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توطئة
رش يف زاوية شاشة فارغة .ويف مكان ما بني أكوام الكلامت التي دونتها عىل صفحات
يومض مؤ ٌ
دفرتك ،توجد كافة االقتباسات واملعلومات التي تحتاجها .قهوة غرفة األخبار غري مفيدة وكذلك الصوت الصادر
عن قدوم رسائل الكرتونية جديدة أو رنني الهاتف املستمر .ومع اقرتاب املوعد النهايئ ،وازدياد ما يُلهيك
ويشغلك ،تأىب الكلامت املناسبة بعناد أن تأيت.
يدرك الصحفيون يف أعامقهم أن لديهم أفضل وظيفة يف العامل ،رغم أنهم قد يشعرون أحياناً بأنها األصعب .وهذا
الكتيب يقدم األدوات لتحويل الواقع الفوضوي لألحداث واألخبار برسعة إىل قصة طازجة يعشقها املحررون
ويستسيغ مذاقها القراء .والهدف قبل كل يشء هو رسد القصة بطريقة يشعر القارئ معها بأصالة أبطالها.
صحيح أنها حياتهم ،لكنها قصتك ،وأنت من يقرر كيف تُروى.
قد يقرأ هذا الكت ّيب أناس يعملون عىل الخطوط األمامية يف مناطق النزاع ،أو يسعون إللقاء الضوء عىل اآلليات
املريبة للسياسة أو األعامل .إن التكنولوجيا تعني أن الحدود بني املراسلني واملصورين آخذة باالنحالل أياً كان ما
نقوم بتغطيته .والقاسم املشرتك هو لذة االكتشاف ،ورشف التعلم األبدي ،وتلك اللحظة التي ال تضاهى عندما
تبدو قصة أضنتك يف كتابتها ناجحة بعد طول عناء.
وعندما يُضخ األدرينالني بقوة ،يغدو من السهل أن نغفل عن املخاطر .لذا ،يقدم هذا الدليل نصائح حول البقاء
يقظاً وآمناً!
عملت يف نريويب -كينيا،
أذكر رسالة كانت موضوعة ضمن إطار عىل حائط أحد مكاتب وكالة “رويرتز” حيث
ُ
كُتب فيها“ :ال يوجد قصة تستحق املوت أو األذية من أجلها”.
هي كلامت يجب أن تزين كل غرفة أخبار .إن النصائح الواردة يف الصفحات التالية هي مبادئ توجيهية :أصغِ
إىل حدسك وإىل السكان املحليني ،ال ت ُطل املكوث يف مكان محفوف باملخاطر عىل أمل العثور عىل ذلك االقتباس
الكامل الذي يلخص املوضوع برمته ،فعندها ستسوء األمور.
كنت واثقاً بأن الناس يف املناطق النائية لن يقرؤوا أي كلمة مام كتبته عنهم ،لكن
حتى سنوات قليلة مضتَ ،
وسائل اإلعالم قضت عىل ذلك الشعور بالرضا الذايت .سخّر هذه األداة السحرية يك تتمكن من إجراء محادثات
بني الثقافات كان يستحيل تصورها يف السابق .مع ذلك حذار من تضخيم األشياء ،فالرثثرة عرب اإلنرتنت قد تسفر
عن رؤى ،لكن نشاز األصوات ميكن أيضاً أن يطغى عىل الحقائق أو يشوه وجهات النظر.
إن أفضل حليف لك هو حذاء بالٍ .فقد يكون من الرضوري أحياناً تقديم قصص استنادا ً إىل رأي الخرباء ،لكن
ال يشء يتغلب عىل الخروج إىل أرض الواقع .وقد لخص أحد مراسيل رويرتز املخرضمني أعظم مثل عن الصحافة
ببساطة عذبة“ :تحدث إىل الناس” .إنه ألمر جيد أن تشعر أنك ضائع ،ألن ذلك يعني أنك تتعلم .ثابر ،وفجأة
ستعرث عىل الخيط الذي سيقودك أنت وقراءك أو مشاهديك عرب املتاهة.
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إن أفضل املراسلني هم أولئك املصابون برعب يجعلهم أرقني خوفاً من أن يكونوا قد أساؤوا الفهم .فاألخطاء
قد تكون موجعة( .نقلت مرة خربا تلفزيونيا يحبس األنفاس عن تحطم طائرة ،فانترش الخرب فورا ً عىل شاشات
التلفاز يف جميع أنحاء العامل ليتبني بعد لحظات فقط أن ذلك كان تدريباً) .ال تحزن طويالً .فاألخطاء هي املعلم
األشد رصامة.
وإىل جانب التأكيد عىل الرسعة والدقة والتوازن ،تبقى القيمة الجوهرية للصحافة هي الفضول .نحن جميعاً
نرغب يف مشاهدة أسامئنا عىل الصفحة األوىل أو وجوهنا عىل شاشة التلفزيون ،وهذا ما ينبغي أن يكون .لكن
أفضل الجوائز يف هذه املهنة هي تلك التي تنضج ببطء .فال يشء يتغلب عىل التوهج الداخيل الذي ينشأ من
إدراكك بأنك قد عمقت فهمك للقصة واكتسبت الثقة يك ترويها بشكل جيد .إن هذا الكتاب ميل ٌء باإلرشادات.
بالتوفيق.
ماثيو غرين ،المراسل الخاص لوكالة رويترز
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عزيزتي القارئة ،عزيزي القارئ
إن اسم هذه املطبوع “الطريق إىل الصحافة -أساسيّات يف الصحافة املطبوعة واملرئية واملسموعة
وااللكرتونية” يشري إىل مضمونه والتص ّور الذي يكمن خلفه.
خصيصاً لكل مراسيل شبكة MICT
إذ أنه يحتوي مقاطع أو فصول قصرية جدا ً مبا يشبه “اللقطات” تم تطويرها ّ
ومبسط عىل معظم ما يدور يف خاطره من أسئلة
اإلعالمية ،يك تكون دليالً صحفيا يجيب املراسل بشكل رسيع ّ
حول الصحافة ويف مختلف أمكنة تواجده املمكنة ،سواء يف الطريق أم يف املنزل أم يف مكاتب التحرير ،وذلك من
خالل معلومات شاملة وواسعة قدر اإلمكان حول الصحافة املطبوعة واملرئية واملسموعة واالفرتاضية ،وبشكل
موجز وواضح ودقيق.
املختصني ،متاماً كام إىل الصحفيني
يتو ّجه “مخترص يف الصحافة” إىل الصحفيني الشباب واملبتدئني والهواة وغري
ّ
املحرتفني .إذ أنه ال يرشح ما يبدو مفيدا ً ويف صميم املوضوع من النظرة األوىل :كوظيفة التقرير الصحفي
وخصائص املقابلة التلفزيونية واألدوار التي ميكن أن يلعبها الهاتف الذيك (السامرت فون) يف الصحافة فحسب،
ويرسخوا معارفهم أو يحدّثوها أو أن يفحصوا عملهم عىل
يوسعوا ّ
بل تلبّي أيضا حاجة أولئك الذين يريدون أن ّ
ضوء املقاييس االحرتافية ملهنة الصحافة ،كالسؤال عن طبيعة اللغة التي ينبغي استخدامها يف التقرير ،أو تقنيات
السؤال املستخدمة يف املقابلة الناجحة ،أو النقاط التي يجب مراعاتها عند تسجيل مقطع فيديو باستخدام
الهاتف الذيك (السامرت فون) مثالً.
كل من املواضيع عىل ما ال يزيد عن
وليك يكون دليل الصحافة هذا “كتاب جيب” حقيقي ،فقد اقترص عرض ٍّ
صفحتني وبشكل أطروحات تركّز عىل امليزات األساسية والقواعد والخصائص املتعلّقة بكل موضوع .وينتهي كل
عرض بقامئة للمراجعة تلخّص النقاط الرئيسية مرة أخرى.
بالطبع ،لن يؤدّي استخدام هذا الدليل إىل أن تُكتب التقارير الصحفية من تلقاء نفسها ،لكنه – ويف الحد األدىن–
سيجنب املراسل الصحفي الكثري من املزالق املهنية الكربى.
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أساسيات

واجب العناية الصحفي
ما معنى واجب العناية الصحفي؟

مطبوع
إذاعة
تلفزيون

يف العمل الصحفي يجب أن يتطابق املضمون مع الواقع .وذلك يتم بالبحث الوايف والعرض الكايف
وإضاءة املوضوع من كل جوانبه وأن يتم ذكر املصادر واالقتباسات ذات الصلة.
يحافظ الصحفي عىل مسافة نقدية بينه وبني املوضوع.
الوقائع األساسية لخرب أو لتقرير يجب أن تكون مؤكّدة من خالل أكرث من مصدر.
اإلشاعات واألخبار غري الثابتة والظنون يجب أن ت ُعلن بهذه الصفات نفسها.
يجب أالّ يتأثر العمل الصحفي مبصالح املؤلّف –أو الكاتب -غري ذات الصلة مبهنية االعالم وأن ال يسمح لتلك
املصالح بتوجيهه.
يجب أال تكون املادة اإلعالمية متحيّزة وأالّ تساهم بوعي بتأجيج الرصاعات.
يف حالة الرصاعات يجب الحصول عىل مواقف كل األطراف.
يجب حامية من يز ّود الصحفي باملعلومات ،إذا كانت هذه رغبته أو إذا اعتقد الصحفي أن اإلدالء بهذه
املعلومات قد يع ّرض املصدر إىل خطر أو رضر اجتامعي أو مصاعب.
ال تُذكر يف املادة الصحفية إال األقوال والوقائع والصور التي تلعب دورا ً يف رشح الحدث .يجب الحفاظ عىل
ُحرمة الشأن الشخيص ملصدر املعلومة.
رس إال يف الحاالت االستثنائية .إنّه يعلن اسم الجهة االعالمية التي يعمل لها ومقاصده من
ال يعمل الصحفي بال ّ
املصدر الذي يريد منه املعلومات وهدف مادته اإلعالمية.

قائمة للمراجعة
1

1هل تيضء املادة الصحفية املوضوع بشكل متوازن ومن كل جوانبه؟

2

2هل هناك معلومات أو صور من شأنها أن تزيد من األحكام املسبقة وتؤ ّجج الرصاعات؟

3

3هل هناك معلومات أو صور نُزعت من سياقها ولذلك فهي ُمضلّلة؟

4

4هل هناك معلومات أو صور ال تساهم بتوضيح املوضوع وال بخدمة الغرض؟

5

5هل متت تسمية املصادر ذات الصلة باملواقف االساسية؟

6

6هل أحافظ عىل مسافة كافية عن كل مصادر املعلومات؟ (احذر الدعوات والهدايا والتقريظ الشخيص واملصالح
الشخصية وعبارات اإلعجاب)

7

7هل تم إخفاء أسامء األشخاص الذين أدلوا مبعلومات ومتويه أقوالهم بحيث ال ميكن الوصول اىل شخصياتهم
الحقيقية؟

8

8هل أسباب إخفاء الشخصية قابلة للفهم من قبل املتلقّي؟

9

9هل تم إعالم كل امل ُستج َوبني بأن استجوابهم تم يف إطار البحث الصحفي؟

انترنيت
خدمات

10

11

أساسيات

الموضوع الصحفي
ماهو الموضوع الصحفي؟

مطبوع

املوضوع الصحفي يجب أن يكون قريباً قدر اإلمكان من الحياة السياسية واالجتامعية واملعيشية
اليومية .وعىل املواضيع املختارة أن متتاز بإمكانية تحويلها اىل الشكل الصحفي املناسب ويف مكانه املناسب
(مجلة ،صحيفة ،تقرير تلفزيوين قصري أو ريبورتاج تلفزيوين ،الخ ،مثالً) ويف الوقت املناسب (الراهنية) .وفقط
بهذه الطريقة ميكن لها أن متارس تأثريها وتؤدّي رسالتها.
يجب أن يكون اختيار املوضوع بحيث يدعم االستمرارية –أو التناغم -يف تقارير وسيلة اإلعالم املعنيّة به.
يساهم اختيار املواضيع بربط جمهور الوسيلة اإلعالمية (ق ّراء او مشاهدين أو مستمعني) بها بطريقة حاسمة
وبهذا يساهم أيضاً بنجاح الصحفي نفسه.

قائمة للمراجعة

إذاعة

1

1هل املوضوع راهن وجديد؟

2

2هل له أهمية؟

3

3هل له صله باهتاممات الق ّراء أو املشاهدين أو املستمعني وهل ميكن لهذا االهتامم أن ينتقل إىل اآلخرين؟

4

4هل تم اختيار الشكل الصحفي الصحيح لعرض املوضوع؟

5

5هل ميكن له أن ينرش يف الوقت املخطّط دون أن ينتج عن ذلك مشكالت مهنية أو مصاعب ملصدر املعلومات؟

6

6هل يتناسب املوضوع مع صورة الوسيلة اإلعالمية ومبادئها؟

7

7هل ميكن نرشه يف الوسيلة اإلعالمية يف املكان املناسب والوقت املناسب؟

8

8هل يدعم التقارير األخرى بطريقة مناسبة ،وهل يساهم يف تطويرها؟

تلفزيون
انترنيت
خدمات
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13

أساسيات

البحث عن موضوع
/1

ً
موضوعا؟
أين أجد

كثري من املواضيع ميكن أن تكون مطروحة من خالل آنيّتها (التصويت يف الربملان ،األحداث الثقافية،
الحوادث..الخ) .ومبساعدة البحث الصحفي يتم الرتكيز عليها وعرضها بطريقة مناسبة.
يف الوقت نفسه من مهام أن يجد الصحفي مواضيع غري معروفة وجديدة ويتابعها.

مطبوع

/2

وفي هذا الصدد يترتب على الصحفي:

إذاعة
تلفزيون

مواكبة األحداث والتطورات االجتامعية والسياسية واالقتصادية بكل انتباه وتحليلها واستنباط
األسئلة حولها.
حضور اللقاءات الرسمية ومراقبة األحداث الهامة ،حتى ولو مل يكن سيكتب عنها مبارشة.
استغالل التواجد يف املناسبات للتحدّث مع ممثيل األحزاب والجمعيات واملؤسسات املختلفة مبا يتجاوز املناسبة
نفسها ،وإيجاد عالقات معهم وتنميتها مع الحفاظ عىل املسافة الرضورية.
مطالعة وسائل اإلعالم األخرى بشكل مستمر ألن كثريا ً من املواضيع الهامة قد توجد يف الصحف الصغرية.
التواصل والتحادث مع الناس يف الدائرة الشخصية التي يعيش فيها الصحفي ،ليعرف ما الذي يهمهم ويشغلهم
وماذا يخططون.
تلقّي مالحظات اآلخرين وأسئلتهم يف الدائرة الشخصية التي يعيش فيها الصحفي ومتابعتها وتطويرها.

أين أجد موضوع ًا؟
1

1يف أخبار كل وسائل اإلعالم

2

2يف البيانات الصحفية وعىل صفحات األنرتنت لألحزاب واالتحادات واملؤسسات ،الخ..

3

3يف املؤمترات الصحفية

4

4يف املعارض والندوات

5

5من خالل العالقات والتواصل مع حاميل مسؤولية القرار ومن يف أوساطهم الداخلية.

6

6من خالل دراسة وسائل االعالم الهامة

7

7مقاالت االنرتنت واملدونات والحمالت

8

8من خالل رسائل وإشارات الق ّراء والجمهور املتلقّي عموما

9

9يف الحياة اليومية الشخصية

انترنيت
خدمات

14

15

مطبوع

/1

لماذا الخريطة الذهنية؟

إذاعة

/2

ماهي الخريطة الذهنية؟

تلفزيون

ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ

ﺍ
ﻷﻣ

انترنيت
خدمات
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ﺍﻷﺑ
ﻄﺎﻝ
ﺍ
ﻟﺸﺨ
ﺼﻴﺎﺕ

ﻘﺎﺋﻖ
ﺤ
ﺍﻟ ﻔﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺨﻠ

ﻜﻨﺔ

تعمل الخريطة الذهنية من خالل التداعي الحر والعفوي قدر اإلمكان حول املوضوع ،وتتوخى
تحقيق معايري القصة الجيدة (راجع فصل القصة الصحفية  .)Story Tellingحيث يقوم الصحفي بذكر الكلامت
والتعابري التي تخطر يف البال لدى ذكر عنارص القصة (بطل ،فعل ،مكان..الخ).
كقاعدة عامة يعرث املرء عىل فكرة خالّقة مع يشء من الصرب والوقت عند نقطة معينة (بطل مثري لالهتامم)
وهذه الفكرة تتم متابعتها وتطويرها عند النقاط األخرى (مكان ،فعل).
ميكن استخدام الخريطة الذهنية يف حالة املواضيع األقل صعوبة من أجل الوصول اىل زاوية تناول جديدة ومفاجئة.

ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ

يهتم الناس باملواضيع التي تروي شيئاً جديدا ً أكرث من غريها.
هذا ليس سهالً بالنسبة لقضايا ما زالت راهنة ،ويتكرر الحديث عنها منذ زمن بعيد (البطالة ،أزمة الطاقة،
مشكلة السكن..الخ) ،ويف املناسبات التي تتك ّرر دامئاً (املناسبات السنوية ،األعياد والعطل) .لذا يجب العمل دامئاً
عىل إيجاد طريقة لجعل هذه املواضيع تحظى باهتامم الناس.
الخريطة الذهنية هي أداة مفيدة جدا ً إليجاد العنرص الجديد أو غري العادي أو املدهش يف موضوع ما.

ﺍﻟ
ﺍﻟ ﺤﻴ
ﺜﻴﺎ
ﺘﻔﺎ ﺕ
ﺻ
ﻴﻞ

أساسيات

البحث عن المواضيع من خالل
الخريطة الذهنية
)(Mind Mapping

أساسيات

موضوعات الصحافة المحلية
الجيدة؟
ما هي الصحافة المحلية ّ

مطبوع
إذاعة

يهتم الناس مبوضوعات يدركون عالقتها بحياتهم اليومية .لذلك يجب تعديل الكثري من املوضوعات
بحيث تصبح مالمئة لوسط معني أو مجموعة سكّانية معينة ومن ثم مثرية الهتاممها.
هذا ينطبق بشكل خاص عىل الصحافة املحلية ،سواء أكانت ورقية أو إذاعية أو مرئية.
يل” ألي موضوع عام وشامل تقريباً مبا يناسب كل االشكال الصحفية:
ميكن إجراء “تفريع مح ّ
محل –ورشة
فعندما يصدر قانون رضائب جديد ميكن للبحث عن تأثري هذا القانون العام عىل مكان استثامر ّ
مثالً -أن يكون مفيدا جدا ً.
إذا انترش وباء االنفلونزا عىل مستوى البالد ،قد يوضّ ح استطالع رأي حول الخدمات الطبية يف منطقة معينة
الوضع الحقيقي للخدمات الطبية فعال.
عندما ت ُقلّص ميزانية التعليم يف الدولة قد تتوضح لنا تأثرياتها من خالل مقابلة مع مدير مدرسة يف منطقة صغرية.
إذا اقيمت بطولة والية يف كرة القدم ميكن عمل بورتريه صحفي لنادي محيل هناك يقوم بالدعم والتنمية
املبكرة ملواهب األطفال.
الخ..

قائمة للمراجعة
1

1هل للموضوع العام غري املحيل تأثريات وعواقب عىل األفراد أو عىل مجموعة معينة أو مؤسسة أو مبادرة يف
ناحية صغرية أو منطقة معينة؟ (أن يتوجب مثال عىل معمل معني تصفية أعامله أو أن يوظف أكرث..الخ)

2

2هل للموضوع العام غري املحيل نتائج أو تأثريات عىل ناحية معينة أو كامل املنطقة؟

3

3هل هناك شخصية كفؤة يف منطقة محلية ميكن أن تتحدّث حول موضوع شامل وعام بحيث ترشحه ،تنقده،
تتعمق فيه..الخ؟ (مدير يرشح ما هي اإلصالحات التعليمية الرضورية لرفع مستوى التعليم)

4

4هل أستطيع أن أستغل مناسبة عىل مستوى عام ألبرز حدثاً ما عىل مستوى منطقتي؟ (نا ٍد يشجع ويدعم كرة
قدم األطفال).

تلفزيون
انترنيت
خدمات

18

19

أساسيات

البحث الصحفي
/1

/3

مطبوع
إذاعة

/2

يُنصح باتباع الخطوات التالية بالتتابع:
جمع كل املعلومات التي تم نرشها (أرشيف ،انرتنت ،مختصون ،إلخ.)..
استجواب األشخاص من شهود وذوي عالقة ومترضرين ونقاد ومتابعني ،الخ.
القاعدة املهمة هنا هي البدء بالحياديني ثم فقط يف النهاية سؤال املشاركني ،أي العمل من الخارج إىل الداخل.
فقط بهذه الطريقة ميكن للصحفي أن يقيّم وضع الفاعلني األساسيني ،ويجب عليه أن يلقي بأسئلة نقدية عند
اللزوم ويواجه البعض بأقوال اآلخرين .القاعدة الثانية :العمل يف العمق بدالً من العمل يف االمتداد .وهذا ينطبق
بشكل خاص عىل استجواب األشخاص.
املالحظة واملراقبة الشخصية والبحث يف مكان الحدث تك ّمل نتائج الخطوتني السابقتني وتقدم مادة للكتابة
الوصفية الدقيقة.

