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حقا طبیعیا من حقوق اإلنسان نصت علیه القوانین والدساتیر، ومن واجب الدولة  تعد األخبار  
ا یجري حولهم، وال یمكن بأي حال من األحوال أن نتصور اإلنسان معزوال عن المجتمع إخبار الناس بم

أو العالم الذي یعیش فیه، ومن هذا المنطلق تسهم وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها واتجاهاتها وانتماءاتها 
  .أداء هذه المهمة في

نحاء العالم، وتقوم بنشر قدر تتلقى الصحف كما هائال من األخبار الیومیة المتدفقة من مختلف أ  
وتخضع عملیة ترشیح األحداث أو المعلومات لكي . كبیر من األخبار التي تتلقاها والتي تعتنقها الصحیفة

تصیر أخبارا لعدة معاییر، منها ما هو عالمي، ومنها ما هو خاص بكل وسیلة إعالمیة، إذ یرتبط النوع 
  .لنوع الثاني بإیدیولوجیة الوسیلة اإلعالمیة، واهتمامات الجمهوراألول باألحداث ومدلوالتها، بینما یتعلق ا

وتختلف معاییر انتقاء األخبار من مجتمع إلى آخر، حسب طبیعة النظام اإلعالمي وحسب   
االتجاهات السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة السائدة، ومع ذلك فهناك قیم خبریة متشابهة تسود في 

  . المجتمعات المتجانسة
لقد حدد منظرو اإلعالم عدة معاییر وتقنیات تحكم صیاغة المادة الخبریة، وفي المقابل نجد أن         

إمكانیة التحكم الدقیق في هذه التقنیات یرتبط أساسا بالمجتمع الذي توجه إلیه المادة الخبریة من جهة، 
، فال شك في أن رىمن جهة أخ نجدها خاضعة للنظام السیاسي في المجتمع وطبیعة ملكیة الصحفو 

السیاسة العامة للدولة، وتنوع أسالیب السیطرة والتمویل، واتجاهات القائمین باالتصال وقناعتهم، ورغبات 
واحتیاجات الجمهور، كل تلك العوامل تؤثر إلى حد كبیر في تحدید قیم األخبار في المجتمعات المختلفة 

 .والتي على أساسها یتم االنتقاء واالختیار
سؤال الذي یبقى مطروحا یكمن في صعوبة االنتقاء بین كم من األحداث المتدفقة یومیا لكن ال

ذا كان فما هو الخبر الصحفي و على مختلف وسائل اإلعالم،  ُختار بین العدید من األحداث، وإ كیف ی
یسترشد ممكنا تعریف الصحافة بأنها فن االختیار واالنتقاء، فما هي القواعد الذي یتوجه إلیها الصحفي و 

  .بها ویستخدمها وهو یقوم بعملیة االختیار
یعد االنتقاء واالختیار أو ما یسمى بعملیة إنتاج األخبار وصیاغة الخبر محور اختالف         

كل مفكر، وحسب انطالقاته  وتضارب، فلقد تعددت التعریفات المقدمة للخبر حسب خلفیات وقناعة
ي توجه إلیه المادة الخبریة، فضال عن عوامل أخرى تحكمت في اإلیدیولوجیة، وحسب طبیعة المجتمع الذ

  . هذه المادة اإلعالمیة، التي أصبحت تراهن علیها وسائل اإلعالم الیوم بدرجة كبیرة
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إن المحاوالت العدیدة المقدمة من طرف األكادیمیین اإلعالمیین أو الممارسین للعمل الصحفي  
ببعض المعاییر والقیم التي یجب أن تتوفر في الخبر الصحفي،  بشأن تقدیم تعریف علمي للخبر، اقترنت

حتى یأخذ شكله النهائي، هذا الشكل الذي یسمح ببث أو نشر الخبر من جهة، ویجعله مقبوال لدى القارئ 
 .أو المشاهد أو المستمع من جهة أخرى

ریة، إن تطبیق تعد القیم الخبریة المقیاس الذي یعطي معنى للخبر ومن ثم یحدد قیمته الخبو   
القواعد الخاصة بهذه القیم یمكن الصـحفي من رصد الخبر، ومن تم صیاغته وفق معاییر ومقاییس 
معینة، تعطي بعدا علمیا ومنطقیا للمادة اإلعالمیة، لكن ثمة عالقة وثیقة بین تعریف الخبر بمفهوم معین 

 .تزام بتعریف معین لهوتقییم هذا الخبر، بل یمكن أن نعتبر تقییم الخبر نوعا من االل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 I-  لخبر الصحفيلالخلفیة الفلسفیة:  
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حول نظریات اإلعالم انطالقا من أن أي محاولة لتقدیم تعریف للخبر أو  الجزءیدور موضوع هذا 
المبادئ تحدیده لن تخرج عن الخلفیة الفلسفیة ألي نظام إعالمي، ومنه ینظر إلى الصحافة طبقا لهذه 

  :العناصر التالیةهیم، وذلك من خالل والمفا

نظریة السلطة، وذلك بإلقاء نظرة عن الخلفیة الفلسفیة التي استمدت منها هذه النظریة أسسها  -1
وقواعدها، باإلضافة إلى تحدید عالقة السلطة باإلعالم، من خالل سرد بعض القیود التي فرضت على 

  . في ظل هذه النظریة الصحافة آنذاك، فضال عن التعریف بدور اإلعالم

نظریة الحریة، وذلك بطرح المبادئ واألفكار الفلسفیة التي قامت على أساسها هذه النظریة، فضال  -2
وفقا لمنطلقات هذه  ومن ثم تحدید مفهوم الخبر عن التطرق إلى خصائص اإلعالم في ظل هذه النظریة

  . النظریة

والتي تغیرت معها النظرة إلى  أنقاض نظریة الحریةنظریة المسؤولیة االجتماعیة التي ظهرت على  -3
  .دور وسائل اإلعالم مقارنة مع ما طرح من مفاهیم في نظریة الحریة

یدیولوجیة العالم الثاني، من خالل التركیز إل االنظریة السوفیتیة، االشتراكیة، الشمولیة، باعتبارها تجسد -4
  .على خصائص اإلعالم في ظل هذه النظریة

م المختلطة أو نظم العالم الثالث التي تنطلق من خلفیة فلسفیة تختلف عن منطلقات العالم األول النظ -5
والثاني، وذلك بما یتماشى وخصوصیة هذه المجتمعات، باإلضافة إلى تحدید دور ووظیفة اإلعالم في 

 . دول العالم الثالث

ل في إطارها اإلعالم دور تحدد النظم السیاسیة واالجتماعیة واإلعالمیة التي یعم  وعلیه،
ا بالفلسفة السیاسیة واإلعالمیة للمجتمع -هذا الدور–الصحافة، كما یرتبط  ا وثیقً ن فهم أ ، حیثارتباًط

  . طبیعة ودور الصحافة في أي مجتمع، یفرض علینا تحدید النظام اإلعالمي لهذا المجتمع
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 الذي قام بوضعه فرد سیبرت، ومن أبرزها التصنیف )*(لقد تعددت تصنیفات نظریات اإلعالم
F.Sibert بیترسون وشیودورS. Peterson  ة، الذي تضمن النظریات األربع1956وولبرشرام عام :

  .)1(السلطة، اللیبرالیة، الشیوعیة والمسؤولیة االجتماعیة

وعلى الرغم من االنتقادات الموجهة لهذا التصنیف، إال أنه ال یزال أكثر التصنیفات صالحیة 
 ةعلیها النظریات األربع ماهیة األنظمة اإلعالمیة، باإلضافة إلى أن المبادئ واألسس التي تقوملتحدید 

  . نجد صداها في أغلب النظریات التي سعت لتصنیف النظم اإلعالمیة فیما بعد

I-1- نظریة السلطة في الصحفي لخبرل الخلفیة الفلسفیة:  

، وقد ساهم العدید من الفالسفة والكتاب في 17-16نین نشأت هذه النظریة في انكلترا في القر           
الذي دعا إلى إخضاع كل شيء ألمن الدولة، وانطالقا  يمیكیا فلیإرساء قواعد وركائز النظریة من أمثال 

أن الرقابة على الحوار والمناقشة وعلى نشر المعلومات في  يمیكیا فلیمن فكرة الغایة تبرر الوسیلة، رأى 
  . ا یبررها مادامت تخدم مصالح الدولةالمجتمع لها م

كما ساهم كل من توماس هوبز، هیجل ونیتشه في إرساء أسس هذه النظریة، وعلى الرغم من           
مرور فترة زمنیة لیست بالقصیرة على طرح هذه النظریة لذاتها في الواقع العملي، وعلى الرغم من 
                                                             

تصـنیفا جدیـًدا اعتمـد فیـه علـى ملكیـة الصـحافة، فلسـفاتها، وتضـمن  R. Lowensteinوضـع رالـف الونشـتین 1970فـي  *
النظریـة اللیبرالیـة  -النظریـة اللیبرالیـة -النظریـة السـلطویة االجتماعیـة -لطویةالنظریة الس: هذا التصنیف خمس نظریات وهي

  . النظریة المركزیة االجتماعیة -االجتماعیة
 -السـوق -الماركسـیة(الذي تضـمن ثـالث نظریـات " Altshullألتشول "في الثمانینیات ظهرت تصنیفات جدیدة منها تصنیف 

  ). التقدمیة
تصـنیفا جدیـًدا، أهـم مـا جـاء فیـه أنـه ركـز علـى األنظمـة اإلعالمیـة السـائدة فـي  A .M. Habteبـتكما قـدم أمـري مایكـل ها

 -نظـام إعالمـي موجـه مـن الدولــة -نظـام إعالمـي یقـع تحـت ســیطرة الدولـة: دول العـالم الثالـث، وهـي فـي تصـوره ثالثــة نظـم
  . نظام إعالمي مستقل

  . طویة واللیبرالیة وأن اختلفت المسمیاتلكن كل هذه التصنیفات لم تخرج عن إطار ثنائیة السل
.) م1999دار الكتـب للنشـر و التوزیـع،  : القـاهرة(للمزید من التفصیل انظر محمد سعد إبراهیم، الصحافة والتنمیة السیاسیة، 

، ).م2003دار الفجـر للنشـر والتوزیـع، : القاهرة(، المجلد السابع ، محمد منیر حجاب، الموسوعة اإلعالمیة172-170ص 
  . 2526-2520ص
  

(1)-F.Sibert, S .Peterson and w. Schramm: Four theories of the press (Urbana: University of 
Illinois Press, 1956). PP. 2-10.  

 . 170ص .) م 1999دار الكتب للنشر والتوزیع، : القاهرة(نقال عن محمد سعد إبراهیم، الصحافة والتنمیة السیاسیة، 
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لحكم الدیكتاتوري التسلطي، إال أن مفاهیمها وأطروحاتها انحصار تطبیق هذه النظریة حالیا بسبب غیاب ا
زالت تسیطر على العدید من المجتمعات التي تسود فیها فلسفات اجتماعیة  تبقى صالحة ومعبرة وال

سیاسیة سلطویة، وتزداد فیها سیطرة الدولة للدفاع عن مصالح الطبقة الحاكمة والهیمنة على مقدرات 
مكاناته ا   . )1(نطالقا من فكرة أن تنمیة الفرد تتوقف على الدولةالشعب وحریته وإ

تستند نظریة السلطة على ركائز ودعائم لتبریر شرعیتها وحقها في السلطة، ولعل السند القوي           
أو السلطان یتسم بسمة األلوهیة، أو ما  فوذها قائم على فكرة أن الملكالذي كان وراء إحكام سیطرتها ون

لهي، الذي اعتمد علیه الملوك في الحكم وتوارثه النبالء والذي مكنهم من االحتفاظ یسمى بالحق اإل
بمراكزهم، ومن ثم یعتبر الشعب نفسه عبًدا للحاكم، وأن هذا األخیر یعتبر نفسه صاحب الحق في نوع 

  . الحقائق أو المعلومات التي تصل إلى أذهان الشعب

في الكنیسة الرومانیة التي كان لها في القرون الوسطى سلطات  وتتمثل الركیزة الثانیة التي اْحتُمي بها
واسعة وهیمنة كبیرة شملت الملوك، حتى أنها عزلت بعضهم وحرمت آخرین من الجنة حسب أوهامهم التي 

  . )2(ابتدعوها، وسبب هذه الهیمنة هو إدعاء رجال الكنیسة السلطة اإللهیة انطالقا من فكرة الالهوت

ى الفرد في ظل هذه النظریة على أنه مسلوب الحریة والتفكیر، مغیب الحقوق واإلرادة، ینظر إل        
 مصلحة له وحفاظا -هم فقط–یتصرف في أموره وشؤونه حاكم مطلق أو قادة یتسلطون وفق ما یرونه 

غم ذلك وبر . ،  فالفرد بال حكومة وبال مجتمع ال حول له وال قوة)3(علیه وحمایة لألمة وحرًصا على بقائها
یؤمن أنصار هذه النظریة بالفروق بین األفراد من حیث قدراتهم الجسمیة والعقلیة، ولكنهم یبنون على هذه 

ا یتلخص في أن ذوي المعرفة من العلماء والحكماء وذوي التجربة أو  طالع هم وحدهم االالفروق حكمً
  . )4(ل الحاكم ووفق مشیئته ورضاهأصحاب الحق في السیطرة الحقیقیة على غیرهم من أفراد المجتمع في ظ

                                                             
دراســة تطبیقیــة فــي : قــیم األخبــار فــي الصــحافة المصــریة فــي إطــار السیاســات التنمویــةســید بخیــت محمــد درویــش، ال -)1(

 )1996-كلیــة اإلعــالم -جامعــة القــاهرة(،رســالة دكتــوراه غیــر منشــورة  ، 1990-1987الصــحافة القومیــة و الحزبیــة خــالل 
.) م 2002دار المكتبـي، : سـوریا( مي، الطبعـة األولـى الخبر الصـحفي فـي مـنهج اإلعـالم اإلسـال: ، عبد اهللا بدران103ص

 . 49ص 
 . 50عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص -)2(

 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها -)3(

  .)م 1965دار الفكر العربي، : القاهرة( اإلعالم له تاریخه ومذاهبه، الطبعة األولى : عبد اللطیف حمزة -)4(
 . 99-93ص 
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وطبقا للمبادئ والمفاهیم التي ظهرت على أساسها هذه النظریة، فإنه ینظر إلى اإلعالم على أنه         
ولتحقیق هذه . أمر من األمور التي ال ینبغي أن یتصرف فیها إال الحاكم أو الجهة التي تتولى هذه المهمة

حكامها فرضت السلطة عل   : ى وسائل اإلعالم قیوًدا تمثلت فیما یليالسیطرة وإ

o قید الترخیص :  
تجمع هذه النظریة بین الملكیة العامة والخاصة إال أن الحاكم هو صاحب الحق المطلق في                    

. انطالقا من أنه صاحب الحق في منح الترخیص لها لممارسة عملها ،السماح بظهور وسائل اإلعالم
لى من تطمئن السلطة إلى والئه  وتُمنح هذه الرخصة ومن ثم فإن " إلى المخلصین للسلطة المطلقة وإ

