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:ملخص

وابٜىىاث ؤلاخبازٍت الخاؿت في الجصاثس جدىاٗع ُٗما بُجها مً ؤحل حلب و اطخٜد ؤضخذ الٜل
ل ما ًدوزٜدًم خدماث بخبازٍت ٗىزٍت و هٜ ج٤مً خال، بحر مً اإلاؼاهدًً واإلاخابِحن لهاٟ ُدد
ل بسامج خىازٍت و٢ىُها و مِالجتها في ػٛ و٤ ألاؿِدة و حٔوُتها خاٙمً ؤخدار ُلى مخخل
ىىلىجي في حُٔحر١دم الخٜد ؤطهم الخٛ و، ...اغ و وؼساث بخبازٍتٜاث هٜمىاثد مظخدًسة و خل
سٍبا بهدٖ جدظحن ُملُت بُداد اليؼساث ؤلاخبازٍت وٜل حرزي ج٢ؤوحه الِملُت ؤلاخبازٍت بؼ
ىىاث ؤلاخبازٍتٜ حظعى ال٣ لرل، ألاهداٖ اإلادددةٜٝ بلى جـمُم ًد٤ُسكها بُٔت الىؿى
بت هرا الخوىز بالُخماد ُلى مِاًحر طلُمت مً ؤحل بُداد و ُسقٟالخاؿت في الجصاثس بلى مىا
. مِاًحر طلُمتٝٗال و ملمىها وو١اإلاىاد ؤلاخبازٍت واليؼسة ؤلاخبازٍت بإخظً ؿىزة لها ػ
 ؤلاخبازٍت؛ مِاًحرٚىىاث ؤلاخبازٍت؛ الؼسوٜ وؼسة الاخباز؛ ال:الكلماث املفخاخيت
Abstract:
Private news channels in Algeria are competing with each other in order to
attract and attract a large number of viewers and followers.
By providing immediate news services, transmitting what is going on at various levels,
covering them as they occur and treating them in the form of talk shows, round tables,
panel discussions and news bulletins..
Technological progress has almost radically changed aspects of the news process with
the aim of improving the process of preparing and presenting newsletters In order to
reach a design that achieves the set goals, therefore, private news channels in Algeria
seek to keep pace with this development by relying on sound standards in order to
prepare and display news materials and the newsletter in the best form and content and
according to sound standards.
Keywords:. the news; news channels; Sunrise News; Standards
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مقذمة

جخخل ٙوطاثل ؤلاُالم و جخِدد ؤهىاُها وؤؿىاٗها ما بحن موبىُت ،طمُِت و طمُِت بـسٍت و ّ
جخمحز ٠ل
وطُلت بظماث جخخل ٙبها ًُ باقي الىطاثل ؤلاُالمُت ألاخسي ،مما ؤدي بلى جصاًد ػدة اإلاىاٗظت وحِاًم
ؤػ٢الها وؤطالُبها .مً بُجها الخل٘صٍىن الري ٌِخبر مً ؤهم وطاثل الاجـا ٤الجماهحري في ُـسها الخالي لٜدزجه
ُلى حرب الاهدباه وجلبُت زٓباث اإلاؼاهدٗ ،هى ًجمّ بحن مصاًا السادًى مً خُث الـىث و مصاًا الظِىما مً
خُث الـىزة.
ّ
و ج١مً ّ
الخوىز الخ١ىىلىجي خاؿت في مجا ٤ألاٛماز الـىاُُت
ؤهمُت الخل٘صٍىن في اهدؼازه الِالمي ب٘لل
وٛدزجه ُلى ٟظب زٜت الجمهىز إلاا جٜدمه الـىزة مً مـداُٛت و ٛدزة ُلى ؤلاٛىاَ ،و مّ جىامي الىمى
الىًُ٘ي للخل٘صٍىن و حِدد الخدماث التي ًٜدمها للمؼاهدًً ،بسشث ٛىىاث ٗلاثُت خاؿت و ؤؿبذ ٠ل
الترٟحز مىـبا ُلى جلبُت خاحُاث و زٓباث مُِىت ومدددة في مجاالث خاؿت لجمهىز خاؾ ،وؤضخذ
الٜىىاث الخاؿت مالذا للِدًد مً اإلاؼاهدًً الرًً ال ًجدون كالتهم في مدخىي اإلاىاد الخل٘صٍىهُت اإلاٜدمت
ّ
لجل الخاحاث التي ًولبها
مً هسٖ الٜىىاث الِامت والتي ج٢ىن في بِم ألاخُان ُاحصة ًُ الاطخجابت
الجمهىز بالىٌس بلى ّ
الخحز الىححز الري حؼٔله البرامج و ُدم مالثمت ؤوٛاث البث .
و ُلى كىء هرا الخسا ٞو الاهدؼاز الىاطّ للٜىىاث الخل٘صٍىهُت ،بسشث ُلى الظاخت ؤلاُالمُت الجصاثسٍت
ًاهسة الخِددًت ؤلاُالمُت خاؿت مّ الاه٘خاح ُلى ٛواَ الظمعي البـسي بِد اخخ٢از دام ٛسابت خمظحن
طىت ،و الري ؤدي بلى ًهىز و بوؼاء ٛىىاث خاؿت بهخمذ مً خال ٤البرامج التي جٜدمها باخخالٖ ؤهىاُها
بمِالجت بِم ؤلاػ٢االث و الٜلاًا الساهىت ،و ختى الخىق في بِم الوابىهاث و اإلاىاكُّ اإلاظ٢ىث ُجها ،و
اإلادسماث ،و ؤؿبدذ هره الٜىىاث ّ
هٜل مخخل ٙآلازاء و الىٛاجّ التي ٠اهذ حِد طابٜا مً ّ
حِد بمثابت اإلاىبر
الري ًدُذ للمؼاهد الجصاثسي ٗسؿت طماَ ألاخباز و اإلاِلىماث بإطسَ وٛذ مم ً١و هٜل ما ًدوز مً ؤخدار.
و هىا جبرش ّ
ؤهمُت اليؼسة ؤلاخبازٍت ٟإهم حيع صخ٘ي ٌؼبّ زٓباث الجمهىز ٓ ،حر ان هجاح زطالت اليؼسة
ؤلاخبازٍت مسجبى بالُداد اإلاد١م لها و مدي هجاخها ٌِخمد ُلى جىُٛذ ّبثها ،ؤطظها الظلُمت ،بىاءه اإلاىوٜي
ّ
وجىىُها ،بكاٗت بلى البىاء اإلاد١م لألخباز مً خال ٤جسجِب ُىاؿسها خظب ألاهمُت و مساُاة الخجاوع و الُٜم
التي جدملها و ٟرا الخىىَّ في ألاخباز مّ ّ
الخمحز في ُسكها ٟما و ُٟ٘ا و الري ًلمً بطخمسازٍت جىاحد الٜىاة في
ًل اإلاىاٗظت ،...خاؿت بذا ٠اهذ اليؼسة ؤلاخبازٍت زثِظُت و التي ّ
ّ
حِد ذزوة اإلاؼاهدة الُىمُت للٜىاة.
و اهوالٛا مً هرا حاءث بػ٢الُت الدزاطت ُلى الىدى الخالي:
ما مدي مزاعاة املعاًير السليمت إلعداد اليشزة إلاخباريت في قىاة الشزوق إلاخباريت؟

و مىه جخفزع لىا الدساؤالث الخاليت:
ّ
اإلاـىزة في اليؼسة ؤلاخبازٍت في ٛىاة الؼسو ٚؤلاخبازٍت ؟
 ما هي ؤبسش مـادز حمّ اإلاادة ؤلاخبازٍتّ
 ُٗما جخمثل ؤهم الٜىالب ال٘ىُت اإلاظخخدمت في اليؼسة ؤلاخبازٍت في ٛىاة الؼسو ٚؤلاخبازٍت؟ ما هي ؤٟثر الُٜم الخبرًت جىاوال في اليؼسة ؤلاخبازٍت في ٛىاة الؼسو ٚؤلاخبازٍت ؟ ما هي ؤهم اإلاِاًحر الٔالبت في بهخٜاء ألاخباز و بُدادها في ٛىاة الؼسو ٚؤلاخبازٍت ؟ ما مدي بلتزام الصخ٘ي باإلابادت اإلاهىُت ؤزىاء بُداد اليؼساث ؤلاخبازٍت بٜىاة الؼسو ٚؤلاخبازٍت في ٛىاةالؼسو ٚؤلاخبازٍت ؟
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ميلود مراد

مىهج الدراست:
ًىدزج البدث في بهاز البدىر الىؿُ٘ت مً خال ٤الىؿ ٙالٌاهسي للمدخىي الخاؾ باليؼساث ؤلاخبازٍت في
ّ
بدٛت ّ
زم جٜدًمها.
ٛىاة الؼسو ٚؤلاخبازٍت و حمّ اإلاِلىماث ُجها و البُاهاث و وؿ٘ها
وٛد اطخِىا باإلاىهج اإلاظحي في هره الدزاطت لهه " :اإلاىهج الري ًلجإ ُٗه الباخث بلى حمّ البُاهاث مُداهُا
ّ
ّ
مخِددة و ّ
مخىىُت بٔسق الىؿ ٙؤو الخدلُل ؤو ال١ؼٗ ." ٙهى هسٍٜت ُلمُت جم ً١الباخث مً
بىطاثل
الخِسٖ ُلى الٌاهسة اإلادزوطت مً خُث الِىامل اإلا٢ىهت لها و الِالٛاث الظاثدة داخلها ٟما هي في ّ
ُ
الخحز الىاٛعي
و كمً ًسوٗها الوبُُِت الٔحر مـوىِت مً خال ٤حمّ البُاهاث و اإلاِلىماث اإلادٜٜت.
أدواث حمع البياهاث:
ّ
ّ
ّ
الخوس ٚبلحها هي جل ٣اإلاالخٌاث التي ٌسجلها الباخث ًُ ٠ل م٘سدة مً
بن اإلاِلىماث و البُاهاث التي طبٝ
ّ
ٟمي ٛابل ّ
الـلت بالِمل الِلمي اإلاىجصّ ،بما في ػ٢ل ّ
للِد ؤو الدسجُل ؤو في
م٘سداث مجخمّ البدث ذاث
ّ
ػ٢ل ؿ٘اث جٜىٍمُت لخـاثـها ،و ؤن ؤطاض البدث الِلمي ًٜىم ُلى حمّ هره اإلاِلىماث و البُاهاث مً
مـادزها اإلاخخل٘ت) .بً مزسلي)3102،
 إلاسخبيان:
وشّ
ًدخىي ؤلاطخبُان الري ٛمىا بةُداده ُلى ازبِت مداوز زثِظُت و واخد و ؤزبِحن طاالاُ ،ذ ٟما ًلي:
خمظت و زالزحن طاالا ّجمذ ؿُآتها خىُُٟ٘ ٤ت ؤلاُداد لليؼساث ؤلاخبازٍت في ٛىاة الؼسو ٚؤلاخبازٍت
بالكاٗت بلى طخت ؤطئلت جمدىزث خى ٤البُاهاث الصخـُت للمبدىزحن.
وظخِسق مداوز الاطخمازة ؤو ؤلاطدباهت ٟما ًلي:
ّ
 .0اإلادىز ّ
ّ
ّ
الخاؿت باليؼسة ؤلاخبازٍت في ٛىاة الؼسو ٚؤلاخبازٍت.
اإلاـىزة
ألاوً ٤خِل ٝبمـادز حمّ اإلاادة
ّ
 .3اإلادىز الثاوي ًخِل ٝبالُٜم ؤلاخبازٍت و الٜىالب اإلاظخخدمت في بُداد ؤخباز اليؼسة.
ّ
ًخِلّ ٝ
بإهم اإلاِاًحر الٔالبت في اهخٜاء ؤخباز اليؼساث و بُدادها.
 .2اإلادىز الثالث
و ؤخحرا مدىز خاؾ بالبُاهاث الصخـُت.
ّ
حِل ٝباخخبازي الـد ٚو الثباثٜٗ ،د ٛمىا بخـمُم اطخمازة ّ
ؤولُت حٔوي مداوز بُداد اليؼساث
ّؤما ُٗما
ّ
الخاؿت – ٛىاة الؼسو ٚهمىذحا –
ؤلاخبازٍت في الٜىىاث الجصاثسٍت
 املقابلت:
ّ
الخٜص ي
هي بخدي وطاثل حمّ البُاهاث مً مـادزها ،وهي ؤٗلل الخٜىُاث اإلاباػسة لجمّ اإلاِلىماث و
الِلمي حظخِمل بشاء ألاٗساد الرًً ّ
ّ
والخِسٖ ُلى
جم سخبهم بُُ٘١ت مىِصلت ،مً ؤحل اطخ١ؼاٖ الخىاٗص الِمُٜت
الِىاؿس اإلا٢ىهت إلاىكىَ البدث ،وطىِخمد في دزاطدىا ُلى اإلاٜابلت الٔحر مٜىىت.
و ٛد ؤحسٍىا هرا الىىَ مً اإلاٜابلت مّ بِم مً زئطاء ؤٛظام ألاخباز اإلاظاولحن ًُ ؤلاُداد لخباز اليؼسة
مخىىُت في مٜابلخىا مِهم .خُث ّ
السثِظُت في ٛىاة الؼسو ٚؤلاخبازٍت ،و اُخمدها ُلى ؤطئلت ّ
جدـلىا ُلى ال١ثحر
ُّ
مً اإلاِلىماث و الخ٘اؿُل و ُُٟ٘اث الِمل و ألاهداٖ ا ُ
إلاسح ّىةّ ،
مما ؤشا ٤ال١ثحر مً اللبع وؤهاز بِم الجىاهب
في هسٍٜت الِمل ً
خاؿت.
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 املالخظت:
ّ
ّ
الخِسٖ ُلى زدود ؤِٗا ٤اإلابدىزحن و مدي صخت ؤٛىالهم
اُخمدها ُلى اإلاالخٌت اإلاُداهُت البظُوت مً ؤحل
ّ
الخِسٖ ًُ ٛسب ُلى
بكاٗت بلى مِاًىت و مِاٌؼت الىا ّٛالِ٘لي لظحر ُملُت بُداد اليؼساث ؤلاخبازٍت و
خُثُاتها ،مً خال ٤ألاُما ٤الُىمُت التي ًٜىمىن بها و طلىٟهم اججاه بِلهم البِم والِالٛاث الظاثدة
بُجهم وهسٍٜت الخىاؿل و بالخالي مِسٗت خـاثف مجخمّ البدث و ُُٟ٘ت طحر الِمل في حمُّ وخداث الِمل
ؤلاخبازي الخل٘صٍىوي.
عيىت الدراست:
ُىد ُٛامىا باإلاسح الؼامل للِاملحن ُلى مظخىي ٛظم ألاخباز بٜىاة الؼسو ٚؤلاخبازٍت ،و حدها ُؼسًٍ م٘سدة
ّ
مىشُحن ُلى مجمىُت مً ألاٛظام ،و هى الِدد ؤلاحمالي للصخُ٘حن الٜاثمحن ُلى اُداد اليؼسة ؤلاخبازٍت
بٜظم ألاخباز في ٛىاة الؼسو .ٚو هٌسا لوبُِت اإلاىكىَ اإلاخخاز للدزاطت ،اطخلصم ذل ٣ؤن هٜىم بخددًد ّ
الُِىت
ّ
بدٛت مً ُىاؿس مجخمّ البدثٗ ،هره ّ
الُِىت هي جمثُلُت للمجخمّ اإلاظتهدٖ.
ّ
و هىا ججدز ؤلاػازة بلى ّ
ؤن ّ
ُُىدىا اإلاخمثلت في حمُّ الصخُ٘حن الِاملحن بٜظم ألاخباز بكاٗت بلى زئطاء
ّ
ؤٛظام الخدسٍس في الٜىاة ،هي ّ
ُُىت ٛـدًت خُث و ّٛؤلاخخُاز ُلحها لخ٢ىن ممثلت.
إلاطار الىظزي:
 -0صىاعت ألاخبار
ُسٖ ؤلاُالم في الجصاثس حُٔحراث خثِثت و ُمُٜت و ٠ان مىاٟبا إلاجمل ألاخدار التي ُسٗتها البالد ٛبل اهدالَ
الثىزة الخدسٍسٍت و ؤزىاء مظحرة ال٘١اح وؤًلا بِد الخـىُ ٤لى الاطخٜال ،٤في وٛذ ػهد ُٗه اإلاجخمّ
الجصاثسي حٔحراث هىُُت و ّ
ٟمُت في مجاالث ُدًدة هره الخٔحراث والخوىزاث لم ج ً١وطاثل ؤلاُالم بمىإي ُجها
.خُث جوىز الاُالم في الجصاثس مً خُث اإلامازطت والدؼسَّ  ،وٍسحّ هرا الخوىز بلى اإلاخٔحراث الظُاطُت
والاٛخـادًت و الاحخماُُت والداخلُت و الخازحُت ،و ٛد ػهدث ؿىاُت ألاخباز و ؤطالُب بُدادها و بخساحها
جوىزا ٟبحرا في طىىاث الِٜد ألاخحر مً الٜسن اإلااض ي ،و ّ
امخد هرا الخو ّىز لِؼمل لٔت الخبر و هسٍٜت ؿُآخه
وجدسٍسه و ٛىالبه و الؼ٢ل الري ًـل به بلى اإلاخلٜي .
ولن اإلاىاد ؤلاخبازٍت مً ؤهم اإلاىاد التي جٜدمها اإلادواث الخل٘صٍىهُت اإلاخخل٘ت ،لِبذ والشلذ جلِب ألا خباز
ً
ً
في الخل٘صٍىن دوزا ٟبحرا في الخإزحر ُلى الجماهحر و حؼُ١ل آزائهم و مُىلهم و جىححههم بلى ٛلاًا مُِىت وؿسٖ
ّ
ّ
هٌسهم ًُ ؤخسي .و ّ
مظخجداث التي
حِد وؼسة ألاخباز بمثابت هاٗرة ًولّ ٗحها اإلاؼاهدون و هم في مىاشلهم ُلى
جددر في الِالم ،و ال ٓسابت في ؤن ٌؼخد الخىاٗع ُلى الـىزة و الخبر ،و جدخل الىًُ٘ت ؤلاخبازٍت ؿدازة
الاهخمام في اإلادواث الخل٘صٍىهُت ،و ّ
جدبىؤ وؼساث ألاخباز م٢اهت بازشة مً خُث الاهخمام و الِىاًت خاؿت ؤمام
جىامي اهخمام اإلاؼاهدًً بما جٜدمه الٜىىاث الخل٘صٍىهُت مً ؤخدار خال ٤وؼساتها ؤلاخبازٍت.
و ؤمام جصاًد ُدد اإلادواث و الٜىىاث الخل٘صٍىهُت و ّ
جىىُها ًصداد الخىاٗع ُلى مخخل ٙؤوحه اليؼان ؤلاُالمي
و مىه ؤلاخبازي ،و ّ
جخجه الٜىىاث الخل٘صٍىهُت بلى الاهخمام بخٜدًم وؼساث بخبازٍت مخمحزة مً خُث الخٜدًم والبىاء
ال٘ني لها و جسجِب مىاكُِها و الِمل ُلى الخجدًد في مجا ٤الِملُت ؤلاخبازٍت ،طىاء مً خُث ّ
حِدد اليؼساث ؤو
ّ ّ
حِدد اللٔاث ،ؤو البرامج ؤلاخبازٍت
مً خُث
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 -3اليشزة إلاخباريت الخلفشيىهيت
حِخبر وؼسة ألاخباز هي الىُاء الري ًـب ُٗه الصخ٘ي الخل٘صٍىوي بهخاحه ،وهي ٟرال ٣اإلاىبّ الري ًجهل مىه
اإلاؼاهد مِلىماجه ُما ًدوز خىله طىاء ٠ان في وهىه ؤو في الِالم ،وطس هجاح ؤي وؼسة بخبازٍت ً١مً في
بدزا ٞالٜاثمحن ُلحها لهره الخُٜٜتٗ ،ال ًم ً١التهاون في ؤلاُداد لهرا اللٜاء الري ها ٤اهخٌازه.
وفي هرا ؤلاهاز جسي الباخثت  Marlene Colomb Gullyؤن وؼسة ألاخباز الخل٘صٍىهُت وهي ":الجسٍدة
اإلاـىزة" ؤو ألاخباز ؤو الثامىت ؤطماء لبرهامج بخبازي حهخم بما ً ّٜفي الِالم مً مجسٍاث وؤخدار ،وحِد ؤهم
مىُد بخبازي ُلى مدي ألازبّ والِؼسًٍ طاُت ،وجراَ مظاء في آخس الجهاز.
ؤما مىطىُت ؤلاُالم والاجـاٜٗ ٤د ؤوزدث حِسٍ٘ا للجسٍدة اإلاـىزة" :ؤجها بسهامج جل٘صٍىوي ٌِالج ألاخدار
الِامتًٜ ،دم مً ٛبل الصخ٘ي ٠اػ٘ا ًُ ًاهسة الىجىمُت والتي جادي بلى وؼىء ُالٛت وهُدة بحن الجمهىز
والىطُلت".
ؤما ُبد الِصٍص ػسٖ ِٗسٗها ":حِني ٠لمت ُ Newsىد بهالٛها باليظبت لبرامج الخل٘صٍىن ،حٔوُت ألاخدار
الُىمُت وهٜلها بىاطوت الـىزة وال٢لمت ًُ هسٍ ٝػاػت الخل٘صٍىن" (.شزف)3111،
هرا الخىىَ والخِدد في حِسٍ٘اث وؼساث ألاخباز ٌِىد في الىا ّٛبلى ؤن وؼساث ألاخباز اإلاـىزة ًم ً١اُخبازها
هىُا بُالمُا في هىز الخ٢ىًٍ بِ٘ل خـاثـه وممحزاجه اإلاسجبوت بخوىز الِملُت ؤلاخبازٍت ،وبالخوىزاث
الخاؿلت في مجا ٤البث والِسق الخل٘صٍىويٟ ،ما ؤن وؼسة ألاخباز هي هىَ صخ٘ي حدًد في هٌس بِم
الباخثحن ،وٍخ٢ىن مً حملت مً ألاهىاَ وألاػ٢ا ٤الخل٘صٍىهُت مثل ألاخباز ،الخدُٜٜاث ،ألاخادًث ،والخدلُالث
والخِلُٜاث ...الخ.
ومىه ًم ً١جلخُف مً ٠ل هره الخِسٍ٘اث ليؼسة ألاخباز الخل٘صٍىهُت في هرا الخِسٍ ٙؤلاحساجي" :وؼسة ألاخباز
اإلاـىزة اؿوالح ٌؼحر بلى مجمىَ ألاخباز والخِلُٜاث والخدُٜٜاث وألاخادًث ،جٜدم في ٗترة شمىُت مِلىمت،
بهدٖ ؤلاُالم والؼسح والخ٘ظحر إلاا ً ّٜمً ؤخدار ووٛاجّ باطخخدام الـىزة وال٢لمت".
 -2إلاعخباراث املهىيت و الذاجيت التي حعمل في ظلها اليشزة إلاخباريت:
أ .قيم املجخمع و جقاليدٍ:
ٌُ ّ
ِد الىٌام الاحخماعي الري حِمل في بهازه وطاثل ؤلاُالم مً الٜىي ألاطاطُت التي جازس ُلى خُازاث الٜاثم
باالجـا ٤في اهخٜاء ألاخباز و مِالجتهاٗ .إي هٌام احخماعي ًىوىي ُلى ُٛم و مبادت ٌظعى لٛسازها ،و ٌِمل
ُلى ّ
جٜبل اإلاىاهىحن لها ًُ هسٍ ٝالخيؼئت الاحخماُُت ؤو الخوبُّ ،و حِ١ع وطاثل ؤلاُالم هرا الاهخمام
بمداوالتها الخ٘اي ُلى الُٜم الثٜاُٗت و الاحخماُُت الظاثدة.
لرا هجد الٜاثم باالجـا ٤في اخخُازه للمادة ؤو السطالت التي طِخم جٜدًمها ٌظعى بلى ؤن ج٢ىن هادٗت لخِصٍص
وجدُُم الُٜم و اإلابادت و الخٜالُد الظاثدةٗ ،حهمل ما ًخٜاهّ ٗحها مّ ُٛم اإلاجخمّ و ٌِوي ألاولىٍت إلاا ٛد
ًدٌى بخإًُد الىاض و بعجابهم.
و برلٗ ٣ان الُٜم و الِاداث و الخٜالُد حؼ٢ل كٔىها مجخمُِت ُلى الٜاثم باالجـا ٤في جإدًت ُمله
ؤلاخبازيٗ ،خازس ُلى هىُُت الخٜاث ٝو الىٛاجّ التي مً ّ
خ ٝاإلاجخمّ ؤو الجمهىز ؤن ً٢ىن ُلى ُلم بها ّ
مما
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ًلوسه ،بدظب ما ًساه ،بلى حجب ؤخباز و مِلىماث مُِىت ،و ُدم جٜدًم حٔوُت بخبازٍت ٠املت لألخدار التي
ج ّٜخىله بخظاطا مىه باإلاظاولُت للخ٘اي ُلى الُٜم الاحخماُُت ،و لرلٟ ٣ثحرا ما ًطح بالظب ٝالصخ٘ي
خىٗا مً آلازاز الاحخماُُت و التي ّزبما حؼ٢ل ُامل تهدًد للُٜم الاحخماُُت.
ًخرمس ؤخُاها الٜاثم باالجـا ٤مً اللٔىن التي ج٘سكها ُلُه الُٜم و الِاداث الاحخماُُت ،و ّ
و ّ
جخدى ٤بلى
ُامل كٔى ًُٜد خسٍخه في اخخُاز ألاخباز و اإلاِلىماث و هسٍٜت مِالجتها ،الطُما بذا ػِس اهه بخجاهله لبِم
ألاخباز و اإلاِلىماث ال ًدمي ٜٗى الُٜم ؤلاحخماُُت ّ
الجُدة بل ًدمي ؤًلا بِم ألاُساٖ ؤلاحخماُُت الظِئت
التي البد مً مٜاومتها ( .الجميلي ،العاني)2102،

