البطاقة التعريفية للمقياس:
السنة :الثانية إعالم واتصال.
الطور :ليسانس.
السداسي :األول.
عنوان املقياس :فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة.
اسم األستاذ :إهلام بوثلجي .
أهداف املقياس  :يرمي هذا املقياس لتكوين الطالب يف ختصص اإلعالم واالتصال لتعلم مهارات الكتابة
الصحفية ،واإلملام ابألنواع الصحفية والتفرقة بينها.
اكتساب مهارات يف كاتبة اخلرب الصحفي وفقا للقوالب املهنية املعتمدة. التعرف على خصائص اللغة الصحفية والقيم اخلربية. اإلملام مبتطلبات العمل الصحفي. -التعرف على أهم املصادر الصحفية.

.Iخصائص لغة الصحافة:
يؤكد العديد من الباحثني يف اتريخ الصحافة على أن الصحافة نشأت يف أحضان األدب ،فاألدب هو أوىل يف
الظهور من الصحافة ،وملا ظهرت هذه األخرية كانت تستمد قوهتا وبقاءها من األدب.
لكن مع مرور الوقت وبروز الصحافة كعلم قائم يف ذاته اختذت لنفسها أنواعا كتابية مستقلة ومتيزت بلغتها اخلاصة
واليت ميكن أن نقول عنها:
 لغة الصحافة ليست أدبية ،وإن كانت فيها بعض اجملاالت املتخصصة أدبيا ،حيث يبقى فيها األسلوباألديب مكانة وفعال.
 لغة الصحافة ليست علمية حبتة ،وإن أفادت من موضوعية اللغة العلمية وبعض أساليبها أو كانت هناكبعض اجملاالت املتخصصة علميا.
 إهنا اللغة العملية اليت يتداول الناس مفرداهتا وتراكيبها وأساليبها يف ندواهتم واجتماعاهتم وحياهتم اليومية وقدصيغت يف قالب فصيح وميكن أن يفهمها كل أفراد اجلمهور بغض النظر عن تكوينهم ومستوايهتم ،فيكفي أن
يكون القاريء حيسن الكتابة والقراءة ليفهم أي مقال ينشر يف اجلريدة دون جهد أو عناء.
لغة الصحافة هي لغة تقع بني أربع لغات وهي:
 -1العامية  :اليت يتداوهلا الناس مع بعضهم البعض يف خمتلف جماالت حياهم اليومية.
 -2اللغة العلمية :وهي اللغة اليت ختتص مبجال من جماالت الكتابة العلمية مثل الطب واهلندسة.
 -3الكتابة األدبية :وهي اللغة اليت ختتص يف جمال اإلبداع األديب من قصة وشعر ورواية وخاطرة
ودراما...وغريها.
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اللغة اإلعالمية :وهي اللغة اليت يشيع استخدامها يف وسائل اإلعالم املختلفة ،وهي لغة تتميز ابلوسطية

فالهي عامية وال أدبية وال علمية بل أتخذ من كل منها ما ييسر على القاريء املتوسط الثقافة والتعليم االستيعاب
السهل للموضوعات اليت تنشرها الصحف واجملالت ووسائل اإلعالم األخرى.
• إذا فاللغة اإلعالمية هي البوتق اليت تنصهر فيه اللغات الثالث العامية والعلمية واألدبية لتشكل يف
آخر املطاف لغة صحفية قائمة بذاهتا هلا خصائصها وأسلوهبا رغم الفروق الطفيفة اليت متيز كل نوع
من األنواع الصحفية املختلفة ،فلغة التحقيق ليست نفسها لغة الروبراتج ولغة املقال ليست نفسها
لغة اخلرب ولكن بينهما قواسم مشرتكة.

ما هي اخلصائص املميزة للغة الصحافية؟

يرى فيليب غااير" :أن اخلاصية األساسية للكتابة الصحافية هي:

 .1سالمة اللغة ،ويعدد بعض مالمح هذه السالمة - :الكتابة اإلمالئية الصحيحة.
 -معرفة تطبيق قواعد الصرف والنحو.

 حسن اختيار املفردات ،والتنقيط املناسب.وهذا ينطبق على كل اللغات اليت قد يستعملها الصحفي يف حتريره سواء العربية أو الفرنسية أو االجنليزية أو حىت
األمازيغية فسالمة اللغة شرط أساسي للكتابة الصحفية بكل اللغات ،ألن الكتابة اإلمالئية املغلوطة تؤدي يف كثري
من األحيان إىل نقل املعىن إىل معىن آخر ال عالقة له ابألول أو خمالف له ..
 -2البساطة والسهولة :فاملعروف أن الكتابة الصحفية موجهة إىل مجيع القراء دون استثناء :إىل ِ
العال واملثقف
واجلامعي ،كما أهنا موجهة إىل التاجر ،وصاحب املقهى ،وربة البيت ،والنجار ،واحلداد واملوظف ،وأيضا إىل
الفنان واملعلم ،والناقد ،سائق التاكسي وابئع املرطبات واحللوايت ...فال جيوز هنا أن يتمسك الصحفي بوجهة
نظر استعالئية ترمي إىل رفع مجيع القراء إىل مستواه اللغوي املتقدم ،بل عليه أن ينزل اللغة إىل املستوى اللغوي
الوسط بني خمتلف االجتاهات.
يقول غااير" :إن البساطة مرغوب فيها حىت يف كتابة املواضيع املوجهة إىل املثقفني فقط ،فهؤالء عندما يفتحون

صفحات ما،متخصصة ،مثال ،ال تكون لديهم،عادة ،رغبة يف بذل جمهود خاص لفهم وإدراك ما يقرأونه "..مبعىن
أهنم يريدون الفهم من أقرب الطرق وأيسرها ،واللغة الصحفية السليمة البسيطة تؤدي هذا الغرض.
أما السهولة فيقصد هبا جتنب استعمال الكلمات املعقدة أو املصطلحات اخلاصة وغري املألوفة أو استخدام ألفاظ
أدبية منمقة.
وينصح يف هذا السياق ابستخدام اجلمل القصرية ،والفقرات القصرية ،وأن تكون هناك مساحة مابني الفكرة
والفكرة حىت تصل الرسالة بسهولة.
• والبد من حتاشي بعض أشكال البيان والبديع املزخرفة أو املعقدة ،فالكناية واالستعارة املغرقة يف
البعد واخليال ال تصلح ان إال يف النادر من الريبوراتجات أو املقاالت النقدية الفنية واألدبية ،أما
السجع واجلناس فال مكان هلما يف أساليب التحرير الصحفي احلديثة ،فقد كاان يصلحان للغة جرائد
أوائل هذا القرن وأواخر القرن املاضي وال حاجة لقراء عصر األقمار الصناعية والصحافة
اإللكرتونية إىل زخرفتها.
-3الدقة والتجسيد :قد تؤدي البساطة إىل الوضوح ،ولكن الدقة والتجسيد ضروراين أيضا ،ألهنما مينعان الوقوع
يف مزالق الثرثرة والضياع يف متاهات املفردات اليت حتمل أكثر من معىن.
تكون الدقة يف اختيار الكلمة املناسبة اليت تعرب عن الوضع أو احلالة النفسية أو احلقيقية تعبريا مباشرا ،واليت التسمح ابلتداخل بني معنيني أو أكثر وال ابالرتباك يف اكتشاف املدلول املقصود حتديدا من الكاتب.
فمثال :كلمة "امتعض" غري "غضب" أو "اثر" مع أن فيها مجيعا معىن ردة الفعل السلبية .وخلط غري مزج .فاخللط
للعناصر اجلامدة واملزج للسوائل.

الدقة يف اختيار الفعل ومتمماته ،وخباصة حروف املعاين .مثال :رغب يف الشيء أراده ومتناه ،رغب إليه طلبمنه ،رغب عنه ابتعد عنه.
أما التجسيد فهو تقريب املعىن للقارئ حىت يفهم أكثر وجتسيد املعلومات وتقريبها له يف نطاق ما هو متداول يف
مدار احلواس وخباصة حاسيت السمع والبصر وهو ما يؤدي لالستيعاب والفهم بسرعة كبرية .مثال :كأن يكتب
الصحفي :مساحة عدد سكان مصر ثالث أضعاف عدد سكان اجلزائر بدال من أن يكتب يبلغ عدد سكان
مصر  103مليون نسمة .وهو هبذا جسد هذه املعلومة للمتلقي حىت تتوضح الصورة أكثر.
 -4احليوية :ينبغي على الكاتب الصحفي احلرص على إاثرة اهتمام القاريء وجذب انتباهه مبا يؤدي إىل تواصل
القاريء مع تفاصيل املادة الصحفية وهذا أييت عن طريق التزام احملرر الصحفي بزرع احلياة يف كتاابته وعد االكتفاء
بنقل الوقائع يف وتريهتا األساسية وبشكل جاف ،لذا عليه احلرص على التجديد واإلبداع اخلالق الذي يستطيع
عن طريقه وضع احلدث أو املوضوع ضمن إطاره احلي.
قد يكتب احملرر خربا أو حديثا أو ريبوراتجا أبسلوب مبسط وواقعي وبلغة سليمة ،وعلى رغم ذلك يبقى ما كبته
"ابردا" ال يثري فضول القارئ وال رغبة يف الدخول إىل أعماق الظواهر الكتابية واكتشاف التفاصيل ،ألن هذا عائد
إىل أن احملرر أغفل مسألة مهمة وهي زرع احلياة يف "كتابته"..إذ اكتفى بنقل الوقائع يف وتريهتا األساسية وجبفافها
الطبيعي ،ولتدارك ذلك الربود عليه أن يتمتع بقدرة كتابية خالقة ،وأن يعمل على وضع احلدث أو املوضوع ضمن
إطاره احلي الذي كان فيه ،و أن حيرك كل عنصر فيه ،وأن جيعله وكأنه يرى ابلعني ويسمع وتلتقطه مجيع احلواس.
يقول فيليب غااير":الصحايف الناجح ال يقص خرب احلدث بل جيعله مرئيا ومسموعا".