 . )1("العالقة بین الصحافة والسلطة السیاسیة تدور في إطار الوالء للحاكم

o قید الرقابة:  
ا آخر لفرض ضغوط على الصحافة في هذه الفترة، فإلى جانب التراخیص التي ظهرت  یعد هذا النوع إطارً

، ظهر قید الرقابة كنوع جدید إلحكام سیطرة السلطة على اإلعالم، حیث یتم تعیین رقیب 16في القرن 
یقوم بمراجعة ما تكتبه الصحف في أمور السیاسة والدین مراجعة دقیقة ومن ثم خضعت وسائل اإلعالم 

  . إلى قیود رقابیة صارمة سابقة على النشر والحقة علیه

o قید العقوبات:  

ازدادت المطبوعات مما جعل الرقابة علیها شبه مستحیلة، ثم جدت عوامل أخرى أدت إلى  17ن في القر            
المتمثل في  وممارستها العمل اإلعالمي فشل نظام الرقابة حینذاك ومن أهمها ظهور األحزاب السیاسیة

الرقابة، تمثل ، هذا ما أدى بالسلطة الحاكمة إلى إیجاد نوع آخر یدعم قید )2(إصدار الصحف والمنشورات
رض صاحبها لعقوبات شدیدة في فرض العقوبات، إذ أن أي مخالفة للقوانین اإلعالمیة ولضوابط النشر تع

  .وصارمة

o قید المحاكمات:  

لجأت السلطة الحاكمة من أجل بسط وفرض سیطرتها الكاملة على وسائل اإلعالم إلى قید المحاكمات            
  .  مى التي كانت توجه للصحفیین إذا لم یرض عنهم الحاكمالمتمثل في تهمة الخیانة العظ

                                                             
 . 174اهیم، مرجع سابق، ص محمد سعد إبر  -)1(

 . 52عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص -)2(
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o األموال السریة:  

نظرًا لفشل هذه اإلجراءات في إحكام السیطرة على الصحافة، لجأت السلطة إلى طریقة جدیدة لتستولي             
سریة بها على اإلعالم، ومن ثم التحكم في الرأي العام حتى یبقى خاضعا لها، إلى منح األموال ال

  . ألصحاب الصحف ومن ثم شراء ذممهم وضمائرهم

o فرض الضرائب :  

لم تدخر األنظمة التسلطیة أي جهد في البحث عن اإلجراءات والقوانین التي من شأنها تقویض        
حریة اإلعالم،  فلقد قامت باإلضافة إلى ما سبق ذكره بسن تشریع یقضي بفرض ضرائب على الصحف 

  .قها مالیا أو تخفیف نقد اإلعالم لهاوالنشرات بهدف إرها

I-1 -2- اإلعالم في نظریة السلطة خصائص:   

إن الوظیفة األساسیة لإلعالم هي تأیید سیاسة الحكومة، وتجنب أي إساءة إلى األغلبیة أو  -1
الطبقة المسیطرة، أو القیم السیاسیة واألخالقیة السائدة، وكل هجوم علیها یعتبر فعال جنائیا، 

نشر، ویجوز فرض الرقابة لتحقیق مبادئ السلطةویجب أال  ُ   . )1(ی
ینبغي على وسائل اإلعالم أن تعمل في إطار دعم السلطة الحاكمة، وتقدیم الرعایة الضروریة  -2

والغطاء الالزم لتبریر أفعالها وقراراتها، والدفاع عن أعمالها، وعدم التقلیل من هیمنتها أو 
 . یاسة الرسمیةإضعاف سلطتها، وعدم االنحراف عن الس

نقد الجهاز  سیاسته أو سلوكه الشخصي أو یحظر توجیه أي نوع من النقد إلى الحاكم أو -3
 . السیاسي، بصفة عامة عدم نقد الدولة

في ظل نظریة السلطة، تعد الصحافة أداة من أدوات السیطرة السیاسیة، فالمعلومات تنتقل في  -4
س األوضاع القائمة، ومحاولة إضفاء الشرعیة اتجاه واحد من الحاكم إلى المحكوم، بهدف تكری

 . )2(على ممارسات السلطة السیاسیة

                                                             
قــیم األخبــار فــي الصــحافة المصــریة  فــي إطــار السیاســات التنمویــة، دراســة تطبیقیــة فــي ، الســید بخیــت محمــد درویــش -)1(

 . 104، مرجع سابق، ص  1990-1987الصحافة القومیة والحزبیة خالل 

 . 174سابق، ص محمد سعد إبراهیم، مرجع  -)2(
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جعلت هذه األنظمة من نفسها المصدر الوحید للحقائق والمعلومات ومن ثم ال یحق لوسائل  -5
ا ال یكون مصدره النظام وأجهزته الرسمیة، أو دون موافقتها على النشر إن  اإلعالم أن تنشر شیئً

 . )1(ائل قد حصلت على المعلومات من مصدر آخركانت هذه الوس

تكافأ السلطة الصحف التي أثبتت والءها والتزامها بالخط الرسمي، وذلك من خالل تقدیم  -6
 . مساعدات مالیة لها، تعینها على االستمرار في الصدور

صر وكنتیجة لكل هذه المعطیات، ال یتمتع الصحفیون في ظل نظریة السلطة باالستقالل، إذ ینح -8
دورهم في نشر ما تریده السلطة وما ترغب فیه وال یحق لهم المشاركة في تحدید مسؤولیة السلطة 
وأهدافها والتي تبقى من صالحیات السلطة التي تعي مصالح األفراد وتعمل على الحفاظ على 

لرسمي السالم واألمن واالستقرار، ولكي تتمكن من ذلك على وسائل اإلعالم االلتزام التام بالخط ا
  . وعدم المجازفة في نشر اآلراء واألخبار التي ال تتماشى وأهداف السلطة أو تهدد النظام

ورغم أن النظام السلطوي للصحافة، لم یعد یتمتع الیوم بأي قدر من االحترام عند شعوب األرض        
من دول العالم الثالث  في الوقت الحاضر في العدید) بصور معدلة(كافة، إال أننا یمكن أن نجد نماذج له 

فریقیا وأمریكا الالتینیة   .       في آسیا وإ

I-2  - الحریةفي نظریة  الصحفي لخبرل الخلفیة الفلسفیة:  
استندت نظریة الحریة إلى مبادئ وأفكار فلسفیة قامت على أساسها حیث كان ألراء عدد من         

رساء أسسها منهم آدم سمیث، الفالسفة الغربیین في السیاسة واالقتصاد دور كبیر ف ي بناء هذه النظریة وإ
  .جون لوك، جون ملتون، دیكارت وغیرهم

وركز منظرو هذه الفلسفة على الجانب االقتصادي في حیاة المجتمع فلقد دعا آدم سمیث إلى       
نفسه،  انتهاج قوانین االقتصاد الكالسیكیة التي تدعو إلى عدم تدخل الحكومة في السوق نظرا ألنه سینظم

ثلى هي التي تحكم أقل كما كانت فلسفة جون لوك في القرن  ،وأوضح هذا االقتصادي أن الحكومة المُ
التاسع عشر في الحریة ترتكز على أن  الشعب مصدر السلطات، وأن السلطة ما هي إال هیئة اختارها 

ها ال تعمل الشعب وفوضها في أمره، ومن حق الشعب أن یسحب منها هذا التفویض متى أحس بأن
  . لصالحه

                                                             
 . 174عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص  -)1(
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وفي القرن نفسه كانت فلسفة جون ملتون في الحریة تتمثل في أن الوصول إلى الصواب في 
كتب لها البقاء إال إذا أتیحت لها  ُ مسألة من المسائل یكون باالستماع إلى اآلراء المخالفة وأن الحقیقة ال ی

فالطریقة الوحیدة لمعرفة . ة كاملة وحریة تامةالفرصة بأن تُقابل وجها لوجه مع غیرها من الحقائق في صراح
الحقیقة تكون بترك اآلراء تتصارع وتتنافس بحریة في میدان أو سوق حرة مما یتیح لألفراد الفرصة لمقارنة 

  . اآلراء المختلفة واختیار الرأي األصوب الذي یسود في النهایة

ق أّي إنسان یسعى لتنویر اآلخرین نشر كل وفي القرن الثامن عشر كان جون رسكین یرى أنه من ح       
وفي القرن التاسع عشر شكلت فلسفة جون ستیوارت میل دعامة لنظریة الحریة فیكفینا أن ، ما یدور بعقله

ا للحقیقة، ومن الجائز أن الرأي الخطأ قد یحوي "، أو قوله "إذا أسكت رأیا فقد أسكت حقیقة" ننقل عنه،  بذورً
اآلراء الصائبة ما لم تتعارض مع اآلخرین بین حین وآخر فقدت حیویتها "أو قوله " هایؤدي إلى الحقیقة برمت

إذا اعتنق البشر جمیعا رأیا واحًدا، وجاء فرد واحد برأي جدید " أو قوله  "أثیرها على المواطنین وسلوكهموت
ا إسكات هذا الرأي كان خطؤهم في ذلك ال یقل عن خطأ ا لفرد الواحد حین یخالفه، ثم حاول البشر جمیعً

ا   .)1("تصبح له سلطة تامة وحاول إسقاط الرأي الذي اجتمع علیه البشر جمیعً

I-2  -1 - خصائص اإلعالم في ظل هذه النظریة:  
طالق  -1     إن من أبرز ما یمیز هذه النظریة التركیز على اإلنسان ومنحه أكبر قدر من الحریة، وإ

مك بداعاته وتصوراته وإ  على األنشطة انیاته، ورفض القیود المفروضة من الحكوماتالعنان ألفكاره وإ
االقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة، وبروز الجانب االقتصادي بشكل الفت للنظر، مع الحرص على تحقیق 

  .)2(األرباح المادیة من خالل العمل الحر في هذا المجال

اس في بحثهم عن الحقیقة انطالقا من فكرة تتمتع الصحافة بقاعدة كبیرة من الحریة لمساعدة الن -2      
أن اإلنسان یجد الحقیقة بعقله وهو بغیر حاجة إلى وصایة أو إلى من یقوده إلیها، فالحقیقة عند الفالسفة 
اللیبرالیین ال تستمد من السلطة، وال یمكن تحقیق ذلك دون أن تتاح للفرد الحریة الكاملة، فالحقیقة تجد لها 

 .فاعل الحر بین المعلومات واألفكارسبیال من خالل الت

                                                             
-217ص .) م 1983دار الرفـاعي، : الریـاض(لیة اإلعالمیة في اإلسالم، الطبعة األولى ؤو محمد السید محمد، المس -)1(

219 . 

 .58عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص  -)2(
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في أن یصدر ما یشاء من ) أو أي جماعة(یؤكد النظام اللیبرالي للصحافة على حق أي فرد  - 3       
ا على ذلك، ودونما حاجة إلى ربط هذا الحق بتصریح من السلطة الحاكمة  . )1(الصحف مادام قادرً

ذه النظریة معاییر مهنیة تحكم عملها وتضبطه، وتحدد وضعت الفلسفة اإلعالمیة اللیبرالیة له -4      
 .)2(األسس العریضة التي ینبغي على اإلعالمیین إتباعها واالهتداء بها

 . تحمل حریة التعبیر في طیاتها عوامل تصحیحها -5      

أنها تعد الرقابة قبل النشر انتهاكا للحق الطبیعي لإلنسان في حریة التعبیر والقول، باإلضافة إلى  -6
ا للحریة بدال من أن تكون  تمكن من هم في السلطة االستمرار في الحكم، وتجعل من الدولة عدوً

إذن لم تكن المواد اإلعالمیة تخضع لرقابة مسبقة من قبل . حامیة لها فالرقابة عائق للحریة
 .)3(الجهات الرسمیة

  .)4(إن أي تجاوز تقع فیه الصحیفة أو الصحف هو شأن القضاء وحده -7

ال یحق للحكومة دخول میدان اإلعالم، سواء عن طریق الملكیة أو تقدیم معونات للصحف، انطالقا - 8
تدعیم الحزب الحاكم للبقاء في السلطة، بغض النظر عن تشجیع " من أن ذلك یعتبر شكال من أشكال 

ذلك من شأنه تهدید  التبادل الحر لألفكار والمعلومات، أما فیما یتعلق بمسألة مساعدة الصحف مالیا فإن
استقاللیتها، كما من شأنه أن یضع وسائل اإلعالم المنافسة في كفة غیر متكافئة، حیث أن وسائل 

، فلم یكن للحكومات الحق في إصدار )5(" تحقیق األرباح لضمان بقائها اإلعالم الحكومیة ال تهدف إلى
 .)6(عدتها على تخطي مشكالتها المادیةالصحف، أو امتالكها، أو المساهمة في ملكیتها وتمویلها ومسا

لم تعد وسائل اإلعالم ملزمة بنشر أي مادة إخباریة تصل إلیها من الحكومات، وبذلك ال تكون  -9  
  .)7(الحكومة أو السلطة مصدر الحقیقة أو الرأي بأي حال من األحوال

                                                             
 . 92ص .) م 1986الم الكتب، ع: القاهرة( إلى علم الصحافة  مدخل: فاروق أبو زید -)1(

 60عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص  -)2(

 . 60-59المرجع نفسه، ص  -)3(

 . 92فاروق أبو زید، مدخل إلى علم الصحافة، مرجع سابق، ص -)4(

 . 222محمد السید محمد، المسؤولیة اإلعالمیة في اإلسالم، مرجع سابق، ص -)5(

 .61 عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص -)6(

 . المرجع نفسه، الصفحة نفسها -)7(
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ریة الصحف لكن في الوقت الذي أدت فیه ملكیة الحكومة لوسائل اإلعالم إلى سلب ح     
واستقاللها، بعد أن تدخلت في وضع سیاستها التحریریة، وفي مضامینها اإلعالمیة، وبواسطة جمیع 
أشكال الرقابة، فإن الصحف في ظل الملكیة الخاصة، لم تكن في منأى عن الضغوط التي تستهدف النیل 

نتج عن ذلك تحول من حریة العمل الصحفي، فقد تعرضت الصحافة إلى هیمنة الشركات الممولة، و 
وفي كال الحالتین لم تعد الصحافة، مرآة نقیة كما . الصحافة إلى واجهة للترویج لسیاسات وأجندة الشركات

ا آخر غیر الحقیقة نما مرآة مشوهة عكست لجمهورها شیئً   . )1(یریدها قراؤها تنقل الحقیقة، وإ

I- 3 -   االجتماعیةظریة المسؤولیة في ن الصحفي لخبرلالخلفیة الفلسفیة:  
تعرضت نظریة الحریة النتقادات شتى، ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرین بسبب مفهوم 
الحریة الواسع الذي تبنته، مع عدم وجود ضوابط تحد من انفالتها وسلبیاتها، أو حدود تضعها في إطار 

لمتقدمة ظاهرة اقتصادیة تمثلت في واضح المعالم واألبعاد، بعد أن شهدت بلدان العالم الرأسمالي الغنیة ا
تكتل رؤوس األموال الخاصة في وحدات كبیرة تهدف إلي التوسع الضخم في اإلنتاج وخفض تكلفته، 