ب .القيم الذاجيت للقائم باإلجصال:
ُ
جسحّ اإلادزطت ألامسٍُ١ت الظبب ألاطاس ي لهخٜاء ؤهباء دون ٓحرها لليؼس ؤو ؤلاذاُت ،بلى الُٜم الصخـُت
للٜاثمحن بهرا الِمل .و ًسحّ هرا ؤلاججاه بلى دزاطاث خازض البىابت الخٜلُدًت ،و هى بؿوالح ابخدُه في
مُِىت ،و ّ
جمس مً خالٛ ٤ىىاث ّ
ألاؿل " لىًٍ " ًُ مالخٌخه ؤن ألاخباز ًجب ؤن ّ
ؤن بِم الىٜان في هره
الٜىىاث جٜىم بِمل البىاباث التي جدٌس دخى ٤بِم ألاخباز بِىما حظمذ لبِلها آلاخس باإلاسوز .و لخازض
ّ
البىابت الخ ٝفي جٜسٍس ما بذا ٠اهذ بخدي اإلا٘سداث طىٖ جٜبل مً ُدمه ،و هل جٜبل
السيد) 0811،
ه٘ع الؼ٢ل ؤو بإػ٢ا ٤ؤخسي مخخل٘ت( .محمد ّ
و اليؼان الري ازجبى بهرا اإلا٘هىم ؤطاطا هى ُملُت ؤلاهخٜاء التي ًٜىم بها اإلاظاو ًُ ٤وؼساث و٠االث
جخدسّ ٞ
ّ
ّ
بدسٍت ،و٠ل ما
ًخلمً هرا اإلا٘هىم ٗ١سة اُخباز اإلاِلىماث طلِت
ألاهباء لخخُاز اإلا٘سداث اإلاىاطبت .و
ّ
ّ
ّ
ّ
ًخلمً م٘هىما مخدحزا لألخباز بإجها مىكىُُت في خد ذاتها.
ًجب ُمله هى بلخٜاهها و وؼسها ،و برلٗ ٣ةهه
و ٛد ؤًهسث الدزاطاث ألاولى جإًُدا مبدثُا لخإزحر الُٜم الصخـُت للٜاثم بالجـا ،٤و ؤزازث في الىٛذ
ّ
ه٘ظه ال١ثحر مً ؤلاهخٜاداثُ ،لى ؤطاض ّ
ؤن هره الدزاطاث لم جإخر في ؤلاُخباز ُىامل ؤخسي ؤٟثر ّ
ؤهمُت و ٠لها
جخدخل في ُملُت ؤلاهخٜاء هره.
اإلاخُ٘ ٝلُه في الىٛذ الخاكسّ ،
و ً٢اد ً٢ىن مً ّ
ّ
ؤن الُٜم الصخـُت في ّ
الخاؿت بالـىاُت
ًل الٌسوٖ
ؤلاُالمُت في وٛخىا الخاكس ،ال ج٢اد جلِب دوزا ًرٟس .و مً اإلاالخٍ مً هاخُت ؤخسي ّ
ؤن الٜاثم بالجـاً ٤خخاز
الِمل في الِادة لخظاب جل ٣اإلااطظاث ؤلاُالمُت التي ٌظدؼِس ّ
بإن طُاطتها جخ٘ ٝمّ اججاهاجه ألاطاطُت.
ج .املعاًير املهىيت:
ّ
جسٟص اإلادزطت ألامسٍُ١ت ؤًلا ُلى الدوز الري جلِبه الُٜم اإلاهىُت في ُمل الصخ٘ي ُمىما .واإلاٜـىد بالُٜم
اإلاهىُت هىا مجمىَ اإلاِاًحر التي ّ
ًخُ٘ ٝلحها اإلاجخمّ الصخ٘ي ،و هي حؼمل بحن ما حؼمل ؤخالُٛاث الِمل .و ٛد
ج٢ىن ّ
مدوهت في ػ٢ل مىازُ ٝػسٖ و ٛد ال ج٢ىن.
جخـ ٙهره اإلاِاًحر٠ ،اإلاىكىُُت مثال ؤو اإلاداٌٗت ُلى ّ
طسٍت اإلاـدز ،بـ٘ت ُمىمُت ،و ً١دظبها الٜاثم
بالجـاّ ٤بما مً خال ٤حِلُمه في مِاهد ؤلاُالم ،ؤو مً خال ٤ممازطخه للِمل و جصامله مّ ّ
بُٜت ؤٗساد اإلاهىت.
ّ
ّ
الخىحه ألاطاس ي للصخ٘ي ًخدخل ؤًلا في حؼُ١لهاٗ .الصخ٘ي
ول١جها في ه٘ع الىٛذ ،لِظذ ُٛمت مولٜت لن
ُمً ًسي ؤنّ
الري ٌؼِس ّ
ؤن واحبه ّ
ألاوً ٤ىدـس في اإلاداٌٗت ُلى م٢اطب الجمهىز ًخخل ٙفي ؤطالُب ُمله ّ
ّ
ّ
ّ
الخىحه ألاطاس ي
ًخ٘ ٝهرا
ُمله ًترٟص في الىطاهت بحن الجمهىز و الظلواث الخاٟمت .و مً اإلا٘ترق ؤن
للصخ٘ي مّ طُاطت اإلااطظت التي ٌِمل لخظابها.
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و ُلى ؤي خاٗ ،٤مً اإلاِخٜد ّ
ؤن للُٜم اإلاهىُت جإزحرا في ُملُت اهخٜاء ألاخباز ،و ل١م مً الـِب جددًد
حجم هرا الخإزحر .و ال ًجب ؤن هيس ى في هرا اإلاجا ٤ؤن الُٜم اإلاهىُت جسجبى بلى خد ٟبحر بالًدًىلىحُت
الظاثدة في ّ
٠ل مجخمّ ُلى خدي .و الظبب الري ًدِٗها للٜى ٤ؤن هىا ٞجإزحرا مدخمال للُٜم اإلاهىُت ُلى ُمل
الٜاثم بالجـاٌِ ،٤ىد بلى الخماط ٣ال١بحر وظبُا الري ّ
ًخمحز به اإلاجخمّ الصخ٘ي والري ٌظمذ بالخإُٟد ُلى
السيد) 0811،
ؤلاطخٜاللُت الجماُُت لهره ال٘ئت اإلاهىُت( .محمد ّ

د .سياست املؤسست إلاعالميت:
و ٛد ً٢ىن هرا الِىـس هى اإلاازس ألاطاس ي في ُملُت اهخٜاء ألاخباز .و مً الوبُعي ّ
ؤن هىاّ ٞ
ُدة ُىامل
ّ
جخدخل في جددًد طُاطت الصخُ٘ت ؤو داز ؤلاذاُت ؤو الخل٘صٍىن بِلها ُىامل داخلُت و البِم آلاخس ُىامل
خازحُت .و وِني بالِىامل الخازحُت مى ّٛوطاثل ؤلاُالم مً الىٌام ؤلاحخماعي الٜاثم ومدي ازجباهها بمـالح
ّ
مُِىتّ .ؤما الِىامل الداخلُت ٗدؼمل هىَ اإلالُ١ت و ؤهمان الظُوسة التي جمازطها ؤلادازة الِلُا و ؤخحرا كٔىن
ؤلاهخاج.
ّ
ّ
خاؿت جـبٕ ؤطالُب ُمل الىطُلت ؤلاُالمُت بـبٔت جخخلًُ ٙ
و جخمثل مجمىُت هره الِىامل في طُاطت
بُٜت الىطاثل ألاخسي ،و ال ّ
ّ
ًخم باللسوزة ؿُآت هره الظُاطت في وزُٜت م١خىبت ؤو مِلىتٗ .الٔالب هى اٟدظاب
الصخ٘ي هره الظُاطت مً خال ٤ممازطت ُمله و اخخ٢اٟه بسئطاثه و شمالثه داخل اإلااطظت (محمد
السيد) 0811،
ّ

و جىاحه طُاطت ؤي ماطظت بُالمُت كٔىها مً ُىامل خازحُت جخمثل بمى ّٛالىطُلت في الىٌام
الاحخماعي الٜاثم ،و مدي ازجباهه بمـالح مُِىت ،و كٔىن ُىامل داخلُت حؼمل همى اإلالُ١ت ،وؤطالُب
الظُوسة و الىٌم ؤلادازٍت و كٔىن ؤلاهخاج.
و جلِب هره الِىامل دوزا مهما و ملمىطا في ػ٢ل اإلالمىن الري ًٜدم للجمهىز ،و جيخهي بالٜاثم بالجـا٤
بلى ؤن ًـبذ حصء مً الُ١ان الِام للماطظت.
و ٛد جخِازق طُاطت اإلااطظت ؤلاُالمُت مّ طُاطت اإلاخبرًً و اإلاساطلحن ،ل ً١طُاطت اإلااطظت هي التي
جوب ٝفي الِادة ُلى السٓم مً جٌاهسها باإلاىكىُُت في اخخُاز ألاخباز ،و هىا ٞالِدًد مً ألاطباب التي ججِل
الصخ٘ي ٌِد ًُ ٤الُٜام بإُماٗ ٤حها اهدساٖ ًُ طُاطت اإلااطظت ؤلاُالمُت مجها:
 بطخخدام الظلوت السطمُت و جى ُّٛالِٜىباث ،مّ بم٢اهُت بُواء اإلاىكىُاث الخالُٗت لشخاؾ
ماجمىحن لخٔوُتها.


الؼِىز بااللتزام و الخٜدًس و اخترام السئطاء.
ّ
جولِاث الصخُ٘حن ،و زٓبتهم في الاطخمساز في الىًُ٘ت ،و ُدم ؤلاكساز ب٘سؾ الترُٛاث.





ُدم وحىد ج١خل إلاِازكت الظُاطت ؤلاُالمُت في اإلااطظت.

هبُِت الِمل في اإلااطظت ؤلاُالمُت ،و الطُما بذا ٠ان ًدظم ّ
بالىد و الخِاون.
حمّ ألاخباز ُٛمت مً الُٜم اإلا ّ
همت ( .الجميلي ،العاني)2102،

ٌ .عالقاث العمل و طغط حجزة ألاخبار:
ّ
مً بحن ما جخإزس به ُملُت اهخٜاء ألاخباز و ؿىاُتها هبُِت ُالٛاث الِمل ،بذ ًسجبى الٜاثم بالجـا ٤مّ
شمالءه في ُالٛاث ج٘اُل جدمل بِدا احخماُُا ،و ٛد جخ٢ىن مً هره الِالٛاث حماُت ؤولُت ٌِخمد ُلحها
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الٜاثم بالجـا ٤و ُلى دُمها اإلاِىىي ،و جٜىم بدوز ؤلاهاز اإلاسحعي الري ٌظخمد ٠ل مجهم مِاًحره ،و بالخالي
ًخد ٜٝجإزحر اججاهاث شمالء الِمل في اخخُاز اإلادسزًٍ لألهباء لجهم ٌِملىن ُلى بزكاء شمالءهم و زئطائهم.
و مً حهت ؤخسي ً٘سق الىا ّٛالبحروٛساهي في حجسة ألاخباز بهازا داللُا ٌِبر ًُ آزاء ؿاخب اإلااطظت
ؤلاُالمُت ،و ّ
و ًيبغي ؤًلا
ٌِد الٜاثم بالجـاُ ٤لىا ُٗه ،و هى الري ًددد مـحر ؤًت ٛـت بخبازٍت.
ّ
مساُاة اللٔىن اإلاُ٢اهُُ١ت مً مىاُُد بث و اإلاظاخت الصمىُت اإلاخــت لليؼساث ؤلاخبازٍت.
ّ
ٗىؿى ٤خبر مخإخس ٛد ًجِل مً اإلاظخدُل حٔوُخه و بثه بؼ٢ل مخ٢املٜٗ ،د حهمل و بذا ٠ان مهما ِٗؼاز
بلُه جدذ ُىىان خبر ُاحل ،و ًبث الخٜا ُىد الخـىُ ٤لى حٔوُت خبرًت بالطخِاهت بمـادز الىطُلت
ؤلاُالمُت الخاؿت ؤو الِامت.
إلاخــت لليؼسة ؤلاخبازٍتٗ ،ةجها ّ
ّؤما اإلاظاخت الصمىُت ا ّ
إلادسزًٍ ّ
جددد ا ّ
ب١م ون وَ مً ألاخباز بدظب
هبُِت ٠ل وؼسة بخبازٍت ،و ٛد جازس اإلاظاخت الصمىُت اإلاخــت لألخباز طلبا ُىدما ج٢ىن ؤٟبر مً ألاخباز
ّ
الىازدة بلى حجسة ألاخباز ،و لرلً ٣لوس الٜاثم بالجـا ٤بلى بث ؤخباز ال جخىاٗس ٗحها ُٛم بخبازٍت و شٍادة
ال٘ىاؿل بحن ٜٗساث اليؼسة ؤلاخبازٍتّ .ؤما بذا ٠اهذ ألاخباز الىازدة بلى حجسة ألاخباز ٟثحرة ُٗيخٜي مجها ألاخباز
التي جدٌى بُٜم بخبازٍت م٘للت باليظبت للىطُلت ؤلاُالمُت و اإلاخلٜي ،و ٛد ًلو ّس الٜاثم بالجـا ٤في خالت
وزود ؤخباز مخٜازبت في الُٜمت ( . .الجميلي ،العاني)2102،

و .العالقت بمصادر ألاخبار:
ّ
ّ
في مجا ٤الخدًث ًُ الجمهىز ،جم ؤلاػازة بلى مدي ألاهمُت التي ٌِلٜها الصخُ٘ىن ُلى مـادزهم
ؤلاخبازٍتِٗ .لى اإلادي الٜـحر ٌظخوُّ الصخ٘ي ؤلاطخٔىاء ًُ ٛازثه ؤٟثر مً اطخٔىاثه ًُ مـادزه .وجرٟس
ُدة دزاطاث ًُ الصخُ٘حن الري ًٜىمىن بخٔوُت اإلاظاثل الظُاطُت الهامت في الىالًاث اإلاخددة ًُ ّ
ؤهمُت
بٛامت اجـاالث و ُالٛاث حُدة مّ اإلاظاولحن الخ٢ىمُحن و زحا ٤الظُاطت.
و حؼحر بِلها بلى ّ
ؤن هره الِالٛت ٌظىدها هىَ مً الخىجس بظبب مداولت هره اإلاـادز ؤلاخبازٍت حؼُ١ل
الخٜازٍس ؤلاخبازٍت التي جدىاو ٤ؤوؼوتهم .و ٌؼحر " ؤدلظخحن " في جلخُـه لِدد مً الدزاطاث بلى ؤن ّ
اإلادسز ًمُل
السيد) 0811،
بلى بجخاذ مسٟص الىطُى بحن اإلاـدز و ٓسٗت ألاخباز ،وٟرل ٣بحن اإلاـدز و اإلاخلٜي( .محمد ّ