ماهو البحث الصحفي؟

من خالل البحث الصحفي يتم فحص مدى صدقية وأه ّمية املعلومات بطريقة نقدية .كام أنه
الطريق ليك يطّلع القارئ أو املشاهد أو املستمع عىل بعض األخبار واألحداث التي مل يكن ليصل إليها لوال عمل
الصحفيني ،ألنها ال تصل بشكل عفوي وح ّر إىل وسائل اإلعالم.
فقط بالبحث ميكن للصحافة اإلضاءة عىل املعلومات من كافة الجوانب وتحليلها وإكاملها وتقييم حياديتها،
وبهذا تقوم الصحافة بتأدية “واجب العناية الصحفية”.
فقط بالبحث ميكن للصحافة أن متنع تح ّولها إىل بورصة معلومات أو إىل ناطق باسم أصحاب املصالح املختلفة أو
حتى إىل أداة دعاية إلحدى الدول.
عىل البحث الصحفي أن يكون أمرا ً بديهياً بالنسبة للمسؤولني ودور النرش وبرامج اإلعالم وعليهم واجب تسهيله
ودعمه وتطويره.
البحث التمهيدي

تلفزيون
انترنيت

عندما يصل خرب إىل غرفة األخبار يجب:
التأكد من أهمية الخرب:
هل الخرب من األهمية بحيث يستحق عناء وتكاليف البحث؟
فحص املصدر:
أ -إىل أي حد تجدر الثقة مبصدر الخرب؟
ب -ما هو املصدر :املالحظة الشخصية ،الخربة ،البحث ،أو عن طريق القراءة أو السامع؟ وأيضا :من هو املصدر األول؟
ج -هل املصدر محايد ،ذو كفاءة اختصاصية ،أم أنه مرتبط بعالقة أو مبصلحة بحيث يستفيد من الخرب؟ ما هي
عالقته باملوضوع؟
فحص الوقائع:
أ -هل املعلومات صحيحة؟ هل هي كاملة؟
ب -هل األسباب املذكورة أو العالقات والسياقات صحيحة ،وهل تبدو ممكنة أو منطقية عىل األقل؟

خدمات

20

عملية البحث

قائمة للمراجعة
1

1هل تتمتع املعلومات الناتجة عن البحث باألهمية وتستند اىل مصادر موثوقة؟ هل تتامىش األسباب والسياقات
امل ُعطاة مع الوقائع؟

2

2هل كانت نتائج البحث التمهيدي كافية للبدء بعملية البحث التايل امل ُكلفة؟

3

3هل التزمت باتباع خطوات البحث بتسلسلها الصحيح؟

4

4هل اطّلعت عىل كل املصادر التي نرشت حول املوضوع ليك أستطيع تحديد موضوع بحثي والوصول اىل
يل استجوابهم؟
األشخاص الذين ع ّ

5

5هل استجوبت كل األشخاص ذوي الصلة ،أي املتأثرين بالحدث والشهود والفاعلني األساسيني واالختصاصيني وقبل
كل يشء النقّاد واملتشككني؟

6

6هل اتبعت قاعدة “من الخارج إىل الداخل” لدى استجواب األشخاص؟

7

7هل فحصت مصداقية كل املصادر بطريقة كافية؟

8

8هل لدي مصدران عىل األقل لكل معلومة ذات صلة قوية باملوضوع؟ هل حافظت أنا نفيس عىل مسافة عن
املوضوع بحيث ال أتأثر عاطفياً فأفقد حياديّتي؟

9

9هل ميكن ألبحايث أن تؤكّد وتستكمل من خالل مالحظتي ومراقبتي الشخصية يف مكان الحدث؟ وهل تؤمن تلك
املراقبة ماد ًة للكتابة الغنية بالوصف الحي؟

21

أساسيات

/4

القصة الصحفية
Story Telling
/1

االصحافة املطبوعة ،اإلذاعة ،التلفزيون :البورتريه ،الريبورتاج ،نستخدم فيها مثال قصيص لتوضيح فكرة.
التحليل يف بعض الحاالت.

قائمة للمراجعة

ما هي القصة الصحفية؟

مطبوع

هي اصطالح جديد لفن قديم جدا ً :أن تقص القصص كام يحب الناس أن يسمعوها.
الرسد كفن حديث يف الصحافة يستند إىل حقيقة أن الناس يفهمون املعلومات ويحفظونها أساساً بشكل أفضل
إذا ُسدت عليهم كقصص ،أي إذا متت صياغتها وكأنها قصة .ولذلك تسمى هذه النزعة يف الصحافة بالصحافة
الرسدية.

إذاعة

/2

على ماذا تستند القصة الصحفية؟

تلفزيون
انترنيت

إننا نروي كل يوم قصصاً أو نستمع إىل من يرويها ،وميكن أن نستقي من هذه الخربة .ولذلك فنحن
نعلم جيدا ً خصائص القصة الجيّدة.
إننا نحب القصص:
التي تشدّنا مبوضوع مثري وذي صلة باهتامماتنا (أمل تعرف بعد بـ ..؟ ،هل سمعت مبا حدث..؟).
التي تروي عن ناس نعرفهم أو ميكن لنا أن نتامهى معهم.
التي تثري العواطف.
التي تقودنا إىل أمكنة مثرية لالهتامم.
التي تنتظم يف سلسلة مرتابطة من األفكار.
التي تظل تشدّنا حتى النهاية.
التي تجعلنا نتفاعل معها وكأنها فيلم يدور يف رأسنا بحيث نعيش معه.
قاص جيد.
التي يرويها ّ

/3

األشكال الصحفية التي يمكن استخدام القصة الصحفية فيها:

النقاط التي يجب أن نراعيها عند كتابة القصة الصحفية

1

1ماهي القصة التي أريد أن أرويها لقاريئ؟ هل هناك موضوع أريد أن أركز عليه االهتامم؟ هل أستطيع تلخيص
قصتي بثالث جمل؟ هل أعرف إذن فعالً ماذا أريد؟
ّ

2

2هل هناك أناس تربطهم باملوضوع عالقة خاصة؟ هل لشخصيات القصة عالقة واضحة باملوضوع ويستطيعون أن
يجعلوا القارئ يحس بأنهم ليسوا غرباء عنه ويشدّونه اىل القصة؟

3

3هل يوجد مكان يدعم قصتي ويجعلها واضحة املعامل ومفهومة ويعطيها جوا ً؟

4

4ماهو املدخل املناسب؟ هل هناك صورة معينة أو مشهد معني أو فكرة تجعل هديف واضحا من وراء هذه القصة
أقص يف الوسط ليك أضمن متابعة القارئ؟ هل هناك رصاعات خاصة؟
دون أن تفضح التفاصيل؟ ماذا عيل أن ّ
تعقيدات مسلّية ،منعطف أو مشهد مفتاحي؟ ما هو التفصيل الخاص أو السؤال أو الخرب الجديد الذي يجب أن
أحتفظ به اىل النهاية؟

5

5ماهو البناء املناسب؟ هل أرسد بشكل متسلسل زمنيا ام أقفز بني املشاهد والحقائق؟ (مهم مراعاة ذلك لدى
بناء الريبورتاج والبورتريه)

6

6هل لغتي حية؟ هل تتخللها الصور واملشاهد؟ هل أتج ّنب لغة التقارير؟ هل إيقاع الرسد رسيع مبا فيه الكفاية
ليضمن انشداد القارئ؟ هل يثري العاطفة؟

7

7هل حضوري كمؤلف واضح بأسلويب الخاص؟

القصة الجيدة متتلك:
مركز ثقل واضح أي إنها تعرف موضوعها جيدا.
بطالً واحدا ً عىل األقل.
مكاناً.
أحداثاً وأفعاالً تبدأ بشكل يشد االنتباه ،ثم تبلغ الذروة (أو مجموعة من الذرى) يف الوسط ،ثم تنتهي بشكل
مقنع (أو بدون مفاجآت ليس لها أصل يف الرسد).
الشكل امل ُتقن :بناء واضح ،معالجة درامية واضحة ،حساب دقيق لألزمنة.
لغة حية ورسدية.
قاصاً ذا حضور.
ّ

خدمات

22

23

أساسيات

العمل اآلمن
العمل الصحفي في مناطق
األزمات

مطبوع

يتعرض الصحفيون الذين يعملون يف مناطق األزمات إىل الخطر ،خاصة أولئك املراسلني واملص ّورين
الذين يرسلون تقاريرهم من الجبهات أو األماكن املتأزمة األخرى .ومن السهل متييزهم من خالل أجهزتهم
وحضورهم املتكرر يف أمكنة الحدث وهم بهذا قد يصبحون هدفاً سهالً ملن يستهدفهم.
يُفرتض وبشكل أسايس أن تو ّجه العناية الفائقة لوقاية الحياة الخاصة وحياة الزمالء وأن تعطى أولوية قصوى
وأفضلية عىل أي يشء آخر حتى ولو كان قصة صحفية مهمة جدا ً.

إذاعة

قائمة للمراجعة
إجراءات وقائية عامة:

تلفزيون
انترنيت

1

1تأكد من اصطحابك الدائم لهويتك الشخصية ووثائق تثبت أنك صحفي.

2

2يجب أن يتم التخطيط املسبق والجيد للمهمة الصحفية لكني نتج ّنب بقاء الصحفيني لفرتة طويلة يف مكان
خطر وبدون دا ٍع وليك يتم استخدام األجهزة الصحفية كالكامريا وامليكروفون برسعة وكفاءة.

3

3ال تنس الهاتف املحمول (املوبايل) أبدا ً وتأكد من وجود الشاحن وشاحن احتياطي معبأ أيضا .واكتب كل
األرقام الهاتفية الهامة عىل قصاصة وخ ّبئها جيدا ً للعودة اليها يف حالة ضياع الهاتف املحمول.

4

4اخرت طرقاً مختلفة اىل مكان العمل وللعودة منه .اتباع الطريق الواحد دامئا يس ّهل الوقوع يف كمني.

5

5فكّر دامئاً مبراعاة العادات والتقاليد والقواعد الدينية والقناعات السائدة للبلد الذي أنت فيه .عىل سبيل
املثال :تصوير النساء أو مقابلتهن يف الشارع.

6

6يجب أن تكون املالبس غري الفتة للنظر لتس ّهل االختفاء بني الجموع.

7

7احتفظ بكمية وافية من املاء معك الستخدامها يف حالة أنك حورصت يف مكان مغلق.

خدمات

24

8

8يجب فحص السيارة أو أداة النقل قبل بدء املهمة بكل عناية :البنزين ،النور ،املفتاح االحتياطي..الخ.

9

9من املفيد أن تُطرح أسئلة من نوع “ماذا لو..؟” قبل أية مهمة .بحيث يتم حرص كل السيناريوهات املمكنة.
مثالً :ماذا لو تحولت املظاهرة إىل شغب؟ ماذا لو اعتقلني رجال األمن؟ ماذا لو ضاع جواز السفر؟ او التلفون؟
المهمات الصحفية خالل المظاهرات:

1

1عند الهجوم بالغاز املسيل للدموع :إبقاء نوافذ السيارة مغلقة .أما إذا كان الصحفي ماشياً :أبعد يديك عن
عينيك ،تج ّنب السري بعكس اتجاه الريح ،فكر قبل املهمة بأن العدسات الالصقة واملكياج ميكن أن تع ّزز تأثري
الغاز املسيل للدموع .يجب أن تحتوي حقيبة االسعافات األولية أقنعة واقية من الغاز.

2

2عندما تكون املظاهرات قد أعلن عنها سلفا :من املفيد استطالع املكان سلفاً ومعرفة مكان املتظاهرين ومكان
رجال األمن وطرق الفرار والنجاة.

3

3هل من املمكن أن يكون املتظاهرون مسلّحني؟ هل ميكن أن يستخدموا الحجارة ،قضباناً حديدية ،قنابل
مولوتوف ،زجاجات حارقة ،الخ؟ احذر من الزجاجات الفارغة املرمية يف الشارع ومن أكوام الحجارة.

4

4ماهي األسلحة التي سيستخدمها رجال األمن؟ العيص ،الغاز املسيل للدموع ،بخّاخ الفلفل ،الرصاص املطاطي،
رشاشات املاء ،وصوالً اىل الذخرية الحية؟

5

5بجانب حقيبة االسعافات األولية يجب اصطحاب السرتة الواقية ،الخوذة والقناع الواقي من الغازات.

6

6تج ّنب قادة املظاهرة يف كل الحاالت فهم عادة الهدف األول للرشطة.

25

أساسيات

الخبر

/1

لمراجعة وتدقيق الخبر اطرح األسئلة التالية:

ماهو الخبر؟

ينقل إلينا الخرب حدثاً سياسياً أو اقتصادياً أو رياضياً أو اجتامعياً بطريقة تجمع بني اإليجاز واملوضوعية.
للخرب وظيفة نقل املعلومات.
ال يطلق الخرب أحكاماً وال يحتوي عىل تعليقات أو أحكام.

مطبوع

/2

ماهي بنية الخبر؟

تكمن نواة الخرب يف أ ّول جملتني منه.
تتتابع املعلومات التالية وبتسلسل منطقي وفقاً أله ّميتها بالنسبة ملضمون الخرب.
يأيت أقلّها أهميّة يف النهاية.
ميكن الحذف من نهايات الخرب وتقصريه بهذا الشكل.

إذاعة

/3

يضمها الخبر؟
ماهي المعلومات التي
ّ

1

1هل الخرب راهن ،وهل يحتوي شيئاً جديدا وذا صلة باهتامم القارئ؟

2

2هل يقع الجزء األهم من الخرب يف البداية ،وهل يستطيع القارئ أن يستوعب نواة الخرب مبج ّرد قراءته أول جملتني؟

3

3هل يجيب عىل األسئلة األربعة األساسية عىل األقل (أسئلة الـ Wاملذكورة أعاله)؟

4

4هل يستطيع القارئ فهم الخرب دون االضطرار إىل قراءة مقاالت أخرى؟

5

5هل ُعرض األشخاص بأسامئهم ووظائفهم وهل تم توضيح املخترصات واألماكن؟

6

6هل صيغ الخرب بطريقة حيادية وموضوعية؟

7

7هل يتض ّمن تفاصيل غري مه ّمة؟

8

8هل الخرب موجز؟

الخرب الكامل يجيب عىل األسئلة السبعة التالية (تبدأ كلّها باألملانية بحرف  Wولذلك تسمى )7Ws

تلفزيون
انترنيت

َمن؟ )فعل(
ماذا؟
أين؟
متى؟
ملاذا؟
كيف؟
من أين -أعرف أنا ذلك؟
لكن لبلوغ الحد األدىن ملواصفات الخرب يجب أن نقدم
ليس ممكنا دامئا الحصول عىل كل املعلومات خالل اليوم األول لحصول الحدثّ .
اإلجابة عن األسئلة األربعة األوىل ،أي من ،ماذا ،أين ومتى؟ ليس خربا ً ما ال يحتوي هذه اإلجابات األربع.

/4
/5

ماهو طول الخبر؟

يتألف الخرب كقاعدة عامة من  12إىل  30سطرا ً
لغة الخبر

خدمات

لغة الخرب تلتزم املوضوعية.
ال تقيّم وال تج ّمل
ترتكّب من جمل قصرية
ال تحتوي كلامت أجنبية وال اختصارات حروفية غري مفهومة.
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أساسيات

/5

التقرير

/1
مطبوع

/2

ماهي بنية التقرير؟

إذاعة

يف الفقرة األوىل يتم تلخيص ما هو أكرث أهمية .هذه الفقرة ينبغي أن متتلك إمكانية االستقالل
بذاتها كالخرب ،وأن تحتوي ملخّصاً للحدث .ويجب كام يف حالة الخرب أن تجيب عىل أهم األسئلة األساسية التي
تبدأ كلّها باألملانية أو االنكليزية بحرف – Wانظر فصل الخرب.
يف بداية التقرير يجيب الصحفي عىل األسئلة األساسية (كام يف حال الخرب) ،ومن ثم يقوم الحقا يف الجزء األسايس
باإلجابة عىل األسئلة التي مل يجب عنها وإغنائها مبزيد من املعلومات .وكام يف حالة الخرب يجب أن يكون ممكنا
الحذف من نهايات التقرير وتقصريه.

تلفزيون

/3

ماذا هي أنواع للتقرير؟

انترنيت

تقرير الحقائق ( :)fact-storyيعرض معلومات وأرقام وحقائق بطريقة سهلة االستيعاب( .مثال:
انتخاب رئيس الدولة).
مبني يف جوهره أساساً عىل أقوال شخص أو مجموعة
تقرير االقتباسات ( :)quote-storyهذا النوع من التقارير ّ
من األشخاص .األشخاص املستشهد بأقوالهم يحق لهم التقييم ،أما الصحفي فال( .مثال :كيف يق ّيم املواطنون
عملية انتخاب رئيس الجهورية؟).
تقرير الحادثة ( :)action-storyالرتكيز هنا عىل حادثة غري عادية أو واقعة مازالت حديثة العهد( .مثال :حادثة
اعتداء يف يوم انتخاب رئيس الدولة).
يف املامرسة العملية كثريا ً ما يتم مزج هذه األنواع املختلفة للتقرير.

/4

لغة التقرير تلتزم املوضوعية.
ال تقيّم وال تج ّمل.
ترتكّب من جمل قصرية.
ال تحتوي كلامت أجنبية وال اختصارات حروفية غري مفهومة.

ماهو التقرير؟

يتوسع أكرث يف التفاصيل.
التقرير أصله خرب .لك ّنه ّ
ينقل إلينا التقرير حدثاً راهنا ذا طبيعة سياسية أو اقتصادية أو رياضية أو اجتامعية بطريقة موضوعية.
وظيفة التقرير الخالصة هي نقل املعلومات.
ال يطلق التقرير أحكاماً وال يحتوي عىل تعليقات.

لغة التقرير

قائمة للمراجعة:
1

1هل مازال التقرير راهناً؟

2

2هل يحتوي شيئاً جديدا وذا صلة باهتامم القارئ؟

3

3هل تجيب الفقرة األوىل عىل أكرب قد ممكن من األسئلة السبعة األساسية (أسئلة الـ Wاملذكورة أعاله)؟

4

4هل متت اإلجابة عن األسئلة السبعة األساسية بشكل ٍ
واف يف القسم الرئييس من التقرير؟

5

5هل تتم اإلجابة أوالً عىل أسئلة التقرير األكرث أهم ّية؟

6

6هل يستطيع القارئ فهم التقرير دون االضطرار إىل اللجوء إىل معلومات أخرى؟

7

7هل ُعرض األشخاص بأسامئهم ووظائفهم وهل تم توضيح املخترصات واألماكن؟

8

8هل صيغ التقرير بطريقة حيادية وموضوعية؟

ماهو طول التقرير؟

يحتوي التقرير كقاعدة عامة من  50إىل  120سطرا ً.

خدمات

28

29

أساسيات

التحليل اإلخباري
/1

قائمة للمراجعة:

ماهو التحليل اإلخباري؟

أساسه هو التقرير ،لك ّنه  -كام يشري اسمه -أكرث تحليلية بشكل جوهري .فالتحليل اإلخباري يبحث
يف أسباب واقعة أو حقيقة معيّنة ويؤدي وظيفة نقل املعلومات فحسب.
التحليل ال يصدر أحكاماً لك ّنه ،من خالل تقدميه للمعلومات ،يز ّود القارئ بأساس ٍ
كاف ليك ّون بنفسه رأياً معينا.

مطبوع

/2

ماهي بنية التحليل اإلخباري؟

إذاعة

يبدأ بتذكري القارئ بالخرب الذي كان أساساً له واالكتشافات الجديدة حوله.
يتم إدراج الوقائع والحقائق الجديدة والتي جرى كشفها بالبحث الذايت ،وذلك بطريقة ترتيب التقرير نفسها
(راجع التقرير)؛ األهم ،فاملهم ،فاألقل أهمية.
إذا وجدت شخص ّيات ذات عالقة خاصة بالحدث ،من شأن إدراج ترصيحاتها توضيح ورشح املوضوع أو الواقعة،
فيمكن ذكرها.