وبهذا المنطق وهو القضاء على التنافس . وتجنب الخسائر الناجمة عن التنافس بالسیطرة على األسواق
إلي التنافس كوسیلة لتحقیق االنسجام المستمر في  تناقضت التكتالت مع منطق الفكر اللیبرالي المستند

وظهرت التكتالت اإلعالمیة في الوالیات المتحدة األمریكیة وفي بریطانیا وغیرها من بلدان . المجتمع 
العالم الرأسمالي الغنیة، وتمثلت في تجمع عدد من الصحف والمجالت واإلذاعة والتلفزیون ودور نشر 

أو شركة مساهمة تملك عددًا كبیرًا من  ید شخص واحد أو عدة أشخاصزیع في الكتب وشركات التو 
الصحف، وأصبحت منافسة هذه االحتكارات اإلعالمیة مستحیلة سواء في االستمرار أو في الصدور 
الجدید، ألن ما تملكه من وسائل السیطرة في مجاالت اإلعالن والنفوذ السیاسي والسیطرة اإلعالمیة یفوق 

  .إعالمي جدید قدرة أي مشروع 

نادى عدد من المفكرین إلى ضرورة وضع مفهوم جدید للحریة یضمن توجیها  ،وعلى إثر ذلك
نحو خدمة المجتمع، وتأمین مصالح أفراده األساسیة، بحیث تصبح هذه الحریة جزء ال یتجزأ من التركیب 

هذه النظریة التي نشأت في واعتبرت . االجتماعي المعقد الذي یستلزم المسؤولیة والحریة جنبًا إلى جنب
الوالیات المتحدة األمریكیة وغرب أوروبا أن الحریة البد وأن تقابلها مسؤولیة، وبالتالي فإن من یتمتع 

                                                             
القـــائم  بیئـــة العمـــل الصــحفي فـــي العـــراق، دراســة تحلیلیـــة لتـــأثیر العامــل السیاســـي فـــيخلیــل إبـــراهیم فـــاخر الضــمداوي، -)1(

 .29، ص .م 2008بغداد ) كلیة اإلعالم -جامعة بغداد( ، رسالة ماجستیر غیر منشورة باالتصال
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. بالحریة علیه التزامات معینة قبل المجتمع، وأن الحریة هي حق وواجب ونظام ومسؤولیة في وقت واحد
بصفة عامة تدعو هذه النظریة إلي  ،)1(القرن التاسع عشر وهي نظریة ترفض الفردیة المطلقة في لیبرالیة

تدخل الدولة لتحقیق مجموعة من التشریعات تستهدف تقدیم بعض التنازالت لصالح الطبقات العاملة 
  .والفقراء

I  -3-1- خصائص اإلعالم في ظل نظریة المسؤولیة االجتماعیة :  

أساسیة یتصل البعد األول بالوظائف التي  ترتكز نظریة المسؤولیة االجتماعیة على ثالثة أبعاد .1
ینبغي أن یؤدیها اإلعالم، ویتصل البعد الثاني بمعاییر األداء اإلعالمي، ویتصل البعد الثالث 
بالقیم المهنیة والسلوكیات التي ینبغي مراعاتها في العمل، أو بمعنى آخر منظومة القیم المهنیة 

أداء وظائفهم مثل القیم الخاصة بجمع وتحدید التي تحكم سلوكیات القائمین باالتصال في 
األخبار كاحترام حق الفرد في الخصوصیة، وعدم إصدار األحكام قبل أن یفصل القضاء فیها، 

 .)2("واحترام القیم الدینیة وغیرها م نشر المواد والمضامین الجنسیة،وعد

 .تستمد هذه النظریة مبادئها األساسیة من نظریة الحریة .2

عالم لیست ذاتیة بقدر ما هي موضوعیة، ولیست ملكا لألفراد بقدر ما هي ملك إن وسائل اإل .3
 . للصالح العام، وعلیها التزامات معینة تجاه المجتمع

تعددیة وسائل اإلعالم بحیث تعكس تنوع اآلراء واألفكار في المجتمع عبر إتاحة الفرصة لآلراء  .4
 . المختلفة ألن تعرض فیها، مع إعطائها حق الرد

لتزام بمجموعة من المواثیق األخالقیة التي تسعى إلي إیجاد توازن بین حریة الفرد ومصالح اال .5
، وقد كان من ثمرات هذا المفهوم إنشاء ما یسمي بمجالس الصحافة في كثیر من )3(المجتمع 

 .)4(المجتمعات األوروبیة

                                                             
الخبـــر الصــــحفي : ، كـــرم شـــلبي223ســـؤولیة اإلعالمیـــة فـــي اإلســــالم، مرجـــع ســـابق، ص الم: محمـــد الســـید محمـــد - )1(

مدخل إلى علـم الصـحافة، : ، فاروق أبو زید37ص .) م1984دار نشر، . د: القاهرة(وضوابطه اإلسالمیة ، الطبعة األولى 
 . 94-39مرجع سابق، ص

فـي الصـحف  دراسـة مقارنـة للمضـمون والقـائم باالتصـال :المسؤولیة االجتماعیة للصحافة المصـریة محمد حسام الدین، -)2(
 . 81ص .)  م 1996كلیة األعالم   -جامعة القاهرة(، رسالة ماجستیر غیر منشورة 1994 -1991القومیة والحزبیة من 

 . 76مرجع سابق، ص : عبد اهللا بدران -)3(

 . 96مدخل إلى علم الصحافة، مرجع سابق، ص: فاروق أبو زید -)4(
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سيء إلي األقلیات تجنب كل ما من شأنه أن یساعد على حدوث الجرائم والعنف والفوضى، أو ی .6
 . العرقیة

التندید باألعمال الصحفیة المنحرفة واستدعاء الصحفیین الذین تبدر منهم هذه األعمال، وتوجیه   .7
 . اللوم لهم إذا اقتضى الحال 

الحفاظ على النظام السیاسي القائم من خالل تزوید الناس بالمعلومات الصحیحة التي تساعد  .8
 .المجتمعاء على مناقشة لألمور العامة التي تهم على تكوین رأي عام مستنیر، بن

 . )1(إضافة إلى مسؤولیاتهم أمام من یعملون لدیهم ،مسؤولیة رجال اإلعالم أمام المجتمع .9

للصحافة وظیفة اجتماعیة هي تقدیم البیانات عن األحداث الجاریة بصرف النظر عن نوعیة   .10
فمن ناحیة ال یجب حجب البیانات والمعلومات التأثیر الذي قد تحدثه هذه البیانات على القراء، 

على القراء بحجة حمایتهم من األفكار المعارضة للسلطة القائمة في المجتمع الذي تصدر فیه 
الصحیفة، ومن ناحیة أخرى ال یجب حجب المعلومة بحجة أنها ال تثیر انتباه القراء أو اهتمامهم، 

من سیطرة السلطة السیاسیة في تحدید نوعیة وفي الواقع العملي فإن هذا المفهوم قد أضعف 
المعلومات التي تقدم للقراء، كذلك فلقد لعب هذا المفهوم دورًا كبیرًا في القضاء على الصحافة 
الصفراء التي انتشرت في كثیر من المجتمعات األوروبیة وفي الوالیات المتحدة األمریكیة  في فترة 

 . )2(ما بین الحربین

قتصادي وزیادة مساهمته في الناتج الوطني اإلجمالي عن طریق اإلعالنات خدمة النشاط اال  .11
 . التي تهم التجار والزبائن 

  .)3(تقدیم برامج وألوان التسلیة والترویح .12

I-4-  نظریة االشتراكیةالالخلفیة الفلسفیة للخبر الصحفي في :  
إلى ما یعرف بالفلسفة ماركس فیلسوف هذه النظریة وأكبر منظریها، وتستند فلسفته كارل یعد 

المادیة، أو الجدلیة المادیة، التي تطورت فیها بعد إلي الجدلیة المادیة التاریخیة، باإلضافة إلى اآلراء 

                                                             
 . 76مرجع سابق، ص : بد اهللا بدرانع -)1(

 .96مدخل إلي علم الصحافة، مرجع سابق، ص: فاروق أبو زید -)2(

 . 76عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص -)3(
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الفلسفیة لعدد من المنظرین والفالسفة الذین شكلوا المصدر األساسي لهذه النظریة أمثال لینین الذي تأثر 
  : یة على ثالثة مبادئ أساسیةتقوم هذه النظر و  ،بأفكار ماركس وتبناها

  . الجدلیة المادیة. 1

  . الجدلیة المادیة التاریخیة. 2

  . سیادة الطبقة العاملة. 3

I-4-1 صائص اإلعالم في ظل هذه النظریةخ:  
ینتقد لینین . )1(یري أنصار هذه النظریة أن وسائل اإلعالم، وفقا لنظرتهم، تتمتع بالحریة الكاملة .1

ظام الرأسمالي، ویقدم تعریفها لها، فیرى أن الرأسمالیات تعرف حریة حریة الصحافة في الن
لغى فیه الرقابة، وتنشر كل األحزاب" الصحافة بأنها وضع  وفي . بحریة كل أنواع الصحف تُ

الحقیقة، هذه لیست حریة الصحافة، ولكنها حریة أن یخدع األغنیاء والبورجوازیون الجماهیر 
 .)2("المقهورة المستغلة

بافتراض أنه یمثل ) الحزب الشیوعي(حریة الصحافة مفوضة أوًال للحزب الذي في السلطة إن  .2
ا جماعیا بدال من كونها حقا للفرد. الشعب ، حریة الصحافة في . وتعد حریة الصحافة حقً ثانیًا

البالد الشیوعیة ملك للدولة بما أن دور وسائل اإلعالم هو دور توجیهي، والتوجیه هو مسؤولیة 
 . ومةالحك

ترتكز دعامة الملكیة في هذه النظریة على أساس أن وسائل اإلعالم البد وأن تكون في نطاق  .3
ا عن مصلحة المجتمع وأهدافه وبعیًدا عن نزوات األفراد وأنانیتهم،  الملكیة العامة حتى تكون تعبیرً

لى وأن الملكیة العامة لهذه الوسائل تؤدي إلى إتاحة حریة التعبیر على نطاق شعبي  عریض، وإ
لى رفع مستوى المادة اإلعالمیة  تأمین وسائل اإلعالم وبخاصة الصحافة من أخطار اإلشهار، وإ

إن الحكومة . بعدم الجري وراء القراء والمستمعین والمشاهدین بالفضائح واألخبار التافهة المثیرة
 المي في الدولة جزًء تمتلك وسائل اإلعالم ملكیة تامة، وتسیطر علیها، وبهذا یعتبر النظام اإلع

                                                             
 . 87المرجع نفسه، ص -)1(

الــدار : مصــر( نظــم اإلعــالم المقارنــة، ترجمــة علــي درویــش، الطبعــة األولــى: جــون مــارتن، أنجــو جروفــر شــودري.ل -)2(
 .  53- 52ص .) م 1991دولیة للنشر والتوزیع، ال
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بالنقاء "إن امتالك الدولة لوسائل اإلعالم یضمن ما یسمى . ال یتجزأ من النظام الحكومي ذاته
 .)1"(األیدیولوجي

یتمیز اإلعالم في ظل هذه النظریة بالوالء الكامل والدائم لنظام الحكم وعلى وسائل اإلعالم  .4
 . )2(ظل غیاب المعارضة الحقیقیةتسجیل الواقع بالصورة التي ترضي السلطة وذلك في 

تخضع وسائل اإلعالم في ظل هذه النظریة إلى رقابة كلیة، فقد تمتد هذه الرقابة إلى ماركس  .5
ولینین عندما تتوافق كتابتهما مع الحقیقة الواقعة، وعلى سبیل المثال ال یرى المرء أبًدا آراء كتلك 

للرقابة تظل سیئة حتى عندما تنتج أشیاء  الصحافة التي تخضع" التي طرحها ماركس عندما قال 
 .)3("الصحافة الخاضعة للرقابة لها تأثیر سلبي على األخالق" أو " طیبة

ُسمح لها إال بانتقاد  .6 ُحظر على الصحافة توجیه أي نقد إلى الحكومة أو إلى الحزب، وال ی منع وی ُ ی
لوحیدة هي الحقیقة التي تخدم البرامج التنفیذیة، وهي تنطلق في ذلك من أن الحقیقة السیاسیة ا

ُسمح فقط بالنقد  نما ی ُسمح بالنقد في األصول والجذور، وإ الشعب، وتصون مصالحه، ومن هنا ال ی
 . التكتیكي في التفاصیل، دون النقد االستراتیجي للمبدأ أو العقیدة

عن  یتم التحكم في الصحافة من خالل اإلصدار والموارد المالیة ومصدر المعلومات، فضالً  .7
 .)4(القوانین والتشریعات التي تصاغ وتفسر بالشكل الذي یخدم أهداف الدولة والحزب

 ،تصمم وسائل اإلعالم في ظل هذه النظریة لضمان عرض األیدیولوجیة الماركسیة اللینینیة .8
كما تعد وسائل اإلعالم أیًضا أداة في  ،باإلضافة إلى عرض فحوى إنجازات النظم الشیوعیة

 . یولوجي بین الشیوعیة والماركسیةالصراع األید

أو اإلعالنات ذات مغزى  كثفة، وال تعتبر إیرادات التوزیعتدعم األنظمة وسائل اإلعالم بصورة م .9
نما تكمن أهمیة وسائل  مالي هام، ألنه ال ینتظر من وسائل اإلعالم تحقیق ربح مادي معین، وإ

 . اإلعالم في مساندتها للحزب

                                                             
 . 162المرجع نفسه، ص  -)1(  

 . 229محمد السید محمد، المسؤولیة اإلعالمیة في اإلسالم، مرجع سابق، ص  -)2(

 . 172جون مارتن، أنجو جروفر شودري، مرجع سابق، ص.ل -)3(

فــي إطــار السیاســات التنمویــة، دراســة تطبیقیــة فــي  قــیم األخبــار فــي الصــحافة المصــریةالســید بخیــث محمــد درویــش،  -)4(
 .                                . 106، مرجع سابق، ص 1990-1987الصحافة القومیة و الحزبیة خالل 
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للصحافة السوفیتیة والتي تعرف باسم مبادئ لینین التي دعا من  تتمثل المبادئ األساسیة -10
خاللها إلى نوع جدید من الصحافة، وهذه المبادئ قابلة للتطبیق على كل وسائل اإلعالم السوفیتیة، 

النزعة الحزبیة، المحتوى الرفیع من الفكر : كما أن الدول الشیوعیة تتبناها بصفة عامة في
الشعبیة، الشخصیة الجماهیریة، النقد والنقد الذاتي في /شخصیة القومیةاإلیدیولوجي، الصدق، ال

 .)1(الصحافة
ینتقد لینین موضوعیة الصحف الغربیة التي تتباهى بأنها تقدم الطرح الموضوعي المعتمد  -11

 .)2(على الحقائق، كما أنه یرفض هذا النوع من الموضوعیة ویصفها بأنها سخیفة، فاضحة، ضارة

