيس التحرير فضال عن 

                                                
)1 (2006  كانون األول18تاريخ وأرقام بتاريخ / مؤسسة األهرام. 

http://extra.ahram.org.eg/eng  
)2 (193سابق، ص  مصدر: ّأديب مروة. 

http://extra.ahram.org.eg/eng
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الصحفية التي تشمل أهم األخبار واألحداث املحلية والعربية والدولية والتحقيقات 
ية واملقاالت واألشكال األخرى من املادة التحريرية املصورة، ويتعاون يف الصحف

إخراج الصحيفة صفوة من خرباء فن اإلخراج الصحفي وجمموعة ممتازة من الرسامني 
 .)1(واملصورين

 صحيفة 15 من بني 1988وقد حصلت األهرام عىل جائزة الصحافة الدولية لعام   
ملوضوعية واملنفتحة عىل العامل العريب وشجاعة مواقفها ًعاملية وذلك تقديرا لتغطيتها ا

ًوامتياز مادهتا التحريرية وتوازهنا وتنوعها وتعبريها عن الواقع املرصي وعدها رمزا 
 الدويل األهرامومن أهم السامت التحريرية لصحيفة . )2(من رموز العروبة واإلسالم

 والتلفزيون اإلذاعةإذ تضم برامج كصحيفة دولية يمكننا متابعتها من الصفحة الثانية، 
 إذاعات إىل باإلضافةة، مريكي بريطانيا وفرنسا وأملانيا والواليات املتحدة األ:يف كل من

 أوربا وأمريكا الشاملية، وكذلك حالة إىل املوجهة واإلذاعاتمرص املسموعة باخلارج، 
 لألخبارصصة  ويف الصفحة الرابعة واملخ.اجلو ومواقيت الصالة يف عواصم العامل

، وهو ملخص ألهم موضوعات الصحف العربية )سمعت وقرأت(العاملية، ينرش باب 
، وتضم الصفحتان السادسة والسابعة واإلرسائيلية ةمريكيواألوالفرنسية والربيطانية 

وهو عبارة عن انتقاء ألهم املقاالت ) منتدى الرأي اآلخر(وتضم ) آراء واجتاهات(
 وهناك بعض الصفحات املتخصصة .ات العربية واملرصيةوالكاريكاتري يف الدوري

صفحة صباح : (ًلدول أوربا وأمريكا، والتي تنرش أسبوعيا يف الصفحة الثامنة وهي
) األهرام يف أمريكا(كل أربعاء، و) فرنسا صباح اخلري يا(كل أحد، و) بريطانيا اخلري يا

تخصصة هبا عىل مدار أيام  ويف الصفحة التاسعة تتعدد أبواب الصفحات امل.كل ثالثاء
ألوان (كل أحد و) املرسح واجلمهور(كل ثالثاء، و) الدين واحلياة: (األسبوع، مثل

كل أربعاء، ويف الثلث العلوي الرئييس )  يف عواصم العاملاألهرام( كل مخيس، و) فنية

                                                
(1)  http://extra.ahram.org.eg/eng. 

)2 (214مصدر سابق، ص : خليل صابات. د. 
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) أجندة األسبوع(وهو شبه يومي، بينام تنرش ) عامل يف صور( باب خريةمن الصفحة األ
 أسفل الكاريكاتري وهي ملخص األسبوعييف الصفحة الثالثة عرشة من عدد اجلمعة 

 .)1(ألهم أحداث األسبوع عىل املستوى املرصي والعريب والعاملي

ًوتصدر األهرام حاليا ثالث طبعات يومية حملية إىل جانب طبعة دولية تطبع يوميا    ً
ندن ونيويورك وفرانكفورت، بعد أن تنقل صفحاهتا بوساطة األقامر الصناعية يف ل

وطبعة عربية تطبع يف ديب والكويت وطبعة الكرتونية تتيح لعشاق األهرام متابعتها يف 
، إذ تصدر الطبعة الدولية )2( مكان يف العامل عىل شبكة اإلنرتنتأي وقت ومن أي

ً يف لندن يوميا وتطبع يف لندن وباريس وتوزع يف مدن أوروبا 1984لألهرام منذ عام 
ً تطبع أيضا يف نيويورك لتوزع يف كندا 1986أمريكا وكندا، وأصبحت منذ عام و

 أصبحت تطبع يف فرانكفورت لتوزع يف شامل أفريقيا 1994 ويف عام .واألمريكتني
 صفحة، 22ًفضال عن أوروبا، ويصدر كل من العدد اليومي والعدد األسبوعي منها يف 

نام يتم إعداد الصفحات األخرى وتشرتك بعض الصفحات مع الطبعة املحلية بي
، ولألهرام طبعة )3(ًخصيصا للطبعة الدولية لتلبية احتياجات القارئ العريب يف اخلارج

 وتغطي مساحة زمنية واسعة لتزويد القارئ 1991 يناير 17ًمسائية تصدر يوميا منذ 
رجية، وهذه بآخر األنباء واألخبار لألحداث اجلارية يف اليوم نفسه سواء املحلية أو اخلا

ًالطبعة تغطي مجيع املجاالت التي هتم القراء السيام يف املجال الريايض فضال عن التنوع 
وتصدر األهرام كذلك طبعة ، )4(يف االهتاممات السياسية واالقتصادية واالجتامعية

عربية يف البحرين والسعودية والكويت واألمارات وتوزع يف يوم صدورها بالقاهرة يف 
                                                

)1 (دراسة حتليلية مقارنة، -دولية للصحف العربية الطبعات ال: إبراهيم عبد اهللا املسلمي. د 
 .53 - 52، ص 1993القاهرة، العريب للنرش والتوزيع، 

)2 (موقع مؤسسة األهرام  http://extra.ahram.org.eg/eng. 
)3 (18مؤسسة األهرام بتاريخ  صحف وإصدارات األهرام الدويل موضوع منشور عىل موقع 

  http://extra.ahram.org.eg/eng  - 2006 كانون األول
)4 (http://extra.ahram.org.eg/eng & :http://massai.ahram.org.eg  

http://extra.ahram.org.eg/eng
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 صفحة 22 يف األسبوعي والعدد اليومي العدد إذ يصدر كل من خلليج،مجيع دول ا
 .)1(ًفضال عن مالحق اجلمعة وملحق السيارات

ويوجد لألهرام مكاتب داخلية عن طريق مندوهبا ومكاتبها الداخلية سواء يف   
واشنطن ونيويورك وموسكو : ًوخارجية، مثال.. اإلسكندرية أو السويس أو مطروح

وروما ومونرتيال وفرانكفورت وأثينا وأنقرة وطوكيو ولوس انجلوس ولندن وباريس 
 .)2(ًوجدة والبحرين فضال عن مراسلني دائمني يف العواصم العربية

 
 
 
 

                                                
)1 (http://extra.ahram.org.eg/eng  
)2 (القلب النابض، موضوع منشور يف صحيفة  ...مكاتب املحافظات: عبد الفتاح إبراهيم

 .2006 كانون األول 11 الصادر بتاريخ 43834األهرام، العدد 
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 تكتسب الصحافة اخلليجية أمهيتها وحضورها من موقع اخلليج العريب االسرتاتيجي   
والوفرة النفطية . ة التقاء طرق املواصالت بني أسيا وأفريقيا وأورباحيث يمثل نقط

والسيولة النقدية لذلك ترتبط األمهية اجليوسرتاتيجية باملصالح االقتصادية للغرب 
 .)1(بظهور النفط يف اخلليج

وعىل الرغم من تطور الصحافة اخلليجية وسعة انتشارها يف العامل العريب خاصة   
ًم وحتديات تواجهها واقعيا يف عدة جوانب وهذا ما يفصح عنه رؤساء إال أن هناك مهو

ون للمؤسسات الصحفية واخلرباء والباحثون يف لتلك الصحف واملديرون العام حترير
 وكانت من أولويات هذه التحديات مسألة احلريات حيث كانت .الصحف اخلليجية

ن فكرة الرقابة واإلجراءات ًاملطالبة بتوسيع مساحة احلرية والعمل الصحفي بعيدا ع
اإلدارية سواء سحب الرتخيص أو اإليقاف عن الصدور وحتكيم القضاء فيام يقع من 

ً فضال عن تغيري قانون املطبوعات يف دول جملس التعاون اخلليجي بحيث .خمالفات

                                                
)1 (جملس التعاون لدول اخلليج العربية، آلياته، أهدافه املعلنة، عالقاته : عبد املهدي رشيدة

 .65، ص1995، باملنظامت اإلقليمية والدولية، القاهرة، مكتبة مدبويل
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يعطي مساحة اكرب للحرية يف الكتابة والتعبري ويساعد عىل إنجاز العمل اإلعالمي 
ونجاح وعدم جواز إغالق الصحف إال بحكم قضائي وعدم جواز بمصداقية 

 .)1(مصادرة احلكومات لرتاخيص الصحف التي تأسست
األخوين  وتعد صحيفة اخلليج أول صحيفة يومية تصدر يف اإلمارات، فبعد عودة  

 بعد إهناء دراستهام اجلامعية وجدا منطقة 1966تريم وعبد اهللا عمران من القاهرة عام 
متوج باألحداث املهمة، وكان الشاه خيطط لفرض نفوذه عىل املنطقة مللئ الفراغ اخلليج 

 ً. عاما150 بريطانيا االنسحاب من رشق السويس بعد سيطرة دامت إعالنبعد 
 منيت األمة العربية هبزيمة أنوواكب الفرتة ذاهتا طرح فكرة احتاد تسع إمارات بعد 

ووسط هذه الظروف . جانب إرسائيلإىل  يمريك وظهور االنحياز التام األ1967عام 
 فكانت حترر ،1970 ترشين األول 19صدر أول عدد من صحيفة اخلليج يوم االثنني 

 صحيفة اخلليج غضب الشاه أثارت وقد .)2(يف إمارة الشارقة وتطبع يف الكويت
 الصحيفة بدأت عندما نرشت الصحيفة إغالقوغضب املعتمد الربيطاين وان مقدمات 

ت تفضح نوايا الشاه واالنكليز يف قضية اجلزر العربية، وخاصة ما يتعلق بدور معلوما
املقيم الربيطاين يف اخلليج وليم لويس الذي كان يتوىل قضية اجلزر من موقع التبني 

ًوقد لعبت اخلليج دورا مهام يف لفت االنتباه العريب . اإليراينالكامل للموقف   قضية إىلً
  عوامل عديدة فنية وحملية وإقليميةتضافرتًاخلليج طويال فقد اجلزر ومل تستمر صحيفة 

 جانب بعض الديون املستحقة عليها لصالح املؤسسة التي تطبع اخلليج مع ضعف إىل
 .)3(2921972يوم ) 375( توقفها بعد صدور العدد إىلأدى   ممااإلمكانات

محلة اخلليج (ا  محالهتإطالقوكان املسار القومي واضح عىل اجلريدة من خالل   

                                                
)1 (17/4/2002العدد الصادر بتاريخ : صحيفة البيان. 
)2 (أبو ظبي 1ي والتارخيي، ط  النشأة والتطور الفن-صحافة اإلمارات : أمحد نفادي ،) اإلمارات

 .113، ص 1996، منشورات املجمع الثقايف، )العربية املتحدة
)3 ( 115املصدر نفسه، ص. 
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واصل الشعب الفلسطيني مسريته ي لكي ؛) يف فلسطنيأهلناواجلمعيات اخلريية لدعم 
حاكموا (وكذلك محلة،  )1(املظفرة نحو دولته املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف

 .)2( الشعب الفلسطينيأبناءنتيجة جمزرة خميم جنني والتي ذبح فيها املئات من ) شارون
اإللكرتونية رائدة الصحافة العربية عىل اإلنرتنت من حيث ) ليجاخل(وتعد جريدة   

ًالتأسيس، فهي أول صحيفة خليجية عربية تؤسس هلا موقعا عىل الشبكة وكان ذلك يف 
 لتأيت بعدها يف الشهر العارش من نفس السنة صحيفة النهار 191995شهر أيلول 

 . اللندنيةاألوسطيفة الرشق  صح1995 األولاللبنانية وتلتحق هبام يف شهر كانون 
  الصفحة:ًجزءا من مضمون النسخة الورقية حتت النوافذ التالية) اخلليج(ويغطي موقع 

 ، أخبار الدار، رأي ودراسات، أخبار وتقارير، اقتصاد، ثقافة، الرياضة، منوعات،األوىل
 .ًكاريكاتري فضال عن موقع خاص يعرف باجلزر اإلماراتية املحتلة

 ًلنسخة اإللكرتونية للجريدة يف وقت مبكر عربيا، ويف وقت عدم توافرن صدور اإ  
أجهزة وتقنيات دعم اللغة العربية جعل من اخلليج أن تبث بصيغة الصور وليس 
ًبصيغة النصوص، مما اثر تأثريا سلبيا عليها وعدم االستفادة من اإلمكانيات الفنية التي  ً

رشيفها أسبوعي بالتقادم ومن ثم أ بحث، وفهي ال حتتوي عىل حمرك. يوفرها اإلنرتنت
، وال يمكن طباعتها إال باستخدام برامج معاجلة 162002حتوله إىل أربعة أيام يف 

الصور وان مواضيعها خالية من التوثيق عند الطباعة اليومية كالتاريخ واليوم وعنوان 
 املوقع  بعد يوم من نزولأيالصفحة، ويمكن جتاوز ذلك بالدخول عىل األرشيف 

 :ونستطيع القول. والصفحة والتاريخ فقط. فيشار يف هناية طبع املوضوع إىل رقم اخلرب
 مميزات للصحافة أييف نسختها اإللكرتونية خالية من ) اخلليج(أن جريدة 

ًاإللكرتونية، وهذا يعود أساسا إىل بث املوقع بصيغة الصور بالرغم من كوهنا أول 
 .صحيفة عربية عىل اإلنرتنت

                                                
(1)  www.alkhaleej.co.ae/f%2003.html 
(2)  http://194.170.160.33/WED:2002-04-17/ray%2001.html 

http://www.alkhaleej.co.ae/f%2003.html
http://194.170.160.33/WED:2002-04-17/ray%2001.html
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تعود البداية يف إصدار صحيفة االحتاد اإلماراتية حني فكرت دائرة اإلعالم   
 ،والسياحة يف إمارة أبو ظبي بإصدار صحيفة تغطي أخبار النشاطات املختلفة لإلمارة

 1969ن األول عام  ترشي20حيث صدر العدد األول من صحيفة االحتاد يوم االثنني 
 صفحة بالقطع النصفي 12كصحيفة أسبوعية حكومية تصدر كل يوم مخيس، يف 

وكانت الصحيفة تتبع دائرة اإلعالم من حيث ،)سم 28×41( بحجم أي) التابلويد(
 أولاإلدارة والدخل واإلنفاق عليها بوصفها صحيفة رسمية يف أبو ظبي وكانت 

 نسخة ارتفع بعد 500لصور طبع من العدد األول  الكاملة يف ااأللوانصحيفة تستخدم 
 نسخة، وبدأت املسرية وان كانت حمدودة بسبب 5500 إىل نسخة ثم 1000 إىلذلك 

الطابع املحيل من الناحية اإلخبارية بجانب املنافسة القوية للصحف املرصية واللبنانية 
  .)1(ة الرسميةً وكان التوزيع جمانا مما كان يضفي عليها الصف،والكويتية آنذاك

 بدأت جريدة االحتاد اإلماراتية بالصدور 1972 كانون الثاين 22ًواعتبارا من   

                                                
)1 (اإلمارات العربية املتحدة، أبو ظبي، مؤسسة التكنولوجيا والصحافة يف دولة: إبراهيم راشد 

 .31، ص 1999االحتاد للصحافة والنرش والتوزيع، 
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كانت املادة الصحفية بجريدة االحتاد يف بداية األمر جتمع وحترر بجهد فردي . )1(يوميا
 وتغطية النشاطات األخبار االستعانة بموظفي الدوائر احلكومية يف مجع إىلإضافة 

أماكن عملهم وظل االعتامد عليهم كصحفيني غري متفرغني حتى أوائل املوجودة يف 
 . والسياحةعالم عندما توىل ستة أشخاص هذه املهمة بتكليف من دائرة اإل1971عام 

 بريوت لتطبع هناك يف املطبعة التجارية إىلوكانت ترسل املادة الصحفية بالربيد 
ع خالل أربعة أو مخسة أيام عىل الدوائر  أبو ظبي ثانية لتوزإىل وتعاد النسخ ،والصناعية
 أصبحت أنلذلك كانت مادهتا ال تتميز باحلالية اخلربية، ثم ما لبثت . )2(احلكومية
بن ( ظبي للطباعة والنرش أبو، ثم مؤسسة 1971 ظبي يف مطبعة نيتكو عام أبوتطبع يف 
وبدأت  قطع الصحف العادي إىل، حينام تغري حجمها 1972يف مطالع عام ) دسامل

 واستقدمت هلا ،1978وأنشأت االحتاد مطبعة خاصة أواخر عام . بالصدور اليومي
وانفصلت . ًحمررين من مرص وسكرتارية للتحرير وظلت تصدر يوميا عدا يوم اجلمعة

ًاالحتاد بعد ذلك التاريخ عن وزارة اإلعالم إداريا وماليا وشكل هلا جملس إدارة برئاسة  ً
وأصبحت االحتاد . )3(د من الوزراء والشخصيات املحليةوزير اإلعالم وعضوية عد

ً جريدة شبه رسمية تتلقى دعام حكوميا يبلغ 1978منذ عام  ً مليون درهم سنويا، 30ً
، 1979ًوأصدرت يف ذلك الوقت مطبوعات خاصة هبا تصدر أسبوعيا مثل جملة للمرأة 

 .1980وأخرى للطفل 
من اإلجراءات من ضمنها استخدام  جمموعة 1988وقد اختذت االحتاد منذ عام   

احدث وسائل االتصال وإصدار طبعات دولية لتوزيعها يف الدول العربية، ونفذ 

                                                
)1 (وسائل االتصال نشأهتا وتطورها، مكتبة األنجلو املرصية،: خليل صابات ومجال عبد العظيم. د 

 .333، ص 2001
)2 (97 - 96مصدر سابق، ص : أمحد نفادي. 
)3 (دول اخلليج العريب، مركز التوثيق لدول اخلليج العريب، بغداد، الصحافة يف: عزت عيل عزت 

 .209، ص1983مطبعة اليقظة، 
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 الطبعة اإلقليمية إىل أضافت 1990، ويف 1988 حزيران 20مرشوع الطبعة الدولية 
ويسجل جلريدة االحتاد استعامهلا لتقنية نقل املواد . )1(طبعتني دوليتني يف باريس ولندن

 عندما 1981الصحافية بواسطة األقامر الصناعية للمرة األوىل يف البلدان العربية يف عام 
أنشأت مطبعة ثانية يف ديب لتطبع اجلريدة يف كل من أبو ظبي وديب يف الوقت نفسه 

واليوم متتلك االحتاد . وذلك للتغلب عىل مشاكل تأخر التوزيع يف اإلمارات الشاملية
ع يف الرشق األوسط وينعكس ذلك عىل نوعية الطباعة التي واحدة من أحدث املطاب

وتصدر صحيفة االحتاد اليوم بحلة متطورة . ّتضاهي بجودهتا الصحف األجنبية
ويعمل فيها اليوم ما يقارب املائة .  صفحة منها عدة صفحات باأللوان32تتضمن 

ائر إمارات صحايف يتوزعون بني أبو ظبي ومكاتب يف ديب والفجرية ورأس اخليمة وس
. الدولة، إىل جانب مكاتب موزعة يف بريوت والقاهرة ومراسلون يف أنحاء العامل

ويعتمد الصحافيون يف عملهم عىل أحدث التقنيات يف غرفة أخبار مزودة باألجهزة 
ًوآخر تقنيات التحرير، فقد اعتمدت صحيفة االحتاد مؤخرا برنامج رابيد براوزر 

ت األنباء وحتريرها ومتابعتها حتى وصوهلا إىل مرحلة اخلاص باستقبال أخبار وكاال
 1996 مارس 15ًودخلت االحتاد عامل اإلنرتنت اعتبارا من يوم اجلمعة يف . )2(الطباعة

 .)3(لتكون بذلك أول صحيفة إماراتية تقدم هذه اخلدمة

                                                
)1 (1999/ 20/10العدد الصادر بتاريخ : صحيفة االحتاد. 
)2 (موقع صحيفة االحتاد اإلماراتية  http://www.alittihad.ae/aboutus.php 
)3 (معاجلة الصحافة اإلماراتية لالحتالل األمريكي للعراق : عبد العزيز خلف خليل اجلبوري

 معهد إىلقدمت ) غري منشورة ( رسالة ماجستري 31/1/2005 إىل/ 1/3/2003للفرتة من 
 .21، ص 2010الدراسات والبحوث العربية، القاهرة، 

http://www.alittihad.ae/aboutus.php
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 لية بالسلطة يف املجتمع عرب التاريخ، ظهرت جمموعةيف تفسري عالقة الصحافة الدو  
 من النظريات التي تفرس تطور الصحافة الدولية ودورها يف املجتمع، وعالقتها بالسلطة

   :احلاكمة، ومن أبرز هذه النظريات
-1 

نشأت هذه النظرية يف القرنني السادس عرش والسابع عرش يف إنكلرتا وتستند إىل   
 وميكيافييل سفة السلطة املطلقة للحاكم، ويظهر ذلك يف نظريات أفالطون، وأرسطو،فل

 وكان غرضها الرئييس هو محاية وتوطيد سياسة احلكومة القابضة عىل زمام .وهيجل
 ويف ضوء هذه النظرية فان الذي يعمل، يف الصحف ويصدرها .احلكم وخدمة الدولة

 . اكمهو من يستطيع احلصول عىل ترخيص من احل
متثل نظرية السلطة أول نظرية جسدت العالقة بني الصحافة واملجتمع، بعد أن  

وحيث إن الريبة والشك  .األوربيةظهرت الصحافة كوسيلة إعالمية يف املجتمعات 
 والكنيسة املسيحية وضعت األوربية احلكومات إنكان هو أساس هذه العالقة، حيث 

 يامرسوا دورهم الصحايف يف أننارشين يف القيود، وعرقلت مساعي الصحافيني وال
وقد عاشت  .النرش واحلصول عىل املعلومات التي تقتضيها مهنة الصحافة والنرش
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حتت هيمنة احلكومات السلطوية إىل  أوروبا خالل القرنني السادس عرش والسابع عرش
اكل أن حتررت من هذا االستبداد بفعل الفكر التنويري الذي تأسست عليه بناءات وهي

ولكن الفكر واملامرسة السلطوية كانت األساس الذي اعتمدته  .مؤسسية جديدة
وتبنت هذه . الدول النامية، وبالذات حديثة العهد باالستقالل من االستعامر األوريب

 النظرية كثري من األنظمة السياسية يف دول العامل النامي، التي حرصت عىل أن السيطرة
وترشف احلكومة يف . من خالل إما فرد أو نخبة سلطويةوالتحكم يف وسائل اإلعالم 

وحيظر يف إطار هذه النظرية . ضوء هذه النظرية عىل الصحف، وتفرض الرقابة عليها
وملكية الصحف قد تكون خاصة أو عامة، . نقد اجلهاز السيايس واملوظفني الرسميني

صفوة، التي حتكم وترى النظرية أن ال. وتكون أداة لرتويج سياسات احلكومة ودعمها
. الدولة، هي التي متلك أن توجه العامة، التي ال تعد مؤهلة الختاذ القرارات السياسية

وأن الشخص الذي يعمل بالصحافة، يكون عمله هذا، بمثابة امتياز خاص، يمنحه 
وحرية وسائل اإلعالم يف ظل . إياه القائد، لذلك فهو مدين بااللتزام للقائد وحكومته

وقد أعادت .  وقتأية تتحدد بالقدر الذي تسمح به القيادة الوطنية يف هذه النظري
، التي )احلاكم املستبد املستنري( احلياة لنظرية 2010 عام األوربيةبعض مراكز األبحاث 

الذي دام حكمه من سنة ) ملك بروسية(كان من ابرز نموذجها امللك فريدريك الثاين 
للدولة، وجيب عليه تقديم ) خلادم األولا( وكان يعد نفسه 1786 إىل سنة 1740

احلسابات لرعاياه، شعاره العمل الدائب، وتتضافر يف شخصيته الكادحة إدارة األمور 
 أما. الداخلية واملالية واخلارجية والعسكرية، لتثبيت شخصية الدولة ونامء قوهتا

لتخلص من النموذج العريب الذي جاهر هبذه النظرية فهو املصلح الشيخ حممد عبده ل
 .نري احلكم العثامين

-2 

تعود هذه النظرية بشكل أسايس إىل عرص النهضة األوروبية وبالتحديد القرنني   
ًالثامن عرش والتاسع عرش إذ بلور عدد من املفكرين األوربيني، كثريا من املبادئ التي 

 حيث .ى بداية عرص النهضة األوروبيةحتدت األفكار السلطوية التي سادت حت
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ارتبطت حرية الصحافة بالفلسفات الغربية التي نادت بحرية الفرد، وقمع االستبداد، 
ومن أشهر الفالسفة الذين كتبوا يف هذا املجال جون ستيورت . وعارضت تفرد اآلراء

.. عاءأن ختريس الرأي هو سطو عىل البرشية مج) عن احلرية(ميل الذي أوضح يف كتابه 
ًويضيف أن الرأي الذي يتم خنقه إذا كان صائبا نكون قد خرسنا هذا الرأي، وإذا كان 
هذا الرأي خاطئا نكون قد خرسنا معركة وميكانيزمات الرصاع بني اخلطأ والصواب، 

املفكر اإلنجليزي جون ميلتون  وهذا ما عناه ..والتي تولد بالرضورة الرأي الصواب
الصائبة هي التي تتفوق  والتي تعني أن الفكرة )لذايتبميكانزمات التصحيح ا(

 أنه أيبالتداول واالنتشار،  وتتجاوز الفكرة اخلاطئة عندما تتاح الفرصة للفكرتني
 ويؤكد جون .)1(كآلية لتدوال ورصاع األفكار) السوق احلرة لألفكار(يطرح فكرة 

 شخص، مهام كان أيميلتون يف هذه النظرية إن حرية النرش، بأي واسطة، ومن قبل 
اجتاهه الفكري، حق من احلقوق الطبيعية، جلميع البرش، وال نستطيع أن نقلل من حرية 

 .  عذرأيالنرش، بأي شكل، وحتت 
مل يتحقق االنتصار األول للنظرية الليربالية عىل النظرية السلطوية أو نظرية   

ًيطاين قرارا أكد عىل حظر ّالسلطة إال خالل القرن الثامن عرش، حني أصدر الربملان الرب
أية رقابة مسبقة عىل النرش كام أباح لألفراد إصدار الصحف من دون احلصول عىل 

 وقد جاء هذا التعاون نتيجة ألفكار املفكر اإلنجليزي بالكستون .ترخيص من السلطة
الذي أكد أن حرية الصحافة رضورية، لوجود الدولة احلرة، وذلك يتطلب عدم وجود 

يتعرض الصحفي للعقاب بعد النرش، إذا ن أن قة، عىل النرش ولكن يمكرقابة مسب
تضمن هذا النرش جريمة وكل إنسان حر أن ينرش ما يشاء، عىل اجلمهور ومنع ذلك 

ة ليحظر بشكل مريكي وجاء دستور الواليات املتحدة األ.ًيعد تدمريا حلرية الصحافـة
عىل أنه حيظر عىل الكونجرس أن كامل تدخل الدولة يف جمال حرية الصحافة، إذ نص 

 وتقوم أفكار الليرباليني عىل أسس أنه . قانون يقيد حرية التعبري والصحافةأييصدر 
                                                

(1)  McQuail, Denis: Mass Communication Theory (4th edition), London: Sage 
Publications. 2000, p.147. 
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البد من تقديم كل أنواع املعلومات واألفكار للجمهور، وأن النقد احلر رضورة 
ات لتحقيق الرفاهية والتقدم، وأن اجلامهري جمتمعة، أو أغلبيتها تستطيع اختاذ القرار

ًالتي تكون دائام أقرب إىل احلقيقة، وهذه الثقة باجلامهري جتعلها قادرة عىل انتخاب 
 وحيدد املفكر اإلعالمي ً.ممثليهم وتوجيههم وتغيريهم عندما يكون ذلك رضوريا

  :السويدي دينيس ماكويل العنارص الرئيسية لنظرية احلرية، فيمـا يأيت
 .رقابة مسبقةإن النرش جيب أن يتحرر من أية   - أ  

ًإن جمال النرش والتوزيع جيب أن يكون مفتوحا، ألي شخص، أو مجاعة من دون    -ب
 .احلصول عىل رخصة مسبقة من احلكومة

ّإن النقد املوجه، إىل أية حكومة، أو حزب سيايس أو مسؤول رسمي، جيب أال   -ج
 .ًيكون حمال للعقاب، حتى بعد النرش

 .إلكراه أو اإللزام بالنسبة للصحفي نوع من اأيأن ال يكون هناك   -د
 . نوع من القيود عىل مجع املعلومات ونرشها بالوسائل القانونيةأيعدم وجود   - ه
 . قيد عىل تلقي أو إرسال املعلومات عرب احلدود القوميةأيأن ال يكون هناك   - و
 .جيب أن يتمتع الصحفيون باالستقالل املهني داخل مؤسساهتم الصحفية  - ز

أسهمت النظرية الليربالية بشكل كبري يف حترير الصحافة من سيطرة الدولة، وقد   
فأهنت وجود الكثري من القيود التي تفرضها السلطة عىل الصحافة، واستطاعت دول 

أن تتمتع، خالل القرن التاسع عرش ) ةمريكيأوروبا والواليات املتحدة األ(الشامل 
التعددية والتنوع يف جمال الصحافة، وحتى منتصف القرن العرشين بقدر كبري من 

واستطاعت الصحافة أن تدير يف هذه املجتمعات مناقشة حرة بني كافة االجتاهات 
السياسية، وأن تنقل هذه املناقشات إىل اجلامهري، وهو ما أسهم يف تقدم هذه املجتمعات 

ين من ولكن أوضاع الصحافة يف أوروبا، وأمريكا خالل النصف الثا. وزيادة حيويتها
عن تلك األفكار الليربالية، فتناقصت تعددية  القرن العرشين ابتعدت بشكل كبري

الصحف وقل تنوعها، وقلت بالتايل قدرهتا عىل القيام بوظائفها، يف الوفاء بحق 
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وقد لعب تزايد . اجلامهري يف املعرفة، وإدارة املناقشة احلرة، يف املجتمع، ونقلها للجامهري
ًكار والرتكيز يف ملكية الصحافة دورا أساسيا يف تعريض هذه النظرية االجتاه إىل االحت ً

وبرزت رؤية أخرى حتى من جانب املؤمنني هبذه . للنقد، من كافة االجتاهات السياسية
ّإن حرية الصحافة وحرية التعبري، ال يمكن ضامهنا، إال يف حالة ما : ( النظرية تقول

 عن السيطرة الرأساملية من ناحية، والسيطرة ًيكون إنتاج األفكار وتوزيعها، بعيدا
  .)البريوقراطية السياسية، من ناحية أخرى

-3 

ً ونظرا .تنطلق هذه النظرية من حماولة إجياد توازن بني مفهومي احلرية واملسؤولية  
 منه نتيجة لتزايد النقد ضد الصحافة مع مطلع القرن العرشين وخالل العقود األوىل

نحيازات السياسية هلذه  التجاري، ونتيجة االحتكارات واالاعتامده عىل اإلثارة واملنطق
 برئاسة روبرت هوتشنز 1942املؤسسات يف الواليات املتحدة، تكونت جلنة خاصة عام 

وقد وضعت هذه اللجنة نصب عينيها مهمة التحقيق يف هل  .رئيس جامعة شيكاغو
ة يف أداء دورها االجتامعي، وحتديد أين مواقع مريكيفة األأخفقت أو نجحت الصحا

 أو احلرية التي ينبغي عىل الصحافة أن تتوقف عندها، وما تأثري الضغوط احلكومية 
 .؟ التجاري عىل حرية العمل الصحفيعالناإل

ًوبعد هناية احلرب العاملية الثانية تشكلت جلنة حرية الصحافة من اثني عرش أستاذا   
 الصحافة وضمت بني أعضائها أبرز نقاد. ًيا، يرأسهم الربوفسور روبرت هوتشنزأكاديم

وأجرت اللجنة دراستها عىل الصحافة . ة مثل وليم ديفرز وتيودور برتسونمريكياأل
ة، ودائرة املعارف الربيطانية، وقدمت مريكية، بتمويل من جملة تايم األمريكياأل

) صحافة حرة مسؤولة: (، بعنوان1947 عام تقريرها، يف كتاب أعدته اللجنة كاملة،
ولقيت دعوة اللجنة إىل صحافة حرة ومسؤولة، صدى داخل الواليات املتحدة 
وخارجها، يف بلدان أوروبا، وعىل رأسها اململكة املتحدة فتشكلت اللجنة امللكية 

، ودعت إىل التزام العاملني يف الصحافة بمسؤوليتهم 1949األوىل للصحافة، عام 
، 1947ونص تقرير جلنة حرية الصحافة، لعام . جتامعيـة وتشكيل جملس للصحافةاال
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عىل أن صناعة اإلعالم، يف الواليات املتحدة جيب أن تستمر يف يد القطاع اخلاص، 
 وظائف  ووضعت اللجنة جمموعة تصورات، حول.واضعة يف اعتبارها املصلحة العامة

فمن . وصيات للحكومة، واملؤسساتالصحافة، يف املجتمع احلديث، وعدد من الت
حيث وظائف وسائل اإلعالم، يف املجتمع املعارص، رأت اللجنة أن الصحافة جيب أن 

 : تقوم بالوظائف اآلتية
 .تقديم تقرير صادق وشامل وذكي عن األحداث اليومية  - أ  

 .أن تعمل كمنرب لتبادل التعليق والنقد   -ب
 .التي يتكون منها املجتمعأن تقدم صورة للجامعات املتنوعة   -ج
 .أن تربز أهداف املجتمع وقيمه وتوضحهام  -د
 ً.أن توفر معلومات كاملة عام جيري يوميا  - ه

وأوصت جلنة حرية الصحافة احلكومة، بتطبيق الضامنات الدستورية، حلرية   
الصحافة، وأن تعمل عىل تسهيل ظهور وسائل إعالم جديدة، واستمرار املنافسة، بني 

ئل القائمة، كام طالبت اللجنة بإلغاء الترشيع، الذي حيظر عىل األفراد مساندة الوسا
إجراء تغيريات ثورية عىل املؤسسات القائمة؛ ألن هذا الترشيع هيدد املناقشات 

وأوصت اللجنة املؤسسات اإلعالمية بتقديم خدمة، تتسم . السياسية واالقتصادية
ًهري، فضال عن زيادة مراكز الدراسة بالتنوع، والكم املالئم الحتياجات اجلام

األكاديمية، والبحث والنرش، يف جمال اإلعالم، وإنشاء هيئة جديدة مستقلة، لتقييم أداء 
كام أوصت اللجنة العاملني، . الصحافة لعملها، وتقديم تقرير سنوي حول هذا األداء

للمعلومات بمجال اإلعالم، بالنقد املتبادل، وأن يقبلوا مسؤوليتهم كناقل عام 
مسؤولية رفع (، هو كريتس مونتجري، يف كتابه أمريكيكام قدم أستاذ . واملناقشة
 إنه إذا قامت الصحافة بإعالم الناس، :رؤية جديدة للمسؤولية تقول) املعايري

واملحافظة عىل خصوصيتهم ومراعاة قيمهم فهذه نصف املسؤولية، ولكن النصف 
اه املادة املذاعة، التي هي بدورها جتاه أنفسهم، إذ اآلخر هو بيان مسؤولية اجلامهري، جت

ّجيب، عىل اجلمهور، أال يتعامل مع ما يقدم، من خالل الصحافة والتليفزيون، عىل أنه 
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وجبة، كتلك التي يشرتهيا من السوبر ماركت، بل عليه أن يدرك الوقائع، وال يتقبلها 
 أو ختتلف، مع ميوله ويضع كام يقرأها أو يسمعها، بل يزن األفكار، التي تتفق،

 . ًافرتاضاته األساسية حمال للنقاش
بني املسؤولية االجتامعية، ) مسؤولية اجلرائد(ويساوي روبرت راي، يف كتابه   

وصدق األخبار واحليدة، ألهنا أساس حق القراء يف املعرفة، ثم املناقشة الديمقراطية يف 
اكويل املبادئ األساسية، لنظرية ويلخص دينيس م. املجتمع والتي تسهم يف تطويره