/3

تلفزيون

/4

1

1هل تصلح املعطيات املوجودة إللقاء ضوء جديد عىل الحدث أو الواقعة؟

2

2هل ت ّم ترتيب املعلومات بطريقة منطقية وصيغت بشكل مفهوم؟

3

3هل مبقدور القارئ فهم املعطيات الجديدة وتص ّور واقعيّتها؟

4

4هل يتض ّمن النص كل الوقائع الجوهرية؟

5

5هل أصبحت املعطيات واضحة وب ّينة من خالل ترصيحات الشخصيات؟

ماهو طول التحليل اإلخباري؟

ينبغي أن يحتوي كقاعدة عامة  120إىل  180سطرا ً كحد أعىل.
لغة التحليل اإلخباري

انترنيت

تكون عادة موضوعية وحيادية كام يف التقرير.
يسمح لها أحيانا أن تستعمل لغة رسدية طليقة.
ينبغي أن متتنع عن إصدار أي حكم ،رغم أن عليها تشكيل القاعدة التي سيعتمد عليها القارئ لتكوين رأيه إذا شاء.

خدمات

30

31

أساسيات

التعليق
/1

قائمة للمراجعة

ماهو التعليق؟

يف التعليق يحاجج املؤلف لصالح رأي أو موقف معني.
يحتوي التعليق كل املعلومات الرضورية التي جعلت املؤلف يتب ّنى ذلك املوقف.
التعليق يقنع القارئ ال من خالل اإللحاح بالكالم ولكن من خالل املحاججة والربهان.

مطبوع

/2

ماهي بنية التعليق؟

إذاعة

عىل املعلّق يف البداية أن يز ّود قراءه مبعلومات كافية عن الخرب أو الواقعة التي يو ّد التعليق عليها.
عليه أن يعلمنا عن الحقائق التي توصل اليها من خالل بحثه والتي جعلته كخبري باملوضوع يتب ّنى موقفه.
يتوصل إىل استنتاجاته.
وفقط بعد ذلك ّ
تتبع التعليقات كقاعدة عامة الخطوات الثالث التالية:
ع ّم يجري الحديث؟ من فعل أو فكّر أو قال وماذا بالضبط وأين وكيف؟
ماذا يريد املؤلّف أن ينقد وملاذا ،أو أن ميدح وما هي أسبابه؟ ماذا لديه من خلفيات وماذا يعرف هو أو
املختصون والخرباء حول الواقعة؟
ّ
ما هي استنتاجاته وشكوكه وأسئلته ومخاوفه وأحكامه القاسية وبدائله؟

تلفزيون

/3

1

1هل أعرف ما الذي أريد قوله؟ ماهو املغزى؟ ما هي االستنتاجات؟

2

2هل لدي من املعلومات والحجج مايكفي إلثبات رأيي؟

3

3هل الخرب أو الواقعة التي يستند إليها التعليق بداي ًة من الوضوح بحيث يدركها القارئ ويعرفها بجالء؟

4

4هل تدعم الحجج واملعلومات الخلفية بعضها البعض بحيث يقتنع القارئ بتسلسلها املنطقي؟

5

5هل هناك من املعلومات والحجج ما ي ّربر لهجتي يف التعليق؟

ماهو طول التعليق؟

ال يحتوي التعليق بصورة عامة عىل أكرث من  30إىل  40سطرا ً .عىل الكاتب أن يتوخّى اإليجاز
كقاعدة أساسية.

انترنيت

/4

ماهو الشكل الذي يقدم به التعليق؟

ينبغي عىل القارئ أن يعرف ومن النظرة األوىل أنه يقرأ تعليقاً.
يتسم التعليق عادة عند النرش بنوع خاص من الخطوط والعناوين ويحافظ عىل مكان ثابت يف الصفحة.

/5

لغة التعليق

ميكن اختيار اللغة التي تناسب املوضوع بحيث تكون رسديّة أو ساخرة أو مرحة أو حتّى تهكّمية
وهجائية أو جدالية .وإن كانت تحتاج يف هذه الحالة إىل تربيرات قوية (راجع الفقرة حول البنية) .فالقارئ لن
يأخذ نقدا ً أو جداالً بجديّة اذا مل يكن نتيجة منطقية ملحتويات النص.

خدمات

32
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أساسيات

/5

البورتريه
/1

مطبوع

/2

البورتريه يصف أو يرسم الخطوط العامة لشخص يثري اهتامم القارئ ألسباب سياسية أو رياضية

ماهي بنية التعليق؟

إذاعة
تلفزيون

مثة الكثري من التص ّورات لبناء البورتريه يعود اصلها إىل الفن املرسحي .لكن أحد األشكال املرغوبة
هو االنتقال ما بني اللقطة القريبة (زوم إن) واللقطة البعيدة الشاملة (زوم آوت).
اللقطة القريبة تق ّرب الشخص يف املشهد أو مكان الحدث وتركّز عليه ،بينام ترينا اللقطة الشاملة الشخص نفسه
من بعيد وتسوق إلينا معلومات وحقائق حوله.
تتناوب اللقطة القريبة والشاملة.
يجب أن ميت ّد هذا “التناوب” بني النوعني من اللقطات عىل طول النص.
ال ميكن تقصري البورتريه بالحذف من أسفله.

/3

ليست هناك قواعد صارمة للغة البورتريه .فيام ييل خطوط عريضة فحسب:
وحسية.
ينبغي أن تكون الكتابة واضحة ّ
يجب أن ترسد ال أن تخرب كام لو كنت تكتب تقريرا ً.
يجب أن يكون للبورتريه أسلوبه الخاص واملم ّيز.
يجب أن يقترص عىل التفاصيل الجوهرية.

ماهو البورتريه؟

أو اجتامعية.
يُروى البورتريه بالصور والوصف ويُكتب مستخدماً العواطف والحواس جميعها.
ال يعلّق البورتريه وال يصدر أحكاماً.
ينشأ الحكم يف ذهن القارئ من خالل نقل الكاتب لتفاصيل املشاهدة واالقتباسات والصور ووصف األماكن.

هل هناك أشكال مختلفة للبورتريه؟

لغة البورتريه

ائحة للمراجعة
1

1هل مثة أطروحة أساسية أو تساؤل مطروح حول الشخصية أو “بطل البورتريه”؟

2

رصح فعالً مبعطيات هامة؟
2هل التفاصيل حول مظهر الشخصية أو محيطها ت ّ

3

3إىل أين ميكنني أن أرافق البطل نظرياً؟ ما هي املشاهد املكانية التي توضّ ح سم ًة من سامت شخص ّيته؟

4

4هل هناك أصدقاء ،أعداء ،زمالء ميكن أن يخربونا شيئاً هاماً ذا صلة به؟

5

5هل تتناوب اللقطات القريبة مع البعيدة بطريقة ج ّيدة؟

6

6هل يستم ّر الش ّد واإلثارة إىل النهاية؟

انترنيت

بورتريه ألشخاص
بورتريه ملدينة أو مكان.
بورتريه ملؤسسة أو جمعية أو مبادرة معينة ،الخ.
والشكالن األخريان أيضا يحب أن يرويا شيئا ما حول البرش كيال يصبحا وبرسعة باعثني عىل امللل (انظر القصة
الصحفية).

/4

كم هو الطول المسموح للبورتريه؟

يحتاج البورتريه إىل  4500حرف أو عالمة كتابية عىل األقل ليك تتفتّح لنا إمكان ّياته وقدراته
الخاصة عىل اإلثارة.
البورتريه املوجز :يناسب البورتريه املوجز بشكل أسايس هدف توصيل املعلومات .وهو الحل األفضل يف حالة
وقوع أحداث راهنة ال ترتك مجاالً لوقت طويل للبحث .وهو يشمل  3000عالمة كتابية كح ّد أقىص.

خدمات

34

35

أساسيات

الريبورتاج
/1

/5

مطبوع

/2

كيف نبني الريبورتاج؟

إذاعة

مثة الكثري من املفاهيم والتصاميم لبناء الريبورتاج.
من الشائع التناوب بني املشاهد والحقائق بفواصل منتظمة يف الريبورتاج.
وظيفة الحقائق هي رشح املشاهد .إنها تتبعها وتتلوها.
يجب توزيع املشاهد والحقائق املثرية لالهتامم عىل طول النص.
ال ميكن للريبورتاج أن يخترص بتقصريه من نهاياته.

تلفزيون

/3

ليس مثة قواعد ُملزمة للغة الريبورتاج ولكن خطوط عريضة فحسب:
عليه أن يكون واضحاً بحيث يحيط القارئ بكل جوانبه حسيا.
عليه أن يرسد ال أن يخرب كتقرير.
عليه أن يتمتّع بأسلوبه الخاص واملم ّيز يف الكتابة.

ماهو الريبورتاج؟

يهتم الريبورتاج بنقل حدث سيايس أو اقتصادي أو ريايض أو اجتامعي ،لكنه الشكل الصحفي
الوحيد الذي يجب أن يكون املؤلف فيه يف مكان الحدث .وميكن مقارنته بفيلم وثائقي يتناول موضوعاً معيّناً.
ال يصدر الريبورتاج أحكاماً وال يعلّق ،لك ّنه يستطيع أن يرشح بطريقة حس ّية وملموسة وواضحة.
ينشأ الحكم يف ذهن القارئ من خالل اختيار الشخصيات –أو أبطال الحدث -واملشاهد وأماكنها واالقتباسات.
الطريقة التي يتم بها نقل الحدث واملنظور امل ُعتَ َمد يف ذلك بجب أن يكونا جديدين ومفاجئني.

ما أنواع الريبورتاج؟

لغة الريبورتاج

قائمة للمراجعة
1

1هل مثة مكان عرض أسايس يدور فوقه موضوع الريبورتاج؟

2

2هل هناك شخصيات أو أبطال تقوم بفعل حاسم –باملعنى الذي يتضم ّنه املوضوع -يف مكان العرض املذكور؟

3

النص؟
3هل مثة فعل ميت ّد عرضه عىل طول ّ

4

4هل يتم ّيز األبطال أو الشخصيات فيام بينهم بخصوص املوقف أو الرأي أو املصري بصورة كافية؟

5

5هل تتداخل الحقائق واملشاهد -يف أماكن عرضها -بشكل ج ّيد؟

6

6هل تستطيع مقدمة النص جذب اهتامم القارئ وهل ينتهي بقفلة مقنعة؟

انترنيت

الريبورتاج الريايض
الريبورتاج السيايس
الريبورتاج االقتصادي
الريبورتاج االجتامعي
الريبورتاج األديب
يرتبط الريبورتاج مع البورتريه بصلة قرابة وثيقة .وكثريا ً ما يتقاطع هذان النوعان يف املامرسة .فمن الصعب أن
نكتب ريبورتاج دون أن يتض ّمن مقاطع تص ّور أبطال الحدث –أي بشكل البورتريه .يف املقابل يحتاج البورتريه
إىل أماكن تدور بها املشاهد التي يعرض من خاللها أشخاصه أو أبطاله.

/4

ماهو طول الريبورتاج؟

يحتاج الريبورتاج إىل  4500عالمة كتابية عىل األقل يك تتفتّح قدراته الخاصة وإمكانياته عىل اإلثارة.
الحدود القصوى هي  40000عالمة كتابية.

خدمات

36

37

أساسيات

المقابلة
/1

/5

مطبوع

/2

تعرض املقابلة حديثاً مع شخص ما أو خبري حول موضوع سيايس أو اقتصادي أو اجتامعي أو

كم يوجد من أشكال المقابلة؟

إذاعة

مقابلة حول موضوع مادي :وهي تنقل لنا معرفة حول حدث سيايس أو اقتصادي أو ثقايفمبساعدة محدّث يتمتع بالكفاءة أو الخربة الكافية.
مقابلة اآلراء :وهي تنقل لنا موقف الشخص أو الخبري من حدث هام وتواجهه بالجوانب النقدية لرأيه.
مقابلة حول الشخص :وهي ترسم صورة أو بورتريه ألشخاص مثريين لالهتامم أو يحتلّون منصباً أو وظيفة معينة
وتتحدّث حول مواضيع متيّز هؤالء األشخاص ومتنحهم شخصية معينة أو تجعل من شخصيتهم مثارا لالهتامم
العام.
ال ميكن الفصل متاماً بني هذه األشكال خالل إجراء املقابلة.

تلفزيون

/3

كيف يسأل الصحفي؟

انترنيت

يجب طرح أسئلة محدّدة وملموسة .يجب تج ّنب األسئلة التي تقترص عىل كلمة أساسية واحدة
مام يغري املتحدّث بأن “يشطح” يف الحديث يف كل االتجاهات بدون تركيز.
ينبغي تج ّنب األسئلة املغلقة التي ال ميكن اإلجابة عليها إال بنعم أو ال.
ينبغي طرح األسئلة التي ميكن للقارئ أن يسألها.
يجب عىل الصحفي أن يحافظ عىل مسافة مع الشخصية التي يقابلها (تج ّنب األسئلة التي متدح الشخص أو
تبالغ يف قيمته).

/4

تتفاوت لغة املقابلة حسب نوعها (راجع النقطة  )2من اللغة الرزينة املوضوعية إىل اللغة املسلّية
الخفيفة أو الرسدية.
يتم ترجمة أو تبسيط لغة الخرباء االختصاصية .ال تستخدم املخترصات واملصطلحات االختصاصية.
يجب الحفاظ عىل السامت املم ّيزة للغة املحا َور وطريقة حديثه.

ماهي المقابلة؟

شخيص.
تز ّودنا املقابلة مبعلومات حول خربات أو آراء أو حياة هذا الشخص.
الصحفي الذي يُجري املقابلة يطرح األسئلة التي كلّفه بها القارئ ويحتفظ برأيه الشخيص لنفسه.

لغة المقابلة

قائمة للمراجعة
1

1هل يصلح املوضوع ليكون موضوعاً ملقابلة؟ هل مقابلة خبري أو شخص معني هي الشكل األنسب لرشح
لعل التقرير أو البورتريه أصلح لذلك (ألن هذين الشكلني اآلخرين يتيحان
املوضوع وإضاءته من كل جوانبه أم ّ
الفرصة إلدراج كمية أكرب من املعلومات واملالحظات)؟

2

2هل تم إعالم القارئ حول مالبسات ومناسبة املقابلة وما يتعلّق بها؟

3

3هل تم تزويد القارئ بخلفيات األسئلة واألجوبة يف أثناء املقابلة أيضا؟

4

4هل مبقدور القارئ أن يفهم إجابات الخرباء؟

5

5هل تم حذف مقاطع الرثثرة والزيادات غري الرضورية؟

6

6هل متت اإلجابة عن كل األسئلة املطروحة؟ هل تأخذ األسئلة اإلجابات السابقة بعني االعتبار؟

7

7هل تم توضيح من أذن بإجراء املقابلة ومتى؟

ماهي بنية المقابلة؟

يجب أن تبدأ كل مقابلة بنص متهيدي قصري يوضع فيه القارئ يف صورة الوضع الحايل للنقاش أو
الوقائع ذات الصلة.
لكل مقابلة موضوع يتم الرتكيز عليه بوضوح وتقدميه للقارئ سواء من خالل العناوين أو التعريف باملشاركني
الذي يسبق املقابلة نفسها.
تبدأ املقابلة بسؤال مثري بشكل خاص أو يحفّز عىل التفكري ،كام يجب املحافظة عىل اهتامم القارئ حتى الختام.
تُدار املقابلة وكأنها حديث بحيث ترتابط األسئلة واألجوبة ويستند بعضها عىل بعضها اآلخر.
ال ينبغي أن يتجاوز طول السؤال ثالثة أو أربعة أسطر ،واإلجابات عرشة إىل خمسة عرش سطرا ً.
خدمات

38

39

أساسيات

اقتراح الموضوع
/1

قائمة المراجعة:

لماذا يحتاج اقتراح موضوع إلى شكل خاص؟

يقوم اقرتاح موضوع بوظيفة التواصل بني املراسل واملح ّرر .إنه يقرر فيام إذا كان املحرر سيقبل
اقرتاح املراسل أو سريفضه.
من خالل كتابة املقرتح يضع املراسل لنفسه تص ّورا ً واضحاً حول نوع النص الذي يريد كتابته.

مطبوع

/2

من الموضوع إلى القصة

إذاعة

ال يكفي أن متتلك موضوعاً يك متتلك قصة.
كل موضوع يحتاج أوال إىل ِمحرق ( Focusمركز ثقل) ،وهذا يعني اختيار للمنظور الذي من خالله سريصد
املراسل موضوعه.
من ذلك املحرق تنطلق فيام بعد قصة النص.
مثال:
املوضوع :الزراعة
املحرق :مشتل صغري إلنتاج أنواع جديدة من الخضار
ست عائالت.
القصة :مشتل صغري ينجح ألول مرة يف إنتاج الفطر ويعيل ّ

الخيار األفضل هو أن يكتب املرء عرضاً أولياً وفق املخطط العام التايل:

تلفزيون

1

1ما هي فكرة املادة؟ ت ُختَرص بثالث جمل (انظر أعاله)

2

2ماهو الجديد يف موضوعي؟

3

3كيف تم التعامل بشكل عام حتى اآلن مع املوضوع األسايس يف وسيلة اإلعالم ذات الصلة ويف الصحافة عموما؟ً

4

4ملاذا ميكن ملقاربتي الجديدة للموضوع أن تثري اهتامم قراء وسائل اإلعالم املذكورة؟

5

يل أن أبحث؟
يل أن أتحدّث وأين ع ّ
5مع من ع ّ

6

6ما هو الشكل الصحفي الذي أفكّر باختياره (ريبورتاج ،مقابلة )..؟

7

7ما هو الوقت الذي سأحتاجه إلنجاز امله ّمة؟

8

8كم سيكون طول مساهمتي؟

9

9هل أحتاج إىل دعم /مساعدة /رخصة /كتاب توصية؟

انترنيت
خدمات
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أساسيات

الخبر اإلذاعي
/1

/5

ترتكّب من جمل قصرية وبسيطة الرتكيب.
لغة الخرب تلتزم املوضوعية.
ال تق ّيم.
ال تحتوي عىل الكثري من األرقام واملقاييس واألعداد.
ينبغي الحذر عند استعامل املصطلحات االختصاصية.
يجب عدم نسخ أخبار الوكاالت اإلعالمية ،ألن لها لغة ال تنطبق غالباً عىل اللغة اإلذاعية.

ماهو الخبر اإلذاعي؟

مطبوع

ينقل إلينا الخرب حدثاً سياسياً أو اقتصادياً أو رياضياً أو اجتامعياً راهناً بطريقة تجمع بني اإليجاز
واملوضوعية كام أن للخرب صلة باهتاممات املستمع.
للخرب وظيفة نقل املعلومات.
ال يطلق الخرب أحكاماً وال يحتوي عىل تعليقات.
مختصني بشكل “األوفر
ميكن أن يكون الخرب اإلذاعي مجرد رسالة كالمية أو أن تتخلّله مداخالت من مراسلني أو
ّ
تون”.

/2

إذاعة
تلفزيون

/3

يتضمنها الخبر؟
ماهي المعلومات التي
ّ

الخرب الكامل يجيب عىل األسئلة السبعة التالية (تبدأ كلّها باألملانية بحرف  Wولذلك تسمى )7Ws

انترنيت

َمن -فعل؟
ماذا؟
أين؟
متى؟
ملاذا؟
كيف تم ذلك؟
ِمن -أين أعرف أنا ذلك؟
ليس ممكنا دامئا الحصول عىل كل املعلومات خالل اليوم األول لحصول الحدث .لكن لبلوغ الحد األدىن
ملواصفات الخرب يجب أن يجاب عىل األسئلة األربعة األوىل ،أي من وماذا وأين ومتى؟ وليس خربا ً ما مل يحتو
هذه اإلجابات األربع.

/4

/6

تقديم األخبار

يُقدم األخبار يف بعض الربامج ُمذيعون متد ّربون من غري الصحفيني .يجب تقديم األخبار بطريقة
محايدة وموضوعية والتقديم هنا أهدأ وأبطأ مام هو يف الربامج اإلذاعية األخرى.

ماهي بنية الخبر؟

تتطابق بنية الخرب يف األشكال اإلعالمية املختلفة (املكتوبة واملسموعة واملرئية ويف األنرتنت).
تكمن نواة الخرب الراهن يف أ ّول جملة منه.
تتلوها املصادر والخلفيات والتطورات بالتسلسل وفقاً أله ّميتها بالنسبة ملضمون الخرب.
يأيت أقلّها أهم ّية يف النهاية.

لغة الخبر

قائمة للمراجعة:
1

1هل مازال للخرب راهناً؟

2

2ما مدى صلته باهتاممات املستمع؟

3

3هل تحتوي الجملة األوىل نواة الخرب األصيل؟

4

4هل يتمتع مصدر الخرب بالجدية وهل تم فحص مدى صحة املحتويات؟

5

5هل صيغ الخرب بطريقة حيادية وموضوعية؟

6

6هل الخرب موجز؟

7

ككل مالئم؟
7هل موقع الخرب يف الربنامج ّ

8

8هل تم تقديم كل األخبار بطريقة حيادية؟

ماهو طول الخبر؟

يحتوي الخرب كقاعدة عامة خمس جمل وطوله من  20اىل  25ثانية.