النظریة أنها تحرم المواطن حقه في معرفة حقیقة األحداث، حتى یتمكن من الحكم أخذ على هذه  
الصائب على األمور، وتحدید وجهة نظره على أسس سلیمة، واتخاذ القرار الصحیح، ولیس مجرد قرارات 
تتخذها الحكومة أو الحزب، وتكمن قیمتها في نقد األوضاع الصحفیة في العالم الغربي، وتحلیلها لهذه 
را، فال یعدو  األوضاع وفق منهج جدلي نقدي، ساهم في كشف مساوئها، لكن البدیل الذي قدمته كان مُ
كونه عملیة استبدال االحتكار الرأسمالي، باحتكار الدولة، وكال منهما یؤدي إلى غیاب التعددیة والتنوع 

حات التي دعا إلیها لكن اإلعالم في ظل هذه النظریة عرف تحوال كبیرا بعد اإلصال. وحریة الرأي
جورباتشوف، وفي ظل المفاهیم والمصطلحات الجدیدة التي نادى بها ویأتي على رأسها 

" البروسترویكا"وقد أضاف جورباتشوف إلى معادلته التي تربط بین )" *(الجالسنوست"و)*"(البروسترویكا"
ا جدیًدا وهو اإلعالم" الجالسنوست"و   . عنصرً

نظام اإلعالمي القائم اآلن في هذه البلدان تختلف عما كانت علیه، ومما ال شك فیك أن صورة ال
فقد استعار اإلعالم في هذه المجتمعات الكثیر من مقومات وخصائص النظام اإلعالمي اللیبرالي، ولكن 
ینبغي أن نسجل تحفظا على قدر كبیر من األهمیة، وهي أن ملكیة وسائل اإلعالم مازالت ملكیة 

                                                             
 . 167جون مارتن، أنجو جروفر شودري، مرجع سابق، ص .ل-)1(

 . المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)2(

فالمصطلح یتضمن الهدم والبناء، أنظر فاروق أبو زید، انهیار النظام اإلعالمي الدولي  إعادة البناء،: البروسترویكا- )*(
 .181ص.) م 1991عالم الكتب، : القاهرة(

، والمكاشفة، أنظر فاروق أبو زید، انهیار النظام اإلعالمي الدولي،  مرجع سابق، المصارحة، العلنیة: الجالسنوست-)*(
 . 181ص
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حریات الممنوحة لوسائل اإلعالم لم تترجم حتى اآلن في قوانین اإلعالم والمطبوعات جماعیة، كما أن ال
  .)1(تحدد واجبات اإلعالمیین وحقوقهم، وتحمي هذه الحریات من اإلطاحة بها

I -5 النظم المختلطةفي  فيالصحللخبر  الخلفیة الفلسفیة :  
ا یت) *(لقد حاولت بلدان العالم الثالث فق ویتماشى وخصوصیات هذه تبني نظاما إعالمیً

المجتمعات التي تتسم في معظمها بأنها حدیثة االستقالل أو أنها مازالت تئن من االستعمار بأوجهه 
المختلفة، هذا باإلضافة إلى هشاشة النظام السیاسي لهذه الدول، وبصفة عامة، إن عدم االستقرار والنزاع 

  . والشقاق هو الذي یمیز بلدان هذا العالم

ه، تسعى بلدان العالم الثالث إلى إیجاد نوع من التوازن بین مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، وعلی
  . األمر الذي دفع بها إلى تبني النظامین الرأسمالي واالشتراكي ومحاولة أقلمتهما مع واقع هذه المجتمعات

ل بعض بلدانه المفهوم فالعالم الثالث یقع بین العالم الغربي والعالم الشیوعي، وفي أحد أطرافه ینق
ي الغربي اللیبرالي للصحافة، وفي الطرف اآلخر بلدان أخرى تصوغ نفسها وفق المفهوم الماركسي الینین

وهناك دول تقع بین النقیضین المتطرفین یحاول معظمها مستمیتا تنمیة بلدانهم بأسرع ما  ،للصحافة
  . )2(یمكن

ا من حریة الصحافة في الظروف تعطي عموما الدول التي اختارت النموذج الغرب ا كبیرً ي قدرً
ا  لعادیة، لكن هذا ال یستبعد تقییدها أو فرض الرقابة علیها في حالة ما إذا كانت هذه البلدان مهددة داخلیً ا

ا أما بالنسبة للدول ذات التوجه االشتراكي، الشیوعي، فإنها تحرم قیام صحافة حرة ومستقلة، . أو خارجیً
أما فیما یتعلق بصحافة . هزة اإلعالم وتسیطر علیهاك الحكومة أو الحزب جمیع أجففي هذه الدول تمل

التنمیة، فیرى محمد سعد إبراهیم في كتابه الصحافة والتنمیة السیاسیة أنه من الصعب تحدید هذه النظریة 
ووظائفها  في عبارة واضحة، فهي ال تزال مجموعة من اآلراء والتوصیفات المالئمة لمكانة وسائل اإلعالم

                                                             
 .198-181یار النظام اإلعالمي الدولي، مرجع سابق، ص انه: فاروق أبو زید-)1(

الواقع أن مصطلح العالم الثالث في حد ذاته یمثل إذعانا أمام مفهوم السیادة الشعبیة الذي یضفي منزلة على األمم - )*(
ن التاسع المستقلة بغض النظر عن درجة نموها االقتصادي، ولقد طبقت مصطلحات مختلفة على هذه األمم، بدأت في القر 

، راج 1945وبعد عام ". األمم المختلفة"على المستعمرات، وبعد ذلك سمیت " جمل الرجل األبیض"عشر بإطالق اسم 
ا"بعض الوقت، في آن واحد مع مصطلح " األمم الناقصة النمو"مصطلح  وبعد ذلك تم التخلي عنه ". األمم األقل نموً

  . توارى بدوره لیحل محله المصطلح الشائع حالیا، دول العالم الثالث الذي" الدول النامیة"لیستخدم بدال منه مصطلح 
  . 448جون مارتن، أنجو جروفر شودري، مرجع سابق، ص .ل -)2(
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ویرى أن تقریر ماكبراید هو أفضل المصادر التي یمكن االعتماد علیها في طرح . في الدول النامیة
  .)1(مجموعة من اآلراء حول االستخدام التنموي لوسائل اإلعالم

أنه البد من التفرقة " نظم اإلعالم المقارنة"ویرى جون مارتن وأنجو جروفر شودري في كتابهما 
. تنمیة ووسائل االتصال المساندة للتنمیة والتي تصمم لدعم ودفع قضیة التنمیة االقتصادیةبین صحافة ال

وفي الدول التي یكون اإلعالم فیها تحت السیطرة الحكومیة، یحدث تداخل بین المفهومین، ویختلط كل 
  . )2(منهما باآلخر في كثیر من األحیان

أن یتفحص  N.Aggarwala أجارواال ریندرإن صحافة التنمیة تتطلب من الصحفي كما یقول نا
بعین ناقدة، ویقیم، ویكتب عن مدى ارتباط المشروع التنموي بالحاجات المحلیة والقومیة، ویتفحص 
االختالفات بین الخطة وتطبیقها، واالختالف بین أثرها على الناس في تصریحات المسؤولین وبین أثرها 

  .)3(الفعلي

وات المسؤولین في دول العالم الثالث بضرورة مساهمة وسائل ففي الوقت الذي ترتفع فیه أص
اإلعالم في عملیة التنمیة وأنه یعول علیها إلى حد كبیر في إنجاح خطط التنمیة، یرى بعض الباحثین أن 

لقد جاء في خاتمة دراسة عن حریة الصحافة في العالم أعدها . ذلك سیؤدي إلى تضییق حریة الصحافة
 التنمیة فإنه ال یمكن أن یكون هناك سوى مجال أنه عندما تُؤله 1973في سنة " أوه"و" نام"الباحثان 

، إن الجهود الكبیرة للتنمیة )4(ضئیل لحریة الصحافة التي هي نقیض الطبیعة المخططة لجهود التنمیة
ا لصحافة حرة ومستقلة كالمفهوم الغربي،  التي تبذلها الصفوة الحاكمة في هذه الدول ال تترك مجاال واسعً

بما یسمح لها بقدر عظیم من حریة العمل فإن برامج " المفتش العام"كما أنه إذا لم تعط الصحافة دور 
ا من األفراد بسبب االستعداد  التنمیة التي تقوم بها الطبقة الحاكمة یمكن أن تنتهي بإثراء عدد قلیل نسبیً

  . )5(مراكز السلطةالغریزي لدى اإلنسان ألن یفسد عندما یكون في أي مركز من 

                                                             
  . 178محمد سعد إبراهیم، مرجع سابق، ص  -)1(
  . 83- 82جون مارتن، أنجو جروفر شودري، مرجع سابق، ص .ل-)2(

 (3)-Narinder Aggarwala, " What is development News? " In Journal of Communication 29 
(Spring 1979) p. 180. 

  
  . 432جون مارتن، أنجو جروفر شودري، مرجع سابق، ص .ل-)4(
  . 433-431المرجع نفسه، ص  -)5(
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ففي . لقد أدى عدم وضوح الرؤیة بالنسبة لدول العالم الثالث إلى إفراز خلیط من النظم اإلعالمیة
الوقت الذي یرى فیه البعض أنه من الصعوبة بمكان تعمیم وتجمیع جمیع الخصائص والممیزات وسحبها 

یتبادر إلى الذهن أن تجارب العالم  على كل مجتمعات العالم الثالث، یرى البعض اآلخر أنه ینبغي أال
  . الثالث من التنافر والتضاد والتشتت بحیث ال یمكن أن یجمعها إطار أو فلسفة أو نسق

إن العالم الثالث یشترك في فلسفة الحكم وسند الحكم بغض النظر عن المیل شرقًا أو المیل غربا 
  : ركائز أساسیة ةإذ یرتكز سند الحكم على ثالث

من الجیش والشرطة واالعتماد علیها في قمع من یتصدى للنیل من نظام الحكم أو  قوة عسكریة .1
  . یحاول تغییره

 . وجود أیدیولوجیة مقبولة جماهیریا ولو على األقل من حیث الشكل .2

لكن على الرغم من  ،)1(االعتماد الكبیر على اإلعالم ومحاولة تقویته في إطار مساندته للسلطة .3
ا لطبیعة هذه البلدان  ذلك، ال یمكن أن نقول بوجود نظریة إعالمیة تجمع كل بلدان العالم الثالث، نظرً

إن المتتبع لمسار اإلعالم في مختلف بلدان العالم الثالث یكتشف ولو من . واالختالفات الموجودة بینها
ن تشابهت األنظمة اإلعالمیة من حیث انتما ءاتها الناحیة الشكلیة االختالف الموجود بینها، فحتى وإ

وأهدافها، فإن أغلب مضامین المادة اإلعالمیة في العالم الثالث تختلف في الرؤیة والتركیز  اواهتماماته
  .والمعالجة

ا، هذا التنوع یفسر  وبصفة عامة، تتنوع ملكیة وسائل اإلعالم في دول العالم الثالث تنوًعا كبیرً
 أن الصحافة كنظام فرعي فمن البدیهي. الجتماعیةظروف العالم الثالث االقتصادیة والثقافیة والسیاسیة وا

 یمثل جزًء من نظام شامل للبالد كلها فإما تعاني المتاعب أو یزدهر وضعها وذلك وفقا ألحوال البالد،
ا فإن الصحافة البد وأن تعاني الرقابة المشددة ا واقتصادیً   . وبما أن دول العالم الثالث غیر مستقرة سیاسیً

لعالم الثالث تستخدم طریقة أو أخرى في السیطرة على مضمون اإلعالم، إن أغلب حكومات ا
فبعض الحكومات تمارس سیطرتها على المضمون عن طریق التحكم السابق في النشر وذلك عن طریق 

ا، وهناك حكومات أخرى تقوم " الحساسة"إبالغ رؤساء التحریر بالموضوعات  التي یجب أن تترك جانبً
المعلومات غیر الصالحة للنشر أو لإلذاعة وكذلك هناك بعض الحكومات التي تلجأ بإصدار قوانین تحدد 

من أن تُنشر، ولكن هناك أشكال أخرى أكثر " ضارة بالدولة"إلى الرقابة الرسمیة المباشرة لتوقف أي أخبار 

                                                             
  .231محمد السید محمد، المسؤولیة اإلعالمیة في اإلسالم، مرجع سابق، ص  -)1(
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لثقافیة أهمیة ودقة للتحكم في األخبار، ففي أغلب األحیان تقرر الحقائق األیدیولوجیة والسیاسیة وا
  .)1(واالقتصادیة واالجتماعیة في بلدان العالم الثالث نوع األخبار التي تقرؤها األمة وتسمعها وتشاهدها

بإصدار مؤلف یحتوي على عدد من البحوث  1989لقد قامت المنظمة الدولیة للصحفیین عام 
تحت إشراف الیونسكو، التي أجریت على حقوق والتزامات القائم باالتصال في أنحاء العالم المختلفة 

ونستطیع أن نستخلص بعض النتائج التي أعدتها الدراسة الخاصة بالقوانین والتشریعات المنظمة للعمل 
  : الصحفي في البالد العربیة

أن التشریعات الصحفیة غیر مستقرة في البالد العربیة ویرجع ذلك إلى كثرة التغییرات التي تحدث في  -
  . ألحكام القانونیة والقضائیةالدستور أو في القرارات وا

نصت الدساتیر العربیة على مبدأ حریة التعبیر وحریة النشر والصحافة مستخدمین الكلمات نفسها  -
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إال أن هذه الفقرات كلها مقیدة بعبارات  19المستعارة من الفقرة 

 ". في حدود القانون"مثل 

 . یة في تقیید حریة إصدار الصحفتتفق معظم البالد العرب -

أوضحت الدراسة وجود اختالفات في الحقوق والمسؤولیات الخاصة بالصحفیین في البالد العربیة 
ا الختالفات نظمها السیاسیة واإلعالمیة التي تحكم المؤسسات الصحفیة أو في قانون النشر وفي  طبقً

اعتمد فیه على قیاس مدى انفتاح النظام  )3(تصنیفا) Wiio(قدم  ویو من جهته،  .)2(قانون العمل
 زاد انغالق النظام كلمااإلعالمي، فكلما زاد التبادل زاد انفتاح النظم وصعبت عملیة التنبؤ بأوضاعه، و 

إن نظام استقبال مفتوح یعني أن أي شخص یستطیع أن یصبح ، حیث  زادت القدرة على التنبؤ بحاالته
ام الرسائل قلت القیود المفروضة علیها، وانطالقا من هذا قدم ویو من الجمهور، وكلما زاد انفتاح نظ

 : ، یضم أربعة نظم إعالمیة متغیرة ألي نظام اجتماعي)المتلقي والرسالة( تصنیفا اعتمد على بعدي 

 

  

                                                             
  . 83شودري، مرجع سابق، ص جون مارتن، أنجو جروفر .ل -)1(
، سلسلة دراسات القائم باالتصال في الصحافة المصریة: عواطف عبد الرحمن، لیلى عبد المجید، نجوى كامل -)2(

  . 75-74القاهرة، ص ) مطابع كلیة اإلعالم - كلیة اإلعالم -جامعة القاهرة( صحفیة 
 .135- 132أنجو جروفر شودري، مرجع سابق، ص  مارتن، جون.ل  -)3(



 