  :املسؤولية االجتامعية، يف اجلوانب اآلتية
إن الصحافة وكذلك وسائل اإلعالم األخرى، جيب أن تقبل وأن تنفذ التزامات   - أ  

 .معينة جتاه املجتمع
يمكن تنفيذ هذه االلتزامات من خالل االلتزام باملعايري املهنية، لنقل املعلومات    -ب

 .قيقة والدقة واملوضوعية والتوازنمثل احل
 .لتنفيذ هذه االلتزامات جيب أن تنظم الصحافة نفسها بشكل ذايت  -ج
يؤدي إىل اجلريمة، والعنف ن أن إن الصحافة جيب أن تتجنب نرش ما يمك  -د

 .والفوىض االجتامعية، أو توجيه أية إهانات إىل األقليات
 .تنوع اآلراء وتلتزم بحق الردإن الصحافة جيب أن تكون متعددة وتعكس   - ه
 .ًإن للمجتمع حقا عىل الصحافة، يف أن تلتزم بمعايري رفيعة يف أدائها لوظائفها  - و
 .ًيكون مربرا لتحقيق املصلحة العامةن أن إن التدخل العام يمك  - ز

ويالحظ أن هذه النظرية قد طرحت بعض احللول التي تتمثل يف تنظيم مهنة   
 دار مواثيق رشف مهنية، حلامية حرية التحرير الصحفي، واملامرسةالصحافة من خالل إص

الصحفية، وإصدار قوانني للحد من االحتكار، وإنشاء جمالس للصحافة، وإنشاء نظام 
ولكن جممل األفكار التي طرحتها هذه النظرية مل تكتمل . لتقديم إعانات للصحف

ون إىل هذه األفكار عىل مريكيألأمامها فرصة التنفيذ، بشكل تام، فقد نظر الصحفيون ا
ًأهنا متثل اجتاها نحو االشرتاكية وخطرا عىل حرية الصحافة  كام قوبلت هذه األفكار .ً
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  ومع ذلك يمكن القول أن نظرية املسؤولية.بمعارضة عنيفة من جمموعات مالك الصحف
، التي االجتامعية قد حققت بعض النتائج اإلجيابية، يف بعض دول أوروبا، مثل السويد

واجهت حظر سيطرة االحتكارات عىل صحافتها بإنشاء نظام لتقديم إعانات حكومية 
 القرن للصحف، هبدف املحافظة عىل التنوع الصحفي مما أدى خالل حقبة الستينات من

ولقيت فكرة . املايض، إىل املحافظة عىل بقاء كثري من الصحف الصغرية يف السويد
ًدا، يف بريطانيا وغريها، من دول أوروبا خوفا من ًتقديم معونات للصحف رفضا شدي ً

كام صدرت قوانني للحد من . استغالل احلكومات هلا، يف التدخل يف شؤون الصحافة
االحتكار والرتكيز يف ملكية الصحافة، يف بريطانيا وفرنسا لكنها مل تستطع أن توقف 

 .ريةتزايد معدل الرتكيز واالحتكار أو حتافظ عىل بقاء الصحف الصغ
-4 

ّوالتي يعد . شهد الربع األول من القرن العرشين ميالد نظرية الصحافة الشيوعية   ُ
. ً النظرية متأثرا بفلسفة زميله األملاين، جورج هيجلذهكارل ماركس األب الروحي هل

 وترتكز هذه النظرية عىل أن وظائف وسائل اإلعالم، يف املجتمع الشيوعي، هي نفسها
 دعم بقاء وتوسع النظام االشرتاكي، وأن هذه الوسائل أيوظائف اجلهاز احلاكم، 

ويف ظل . جيب أن توجد، لنرش السياسة االشرتاكية، وليس هلا أن تبحث عن احلقيقة
ًهذه النظرية، فإن وسائل اإلعالم اجلامهريية تعد أدوات للحكومة، وجزءا، ال يتجزأ، 

 بتشغيل هذه الوسائل، واحلزب الشيوعي هو الذي من الدولة، والدولة متلك وتقوم
مثل احلديث عن الفشل يف (يقوم بالتوجيه، وتسمح النظرية الشيوعية بالنقد الذايت 

وتفرتض النظرية الشيوعية أن اجلامهري أضعف وأجهل ). حتقيق األهداف الشيوعية
ًعمل دائام من  ووسائل اإلعالم جيب أن ت.ًحتاط علام بكل ما تقوم به احلكومةن أن م

أجل األفضل، واألفضل عادة، هو ما تقوله القيادة ويتفق، بطبيعة احلال، مع خط 
 النظرية املاركسية، ومن ثم فإن كل ما تفعله وسائل اإلعالم كي تدعم وتساهم يف إنجاح

 .كل ما تفعله لعرقلة اإلنجاز الشيوعي يعد غري أخالقي أن ًالشيوعية يعد أخالقيا يف حني
تفكك اإلحتاد السوفيتي واهنيار الكتلة االشرتاكية يف أوروبا، مل تعد هناك وبعد   
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امتداد هلذه النظرية سوى يف ثالث دول من دول العامل، هي الصني، وكوريا الشاملية، 
ًوحتمل هذه النظرية أسسا فكرية مبنية عىل كتابات كل من ماركس وإنجلز عىل  .وكوبا

 إحدى(وتتأسس النظرية الشيوعية  . املستوى التطبيقياملستوى النظري، وعىل لينني عىل
عىل فكرة أن ) النظريات األربع يف الصحافة وكانت تسمى بالنظرية السوفيتية الشيوعية

وهلذا فان احلزب . تكون الصحافة واإلعالم أداة من أدوات احلزب الشيوعي احلاكم
وتعمل  .الدول الشيوعيةهو الذي يتحكم حتكام كامال يف جمريات الشأن اإلعالمي يف 

وسائل اإلعالم الشيوعية عىل تربية الشعب عىل املسار االشرتاكي، وتقوية القناعات 
 .الشعبية بالفكر الشيوعي السائد، وحماربة الفكر املضاد الذي متثله الرأساملية الغربية

 – وليس الفرد –وتتفق النظريتان السلطوية والشيوعية يف حمورية املجتمع   
فمصلحة اجلامعة وهيمنة الدولة .  لتربير السيطرة والتحكم يف وسائل اإلعالمكأساس

يت يف جانب ملكية وسائل اإلعالم، تتجاوز مصلحة الفرد، لكن االختالف بينهام يأ
تتيح امللكية اخلاصة لوسائل اإلعالم، بينام ملكية وسائل اإلعالم يف  فالنظرية السلطوية

 . احلزب الشيوعي احلاكماملجتمع الشيوعي هي من اختصاص
-5 

، مرشوع دستور دويل للصحافة يمثل 1958قدم الدكتور خمتار التهامي، عام   
 نظرية جديدة من نظريات اإلعالم، يطلق عليها اسم نظرية املسؤولية الدولية، والدولية،

نظرية : ربع، املعروفة وقتها، وهيًمضيفا بذلك، نظرية خامسة، إىل نظريات اإلعالم األ
وتقوم . السلطة، والنظرية الليربالية، ونظرية املسؤولية االجتامعية، والنظرية االشرتاكية

نظرية املسؤولية الدولية والدولية للصحافة، عىل مطلب أسايس، وهو أن ختلع 
 أعداء الصحافة رداء السلبية عنها، وأن تدخل ميدان املعركة الدولية الكربى، بني

اإلنسانية، وأصدقائها، لكي تلعب الدور اإلجيايب، الذي حيتمه عليها االرتباط الوثيق، 
. بني تاريخ الصحافة، وكفاح الشعوب، وتقدمها يف مدارج الديمقراطية احلقيقية

وتلقي النظرية عىل كواهل األرسة الصحفية الدولية، مسؤولية ضخمة، وتطالبها، 
، وباسم اإلنسانية، وباسم الشعوب التي وثقت فيها، باسم رشف املهنة الصحفية
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ّواعتمدت عليها، أال ختون هذه الشعوب، يف هذه املرحلة احلرجة، من تاريخ املجتمع 
الدويل احلديث، بل من تاريخ اجلنس البرشي، بأمجعه، وأن تتقدم إليها، باحلقيقة كاملة 

 املعارص، وتتحكم يف حياة عن األوضاع والتيارات، التي تسيطر عىل جمتمعنا الدويل
ُوأطلق عىل هذا . املاليني ورفاهيتهم وطمأنتهم، دون جماملة ألحد، أو ضغط من أحـد

  :املرشوع نظرية املسؤولية الدولية والدولية، وهو ينقسم إىل أربعة أقسام، هي
ترصيح صحفي عاملي إىل مجيع شعوب العامل يدعوها إىل اختاذ مواقف إجيابية : ًأوال •

كة معينة لتأكيد السالم والرفاهية الدولية، وهذا الترصيح يستمد وجوده من مشرت
  .دراسة احلقائق السياسية واالقتصادية والنفسية الدولية املعارصة

ميثاق رشف دويل يرتبط به الصحفيون أنفسهم ويستقي مواده من هدى : ًثانيا •
 . الترصيح سالف الذكر، ومن هدى البحث الذي قدمه

 . مرشوع اتفاقية دولية ترتبط هبا حكومات العامل، لتأمني حرية الصحافة: ًثالثا •
 .جمموعة من التوصيات مقدمة إىل األمم املتحدة، وفروعها: ًرابعا •

-6 

متثل نظرية الصحافة التنموية أو اإلعالم التنموي حماولة جادة ملواجهة االندفاع   
ًين ويعتقد الباحثون وفقا هلذه النظرية أن متطلبات الصحافة نحو االستعامر االلكرتو

والصحافة التنموية هي املفهوم الذي  .الناشئة ختتلف عن متطلبات الصحافة الناضجة
واآلمال الصحفية التي صاحبت ظهور حياول التعامل مع االحتياجات واإلمكانات 

افة عىل االلتزام باألولويات  متثل نظرية إعالمية تشجع الصحأهنا كام ،الدول النامية
 وتفرتض هذه النظرية أن كل اجلهود بام فيها جهود .واألهداف التي تضعها احلكومة

 وال .)1(وسائل اإلعالم املحلية جيب أن تعمل وتصب يف اجتاه دعم األهداف الوطنية

                                                
)1 (حسني حممد . النظريات،االجتاهات، وامللكية، ترمجة د-اإلعالم الدويل : ماكفيل. ل. توماس

 .59، ص 2003، دار الكتاب اجلامعي، )االمارات(نرص وعبد اهللا الكندي، العني 
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تزال هذه النظرية عبارة عن جمموعة من اآلراء والتوصيات، املالئمة لكافة وسائل 
وتكتسب هذه النظرية وجودها املستقل عن . عالم ووظائفها، يف الدول الناميةاإل

نظريات الصحافة األخرى، من اعرتافها وقبوهلا للتنمية، وتأكيدها عىل هوية األمة، 
وصحافة التنمية كام يعرفها . ووحدهتا ومتاسكها، ورفضها التبعية والسلطوية املتعسفة

فيني املوضوعيني، عىل أخبار أحدث التطورات، يف ليونارد سوسامن، هي تركيز الصح
جماالت التنمية املختلفة، األمر الذي يؤدي إىل نجاح التنمية االقتصادية، وحتقيق 

استخدام احلكومة ملنافذ االتصال، لتحقيق التنمية االقتصادية : الوحدة الوطنية، أو هي
اريندر اجارواال، أن  وتتطلب صحافة التنمية من الصحف، كام يقول نواالجتامعية

باحلاجات م وتكتب، عن مدى ارتباط املرشوع التنموي، يتتفحص بعني ناقدة، وتقي
 بني آثارها املختلفة والقومية، وتتفحص االختالفات بني اخلطة وتطبيقها، واالختالف،

ويالحظ التناقض بني . عىل الناس، يف ترصحيات املسؤولني، وبني آثارها الفعلية
كومي للصحافة، يف خدمة التنمية، وبني الدور الرقايب للصحافة؛ ففي االستخدام احل

ظل السيطرة احلكومية، يرتاجع النقد وتتحول أخبار التنمية، إىل دعامة سياسية 
ولعل هذا التناقض هو الذي دعا املفكر اإلعالمي اإلنجليزي، . للحكومة وقيادهتا

ني صحافة التنمية واالتصال يف خدمة أنتوين سميث، إىل التأكيد عىل رضورة التفرقة، ب
وهو ما . ّالتنمية، إال أنه يرى أن املفهومني يتداخالن، يف إطار السيطرة احلكومية

الصحافة "، و"صحافة التنمية"ًيؤكده، كالريب راميال، مشريا إىل تساند مفاهيم 
وسائل ووفق النظرية التنموية، تتلخص مهام . االتصال يف خدمة التنمية"، و"املوجهة

  :اإلعالم، يف عملية التنمية، يف النقاط اآلتية
 . تشكيل اجتاهات الشعب، وتنمية هويته الوطنية •
 . مساعدة املواطنني، عىل إدراك، أن الدولة اجلديدة قد قامت بالفعل •
 . انتهاج سياسات، تقررها احلكومة، هبدف املساعدة، يف حتقيق التنمية الوطنية •
ثقة باملؤسسات، والسياسات احلكومية، مما يضفي تشجيع املواطنني، عىل ال •

 . الرشعية عىل السلطة السياسية، ويقوى مركزها
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اإلسهام يف حتقيق التكامل السيايس واالجتامعي، من خالل بحث الرصاعات  •
،  واالجتامعية، وإحباط أصوات الترشذم والتفرقة، والتخفيف من التناقضاتالسياسية

 . جلامعات املتباينةيف القيم واالجتاهات، بني ا
املساعدة يف االستقرار، والوحدة الوطنية، وتغليب املصلحة الوطنية عىل املصلحة  •

 . الذاتية
 . إبراز اإلجيابيات، وجتاهل السلبيات، وتقليل حجم النقد إىل أدنى حد •

وصحافة التنمية هي النتيجة الطبيعية للصحافة الثورية، فهي تسعى إىل خلق أمة   
الصحافة الثورية وصحافة التنمية، من  أن ويرى بعض الباحثني. تهاجديدة وتنمي

، من السيطرة األجنبية، ومها انالرضورات األساسية لقيادة معركة حترير بلد من البلد
يمثالن مصدر فزع، ملؤيدي الوضع الراهن، واملدافعني عنه، وهذان النمطان من أنامط 

امس العاطفي، واالبتعاد عن املوضوعية، الصحافة قد يتسامن، يف بعض األحيان، باحل
 .بل وحتى امليل إىل اجلدل العنيف، والعدوانية

وتتوخى النظرية التنموية املعاجلة املتأنية لألخبار املثرية، وترى أن نرشها وبثها   
ربام يأيت بنتائج سلبية عىل املجتمع أو عىل األوضاع السياسية واالقتصادية بشكل 

 النظرية بمقولة إن األخبار السيئة هي أخبار جيدة من وجهة خاص، إذ ال تؤمن هذه
ألهنا تستدعي عناوين كبرية ومساحات  bad news is good newsالنظر اإلعالم 

ويف املقابل، تتجه وسائل اإلعالم التنموية إىل  .وصفحات كثرية من التغطية اإلعالمية
نظرا لكوهنا تدعم  good news دةمفهوم التغطيات اإلجيابية، أو ما يسمى باإلخبار اجلي

  .األوضاع الداخلية يف تلك املجتمعات، وتعطي أولويات رئيسة للثقافات املحلية
وقد تعرضت النظرية التنموية للنقد من أنصار النظريات الليربالية عىل خلفية أن   

 مبارشة كل ما تقوم به وسائل اإلعالم يف الدول النامية طبقا هلذه النظرية ليس إال رقابة
وهذا ما حدا بوكاالت األنباء العاملية ووسائل . وتشويشا عىل مصداقية وسائل اإلعالم

اإلعالم الدولية إىل إمهال األخبار والتقارير التي تأيت من وسائل اإلعالم يف الدول 
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 .)1(النامية، بحجة أهنا مواد دعائية ال تستحق النرش أو البث
-7 

ًتعد هذه النظرية أحدث إضافة إىل نظريات الصحافة، وأضعفها حتديدا، فهي   
تفتقر، حتى اآلن، إىل وجود حقيقي، يف املامرسات املختلفة، للمؤسسات اإلعالمية، 

 . بعض سياساهتا تتضمنها نظريات الصحافة األخرىن أن ًفضال ع
يب، نحو رضورة وجود برزت هذه النظرية من واقع اخلربة العملية، كاجتاه إجيا  

أشكال جديدة، يف تنظيم وسائل اإلعالم، كام نشأت كذلك، كرد فعل مضاد للطابع 
التجاري، واالحتكاري لوسائل اإلعالم اململوكة، ملكية خاصة، وتوجد هذه النظرية 
يف املجتمعات الليربالية املتقدمة، عىل الرغم من ارتباطها ببعض العنارص، التي تطرحها 

التنموية، خاصة ما يتعلق منها بالتأكيد عىل أسس املجتمع، واالهتامم باالتصال النظرية 
ًاألفقي، بدال من االتصال الرأيس، من أعىل إىل أسفل، والذي يعني سلبية مشاركة 
ًاملتلقي، يف عملية االتصال، وهو اجتاه واضح متاما، يف الدول األوروبية، خاصة دول 

 وتعطي هذه النظرية أمهية قصوى لبدائل. وبية األخرىاسكندنافيا، وبعض الدول األور
إعالمية جديدة بعيدة عن الوجه التجاري واالحتكاري البحت الذي تفيض به وسائل 

وتؤكد هذه النظرية دور املستقبل اإلعالمي يف صناعة املادة اإلعالمية  .اإلعالم الكربى
. - الميحموري للمرسل اإلع عىل عكس ما تقوم به وسائل اإلعالم التقليدية يف دور –

وتسعى النظرية إىل كرس االحتكار الذي تؤسسه املنظامت اإلعالمية الكربى بإجياد 
بدائل من وسائل اإلعالم املحلية باستخدام الكيبل التلفزيوين وحمطات إذاعية 

ولتعزيز هذا الدور تعطى اجلامعات املحلية والثقافات  .وتلفزيونية وصحف حملية
دورهم يف تعزيز ثقافتهم وحضورهم االجتامعي،  ت إعالمية ليامرسواالفرعية أدوا

وهذا الدور موجود يف حاالت عديدة يف الواليات املتحدة، ولكنه ممارسة معروفة 

                                                
(1)  Watson, James: Media Communication: An Introduction to Theory and 

Process (2nd edition). New York: Palgrave Macmillan , 2003 , p. 60. 



  124  
 

  .)1(بشكل خاص يف الدول اإلسكندنافية
ويعرب مصطلح املشاركة الديمقراطية عن معنى التحرر، من األحزاب السياسية   

 الربملاين الديمقراطي، الذي بدا وكأنه انفصل عن جذوره، وأنه يعوق القائمة، والنظام
وتنطوي هذه النظرية . يدعمهان أن ًاملشاركة، يف احلياة االجتامعية والسياسية، بدال م

عىل آراء معادية لنظرية املجتمع اجلامهريي، الذي يتسم بالتنظيم املعقد، واملركزية 
ًا حقيقية لألفراد واألقليات، يف التعبري عن الشديدة، الذي فشل يف أن يوفر فرص

وترى هذه النظرية أن الصحافة احلرة فاشلة، بسبب خضوعها . اهتامماهتا ومشكالهتا
وترى أن نظرية املسؤولية االجتامعية غري . العتبارات السوق، التي تفرغها من حمتواها
لذايت لوسائل اإلعالم مل وترى أن التنظيم ا. مالئمة بسبب ارتباطها ببريوقراطية الدولة

وفشلت . يمنع نمو مؤسسات إعالمية، متارس سيطرهتا من مراكز قوة يف املجتمع
 .وسائل اإلعالم يف مهمتها وهي تلبية االحتياجات الناشئة من احلياة اليومية للمواطن

وهكذا فإن الفكرة األساسية، يف نظرية املشاركة الديمقراطية، تكمن يف احتياجات 
وآمال مجهور متلق نشط، يف جمتمع سيايس، وحق املواطن، يف استخدام ومصالح 

ويعتقد . وسائل االتصال، من أجل التفاعل واملشاركة، عىل نطاق صغري يف جمتمعه
ُمؤيدوها أن وسائل اإلعالم، التي تنشأ، يف ظل هذه النظرية، سوف تعني أكثر باحلياة 

ًا، وتقدم فرصا للمشاركة، عىل االجتامعية، وختضع لسيطرة مبارشة، من مجهوره
 . ًأسس، حيددها مستخدموها، بدال من املسيطرين عليها

 : وتتلخص املبادئ األساسية هلذه النظرية، يف األمور اآلتية  
إن للمواطن الفرد، وجلامعات األقليات، حق الوصول إىل وسائل اإلعالم،  -1

 ًم، طبقا لالحتياجات،واستخدامها، وهلم كذلك، احلق يف أن ختدمهم وسائل اإلعال
 . التي حيددوهنا هم

                                                
(1)  Baran, Stanley and Dennis Davis: Mass Communication Theory: Foundations, 

Ferment and Future (3rd edition), Canada: Thomson-Wadsworth.2003 , p.118. 
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 ًإن تنظيم وسائل اإلعالم، وحمتواها، ال ينبغي أن يكون خاضعا لسيطرة بريوقراطية -2
 . حكومية، أو سياسية مركزية

 ًينبغي أن توجد وسائل اإلعالم، أصال، خلدمة مجهورها، وليس من أجل املنظامت، -3
 . لني هبا، أو عمالئها، أو مجهورهاالتي تصدر هذه الوسائل، أو املهنيني العام

 . إن اجلامعات واملنظامت والتجمعات املحلية، ينبغي أن يكون هلا وسائلها اإلعالمية - 4
إن وسائل اإلعالم، صغرية احلجم، التي تتسم بالتفاعل واملشاركة، أفضل من  -5

 . وسائل اإلعالم املهنية الضخمة، التي ينساب حمتواها، يف اجتاه واحد
 . يرتك للمهنينين أن ال أهم مإن االتص -6

ُويتمثل الوجود الفعيل هلذه النظرية، يف الصحافة الرسية، وما أطلق عليه حمطات   
راديو القراصنة، والتليفزيون الالسلكي، يف التجمعات املحلية ووسائل اإلعالم، يف 

ويتوقع البعض أن . التجمعات الريفية، ومنشورات الشوارع، وامللصقات السياسية
ًتح التطورات التكنولوجية آفاقا أرحب، أمام هذه النظرية، من خالل إتاحة أجهزة تف

النسخ، بأسعار منخفضة، والوصول إىل مزيد من قنوات االتصال اإللكرتونية، ويتوقع 
أن يظل تأثري هذه القنوات اجلديدة، عىل أوضاع وسائل اإلعالم، القائمة اآلن، 

 .ًهامشيا، خالل املستقبل املنظور
 وقد متخضت النظريات السبعة اآلنفة الذكر عن ظهور مبادئ أخالقيات الصحافة  

الدولية ومنها مبادئ أخالقيات الصحافة يف أمريكا، واملبادئ الدولية لألخالقيات 
املهنية الصحفية التي حددها االجتامع الرابع للصحفيني العامليني واإلقليميني يف باريس 

 :ويمكن إيضاح تلك املبادئ كام يأيت .ليونسكو حتت رعاية منظمة ا1983عام 
-1 

ة مبادئ أخالقيات املهنة الصحفية مريكيحددت مجعية رؤساء حترير الصحف األ  
 :)1(يف بيان هلا ورد عىل شكل ستة مواد هي

                                                
)1 (أخالقيات الصحافة، ترمجة كامل عبد الرؤوف، القاهرة، الدار العربية : هاتلينج. جون ل

 .137، ص )ت. د(للنرش والتوزيع، 
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 : املسؤولية:املادة األوىل
اء وتوزيعها هو خدمة الرفاهية العامة، ن اهلدف الرئييس من مجع األنباء واآلرإ  

وذلك عن طريق إمداد الناس باملعلومات ومتكينهم من إصدار األحكام حول قضايا 
 والصحفيون والصحفيات الذين يسيئون استخدام هذه السلطة املتاحة هلم .العرص

بحكم مهنتهم أو يوجهوهنا لدوافع أنانية أو ألغراض غري جديرة يكونون قد خانوا 
ة حصلت عىل حريتها ال لكي مريكيالصحافة األإن . ثقة املمنوحة هلم من الرأي العامال

ً أو لتصبح جمرد منصة للحوار، ولكن لكي تقدم أيضا فحصا ،تقدم املعلومات فقط ً
ًدقيقا ومستقال تعمل له قوى املجتمع املختلفة حسابا بام يف ذلك السلطة الرسمية عىل  ًً

 .مجيع مستويات احلكومة
 : حرية الصحافة:ادة الثانيةامل

 انتهاك أو أين حرية الصحافة هي من أجل الشعب، وجيب الدفاع عنها ضد إ  
يكونوا يقظني  أن  وعىل الصحفيني. جهة سواء كانت عامة أم خاصةأياعتداء من 

 يكونوا أن وعليهم .يتم عالنيةب أن كل ما هيم اجلمهور جين أن ًدائام، وان يتأكدوا م
 . شخص أو أية جهة حتاول استغالل الصحافة ألغراض شخصيةيأحذرين من 
 : استقالل الصحفي:املادة الثالثة

 يتجنبوا الترصفات غري الالئقة أو الظهور بمظهر غري الئق وعليهم أن عىل الصحفيني  
 يقبلوا إال تضارب يف املصلحة أو ما يدل عىل هذا التضارب، وعليهم أيًأيضا جتنب 

 . نشاط قد يؤثر أو يبدو انه يؤثر يف كراماهتم وأمانتهمأيا وراء  يشء، وأال يسعوأي
 : الصدق والدقة:املادة الرابعة

إن احلصول عىل ثقة القارئ هو أساس الصحافة اجليدة وجيب بذل كل جهد   
ًيكون املحتوى اإلخباري للصحافة دقيقا وخاليا من ن أن ممكن لضام  انحياز، وأن أيً

 .يكون يف نطاق املوضوع، وأن تغطي القصة مجيع اجلوانب وأن تنرشها بعدالة
ًواملقاالت والتعليقات أيضا جيب أن تتمسك بنفس مبادئ الدقة يف التعرض للحقائق 

 أما األخطاء اهلامة يف تقديم احلقائق واألخطاء التي تنجم .مثلام تفعل القصة اإلخبارية
 .ًحيحها فورا ويف مكان بارزعن احلذف فيجب تص
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 : عدم االنحياز الصحفي:املادة اخلامسة
تصبح الصحافة غري منحازة أن تسكت عن السؤال أو أن متتنع عن ى أن ليس معن  

يكون هناك فصل ب أن  ولكن املامرسة السليمة تتطل. عن رأهيا يف مقاالهتااإلعراب
ي فاملقاالت أإخبارية، وبني الرواضح بالنسبة للقارئ بني ما تقدم الصحيفة تقارير 

يتعرف عليها القارئ بوضوح يف ب أن التي حتتوي عىل آراء وتفسريات شخصية جي
 .صفحة الرأي
  كتابة القصة اخلربية بإنصاف :املادة السادسة

حيرتموا حقوق األشخاص الذين هلم عالقة باألخبار،  أن جيب عىل الصحفيني  
مانة والرشف، وإن يكونوا مسؤولني أمام اجلمهور عن وأن يراعوا املعايري املشرتكة لأل

ً كام أن األشخاص الذين يتم اهتامهم علنا جيب .عدالة تقاريرهم اإلخبارية ودقتها
 كام أن العهود التي يقدمها الصحفي باحلفاظ عىل .إعطائهم حق الرد يف أقرب فرصة

ا السبب جيب أن ال يقدم  وهلذ.رسية مصادر أخباره البد من الوفاء هبا مهام كان الثمن
 احلفاظ عىل ثقة إىلالصحفيون باستخفاف ما مل تكن هناك حاجة واضحة وملحة 
 هذه املبادئ اهلدف .املصادر يف الصحفي فان مصادر هذه األخبار جيب الكشف عنها

ني وبني الشعب مريكيمنها محاية وتقوية رابطة الثقة واالحرتام بني الصحفيني األ
ابطة تعترب أساسية لقاء منحة احلرية التي ائتمن مؤسسو أمريكا ، وهي رمريكياأل

 . الصحافة والشعب عىل صيانتها
2 

ً اجتامعا 1983عقد االجتامع الرابع للصحفيني العامليني واإلقليميني يف باريس عام   
ئ الدولية لألخالقيات املهنية الصحفية عىل حتت رعاية منظمة اليونسكو، وحدد املباد

 :)1(اآليتالنحو 

                                                
)1 (106 - 105مصدر سابق، ص : فاروق خالد. د. 
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 وذلك من خالل إعالم دقيق وحرية :مبدأ حق الشعب يف املعلومات الصادقة -1
 .التعبري من خالل وسائل اإلعالم

 حيث أن مهمة الصحافة خدمة :مبدأ التزام الصحفيني باحلقيقة املوضوعية -2
 .الشعب يف تقديم معلومات صادقة وموثوقة

 حيث يتحمل الصحفي مسؤولية األنباء التي :مبدأ مسؤولية الصحفي االجتامعية -3
 .ينقلها أمام وسائل اإلعالم وأمام اجلمهور

 فال يقبل الصحفي تغليب مصلحته الشخصية عىل :مبدأ نزاهة الصحفي املهنية -4
مبدأ النزاهة يف تقديم أخبار صحيحة وموثوقة مع حقه بعدم العمل ضد معتقداته، 

 .دم الكشف عن مصادر املعلوماتوع
 حيث جيب احرتام مشاركة الشعب يف :مبدأ حق الشعب يف املعلومات واملشاركة -5

 .وسائل اإلعالم واحرتام الرأي والرأي اآلخر
 حيث يتوجب عىل الصحفي أن حيرتم :مبدأ احرتام اخلصوصية والكرامة اإلنسانية -6

لدويل والوطني بخصوص ًحق الفرد يف اخلصوصية متشيا مع رشوط القانون ا
 .محاية احلقوق وسمعة اآلخرين

 إذ يتوجب عىل العاملني يف الصحافة احرتام مصالح :مبدأ احرتام مصلحة الشعب -7
 .املجتمع ومؤسساته وأخالقياته

تعمل الصحافة عىل دعم القيم ب أن  جي:مبدأ احرتام القيم العاملية وتنوع الثقافات -8
ية وحقوق اإلنسان واحرتام القرارات الدولية اإلنسانية مثل السالم والديمقراط

 .ونزع السالح وإحالل األمن واالستقرار
 عن طريق احلث عىل :مبدأ القضاء عىل احلروب والرشور التي تواجه اإلنسانية -9

 .منع احلروب وسباق التسلح ورفض التمييز العنرصي والعرقي والقومي والديني
 عىل أساس احرتام العالقات :التصالمبدأ تطوير نظام عاملي جديد لإلعالم وا -10

الدولية وتنميتها والتعايش باحرتام بني األمم والتعاون الدويل يف جمال اإلعالم 
 .الدويل
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من بني أهم األسئلة التي وجهت إىل املهتمني بتاريخ وتطور الصحافة الدولية   
ة عىل مثيالهتا من الصحف كيمريكانت عن األسباب احلقيقية وراء تفوق الصحف األ

 تاريخ اكتشاف قارة جديدة إىل وهنا البد من العودة .الربيطانية والفرنسية واألملانية
وطموحة وهبت كل مواردها الضخمة ألبنائها اجلدد الذين قدموا من كل بقاع العامل 

ًلكي يشكلوا شعبا واحدا نة  لقد ظهرت الطباعة يف أمريكا الشاملية بصفة متأخرة س.ً
ة بتجربة الصحافة مريكي وقد تأثر ظهور الصحافة يف الواليات املتحدة األ.1638

وظهرت أوىل . إنكليز األوروبية خاصة االنجليزية حيث أن اغلب املهاجرين كانوا
الوقائع العامة ( بنرشة اسمها 1690ة املطبوعة يف مدينة بوسطن عام مريكيالصحف األ

دون موافقة من  ها سوى عدد واحد ألهنا طبعتومل يصدر من) اخلارجية واملحلية
 ومن أهم أسباب ظهور الصحف يف والية بوسطن بخالف غريها من .السلطات

ة التي أنشأ فيها نظام الربيد وكانت مريكية إهنا كانت أوىل املدن األمريكيالواليات األ
جارة بني مركز استقبال وجتمع املهاجرين اجلدد، ومتيزت كذلك بكوهنا كانت مركز للت

نسبة املتعلمني يف بوسطن كانت مرتفعة مقارنة ن أن ًاملستعمرات ودول أوروبا فضال ع
، أسس جون 1704 أبريل سنة 24 وبعد أربعة عرش عاما، ويف .بالواليات األخرى

ثم صدرت . ، التي كانت تستقي أخبارها من لندن)بوسطن نيوزليرت(كامبل صحيفة 
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 وقد تعرضت الصحف . وأوائل القرن التاسع عرشعدة صحف يف القرنني الثامن عرش
لكبت احلكومات، وفرض الرضائب الباهظة عليها، مما حدا هبا إىل االرمتاء يف أحضان 
األحزاب السياسية حلاميتها، وأخذت الصحف تؤيد الفئات السياسية، وتتجنى عىل 

ًومل يكن توزيع الصحف مرتفعا، بل إن أكثر الصحف رواجا كا. احلقائق ن ال يزيد ً
 .)1(توزيعها عن األربعة آالف نسخة إال بقليل

ويف بداية القرن التاسع عرش كان عدد الصحف الصادرة يف الواليات املتحدة   
، ووصلت إىل 1840 صحيفة سنة 1403 صحيفة، بل إهنا بلغت 200ة نحو مريكياأل

 هبوط وقد أدى احللف الوثيق بني السياسة والصحافة إىل.1850 صحيفة سنة 2800
الصحف احلزبية إىل الدرك األسفل يف ميدان التهجم عىل الكرامات والتشهري 

فلم يكن . وهكذا عرفت الصحافة يف ذلك العرص باسم الصحافة السوداء. والتحقري
ًالتحيز مقصورا عىل املقاالت والتعليقات، بل جتاوز ذلك إىل أعمدة األخبار نفسها، مما 

ومل تكن الصحف يف . ًة خالية من الفن الصحفي متاماجعل الصحيفة جمرد نرشة حزبي
مستهل القرن التاسع عرش تباع إال باشرتاك سنوي، وكان ثمن االشرتاك يف اجلريدة 

 حدث تطور جديد يف سعر 1830ويف سنة . يرتاوح بني ثامنية دوالرات وعرشة
إال أن . )2(أن ختفض السعر إىل أربعة دوالرات) دييل كورير(اجلريدة، عندما أرادت 

ة، ثم يف مجاهرييتها وسعة انتشارها، قد مريكيالثورة احلقيقية يف سعر الصحيفة األ
 عندما أصدر هوراس جرييل أول صحيفة زهيدة الثمن وهي 1833نشبت سنة 

ً، ومع أن التوزيع كان ضئيال، فقد ظهرت صحافة البنس الواحد )مورننج بوست(
وبازدياد التقدم . صحيفة يف متناول اجلميعألول مرة يف تاريخ أمريكا، وأصبحت ال

نيويورك (اآليل، وظهور الطابعات احلديثة، ارتفع توزيع الصحف، وبلغ توزيع 
 وعندما حتول . ألف نسخة200) تربيون(وبلغ توزيع . ً ألف نسخة يوميا773) هريالد

                                                
)1 (دراسات يف الفن الصحفي، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصية، : إبراهيم إمام. د)14، ص)ت. د. 
)2 (14ص : نفسهصدر امل.  
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توزيع مرة ارتفعت أرقام ال االهتامم من املقال إىل اخلرب خالل احلرب األهلية وبعدها،
إىل ميدان ) وليام راندولف هريست(و) جوزيف بوليتزر(أخرى، وخاصة عندما دخل 

وما . الصحافة الشعبية، وظهرت الصحافة الصفراء، وهي صحافة اإلثارة الرخيصة
لبثت الصحافة أن سقطت يف يد االحتكارات الصحفية الضخمة، كام سقطت 

ً وهو الوضع الذي يتفاقم يوما بعد يوم املرشوعات االقتصادية يف أيدي االحتكاريني،
غري أننا نالحظ أن ارتفاع التوزيع الضخم، وزيادة . ة احلديثةمريكييف الصحافة األ

ًات زيادة وفرية، ورقي األساليب الفنية والتكنولوجية، قد أثر تأثريا بالغا عىل عالناإل ً
صوير ونقل الصور  وخاصة نتيجة للتفوق املذهل يف فنون التمريكيالفن الصحفي األ
ًسلكيا والسلكيا ً)1( . 