ّ
ٗهى ًداو ٤ؤن ًجد هسٍٜت طاإلات ل١خابت خبره .و ٠لما شادث ٟثاٗت الـساَ بحن اإلاـادز ؤلاخبازٍت وطُاطاث
ّ
ٓسٗت ألاخباز٠ ،لما ؤؿبذ بدزا ٞالصخ٘ي لظماث الٜازت اإلادخمل اٛل جددًدان و ٠لما شاد اهُٜاده ل١خابت
ّ
ؤخباز جٜلل مً هرا الـساَ.
و حِخبر مً ّ
ؤهم اإلاداوالث لىؿُ ٙالٛت الصخ٘ي بمـادزه ما ٟخبه " حُبر" و " حىوظىن " ًُ ُملُاث
اإلادلُحن .و ٛد اطخخدما الىمىذج الري ّ
ّ
ّ
هىزه " وطخلي وما٠لحن " طىت
اإلادسزًٍ و اإلاظاولحن
الخباد ٤بحن
1958م لىؿ ٙالِالٛت بحن الصخ٘ي و مـدزهّ ،بِىا ُٗه ّ ُٟٙ
ؤن ؤلاه٘ـا ٤الىهمي بحن ؤدواز ٠ل مجهما
ّ
ًخدوم في الىا ّٛالِمليٗ .هدٖ اإلاـدز هى اخخىاء الصخ٘ي ،ؤي ؤلاطدُالء ُلى مدخىي الخٜسٍس بدُث ًثبذ
للجمهىز ؤهه ٌِمل للـالح الِام .ؤما الصخ٘ي ُٗىٌس بلى اإلاـادز ُلى ؤجها جدُذ لهم ٟما ّ
مخىىُا مً اإلاِلىماث
ّ
ّ
التي ًم١جهم ؤلاخخُاز مجها .و جبِا للمال٘حن ٗةهه ٠لما مازطذ اإلاـادز كٔىها ؤٟبر ٠لما شاد هجاخهم في بخخىاء
دوز الصخ٘ي .و ًم١ىىا بزحاَ هجاح ؤلاخخُاز اإلاـادز في بخخىاء الصخُ٘حن بلى ُدد مً الِىامل:
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أوال :بلى الخُٜٜت الٜاثلت بإن الصخُ٘حن ًمُلىن بلى ّ
ّ
الخاؿت باإلاـدز ٟةهاز مسحعي لهم .ثاهيا :بلى
جبني الُٜم
اإلاظخمسة للصخُ٘حن بلى ّ
ّ
ججىب الـساَ و مُلهم لٜبىُٛ ٤مت ؤلاحماَ مً ؤحل الـالح الِام .و ؤخحرا،
اإلاداولت
ّ
ٗةن الصخُ٘حن في مىِٛهم ؤٛسب بلى اإلاـادز مجهم بلى شمالئهم ؤو ّ
ٛسائهم.
ًسجبى الصخُ٘حن بمـادزهم بذا بِالٛت خمُمت في مٌِم ألاخُان ،و ٛد ٌٔلب ُلحها الخىجس في خاالث ٛلُلت،
و ل ً١هىا ٞمـلخت مؼترٟت بحن الوسٗحن لطخمساز هره الِالٛت .و ٛد ً٢ىن خسؾ الصخ٘ي ُلى دُم هره
ّ
ّ
الِالٛت هى الداّٗ للخاخه ُلى وؼس ألاخباز واإلاىكىُاث اإلاخِلٜت بهره اإلاـادزٗ .الىاضح ؤهه ٛد ًيخج بظبب
ّ
اإلاظخمس إلاثل هره اإلاىكىُاث ؤو ُدم جٜدًمها بالؼ٢ل اإلاىاطب للمان حِاون اإلاـدز في ّ
اإلاسة
ؤلاهما٤
جىجسها بلى ّ
ّ
ّ
ألاٛل ّ
اإلاسحىة مجها ٛلُلت للٔاًت( .محمد
الخد الري ًجِل ال٘اثدة
الٜادمت ،بجهاء الِالٛت ،ؤو ُلى
السيد) 0811،
ّ

ّ
الخِدد و الخىىَ في اإلاـادز ؤلاخبازٍت التي حظخٜي مجها الىطُلت ؤلاُالمُت
ؤزبدذ الدزاطاث ؤلاُالمُت ؤن
ّ
ؤخبازها و مِلىماتها ًمثل حِددا و جىىُا في ألاخباز التي ًبثها ،و ُلى هرا ألاطاض ؤؿبذ هجاح الخدمت ؤلاخبازٍت
ًٜاض بمدي ما جمل١ه مً مـادز بخبازٍت.
ًل الثىزة الخ١ىىلىحُت شٍادة في ّ
و ػهدث وطاثل ؤلاُالم في ّ
خدة اإلاِاًحر التي ًمُ ً١لى ؤطاطها اهخٜاء
ألاخباز ل١ثرة اإلاىاد ؤلاخبازٍت اإلاخدٜٗت مً اإلاـادز الِامت ،مما ؤدي بلى شٍادة ّ
خدة اإلاىاٗظت بحن اإلاىخجاث
ؤلاُالمُت ،وج٘لُل ٠ل وطُلت بُالمُت مـادزها ؤلاخبازٍت الخاؿت ( .الجميلي ،العاني)2102،

ّ
الخاؿت جتر ٞآزازا
و البد مً ؤلاػازة بلى ؤن هبُِت الِالٛت بحن الٜاثمحن بالجـا ٤و مـادزهم ؤلاخبازٍت
واضخت ُلى هبُِت و طماث السطالت ؤلاجـالُت اإلاىخجت .و خظب البدىر الِلمُت جخِدد الىماذج الخ٘ظحرًت
لوبُِت الِالٛت بُجهما:
 الشكل ألاول (الاسخقالليت) :و ًخمخّ في هرا الؼ٢ل ٠ل مً اإلاـدز و الٜاثم بالجـا ٤باطخٜاللُخه،
وٍخـ ٙجدٗ ٝاإلاِلىماث بإهه زطمي ،و مً هماذحه الخـسٍداث السطمُت للمظاولحن الخ٢ىمُحن.
 الشكل الثاوي (الاعخماد املخبادل) :و في هرا الؼ٢ل جإخر الِالٛت بحن الٜاثم بالجـا ٤و مـادزه
ػ٢ا الاُخماد اإلاخباد ٤بُجهما ،بذ ٌؼِس ٠ل مجهما بداحخه بلى آلاخسٗ ،اإلاساطل ًسٓب بالخـىُ ٤لى
ألاخباز واإلاِلىماث ،و في اإلاٜابل ٌظعى اإلاـدز لخدٗ ُٜٝسؿت وؼس جل ٣اإلاِلىماث و ألاخباز.
 الشكل الثالث (الخبعيت) :و في هرا الؼ٢ل حظىد ُالٛت الخبُِت بذ جخم طُوسة اإلاـدز ُلى الٜاثم
بالجـا ،٤في خحن وؿ٘ذ د اطت هبُِت الِالٛت بُجهما بىماذج ج٘ظحرًت ّ
ُدة.
ز
و مـادز الٜاثم بالجـاٛ ٤د ج٢ىن مِسوٗت و ّ
مدددة بالطم و اإلاسٟص (مـادز ًاهسة) ؤو مـادز خُ٘ت ال
ًم ً١ؤلاػازة بلحها ؿساخت (مـادز خُ٘ت) الػتراهها بتزوٍد اإلاِلىماث مٜابل ُدم الاطدؼهاد بإٛىالهم
ؿساخت .والٜاثم بالجـاُ ٤ىدما ًىٜل اإلاِلىماث مً اإلاـادز اإلاجهىلتّ ،
البد مً ؤن ًخ٘ ٝمّ اإلاـدز ُلى
ّ
مظخىي
الظسٍت و ػسون اطخخدام اإلاِلىماث .و ٌِد بطىاد اإلاِلىماث بلى مـادزها في ٓاًت ألاهمُت باليظبت
للٜاثم بالجـا ٤وماطظخه ؤلاُالمُت ،لهه ًدمي طمِتها و ًجىبها اإلاظاءلت الٜاهىهُت ،و ًل٘ي ُلى الخبر
مـداُٛت.
س .الصىر املزئيت (ألافالم) :
ّ
حِد الـىز اإلاسثُت السٟحزة ألاطاطُت في اليؼساث ؤلاخبازٍت الخل٘صٍىهُتٗ ،ىحىدها لِع ُىـسا حمالُا
ٗدظب ،بل ُىـسا بُالمُا و وًُُ٘ا ،جل٘ي باػتراٟها مّ الـىث ُلى اليؼسة اإلاُ٢اهُُ١ت و حظهل ُملُت
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ؤلادزا ٞلدي اإلاؼاهدًً ،و الـىزة اإلاسثُت ؤخظً الىطاثل ؤلاُالمُت اإلاٜىِتٗ ،هي لٔت ُاإلاُت ،بذ ججِل ألاٗ٢از
ؤٟثر جٜبال وزطىخا لدي الجمهىز اإلاظتهدٖ.
ّ
ٜٗد دلذ الاخخبازاث الظمُِت البـسٍت ُلى ؤن اطدُِاب ال٘سد للمِلىماث ًصداد بيظبت  35باإلائت ُىد
اطخخدام الـىث و الـىزة في وٛذ واخد ،و ؤن ّ
مدة الاخخ٘اي بهره اإلاِىماث جـل بلى  55باإلائت وبهره
الخاؿُت (الـىث و الـىزة) ً٘ى ٚالخل٘صٍىن ُلى وطاثل ؤلاُالم ألاخسي ٠لها .و في الخبر الخل٘صٍىوي ال بد ؤن
ً٢ىن الخِلُ ٝميسجما مّ هبُِت الـىزة و جخدس ٞمّ خسٟخه ( .الجميلي ،العاني)2102،
و لرل ٣البد ؤن ًدز ٞالٜاثم باالجـا ٤ؤن ألاهداٖ التي ًـبىا بلحها في الِمل الخل٘صٍىوي ج٢ىن ؤطحرة
الـىزة و مخولباتها ،و لهرا ًمُل الٜاثمىن ُلى ؿىاُت ألاخباز في اليؼساث الخل٘صٍىهُت بلى ج٘لُل ألاخباز التي
ًم ً١حٔوُتها بالـىزة اإلاسثُتُ ،لى ألاخباز التي ال ًم ً١حٔوُتها بالـىزٗ ،ىحىد ػساثى ُٗلمُت مً ػإجها ؤن
جصٍد ٗسؿت هرا الخدر ختى لى ٠اهذ ُٛمت ألاخباز مىخ٘لتٓ ،حر اهه في خالت جىاٗس ألاٗالم مّ ألاخدار
ّ
ألاخسيٗ ،ان مِاًحر اهخٜاء ألاخباز ألاخسي جخدخل لخددًد ؤي مجها طِخم بثه .وبرل ٣جيبّ ؤهمُت الِىاؿس اإلاسثُت
في اليؼساث ؤلاخبازٍت ( .الجميلي ،العاني)2102،

ح .معيار الجمهىر:

ّ
الخىحه ألاطاس ي للٜاثم بالجـا .٤و ًم ً١هسح
و ًسجبى هرا الِامل بلى خد ٟبحر بما ؤػسها بلُه بخـىؾ
ّ
هرا اإلاىكىَ في ػ٢ل حظاُ ٤لى الىدى الخالي :بلى ؤي مدي جازس اخخُاحاث الجمهىز و زٓباجه في ُملُت اخخُاز
ألاخباز التي جٜدم له؟ و اإلا٘ترق بوبُِت الخا ٤ؤن وطاثل ؤلاُالم ُلى اخخالٗها جٜىم في اإلاٜام ّ
ألاوُ ٤لى
جخىحه بلُه ،و بدون ذلّ ٣
بزكاء اخخُاحاث الجمهىز الري ّ
ٗةن هرا الجمهىز طِىـسٖ ُجها.
ّ
الصخُ٘ىن دوزهم باُخبازه وؼاها ؤٟثر بًجابُت ّ
ًسي
مما ًٜترخه م٘هىم خازض البىابت .و ًبدو ؤجهم في
ُملهم ُلى وعي بإزبِت ٛواُاث مً الجمهىز ُلى ألاٛل هم :الصخُ٘ىن -مـادز ألاهباءٛ -واَ ؿٔحر مً
الجمهىز الِام حهخم اهخمام حدًا بمخابِت ألاخدار -و ؤخحرا الجمهىز الِام.
حؼمل اإلاجمىُت ألاولى السئطاء اإلاباػسًٍ و الصمالء في ه٘ع اإلااطظت ،و الصخُ٘حن الِاملحن لخظاب
ّ
اإلااطظاث اإلاىاٗظت ،و ؤخحرا الصخُ٘حن بؼ٢ل ُام .و ًمثل مجمىَ هاالء حمهىزا وؼوا ،و ؤخحرا جإزحرا
ّ
ٗخلم مـادز ألاهباء طىاء ٠اهذ ماطظاث ؤو ؤٗساد ،و
ملخىًا ُلى ُمل الصخ٘يّ .ؤما اإلاجمىُت الثاهُت
ّ
ّ
جمثل اإلاجمىُت الثالثت ٛواُا ؿٔحرا مً الجمهىزّ ،
ًٜل ًُ 10
طىاء ٠اهىا ًمثلىن مـادز داثمت ؤو ماٛخت.
حهخمىن اهخماما خاؿا و حادا بمخابِت ألاخدار ،و ًسي الصخُ٘ىن ؤجهم ّ
باإلائت و هم ألاٗساد الرًً ّ
ًخىحهىن
ّ
بؼ٢ل خاؾ لهرا الٜواَ دون ٓحرهّ .ؤما بُٜت ؤٗساد الجمهىز الِام ،و هم ًمثلىن اإلاجمىُت السابِتٗ ،ال ًلٜى
الصخ٘ي لهم في الِادة بُخبازا خاؿا ،و مِلىماجه ُجهم ٛلُلت للٔاًت.
ّ
ًخى ّٛفي الِادة ؤن حمُّ ؤٗساد الجمهىز طُىحهىن ّ
حل
و ًسحّ الظبب في ذل ٣بلى ؤن الصخ٘ي ال
ّ
ّ
ّ
ّ
خاؿت ،بن مً ًمثل مجهم هدٗا
خاؿت و في خاالث
بهخمامهم ل٢اٗت ؤهىاَ ألاخباز ،و ل١ىه ًخى ّٛفي مجاالث
السيد) 0811،
مدخمال لً ًصٍد بإي خا 60 ًُ ٤باإلائت ؤو ؤٛل مً مجمىَ الجمهىز( .محمد ّ

و ّ
ًىحه الصخ٘ي اهخماما خاؿا باإلاجمىُخحن ألاولى و الثاهُت ،و هى بهخمام ً٘ى ٚبمساخل ُدًدة اهخمامه
ّ
باإلاالًحن مً ؤٗساد الجمهىز الِادي .و ال ٌِىد ذل ٣وخده بلى ؤهه ًخى ّٛمجهم الثىاب و الِٜاب ول ً١لجهم
ّ
ّ
ّ
السيد) 0811،
ًمثلىن اإلاجمىُت التي جصوده بسد ِٗل م٘ـل ،و بالخِلُٜاث اإلاىخٌمت ُلى ُمله( .محمد ّ
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ميلود مراد

ّ
بن الٜاثم باالجـا ٤في خاحت بلى مِسٗت حمهىزه بدٛت ،لن جـىزاجه لهرا الجمهىز جازس في ٛسازاجه جإزحرا ال
ّ
ًم ً١الخٜلُل مً ػإهه ،و الطُما ما ًخِل ٝبداحاجه ؤلاجـالُت ،و الٜلاًا الخالُٗت ،التي جخ٘ ٝؤو ال جخ٘ٝ
مّ ج٢ىٍىه الى٘س ي و الاحخماعي.
و بهرا ٗةن زدود ِٗل الجمهىز للسطالت ؤلاجـالُت جخإزس بالـىزة التي لدًه ًُ الٜاثم بالجـا ،٤و بما ؤن
ّ
السطالت الجماهحرًت جبث بلى حمهىز واطّ ًخإل ٙمً ؤٗساد ٓحر مخجاوظحنُٗ ،جب ؤن ال حٔاًس الُٜم ألاطاطُت
ّ
لدي الجماهحر ،و ًٜخط ي ؤن ٌظدبِد مجها الِىاؿس التي ًخخل ٙخىلها اإلاخلٜىن و ؤن جسٟص ُلى الِىاؿس التي
ج٢ىن اطخجابتهم بشاءها مخٜازبت.
ّ
ّ
ٗالبد ؤن جدظم
و ل٢ي ًلمً الٜاثم بالجـا ٤هجاح زطالخه و ًدـل ُلى زد ِٗل مىاطب مً الجمهىز،
زطالخه بالترجِب و الىكىح و الخ١ساز و ُسق حىاهب اإلاىكىَ اإلاخخل٘ت و اطخخدام ؤلاطخماالث الِاهُ٘ت و
الِٜلُت ،بدظب هبُِت اإلاىكىَٗ ،لال ًُ مساُاة الؼسون الثالزت آلاجُت و هى ّ
ٌِد زطالخه:
 ؤن ُج ّ
ـمم السطالت بدُث ججرب اهدباه اإلاظخٜبل٠ ،ىن ؿُآتها جدىي ُلى مثحراث و جلمً اطخمساز
اهدباه اإلاخلٜي ،و حؼىٛه إلاخابِتها ،و اخخُاز الىٛذ اإلاىاطب لِسكها.
 ؤن حظخخدم ٗحها السمىش اإلاؼترٟت بحن اإلاسطل و اإلاظخٜبل ،بدُث ٌظخوُّ اإلاظخٜبل ّ
ٗ ٣جل ٣السمىش.
 ؤن جثحر السطالت في اإلاظخٜبل ػِىزا بداحخه بلى مىكىَ السطالت مً خالّ ٤
جلمً اإلاادة الخبرًت ما
ٌؼحر بلى شمً الىاِٛت ،و م٢اجها ،و جازٍخها ،و ؤطماء ؤبوالها .و وؿ ٙوٛاجّ الخدر مّ جدُُمها بما
ًاٟد الىٜان و الجىاهب التي اػخمل ُلحها الخدر ،و جٜدًم البُاهاث و ألازٛام ومىاٛؼت الخوىزاث
اإلاظخٜبلُت التي مً اإلاخى ّٛخدوثها هدُجت الخدر ( .الجميلي ،العاني)2102،
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إلاطار الخطبيقي
حدول رقم (ّ :)10
ًبين الخخصص العلمي للصخفيين في قىاة الشزوق إلاخباريت.
ال٘ئاث
الخ١ساز

اليظبت اإلائىٍت

الُِىت
اُالم واجـا٤
ُلىم اوظاهُت
ُلىم طُاطُت
ؤخسي جرٟس

13
2
3
3

%61.90
%9.52
%14.28
%14.28

اإلاجمىَ

21

%100

املصدر :مً اهجاس الباخث

ّ
ًبحن الجدو ٤زٛم ( )01الخخـف الِلمي لصخ٘ي ٛىاة الؼسو ٚؤلاخبازٍت خُث حؼحر الىخاثج ؤن مٌِم
ّ
الصخُ٘حن هم خسٍجي ُلىم اُالم واجـا ٤بيظبت  %61.90و ٛلت ٛلُلت ٜٗى جىدـس جخــاتهم في ُلىم
بوظاهُت بيظبت  %9.5باليظبت للِلىم الظُاطُت ٗهي جٜدز ب ٟ %14.2ما ًىحد بِم الصخُ٘حن الرًً لِع
لهم ُالٛت مولٜا بالصخاٗت خُث اهدزج جخـف بِلهم في الِلىم ؤلاطالمُت و البِم الاخس في ُلم
الاحخماَ و الاٛخـاد...
الخدليل:
ٌِىد ازج٘اَ وظبت الصخُ٘حن خاملي ػهادة ُلىم اُالم والاجـا ٤بلى ٠ىن هرا الخخـف وظبت الىجاح
ُٗه ٟبحرة ٟما ؤن آلب الٜىىاث الخل٘صٍىهُت حِوي ألاولىٍت لخسٍجي ُلىم الاُالم والاجـا ٤وآلبهم ػباب
ّ
ًخجهىن مباػسة الى البدث ًُ الِمل و مصاولت اإلاهىت ،ك ٙبلى ذل ٣الخىحه الخالي لإلدازاث الجصاثسٍت بةُواء
ألاولىٍت لهل الخخـف و ذوي الخبرة.
الجدول رقم (ّ )13
ًبين طبيعت املصادر املسخخدمت في إعداد اليشزاث إلاخباريت.
ال٘ئاث
الُِىت
مـادز زطمُت