والوسائل عديدة ،منها حسن اختيار املفردات حبيث يكثر التعامل مع األفعال احلية املعربة ألن الفعل بطبعه خروج
عن اجلمود ووجود يف الزمان واملكان ،وكذلك التعامل مع املفردات القريبة من حياة الناس ،املشتقة من حركة
وجودهم وتعايشهم مع اآلخرين ،وال بد من التصوير بواسطة اللغة ،أي تقدمي جمموعة من املشاهد اليت تتجسد
أمام عيين القارئ عن طريق ذهنه.

-5االصطالحات اجملازية :إن ميل لغة الصحافة إىل اإلجياز والسرعة دفع احملررين إىل استعمال بعض املفردات
والعبارات النموذجية اليت تدل على مضمون معني ـ يتخطى ظاهر اللفظ ـ جملرد التلفظ هبا .مثال:

السوق السوداء :أي السوق اليت يتعامل فيها املهربون واملواطنون خفية هتراب من التسعري احلكومي.
يناصره الشارع :فكلمة الشارع تعين الفئات الشعبية املتحركة على نطاق واسع.
توتر العالقات :إشارة إىل بداية خالفات دولية قد تؤدي إىل خالفات يف العمق.

سنة :والنزول إىل مستوى العموم ،يرى برانر فواين أن اإلنشاء اإلعالمي تسريه مبادئ وهي:
-6األَنْ َ
ـسنة )(Humanisation
األَنْ َ-النزول إىل مستوى العموم )(Vulgarisation

إن أنسنة خرب ما أو قصة ما هي دفعهما إىل مستوى من التعميم حبيث يصبحان قادرين على االلتقاء ابهتمام
اجلمهور كله ،ويكون ذلك إبحياء احلدث أمام القارئ وكأن القارئ هو نفسه البطل والقائم ابلعمل كامال.
كل قارئ يصبح انظرا إىل نفسه كإنسان من خالل نفسه.
• األنسنة يف اخلرب والريبوراتج وغريمها من املواد اإلعالمية عموما ،هي تطعيم املادة الصحافية أبحاسيس
وردات فعله الطبيعية وهواجسه وأحالمه ونزواته ،حىت يشعر القارئ أن بينه وبني
اإلنسان ومتاعبه ومهومه ّ
املوضوع عالقة مباشرة.
• أما النزول إىل مستوى العموم فهو أن يصبح ما يكتب ،كل ما يكتب ،مفهوما عند القراء ،مجيع القراء
سواء املتخصص ،والعال ،وذو الثقافة العالية أو املتوسطة يفهمونه متاما كما يفهمه صاحب املتجر
واملوظف البسيط والعامل.
*** وخالصة للخصائص اليت جيب تطبيقها عمليا يف الكتابة الصحافية ،يقول "روبرت ماكجيفرت":على
احملرر ،إذا أراد أن يتأكد من سالمة ما قدمه للنشر يف الصحيفة ،أن يطرح على نفسه األسئلة التالية:
 هل أن ما سرده سليم لغواي؟ هل تطبّق فيه شروط اإلنشاء املعروفة؟ هل هو مركز ودقيق وكامل؟ هل توج مبقدمة مناسبة؟ هل أن كل شيء منظم تنظيما حسنا؟ هل هو منصف؟ و موضوعي؟ هل قدم يف شكل الئق؟ هل هو واضح؟ وخمتصر أو موجز؟ هل هو متأكد متاما من سالمة مجيع األمساء؟ هل راجع كل التواريخ واألرقام؟ هل صحح ما كان عليه أن يصححه؟إن هذه األسئلة ختتصر ،عمليا ما قد يدور يف ذهن احملرر من ختوف وقلق ،واجلواب عنها يقودان للكتابة الصحفية
السليمة.

.IIمعايري اختيار األخبار:
تعد األخبار عصب الصحافة واإلعالم ،فاخلرب هو العمود الفقري وحجر الزاوية يف العمل اإلعالمي،
املكتوب ،واملرئي ،وحىت يف املواقع اإللكرتونية ،وتعد معايري التغطية اإلخبارية ركائز أساسية يف صناعة اخلرب
اإلعالمي ،وهو ما منحها أمهية ابلغة ،ومما ال شك فيه أن حسن اختيار األخبار يتوقف على كفاءة وسعة أفق
القائمني ابالتصال ،وهناك معايري أخرى يطلق عليها عادة القيم اخلربية وهي العناصر اليت تزيد فرصة اخلرب يف
النشر ،أو اإلذاعة.
ومبا أن املعايري اإلخبارية تعد املرتكز الرئيس يف اإلعالم بشكل عام ،فإن أول ما ينبغي مالحظته هو ضرورة التفرقة
بني عنصرين أساسني ومها القيم اخلربية و املعايري و اخلصائص:
 فالقيم اخلربية  ،هي العناصر اليت جيب توفرها كلها أو بعضها يف اخلرب لكي ميكن عده خربا ،وابلتايل فانالقيم اإلخبارية ال تعد األساس الوحيد الختيار األخبار املناسبة للبث أو النشر ،أما املعايري اليت جيب

توافرها يف اخلرب فهي الشروط الواجب توافرها فيه مثل الدقة و الصدق و املوضوعية. . . .
***** للقيم اإلخبارية جمموعة من العناصر ال يت تقوم عليها ،كي جتعل من احلدث يرتقي إىل مستوى اخلرب
الذي يهم اجلمهور ،وهذه العناصر ختتلف ينب الباحثني يف جمال اإلعالم.
احلداثة واآلنية :إن إمكانية نقل األحداث فور وقوعها ،أي حداثة اخلرب ،من أهم ما مييز املؤسسة اإلعالميةكوسيلة إخبارية ،كما أن املتلقي ينتظر أخباراً حديثة وحالية ،وعلى هذا األساس فإن عنصر احلداثة أو احلالية ،من
أهم العوامل اليت تؤثر يف اختيار األخبار ،وتفضيل خرب على آخر ،وقد أاتحت وكاالت األنباء والتقدم املذهل يف
تكنولوجيا االتصال ،إمكانيات عظيمة يف توفري عنصر احلداثة واحلالية يف األخبار اليت تقدمها ،حبيث أصبحت
كأداة لتقييم كفاءة مؤسسة إعالمية ،ولذلك أصبحنا نسمع يف األخبار كلمة اآلن ،واليوم ،وصباح اليوم ،وظهر
اليوم ،ومنذ قليل ،وغري ذلك من التوقيتات اليت تفصح عن حداثة اخلرب ،ومن الواضح أن وسائل اإلعالم تركز
على نوعية خاصة من األخبار ،وهى األ خبار احلديثة أي تلك األخبار اليت يتحقق فيها عنصر اجلدة أو احلداثة،
أو تلك اليت تشكل ما اصطلح على تسميته ابلسبق الصحفي ،وهي قيمة تسعى وسائل اإلعالم إىل حتقيقها.
القرب :ليس املقصود به القرب اجلغرايف فقط ،ولكنه ميتد إىل القرب السيكولوجي أو العاطفي ،فاملعروف أناألفراد يهتمون ابلدائرة املباشرة احمليطة هبم ،وأنه كلما كانت األخبار تعرب عن أحداث وقعت يف مكان قريب من
املستمع زاد اهتمامه به ،وهلذا جند أن نشرات األخبار تبدأ ابستمرار ابألخبار احمللية قبل اخلارجية ،وهي طريقة
جيدة لالستحواذ علي انتباه اجلمهور ،على أن تتوافر فيها شروط أخرى .هذا القرب اجلغرايف ميكن أن نطبقه على
مستوايت متعددة ،فسكان املنطقة العربية سيهتمون ابلضرورة أبخبار املنطقة قبل املناطق األخرى ،وسكان إفريقيا
أبخبار القارة قبل القارات األخرى ،إىل آخره أما القرب العاطفي فال يتعلق مبنطقة دون غريها ،فنحن كمسلمني
يهمنا ابلتأكيد املعاانة اليت يتلقاها إخواننا يف "الروهينغا" ابلرغم من البعد اجلغرايف بيننا..