ة وكان من بني عوامل مريكيوقد ازدهرت الصحافة يف الواليات املتحدة األ  
 :)2(ة ما يأيتمريكيازدهار وتفوق الصحف األ

 .جتاوز حاالت العقد االجتامعية والدينية التي متنع من تقدم الصحف -1
 . اجلديدمريكيحاالت التنافس الشديدة التي ظهرت يف املجتمع األ -2
 .توفري املوارد األولية التي أسهمت يف تطوير الصحافة -3
 .مريكيتكثيف العقول الفذة التي جاءت من كل العامل وأنتجت العقل األ -4
 من الثورة العظيمة يف صناعة احلاسوب وتوفري بنوك املعلومات والتقدم اإلفادة -5

 .ثةالصناعي يف ميادين صناعة الورق والكامئن والطباعة احلدي
 .سهولة اإلجراءات والقوانني وتوفر احلريات الكبرية للصحفيني -6

 ة ظهور أنواع جديدةمريكيوكان من نتائج ازدهار الصحافة يف الواليات املتحدة األ  
ة مل تظهر يف أوربا وبقية البلدان ومنها الصحافة رخيصة الثمن مريكيمن الصحف األ

                                                
)1 (15دراسات يف الفن الصحفي، مصدر سابق، ص : إبراهيم إمام. د. 
)2 (اإلعالم الدويل واجلديد وتصدع السلطة الرابعة، عامن، دار أسامة للنرش : كاظم املقدادي. د

 .31، ص 2013والتوزيع، 
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  التي أحدثت نقلة نوعية يف املضمون1833عام ) الصن(التي ظهرت يف نيويورك كصحيفة 
من نتائج  وتعد الصحافة الصفراء هي األخرى .وتكلفة اإلنتاج واجلمهور املستهدف

 والصور ة التي ارتبطت تسميتها باجلرائم والفساد األخالقيمريكيازدهار الصحافة األ
 خالل  كذلك ظهور صحافة اجلاز التي ظهرت بعد اختفاء الصحافة الصفراء.اإلباحية

 االنتشار الكبري ملوسيقى اجلاز يف إىلعرشينات القرن املايض وسبب هذه التسمية يعود 
نيويورك داييل ): تابلويد( بدأت صحافة اجلاز بإصدار الصحيفة النصفية تلك الفرتة

 ومن األنواع األخرى للصحف .نيوز والتي أخذت مضامني الصحيفة الصفراء
ة ظهور السالسل الصحفية مريكيدهار الصحافة األة التي ظهرت نتيجة الزمريكياأل

 حمطات تلفزيونية 9صحيفة إضافة إىل ) 133(التي متتلك لوحدها ) جانيت(كصحيفة 
ة مريكيوالسالسل الصحفية التي ظهرت يف الواليات املتحدة األ.  حمطة إذاعية11و 

ري بني هي اجتاه ملكية الصحف لعدد من األشخاص والرشكات نتيجة التنافس الكب
 وقد .)سلسلة صحف جانيت(الصحف بعضها البعض واملحطات التلفزيونية ومنها 

  التي أسستها املسز كريتساألوىل ظهرت املجلة النسائية 1883ظهرت املجالت ويف عام 
 ثم تلتها يف أوائل القرن العرشين املجالت ، صدرت جملة اجلورنال1893ويف عام 

 ثم Lifeثم جملة Time بوعية، ثم ظهرت جملةاملنوعة الكربى كمجلة توست األس
 أخذت تظهر القصص واملقاالت املصورة 1930 وبعد عام .ظهرت الصحافة املصورة

 .لتعمل يف هذا املجال Look ثم جاءت جملة لوك Life ونحت هذا النحو جملة اليف
 :)1(ة تقسم إىل عدة أشكال هيمريكي وكانت املجالت األ

 إىلول مواضيع فكرية وأدبية وفنية راقية، وهي موجهة  وتتنا:املجالت النوعية -1
 .نخبة املفكرين واملثقفني والكتاب واألدباء

 املهنيني يف حقول إىل وتتناول مواضيع مهنية متخصصة وموجهة :املجالت املهنية -2
 .الطب واهلندسة واملحاماة والتعليم واالقتصاد وغريها من املهن املختلفة املعروفة

                                                
)1 (55مصدر سابق، ص : فاروق خالد. د. 
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حيث تركز عىل النشاط االقتصادي والتجاري والصناعي ومتد  :جمالت العمل -3
 .املختصني بأخبار هتمهم

 وهي جتمع بني خصائص املجالت املهنية وجمالت العمل وتنرش :املجالت التقنية -4
األعامل التي تفيد املختصني ذوي التدريب املهني املتقدم كاملهندسني ورجال 

 .التقنية
ون الزراعية سواء الزراعة العامة أو الزراعة  وتعنى بالشؤ:املجالت الزراعية -5

 .املتخصصة كاأللبان والقمح والفواكه
 الرشكات التجارية والصناعية من اجل تطوير أخبار وتنرش :جمالت الرشكات -6

 .عمل الرشكات والعالقات بني العاملني
 حقول متخصصة مثل الرياضة أو املرسح بأخبار وهتتم :املجالت املتخصصة -7

 .التلفزيون والرحالت وواإلذاعة
ً القراء من الطبقة الفكرية املتوسطة وتنرش قصصا إىل وتوجه :املجالت الشعبية -8

ًلغازا ورسوما كاريكاترييةأومقاالت و ً. 
ً حيث تلقى هذه املجالت رواجا بني النساء وهتتم بشؤون :املجالت النسائية -9

 .األزياء والتجميل واألمومة والطفولة واألثاث
 وموضوعاهتا هتم الرجال بشكل خاص مثل أزياء الرجال :جمالت الرجال -10

 .ات اخلاصة هبمعالنومالبسهم وأخبار النوادي واإل
 وتوزع هذه املجالت يف املدارس وتركز عىل قصص :جمالت األطفال واملراهقني -11

األطفال القصرية وتتصف باجلمل القصرية وسهولة املفردات وجمالت املراهقني 
 .األطفالًأكثر نضجا من جمالت 

 بل ، وهي غري متخصصة يف حقل معني أو موجهة لفئة معينة:املجالت احلرة -12
ًتشمل مجيع املواضيع واحلقول، وتوجه لكافة الفئات واألعامر وغالبا ما توزع 

 .داخل الرشكات واملؤسسات والوزارات والدوائر احلكومية
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 الصفراء يف وقد سجل تاريخ الصحافة الدولية بصامت ريادية غائرة للصحافة 
ة، ليس فقط عىل بنيتها الفكرية والفنية املميزة هلا، بل عىل مريكيأشهر الصحف األ

 فعىل الرغم من سلبياهتا .ًة العريقة وشكلها الفني أيضامريكيمضمون الصحف األ
ً متارس تأثريا عميقا أنواجيابياهتا، رذائلها وفضائلها، فقد استطاعت الصحافة الصفراء  ً

ميالدها ن أن ة منذ مطلع القرن العرشين، عىل الرغم ممريكي الصحافة األًومتجددا عىل
ً ونظرا للتأثري العاملي الذي متارسه .كان يف العقد األخري من القرن التاسع عرش

ًة عىل معظم الصحف رشقا وغربا، شامال وجنوبا، فقد انترشت مريكيالصحافة األ ً ًً
ة حملية أمريكيفراء، بحيث مل تعد ظاهرة معها بصامت الريادة الصحفية للصحافة الص

فحسب، بل أصبحت ظاهرة عاملية برغم اختالف توجهاهتا وتياراهتا من بلد آلخر، 
 والثقافية واإلعالميةًطبقا الختالف املعطيات السياسية واالقتصادية واالجتامعية 

بل ومن  تكاد تكون من الثوابت واإلخراجية التحريرية أساليبها أن ذلك .واحلضارية
 تفكري يف اخلروج عليها، بل يسعى أيالبدهييات التي يتبعها العاملون يف حقلها دون 

 . تطويرها وترسيخها لكي متارس تأثريات أعمق وأشمل يف نفوس قرائهاإىلمعظمهم 
 الصحفي امللون من أهم بصامت الريادة الصحفية الصفراء، لدرجة أنه اإلخراجوكان 

التي متيزت بالرصانة والرزانة والوقار يف صحف جادة مثل أطاح بالعناوين الرئيسة 
والتي محلت عىل الصحف الصفراء محالت ) الواشنطن بوست(و) النيويورك تايمز(

كشف : الصحافة الصفراء(شعواء مل توقف زحفها لدرجة أن جوزيف كامبل يف كتابه 
ة اجلادة يف ريكيم إن الصحف األ: قال2003الصادر عام )  وحتديد املوروثاتاألساطري

أصبحت بمثابة نوع مهجن أو مستأنس أو متحفظ من  مطلع القرن احلادي والعرشين
  .)1(الصحافة الصفراء

 :ة يف الوقت احلارض نجد ما يأيتمريكيمن أبرز وأهم الصحف األ  

                                                
)1 (اجلذور والفروع، القاهرة، دار غريب للطباعة والنرش -ة الصفراء  الصحاف:نبيل راغب. د 

 .341 - 340، ص 2004والتوزيع، 
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 عرب وهي الصحيفة التي يعتمد عليها يف تسجيل األحداث يف الواليات املتحدة  
 أن املتتبع ألحداث معينة أو خلطب سياسية ينبغي أن يعود فيها إىل أيالعقود املاضية، 

 من أبرز األسامء املؤثرة يف عامل النيويورك تايمزوتعد صحيفة . قراءة هذه الصحيفة
ً وقد لعبت الصحيفة عرب القرنني املاضيني دورا هائال يف حتديد .ةمريكيالصحافة األ ً

الصحفي إىل تأسيسها   ويرجع تاريخ. يف خمتلف القضايامريكيعام األمسار الرأي ال
ًهنري جارفس رايموند الذي عمل صحفيا بوالية نيويورك وصديقه جورج جونز 
ًالذي عمل يف صباه فراشا لصاحب صحيفة نورثن سبيكتاتور حيث تعرف عىل 

غرييل قرر هوراس غرييل مؤسس صحيفة نيويورك تريبيون وبعد فرتة عمل قصرية مع 
 النيويورك تايمزوأصدرت . جونز إنشاء صحيفة بمشاركة صديقه هنري رايموند

وتعد الصحيفة متميزة يف أخبارها  .)1(1851 أيلول 18اليومية أول عدد هلا يوم 
 جائزة بوليتزر، وهي 94، وقد حصدت مريكيوتقاريرها وتأثريها عىل الرأي العام األ

ًويوجد بالصحيفة حوايل عرشين قسام حتريريا يف  .أشهر جوائز الصحافة يف العامل ً
كام هلا  .ً مكتبا خارجيا يف خمتلف عواصم ومناطق العامل23خمتلف التخصصات، وهلا 

ستة مراكز حترير إقليمية داخل الواليات املتحدة يف واشنطن، بوسطن، شيكاغو، لوس 
 تصدر طبعة مزالنيويورك تايصحيفة وقد كانت . أنجلس، سان فرانسيسكو، وسياتل

نيويورك   عندما اشرتكت مع صحيفة1967 ولكنها توقفت عام ،1946دولية منذ عام 
 عىل إصدار صحيفة دولية من باريس  الواشنطن بوستهريالد تربيون وصحيفة

من أهم املحطات الرئيسة لتاريخ هذه الصحيفة،  .بمسمى انرتناشونال هريالد تربيون
) أوراق البنتاغون(ة فيام يعرف بـ مريكي احلكومة األهي املحاكمة التي دخلت فيها ضد

حلرب فيتنام أظهرت فيها   يف نرش وثائق رسية)النيويورك تايمز(حيث سامهت صحيفة 
كبري يف حتريك الرأي   ضد الشعب الفيتنامي وسامهت بشكلمريكيفظاعة اجليش األ

                                                
)1 (32 مصدر سابق، ص :كاظم املقدادي. د. 
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ً كذلك فقد ألقت تلك الوثائق ضوءا جديدا .العام إليقاف احلرب ًمهام ومثريا لالنزعاجً ً 
 وقد مىض حمرروا صحيفة . حرب فيتنامأثناءة مريكيعن ترصفات احلكومة األ

ًالنيويورك تايمز شهورا يف حتليل هذا التقرير ووضعه يف سياقه واملقارنة بني ما توصل 
 لقد كانت تلك .اليه التقرير وبني ما أعلنه املتحدثون باسم احلكومة يف ذلك الوقت

ً مل تكن حتقيقا صحفيا مدققا ولكنها خطة صحفية تتعلق أهناة للجمهور، غري خدمة قيم ً ً
ًذاهتا كانت عمال قامت به احلكومة، ) أوراق البنتاغون (أن ذلك .بالسياسات العامة

، من خالل الترسيبات التي حصلت عليها األولوهي التي وضعت التقرير يف املقام 
عسكرية سياسية تعكس الوضع يف فيتنام من الصحيفة والتي كانت عبارة عن وثائق 

، وبدأت صحيفة النيويورك تايمز بنرش الوثائق عىل شكل 1971 إىل عام 1945عام 
ًقضائيا  ًة يف عهد الريس نيكسون أمرامريكيسلسلة، ولكن أصدرت احلكومة األ

أوراق (وكانت عملية نرش . بإيقاف نرش هذه األوراق ألهنا تتعارض مع األمن القومي
ًعمال حكوميا عىل عكس عملية نرش تقارير ) البنتاغون الصحفية التي ) ووترجيت(ً

اقتحام كانت يف معظمها من عمل الصحفيني الذين ربطوا بني احلقائق املتصلة بعملية 
 وخالل هذه الفرتة بدأت صحيفة. )1( التي تلت ذلكواألحداثمبنى ووترجيت 

 ةمريكي مراسلها فاضطرت احلكومة األنرش نفس األوراق من خالل) الواشنطن بوست(
ًأن تصدر أمرا بإيقاف نرش تلك الصحيفة هلذه الوثائق، التي تشري إىل تعمد احلكومة 
توسيع دائرة احلرب بغارات جوية عىل شامل فيتنام، وأنه تم جتاهل وإشعار املواطن 

ز والبوست ًوأخريا حتولت هذه األوراق يف التايم.  بام حيدث يف ساحة احلربمريكياأل
إىل املحكمة الدستورية العليا، التي قضت بأن حجب هذه األوراق عن النرش يعد رقابة 

ًتتعارض مع التعديل الدستوري األول وعدها الكثري نرصا ) قبل النرش(قبلية 
  .للصحافة ضد هيمنة احلكومة عىل النرش الصحفي بحجة رضورات األمن الوطني

                                                
)1 (التحقيق الصحفي أساليب وتقنيات متطورة، ترمجة ليىل زيدان، القاهرة، الدار : جون أوملان

 .18، ص 2002الدولية للنرش والتوزيع، 
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ة من مريكيكمثال هذه الصحيفة األ) ك تايمزالنيويور(يمكن استخدام صحيفة   
أهم الصحف العاملية، وبعد فرتة طويلة من هيمنتها عىل اخلرب واحتكارها ملصادره 

من قرائها % 25وحتقيق أرباح كبرية من مبيعاهتا، وجدت الصحيفة أهنا خترس ما يقارب 
ها يكمن يف تطوير بعد فرتة من الرتدد بل والتخبط، اقتنعت الصحيفة أن مستقبل. ًسنويا

ًموقعها اإللكرتوين عىل اإلنرتنت الن حجم التحديات مل يرتك جماال ألنصاف احللول، 
 حمطات تلفزيون حملية 8 تطوير باعت من أجلها حصصها يف إسرتاتيجيةووضعت 

 . لتستثمر يف موقعها عىل اإلنرتنت
 

ًىل واألكثر توزيعا يف العاصمة ُّتعد صحيفة الواشنطن بوست الصحيفة األو  
سيلسون (ة واشنطن، وهي صحيفة يومية أسسها الديمقراطي املستقل مريكياأل

 يف أربع صفحات 1877 األول كانون 6 منها يوم اخلميس األولوظهر العدد ) هتشن
ّوتعد هذه الصحيفة مع صحيفة  . نسخةآالف عرشة إىلووصل توزيعها حينذاك 

ة عىل مر مريكيفة وول سرتيت جورنال من أهم الصحف األ وصحيالنيويورك تايمز
وتدرج يف ملكية الصحيفة عدد من رجال األعامل، والكونجرس  .العقود املاضية

 وقد زاد توزيعها 1905وغريهم، منهم جون مكلني الذي اشرتى الصحيفة عام 
 يف  ولكن والء مكلني للحزب الديمقراطي، لون آراءهأرباحهااهتا وتعززت إعالنو

 تويف 1916 ويف عام .، مما جعل الصحيفة تفقد الكثري من مصداقيتها وتأثريهااألخبار
ًمكلني وصار أبنه إدوارد نارشا للصحيفة كام أصبح داعام ومنارصا للحزب اجلمهوري  ًً

 .ًاهتا وأخريا أخضعت الصحيفة للحراسة القضائيةإعالنمما قلل من توزيعها وقلت 
 اإلفالس أعلن إفالس هذه الصحيفة وعرضت يف مزاد 1933 من حزيران األولويف 

 يف والية أعامل يوجني ماير وهو رجل إىل دوالر ألف 850العام وبيعت بمبلغ 
ثم . 1946عام  وامتلك الصحيفة  ثم جاء زوج ابنته فيليب جراهام.)1(كاليفورنيا

                                                
)1 (الصحافة العاملية، عامن، دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة، : عبد الرزاق حممد الدليمي. د

 .250 - 249، ص 2011
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ت مكان مأل امرأة أول وكانت هذه ،1963امتلكت زوجته كاثرين ميري الصحيفة عام 
ة، واستمرت يف عملها ومناصب قيادية يف البوست مريكيالنارش لكربى الصحف األ

 وقد ،2001آخرها رئيسة جملس اإلدارة، ثم رئيسة للجنة التنفيذية حتى وفاهتا عام 
 ثم رئيسا ،1979 أبنها دونالد جراهام كنارش للواشنطن بوست منذ عام عمل معها

 .جونز دما خلفه بويزفوليت عن،2000ملجلس اإلدارة يف عام 
سمي بالتحقيق البحثي  واشتهرت الواشنطن بوست بتحقيقاهتا املعمقة، أو ما  

investigative reporting، واشتهر كل من بوب وودورد Bob Woodward  وكارل
 تصنت - water-gate الذين فجرا فضيحة ووتر جيت Carl Bernsteinبرينستاين 

 مريكي بالرئيس األأطاحتوالتي  - زب الديمقراطي احلزب اجلمهوري عىل مقر احل
وعىل الرغم من هذا النجاح وغريه من النجاحات فهناك سقطات . 1973نيكسون عام 

 Jimmy'sعامل جيمي (للصحيفة، حيث نرشت الصحيفة سلسلة من التقارير بعنوان 

World( ىل أوضاع إدمان طفل عمره ثامن سنوات ع وصفت فيه املحررة جانيت كووك
وفازت كووك بجائزة بوليتزر، ولكن فيام بعد اتضح أن هذه القصة كانت  .اهلريوين

ملفقة، وليس هلا أساس من الصحة، مما اضطر الصحيفة إىل االعتذار للقراء، وإعادة 
ة، حيث مريكيمن الصحف اجلادة يف الصحافة األ) الواشنطن بوست(ُّوتعد . اجلائزة

زة بوليتزر، وهي أعىل مرتب اجلوائز الصحافية  جائ22م عىل 2006حصلت حتى عام 
) الواشنطن بوست(ومتيزت .  إىل جوائز أخرى من مؤسسات إعالميةإضافةيف العامل، 

ة، وخاصة عن البيت األبيض، وعن مريكيبكثافة وعمق تقاريرها عن العاصمة األ
واشنطن ال(وتعترب صحيفة  .الكونجرس، وخمتلف اإلدارات احلكومية يف واشنطن

 املنافس احلايل هلذه الصحيفة يف العاصمة واشنطن، رغم Washington Times) تايمز
  .)الواشنطن بوست(أن توزيعها ال يتعدى سبع جممل توزيع صحيفة 

 

أشهر صحيفة اقتصادية يف  The Wall Street Journalتعد وول سرتيت جورنال   
ونز املالية يف نيويورك، وهلا طبعتان أوروبية وآسيوية، العامل، ومتتلكها رشكة داو ج
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 إىل وجود اشرتاك يف نسختها إضافةوتوزع يوميا حوايل امللونني نسخة ورقية، 
وقد بدأت قصصة الصحيفة بقصة تأسيس رشكة  .اإللكرتونية تصل إىل حوايل املليون

تشارلز داو جونز، حيث اتفق ثالثة صحافيون هم تشارلز دو وإدورد جونز و
وبعد فرتة قصرية أسس داو . 1882بريجسرترس عىل تأسيس رشكة داو جونز عام 

 االقتصادية، كام استحدث بعض املؤرشات 1889وول سرتيت جورنال عام الصحيفة 
 كان توزيعها 1907وعندما اشرتاها كالرنس بارون عام  .التي تعكس حالة السوق

 .نسخة يف هناية العرشينيات امليالدية 50000 نسخة، ولكنه رفعها إىل أكثر من 7000
كام أن روبرت موردوخ قد . بانكروفت وحاليا تتحكم يف الصحيفة والرشكة عائلة

ً أن إدارة الرشكة رفضت عرضه، نظرا إال ،2007حاول رشاء رشكة داو جونز يف مايو 
 وتقاريرها بموضوعية وتناول حمايد، وهذا لن يتوفر أخبارهاألن الصحيفة تعتمد 

  . حتولت إىل النظام الصحفي الذي يعتمده موردوخإذاللرشكة والصحيفة 
، وهي تتصدر 1996وول سرتيت جورنال نسختها اإللكرتونية عام الوبدأت   

 إصدار بدأتكام أن الصحيفة  .أعداد االشرتاكات املدفوعة من بني أشهر صحف العامل
ًعاما، وكان ذلك هبدف بعد توقف دام مخسني  2005 كل يوم سبت عام أسبوعيعدد 

 عالنكام أن الصحيفة أدخلت اإل .استقطاب مزيد من املعلنني يف هذا العدد أألسبوعي
، بعد إدخاله عىل طبعتيها األوروبية 2006ألول مرة عىل صفحتها األوىل عام 

ومن أهم ما يميز هذه الصحيفة عدم نرشها للصور  .واآلسيوية قبل بعام واحد
 استحدثت نظام رسم للشخصيات 1979 أهنا يف عام إال، الشخصية منذ تأسيسها

السياسية والعامة عىل شكل رسم خطي يبني وجوه هذه الشخصيات، وهو الذي 
ة امللونة بدأت تنترش عىل صفحات ث، ومن املالحظ أن الصور احلدي)هدكوتس(أسمته 

 وعىل مستوى مقاس الصحيفة، فقد .وول سرتيت جورنال يف السنوات األخرية
غرت من مقاسها املعتاد برودشيت إىل مقاس اصغر، بحذف عمود كامل، وقد ص

ذكرت الصحيفة أن هذا التصغري أيت هبدف ختفيض تكلفة الطباعة، حيث سيوفر عليها 
 وتتمتع الصحيفة بسياسة حتريرية متيل إىل املحافظة، .ً مليون دوالر سنويا18أكثر من 
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ث عن سياسات احلكومة جتاه املهاجرين، واىل مبادئ السوق املفتوحة، وعند احلدي
جيب أن تكون  (:أعلنت الصحيفة يف افتتاحياته أنه ترى وجهة نظرها يف مخس كلامت

وتعكس  .، وهذا يعكس جرأة الطرح الصحفي هلذه الصحيفة)حدودنا مفتوحة
الصحيفة دائام ثقتها يف الفكر الفردي، والسوق احلرة من األفكار، دون املحاولة 

 .إىل حلول توفيقية وسطية كام تنزع إىل ذلك بعض الصحف أو بعض الساسةللذهاب 
وتتميز الصحيفة بوجود قسمني منفصلني متاما عن بعضهام البعض، هم قسم األخبار، 

وأحد األمثلة يوضح  . منهام عىل اآلخرأيوالفصل يأيت هبدف عدم تأثري . الرأيوقسم 
بارية وجهة نظر مفادها أن اإلنسان هو ى التقارير اإلخنأمهية هذا الفصل، حيث تتب

مسبب رئيس للتغريات املناخية، عاكسة بذلك دراسات واسترشافات مستقبلية، بينام 
  .صفحات الرأي واالفتتاحيات ال تؤمن بذلك

وتذكر الصحيفة أن وكالة داو جونز اإلخبارية هي أول وكالة نقلت خرب اصطدام   
، وبسببها نالت 2001ريات احلادي عرش من ايلول طائرة بمبني التجارة العاملي يف تفج

ًكام أن مبناها كان مواجها إلحدى مبني مركز التجارة العاملي، واهنارت  .جائزة بولتيزر
عدد اليوم التايل سيغيب يف سابقة مل حتدث يف مائة ن أن  وكان املحررون خيشو.يف دقائق

يل وتصدر عن رشكة داو عام، ولكن خطة الطوارئ نجحت يف صدور عدد اليوم التا
جونز باإلضافة إىل املطبوعة األساسية لوول سرتيت جورنال، وطبعتيها الدوليتني يف 

االقتصادية، وهي  Barron's Magazine) بارون ماجازين( وآسيا، توجد جملة أوروبا
ومتلك الرشكة جملة للمستهلكني  .أسبوعية هتتم بحالة االقتصاد واألسواق الدولية

Smart Moneyوجملة شهرية  Far Eastern Economic Revew. 
 

م يف مدينة 1881عام  Los Angeles Timesصدرت صحيفة لوس أنجليس تايمز   
لوس أنجلس بوالية كاليفورنيا، وكان مسامها األول لوس أنجلس دييل تايمز، ولكن 

ن رشكة مريور وعينت أحد  إدارة جديدة مإليهارسعان ما أفلست الصحيفة، ثم أتت 
.  رئيسا للتحرير، واستطاع إنجاح الصحيفةOtis جري أوتس العسكريني القدامي
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 كنارش هلذه Chandler استلم منه زوج ابنته هاري تشاندلر 1917وبعد وفاته عام 
مريور، اال  -ومتلك الصحيفة رشكة تايمز. 1944الصحيفة، ثم خلفه إبنه نورمان عام 

 منهية عرص امللكية الفردية ألرسة ،2000بل شيكاغو تربيون عام أهنا رشيت من ق
 اسود أمريكي أول Baquetوخالل فرتة تغيريات املناصب تقلد دين باكويت  .تشاندلر

رئاسة حترير التايمز، ولكنه مل يصمد أمام متطلبات رشكة تربيون، وتم استبداله حيمس 
وقد سجلت لوس  .اغو تربيون الذي كان رئيسا لتحرير صحيفة شيكO'sheaأويش 

أنجلس تايمز أكرب تراجع يف أرقام التوزيع من بني الصحف الكربى يف الواليات 
قبلت رشكة تربيون عرض مقدم من سام  2007ويف عام . 2006ة عام مريكياملتحدة األ

النيويورك  بعد إقليميةوهي ثاين أكرب صحيفة .  لرشاء لوس انجلس تايمZellزيل 
وقد  .ةمريكيضورها الوطني املهم يف من بني الصحف الوطنية األ، رغم حتايمز

، عندما كشفت التحقيقات عن 1999تعرضت مصداقية الصحيفة لنكسة عام 
عموالت بني حترير الصحيفة وبني إحدى الرشكات يف إصدار جملة بمناسبة افتتاح أحد 

ة مريكيحافة األوهذا اإلجراء مرفوض يف عرف الص .املراكز الرياضية يف لوس أنجلس
وعىل  . مبدأ أسايس حيفظ مهنية الصحيفةعالنمتاما، حيث االنفصال بني التحرير واإل

 جائزة بولتيزر حتى 37الرغم من تلك اجلدليات، فقد استطاعت التايمز أن حتصل عىل 
 .حصدت مخس جوائز خمتلفة من بوليتزر) 2004( ويف عام واحد فقط ،2004عام 

ًة التي اشتهرت واختذت مكانا مناسبا هلا يف الصحافة مريكيأما أهم املجالت األ   ً
 :يأيت العاملية فهي ما

 1923ًوهي جملة سياسية منوعة تصدر أسبوعيا يف نيويورك عام  :Time جملة تايم -1
 الروائي كصحيفة سلوبوقد أسسها براثيون هاون وهنري لوتس وتعتمد األ

 .إخبارية يومية
 هارولد والس روس مريكيسسها الصحفي األ أ:Newyourkerجملة نيويوركر  -2

 حيث حاول روس تصوير ثقافة) جودي( وبوحي من املجلة الفكاهية 1925عام يف 
 . للمجلة الفكاهيةوإبداعي والتقدم احلضاري ملدينة نيويورك بابتكار جديد اإلهبار
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ً وهي جملة سياسية منوعة تصدر أسبوعيا يف :News weekجملة نيوزويك  -3
ًة وهلا طبعة عربية تصدر حاليا يف الكويت، وقد مريكيملتحدة األالواليات ا

 يف نيويورك، أسسها توماس مارتن االنجليزي األصل، الذي 1933تأسست عام 
 وهي جملة إخبارية بالدرجة . وتطبع ماليني النسخTimeكان يعمل يف جملة تايم 

ل بالذكرى  وقبل شهرين من االحتفا.األوىل، وتنرش مواضيع علمية وثقافية
قراء نسختها املطبوعة بسبب وضعها ) نيوزويك(ّالثامنني لصدورها، ودعت جملة 

 وطوال السنوات الثامنني من .اتعالنًكصحافة ورقية وخصوصا يف عائدات اإل
 باعتها 2010ويف . بعناوين جريئة ومثرية للجدل) نيوزويك(عمرها، متيزت 

ُ تباع أنمريكي سيدين هارمان قبل  البليونري األإىل) الواشنطن بوست(جمموعة 
 مع املوقع 2010ُودجمت املجلة يف . لالنرتنت)  ايه يسأي(  جمموعةإىلًجمددا 

الذي تديره تينا براون رئيسة حترير املجلة وأعلنت يف ) ذا داييل بيست(االلكرتوين 
 توقف املجلة عن الصدور بطبعتها الورقية لتصبح الكرتونية 2012ترشين األول 

 .)1( )نيوزويك غلوبال(كامل باسم بال
 وهي جملة بالصور العادية وامللونة تأسست يف ترشين الثاين عام :Lifeجملة اليف  -4

 . وهتتم باألحداث النادرة وتعتمد عىل الصورة وهي جملة شهرية منوعة1936

 عىل 1937 وهي جملة شهرية منوعة تأسست يف كانون الثاين عام :Lookجملة لوك  -5
 اعتمدت عىل الصورة ولكن بطريقة تصويرية فريدة ميزهتا عن ،كاولزيد جاردنز 

 .غريها من املجالت
ً وتعد املجلة األكثر توزيعا يف:Readers Digestريدرز داجيست  جملة -6 العامل،  ُّ

ًوتلقب باملجلة اجليبية لصغر حجمها وهي من أكثر املجالت شعبية ورواجا يف 
ً وتصدر حاليا 1922 صدورها يف شباط عام وقد بدأ .ةمريكيتاريخ الصحافة األ

                                                
(1)  http://www.alefyaa.com/?p=6844&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_ 
 campaign=%25 

http://www.alefyaa.com/?p=6844&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_
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 وهي حتتوي .طبعة خمتلفة وتوزع يف معظم دول العامل 29 بأربع وعرشين لغة وبـ
وتربز املجلة   املختلفةاألمريكية عىل مواد دعائية كانت قد نرشت يف الصحف

 . مليون نسخة يف اخلارج12توزيع طبعاهتا الدولية  ويبلغ ،األمريكيةاحلياة  طريقة
ً دورا بارزا يف حرب اخلليج األخرىة مريكيوقد لعبت هذه املجلة مع املجالت األ ً

اللتان كانتا تقومان بنرش صور جلنود ) نيوزويك(و) تايم( السيام جملتا1991
، كام تنافستا يف عرض اخلرائط العسكرية وصور القوات العربية املشرتكة أمريكان

 .)1(يف القتال ضد العراق

ة أمريكي صدور أول صحيفة 1992ة يف عام مريكيحافة األوقد شهدت الص  
ًوقد اعتمدت عىل نرش حمتواها الكرتونيا يف ) شيكاغو تريبيون(الكرتونية وهي صحيفة 

 صحيفة عىل الويب وارتفع 78 كانت هناك 1994 وبمجيء عام .صورة نصوص فقط
 خارج من هذه الصحف تصدر% 40 وكانت نسبة 1995 صحيفة عام 855 إىلعددها 

 .)2(ةمريكيالواليات املتحدة األ

 

                                                
)1 (حممود برهوم : رب اخلليج، ترمجةي يف حعالم التضليل اإل-اجلبهة الثانية : مكارثر. ار. جون

 .98، ص1993ونيقوال نارص، عامن، دار الفكر للنرش والتوزيع، 
)2 (ص 2008صناعة الصحافة يف العامل، القاهرة، الدار املرصية اللبنانية، : حمرز حسني غايل. د ،

94. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

145 
 

 

 أخذت الصحافة مكانة كبرية يف املجتمع الربيطاين عىل الرغم من الرقابة والضغوط  
 شدد فيه 1662احلكومية عليها، حيث أصدر الربملان اإلنكليزي أول نظام للتأليف عام 

 مادة أيل عىل ترخيص مسبق إلصدار الرقابة عىل املطبوعات وفرض رشط احلصو
وقد صدر . مطبوعة، ومنع نرش ما يدور يف جلسات الربملان من مناقشات يف الصحف

ً، وكان يصدر رسميا باسم 1622أول كتاب أخباري منتظم الصدور يف إنكلرتا سنة 
أما أول صحيفة إنكليزية باملعنى املفهوم من اللفظ احلديث من . السلطات احلكومية

 oxfordأكسفورد جازيت(الشكل وثبات االسم وانتظام الصدور، فهي صحيفة حيث 

gazette ( ثم حتول اسمها إىل 1665التي صدرت سنة ) لندن جازيتLondon gazette( 
بعد عودة امللك واحلاشية إىل العاصمة، وال زالت هذه الصحيفة تصدر رسمية حتى 

ما ألغى الربملان قانون الرتخيص ولكن رسعان . يومنا هذا، ويف نفس حجمها األصيل
وقد ساعد .  حتت ضغوط الصحافة اإلنكليزية التي دافعت بشدة عن حريتها1695عام 

 وهي 1702 آذار 11هذا اإللغاء عىل ازدهار الصحف، فصدرت أول صحيفة يومية يف 
 صحيفة يف العامل، واستمرت يف الصدور حتى كأول)  daily courant دييل كورانت(

 وظهرت كذلك أول املجالت األسبوعية،.  عديدةإقليمية كام ظهرت صحف 1704عام 
ً؛ وجملة تاتلري التي أصدرها كال من أديسون 1704التي أصدرها دانيال ديفو عام 
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، وظهرت أوىل الصفحات السياسية يف الصحف اإلنكليزية عام 1709وأستيل عام 
 عىل جلسات الربملان، ويف نفس  بعد السامح للصحافة اإلنكليزية بنرش التعليقات1771

 .ًالفرتة بدأت بالظهور الصحف التي تعترب أمهات الصحف الصادرة حاليا يف بريطانيا
وقد كان للنهضة العلمية والتعليمية واتساع اإلمرباطورية أثر كبري يف تقدم الصحافة، 

 .)1(وتقارب األفكار، وهتيئة اجلو خللق رأي عام مستنري
صحيفة دييل : حقة ظهور صحف إنكليزية كثرية، نذكر منهاوشهدت الفرتة الال  

، التي أسسها جون والتري، واستقرت بعد ذلك عىل اسم تايمز عام 1785العاملية عام 
كام .  وحتى اآلن1803ً، لتصبح من أكرب الصحف الربيطانية اعتبارا من عام 1788

ًتنادا لتقارير اليونسكو ويعترب الربيطانيون اليوم أكثر سكان العامل قراءة للصحف اس
 نسخة، 488التي تشري إىل أن نسبة عدد نسخ الصحف لكل ألف مواطن بريطاين تبلغ 

 صحيفة يومية، وكلها تصدر 125وأن ما يصدر يف بريطانيا من صحف هو أكثر من 
 صحيفة 1200مالحق أسبوعية أيام األحد، عالوة عن الصحف املتخصصة، وحوايل 

ونرشت كلها .  صحيفة تصدر يف لندن الكربى وحدها145 منها حملية أغلبها أسبوعي،
 مليون نسخة من صحف يوم األحد، إضافة إىل 26.837 مليون نسخة يومية، و25.338
، ومن بحث نرشته 1969 مليون نسخة من الصحف األسبوعية خالل عام 13.423

 يومية  صحيفة181كل ألف راشد يقرؤون  أن  تبني1971صحيفة دييل إكسربيس عام 
وطنية، وتعترب بريطانيا العظمى أول دولة يف العامل اعرتفت بحرية الصحافة عندما 