الخ١ساز
19

%70.4

مـادز ٓحر زطمُت

08

%29.7

اإلاجمىَ

27

%100

املصدر :مً اهجاس الباخث
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اليظبت اإلائىٍت

ميلود مراد

مً خال ٤الجدو ٤ؤُاله هالخٍ ؤن مٌِم ؤٗساد ّ
الُِىت ٌِخمدون ُلى اإلاـادز السطمُت ؤزىاء ُملُت اطخٜاءهم

لألخباز و ذل ٣بيظبت  ، %70.4باإلاٜابل ٌِخمد  %29.7مً ؤٗساد ّ
الُِىت ُلى اإلاـادز الٔحر زطمُت و هي وظبت
كئُلت مٜازهت بظابٜتها.
الخدليل:
بن بُخماد ؤٓلبُت الصخُ٘حن ُلى اإلاـادز السطمُتٌِ ،ىد ل٢ىن وطاثل ؤلاُالم حِخمد بؼ٢ل ٟبحر ُلى هرا
ً
الىىَ مً اإلاـادز مً ؤحل جصوٍدها بما جدخاحه مً اإلاىاد الاُالمُه التي جيؼسها ،هٌسا إلاا حؼ٢له اإلاـادز
السطمُت مً ؤهمُت في حؼُ١ل اإلاادة ؤلاخبازٍت و ج١ظب الىطُلت ؤلاُالمُت مـداُٛت وجبني زٜت ؤٟثر مّ ّ
اإلاخلٜي
هرا مً حهت .و مً حهت ؤخسي ُلى الِاملحن في هرا اإلاجاّ ٤
جدسي الدٛت واإلاـداُٛت ٛبل وؼس ألاخباز ،خُث
جُ ّٜلى ُاج ٝالصخُ٘حن مظاولُت اإلادخىي و مـداُٛخه .و جبرش ؤهمُت هرا الىىَ مً اإلاـادز لدي
الصخُ٘حن في ٠ىجها جدُذ جباد ٤آلا اء و ألاٗ٢از مً خال ٤اإلاىاٛؼاث بحن ؤهل ؤلاخخـاؾٟ ،ما ّ
ؤن اإلاـادز
ز
ّ
ّ
السطمُت ّ
جٜدم مِلىماث ال جىٗسها مـادز مِلىماث ؤخسي ،لرلٗ ٣ةن اٟخما ٤خـاثـها كسوزي لبىاء
اإلاـداُٛت في اإلااطظت ؤلاُالمُت .و ُادة ما ً٘لل الاُخماد ُلى اإلاـادز السطمُت (بؼٜحها الخُت و ٓحر الخُت
(٠البُاهاث و الخٜازٍس السطمُت و الاٛخباض مً هره اإلاـادز ،و مً ّ
زم بُواء الىٌسة السطمُت لألخدار.
و اُخماد اٗساد الُِىت ُلى هرا اإلاـادز السطمُت في اطدُٜاء ؤخبازهمٌِ ،ني ٓلبت هسح السئي السطمُت
لألخدار ،و هي هىُُت اإلاـادز التي ًادي جصاًد الاُخماد ُلحها ،بلى جٜلُل ٗسؾ الخِددًت في اإلاـادز و في آلازاء التي
جوسخها اإلاادة الخبرًت ،و ٛد ً٘ظس اُخماد الصخُ٘حن في ٛىاة الؼسو ٚالاخبازٍت ُلى هرا الىىَ مً اإلاـادز
بالدزحت ألاولى بلى اخخال ٤ألاخباز الظُاطُت لـدازة جسجِب اإلاىكىُاث في هره الٜىاة ،و هي هىُُت مً ألاخباز
ُ
ٓالبا ما حظخٜى مً اإلاـادز السطمُت.
و ٓالبا ما جٜىم اإلاـادز السطمُت بةهخاج ألاخباز بوسٍٜت صخُ٘ت حُدة بدُث ال ًبر ٤الصخ٘ي حهدا في بُادة
ؿُآتها ،وٟثحرا ما ٌِخٜد الصخ٘ي ؤن الدٛت حِني الىٜل الصخُذ إلاا حاء في جـسٍداث ؤو جٜازٍس اإلاـادز
السطمُت ،بِىما ج٢ىن اإلاِلىماث الىازدة في جٜازٍسها ٓحر خُُٜٜت و ٓحر واُِٛت.
باإلاٜابل حِخمد وظبت كئُلت مً الصخُ٘حن ُلى اإلاـادز الٔحر زطمُت و هي وظبت كئُلت مٜازهت بظابٜتها ،و
ًسحّ هرا الخباًً بلى مجمىُت مً ألاطباب مً بُجها لجىء الصخُ٘حن بلى هرا الىىَ مً اإلاـادز في خالت ُدم
وحىد مـادز ؤخسي جاٟد الىاِٛت ؤو الخبر اإلاساد بُداده ؤو في خالت وحىد ٓمىق و البدث ًُ ج٘ظحر جدلُل
و ج٘اؿُل ّؤد ،ٚلرلٗ ٣ةن ؤلاُخماد اإلاـادز الٔحر زطمُت ّ
حِد ٓواء و ّ
م١مل و داُم مباػس لألخباز و اإلاِلىماث
التي ً١خبها الصخ٘ي.
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الجدول رقم (ّ )12
ًبين جزجيب مصادر الخصىل على املعلىمت خسب ألاَميت لدي املبدىثين.
الُِىت
الىشازاث و الهُئاث ؤلاذاُت و الخل٘صٍىن
الخ١ساز

اليظبت
اإلائىٍت

الخ١ساز

اليظبت
اإلائىٍت

ؤلاهترهذ
الخ١ساز

اليظبت
اإلائىٍت

الجمهىز

و٠االث ألاهباء
الخ١ساز

اليظبت
اإلائىٍت

الخ١ساز اليظبت
اإلائىٍت

ؤخسي (ٓحر مىِٛت)
الخ١ساز

اليظبت
اإلائىٍت

الترجِب.
1

12

%60

1

%5

2

%10

4

%20

1

%5

2

2

%10

2

%10

6

%30

8

%40

2

%10

3

1

%5

9

%45

5

%25

2

%10

3

%15

4

3

%15

4

%20

5

%25

3

%15

5

%25

5

2

%10

4

%20

2

%10

3

%15

9

%45

اإلاجمىَ

20

%100

20

%100

20

%100

20

%100

20

%100

04

20
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الُِىت اإلابدىزت ٌِخمدون و بيظبت ٟبحرة ّ
هالخٍ مً خال ٤اطخٜساء الجدو ٤ؤُاله ؤن ؤٗساد ّ
ب
ٛدزث
ُ %60لى الىشازاث و الهُئاث ٟمـدز زثِس ي للخـىُ ٤لى الخبر ،جلحها في اإلاسجبت الثاهُت ؤلاذاُت و الخل٘صٍىن و
الجمهىز بيظبت ٟ %45مـدز لخدـُل اإلاِلىماث ،و اخخلذ و٠االث ألاهباء اإلاسجبت الثالثت ٟمـدز لألخباز
بيظبت  .%40وفي اإلاسجبت ألاخحرة ًإحي ؤلاهترهذ بيظبت  25%و هي وظبت كئُلت هىُا ما مٜازهت باإلاـادز ألاخسي.
الخدليل:
ّ
جـدزث الىشازاث و الهُئاث السطمُت اإلاسجبت ألاولى ٟمـدز للمِلىماث ،هدُجت مجمىُت مً ألاطباب والتي
ّ
جخمثل في السٓبت في الخـىُ ٤لى الظب ٝالصخ٘ي ،خاؿت في ًل اإلاىاٗظت ال١بحرة التي ٌؼهدها ال٘لاء
ؤلاُالمي بالجصاثس ؤو ما ٌِسٖ بااله٘خاح ؤلاُالمي ،و ما ّمحزه مً جدٗ ٝهاثل للمِلىماث و جىىَ مـادز اإلاِلىمت.
ً
ٟما اجها حِخبر مً اإلاـادز السطمُت خُث حظاهم مً حهت في ٗخذ آٗا ٚاإلاِلىمت الٔاثبت ،و ؤخُاها اإلأُبت
بالِمد و مً حهت اخسي الىشازاث و اإلااطظاث الخ٢ىمُت طخ٢ىن بدوزها في مإمً مً اخخال ٚألاخباز ؤو ُدم
ؤخر وحهت هٌس الجهت اإلاِىُت ،هاإلاا هىا ٞمـدز ًاٟد ؤو ًى٘ي ؤي مِلىمت ًدىاولها ؤلاُالم .و بالخالي اًـا٤
اإلاِلىمت الصخُدت للمجخمّ و جصوٍده بما ًسٍده مً اإلاِلىماث والخ٘اي ُلى مـداُٛت ألاخباز التي ًخولب
جدُٜٜها وجإُٟدها حهىدا ٟبحرة ومصٍدا مً الىٛذ.
جلحها ؤلاذاُت و الخل٘صٍىن و الجمهىز في اإلاسجبت الثاهُت ،خُث حِخبر ؤلاذاُاث و الخل٘صٍىن مـدزا هاما مً
مـادز ألاهباء التي ٌِخمد ُلحها الصخُ٘ىن في ؤلاُداد لألخباز ،خاؿت في جل ٣الدو ٤التي جخلّ ٗحها ؤلاذاُت
لػساٖ الخ٢ىمت و طُوستها خُث حِبر ؤلاذاُت ًُ الاججاهاث السطمُت للدولتٟ ،ما جمخل ٣ؤلاذاُت

244

%20

%100

ميلود مراد

والخل٘صٍىن الٜدزة ُلى حٔوُت ألاخدار و الىٛاجّ في خُجها دون جإحُل و ال جإخحر ،لخِسق في مؼاهد مخ٢املت و
جٜدم ما ًددر في حمُّ بٜاَ الِالمٟ ،ما ّ
خُت ،و ّ
ّ
ٌِد الخل٘صٍىن ٟجهاش بخبازي مً ؤٛسب وطاثل ؤلاُالم
حمُِها في ؤلاجـا ٤اإلاىاحهي ،لىحىد الـىزة اإلاخدسٟت و هٜلها لألخدار ٗىز وٛىُها .ولهرا ٌِخمد الصخُ٘ىن
ُلى ؤلاذاُت و الخل٘صٍىن ٟمـدز للمِلىمت هٌسا ّ
للخحز ال١بحر الري جىلُه هاجان الىطُلخان لألخباز .مً حهت
زاهُت ٌِخمد الصخُ٘ىن ُلى الجمهىز ٟمـدز لألخباز ُلى ؤطاض اجهم ًيخمىن الى مجخمّ واخد و جد١مهم
ُٛم واخدة و ُاداث واخدة ...و بالخالي ٗالصخ٘ي ً٢ىن ؤٛسب مً الجمهىز بد١م اإلاِاٌؼت الداثمت له و
الِالٛاث التي جسبوه به و بالخالي ًدـل ُلى اإلاِلىمت بظهىلت.
و اخخلذ و٠االث ألاهباء اإلاسجبت الثالثت ،خُث جمثل و٠االث ألاهباء مـدزا مهما زثِظُا لألخباز كمً مظاز
الِملُت ؤلاُالمُتٗ .لٜد ّ
جبىؤث هره اإلااطظاث مسٟص الـدازة في الخِامل مّ ألاخدار ومخابِتها وحٔوُت
مجسٍاتها ُبر ػب٢اتها و مساطلحها في مخخل ٙالبلدان واإلاىاه ٝالظاخىت مً الِالمّ .
حِد اإلاـدز السثِس ي لخباز
الخل٘صٍىن ،خُث جٜىم بتزوٍده بالخباز مً خال ٤ؤحهصة الخدمت ؤلاخبازٍت اإلاخوىزة ُبر ألاٛماز الـىاُُت ،و
ٛد اطخدىذث هره الى٠االث و خاؿت ال١بحرة مجها ذاث الـ٘ت الِاإلاُت خحزا واطِا ومازسا في هرا اإلاُدان ،و
بالخالي هُمىتها ُلى مجسي جدٗ ٝألاخبازٟ ..ما ّ
ؤن لها دوز في بزساء اإلاادة ؤلاخبازٍت في وؼساث ألاخباز في الخل٘صٍىن
دون ٓحره مً وطاثل ؤلاُالم ألاخسي خُث جٜدم حٔوُت واطِت لألخدار اإلاهمت و في جدٗ ٝاإلاىاد ؤلاخبازٍت
اإلاـىزةٗ ،هي آلان ؤؿبدذ مـدزا هاما مً مـادز ألاخباز اإلاـىزة ُبر ألاٛماز الـىاُُت بالدزحت ألاولى
ٗمدواث الخل٘صٍىن حِخمد ُلى مٌِم اإلاىاد الُ٘لمُت ؤلاخبازٍت مً ٛبل هره الى٠االث.
ٟما ؤن و٠االث ألاهباء لها الٜدزة ُلى الىؿى ٤الى مىاه ٝو ب ّٜحٔساُٗت حعجص وطاثل الاُالم الاخسي ًُ
الىؿى ٤الحها بظبب الاحهصة اإلاظخخدمت في هٜل الخبر و بثه ،و ٌِخمد الصخُ٘ىن ُلحها في اٛخباض الاخباز و
اإلاِلىماث و هي بمثابت ا ّ
إلامىن السثِس ي باإلاادة الاخبازٍت ُلى اخخالٖ اهىاُها واػ٢الهاٟ ،ما ان و٠االث الاهباء هي
مـىّ الاخباز في الِالم حظخخدمها الدو٠ ٤اٗت.
و في اإلاسجبت ألاخحرة ًإحي ؤلاهترهذ بيظبت كئُلت هىُا ما مٜازهت باإلاـادز ألاخسي ،و ؤلاهترهذ باليظبت لبِم
ً
الصخُ٘حن ٌِخبر مـدزا مهما مً مـادز اإلاِلىماث ختى ؤؿبذ وحىده لل١ثحر ٌِخبر مً ألاطاطُاث و لِع
ال١مالُاث و ذل ٣إلاا جخمحز به مً طهىلت الاجـا ٤باآلخسًٍ بوس ٚو وطاثل مخخل٘ت ومخِددة و ٟرل ٣بما
ج١خجزه مً مـادز مِلىماث هاثلت و مخىىُت في ػتى اإلاجاالثٟ .ما ٌظخوُّ الصخُ٘ىن ؤلاطخ٘ادة مً ؤلاهترهذ
ّ
ّ
مظخجداتها بؼ٢ل آوي و ُاحلٓ .حر ؤهه ًبٜى
٠ىهه وطُلت اجـا ٤طسَِت وطهله للخـىُ ٤لى مخخل ٙألاخباز
ّ
مِسق لدؼىٍه مِلىماجه مً خال ٤جصٍُ ٙالخٜاث ٝوحُٔحرها و ُدم وحىد مـدز واضح للخبر ،لرلً ٣بٜى
ؤلاُخماد ُلُه مً هسٖ ؤٗساد ّ
الُِىت هادزا و في خاالث اطخثىاثُت ٜٗى.
ّ
بكاٗت بلى مـادز ؤخسي ؤكاٗها ؤٗساد ّ
الُِىت و اإلاخمثلت في ُالٛاث خاؿت داخل و خازج الىهً مـادز
شخـُت ؤو خاؿت ،الىٜاباث و اإلاىٌماث الٔحر خ٢ىمُت و هرا ما ًدُ ٤لى الخىىَ في حمّ مـادز اإلاادة
ؤلاخبازٍت مً هسٖ صخ٘يي الؼسو.ٚ
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حدول رقم (ّ )10
ًبين طزيقت الخعامل مع املعلىماث بعد الخصىل عليها مً املصدر.
ال٘ئاث

اليظبت اإلائىٍت

الخ١ساز

الُِىت
جداو ٤الخإٟد مً مـداُٛتها

20

%100

ّ
جولّ ُلحها و ٜٗى

0

%0

جبني ُلحها مىكىُ ٣مباػسة

0

%0

اإلاجمىَ

20

%100

املصدر :مً اهجاس الباخث

ّ
ًىضح الجدو ٤ؤُاله هسٍٜت حِامل الصخ٘ي مّ اإلاِلىماث بِد الخـىُ ٤لحها مً اإلاـدز ،خُث ؤحمّ ٠ل
ؤٗساد ّ
الُِىت و بدون اطخثىاء و بيظبت ُ %100لى الخإٟد مً مـداُٛت اإلاِلىمت بِد الخـىُ ٤لحها و ٛبل ّبثها.
الخدليل:
جلِب اإلاـداُٛت دوزا هاما في اطخخداماث وطاثل ؤلاُالم ،لن اإلاؼاهد ًمُل بلى ؤلاُخماد ُلى وطُلت ًجد
ؤجها جىٗس له اإلاِسٗت و اإلاِلىماث ألاٟثر دٛت ،و حِخبر اإلاىكىُُت و اإلاـداُٛت في الاخباز ُىاؿس هامت في بىاء
الخبر ،و بالخالي كمان اطخٜواب اإلاؼاهدًً الرًً ٌظِىن بلى للخـىُ ٤لى مِلىماث مىزىٗ ٚحها و بالخالي
ّ
الٜـت و
مخابِت الىطُلت الجدًسة بالثٜت ،لجها طىٖ جىٗس لهم اإلاِلىماث الصخُدت و ألاخباز و حمُّ حىاهب
ّ
آلازاء ال٢اُٗت ،بالكاٗت بلى مِلىماث ُمُٜت و م٘ـلت.
ّ
ّ
ًخدسي الصخُ٘ىن الدٛت و اإلاـداُٛت ؤزىاء البدث ًُ اإلاِلىماث و اهخٜاء ألاخباز ٛبل ّبثها
لهره ألاطباب
لجمهىز اإلاؼاهدًً مً ؤحل ٟظب زٜتهم و الخ٘اي ُلى اإلاخابِت الداثمت لهم.
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الجدول (ّ )10
ًبين أغزاض اللجىء املبدىثين إلى إخفاء صفت مصادرَم.
ال٘ئاث
الُِىت
بولب مً اإلاـدز