24 

  :اإلعالم المقید

ا بسبب ویعني نظاما إعالمیا یوجد فیه جمهور منفتح بقدر اإلمكان، و لكن نظام الرسالة منغلق نسبی 
سواء كانت القیود سیاسیة كالرقابة أو تنتمي إلى نوع آخر من القیود التي تحد  -وجود قیود على الرسالة

و یبرز هذا النموذج في الدول الشیوعیة وأیضا في أي  - من اختیار الرسائل كالدین أو الضغوط التجاریة
  . نظام سیاسي مركزي

  :اإلعالم المنفتح

منفتحین بقدر اإلمكان، ویقترب هذا النظام  یكونان هور والقیود على الرسائلهو ذلك النظام حیث الجم 
  .من الشكل الغربي التقلیدي

  :اإلعالم الخاص

نسبیا، ویبرز  اون كل من الجمهور ونظام الرسائل منغلقكنقیض من النظام المنفتح، حیث یالوهو على  
األمثلة النموذجیة على هذا (م إعالمي جماهیري هذا النموذج في المجتمعات البدائیة التي ال تتمتع بنظا

  ).النظام تتجسد في الخطابات واالتصاالت الهاتفیة

   :اإلعالم الموجه

هو نظام إعالمي یكون فیه الجمهور منغلقا، ولكن نظام الرسائل یكون منفتحا، و فیه تكون القیود على 
ى نظام الرسائل، ومن أمثلة الجمهور، اختیار الرسائل محدودة، ولكن لیس من حق أي فرد أن ینضم إل

لة القیود االقتصادیة والعرقیة، فمثال أقلیة ذات لغة خاصة بها، ربما ال تعرف اللغة المستخدمة في الوسی
إلعالم یعد شیئا باهظ التكالیف لقطاع كبیر من النظام االجتماعي مثلما ا السائدة، أو أن استخدام وسائل
  .میةیحدث في كثیر من الدول النا

ویكون بعد الملكیة  ،)السیطرة( كما قدم ویو تصنیفا آخر یقوم علي بعدي ملكیة الوسیلة و التحكم فیها 
  .عاما أو خاصا و التحكم یكون مركزیا أو ال مركزیا

o  الجماهیري( النموذج الالمركزي العام:(   

صاحبة مصلحة  یقوم على نظام التحكم الالمركزي، فال تستطیع أي مجموعة سیاسیة أو مجموعة
أن تسیطر على الرسائل اإلعالمیة، وفي حالة ترشیح النظام هیئة حكومیة كالبرلمان أو مجلس الوزراء 

  .هذات للرقابة على وسائل االتصال، فإنها ال تنفرد بهذه المهمة، ولكن تشاركها نظم تحكم أخرى في الوقت
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o النموذج الجماهیري المركزي:   

حیث یمتلك المجتمع اإلعالم و یتحكم فیه مركزیا الحزب  ،شیوعي المثاليهو النموذج االشتراكي أو ال
  .السیاسي

o كزير النموذج الخاص الالم:   

  .وتكون وسائل اإلعالم في هذا النموذج مملوكة ملكیة خاصة، و ال یوجد تحكم مركزي

o النموذج الخاص المركزي:  

، إال أن الحاكم یتحكم فیها بالرغم من ملكیة وسائل اإلعالم ملكیة خاصة في هذا النموذج 
  .مركزیا

ویخلص ویو من خالل التحلیل الذي قدمه لمختلف النظم اإلعالمیة، إلى أنه ال یوجد شيء اسمه   
وأن الفرق . ولكن كل شيء یتوقف على أي األبعاد قد اختیرت للتحلیل ،النموذج الغربي لوسائل اإلعالم

و أن النموذج األحادي المركزي لوسائل اإلعالم یخدم بین النموذج األحادي وبین النموذج ألتعددي ه
فله أهداف مختلفة وتفسیرات مختلفة، وفي الوقت ) الالمركزي(أغراضا إیدیولوجیة أما النموذج ألتعددي 

  .)1(النموذج ألتعددي یتركز حول المستقبل أنالذي یتركز النموذج األحادي على المرسل، نجد 

اإلعالم األربعة والمعتمدة في كل التصنیفات، نظریة التنمیة  أما ماكویل فقد أضاف لنظریات  
الخاصة بدول العالم الثالث، ونظریة المشاركة الدیمقراطیة، وهكذا یطرح ماكویل ست نظریات في میدان (

  .)2(اإلعالم

ونظرا لالنتقادات التي وجهت لمختلف التصنیفات القدیمة من حیث أنها لم تعد قادرة على تفسیر   
عالمیة منذ الو  ات یتسعیناقع اإلعالمي المعاصر وما صاحبه من تطورات وتحوالت سیاسیة وتكنولوجیا وإ

یة وسائل اإلعالم اعتمادا على تحلیل نموذجا یشرح أنماط ملك )3(وأنتوني يالقرن الماضي، قدم أوستین
                                                             

 .137-136جون مارتن، أنجو جروفر شودري، مرجع سابق، ص .ل  -)1(

Mcquail D.: Mass communication theory( London: Sage Publications, 1987) pp. 113- 123. -)2(. 

ي الفترة صور الدول الفاعلة في النظام الدولي، دراسة تحلیلیة لعینة من الصحف العربیة فنقال عن شیرین سالمة السعید، 
القاهرة، .) م 2008- كلیة اإلعالم –جامعة القاهرة ( ، رسالة دكتوراه غیر منشورة 2003و حتى عام  2001من سبتمبر 

 . 118ص 

.120 -119، ص المرجع نفسه - (3) 
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ال عن أن الباحثین الممارسات الواقعیة للمؤسسات اإلعالمیة في إطار عالقتها بالسلطة السیاسیة، فض
اختبرا النموذج عملیا وخلصا لوجود مجموعتین من العوامل عند تحلیل أنماط ملكیة وسائل اإلعالم داخل 

  .مجتمع معین تمثال في مجموعة العوامل البنیویة ومجموعة من العوامل المهنیة

فیها، وتقع هذه القیود وتتمثل العوامل البنیویة في القیود المفروضة على وسائل اإلعالم والعاملین   
على مقیاس تمثل النقطة األولى فیه أقصى درجات الدیمقراطیة وتتدرج نقاط التباین علیه بعد ذلك إلى أن 
تنتهي إلى أقصى نقطة من نقاط السلطویة، وتعرف الدیمقراطیة في هذا اإلطار على أنها درجة الحریة 

تاحة  التي تمارس بها وسائل اإلعالم الحق في نقد سیاسات الدولة دون قیود تحد من ممارسة هذا الحق وإ
  .الفرصة لتدفق األفكار في السوق اإلعالمي بحریة

أما العوامل المهنیة فیمكن فهمها من خالل منظورین أساسیین، أحدهما فردي یتمثل في القیم   
تدریب، واآلخر اجتماعي المهنیة التي یتبناها العاملون في حقل اإلعالم، ویتم اكتسابها من خالل التعلم وال

یتمثل في مجموعة القیم والثوابت التي تسود المجتمع والتي یمكنها أن تعكس لوائح المؤسسات التي تضم 
ي یجب العاملین في مهنة اإلعالم ومواثیق أخالقیات المهنة، وغیر ذلك مما یعكس رؤیة السلطة للقیم الت

إلى طرح نماذج وسائل اإلعالم ممثلة في النموذج  وخلص أوستیني وأنتوني. أن تمارس أو تحكم المهنة
حیث یتمیز النظام السیاسي في إطاره بدیمقراطیة، وتكون القیم المهنیة ألغلب  ،الدیمقراطي المحافظ

اإلعالمیین محافظة إذ یعملون على مساندة مجموعة الثوابت التي یقوم علیها المجتمع وتتمثل في 
دي والدیمقراطیة على المستوى السیاسي، النموذج الدیمقراطي اللیبرالي الرأسمالیة على المستوى االقتصا

قیم النقد والتعبیر الحر دون أي قیود ظاهرة  موفي إطاره یتبنى النظام السیاسي والعاملون في مهنة اإلعال
أو خفیة، النموذج السلطوي المحافظ وفیه تسیطر السلطة السیاسیة على المضامین التي تقدمها وسائل 

، وفي إطار ياإلعالم، وفي الوقت نفسه یساند العاملون في المهنة هذه السیطرة، النموذج السلطوي اللیبرال
حق النقد والتعبیر الحر، ولكن العاملین في وسائل اإلعالم  هذا النموذج توجد سلطة سیاسیة ترفض

 .یساندون عملیات اإلصالح االجتماعي فیما یقدمون من مضامین
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II-  الخبر الصحفي في مختلف األنظمة اإلعالمیة مفهوم:  

II- 1- اللیبرالیة الحریة أو النظریة في نظریة الصحفي مفهوم الخبر:  

یبرالیة، انطالقا من أن الخبر عرف لحول تعریف الخبر في النظریة ال الجزءیدور موضوع هذا 
، من خالل وابط محددةتطورا كبیرا في ظل الفلسفة اللیبرالیة حیث وضعت له معاییر واضحة، وض

  :العناصر التالیة

حصر أسباب تعدد تعریفات الخبر، إذ ارتأت الباحثة وقبل الخوض في تعریفات الخبر في األنظمة  -1
  .اإلعالمیة المختلفة، سرد العوامل التي تقف وراء صعوبة إیجاد تعریف واحد للخبر

خبر والتي ال تخرج عن نطاق الفلسفة طرح تعریفات بعض اإلعالمیین واألكادیمیین الغربیین لل -2
  .اللیبرالیة

یبرالیة، ومنه تعریف الخبر في ظل نظریة المسؤولیة االجتماعیة التي جاءت لوضع حد لتجاوزات الل -3
  .الذي بني أساسا على الخلفیة الفلسفیة لهذه النظریة تغیرت النظرة للخبر

ي تولي أهمیة للمعاییر المهنیة للخبر، ومدرسة تعریف الخبر الصحفي في إطار المدرسة المهنیة الت -4
 .     اإلثارة التي ترى أن عنصر اإلثارة یعد بمثابة العمود الفقري في الخبر الصحفي

إن تعریف الخبر أو األخبار وصیغها یدور حوله جدل كبیر، ما جعل إعطاء تحدید دقیق وجامع   
لى أخرى أو من مجتمع إلى آخر، أو من نظام للخبر مسألة تختلف من باحث إلى آخر، أو من وسیلة إ

إعالمي إلى آخر، وقد نجد تفسیر ذلك في مختلف التعریفات التي قدمت لهذه المادة التي ال بد منها في 
الحدیث،  أي عمل إعالمي أو التي تعد العمود الفقري لباقي األنواع الصحفیة األخرى كالتعلیق،

  .الخ...العمود

II -1- 1- تعدد تعریفات الخبر راءو  خالف فلسفي:  

كثیرة وراء االختالف في تقدیم تعریف موحد للخبر، إذ یكاد یجمع الباحثون على أنه  عواملتقف   
ال وجود لتعریف واحد لهذه المادة اإلعالمیة أو سید فنون اإلعالم القدیمة والحدیثة، ویذهب روشكو إلى 

وهي خاصیة یشترك فیها مع القیم المجردة مثل  اعتبار أنه من السهل مالحقة الخبر بدال من تعریفه،
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المتتبع لتطور مفهوم الخبر عبر مختلف الدراسات التي أنجزت في هذا  ، حیث أن)1(الحب والحقیقة
الصدد، یالحظ وجود تعریفات متعددة ومختلفة، حاول من خاللها الباحثون تقدیم تعریف للخبر انطالقا 

كثیر من  ساسي الذي ِیؤخذ به عند تعریف الخبر،  ویالحظ ماكویل أنمن زاویة یعتقدون أنها المنطلق األ
فهم  ُ الصحفیین ینظرون إلى تعریف الخبر على أنه میتافیزیقي ومحاولة للمبالغة في التنظیر لشيء ی

  .)2(بالبداهة

تنطوي محاولة حصر تعریفات الخبر على مهمة شائكة، ال تقل صعوبة عن محاولة تعریف   
ن ناحیة یوجد كم هائل من التعریفات المطروحة، حیث یصعب سردها، وتزداد الصعوبة الخبر ذاته، فم

ألن عددا كبیرا منها مكرر، أو مقدم بصیغ، أو عبارات متشابهة، باإلضافة إلى عدم وجود معیار محدد، 
ویرجع االختالف في النظرة إلى مفهوم الخبر "، )3(یمكن االعتماد علیه في تصنیف هذه التعریفات

ووظیفته في وسائل اإلعالم وفي المجتمعات المختلفة إلى تعدد المنطلقات االیدولوجیا لألنظمة القائمة 
لى نوع النظریة اإلعالمیة المتبعة فیها فهو في طبیعته خالف فلسفي ولیس خالفا مهنیا یقوم على تنوع . وإ

  .)4("لبدء بروایته اإلخباریةاألداء أو الرؤیة األسلوبیة لنوع الزاویة التي یختار فیها الصحفي ا
أساس ما ینشر من أنواع صحفیة أخرى، فهي األساس " وقد حظیت األخبار بهذا االهتمام ألنها   

الخبر إلبداء رأي في حدث  الذي ینطلق منه في كتابة المقال الصحفي بأنواعه المختلفة، حیث ینطلق من
الخبر هو األب الشرعي لغیره من الفنون  ما أوقضیة أو مسألة یطرحها هذا الحدث، أو بمعنى آخر،

ن مفهوم األخبار یختلف من عصر إلى آخر، ذلك أن ، حیث أ)5("التحریریة وبدونه ال تقوم لها قائمة
هناك عوامل كثیرة تساهم في إعطاء تحدید لهذه المادة اإلعالمیة، فالتعریفات المقدمة لألخبار في القرن 

لمطروحة في القرن العشرین، كما أن معنى األخبار قد اتخذ منحى التاسع عشر تختلف عن التعریفات ا

                                                             
(1)- Graham Meikle, Interpreting News (London: Palgrave Macmillan, 2009) p. 9. 
(2)- Ibid. p.10.  