 1953، وقامت بإنشاء جملس للصحافة عام 1695ألغت الرقابة عىل الصحف عام 
رئيس مستقل من خارج : للمحافظة عىل حرية الصحافة، ويتكون هذا املجلس من

معيات الصحفية الربيطانية، أغلبهم من ً عضوا يمثلون اجل20املؤسسات الصحفية؛ و
كام وجلأت الصحف الربيطانية .  أعضاء يمثلون القراء5ممثيل هيئات حترير الصحف؛ و

                                                
)1 (للنرش والتوزيع،  النشأة والتطور، عامن، دار أسامة - عالموسائل اإل: محد الساري أفؤاد. د

 .59، ص 2010
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لضامن استقالهلا وتدعيم سلطتها، ومن هذه )  تروستTrust(إىل إنشاء التجمعات 
جتمع سكوت تروست الذي يصدر صحيفة غارديان؛ وجتمع : التجمعات الصحفية

% 51فر تروست الذي يصدر صحيفة أوبزرفر؛ وجتمع بيوفر بروك الذي يملك أوبزير
من أسهم رشكة بيوفر بروك نيوز بيرب ليمتد التي تصدر دييل إكسربيس، وصانداي 

ويعمل هذا التجمع من خالل توجيهات ). غالسكو(إكسربيس، وإيفينينغ ستاندرد 
ورية الربيطانية، وحيرص عىل اللورد بيوفر بروك، القاضية بمساندة سياسة اإلمرباط

. تعيني األشخاص املؤيدين هلذه السياسة فقط إلدارة املؤسسات الصحفية التابعة له
وقد رفعت التجمعات الصحفية الكربى حصتها يف جممل سوق الصحف اليومية 

مما . ً إىل أكثر من الثلث تقريبا1988-1947واألسبوعية، خالل الفرتة املمتدة مابني 
مردوخ وماكسويل وستيفنز : ة من أباطرة الصحافة الربيطانية، وهمسمح لثالث

من جمموع التوزيع اليومي واألسبوعي للصحف % 57 عىل 1988بالسيطرة عام 
وأدى تطور الرتكيز والتجمع يف الصحافة إىل بروز اجتاه متزايد نحو . الربيطانية

 قطاعات اإلعالمالسيطرة عىل صناعات وقت الفراغ، وأصبحت معه مخس رشكات يف 
من عمليات % 45من مبيعات الكتب و % 40تسيطر يف أواسط الثامنينات عىل ما يقارب 

الخ، وتصدر مجيع الصحف اليومية الوطنية . ..)1( التلفزيوينA TVاإلرسال من حمطة 
ًالربيطانية يف لندن، عدا صحيفة غارديان فتصدر من لندن ومانشسرت يف آن معا، 

وقد أشار الباحث الفرنيس روالن .  صفحة32-14ا مابني ويرتاوح عدد صفحاهت
كايرول إىل أن الصحافة الربيطانية تعاين من ركود وتراجع يف أعداد نسخها الصادرة 
منذ ستينات القرن العرشين، وهذا األمر شمل الصحف املتخصصة والشعبية عىل حد 

عدد قراء  أن  تبني1971ويف استطالع أجرته صحيفة فايننشل تايمز عام . سواء
 .الصحف الربيطانية يزيد عن عدد النسخ الصادرة من كل عدد

                                                
)1 (الصحافة واإلذاعة يف بريطانيا، -السلطة من دون مسؤولية : ّجيمس كوران، وجني سيتون 

 .145، ص 1993حازم صاغية، املجمع الثقايف، أبو ظبي، : ترمجة
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 :)1(وتتخذ الصحف الربيطانية شكلني من أشكال الصحف مها  
 وهي تناسب خمتلف أنواع القراء والفئات من الناس من هذه :الصحف الشعبية -1

  الدييل مريور، والدييل ستار، والدييل اكسربيس،:الصحف عىل سبيل املثال
 والصور باإلجيازوالصن، والدييل ميل، وتتصف الصحف الشعبية الربيطانية 

ات التجارية لكنها عالن وتعتمد عىل اإل.والعناوين البارزة واملواضيع الرتفيهية
 . والقضايا االجتامعية عىل حساب السياسةاإلثارة إىلًغالبا ما تلجأ 

 اء وصفحاهتا كبرية وتغطي وهي التي هتم قطاعات حمددة من القر:الصحف الرصينة -2
 من هذه لألخبار مع تعليقات عليها وحتليالت واألسبوعية اليومية األحداث
 وهتتم الصحف . التايمز، الدييل تلغراف، الفايننشال تايمز، واجلارديان:الصحف

اليومية واألسبوعيات الربيطانية بنرش أخبار الساعة واملقاالت الرصينة والتعليقات 
 خاصة تتعلق بالطعام واملالبس واملشكالت االجتامعية والنفسية أبوابالساخرة وهلا 

ات التجارية، عالن وهتتم بالصور والرسومات الكاريكاتريية واملسابقات واإل.والطبية
 ومن .عالنًالن املعلن الربيطاين يبحث عن الصحف واملجالت األكثر انتشارا لإل

 :أهم الصحف الربيطانية نجد ما يأيت
 

الصحيفة األوىل يف بريطانيا، والتي يعتمد عليها يف  Timesتعد صحيفة التايمز   
وقد كان هلذه الصحيفة دور بارز يف التأثري . 1788تسجيل األحداث منذ تأسيسها عام 

عىل السياسية الربيطانية، وخاصة السياسية اخلارجية، والتأثري عىل الرأي العام 
ويصدر مع هذه الصحيفة العدد . قود الطويلة منذ تأسيسهاالربيطاين خالل هذه الع

وكالمها يعود لرشكة تايمز  Sunday Timesاألسبوعي الشهري صندي تايمز 
 التي تعود إىل News Corporation الصحافية، التي امتلكتها رشكة نيوز كوربوريشن

                                                
)1 (57مصدر سابق، ص : فاروق خالد. د. 
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د السياسة امللياردير روبرت موردوخ، وعىل مر التاريخ كانت التايمز تتبنى وتؤي
 أنه بعد دخول إال -  يمني الوسط -الربيطانية املحافظة وخاصة حزب املحافظني

موردوخ ودخوله مرحلة التأثري عىل سياسة الصحيفة، حتولت هذه الصحيفة إىل تأييد 
 ويعود الفضل يف إصدار هذه الصحيفة إىل جون .حزب العمل يف االنتخابات األخرية

 Daily حتت مسمى دييل يونيفرسال رجيسرت أول الذي أسسها يف Walterوالرت 

Universal Register  ولكن مل تنجح الصحيفة، وهلذا غري من اسمها ،1785وذلك عام 
وبنت سمعتها من األخبار التي كانت . 1788عام  The Times احلايل تايمز االسمإىل 

ايمز قد تنرشها عن القارة األوروبية، وخاصة عن فرنسا بشكل خاص، كام أن الت
استثمرت شخصيات وكتاب يف السياسة العلوم والرتاث والفن، وكانت تدفع هلم 
التايمز مبالغ كبرية ال تستطيع صحف منافسة أن تقدمها هلم، مما خلق هلا التميز الذي 

وكانت التايمز أو صحيفة أرسلت موفدا إىل اخلارج، وهي أول صحيفة  .كانت تنشده
ويف منتصف  . يف بعض النزاعات واحلروب اخلارجيةابتدعت فكرة املراسل احلريب

 penny )صحف البني(القرن التاسع عرش بدأت التايمز تواجه منافسة شديدة من 

press  وخاصة الدييل تيلجراف ومورننج بوست، ولكنها جتاوزت هذه الفرتة احلرجة
تسويق والصعوبات املادية، بعد أن ارتبطت بطرق تسويقية جديدة مشتقة من مفاهيم 

  .ة، وخاصة عندما اشرتكت التايمز يف تسويق املوسوعة الربيطانيةأمريكي
وتعاقب خالل العقود األوىل من القرن العرشين أكثر من مالك هلذه الصحيفة،   

وقد . فمن عائلة اللورد نورثكليف، إىل عائلة أستور، إىل مستثمر كندي روي ثمبسون
 بسبب – 1979 نوفمرب 12 إىل 1978 ديسمرب 1ن م - ًتوقفت التايمز حلوايل عام تقريبا

ونتيجة ألوضاع الصحيفة ومقاومة  .خالف بني العاملني واملالكني يف هذه الصحيفة
العاملني فيها للتقنيات اجلديدة مل تتمكن إدارة ثومبسون من االستمرار يف ملكية 

ىل امللياردير هذا ما دعى إىل بيعها إأو الصحيفة وتلبية االحتياجات اجلديدة هلا، 
  .1981عام  Murdockاألسرتايل روبرت موردوخ 

موج برئيس  -وكان أول قرار اختذه موردوخ هو استبدال رئيس التحرير ريس  
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 كام أدخل تقنيات الطباعة اجلديدة يف ،Harold Evansحترير جديد هو هارولد ايفانز 
قام باستبدال مطابع الصحيفة، والتي كان احتاد العامل معرتضا عليها فيام مىض، و

بتجهيزات حاسوبية  التي كانت تطبع الصحيفة منذ القرن التاسع عرش اللينوتايب
كام أن انتقال الصحيفة من مبناها القديم بقرب فليت  .حديثة ومطابع ذات تقنية عالية

 ساعد عىل تطوير آليات التحرير ،Wappingسرتيت إىل مبناها اجلديد من وابنج 
 وفق استايل –ة، كام ختلت الصحيفة عن استخدام ألقاب املجامالت الداخلية للصحيف

  . مثل السيد والسيدة واآلنسة- style book بووك
 عىل الرأي العام الربيطاين، مع مرور) موردوخ(وكانت النقلة الكربى يف سيطرة   

 وإعراض حادة، ٍمالية ٍبأزمة الربيطانية، الصحف أعرق )التايمز( صحف جمموعة
ّمرين عن إنقاذها ختوفا من الغموض الذي يغلف مستقبلها بعد تراجع مبيعاهتا املستث  عىلً
 مل املخاوف هذه أن إال والنقابات، الطباعة عامل مع مشاكل ووقوع ملحوظ، نحو
 وثقل الصحافة عامل يف ٍأمهية من ّمتثله ِملا املجموعة؛ عىل الرتكيز من )موردوخ( متن
 أرباح، إىل خسارهتا لتحويل جديدة بخطة يستعد كان أنه ويبدو السياسة، دنيا يف

 رئيسة بتأييد حظي حتى ّكلها، أسلحته فيها استخدم معارك ذلك سبيل يف فخاض
التي وافقت له بصفة استثنائية عىل رشاء ) مارجريت تاترش(الوزراء الربيطانية آنذاك 

 شخص منةهي يمنع الربيطاين االحتكارات قانون أن نم الرغم عىل املجموعة،
عدد العاملني يف جمموعة ) موردوخ(ّ وقد قلص.واحد عىل كل هذا العدد من الصحف

التايمز، وواجه نقابة عامل الطباعة الربيطانية بحركة استفزازية؛ حيث قام بطرد آالف 
 يف ًكثريا هبا أشاد التي اليسارية أفكاره لبعض بذلك ًمتنكرا إنذار، سابق دون العامل
 يف، وخصص حلكومته تغطية إجيابية )توين بلري(قدم دعمه لـ  19971 ام ويف الع.السابق

برشكاته  باالحتفاظ له )آنذاك(اجلديدة حكومته سامح بذلك، ًضامنا شبكاته،
 صعيد عىلّومن خالل ما تقدم يتبني مدى النفوذ الذي يتمتع به هذا الرجل . الربيطانية

تواجده يف املنطقة العربية، وبام أن الكيان ًالعامل، إال أن هذا النفوذ يبقى قارصا بدون 
ًالصهيوين قاعدة ملعظم املشاريع األجنبية يف املنطقة، كان أيضا بوابة التواجد لروبرت 
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 يف تعمل رشكة خالل من الصهيوين الكيان داخل جمموعته تستثمر حيث موردوخ،
 .)1( واالتصاالت الرقمية التكنولوجيا جمال

 حدثت لصحيفة التايمز هو تصغري مقاس الصحيفة إىل ومن أهم التغريات التي  
 بطباعة مشرتكة بني املقاس العادي برودشيت 2003مقاسات أصغر، وبدأت يف نوفمرب 

 إىل شكل تابلويد أو ما 2004واملقاس اجلديد األصغر، إىل أن اجتهت بشكل هنائي عام 
ديدة يف تاريخ وهذا بداية حقبة ج )صحيفة مصغرة(تطلق عليه الصحيفة كومباكت 

الصحيفة، مع ما صاحبه من تغريات يف التبويب التحريري، ملواكبة العادات القرائية 
 ألف 692 حوايل 2005أما عىل مستوى التوزيع، فقد بلغت عام  .وخاصة بني الشباب

 ً.نسخة يوميا

 

ن مدينة حيث صدرت م) مانشسرت جارديان(كانت التسمية األوىل هلذه الصحيفة   
، ختلت 1959، ولكن بعد عام 1821مانشسرت الربيطانية، وذلك عند تأسيسها عام 

 وتطبع يف كل ،Guardianالصحيفة عن اسم مانشسرت وأصبح اسمها فقط اجلارديان 
وقد  .2005من لندن ومانشسرت يف شكل مقاس وسطي بريالينر أو كومباكت عام 

 Scottومن أشهر رؤساء حتريرها سكوت  .1964انتقل املركز الرئييس هلا إىل لندن عام 
، حيث انتهج 1907الذي استمر يف رئاستها للتحرير لسبعة ومخسني عاما حتى عام 

وكانت للعالقة  .مواقف متشدد من بعض القضايا السياسية واالجتامعية يف بريطانيا
وطن رشعي  وعد بلفور يف كون فلسطني مإعالنيف  الوثيقة بينه وبني وايزمان أثر ودور

كانت اجلارديان من أكثر الصحف تأييدا لتأسيس دولة  1948لليهود، ويف عام 
عام ) وإرسائيلاجلارديان : التحرر من الوهم(يف كتاب  وقد كشف دفنا بارام .إرسائيل

والشك أن اجلارديان تعد . عالقة الصحيفة بالقوى الصهيونية املؤيدة إلرسائيل 2003
                                                

)1 (شق، منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب، أدوار وإمرباطوريات، دمعالماإل: هزوان الوز. د 
 .140 - 139، ص 2012
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دليات كثرية، وهلذا فلدهيا الكثري من القضايا يف حماكم من الصحف التي تدخل يف ج
تقارير رسية عن مواقع صواريخ  1983فقد نرشت الصحيفة عام . النرش الربيطانية

كروز يف بريطانيا، مما أضطر الصحيفة إىل تسليم املحكمة هذه التقارير، وسجن 
 تقارير 1995كام نرشت الصحيفة عام  .الشخص الذي قام بتبليغ الصحيفة عن ذلك
وعن ضلوعه يف أخذ رشاوي  Aitken عن أحد الوزراء يف احلكومة الربيطانية إيتكن

 حممد بن فهد، ولكن عبارة عن اقامات جمانية له ولعائلته يف فندق رتز بباريس من األمري
وهناك كثري من القضايا التي واجهت  . األدلة يف هذا االهتامبانعداماملحكمة حكمت 
 النعدامرهتا إىل الرتاجع عنها بعد انعدام األدلة والرباهني، أو الصحيفة، اضط

 وعىل الرغم من ذلك، حظيت الصحيفة .أخالقيات العمل املهني يف مثل تلك القضايا
بجوائز عديدة عىل متيزها التحريري، أو عىل الشكل الفني هلا، أو لتميز نسختها 

وقد اشرتت جمموعة . ةأمريكي أو اإللكرتونية، سواء من مؤسسات أو مجعيات بريطانية
ومتيل صحيفة اجلارديان . 1993األسبوعية عام  Observerاجلارديان صحيفة األبزيرفر 

 .إىل الوسط الليربايل وبقرب من املواقف اليسارية يف احلياة السياسية الربيطانية
 

 الربيطاين أرثر سيليج بواسطة الكولونيل 1855تأسست الدييل تيليجراف عام   
Sleigh  ولكنه رسعان ما باعها إىل صاحب املطبعة التي كانت تطبع فيها هذه الصحيفة

ثم خفض سعر بيع  . الذي أحال مسئولية التحرير فيها إىل أبنائهLevyجوزيف ليفي 
واحد، وحقق هلا هذا اإلجراء نجاحا كبري، حيث مكنها من  pennyالصحيفة إىل مقدار 

وقد سامهت مقابلة نرشهتا الدييل تيليجراف عام . يفة التايمز يف مبيعاهتاجتاوز صح
 إلحدى الشخصيات األملانية يف خلق توتر يف العالقات الربيطانية األملانية، أدت 1908

ثم بيعت الصحيفة إىل . إىل تصعيد سيايس ساهم يف خلق أجواء احلرب الدولية األوىل
 إىل رجل 1986مرت معهم إىل أن بيعت عام عائلة بورنام وعائلة كامروس واست

ومها املالكان  Barclay ثم امتلكها األخوان باركيل Black األعامل الكندي كونراد بالك
ًوتعد صحيفة الدييل تيليجراف بيتا حلزب املحافظني، رغم أن  .احلاليان هلذه الصحيفة
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 تكون كذلك ثم أالأحد مالكها ديفيد باركيل ذكر يف ترصحيات إعالمية بأنه ينبغي 
 أيدت الصحيفة احلزب 2005ويف انتخابات عام  .تراجع عن هذه الفكرة فيام بعد

 الربودشيت وتعد هذه الصحيفة الوحيدة التي ال تزال بنظام .املحافظ يف هذه االنتخابات
وقد أضيفت صحيفة الصندي  .وهو املقاس االعتيادي للصحف اجلادة الربيطانية

وكان موقع الصحيفة عىل اإلنرتنت . كشقيقة أخرى هلذه الصحيفة 1961تيليجراف عام 
املواقع  ويعد هذا املوقع من أفضل ،1994عام  هو األول بني الصحف الربيطانية

 . اإللكرتونية للصحف الربيطانية، حيث نال الكثري من اجلوائز يف هذا اخلصوص
 

كثر صحيفة باللغة اإلنجليزية التي تصدر من لندن أ The Sunتعد صحيفة الصن   
ًونصف املليون نسخة يوميا، بينا حجم القراءة  ًتوزيعا يف العامل، حيث توزع حوايل ثالثة

ويمكن تقسيم تاريخ صحيفة  .هلا تصل حلوايل ثامنية ماليني شخص يف اململكة املتحدة
 .ه الصحيفةالصن إىل فرتتني، أوالمها قبل امتالك موردوخ، والثانية بعد امتالكه هلذ

 من جمموعة مريور كبديل لصحيفة يومية كانت قائمة 1964وقد أطلقت الصحيفة عام 
ً وكانت موجهة للطبقة العاملة، ونظرا ألن هذه ،Daily Heraldاسمها دييل هريالد 

ًالرشحية قد شاخت عمريا ومل تعد جاذبة للمعلن، فقد فقدت االهتامم باملعلن، كام أن 
 لنفس املجموعة عىل نفس) اهلريالد واملريور( وا أن تتنافس صحيفتاناملالك مل يكن يريد

وبعد تعثر للصن يف سنواهتا األوىل، تم بيعها إىل رشكة نيوز انرتناشونال  .اجلمهور
. )1( 1969التابعة ملجموعة نيوز كوربوريشن التي يملكه روبرت موردوخ وذلك عام 

فة نيوز أف ذا وورلد األسبوعية التي  هلا إىل جانب صحيوإضافتهوبعد رشائه للصن، 
تصدر كل يوم أحد، حوهلا مبارشة إىل صحيفة تابلويد، وابتدع الصفحة الثالثة التي 
اشتهرت هبا الصن، وهي عبارة عن صورة لفتاة عارية، وال زالت مستمرة منذ عام 

ت ودخلت الصن املعرتك السيايس لإلنتخابات السياسية يف بريطانيا، فقد بدأ. 1970

                                                
(1)  http://en.wikipedia.org/wiki/the_sun 

http://en.wikipedia.org/wiki/the_sun
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 .قريبة من حزب العامل، ثم حتولت يف عهد ثاترش وميجور ملساندة حزب املحافظني
االنتخابات التي كان نيل كونيك رئيس حزب العامل  ومن أطرف مواقفها السياسية، يف

فإن آخر شخص يبقى يف " علقت أنه يف حال فوزه يف هذه االنتخابات، ،1992عام 
عد يومني إدعت الصن أهنا هي التي أكسبت يطفئ األنوار، ثم بب أن بريطانيا جي

ثم عادت الصن يف دعم حزب العامل يف عهد توين . املحافظني الفوز يف االنتخابات
وتعترب الصن من أشهر صحف التابلويد يف العامل، حتى أن البعض قد أطلق  .)1(بلري

 .)ملكة التابلويد(عليها 
 العملة إىل االنضامم نينيالربيطا رفض وراء) The Sun الصن (وكانت صحيفة   

 يف ذلك ًمستخدمة اإلسرتليني، اجلنيه عن ّوالتخيل ،)اليورو(املوحدة  األوروبية

 حيسبون بريطانيا يف فالساسة أخرى، ٍجهة ومن .الرتهيب والرتغيب أساليب

تنرشها  التي التعليقات تصل إذ تكتبه؛ فيام حساب ألف) The Sun الصن (لصحيفة
عن  تبحث ال والتي املجتمع، يف العريضة الرشحية من القراء من ٍعدد الصن أكرب
 الرأي العام تشكيل يسهل وبذا الصحيفة؛ ُّبام يقدمه كتاب وتكتفي الدقيقة التفاصيل

  .)2(واالنتخابات األزمات وقت السيام
 

                                                
(1)  Ibid 

)2 (139مصدر سابق، ص : هزوان الوز. د. 
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التي  )اجلازيت(بدأت الصحافة يف فرنسا رسمية حكومية، بصدور صحيفة   
 وقد ظلت الصحافة . وهي الصحيفة األوىل يف فرنسا1631 أيار 30درها رينودو يف أص

يف فرنسا خالل القرن السابع عرش خاضعة لرقابة شديدة من احلكومة وامللك بام يف 
. األدبية االجتامعية) مريكور(العلمية األدبية، و) جورنال دي سافان(ذلك صحيفة 

 ظهور الصحافة يف فرنسا من خالل عدد من  يف بدايةاألدبيةوقد برزت الصحافة 
  لنشأة الصحافةاألوىل ومل تتهيأ الظروف يف البدايات .الصحف التي ختصصت يف األدب

الفرنسية لظهور الفن الصحفي احلديث، وخاصة بعد سقوط الصحف يف أيدي 
فقد كانت الصحف اليمينية واليسارية عىل السواء تصطنع اهلجوم . األحزاب املتطاحنة

الشديد، كام أخذت بعض الصحف متجد يف أعامل العنف واإلرهاب وخاصة خالل 
ثم اقرتن تطور الصحافة الفرنسية بظهور أول جريدة زهيدة  .1791 و1790عامي 

ة، وذلك عندما أصدر إميل دي مريكيالثمن كام حدث يف الواليات املتحدة األ
 يف األول يوليو سنة وذلك) البرس(أول صحيفة من هذا النوع اسمها  جرياردان

واحلقيقة أنه . زهيدة الثمن أيضا) لوسيكل(، كام صدرت يف نفس اليوم صحيفة 1836
 نسخة، 70.000 كانت يف مدينة باريس نحو عرشين جريدة تطبع كل منها 1836يف سنة 

 180.000ًوبعد عرش سنوات بلغ عددها ستا وعرشين صحيفة وبلغ عدد مشرتكيها 
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 .)1ً(مشرتكا
ة يف العنف واجلنس واإلثارة، فيام يسمى مريكيقطت الصحافة األوكام س  

ًبالصحافة الصفراء، سقطت الصحافة الفرنسية أيضا إىل نفس الدرك بصدور صحيفة 
، وقد كان صاحبها ميللو يبيعها 1863يف األول من شباط عام  )لو بيتي جورنال(

خاصة أخبار اجلريمة بخمس سنتيامت فقط ولكنها كانت مليئة باألخبار التافهة، و
والغريب أن حكام فرنسا كانوا يرحبون هبذه االجتاه، عىل أنه خري . واحلوادث الدامية

واحلقيقة أن عرص . طريقة لتحويل أنظار الناس عن األمور السياسية واالقتصادية
ازدهار الفن الصحفي يف فرنسا يقع يف عهد اجلمهورية الثالثة وهي التي استمرت 

وقد ساعد .  إىل بداية احلرب العاملية األوىل1870ًا من بعد حرب سنة  عام44حوايل 
عىل ميالد الفن الصحفي وازدهاره ظاهرة التحرض التي سبق اإلشارة إليها، ونعني هبا 
التقدم الصناعي الذي جذب عددا هائال من سكان الريف إىل املدن، وحتسن طرق 

ع التلغراف والتليفون، وتطور صناعة النقل واملواصالت نتيجة لتقدم الصناعة واخرتا
مواد الطباعة من حروف وكليشهات، واخرتاع آلة الطباعة البخارية بفضل كونيج 

وذلك فضال .  الطباعة الدوارةأياإلنجليزي، وبدء استخدام الليونوتيب والروتاتيف 
ات عالنعن زيادة عدد القراء نتيجة لظهور الصحيفة زهيدة الثمن، وانتشار اإل

غري أن التعليم كان قوة دافعة للفن الصحفي، فانتشار التعليم االبتدائي يف . دهتاوزيا
تلك احلقبة قد ضاعف عدد قراء الصحف، كام تضاعف عدد الناخبني وزاد اهتاممهم 

يضاف إىل ذلك أن التوسع . بأداء الواجبات املدنية والوطنية ومتابعة األخبار الصحفية
فرتة، قد أهلب حاسة الفضول عند اجلامهري، ومحل االستعامري لفرنسا يف تلك ال

ويف بداية القرن العرشين بلغ عدد الصحف . الصحف املسئولية إشباع تلك احلاسة
غري أن ظهور االحتكارات الكربى ما لبث أن  . صحيفة6000الصادر يف فرنسا نحو 

فامتكلت وكالة هافاس مخس صحف، أما . خفض عدد هذه الصحف ختفيضا هائال

                                                
)1 (16دراسات يف الفن الصحفي، مصدر سابق، ص : إمام إبراهيم. د. 
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الة هاشيت فقد كانت قبل احلرب تقوم بتوزيع الصحف بصفة احتكارية، كام تقوم وك
 .)1(بذلك حتى اآلن

ًنقطة حتول تارخيية نظرا ملا أفرزته  الفرنسية يف هذه الفرتة وقد عرفت الصحافة  
 من نتائج اجيابية يف مجيع امليادين السياسية واالجتامعية 1789  الثورة الفرنسية سنة

عليها كبريا وعدد   التقنية فتوسعت دائرة عمالئها وقراءها وأصبح التداولوالثقافية و
ًتوزيع صحفها ضخام، ويمكن تلخيص أهم العوامل التي اجتمعت مسامهة يف تطور 

 :اآلتيةهذه الصحافة وتوسع سوقها يف النقاط 
ُتغري النظام السيايس وخلق ثقافة االنتخاب وظهور املنتدبني كان من بني أهم  -1

امل التي رفعت من وترية االهتامم بأخبار السياسة واملجتمع لدى الرأي العام العو
يف هذه الفرتة فأصبح الفرنسيون يتوقون ملعرفة جديد الربامج وما حيدث بشكل 

 . األمر الذي وفرته هلم عديد الدوريات الوطنية واملحلية،دوري يف املحافل السياسية

تيجة للتطور الباهر يف جمال التصنيع انخفاض أسعار بيع الصحيفة الواحدة ن -2
والطباعة بشكل خاص فبعدما كانت هذه األخرية من امتيازات النخبة احلاكمة 
فحسب أصبحت يف متناول الفئات الربجوازية األخرى وأبناء املدن األمر الذي 
أثر عىل حمتوياهتا فوجدت الصحف التي زاد عددها وتلونت اجتاهاهتا وتباينت 

راءها اجلدد ال يلتمسون فيها غري األخبار وال يقبلون عىل مقاالت أغراضها أن ق
األدب والفلسفة فحسب فكانت الصحيفة التي تنرش خرب غرق كلب هنر عىل 
سبيل املثال يف هنر السني تتحدث عنها باريس أكثر مما تتحدث عن صحيفة شغلت 

   .)2(صفحاهتا بمقاالت األدباء و العلامء
و تزامن هذا مع   1811  استبدال ورق الشيفون النادر واملكلف بورق اخلشب سنة -3

                                                
)1 (17، مصدر سابق، ص دراسات يف الفن الصحفي: إمام إبراهيم. د. 
)2 (تاريخ و فن، مطبعة جامعة فؤاد األول، مرص، : دراسات يف الصحافة األوربية  : عبدهإبراهيم

 .37، ص 1، ط 1951
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ية بحيث نتاجمما ساهم يف رفع سقف اإلنيكية يف لندن، ظهور الصحافة امليكا
ألف  12 إىل أالف 7 كانت هذه اآلالت اخلاصة بالصحف تستطيع نسخ من

  .)1( الساعةألف نسخة يف  18  حتى1866   ولتصبح سنة،نسخة يف الساعة
 ،تطور جمال املواصالت والنقل والذي ساهم بشكل كبري يف اتساع رقعة نرش الصحف -4

 عىل اقتناء عناوين معينة لدى الفرنسيني األمر الذي خلق ثقافة االشرتاك واملداومة
 .يف خمتلف أرجاء البالد

مع تراكم القاعدة التكنولوجية آنذاك يف العامل لدرجة مل يعد هناك مشكلة تستعىص  -5
عىل احلل ظهر جهاز التلغراف هذه الوسيلة التي داعبت خيال الناس وحريهتم 

 األكرب يف سريورة تبادل املعلومات بني الصحف األثرلقرون عديدة والتي كان هلا 
مجيع حمافظات فرنسا كانت مرتبطة عن  1855 االت األنباء سنةووك ومراسليها

 .طريق التلغراف الكهربائي بباريس
 أحست الصحف بأمهيتها والتي1835  الفرنسية لألنباء سنة) افاسه(تأسيس وكالة  -6

فاشرتكت فيها، وحاولت البعض األخرى أن تستغني بنشاطها اخلاص عن 
بمنابع أخبارها العديدة التي كان يوافيها  متيزت وكالة هافاس إذخدماهتا فعجزت 

 وقد ،هبا مراسلوها من لندن وبروكسل وروما ومدريد وفيينا ومدن أملانيا املختلفة
يف القمة من حيث الرسعة والدقة وحسن   1850 جعلتها مصادرها تلك سنة

   .)2( جمتمعة األمر الذي تعجز عن أدائه صحف فرنسا،اختيار األخبار وتوزيعها

 مما ساهم يف 1840   يف صفحات اجلرائد الفرنسية يف حوايل سنةعالنظهور اإل -7
  .)3( بامتيازض أسعار االشرتاكات ووالدة صحافة منخفضة السعرانخفا

                                                
(1)  LUDMILA CABAC, LE RÔLE DE LA PRESSE FRANÇAISE DANS 

L’APPARITION ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRESSE DANS LES 
PAYS ROUMAINS,UNIVERSITÉ D’ÉTAT «ALECU RUSSO» DE BALŢI, 
Roumanie , 2011 , p 13. 

)2 (38مرجع سابق، ص :  عبدهإبراهيم. 
(3)  Dossier pédagogique: Histoire  de la presse d'information politique  et == 
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 بدأت تعاين من أهنا إىلوتشري إحدى الدراسات املتعلقة بالصحافة الفرنسية   
تكنولوجيا  انخفاض نسبة قرائها وقلة عدد التوزيع بسبب الطفرة النوعية يف جمال

استخدام جهاز الراديو  ر واالتصال التي عرفتها أوروبا بشكل عام مع انتشاعالماإل
اهتامم الفرنسيني الذين وجدوا  ومن ثم التلفزيون عىل نحو واسع واللذان أصبحا حمطة

ًمنبعا جديدا يستقيون منه األخبار و اإل الرتفيهية فضال عن هذا السبب  ات و املوادعالنً
رأي كبري يف اختفاء العديد من صحف ال  و التوزيع دورنتاجكان الرتفاع تكاليف اإل

وعدم نجاح أخرى بمجرد  L’Aube، Populaire Le  عىل غرار  1968بعد سنة
أصيبت الصحافة الفرنسية بشكل عميق يف حجم  1975 ومنذ عام. )1(انطالقها

توزيعها ولعل أحسن األرقام التي تعرب عىل ذلك انخفاض عدد الصحف الوطنية 
 االنخفاض مع تراجع وترافق هذا 2001 فقط سنة 10 إىل 1945 صحيفة سنة 26 من

ماليني  9 إىل تراجع العدد 1946 مليون نسخة سنة 15 كبري يف أعداد السحب فمن
 .)2( 2002سنة  مليون نسخة 6,7 ليستقر بعدها عند عدد 2001 فحسب عام

 جملة موجهة 20وتشري دراسة أخرى عن الصحافة الفرنسية إىل أنه صدور حوايل   
رها عن املليون نسخة خالل السبعينات من للجنس اللطيف يزيد عدد نسخ إصدا

 جملة للعاطفة 12 جمالت موجهة لألرسة والبيت، و 23ً فضال عن ،القرن العرشين
 جملة 15 جملة موجهة للشباب واملراهقني واألطفال، وحوايل 27واخليال، وأكثر من 

 . )3(دينية كاثوليكية، وجمالت رياضية ونقابية ومتخصصة أخرى
                                                ==   

 générale  en France  et dans les  Alpes-Maritimes , Archives départementales 
des Alpes - Maritimes, p 2. 

(1)  Dossier pédagogique: Histoire de la presse d'information politique  et   
générale  en France  et dans les Alpes-Maritime , op.cit  , p 7. 