الخ١ساز

اليظبت اإلائىٍت

16

%45.7

لُٔاب مـدز مِسوٖ

3

%8.6

لخماًت اإلاـدز

10

%28.6

لخماًت ه٘ظ٣

0

%0

لخد ُٜٝالظب ٝالصخ٘ي

6

%17.4

اإلاجمىَ

35

%100

املصدر :مً اهجاس الباخث

مً خال ٤هرا الجدو ٤هالخٍ ؤن وظبت ألاخباز التي ًخم ٗحها اللجىء لخ٘اء اإلاـدز بولب مىه مً خال٤
جدلُل بحاباث اإلابدىزحن بٜىاة الؼسو ٚؤلاخبازٍت ،بلٔذ  ،%45.7جلحها ألاخباز التي ّ
ًخم ٗحها بخ٘اء اإلاـدز
بٔسق خماًت اإلاـدز ه٘ظه بيظبت ّ %28.6
،زم بٔسق جد ُٜٝالظب ٝالصخ٘ي بيظبت ، %17.4و في ألاخحر
لُٔاب مـدز مِسوٖ بمِد%8.6 ٤
الخدليل:
ًم ً١اطخيخاج ما ًلي :ازج٘اَ وظبت ألاخباز التي ّ
ًخم ٗحها بخ٘اء ٗحها ؿ٘ت اإلاـدز بولب مىه وهرا ٛد ً٢ىن
بظظبب خظاطُت اإلاِلىمت ؤو مخاوٖ مً زدة ِٗل ّ
اإلاخلٜي اججاه الخبر ،في خالت اًهاز اإلاـدز .و مً حهت
ؤخسي ٗةن ُدم ؤلاٗـاح ًُ اإلاـدز بولب مً اإلاـدز ه٘ظه ؤو لخماًخه ؤو لخد ُٜٝالصخ٘ي بةم٢اهه ؤن ًازس
ُلى مـداُٛت ألاخباز بالٜىاة لن مظإلت ؤلاطىاد بلى اإلاـدز ؤو جىزُ ٝاإلاِلىماث في ٓاًت مً ألاهمُت باليظبت
للصخُ٘حن ،و حِ ّد الٜاُدة الرهبُت لخماًت الٜىاة وججىب اإلاظاءلت الٜاهىهُت .و ُادة ما ًلجإ الصخُُ٘ىن بلى
بخ٘اء ؿ٘ت اإلاـدز في اإلاىكىُاث الظُاطُت ،وٛد ًسحّ ذل ٣بلى جإزحر بِم ألاخدار ،بالكاٗت للمىاكُّ التي
جدىاو ٤الٜلاًا ألامىُت ،بذ ُادة ما ج٢ىن ؿ٘ت اإلاـدز ّ
خُ٘ت ،و ذل ٣بما لدواعي طسٍت الخد ،ُٜٝؤو للسوزة
ُدم ال١ؼ ًُ ٙالىخاثج الطخ١ما ٤بحساءاث الخد.ُٜٝ
ٟما ًدُذ الخـىُ ٤لى اإلاِلىماث ٓحر اإلاِسوٗت ،و شٍادة الثٜت التي حصجّ اإلاـدز الخ٘ي لٜى٠ ٤ل ش يء
ً
ؤخُاها
بدسٍت ،بذ بن بخ٘اء اطم اإلاـدز و وًُ٘خه ًىٗس الساخت و الثٜت والخماًت للمـادز الخاث٘ت ،و ًادي
لإلطساَ في الخـىُ ٤لى اإلاِلىماث و الظب ٝالصخ٘ي.
و ٛد ٌِىد الظبب السثِع في لجىء الصخ٘ي بلى بخ٘اء ؿ٘ت اإلاـادز ،بلى ؿِىبت الخـىُ ٤لى اإلاِلىماث مً
مـادزها السطمُت ،ؤو بولب مً هره ألاخحرة ُلى كسوزة ُدم ؤلاٗـاح ًُ اطمها مٜابل جصوٍد الصخُ٘حن
باإلاِلىماث ٟ.ما حؼ٢ل ُملُت ججهُل اإلاـادز مى٘را لإلٗالث مً الٜاهىنُٗ ،ما بذا جلمً الخبر ٛرٗا ؤو طبا ؤو
اهتها٠ا لخ ٝالخـىؿُتٗ ،ما دام مً ًدىاوله الخبر ٓحر مِسوٖ بؼ٢ل ماٟد ٗةن بلصام الٜىاة باخترام خ ٝالسد ال
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ً٢ىن بدوزه ملصماٗ ،لال ًُ طبب آخس و هى ؤن ٌِمد الصخُ٘ىن بلى وؼس بِم ألاخباز و بخ٘اء مـادزهم
بهدٖ جد ُٜٝؤلازازة و الظب ٝالصخ٘ي و مً زم شٍادة اإلاخابِت
الجدول رقم (ّ )10
ًبين مدي إعخماد املبدىثين على شبكت إلاهترهذ في الخصىل على املعلىمت.
الخ١ساز

اليظبت اإلائىٍت

ال٘ئاث

الُِىت
بلى خد ٟبحر

4

%30.7

هادزا

9

%69.2

ال ؤُخمد بهالٛا

0

%0

13

%100

اإلاجمىَ

املصدر :مً اهجاس الباخث

ًبحن الجدو ٤ؤُاله مدي بُخماد اإلابدىزحن ُلى ػب١ت ؤلاهترهذ في الخـىُ ٤لى اإلاِلىمت ،خُث ّ
ّ
اٟد ألآلبُت
ّ
اإلاخبُٜت مً
بيظبت ُ %69.2لى هدزة اطخخدام ؤلاهترهذ في الخـىُ ٤لى اإلاِلىمت ،و ّاما  %30.7و هي اليظبت
مجمىَ الصخُ٘حن اإلابدىزحن خُث ؤبدوا اُخمادهم بلى خد ٟبحر ُلى ػب١ت ؤلاهترهذ ٟمـدز للمِلىمت.
الخدليل:
مً خال ٤جدلُل هخاثج هرا الجدوّ ٤
ًخطح ما ًلي :ؤٓلبُت الصخُ٘حن الرًً ؤحمِىا ُلى ؤجهم هادزا ما
ّ
ٌظخخدمىن ػب١ت ؤلاهترهذ في الخـىُ ٤لى اإلاِلىماثً ،سحِىن ؤطباب ذل ٣بلى وحىد مـادز ؤخسي ؤٟثر دٛت
ّ
الخظاطت مجهاٟ ،ما ؤن
و مـداُٛت ،بكاٗت بلى بِم ألاخباز التي حظخىحب الخإٟد مً مـدزها و خاؿت
ّ
ػب١ت ؤلاهترهذ ؤخُاها جلّ ؤخبازا مجهىلت اإلاـدز و هى ما حهدد مـداُٛخه الٜىاة في خد ذاتها في خالت
ؤلاُخماد ُلُه و ًم ً١ؤن ًادي بلى ٜٗدان ّ
الثٜت بحن الٜىاة و ّ
مخدبِحها في خالت ُٓاب مـدز مىزى ٚوالخاحت
لىحىد ج٘ظحراث خى ٤اإلاِلىماث اإلايؼىزة.
ؤما الصخُ٘ىن الرًً ٌِخمدون ُلى ػب١ت ؤلاهترهذ ٗحرحِىن ذل ٣بلى اُخباز ّؤجها ٟخٜىُت خٜٜذ زىزة وهٜلت
ٟبحرة في ُالم الاجـاالثٟ ،ما ًدخىي ُلى ٟم هاثل مً مـادز اإلاِلىماث التي ٌظخٜي مجها الصخُ٘ىن
مِلىماتهم و خاؿت اإلاىا ّٛؤلاخبازٍت ،و اإلاىخدًاث و طاخاث الخىاز ...و ًدُذ اإلاِلىماث التي ٌظخوُّ ؤن ًىٗسها
في ؤٟثر مً مى ّٛو ج٢ىن في مخىاوً ٤د الصخ٘ي مً خُث طهىلت و طسُت الىؿى ٤بلحها في اي وٛذ و في ؤي
م٢ان.
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حدول رقم (ّ )10
ًبين دوافع اسدبعاد بعض ألاخبار مً اليشزة إلاخباريت بالقىاة.
ال٘ئاث
الُِىت

الخ١ساز

اليظبت اإلائىٍت

الظُاطت ؤلاُالمُت للٜىاة

11

%39.2

طُاطت الدولت

10

%35.7

اهخماماث الجمهىز

7
28

%25.1
%100

اإلاجمىَ

املصدر :مً اهجاس الباخث

ّ
ًىضح الجدو ٤ؤُاله ؤطباب بطدبِاد ُسق بِم ألاخباز خال ٤اليؼساث ؤلاخبازٍت بٜىاة الؼسو ٚؤلاخبازٍت،
ّ
خُث مثلذ وظبت  %39.2باليظبت للمبدىزحن الرًً ًسحِىن ؤطباب بطدبِاد بِم ألاخباز بلى الظُاطت
ؤلاُالمُت للٜىاة ،جلحها  %35.7باليظبت للرًً ؤزحِىا ؤطباب ذل ٣بلى طُاطت الدولت ،و ؤخحرا  %25.1باليظبت
ّ
لألطباب اإلاخِلٜت باهخماماث الجمهىز.
الخدليل:
ّ
ّ
بن اطدبِاد خبر ؤو ُدم بثه في اليؼساث ؤلاخبازٍت بٜىاة الؼسو ٚؤلاخبازٍتٌِ ،ىد بالدزحت ألاولى خظب
الصخُ٘حن الِاملحن بها ،بلى ازجباههم بالظُاطت الاُالمُت للٜىاة ،ؤي ؤجهم اإلاىاد ؤلاخبازٍت التي ًخم بُدادها
جخلّ لخُُٜم ٛبل ّبثها في الىطُلت ؤلاُالمُت ،بما في ذل ٣ألاخبازٗ ،هي ػسن مً ػسون وؼس الخبر ؤو ؤطاض
مً ؤطع جٜىٍمه ،و جإحي في مٜدمت الاُخبازاث التي جخد١م في اهخٜاء ألاخباز و ؤطالُب مِالجتها ؤو جددًدها
للخبر اإلاهم ؤو الٔحر مهم و الخبر الري ج٢ىن له ألاولىٍت و الخبر الري ًيبغي ججاهله ،ختى لى حِازكذ طُاطت
اإلااطظت ؤلاُالمُت مّ طُاطت الصخُ٘حن الِاملحن بها٘ٗ ،ي ألاخحر طُاطت اإلااطظت هي التي جوب ٝفي الِادة
ُلى السٓم مً جٌاهسها باإلاىكىُُت في اخخُاز ألاخباز .وهىا ٞالِدًد مً ألاطباب التي ججِل الصخ٘ي ٌِد٤
ًُ الُٜام بإُماٗ ٤حها اهدساٖ ًُ طُاطت اإلااطظت ؤلاُالمُت و في ّ
مٜدمتها ال٘ـل مً الِمل.
ّ
زم ًإحي الِامل اإلاسجبى بظُاطت الدولت و ٌِخبر مً ؤهم ألاطباب التي جازس ُلى هىُُت ألاخباز التي حِسق ؤو
ًّخم خرٗها مً بحن ألاخباز ا ّ
إلاِدة لليؼساث ؤلاخبازٍت ،خاؿت بذا ٠ان الخدر الري ٌِسكه الخبر ًدمل
مِلىماث ؤو بُاهاث ّ
جمع مـالح الدولت (طىاء ٠اهذ هره اإلاـالح طُاطت ؤو بٛخـادًت ؤو بحخماُُت)...

و ؤخحرا ًإحي ُامل الجمهىز و اهخماماجه في اإلاسجبت الثالثت ،ذل ٣ؤن الصخ٘ي ّ
مُٜد بالُٜم و الِاداث والخٜالُد
التي حؼ٢ل كٔىها مجخمُِت في جإدًت ُمله ؤلاخبازيٗ ،خازس ُلى هىُُت الخٜاث ٝو الىٛاجّ التي مً خٝ
ّ
ًلوسه ،بدظب ما ًساه ،بلى حجب ؤخباز ومِلىماث مُِىت ،و
اإلاجخمّ ؤو الجمهىز ان ً٢ىن ُلى ُلم بها ،مما
ُدم جٜدًم حٔوُت بخبازٍت ٠املت لألخدار التي ج ّٜخىله بخظاطا مىه باإلاظاولُت للخ٘اي ُلى الُٜم
الاحخماُُت ،و لرلٟ ٣ثحرا ما ًلحي بالظب ٝالصخ٘ي خىٗا مً آلازاز الاحخماُُت التي ٛد جترجب ُلى وؼسها و
التي زبما حؼ٢ل ُامل تهدًد للُٜم الاحخماُُت.
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ٟما ّ
ؤن الصخ٘ي ٌظعى في اخخُازه للمادة ؤو السطالت التي طِخم جٜدًمها بلى ؤن ج٢ىن هادٗت لخِصٍص وجدُُم
الُٜم و اإلابادت و الخٜالُد الظاثدةٗ ،حهمل ما ًخٜاهّ ٗحها مّ ُٛم اإلاجخمّ و ٌِوي ألاولىٍت إلاا ٛد ًدٌى بخإًُد
الىاض وبعجابهم.
الجدول رقم (ّ )10
ًبين جزجيب العىاصز الىاحب جىفزَا في الخبر ليكىن صالخا ّ
للبث.
ّ
الجدة

الُِىت

ؤلازازة و الدؼىٍٝ

آلاهُت

ألاهمُت

ؤلاه٘ساد

الٔسابت و الوساٗت

ؤخسي (ٓحر
مىِٛت)

الخكزار اليسبت الخكزار اليسبت الخكزار اليسبت الخكزار اليسبت الخكزار اليسبت الخكزار اليسبت الخكزار اليسبت
املئىيت
املئىيت
املئىيت
املئىيت
املئىيت
املئىيت
املئىيت
الترجِب.

1

6

%30

7

%35

0

0

0

0

7

%35

0

0

2

6

%30

5

%25

3

%15

3

%15

2

%15

1

%5

3

3

%15

3

%15

4

%20

4

%20

5

%25

2

%15

4

3

%15

2

%15

5

%25

6

%30

1

%5

3

%15

5

2

%15

3

%15

6

%30

5

%25

2

%15

2

%15

6

0

0

0

0

2

%15

2

%15

3

%15

12

%60

اإلاجمىَ

20

%100

20

%100

20

%100

20

%100

20

%100

20

100
%

املصدر :مً اهجاس الباخث

ً١ؼ ٙج٘سَٕ بحاباث اإلابدىزحن مً خال ٤الجدو ٤ألاُاله و الري ّ
ًبحن جسجِب الِىاؿس الىاحب جىٗسها في
الخبر لُ٢ىن ؿالخا ّ
للبث ،ؤن ُٛمت ألاهمُت و آلاهُت جـدزث مـ٘ىٗت الُٜم الخبرًت بيظبت  %35وحاءث ُٛمت
ّ
الجدة في اإلاسجبت الثاهُت بيظبت  %30و جٜاطمذ ُٛمخا ؤلاه٘ساد و ؤلازازة و الدؼىٍ ٝاإلاسجبت الثالثت بيظبت ،%20
ّ
ّؤما اإلاسجبت السابِت و ألاخحرة ِٗادث بلى ُٛمت الوساٗت و الٔسابت و التي مثلتها وظبت .%15
الخدليل:
و ّ
مما طبً ٝم ً١اطخيخاج ماًلي:
ّ
ألاهمُت ،و حِني هره الُٜمت ؤن ًىوىي الخبر ُلى ؤهمُت
شٍادة اهخمام صخ٘يي ٛىاة الؼسو ٚؤلاخبازٍت بِىـس
باليظبت لجمهىز الىطُلت ؤلاُالمُت ،و هره ألاهمُت ٛد ج٢ىن ُامت باليظبت للجمهىز...ؤو خاؿت باليظبت ل٘ئت
ّ
مُِىت مً حمهىز الىطُلت ،و جخـُٛ ٙمت ألاهمُت بوابِها الاحخماعي ،و حِخبر ؤطاض اهخٜاء خبر واطدبِاد آخس
ّ
ألاهمُت ُٜٟمت بخبازٍت جمخلٛ ٣دزا ٟبحرا مً الخمحز ًُ الُٜم ألاخسي.
ذل ٣ؤن
و ؤبسش ما ًمحزها هى ؤجها جدمل في ملمىجها مِنى حادا ،خُث ٠لما شادث الُٜمت ؤلاخبازٍت لخادر مً
الخىادر شاد بهخمام الىاض به و مً ّ
زم شادث ؤهمُخه ،خُث جبدؤ اليؼسة ؤلاخبازٍت الخل٘صٍىهُت بإهم خبر طىاء
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٠ان داخلُا ؤو خازحُا ،و ٛد ً٢ىن هرا الخبر خدزا م٘ـال ؤو خبرا ٛـحرا ،و ٛد ً٢ىن الخبر ذا هابّ طُاس ي ؤو
زٍاض ي ؤو بٛخـادي ؤو بحخماعي.
بكاٗت بلى آلاهُت في جٜدًم اإلاِلىماث ًُ الىاِٛت و في ؤطسَ وٛذ مم٘ٗ ،ً١ي هرا اإلاجا٢ً ٤ىن الخبر ؤطسَ
الظلّ جل٘ا ،بذ ًيخٌس مؼاهدو الخل٘صٍىن ألاخباز الجدًدة ؤو مِسٗت ؤخدار خبر ،و ال طُما في ؤوٛاث ألاشماث
التي ًسٓبىن بخدبّ آخس جوىزاتها .و برلٗ ٣ةن هره الُٜمت حِني ؤن دوز الخبر خى ٤خدر زاهً ،و آوي ،و ؤن
ًٜدم وٛاجّ و مِلىماث حدًدة ُىه .و ٛد طاهمذ ج١ىىلىحُا ؤلاجـا ٤الخدًثت واإلاىاٗظت بحن وطاثل ؤلاُالم
لإله٘ساد بيؼس ألاخباز ٗىز وٛىُها في بُالء ُٛمت آلاهُتٗ ،بالكاٗت بلى و٠االث ألاهباء الِاإلاُت التي ّ
جصود وطاثل
ؤلاُالم اإلاؼترٟت ٗحها بالجدًد مً ألاخباز ٗىز خدوثهاٜٗ ،د دخلذ اإلاجا ٤وطاثل ؤخسي جمد وطاثل ؤلاُالم
ّ
بالخباز لِع ٗىز وٛىُها ٜٗى و بهما ؤزىاء خدوثها ؤًلا.
ّؤما باليظبت ّ
للجدة التي حاءث في اإلاسجبت الثاهُت مً هاخُت ؤلاهخمام بها مً هسٖ الصخُ٘حنٗ ،هي جدّٗ
ّ
الخـسٖ ُلى ما طىٖ
الىطُلت ؤلاُالمُت بلى ججاوش اهخٌاز وٛىَ ألاخدار و جٜدًم مِلىماث ُجها بلى اإلابادزة و
ًددر و ذل ًُ ٣هسٍ ٝؤلاطخيخاج و ؤلاطخٜساء لألخدار الجازٍت.
ّ
ٛلت اهخمام الصخُ٘حن في الؼسو ٚؤلاخبازٍت بِىاؿس ؤلاه٘ساد و ؤلازازة و الدؼىٍ ،ٝزٓم ما لهم مً ُٛمت في
ّ
اإلاؼى ٚو اإلاثحر هى الخبر الري ًدّٗ باإلاؼاهد الى مخابِت ج٘اؿُله
جد ُٜٝالظب ٝالصخ٘ي ،خُث ؤن الخبر
للىٛىٖ ُلى جوىزه و ج١ظب الخبر حاذبُت ػدًدة بلى ل٘ذ اهدباه اإلاخلٜي ،و جىٌىي ؤخبازها ُلى ٛدز ٓحر ٛلُل
مً ججظُد الخدر و جطخُمه و ؤلاهخمام بةبساش ٠ل ُىاؿسه مً الترٟحز ُلى الجىاهب الدزامُت ُٗه .ولرل٣
ٗةجها جخِل ٝبإخباز الجيع و اإلاا ٤و الِى ٙو الجساثم و ال٘لاثذ الظُاطُت وؤلاٛخـادًت وؤلاحخماُُت.
ٗلال ًُ ُدم اهخمام صخ٘يي الؼسو ٚبٜظم ألاخباز بِىـسي الٔسابت و الوساٗت بؼ٢ل ٟبحر ،زٓم اجهما
مً ؤهم ُىاؿس الدؼىٍ ٝؤلاخبازيٗ ،الخبر الٔسٍب اإلادهؽ الري ال ًم ً١خدوزه و ل١ىه ٌظخدىذ ُلى اهخمام
حمهىز ألاخباز بؼ٢ل ٌظدثحر دهؼتهم و اهخمامهم ،و جٜاض هره الُٜمت التي ّ
ًخم ُلى ؤطاطها ج٘لُل وؼس خبر
ُلى خبر آخس بمدي خسوج الخبر ًُ اإلاإلىٖ الري اُخاده الىاض .و ٌِخمد ُلُه بِم الخاالث بالىٌس بلى
هبُِت ألاخباز التي جدىاولها اليؼسة ؤلاخبازٍت.
ٟما ؤكاٖ الصخُ٘ىن ُىـس اإلاـداُٛت الرًً اُخبروه مً ؤهم ُىاؿس حاهصٍت الخبر و مً بحن ؤهم الُٜم
ّ
التي ًجب ؤن ًخىٗس ُلحها الخبر ،ذل ٣ؤن الصخ٘ي ال ًم١ىه اه٢از كسوزة جىٗس اإلاـداُٛت في الىطُلت
ؤلاُالمُت لىٜل ؤخبازها ،و بالخالي الىؿى ٤بلى مـدز الخبر ألاُٟد والخـىُ ٤لُه بإد ٚج٘اؿُله و مً
الجهاث ألاٟثر ٛسبا مً ًيبىَ الخدر '' مدل الخبر'' و مىه حسجُل الظب ٝالصخ٘ي في ّ
ًل جىاٗع وطاثل
ؤلاُالم ُٗما بُجها.
ٟما ّ
ؤن الخبر الصخُذ هى الري ًـىّ مـداُٛت الىطُلت ؤلاُالمُت بحن حمهىزهاٗ .اإلاخلٜي ًخِامل مّ
وطُلخه إلاِسٗت ما و ّٛبالِ٘ل مً ؤخدار و وٛاجّٗ .ةذا اهخ٘ذ هره ؤلام٢اهُت لم ٌِد هىاّ ٞ
مبرز للخِامل مّ
الىطُلت ؤؿالٗ .الخبر الصخُذ هى مبرز وحىد ؤي وطُلت بُالم حادة جدز ٞمظاولُتها ب اء حمهىزهاٟ .م ّ
ؤن
ش
ّ
الخبر ُىدما ًراَ ؤو ًبث ًـبذ مل٢ا للجمهىز ،ل١ىه ٛبل ذل٢ً ٣ىن للىطُلت ؤلاُالمُت التي جددد ؤلاهاز الري
ّ
طخٜدمه ُٗه.
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الجدول رقم (ّ )10
ًبين اَم القيم الخبرًت الىاحب جىاحدَا اثىاء اعداد أخبار اليشزاث.
الاهمُت

الُِىت

الطخامت

الٜسب

الخىُٛذ

الـساَ

الخ١ساز اليظبت
اإلائىٍت
%0
0

الخ١ساز اليظبت
اإلائىٍت
%0
0

الخ١ساز اليظبت
اإلائىٍت
%20
4

الخ١ساز اليظبت
اإلائىٍت
%0
0

الترجِب.