 التأثري :يعين إاثرة اهتمام أكرب عدد من الناس ،فمن األخبار ما ميس مجاعة قليلة من الناس يف اجملتمع فال يؤبهله كثرياً يف الصحف ووسائل اإلعالم ،و من األخبار ما ميس أكرب عدد ممكن من أفراد اجملتمع ،أو ميس مرفقاً من
أهم املرافق احليوية يف هذا اجملتمع ،أو ميس مشكلة من أكرب املشكالت السياسية أو اخللقية أو االقتصادية اليت هتم
اجملتمع ،وإذ ذاك ترى وسائل اإلعالم ختصص هلذا اخلرب الضخم مكاانً ظاهراً يف صدرها.
-الشخصيات البارزة :يقال أن (األمساء تصنع األخبار) وأن (األمساء الالمعة تصنع األخبار اهلامة) وكل إنسان

حيب األبطال والساسة البارزين يف اهليئة االجتماعية ،وكذلك حيب الرايضيني والفنانني وماليني من الناس يقبلون
منهم على قراءة قصص املكتشفني والرحالة ومغامرات أصحاب املاليني ،ولكننا يف املقابل ال ينبغي أن نسلم
ابملبدأ القائل أن األمساء تصنع األخبار ،ألنه ليست كل أفعال الشخصية الشهرية تعد أخبار ولكن جيب وجود
عناصر أخرى من عناصر القيمة اخلربية..
السلبية :هناك مثل هولندي يقول « األخبار اجليدة متشي واألخبار السيئة جتري » وهكذا فإن وسائل اإلعالمتتبع دوما األخبار اليت تتمتع ابلسلبية ،وخصوصا إذا وجد الصراع بني جهتني أو أكثر كما أصبحت ظاهرة

اإلرهاب تتصدر اهتمامات وسائل اإلعالم مبختلف أشكاهلا وأنواعها،حيث فرض اإلرهاب نفسه وأصبح اللغة
األكثر تداوالً يف العال ،وأصبحت ظاهرة اإلرهاب من اخلصائص اخلربية اليت تعتمدها اجلرائد واجملالت وخمتلف
وسائل اإلعالم ،كما أصبحت نشرات األخبار تتفنن يف تقدمي صور خمتلفة عن األعمال اإلرهابية اليت أصبحت
تنشر يوما بعد يوم يف دول عديدة من العال.
التداول :ميثل التداول خاصية االستمرار يف تداول اخلرب ،حىت أيخذ جدارته وأمهيته الصحفية ،وجيعل مناجملتمع يتغري جتاه قضية ما ،كانت تبدو صغرية ،ولكن مع االستمرارية يف تداول هذا املوضوع يصبحا حداث هاما

ابلنسبة للجمهور .مثال :تداول وتناول ملف ظاهرة اهلجرة غري الشرعية بشكل مستمر "احلرقة" جيعلها حدث
مهم لدى املتلقي ،أو تداول قصة قتل طفل صغري بعد اختطافه والرتكيز على جوانبها.
الضخامة :إذا توافر عنصر الضخامة يف اخلرب ،فإن ذلك يكسبه أمهية خاصة ،وابلتايل يكون حمل تفضيل عنداختيار األخبار اليت ستقدم ،والضخامة قد تكون كمية وقد تكون نوعية ،وتتوافر الضخامة الكمية يف اخلرب إذا
كان ميس أكرب عدد ممكن من األفراد أو األشياء ،وتتوافر الضخامة النوعية إذا كان اخلرب ميس مرفقاً حيوايً يهم
اجملتمع أو ميس مشكلة من أكرب املشكالت السياسية أو االقتصادية أو اخللقية اليت هتم اجملتمع ،مثال  :زلزال بقوة

كبرية ويتسبب يف تدمري املنازل وعدة وفيات فهذا اخلرب فيه بعد الضخامة ،أو مثال خسائر مالية كبرية
للشركات االقتصادية جراء وابء كوروان .
العنصر اإلنساين :يكتسب اخلرب أمهية خاصة إذا ما توافر فيه العنصر اإلنساين ،ألن هذا العنصر جيذب اهتماماجلماهري وهناك نوعيات من األخبار يتوافر فيها العنصر اإلنساين ،مثل األخبار اخلاصة ابألمور العاطفية واملشاعر

واألحاسيس اإلنسانية ،واألخبار ذات املضمون االقتصادي كاألخبار اخلاصة ابلتموين ومواد الغذاء :مثال  :خرب
عن وفاة أب عائلة بسبب اجلوع والربد فالبعد اإلنساين للخرب جيعله يكتسي أمهية ابلغة .
الغرابة أو الطرافة :أي تلك األحداث اليت خترج عن املألوف أو عن نطاق اخلربة اليومية لألفراد ،وتوجد يف كلخرب يتناول شيئاً أو أحدااث غري مألوف ،وىف اإلنسان نزعة طبيعية لالهتمام بكل ما هو غري مألوف ،األمر الذي
جيعل اإلعالم يفضل األخبار اليت تتوافر فيها الغرابة أو الطرافة إرضاء هلذه النزعة ،،وليس غربياً أن جند بعض
اإلذاعات تقدم خرباً طريفاً يف النشرة اإلخبارية كما أن هناك إلذاعات تقدم جمموعة من األخبار الطريفة بصورة

مستقلة ،مثال :حادثة إيداع "السردوك" احلبس ابألبيار اليت بلغ صداها لوسائل اعالم أجنبية قبل أن يتبني
أهنا "قصة مفربكة"
** يشرتط يف اخلرب جمموعة من اخلصائص أو املعايري اليت ميثل افتقار اخلرب ألي منها عنصر ضعف ،ومن
أهم هذه اخلصائص:
-الدقة  :ويقصد هبا أن يكون اخلرب متضمناً جوهر احلقيقة يف احلدث ،فإذا وقع حادث معني وراح ضحيته عدد

من األفراد ،ووقعت بسببه بعض اخلسائر املادية ،وكان هذا احلادث نتيجة أسباب معينة ،فإن الدقة تقتضي معرفة

عدد الضحااي ،وحجم اخلسائر ابلضبط ،وكذلك األسباب احلقيقية للحادث ،وإال افتقد اخلرب صفة الدقة وخيرج
من كونه خرباً دقيقاً إىل كونه خرباً مشوهاً أو دعاية سخيفة ،والدقة تتطلب التأكد من املعلومات من أكثر من
مصدر ،كما تعين عدم أتويل ما أييت يف اخلرب ،إىل جانب الرتكيز يف انتقاء املفردات خالل عملية الصياغة.
 -املصداقية  :ويعىن أن يكون اخلرب معرباً عن حدث وقع ابلفعل ،ففي ظروف معينة تطغى الدعاية على املادة

اإلخبارية وتقدم أخباراً عن أحداث زائفة ،مبعىن أهنا ل تقع ،كأن تقدم إذاعة معينة أخباراً عن مظاهرات دامية يف
الدولة املعادية ،يف الوقت الذي ل تقع فيه أية مظاهرات ،وتقدم بعض وسائل اإلعالم األخبار الكاذبة يف إطار
احلرب النفسية والدعاية لغرض سياسي أو عسكري.
-املصدر:يعترب نسب اخلرب ملصدره أحد موارد املصداقية يف اخلرب ،عالوة على أهنا تعفي انقل اخلرب من

املسؤولية يف حال اشتمال احلدث على ما هو غري حقيقي.

الت ــوازن :واملقصود ابلتوازن عرض وجهات نظر أطراف اخلرب ،دون إغفال أ ٍي من تلك األطراف.التوازن يتطلب منح الفرصة املتكافئة لألطراف لعرض وجهة نظرها من حيث الفرتة الزمنية ومن حيث الوسيلة
أيضا .ويف التوازن أيضا ،فإن األمر يتطلب عرض وجهات النظر حىت خالل صياغة األخبار بدقــة.
األمهية :املعلومة املهمة متس عددا كبريا من الناس ،وتغري حياهتم اليومية وتؤثر مباشرة عليهم :الكوارثالطبيعية ،النزاعات ،االنتخاابت. . . .

لغة اخلرب :أن تكون لغة اخلرب بسيطة وسهلة ،وأن تبتعد الصياغة عن التعقيد واالستخدام غري الضروريللمصطلحات اليت رمبا جيهلها بعض املتابعني،كذلك ،البد أن ينتقي حمرر اخلرب الكلمات والعبارات املناسبة
لوصف اخلرب ،وأن اليعمد الستخدام الكلمات اليت رمبا تكون غري شائعة االستخدام ،كاستخدام مفردات من
اللهجة الدارجة جملتمع ما ،إال إذا اقتضت الضرورة ذلك مع ضرورة أن يتبعها احملرر بشرح موجز أو مرادف سليم
يفهمه املتلقي.
الوضوح :أن يكون اخلرب واضحاً غري مشتمل على الغموض ،حبيث يفهمه املتلقي دون أتويل ودون احلاجةللمزيد من الشرح والتفسري.
-اإلجياز :أن يكون عرض اخلرب موجزاً قدر اإلمكان.