خدمات
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43

أساسيات

التقرير االذاعي

قائمة للمراجعة

التقرير االذاعي والذي يتخلّله تسجيالت هو تقرير شامل موضوعي غني باملعلومات حول حقائق
وآراء وخا ٍل من اإلعالنات .وهو يعطي االنطباع بالحيوية والحقيقية بسبب ما يحتويه من تسجيالت ألقوال
مأخوذة من أحاديث أو مقابالت أو مؤمترات صحفية.

/1

ماهي أشكال العرض الممكنة؟

مطبوع
إذاعة

تقرير املواعيد املحددة :هنا يتم عرض حدث راهن معروف موعده سلفاً ،كاملؤمتر الصحفي او
الندوات أو االنتخابات.
التقرير التحلييل :ييضء خلفيات حدث ما وبهذا ميكن استخدامه كأداة متهيدية وشارحة لتقرير املواعيد املحددة.
التقرير الراهن :يدور حول األحداث غري املخططة والتي تتم آنياً وعفوياً ،كالكوارث الطبيعية وحوادث الطرق
واستقاالت السياسيني..الخ.
التقرير الشبيه باملجلّة اإلذاعية :وهو أشمل من األشكال السابقة ،وهو بهذا يوفر مجاالً لإلبداع الصحفي.
الريبورتاج اإلذاعي :وهو الشكل األشمل واألغنى بالتفاصيل .ومصادره هي املالحظات واملراقبة وجمع
االنطباعات ،وليس فقط الحقائق .املراسل متواجد يف مكان الحدث .والريبورتاج ال يدّعي صفات الخرب
الكالسيكية ولكنه يرسد قصصا وييضء مجاالت مختارة بشكل منوذجي وينقل األجواء املحيطة بالحدث.

تلفزيون

/2

1

1ماهو شكل العرض املناسب للموضوع؟ إحذر من الخلط االعتباطي ألشكال العرض.

2

2هل مازالت التقارير تتسم بالراهنية من ناحية املضمون لدى البثّ  ،أم يجب أن يُضاف اىل املقدمة والخامتة ما
حصل من تطورات خالل املدة الفاصلة بني التحضري والبث؟

3

3هل كان البحث والتحضري كافيني لتغطية املوضوع؟

4

4هل تم فحص كل االقتباسات الصوتية ( )O-Tonبأسامء ووظائف أصحابها؟

5

5هل كل االقتباسات الصوتية قصرية كام ينبغي؟

6

6هل كل االقتباسات الصوتية ذات صلة باملضمون ومهمة له؟

ماهي بنيته؟

انترنيت

تبدأ الفقرة مبقدمة من املذيع مت ّهد للموضوع وتذكر عىل األغلب اسم امل ُ ِع ّد أو الكاتب.
الخاصة .ويتبع تقريره خطة معينة تنقل املضامني األساسية وتقود يف نقاط معينة
مع ّد الربنامج يقدّم مساهمته
ّ
اىل االقتباسات الصوتية ” :“O-Tonوهذه االقتباسات ال تحتوي عىل األغلب نص األسئلة وإمنا فقط أجوبة الضيوف.
يجب فحص االقتباسات الصوتية جيدا واالنتباه اىل أن تكون جملها كاملة ومفهومة وقصرية أو تتنتهي بأصوات
تنخفض تدريجيا.

/3
/4

ماهو طوله؟

طول التقرير اإلذاعي يتعلق بطبيعته وشكله النهايئ ،وغالبا ما يرتاوح بني الدقيقة والثالث دقائق ونصف.
لغة التقرير

ينطبق عىل تقرير املواعيد املحددة والتقرير التحلييل والتقرير الراهن ما ينطبق عىل الربامج
اإلخبارية ،لذلك فاللغة فيها بسيطة واضحة ومفهومة.
التقرير الشبيه باملجلة والريبورتاج يستمد قوته من طريقة الكتابة ،لهذا فاللغة هنا ميكن أن تكون أكرث إبداعية.

خدمات

44

45

أساسيات

المقابلة اإلذاعية عبر الهاتف
/1

/6

يجب أن تتم صياغة األسئلة خالل عملية التحضري ،ويجب أن تكون تلك األسئلة قصرية ومحدّدة
ويف صلب املوضوع.
استخدام األسئلة املغلقة (أي التي يجيب عنها املتحدّث بنعم أوال) يتيح الحصول عىل إجابات ميكن اختبار صحتها.
التوسع يف اإلجابة.
استخدام األسئلة املفتوحة يش ّجع املتحدّث عىل ّ
واملقابلة الناجحة هي التي تخلط بني هذين النوعني من األسئلة.

ماهي المقابلة اإلذاعية عبر الهاتف؟

املقابلة اإلذاعية هي شكل صحفي غرضه العرض الرسيع ،يُستخدم لتغطية أخبار راهنة ورسيعة
التطور أو ألغراض برامج التسلية واملنوعات.
وال تختلف املقابلة اإلذاعية كثريا ً عن املقابالت الشخصية ،وميكن تسجيلها وتقطيعها لكن ميكن أيضاً إجراؤها
عرب البث الحي.
مطبوع

/2

/7

ماهي أشكال المقابلة؟

إذاعة

/8

تلفزيون

/9

يف البداية يجب عىل الصحفي التأكد من جاهزيته التقنية ،ومن أن نوعية الصوت كافية إلجراء
املقابلة هاتفيا وبثها عرب اإلذاعة .كام أن غياب التواصل البرصي -وما يرافقه من املؤثّرات البرصية -يفرض عىل
الصحفي أن يطرح أسئلته يف منتهى الوضوح وأن يحتفظ بقدرته عىل إدارة الحديث.

انترنيت

/4

يشمل التحضري بحثاً شامالً حول موضوع املقابلة والشخص الذي تنبغي مقابلته .يقوم الصحفي
بتحديد املوضوع بوضوح وبشكل ملموس متج ّنباً التعميم املفرط.
تز ّود عملية التحضري الجيدة مبعلومات هامة ،وينبغي عىل من يجري املقابلة أن يستخدمها كامدة لصياغة
األسئلة امللموسة للوصول اىل سياقات جديدة للموضوع .وعىل هذا املوضوع ،أخريا ً ،أن يكون ذا صلة باهتاممات
املشاهدين.

/5

ماهي بنية المقابلة؟

خدمات

يجب أن تبدأ كل مقابلة بالتمهيد الذي يُقدّم فيه الضيف من خالل اسمه الكامل ووظيفته أو مركزه.
األسئلة املركزة متثل الجزء األسايس من املقابلة ،وهي تنتهي بالخامتة.
عىل من يجري املقابلة أن يكون مرناً يف إدارة الحديث فيتفاعل مع أجوبة رشيكه يف املحادثة ويطرح عليه أسئلة
حول خلف ّيات تلك األجوبة .كل ذلك دون أن يفقد خطّته األساسية.
46

لغة المقابلة

تُستخدم يف املقابلة لغة عادية قدر اإلمكان.
يجب عىل مجري املقابلة أن يتج ّنب التنافس مع الضيف االختصايص يف موضوع اختصاصه ال من حيث اللغة
وال من حيث املحتوى ألن ذلك سيتم عىل حساب املشاهد وفهمه للموضوع.

هل للمقابلة اإلذاعية عبر الهاتف خصائص معينة؟

أحضر للمقابلة؟
كيف ّ

ضيف المقابلة

هل يستطيع الضيف فعالً اإلجابة عن األسئلة امل ُو ّجهة إليه؟ هل يحمل الضيف مسؤولية تخ ّوله
اتخاذ موقف خاص أم أنه يعرب عن رأي طرف آخر باعتباره ناطقاً باسم مؤسسة ما؟
ماهو الهدف الذي يسعى اليه الضيف؟ فالسياسيون واالقتصاديون يحاولون استغالل املقابالت اإلذاعية كدعاية لهم.

مقابلة املوضوع :وهي تع ّرفنا باملوضوع وتكون غنية باملعلومات ،ترشحه وتسلط الضوء عىل
جوانبه غري الواضحة.
مقابلة الرأي :وهي تنقل لنا مواقف ضيف املقابلة وتحاول أن تغوص يف خلفيات تلك املواقف بشكل نقدي.
ج -مقابلة الشخص :وهي ترسم صورة أو بورتريه ألشخاص مثريين لالهتامم وهي مسل ّية ومثرية للمشاعر
وعاطفية أيضا.
ال ميكن الفصل متاماً بني هذه األشكال يف املامرسة.

/3

كيف أطرح األسئلة؟

طول المقابلة

طول املقابلة يتعلّق بنوع وشكل الربامج ،وهو يرتاوح عاد ًة بني  1.5و  3.5دقيقة.

قائمة للمراجعة
1

1هل تم تحديد املوضوع بشكل واضح وهل له صلة قوية باهتاممات املستمع؟ وماهو الهدف الذايت من املقابلة؟

2

2هل الضيف هو الشخص املناسب؟

3

3هل جرى التعريف باسم الضيف ووظيفته أو مركزه بدقّة؟

4

4هل البحث التحضريي للمقابلة ٍ
كاف؟

5

5هل يُدخل التمهيد املشاهد يف املوضوع بشكل مفهوم ومثري لالنتباه ،وكيف تبدو الخامتة؟

6

6هل هناك سالسة يف االنتقال من سؤال إىل آخر؟

7

7هل أعرف هدف الضيف؟
47

أساسيات

المقدمة في البرامج اإلذاعية
/1

ماهي المقدمة في البرنامج اإلذاعي؟

املقدّمة هي متهيد يضع املستمع يف جو الربنامج أو املساهمة الصحفية التالية (مداخلة ،مقابلة،
ريبورتاج ،قراءة بيان الخ.)..
املقدمة تعطينا معلومات مه ّمة أولية ورضورية لفهم املحتوى األسايس للربنامج وتثري اهتامم املستمع.
ويجب أن تخلو املقدمة من األرقام الكثرية والوقائع وتكتفي باألمور األساسية.

مطبوع

/2

ماهي بنية المقدمة؟

إذاعة

تتألف املقدمة من ثالثة أقسام“ :الخطّاف” أو جاذب االنتباه  ear-catcherويُفرتض به أن يجذب
انتباه املستمعني ،الدليل :وهو يعرض املوضوع األسايس واملحتويات ،ثم الربط :وهو يربط امل ُ َقدّم باملداخلة
األساسية ويشكل مرحلة االنتقال اليها .وهناك الكثري من الخطط الدرامية لبناء نص املقدمة.
فيمكن أن يكون نصا إخبارياً يقترص عىل الوقائع ،أما اذا كانت املساهمة التالية للمقدمة مسل ّية فعىل النص أن
يناسبها من حيث البناء ،ببعض اإلبداعية واألمثلة واألسئلة واملتناقضات.
يتبع املقدّم مبدأ الرسد  story tellingفيكون حرا ً يف تشكيل النص.
يجب أن يكون محتوى املقدمة ذو صلة باهتاممات املستمع ويتج ّنب اإلضافات التي ستتكرر يف الربنامج.

تلفزيون

/3

قائمة للمراجعة:
1

1هل تقود املقدمة بشكل سلس اىل املساهمة األساسية؟

2

2هل هناك صلة بني املقدمة واهتاممات املستمع؟

3

3هل تثري املقدمة فضول املستمع وتحتوي عىل ما يه ّمه؟

4

4هل الطول مناسب؟

5

5هل استغنت املقدمة عن ما سيتكرر يف املساهمة األساسية؟

6

6هل املقدمة واضحة وملموسة ومبنية من جمل بسيطة؟

7

7ال تُتىل املقدمات وكأنها نص للقراءة ولك ّنها ت ُحىك حكاية.

ماهو طول المقدمة؟

يتعلق طول املقدمة بطول القسم األسايس للربنامج ،فتكون قصرية اذا كان قصريا ً.
الطول املتوسط للمقدمة يرتاوح عادة بني  15و 25ثانية.

انترنيت

/4

لغة المقدمة

استخدم لغة املستمع نفسها وحاول جذب اهتاممه .تحدث بجمل قصرية وبسيطة ومفهومة
وتجنب الجمل الطويلة املعقدة.
ال ت ُستخدم األرقام وامل ُعطيات املعقّدة إال إذا كانت رضورية لفهم املضمون األسايس.
األسلوب التفصييل وامللموس أفضل من األسلوب املج ّرد والعام .فكلام كان الكالم واضحا وملموسا استطاع
املستمع فهم التمهيد.

/5

تقديم أو عرض المقدمة

تُعرض املقدمة وكأنها كالم مو ّجه للمستمع مبارشة وشخصياً بهدف ربطه بالربنامج وإثارة انتباهه.
كنص مكتوب.
ويجب أال يشعر املستمع أن امل ُذيع يقرأ املقدمة ّ
خدمات
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أساسيات

التقديم اإلذاعي
/1

قائمة للمراجعة

ماهو التقديم اإلذاعي؟

ينقل مقدّم املادة اإلذاعية للمستمعني مواضيع ته ّمهم وعنارص مسليّة ،وعاد ًة ما يجري التامهي
بينه وبني برنامجه بحيث يتمكن من جذب املستمع إىل الربنامج.
مي ّهد ُمقدّم الربنامج للموضوعات املطروحة وينقل املستمع بسالسة فيام بينها ،ويُجري مقابالت ويستند برسعة
وبشكل مبارش عىل ما يحدث من تطورات راهنة .وأسلوب التقديم متعلّق بطبيعة الربنامج وشكله.

مطبوع

/2

ماهي لغة التقديم اإلذاعي؟

1

1هل هناك صلة بني مضمون التقديم واهتاممات املستمع؟

2

ومفصلة؟ هل تثري صورا ً يف مخ ّيلة املستمع؟
2هل اللغة واضحة
ّ

3

3هل متت مراعاة مبدأ  Story Tellingأو القصة الصحفية؟

4

4هل يخاطب املذيع مستمعيه بشكل شخيص وغري مفتعل؟

5

5هل الطول الذي استغرقته فقرات التقديم مناسب؟

إذاعة

يتحدث املذيع بلغة واضحة وطبيعية ويتجنب الجمل الطويلة املعقدة والكلامت األجنبية
واملفاهيم املجردة .األسلوب التفصييل وامللموس أفضل من األسلوب املج ّرد والعام .فكلام كان الكالم واضحا
وملموسا كان أفضل.
عىل ُمقدم الفقرات اإلذاعية أن يركّز عىل األمور األساسية ويتجنب ما هو فائض عن الحاجة .وعليه أن يستغني
عن االستنتاجات ذات التسلسل الطويل .يجب أن تكون لغة للمستمع ال للقارئ بحيث يتم وصف كل الصور
واألفكار البرصية والتصورات.

تلفزيون

/3

نقاط يتوجب مراعاتها في التقديم اإلذاعي؟

انترنيت

يتمتّع ُمقدم الفقرات بصوت ج ّيد .كام أنه يُخاطب املستمع بطريقة لطيفة وغري مفتعلة وأصيلة
ويُعطي االنطباع باملصداقية العالية.
يصل مقدّم الفقرة اإلذاعية إىل مستمعيه بطريقة أفضل بكثري اذا كان عرضه للامدة طبيعيا وغري مفتعل
وشخصياً.
عىل املضمون الذي يجري تقدميه أالّ يبدو وكأنّه نص يُقرأ ولكن وكأنه يُحىك.
يحادث املذيع مستمعيه وال يلقي محارضات ويكتفي بالجوهري .وميكن –إذا كان الفورمات أو إطار الربنامج
العام يسمح بذلك -أن يقدم نفسه بشكل شخيص ألن ذلك يق ّوي الرابطة بني املستمع والربنامج.

/4

ماهو طول التقديم؟

طول التقديم يتعلق مبضمون وشكل الربنامج .ينبغي كقاعدة عامة أن تكون فقرات التقديم قصرية
قل ّ
ودل”.
وأن يتم التأكد من صلتها باهتاممات املستمع وصالحيتها الدرامية .وهنا ميكن تطبيق املبدأ “ما ّ
ويف برنامج عادي يحتوي مقاطع موسيقا وفقرات كالمية يبلغ مجموع الوقت الذي يستغرقه التقديم ككل حوايل
 10اىل  15%من مدة الربنامج ،وطبعا يزداد كثريا هذا الوقت يف برامج املقابالت واألحاديث واملعلومات.

خدمات
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أساسيات

االتصال اإلذاعي الخارجي
/1

ماهو االتصال اإلذاعي الخارجي؟ ماهو االتصال اإلذاعي الخارجي؟

مطبوع

يتم وصل املراسل مبُقدم الربنامج يف االستوديو عن طريق الهاتف أو األقامر الصناعية ليك يُجري
هذا معه مقابلة.
ميكن أن يُجرى االتصال مع تسجيله قبل البث اإلذاعي أو خالل البث أي عىل الهواء مبارشة.
املراسل يتواجد يف مكان الحدث.
يف هذه الفقرة إما ان يُجري املذيع مقابلة مبارشة مع املراسل ،أو أن يقدّم املراسل تقريره.
فقرة االتصال اإلذاعي الخارجي هي أرسع طريقة لنقل التقارير الحية من موقع الحدث مبارشة ويتم استخدامها
لنقل الحوادث الراهنة واآلنية.
من املمكن أيضاً استخدام االتصال اإلذاعي الخارجي يف برامج التسلية.

إذاعة

/2

قائمة المراجعة:
1

1هل ما زال الخرب راهنا؟

2

2هل ستجري مقابلة بني الزميلني أم أن املراسل سيرسد تقريره وحده؟

3

3هل تم اإلعداد الجيد ألسئلة املقابلة وتبادلها مع املراسل؟

4

4هل االسم الكامل واسم املكان صحيحان؟

5

5هل تم تحديد طول الفقرة؟

6

6هل هناك مؤرش عىل الخامتة يف حال تم تسجيل الفقرة؟

ماهي بنية االتصال اإلذاعي الخارجي؟

تلفزيون

تبدأ الفقرة باملقدمة ،حيث مي ّهد مقدّم الفقرة للموضوع ويقدّم املراسل باسمه الكامل ومكان
الحدث .وعادة ما يتم التخيل عن تح ّية املراسل وينتقل املذيع فورا ً اىل السؤال األول أو يبدأ املراسل برسد تقريره.
يتم توضيح املسائل الرضورية خالل حديث بني الزميلني –املذيع واملراسل -يسبق البث اإلذاعي.
يُنهي مقدّم الفقرة –أي املذيع -فقرته بشكر موجز للمراسل وبخامتة.

/3

ماهي مضامين فقرة االتصال اإلذاعي الخارجي؟

انترنيت

يعرض املراسل تقريره عن املوقف الراهن من مكان الحدث ويعطي صورة عن التطورات ،ثم
يستمد من التفاصيل التي راقبها تقديراته للموقف دون أن يعلّق عليه.
يحض املراسل نفسه لرسد تقريره وهو يف مكان الحدث ويلتقط كل التفاصيل املحل ّية املتعلقة مضمونيا بالحدث.
ّ
يتم رسد هذه التفاصيل واملضامني بشكل حر ليك تحتفظ الفقرة اإلذاعية بحيويتها وأصالتها.

/4

ماهو طول الفقرة؟

يتعلّق الطول بالفورمات –الشكل واإلطار -وبأهمية املوضوع .وهو يرتاوح عادة بني  1.5و 3.5دقيقة.

خدمات
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/5

الخبر التلفزيوني
/1

ترتكّب من جمل قصرية وبسيطة الرتكيب.
لغة الخرب تلتزم املوضوعية.
ال تق ّيم.
ال تحتوي عىل الكثري من األرقام واملقاييس واألعداد.
ينبغي الحذر عند استعامل املصطلحات االختصاصية.
يجب عدم نسخ أخبار الوكاالت اإلعالمية ،ألن لها لغة ال تنطبق غالباً عىل اللغة التلفزيونية.

ماهو الخبر التلفزيوني؟

ينقل إلينا الخرب التلفزيوين حدثاً سياسياً أو اقتصادياً أو رياضياً أو اجتامعياً راهناً بطريقة تجمع بني
اإليجاز واملوضوعية ويجب أن تكون له صلة باهتاممات املشاهد.
للخرب وظيفة نقل املعلومات.
ال يطلق الخرب أحكاماً وال يحتوي عىل تعليقات.
ميكن أن يكون الخرب التلفزيوين مجرد رسالة كالمية تتقاطع مع صور متحركة أو فيلامً إخبارياً قصريا ً.

مطبوع

/2

إذاعة
تلفزيون

/3

يضمها الخبر؟
ماهي المعلومات التي
ّ

الخرب الكامل يجيب عىل األسئلة السبعة التالية (تبدأ كلّها باألملانية بحرف  Wولذلك تسمى )7Ws

انترنيت

َمن -فعل؟
ماذا؟
أين؟
متى؟
ملاذا؟
كيف تم ذلك؟
من أين -أعرف أنا ذلك؟
ليس ممكنا دامئا الحصول عىل كل املعلومات خالل اليوم األول لحصول الحدث .لكن لبلوغ الحد األدىن
ملواصفات الخرب يجب أن يجاب عن األسئلة األربعة األوىل ،أي من فعل ماذا وأين ومتى؟ وليس خربا ً ما مل يحتو
هذه اإلجابات األربع.