العربي : القاهرة( سوسیولوجیا الخبر الصحفي، دراسة في انتقاء و نشر األخبار : إبراهیم عبد النبي عبد الفتاح -)3( 
 .  16ص.) م 1989للنشر والتوزیع، 

: األردن( فن تحریر األخبار في اإلذاعات الدولیة بین التوظیف و الموضوعیة، الطبعة الثالثة : عبد النبي خزعل - ) 4(
  .122ص .) م 2003ة الدولیة للنشر والتوزیع و دار الثقافة للنشر و التوزیع، الدار العلمی

دار الفجر للنشر و التوزیع، : القاهرة(فن التحریر الصحفي بین النظریة والتطبیق، الطبعة الثالثة : إسماعیل إبراهیم -)5(
  . 9ص .) م 2003
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وسنحاول في هذا الجزء تقدیم بعض األسباب التي تقف وراء صعوبة  .آخر في القرن الواحد والعشرین
  .إیجاد تعریف واحد للخبر الصحفي

أن تتوافق في إننا نتعامل في هذه الحالة مع مادة تعالج أو تطرح قضایا إنسانیة، والتي ال یمكن  -1
مختلف األزمنة واألمكنة، إذ أن كل ما یتعلق بالعلوم اإلنسانیة ال یمكن تحدیده تحدیدا دقیقا، فالصحفي 
في هذه الحالة إنسان یقوم بشحن الخبر بخلفیات سیاسیة وثقافیة ونفسیة، فالمعاییر المستخدمة لدى 

في أي دولة، ومدى نظرة " قافة اإلخباریةالث"الصحفیین عند انتقاء األخبار تعتمد إلى حد كبیر على  
الصحفیین للمفاهیم المختلفة مثل حریة الصحافة، ومصداقیة المصادر، ومدى السیطرة الحكومیة على 

تدخل اعتبارات أخرى في تحدید تعریف الخبر الصحفي، تتعلق ن هذا المنطلق، مو  .)1(وسائل اإلعالم
ة رادمیة في حد ذاتها، هذه األخیرة التي تعد نتیجة اإلبالدرجة األولى بظروف صناعة المادة اإلعال

  .اإلنسانیة والتاریخ والظروف االجتماعیة والمؤسسات واألعراف السائدة في المهنة
یتم التمییز بین مختلف التعریفات التي تناولت الخبر على أساس نوع النظام السیاسي واالقتصادي  -2

زائها محورا م األبحاث التي تناولت الخبر، تخصص في أحد أجالذي تتبناه المجتمعات، ولهذا فإن معظ
للیبرالیة، ومحورا لمفهوم الخبر في المجتمعات االشتراكیة، وتحدیدا آخر للخبر في خاصا للخبر في الدول ا

الختالف االتجاه السیاسي والرأي العام من بلد إلى آخر، و كذا طبیعة " الدول النامیة، و یرجع هذا 
لى المادة اإلخباریة وكذا طبیعة فهمه ال ذي تصدر فیه وسیلة االتصالمجتمع ال ونظرته إلى الصحافة وإ

  .)2("لدور الخبر ووظیفته في المجتمع األثر البالغ في تحدید نوع المفهوم الذي تتبعه ونوع التعریف
ماكبراید وقد كان  وفي هذا اإلطار، تذكر اللجنة الدولیة لدراسة مشكالت اإلعالم والمعروفة بلجنة       

 نشرها تعكس واقع وقیم من بین المهام الموكلة لها وضع تعریف لماهیة الخبر، أن األنباء التي یتم
واالجتماعي والثقافي یلعب دورا كبیرا في تقریر األنباء  بمعنى أن النظام السیاسي المجتمع التي تنشر فیه،

   .)3("التي تُنشر أو ال تُنشر وطریقة تحریرها  وعرضها 
ساهم التطور التاریخي لوسائل االتصال الجماهیري في عدم االتفاق على تحدید تعریف موحد  -3

للخبر، حیث اختلفت التعریفات المقدمة لهذه المادة اإلعالمیة من زمن إلى آخر، بل لقد عرفت تطورا 

                                                             
مركز جامعة القاهرة للتعلیم المفتوح، : القاهرة( والتلفزیونیة األخبار اإلذاعیة : سعید محمد السید، حسن عماد مكاوي -)1(

  .150ص.) م 1999
  .42ص.) م 1987دار نشر، .د: القاهرة( فن الخبر، الطبعة الثانیة : محمود أدهم-)2(
  . 15مرجع سابق، ص : سعید محمد السید، حسن عماد مكاوي-)3(
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مرحلة (اع الطباعة فمفهوم الخبر قبل اختر " زمنیا، أدى إلى وجود اختالف بارز في تعریف األخبار، 
یختلف عن مفهومه بعد هذا االختراع، ومفهوم الخبر في الصحف األولى التي ظهرت في أوروبا ) النسخ

  .)1("في القرن السابع عشر یختلف عن مفهومه بعد ظهور الصحف الشعبیة رخیصة الثمن
سیلة إعالمیة كما كان لظهور وسائل إعالم جدیدة أثرا على تعریف الخبر نظرا لخصوصیة كل و    

مما قد یؤثر على طبیعة صیاغة المادة اإلعالمیة، إذ أن التعریف الذي قُدم للخبر قبل ظهور وسائل 
اإلعالم الجدیدة یختلف بعد ظهورها، بل إن التعریف المقدم ألب األنواع اإلعالمیة یختلف من وسیلة 

لخبر اإلذاعي عن الخبر إلى أخرى، فالخبر المطبوع یختلف عن الخبر اإلذاعي، كما یختلف ا
التلفزیوني، ویختلف عن كل هذه التعریفات، عن المعنى المقدم للخبر في الصحافة اإللكترونیة، فعلى 

أضاف البث المباشر عبر األقمار الصناعیة بعدا جدیدا للخدمة اإلخباریة أدى إلى " سبیل المثال لقد 
یحدث في نفس اللحظة أو حدث تشاهده  نفسه من شيء حدث إلى شيء" الخبر"إعادة كتابة تعریف 

إذ تعتبر تكنولوجیا االتصال والمعلومات واحدة من أكبر أسباب تغیر مفهوم الخبر في فترة . وهو یقع
نسخ إلكترونیة، یستطیع الناس  التسعینیات، فلكي تحافظ صحف عدیدة على بقائها، قامت بإنتاج

 .)2(ترنتالوصول إلیها عن طریق الكومبیوتر وعن طریق االن

ذهب بعض الباحثین إلى أن االختالف في تعریف الخبر ال یقف عند هذا الحد، بل یتعداه إلى  -4
التنوع داخل كل وسیلة إعالمیة، بحیث یجد الدارس نفسه أمام تعریفات متعددة ومختلفة ومن تم سیواجه 

  .صعوبة في إیجاد تعریف یجمع بین كل ما ُكتب في هذا اإلطار

سیاسات الصحف في المجتمع الواحد، تؤدي إلى تباین واختالف في تحدید ماهیة الخبر، إن تباین  -5
فالصحف ال تنشر كل األحداث واألخبار، بل تنشر ما تنشره، وفقا العتبارات مذهبیة أو سیاسیة أو 
ُحظى في صحیفة  عقائدیة أو فكریة، وعلى هذا فما یعتبر خبرا مهما في صحیفة من الصحف، قد ال ی

ى إال بأسطر قلیلة، وقد ال تعتبره خبرا جدیرا بالنشر على اإلطالق، فما تعتنقه مثال صحف حكومیة أخر 
من تعریف للخبر قد یدور حول تأیید النظام، ودعم شرعیته، والدعایة النجازاته، ونقد معارضیه، فیما قد 

                                                             
  42ص.) م 2003دار الكتاب الجامعي، : القاهرة( عة األولى الخبر الصحفي، الطب: حسنى نصر، سناء عبد الرحمن-)1(
أثر تكنولوجیا االتصال و المعلومات على تطور فنون الكتابة الصحفیة، دراسة سمیرة محمد الدین الشیخاني،  -)3( 

ص .) م 1999جامعة القاهرة، كلیة اإلعالم، (رسالة دكتوراه غیر منشورة  تطبیقیة على الصحافة المصریة و السوریة،
157  .  
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إبراز سلبیاته ونقد تعتنق صحف المعارضة مفهوما آخر، یدور حول إضعاف شرعیة النظام القائم، و 
  .)1("رموزه

ومن األسباب التي وقفت عائقا في إیجاد تعریف متفق علیه للخبر، تنوع الجماهیر التي تتوجه إلیها  -6
وسائل اإلعالم، مما أدى إلى ضرورة تنویع األخبار إلرضاء أكبر عدد من القراء والمستمعین 

لكل فئة، إذ ینتظر من القائم على صیاغة المادة  والمشاهدین، مع ضرورة احترام الخصائص الدیموغرافیة
قد و " نها تفرز تعریفا خاصا للخبر، اإلعالمیة أخذ خصائص كل فئة بعین االعتبار، ألن كل واحدة م

أدى ذلك كله، إلى ازدیاد صعوبة مهمة رئیس التحریر عما كان علیه في الماضي، ألن واجبه یتطلب 
قطاعات مختلفة من الجمهور، ویعتمد نجاح واستمرار أي وسیلة  تقدیم أخبار متوازنة ومفهومة ترضي

ال انصرف عنها إلى وسیلة أخرى رضاء الجمهور، وإ   .)2("إعالمیة في المقام األول على كسب ثقة وإ

یرجع بعض الباحثین بعض التعریفات المقدمة للخبر، وصعوبة اإلجماع حول تعریف واحد لهذه  ُ -7
ن لفظ الخبر من ناحیة، و القیمة اإلخباریة من ناحیة أخرى، ویوضح عبد الفتاح المادة إلى عدم التمییز بی

كل قول أخبرت به مستمعه، ما لم " عبد النبي هذه النقطة، من خالل التمییز بین مفهوم الخبر على أنه 
صود بها یكن عنده، أو هو استجالء لبواطن األمور، مما یوصل إلیها بالخبر، أما القیمة اإلخباریة، فالمق

بمعنى آخر الوزن النسبي للمعلومات التي تتضمنها القیمة الخبریة التي  مدى التنوع في عناصر الخبر،
تعریف الخبر من زاویة القیمة الخبریة، حیث یحاول كل صاحب تعریف أن  ىیتم نقلها، والخلط یرجع إل

ومتعددة ومرنة،  كثیرة  ي، ولما كانت عناصر الخبریقرنه بعنصر أو أكثر من عناصر الخبر الصحف
السیاسة  صحیفة إلى أخرى، داخل المجتمع الواحد، على ضوء وتختلف من مجتمع إلى آخر، بل ومن

التحریریة لكل صحیفة، فإن أي تعریف یصبح ناقصا عند النظر إلیه، من زاویة أخرى، غیر زاویة كاتبه، 
ه أن یكون مختصرا ومحددا جمیع كما أنه لیس من المنطقي أن یضم تعریف الخبر الذي یفترض من

ُحظى بالقبول من اآلخرین  .)3("العناصر، لكي یكون جامعا مانعا، و ی

یتفاوت تعریف الخبر أیضا، حسب نظرة كل صحفي لوظیفته أو فهمه لها، وحسب تحدیده لدوره  -8
عریفه داخل المجتمع، ألن معارف الصحفي واهتماماته هي التي تحدد تصوره  ومن ثم تنعكس على ت

                                                             
 (1)- السید بحیث محمد درویش، قیم األخبار في الصحافة المصریة في إطار السیاسات التنمویة، دراسة تطبیقیة في 

 الصحافة القومیة و الحزبیة 1989- 1990،  مرجع سابق، ص 146. 
  .15مرجع سابق، ص: سعید محمد السید، حسن عماد مكاوي -)2( 

  .13- 12دراسة في انتقاء و نشر األخبار، مرجع سابق، ص : سوسیولوجیا الخبر الصحفي: عبد الفتاح عبد النبي -)3( 
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لوقائع واإلحجام على نشر أخرى، للخبر أو انتقائه واختیاره لألخبار من خالل نشر بعض األحداث وا
ال تعكس بالضرورة الواقع، لكن قد تعكس بعض الجوانب التي تهم الصحفي، كما أن  فاألخبار"

علیمه، ومؤهالته، الصحفي یتأثر في تحدیده لماهیة األخبار بمجتمعه، وبخلفیته االجتماعیة وتدریبه وت
وانتمائه الفكري والسیاسي، وتصوره لدوره وعالقاته بالجمهور، فاإلعالمیون بال شك أسرى لنظام قیمهم، 
ومصالحهم في اختیارهم للحقائق، وفي حكمهم علیها، وبفكرتهم السابقة عن المجتمعات التي یغطون 

  .)1("وما ینتظره منهم جمهورهم   أخبارها، كما تتحكم فیهم رغباتهم في تحقیق توقعات رؤسائهم،
إن االعتبارات السابقة الذكر جعلت من الصعوبة إیجاد تعریف للخبر یناسب جمیع وسائل اإلعالم وجمیع 
فئات المجتمع، ومن ثم فإنه ال یمكن تقدیم تعریف واحد یتفق حوله الجمیع، ألنه غالبا ما یؤخذ أحد هذه 

میة ویرى محمود منصور هیبة أن لتعریف هذه المادة اإلعال االعتبارات كمحدد رئیس في أي محاولة
فمثل . صعوبة تقدیم تعریف جامع، مانع للخبر ال یجب أن یدفعنا إلى تجاهل أهمیة تحدید هذا التعریف"

بین مفهوم الخبر وبین العدید من المصطلحات المرتبطة به أو القریبة  هذا التجاهل قد یوقعنا في الخلط
بین مفهوم الخبر وعناصره من ناحیة وبین أسس تقییم الخبر أو شروط نشره من ناحیة منه مثل الخلط 

وأحداث   تب الخبر، فإننا نتعامل مع وقائعلكن الحقیقة التي ال یمكن تجاهلها أننا عندما نك ،)2("ثانیة
لم نقل جلهم في  ن على هذه العملیة إنمیونقوم بنقلها إلى القارئ، وفي هذه المرحلة ال یفكر أغلبیة القائ

  .إعطاء تعریف للخبر وال في االختالفات بین التعریفات المختلفة والمتعددة التي قدمت لألخبار

بالتناقض الموجود بین "تدفعنا هذه الفكرة إلى طرح اختالف آخر في تعریف الخبر، والمتعلق أساسا   -9
هنة الصحافة، فما تدرسه معاهد وكلیات الواقع األكادیمي لتعریفات الخبر، وبین الممارسات العملیة لم

الصحافة، ال ینطبق حرفیا داخل المؤسسات الصحفیة، ومن ثم توجد نظرتان في تعریف الخبر، أحداها 
إن التعریفات المقدمة لتحدید الخبر لم . )3("یطرحها الدارسون األكادیمیون واألخرى یطرحها الممارسون

  .يء جامع، بدال من أن تقدمه على أنه عملیة متفاعلة ومعقدةتساعد على فهمه، ألنها قدمته و كأنه ش

                                                             
قیم األخبار في الصحافة المصریة في إطار السیاسات التنمویة، دراسة تطبیقیة في السید بخیث محمد درویش، -)2(

  .148-147، مرجع سابق، ص 1990 - 1987الصحافة القومیة و الحزبیة 
  .5ص .) م 2004مركز اإلسكندریة للكتاب، : اإلسكندریة( الخبر الصحفي و تطبیقاته : هیبة محمود منصور -)2(
  .182ص .) م 1991مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت( االتصال و اإلعالم في الوطن العربي : راسم الجمال -)3(
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بشكل كبیر،  لقد تطور مفهوم الخبر في المجتمعات الغربیة عما كان علیه في نظریة السلطة 
وتحرر اإلعالمیون من القیود التي كانت مفروضة علیهم، ومن المساحات الضیقة التي كانوا محاصرین 

ة فائقة، ووضعت لها معاییر مهنیة، شكلت االنطالقة األساسیة نحو قیام فیها، وُأعطیت لألخبار عنای
  .)1(صحافة مهنیة متخصصة تلتزم بمعاییر واضحة، وضوابط محددة

، ویعرف والتر ولیام مؤسس أول )2(یعرف قاموس االتصال الخبر بأنه المادة األولیة للصحافة  
ویكاد یجمع كل الباحثین في فن الخبر الصحفي أن  ،)3(مدرسة للصحافة الخبر على أنه كل ما یهم القراء

الخبر "، على أن 1865یف والذي نشر سنة أقدم تعریف لهذه المادة اإلعالمیة هو ما قدمه اللورد نور ثكل
هو اإلثارة والخروج عن المألوف، فعندما یعض الكلب رجال فلیس هذا بخبر، ولكن عندما یعض الرجل 

، إذ یعد عنصرا اإلثارة والغرابة من المعاییر الهامة التي تحكم العمل )4("فهذا هو الخبر..... كلبا
ویرى حمدي حسن أن كثیر من المراجع العربیة تنسب هذا  .)5("اإلعالمي في وسال اإلعالم الغربي

التعریف إلى اللورد البریطاني نور تكلیف، إال أن الكثیر من المراجع األجنبیة تنسبه إلى جون بوجارت 
   .)6(حیفة نیویورك صن وهي إحدى صحف اإلثارة الشعبیة الرائدة في تاریخ الصحافة األمریكیةمحرر ص

دانا رئیس تحریر نیویورك . ذكرت مراجع أخرى أن صاحب هذا التعریف هو شارلس أ ،في حین
ویرى فاروق أبو زید أن هذا المفهوم یتمتع بنفوذ قوي على كثیر من المؤلفات التي وضعت في  .)7(صن

                                                             
من أن ذلك سیساعد على استمرارها و تدعیم سلطتها و نفوذها،  كان ینظر للخبر على أنه معلومات عن أحداث تقرر الحكومة نشرها، انطالقا

  .وتأیید قراراتها، و الدعایة لها
  
 .68مرجع سابق، ص : عبد اهللا بدران  -)2( 
 

(2 ) - Jean Paul Truxillo, Philip  Corso: Dictionnaire de la communication (Paris : Ed. Armand 
Colin, 1991) p.320. 
(3 )- M.S. Bisht :journalism techniques and practices, Cyber Tech Publications,2007, p.16. 