(2)  Ibid , p8   
)3 (مراحل تكون الصحافة الدولية، بحث منشور يف أرشيف املدونة : د حممد البخاري.أ

 :اآليت عىل املوقع 2009 الدكتور حممد البخاري املنشورة عام لألستاذرتونية االلك
http://muhammad-2009.blogspot.com/2009/11/blog-post_03.html  

http://muhammad-2009.blogspot.com/2009/11/blog-post_03.html
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، من أشهر الصحف الفرنسية )العامل( وتعني Le Monde تعد صحيفة ليموند  
التي يعتمد عليها يف توثيق األحداث يف فرنسا، وهي صحيفة مسائية، والصحيفة 

وقد أسس الصحيفة هيوبرت  .الوحيدة التي توزع خارج نطاق الدول الفرانكفونية
 األملان من فرنسا عقب بطلب من اجلنرال تشارلس دجيول بعد طرد  مريي- بيوف

 وتعد .م1944 األول كانون 19احلرب الدولية الثانية، وقد صدر عددها األول يف 
يطلق عليه صحف معتدلة يف مواقفها ن أن ليموند من صحف وسط اليسار، أو ما يمك

وبينام كانت مؤيدة لسياسات الرئيس الفرنيس ميرتان، فقد . يف احلياة السياسية الفرنسية
 . رية االنتقاد لسياسات جاك شرياك ومعه الرئيس احلايل ساركوزيكانت كث

ومن أهم ما تتميز به الصحيفة هو تركيزها األكرب عىل اآلراء والتحليالت   
السياسية التي تتميز هبا، ولكن هذا ال يأيت عىل حساب اهتاممها بتسجيل األحداث، 

ًفهي تشكل مصدرا توثيقيا لألحداث الفرنسية عىل وجه ا وقد صدر عام  .خلصوصً
 بأهنمانتقد فيها قيادات الصحيفة  )الوجه املخفي لليموند(م كتابا جدليا بعنوان 2003

غري فرنسيني يف حرصهم عىل املصالح الفرنسية العليا، ويضعون أنفسهم يف دوائر 
ضيقة تفقدهم االستقالل السيايس، وتزج هبم يف تبعية حزبية، وقد اعرتضت الصحيفة 

 وتم – الذي ألفه كل من بري بيان وفيلب كوهن - ب عنها يف هذا الكتاب عىل ما كت
  . طبعات أخرى هلذا الكتاب يف تسويه بني الطرفنيأياالتفاق عىل عدم طباعة 

وتتميز الصحيفة هبيكلية إدارية تضع العاملني فيها ليس فقط كموظفني، بل   
وقد  .ات العليا يف املؤسسةمسامهني فيها، ويشاركون يف انتخابات اإلدارات والقياد

أصاب ليموند ما أصاب باقي الصحف يف العامل، من تناقص يف توزيع الصحيفة، 
 ألف نسخة 364م إىل حوايل 2001 آالف نسخة يف عام 406حيث انخفضت من حوايل 

 وجيب التفريق بني ليموند الصحيفة اليومية وبني ليموند دبلوماتيك .م2005- 2004عام 
Le Monde Diplomatique شهري متتلك صحيفة ليموند  التي هي عبارة عن إصدار

 . من أسهم هذا اإلصدار% 51منه 
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م، ومل تكن 1826 من بداية تأسيسها عام أسبوعية Le Figaroصدرت ليفيجارو  
م عندما امتلكها ديفيد ليميسان الذي حوهلا إىل صحيفة مهمة 1954منتظمة حتى عام 

وقد دخلت ليفيجارو معرتك احلياة  . كبري من بني الصحف الفرنسيةوذات توزيع
رئيس حترير الصحيفة ) كايلوكس(السياسية عندما اغتالت زوجة أحد رؤساء الوزراء 

واستمر تقدم الصحيفة بني  .م عندما نرش رسالة تتهم زوجها بالفساد1914كاملت عام 
 يف فرنسا مع بداية احلرب الدولية الصحف املنافسة، إىل أن وصلت إىل الصحيفة األوىل

الثانية، وأصبحت الصحيفة صوت الطبقة الوسطى يف املجتمع الفرنيس، وخاصة 
ًالرشائح العليا من هذه الطبقة، وأصبحت صوتا حمافظا يف احلياة السياسية ويمتلك  .ً

رجل األعامل املعروف سريج داسول نسبة كبرية ومؤثرة من أسهم ملكية هذه 
وهذا أثار  .هو سيايس حمافظ ومرتبط برشكات لصناعة األسلحة يف فرنساالصحيفة، و

 – وإلنتامءات إبنه –الكثري من اللغط حول االستقالل التحريري للصحيفة، إلنتامئته 
 .UMPألحد األحزاب السياسية يف فرنسا 

 

أصدر الفيلسوف واملفكر الوجودي جون بول سارتر وآخرون من مفكري   
والتي تعني احلرية أو التحرير  م1973 عام Liberation اليسار صحيفة ليرباسيون

ونفس االسم كان اسم صحيفة مقاومة فرنسية  .ومركزها العاصمة الفرنسية باريس
 احلرب الدولية الثانية يف شامل فرنسا، ويف جنوهبا، حيث أثناءلالحتالل األملاين 

من هذه الصحيفة هو الذي أصدره سارتر م، ولكن الشكل املستمر 1941صدرت عام 
وجاء هذا اإلصدار نتيجة . م1974م، وكان رئيسا لتحريرها حتى عام 1973عام 

تداعيات مظاهرات االحتجاج التي اجتاحت فرنسا وكثري من عواصم ومدن العامل 
 ويتمركز اخلط السيايس للصحيفة يف يسار .الغريب يف هناية الستينيات من القرن املايض

 أهنا إالومنذ بدايتها مع اخلط اليساري يف الثقافة واحلياة السياسية الفرنسية،  .وسطال
تعرضت ملطبات كثرية خالل الثامنينيات والتسعينيات، إىل درجة أهنا خرجت تقريبا 
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من حمور اليسار السيايس بحكم تبنيها لبعض القضايا التي أغضبت قرائها من أصحاب 
نسخة، برتاجع منتظم  140000م إىل حوايل 2007ها عام وقد وصل توزيع. هذا التوجه

  ً. نسخة يوميا170000م حوايل 1999خالل السنوات املاضية، حيث كان توزيعها عام 
ومن امللفت للنظر أن الفلسفة اليسارية قد أثرت عىل بناء هياكلها اإلدارية، حيث   

دارية يعكس تفاوت يف  نظام هرمي يف السلطة اإلأيمل يكن يوجد يف السنوات األوىل 
السلم املايل ملوظفي الصحيفة، وقد حتدد راتب واحد يتقاضاه رئيس التحرير ونفس 

الذي ينظف أو حيرض الشاي ) الفراش(الراتب بدون زيادة أو نقصان يتقاضاه العامل 
ولكن مل يدم ذلك كثريا، حيث دخل مستثمرون جدد يف الرشاكة لرأس مال  .أو القهوة

 ضمن إيرادات الصحيفة يف –الذي كان حمرما عليها  -  عالن دخل اإلالصحيفة، كام
الثامنينيات من القرن املايض، مما اضطر الصحيفة أن تعود إىل النظام املايل االعتيادي 

 وقد توقفت الصحيفة .ي هلاالذي يفرق بني وظائف الصحيفة حسب اهليكل اإلدار
م، ولكنها عادت حتت إدارة يرج 1981لفرتة قصرية حوايل ثالثة أشهر خالل عام 

أحد مؤسسيها، الذي اختط هلا خطوطا سياسية واضحة، حيث بنت  Julyجوالي 
وال  .سياستها التحريرية عىل مقاومة العنرصية، ودعم حقوق العامل وحقوق املرأة

ترتبط ليرباسيون بأي حزب سيايس يف فرنسا، ولكن تعكس عىل صفحات الرأي فيها 
ر السياسية، وهلذا يراه البعض كصحيفة بديلة للصحف الفرنسية خمتلف وجهات النظ

م إىل هزات عنيفة، اضطر فيها 2007- 2006وتعرضت الصحيفة خالل عامي  .القائمة
 أحد رجال األعامل الذي امتلك Rothschild جوالي أن يستقيل حتت ضغط روثشيلد

وانتقل  .ه يف التحريرمن رأسامهلا، وقدم آخرون استقاالهتم احتجاجا عىل تدخالت% 37
اجلدل بينه وبني جوالي وغريه إىل صفحات صحف أخرى، كانت أبرزها ليموند، 

 . التي استاثرت بكثري من الغسيل والفضائح عن هذه الصحيفة
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 مواطن بمجموعة من اآلالت االتصالية اإللكرتونية الصغرية أيعندما يتسلح   
وينزل إىل امليدان ويتجه ..) قمية، حاسوب حممول، مسجل صويت صغريكامريا ر(

يتحول إىل ن أن صوب احلدث يقتنص األخبار فهل متكنه تلك التقنية الذكية م
 مواطن بإعداد حديث صحفي مع شخصية عامة وينرش أيصحفي؟ عندما يقوم 

يصبح ن أن فهل خيول له هذا العمل م) البلوغ(تفاصيله عىل مدونته اإللكرتونية 
 مواطن أخبارا ومعلومات مل تتمكن املؤسسات أيصحفيا حمرتفا؟ عندما ينرش 

اإلعالمية التقليدية العريقة من الوصول إليها فهل يضفي عليه ذلك السبق الصحفي 
 صفة الصحفي؟

يف ) ابراهام زبردار (أمريكي كان املواطن من أصل 1963 نوفمرب من سنة 22  يف  
 :ً كندي فوقع ما مل يكن منتظرامريكيرور موكب الرئيس األمدينة داالس يصور م

بعد أيام قليلة باع هذا املواطن . ة األكثر شعبيةمريكياغتيال رئيس الواليات املتحدة األ
الفرق هو . ألف دوالر) 150(ة بسعرمريكياأل Life  صوره تلك احلادثة ملجلةمريكياأل

 احلجم وثقيلة ونوعية صورها متواضعة أن كامريا أبراهام يف ذلك الوقت كانت كبرية
اجلودة وال يستطيع كل الناس رشاؤها، أما اليوم فال يشرتط أن تكون معك كامريا 
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حتى تقتنص اخلرب بل عليك فقط أن تكون يف املكان املناسب ويف الزاوية املثىل اللتقاط 
أصبحت التكنولوجيا الرقمية للصوت والصورة والنص يف . أول وأفضل صورة

 .)1(تناول اجلميع وعالمة عىل دمقرطة نرش وإرسال وتلقي املعلومة ونقدهام

ً صحفي جديد اتسع وأصبح شائعا أسلوب :بأهنايمكن تعريف صحافة املواطن   
 فمنذ بداية التسعينات من القرن .يف املامرسة الصحفية وخاصة يف النموذج الغريب

يونية والصحف واملجالت العامة املايض ظهرت العديد من املحطات اإلذاعية والتلفز
ًواخلاصة التي تأخذ من صحافة املواطن توجها فكريا ومهنيا يف ممارسة الصحافة ً  وقد .ً

 أكثر من مئة مؤسسة صحفية تنتهج صحافة 1995ظهرت يف الواليات املتحدة عام 
 صحفي يف عالقتها بالشأن العام، وباتت بذلك حارضة يف كل جدل أسلوباملواطن ك
 صحافة املواطن بسيط ويكاد أسلوبإن .  مهني وأكاديمي يتعلق بالصحافةونقاش

 إالتفتح حمطة تلفزيونية أو إذاعية أو صحفية جديدة ا أن ًيكون السيناريو واحدا، إذ م
 يشمل عامة الناس هبدف معرفة مشاغلهم احلقيقية من أجل لآلراءوقامت بمسح 

ن خالل قراءة دقيقة ومعاجلة  إعالمي صحيح وصادق من خالل مأسلوبخدمتهم ب
 ذلك املسح االجتامعي لآلراء يقع إعداد جمموعة أثناءللبيانات واملعلومات التي مجعت 

 .)2(من التقارير الصحفية عن املشاكل الكربى واهلامة التي يواجهها املواطنون
وتعد صحافة املواطن صحافة بديلة خمتلفة عن الصحافة التقليدية السائدة يف   
وقد ).  بالتحديدأمريكي(ات ما قبل ثورة االتصال احلديثة وهي ذات منشأ غريب جمتمع

ظهرت نتيجة التطور الصحفي من هناية القرن املايض وتعترب موضوع اإلعالم البديل 
ًموضوعا فكريا من سياق نظرية االتصال احلديثة وهو امتدادا فكريا ألطروحات  ً ً ً

                                                
)1 (البيئة اجلديدة لالتصال أو االيكوميديا عن طريق صحافة املواطن، بحث : مجال الزرن. د

 - 20، ص 2012 أيلول - آب - متوز) 17(لعدد ا) بغداد(ي عالممنشور يف جملة الباحث اإل
21. 

)2 (24 - 23مصدر سابق، ص : مجال الزرن. د. 
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قيم واملبادئ ذات النسق املضاد للنظام السيايس الثقافة املضادة بكوهنا جمموعة من ال
نقد وسائل اإلعالم السائدة من قبل صحافة املواطن هو مقدمة إن . واالقتصادي القائم

 إىللنقد حال الديمقراطية وهيمنة وسائل اإلعالم عىل املجال العمومي وخضوعها 
ل عىل جمموعات الضغط السيايس واالقتصادي وإعطاء املواطن حقه يف احلصو

املعلومات الرضورية لصياغة مستقبله تعترب كلها قضايا خالفية وذلك ملا هلا من تأثري 
 .عىل موضوع احلرية يف النظام السيايس

 املواطن حينام يكون أيومن بني أبرز األمثلة التي تذكر يف جمال صحافة املواطن   
 :نجد ما يأيتا أن ية يمكننً كان مستقبال طيلة العقود املاضأنهو املنتج وهو املرسل بعد 

عرب وءة  الصحافة الدولية املسموعة واملرئية واملقرإىلنقل إعدام صدام حسني  -1
، عالمصورة مأخوذة عن كامرية موبايل عن طريق شخص ال يعمل يف وسائل اإل

وال حيرتف مهنة الصحافة، ومل يكلف كمراسل صحفي لنقل وتغطية وقائع هذا 
 .احلدث

ندى  (اإليرانيةي يذكر عىل صحافة املواطن هو موضوع الصحفية املثال الثاين الذ -2
 التي جرت يف أعقاب فوز الرئيس اإليرانيةالتي قتلت يف التظاهرات ) أغا سلطان
ً حممود أمحدي نجاد يف االنتخابات اإليرانية التي جرت مؤخرا فقد اإليراين

ة الوسائط املتعددة ينقل عرب هاتفه املحمول وبواسطن أن حد املواطنني مأاستطاع 
ينقل للعامل ع أن حادثة مقتل الصحفية وعن طريق موقع يوتيوب حيث استطا

حدث إعالمي كبري عن مقتل الصحفية اإليرانية برصاص رشطة مكافحة الشغب 
 .اإليرانية

ة مريكياملثال الثالث الذي يذكر من صحافة املواطن هو حادثة سقوط الطائرة األ -3
 العامل مواطن إىل والتي نقلها 2009 شباط 15رك يوم يف هنر هدسون يف نيويو

 . كان حارضا يف مكان سقوط الطائرة وقت احلادثأمريكي
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 حلقل الفكة العراقي حيث استطاع أحد املواطنني بواسطة اإليراينحادثة االحتالل  -4
 يصور عملية احتالل احلقل النفطي يف الفكة من قبل أنكامريا املوبايل الشخيص 

 الذي اهتمت به كونه يتزامن عالم وسائل اإلإىل ونقل هذا احلدث نينيإيراجنود 
  .إيرانمع احلملة الغربية املوجهة ضد 
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تعد صحافة املدونات املنترشة اليوم عىل صفحات شبكة االنرتنت أحدى أهم   
لتدوين  ويصف باحثون ظاهرة ا. واالجتاهات احلديثة يف الصحافة الدوليةاألشكال

ًبأهنا متثل نمطا صحفيا جديدا من صحافة املواطنني من خالل تركيزها الواضح عىل  ً ً
قضايا سياسية واجتامعية مما جيعلها أحد مدخالت اخلطاب العام املطروح عىل 

 االنكليزية التي حتتوي blogً املصطلح األكثر قبوال لكلمة : واملدونة هي.)1(املجتمع
 بإدخالني سجل الشبكة، وعادة ما تكون لفرد يقوم  وتعWeb logعىل كلمتني 

تعليقات، أو يصف حدث معني أو يضيف إليها املواد والرسومات أو الفديو، 
ًواملدخالت تكون مرتبة ترتيبا زمنيا تصاعديا ً  وتعد قدرة القارئ أن يضع تعليقات يف .ً

ًشكل تفاعيل جزءا هاما يف العديد من املدونات ر األخبار أو  وهناك مدونات توف.ً
التعليقات عىل موضوع معني، وأخرى تعمل كاليوميات الشخصية عىل االنرتنت، 

بني النصوص والصور وروابط مدونات أخرى  واملدونة النموذجية هي التي جتمع

                                                
)1 (دراسة خلطاب املدونات العربية، القاهرة، العريب للنرش والتوزيع،: هشام عطية عبد املقصود. د 

 .4، ص 2010
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 .)1( ذات الصلة باملوضوععالموصفحات ويب ووسائل اإل

ح يدور حول ومنذ أنشئت شبكة االنرتنت وانترشت خدماهتا والسؤال املطرو  
موقع الشبكة من وسائل اإلعالم وتأثرها بالتطور الرسيع للشبكة حيث وجد مجهور 

 عالم اإلإىلاملتلقني ضالته يف خدمات الشبكة وبدأ يعتمد عليها يف تلبية حاجاته 
واملعلومات وبناء الشبكات االجتامعية واملجتمعات االفرتاضية ويدعم الدور اجلديد 

ىل القيام به وهو دور املشارك يف العملية اإلعالمية بالنقد الذي ساعدت الشبكة ع
 أو العزوف واإلقبال كان الدور يقف عند حدود القبول أو الرفض أنوالتعليق، بعد 

 القيام بدور إىل مجهور املتلقني بفضل اخلدمات اجلديدة جتاوز حدود املشاركة أنبل 
يف سجالت التدوين عىل شبكة  ومتثلت هذه اخلدمة ً.منتج الوسيلة واملحتوى معا

وأتاحت خدمات الشبكة . Blogsًاالنرتنت التي يطلق عليها اصطالحا املدونات 
 وتبادل اآلخرين الوسيلة وحترير حمتواها ونرشه عىل إنتاجيات إمكانللمستخدمني 

 ومع تطورها وتزايد أمهيتها . والتعليقات حول ما ينرش أو يذاع يف هذه املدوناتالرأي
 .)2( احلاجاتوإشباع ووسيلة لتحقيق العديد من الوظائف لألخبارمصدرا أصبحت 

ًزمخا كبريا يف السنوات األ) البلوجز(وقد اكتسبت ظاهرة املدونات أو   بعد التزايد خريةً
املطرد يف أعدادها يف املنطقة العربية حتى أصبحت تلك املدونات متثل كل منها ما 

هلا مجهورها ومواقفها واجتاهاهتا وتعرب جمتمعة يشكل صحيفة قائمة بذاهتا ن أن يمك
 .  التعدد السيايس واالجتامعي والثقايف والفكري يف العامل العريبألوانعن كل 

ية يف كاديمومع ظهور املدونات وانتشارها بدأت البحوث والدراسات األ  
ة عىل  ظاهرة جديدأهنا عىل إليها شارة بدأ اإلأن والصحافة يف دراستها منذ عالماإل

                                                
)1 (ًنموذجا، أ الفيس بوك -عي قراءة يف مواقع التواصل االجتام:  مويت الفيصلاألمريد عبد .م.أ

 آيار 16 -15 بحوث املؤمتر السنوي اخلامس - واهلوية الوطنية عالمبحث منشور يف كتاب اإل
  .359، ص 2011 بجامعة بغداد، عالم، كلية اإل2011

)2 (52 - 51، ص 2009 اإلعالم البديل، القاهرة، عامل الكتب، -املدونات : حممد عبد احلميد. د. 
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 ما يزيد عن مائة مليون إىل زيادة عدد مواقع املدونات إىل وبدأ الكثريون بالتنبه .الشبكة
 يتبناها مجهور هذه عالم وسيلة منافسة لوسائل اإلوأصبحت 2009موقع مع بداية عام 

 جانب املدونات إىل لتلبية حاجاته اإلعالمية وكان أداتهالوسائل نفسه باعتبارها 
 يف األصل إن . املتلقنيإىلونات الصوتية التي تستخدم الصوت يف الوصول املكتوبة املد

 وهي معروفة بمعنى التسجيل والتدوين ليوميات Logتعريف املدونات هي كلمة 
فقد تم  Webن ما يتم تسجيل أو تدوين عىل شبكة الويب  وأل، اإلبحارأثناءالسفن 

 وهو ما Weblogن مصطلح صك املصطلح ليجمع بني العملية وموقع تنفيذها فكا
وسيلة من  (:ويمكن تعريف املدونات بأهنا. Log of the Webيعني سجل الويب 

وسائل االتصال عىل شبكة االنرتنت، وشكل من أشكال صحافة الشبكات ينشؤها 
 أو املوضوعات ذات االهتامم األخبار واآلراء حول فكارأفراد أو مجاعات لتبادل األ

 الفورية أو االستدعاء الالحق تاحةالنارش عىل صفحاهتا بنظم اإلاملشرتك التي يطرحها 
من أرشيف الرسائل والروابط النصية الفائقة دون قيود عىل حرية القارئ يف املناقشة 

 وكذلك حريته يف .والتعليق عىل الرسائل املتاحة بالنصوص أو الوسائل املتعددة
 . )1(ت السابقةالتجوال بني الروابط واستدعاء الرسائل واملداخال

 
 
 
 

                                                
)1 (59-53 البديل، مصدر سابق، ص عالم اإل-املدونات : د عبد احلميدحمم. د. 
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من األنواع احلديثة للصحافة الدولية ما يعرف بالصحافة االستقصائية التي من   
بني وظائفها املهمة مكافحة ظاهرة الفساد املسترشي يف بلدان العامل، والتي يمكن 

عمره يزيد عىل  صحافة التقيص أو االستقصاء أو العمق هي مصطلح :تعريفها بأهنا
ة وأوروبا، مريكيًنصف قرن يف دول العامل املتقدم، وحتديدا يف الواليات املتحدة األ

 ، اجتامعيةأو اقتصادية أوسرب أغوار الظواهر املجتمعية املختلفة سياسية : (وهي تعني
 أو دراسة البيانات املتوفرة أو نُوحماولة الوصول إىل عمقها عن طريق االستبيا

 ابتغاء جتلية حقيقتها أمام الرأي العام وصناع القرار، ، احلسابيةأو اجلنائية التحقيقات
َأيا كانت هذه احلقيقة، وأيا كان من يوافقها أو جيافيها وتنبع أمهية الصحافة ). ً

 ،ًاالستقصائية من الوظيفة التي تؤدهيا، فهي تعد جزء من العمل الرقايب التخصيص
بعض اجلهات   تبنتهإذاام بني اجلمهور خاصة يصنع رأي عن أن والذي من املمك

كذلك فان الصحافة الدولية تعد أداة ألرشفة جرائم .عالمالسياسية ووسائل اإل
أن للصحافة االستقصائية : (وفضائح وفساد الساسة واملسؤولني، ويقال يف الغرب

ة  الصحافة االستقصائيأنالسيام ) قدرة ال تضاهى عىل ربط مسؤولني بجرائم معينة
، والوقوف عىل صدقها من آذهبا، )من مصدرها األصيل(هي أداة للوصول للحقيقة 

تضخيمها من حتجيمها، أداة تعمق فهم احلدث، وهي بوابة مهمة لرشوع أجهزة الدولة 
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 ومتثل الصحافة االستقصائية اليوم صحافة .واإلدارةيف فتح التحقيقات يف جرائم املال 
اجحة املؤثرة مستقبال، وهي رضورة لنهوض صحافة العمق، وهي الصحافة احلية الن

ومن بني النامذج املهمة للصحافة   . ًمؤسساتنا اإلعالمية حتديدا، وهي مربر لوجودها
االستقصائية يف العامل العريب يمكن ذكر التحقيق الصحفي االستقصائي لألديب 

الفاسدة  والذي فجر فيه فضيحة األسلحة 1949عام ) إحسان عبد القدوس(الصحفي 
التي تم تزويد اجليش املرصي هبا يف مواجهته مع الكيان الصهيوين يف فلسطني عام 

 وقد عدها البعض من أسباب التئام تنظيم الضباط األحرار، وإرهاصات التغيري .1948
نذكر استقالة ن أن ما النموذج الغريب للصحافة االستقصائية فيمكأ .1952يف مرص عام 
  عىل إثر فضيحة ووترجيت1974سون من منصب الرئاسة يف عام  نيكمريكيالرئيس األ

) الواشنطن بوست(، يف جريدة )بوب وود ورد(التي فجرها الصحفي الشهري 
والذي فضح فيها ) سيمور هريش(والتحقيق االستقصائي للصحفي األمريكي 

وىل  والتي كشف فيها النقاب للمرة األ.1969يف فيتنام عام ) ماي الي(تفاصيل مذبحة 
ًعن الرتسانة النووية الصهيونية التي كانت رسا غامضا لعرشات السنني يف كتابه  اخليار (ً

 إضافة إىل إسهامه يف كشف وقائع تعذيب املسجونني ،1991يف عام ) شمشون
 .)أبو غريب(العراقيني يف سجن 

عام ومن خالل تقرير منظمة الشفافية الدولية يف مقدمته للتقرير العاملي للفساد ل  
نتلمس بوضوح دور ووظائف الصحافة الدولية يف معاجلة ظاهرة ع أن نستطي 2003

 وان الفاسدين يفرون وخيتبئون ،الفساد حيث مل يعد الفاسدون جيدون أماكن لالختباء
حرية االطالع عىل املعلومات ال إن . من الصحفيني وكاشفي أعامل الفساد الشجعان

 ن الفساد سوف يسترشيإ ف،ميز بالدقة واالنحراف فحتى لو كانت املعلومات تت،تكفي
 . بغياب مراقبة سهر وسائل اإلعالم والصحفيني املحققني وكاشفي أعامل الفساد

ن املعاجلة الصحفية لظاهرة الفساد تساعد عىل تعزيز الشفافية يف أعامل املنظامت إ  
ملدين بشأن واألجهزة احلكومية وتعميق الوعي لدى املواطنني ومنظامت املجتمع ا
 واهلدف من ،عمليات اختاذ القرار وانتهاج السياسات ذات األثر يف الوضع االقتصادي
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 احلكم وترشيد السياسات أداءذلك هو خلق قوى ضاغطة حملية أو دولية لتحسني 
 دور الصحافة يف معاجلة ظاهرة الفساد أن ويبدو .والكشف عن الفساد ثم حماربته

قد حدد الباحثون يف هذا املجال مخسة معايري أساسية  و، آخرإىلخيتلف من جمتمع 
 والبيئة القانونية ، نوعية الصحافة:يتوقف عليها دور اإلعالم يف مكافحة الفساد هي

ً وأخريا ، والدعم املادي لإلعالم، وتعددية مصادر األنباء،والتنظيمية لوسائل اإلعالم
  . حكوميه واحتاداتتنمية مجعيات هلا عالقة بوسائل اإلعالم ومنظامت غري

 ن هذه األوجه اخلمسة لوسائل اإلعالم تساهم يف حتديد قدرهتا عىل القيام بدورهاإ  
 املادية يمكنها من حترير صحافه عالم قدرة وسائل اإلأن كام .يف مكافحة الفساد

 وتستطيع املنظامت غري احلكومية . عىل تقارير الستقصاء املعلوماتواإلنفاق ،مستقلة
ي تتمتع بحرية الرأي من دعم وسائل اإلعالم اجلريئة والصحفيني الذين تلك الت

 املواطنني لدهيم أن أما بالنسبة لتعددية مصادر األنباء فهي تعني ،يكافحون الفساد
 .هييمن عىل األخرى  وان أحد املصادر ال،ية احلصول عىل وجهات نظر متعددةإمكان
ً متارس أدورا أهنا نجد ،ة ظاهرة الفسادذا حاولنا معرفة دور الصحافة يف معاجلإو  

معروفة مثل تقديم املعلومات التي تساعد عىل اختاذ القرار والتثقيف والتسلية وتنشيط 
 ، جهاز رصد وإنذار مبكر ورسيع ألي خللأهنا إىل باإلضافة ،األدوار يف املجتمع

  :ويتمثل ذلك يف
 . ماليني املواطنني التي تؤثر عىل:مراقبة السلطة التنفيذية وقراراهتا -1
 ويربز ذلك يف التفتيش عىل الدفاتر القديمة واخلطط التي مل :املحاسبة والتدقيق -2

  ً.تنفذ الوعود التي أطلقت جزافا
  .مكافحة الفساد وكشف املنحرفني ومن يستغلون مناصبهم دون وجه حق -3
 .كشف سوء اإلدارة -4
 .حوهلا حديث مرتبط بالفسادإثارة حتقيقات برملانية وقضائية حول قضية معينة يدور  - 5
 .ردع احلكومة وكل من يملك سلطة -6
  .إعادة ترتيب األولويات عند الكشف عن أخطاء معينة -7
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ولقد اهتمت العديد من دول العامل بسن الترشيعات القانونية وتنظيم القواعد   
 وقامت بعضها بالتوقيع عىل ،األخالقية التي تربز دور الصحافة يف مكافحة الفساد

 وقد أشارت كل من منظمة األمم ،فاقيات واملعاهدات الدولية املعنية هبذا الغرضاالت
 واملجلس االقتصادي االجتامعي التابع لألمم املتحدة ،املتحدة للعلوم والرتبية والثقافة

يف هذا الصدد إىل إبراز دور الصحافة يف حل املشاكل اإلنسانية واالجتامعية 
 وصيانة األمن والسلم ،عم احرتام حقوق اإلنسان واملساعدة عىل د،واالقتصادية

 ويرى الكثري من الباحثني وجود عالقة بني تطبيق هذه االتفاقيات ومنع ،العامليني
 .انتشار الفساد

تبدأ كتابة التقارير والتحقيقات االستقصائية برائحة قصة تفوح من مكان ما أو   
هم يف هذه املرحلة فهو التفكري  املاألمر أما . موضوع بشكل بذرة لقصةإىلحدس يشري 

 وهل القصة تستحق اجلهد املبذول والوقت ،بعناية حول النتيجة يف أفضل احلاالت
 يتجاهل أن فعىل الصحفي األوىلذا مل تكن تستحق النرش يف صدر الصفحة إ ف.املطلوب
  جمال من جماالت احلياة لكنأي تتناول أن ويمكن للتحقيقات الصحفية اجليدة .القصة

  واملنظامت التي تؤدياألنشطة :هناك فئتني واسعتني تعدان بنتائج مثمرة عىل وجه خاص
 والشخصيات واملؤسسات التي تظهر فجأة ،عملها يف أماكن بعيدة عن أعني اجلمهور

 الكاشفة، لتبدو وكأهنا أتت من املجهول وتنسج حوهلا برسعة احلكايات األضواءحتت 
 لكن يف ،ملؤسسات التي ليست هلا خلفية عىل ما يبدو الشخصيات واأهنا، واألساطري

  .)1( نعثر فيها عىل قصة صحفية جيدة ومثريةأناحلقيقة هلا مثل هذه اخللفية، ومن املؤكد 
 فالصحافة ،وقد متيزت الصحافة االستقصائية بأداء دور مهم يف هذا املجال  

  يف أنشطة احلكوماتاالستقصائية توصف بأهنا عمل صحفي منظم ومتعمق هيتم بالبحث
 ويعتمد هذا ، واألفراد الذين يعملون يف أنشطة عامة، ورجال األعامل،والسياسيني

                                                
)1 (2007، الرياض، مكتبة العبيكان للنرش، اإلمامالصحفي العاملي، ترمجة معني : ديفيد راندال ،
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النوع من الفنون الصحفية عىل رضورة التعاون بني الصحفيني واملؤسسات العامة التي 
وتتميز الصحافة االستقصائية بأهنا تنرش معلومات . هتتم بتقديم خدمات للجامهري

 وتستند عىل معلومات ،اخلاطئ الذي يلحق الرضر باملصلحة العامةحول السلوك 
 ويشرتط لنجاح هذا النوع من ،املراسلني وليست املعلومات التي ترد مكاتب التحرير

تتوافر لدى املراسلني أشكال خمتلفة من اخلربة متكنهم من إعداد ة أن الصحافة رضور
أيضا يف عمليات تقيص احلقائق  ومن الرضوري ،تقارير إخباريه مدعومة بالوثائق

العمل عىل حتقيق التعاون بني املراسلني ورؤساء التحرير واملختصني القانونيني 
  .واملحللني اإلحصائيني، وأمناء املكتبات والباحثني

ما يقارب  ميض وبعد .ما خلرب عادية تغطية االستقصائية الصحافة وليست  
 مريكياأل للرئيس السياسية احلياة هنتأ التي وترغيت فضيحة عىل ً عامااألربعني
 .عىل اإلجابات متفقني غري والصحفيون اجلمهور زال ما ،1974عام  نيكسون ريتشارد
 ًأخفاها عمدا إما أمور – للجمهور ّخفية أمور كشف االستقصائية الصحافة وتشمل
 من احلقائق فوضوي ُركام خلف صدفة اختفت أو السلطة، يف منصب ذو شخص

 مصادر معلومات استخدام وتتطلب .فهمها الصعب من أصبح التي والظروف

ًكليا، وأحيانا عامة بصورة التقليدية، اإلخبارية التغطية  وتعتمد.وعلنية رسية ووثائق ّ 

 العامة والرشكات واحلكومات الرشطة يف(ن آخرو ّوفرها مواد ومعلومات عىل

 ذلك، من العكس وعىل .اهلاحي متعددة فعل ردود مجع عىل وتعتمد ،)لخا... واخلاصة

 من شخصية بمبادرة ُاستقيت أو ُمجعت مواد عىل االستقصائية تعتمد التغطية

ّتسمى فإهنا  وهلذا.اإلعالمي  اإلخبارية التغطية وهتدف املرشوع تغطية» كثرية ًأحيانا ُ

 فتستخدم االستقصائية، التغطية أما .كام هو للعامل موضوعية صورة خلق إىل التقليدية

 مراقب أي يوافق حقائق إىل تتحول ومعلومات حقيقية مواد موضوعية، طريقةب

  .)1(حقيقية أهنا عىل عقالين
                                                

)1 (مارك هنرت . د)دليل أريج للصحافة االستقصائية، ترمجة-عىل درب احلقيقة ): وآخرون  :
 .17، ص 2009يس، منظمة اليونسكو، غازي مسعود، بار
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 إصالح العامل يف برغبة يتمثل موضوعي غري ذايت هدف االستقصائي والصحفي  

 املحرتفني بعض حيب ملا ً خالفا.العامل تغيري يمكن كي احلقيقة نعرف أن املسؤولية فمن

 .التنفيذ وحسنة جيدة تقليدية فقط صحافة ليست االستقصائية فةفالصحا قوله،
 وأين وماذا من: هي عنارص أربعة يركزان عىل هذين الصحافة شكيل أن صحيح

 يف كيف عنرص إىل يتحول ،ملاذا للتغطية التقليدية اخلامس العنرص ولكن ومتى،

ًكميا العنارص األخرى تطوير يتم وال . االستقصاء  ليست من .ًأيضا ًعياونو بل فقط، ّ

 حارض فقط متى وليست. نمميزا أسلوبو صفة وشخصية هلا بل ولقب، اسم جمرد

ًسياقا تارخييا بل األخبار، وقوع  هلا ظاهرة بل ٍحدث، وليست ماذا جمرد. دللرس ً

 وقوع إمكانية فيه تصبح ًمكانا أو ًموقعا بل عنوان، وليست أين جمرد. ونتائج أسباب

 الصحافة متنح والتفاصيل العنارص هذه. أقل أو أكثر ممكنة ٌمعينةٌأشياء  أو أحداث

  باختصار،.املتلقي عىل العاطفي أثرها ُتعزز َّفنية ميزة أحواهلا، أفضل االستقصائية، يف

 والعمل اليومية التقليدية التغطية: النوعني بكال يقومون قد اإلعالميني أن ورغم

 عمل وعادات ًأحيانا مهارات يشمالن عنيالنو فإن مهنتهم، جمرى يف االستقصائي

 ولكن. التايل اجلدول َّمفصلة يف االختالفات وهذه .ًجدا خمتلفة وأهدافا وعمليات

 عىل. متناقضة أهنا تعارضات عىل االختالفات هذه يقرأ ال أن القارئ عىل جيب

 من األيرس اجلانب مع بشكل أكرب الصحفي عمل ينسجم حني ذلك، من العكس

 يمني عىل وضع إىل عمله ينتقل تقليدية؛ وحني بتغطية يقوم أنه يعني فذلك اجلدول،

 .)1(استقصائي أسلوبب بالترصف اإلعالمي يبدأ اجلدول،
 
 
 

 
                                                

)1 (مارك هنرت . د)18مصدر سابق، ص ): وآخرون. 
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 الصحافة االستقصائية الصحافة التقليدية
 :البحث
 ثابت إيقاع وفق ُوترسل املعلومات ُجتمع

ًيوميا، أسبوعيا،(  .)ًشهريا ً
 التأكد تم إذا إال املعلومات نرش يمكن ال

 .واكتامهلا من ترابطها
 بأي القيام يتم وال .برسعة البحث يكتمل
 .القصة تكتمل أن بعد آخر بحث

 مـن التثبـت يـتم أن إىل البحـث يستمر

 .نرشها بعد يستمر القصة، وقد
 الرضوري األدنى احلد عىل القصة تقوم

 قـصرية تكونن أن ويمك  املعلوماتمن

 .ًجدا

 مـن األقـىص احلـد عـىل القـصة تقـوم

َّاملعلومات املحـصلة،  تكـونن أن ويمكـ َ

 .ًجدا طويلة
 ّحمـل ّحتـل أن املـصادر لترصحيات يمكن
 .التوثيق

م لـدع ًتوثيقـا الـصحايف التحقيق يتطلب
 .إنكارها أو املصادر ترصحيات

 باملصدر العالقات
 األغلـب ويف ُمفرتضـة، راملصد يف الثقة

 .منها دون التحقق
 

 فقـد باملـصدر؛ الثقـة افرتاض يمكن ال

 وال مزيفـة؛ معلومـات ُيقـدم املـصدر

 دون معلومـات اسـتخدام أيـة تـستطيع

 .منها التحقق
ــدم ــصادر ُتق ــا الرســمية امل ت املعلوم

 وتـروج دورهـا ُلتعـزز ًلإلعالمي جمانا،

 .ألهدافها

 اإلعالمي، عن الرسمية املعلومات ُختفى

 السلطات مصالح يعرض قد ألن كشفها

 .للخطر أو املؤسسات
ة الروايـ قبـول إال الصحايف أمام جمال ال

ن أن يمكـ أنـه رغـم للقـصة، الرسـمية
 مصادر من بيانات أو يعارضها بتعليقات

 .أخرى

 الروايـة بـرصاحة اإلعالمـي يتحـدى

 عـىل بنـاء ينكرهـا، أو الرسـمية للقـصة

 .مستقلة مصادر من معلومات يستقيها
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 الصحافة االستقصائية الصحافة التقليدية
 ممـا أقـل بمعلومـات اإلعالمي يترصف