.IIIقواعد العمل يف الصحافة املكتوبة:
يورد املختصون يف جمال اإلعالم قواعد ونصائح للعمل يف الصحافة املكتوبة ،ينبغي ألي صحفي مبتدئ أن حيرص
على تطبيقها وميكن أن نلخصها فيما أييت:
•

السرعة  :ينبغي على الصحفي أن يتميز ابلسرعة يف التقاط اخلرب ونقله وحتريره بوترية أسرع ،وينصح أن

يتعلم الصحفي املبتدئ كيف حيرر بسرعة ابلتحكم يف لغة اإلعالم بدل اللغة األدبية أو الفكرية وتقدمي أهم معلومة
ابلرغم من وجود كم هائل من األفكار واملعلومات وحتديد ما يصلح ألن يكون خربا مميزا وصاحلا للنشر.
•

الدقة :إن السرعة يف حترير اخلرب ال تعين أبدا عدم توخي الدقة يف حتريره ،فالسرعة والدقة جيب أن يكوان

متالزمني فهما وجهان لعملة واحدة وستفقد سرعة الصحفي مهما كانت ميزهتا وقيمتها إذا ل تصاحبها دقة ال
متناهية يف حترير اخلرب ،أل ن عدم الدقة أي عدم الرتكيز جيعل الصحفي يقع يف أخطاء يصعب تصححيها خاصة
إذا كانت توقعه حتت طائلة القانون وقد تعرضه للمتابعة اجلزائية ،فالصحايف الذي يصله كل يوم تكذيب إىل
اجلريدة أو التصويب من القراء واملعنيني ابألمر سيفقد قيمته وقد يفقد عمله أيضا.
فال جيب إ مهال الرتكيز حبجة الركض وراء حتقيق السبق الصحفي ،فالسبق الصحفي جيب أن حتققه السرعة
والدقة يف نفس الوقت.
•

احلرص واحلماية :ينبغي على الصحفي أن يوفر لنفسه احلماية وأن يكون حريصا حىت ال يقع حتت طائلة

القانون ،وميكن أن يقوم بذلك من خالل -:أن ال تكتب معلومات من مصادر غري موثوقة وعليك أن تتأكد من
صحتها قبل نشرها.
 سجل التصرحيات يف حال القيام مبقابلة صحفية أو احلصول على معلومة من أحد املصادر وخاصة الرمسيةمنها واحتفظ هبا لبعض الوقت حىت تكون حماميك إذا وقعت حتت طائلة القانون.
 استخدم العبارات أو الكلمات اليت ال تتسبب لك يف مشاكل خاصة يف القضااي احلساسة.•

احرتم احلياة اخلاصة للناس :من املالحظ أن الصحافة ازداد تدخلها يف حياة الناس اخلاصة وخاص

املسؤولني والفنانني وأصحاب الشركات وغريهم ومن خالل التجسس على عوراهتم وعيوهبم وعالقتهم.

واحلقيقة أن التدخل يف احلياة اخلاصة أضحى من عيوب الصحافة احلديثة ،وانعكست عليها سلبيات على
الصحافيني الذين يتابعون بتهمة القذف بسبب ذلك ،صحيح أنه جيب الكتابة على الشخصيات لكن جيب
التمييز بني الكتابة عن حياهتم الشخصية العمومية واحلياة اخلاصة ،فالفنان مثال هو شخصية عمومية معرض
للكتابة عنه يف الصحف وانتقاده أو مدحه لكن التعرض حلياته اخلاصة وزواجه أو أوالده يعترب مساس حبياته
الشخصية.
•

أعد قراءة ما تكتب؟ :إن القراءة الثانية ملا يكتبه الصحفي جتعله يقف عند بعض األخطاء اليت ل ينتبه

إليها سواء من حيث املعلومات أو من حيث األسلوب وهذا حىت يتم نشر اخلرب للقراء بشكل جيد وخايل من
األخطاء.

•

اختصر ما تكتب :اجلمهور يف هذا العصر ل يعد يرغب يف قراءة فقرات طويلة ملعرفة املعلومة ،وهلذا

مطلوب من الصحفي أن خيتصر يف الكتابة ويقدم أهم ما لديه من معلومات وبكلمات قليلة ،وعلى الصحفي أن
يتعلم كيف يركز على ما هو مفيد حىت يتمكن من االختصار لكي يضمن قراءة ما كتب.
•

احبث عن اجلديد :الصحفي مطالب ابحرتام مجهوره من خالل احرتام نفسه وتقدمي املعلومات اجلديدة

وال يكتفي فقط إبعادة إنتاج ما كتبه غريه أو ما تنشره وكاالت األنباء.
•

كن منصفا ومسؤوال :إن العمل اإلعالمي ليس عبثا ،فمن شأن ما يكتبه الصحفي وما يقوله أن يساهم

يف التنمية ،وإبمكانه أيضا أن يكون "معول" هدم ،واحلقيقة أن الكذب عن الناس هو املعول األساسي للهدم،
ويتم الكذب عرب ثالث أشياء :أن تقول ما ل يقع أصال أي ختتلق ما تقول ،أو تضخم ما ال جيب تضخيمه
وهتوين ماال جيب هتوينه.
فاملسؤولية اإلعالمية هي أن تقدر عقبات ما تنشر وتبث وتذيع ومن ابب املسؤولية االجتماعية واإلعالمية
معا أن تتجنب نشر أو إذاعة أو بث ما يضر الوطن واملواطنني.

.IVطرق ومصادر احلصول على األخبار:
*** يقصد مبصدر اخلرب الصحفي اإلشارة إىل األداة اليت حتصل من خالهلا الوكالة أو الصحيفة على اخلرب

الصحفي ..وهذا املصدر قد يكون شخصا مثل كبار الشخصيات الرمسية أو الشعبية واالجتماعية أو كبار
الشخصيات األجنبية اليت تزور البالد وغري ذلك من املصادر احلية وقد يكون هذا املصدر جهة مثل وكاالت
األنباء واإلذاعات احمللية واألجنبية والصحف احمللية واألجنبية واإلعالانت والنشرات الرمسية والشعبية والوزارات
واهليئات واملؤسسات العامة واخلاصة وغري ذلك من املصادر.
ومن أهم مصادر األخبار الصحيفة:
• املندوب الصحفي:
يعترب املندوب الصحفي من أهم املصادر اإلخبارية اليت متيز وكالة أو صحيفة مبا حيقق هلا من النجاح والسبق
الصحفي ويتوقف على جهوده وقدرته على العمل ما حيققه يف هذا اجملال.
فعند متيز وكالة ما عن وكالة أخرى يعتمد يف ذلك على جهود وثقافة وذكاء وإمكانية مندوبيها وحمرريها وكذلك
ابلنسبة ألية جريدة عندما متيزها عن جريدة أخرى فيها نفس املادة الصحفية ونفس املعلومات لكن تتميز بطريقة
عمل مندوبيها وحمرريها وصياغتهم للخرب واألخبار الفريدة اليت استطاع أن حيصل عليها وينفرد هبا يف جريدته.
وقوة النفوذ يرجع إىل نشاط املندوب الصحفي ومهارته يف اكتساب صداقة الناس وهنا تدخل العالقات وأمهيتها
يف حتديد عالقات املندوب إضافة إىل ذكائه ومقدرته على حتمل مشقة العمل الصحفي يتوقف حصوله على
األخبار وعلى ما لديه من حاسة صحفية ورؤية صحيحة لألحداث املهمة.
ومن هنا جند إن جناح صحيفة دون غريها إمنا يتوقف على فاعليه مندوبيها يف مناطق عملهم.
**** وكاالت األنباء والصحف واجملالت تضع العديد من الشروط عند اختبار املندوب الصحفي منها.
1ـ النظر والسمع اجليد.
2ـ تدوين املالحظات.
3ـ إجياد املعلومات.

4ـ إاثرة األسئلة.
5ـ تدقيق املعلومات وحتديدها.
6ـ حتليل وتفسري املعلومات.
-7أن يكون سريع احلركة قادرا على أن ينتقل إىل أماكن األحداث يف وقت وقوعها يف أسرع وقت.
-8أن يكون قوي املالحظة سريع البديهة يلتقط إبذنه وعينه ماال يستطيع اإلنسان العادي أن يالحظه.
-9أن يكون لديه موهبة األسلوب.