 
(4 ) -Newman- Alec :Teaching pratical journalism ( London : National Council for the training 
of journalists 1977) pp 4-5 عالم الكتب، : القاهرة( ة فن الخبر الصحفي، الطبعة الثالث: نقال عن فاروق أبو زید.

. 14ص ) 1998  
تأثیر القیم اإلخباریة واالعتبارات المهنیة في تغطیة شؤون اإلسالم والعرب في وسائل اإلعالم عبد القادر طاش،  -)5( 

  .63ص .) م 1998 -91العدد  - القاهرة( ، مجلة الدراسات اإلعالمیة  الغربیة
  .49ص .) م 1991دار الفكر العربي، : القاهرة( ائل اإلعالم الوظیفة اإلخباریة لوس: حمدي حسن -) 6( 
  .31الخبر الصحفي و ضوابطه اإلسالمیة، مرجع سابق، ص: كرم شلبي  - )7( 
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تعریف الخبر طوال الربع األخیر من القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرین، وكذلك فقد 
كان لهذا المفهوم سطوة كبرى على الصحافة الغربیة بشكل عام، وظل لفترة طویلة دستورا للصحافة 

ف بولتزر ناشر ومن جهته، یعرف جوزی. )1(الشعبیة في الوالیات المتحدة األمریكیة وأوروبا الغربیة
الخبر على أنه كل حدث درامي، رومانسي، مثیر، فرید، غریب،    New York worldنیویورك ورلد

یحدد هذا التعریف المالمح الرئیسیة المتبناة في تحدید مفهوم الخبر   .)2(ظریف، شاذ، ومثیر للحدیث عنه
ا، بل ال بد من أن یكون هذا في ظل نظریة الحریة، ومن هذا المنطلق ال یمكن اعتبار كل حدث خبر 

  .الحدث مهما، أو غریبا، أو مثیرا لالهتمام أو الفتا للنظر
وانطالقا من هذا، فإن تحدید أو تعریف الخبر في المجتمعات الغربیة ال یخرج عن نطاق الفلسفة   

نشر من أخبار وأسلوب ُ  اللیبرالیة، حیث تنعكس خصائص هذه المجتمعات وفلسفتها على طبیعة ما ی
عرضها حیث یتم الحكم علیها وفقا العتباریین، یتمثل االعتبار األول في أنه مادامت وسائل اإلعالم أداة 

، فإن التعامل مع األخبار ال ینبغي أن یقید بأي شروط، وهذا )3(اإلنسان إلى المعرفة، واكتشاف الحقیقة
غیر أن الحكم على الخبر )4(تاالعتبار مهني بحث ینبغي أن تضعه وسائل اإلعالم في مقدمة المسلما

من منطلق مهني یتغیر أیضا ألن المحررین ومدیري األخبار یسعون الكتشاف ماذا یرید قراءهم           
، أما االعتبار الثاني فینطلق من أن الصحف محكومة بعامل اقتصادي، هو )5(ومشاهدوهم أن یعرفوه

، ولن یتأتى ذلك إال بتوزیع ضخم إلنتاجها، یغري تحقیق الربح، الذي یكفل لها االستمرار واالستقرار
المعلنین بالنشر بها، وهذا ما یجعل بعض الصحف، تحدد وتستنبط ماهیة الخبر الصحفي انطالقا من 

واستنادا إلى هذه االعتبارات فقد جاء تعریف الخبر في ظل هذه النظریة محددا   .تعریف اللورد نورثكلیف
 :في إطار مدرستین هما

 
  

                                                             
  .  14ص ) 2000 ، عالم الكتب: القاهرة( الطبعة الرابعة فن الخبر الصحفي، : فاروق أبو زید -)1(

(2) - M.S. Bisht, op.cit, pp.15-16. 

رسالة ماجستیر غیر منشورة  المادة اإلخباریة في كل من إذاعة مونت كارلو و إذاعة الشرق األوسط،لة عمارة، نائ -)5(
  .52- 51ص .) م 1989كلیة اإلعالم، : جامعة القاهرة(
  .27-26كرم شلبي، مرجع سابق، ص   -)4(

(5 )- M.L. Stein, Susan, F. Paterno and R. Christopher Burnett  :  News Writer’s Handbook: An 
introduction to journalism, second edition( U.S.A:.Black Well Publishing, 2006) p.3. 
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II-1-2- المدرسة المهنیةالخبر الصحفي في:  
تولي هذه المدرسة أهمیة للمعاییر المهنیة للخبر انطالقا من الوظائف المحددة له،  ولطبیعة     

تنطلق هذه المدرسة من اعتبار أساسي یتمثل في أن الخبر وظیفة الصحیفة وما تقدمه من مواد و 
یفتها في عملیة اإلخبار، أي اإلعالم، ویقصد من الصحفي هو المادة الرئیسیة للصحیفة التي تتمثل وظ

  .وراء ذلك تقدیم المعلومات عن كل ما یجري حول الناس
ویشترط في الخبر، في ظل هذه المدرسة، الحالیة أو الجدة ولیس نوعه،  أو طبیعته، أو تأثیره، فالخبر   

ن، وكل ما توحي به أو وتجري حول اإلنسا لمدرسة هو كل األحداث التي تقع،في تصور أصحاب هذه ا
فالخبر هو تقریر عن أحداث، یرى الصحفي أنها صالحة للنشر، وأنه كل شيء لم یكن  .ینجم عنها

  .معروفا، تم جمعه بدقة أو من مصادر موثوق بصحتها

II - 1-3- مدرسة اإلثارةالصحفي في الخبر: 

وراند ولف هیرست، وبیار  یعتبر كل من نورثكلیف، تشارلز دانا، و بولیتزر، و جیرالد جونسون،    
بأسمائهم " الصحف الصفراء" أو " الصحف الشعبیة" أو " اإلثارة"ألبیر، وغیرهم من الذین ارتبطت صحافة 

یشكل عنصر اإلثارة حسب هذه المدرسة العمود الفقري في الخبر  حیث ،)1(فالسفة ومنظرو هذا االتجاه
لك المعلومة الجدیدة التي تثیر اهتمام أكبر عدد من ت" الصحفي، ویعرف منظرو هذه المدرسة الخبر بأنه 

، وتجب اإلشارة إلى أن أهم الصفات التي تثیر القراء في األخبار في المجتمعات الغربیة هي )2("القراء
  .الغرابة، الجنس، والشهرة

هذه لقد طغت عناصر الخبر مثل القرب واألهمیة والفوریة واإلثارة على كل التعریفات التي قدمت ل    
ن اختلفت تعریفات الباحثین من خالل تركیز البعض منهم على عناصر معینة قد  المادة اإلخباریة، وإ
تظهر كلها أو قد یظهر البعض منها في تعریف الخبر وقد یكتفي البعض اآلخر بذكر عنصر واحد، 

 مي األحداث بخلفیتهاباإلضافة إلى عدم االهتمام بالعوامل التي تسبب األحداث، إذ نادرا ما یربط اإلعال
التاریخیة أو األحداث المرتبطة بها، وتعد هذه النقطة من بین االنتقادات الموجهة لتعریف الخبر في 

التي تحاول  –المجتمعات الغربیة، حیث یهتم الخبر باألحداث المنفصلة وال یهتم بالظواهر الكلیة 

                                                             
  .37كرم شابي، مرجع سابق، ص  -)1( 
  .30ص.) م 1984دار الشروق، : جدة( فاروق أبو زید، فن الخبر الصحفي، الطبعة الثانیة  -)2(
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وتؤكد هذه التعریفات على حالة التغییر       -االتعریفات المقدمة للخبر في دول العالم الثالث استدراكه
  .كعنصر جوهري من عناصر الخبر مما یعكس منطلقات النظریة اللیبرالیة

وتركز وسائل اإلعالم الغربیة على األخبار السلبیة، ویبررون ذلك بأن الغرب یتوقع االزدهار   
بر انحرافا  وخروجا عن المألوف، بعكس والتقدم والنمو، ولهذا فإن الفشل یعتبر قیمة إخباریة، ألنه یعت

لكن یعد عنصر اإلثارة  .دول العالم الثالث التي تتوقع الفشل وبالتالي یصبح للشيء االیجابي قیمة إخباریة
عزى ذلك إلى السعي الحثیث إلى جذب أكبر عدد من  ُ أكثر المعاییر استخداما في الصحافة الغربیة، و ی

بقائهم متلهفین، متر  قبین صدور الصحیفة، وبهذا تتمكن الصحیفة من تأمین الربح المادي القراء، وإ
المطلوب، واإلبقاء على مكان مناسب لها في ظل الصراع المحموم والتنافس الشدید من أجل البقاء، 

  .)1(والهروب من شبح اإلفالس
وریة، أي أنها ولو أننا استعرضنا معظم التعریفات الغربیة للخبر لوجدنا أن اإلثارة تحتل مكانة مح  

العنصر األهم في المفهوم الغربي للخبر، وطبقا لذلك فلكي یمكن اعتبار الخبر خبرا ال بد من أن یكون 
، والدلیل على ذلك أن بعض المحررین یذهبون مباشرة لبیع اإلثارة والفضائح والجنس لكسب حفنة )2(مثیرا

الذي " نیو یوركر " توري القدیم في صحیفة ، أما أفضل توضیح لذلك فهو الرسم الكاریكا)3(من األموال
علیك معرفة العدید من األمور " یصور رجلین في قطار، أحدهما یحمل صحیفة یقول عنوانها الرئیس 

أما الدعابة فهي أن األول " إشاعات، فضائح، أمور ال تصدق " ، في حین حملت صحیفة اآلخر "الهامة
  .)4(ال یستطیع أن یبعد بصره عن صحیفة الثاني

إن المفهوم الغربي یقیس ما یمكن اعتباره خبرا وما ال یمكن اعتباره خبرا بمقاییس تجاریة تهدف   
إلى تحقیق الربح، دون إعطاء أي أهمیة لمصالح المجتمع، والمبرر اإلیدیولوجي الغربي الذي یستند إلیه  

ن الصعوبة بمكان أن نعرف في التراث العلمي الغربي هو إعطاء الجمهور ما یریده بالرغم من أنه م
إن ما یجب  ،جمهور مختلف ومصلحة مختلفة"، إذ أن في ذهن كل صحفي )5(بالتحدید ماذا یرید الجمهور

                                                             
  .68، صعبد اهللا بدران، مرجع سابق -)1( 

.) م 1998دار النشر للجامعات، : القاهرة( صناعة األخبار في العالم المعاصر، الطبعة الثانیة : سلیمان صالح  - )2( 
  .21- 20ص 

(3 )-M.L .Stein, Susan F. Paterno and R. Cristopher Burnett, op. cit., p.3-4. 

مكتبة العبیكان : المملكة العربیة السعودیة( الطبعة األولى  الصحفي العالمي، ترجمة معین اإلمام ،: دیفید راندال(4) -
  .50ص .) م 2007

  .21سلیمان صالح، مرجع سابق، ص  -)5(
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أنه یریده ویحتاج إلى معرفته  أن یعرفه الجمهور، من وجهة نظر المؤسسة اإلخباریة، هو كل ما تعتقد
  .)1(" السلطة یشغلون مواقعمن  ومن الواضح أن هذه األحكام ذاتیة تعتمد على رؤیة

ومع بدایة النصف الثاني من القرن العشرین بدأت نظریة الحریة تتعرض النتقادات شدیدة، یأتي   
في مقدمتها اتساع مساحة الحریة التي منحتها لمجتمعاتها، وعدم وجود ضوابط تحد من سلبیاتها، أو 

كل كبیر على تحرر وسائل اإلعالم، إذ حدود تضعها في إطار واضح المعالم واألبعاد مما انعكس بش
، فكانت النتیجة أنه )2("أصبح بإمكانها بث ونشر األخبار والتقاریر التي تریدها من دون قیود وال شروط

لى  البد من إعادة النظر في مفهوم الحریة الذي لم یعد باإلمكان السیطرة علیه في هذه المجتمعات وإ
توجیهها نحو خدمة المجتمع، بحیث تصبح هذه الحریة جزء ال ضرورة وضع مفهوم جدید للحریة یضمن 

  .یتجزأ من التركیب االجتماعي المعقد الذي یستلزم المسؤولیة والحریة جنبا إلى جنب
ومن هنا تغیر مفهوم الحریة، من حریة مطلقة، ال حدود، وال قیود، وال ضوابط لها، إلى حریة   

ع بالحریة علیه التزامات معینة تجاه المجتمع، وأن الحریة هي حق تقابلها مسؤولیة، و بالتالي فإن من یتمت
وانبثق عن نظریة المسؤولیة االجتماعیة ظهور مفهوم جدید  .وواجب ونظام ومسؤولیة في وقت واحد

للخبر، مبني أساسا على الخلفیة الفلسفیة لهذه النظریة التي جاءت لوضع حد لتجاوزات اللیبرالیة، فلم یعد 
ر من نفس زاویة اللیبرالیة، فقد ُأضیف للمفهوم اللیبرالي بعدا آخرا یتناسب ومنطلقات هذه ینظر للخب

النظریة، وهو أن یكون للخبر وظیفة اجتماعیة، فلم یعد الخبر الصحفي ذلك الخبر الذي یثیر الغرابة 
دید الذي یهم ، بل أصبح الج)3(" واالهتمام ویخرج عن المألوف، ویخبر عن الحوادث في كل زمان ومكان