/4

/6

ماهو طول الخبر؟

تقديم األخبار

ت ُقدّم األخبار من قبل قارئ أخبار مختص وبطريقة محايدة ومنضبطة .يجب االنتباه إىل أ ّال
تنعكس مواقفه الشخصية عىل ما يظهر منه من تعبريات الوجه أو مواطن الرتكيز عىل الكلامت واألحرف .يجب
أن يختفي كشخص متاماً خلف األخبار .واملوضوعية مه ّمة بشكل خاص عندما يتعلّق األمر بكوارث وحوادث
مخيفة :عىل قارئ األخبار ّأل يبدي أي حزن أو تعاطف أو أية عواطف شخصيّة أخرى.
الثياب يجب أن تكون مناسبة متاماً وتلتزم بالـ  Business Codeأي مبعايري األعامل .والخروج عىل هذه القاعدة
يجعل انتباه املشاهدين ينرصف عن الخرب نفسه.

ماهي بنية الخبر؟

تتطابق بنية الخرب يف األشكال اإلعالمية املختلفة (املكتوبة واملسموعة واملرئية ويف األنرتنت).
تكمن نواة الخرب الراهن يف أ ّول جملة منه.
تتلوها املصادر والخلف ّيات أو التحليالت والتطورات بالتسلسل وفقاً أله ّميتها بالنسبة ملضمون الخرب.
يأيت أقلّها أهميّة يف النهاية.
ميكن تقصري الخرب اعتبارا ً من نهايته.
ت ُرينا الشاشة الصور الجديدة للحدث الراهن الذي تحكيه كلامت الخرب .وهنا يجب االنتباه إىل تناسب النص
الذي يُقال مع الصورة التي ت ُعرض وأنهام ال يتحدثان عن شيئني مختلفني.

لغة الخبر

قائمة المراجعة
1

1هل ما زال الخرب راهنا؟

2

2ما مدى صلته باهتاممات املشاهد؟

3

3هل تحتوي الجملة األوىل نواة الخرب األصيل؟

4

4هل يتمتع مصدر الخرب بالجدية وهل تم فحص مدى صحة املحتويات؟

5

5هل صيغ الخرب بطريقة حيادية وموضوعية؟

6

6هل الخرب موجز؟

7

ككل مالئم؟
7هل موقع الخرب يف الربنامج ّ

8

8هل تم تقديم كل األخبار بطريقة حيادية؟

خدمات

طول الخرب متعلق بالفورمات (الشكل واإلطار) من جهة وبأهميّته من جهة أخرى .لكن الخرب كقاعدة
عامة يطول من من  20اىل  25ثانية ،إالّ إذا كان فقرة إخبارية تحتوي عىل تحليالت وتقديرات أكرث من الخرب العادي.
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التقرير التلفزيوني

/1

/5

ينطبق عىل تقرير املواعيد املحددة والتقرير التحلييل والتقرير الراهن ما ينطبق عىل الربامج
اإلخبارية ولذلك فاللغة فيها بسيطة واضحة ومفهومة.
التقرير الشبيه باملجلة والريبورتاج يستمدان حياتهام من الطريقة الشخصية لكاتب التقرير ولهذا فاللغة هنا
ميكن أن تكون أكرث إبداعية .لكن يجب االنتباه إىل ان يكون مبقدور املشاهد رغم اللغة التصويرية والرمزية أن
يتابع فعالً املضمون واملغزى والهدف.

ماهو التقرير التلفزيوني؟

إىل جانب التطورات الراهنة يقدم التقرير التلفزيوين للمشاهد تحليالت ورشوح غنية آلثارها
وأسبابها والخربات التي جمعها الكثريون حولها وآراءهم..الخ ،بالصوت والصورة والنص.

/2

قائمة للمراجعة

ماهي أشكال العرض الممكنة؟

مطبوع
إذاعة
تلفزيون

تقرير املواعيد املحددة :هنا يتم عرض حدث راهن معروف موعده سلفاً ،كاملؤمتر الصحفي او
الندوات أو االنتخابات ،ميكن أن يك ّمله تقرير مراسلني.
التقرير التحلييل :ييضء خلفيات حدث ما وبهذا ميكن استخدامه كأداة متهيدية وشارحة لتقرير املواعيد املحددة.
التقرير الراهن :يدور حول األحداث غري املخططة والتي تتم آنياً وعفوياً ،كالكوارث الطبيعية وحوادث الطرق
واستقاالت السياسيني..الخ .وميكن أن يك ّمله تقرير مراسلني.
التقرير الشبيه باملجلّة :وهو أشمل من األشكال السابقة .وهو بهذا يؤمن مجاالً لإلبداع الصحفي ولإلبداع يف
التشكيل السيناميئ للصورة.
الريبورتاج :وهو الشكل األشمل واألغنى بالتفاصيل .ومصادره هي املالحظات واملراقبة وجمع االنطباعات ،وليس
فقط الحقائق .املراسل متواجد يف مكان الحدث .والريبورتاج ال يدّعي صفات الخرب الكالسيكية ولكنه يرسد
قصصا وييضء مجاالت مختارة بشكل منوذجي.

/3

لغة التقرير التلفزيوني

1

1ماهو شكل العرض املناسب للموضوع؟

2

2هل جرى خلط اعتباطي ألشكال العرض؟

3

3هل مازالت التقارير تتسم بالراهنية من ناحية املضمون لدى البثّ  ،أم يجب أن يُضاف اىل املقدمة والخامتة ما
حصل من تطورات خالل املدة الفاصلة بني التحضري والبث؟

4

4هل كان البحث والتحضري كافيني لتغطية املوضوع؟

ماهي بنية التقرير التلفزيوني؟

انترنيت

لألشكال الصحفية املختلفة أشكال مختلفة من البناء.
فتقرير املواعيد املحددة والتقرير الراهن يقترصان عىل املعلومات الهامة ذات العالقة مبوضوعهام.
بينام تتمتع بنية الريبورتاج والتقرير الشبيه باملجلة بإبداعية أكرث وبشكل رسدي أكرث حرية.

/4

ماهو طول التقرير التلفزيوني؟

الطول يتعلق بنوع التقرير ومضمونه .وكقاعدة عامة يكون طول التقارير كالتايل:
تقرير املواعيد املحددة :من  1إىل  3دقائق.
التقرير التحلييل :من  1.5إىل  3.5دقائق.
التقرير الراهن :من  1اىل  3دقائق.
التقرير الشبيه باملجلّة :من  2إىل  5دقائق.
الريبورتاج :من  4إىل  45دقيقة.

خدمات

56

57

أساسيات

التعليق التلفزيوني
/1

ماهو التعليق التلفزيوني؟

التعليق التلفزيوين هو شكل صحفي لعرض شؤون الساعة ،يتناول فيه كاتبه وضعاً راهناً أو موقفاً
أو مجموعة آراء فيحلّلها ويقيّمها ويتخذ منها موقفا واضحاً.
يستند رأي املعلّق عىل سلسلة من املحاججات واملعلومات املوضوعية.

مطبوع

/2

ماهي بنية التعليق؟

إذاعة

يندرج رأي صاحب التعليق يف سياق إخباري و راهن.
غالباً ما يسبق التعليق عرض آراء املشاهدين املحايدة واملوضوعية بشكل مساهمة تلفزيونية أو خرب.
يف التعليق يلتقط املعلّق الخرب مضيفاً إليه بعض التفاصيل ويضعه يف سياقاته مبيّناً تأثرياته من جوانبها املختلفة
متوصالً من خالل ذلك إىل تحديد الوضع بدقة.
ّ
ويف النهاية يرتك املشاهدين مبوقف واضح متاماً.

/3

قائمة للمراجعة:
1

1هل تم عرض املعلومات املتعلقة باملوضوع قبل التعليق بشكل ٍ
واف؟

2

2هل تم التوضيح للمشاهد من خالل املقدمة أنه سيشاهد تعليقاً وليس خربا ً؟

3

3هل تم تقديم املعلِّق باسمه؟

4

4هل تستند اآلراء إىل سلسلة من املحاججات املنطقية أو املعقولة؟

5

5هل استُخدمت لغة بسيطة ومفهومة؟

طريقة تقديم التعليق التلفزيوني

تلفزيون

يتميّز التقرير التلفزيوين متاماً عن أشكال العرض اإلعالمية األخرى .إنه يحتاج اىل مقدمة يقدّم فيها
قارئ التعليق اسم كاتبه والشكل الذي سيتّخذه هذا التعليق .وخالل التعليق تتم اإلشارة إىل الشكل الخاص من
العرض بشكل بياين أو غرافييك ،كأن تُدرج لوحة صغرية تحمل جملة“ :تعليق.”..:
يتم تقديم التعليق يف االستوديو ككل أشكال التقديم التلفزيونية األخرى.

انترنيت

/4

ماهو طول التعليق؟

طول التعليق متعلق بالفورمات (الشكل الصحفي) املتغري حسب كل حالة .وغالباً ما يكون طوله
من  50ثانية اىل  1:20دقيقة.

/5

لغة التعليق

يستخدم املعلِّق لغة بسيطة ومفهومة.
يتخل عن لغة التهكّم ألنها ال ت ُفهم دامئاً من املشاهدين عىل أنها تهكّم .لكن األدوات األسلوبية كاملبالغة
وهو ّ
أو التبسيط واألسئلة واالستفزاز واالستعارات والصور واملقارنات تجعل التعليق أكرث حيويّة وإثارة.

خدمات
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/5

الحديث التلفزيوني Talk Show

/1

الحديث التلفزيوين أطول من املقابلة التلفزيونية بشكل واضح ،والطول يتعلق بعدد الضيوف
وبشكل ونوع الربنامج ،ويرتاوح بني  15و 90دقيقة .وعندما يكون طول الحديث  90دقيقة سيكون هناك أكرث
من ثالثة ضيوف.

ماهو الحديث التلفزيوني؟

الحديث التلفزيوين هو برنامج يستضيف واحدا ً أو أكرث من املشاركني يف الحديث .وقد تكون
املواضيع سياسي ًة أو اقتصادي ًة أو اجتامعي ًة أو شخصيةً .يحتل الضيف مركز االهتامم مبعارفه وخرباته وتقييامته.

/2

من هم الضيوف المناسبون للحديث التلفزيوني؟

مطبوع
إذاعة

يجب اختيار ضيوف الحديث التلفزيوين ج ّيدا ً ،فنجاح أو فشل الحلقة مرتبط بأجوبة وتوصيفات أو
تقييامت ضيوفها.
عىل ضيف الحلقة أن ميتلك معرفة واسعة أو خربة مثرية وهامة فيام يتعلق مبوضوع الحديث وأن يستطيع
تقديم نفسه بطريقة جيدة تلفزيونياً .يكمن الخطر يف أن الضيوف يسعون وراء أهدافهم الخاصة من وراء
الحديث (الدعاية االنتخابية للسياسيني مثال أو الدعاية التجارية ألصحاب األعامل..الخ) ،ويجب أخذ ذلك بعني
االعتبار لدى اختيار الضيوف.
إذا ُوجد أكرث من ضيف فيجب االنتباه إىل أن ُيثّل الضيوف مواقع مختلفة أو متعارضة ،أي أدوار الخصوم ال
أدوار الحلفاء .وبهذا يكتسب الربنامج ديناميكية ويشد االنتباه أكرث .ويجب أن يكون توزيع حصص املشاركني
من الكالم متوازناً.

تلفزيون

/3

بماذا يختلف عن المقابلة التلفزيونية؟

انترنيت

الحديث التلفزيوين أطول من املقابلة بشكل واضح ويستخدم معالجة مختلفة .يحافظ عىل
للتوسع يف الكالم ورسد التفاصيل
مسافة مع الضيف أكرب من مثيلتها يف املقابلة .تتوفّر يف الحديث فرصة أكرب ّ
والتقييامت والخربات الشخصية أكرث مام هو الحال يف املقابلة .والهدف هو وصول الحديث إىل مستوى عال من
الطبيعية والفائدة والحقيقية بني مجموعة من املتحدّثني وبشكل تلقايئ متاماً.
يوفّر الحديث إمكانيات أكرب لالستفسار عام تم قوله.
رصف “امل ُضيف” أي مدير الجلسة بشكل تظهر فيه شخصيّته الخاصة بدون أن يتخىل عن دوره الصحفي املتوازن.
يت ّ

/4

ماهو طول الحديث التلفزيوني؟

قائمة للمراجعة
1

1هل تم تحديد املوضوع بشكل واضح وملموس وهل له صلة قوية باهتاممات املشاهد؟

2

2هل يتسع املوضوع لوقت الربنامج؟ هل له جوانب مختلفة تكفي لذلك؟

3

3هل البحث التحضريي جيد وكاف؟

4

4هل اختيار الضيوف مناسب؟

5

5هل ميثّل الضيوف وجهات نظر متباينة وهي معروفة ملدير الحديث؟

6

6هناك هناك مخطط لإلثارة الدرامية من خالل إدارة الحديث؟ ماهي وجهات النظر التي يجب نقاشها وإثارتها
من حيث املضمون؟

7

7هل توزيع أماكن جلوس املتحدّثني مناسب من الناحية الدرامية؟ هل يجلس الخصوم يف مواقع متقابلة؟

أحضر له؟
ماهي بنية الحديث التلفزيوني؟ كيف ّ

يجب أن يبدأ كل حديث تلفزيوين باملقدمة ،وهي مت ّهد بتقديم املوضوع ومضمون الحديث بشكل
عام للمشاهدين.
يجري تقديم الضيوف من خالل االسم الكامل والوظيفة أو املركز وبكل دقة .ومن أجل التو ّجه العام يفضّ ل
تقديم نوع من التعريف األويل الصطفافاتهم ومواقفهم املختلفة من املوضوع املراد مناقشته.
املقدّم أو مدير الجلسة هو الذي يقود ويو ّجه الحديث من خالل أسئلته .يجب االنتباه إىل أن الحديث
التلفزيوين يتبع الشكل الدرامي الذي يضع خطّته قسم التحرير.
خدمات
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أساسيات

التقديم التلفزيوني
/1

ماهو التقديم التلفزيوني؟

ينقل مقدّم املادة التلفزيونية للمشاهدين مواضيع ته ّمهم وعنارص مسليّة وعاد ًة ما يجري التامهي
بينه وبني برنامجه ألنه يعطي للربنامج وجهاً شخصياً.
مي ّهد ُمقدّم الربنامج للمواضيع ناقالً املشاهد بسالسة اليها ويُجري مقابالت ويستجيب برسعة وبشكل مبارش ملا
يحدث من تطورات راهنة.

مطبوع

/2

ماهي لغة التقديم التلفزيوني؟

يتحدث املقدّم بلغة واضحة وطبيعية ويتجنب الجمل الطويلة املعقدة والكلامت األجنبية
واملفاهيم املجردة .األسلوب التفصييل وامللموس أفضل من األسلوب املج ّرد والعام .فكلام كان الكالم واضحا
وملموسا كان أفضل.

إذاعة

/3

قائمة للمراجعة:
1

1هل هناك صلة بني مضمون التقديم واهتاممات املشاهد؟

2

ومفصلة؟
2هل اللغة واضحة
ّ

3

3هل متت مراعاة عنارص القصة الصحفية Story Telling؟

4

4هل يخاطب املقدّم مستمعيه بشكل شخيص وغري مفتعل؟

5

وتخل عن الحركات املفرطة؟
5هل بقي املقدّم ثابتاً أمام الكامريا ّ

6

6هل الطول الذي استغرقته فقرات التقديم مناسب؟

7

7هل الزي مناسب؟

إالم يجب االنتباه عند التقديم أمام الكاميرا؟
َ

تلفزيون

ليك يحقّق املقدّم التواصل مع مشاهديه عليه أن يُقدّم فقرته بطريقة شخصية وطبيعية بدون افتعال.
عىل املضمون الذي يجري تقدميه أالّ يبدو وكأنّه نص يُقرأ ولكن وكأنه يُحىك.
الكامريا موجودة رمزياً من أجل املشاهدين.
مكبة عمالقة .ويجب االنتباه اىل تقليل الحركة أمام الكامريا قدر اإلمكان وتقديم النفس
الكامريا لها فعل عدسة ّ
بكل ثقة.

انترنيت

/4

ماهو طول التقديم؟

طول التقديم يتعلق باملضمون والفورمات –اإلطار والشكل املحدّدين– والربامج التالية .ينبغي
كقاعدة عامة مراعاة االختصار وأن يتم التأكد من صلة التقديم باهتاممات املشاهد وصالحية التقديم الدرامية.

/5

الزي الخاص بمقدم الفقرة التلفزيونية

يرتبط الزي بالفورمات (الشكل الصحفي) .يف حالة مقدم الربامج ينبغي االلتزام مبواصفات الزي
الرسمية ( ،)Business-Dresscodeفذلك أفضل من الزي العادي أو املبتذل ،إالّ إذا كان الفورمات يقتيض زياً
خاصا ،كام هو الحال يف برامج األطفال أو الربامج املوسيقية.

خدمات
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أساسيات

التلفزيونية
تقارير المراسلين
ّ

/1

ماهو تقرير المراسل؟

يف تقرير املراسل التلفزيوين يقدّم أحد املراسلني تقريره بالصوت والصورة من مكان الحدث.
ميكن لتقرير املراسل أن يكون جزءا ً مك ّمالً لربنامج التقرير التلفزيوين ،ويتم عرضه يف البداية أو الوسط أو
النهاية ،لكنه ميكن أن يُعرض كفقرة مستقلة من البث التلفزيوين.
ميكن لتقرير املراسل أن يكون قد ُس ّجل قبل البثّ أو أن يبثّ عىل الهواء مبارشة ،أي أن يتم دمجه يف الربنامج.
تقارير املراسلني هي عنرص ثابت يف اسلوب الربنامج اإلخباري.

مطبوع

/2

الحية للمراسلين؟
متى يتم استخدام التقارير ّ

قائمة المراجعة
1

1هل يشكّل تقرير املراسل فقرة مستقلة بذاتها ،وهل هناك مقدمة وخامتة له من قبل املقّدم يف االستوديو؟

2

معب عن الحدث يف مكان حدوثه ويخاطب الكامريا مبارشة.
2يقف املراسل أمام موتيف –موضوع الصورةّ -

3

3يتم رسد املضمون بشكل حر.

4

4هناك تناسب زمني بني مضامني ومحتويات التقرير وبني الوقت املحدد.

5

5يقدّم املراسل تقديره لألحداث مستم ّدا ً ذلك من مراقبته لها ومالحظاته.

إذاعة

كثريا ً ما يتم استخدام تقارير مراسيل الخارج كعالمة عىل التواجد الصحفي يف أماكن الحدث.
ميكن لتقرير املراسل أن يع ّوض عن نقص الصور ،كام هو الحال عندما ال يكون تصوير الحدث ممكناً أصالً
(كجلسة محكمة مثال) ،أو أن الصور املتوفّرة ضعيفة الداللة.
تقارير املراسلني هي أرسع إمكانيات نقل الحدث وت ُستخدم يف الحاالت شديدة الراهنية واألهمية.

تلفزيون

/3

ماهي مضامين تقرير المراسل؟

يعرض املراسل تقريره عن املوقف الراهن من مكان الحدث ويعطي صورة عن التطورات .ثم
يستمد من التفاصيل التي راقبها تقديراته للموقف دون أن يعلّق عليه.
يحض املراسل نفسه لرسد تقريره وهو يف مكان الحدث ويلتقط كل التفاصيل املحليّة املتعلقة مضمونيا بالحدث.
ّ
يتم رسد هذه التفاصيل واملضامني بشكل حر ليك تحتفظ الفقرة التلفزيونية بحيوتها وأصالتها.

انترنيت

/4

كيف يتم تقديم تقرير المراسل؟

يقف املراسل يف مكان الحدث ويتحدّث مبارشة اىل الكامريا مخاطباً مشاهدي التلفزيون .وعليه أن
يختار أكرث أجزاء املشهد توضيحاً ملا حدث كخلفية له ثم يتحدّث بلغة ح ّية ووصفية تنقل الحدث الراهن.
عىل مقدّم الفقرة يف االستوديو أن ُي ّهد لتقرير املراسل مبقدمة مناسبة ثم أن يتلوه بخامتة.
سمعة صغرية يف االذن تؤمن
يكون املراسل موصوالً باالستديو من خالل ما يدعى  in-ear-monitoringاي ّ
التواصل والتحكّم.

/5

ماهو طول تقرير المراسل؟

يتعلّق الطول باملوضوع والشكل الصحفي للربنامج.
نادرا ما يتجاوز طوله العرشين ثانية عندما يكون جزءا ً مندمجاً يف برنامج التقرير التلفزيوين ،أما عندما يك ّون
فقرة مستقلة بحد ذاتها فقد يكون أطول بكثري وذلك يرتبط بأهمية املوضوع.
خدمات
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أساسيات

المقابلة التلفزيونية
/1

/6

هل يستطيع الضيف فعالً اإلجابة عن األسئلة امل ُو ّجهة إليه؟ هل يحمل الضيف مسؤولية تخ ّوله
اتخاذ موقف خاص أم أنه يعرب عن رأي طرف آخر كناطق رسمي باسم مؤسسة ما؟
ماهو الهدف الذي يسعى اليه الضيف؟ فالسياسيون واالقتصاديون يحاولون استغالل املقابالت كدعاية لهم.