•

وكاالت األنباء :تعمل وكاالت األنباء من خالل شبكة واسعة من املندوبني واملراسلني املنتشرين يف مجيع

إحناء العال وه ي بذلك توفر للصحف كمية كبرية من األخبار العاملية ما كانت تستطيع أي صحيفة احلصول عليها
بوسائلها الذاتية ألنه ال توجد صحيفة يف العال مهما بلغت قوة إمكانياهتا تستطيع أن تغطي مجيع مناطق العال
ابملراسلني.
****ومن أشهر وكاالت األنباء العاملية "اليوانيتد برس" و"أسوشيتد برس" األمريكتني ووكالة الصحافة الفرنسية
ورويرتز ..وقد ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية العديد من وكاالت األنباء الوطنية حبيث يكاد يكون لكل دولة
وكالة أنباء وطنية ،ويف اجلزائر وكالة األنباء اجلزائرية.
•

اإلذاعات احمللية واألجنبية:

تعترب اإلذاعات احمل لية واألجنبية مصدرا هاما من مصادر األنباء وخاصة يف تلك الدول اليت ختضع فيها اإلذاعة
إلشراف احلكومة وسيطرهتا حيث تعرب اإلذاعة عن االجتاهات الرمسية للدولة.

وألمهية اإلذاعات األجنبية كمصدر لألخبار قامت الوكاالت والصحف الكربى إبنشاء قسم لالستماع يضم أجهزة

اس تقبال إذاعية وأجهزة تسجيل دقيقة جدا وعن طريقها يتم استقبال وتسجيل ما تذيعه مجيع حمطات اإلذاعة يف
العال.
•

الصحف احمللية واألجنبية:

يف أحيان كثرية تنفرد بعض الصحف أو اجملالت احمللية أو األجنبية بنشر خرب هام أو وثيقة خطرية قد تنقلها
الصحف األخرى أو تتوسع فيها وتضيف إليها من مصادرها اخلاصة أو انفرادها إبجراء عدد من األحاديث
الصحفية مع الزعماء احملليني أو األجانب وقد حيوي احلديث تصرحيات هامة ترى بعض الصحف األخرى نقلها
عنها مثال انفراد جريدة اخلرب حبوار للرئيس فهنا مبكن ابقي وسائل اإلعالم أن تنقل عنها مع ذكر املصدر.
•

النشرات الرمسية:

للعديد من الوزارات واملصاحل احلكومية والشعبية واهليئات الدولية والسفارات واملكاتب الثقافية والصحفية واحمللية
واألجنبية نشرات خاصة تصدر دورية أو بشكل غري منتظم تضمنها أخبار اجلهة اليت تصدر عنها ..هذه النشرات
قد تكون يف بعض احلاالت مصدراً للعديد من األخبار الصحفية اهلامة.

•

املؤمتر الصحفي:

املؤمتر الصحفي مصدر لألخبار اليت تديل هبا إحدى الشخصيات يف حضور أكثر من صحفي لشرح سياسة
جديدة أو قوانني أو مناقشة قضية هتم الرأي العام.

واملؤمترات الصحفية يعقدها كبار املسؤولني أو الوزراء أو الرؤساء أو الزعماء حني تكون هناك حاجة عاجلة لشرح
سياسة معينة أمام اكرب عدد من الصحفيني لكي تصل حقائق املوضوع إىل نسبة كبرية من الرأي العام الذي
ختاطبه الصحف اليت ميثلوهنا ..كذلك فان احلاجة إىل عقد املؤمتر الصحفي تكون يف حالة صعوبة قيام املسؤول
مبقابلة كل صحفي على حده وهذا حيدث كثريا أثناء زايرات امللوك أو الرؤساء أو كبار الشخصيات السياسية
لبعض البالد واألجنبية حيث ال متكنهم فرتة الزايرة القصرية من مقابلة كل الصحفيني الذين يطلبون حتديد مواعيد
إلجراء أحاديث صحفية جلرائدهم عندئذ يكون املؤمتر الصحفي هو احلل البديل.
•

الوزارات واهليئات الرمسية والشعبية:

هناك العديد من األخبار اليت حتصل عليها الصحف أتيت من الوزارات واهليئات الرمسية والشعبية ومن الشركات
واملؤسسات العامة واخلاصة ومن أقسام الشرطة واحملاكم والنقاابت العمالية واملهنية واملستشفيات واستوديوهات
اإلذاعة والتلفزيون والسينما واملسرح والفنادق واملالهي واملطارات ووسائل النقل.
•

مصادر أخرى:

إن املصادر اليت سبق ذكرها هي ليست وحدها املصادر اإلخبارية فهناك مصادر لألخبار ختتلف وتتنوع حسب
طبيعة كل صحيفة وختصصها ولوهنا السياسي وسياستها التحريرية ومن هذه املصادر.
-1أصدقاء وزمالء ومعاونو الشخصيات البارزة يف اجملتمع.
-2احلفالت واملهرجاانت واللجان الرمسية والشعبية.
-3اجملالت املتخصصة.
-4اإلعالانت.
5ـ -رسائل القراء.
-6الصدفه فإ ن كثريا من األخبار اهلامة قد يقع عليها الصحفي يف حياته اليومية دون أن يكون قد خطط
للحصول عليها.
 -7وسائل التواصل ا الجتماعي قد تكون منبها للصحفي للتطرق ملوضوع ما شريطة التحقق من املعلومة خاصة
أن هذه الوسائل حتوي كثريا من األخبار املغلوطة.
 -8جلسات احملاكم .

.Vنظرية األنواع الصحفية.
متهيد :ظهرت نظرية األنواع الصحفية ألول مرة يف النصف األول من القرن العشرين ،وهي مرحلة شهدت
أحداث كبرية (حروب – أزمات) ،ا حلرب العاملية األوىل ،احلرب العاملية الثانية ،كما شهد األزمة االقتصادية
 ، 1929وظهور حركات وطنية حتررية يف عال اجلنوب ،فظهرت الدعاية الفاشية يف إيطاليا ،وهذه األحداث هي
اليت سامهت يف تبلور هذه النظرية.
فالسؤال ا ملطروح هو ملاذا هذه األسباب حتديدا هي اليت أثرت يف نظرية األلوان الصحفية ؟ .
كان اإلعالم يف القرن  19يعتمد على ما يسمى ابملقال الصحفي ،وكان  %99مما ينشر عبارة عن مقاالت
حتليلية ،ومفهوم اخلرب الصحفي يف هذه املرحلة ل يتبلور بعد نتيجة عدم القدرة على فض إشكالية فصل الرأي عن
الواقعة فكانت الضرورة تتمثل يف إجياد قوالب جديدة تعبريية استجابة للمتطلبات االجتماعية ،يقول "حممد
حسنني هيكل"  :كيف أعيش ابآلراء وحدها دون ما جرى (الواقعة).
فجاءت احلاجة إىل فصل الرأي عن الواقعة فكان البد من التمييز بني األنواع الصحفية ،قال أحد الباحثني:
الصحافة النازية كانت صحافة مواقع وليست صحافة وقائع.
فمفهوم اخلرب ظهر بعد هذه املرحلة فكان جييب على بعض أسئلة الشقيقات اخلمس ( من – ماذا – أين –
كيف – ملن ) ،وتطور ليجيب على ست أسئلة وهي (من ،ماذا ،أين ،مىت ،كيف ،كم )
ل تظهر األنواع الصحفية دفعة واحدة وإمنا ظهرت بشكل تدرجيي ومتزامن ،فاحلرب العاملية األوىل أدت إىل ظهور
التحقيق الصحفي ،والنازية أدت إىل ظهور ما يسمى ابملقال االفتتاحي.
يبدو ألول وهلة أبن األنواع الصحفية نشأت بشكل غري منتظم وعفوية جراء األحداث املتكررة خالل النصف
األول من القرن  20من احلرب العاملية وحركات حتررية ،وظهور الدعاية احلزبية كأسلوب جديد يف وسائل اإلعالم
.
تعريف األنواع الصحفية :األنواع الصحفية أشكال أو صيغ تعبريية هلا بنية داخلية متماسكة وهلا طابع الثبات

واملرونة واالستمرارية ،تعكس الواقع بشكل مباشر وواضح وسهل (االنتقال من التجريد األعلى إىل التجريد
الصفري مرورا على التجريد الصفري).
يقول"حسني هيكل" :ينبغي لرجل اإلعالم أن يكتب عن الواقعة وال يكتب حول الواقعة ،وتسعى إىل حتليل
وتقدمي وتفسري األحداث والظواهر والتطورات هادفة بذلك إيصال رسالة حمددة للقارئ موجهة إىل ذهنه ومشاعره
بقصد إجياد وترسيخ قناعة حمددة إليه ومن مث متكينه من أن يفهم الواقع على ضوء هذه القناعة.
وهذا التعريف فيه صبغة إيديولوجية ذلك أن األنواع الصحفية تعمل كما يقول الكاتب على ترسيخ قناعة حمددة
لدى القارئ هذه الوظيفة ميكن أن تكون يف نوع واحد وهو احلملة الصحفية ،وهو الشيء الذي خيالف حقيقة
اإلعالم (أكادمييا) الذي يقوم على املعرفة أو معرفة ما جرى دون أي حكم مسبق يقول يف هذا اإلطار حممد

حسني هيكل :أستطيع أن أعيش إذا قلت يل كل ما جيري وبدون آراء لكن كيف أعيش ابآلراء وحدها دون ما
جرى.
" الصحافة يف الوطن العريب صحافة آراء وليست صحافة معلومات ".