الخ١ساز

1

16

اليظبت
اإلائىٍت
%80

2

3

%15

0

3

1

%5

3

%15

4

0

%0

8

%40

3

5

0

%0

4

%20

4

%20

6

0

%0

5

%25

1
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1
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20

%100

20

%100

20

%100

20

الاهخماماث
الاوظاهُت
الخ١ساز

اليظبت
اإلائىٍت
%0

%0

4

%20

10

%50

0

%0

3

%15

8

%40

1

%5

4

%20

3

%15

%15

2

%10

5
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2

%10

2

%10

4

%20

6

%30
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7

%35

6

%30
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20
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0

املصدر :مً اهجاس الباخث

ّ
ًبحن الجدو ٤ؤُاله ّؤهم الُٜم الخبرًت الىاحب جىاحدها ازىاء اُداد ألاخباز مً هسٖ الصخُ٘حن في ٛىاة
ّ
ّ
ألاهمُت في ؿدازة الترجِب بيظبت  %80و اخخلذ ُٛمت الخىُٛذ اإلاسجبت
الؼسو ٚؤلاخبازٍت ،خُث حاءث ُٛمت
الثاهُت ّ %50
زم ُٛمخا الطخامت و الٜسب في اإلاسجبت الثالثت مِا بيظبت  %40بِد ذل ٣حاءث ُٛمت ؤلاهخماماث
ّ
ؤلاوظاهُت في اإلاسجبت السابِت بيظبت ّ
ٛدزث ب ُٗ %30ما اخخلذ ُٛمت الـساَ اإلاسجبت الخامظت و ألاخحرة ب
%35
الخدليل:
ًم١ىىا اطخخالؾ ما ًلي:
ّ
ألاهمُت في الـدازة و بيظبت مسجِ٘ت حدا ،و هرا ّ
ًدُ ٤لى ألاهمُت البالٔت التي ًىلحها صخُ٘ى
ؤجذ ُٛمت
الؼسو ٚؤلاخبازٍت لهره الُٜمت ِٟىـس ؤطاس ي ؤزىاء بُداد ؤخباز اليؼسة ،و هرا احّ ّ
لِدة اُخبازاث في
ز
مٜدمتها ّ
ّ
ؤن ُىـس ألاهمُت في الخبر هاجج ًُ اجداد مجمىُت مً الِىاؿس ألاخسي مجها (الؼهسة و الطخامت ؤو
اإلاـلخت) ؤي ؤهه ٛد ًختز ٤ؤٟثر مً ُىـس مً ُىاؿس الخبر و ل١ىه ًملٛ ٣دزا ٟبحرا مً ُىاؿس الخمحز ًُ
ّ
ألاهمُت في ؤلاخدار مً مٔصي ؤو داللت بخبازٍت ً٢ىن لها
الِىاؿس ألاخسي .و جإطِظا لرلٗ ٣بٜدز ما لُٜمت
جإزحراث آهُت و مظخٜبلُت طلبُت ؤو بًجابُت ُلى الجمهىزٗ ،لرلً ٣دسؾ الصخُ٘ىن ُلى بُواء ألاولىٍت في
وؼساتها ؤلاخبازٍت لألخباز التي جخلمً هره الُٜمت .و حِني هره الُٜمت حِني ال٘اثدة ؤو اإلاـلخت الصخـُت ؤو
اإلاـلخت الِامتُ ،لى ؤطاض ؤن ًمع الخبر مـالح ُدد ٟبحر الجماهحر ،طىاء ٠اهذ هره اإلاـالح طُاطُت ؤو
بٛخـادًت ؤو احخماُُت ،و طىاء ٠اهذ هره ألاخباز في ؿالخهم ؤو ّ
كدهم.
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ّ
ٟما ًسٟص الصخُ٘ىن ؤًلا بدزحت ٟبحرة ُلى ُىـس الخىُٛذ و ًٜـد به الٌسٖ الصمني الري ًُٗ ّٜه
الخادر ه٘ظهٗ ،خىُٛذ وٛىَ الخدر ٛد ًلُ ٙبلُه ملاُ٘ت و ًجِله مدى اهخمام اٟبر ُدد مً
ّ
اإلاؼاهدًً ،و ٛد ًددر الِ١ع ،ؤي ًٜلل مً هره ألاهمُت ؤو ًلٔحها جماما.
ّ
ّ
ّؤما باليظبت بلى ُٛمتي الطخامت و الٜسب ،و اللخان اخلخا اإلاسجبت الثالثت و خٌُخا باهخمام ؤٛل مً طابٜتهما،
ّ
ُٗرهب ُدد مً الباخثحن في ّ
ًل جوىز وطاثل ؤلاجـا ٤بلى ؤلاُخٜاد بإن بسوش ُاإلاُت ألاهباء ٛد ٛلف ؤهمُت
هره الُٜمت بلى خد ملخىي و مِترٖ بهٟ .ما ّ
ؤن هاجان الُٜمخان ُادة ما ّ
جخدحزان إلاىا ٙٛالٜىاة الخل٘صٍىهُت
وطُاطتها .زٓم ّ
ؤن ُٛمت الٜسب ّ
مهمت و مُِاز ؤطاض في الِمل ؤلاخبازًٍ و ٛد ً٢ىن ٛسبا م٢اهُا ؤو ه٘ظُا ؤو
ّ
بًدًىلىحُا ؤو دًيُا في ُٛاض خـاثف مُِىت للخبر ،و ٠لما ٠ان الخبر ؤٟثر ٛسبا مً اإلاخلٜي مً خُث اإلا٢ان،
اإلادلُت ،الخخـف و ؤلاهخمام ٠ان ؤٟثر بهخماما مً ٛبل اإلاخلٜحن.و بذا حظاوث ُٛمت ألاخباز و حجمها و
ملمىجهاّ ،
ٗةن ُٛمت اإلادلُت ؤو اإلا٢اهُت هي التي جددد ؤهمُت الخبر وج٘سكها .و هرا ؤمس هبُعي حدا خُث حهخم
الىاض باإلاٜام ألاو ٤بإخبازهم و ؤخباز اإلاجخمِاث و اإلادن التي جدُى بهم ،زم جدظّ الداثسة لدؼمل ٠ل ؤهداء
الِالم.
ٟما ؤن الطخامت ُٜٟمت بخبازٍت حظخمد هره الـ٘ت مً خُث ازجبان الىاِٛت ؤو الخادزت التي ًدوز خىلها
ّ
ّ
الخبر بةزازة اهخمام ؤٟبر ُدد مً الىاض ،و٠لما حِل ٝالخبر بددر مهم و ضخم شادث ؤهمُخه ؤلاخبازٍت .و ُادة
ما حظخخدم هره الُٜمت في اخباز الخىادر ؤو ألاخباز ذاث الوابّ ؤلاحخماعي ؤو الظُاس ي ؤو ؤلاٛخـادي ،خاؿت
ّ
ًمع مسٜٗا خُىٍا حهم الجمُّ ؤو ّ
بذا ٠ان الخبر ّ
ًمع مؼ٢لت ،و ٠لما شاد حجم الصخـُاث ؤو حجم ألازٛام
ّ
حظخمد هره الـ٘ت مً خُث اهخمام الىاض بها بـسٖ
٠لما اٟدظب الخبر ُٛمت بكاُٗت ،و ضخامت الخدر
الىٌس ًُ مى ّٛخدوزه طىاء ٠ان داخلُا ؤم خازحُا.
ّ
ّ
ٛلت اهخمام الصخُ٘حن بُٜمت الاهخماماث ؤلاوظاهُت خُث اخخلذ اإلاسجبت السابِت ،زٓم ؤهمُخه في ُملُت
حِبران ًُ اوؼٔاالث واهخماماث اإلاؼاهدٟ ،ما ّ
اهخٜاء و وؼس ألاخباز ،لجهما جخاهبان و ّ
ؤن جىٗس الِىـس
ؤلاوظاوي مً ػإهه حرب بهخمام الجمهىز ،و بما ؤن ؤلاوظان ُاه٘ي بوبِهٗ ،ةهه ًمُل بلى ألاخباز التي جدوز
خى ٤الِىـس ؤلاوظاوي ،لجها ج٢ىن ؤٟثر ألاخباز جإزحراُ ،لى ُىاه٘ه.،
و حاءث ُٛمت الـساَ في اإلاسجبت الخامظت و ألاخحرة و ُادة ما ّ
ًخم اطخخدام هره الُٜمت في ؤخباز الخسوب و
الخىجساث ؤلاهٜالباث و ؤلاهخخاباث التي جدٌى بةهخمام ٟبحر مً ٛبل الىاض ّ
لجها حؼبّ هصُتهم ؤلاوظاهُت في هرا
الجاهب الدزامي مً الخُاة و الري له ؤػ٢ا ٤مخِددة مً الِالٛت بدُاتهم و مظخٜبلهم.
ّ
ّ
اهخم الصخُ٘ىن اإلابدىزىن بٜىاة الؼسوٚ
جخ٘ ٝهخاثج هره الدزاطت مّ هبُِت ؿىاُت ألاخباز خُث
ّ
ؤلاخبازٍت ،بالخباز التي جدىاو٤
ألاهمُت و الخىُٛذ و الطخامت جلحها ُٛمت الـساَ و الاهخماماث ؤلاوظاهُت التي
ججرب اهدباه اإلاؼاهد إلاخابِت الخدر ،مّ كسوزة جىاٗس ُٛمت الٜسب ختى ًدخل كمً اهخمام اإلاؼاهدًً.
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الجدول رقم (ّ )01
ًبين أَم الجىاهب التي ًجب مزاعاتها عىد اهخقاء و حمع ألاخبار.

الُِىت

الترجِب.

ؤن ج٢ىن مً مـدز ؤن جدىاطب مّ
مىزىٚ
الظُاطت ؤلاُالمُت
للٜىاة
الخ١ساز اليظبت الخ١ساز اليظبت الخ١ساز
اإلائىٍت
اإلائىٍت

ؤن جخمحز
بالزازة
اليظبت
اإلائىٍت

ؤال جخِازق مّ
ٛىاهحن الصخاٗت

ؤن جخ٘ ٝمّ
اهخماماث
اإلاؼاهدًً
الخ١ساز اليظبت الخ١ساز اليظبت
اإلائىٍت
اإلائىٍت

1

14

%70

4

%20

0

%0

2

%10

0

%0

2

4

%20

8

%40

1

%5

5

%25

3

%15

3

1

%5

3

%15

5

%25

6

%30

5

%25

4

1

%5

5

%25

6

%30

3

%15

5

%25

5

0

%0

0

%0

8

%40

4

%20

7

%35

اإلاجمىَ

20

100

20

100

20

100

20

100

20

100
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ً١ؼ ٙالجدو ٤ؤُاله جسجِب ؤهم الجىاهب التي ًلتزم بها الصخ٘ي ُىد اهخٜاءه و حمِه لألخباز ،و مً خال٤
ّ
جدـلىا ُلى ما ًلي :ألاخباز التي ج٢ىن مً مـدز مىزى ٚحاءث في ؿدازة
جدلُل و ج٘سَٕ احاباث اإلابدىزحن
ّ
ّ
الترجِب بيظبت  %70جلحها ألاخباز التي جدىاطب و هبُِت الظُاطت ؤلاُالمُت للٜىاة بيظبت ٛدزث ب  %40زم في
اإلاسجبت الثالثت ؤخرث ٠ل مً ألاخباز التي ّ
جدظم ؤلازازة و جخ٘ ٝمّ اهخماماث الجمهىز وظبت ُٗ %30ما اخخلذ
اإلاسجبت السابِت ألاخباز التي ًجب ؤ ٤جخِازق مّ ٛىاهحن الصخاٗت بيظبت .%35
الخدليل:
ّ
ألاخباز التي ج٢ىن مً مـدز مىزى ،ٚهى الجاهب ألاو ٤و ألاطاس ي الري ٌظعى الصخ٘ي إلاساُاجه ُىد اهخٜاءه
ّ
لألخباز و حمِها و هى ما ّ
ج٘ظسه اليظبت اإلاسجِ٘ت مً خال ٤بحاباث اإلابدىزحن ،خُث ٠لما ٠اهذ ألاخباز مً
ّ ّ
مـدز صخُذ و ماٟد ٠لما شادث مـداُٛت الٜىاة و شادث الثٜت التي ًّىلحها ألاٗساد للمِلىماث الىازدة بلحهم
بدزاٟهم بإن هره اإلاِلىماث هي اوِ٢اض خُٜٜي لألخدار التي ًخم جٜدًمها ً.لحها حاهب ألاخباز التي جدىاطب و
هبُِت الظُاطت ؤلاُالمُت للٜىاة في اإلاسجبت الثاهُت ،ؤي ّ
ؤن الصخ٘ي ّ
مُٜد بمجمىُت مً ؤلالتزاماث التي ًجب
ؤن ال ًخجاوشها في ّ
ًل الىطُلت ؤلاُالمُت التي ٌِمل بها و ًجب ان ال ًدُد ًُ مىهجها ؤو طُاطتها ختى ال
ّ
جترؿده مؼا٠ل و ُىاث ٝؤزىاء ؤداءه إلاهىخه.
جدظم بالزازة و جخ٘ ٝمّ اهخماماث الجمهىز حاءث في اإلاسجبت الثالثت ،زٓم ّ
و باليظبت لألخباز التي ّ
ؤن اليظبت
ّ
ّ
ّ
اإلاخِلٜت بها ٓحر ٟبحرة مٜازهت بالجىاهب الظابٜت ،بال ّؤجها مِخبرة ،و ُادة ما حظخخدم ؤلازازة في ألاخباز اإلاخِلٜت
بجاهب الِى ٙو الجساثم و ال٘لاثذ الظُاطُت و ؤلاٛخـادًت و ؤلاحخماُُت ...و ُلى السٓم مً ؤن هره الُٜمت
254
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ؤلاخبازٍت ُسكت ؤٟثر مً ؤًت ُٛمت ؤخسي لإلهخٜاد الخادّ ،
ٗةن هىا ٞجُازاث ؤخسي ٛىٍت ججخرب الجمهىز و
الصخ٘ي مِا و جدِٗهما بلى الترٟحز ُلى ألاخدار ٓحر الِادًتٟ .ما ّ
ؤن ؤلاوظان ُاه٘ي بوبِهٗ ،هى ًمُل بلى
ألاخباز التي جدوز خى ٤الِىـس ؤلاوظاوي ،لجها ج٢ىن ؤٟثر ألاخباز جإزحراُ ،لى ُىاه٘ه.
ّ
ّؤما الجاهب ألاخحر و هى ّ
ألاهم ٗهى ًخِل ٝبإخالُٛاث اإلاهىت ،خُث ؤحاب اإلابدىزىن بيظبت مِخبرة ؤًلاّ ،ؤجهم
ّ
ّ
مُٜدون بهرا الجاهب و اإلاخمثل في ؤلالتزام بالخباز التي ال جخِازق مّ ٛىاهحن الصخاٗتٗ .الصخاٗت بذن جلِب
ً
دوزا ً
هاما في هٜل مخخل ٙألاٗ٢از ولها دوز طُاس ي واحخماعي هام في جىىٍس الِٜى ٤و زّٗ اللبع و وؼس
الخٜاثّ ٝ
للىاض ،ل ً١بالسٓم مً ٠ل هرا لرلٗ ٣الصخ٘ي جُ ّٜلى ُاجٜه مظاولُت اهخٜاء ألاخباز و الخدٜٝ
مجها ختى ال ّ
ًادي هرا ججاوش الخدود بةخدازه لكساز ّ
جمع ال٘سد وختى الىٌام الِام للدولت التي ًِٜىن جدذ
هٌامها الٜاهىوي.
ٟما ّ
ؤن هره اللىابى و ؤخالُٛاث اإلاهىت ؤلاُالمُت مسجبوت بمجمىُت مً ُىامل جددد ُالٛت الصخ٘ي
بالىطُلت ؤلاُالمُت التي ٌِمل بها و اإلاادة ؤلاُالمُت التي ًيخٜحها و ّ
ًبثها بلى اإلاؼاهد ،و ٛد ج٢ىن مدوهت في ػ٢ل
مىازُ ٝػسٖ و ٛد ال ج٢ىن ،و جخـ ٙبـ٘ت الِمىمُت ،و هي في الىٛذ ه٘ظه ،لِظذ ُٛما مولٜت لن الخىحه
ألاطاض للصخ٘ي ًخدخل ؤخُاها في حؼُ١له
حدول رقم (ّ )00
ًبين القالب ألاكثر اسخخداما أثىاء اعداد أخبار اليشزة.
ال٘ئاث
اليظبت اإلائىٍت
الخ١ساز
الُِىت
الهسم اإلاِخد٤

3

%14.2

الهسم اإلاٜلىب

15

%71.5

الهسم ا ّ
إلاخدزج

3

%14.2

اإلاجمىَ

21

%100
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ؤًهسث هخاثج ج٘سَٕ البُاهاث ،اُخمادهم في ؿُآت اإلاادة الخبرًت ُلى ٛالب الهسم اإلاٜلىب بـ٘ت ؤطاطُت،
خُث بلٔذ وظبت اطخِماله في  % 71.5و جٜاطما ٛالب الهسم اإلاخدزج و ٛالب الهسم اإلاِخد ٤ه٘ع اإلاسجبت و هي
الثاهُت.
الخدليل:
ّ
مما طبً ٝم ً١اطخخالؾ ما ًلي:
اُخماد الصخُ٘حن ؤزىاء اُدادهم لخباز اليؼسة بدزحت ؤطاطُت ُلى ٛالب الهسم اإلاٜلىب في ؿُآت الخبر
الصخ٘ي .باإلاٜابل اهخ٘اق وظبت ألاخباز التي ؿُٔذ وٗٛ ٝالبي الهسم اإلاخدزج ،و الهسم اإلاِخد ٤وبن ٠ان لهما
ه٘ع الترجِب.