ماهي المقابلة؟

/7

التوصل اىل
املقابلة التلفزيونية هي أحد أشكال االستجواب الذي يجري فيه طرح أسئلة تهدف إىل ّ
معلومات شخصية أو موضوعية عامة.

/2
مطبوع

مقابلة املوضوع :وهي تنقل لنا معرفة ما ،فهي غنية باملعلومات وشارحة لها ومنرية لجوانبها غري الواضحة.
مقابلة الرأي :وهي تنقل لنا مواقف الرشيك يف الحديث وتحاول أن تغوص يف خلفيات تلك املواقف بشكل نقدي.
مقابلة الشخص :وهي ترسم صورة أو بورتريه ألشخاص مثريين لالهتامم وهي مسليّة ومثرية للمشاعر وعاطفية أيضا.
ال ميكن الفصل متاماً بني هذه األشكال يف املامرسة.

إذاعة

/3

تلفزيون

يشمل التحضري بحثاً شامالً حول مادة املقابلة والشخص الذي تنبغي مقابلته .يقوم الصحفي
بتحديد املوضوع بوضوح وبشكل ملموس متج ّنباً التعميم املفرط .تز ّود عملية التحضري الجيدة مبعلومات
هامة عىل من يجري املقابلة أن يستخدمها كامدة لصياغة األسئلة امللموسة .وعىل املوضوع أن يكون ذا صلة
باهتاممات املشاهدين.

انترنيت

/4

ماهي بنية المقابلة؟

يجب أن تبدأ كل مقابلة باملقدمة التي يُقدّم فيها الضيف من خالل اسمه الكامل ووظيفته أو مركزه.
األسئلة املركزة متثل الجزء األسايس من املقابلة ،وهي تنتهي بالخامتة.
عىل من يجري املقابلة أن يكون مرناً يف إدارة الحديث فيتفاعل مع أجوبة رشيكه يف املحادثة ويطرح عليه أسئلة
حول خلفيّات تلك األجوبة .كل ذلك دون أن يفقد خطّته األساسية.

/5

كيف أطرح األسئلة؟

يجب أن تتم صياغة األسئلة خالل عملية التحضري .ويجب أن تكون تلك األسئلة قصرية ومحدّدة
ويف صلب املوضوع.
استخدام أسئلة مغلقة (أي التي ال ميكن اإلجابة عليها إال بنعم أوال) يتيح الحصول عىل إجابات ميكن اختبار صحتها.
التوسع يف اإلجابة.
األسئلة املفتوحة تش ّجع املتحدّث عىل ّ
واملقابلة الناجحة هي التي تخلط بني هذين النوعني من األسئلة.
خدمات
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لغة المقابلة

تُستخدم يف املقابلة لغة عادية قدر اإلمكان.
يجب عىل مجري املقابلة أن يتج ّنب التنافس مع الضيف االختصايص يف موضوع اختصاصه ال من حيث اللغة
وال من حيث املحتوى ألن ذلك سيتم عىل حساب املشاهد وفهمه للموضوع .عالوة عىل ذلك فإحدى واجبات
مجري املقابلة هي أن يرشح للمشاهد معاين املصطلحات املعقدة التي قد ترد يف املقابلة وجعلها مفهومة.

ماهي أشكال للمقابلة؟

أحضر للمقابلة؟
كيف ّ

ضيف المقابلة

قائمة للمراجعة
1

1هل تم تحديد املوضوع بشكل واضح وهل له صلة قوية باهتاممات املشاهد؟ ماهو الهدف الذايت من املقابلة؟

2

2هل الضيف هو الشخص املناسب ،أو الخبري باملوضوع؟

3

3هل االسم الكامل ومركز أو وظيفة الضيف معروفة بدقة؟

4

4هل البحث التحضريي للمقابلة ٍ
كاف؟

5

5هل ت ُدخل املقدمة املشاهد يف املوضوع بشكل مفهوم ومثري لالنتباه ،وكيف تبدو الخامتة؟

6

6أول وآخر سؤال يطرحهام املقدّم مهامن بشكل خاص.

7

7هل هناك انتقال درامي ما يف املقابلة؟

8

8هل أعرف هدف الضيف؟

9

9هل تم توضيح التفصيالت التقنية ذات الصلة باملقابلة خالل الحديث التحضريي مع الضيف؟

67

أساسيات

المقدمة في البرامج التلفزيونية
/1

ماهي المقدمة في البرنامج التلفزيوني؟

املقدّمة هي متهيد يدخل املشاهد يف جو الربنامج أو املساهمة الصحفية التالية (مداخلة أو تقرير،
مقابلة ،ريبورتاج ،قراءة بيان الخ.)..
املقدمة تعطينا معلومات مه ّمة أولية ورضورية لفهم املحتوى األسايس للربنامج وتثري اهتامم املستمع.
يجب أن تخلو املقدمة من األرقام الكثرية والوقائع املعقّدة وتكتفي باألمور األساسية.

مطبوع

/2

ماهي بنية المقدمة؟

إذاعة

هناك الكثري من الخطط الدرامية لبناء نص املقدمة .فيمكن أن يكون نصا إخبارياً يقترص عىل
الوقائع .أما اذا كانت املساهمة التالية للمقدمة ترفيهيّة فالنص اإلبداعي ممكن مبا يحتويه من مقارنات وأمثلة
وأسئلة ومتناقضات .وهنا يتبع املقدّم مبدأ الرسد  Story Tellingفيكون حرا ً يف تشكيل النص.
يجب أن يكون محتوى املقدمة ذو صلة باهتاممات املشاهد.

/3

ماهو طول المقدمة؟

قائمة للمراجعة:
1

1هل تقود املقدمة بشكل سلس اىل املساهمة األساسية؟

2

2هل هناك صلة بني املقدمة واهتاممات املستمع؟

3

3هل تثري املقدمة فضول املستمع وتحتوي عىل ما يه ّمه؟

4

4هل الطول مناسب؟

5

5هل استغنت املقدمة عن ما سيتكرر يف املساهمة األساسية؟

6

6هل املقدمة واضحة وملموسة ومبنية من جمل بسيطة؟

7

كل من الجملة األوىل واألخرية إىل الكامريا مبارشة؟
7هل ُو ّجهت ّ

8

8ال تُتىل املقدمات وكأنها نص للقراءة ولك ّنها تُحىك حكاية.

تلفزيون

يتعلق طول املقدمة بطول القسم األسايس للربنامج ،فتكون قصرية اذا كان قصريا ً.
الطول املتوسط للمقدمة يرتاوح عادة بني  15و 25ثانية.

انترنيت

/4

لغة المقدمة

يستخدم امل ُقدّم لغة مشاهديه نفسها ويحاول جذب اهتاممهم .وهو يتحدث بجمل قصرية
وبسيطة ومفهومة ويتجنب الجمل الطويلة املعقدة.
ال تُستخدم األرقام وامل ُعطيات املعقّدة إال إذا كانت رضورية لفهم املضمون األسايس.
األسلوب التفصييل وامللموس أفضل من األسلوب املج ّرد والعام .فكلام كان الكالم واضحا وملموسا استطاع
املستمع فهم التمهيد.

/5

طريقة تقديم أو عرض المقدمة

يجب أن تكون الجملة األوىل مو ّجهة مبارشة اىل الكامريا .وإذا كان مثة أمام املقدِّم ملقّن تلفزيوين
–أي لوحة رقمية -فعليه ان يقول جملته األوىل للكامريا مبارشة وبشكل ح ّر متاما .وبعد ذلك يستطيع أن يعود
إىل اللوحة الرقمية من باب االحتياط قبل أن يخاطب الكامريا بشكل مبارش ثانيةً .كام أ ّن الجملة األخرية يجب
توجيهها إىل الكامريا مبارش ًة أيضاً.
املقدّمة ال ت ُقرأ ولكن تُرسد .عىل املقدِّم أن يفكّر هو نفسه بالقصة التي يرسدها وبهذا يؤ ّمن اقتناع املشاهد
مبا يقدّمه له.

خدمات
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أساسيات

الخاتمة في البرامج التلفزيونية
/1

ماهي الخاتمة في البرنامج التلفزيوني؟

الخامتة أو “القفلة” تتلو مبارشة املساهمة أو التقرير التلفزيوين ويتم تقدميها من قبل مقدِّم
الربنامج نفسه .وهي ت ُطلعنا عىل آخر التطورات وتعطينا معلومات تس ّهل علينا متابعة املوضوع ،ومن املمكن
أن تتضمن عنرصا ً درامياً يقودنا إىل الفقرة التالية.

مطبوع

/2

ماهي المضامين التي تنقلها الخاتمة؟

إذاعة

تغيات عىل األوضاع التي كانت موضوع
ال ميكن دامئا ذكر آخر ما طرأ من أخبار وما جرى من ّ
الفقرة يف وقت حدوثها .هذه التطورات وردود األفعال ميكن أن يرسدها مقدِّم الربنامج يف الخامتة.
يجب أن نتأكد من صلة هذه املضامني باهتاممات املشاهد الفعلية بحيث تُذكر املعلومات املهمة له فقط،
وينبغي تج ّنب تكرار ما ذكر يف الفقرة أصال.
الخامتة هي املكان األنسب لذكر املصادر التي ميكن العودة اليها لتعميق املعلومات الواردة ،كعنوان صفحة
االنرتنت للربنامج مثال.
ميكن استغالل الخامتة أيضاً لذكر اسمي مع ّد ومخرج الحلقة.
أخريا ً ميكن للخامتة أن تكون جرسا ً درامياً اىل الفقرة التالية.

تلفزيون

/3

قائمة للمراجعة:
1

1هل يتمتّع مضمون الخامتة باألهمية والصلة باملشاهد اىل درجة كافية؟

2

2هل كسب املشاهد معلومات جديدة أو هل تم نقله عن طريق الخامتة إىل الربنامج التايل بشكل ممتع دراميا؟

3

3هل استغنت الخامتة عن ما تكرار ما ورد يف املساهمة األساسية؟

4

4هل الطول مناسب؟ هل الخامتة قصرية بشكل ٍ
كاف؟

5

5الخامتة واضحة ومبنية من جمل بسيطة؟

6

6هل ُو ّجهت الجملة األوىل إىل الكامريا مبارشة؟

لغة الخاتمة

يستخدم امل ُقدّم لغة مشاهديه نفسها بهدف أن يتم فهم مضمون الفقرة بأفضل الطرق.
وهو يتحدث بجمل قصرية وبسيطة ومفهومة ويتجنب الجمل لطويلة املعقدة.

انترنيت

/4
/5

ماهو طول الخاتمة؟

يتعلق طول الخامتة بطول املحتوى األسايس ،ويجب أال تكون أطول من املقدمة.
طريقة تقديم أو عرض الخاتمة

يجب أن تكون الجملة األوىل يف الخامتة مو ّجهة مبارشة اىل الكامريا كام هو الحال يف الجملة األخرية.
وإذا كان مثة أمام املقدِّم ملقّن تلفزيوين –أي لوحة رقمية -فعليه ان يقول جملته األوىل للكامريا مبارشة وبشكل حر
متاما .بعد ذلك يستطيع أن يعود إىل اللوحة الرقمية من باب االحتياط قبل أن يخاطب الكامريا بشكل مبارش ثانيةً.

خدمات
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أساسيات

االتصال التلفزيوني الخارجي
/1

ماهو االتصال التلفزيوني الخارجي؟

يف االتصال التلفزيوين الخارجي يتم وصل ُمقدم الربنامج يف االستوديو بضيف من الخارج بالصوت
والصورة ليك يُجري هذا معه مقابلة.
قد يكون الضيف مراسالً أو كاتب تقرير أو خبريا ً مبوضوع ما ،كالسياسيني أو االختصاصيني.
غالباً يُجرى هذه االتصال مع تسجيله قبل البث التلفزيوين.
املراسل يتواجد يف مكان الحدث ،أو يف استوديو تلفزيوين.
مطبوع

/2

ماهي بنية االتصال التلفزيوني الخارجي؟

إذاعة
تلفزيون

تبدأ الفقرة باملقدمة ،حيث مي ّهد مقدّم الفقرة يف االستوديو للموضوع ويقدّم املراسل باسمه الكامل
ووظيفته ودوره ومكان الحدث .وعادة ما يتم التخيل عن تح ّية املراسل وينتقل املذيع فورا ً اىل السؤال األول.
خالل حديث متهيدي مع الضيف يسبق البث التلفزيوين يُطلب منه أن يو ّجه أجوبته إىل الكامريا مبارشة مام
يجعله يواجه املشاهدين.
يُنهي مقدّم الفقرة يف االستوديو االتصال التلفزيوين الخارجي بشكر موجز للضيف.
إذا كان االتصال الخارجي مس ّجالّ سلفاً فعىل املقدِّم أن يوضح ذلك للمشاهدين بعد انتهاء بثّ االتصال مبارش ًة
كيال يقعوا يف وهم أن االتصال فوري مبكان الحدث وليدركوا وجود الفارق الزمني .وهذا يُسمى “واجب العناية
الصحفي” .وهو رضوري خاصة عندما تكون األخبار من النوع الذي يتط ّور برسعة.

انترنيت

/3

قائمة للمراجعة
1

1هل هناك جاهزة تقنية لالتصال؟

2

2هل تم التواصل مع الضيف وإخباره باملعلومات الرضورية؟

3

3هل تم اإلعداد الجيد ألسئلة املقابلة؟

4

4هل االسم الكامل والوظيفة صحيحان؟

5

5هل تم تحديد طول الفقرة؟

6

6هل تم التوضيح يف الخامتة أن االتصال الخارجي مس ّجل؟

ماهي التحضيرات الضرورية التصال تلفزيوني خارجي؟

يجب أن يرشح مقدّم الربنامج يف االستوديو للضيف يف حالة االتصال الخارجي املسجل ما هي خطة
الربنامج وسريه من الناحية التقنية ،كطول االتصال ورضورة ان يوجه الضيف كالمه اىل الكامريا مبارشة.
اليكشف املقدِّم عن أسئلته للضيف خالل هذا الحديث التحضريي ليك يحتفظ الحديث بحيوته وأصالته
وحقيقيته.
يجب أن تكون األسئلة قصرية ومصاغة بحيث تكشف جوهر املوضوع.

/4

ماهو طول االتصال التلفزيوني الخارجي؟

يتعلّق الطول بأهمية املوضوع .وهو يرتاوح عادة بني  1.5و  2.5دقيقة.

خدمات
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أساسيات

الكتابة لالنترنت
/1

/5

مطبوع
إذاعة

/2

العنوان

تلفزيون

يجب أن يكون قصريا ً.
أن يوضح موضوع املادة.
أن ال يكون ممالً.
أن يكون واضحا ومفهوماً.
أن يحتوي كلامت مفتاحية.
أّال يتضمن عبارات خالية من املعنى.

انترنيت

/3

المدخل التشويقي

املدخل التشويقي يجذب الناس إىل النص.
املدخل التشويقي يعطي تو ّجها عاماً أو فكرة عامة عن محتوى املادة.
املدخل التشويقي يُغري ويثري الفضول.
املدخل التشويقي يشبه “املنزلق” الذي يجعل الناس تنزلق بدون وعي اىل املادة.

/4

يجب عىل املقاالت املعدّلة بحيث تالئم محرك البحث أن تحتوي عىل العنارص التالية:

عنوان رئييس
العناوين الفرعية
روابط مبواد مشابهة أو مقاربة
كلامت مفتاحية وأساسية لفهم املحتوى
صور مع وصف الصورة أو التعليق عليها

هل هناك أسلوب خاص باالنترنت؟

جميع األشكال الصحفية املعروفة موجودة أيضا عىل شبكة اإلنرتنت :الخرب ،التقرير ،املقابلة،
التعليق ،الريبورتاج ،الخ.
ليس مثة أسلوب خاص للكتابة يف اإلنرتنت ،وتتبع كتابة النص للشبكة تلك القواعد نفسها التي يتطلّبها
النص املطبوع.
كل من العنوان واملدخل التشويقي بشكل خاص دورا ً أكرب يف
لكن هناك بعض السامت الخاصة؛ فمثالً يلعب ّ
الشبكة ،وعليهام أن يكونا مش ّوقني وجذّابني بحيث يُغريان بالنقر عىل هذه املادة .عالوة عىل ذلك فعليهام –
مم ميكّن القارئ من العثور عليها
أحدهام أو كليهام -أن يحتويا عىل الكلامت املفتاحية املركزية يف هذه املادة ّ
برسعة يف شبكة االنرتنت.

تعديل المواد لتالئم محركات البحث

قائمة للمراجعة
1

1ابدأ باألشياء األكرث أهمية .حاول اإلجابة عىل األسئلة املفتاحية السبعة وتأكد من وجود الكلامت املشرية إىل
املوضوع األسايس.

2

2حافظ عىل البساطة والسهولة واستخدم جمالً قصرية وف ّعالة.

3

3حافظ عىل الحس الدرامي من خالل صياغة األفكار بشكل قصة واستخدام اللغة التصويرية.

4

4فكّر بالفئة املستهدفة أي التي يتو ّجه إليها العمل وبأية لغة –أو طريقة كالم -تتكلّم

5

5اجعل مادتك قابلة ألن يعرث عليها من خالل البحث.

6

6حافظ عىل التحديث والراهنية :التحديث هو عملية مستمرة ودامئة يف األنرتنت .تأكد من راهنية عملك!

7

7استخدم إمكانيات شبكة االنرتنت :روابط ،الصفحات االجتامعية ،الخ

النص

ميكن تحليل النص عىل أربعة مستويات:
مستوى املعلومات :هل النص مفهوم بشكل واضح؟
املستوى البرصي :هل قراءة النص مريحة؟ هناك فقرات وعناوين فرعية؟
مستوى النوعية :أين يوجد الجزء األهم يف البداية؟ ماهو مدى دقّة النص وهل استطاع أن يصل إىل هدفه
بشكل رصيح؟ هل هناك روابط الكرتونية؟
مستوى الشعور :هل استمتعت بقراءة النص؟ وهل ز ّودين مبعلومات فعالً أو رفّه عني؟

خدمات
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أساسيات

النقالة
المراسلة
الصحفية ّ
ّ
– كيف تلتقط صورة احترافية
باستخدام الهاتف الذكي؟

مطبوع

/1

مي ّر إنتاج الصورة باستخدام الهاتف النقّال الذيك (السامرت فون) بالخطوات التالية:
التقاط الصورة :يتم وضع الهاتف الذيك عىل قاعدة مستقرة ويجب اختيار موضوع التصوير واملنظور وتكوين
املشهد بعناية والتقاط عدة صور متتالية.
املعالجة :يجب ضبط درجة اإلضاءة والكونرتاست –تقابل الضوء والظلمة-واملقطع الذي ي ُح ّد الصورة .وهنا
تساعد الربامج املك ّملة مثل Snapseed:وفوتوشوب إكسربس املجاين.
اإلرسال :هناك عدة إمكانيّات :ميكن إرسال الصور عرب ( MMSخدمة الرسائل اإلعالمية املتعددة) أو عرب الربيد
اإللكرتوين إىل املستلم .ومثة خيار آخر هو استخدام خدمات مختلفة إلظهار الصور مبارشة يف اإلنرتنت مثل
 Instagramأو خدمات املد ّونات مثل Tumblr

/4

النقالة؟
ما هي المراسلة
الصحفية ّ
ّ

إذاعة
تلفزيون

لقد أحدثت املراسلة الصحف ّية باستخدام الهاتف املحمول تغيريا ً جذرياً يف عامل الصحافة .وتحتوي
الهواتف الذكية (سامرت فون) كّلها تقريبا كامريا وميكروفون مدمجني فيها .والجودة التقنية للمشاركات الناتجة
باستخدامها كافية متاماً إلدخالها يف السياقات الصحفية العادية .وقد مثّل ذلك بالنسبة للصحفيّني طريقة أرسع
للمراسلة الصحفية.
لكن حتى املواطنني العاديني أصبحوا اآلن من خاللها قادرين عىل انتاج مادة صوتية وبرصية عالية الجودة ميكن
أن يز ّودوا بها وكاالت اإلعالم.
بدأت قناة الجزيرة يف  2008عىل سبيل املثال بربنامج لتجهيز ليس فقط الصحفيني املحرتفني ،بل وما يسمى بـ
“املواطنني الصحفيني” يف العديد من الدول العربية بالهواتف الذكية ،وال سيام يف مناطق النزاع التي اليستطيع
الصحفيّون الوصول إليها .ولذلك فالصور واملعلومات التي تبث من هذه املناطق مصدرها هم هؤالء النشطاء.
وبهذه الطريقة زال ذلك الفصل الصارم ما بني منتجي اإلعالم ومستهلكيه.