 .كلها أو مصادره هبا معظم تترصف
 

 بمعلومـات ويتـرصف اإلعالمـي جيمع

 من منفرد مصدر أي به مما يترصف أكثر

 هبا يترصف مما أكثر مصادره، وبمعلومات

 .مجيعها مصادره أو معظم
ّمعرفة ًدائام املصادر  املـصادر عريـفت يمكـن ال األغلـب يف .ًتقريبا ُ

 .لضامن أمنها
 النتائج
س كانعكـا الـصحايف التحقيـق إىل ُينظـر
ل يأمـ  وال.هـو كام قبوله يتم الذي للعامل

 من أبعد نتائج إىل الوصول يف اإلعالمي

 .بموضوعه اجلمهور جمرد إخبار

. هـو كـام العـامل قبـول اإلعالمي يرفض
 أو معـني وضـع اخـرتاق فهدف القـصة

 يف أو، يدينـه، أو كـي يـصلحه، تعريته،
 .أفضل لطريق تقديم مثال معينة، حاالت

 ًانخراطـا الـصحايف التحقيـق يتطلب ال
 .اإلعالمي من ًومحاسا شخصيا

 مـن ومحـاس شخـيص انخـراط دون

 .ًأبدا القصة لن تكتمل اإلعالمي،
 ًموضـوعيا يكـون ألن اإلعالمي يسعى

 يف طـرف ألي ُّحتيـز دون قدر املـستطاع
 .هعلي أو حكم القصة

 

ً ومدققاً عادال يكون ألن اإلعالمي يسعى
 قـد ذلـك، عـىل وبناء القصة، يف حقائق

 وقـد. ومـذنبيها وأبطاهلا حيدد ضحاياها

 أو القصة عىل ًحكام ًأيضا يقدم اإلعالمي

 .بشأهنا ًقرارا أو يصدر يتخذ
 يف جـدا مهمـة ليـست الدراميـة البنيـة

 هنايـة، للقصة وليس. الصحايف التحقيق

 .مستمرة بارألن األخ

 لتأثريهـا، رضوريـة الدرامية القصة بنية

 أو اإلعالمـي ِّيقدمـه استنتاج وتقود إىل

 .املصدر
 ولكنهـا ًأخطـاء، اإلعالمـي يرتكب قد

 .مهمة ليست حتمية وعادة
ِّتعـرض  جلـزاءات َاإلعالمـي ُاألخطـاء ُ

 ُطحـتمن أن يمك غري رسمية، أو رسمية

 .اإلعالمية اإلعالمي والوسيلة مصداقية
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 عىل عينة من الصحف 2013 احد الباحثني عام أجراها دراسة حديثة أثبتتوقد  
 ولغاية 162011 صحيفة الصباح واملدى واملستقبل العراقي للمدة من :العراقية وهي

3152012 عقد إىل للصحافة االستقصائية يف العراق تعود األوىل املامرسات أن 
 باء ألفجملة : رت يف أكثر من جملة وصحيفة منهاالسبعينيات من القرن املايض، إذ ظه

التي كانت تصدر آنذاك، وكان الصحفي  وجملة وعي العامل وجملة صوت الطلبة،
 إال أن الوضع تغري ، املسؤولأنظارالذي يكشف الفساد أمام  العراقي يف تلك الفرتة هو

خمتلفة، منها ٍدواع  وأصبح املسؤول هو الذي يكشف الفساد للصحافة ب2003بعد عام 
بتأدية الوظيفة الرقابية للمسؤول ومنها الرغبة يف تصفية  الرغبات اخلرية املتمثلة

 ففي . املختلفةاألطرافاخلصوم السياسيني بسبب املنافسة السياسية املحمومة بني 
 السياسية التي حدثت يف البالد كانت هناك هتديدات بنرش وثائق األزماتأغلب 

يؤدي  كان الصحفي د عند اخلصوم، ويف هذا اخلضمفسا رساتتكشف عن مما
 ومل تكن للصحافة االستقصائية يف املدة التي . ال الرقابة، فقطواإلعالمالنرش  وظيفة

 إال أهنا كانت تقابل باستجابة حكومية مما جعلها ،ً صدى صحفيا2003سبقت عام 
قابل عىل األغلب بقلة احلالية، التي تأكثر قدرة عىل التغيري من الصحافة االستقصائية 

 واملهني من املؤسسات الصحفية اإلداريًاهتامم لقلة تأثريها فضال عن غياب الدعم 
 الصحفيني العراقيني أن؛ وهلذا نجد أخرىمن جهة وغياب التعاون احلكومي من جهة 

 والعربية، قد استطاعوا من تقديم مواد صحفية األجنبيةالعاملني يف املؤسسات 
ة نال بعضهم جوائز يف املسابقات اخلاصة بالصحافة االستقصائية عىل استقصائية مهم
 .املستوى العريب

ا الباحث يف الدراسة املذكورة عن الصحافة هومن االستنتاجات التي قدم  
 االستقصائية يف العراق يمكن توضيح بعض املعلومات املهمة عن الصحافة االستقصائية

 :)1(يف العراق وكام يأيت

                                                
)1 ( جرائد  دراسة مسحية يف -الصحافة االستقصائية يف العراق : اليايسفراس حسني) الصباح== 
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 خربة وممارسة طويلة يف العمل الصحفي ويف إىل االستقصائية بحاجة  الصحافةإن -1
أكثر الصحفيني االستقصائيني يف العراق تقع ن أن ًجمال كتابة التحقيقات فضال ع

 .سنة) 49 - 40(أعامرهم ضمن الفئة العمرية 
الصحفيون ذوو التحصيل الدرايس العايل أكثر قدرة عىل تقديم موضوعات  -2

 . مهارات عاليةإىل يؤكد احتياج الصحافة االستقصائية ّاستقصائية؛ مما
ٍ الدورات الصحفية اخلاصة بالصحافة االستقصائية غري كاف إلنجاز إقامة إن -3

 مساعدة مثل الدعم املايل أخرى مل تتوافر للصحفي عوامل إذا استقصائية أعامل
ت ًوغريها من احلوافز، فضال عن تقصري املؤسسات الصحفية يف تقديم دورا

 .األمنيةملواجهة املعوقات 
 األمنيةًإن املعوقات األكثر تأثريا يف كتاب التحقيقات يف العراق هي املعوقات  -4

 .تليها يف القوة املعوقات املهنية ثم املعوقات اإلدارية
لقوانني العراقية بالضعف الشديد بنظر يف ظل ا  املعلومةإىل الوصول إمكانيةتتسم  -5

 .ًهناك ضعفا يف احلامية القانونية اخلاصة بالصحفي أن كام ،كتاب التحقيقات
ًيتناسب مستوى تقديم الصحفيني للتحقيقات االستقصائية تناسبا طرديا مع مدى  -6 ً

 .اهتامم املؤسسة الصحفية وتشجيعها عىل تقديمه
 تقديم إمكانية عىل الصحفيني الذكور يف العراق يف اإلناثتتفوق الصحفيات  -7

بسبب صرب ومطاولة املرأة يف تقيص املوضوعات ربام  موضوعات استقصائية
 . أكثر من الذكوراإلناثاملعمقة أو لتجاوب بعض املسؤولني مع 

اتسم الدعم املايل لكتاب التحقيقات االستقصائية بالضعف مما أعاق الصحفيني  -8
 . دعم مايل استثنائيإىل استقصائية ألهنا بحاجة أعاملالعراقيني من تقديم 

                                                ==   
غري (، رسالة ماجستري 31/5/2012 ولغاية 1/6/2011واملدى واملستقبل العراقي للمدة من 

  .223-221ص، 2013 بجامعة بغداد عام عالم كلية اإلإىلقدمت ) منشورة
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حث إن الزمن املمنوح لكتاب التحقيقات االستقصائية غري الب كام تبني عن -9
 .متناسب مع ما حتتاجه التحقيقات املعمقة من وقت

تاب العاملون عىل املالك الدائم للصحف العراقية أكثر قدرة عىل تقديم  -10 ّالكُ
 . الكتاب بنظام القطعةأقراهنمحتقيقات استقصائية من 
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من االجتاهات احلديثة يف الصحافة الدولية انتشار ما يعرف بالصحافة املجانية   
Free Pressوقد . يف أوربا بشكل خاص يف منتصف عقد التسعينات من القرن املايض 

ً الصحافة املجانية اهتامما كبريا يف السوق أخذت ، عىل عكس احلال واآلسيوية األوربيةً
 اجلاذبية املؤسسية ويعد أو درجة االهتامم الشعبي إىل مل تصل إذ ةمريكياأل قاألسوايف 

 التي هيأت املناخ لتنامي الصحف واملجالت املجانية هو حركة الناس األسباباحد 
، بينام معظم الناس يف واآلسيوية األوربيةعرب وسائط النقل العام يف كربى املدن 

 قلة اهتامم إىل أدىط النقل الشخصية، وهذا ما  يعتمدون عىل وسائمريكياألاملجتمع 
 . ةمريكيالناس بمثل هذه الصحف يف معظم املدن األ

وانبثقت جتربة الصحافة املجانية يف أوروبا عندما تضافرت جهود أربعة زمالء   
، وكان 1995مهتمني بالصحافة إلصدار صحيفة إخبارية يومية جمانية يف السويد عام 

ًعىل مرتادي قطار األنفاق، إذ تقدم عرضا ملخصا لألنباء توزع ) مرتو(اسمها  ً
 ٍ مسل ومفيد، فضال عن اجتذاب قراء جدد من سكان املدن خاصة الذين الأسلوبب

) مرتو(يلة وضحاها تعدت نسب توزيع وبني ل .ًيولون نوعية حمتوى الصحيفة اهتامما
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 اخلفة والرشاقة إىل ً نسخة حيث كان مضمون الصحيفة مياالألفئة  الستامإىلاليومي 
 اخلرب مع بعض املقاالت والكلامت املتقاطعة واستعراضها لربامج التلفزيون إيصاليف 

  . املبوبةاتعالنواإل الكربى املصورة اتعالنواإلوالراديو 
) مرتو(ويف أشد مراحل أزمة الصحافة أخذت ) مرتو(وبعد سنتني من ظهور صحيفة  

ًية توازي أربعة ماليني دوالر سنويا وهو ما شجع النعُجتني أرباحا من عائداهتا اإل
 )مرتو( عواصم أوربية أخرى حيث دخلت إىلالقائمني عليها لبحث فكرة نقل التجربة 

 وسويرسا% 20ويف ايطاليا % 4 بريطانيا وخفضت من قراء صحف التابلويد بنسبة إىل
  . الصحف الشعبيةيوهي يف الغالب ما ختطف قرائ% 14

ً كجريدة يومية ملونة توزع جمانا عىل 2000يف لندن العام ) مرتو(ة بدأت صحيف  
ً مدينة بريطانية أخرى وتدرجييا 13راكبي قطار األنفاق يف لندن وأمتد توزيعها ليشمل 

ًاحتلت الصحيفة مكانا متميزا بني باقي الصحف ووصل توزيعها   نسخة 774,994 إىلً
   مليون قارئ1.7 حوايل 2005 الثاين ًيوميا وبلغ عدد قرائها بنهاية شهر ترشين

 

ًا جديدا يعرف بـأسلوب أن اعتامد الصحافة الدولية   يف دول ) الصحافة املجانية(ً
ًأوروبا، اخذ اهتامما كبريا بعد أن توسعت حركة اجلمهور وتنقلهم عرب وسائط النقل  ً

 الصحف بينام الواقع يشري إىل أن العام يف املدن األوروبية، أسهمت يف تطور تلك
ًووفقا لإلحصائيات التي . اغلبها متتلك مؤسسات إعالمية تصدر صحف مباعة أخرى

ىل أن أعداد الصحف فأهنا تشري إ) 2005 – 2000(أعدت هلذا الغرض خالل املدة 
 فبلغت أكثر من 2005 كانت أربعني صحيفة، بينام ازدادت يف عام 2000املجانية يف عام 

 أن نسبة الزيادة خالل مخسة سنوات وصلت أعىل من الضعف، أما أيئة صحيفة ما
معدالت التوزيع فقد ازدادت أيضا من ثامنية ماليني إىل ثالثة وعرشون مليون نسخة 

ً أن نسبة الزيادة وصلت الضعفني تقريبا، ونستنتج من ذلك أن أيخالل املدة ذاهتا 
من إمجايل أعداد الصحف %) 20(كثر من نسبة إذ متثل أ. تلك التجربة يف تطور مستمر

الصادرة يف الدول األوروبية مثل السويد وأسبانيا وسويرسا وفرنسا وايطاليا والدنامرك 
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فعىل سبيل املثال تعد . وسنغافورة والربتغال واليونان والتشيك وأيسلندا واملجر
حو الصحافة ًاملجانية ومركزها السويد أنموذجا لنجاح التوجه ن) مرتو(صحيفة 

املجانية، فقد جتاوز توزيعها حدود الدولة الواحدة إذ توزع ستة ماليني نسخة ولدهيا 
وقد احتلت . سبعة ومخسون طبعة توزع يف واحد وثامنون مدينة داخل ثامين عرشة دولة

املركز الثالث بني صحف العامل من حيث معدالت التوزيع، بعد الصحيفتني اليابانيتني 
 ً.اللتني جتاوز توزيعهام عرشة ماليني نسخة يوميا) أساهي(و) يوميوري(

 

شهد الوطن العريب والدة جتربة إعالمية جديدة العام املايض يف ثالثة دول   
ففي املغرب .تصدرهتا املغرب تلتها مرص ثم السودان يف إصدار الصحف املجانية

ية يومية جمانية ناطقة باللغة الفرنسية توزع يف أول صحيفة إخبار) أو فيت(صدرت 
، ويرأس حتريرها إبراهيم السدرايت، فضال عن 2007املغرب صدرت مطلع مارس 

التي اعتمدت االنرتنت ) أو فيت(توزع .فريق حترير يضم سبعة صحفيني شباب
للحصول عىل املعلومات يف مدن الرباط ومراكش وفاس وطنجة والدار البيضاء التي 

ًثل مركز الصحيفة، وبواقع مخسة وعرشون ألف نسخة يوميا، فضال عن موقعها عىل مت
شبكة االنرتنت، وهي صحيفة ملونة تتكون من ثامن عرشة صفحة من حجم التابلويد، 

سنة خاصة الذين ) 40- 25(إذ تستهدف رشحية الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 
)  ساعة24(ية القاهرة فقد شهدت توزيع أما العاصمة املرص. جييدون اللغة الفرنسية

أول صحيفة يومية جمانية ناطقة باللغة العربية يف مرص جتمع بني فنون التحرير 
، 2007 منتصف أكتوبر ، صدرتعالنالصحفي، فضال عن املساحة املخصصة لإل

ً صحفيا 150ويرأس حتريرها سمري رجب، ويبلغ عدد العاملني يف الصحيفة أكثر من 
ًثالثامئة ألف نسخة يوميا داخل نطاق مدينة القاهرة عرب )  ساعة24(وتوزع  ً.ومرتمجا

منافذ التوزيع املخصصة هلا والساحات الرئيسة والنوادي واألماكن السياحية األخرى، 
 يف الصحافة عالنوبالنظر لدور اإل. فضال عن موقعها االلكرتوين عىل شبكة االنرتنت

من مساحة اإلصدار اإلمجالية، %) 25(  بـعالن اإلفقد حددت السياسة التحريرية نسبة



  186  
 

 والتوزيع منفصلة عن إدارة التحرير مسؤولية عالنوتتوىل رشكة متخصصة يف اإل
كانت أول ) األحداث(ويف العاصمة السودانية اخلرطوم .  يف الصحيفةعالناإل

طلع صحيفة يومية سياسية جمانية ناطقة باللغة العربية توزع يف السودان، صدرت م
إذ يالحظ أن الصحافة املجانية يف الدول . سبتمرب املايض، ويرأس حتريرها عادل الباز

العربية مل تدخل ميدان املنافسة، ومل يصل مستوى القناعة بأمهية وجود هذه الصحف 
إىل درجة عالية، أن ما يؤيد الذي ذهبنا إليه هو قلة أعداد اإلصدارات، فهذه التجربة ال 

ويف سوريا ظهرت صحف جمانية رغم ان . هد يف املنطقة العربيةتزال حديثة الع
ها السوريون أنفسهم نفاجأ اآلن بانتشار واسع للصحف ؤالصحف السورية ال يقر

ً ففي دمشق من جرس فكتوريا حتى آخر خط املهاجرين مرورا .املجانية يف كل مكان
 . من جريدة أو اثنتنيبالصاحلية واجلرس األبيض ال خيلو خمزن أو دكان أو بائع خرضة

 .من الصحف املجانية
 

 ًتعد الصحف املجانية صحفا عامة متتلك إدارة حترير وصفحات مبوبة وفق السياقات  
 الصحفية املعروفة من سياسة واقتصاد واجتامع وثقافة ورياضة وغريها، فتضم الصحيفة

والتقارير والتحقيقات واحلوارات واألحاديث، فنون التحرير الصحفي من األخبار 
ية عالنبينام الصحف اإل .اتعالنفضال عن املساحة املخصصة للخدمات الصحفية واإل
 الورقية ذات ، كاألقاصيصعالنتقترص عىل تقديم خدمات الرتويج والتسويق واإل

ل انتشار بطبيعة احلال يمث. ات املعارض واملطاعم وغريهاإعالناألحجام املنوعة مثل 
 أن أي عالنًالصحف املجانية التحريرية يف دول العامل، حال ملسألة ارتباط التحرير باإل

ًات تتوجه للصحف األكثر توزيعا لتحقيق االنتشار بغض النظر عن املستوى عالناإل
 املهني للصحيفة، إذ أن قيمة الدخل الذي يتأتى من بيع الصحيفة ال يساوي ربع التكلفة

فالصحافة التقليدية البد  .عالناجها والنسبة األكثر من الدخل يغطيها اإلالكلية إلنت
 أن تطور رسالتها االتصالية ليتمسك هبا القارئ من جهة وملواجهة مد القنوات الفضائية

إذ إن الصحافة املجانية سوف تستقطب رشحية . والصحافة االلكرتونية من جهة أخرى
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ملحدود لقراءهتا، مما يرتتب عىل زيادة قاعدة جديدة من القراء وخاصة ذوي الدخل ا
 .الوعي اجلامهريي

ويعلل معظم الباحثني يف االتصال ظاهرة عزوف اجلمهور عن قراءة الصحف   
وتصفح املواقع االلكرتونية اإلخبارية واالستامع إىل حمطات اإلذاعة إىل تغلب القيم 

، فأن تدين نسب القراءة الفردية عىل القيم اجلمعية وتبدد االعتقادات املشرتكة
واالستامع، فضال عن ظهور الصحافة املجانية ونزوهلا عىل حاجات القراء احلقيقية أكثر 
ًمن املطبوعات املباعة، من خالل تقديم عرضا رسيعا وملخصا لألنباء وتركيزها عىل  ً ً
بساطة املواد التي توجب أن يكون مضموهنا واضح بعيد عن التحليل اإلخباري 

 .، كل ذلك اثر عىل مساحة النرش للصحافة التقليديةاملوسع
ة يف ظل ًن الصحافة املطبوعة ستشهد تراجعا مقابل ازدهار الصحافة االلكرتونيإ  

عرص تكنولوجيا املعلومات، ألن إنتاج الصحف وتوزيعها جيعلها مؤسسات وظيفية 
 واألفالم، مكلفة وبالتايل ستساعد صحافة االنرتنت عىل استخدام الصور واألصوات

فضال عن إتاحة الفرصة للقارئ للتعليق عىل ما يقرأ والسامح له بالتواصل مع املحرر 
وفيام يتعلق ). الصحافة التفاعلية(  مكان من العامل وهذا ما يعرف بـأيوالكاتب يف 

بطريقة توزيع الصحف املجانية، كانت توزع يف حمطات القطار واحلافالت كام يف فرنسا 
ناسبة للوصول إىل اجلمهور بخاصة األشخاص الذين يستقلون وسائط وهي طريقة م

ًالنقل العام يوميا أو األماكن العامة وأكشاك بيع الصحف غالبا، فضال عن التوزيع  ً
الذايت الذي يمثل طريقة جديدة للقرب من القارئ تعتمد عىل االتصال املبارش عرب 

 .بحث الصحيفة عنه
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 ًتقدما يف جمال التكنولوجيا يعادل كل ما شهد النصف الثاين من القرن العرشين  
حتقق يف قرون عديدة سابقة، ولعل من ابرز مظاهر التكنولوجيا ذلك االندماج الذي 

فجر حدث بني ظاهريت تفجر املعلومات وثورة االتصال، ويتمثل املظهر البارز لت
املعلومات يف استخدام احلاسب اإللكرتوين يف ختزين واسرتجاع خالصة ما أنتجه 
الفكر البرشي، يف أقل حيز متاح، وبأرسع وقت ممكن، أما ثورة االتصال اخلامسة فقد 
جتسدت يف استخدام األقامر، ونقل األنباء والبيانات والصور عرب الدول والقارات 

  ابتكارات عديدة طورت صناعة االتصاالتخريةنوات األ وقد ظهر يف الس.بطريقة فورية
ظهور احلاسب الشخيص والتوسع يف استخداماته، إذ  السلكية والالسلكية من أبرزها

يتيح التعامل مع كمية كبرية من املعلومات غري حمدودة سواء لالستخدام الشخيص، أو 
شبكات املعلومات من إمكانية االستفادة من املعلومات التي تقدمها قواعد وبنوك و

ويمكن . (Online)نسميه بخدمة اخلط املبارش  خالل الربط بخط تليفوين معها، وهو ما
اسرتجاع املعلومات التي يتم ختزينها يف احلاسب الشخيص عند احلاجة إليها فورا، مما 
يوفر الوقت واجلهد، كام استخدم احلاسب وسيلة ترفيهية، ويمكن ربطه بأجهزة 
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وقد استخدم احلاسب الشخيص يف جمال االتصال عىل النحو . تلفزيونالراديو وال
 :اآليت

 أمكن استخدام الكومبيوتر يف نظم معاجلة الكلامت ألغراض :معاجلة الكلامت -1
 .الكتابة وحترير النصوص يف مكاتب العمل

 تستخدم أجهزة احلاسب الشخيص اآلن يف إنتاج صفحات كاملة :النرش املكتبي -2
 . بالعناوين والنصوص والرسوممن الصحف مزودة

 غريت احلاسبات من طريقة أداء الناس للرسوم التقنية فمن :تصميم الرسوم -3
خالل استخدام نظم تصميم الرسوم يتم ابتكار الرسوم وختزينها وتغيريها بشكل 
أسهل من السابق مثل خرائط الطقس والرياح ورسم اخلرائط وحتديد املناطق 

 .اجلغرافية

 وهناك استخدام للحاسبات يف الربيد االلكرتوين وهي وسيلة :رتوينالربيد االلك -4
 .لنقل املواد اإلعالمية والصور واملواد الفلمية والصوتية عرب الربيد االلكرتوين

 بإمكان املستفيد بواسطة احلاسب االتصال :االتصال املبارش بقواعد البيانات -5
 .باملئات من قواعد البيانات

 بث أو طرح الكلمة املكتوبة للتداول أوو عبارة عن إصدار  وه:النرش االلكرتوين -6
 .بالوسائل االلكرتونية

 ويقوم عىل استخدام شبكات املعلومات وبنوكها يف نرش الكتب :النرش الشبكي -7
 .والدوريات العامة وتوزيعها للمشرتكني عرب منافذ خاصة بكل مشرتك

 ث يلعب احلاسب االلكرتوين حي: املونتاج والتشغيل الذايت لوسائل االتصالأعامل -8
ً دورا مهام يف عمل املونتاج للصحفاآلن ً. 

 وقد أحدثت التطورات الراهنة يف احلاسبات اإللكرتونية ونظم اإلرسال واالستقبال  
تغيريات يف أساليب إنتاج بعض الوسائل التقليدية ومنها الوسائل املطبوعة كاجلريدة 

هدت التسعينيات املزيد من حتول واملجلة وصناعة الصحافة بشكل عام حيث ش
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 إدخال من خالل نتاج اآللية الكاملة يف عملية اإلإىل) جرائد وجمالت(الصحف 
 نتاجاحلاسبات االلكرتونية، ووسائل االتصال السلكية والالسلكية يف معظم مراحل اإل

 مقر الصحيفة باالستعانة بأجهزة الفاكسيميل إىلبدءا من توصيل املواد الصحفية 
 الطباعي بدءا من حترير واإلنتاجاسبات االلكرتونية، ويف عمليات املعاجلة واحل

 الكامل اإلخراجالنصوص والصورة عىل شاشات احلاسبات االلكرتونية، حتى عملية 
 املجهز اآليل للصفحات، حيث إىلوالتجهيزات للصفحات عىل الشاشات، ومنها 

طح الطابع مبارشة، وهناك  سإىلخترج الصفحات جمهزة من احلاسب اإللكرتوين 
توظيف كبري للتكنولوجيات الرقمية يف التقاط الصور الفوتوغرافية ويف معاجلتها فنيا 

 جانب املواد املصورة األخرى، كام تطورت أساليب توثيق املعلومات الصحفية إىل
بحيث اختفى األرشيف اليدوي التقليدي وحتى املصغرات الفيلمية بشكلها 

حملهام األرشيف اإللكرتوين الذي جتهز حمتوياته وتنسق خالل عملية التقليدي، ليحل 
صف اجلريدة، كام يستعان اآلن بأقراص الليزر املدجمة يف ختزين أعداد الصحيفة 
السابقة، وتم ربط مراكز املعلومات الصحفية ببنوك املعلومات املحلية والدولية 

من موقع يف الوقت نفسه، من وشبكاهتا، وتم تطوير أساليب طباعة الصحف يف أكثر 
 الطبعات اإلقليمية واملحلية إلصدار وترسيعه، وذلك اإلرسال أسلوبخالل حتسن 
 .يف الصحف

الوسائل االتصالية التي أفرزهتا التكنولوجيا االتصالية الراهنة ن أن عىل الرغم م  
  أن هناك سامتإالتكاد تتشابه يف العديد من السامت مع الوسائل التقليدية، 

للتكنولوجيا االتصالية الراهنة بأشكاهلا املختلفة مما تلقي بظالهلا وتفرض تأثرياهتا عىل 
وأبرز هذه السامت التي تتصف هبا التكنولوجيا . االتصال اإلنساين بوسائلها اجلديدة

 :االتصالية الراهنة هي
-1 

 عملية االتصال وتطلق هذه السمة عىل الدرجة التي يكون فيها للمشاركني يف  
ًتأثريا عىل أدوار اآلخرين وباستطاعتهم تبادهلا، ويطلق عىل ممارستهم املامرسة املتبادلة 
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 هناك سلسلة أن، وهي تفاعلية بمعنى (Interactive Communication)أو التفاعلية 
ويقوم ) ب( يأخذ فيها موقع الشخص أن) أ(من األفعال االتصالية التي يستطيع الفرد 

 االتصالية، املرسل يستقبل ويرسل يف الوقت نفسه، وكذلك املستقبل، ويطلق هلبأفعا
عىل القائمني باالتصال لفظ مشاركني بدال من مصادر، وبذلك تدخل مصطلحات 
جديدة يف عملية االتصال مثل املامرسة الثنائية، التبادل، التحكم، ومثال عىل ذلك 

 .التفاعل يف بعض أنظمة النصوص املتلفزة

-2 

 مجاعة إىل فرد واحد أو إىلتتوجه ن أن وتعني أن الرسالة االتصالية من املمك  
 مجاهري ضخمة كام كان يف املايض، وتعنى أيضا درجة حتكم يف نظام إىلمعينة، وليس 

 . املستفيدإىلاالتصال بحيث تصل الرسالة مبارشة من منتج الرسالة 

-3 

 نية إرسال الرسائل واستقباهلا يف وقت مناسب للفرد املستخدم والوتعنى إمكا  
يستخدموا النظام يف الوقت نفسه، فمثال يف نظم الربيد  أن تتطلب من كل املشاركني

 وقت دونام أي مستقبلها يف إىلاإللكرتوين ترسل الرسائل مبارشة من منتج الرسالة 
 .حاجة لتواجد املستقبل للرسالة يف وقت إرساهلا

-4 

 أيفهناك وسائل اتصالية كثرية يمكن ملستخدمها االستفادة منها يف االتصال من   
 حركته، مثل التليفون النقال، تليفون السيارة أو الطائرة، التليفون أثناء آخر إىلمكان 

جهاز فيديو املدمج يف ساعة اليد، وهناك آلة لتصوير املستندات وزهنا عدة غرامات، و
يوضع يف اجليب، وجهاز فاكسميل يوضع يف السيارة، وحاسب الكرتوين نقال مزود 

 .بطابعة

-5 

 كالتقنيات التي آلخروهي قدرة وسائل االتصال عىل نقل املعلومات من وسيط   
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  رسالة مطبوعة وبالعكس، وهي يف طريقها لتحقيقإىليمكنها حتويل الرسالة املسموعة 
 .نظام للرتمجة اآللية ظهرت مقدماته يف نظام مينيتيل الفرنيس

-6 

وتعنى إمكانية توصيل األجهزة االتصالية بتنويع أكرب من أجهزة أخرى بغض   
النظر عن الرشكة الصانعة هلا أو البلد الذي تم فيه الصنع وذلك عن طريق وضع 

 . عليها بني هذه الرشكات يتم االتفاقاألجهزةمعايري فنية هلذه 

-7 

ويعني االنتشار املنهجي لنظام وسائل االتصال حول العامل ويف داخل كل طبقة   
 إىلوكل وسيلة تظهر تبدو يف البداية عىل أهنا ترف ثم تتحول  من طبقات املجتمع،

 األجهزة رضورة، نلمح ذلك يف التليفون، وبعده الفاكسيميل، وكلام زاد عدد
 املصلحة أن) الفن تولفر(املستخدمة زادت قيمة النظام لكل األطراف املعنية، ويف رأي 

ًالقوية لألثرياء هنا أن جيدوا طرقا لتوسيع النظام اجلديد لالتصال ليرشك من هم أقل 
 .ثراء، حيث يدعمون بطريقة غري مبارشة اخلدمة املقدمة لغري القادرين عىل تكاليفها

-8 

ن البيئة األساسية اجلديدة لوسائل االتصال هي بيئة عاملية دولية، وذلك كي إ  
 تتبع املسارات املعقدة وتعقب املسارات التي يتدفق عليها رأس أنتستطيع املعلومة 

ًاملال الكرتونيا عرب احلدود الدولية جيئة وذهابا من أقىص مكان يف األرض   أدناه يف إىلً
 مكان من أي جانب تتبعها مسار األحداث الدولية يف إىلىل األلف من الثانية،  عأجزاء
 وتعد الصحافة الوسيلة اإلعالمية األوىل التي حصلت البرشية من خالهلا عىل .العامل

 أسهمت بإضاءة جوانب كثرية يف أهنااملعلومات واألخبار واملعارف واألفكار، كام 
  . التحوالتحياة البرش حمدثة فيها الكثري من

وقد تعرضت الصحافة ملجاهبة الوسائل اإلعالمية األخرى التي تواىل ظهورها   
ًتباعا، وتعالت الصيحات بان هذه الوسائل سوف حتدث تأثريا سلبيا كبريا عىل  ً ً ً
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 تطور نفسها وتغري من حمتواها لتصبح أنن الصحافة استطاعت أال إالصحافة، 
فة تاريخ لعنارص ومكونات كثرية، فالصحف مع اجلامهري وتاريخ الصحا متفاعلة
 فحسب بل هي أشخاص وعمليات وتأثريات وتأثر ووظائف وانجازات أشياءليست 

وغريها من التحوالت والتغريات التي أدخلتها الصحافة عىل نفسها من تنوع 
 ثابتة وصور كاريكاتورية وغريها من الفنون الصحفية املتعددة وأعمدة، باإلخبار

 أوً املختلفة فضال عن اجلامعات الضاغطة، واإلحصاءات األرقام ذلك عالوة عىل
وكشفت دراسة . والقوانني واالعتبارات املتعددة التي حتكم تلك العمليةاألحزاب

 عىل مشاركة األكرب التأثري الصحف كان هلا أنة مريكي جامعة ميشيغان األأجرهتا
 الوقت نفسه مل يكن للتلفزيون  مستويات التعليم اجليدة يف االنتخابات، يفأصحاب
 أخبارفلم تستطع  ، الذي يامثل الصحافة لضعف وجود تعبئة للمعلومات فيهالتأثري

 أن األخرىية عالمتوفر معلومات عميقة ومن املستحيل هلذه الوسائل اإلن أن التلفزيو
 العوامل التي حتفظ أهم عمق الصحف يف تقويم املعلومات وهذا من إىلتصل 

 الصحافة تتمتع بمميزات إن .األخرىاستمرارها يف مواجهة الوسائل للصحافة 
 إذ أن هذه املميزات تعطيها القدرة عىل األخرىية عالم الوسائل اإلإىلًعديدة قياسا 

يقرأ الصحيفة مرات ن أن اإلنسااالستمرار يف ظل مواجهة الوسائل احلديثة، فيستطيع 
تقدان هذه امليزة املهمة التي تتيحها الصحافة عدة بيرس وسهولة، فاملذياع والتلفزيون يف

ية حتليل األفكار إمكان املتلقي تعطيه القدرة عىل امتالك املعلومات، وبالتايل لإلنسان
 ً دقة وتفصيل فضال عن التعمق يف تناول املوضوعات، وهذا ماوأكثر أفضلبشكل 

 أي وأهنا، األخرى  تأثريا يف الرأي العام عن غريها من الوسائلأكثرجيعل الصحافة 
 .األخرىية عالمالصحافة ستظل حافظة ملواقعها وسط الوسائل اإل

وتتعدد وظائف تكنولوجيا االتصال احلديثة يف املجال الصحفي ويمكن تقسيمها   
 :كاآليت

ً ومجع املادة الصحفية الكرتونيا ومن بني وسائلها احلاسبة االلكرتونية إنتاجوظيفة  -1
 االلكرتوين، /رتنت والتصوير االلكرتوين والتصوير الرقميوقواعد املعلومات واالن
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 االصطناعية واملاسحات الضوئية واالتصاالت السلكية والالسلكية واألقامر
  .الخ ... البرصيةواأللياف

ًوظيفة معاجلة املعلومات الصحفية رقميا ومن بينها احلاسبة االلكرتونية والنرش  -2
 مرسومة فإن أو مصورة أوت مادة مكتوبة االلكرتوين وسواء كانت تلك املعلوما

 .هناك العديد من الربامج التي تتعامل وتعالج مثل هذه املعلومات

وظيفة ختزين املعلومات الصحفية واسرتجاعها وتقوم بنوك املعلومات وشبكاهتا  - 3
 ومراكز املعلومات الصحفية باستخدام األقراص املدجمة يف توثيق أرشيفها ووثائقها

مثل   البحث عن املعلومات واسرتجاعها بشكل رسيع ومالئموهي تساعد يف
 . ة وبنك معلومات صحيفة األهرام املرصيةمريكي األالنيويورك تايمزقواعد بيانات 

 االصطناعية واألقامروظيفة نقل ونرش وتوزيع املعلومات الصحفية مثل الفاكس  -4
  االلياف والكابلواالتصاالت السلكية والالسلكية، والشبكات الرقمية، وشبكات 

 .الخ ...