هذه املقولة يف الواقع تطرح إشكالية بسيطة ومعقدة يف نفس الوقت أال وهي التمييز بني ما حدث وبني احلكم

على ما حدث أو بني اخلرب والرأي.
خصائص األنواع الصحفية :لكل نوع من هذه األنواع الصحفية خاصية متيزه عن األنواع األخرى .
* اخلرب الصحفي :الذي يعترب قاعدة األنواع األخرى يستعمل لنقل املعلومات واملوضوعات عن أحداث جديدة
وقعت فعال ،مثال خرب وقوع حادث مرور مميت بتمنراست أودى حبياة  20رعية إفريقي.
* التقرير الصحفي :فهو يستخدم لنقل معلومات من خالل عنصر ذايت أو شاهد عيان (أهم خاصية من
خصائص التقرير الصحفي) .مثال :كتابة تقرير عن حالة الضحااي املتواجدين يف املشفى بعد وقوع احلادث
ويتطلب نزول الصحفي للميدان .
* املقال االفتتاحي :فهو تقدمي رأي الوسيلة اإلعالمية الرمسي حول حدث ما أو ما يسمى ابخلط السياسي
للوسيلة .جندها حتت اسم" افتتاحية يف الصحة األوىل أو الثانية للجريدة ويكتبها رئيس التحرير أو مدير النشر.

* التعليق :يقوم بتقدمي وجهة نظر حمددة حول حدث ما.
* التحقيق :يقوم على شرح ظاهرة أو مشكلة وعادة بقصد إجياد حلول هلا .نقول تنفيذ التحقيق وليس كتابة
التحقيق وتنفيذه يتطلب وسائل ،وعادة ما يطرح التحقيق إشكاال وقع فيها اخلرب ،فاخلرب أحياان جييب على أربع
أسئلة تبقى األسئلة األخرى جييب عنها التحقيق الصحفي ،الذي جييب على السؤال ملاذا.
مثال :حتقيق صحفي حول عصاابت االجتار ابألعضاء البشرية.
* الروبوراتج :هو تصوير ابنورامي ألبعاد احلياة اإلنسانية املادية وغري املادية بكل اجيابياهتا وسلبياهتا وتناقضاهتا،
ومن خصائصه الشكلية الرئيسية أنه يعتمد على قوة الصورة املشهدية أكثر من اعتماده على النص املكتوب.
مثال :روبوراتج حول مدينة تيمقاد األثرية.

وهناك خصائص أخرى متيز احلديث الصحفي عن العمود ،فاألول حماورة مسؤول أو متخصص لشرح أو إيضاح
قضية ما أما الثاين أي العمود فهو عبارة عن رؤية يقدمها الكاتب لألحداث والظواهر .

أسس نظرية األنواع الصحفية :ترتكز على عدد من العناصر األساسية اليت متيز املادة الصحفية وحتدد نوعها
وزمن بثها وحدودها املكانية وقد حددها الباحثون يف العناصر اآلتية :املوضوع – التفسري -التعليق – االستنتاج

– احلقائق – األسلوب -احلجم – الزمن.
وأثناء حتديد النوع الصحفي األفضل لالستخدام البد من مراعاة العناصر اآلتية :اآلنية – الفاعلية – الشمول –
االستمرارية – خصوصية الوسيلة اإلعالمية.

كل هذه العناصر تنصهر يف الرسالة اإلعالمية وقد تربز بعض العناصر يف نوع واحد وختتفي يف أنواع أخرى
فاآلنية مثال عند صياغة اخلرب والتقرير ،والفاعلية يف التحقيق فهو أكثر فاعلية عندما يتعلق األمر بدراسة
ظاهرة معينة وحتليلها وتفسريها وشرحها للقارئ ،يف حني تظهر فاعلية املقال االفتتاحي يف معاجلة اجلانب
األساسي يف احلدث وفق خط سياسي معني وحمدد ،أما فاعلية الريبوراتج فهي يف إبراز الصورة املشهدية
املعربة عن احلدث التارخيي.

 .VIتصنيف األنواع الصحفية:

يصنف نصر الدين العياضي األنواع الصحفية إىل:

توجد عدة تصنيفات لكن سنتطرق ألمهها واألكثر استخداما:
.1األنواع اإلخبارية :تضم األنواع اليت تنطلق من أحداث ملموسة قصد إعالم اجلمهور ،وإبالغهم مبا جرى مثل
 :اخلرب الصحفي ،التقرير الصحفي ،املقابلة(احلديث الصحفي).
مثال :خرب عن حادث مرور.
تقرير عن ترحيل سكان البيوت القصديرية.
.2األنواع الفكرية  ( :أنواع الرأي) تشمل املواد اليت تسعى إىل أتطري اجلمهور وتوجيهه وغرس جمموعة من
القناعات واملواقف يف ذهنه :مقال الرأي ،التعليق ،االفتتاحية ،العمود.

.3األنواع التعبريية  :تشمل املواد الصحفية اليت تربز حاالت خاصة أو تقدم أشخاص معينني فتسلط عليهم
األضواء وتصفهم يف تفاعلهم مع الوسط االجتماعي الذي يعيشون فيه ،مثل :الروبراتج الصحفي ،البورتريه.
 .4األنواع االستقصائية :تضم املواد الصحفية اليت تقدم مادة دمسة ومعقمة للبحث والتحليل والتقصي قصد
الوصول إىل حلول وإبراز التصورات حلل املشاكل والظواهر اليت تتناوهلا مثل :التحقيق الصحفي.
( حتقيق حول اهلجرة غري الشرعية)

 .VIIمعايري كتابة اخلرب الصحفي:
تعريف اخلرب :اخلرب الصحفي هو وصف أو تقرير دقيق ،وغري متحيز ،تقدمه وسائل اإلعالم على اختالفها
(مطبوعة ،إلكرتونية ،مسموعة ،مرئية) عن حادثة أو واقعة أو موقف أو فكرة أو قضية أو نشاط ،يثري اهتمام
مجهور وسائل اإلعالم على اختالفهم ( قراء ،مستمعني ،مشاهدين)  ،ويساهم يف توعيتهم وتثقيفهم .
فاخلرب الصحفي هو أن خنرب الناس ونعلمهم أبهم ما يدور حوهلم من أحداث ووقائع.
***** لكن ليست كل معلومة خرب ألن اخلرب هو الرتكيز على املهم وعنصر األمهية هو عنصر أساسي يف
حتديد مفهوم اخلرب ،فما هو غري مهم للرأي العام ليس خربا.
****الصحفي عادة هو من حيدد ما هو مهم وهذا وفقا للخط االفتتاحي والسياسة التحريرية للوسيلة اليت
يعمل هبا والسياق الزماين واملكاين لوقوع األحداث.
• أسئلة اخلرب:

جييب اخلرب على عدد من األسئلة ،حيددها املختصون يف فنيات التحرير يف ستة وهي:
من ؟ الذي قام ابحلدث أو املصدر أو القائل (الذي صرح) :مثال وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد
الباقي بن زاين.
ماذا؟ أي احلدث ،ما ذا جرى ؟ مثال :افتتاح السنة اجلامعية اجلديدة (.)2021/2020
أين؟ املكان ؟ مكان وقوع احلدث؟ مثال :جامعة لونيسي علي البليدة.2
مىت؟ الزمان أو الفرتة الزمنية اليت وقع فيها احلدث؟ ( يف الصحافة املكتوبة نكتب أمس ألن اجلريدة تطبع غدا
"  :مثال  :صباح األحد  /أمس .
كيف  :الكيفية اليت وقع هبا احلدث أو حيثياته .مثال :حبضور األسرة اجلامعية والطلبة اجلدد ورئيس اجلامعة.
كم :العدد؟ مثال :أعلن الوزير عن استقبال مليون و 600ألف طالب جديد هذا املوسم.
وممكن إضافة السؤال ملاذا ؟ الذي يشرح خلفيات اخلرب .
***** ينقسم اخلرب إىل  :خرب بسيط :هو الذي يتناول واقعة واحدة.
خرب مركب :جيمع عدة أخبار حول موضوع واحد ويف خرب واحد.
............................
مثال عن اخلرب البسيط:
جامعة البليدة2
وزير التعليم العايل يفتتح السنة اجلامعية اجلديدة