انترنيت

/2

/3

النقالة
التصوير في المراسلة الصحفية ّ

ليست نوعية الكامريا فقط هي ما ه ّيأ الهواتف املحمولة الحديثة إلنتاج صور فوتوغرافية
احرتافية ،بل وجود برامج تكميلية لتحريرها ومعالجتها مبارشة عىل الجهاز نفسه ثم نرشها عرب االتصال الالسليك
باألنرتنت.
التصوير يف املراسلة الصحفية النقّالة ،متاماً كفيلم الفيديو والتقرير الصويت ،يجد استعامالً مثالياً يف الحاالت التي
يجب فيها أن تنرش املشاركات الصحفية برسعة وبشكل مبارش .أو يف األماكن التي ال يرغب الصحفي فيها بجذب
االنتباه باملعدات الكبرية التي يحملها.

خدمات
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خطوات العمل

انتباه!

يفضّ ل أالّ يُستخدم الزوم الرقمي ألنه يقلّل من جودة اللقطة .يُستخدم فقط الزوم اليدوي أو من
خالل تقريب اليد .ال تستخدم الفالش إن أمكن ،ألنه كثريا ما يجعل الصور تبدو غري طبيعية.

قائمة للمراجعة
1

1هل البطارية مشحونة وهل تكفي مساحة التخزين عىل بطاقة الذاكرة؟

2

2هل ضبطت الكامريا عىل درجة الدقة األعىل للصورة؟

3

3هل أعرف ما هي املواضيع التي أريد تصويرها ،وكذلك املنظور وتكوين املشهد؟

4

4هل أعرف هوية الشخص الذي أص ّوره ،وهل أخذت إذنه وهل لدي اسمه؟ هذا رضوري يف حالة استخدام
الصورة يف وقت الحق.

5

5هل تحيك الصورة قصة ،وهل تثري الفضول وحب االستطالع؟

77

أساسيات
مطبوع

النقالة:
المراسلة
الصحفية ّ
ّ
الحي
تصوير الفيديو والبث
ّ
باستخدام الهاتف الذكي

/3

رسي من قناة الجزيرة هاتفه الذيك –السامرت فون -يف ربيع عام  2012لتسجيل
استخدم مراسل ّ
فيديوهات يف سوريا .وقد كانت هذه املادة هي األساس للفيلم الوثائقي التلفزيوين األول الذي أنتج باستخدام
الهاتف املحمول .ثم ذهبت الـ “يب يب يس” خطوة أبعد يف خريف عام  2012عندما قدّمت مراسالً تلفزيونياً
عىل الهواء مبارشة ،وكان يستخدم إلـ “آي فون” وبرنامج  Dejero Liveلينقل مقابلة من أمام نادي بولينج
مغمور باملياه عىل الهواء مبارشة.

قائمة للمراجعة

إذاعة

/1

خطوات العمل

تلفزيون
انترنيت

تحقّق من إمكانية تنزيل الربامج الالزمة ( )iMovie، ReelDirector، Spliceملعالجة الفيديو أو
الحي مثل ( ) +Bambuser، Qik، Ustream، Dejero Liveمن اإلنرتنت عىل الهاتف .وتحقق أيضا من
البث ّ
تحسن جودة اللقطات.
وجود ميكروفون خارجي أو عدسات الهاتف الخاصة التي ّ
التسجيل :استخدم ميكروفوناً خارجيّاً إلجراء املقابالت إن أمكن من أجل تحسني الجودة .مثة برامج مك ّملة مثل
 Filmic Proعىل اآلي فون تشري إىل شدّة وارتفاع الصوت يف كل املراحل املختلفة.
املعالجة :ميكنك اآلن –بحسب ما عندك من معدّات -تقطيع الفيديو أو إجراء معالجة كاملة له من خالل
الربامج التكميلية ()Movie، ReelDirector، Slice
اإلرسال :يُح ّمل الفيديو اآلن بواسطة كابل أو وصلة إنرتنت إىل جهاز آخر أو ينرش مبساعدة خدمات الويب
املناسبة مثل  YouTubeأو  Vimeoمبارشة يف شبكة اإلنرتنت.

/2

الحي
البث
ّ

هناك الكثري من الربامج -أو الخدمات -املختلفة التي تتيح الفرصة للبث املبارش عىل اإلنرتنت ،منها:
 Qik, Dejero, Bambuser, Ustreamورشط نجاح ذلك هو تركيب الربنامج املناسب .وإنشاء الربوفايل –ملف
التعريف -الذي يكون غالباً مجانياً.
تتحسن
خارجي.
شاحن
أو
احتياطية
بطارية
اصطحاب
عليك
بأن
ّر
ك
تذ
للفيديو،
إذا كنت تقوم بالبث الحي
ّ
النوعية بشكل ملحوظ عند استخدام وصلة السلكية محلية – .WLanومن املهم أيضاً التثبيت الجيد للجهاز عند
التصوير .استخدام  -إن أمكن – قاعدة تثبيت.

1

 1تأكد من أن ذاكرة الهاتف ال تزال تحتوي عىل مساحة كافية لتخزين الفيديو.

2

2تأكد من أن البطارية مشحونة ،فإنتاج الفيديو النقّال يستهلك كامل البطارية.

3

3اضبط الهاتف يف وضع الطريان ،وإال فقد تقطع عملك مكاملات هاتفية طارئة.

4

4اخرت زاوية نظر ج ّيدة ومقطعاً مشهدياً مناسباً للفيلم.

5

5حاول أن يكون ثبات الصورة مضموناً ،واستخدام عند اللزوم حامالً للتثبيت.

6

6تج ّنب الزوم الرقمي فهو يقلل من جودة الصورة.

7

حساس جدا ً.
7انتبه للرياح والضوضاء املحيطة فامليكروفون املدمج ّ

8

8س ّجل بعض الثواين اإلضافية يف بداية ونهاية الفيديو.

األشكال الصحفية الممكنة

البيان القصري :اقرتب من الكامريا وحافظ عليها مستقرة بدون حركة .انظر يف الكامريا مبارشة .أنقل
حض سلفاً جملة البداية وجملة الختام.
ما يجري حولكّ .
الصورة املتنقلة –الهاتف فقط يتح ّرك :-نقّل الهاتف بهدف تصوير املشهد من اليسار إىل اليمني أو من اليمني إىل
كل من مشهد البداية ومشهد النهاية مؤثّرا ً .وأن يحدث تدوير الجهاز ببطء.
اليسار وحاول أن يكون ّ
التصوير ماشياً :ابدأ بصورة مؤث ّرة أو متميّزة ثم تح ّرك بهدوء وحذر عدّة أمتار بالهاتف الذيك (السامرت فون)
الذي يقوم بالتصوير حتى تصل إىل الصورة الختامية التي كنت قد اخرتتها سلفاً .هذه الطريقة –التصوير ماشياً-
تصلح أيضاً للبيان القصري.
خدمات
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أساسيات
مطبوع
إذاعة

النقالة
التقارير الصوتية ّ
تحول الهاتف الذكي إلى
– كيف ّ
إذاعة؟

/2

كان العاملون يف الـ “يب يب يس” هم الر ّواد يف مجال التسجيالت الصوتية باستخدام الهاتف املحمول
(الهاتف الذيك أو السامرت فون) .وقد تم منح املراسلة ناتاليا انتيالفا “جائزة الصحافة األجنبية “Foreign Press
 ”Assosciation Awardعىل إرسالها ريبورتاجاً إذاعياً مدته  20دقيقة.
كام أرسل نيك غارنيت تقريرا ً ذا نوعية تشبه نوعية التسجيل يف االستوديو باستخدام برنامج إضايف يدعى “لويس
اندس بني مجموعة من الشبّان املشاغبني الذين كانوا يقومون
اليف” من هاتفه الذيك (السامرت فون) .وكان قد ّ
بالنهب والتخريب يف مانشسرت دون أن يالحظه أحد.
والهواتف املحمولة الذكية الحديثة مج ّهزة جيدا ً لهذا العمل :فلديها ميكروفون داخيل ،وميكن استخدام مأخذ
سامعات الرأس للهاتف املحمول لتوصيل ميكروفون خارجي أيضاً ،مام يحسن من جودة الصوت بوضوح .كام أن
هناك برامج إضافية مك ّملة تتيح الفرصة لتحرير املشاركات والعمل عليها ونرشها أو إرسالها مبارشة.

قائمة للمراجعة

تلفزيون

/1

خطوات العمل

انترنيت

تحقق أوالً من أن هاتفك يحتوي عىل برنامج ميكّنك من أن تقوم بعمل املذكرات الصوتية ،ومن
إمكانية تنزيل الربامج األخرى من اإلنرتنت عىل الجهاز.
يوىص عىل سبيل املثال بربامج من نوع “ ”iSaidWhatو “هندنربج  ”Hindenburgلتسجيل مقطع صويت قصري
وإرساله .برامج مثل “هوكوساي  ”Hokusaiتسمح بالعمل التحريري عىل مسارات أو خطوط متعددة.
تحقق إن كان هناك أيضا لواقط صوت خارجية للهاتف.
كل مقطع صويت يجري إنتاجه عىل الهاتف الذيك مي ّر بالخطوات التالية:
التسجيل :استخدم عند وجود الرياح أو الكثري من الضوضاء يف املحيط ميكروفوناً خارجيّاً وبرامج إضافية
(“هندنبريغ  ”Hindenburgعىل سبيل املثال).
املعالجة :ميكن تشذيب املقطع الصويت أو تقطيعه ومعالجته من خالل برنامج مك ّمل كربنامج هوكوساي .Hokusai
التحميل أو النقل والتحويل :ينقل العمل الصويت اآلن عرب البلوتوث أو كابل أو وصلة اإلنرتنت إىل جهاز آخر أو
يتم نرشه مبارشة مبساعدة خدمات الويب –الشبكة -كخدمة  Soundcloudعىل سبيل املثال.

خدمات

80

أشكال إذاعية ممكنة

من املمكن عىل سبيل املثال ال الحرص تسجيل بعض األشكال الصحفية يف الطريق:
بيان أو شهادة للمراسل
مقابلة قصرية
صوت أصيل واحد من شاهد عيان
من حيث املبدأ ميكن باستخدام برنامج مناسب مثل  Hokusaiتسجيل مشاركة إذاعية كاملة عىل الهاتف
املحمول ثم القيام بعمليات ميكساج ،كالقص واملزج ثم نرش ذلك عن طريق شبكة اإلنرتنت.

1

1حافظ عىل توجيه الهاتف املحمول دامئا يف اتجاه مصدر الصوت.

2

2اضبط شدة الصوت املالمئة قبل التسجيل.

3

3قم بتسجيل اختباري قبل بدء العمل بالتسجيل الصحفي.

4

4اقرتب من الشخص املتحدّث لدى تسجيل الحديث.

5

5تج ّنب الضوضاء الخلفية قدر اإلمكان.

6

6انتبه لوجود الرياح :يجب أالّ يكون امليكروفون باتجاه الرياح.

7

7سجل ثوانٍ قليلة إضافية يف البداية والنهاية.

8

8استخدم سامعات الرأس لتستطيع التأكّد مبارشة من جودة الصوت املسجل.

81

أساسيات

/4

االستخدام الصحفي للشبكات
االجتماعية في االنترنت
/1

لماذا الشبكات االجتماعية؟

مطبوع

كيف يمكنني استخدام وسائل االعالم االجتماعية كصحفي؟

إذاعة
تلفزيون

يف حالة األخبار العاجلة ميكنني برسعة وبشكل مبارش الحصول عىل الكثري من املعلومات الجديدة.
عىل سبيل املثال ،عندما يلتقط املوجودن يف مكان الحدث صورا ً وينرشونها عىل موقع تويرت.
أستطيع أن أبحث عن مجموعة من مصادر املعلومات التي ته ّمني شخصياً وأن أشرتك يف املواضيع التي تهمني مجانا.
أستطيع أن أطلب مشورة أو مساعدة مجموعتي من األصدقاء واملعارف برسعة وسهولة.
استطيع أن أنرش ما أريد مجانا وأن أحصل عىل أفكار لقصص صحفية جديدة.

انترنيت

/3

أصبح للعمل يف الشبكات االجتامعية بعض القواعد التقليدية التي أصبحت ُعرفاً ال بد من مراعاته.
فمراعاة القواعد التالية “فكّر أوال ثم انرش” و”ال ِ
تفش األرسار” و”كن لطيفا” تضمن لك سالسة العمل يف جميع
الشبكات االجتامعية.
قائمة للمراجعة

غيت الشبكات االجتامعية –أو وسائل اإلعالم االجتامعية -مثل تويرت وفيسبوك الصحافة.
لقد ّ
وبدال من املبدأ الواضح :مرسل -مستقبل ،أصبح يهيمن عىل شبكة اإلنرتنت التواجد املشرتك للمستهلكني
واملنتجني لإلعالم سواء يف حالة تجاور أو تفاعل يف وقت واحد وجزء منهم فقط هو اإلعالم التقليدي.
وسائل االعالم االجتامعية ليست مجرد وسيلة للحوار املستفيض ،ولكنها أيضا وسيلة اتصال رسيعة ومكان
للبحث النوعي للصحافة وهي مبيّزاتها هذه أصبحت ال غنى عنها للعمل الصحفي.

/2

قواعد العمل والسلوك في وسائل االعالم االجتماعية

1

1احرص عىل مصداق ّيتك.

2

2احرص عىل أن يكون يف عملك قيمة إضافية خاصة (باملقارنة مع ماهو موجود).

3

3أن يكون عملك ذا صلة وثيقة باملوضوع.

4

4أن تستخدم الشبكات االجتامعية بانتظام.

5

5حافظ عىل اللمسة الشخصية األصيلة والحقيقية فيام تنرش.

6

6أن تر ّد عىل التعليقات

7

7وأن تدخل الحوارات

األسئلة المفتاحية السبعة

من املفيد استكامل األسئلة السبعة املفتاحية التقليدية التي يطرحها الصحفي عىل نفسه لدى
قيامه بإنتاج املادة املصحفية (من ،كيف ،ماذا ،متى ،أين ،من أين ،ملاذا) نظرا ً لخصوصية وسائل االعالم
االجتامعية ،التي تتميز بطوفان من محتويات من نوع جديد ،وذلك عىل النحو التايل:
َمن  -سبق أن قال أو جمع أو كتب أو صنع فيلامً بهذا الخصوص وبشكل ذي مغزى؟
كيف – ميكنني استخالص دالالت مهمة أوجديدة او ذات قيمة من فيض البيانات واملعلومات؟
ماذا – أو ماهي القيمة الحقيقية التي تضيفها قصتي الصحفية ملا هو موجود؟
ِ
املستخدم القطعة التي نرشتها ،أو سرياها أو يسمعها؟ وباستخدام أي جهاز وما هي السيناريوهات
متى – سيقرأ
املمكنة لهذا االستخدام؟
أين – تكمن يف عميل اللحظة اآلرسة للمستخدمني ،حيث يقولون عندما يرونها :يا للعجب أو يا للروعة؟
من أين  -هي مصادر معلومايت؟ هل تحقّقت من صحة بعض املعلومات التي جاءت من وسائل االعالم
االجتامعية؟
ملاذا – أو ماهي األسباب التي ميكن أن تجعل شخصاً ما هناك يف الشبكة يهتم لعميل ،أوي ّعلق عليه أو يعيد
نرشه وتوزيعه؟

خدمات
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أساسيات
مطبوع
إذاعة

البحث باستخدام الصفحات
االجتماعية في األنترنت

/3

يجب األخذ بعني االعتبار عند البحث يف الصفحات االجتامعية يف االنرتنت أن كتّابها ومصادر
معلوماتها هم أفراد مساهمون فيها بصفة شخصية يف معظم األحيان ،فال يلتزمون باإلجراءات الصحفية
املعهودة لضامن الجودة.
لقد شكّلت وسائل اإلعالم الجديدة هذه إضاف ًة هامة إىل مصادر املادة الصحفية ،صور ًة ونصاً وصوتاً ،وبشكل
عام كل ما ميكن أن يُنرش عرب خدمات مثل تويرت والفيسبوك.
يجب هنا تسليط الضوء عىل مبدأين أساسيني للبحث يف الشبكات االجتامعية عىل وجه الخصوص :أوال ،مبدأ
“من الخارج إىل الداخل” ،وثانيا ،مبدأ “يف العمق ،ال يف االت ّساع”.
يعني مبدأ البحث “من الخارج إىل الداخل” أن نبدأ بحثنا ال من الصفحات االجتامعية نفسها ولكن من خارجها
باستعراض املعلومات الواقعية من مصادر محايدة قدر اإلمكان ،وبعد ذلك فقط ميكن أن ينتقل البحث إىل
املركز :مبقابالت مع ذوي العالقة سواء أكانوا ذوي مسؤولية مبارشة أو مترضرين.
مبدأ البحث “يف العمق ،ال يف االت ّساع” مهم بشكل خاص لدى البحث عىل شبكة اإلنرتنت ألن الباحث ميكن أن
ينىس هدفه ببساطة ويضيع بسبب ات ّساع الشبكات االجتامعية.

قائمة للمراجعة:

تلفزيون

/1

معينة في الشبكات االجتماعية:
األسئلة التي تساعدني على تقييم محتويات
ّ

انترنيت

هل هذا املحتوى مثايل إىل درجة أنه ال ميكن أن يكون صحيحا أو واقعياً؟
هل ميكن أن يكون هذا املصدر وهميّاً أو خادعاً؟
هل ينرش هذا املصدر بشكل متك ّرر أومنتظم محتويات ما؟
هل من الواضح أن هذه الصورة أو الفيديو عولجت بوساطة أحد الربامج (فوتوشوب مثال) قبل نرشها؟

/2

التفاصيل التقنية التي يجب االنتباه لها للتأكد من مصداقية الصفحة االجتماعية:

ما هو عنوان املوقع؟ هل نهاية الدومني او النطاق ( )Domainجديرة بالثقة؟
هل أستطيع معرفة هوية الشخص الذي س ّجل الصفحة من خالل االستعالم عنه لدى ()whois.domaintools.com
هل أجد نسخة قدمية من املوقع يف الـ (Wayback Machine (archive.org/web؟

1

1ع ّم أبحث بالضبط؟

2

2من هو املتّصل وما هي مصالحه؟

3

3هل املصدر موثوق؟

4

4هل هناك مصادر أخرى؟

5

5كيف ميكنني الوصول مبارشة إىل هذا املصدر؟

6

6كيف ميكنني التحقق من املصدر؟

7

7هل ميكنني استبعاد التالعبات التقنية؟

األسئلة التي يجب أن أطرحها على نفسي للتأكد من مصداقية الصفحة االجتماعية:

كم هو عمر هذه الصفحة –الحساب؟ هل هي موجودة منذ بعض الوقت؟
من كان أول أصدقاء صاحب هذه الصفحة؟
من كان أول من تبع هذه الصفحة؟
من يتداول يف شؤون هذه الصفحة؟ هل هو –أو هي -جدير بالثقة؟
كيف ميكن أن أتحدث شخصيا مع صاحب الصفحة؟
هل هناك أي صفحات إضافية أو مك ّملة للصفحة موضوع البحث وتحتوي معلومات لالتصال به؟

خدمات
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أساسيات

شبكات دعم الصحفيين

مطبوع
إذاعة
تلفزيون
انترنيت

تقوم املنظامت التالية بالدفاع عن حرية الصحافة واإلعالم املستقل والتعددية الدميقراطية
وتعزيزها .وتعمل يف كثري من األحيان يف املناطق التي يتعرض فيها الصحفيون لخطر املوت أو االعتقال
أو االحتجاز.
ويركز كل من هذه املنظامت عىل مناطق معينة .فعىل سبيل املثال ،يقدم بعضها خدمات املشورة أو الدفاع
القانوين عن الصحفيني ،يف حني ينظم بعضها اآلخر ورشات عمل تساعد الصحفيني عىل البقاء آمنني يف مناطق
النزاع .كام تراقب منظامت أخرى الحريات الصحفية يف جميع أنحاء العامل ،وتنرش أية انتهاكات ،وتحشد
الرأي العام ضدها.
ويقدم “برنامج مساعدة الصحفيني” التابع للجنة حامية الصحافيني ومقرها الواليات املتحدة مساعدات مالية
وغري مالية لهم .فقد أسس مثالً صندوقاً للطوارئ للصحفيني املعرضني للخطر أو املحتاجني ،وميكن أن يساعد
أيضاً يف إعادة توطني الصحفيني الذين يحتاجون إىل الهجرة .ويقوم صندوق السالمة التابع لالتحاد الدويل
للصحفيني مبهام مامثلة.
ويف الوقت نفسه ،يوفر “املعهد الدويل لسالمة األخبار” ،بدعم من شبكة من املؤسسات اإلعالمية ،التدريب
يف مجال السالمة األساسية للصحفيني ،وينظم ورشات عمل حول مواضيع من قبيل كيفية البقاء آمناً
يف منطقة نزاع أو ما يجب القيام به يف حالة الوقوع رهينة .كام أنه يعزز فهم اإلعالم العسكري ويقدم
توجيهات بشأن أفضل مامرسات السالمة للمؤسسات اإلعالمية.
وبالنسبة للقضايا القانونية ،ميكن للصحفيني أن يلجؤوا إىل “مبادرة الدفاع القانوين عن وسائل اإلعالم” ،وهي
منظمة تتخذ اململكة املتحدة مقرا ً لها وتساعد الصحفيني ووسائل اإلعالم املستقلة يف الدفاع عن حقوقهم
القانونية .وهي توفر مساعدة مبارشة وتعمل أيضاً مع رشكاء يف جميع أنحاء العامل لضامن حصول الصحفيني
عىل أفضل دفاع قانوين ومعرفة حقوقهم.
ويف الوقت نفسه ،ت ُنبه “مراسلون بال حدود”  -إحدى أشهر منظامت الدعم اإلعالمي  -املجتمع الدويل إىل
انتهاكات حرية الصحافة ،كام تدعم الصحفيني املعتقلني أو املعرضني للخطر .وقد بدأت هذه املنظمة مؤخرا ً
بالرتكيز عىل حرية اإلعالم الرقمي أيضاً .وتؤدي الشبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري
دورا ً مامثالً.
ويزداد أيضاً عدد املنظامت غري الحكومية الالربحية التي تركز عىل الصحافة االستقصائية ،وغالباً ما يستدعي
هذا النوع من الصحافة الكثري من البحوث والتمويل عىل املدى الطويل .وقد ازدادت صعوبة متويل وسائل
اإلعالم لهذا النوع من األمور ،ولذلك تأخذ عدة منظامت غري ربحية عىل عاتقها هذه املهمة ،وهي يف كثري
من األحيان تدرب أيضاً صحفيني عىل الصحافة االستقصائية.
عمن ،الصحافة االستقصائية
تشجع منظمة “أريج” (مراسلون عرب من أجل صحافة استقصائية) ،ومقرها يف ّ
يف غرف األخبار الناطقة بالعربية .وتضع املنظمة تقارير وتنظم التدريب أيضاً .ويشبهها يف ذلك مكتب
الصحافة االستقصائية ومقره اململكة املتحدة ،وهو مؤسسة الربحية مستقلة ،من حيث أنه منتج غري ربحي
للقصص االستقصائية .وهنالك أيضاً “بروبابليكا” ومقرها الواليات املتحدة ،وهي غرفة أخبار مستقلة الربحية
متخصصة يف الصحافة االستقصائية يف املصلحة العامة .وقد فاز أحد أعاملها بجائزة بوليتزر.
ومثة أيضاً “الشبكة العاملية للصحافة االستقصائية” ،وهي مظلة مكونة من  70منظمة دعم إعالمي من
كافة أنحاء العامل.