255

ص ص 264 -231

مكانة املعايري السلينة يف إعذاد الهشرات اإلخبارية يف قهاة الشروق اإلخبارية

جم الاُخماد ُلى ٛالب الهسم اإلاخدزج في مِالجت ألاخباز التي وزدث ُلى ػ٢ل بُاهاث ،مثل البُاهاث التي ّ
ّ
ًخم
اؿدازها مً ٛبل زثاطت الخ٢ىمت ؤو بُان بِم ألاخصاب و الهُئاث .و ّ
ٌِد مً ؤؿلح الٜىالب ّ
ال٘ىُت في ٟخابت
ألاخباز الٜاثمت ُلى طسد الخـسٍداث ٟما هى الخا ٤باليظبت للماجمساث الصخُ٘ت والخوب.
ً١ؼ ٙاُخماد صخ٘يي ٛىاة الؼسو ٚؤلاخبازٍت ُلى ٛالب الهسم اإلاٜلىب بؼ٢ل ٟبحر في ؿُآت اإلاادة الخبرًت
ُلى هٜل جُُٜماتهم ًُ ما هى مهم باليظبت للمؼاهد ،و حِخبر هره الوسٍٜت ؤٟثر ؤهمان جدسٍس ألاخباز ػُىُا و
ؤٟثرها اطخخداما في وطاثل ؤلاُالم اإلاخخل٘ت ،و ً١مً ذل ٣في بطخجابتها لُٜمت ال٘ىزٍت والظسُت في بًـا٤
ّ
ؤهم اإلاِلىماث و الخٜاث ٝو التي ّ
حِد مً الُٜم ؤلاخبازٍت التي جمثل ألاولىٍت في ؤحىدة وطاثل ؤلاُالم في
ال٘لاء ؤلاجـالي .و ّ
ّ
حِد هره الوسٍٜت مىاطبت لىىُُت ّ
اإلاخوىزة وألاخدار اإلاخـلت بما
مُِىت مً ألاخدار
ًدوز في الاحخماُاث و اإلااجمساث ،و ألاخدار ا ّ
إلاهمت و اإلاخـلت بيؼاهاث الدولت و ماطظاتها ؤو ألاخدار
الجازٍت و اإلا٘احئت.
ٟما ؤن جسجُبهم للىٛاجّ خظب ّ
ؤهمُتهاً ،خم بؼ٢ل زوجُني ،باطخخدام ٛىاُد و مِاًحر ػبه مِسوٗتٟ ،ما ًادي
مً هاخُت ؤخسي جدخلهم في الخٜاث ٝاإلاوسوخت ،وٜٗا لسئٍتهم لهمُتها ،و بن ٠ان ال ًم ً١داثما حٔلُ ٙالخٜاثٝ
بدٛت ؤو حِبئتها في ػ٢ل ّ
مٜدمت و ُسق و خاجمت ،و بجباَ هرا السوجحن ًدمل مِه حؼىحها للىٛاجّٟ ،ما ؤن البىاء
ال٘ني للخبر ًُٜد الصخ٘ي في هسٍٜت جىٌُمه للخٜاث ٝلخالثم الؼ٢ل ال٘ني لل١خابت و الخخوُى اإلاظب ٝلها.
ّ
ّ
الجدول رقم (ً )03مثل أكثر الجىاهب التي ًزاعيها الصخفي عىد جدزيزٍ و بثه للخبر:

الُِىت
اإلاىكىُُت
الترجِب.

الخ١ساز

الدٛت

ما ًدُم طُاطت
الدولت

اليظبت الخ١ساز اليظبت الخ١ساز
اإلائىٍت
اإلائىٍت

الاماهت

ما ال ًمع
ُالٛتهم باإلاـدز

ما ًدمي ُٛم
اإلاجخمّ

اليظبت الخ١ساز اليظبت الخ١ساز اليظبت الخ١ساز اليظبت
اإلائىٍت
اإلائىٍت
اإلائىٍت
اإلائىٍت

1

14

70%

3

15%

0

%0

1

5%

0

%0

2

10%

2

2

10%

12

60%

1

5%

2

10%

0

%0

2

10%

3

1

5%

2

10%

3

15%

6

30%

3

15%

6

30%

4

1

5%

2

10%

4

20%

3

15%

7

35%

3

15%

5

1

5%

1

5%

4

20%

7

35%

5

25%

2

10%

6

1

5%

0

0

8

40%

1

5%

5

25%

5

5%

اإلاجمىَ

20

%100

20

%100

20

%100

20

%100

20

%100

20

%100
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ّ
ً١ؼ ٙالجدو ٤ؤُاله جسجِب ّ
ؤهم الجىاهب التي ًساُحها الصخ٘ي ُىد جدسٍسه و بثه للخبر خُث حاءث
ّ
بالدٛت بيظبت ّ
ٛدزث ب ّ ،%60
زم في اإلاسجبت الثالثت ؤخرث
باإلاىكىُُت في ؿدازة الترجِب بيظبت  ،%70جلحها
ّ
اخخل اإلاسجبت السابِت الجاهب الري ال ًمع ُالٛتهم
٠ل مً حاهب ألاماهت و ُٛم اإلاجخمّ بيظبت ُٗ %30ما
باإلاـدز  ،%35و في اإلاسجبت ألاخحرة ما ًدُم طُاطت الدولت ب %20
الخدليل:
مً خال ٤جدلُل هره البُاهاث وظخخلف ما ًلي:
ٟإهم حاهب ًساُُه الصخ٘ي ازىاء جدسٍسه للخبر و ّبثه ،ذل ٣ؤنّ
ّ
حاءث اإلاىكىُُت في ّؤو ٤الترجِب ،و
ّ
الخجسد في السؤي و اإلاى ،ٙٛو هي مبدؤ هام في مهىت الصخاٗت و اإلاىكىُُت لجها جلمً هٜل
اإلاىكىُُت هي
ألاخدار بدُادًت و ّ
ججسد و بـىزة مخىاشهت ،و بُواء ٠ل ألاهساٖ اإلاِىُت بالٜلُت مظاخت لبداء السؤي ختى
ّ
ًدظنى للمؼاهد الخـىُ ٤لى ٠ل اإلاِلىماث اإلاخِلٜت بها ،و ُدم بٛدام الصخ٘ي لسؤًه الصخص ي في اإلاادة
زم بن ّ
الخبرًتّ .
جبني اإلاىكىُُت في الِمل ؤلاُالمي ً٢ىن ؤوفى و ؤحدز في اإلامازطت و الخوبُ ٝفي البلدان التي
ّ
مظخٜل ال ًخلّ للظلوت ،و ل ً١ال ًىحد
جدٌى بىٌام دًمٜساهي حِددي ًدترم خسٍت الخِبحر ،و بُالمها
بُالم مىكىعي ؤو مداًد و ٓحر مىداش بؼ٢ل ٠امل في ٠ل الٜلاًا و ألامىز .خُث ؤن الاُالم هى الخِبحر
اإلاىكىعي ًُ مُى ٤الجماهحر و اججاهاتها و ُٜلُتها وبما ؤن و اإلاىكىُُت في اليؼان الاُالمي هي الىحه آلاخس
للـد ٚو الجزاهتٗ ،ةن هرا ٌِني باللسوزة اخترام ُٜل اإلاخلٜي السآب في الىؿى ٤بلى الخٜاث ،ٝبُِدا ًُ
الازازة و التهىٍل و اإلابالٔت.
و ّ
مما ًاخر ُلى وطاثل ؤلاُالم ؤجها ال ج٘ظس الخٜاث ٝالتي جٜدمها بـىزة مىكىُُتٗ ،الخبر ٛد ًجمّ
ً
ُددا مً الخٜاث ٝالهامت ول١ىه ًسي ؤن اإلاظاخت اإلاخــت له مددودة ُٗخخاز مً بُجها ألاٟثر ؤهمُت وفي
ُ
مٌِم ألاخُان جٜدم هره الخٜاث ٝؿامخت دون ؤن ًدبِها بخ٘ظحر لهاٟ ،بُان اإلاالبظاث التي ؿاخبتها ،ؤو
الٌسوٖ التي دُذ بلحها ،و لرا ًٜ٘د الخبر ؤهمُخه و ال ًادي الٔسق الخُٜٜي مىه.
ّ
ّ
ّ
زم اخخلذ الدٛت اإلاسجبت الثاهُت و التي حؼحر بلى ؤلالتزام بىؿى ٤اإلاِلىمت الصخُدت بلى الجمهىز اإلاظتهدٖ
ّ
بإُلى دزحاث الخد ُٝٛاإلانهيٟ .ما ّ
ّ
الصخت ًٜ٘د الىطُلت مـداُٛتها ،و ُدم الدٛت ًيخهي بلى الىدُجت
ؤن ُدم
ه٘ظها ٗاإلاِالجاث الخبرًت ٓحر الدُٜٛتّ ،
ب٢ل ؤػ٢الها و خلُ٘اتها ،جتر ٞؤطىؤ ؤلاهوباُاث بحن اإلاؼاهدًً ّبشاء
ال٘١اءة اإلاهىُت للٜىاة الخلُ٘صٍىهُت.
و ّؤما اإلاسجبت الثالثت جٜاطمتها ٠ل مً بالماهت و ما ًدمي ُٛم اإلاجخمّ ٠ىاخدة مً ّ
ؤهم الجىاهب التي ًساُحها
الصخ٘ي ازىاء جدسٍسه للخبر و ّبثه ،خُث ّ
ٌِد الىٌام الاحخماعي الري حِمل في بهازه وطاثل ؤلاُالم مً الٜىي
ألاطاطُت التي جازس ُلى خُازاث الٜاثم باالجـا ٤في اهخٜاء ألاخباز و مِالجتها ،لرا هجد الصخ٘ي في اخخُازه
للمادة ؤو السطالت التي طِخم جٜدًمها ٌظعى بلى ؤن ج٢ىن هادٗت لخِصٍص و جدُُم الُٜم و اإلابادت و الخٜالُد
الظاثدةٗ ،حهمل ما ًخٜاهّ ٗحها مّ ُٛم اإلاجخمّ و ٌِوي ألاولىٍت إلاا ٛد ًدٌى بخإًُد الىاض و بعجابهمٟ .ما ّ
ؤن
الىٌام ؤلاحخماعي ًىوىي ُلى ُٛم و مبادت ٌظعى لٛسازها ،و ٌِمل ُلى ّ
جٜبل اإلاىاهىحن لها ًُ هسٍ ٝالخيؼئت
الاحخماُُت ؤو الخوبُّ ،و حِ١ع وطاثل ؤلاُالم هرا الاهخمام بمداوالتها للخ٘اي ُلى الُٜم الثٜاُٗت و
الاحخماُُت الظاثدة.
و حِخبر ألاماهت في جدسٍس ألاخباز ؤو هٜلها مً ؤخالُٛاث اإلاهىت ،و هره الـ٘ت بالٔت ألاهمُت في ؤلاُالم الىاجح،
ّ
لن ّ
جدبّ الخٜاث ٝو الىٛاجّ و الالتزام بسواًتها ٟما وِٛذ هي اللماهت ألاطاطُت لل٘ىش بثٜت الىاض الرًً هم
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ٓسق اإلاادة ؤلاُالمُت ،لرلٗ ٣ال بد ؤن ج٢ىن وطاثل ؤلاُالم ٛاثمت ُلى الخٜاث ٝالثابخت .و وحب ُلى ؤلاُالم
الالتزام بالـد ،ٚو الىٜل بإماهت مً مـادز الخدر الخبر الصخُذ في ٠ل ما ًيؼسه ُلى اإلاأل مً ؤخباز و
ّ
ببثه و وؼسهّ ،
ّ
ًخثبذ و ّ
ؤخدار ،و ُلُه ؤن ّ
الخِدي ُلى آلاخسًٍ.
لخجىب
ًدبحن مً ٠ل ؤمس ًٜىم
و حاء في اإلاسجبت السابِت حاهب ُالٛاث الصخُ٘حن باإلاـدز ،خُث ّ
ان ؤهم اإلاِلىماث جدظاب ٝالىطاثل
ً
ٓالبا ما ج٢ىن مثحرة و لها بِدها في الازجبان بدُاة ّ
ؤلاُالمُت الٛخىائها و وؼسهاّ ،
الىاض واٟدظاب ؤبِاد
لجها
مخخل٘ت .و هرا ما ًجِل لبِم اإلاِلىمت ه١هتها الخاؿت ،بُد ؤجها جٌل هٜوت ججاذب بحن زٓبت الصخ٘ي في
اليؼس و جدٍ٘ مـدز اإلاِلىمت ول٢ل مبرزه اإلانهي .و بحن زٓبت الصخ٘ي و جدٍ٘ اإلاـدز جبرش ؤخُاها مؼ٢لت
ُدم الخىاٗ ٝبُجهما .و ّ
ٌِد ًٗ الخِامل مّ اإلاـادز و الخـىُ ٤لى اإلاِلىمت مجهم خسٗت ال جٜل ؤهمُتها ًُ
ّ
الصخُ٘تّ ،
ٗثمت ؤهىاَ و اػ٢ا ٤مً اإلاـادز جخخل ٙمً مى ٙٛإلاى ٙٛو مً صخ٘ى آلخس ،و
خسٗت ال١خابه
ّ
ُلى الصخ٘ى اإلانهي ؤن ًداو ٤بٜدز ؤلام٢ان الخدلى بالخُادًه و ال ٌظمذ لٜلمه ؤن ً٢ىن مجسد بى ٚدُاًت
للمـدز ؤو لتروٍج مِلىماث ُلى لظاهه ًسٓب هى فى جىححهها الى حمهىز مِحن ،و ُلُه ؤن ًإخر فى خظباهه ؤن
ّ
لِع ٠ل ما ًٜىله اإلاـدز خُٜٜت مولٜتٟ .رلُ ٣لى الصخ٘ى ؤن ًخدسي الدٛت و ًساحّ اإلاِلىماث بِد جلٜحها
مً مـدزه و ًخإٟد مً صختها ٠لما ٠ان ذل ٣مخاخا ،و ال طُما اإلاِلىماث التى جدخىي ُلى ؤزٛام و بُاهاث ؤو
ّ
الدؼ ٣١في ّ
صخت مِلىماث ما حاءث مً اإلاـدز ُلُه ؤن ًلجإ الى
مِلىماث وزاثُٜه و جازٍخُه وفي خالت
مـدز زاويٟ .رلً ٣جب مساُاة زٓبه اإلاـدز فى ُدم وؼس بِم اإلاِلىماث التى ًٜىلها ،و ُلى الصخ٘ي
الالتزام بدماًت مـادز مِلىماجه بؼسٖ و ؤماهت ،و ُدم بٗؼاء ألاخباز الصخـُت التى ٛد ٌِسٗها مً ٛبُل
الـدٗت ؤو زٜت اإلاـدز به ،لن ذلٛ ٣د ًادي الى اللسز ؤو الدؼهحر بخل ٣اإلاـادز وٍجِلها جخجىب ال١الم
مِه مظخٜبال.
ّ
و في اإلاسجبت ألاخحرة حاء الجاهب اإلاخِل ٝبظُاطت الدولت و ما ًدُمهاٗ ،مً بحن ما جخإزس به ُملُت اهخٜاء
ألاخباز و ؿىاُتها و بثها هبُِت طُاطت الدولت ،خُث هىا ٞحاهب تهخم به الىطُلت الاُالمُت في ّ
ًل الخدود
التي جخىاحد بها و جمازض وؼاهها ٗحها ،مً خال ٤جدسٍس اخباز جساعي ٗحها مـالح الجاهبحن دون حؼىٍه ؤو جصٍُٙ
مً خال ٤بػسا ٞحمُّ ألاهساٖ في الٜلاًا الخظاطت و مً اإلابادت التي ًٜىم ُلحها الِمل الاُالمي حٔلُب
اإلاـلخت ال٢لُت ُلى اإلاـلخت الجصثُت و ٗخذ باب الخىاز و اإلاؼازٟت لجمُّ ألاهُاٖ و ألاهساٖ دون جمُحز و وؼس
ما بةم٢اهه ان ٌظاهم ي الجهىق بالدولت/الظلوت و لِع الِ١ع
الجدول رقم (ّ )02
ًبين آراء املبدىثين خىل الخيادًت كعىصز أساس ي في ألاخبار.
ال٘ئاث

الخ١ساز

اليظبت اإلائىٍت

الُِىت
وِم

17

%85

ال

3

%15

اإلاجمىَ

20

%100

املصدر :مً اهجاس الباخث
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مً خال ٤اطخٜساءها للجدو ٤ؤُاله و احاباث اإلابدىزحن هجد ؤن ألآلبُت ججمّ ُلى كسوزٍت الخُادًت ؤزىاء
جدسٍس ألاخباز ،بيظبت ّ
ٛدزث ب ُٗ ،%85ما ّ
ُبرث وظبت  %15بِدم كسوزة الالتزام بالخُادًت في ألاخباز.
الخدليل:
ؤبدي ؤٓلبُت اإلابدىزحن كسوزة وحىد الخُادًت ؤزىاء بُداد و جدسٍس ألاخباز ،ؤي الخىاو ٤الِاد ،٤ؤو ٓحر
اإلاىداش ،للمىكىُاث ؤلاخبازٍت مً وٛاجّ و ؤخدار بؼ٢ل ًدُذ لها ٗسؿت الخٔوُت اإلادظاوٍت للٌهىز في
الىطاثل ؤلاُالمُت للخِبحر ًُ ملامُجها التي جيسجم مّ ّ
ؤهمُت ُٛمها ؤلاخبازٍت اإلاِسوٗتٗ ،الخُاد ًٜىم ُلى
ؤطاض ُسق وحهاث الىٌس اإلاخخل٘ت خُا ٤الٜـت ؤلاخبازٍت ُسكا مخىاشهان ًدُذ لها الٌهىز بؼ٢ل مدظاو مً
دون مداباة لىحهت هٌس مُِىت ؤو لخُٜٜت ُلى ؤخسي .و هرا هدُجت لجملت مً ألاطباب ؤزحِها اإلابدىزىن بلى:
 -1كسوزة ببداء السؤي و السؤي آلاخس و بُواء ٗسؿت ل٢ل هسٖ و مىده ّ
خحزه في ألاخباز.
 -2ختى ال ه٢ىن طُىٗا لوسٖ ما ؤو ؤبىلٜا لخسي.
 -3الخُادًت امس كسوزي و ًجب الالتزام به في اُداد اليؼساث الاخبازٍت ،لهه ًسحّ بلى اللمحر اإلانهي و
مبادت اإلاهىت و الالتزام بها ًادي بلى هجاح الٜىاة.
 -4مً احل ان ً٢ىن الخبر مىكىُُا.
 -5الخُادًت اطاض الاخباز ٠ىجها حِوي اإلاـداُٛت.
 -6الخُادًت هي ٛاُدة اطاطُت في ؤلاُالم ،و في مِالجت اي خبر.
 -7لن الخُادًت جلمً اإلاـداُٛت ٟما هى دون اإلاظاض باي وا ّٛمىه.
 -8لن الصخ٘ي ُىد ٟخابت الاخباز ًىٜل الىٛاجّ دون جمُحز بحن الوسٗحن ؤو هُئاث.
 -9الخُادًت باليظبت للصخ٘ي جسجبى بإخالُٛاث اإلاهىت مّ ّ
ججىب الاػازة و الدظىٍ ٝفي مِالجت اإلاىاكُّ.
ّ
ّ
 -10جدخل الراجُت في جدسٍس الاخباز و في بث اليؼساث الاخبازٍت ٛد ًٜ٘د الخبر مىكىُُخه و زٜخه في ٓالب
ّ
ّ
الاخُان ،بال بذا اطخثىِىا ما ًخِل ٝبالظُاطت الخازحُت للدولت ؤو ُٛم و مبادت اإلاجخمّ الري ًيخمي
الُه الصخ٘ي.
ّ
 -11وؼسة الاخباز جدبّ وطُلت اُالم ،و وطُلت ؤلاُالم لِظذ خصبا طُاطُا ختى جخخر مى٘ٛا.
بُٜت ؤٗساد ّ
بِىما ّ
الُِىت الرًً اُخبروا الخُادًت لِظذ ُىـس و ػسن ؤطاس ي في بُداد ؤخباز اليؼسة ،وهرا
مً الىاخُت ؤلاوظاهُت و في خالت ّ
ججبر ٗئت ُلى ؤخسي اُخمادا ُلى الظلوت و ّ
الٜىة التي ًمل١ها هسٖ دون آخس.
هخائج الدراست:
ّ
ً
ٌِ خمد ؤٓلبُت الصخُ٘حن ُلى اإلاـادز السطمُت ،هٌسا إلاا حؼ٢له مً ؤهمُت في حؼُ١ل اإلاادة ؤلاخبازٍت و
ّ
ّ
اإلاخلٜي ،و جٜدًم مِلىماث ال جىٗسها مـادز
ج١ظب الىطُلت ؤلاُالمُت مـداُٛت و جبني زٜت ؤٟثر مّ
مِلىماث ؤخسي لرلّ ٣
ٗةن اٟخما ٤خـاثـها كسوزي لبىاء اإلاـداُٛت في اإلااطظت ؤلاُالمُت.
ّ
ّ
ًمثل حِددا و ّ
جىىُا
حِدد و جىىَ اإلاـادز ؤلاخبازٍت التي حظخٜي مجها الىطُلت ؤلاُالمُت ؤخبازها و مِلىماتها