افتتح وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الباقي بن زاين أمس السنة اجلامعية اجلديدة 2021/2020
من جامعة لونيسي علي البليدة 2حبضور ممثلني عن األسرة اجلامعية.
وقال بن زاين يف كلمة ألقاها حبضور الطلبة اجلدد ورئيس جامعة البليدة 2واألساتذة واملوظفني أبن املوسم
اجلامعي احلايل أييت يف ظروف استثنائية وأن املؤسسات اجلامعية ستستقبل مليون و 650ألف طالب يف
خمتلف األطوار ،وأوضح املسؤول األول عن القطاع أبنه سيتم املزاوجة بني نظامي التعليم عن بعد واحلضوري
يف ظل انتشار جائحة "كوروان".
مثال عن خرب مركب ( :ويف املثال توجد معلومتني خمتلفتني يف نفس اخلرب)
سفرية تركيا غوكطاش (عنوان إشارة)
ارتفاع املبادالت التجارية بني اجلزائر وتركيا خالل جائحة كوروان (عنوان رئيسي)
 300ألف سائح جزائري يزور تركيا سنواي (عنوان فرعي)
أكدت سفرية تركيا ابجلزائر ماهينور أوزدميري غوكطاش ،أمس أن املبادالت التجارية بني البلدين مل تتوقف
أثناء جائحة كوروان وما ترتب عنها من غلق احلدود بل عرفت ارتفاعا كبريا.
وأوضحت السفرية خالل نزوهلا ضيفة على برانمج “الشروق مورنينغ” أن هناك  38رحلة شحن خاصة
ابخلطوط الرتكية و 20رحلة اتبعة للخطوط اجلوية اجلزائرية مما جيعل إمجايل الرحالت يصل إىل  58رحلة
أسبوعيا ،فيما وصل حجم املبادالت التجارية بني اجلزائر وتركيا بلغ  4.2مليار دوالر مع السعي لوصوهلا
إىل  5مليار دوالر.
وأضافت السفرية غوكطاش أن هناك أكثر من  1200شركة تركية تنشط ابجلزائر وتوظف أكثر من 25
ألف جزائري ،واعتربت يف ذات السياق أبن اجلزائر شريك مهم واسرتاتيجي لرتكيا حيث تسعى هذه األخرية
لتعزيز حضورها السوق األفريقية عن طريق اجلزائر اليت تعد بوابة القارة ،وكشفت عن سعي شركات بالدها
إىل التصنيع واإلنتاج يف اجلزائر ومن ََث التصدير حنو إفريقيا ،وهذا ما سيمكن من تقليص فواتري النقل

والشحن ويعود ابلفائدة على البلدين.

أما خبصوص ملف التأشرية أكدت املتحدثة أن هناك تسهيالت كبرية تقدم للجزائريني يف هذا اخلصوص
واندرا ما يتم رفض الطلبات ،مشرية أن األشخاص أقل من  15سنة وأكثر من  65سنة ال حيتاجون إىل
أتشرية لدخول تركيا ،ويف هذا اخلصوص قالت السفرية إن هناك أكثر من  300آلف سائح جزائري يزور
تركيا سنواي.

 +++++استخراج األسئلة الستة من اخلرب املركب:
من  :السفرية الرتكية يف اجلزائر ماهينور أوزدميري غوكطاش
ماذا :املعلومة األوىل :ارتفاع املبادالت التجارية بني البلدين.
املعلومة الثانية :تقدمي تسهيالت للجزائريني يف ملف التأشرية الرتكية.
مىت :أمس.
أين :تصريح السفرية يف برانمج " املورنينغ" بقناة الشروق نيوز.
كيف :املعلومة األوىل :تفاصيل ارتفاع املبادالت التجارية ؟
املعلومة الثانية :تفاصيل ملف التأشرية.
كم :املعلومة األوىل :األرقام اخلاصة ابملبادالت التجارية.
املعلومة الثانية :األرقام اخلاصة مبلف التأشرية.
األشكال الفنية لكتابة اخلرب:
لتحرير اخلرب الصحفي هناك عدة قوالب فنية معتمدة لكن سنقدم أمهها واألكثر استخداما يف العمل الصحفي:
.1قالب اهلرم املقلوب( املعكوس):
يعترب هذا األسلوب من أقدم أشكال األخبار وأكثرها مالءمة وأعظمها نفعا … ويقضي هذا األسلوب أبن
نبدأ يف حترير اخلرب ابلعناصر املهمة أوال ،وهذه املرحلة تتطلب حاسة إعالمية ذواقة وتدريبا ومترينا طويلني ،وال بد
أن حترك هذه البداية انتباه القارئ وأن تثري اهتمامه.
وخيتلف األسلوب اهلرمي عن األسلوب األديب يف القصة واملسرحية مثال ،ذلك أن األسلوب األديب يبدأ
ابلتفاصيل ،ويتدرج يف سرد تفاصيل القصة ،أو تطورات املسرحية حسب حبكة القصة حىت يصل يف النهاية إىل
"الذروة".
أما األسلوب اهلرمي يف اخلرب الصحفي ،فيبدأ بتقدمي أهم ما يف اخلرب من معلومات يف صورة مركزة ،حبيث تثري يف
القارئ الرغبة الشديدة يف معرفة تفاصيل هذه الكلمات القليلة اهلامة ،مث يقدم بعد ذلك للقارئ يف هيكل اخلرب
تفاصيل ما ت إمجاله يف املقدمة اهلامة.
أهم معلومة يف اخلرب( املقدمة)
معلومات مهمة وتفاصيل
أقل أمهية

شكل رقم  :01اهلرم املعكوس

 .2قالب اهلرم املعكوس املتدرج:
يقوم هذا اهلرم على أساس تشبيبه ابلبناء الفين للخرب الصحفي ابلبناء املعماري للهرم املقلوب املتدرج وهو بذلك
أيخذ شكل املستطيالت املتدرجة على شكل هرم مقلوب حبيث يكون للخرب مقدمة تتضمن أهم تصريح فيه مث
أييت بعدها جسم اخلرب يف شكل فقرات متعددة ليشرح ويلخص كل منها جانبا من جوانب اخلرب ،وبني كل فقرة
وأخرى يذكر نص تصريح ملصدر اخلرب أو الشخصية اليت يدور حوهلا اخلرب ،ويتم ترتيب أقوال املصدر املقتبسة
حسب األمهية ،حيث يبدأ ابلتصريح األهم مث التصريح املهم مث التصريح األقل أمهية .
وهذه الطريقة يل جأ إليها الصحفي عادة خالل تعامله مع البياانت واخلطاب واألحاديث الصحفية ،فعادة ما
تتضمن هذه الوسائل الثالث عدة مواضيع .
 .3قالب اهلرم املعتدل:
يكون اخلرب وفقاً هلذا القالب مثل القصة ،حيث أن املقدمة توضح للقارئ ما يتضمنه احلدث ،بعد ذلك يقوم
بعرض أهم ما حيتويه اخلرب من تفاصيل حىت يصل إىل اخلامتة.
ويتم استخدام هذا القالب بكثرة يف الصحافة الغربية ،وذلك يف نقل األحداث والوقائع املختلفة والغريبة أو
األحداث املأساوية مثال جرائم القتل ،وذلك لتحضري ومتهيد القارئ للموضوع حىت يصل إىل أساس احلدث.
وجند يف تلك النظرية أ ن اهلرم يكون يف وضعية معتدلة ،تكون القاعدة يف األسفل كاملعتاد ،وبذلك ال حتتوي
املقدمة على أهم ما يف املوضوع بل تكون عبارات متهيدية.
بعد ذلك يتم االنتقال إىل جسم اخلرب والذي يشتمل على أبرز التفاصيل يف اخلرب ،ويف اخلامتة أو يف هناية اخلرب
يكون موضع املعلومات املهمة.
*بنية اخلرب الصحفي:
ميكن تقسيم منت اخلرب إىل قسمني مها :صدر اخلرب أو مقدمته ،مث هيكله أو جسمه ،ولكل خرب عنوان يسبقه وال
يقل أمهية عن جزئي اخلرب ( املقدمة– اجلسم ) ،وسنفصل فيما يلي كيفية صياغتهم:
 – 1عنوان اخلرب الصحفي:
يعترب عنوان اخلرب مبثابة ال نافذة اليت يطل منها القارئ على اخلرب ،وتشكل العناوين أمهية خاصة للقراء الذين
تضطرهم ظروفهم دائما إىل القراءة السريعة ألخبار الصحف بصفة خاصة.