 واألجهزة احلاسبة االلكرتونية، أجهزةوظيفة عرض املواد الصحفية ومن بينها  -5
 .الرقمية الشخصية

وظيفة التحرير االلكرتوين وتتمثل يف تنوع الربامج املساعدة يف عملية الكتابة  -6
بل  واإلمالء واإلعراب سلوبواملعاجلة والتحرير االلكرتوين، وبرامج فحص األ

 بشكل آيل باستخدام طرق التغذية اإلخباريةوتوجد برامج لكتابة القصص 
 واحلصص األسهم أسعارااللكرتونية للبيانات وذلك يف جماالت عديدة مثل 

 جييدون جعل بعض الصحف تتخلص من الصحفيني الذين ال والعمالت، وهو ما
تابتها بربامج  الصحافة نفسها يعاد كأناستخدام هذه الربامج حتى قال البعض 

 .كمبيوتر جديدة

 املادة الصحفية، وهناك ثورة كبرية يف جمال الربامج وإخراجوظيفة توضيب  -7
 . الصحفي ومعاجلة الصور واملخططاتواإلخراجاخلاصة بالتصميم 
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، يف إطار مرشوع التميز يف 2004م ة لعامريكيويف التقرير السنوي عن الصحافة األ  
الذي أعده معهد تابع جلامعة كولومبيا بنيويورك، ومولته مؤسسة ) اإلعالم(الصحافة 

 بشكل عام والصحافة مريكياأل تم حتديد ثامنية جماالت حتول يف اإلعالم ،PEWبيو 
 :)1(بشكل خاص

 السنوات املاضية، من املالحظ تنامي املنافذ اإلعالمية اإلخبارية بشكل كبري خالل -1
 يتابع هذه أن انكامش يف حجم اجلمهور اإلعالمي املفرتض أويقابله ثبات 

القنوات اإلعالمية، ويرتتب عىل هذا الوضع تنامي الفقد من مجهور هذه الوسائل 
 تقلص اإليرادات املادية من إىلوهذا يؤدي بالرضورة  .اإلعالمية اإلخبارية

ن من هذه الظاهرة استثناء حاالت معينة تنامى ويمك .ات هلذه القنواتعالناإل
فيها مجهور وسائل اإلعالم، وهي وسائل اإلعالم اإللكرتونية، ووسائل اإلعالم 

 .ذات التوجهات العرقية، ووسائل اإلعالم غري التقليدية
                                                

)1 (االجتاهات احلديثة يف الصحافة الدولية من الصحافة التقليدية إىل : عيل بن شويل القرين. د
):5 - 4ص  (اآليتاإلعالمات الشخصية، بحث منشور عىل االنرتنت عىل موقع  

https://www.google.iq/?gws_rd=cr&ei=qhN4UvT 

https://www.google.iq/?gws_rd=cr&ei=qhN4UvT
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 اإلعالمية تقع يف اجلانب التوزيعي والرتوجيي، وليس يف تاالستثامرامعظم  -2
 بجمع املعلومات وتقارير األخبار واألحداث، مما ترتب عىل اجلانب املهني املعني

حيث تقلصت  ذلك تقليص االهتامم بغرف األخبار والنشاطات امليدانية لإلعالم،
وال . أعداد الصحافيني وانخفضت املخصصات املادية املوجهة ملثل هذا الغرض
 النوعية شك أن النتيجة املهمة التي أفرزهتا هذه األوضاع هي انخفاض مستوى

 .اجليدة واملهنية املطلوبة يف أداء اإلعالم

تركز عىل املادة اخلام يف نقلها ) اخلربية بشكل خاص(معظم وسائل اإلعالم  -3
وحتولت هذه املواد .  معاجلات مهنية تذكرأيلإلحداث املحلية والدولية بدون 

ائية بذاهتا  مرحلة هنإىلاخلام من مما كانت عليه كمرحلة يف دورة مهنية متكاملة، 
وهذه احلالة هي انعكاس  . إعادة بناء إعالمي هلاأو معاجلة أوبدون جهود لتحسني 

 جمموعة إىلطبيعي لقنوات األربعة والعرشين ساعة، التي أحالة املادة احلدثية 
  منطقيأوعنارص متفككة تتسم بالفوىض وعدم التوازن، وبدون أدنى تنسيق زمني 

نوات اإلخبارية يتم فقط حتديث األخبار دون إعادة ويف بعض الق. هلذه األحداث
 .بناء للهيكل العام هلذه األحداث

اختلفت املعايري اإلعالمية بني املؤسسات اإلعالمية، وداخل املؤسسة اإلعالمية  -4
الواحدة، فلم تعد هناك قيم واحدة توجه كل الربامج واملحتويات اإلعالمية يف 

 .الرشائحي للجمهور ليه املؤسساتإذي تسعى صبح اهلدف الأو. املؤسسة الواحدة
فقد تكون األخبار ذات طابع ومعيار عايل اجلودة، بينام تعمل الربامج احلوارية 

وهذا ما يلغي وجود  .واجلامهريية عىل مستوي متدين من القيم واملعايري املهنية
 هبويات اهلوية الواحدة التي متيز كافة برامج القناة الواحدة، وتصبح هذه القناة

 .وتوجهات متبانية

  مجهورإىل رفع ربحيتها ليس من خالل التوجه إىلمعظم املؤسسات اإلعالمية تتجه  -5
جديد، ولكن من خالل عدد من اإلجراءات التي تتخذها يف تقليص كوادرها 

وهذه اإلجراءات ال تصب يف خدمة األداء املهني  .ومكاتبها وحمررهيا امليدانيني
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وربام يظل  . تؤكد انخفاض املستوى املهني هلذه الوسائللوسائل اإلعالم، بل
أي إىل  مدى ستحاول هذه الوسائل االستمرار يف هذا النهج، وأي إىلالسؤال 

 يف تنامي، بينام أو اجلمهور ال زال حارضا، بأنمدى ستستطيع أن تقنع املعلنني 
 .احلقيقة هي غري ذلك، فاجلمهور يف تقلص واملنتج اإلعالمي يف تردي

 بني وسائل اإلعالم، وهذه حقيقة االندماجتتسم املرحلة احلالية بالتوجه نحو  -6
وحتديدا فإن املعركة األساسية هي جمال اإلعالم . تصبح شبه حتمية يف املستقبل

 هي وأصبحتاإللكرتوين، حيث بدأت وسائل اإلعالم تتصادم يف هذا املوقع، 
يل فإن احلدود التي كانت تفصل بني منطقة جذب لوسائل اإلعالم التقليدية، وبالتا

 درجة االنتفاء إىلبدأت تتقلص ) املقروءة واملسموعة واملرئية(وسائل اإلعالم 
تقريبا يف املستقبل املنظور، ومجيعها بدأ يتوجه لساحة معركة واحدة هي املنطقة 

 .اإللكرتونية اجلديدة، التي ستبدأ يف بناء مفهوم اجلمهور اإلعالمي اجلديد

 ال يكون السؤال املهم هو سؤال تقني، بل هو سؤال اقتصادي يف حمور ربام -7
 اإلعالم اإللكرتوين املعروف إىلفهل التحول . التحوالت اجلديدة يف اإلعالم

ية سيضيف النوعية والتنوع عالن واإليرادات اإلاالشرتاكاتبمحدودية ربحيته يف 
ائل اإلعالم التقليدية قد ن وسإاملطلوب يف جمال مجع املعلومات واإلخبار، حيث 

ًاملتوقع منطقيا أن وسائل اإلعالم اإللكرتونية  خفضت مرصوفاهتا يف هذا اجلانب؟
 مزيد من الرتدي يف جمال اخلدمة اإلخبارية باملستوى املهني املطلوب، إىلستؤدي 

 .يتم ضخ مرصوفات مادية كبرية يف هذا اجلانبع أن ألنه من غري املتوق

لقة بنفوذ القوى املؤثرة يف وسائل اإلعالم، يمكن مالحظة أن هذه من املسائل املتع -8
القوى املؤثرة يف الصحافة واجلمهور العام تستمر يف تأثريها عىل مندويب وحمرري 

  العرض والطلب عىل املعلومات، فيصبح التنافس بني وسائلأونتيجة مبد. اإلعالم
صة أن تصبح هذه املصادر ح فرياإلعالم شديدا للحصول عىل املعلومات، مما يت

 عدد من الدراسات أشارتوقد  .اإلعالمية قوة مؤثرة عىل مضامني اإلعالم
 حمدودية املصادر اإلخبارية التي إىللتحليل مضمون قنوات األربع وعرشين ساعة 
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تعتمد عليها، مما جيعل التشابه واضحا بني هذه القنوات، وتكون هذه القنوات 
 .ة دون أخرىمعرضة لتأثري مصادر معين

 

شارت أرقام التوزيع خالل العقد األخري من القرن العرشين والسنوات األوىل أ  
 أرقام أن كثريا من الصحف يف العامل قد انخفضت إىلمن القرن احلادي والعرشين 

الل خ% 12 بنسبة أوروبا انخفاض توزيع الصحف يف إىلوأشارت دراسات  .توزيعها
م، وكان االنخفاض يف الواليات املتحدة وكندا يرتاوح بني 2004 إىلم 1995الفرتة من 

67% انخفاض، ولكن بعض الدراسات أي، أما يف األسواق اآلسيوية فلم تشهد 
  .)1( تنامي توزيع الصحف يف تلك املناطقإىل أشارت

 )World Association Newspapers)2وتشري إحصائيات اجلمعية الدولية للصحافة    
 إما  مليون يشرتون صحيفة من الصحف اليومية يوميا،439إىل أن يف هذا العامل حوايل 

، بحكم أن قارئعىل مستوى عدد قراء الصحف يف العامل فتزيد نسبة القراء عن مليار 
كام تشري هذه اإلحصائيات إىل أن أكرب  .النسخة الواحدة يقرأها أكثر من شخص واحد

 يف العامل تتواجد يف القارة اآلسيوية، يتصدر الصني قمة هذا اهلرم أسواق للصحف
 . هذه األرقامالتايلويوضح اجلدول  .العاملي

 عن أكرب مائة صحيفة يف العامل بحسب أرقام التوزيع إىل أن إحصائياتوتشري   
 أعىل مخس صحف يف العامل هي صحف يابانية، حيث حتتل هذه الصحف املراتب اخلمس

 ً التوزيع، كام سبع من العرش الصحف األكثر توزيعا يف العامل هي صحفأرقاميف األوىل 
ة صحف العامل يف أرقام توزيعها، نيوقد تصدرت صحيفة يورييموري اليابا .يابانية

  عرش مليون نسخة،أربعةحيث وصلت النسخ املطبوعة يوميا من هذه الصحيفة أكثر من 
 يـًا هـر صحف األوىل توزيعـة من العشـ أن تسعكام . ةـوتلتها صحيفة أساهي الياباني

                                                
(1)  Trends in Newsrooms 2006, p 39  
(2)   World Association Newspapers, www.wan-press.org, June, 2006. 

http://www.wan-press.org
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2005 

 مجايل أرقام التوزيع باملليونإ األسواق م

 96.6 الصني 1

 78.7 اهلند 2

 69.7 اليابان 3

 53.3 الواليات املتحدة 4

 21.5 أملانيا 5

  
توزيع يومي بيد األملانية من بني العرش األوىل صحف من آسيا، وقد دخلت صحيفة بل

وقد احتلت صحيفة الصن الربيطانية املرتبة احلادية عرش، بينام  .مليون نسخة 3.9يقدر 
 . تودي املرتبة الثالثة عرش من أعىل الصحف توزيعا يف العاملأياحتلت صحيفة يو إس 

يفة داينيك ودخلت صحف أخرى إىل قائمة أكرب مائة صحيفة، حيث جاءت صح
جاجران اهلندية يف املرتبة العرشين، وصحيفة كورنن زيتنج النمساوية يف املرتبة 
اخلامسة واألربعني، وصحيفة كومويومولوسكيا برافدا الروسية يف املرتبة الثالثة 
والستني، وصحيفة وست فرانس الفرنسية يف املرتبة السابعة والستني، وصحيفة جانج 

بة التاسعة والستني، وصحيفة كورير ديال سيال اإليطالية يف املرتبة الباكستانية يف املرت
 إالالصحف العربية  ومل تظهر بني قائمة أكرب صحف العامل توزيعا من .الرابعة والثامنني

صحيفة األهرام، حيث احتلت املرتبة السابعة واخلمسني، وتوزيع يومي يقدر بحوايل 
 . ألف نسخة 900

ات املتحدة، وهي التي تنتج أهم صحف العامل من ناحية أما عىل صعيد الوالي  
التأثري، ومن ناحية األداء املهني، فمنذ بداية األربعينيات وايل السبعينيات امليالدية من 

أرقام توزيع الصحف يف تنامى نتيجة مبارشة للنمو السكاين  القرن العرشين استمرت
الل اخلمسني عام املاضية، تشري ة، ولكن بمقارنة خمريكييف الواليات املتحدة األ

اإلحصائيات إىل أن عدد السكان يف الواليات املتحدة قد ارتفع خالل هذه الفرتة 
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 بعد نمو –بزيادة تقدر بثامنني مليون نسمة، ولكن بعد مخسني عام عادت أرقام التوزيع 
 إىل وهذا يشري . إىل نفس أرقام توزيع الصحف قبل مخسني عاما- خالل العقود املاضية 

وقد  .ن مل يواكبه نمو يف أرقام توزيع الصحف كام هو متوقعأن النمو يف عدد السكا
 م1984وصلت أعىل نسبة من توزيع الصحف اليومية يف الواليات املتحدة ذروهتا عام 

 مليون نسخة يوميا، ولكن منذ ذلك التاريخ بدأ العد التنازيل 64بالوصول إىل حوايل  )1(
 .ن وصل إىل حوايل اخلمسني مليونا خالل فرتة السنوات املاضية إىل أاالنخفاضيف 

ة بحوايل مريكي تودي املرتبة األوىل بني الصحف األأيواحتلت صحيفة يو إس   
 األوىل يف العامل وول االقتصاديةتلتها الصحيفة . ًمليونني ومخسامئة ألف نسخة يوميا

واشنطن الس تايمز وسرتيت جورنال، ثم صحيفة النيويورك تايمز ولوس أنجل
ة هي التي مريكيويالحظ يف اجلدول أربع صحف فقط يف الواليات املتحدة األ .بوست

 أخرى أن الصحيفة رقم مائة يف إحصائياتكام تشري  .توزع أكثر من مليون نسخة يوميا
 120توزع ) من والية واشنطن(صحيفة سبوكسامن ريفيو  - ة مريكيقائمة الصحف األ
 ً.ألف نسخة يوميا

 

                                                
(1)  Morton, John, "Spreading the News: As Circulation Dwindles, Newspaers 

Turn to New Products to Court Readers", American Journlaism Review:27:4, 
Augest-September 2005. 
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 القديم يف اإلنسانً عاملا من األساطري، إذ حاك اإلنسانمنذ التاريخ القديم نسج   
خمتلف أنحاء العامل األساطري عن عوامل كان هيرب فيها إىل األحالم، ومنهم من هيرب 

ّضية ال حرص هلا منها ما يتجسد يف الواقع ومنها ما إىل األوهام، ففي األحالم عوامل افرتا ّ
ًيبقى حلام أو كابوسا، ويف األوهام هتوين أو هتويل ويف عاملنا اليوم من الناس من . ً

ّهيرب إىل عامل املسلسالت الدرامية واألفالم السينامئية، وفيها عوامل رحبة من األحالم  ّ
رين والفالسفة الذين نسج وحيدثنا التاريخ عن الع. واألوهام واخلرافات َديد من املفكِّ َ

ًبعضهم عاملا طوباويا مثاليا ملدينة فاضلة  ً ًutopia ال وجود هلا عىل أرض الواقع، ومن 
هؤالء أفالطون وتوماس موور وفرنسيس بيكون والفارايب وابن طفيل عىل سبيل 

  .املثال ال احلرص
 االهتامم البحثي يف الغرب، ّواليوم وقد حظيت املجتمعات االفرتاضية بكثري من  

ُّلكن معاجلاهتا يف الوطن العريب تظل رهينة الرتمجة عن الفكر الغريب، فتبقى املصطلحات ّ 
ّغريبة نافرة غري مستساغة من قبيل الرقمنة والنظرية السايربية ّ ومن املعاجلات املهمة .ّ
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يف الكتاب تعريف و. )1()2008علم االجتامع اآليل، بن رحومه، (يف هذا الصدد كتاب 
ّهذا املصطلح بأنه يشري إىل فرع من فروع علم االجتامع هيتم باحلركة البرشية املرقمنة ّ، 

ّ الرقمية، يف العامل االفرتايض، حيث يتناول أسس ومبادئ وأصول العلم الذي أي
ّيدرس اإلنسان املرقمن حيث يتفاعل اإلنسان مع احلاسوب، ويتحول إىل إنسان رقمي 

. يعيش عىل الشبكة املعلوماتية ويتواصل مع غريه يف كافة أنحاء عاملنا الكبريافرتايض 
 .وهي مزيج من اإلنسان و احلاسوب) اإلنسوب(هذا اإلنسان يسميه بن رحومة 

ًلقد شهد العامل يف السنوات األخرية نوعا من التواصل االجتامعي بني البرش يف   
، قرب املسافات بني الشعوب )فرتاضيةاملجتمعات اال(فضاء إلكرتوين افرتايض يسمى 

وألغى احلدود وزاوج بني الثقافات، وسمي هذا النوع من مواقع التواصل بني الناس 
 إجيادوهي املواقع التي تستهدف ) مواقع التواصل االجتامعي أو الشبكات االجتامعية(

، أو هي  واألقارب أو زمالء الدراسة أو املهنةاألصدقاءعالقات تعارف وتواصل بني 
ًجمتمعات االنرتنت التي تعطيك فرصا للتواصل مع العمالء والزمالء وأفراد العائلة 

، Facebook ،Twitterواألصدقاء الذين هلم مصالح مشرتكة، وأشهر هذه املواقع 
 مواقع رصحية : صنفني رئيسني مهاإىل وتصنف مواقع التواصل االجتامعي .وغريمها

فهي مواقع أنشئت من أجل املستخدمني ولتقديم ومواقع ضمنية، فأما الرصحية 
خدمات هلم مثل املواقع املهنية، كالبحث عن الوظائف أو تطوير األعامل أو تبادل 
املعلومات عن السيارات، وأما الضمنية فهي التي هتتم بمضمون ما تقدم ملستخدميها 

مواقع ىل  إتصنف عىل أساس أهدافهان أن كام يمك. )2(تالفيديوهاكمواقع تبادل 
 ومعلومات عنهم، األعضاءالتواصل االجتامعي التي تستخدم للرتفيه وعرض قوائم 

، أما النوع Facebook ،My Space  واملعارف مثلاألصدقاءًوالتواصل اجتامعيا بني 
                                                

)1 (علم االجتامع اآليل، الكويت، سلسلة عامل املعرفة، املجلس : عيل حممد ميالد بن رحومة
 2008الوطني للثقافة والفنون واآلداب

)2 (جملة  نظرة يف الوظائف، بحث منشور يف-شبكات التواصل االجتامعي الرقمية : مريس برشي 
 .158، ص 2012كانون الثاين ) 395(، العدد )بريوت(املستقبل العريب 
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الثاين من املواقع فيستخدم للحصول عىل عالقات جديدة، وفيها قوائم تضم أسامء 
ً، فضال عن نوع Linked In لبعضهم البعض مثل عديدة ملستخدمني غري معروفني

 وللحصول عىل معلومات لإلجيارثالث من مواقع التواصل االجتامعي تستخدم 
، ويصنفها البعض عىل Diggومعارف، أو نرش قوائم أو روابط معلومات مثل موقع 

 وأدوات التشارك ،Wikipedia أدوات نرش مثل إىلأساس الوسائل التي تستخدمها 
، أو للموسيقى مثل Flick R، أو التشارك الصورية مثل Youtubeيوية مثل الفيد

Deezer وأدوات الدردشة مثل ،Yahoo Messenger )1( . 
  :اآلتيةوتسعى هذه الشبكات إىل خلق الشعور باملجتمع أو اجلامعة من خالل العوامل    

ا وسهولة  ومتابعة ما حيدث فيهالشعور باالنتامء إىل مجاعة من خالل عضويتها -1
 .التفاعل مع أفرادها وأحداثها

 أو املجتمع االفرتايض من خالل ردود يف تلك اجلامعة الشعور بالقدرة عىل التأثري -2
ّاألفعال التي يتلقاها الفرد من بقية أعضاء اجلامعة أو أفراد املجتمع االفرتايض، 

  .ّوكذلك التأثر بام حيدث يف ذلك املجتمع
 واالرتباط الوجداين بأفراد اجلامعة من :ّات النفسيةتبادل الدعم وإشباع احلاج -3

 . خالل تبادل التهاين والتعازي واملواساة والنصيحة وبطاقات املعايدة وما إىل ذلك
 ّ ومها نقيض العزلة والغياب اللذين نتجا عن هيمنة القيم املادية:احلضور والتواجد -4

ّال يتصور أن . وانشغال اجلميع بتأمني أسباب احلياة يبقى املرء طويال يف جمتمع ُ
سوف نالحظ . افرتايض ليس فيه من يتواصل معه فال يسمع فيه إال صدى صوته

َّيف باب الكالم عن سامت املجتمعات االفرتاضية أن احلضور والتواجد االفرتايض  ّ
 . ّربام ينتهي إىل عزلة وغياب عن العامل الواقعي

إىل مجاعة أو جمتمع ال يثق يف أحد من  ال يستطيع الفرد أن يشعر باالنتامء :الثقة -5
                                                

)1 (159ص سابق، مصدر : مريس برشي. 
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ّمن هنا تبقى املجتمعات االفرتاضية يف جمملها هشة . أفراده وال يشعر باألمان فيه َ َ ِّ َ ُ
اهنا من تطفل  ّما مل تتأسس عىل عالقات سابقة يف العامل الواقعي وما مل حتفظ سكّ

ّال بد أن يبذل أفراد املجتمعات. ّاملتطفلني واحتيال املحتالني ً االفرتاضية جهدا ُ ّ
ّمضنيا يف التحقق من هويات من يتفاعلون معهم، ما مل يكن هناك سابق عهد أو  ّ ً ِ ُ

. عىل أرض الواقع، فعواقب الوقوع يف براثن املحتالني قد تكون وخيمة) معرفة(
ان املجتمعات  ّيف سبيل الشعور بالثقة، يلجأ مستخدمو املواقع االجتامعية وسكّ ّ

ّومن أسباب الثقة انتامء األفراد إىل . أصدقائهم يف عامل الواقعّاالفرتاضية إىل 
مؤسسات معروفة حسنة السمعة، ومنها أن يكون هؤالء األفراد أنفسهم من 

 . مزيد من التفاصيل) فيس بوك(ويف مناقشة الصداقة عىل . ّالشخصيات العامة
َاخللفية املشرتكة -6 َ ُ ّ تزداد قوة العالقات االفرتاضية كلام ت:ّ ُأسست عىل خلفية مشرتكة ّ ّ

. ُيف العامل الواقعي أو عىل اهتاممات وهوايات وميول مشرتكة يف العامل االفرتايض
ّلعلنا نالحظ أن مواقع التواصل االجتامعي واخلدمات اإللكرتونية يتجمع فيها  ّ
ّاألفراد من اخللفيات العلمية واملهنية والتجارية املشرتكة من منطلق أن الطيور عىل ّ ّ ّ ّ 

ّ وقد تنشأ جتمعات افرتاضية حول قضية أو .أشكاهلا تقع ّ ِّمن نجوم الفن أو ) نجم(ّ
ر أو عامل أو شخصية سياسية ّالرياضة أو حول مفكّ ّ.  

ّوتتناول الدراسات مربرات استخدام املواقع االجتامعية من زوايا شتى منها    ّ
ّنظرية االستخدامات واالشباعات وتقول النظرية إن وسائل اإل  ليست هي التي عالمّ

َّ يتلقاها، بل اجلمهور نفسه هو الذي أنية التي جيب عالمّحتدد للجمهور الرسائل اإل
َّ يتعرض هلا، ويقرر طبيعة املضمون الذي يتعرض له التي عالمّيقرر وحيدد وسائل اإل ّ َّ
 نوجز أسباب ظهور مواقع التواصل االجتامعي يف أنويمكننا  .من خالل هذه الوسيلة

 :)1(سعي إىل حتقيق عدد من الغايات هيال

                                                
)1 (كتاب الوجوه -ًاملجتمعات االفرتاضية بديال للمجتمعات الواقعية : هباء الدين حممد مزيد. د 

 .8 -7، ص 2011 العربية، اإلمارات ظبي، جامعة أبوًنموذجا، 
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ّغايات دينية أخالقية -1 ّ من خالل الدعوة وتبادل النصيحة واملواد الدينية املسموعة ّ
ّواملرئية واملكتوبة، عىل أن التمحيص واجب واحلذر رضوري ألن األفكار التي يتبادهلا ّ 

ّ ال بد .لغرضّمن يرتادون تلك الفضاءات اإللكرتونية ليست بريئة من اهلوى أو ا
ّأن كل من له بريد إلكرتوين قد وصلته رسالة أو رسائل فيها أحاديث نبوية أو  ّ
ّأحاديث قدسية أو أدعية وفيها إحلاح عىل رضورة إعادة إرساهلا حتى ينال املرسل 

هنا ينبغي احلذر فليس كل ما حتمل هذه الرسائل يصمد أمام اجلرح . األجر والثواب
ِل هذه الرسائل مستفز وبعضها فيه استخفاف بمستقبلهابعض ما حتم. والتعديل َ ُ ّ  

 والرتويج، ويصدق عىل هذه الغايات عالن من خالل التسويق واإلّغايات جتارية -2
ترتاوح . ّيف املجتمعات االفرتاضية ما يصدق عليها يف الواقع من حتايل ومبالغة

ّالغايات التجارية االفرتاضية بني التجارة النظيفة الربيئة  وبني غسيل األموال ّ
واالحتيال، حيث متتلئ صناديق الربيد اإللكرتوين برسائل من دول إفريقية تعرض 

ًعيل املستقبل املجهول أمواال طائلة يف مقابل مساعدة مرسليها يف نقلها إىل ِ َ .  حساباهتمُ
  .وهذا غيض من فيض صنوف االحتيال اإللكرتوين

وقد عاين العامل العريب . حريض والتجييشِّ من خالل الدعاية والتّغايات سياسية -3
 وتويرت من تأثري بالغ يف انتقال فيس بوكما كان ملواقع التواصل االجتامعي مثل 

كذلك كانت صفحات . الثورات من بلد عريب إىل آخر ومن مدينة إىل أخرى
ّاملرشحني يف انتخابات املجلس الوطني يف اإلمارات العربية املتحدة وانتخابات  َّ

 . ِّ وتويرت أداة بالغة التأثري واألمهيةفيس بوكعىل ) 2011(س الشعب يف مرص جمل
  من خالل تبادل األفكار واملواد التعليمية وتبادل األخبار واملعلوماتّغايات تعليمية -4

ًليست مواقع التواصل االجتامعي واملجتمعات االفرتاضية رشا كلها . واخلربات ّ ّ
هناك عدد متزايد . قيف واإلثراء إىل التسخيف واإلهلاءمل تغادر التث بطبيعة احلال ما

من الدراسات واألبحاث التي تتناول مواقع التواصل االجتامعي وتأثريها عىل 
 مل تتوصل تلك الدراسات إىل .التحصيل الدرايس بني طالب وطالبات اجلامعة

 فروق هنائية أو حاسمة يف اإلنجاز والتحصيل األكاديمي بني الطالب الذين
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َّيستخدمون كتاب الوجوه وبني أولئك الذين ال يستخدمونه، غري أن الدراسات 
َّتشري إىل أن الطالب اجلامعيني يميلون إىل استخدام كتاب الوجوه وغريه من 
ّاملواقع االجتامعية لغايات اجتامعية عىل حساب استخدامها لغايات تعليمية وأن 

جوه ينخرطون يف النشاطات الطالب والطالبات الذين يستخدمون كتاب الو
ِّالالصفية يف كلياهتم وجامعاهتم أكثر ممن ال يستخدمونه ّ. 

. ّ من خالل تبادل املوسيقى والصور واملقاطع املصورة وما إىل ذلكّغايات ترفيهية -5
والنجوم التي ) األصنام(ّوسوف نالحظ يف جزء الحق من هذه الدراسة أن 

  .ّها وتأثريها يف املجتمعات االفرتاضيةّتسكن عاملنا الواقعي تظل متارس نفوذ
لقد أتاحت .  من خالل تبادل الكتابات األدبية وتبادل اآلراء حوهلاّغايات أدبية -6

ّاملجتمعات االفرتاضية فرصا ال حرص هلا لنرش الكتابات األدبية التي ترتاوح ما بني ًّ 
 . قديكتابات بالغة الرداءة وبني كتابات تستحق املتابعة واالحتفاء الن

ّغايات نفسية اجتامعية -7 ً خروجا من العزلة وسعيا إىل بناء عالقات اجتامعية تشبع ّ ً
َّوسوف نالحظ الحقا أن مواقع . ّحاجات البرش بوصفهم كائنات اجتامعية ً

التواصل االجتامعي تتيح الفرصة ملن ال جييدون التعامل مع اآلخرين يف الواقع 
 . هّألهنا جتنبهم حرج التواصل وجها لوج

ّغايات شبقية ومهية -8   عىل شبكة اإلنرتنت رساديب وأركان محراء ال حرص هلا لراغبيّ
ّاللذات اجلنسية الومهية التي يمك ّتتحول إىل عالقات واقعيةن أن ّ ال تقترص خماطر . ّ

هذه املامرسات عىل اخلروج عىل األخالق بل تتجاوز ذلك إىل تدمري األرس ورفع 
ن األزواج أو الزوجات قضاء أوقاهتم يف اجلري معدالت الطالق يف حال أدم

 . وراء هذه األوهام
ّ قد تنتهي تلك املواقع إىل التأسيس لعالقات عاطفية منها ما ينتهي ّغايات عاطفية -9

ّبالزواج يف الواقع، غري أن العالقات التي تبدأ من الفضاء االفرتايض تظل تتهددها  ّ ّ
 .ت العامل الواقعياألكاذيب واألوهام ما مل ختضع الختبارا
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 وتعددت هذه الشبكات واستأثرت بجمهور واسع من املتلقني، ولعبت األحداث  
ًالسياسية والطبيعية يف العامل دورا بارزا يف التعريف هبذه الشبكات، وباملقابل كان  ً
ًالفضل أيضا هلذه الشبكات يف إيصال األخبار الرسيعة والرسائل النصية ومقاطع 

 : ألحداث، األمر الذي ساعد يف شهرة وانتشار هذه الشبكات وأمههاالفيديو عن تلك ا

Facebook 

 يف فيس بوكموقع  من مساكن الطلبة يف جامعة هارفارد أطلق مارك زوكربريج  
شبكة تواصل اجتامعي لزمالئه يف جامعة   وكان اهلدف منه إنشاء.2004شباط عام 

 ولقيت هذه الشبكة .هلا أخبارهم وصورهم وآرائهمهارفارد، حيث يتبادلون من خال
ًرواجا رسيعا بني الطلبة   الذي جعله يفكر يف توسيع قاعدة الذين حيق هلم األمرً

 إىلباملشاركة يف املوقع لتشمل طلبة جامعات أخرى وطلبة مدارس ثانوية يسعون 
رتنت حيوية بعد ليصبح اليوم ثاين أكثر موقع يف اإلن )1(احلياة اجلامعيةإىل التعرف 

وقبل .  حوايل ثامنامئة مليون نسمة2011، حيث بلغ عدد مستخدميه عام )كوكل(
ً، أطلق زوكريبرج موقعا أطلق عليه اسم الفيس 2004 يف عام فيس بوكإطالق موقع 

 حيث توضع يف كل صفحة من صفحاته صورتان لفتاتني وحتتهام face-mash ماش
ّتكب زوكريبرج أعامل قرصنة إلكرتونية وحتايل  وقد ار"من األكثر جاذبية؟"سؤال 

ّثم طور زوكريبرج صفحة ملساعدة زمالئه يف مراجعة مادة . للحصول عىل الصور
ّتاريخ الفنون ضمت صورا من العرص األوغسطي، وحتت كل صورة تعليق  ً ّ

 .ومالحظات
ِّ فمرجعها إىل اسم الدليل الذي تسلمه بعض اجلامعFacebookّأما التسمية    ات ُ

ة لطالهبا املستجدين وفيه أسامء وصور زمالئهم القدامى ومعلومات خمترصة مريكياأل
من هنا، ولألسباب التي يرد تفصيلها  .ّعنهم حتى ال يشعر املستجدون باالغرتاب

                                                
)1 (فضائح: شادي ناصيف ..facebook - ،أشهر موقع استخبارايت عىل شبكة االنرتنت، القاهرة 

 .29، ص 2009دار الكتاب العريب، 
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ولعل . ترمجة صحيحة ومناسبة فيس بوك ، تصبح عبارةفيس بوكًالحقا يف الكالم عن 
 :س بوك ما يأيتاستخدام في من أهم أسباب ودوافع

 ففي فيس بوك الفكاهة واألخبار والطرائف والكتابات :االسرتخاء والتسلية -1
ّاألدبية والصور واملشاهد املصورة الطريفة والتعليقات املضحكة، وفيه فرصة ملتابعة ّ 

غري (ّويف فيس بوك متسع ملتع . ما يفعل اآلخرون وللكالم معهم والكتابة هلم
  .أرسار احلصول عليهاملن طلبها وعرف ) بريئة

ّ أصبح فيس بوك نافذة مهمة لتبادل األخبار :تبادل املعلومات واألفكار واآلراء -2
املعلومات املفيدة عن  ّكذلك يتبادل رواد فيس بوك. ّواإلحالة إىل املواقع اإلخبارية

ّالرضائب واهلواتف واجلمعيات واملرشوعات واجلامعات والدورات التدريبية  ّ
ّاغرة، ويتبادلون املعلومات والقصص الدينية واألحاديث النبوية والوظائف الش ّ

وقد سلف أن ما يتناوله الناس . واألقوال املأثورة واألذكار واألدعية وغري ذلك
كام . عىل املواقع االجتامعية من معلومات وأخبار قد يعوزه التمحيص والتحقيق

د اندالع الثورات  وغريه من مواقع التواصل االجتامعي بع،أصبح فيس بوك
ًالعربية، منربا للخطابة وساحة للجدل والنقاش وتبادل اآلراء واالهتامات ّ. 