ّ
في ألاخباز التي ًبثها ،و ُلى هرا ألاطاض ؤؿبذ هجاح الخدمت ؤلاخبازٍت ًٜاض بمدي ما جمل١ه مً مـادز
بخبازٍت.
ّ
ٌ ظعى حمُّ الصخُ٘حن بٜىاة الؼسو ٚؤلاخبازٍت بلى الخإٟد مً مـداُٛت اإلاِلىمت بِد الخـىُ ٤لحها
وٛبل ّبثهاّ ،
لن مـداُٛت اإلاِلىماث جلِب دوزا هاما في اطخخداماث وطاثل ؤلاُالم ،و حِخبر مظإلت
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اإلاـداُٛت في ألاخباز ُىـسا هاما في بىاء الخبر ،و بالخالي كمان اطخٜواب اإلاؼاهدًً الرًً ٌظِىن بلى
للخـىُ ٤لى مِلىماث مىزىٗ ٚحها و بالخالي مخابِت الىطُلت الجدًسة بالثٜت.
ً لجإ مٌِم الصخُ٘حن بٜىاة الؼسو ٚؤلاخبازٍت بلى بخ٘اء ؿ٘ت اإلاـدز بولب مىه ،مٜابل وظبت كئُلت
لألخباز التي ّ
ًخم ٗحها بخ٘اء اإلاـدز بٔسق خماًت اإلاـدز ه٘ظه ،ؤو بٔسق جد ُٜٝالظب ٝالصخ٘ي .و
اللجىء لخ٘اء ؿ٘ت اإلاـدز ّ
حِد الٜاُدة الرهبُت لخماًت الٜىاة وججىب اإلاظاءلت الٜاهىهُت .وُادة ما ًلجإ
الصخُ٘ىن بلى هرا ؤلاحساء في اإلاىكىُاث الظُاطُتٟ .ما ّ
ؤن بخ٘اء ؿ٘ت اإلاـدز ًدُذ الخـىُ ٤لى
ً
ؤخُاها
اإلاِلىماث ٓحر اإلاِسوٗت ،و شٍادة الثٜت التي حصجّ اإلاـدز الخ٘ي لٜى٠ ٤ل ش يء بدسٍت ،و ًادي
لإلطساَ في الخـىُ ٤لى اإلاِلىماث و الظب ٝالصخ٘ي.
 هادزا ما ٌِخمد الصخُ٘حن ُلى الجمهىز ٟمـادز للمِلىمت .و هرا ّ
ًدُ ٤لى وحىد مـادز اخسي ٌِخمدون
ُلحها ،خُث ّ٠لما ٠ان ّ
جىىَ اإلاـدز ٠لما ٠ان ؤلاهخمام بالخبر ؤٟثر و ؤًلا طِحهم لُ٢ىهىا مىكىُُحن،
بالبدث ًُ مِلىماث لدي مـادز ؤخسي ًسون ؤجها مىزى ٚبها.
 ؤبدي ؤٓلبُت الصخُ٘حن ُدم زٜتهم في اإلاِلىماث اإلايؼىزة ُبر ػب١ت ؤلاهترهذ ،و ُدم اُخبازها مـدز
ّ
مىزى ،ٚو هرا زاحّ بلى وحىد مـادز ؤخسي ؤٟثر دٛت ومـداُٛت و وحىد بِم ألاخباز التي حظخىحب
ّ
الخظاطت مجهاٟ ،ما ؤن ػب١ت ؤلاهترهذ ؤخُاها جلّ ؤخبازا مجهىلت اإلاـدز و هى
الخإٟد مً مـدزها خاؿت
ّ
ّ
ما ّ
حهدد مـداُٛخه الٜىاة في خد ذاتها في خالت ؤلاُخماد ُلُه ،و ًم ً١ؤن ًادي بلى ٜٗدان الثٜت بحن الٜىاة
و ّ
مخدبِحها في خالت ُٓاب مـدز مىزى ٚو الخاحت لىحىد ج٘ظحراث خى ٤اإلاِلىماث اإلايؼىزة.
ّ
ّ
 جدٌى ألاخباز اإلاخِلٜت باهخماماث الجمهىز و اخخُاحاجه بإولىٍت البث ،جلحها ألاخباز اإلاسجبوت بظُاطت الدولت
ّ
و ألاخباز التي جخ٘ ٝو الظُاطت ؤلاُالمُت للٜىاة و ؤخباز الخٜاث ،ٝذلّ ٣
لن الىاض جمُل بلى الخولّ لىطاثل
ً
هلبا للمِلىماث و الخىحُهٟ ،ما ّ
ًخم ؤًلا وؼس ألاخباز التي جسجبى بظُاطت الدولت بهدٖ بُالم
ؤلاُالم
اإلاؼاهد بأخس الخوىزاث و اإلاظخجداث و ما ًددر ُلى الظاخت الىهىُت ،مّ مساُاة ُدم مظاطها لألمً
الىهني ؤو الىخدة الىهىُت ،ؤو ؤن ّ
جمع بدٜى ٚاإلاىاهً ؤو خسٍّخه الدطخىزٍت.
جبحن هخاثج الد اطت اإلاُداهُت ،وحىد اهخٜاء إلاا ّ
ّ 
طِخم ُسكه مً ؤخباز في اليؼسة ؤلاخبازٍت ،وهرا مسجبى
ز
بالظُاطت الاُالمُت للٜىاة :ؤي ّ
ؤن اإلاىاد ؤلاخبازٍت اإلاُ ّ
ِدة ًخم بخلاُها للخُُٜم ٛبل ّبثها في الىطُلت
ؤلاُالمُت ،بما في ذل ٣ألاخبازٗ ،هي ػسن مً ػسون وؼس الخبر ؤو ؤطاض مً ؤطع جٜىٍمه ،و جإحي في
مٜدمت الاُخبازاث التي جخد١م في اهخٜاء ألاخباز ،جلحها طُاطت الدولت و حِخبر مً ؤهم ألاطباب التي جازس ُلى
هىُُت ألاخباز التي حِسق ؤو ًّخم خرٗها ،خاؿت بذا ٠ان الخدر الري ٌِسكه الخبر ًدمل مِلىماث ؤو
زم ُامل الجمهىز و اهخماماجه ذل ٣ؤن الصخ٘ي ّ
جمع مـالح الدولتّ .
بُاهاث ّ
مُٜد بالُٜم و الِاداث و
الخٜالُد التي حؼ٢ل كٔىها مجخمُِت في جإدًت ُمله ؤلاخبازي.
 و ًُ الِىاؿس الىاحب جىٗسها في الخبر لُ٢ىن ؿالخا ّ
للبث ،ؤوضخذ هخاثج الدزاطت اإلاُداهُت ًُ جٜازب
ّ
ألاهمُت و آلاهُت و ّ
ّ
الجدة الـدازة مً خُث
ٟبحر في جسجِب الصخُ٘حن لهره الِىاؿس ،خُث اخخلذ
ؤهمُتها ،خُث ّ
جخـُٛ ٙمت ألاهمُت بوابِها الاحخماعي ،وحِخبر ؤطاض اهخٜاء خبر و اطدبِاد آخسّ ،ؤما
آلاهُت ٗهي تهدٖ بلى جٜدًم اإلاِلىماث ًُ الىاِٛت و في ؤطسَ وٛذ مم .ً١و باليظبت ّ
للجدة ٗهي تهدٖ بلى
ّ
الخـسٖ ُلى ما طىٖ ًددر و ذل ًُ ٣هسٍ ٝؤلاطخيخاج و ؤلاطخٜساء
جٜدًم مِلىماث و اإلابادزة بلى
لألخدار الجازٍت.
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ّ
ٛ لت اهخمام الصخُ٘حن في الؼسو ٚؤلاخبازٍت بِىاؿس ؤلاه٘ساد و ؤلازازة و الدؼىٍ ،ٝزٓم ما لهم مً ُٛمت في
جد ُٜٝالظب ٝالصخ٘يٗ .لال ًُ ُدم اهخمامهم بِىـسي الٔسابت و الوساٗت بؼ٢ل ٟبحر ،بالسٓم ؤجهما
مً ّ
ؤهم ُىاؿس الدؼىٍ ٝؤلاخبازي.
ّ
ٌِ خبر الصخُ٘ىن ُىـس اإلاـداُٛت مً ؤهم ُىاؿس حاهصٍت الخبر و مً بحن ؤهم الُٜم التي ًجب ؤن ًخىٗس
ُلحها الخبر ،ذل ٣ؤن الصخ٘ي ال ًم١ىه اه٢از كسوزة جىٗس اإلاـداُٛت في الىطُلت ؤلاُالمُت لىٜل ؤخبازها
ٟما ّ
ؤن الخبر الصخُذ هى الري ًـىّ مـداُٛت الىطُلت ؤلاُالمُت بحن حمهىزها.
ّ ًُ سٟص الصخُ٘ىن و بؼ٢ل ٟبحر ُلى ألاخباز التي ج٢ىن مً مـدز مىزى ،ٚو هى الجاهب ّ
ألاو ٤الري ٌظعى
الصخ٘ي إلاساُاجه ُىد اهخٜاءه لألخباز و حمِهاً ،لحها حاهب ألاخباز التي جدىاطب و هبُِت الظُاطت
ؤلاُالمُت للٜىاة ،ؤي ّ
ؤن الصخ٘ي ّ
مُٜد بمجمىُت مً ؤلالتزاماث التي ًجب ؤن ال ًخجاوشها في ّ
ًل الىطُلت
زم ألاخباز التي ّ
ؤلاُالمُت التي ٌِمل بها و ًجب ؤن ال ًدُد ًُ مىهجها ؤو طُاطتها ّ
جدظم بالزازة و جخ٘ ٝمّ
ّ
ًخِل ٝبإخالُٛاث اإلاهىت خُث ًسي الصخُ٘ىن ّؤجهم ّ
مُٜدون بهرا الجاهب و
اهخماماث الجمهىز ،و ؤخحرا ما
ّ
اإلاخمثل في ؤلالتزام بالخباز التي ال جخِازق مّ ٛىاهحن الصخاٗت.
 ؤًهسث هخاثج الدزاطت اإلاُداهُت اُخماد الصخُ٘ىن في ؿُآت اإلاادة الخبرًت ُلى ٛالب الهسم اإلاٜلىب بـ٘ت
ؤطاطُت ،خُث حِخبر هره الوسٍٜت ؤٟثر ؤهمان جدسٍس ألاخباز ػُىُا و ؤٟثرها اطخخداما في وطاثل ؤلاُالم
ؤهم اإلاِلىماث و الخٜاث ،ٝو ّ
اإلاخخل٘ت ،و ً١مً ذل ٣في بطخجابتها لُٜمت ال٘ىزٍت و الظسُت في بًـاّ ٤
حِد
ّ
هره الوسٍٜت مىاطبت لىىُُت ّ
اإلاخوىزة و ألاخدار .باإلاٜابل اهخ٘اق وظبت ألاخباز التي
مُِىت مً ألاخدار
جـاْ وٗٛ ٝالبي الهسم اإلاخدزج ،و الهسم اإلاِخد.٤
ّ
ًخدسي الصخ٘ي بالدزحت ألاولى اإلاىكىُُت ّ
ّ
ٟإو ٤حاهب ًجب مساُاجه ؤزىاء جدسٍس الخبر و بثه مً خال٤

ّ
هٜل ألاخدار بدُادًت و ّ
ججسد و بـىزة مخىاشهتً .لُه حاهب الدٛت ًُ هسٍ ٝؤلالتزام بىؿى ٤اإلاِلىمت
الصخُدت بلى الجمهىز اإلاظتهدٖ بإُلى دزحاث الخد ُٝٛاإلانهيّ .
زم ألاماهت و ما ًدمي ُٛم اإلاجخمّ ،خُث
ّ
حِدان مً الٜىي ألاطاطُت التي جازس ُلى خُازاث الصخ٘ي في اهخٜاء ألاخباز ومِالجتها ،و حِخبر ألاماهت في
جدسٍس ألاخباز ؤو هٜلها مً ؤخالُٛاث اإلاهىت و هره الـ٘ت بالٔت ألاهمُت في ؤلاُالم الىاجح.
ّ 
ؤٟد ؤٓلبُت الصخُ٘حن ُلى كسوزٍت الخُادًت ؤزىاء جدسٍس ألاخباز ،ؤي الخىاو ٤الِاد ،٤ؤو ٓحر اإلاىداش
للمىكىُاث ؤلاخبازٍت مً وٛاجّ و ؤخدار بؼ٢ل ًدُذ لها ٗسؿت الخٔوُت اإلادظاوٍت للٌهىز في الىطاثل
ؤلاُالمُت و للخِبحر ًُ ملامُجها التي جيسجم مّ ّ
ؤهمُت ُٛمها ؤلاخبازٍت اإلاِسوٗت و هرا مً ؤحل ؤن ً٢ىن
الخبر مىكىُُا ،بُواء ٗسؿت ل٢ل هسٖ و مىده ّ
خحزه في ألاخباز ،الخُادًت ؤطاض الاخباز ٠ىجها حِوي
اإلاـداُٛت و هي ٛاُدة اطاطُت في ؤلاُالم ،و في مِالجت اي خبر.
بِدة مِاًحر و كىابى ازىاء اهخٜائهم و اُدادهم للخبرّ ،
ً لتزم مٌِم الصخُ٘حن ّ
لن الِمل ؤلاُالمي ًٜخط ي
الالتزام بلىابى مً ؤحل طالمت ودٛت اإلاادة الخبرًت ،و هى ما ّ
ٌِد ماػسا بًجابُا ًلمً اإلاىكىُُت و
الخُادًت ؤزىاء ُملُت اهخٜاء الخبر و اُداده ،و ٌِىد بالًجاب ُلى ؿد ٚو ؤماهت اإلاادة الخبرًت.
 ؤًهسث هخاثج الد اطت ّ
ّ
ومدددة لترجِب ملامُجها وؤخبازها بل
ؤن اليؼسة ؤلاخبازٍت لِظذ لها ٛىاُد زابخت
ز
السئٍت الخاؿت لسثِع الخدسٍس ؤو مىخج اليؼسة و الخٜالُد الظاثدة لدي اإلادوت الخل٘صٍىهُت هي التي جخد١م
في الترجِب .و ل ً١هىا ٞبِم اإلامازطاث والخٜالُد التي ًم ً١الاطترػاد بها في هرا اإلاجا ،٤و ّؤو ٤ش يء
هى:
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ّ
جخمخّ وظبت مِخبرة مً صخ٘ي ٛىاة الؼسو ٚؤلاخبازٍت ّ
بدسٍت وظبُت في الخِامل مّ الخبر ،و هرا ما

ٌُ ّ
ِد ماػسا بًجابُا ،مّ اخترام خدود الخسٍت اإلامىىخت له في ٟخابت الخبر و ؿُآخه ٠الخ٘اي ُلى
ّ
الخِدي ُلى مبادثه.
ُٛم اإلاجخمّ و ُدم
ّ
ًُ ساعي حمُّ الصخُ٘حن بٜىاة الؼسو ٚؤلاخبازٍت ُٛم اإلاجخمّ و مبادثه ؤزىاء اُدادهم للخبر ،الن
مساُاة ُٛمه و اخترام مبادثه و ما ًخماش ى و اهخماماجهّ ،
ٌِد مً ُىامل ٟظب زٜت الجمهىز وحرب
ّ
اهدباهه و اطخٜوابه إلاخابِت ما جبثه الٜىاة.

جىصياث الدراست:
بِد الُٜام بهره الدزاطت (هٌسٍا و مُداهُا) ،جىؿلىا الى مجمىُت مً الىخاثج ،و بىاءا ُلحها ٗةهىا هسي:
ّ
ّ
مظخمسة في مساٟص جدزٍب داخلُت وخازحُت،
البد مً جإهُل و جدزٍب و حِلُم ال٢ىادز الِاملت و بـ٘ت
-0
مّ كسوزة الخإُٟد ُلى جصامً جل ٣الدوزاث مّ دخى ٤جل ٣الخٜىُاث مساٟص الىطاثل ؤلاُالمُت ،مّ
الخد٘حز للمؼازٟحن في جل ٣الدوزاث و الاهخمام بخىٗحر ألاحهصة الالشمت للخدزٍب في مخخل ٙالخٜىُاث
ؤلاُالمُت مجها الخىاطِبُ ،لى ؤن ً٢ىن الٜاثمىن ُلى الخدزٍب مً ذوي ال٘١اءة والخبراث ،و مً
ألا٠ادًمُحن ؤلاُالمُحن الرًً لهم ججازب بُالمُت ،مّ الترٟحز ُلى ج٢ىًٍ جل ٣الدوزاث في الجاهب
الخوبُٜي ،وموِمت بُُ٘١ت الخِامل مّ الاهترهذ وباقي الخٜىُاث السٛمُت الخدًثت مّ كسوزة جُُٜم جل٣
الدوزاث جهاًت ٠ل دوزة ؤو ٠ل ُام ،و مِسٗت مدي الاطخ٘ادة مجها مً خال ٤بهخاج الِاملحن ّ
ممً خلسوا
جل ٣الدوزاث.
 -3كسوزة التزام اإلاظاولحن ًُ مثل هره اإلااطظاث بإخالُٛاث و مبادت اإلاهىت خاؿت ُٗما ًخِلٝ
بخىًُ ٙالِما ًُ ٤هسٍ ٝالِالٛاث الصخـُت ؤو الىطاهت و جس ٞاإلاجا ٤و بُواء ال٘سؾ للِدًد
ّ
ّ
مً ذي الخبرة و اإلاىهبت ،و ٟرا ذوي اإلااهالث و اإلاظخىٍاث في الخخـف ختى جدظم السطالت
ؤلاُالمُت ؤو اإلاادة الخبرًت بالدٛت و اإلاىكىُُت.
ّ
 -2زٓم ّ
ؤن ؤٓلبُت صخ٘يي ٛىاة الؼسو ٚؤلاخبازٍت ؤبدو اعجابهم باإلاظخىي الري وؿلذ بلُه الٜىاة بال
ؤن مظخىي الِمل الاخبازي للٜىاة ال ًصا ٤بداحت الى اإلاصٍد مً الجهىد و ال٘١اءاث مً ؤحل جدظحن
ّ
آلُاث هرا الٜواَ و الىؿى ٤بمظخىاه بلى ؤُلى دزحاث اإلاىاٗظت بما ًىاشي
الخوىز الهاثل في
ج١ىىلىحُا الاجـا ٤و الاُالم.
 -0ؤلاُخماد ٛدز ؤلام٢ان ُلى اإلاـادز اإلاِلىمت اإلاـادز ؤي كسوزة الخِسٍ ٙبـ٘ت اإلاـدز ختى ج٢ىن
ّ
ألاخباز ذاث مـداُٛت و ؤٟثر دٛت هرا مً حهت ،و مً حهت ؤخسي كمان اطخٜواب الجمهىز و
اإلاداٌٗت ُلُهّ ،
لن اإلاخلٜي ًداوٗ ٤هم ما ًدوز خىله مً ؤخدار و حُٔحراث ُلى الظاخت الىهىُت ؤو
جٜص ي الخُٜٜت خى ٤اإلاِلىماث ا ّ
الدولُت ،لرلً ٣جب ّ
إلادـل ُلحها مً مـادزها و ؤن ج٢ىن مىزىٛت.
 -0جىطُّ اهخماماث الٜىاة ؤلاخبازٍت ،و ُدم الترٟحز ُلى اإلاىاكُّ الظُاطُت ٜٗى لخ٢ىن اليؼساث
ؤلاخبازٍت مىِٛا ػامال للمِلىماث هٌسا الخخالٖ اهخماماث و هىُُاث اإلاؼاهدًً.
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 -0الخسؾ ُلى جٜدًم خدماث ج٘اُلُت و مخابِت آزاء الجمهىز ،مً خال ٤ؤلاٛتراب مجهم و اُخمادهم
ٟإخد اإلاـادز السثِظُت للمِلىماث ،و بحساء دزاطاث بؼ٢ل دوزي إلاِسٗت ما ًجرب الجمهىز.
 -0الٜلاء ُلى السجابت في بُداد ؤخباز اليؼساث ؤلاخبازٍت ،مً خال ٤الخجدًد الداثم و مداولت بكاٗت
ؤحصاء حدًدة للمداٌٗت ُلى حمهىزها .و ّ
ًىمي ُالٛت زٜت بها و ب٘سٍ ٝالِمل ٗحها.
 -0حصجُّ الِاملحن بالخٜل ؤلاُالمي و الصخ٘ي باطخخدام الخٜىُت الخدًثت و خاؿت ؤلاهترهذ
واليؼاهاث اإلاخِلٜت بها.
 -0الترٟحز ُلى ؿُآت اإلااد الخبرًت بما ًدىاطب مّ هبُِت الىطُلت ؤلاُالمُت ؤي ؤلاُخماد ُلى لٔت
جل٘صٍىهُت ،و لِع الصخاٗت الىزُٛت.
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