خدمات
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وإىل جانب هذه األنواع ،هناك أيضاً منظامت تدعم الصحافة يف فئات فرعية معينة .عىل سبيل املثال ،يقوم
االتحاد العاملي للصحفيني العلميني مبساعدة الصحفيني عىل نرش املعرفة العلمية بأفضل طريقة ممكنة
وعملية .ومن بني أحدث مشاريعه نذكر ( SjCOOPالتعاون يف مجال الصحافة العلمية) الذي يهدف إىل
مساعدة الصحفيني الذين يقومون بتغطية مواضيع علمية يف أفريقيا والعامل العريب.
1

1منظمة أريج -مراسلون عرب من أجل صحافة استقصائية
www.arij.net
www.arij.net/en/contact

2

2مكتب الصحافة االستقصائية
www.thebureauinvestigates.com
هاتف 00447786615675 :بريد إلكرتوينinfo@thebureauinvestigates.com :

3

3لجنة حامية الصحفيني
www.cpj.org
هاتف 0012124651004 :بريد إلكرتوينinfo@cpj.org :

4

4الشبكة العاملية للصحافة االستقصائية
www.gijn.org
www.gijn.org/contact

5

5االتحاد الدويل للصحفيني
www.ifj.org
هاتف 003222352202 :بريد إلكرتوينefj@ifj.org :

6

6الشبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري
www.ifex.org
هاتف 0014165159622 :بريد إلكرتوينifex@ifex.org :

7

7املعهد الدويل لسالمة األخبار
www.newssafety.org
هاتف 00447766814274 :بريد إلكرتوينinfo@newssafety.org :

8

8املعهد الدويل للصحافة
www.freemedia.at
هاتف 004315129011 :بريد إلكرتوينipi@freemedia.at :
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إذاعة
تلفزيون
انترنيت

1

1مؤسسة يب يب يس ميديا أكشن
www.bbc.co.uk/mediaaction
هاتف 00442075804468 :بريد إلكرتوينwww.bbc.co.uk/mediaaction/contact :

1 10بروبابليكا
www.propublica.org
هاتف 0012125145250 :بريد إلكرتوينinfo@propublica.org :

2

2أكادميية دويتشه فيله
www.dw.de/dw-akademie/media-development/s-12120
هاتفdw-akademie@dw.de 00493046468501 :

1 11مراسلون بال حدود
www.rsf.org
هاتف 0021671247678 :بريد إلكرتوينtunisie@rsf.orginfo@cpj.org :

3

3منظمة صحافة حرة بال حدود
www.freepressunlimited.org
هاتف 0031208000400 :بريد إلكرتوينinfo@freepressunlimited.org :

4

4معهد صحافة الحرب والسالم
www.iwpr.net
هاتف 00442078311030 :بريد إلكرتوين :انظر صفحة االتصال عىل موقعه اإللكرتوين.

5

5املركز الدويل للصحفيني
www.icfj.org
هاتف 0012027373700 :بريد إلكرتوينeditor@icfj.org :

6

6منظمة الدعم الدويل لوسائل اإلعالم
www.i-m-s.dk
هاتف 004588327000 :بريد إلكرتوينims@i-m-s.dk :

7

7منظمة إنرتنيوز
www.internews.org
هاتف 0017078262030 :بريد إلكرتوينinfo@internews.org :

8

8منظمة أيركس
www.irex.org
هاتف 12026288188 :بريد إلكرتوينIREX@IREX.org :

9

9معهد اإلعالم األردين
www.jmi.edu.jo
هاتف 96265713304 :بريد إلكرتوينinfo@jmi.edu.jo :

9

9مبادرة الدفاع القانوين عن وسائل اإلعالم
www.mediadefence.org
هاتف 00442073244760 :بريد إلكرتوينinfo@mediadefence.org :

بناء قدرات وسائل اإلعالم
وتدريبها
إىل جانب املنظامت التي تدعم وتحمي الصحفيني واملؤسسات اإلعالمية ،هنالك أيضاً عدد كبري
من املنظامت التي تركز أكرث عىل بناء قدرات وسائل اإلعالم املحلية واملستقلة وتدريبها يف مجال الصحافة.
وغالباً ما تعمل هذه املنظامت يف مناطق النزاع وما بعد النزاعٍ ،
كبلد أُسقط فيه النظام الدكتاتوري الذي كان
يسيطر عىل وسائل اإلعالم .وهذا يعني أن وسائل اإلعالم املحلية قبل اإلطاحة بذلك النظام مل توفر معلومات
دقيقة للمواطنني .وبعد اإلطاحة ،تتفكك وسائل إعالم قدمية وتنشأ شبكات ومؤسسات إعالمية جديدة ،لكنها
تكون عادة بحاجة للتوجيه والتدريب واملساعدة.
وتقوم هذه املنظامت أيضاً بأمور مثل املساعدة يف توفري التدريب يف مجال السالمة للصحفيني ،واملساعدة يف
النرش يف بيئة آمنة ،أو تقديم املشورة أو اإلرشاد.
يف عرص صحافة املواطن والصحافة اإللكرتونية ،يزداد عدد من يعمل من هذه املنظامت عىل تحسني اإلعالم
الرقمي يف مناطق النزاع وما بعد النزاع .وتعمل معظم هذه املنظامت بالتعاون مع رشكاء محليني ،وغالباً ما
تنظم ورشات عمل أو ندوات وقد ت ُستدعى أيضاً لتقديم خدمات استشارية ملؤسسات إعالمية محلية ،وحتى
الحكومات من أجل مثالً صياغة قوانني إعالم جديدة.
وعىل الرغم من أنها متشابهة ظاهرياً ،تركز كل منظمة عىل أمر مختلف .وبعضها ينظم دورات ترتاوح من
الدورات غري الرسمية لصحفيي املواطن أو املدونني ،إىل الندوات الرسمية بالتعاون مع الجامعات أو املعاهد
الدراسية األخرى .ومع تقدم األحداث الجارية ،قد تعمل مختلف الهيئات يف بعض املناطق عىل نحو أكرث
تواترا ً من غريها .وأفضل طريقة للبحث عن كل هذا هو زيارة مواقعها اإللكرتونية للحصول عىل معلومات
عن أحدث مشاريعها.

خدمات
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1 10أكادميية اإلعالم-العراق
www.mediaacademy-iraq.org
هاتف 00964662253128 :بريد إلكرتوينcontact@mediaacademy-iraq.org :
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1 11مركز راديو هولندا التدريبي
www.rntc.nl
هاتف 0031356724501 :بريد إلكرتوينinfo@rntc.nl :
1 12مؤسسة طومسون
www.thomsonfoundation.org
هاتف 00442034402440 :بريد إلكرتوين :انظر صفحة االتصال عىل موقعها اإللكرتوين.

3

3منح الفارس للصحافة
تقدمها جامعة ستانفورد يف الواليات املتحدة وتتألف من منحة منتظمة تتيح لصحفيني من جميع أنحاء العامل
قضاء عرشة أشهر يف الواليات املتحدة ،باإلضافة إىل ِمنح أخرى تركز عىل اإلعالم الرقمي.
* knight.stanford.edu
هاتف 0016507234937 :بريد إلكرتوينinfo@kf.stanford.edu :

4

4منحة مؤسسة رويرتز
يقدم معهد رويرتز لدراسة الصحافة ،ومقره يف أكسفورد يف اململكة املتحدة ،مجموعة متنوعة من املنح
للصحفيني العاملني يف الرشق األوسط.
 - * reutersinstitute.politics.ox.ac.ukقم بزيارة قسم املِنح.
هاتف 00441865611080 :بريد إلكرتوينreuters.institute@politics.ox.ac.uk :

1 13ترست ميديا
www.trust.org
هاتف 00442075427015 :بريد إلكرتوين :انظر صفحة االتصال عىل موقعها اإللكرتوين.
مطبوع

* ينبغي استخدام عناوين االنرتنت دون “.”www

إذاعة

المنح الصحفية

جوائز الصحافة

تلفزيون

تقدِّم للصحفيني يف مراحل مختلفة من حياتهم املهنية كل يشء بدءا ً من فرصة العمل أو
املراسلة وانتها ًء باتباع تدريب خاص ،أو قد تساعد يف متويل مشاريع إعالمية خاصة.
إن بعض املبادرات أو املنح منتظمة ،أي تُنظم مرة واحدة أو أكرث كل عام .أما بعضها اآلخر فيعتمد عىل
التمويل وميكن أن يحدث بشكل متقطع .وملعرفة املزيد ،من األفضل زيارة املوقع اإللكرتوين للمؤسسة
املعنية للبحث يف هذه األمور وغريها مثل االستحقاق وتاريخ انتهاء تقديم الطلبات .علامً أن هذه ليست
سوى أمثلة قليلة عىل أنواع املنح املتاحة للصحفيني يف مختلف أرجاء العامل ،ويجدر البحث يف هذا املوضوع
للحصول عىل قامئة أشمل للفرص.

انترنيت

1

1معهد غوته
يقدم معهد غوته ،ومقره يف أملانيا ،دورات تدريبية صحفية منتظمة ملراسلني من الرشق األوسط.
 – www.goethe.deقم بزيارة قسم الثقافة والتنمية.
هاتفdirector@ramallah.goethe.org 0097222981922102 :

2

2برامج الصحفيني الدوليني
يقدم هذا الربنامج املمول من أملانيا للصحفيني الشبان من جميع أنحاء العامل ،مبا ذلك الرشق األوسط ،فرصة
للتبادل مع الصحفيني األملان ،بحيث يعملون من أملانيا ،بينام يذهب األملان إىل الرشق األوسط.
 www.ijp.orgهاتف 00494018057118 :بريد إلكرتوينinfo@ijp.org :

خدمات

90

متنح املنظامت الدولية كل عام جوائز للصحافة املتميزة يف جميع أنحاء العامل .بعضها يُقدَّم
سنوياً منذ عقود ،والبعض اآلخر أقل تواترا ً .ومن املمكن املشاركة يف بعضها  -ويتم اختيار البعض اآلخر
من قبل لجنة.
ملزيد من املعلومات ،من األفضل البحث يف املواقع املذكورة .علامً أن هذه ليست سوى أمثلة قليلة عىل أنواع
الجوائز املتاحة للصحفيني األجانب والعرب ،ويجب البحث يف هذا املوضوع للحصول عىل قامئة
أشمل للفرص.
1

1جوائز الصحافة العربية
مقرها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وتقبل املشاركات من جميع الدول العربية.
www.arabjournalismaward.ae

2

2جوائز آغاهي
أُطلقت يف الباكستان يف عام  2011لتشجيع الصحفيني املحليني املتميزين ،وهي تعزز التغطية الصحفية املسؤولة
واملتوازنة هناك.
www.agahiawards.com

3

3جوائز منظمة أريج  -مراسلون عرب من أجل صحافة استقصائية
تقدمها شبكة اإلعالم الرشق أوسطي ،منظمة أريج.
 - www.arij.netانظر قسم الجوائز.
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5

5جائزة لورنزو ناتايل
متنحها املفوضية األوروبية ،التي تعمل جنباً إىل جنب مع منظمة مراسلون بال حدود ،للصحفيني من أنحاء العامل.
www.lorenzonataliprize.eu

6

6جوائز الصحافة اإللكرتونية
تديرها رابطة نيوز أون الين ومقرها يف الواليات املتحدة ،وهي شبكة لوسائل اإلعالم اإللكرتونية ،وتشمل
جائزة للتقارير الصحفية غري الناطقة باإلنجليزية.
www.journalists.org/awards

7

7جائزة العني املفتوحة
تدعمها مؤسسة  MICTاإلعالمية األملانية غري الحكومية ،وتقدَّم للصحفيني العاملني يف العراق.
www.mediaacademy-iraq.org/en/openeye

8

8جائزة الصحفي املتقيص (انكوايرر)
تديرها مؤسسة طومسون الستشارات تطوير وسائل اإلعالم ،ومقرها يف اململكة املتحدة ،وهي مفتوحة
للصحفيني يف األردن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطني وبنغالديش .و يجب أن تستهدف القصص الجمهور
العريب.
www.thomsonfoundation.org

9

9جائزة اليونيسكو/غيريمو كانو العاملية لحرية الصحافة
تختارها لجنة تحكيم مستقلة ،وتُ نح لشخص أو مؤسسة يف أي مكان يف العامل قدم مساهمة بارزة يف الدفاع
عن حرية الصحافة أو تعزيزها.
 - www.unesco.orgانظر مواضيع التواصل واملعلومات.

مطبوع

4

4جوائز حرية الصحافة املقدمة من لجنة حامية الصحفيني
تختار لجنة تابعة للجنة حامية الصحفيني ومقرها الواليات املتحدة الفائزين بنا ًء عىل شجاعتهم وعىل العمل
الذي قاموا به.
 - www.cpj.orgانظر قسم الجوائز.

مصادر المعلومات
فيام ييل مجموعة مصادر موثوقة للبيانات الوطنية .ومن األفضل دامئاً بطبيعة الحال ،كام ستقرأ
يف هذا الدليل ،تدقيق اإلحصاءات والبيانات والتأكد أنها األحدث  -حتى لو مل تكن من مصادر موثوقة كتلك
املذكورة هنا.
والجدير بالذكر أيضاً أن إلقاء نظرة فاحصة عىل البيانات هنا ،أو التغيريات يف البيانات ،قد يقرتح أفكارا ً لقصة
مثرية لالهتامم كذلك.

إذاعة
تلفزيون
انترنيت

1

1صندوق النقد الدويل
منظمة تضم يف عضويتها  188دولة تعمل معاً من أجل تيسري التجارة الدولية واالستقرار املايل .ويحوي موقعه
اإللكرتوين بيانات مفيدة يتم تحديثها بانتظام حول أنواع كثرية من القضايا االقتصادية .ومن املمكن إجراء البحث
حسب الدولة أو استقراء االتجاهات العاملية.
www.imf.org

2

2موقع eu4journalist
لدى هذا املوقع ،املمول من املفوضية األوروبية ،معلومات وأخبار عن الدول األعضاء يف االتحاد األورويب وهيئاته
الحاكمة.
www.eu4journalists.eu

3

3معهد اليونيسكو لإلحصاء
يقدم هذا الفرع من اليونسكو بيانات إحصائية من  200دولة حول مواضيع من قبيل السكان والتعليم والصحة
والثقافة .كام يتيح للصحفيني مقارنة بلد بآخر.
www.uis.unesco.org

4

4كتاب حقائق العامل
إن املعلومات الواردة فيه هي نتيجة عقود من عمليات جمع املعلومات االستخباراتية من قبل وكالة
االستخبارات املركزية يف الواليات املتحدة .ومثة معلومات عن كل يشء من السكان إىل الجغرافيا ،ومن املمكن
أيضاً مقارنة البلدان.
 - www.cia.govانظر املنشورات يف قسم املكتبة.

5

5البنك الدويل
كجزء من وظيفته يف مجال التمويل والتنمية ،يقوم البنك الدويل ومقره الواليات املتحدة بجمع املعلومات
يف الدول التي يعمل فيها .ويحتوي قسم بياناته عىل معلومات حول أمور مثل مستويات الفقر ،وتوافر مياه
الرشب ،وتطوير الرشكات الصغرية واملتوسطة يف تلك الدول.
* data.worldbank.org

خدمات

* ينبغي استخدام عناوين االنرتنت دون “.”www
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دليل األسلوب

مطبوع

لكل مطبوعة دليل األسلوب الخاص بها .ما هو املقصود “باألسلوب”؟ هو طريقة كتابة أو
استخدام بعض الكلامت بانتظام .وتحاول كل مطبوعة ضامن استخدام بعض الكلامت أو العبارات بالطريقة
نفسها دامئاً .عىل سبيل املثال ،استخدام الهجاء األمرييك أو الربيطاين ،أو ذكر األرقام كتاب ًة أم رقامً ،أو كتابة
بشطة أم ال.
كلمةَ co-operation
لدى املطبوعات املهنية محررون يضمنون أن كل ما يطبعونه يتفق مع منط قيايس موحد .ولكن ينبغي أن
يبذل الصحفيون دامئاً ما بوسعهم للتعلم وااللتزام بدليل النمط ،السيام إذا كانوا من املوظفني.
وفيام لكل مطبوعة منطها الخاص ،ميكن أيضاً العثور عىل بعض أدلة األسلوب األكرث شيوعاً باللغة اإلنجليزية
عىل اإلنرتنت.

2

2يب يب يس
توفر هيئة اإلذاعة الربيطانية التي تحظى باالحرتام مجموعة من اإلرشادات لكتابة األخبار .ودليل النمط
الخاص بها متاح باالنكليزية كملف  ،PDFوهو غري متوفر من قبل يب يب يس نفسها ،لكن ميكن لبحث بسيط
عىل اإلنرتنت ()www.google.com
أن يحدد موقعه .كام توفر يب يب يس مجموعة ممتازة من إرشادات السالمة والتوجيهات التحريرية واألخالقية.
www.bbc.co.uk/editorialguidelines
وأيضا بالعربية عىل هذا الرابط:
www.bbc.co.uk/academy/collegeofjournalism/arabic/language

3

3رويرتز
نرشت وكالة األنباء العاملية هذه “دليل الصحافة” الخاص بها عىل اإلنرتنت  -وهو يشمل معلومات عن
األخالق ومدونة لقواعد السلوك وكذلك دليل منط مفصل باللغة االنكليزية.
* www.handbook.reuters.com

4

4وكذلك تنرش صحف ومجالت عربية مثل صحيفة “الحياة” وموقع “إيالف” أدلة األمناط الخاصة بها عىل
اإلنرتنت ،وميكن من خالل بحث بسيط إيجاد أمثلة عنها.
http://carnegieendowment.org/sada/PDF/ARB%20AR%20Style%20Guide%20-%20
AlHayat.pdf
http://www.alraeed.net/training/uploads/files/pdf2010-7/ktabt%20a%20a.pdf

إذاعة

1

1أسوشيتد برس
هو أحد أكرث أدلة األسلوب انتشارا ً واستخداماً من قبل الصحفيني األمريكيني – ولكن يجب رشاؤه.
www.apstylebook.com

تلفزيون
انترنيت

* ينبغي استخدام عناوين اإلنرتنت دون “.”www
خدمات
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