قلوب جرحية، وعاطلون عن العمل، ومصابون   يف فيس بوك:اهلروب من الواقع -3
ّباالكتئاب، ومنبوذون من مجاعاهتم الواقعية يبحثون عن مالذ من مشكالهتم 

أصدقائه أو أصدقائها الدعاء أو النصح، وفيه من يطلب من . وضغوطات حياهتم
ًومن يتبتل هللا طمعا يف مدده وعونه، ومن يبكي عىل أطالله ويندب انكساراته 

ليسوا  ّمن نافلة القول إن من يرتادون فيس بوك. وخذالن اآلخرين أو خداعهم
انه أصبح  ّمجيعا هاربني من الواقع، غري أن هذا املجتمع االفرتايض املزدحم بسكّ

 .ة مميزة ملن ضاق عليهم عاملهم الواقعيوجه
اجلديدة، ) التقليعات(ّ يظل كثري من الناس عىل نفورهم من تلك :جماراة املوضة -4

 ،مثل البالك بريي واآليفون واآليباد وتويرت وسكايبي وماي سبيس وفيس بوك
ّفمنهم من يبقى وفيا ملبدأه ويبقى عىل نفوره، ومنهم من يقرر جتريب هذه  ً ّ
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ّعات لعله جيد فيها ما يربر ما حييط هبا من ضجيج وهتافتالتقلي ومن الذين . ّ
ومنهم من يندم عىل ما أنفق . ًمن جيد فيه ويف غريه نفعا فيقيم فيه ّجيربون فيس بوك

فيه من وقت بال طائل، ويعود إىل سابق عهده من القطيعة معه ومع غريه من 
 .ّاملجتمعات االفرتاضية

ّقديام قرر أرسطو أن اإلنسان كائن اجتامعي :  جديدةالصحبة وتكوين صداقات -5 ّ ً
ّومن بعده قرر ابن خلدون يف املقدمة أن اجتامع الناس رضورة ال مهرب منها  ّ

هذان . ّتفرضها احلاجة اإلنسانية الفطرية إىل املأكل واملرشب واحلاجة إىل األمن
يم ذلك يف بالغة وقد أوجز القرآن الكر. ّمها رشطا حتقق املجتمع عند ابن خلدون

( * + , -  M: ُمعجزة يف سورة قريش، اآليتني الثالثة والرابعة
  5 4 3 2 1 0  / .L ]ويف السورة   ]3-4: قريش

. ومن اإليالف ترد األلفة واالئتالف والتآلف والتأليف واملألوف) إيالف(مفردة 
ّيود املرء لو خيتيل بنفسه أحيانا، ألسباب متباينة، لكنه ال يست ً طيع أن يبقى بمفرده ّ

وختتلف قدرة البرش عىل العزلة باختالف طبائعهم وظروفهم وبيئاهتم . (ًطويال
  .)وغاياهتم

ً يف فيس بوك فرص سانحة لتطوير الذات سلوكيا :التعليم والتطوير املهني وما إليه -6
ًومعرفيا ومهنيا وخاصة يف املجاالت اإل  وفيه ما ال حرص له من كتب .يةعالمً

يتبادل .  والتنمية البرشية واإلدارة وغريها من حقول املعرفةعالم يف اإلومقاالت
ان فيس بوك تلك الكتب واملقاالت وغريها من املصادر دون اهتامم بحقوق  سكّ

امللكية الفكرية، وهذا جانب من جوانب احلياة يف الفضاء االفرتايض ينبغي أن 
معلومات عن   ويف فيس بوك.حيظى بمزيد من االهتامم من الباحثني والرتبويني

ية كبرية وصغرية ومعلومات عن إعالمسامء مؤسسات أيني وصحفيني وإعالم
ّالدورات التدريبية والشواغر الوظيفية والربجميات ومصادر تعلم وتعليم اللغات  ّ ّ

 مل تظهر فوائد فيس .ّاألجنبية وغري ذلك مما يعود عىل مستخدميه بالنفع والفائدة
ًد، غري أن كثريا من املؤسسات التعليمية يزداد إقباهلا عىل إنشاء التعليمية بع بوك ّ
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ّصفحاهتا عىل هذا املوقع وما يتصل بذلك من نرشها املعلومات واملصادر 
يون يقبلون اليوم عالمّوالوسائط واملواد تعليمية، وكثري من األساتذة كام يفعل اإل

م الروابط التي حتيل يضعون مقاالهتم وحمارضاهتم، ويضع بعضه فيس بوك عىل
 . ّإىل بحوث ودراسات علمية مهمة

وغريه من املجتمعات  فيس بوك  من الناس من يلجأ إىل:شغل وقت الفراغ -7
ًاالفرتاضية ألنه ال جيد شيئا غري ذلك به وقت فراغه، والفراغ مفهوم مائع  يقتل ّ

 يف طريق فارغ ّإناء فارغ والسعة ّيطوعه الناس كيفام أرادوا، فمن معانيه اخلالء يف
 )ّسنفرغ لكم أهيا الثقالن(والعمد أو القصد يف القرآن الكريم من سورة الرمحن 

ّإذا فرغ املرء من االنشغاالت العملية . البن منظور) لسان العرب(كام نجد يف 
ّواألنشطة الرتفيهية والرياضية واملجامالت االجتامعية، باإلضافة إىل إشباع  ّ

ال يكون الفراغ، إذن، إال عىل . ساسية كان وقت الفراغاحلاجات البيولوجية األ
حساب تقصري يف جانب من تلك اجلوانب، بل يستبدل بعض الناس الفراغ 

ومنهم من . بالعمل والوظيفة، فيرتكون أعامهلم ويقبلون عىل الدردشة والتسلية
 أو فيس بوك حيسن استخدام الفضاء االفرتايض، فليست كل زيارة وال كل بقاء يف

ّولعلنا نضيف إىل ما سبق بعد  .ّغريه من املجتمعات االفرتاضية مضيعة للوقت
ّاندالع الثورات وانتشارها يف عدد من البالد العربية غايات أخرى هي الدعاية 

ساحة مالئمة لتجميل الذات وتقبيح اآلخرين  فيس بوك لقد أصبح. والتحريض
اإلقصاء واحلجب واحلذف ولتبادل السباب والشتائم واإلهانات والتخوين و

والتصنيف والتشويه والتهويل والتخويف والتحريض ونرش األكاذيب والتلفيق 
  .ّوالتهكم والسخرية والتربير والتشهري

وليس   هو حركة اجتامعيةفيس بوكبوك مارك زوكريربج أن  ويرى خمرتع فيس  
حيل حمله، وسوف جمرد أداة أو وسيلة للتواصل، وأنه سوف يزيح الربيد االلكرتوين و

وبالتايل فإن يوصف . يسيطر عىل كل نواحي النشاط البرشي عىل الشبكة العنكبوتية
يصنعوا من أنفسهم كيان  أن  وأنه موقع يتيح لألفراد العاديني)دليل سكان العامل(بكونه 
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عام من خالل اإلدالء واملشاركة بام يريدون من معلومات حول أنفسهم واهتامماهتم 
صورهم الشخصية ولقطات الفيديو اخلاصة هبم، ولذلك فإن اهلدف من ومشاعرهم و

ًهذا االخرتاع هو جعل العامل مكانا أكثر انفتاحا ًفيس بوك حاليا من موقع تل حيو. )1(ً
، وبلغ عدد )غوغل ومايكروسوفت(حيث الشهرة واإلقبال املركز الثالث بعد موقعي 

 أصغر فيس بوكصبح مؤسس مليون شخص، وأ) 800(املشرتكني فيها أكثر من 
 أكثر فيس بوكملياردير يف العامل، وهو يف السادسة والعرشين من عمره، وتقدر قيمة 

ًارتباطا  - مليار دوالر، وهناك تقدير تشري إىل أن قيمته ارتفعت ) مخسة عرش(من 
) مخسة وستني(إىل  - اآلن ) الربيع العريب(ًبأحداث العامل األخرية وخصوصا ثورات 

  .أمريكيدوالر مليار 
 اجتامعية هو شبكة فيس بوك الشعبية بأن األوساطًإن االعتقاد السائد حاليا يف   

يرتادها الشباب فقط، إال أن واقع احلال يثبت خالف ذلك، حيث أن هذه الشبكة 
أساتذة جامعات وأدباء وكتاب وفنانني وغريهم من خمتلف الفئات : مفتوحة للجميع

ًي واملثقف العريب يشعر بوحشة وكآبة أحيانا عالماإل أن حثنيالعمرية، ويرى بعض البا
. بسبب ضآلة مساحة النقد إن مل نقل انعدامها بسبب فقر التواصل يف النطاق العريب

ً النقد والتواصل والتبادل والتفاعل متاحا، كام يتيح مساحات فيس بوكلذلك جيعل 
فر وإمكانية التقاء األصدقاء رحبة للعثور عىل أصدقاء فقدوا بسبب الدراسة أو الس

القدامى وكذلك األصدقاء اجلدد، وتبادل املعلومات وآخر األنباء والتطورات معهم، 
باإلضافة إىل امليزات األخرى كتبادل الصور ومقاطع الفيديو وغريها، وباالستطاعة 

 يقدم جمموعة من اخلدمات األساسية لزواره، تتمثل بالدرجة فيس بوكالقول أن 
 بشكل مبسط وسهل للغاية لكل فيس بوكوهي خاصية يتيحها :  يف الرسائلاألوىل

 أن يثبت فيس بوك شخص لديه صفحة شخصية عىل أياألصدقاء، كذلك بإمكان 

                                                
)1 (املفاهيم والوسائل والتطبيقات، عامن، دار الرشوق للنرش : اإلعالم اجلديد: عباس صادق

 .15، ص 2008والتوزيع، 
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. املناسبات اهلامة التي ختصه وعائلته، ويرغب بحضور أو مشاركة األصدقاء معه فيها
، الذين حيتلون صفحة املستخدم ًوتثار كثريا مسألة األصدقاء اجليدين وكذلك السيئني

وهي ال تستحق اإلثارة، فبإمكان صاحب الصفحة أن يضيف من يريد وحيذف من ال 
 .ة، وبذلك ال تكون هناك أية مشكلةيريد من القائم

 هي إمكانية تكوين ألبومات صور خاصة فيس بوكومن اخلدمات التي يقدمها   
ومن . قاء اآلخرين اإلطالع عليهاباملشرتك وعائلته وأصدقائه، ويكون متاح لألصد

 اآلالف من األلعاب املسلية، وباإلمكان فيس بوكيرغب يف التسلية فتوجد يف شبكة 
 قضايا فيس بوكومل تغفل صفحة . ًاللعب فيها منفردا أو ضمن جماميع من األصدقاء

ات، ألهنا مهمة للكثري من الناس، فكيف إذا كانت تعرض بشكل شيق عالناإل
ً دليال خاصا هبا، فيس بوكوقدمت .  ملستخدميهفيس بوكهذا ما يتيحه ومتطور، و ً

ويقدم فيس بوك خدمات . يتضمن املاليني من التطبيقات ألغراض كثرية ومتنوعة
مواقع الفيديو : ًأخرى أيضا وهي، إمكانية إضافة روابط مهمة للمستخدم مثل

 .سرتعي انتباههاملفضلة، ومواقع مهنية وثقافية ربام تستهوي املستخدم وت
 Twitter 

وهو عبارة عن موقع شبكات اجتامعية مصغر يسمح ملستخدمه بإرسال وقراءة   
وهذه التعليقات تعرف باسم تغريدات ) ورمز( حرف 140تعليقات ال تتجاوز 

)tweets .( ووفقا ملوقع . جاك دوريسمريكيم بواسطة األ2006 آذاروقد تم إنشاءه يف ً
 مليون 200م حوايل 2006بديا فإن عدد مستخدمي تويرت بلغ يف شهر مارس ويكي

ًوقد أشتهر تويرت بشكل رسيع عامليا حتى وصلت عدد تغريداته يوميا . مستخدم ً200 
وقد  .)1(مليون تغريده، ويصفه البعض بأنه موقع رسائل اإلنرتنت النصية القصرية

ان عدد التغريدات لكل ربع منه هو م ك2007تواصل النمو الرسيع لتويرت، ففي عام 
ويف . م2008 مليون تغريده لكل ربع من عام 100 ألف تغريده منشورة، نمت إىل 400

                                                
(1)  www.en.wikipedia.org 

http://www.en.wikipedia.org
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ً مليون تغريدة يوميا 50م بلغ عدد تغريدات املستخدمني 2010شهر فرباير من عام 
ا  تغريدة يتم إرساهل750 مليون يف شهر يونيو من نفس العام بام يساوي 65ارتفعت إىل 

ومع هذا النمو حتول تويرت إىل وسيلة تدوين مصغر فائقة القوة متعددة . كل ثانية
 باملشاهري ونرش وتوزيع األخبار بل وحتى اإلعجاباالستخدامات من التسويق إىل 

املساعدة يف عمليات اإلنقاذ واإلغاثة كام حصل خالل كارثة زلزال تسونامي يف 
 . اليابان
 االجتامعي، التي انترشت يف السنوات األخرية، وهو أحدى شبكات التواصل  

ًولعبت دورا كبريا يف األحداث السياسية يف العديد من البلدان، وخاصة يف منطقة  ً
الرشق األوسط، وتصدرت هذه الشبكات يف اآلونة األخرية ثالثة مواقع رئيسية، 

ًلعبت دورا مهام جدا يف أحداث ما يسمى بثورات   -فيس بوك : (وهي) الربيع العريب(ًً
، )التغريد(الذي يعني ) تويت(أسمه من مصطلح ) تويرت(وأخذ ). يوتيوب -  تويرت

ًوأختذ من العصفورة رمزا له، وهو خدمة مصغرة تسمح للمغردين إرسال رسائل 
ًحرفا للرسالة الواحدة، وجيوز للمرء أن يسميها نصا ) 140(نصية قصرية ال تتعدى  ً

ًموجزا مكثفا لتفاصيل كثري  .)1(ةً
، عندما )2006(أوائل عام ) تويرت(وقد كانت بدايات ميالد هذه اخلدمة املصغرة   

ة عىل إجراء بحث تطويري خلدمة التدوين املصغرة، مريكياأل) Obvious(أقدمت رشكة 
ثم أتاحت الرشكة املعنية ذاهتا استخدام هذه اخلدمة لعامة الناس يف أكتوبر من نفس 

ملوقع باالنتشار، باعتباره خدمة حديثة يف جمال التدوينات العام، ومن ثم أخذ هذا ا
املصغرة، بعد ذلك أقدمت الرشكة ذاهتا بفصل هذه اخلدمة املصغرة عن الرشكة األم، 

ًواستحدثت هلا أسام خاصا يطلق عليه   ). 2007(وذلك يف أبريل عام ) تويرت(ً

                                                
)1 ( دراسة مقارنة للمواقع -تأثري شبكات التواصل االجتامعي عىل مجهور املتلقني 

ًاالجتامعية واملواقع اإللكرتونية العربية أنموذجا،
20127576 
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طريق التسجيل ويمكن للمستخدمني االشرتاك يف موقع تويرت بشكل مبارش عن   
من خالل الصفحة الرئيسية للموقع، وبذلك يتكون لدهيم ملف شخيص باسم 

 تدور التحديثات حول السؤال. احلساب، حيث تظهر آخر التحديثات برتتيب زمني
وبعد أن . ًحرفا) 140(، والتي ال تتجاوز الـ )What are you doing(ماذا تفعل اآلن؟ 

ومن األمور . ل تلك التحديثات إىل األصدقاءيقوم املستخدم بتحديث حالته ترس
الالفتة للنظر أن اللغة االنكليزية التي كانت الوحيدة املستخدمة يف خدمة تويرت قد 

ظهر املوقع باللغة اليابانية، وتزايدت بشكل ملفت ) 2008(تطورت، حيث أنه يف عام 
 تويرتياباين عىل  التويرتأعداد املستخدمني من املواطنني اليابانيني، بحيث تفوق 

ات عالناإلنكليزي، واستطاع اليابانيون تطوير نسختهم، وذلك من خالل إضافة اإل
 حتى تويرتًإليها، وهذا ما مل يكن متوفرا باللغة االنكليزية ومن ثم تعددت لغات 

اإلنكليزية، الفرنسية، األملانية، : (إىل سبع لغات هي) 2010(وصلت يف هناية عام 
 وصل عدد املغردون) 2010(وحتى هناية عام ). ابانية، األسبانية، والكوريةاإليطالية، الي

مليون مغرد، وذلك لسهولة االشرتاك يف ) 200(الذين يستخدمون تويرت إىل أكثر من 
هذه املدونة املصغرة، حيث ال يتطلب األمر سوى فتح حساب عىل املوقع الرئييس يف 

ابه الشخيص، وتبدأ التحديثات تويرت، ويصبح للمستخدم بعد ذلك ملف بحس
ماذا تفعل (بالظهور عىل صفحته اخلاصة، برتتيب زمني تتمحور حول سؤال حمدد 

ًحرفا، وكلام حدث املستخدم صفحته كلام تلقى حتديثات جديدة ) 140(، ضمن )اآلن
اإلنرتنت واإلعالم احلديث والتطورات التكنولوجية ن أن وبالرغم م. من األصدقاء

 العديد من املواقع املنافسة إىل تويرت، إال أن مستخدمي هذه املدونة ارتبطوا ًتطرح دائام
ًهبا ارتباطا وثيقا، بحيث ال يمكنهم االستغناء عن التغريد يف تويرت ً. 

ويف تويرت يستطيع املرء أن يقوم بعملية البحث عن أشخاص أو عناوين ومواضيع   
 كافة أنحاء العامل، يمكنهم تبادل األخبار ًخمتلفة، باعتباره جتمعا من جمموعة أصدقاء يف

القصرية فيام بينهم، وال هيمهم إن كان هؤالء األصدقاء قريبون أم بعيدون، هذا ما 
يقوم به الكثري من املستخدمني يف البحث عن أصدقاء، هبدف التعارف والصداقة من 
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أداة تدوين مصغرة خالل تبادل الرسائل النصية القصرية،غري أن املدونني يرون يف تويرت 
 .تساعدهم يف رفد مدوناهتم باألخبار واألحداث املوجزة واآلنية

ًمعرفة ما يقوم به أصدقائهم دائام : ويوفر تويرت ملستخدميه إمكانيات عديدة منها  
 وقت، كام أنه أرسع وسيلة لطرح التساؤالت عىل األصدقاء وتلقي اإلجابات أيويف 

ً للمستخدم إمكانية إرسال األخبار اهلامة جدا والرسيعة الفورية، باإلضافة إىل أنه يتح
ويف الوقت ذاته يتح تويرت . ًواملحيطة به كاالستغاثة أو اإلخبار عن حادث مهم جدا

ًللمستخدمني متابعة كل أحداث العامل اهلامة فور وقوعها، ويستطيع املستخدم أيضا 
. تابعة أخبارهم وشؤوهنممعرفة ما يفعله أصدقاءه ومعارفه الذين هيمه أمرهم وم

ًويقدم موقع تويرت تعريفا مقتضبا له بأنه خدمة تساعد األصدقاء وأفراد العائلة ": ً
ً بعضا ببعض، عرب تبادل أجوبة رسيعة االتصالوزمالء العمل عىل التواصل وإدامة 

ماذا تفعل اآلن؟ ومما الشك فيه أن تويرت قد أثبت بأنه : ومعتادة لسؤال واحد بسيط هو
ألفضل يف رسعة نقل األخبار واألحداث ساعة وقوعها ومن موقع احلدث، مثال عىل ا

، الذي أرسله أحد مستخدمي )2009(ذلك اخلرب الذي تداوله العامل أمجع يف مطلع عام 
حادث اهلبوط االضطراري لطائرة اخلطوط اجلوية  :ًتويرت مرفقا بصورة للخرب عن

 . 2009 كانون الثاين 18يوم ) هدسون(األمريكية عىل سطح هنر 
 لقد أصبحت كربى املؤسسات اإلعالمية العاملية تعتمد عىل تويرت يف تغطية األحداث  

وتطور األخبار اآلنية والعناوين الرئيسية، ويستعني بتويرت العديد من الصحفيني يف 
احلصول عىل مادهتم اإلعالمية وما هيمهم من القراء واهتامماهتم، فقد يوجهون هلم 

سئلة ويتلقون إجابات مفيدة عليها تساعدهم يف إنجاز تقاريرهم اإلخبارية ويستفيد األ
كام توضح ذلك . من إمكانيات تويرت العديدة) صحافة املواطن(ًأيضا من يعمل يف 

يشكل تويرت وسيلة لتزويد مستخدميه بتحديثات يف : شبكة الصحافة العربية بالقول
ارية ونامية، ويمكن للمراسلني من موقع اخلرب ًالزمن احلقيقي تقريبا حول أخبار ج

ًإبقاء مجهورهم مطلعا عىل ما جيري أوال بأول، بدال من التقييد بالوقت الذي تقتضيه  ً ً
ولكن مع هذه اخلدمة املميزة التي يقدمها تويرت، فإن هناك من . وسائل إعالمية أخرى
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وثوقة، مما يلزم يسئ استخدامها، حيث يرسل معلومات قد تكون خاطئة أو غري م
 .املؤسسة اإلعالمية الرتاجع عنها أو تصحيحها

Youtube 

 الشهرية، والذي استطاع بفرتة زمنية قصرية االجتامعيةهو أحد املواقع : يوتيوب  
ً، وخصوصا يف دوره االجتامعياحلصول عىل مكانة متقدمة ضمن مواقع التواصل 

: التي جرت ووقعت يف أنحاء خمتلفة من العامل منهااملتميز يف األحداث األخرية 
ويوتوب . الكوارث الطبيعية والتحركات واالنتفاضات اجلامهريية والثورات الشعبية

، يتيح إمكانية التحميل عليه أو منه لعدد )غوغل(موقع ملقاطع الفيديو متفرع من : هو
ًويزوره املاليني يوميا، هائل من مقاطع الفيديو، وهناك أعداد كبرية للمشرتكني فيه 

وتستفيد منه وسائل اإلعالم بعرض مقاطع الفيديو، التي مل تتمكن شبكات مراسيلها 
من احلصول عليها، كام يستفيد مرتادي فيس بوك من مقاطع الفيديو التي تتعلق 
باالنتفاضات اجلامهريية يف كل البلدان العربية والرشق األوسط وعرضها عىل 

 وتؤكد . اهلامةاالجتامعيةيعترب يوتيوب من شبكات التواصل صفحات فيس بوك، و
بحوث الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع املعهد 

ن مواقع التواصل االجتامعي قد أظهرت يف  أ)1(2012 عام باإلسكندريةالسويدي 
السلطة وإعالمها،  ألولثورات الربيع العريب نمطني متباينني من اإلعالم، يمثل ا

ويعكس اآلخر رأي الشارع وغايته، ولكل منهام أدواته وفرسانه وساحاته، إال أن ثمة 
ًإعالما جديدا ظهر بني اخلندقني، وكان األكثر فعالية يف إطار حركة االحتجاجات، فقد  ً

ًتطور واتسع أفقيا وعموديا دور وسائل ال بوك،  فيس( تواصل االجتامعي الرقميً
لتشكل قوة إعالمية شديدة النفاذ يف )  بالك بريي، ماسينجر وغريها،، يوتيوبتويرت

 وأتاحت تلك املواقع الفرصة ليتحول كل مشرتك إىل .أوساط الشباب بشكل خاص

                                                
)1 (دات أمحد عبي. د)الثورة واالنتقال الديمقراطي يف الوطن العريب نحو خطة طريق، ): وآخرون

 .60، ص 2012حترير عبد اإلله بلقزيز ويوسف الصواين، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
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مصدر إلنتاج املادة اإلعالمية واستهالكها يف الوقت ذاته، وحتولت هذه الوسائل إىل 
ويف ساحات احلراك، مهدت شبكات . أداة فاعلة يف حشد الناس عىل أوسع نطاق

التواصل االجتامعي لربوز أشكال من ديناميات العالقات العامة القائمة عىل أهداف 
مشرتكة، وقد وفرت تلك الشبكات أدوارا سوسيولوجية وأيديولوجية يف التعبئة 

ومارس . والتنظيم، ولذلك أصبحت أدوات ثورية حقيقية فاعلة يف الشارع السيايس
ًون الفضائي تكامال مع األدوار التي مارستها شبكة التواصل االجتامعي، ومع التلفزي

ًدائرة متابعته وتفاعله مع األحداث ميدانيا إذ بينت  ليوسع املدونني عىل مواقعهم،
 وأن تشكل األحداث قدرة قنوات التلفزة عىل املسامهة يف التأثري ومالحقة األحداث،

ًليس مصدرا رئيسيا للخرب فحسب، ً بل أن تصنعه أيضا، وقد تصدر هذا الدور عدد من ً
وقد أسهمت هاتان القناتان مع غريمها، . الفضائيات ويف مقدمها قناتا اجلزيرة والعربية

يف بناء صياغات خربية متعايشة مع الوقائع يف الشارع السيايس، وقدمتا أيضا ما يمكن 
نايت اجلزيرة والعربية مليادين ًتسميته تلفزيون الواقع، وكان ذلك واضحا يف متابعة ق

وإىل جانب حجم التغطية، فقد أعلنت هذه القنوات انحيازها إىل جانب . األحداث
احلراك الشعبي ضد األنظمة السياسية القائمة، وتصدرت نرشاهتا تقارير ميدانية تعكس 

 .وجهة نظر منحازة للشارع الثائر، يف الوقت الذي أمهلت فيه مواقف الطرف اآلخر
باي بال ( من قبل ثالثة موظفني كانوا يعملون يف رشكة يوتيوبتأسس و  

"PayPal" ( عام)ة، ويعتمد مريكييف الواليات املتحدة األ) كاليفورنيا(يف والية ) 2005
، ويشتمل املوقع عىل )أدوب فالش( يف عرض املقاطع املتحركة عىل تقنية يوتيوب

عام ) غوغل(وقامت .  والفيديو واملوسيقىمقاطع متنوعة من أفالم السينام والتليفزيون
، ويعترب اليوتوب من اجليل أمريكيمليار دوالر ) 1.65(برشاء املوقع مقابل ) 2006(

شبكة التواصل األوىل ) 2006( عام يوتيوب، وأصبح )2.0( من مواقع الويب أيالثاين 
يكيبيديا  وحول تاريخ املوقع تقول موسوعة و.ةمريكياأل) تايم(حسب اختيار جملة 

تشاد هريل، وستيف تشن، وجاود (تأسس موقع يوتيوب عن طريق : نهإالعاملية 
قبل ذلك درس هريل التصميم يف ). PayPal(، وهم موظفون سابقون يف رشكة )كريم
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، بينام درس تشن وكريم علوم احلاسوب يف جامعة )بنسيلفينيا(جامعة إنديانا بوالية 
، ومن ثم تم )2005(فرباير ) 15(ًنشطا يف ) YouTube.com(أصبح النطاق ). إيلينوي(

، وافتتح )2005(أفتتح املوقع كتجربة يف مايو . العمل عىل تصميم املوقع لبضع أشهر
 .)1(ًرسميا بعد ستة أشهر

جاود ( كان من يوتيوبأن أول فيديو وضع عىل ) ويكيبيديا(وتذكر موسوعة   
أبريل ) 23(يف ) "Me at the zoo"أنا يف حديقة احليوان : (، حيمل عنوان)كريم

يف إحصائية حول اليوتوب ) Alexa(إىل موقع ) ويكيبيديا(، وتستند موسوعة )2005(
يف يوليو . ًحاليا ثالث أكثر املواقع شعبية يف العامل بعد ياهو وغوغل": بأنه أصبح

رصح املسؤولون عن املوقع بأن عدد مشاهدة األفالم من قبل الزوار ككل ) 2006(
مليون مستخدم شاهد ) 79(فقط ) 2008(يف شهر يناير . ًمليون يوميا) 100( إىل يصل

بأن ) الوول سرتيت جورنال( ذكرت 2006يف أغسطس . مليارات فيلم) 3(أكثر من 
استهلك املوقع ) 2007(يف . تريابايت) 600(مليون فيلم بسعة ) 6.1(املوقع يستضيف 

 مماثل الستهالك العامل جلميع مواقع (bandwidth)ًقدرا من حجم تدفق البيانات 
يف  .ًساعة تقريبا من األفالم يف كل دقيقة) 13(يتم رفع ). 2000(اإلنرتنت يف عام 

  .ً يومياأمريكيقدرت كلفة املوقع بحوايل مليون دوالر ) 2008(مارس 
، فهي ال تسمح بوضع املقاطع يوتيوبوهناك قواعد ملزمة للنرش تعتمدها   

، أو تلك التي تسئ إىل اإلباحيةتشجع عىل اإلرهاب واإلجرام واألفالم الفيلمية التي 
 لغة من لغات العامل وأمهها) 51 (يوتيوبويستخدم . الديانات واملذاهب والشخصيات

 اإلنجليزية، العربية، الروسية، الفرنسية، البولونية، اإليطالية، الربتغالية، األسبانية،: (هي
 مسموح به يف كافة بلدان يوتيوبو). رية، الصينية، واليابانيةاألملانية، اهلولندية، الكو

املغرب، تونس، : (العامل، ما عدا بعض الدول التي أقدمت عىل حرض استخدامه وهي
 ).اليمن، السعودية، اإلمارات، سوريا، تركيا، إيران، باكستان، تايالند، والربازيل

                                                
(1)  www.en.wikipedia.org. 

http://www.en.wikipedia.org
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ً إقباال كبريا من الشباب وامليوتيوبويشهد موقع    ًراهقني خصوصا ومن اجلنسني، ً
ً موقعا غري ربحيا خللوه تقريبا من اإليوتيوبويعترب موقع  ً ات، إال أن الشهرة التي عالنً

ًوصل إليها املوقع تعد مكسبا كبريا هلؤالء الثالثة الذين قاموا بإنشائه وتأسيسه، بحيث  ً
لشخيص أو  أكرب مستضيف ألفالم الفيديو، إن كانت عىل الصعيد ايوتيوبأصبح 

 عندما تذكر أسامء الرشكات التكنولوجية يوتيوبرشكات اإلنتاج، وأصبح يرتدد أسم 
ًالكربى الفاعلة عىل الصعيد العاملي، والتي حتتل موقعا مهام عىل شبكة اإلنرتنت ً. 

إن نجاح :  اجلديدباإلعالمويقول الدكتور عامر بكار وهو احد املتخصصني   
مهية، وهو أن اجلمهور صار من رسعة اإليقاع وتشتيت له سبب آخر أكثر أ) يوتيوب(

االنتباه وتعدد املهام، بحيث صار للفيديو القصري قيمته األساسية مقابل املادة 
الربهان . التلفزيونية الطويلة، التي تستغرق نصف ساعة أو أكثر عىل شاشة التلفزيون

إلحصاءات تثبت بال عىل أن قرص الفيديو هو أهم من مسألة املحتوى الشخيص، أن ا
له شعبية أكرب من ) بروفيشنال(شك أن الفيديو القصري الذي تتوافر فيه اإلنتاج احلريف 

 . الفيديو الشخيص بشكل عام
ً واسع االنتشار، مل يعد حكرا يوتيوب موقع إن القول إضافةولعل من الرضوري   

مني من عىل مؤسسات إعالمية أو قنوات تليفزيونية فضائية، أو أشخاص مهت
ًالصحفيني وغريهم، بل أصبح متاحا لكل من يرغب باحلصول عىل موقع خاص به، 
ًابتدءا من كبار القادة واملسؤولني يف العامل، إىل عامة الناس بمختلف فئاهتم العمرية 

ًوخصوصا الشباب منهم، ملا يقوم به هذا املوقع من خدمات مميزة خصوصا دوره  البارز ً
  جزء ال يتجزأ من اهتاممات املاليني منيوتيوبلقد أصبح . ريةيف أحداث العامل األخ

الناس عىل اختالف أعامرهم وبمختلف اهتامماهتم، كام وأنه أضاف خدمة كبرية 
 .وفاعلة لوسائل اإلعالم واالتصال اجلامهريي احلديثة
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 ملنظامت التي تدعم الصحفيني يف جمال الصحافة الدولية أهم اهليئات واإجيازيمكن   
 :يأيتبام 

-1 

وهي شبكة الكرتونية للصحف العربية تدعم نمو صحافة مستقلة يف العامل العريب   
 واخلربات بني نارشي الصحف وحمررهيا ويديرها اآلراءعن طريق تسهيل تبادل 

. ومتوهلا جمموعة جي يب بوليتيكني الدنامركية الصحفية) وان(االحتاد العاملي للصحافة 
ًواالحتاد العاملي للصحافة، الذي يتخذ من باريس مقرا له، منظمة عاملية لصناعة 

ً احتادا 72ويضم حتت عضويته .  ألف صحيفة يف مائة دولة18ويمثل االحتاد . الصحف
ًصحفيا وطنيا، باإلضافة   جمموعات 9 وكالة أنباء و11لة و دو102 مدراء جلرائد يف إىلً

تدعم شبكة الصحافة العربية تطوير وتنمية صحافة مستقلة يف  صحفية إقليمية وعاملية
العامل العريب عرب متهيد السبيل من اجل تشجيع تبادل األفكار واخلربات بني نارشي 

ً وهتدف الشبكة أيضا إىل دعم الصحف فيام يتصل بتطوير .الصحف ورؤساء حتريرها
اسرتاتيجياهتا التجارية من خالل تزويد أعضائها بأحدث املعارف واالسرتاتيجيات 
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 وتقوم شبكة الصحافة العربية، من خالل .ًوأكثرها نجاحا يف جمال صناعة الصحف
 رسالتها اإلخبارية وموقعها عىل شبكة اإلنرتنت، بتوزيع املعلومات واإلسهامات اخلاصة

 .)1(وسائل اإلعالم يف املنطقة العربية ومن أجلهاالتي يقدمها مهنيون حمرتفون يف 

-2IFJ 

 تعد أكرب جتمع. منظمة إقليمية عضو يف الرابطة الدولية العاملية للصحفيني وهي  

باالنكليزية  املوقع.  عضوا يف ثالثني دولة280.000 وتضم حوايل أوروباللصحفيني يف 
 .)2(والفرنسية

-3IWPR  

إنه يقدم تدريبات . هيدف إىل بناء السلم والديمقراطية عرب اإلعالم احلر والعادل  
  .)3(ومبادرات لبناء قدرات إعالمية حملية

-4IFJ 

ألوىل تأسس االحتاد الدويل للصحفيني للمرة ا. هو اكرب منظمة عاملية للصحفيني   
 إعادة واستقر عىل شكله احلايل بعد ،1946 تأسيسه مرة أخرى عام أعيد، ثم 1926عام 

ويمثل االحتاد الدويل للصحفيني هذه األيام أكثر من . 1952تأسيسه للمرة الثالثة عام 
 ويسعى االحتاد الدويل للصحفيني للعمل . دولة حول العامل120 صحفي يف 600000

 من خالل االجتامعيلدويل للدفاع عن حرية الصحافة والعدل والتحرك عىل املستوى ا
وال يتبنى االحتاد الدويل للصحفيني توجها . احتادات صحفيني قوية، وحرة، ومستقلة

سياسيا معينا، ولكنه يروج حلقوق اإلنسان، والديمقراطية، والتعددية ويعارض كل 
 أو للرتويج للتعصب وعدم أنواع التمييز ويدين استخدام اإلعالم لألغراض الدعائية

 ويؤمن االحتاد الدويل للصحفيني بحرية التعبري السيايس والثقايف .التسامح والرصاع
                                                

(1)  http://www.arabpressnetwork.org/aboutv2.php?lang=ar 
(2)  http://europe.ifj.org/en 
(3)  http://iwpr.net/ 

http://www.arabpressnetwork.org/aboutv2.php?lang=ar
http://europe.ifj.org/en
http://iwpr.net/
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 ويمثل االحتاد الدويل .ويدافع عن العمل النقايب وباقي احلريات األساسية لإلنسان
للصحفيني املنظمة التي تتحدث باسم الصحفيني داخل نظام األمم املتحدة وضمن 

 وهو يقدم دعمه للصحفيني واحتاداهتم كلام خاضوا مواجهة . النقابية العامليةاحلركة
ًدفاعا عن حقوقهم العاملية واملهنية كام وقام بتأسيس صندوقا دوليا للسالمة املهنية  ً

 سياسة االحتاد الدويل للصحفيني إقرار ويتم .ًنسانيا للصحفيني املحتاجنيإًيقدم دعام 
ويقوم االحتاد . الذي جيتمع مرة كل ثالث سنوات) الكونجرس(من قبل املؤمتر العام 

الدويل للصحفيني من مقره  يف بروكسل بمتابعة تنفيذ برنامج العمل بتوجيه من اللجنة 
وقد عقد آخر مؤمتر عام لالحتاد الدويل للصحفيني يف موسكو بتاريخ . التنفيذية املنتخبة

  ..2007 حزيران 1 – أيار 28
5IFEX 

 عتداءاتالة تعنى بحرية الصحافة يف تبنيها ملوضوعات حمددة كاأمريكيوهي منظمة   
 من العقاب اخلاص باجلرائم التي يتعرض واإلفالتالتي تقع عىل الصحفيني يف العامل 

 ت املعلوماإىلهلا الصحفيني يف العامل وخاصة يف املناطق الساخنة وموضوع حق الوصول 
  وجتمع هذه املنظمة من خالل.وموضوع احلقوق الرقمية وموضوع الرقابة عىل الصحف

  .)1(العامل  من منظامت حرية التعبري الرائدة يفًأعضائها الستة وأربعني، عددا
-6Article19 

وهي منظمة مسجلة يف بريطانيا كمنظمة خريية تدافع عن حرية التعبري واإلعالم   
الذي  من خالل الضغط  Article XIXوحتظى بتشجيع جمموعة . نحاء العامليف مجيع أ

ن حرية التعبري أينام كانت مهددة، وتقوم بحمالت حلامية عللدفاع  متارسه األخرية
 . )2(استقالل واختالف وجهات النظروالتعددية اإلعالمية، 

 
                                                

(1)  http://www.ifex.org 
(2)  http://www.article19.org/pages/ar/who-we-are.html 

http://www.ifex.org
http://www.article19.org/pages/ar/who-we-are.html
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-7IPI 

ين واملدراء واإلعالميني وكبار الصحفيني تعمل من عاملية تضم النارش وهو شبكة  
 حتسنيوتعزيز ومحاية حرية الصحافة، وتعزيز حرية تدفق األخبار واملعلومات،  أجل

 .)1(ممارسات الصحافة
-8RSF 

 ،1985تأسست منظمة مراسلون بال حدود يف مدينة مونبيليه، جنوب فرنسا، عام   
وإيميليان  روبري مينار، وريمي لوري، وجاك مولينا،(من أربعة صحافيني بمبادرة 
ورسعان ما  ً قانونيا عىل صفة مجعية ذات منفعة عامة،1995وحصلت عام ). جوبينو

ً وتعمل هذه املنظمة حاليا يف عدة مناطق وبلدان لتعزيز حرية .ّحتولت إىل منظمة عاملية
   .)2(والصحفيني والدفاع عنهم الصحافة ودعم

-9:(ijnet) 

 عىل فرص لإلطالعواملديرين اإلعالميني  وهو املوقع العاملي الرئييس للصحفيني  
ويف النرشة اإللكرتونية األسبوعية الصادرة عن . التدريب وبناء شبكات من العالقات

 موقع شبكة َنرشُوي. واجلوائزاالبتكارات واملصادر  املوقع ترد تقارير حول أحدث
العربية والصينية واإلنكليزية والفارسية والربتغالية  الصحفيني الدوليني باللغات

كام تقوم .  دولة185كام أن مستخدميه ينتمون إىل أكثر من  والروسية واإلسبانية،
الصحفيني  اجلهات املانحة وجمموعات التدريب اإلعالمية باستخدام موقع شبكة

ّم يف جمتمع متنام مكرس لتحسني العمل الصحفيالدوليني لنرش أعامهل  .)3(واالرتقاء به ٍ
     

                                                
(1)  http://www.freemedia.at/home.html?no_cache=1 
(2)  http://ar.rsf.org/ 
(3)  http://ijnet.org/ar/about 

http://www.freemedia.at/home.html?no_cache=1
http://ar.rsf.org/
http://ijnet.org/ar/about