العنوان يف اخلرب هو أهم فكرة أو أهم معلومة يف اخلرب ،وتصاغ بعبارة خمتصرة وكلمات قليلة.
***يشرتط يف كتابة العنوان أن يكون مثريا النتباه القارئ ومشوقا له ،مع احرتام الدقة والصدق.
*** يشرتط يف العنوان أيضا الرتكيز الواضح حبيث جيب جتريده من مجيع الكلمات أو األلفاظ اليت ميكن االستغناء
عنها.
***يفضل صياغة عنوان األخبار يف زمن املضارع حىت يشعر القارئ أبنه يعيش احلدث.
*** أن ي كون العنوان مربزا ألهم مادة يف اخلرب ،فإذا كان اخلرب يتناول شخصية مشهورة فيمكن أن يتضمن العنوان
ذكر اسم هذه الشخصية ،أما إذا كان احلدث أهم يف مضمونه من الشخصية فيكتب العنوان متضمنا احلدث
نفسه وهكذا…
أمثلة- :وزارة الصحة تستورد اللقاح الصيين
 انقالب شاحنة ابلطريق السريع ابلبليدة. الرئيس يوقع على قانون املالية التكميلي. اجلزائر تستدعي سفريها يف املغرب.***** العناوين من حيث الشكل هلا عدة أنواع:
عنوان اإلشارة :تكتفي كلماته ابإلشارة إىل العنوان الرئيسي املصاحب للنص اخلربي ،والتمهيد له بكلمات تتصل
بشكله أو مضمونه.
العنوان الرئيسي :وهو أبرز العناوين وأمهها وأكثرها داللة على النص اخلربي الذي يتقدمه وأقواها صلة به
ومبضمونه اخلربي –وهو العنوان الذي سبق وأن أشران إليه يف األعلى. -
العنوان الفرعي :يستخدم العنوان الفرعي مع بعض األخبار والقصص اإلخبارية وكذلك مع التقارير اإلخبارية
واليت يصبح معها العنوان الرئيسي غري كاف فيأيت العنوان الفرعي أسفل العنوان الرئيسي ويكون ذا وحدة مستقلة،
وإن ارتبطت ضمنا مبوضوع العنوان الرئيسي ولكنها تقدم حقيقة جديدة من احلقائق اليت ينبغي تقدميها.
وقد يكون العنوان الفرعي بني الفقرات ليفصل بني معلومة وأخرى يف اخلرب املركب أو التقارير.

*****منوذج خرب صحفي من جريدة الشروق:

عنوان اإلشارة يف النموذج :تشمل فرنسا واسبانيا وكندا واإلمارات

العنوان الرئيسي يف النموذج :اجلوية اجلزائرية تنشر برانمج رحالت اإلجالء.
أنواع العناوين" اإلخبارية" الرئيسية:
حيدد الدكتور أديب خضور أنواع العناوين اإلخبارية واليت تتنوع األساليب املستخدمة يف حتريرها كاآليت:
.1العنوان اخلربي :وهو العنوان الذي يركز على واقعة احلدث بقدر كبري من احلياد واملوضوعية ويقدم أهم معلومة،
ويكون إما  ":مجلة إمسية خربها مجلة فعلية تبدأ بفعل مضارع" :مثال  /الوزير يدشن مكتبة جديدة ابلبليدة.2
أو " مصدر الفعل املضارع :مثال /تدشني مكتبة جديدة ابليليدة.2
مثال :الرئيس يوقع على الدستور اجلديد  /توقيع الدستور اجلديد
 .2العنوان االقتباسي :وهو العنوان الذي يكون عبارة عن مجلة أو عبارة جاءت حرفيا على لسان الشخصية أو
اجلهة مصدر اخلرب ،ويصلح لنقل التصرحيات كما هي ويرتبط هذا العنوان ابحلدث والشخصية وليست له شروط
يف الصياغة ماعدا "صياغة االقتباس بشكل ملف وخمتصر" ويرتبط يف عنوان اإلشارة ابسم الشخصية اليت ينسب
هلا التصريح ويشرتط أن يقدم أهم معلومة .مثال :وزير التعليم العايل يؤكد ( :عنوان إشارة)
"منحة الطالب خط أمحر وال تراجع عن الدعم" (عنوان رئيسي مقتبس).
مثال  :2مجال بلماضي مدرب الفريق الوطين يصرح( :عنوان إشارة)
"سنلعب من أجل علم اجلزائر والفوز حليفنا"( عنوان رئيسي مقتبس).
 .3العنوان الوصفي :يعتمد على الوصف وحياول أن يرسم صورة يف ذهن القاريء عن احلدث عن طريق الرتكيز
على وصف جوانب األمهية يف اخلرب أو لبعض الوقائع أو التفصيالت املهمة وغالبا ما جييب على السؤالني ماذا ؟
وكيف ؟ مثال  :بسبب عطب أصاب احملول الرئيسي لسونلغاز ( عنوان إشارة)
العاصمة اجلزائرية تغرق يف الظالم ( عنوان رئيسي وصفي).
 .4العنوان االستفهامي :وهو العنوان الذي يطرح العنصر اإلخباري األهم من اخلرب على شكل سؤال ،بقصد
إاثرة اهتمام القاريء ودفعه للبحث عن جواب السؤال ،أي إىل قراءة اخلرب وعادة ما يكون يف األخبار املهمة أو

التقارير الصحفية ...لكن يف الغالب يتم استخدام هذا النوع من العناوين يف الروبراتج أو التحقيق أكثر من
األخبار اليومية.
مثال :

بعد اقتحام أنصار ترامب جللسة التصويت (عنوان إشارة)
ماذا حيدث ابلبيت األبيض ؟ ( عنوان رئيسي)

 – 2مقدمة اخلرب الصحفي:
املقدمة الصحفية وتتضمن أهم جوانب اخلرب ،وهتدف إىل فتح شهية القارئ أوال ،مث إىل تشجيعه على االستمرار
يف القراءة اثنيا ،لذا يرى خرباء اإلعالم أن إتقان كتابة املقدمة ،هو مفتاح النجاح يف حترير األخبار وابلتايل حترير
املوضوعات اإلعالمية الكبرية.
ويشرتط يف املقدمة أن تكون واضحة ومثرية الهتمام القارئ ،حيث يقدم احملرر فيها أبرز جوانب اخلرب ويوضحها
ويرتبها وفقا ألمهية كل جانب ،مع احلذر من احلشو ابلتفاصيل.
*** شروط املقدمة اخلربيّة:
* تشد انتباه املتلقي.
*أن تدفع القارئ ملتابعة اخلرب حىت النهاية.
*أن ال تزدحم ابملعلومات واليت تسهم يف تشتت ذهن القارئ.
*أن ترّكز املقدمة على الوقائع واملعلومات حبيث ال تشتمل على رأي الصحفي.
*أن تكون انبضة ابحلركة حبيث تكون مليئة ابلصراع.
*أن تكون املقدمة قصرية لتشمل على أكرب كمية من املعلومات يف أقل عدد ممكن من الكلمات.
*أن يكون حجم املقدمة متناسقاً مع حجم اخلرب نفسه.
*أن تكون مالئمة ملضمون اخلرب ،حبيث ال تكون املقدمة ضاحكة أو هزلية.
* أن جتيب على األسئلة األربعة املهمة وهي َمن ،ماذا ،مىت ،أين.
*أن ترّكز املقدمة على أهم املعلومات اجلديدة يف اخلرب.

أنواع املقدمات :توجد عدة تصنيفات للمقدمات سندرج أمهها واألكثر انتشارا واستخداما يف الصحافة:
.1مقدمة خربية :تقدم أهم معلومة يف احلدث أو اخلرب وجتيب على أهم األسئلة اخلربية.

تلخص أهم املعلومات يف احلدث ،وتعترب أسهل أنواع املقدمات ،حيث
.2مقدمة تلخيصيّة :وهي اليت ّ
تساعد على حذف أي جزء من تفاصيل اخلرب دون أن يفقد أمهيته ،ابإلضافة إىل ذلك فهي تساعد على
اختيار عناوين األخبار وعادة ما تكون يف اخلرب املركب الذي حيوي أكثر من معلومة.
.3مقدمة االقتباس :وهي الفقرة اليت حتتوي على اقتباس هام لتصريح أو حديث من مصدر اخلرب وعادة ما
جندها يف نقل تصرحيات املسؤولني أو الشخصيات املهمة وتعتمد على االقتباس .
.4مقدمة السؤال :فهي اليت تصيغ أهم معلومة يف اخلرب على شكل سؤال.
.5مقدمة الوصف :وهي اليت تقوم على وصف األخبار أو األحداث ،لتساعد القارئ على وضعه يف قلب
احلدث وكأنه شاهده مع املندوب بنفسه.
.3جسم اخلرب :أي التفاصيل وهي أتيت يف املرتبة الثالثة بعد العنوان واملقدمة.
ولكتابة تفاصيل اخلرب ينبغي أن تتوفر عدة شروط وأمهها:
• تكتب يف فقرات منفصلة مرتبة حسب األمهية.
• الفقرة الواحدة حتتوي على  3أو  4مجل قصرية ،تفصل بينها فاصلة ( )،وتنتهي ابلنقطة (.).
• البداية أبحدث التطورات وأمهها.
• الفقرة الواحدة تعرب عن فكرة واحدة.
...........................................
ملزيد من التفاصيل ميكن اإلطالع على املراجع التالية:
حسني علي إبراهيم الفالحي ،الكتابة الصحفية الفاعلة والتحرير الصحفي الناجح. حممد لعقاب ،الصحفي الناجح.نصر الدين العياضي ،اقرتاابت نظرية من األنواع الصحفية.-عبد اللطيف محزة ،املدخل يف التحرير الصحفي.