  .)4("الناس، أي یكون مهما وضروریا لهم ومن ثم ینبغي إعالمهم به
ویرى فاروق أبو زید أن أفضل تعریف لمفهوم الخبر على ضوء نظریة المسؤولیة االجتماعیة، هو   

فهي " األخبار بمدى تأثیرها علینا"التعریف الذي قدمه ادجار، المستشار في منظمة الیونسكو، الذي یعرف 
وتذكرنا بالماضي أو تفرض علینا مشكلة أو سرا أو حالة .... أحیانا تلبي رغبتنا في العلم بالشيء

مضطربة وهي تمكننا من معرفة حقیقة مشاعرنا الداخلیة نحو أهداف اآلخرین وتقترح علینا ما نقوم به 

                                                             
  ) 1993المكتبة األكادیمیة، : القاهرة (ترجمة محمد شكري العدوي  ،التغطیة اإلخباریة للتلفزیون: لین دیانا لویسكارو  -)1(
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لشخصیة وتمدنا الفرصة إلعادة حكمنا على المسائل العامة وا وأهم من ذلك كله فإن األخبار تعطي
  .)1("بمعلومات عن ماضینا و تتیح لنا فهم العالم الذي نعیش فیه اآلن 

ونشاطهم وآرائهم،  لقد أصبح مفهوم الخبر هو كل ما یهم القراء، أو یترك أثرا في عالقاتهم،  
أخالقهم، وسلوكهم، كما أنه كل شيء یرغب عدد كاف في قراءته، یشترط أال یكون خارجا عن الذوق و 
وقد الحظ فاروق أبو زید أن أنصار نظریة المسؤولیة االجتماعیة لم  .)2("عام، وقوانین السب والشتمال

نما تفاوت النظر إلیه، فبعضهم  یستبعدوا عنصر اإلثارة الذي یمثل محور الخبر في نظریة الحریة، وإ
أخرى كالجدة   تجاهل هذا العنصر تماما في حین أن البعض اعتبره عنصرا مهما مضیفا إلیه عناصر

  .والفائدة
وكان إلعطاء الخبر وظیفة اجتماعیة، وهي الصفة أو الخاصیة التي انفرد بها أتباع نظریة   

المسؤولیة االجتماعیة، عبر تقدیم المعلومات الجدیدة عن األحداث الجاریة بغض النظر عن مدى اإلثارة 
ومن ثم إضعاف سیطرة األخبار المثیرة  في هذه األحداث دورا كبیرا في القضاء على الصحافة الصفراء

على الصحافة، مثل أخبار الجنس، الجریمة، المال، الحروب والصراعات التي انتشرت في الوالیات 
المتحدة األمریكیة وأوروبا الغربیة خاصة عقب نهایة الحرب العالمیة الثانیة، حیث فُسح المجال لألخبار 

  .)3(التي تحتوي على حقائق مفیدة للقارئ
من خالل ما تم استعراضه، یمكن أن نستنتج أن تحدید أو تعریف الخبر في المجتمعات الغربیة 
ال یخرج عن نطاق الفلسفة اللیبرالیة، حیث تنعكس خصائص المجتمعات الغربیة وفلسفتها في التعریف 

نشر من أخبار وأسلوب عرضها ُ كن ومع بدایة ل. الذي تتبناها المؤسسات اإلعالمیة الغربیة لطبیعة ما ی
النصف الثاني من القرن العشرین تعرضت نظریة الحریة النتقادات شدیدة أسفرت عن إعادة النظر في 
لى ضرورة وضع مفهوم جدید لها یضمن توجیهها نحو خدمة المجتمع، ومن هنا تغیر  مفهوم الحریة وإ

ذا شكلت الف .مفهوم الحریة، من حریة مطلقة إلى حریة تقابلها مسؤولیة لسفة اللیبرالیة المنطلقات الفكریة وإ
ني  ُ ُستند علیها في تعریف الخبر في المجتمعات الغربیة فما هي الخلفیة الفلسفیة واإلیدیولوجیة التي ب التي ی

  . علیها الخبر في النظریة الماركسیة؟
                                                             
(1)-Dade Edgar: How to read a news paper (New York: The Mac Millan Compant, 1980) pp. 
102-117.   

                                                                                  
) دار الفكر العربي، دون سنة نشر: القاهرة( عبد اللطیف حمزة، المدخل في فن التحریر الصحفي، الطبعة األولى  -)2( 
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II -2- االشتراكیةالخبر الصحفي في النظریة   مفهوم . 
حیث ورغم انحصار تطبیق هذا النموذج في العالم،  للخبر،  المفهوم الماركسي یتناول هذا الجزء

  :، وذلك من خاللإال أنه مازال موجودا ولو في إطار نماذج معدلة
ني علیها الخبر في هذه النظریة، فضال عن رصد  -1 ُ طرح الخلفیة الفلسفیة واإلیدیولوجیة التي ب

  .إسهامات بعض المفكرین في تعریف هذه المادة اإلعالمیة
  . مقومات الخبر الصحفي في النظریة الماركسیة -2

بالمفهوم الماركسي للصحافة، ألنه انطالقا من  یحب أن یربط تعریف الخبر في ظل هذه النظریة
صحف  قوة الصحافة وتأثیرها نجح لینین في ثورته  وبعد ثالثة أیام فقط من تولیه السلطة حظر لینین" 

، إن أي حكومة من الحكومات یجب أال تعبیره عنه صریحاو  المعارضة، وكان منطقه في ذلك واضحا
، باإلضافة )1(األفكار أشد فتكا وخطورة من المدافعواعتبر أن . تسمح للمعارضة باستعمال األسلحة الفتاكة

  .)2("دعایة جماعیة، محرك جماعي ومنظم جماعي: إلى أنه حدد دور الصحافة في ثالثة مهام رئیسیة
وبهذا یعتبر النظام   عالم ملكیة تامة، وتسیطر علیها،تلك الحكومة وسائل اإلوانطالقا من هذا، تم  

أما بالنسبة لدول أوروبا الشرقیة التي . جزء ال یتجزأ من النظام الحكومي ذاته" اإلعالمي في الدولة 
كانت ، والتي شهدت تعدد األحزاب السیاسیة، فإن وسائل اإلعالم هانفس انتهجت وسارت على اإلیدیولوجیة

موجهة من طرف الحزب الحاكم الذي یسیطر علیها، وال یسمح إال للحزب الشیوعي والحكومة التي 
یسیطر علیها هذا الحزب بامتالك وسائل اإلعالم، باإلضافة إلى المنظمات العامة الموجهة من طرف 

، "كیة للشعب بذلك مل إن وسائل اإلعالم تصبح" ویدافع أنصار هذه النظریة عن ذلك بالقول  .الحزب
من هنا یحاول أنصار هذه النظریة إیهام المجتمع بأن وسائل اإلعالم أصبحت ملكیة عامة بدال من أن و 

  .تتركز في ید قلة من األفراد، وهو النقد الموجه لملكیة وسائل اإلعالم في النظام اللیبرالي
و مساعدة الحزب واإلعالمي في ظل هذه النظریة هو مسؤول سیاسي موجه، له واجب واحد ه  

، وال )3(آرائهم وحق النشر عنلألعضاء الحزبیین فقط حق التعبیر الشیوعي على تحقیق الثورة، ویحق 
على وسائل اإلعالم تفرض على األخبار أن تنطق   -أو الحكومة  -ریب في أن سیطرة الحزب الحاكم 

                                                             
الدار الدولیة : القاهرة(كمال عبد الرؤوف ترجمة ،دلیل الصحفي في العالم الثالث: تو. هستر، واى الن ج. ألبرت ل -) 1(

  . 49ص )1982للنشر والتوزیع، 
(2  ) - Roland Cayrol: Les médias : Presse écrite, radio, télévision, 1ère édition(Paris: Presses 
Universitaires de France,1991 ) p. 414. 
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دئها، كما أن رقابتها الصارمة على وفق تعالیمها وأهدافها، وأن تحذف منها كل ما یخالف توجهاتها ومبا
وسائل اإلعالم الخارجیة تمنع دخول األخبار التي ترى أنها تضر بمصلحتها الوطنیة، وتحدث الفوضى، 

بصفة عامة، یقوم الخبر في ظل هذه النظریة على ثالثة أسس و  .)1("وتسبب االضطرابات في المجتمع 
  :)2(رئیسة 
  .أهمیة اجتماعیةأي ذا .... أن یكون واقعیا :األول
أي یرتبط بقضایا ومشاكل المجتمع وبالنظام السیاسي واالجتماعي القائم ... أن یكون ملتزما :الثاني

  .وباالیدولوجیا السائدة فیه وأن یلعب دورا في التوعیة بهذا النظام  وبتلك االیدولوجیا
لخاصة وأن یحرص دائما على بمعنى أال یرتكز على األخبار والنشاطات ا... أن یكون جماعیا :الثالث

  .كشف العالقة القائمة بین الحدث والمجتمع
، على أنها تلك األخبار النابعة من اإلیدیولوجیة الماركسیة، حیث ومن هنا یجري تعریف األخبار  

ومن ثم فإن األخبار عبارة عن رسائل تنتجها یم الحزب الشیوعي على وجه خاص، یكمن هدفها في تدع
الخبر ال شأن له تقریبا یصبح مفهوم ها وتسیطر علیها، خدمة لمصالحها، ومن هنا الحكومة، وتوجه

بمفاهیم الخبر، حیث یصبح الحزب الشیوعي هو الخبر، بمعنى أن ما یقوله الحزب وما یفعله، وما یفكر 
  .)3("  یفكر فیه، هو ما یشكل الخبرفیه الحزب، و ما ال

ر یستخدم في الدعایة اإلیدیولوجیة مما یجعل األخبار ویمكن القول، انطالقا مما سبق، أن الخب  
أنجو جروفر، في كتابهما نظم صوص الموضوعیة، یشیر جون مارتن و ذاتیة وغیر موضوعیة، وبخ

اإلعالم المقارنة، أنه تم االعتراف في المجتمعات الغربیة التي تدعي الموضوعیة في نقلها لألخبار، بأن 
ولذلك  ،حقیقه، وذلك ألن األخبار تكتب من وجهة نظر المخبر الصحفيهذه الصفة مثل أعلى ال یمكن ت

كما أن العالمین النرویجیین جوهان  ،)4(فإن هذا المفهوم قد حل محله مفهوم اإلنصاف والدقة والحیاد
ومن هنا یمكننا أن نالحظ المفاهیم الغائبة عن . جالتونج وماري هولمبوى روج تجنبا تعبیر الموضوعیة

ومن بینها على سبیل المثال أن األخبار لیست موضوعیة أو  ظل التوجه الماركسياإلخباریة في األنماط 
مثیرة، وهي ال تتناول أحداثا سلبیة كثیرة وال تغوص في الحیاة الخاصة للشخصیات العامة، وهي مفاهیم 

                                                             
  .89ن، مرجع سابق، صعبد اهللا بدرا(1) -
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هداف الحزب الشیوعي ، وألنها ال تخدم أغراض وأالغربيأساسیة تقوم علیها األنماط اإلخباریة في العالم 
یدیولوجیته، فإنها لیست من األخبار فیه، إذ ترفض هذه النظریة نشر أخبار الجریمة، ونشر الفضائح  وإ

للخبر في هذه النظریة  وظیفة ال تنفصل بأي حال عن وظیفة وسائل " السیاسیة والجنسیة في الصحف، و
  .)1("اإلعالم نفسها 

كل قرار تشتمل علیه العملیة اإلخباریة ابتداء من اختیار  ومن هنا یمكن تعریف الخبر على أنه  
، )2(القصة الخبریة وحتى تقدیمها على الصفحات أو الشاشة یتم اتخاذه على أساس اعتبارات إیدیولوجیة

یمكن اعتبار مفهوم الخبر في هذه النظریة مفهوما خاصا ینطلق من رؤیة معینة ألهدافه ومرامیه، ویتجه و 
ئ الدولة والحزب بغض النظر عن المعاییر المهنیة له، كما أنه یكون أقرب إلى الرأي منه إلى خدمة مباد

  .)3(إلى الخبر بالمعنى العام الذي شاع في بقیة النظریات اإلعالمیة
هذا ما یؤكده تعریف المدیر العام  لوكالة تاس السوفیتیة ورئیس كلیة الصحافة بجامعة موسكو   

ست مجرد االهتمام بتغطیة الحقائق واألحداث، یجب على األخبار أو اإلعالم أن أن األخبار لی" بلجانوف 
یسعى وراء هدف، علیه أن یخدم ویدعم القرارات التي تتصل بالواجبات األساسیة التي تواجه المجتمع 

 عند. السوفییتي، وشعبنا السوفییتي الذي یسیر في طریق التحول التدریجي من االشتراكیة إلى الشیوعیة
اختیار هدف اإلعالم یجب على مؤلفي التقریر اإلعالمي أن یتخلوا أوال وقبل كل شيء عن فكرة أن أي 

إن هدف اإلعالم هو أن یقدم أحداثا ووقائع . حقیقة أو أي حدث ال بد أن یغطى في صفحات الجریدة
ب على الصحافة أال تقدم یج"وتذهب جریدة البرافدا إلى أكثر من هذا، إذ جاء في أحد فقراتها  .)4("منتقاة 

صورة فوتوغرافیة للحقائق والوقائع، مجرد سرد لما حدث، ولكن علیها أن تقدم وصفا لألحداث وللظواهر 
  . )5("موجها وذا هدف

كان المفهوم اللیبرالي قد أدى إلى المبالغة في نشر األخبار المثیرة بحجة إعطاء  ذاوعلى هذا فإ  
والجنس والریاضة، فإن المعنى  الصحف، والتركیز بالتالي على الفضائح الجمهور ما یریده وزیادة توزیع
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الماركسي أو الشیوعي قد بالغ في تحویل الخبر إلى أداة للدعایة اإلیدیولوجیة الشیوعیة، ولتحقیق مصالح 
  . )1("المجتمع الملتزم بهذه اإلیدیولوجیة 

رباتشیف أثرها في حدوث تغییر في والبروسترویكا، التي أطلقها جو  وكانت لدعوتي الجالستوت  
، أكثر انفتاحا، )سابقا(تعریف الخبر، ومعاییر نشره، حیث بدت وسائل اإلعالم في االتحاد السوفییتي 

، و دخوله 1990وحریة وانتقادا، وبهذا عرفت الصحافة السوفیتیة تحوالت خاصة مع تبني قانون جوان 
، )2(ي یقضي بإلغاء الرقابة على أجهزة اإلعالم السوفیتیةوالذ نفسها،  أوت من السنة 1التنفیذ في حیز 

، حیث تنص المادة الثالثة على عدم إخضاع 27/12/1991هذا ما یؤكده قانون اإلعالم الصادر في 
  . )3"(وسائل اإلعالم   والنشر للرقابة 

II - 3-النظم المختلطةفي  الصحفي الخبر مفهوم.  
بر في دول العالم الثالث، وحاجة هذه البلدان إلى مفهوم جدید حول ماهیة الخ هذا الجزءیدور موضوع 

  :في النظریات السابقة الذكر، وذلك من خاللللخبر یختلف عن طرح المفكرین 
  .الخلفیة التي یقوم علیها الخبر الصحفي في دول العالم الثالث -1
ثین العرب لتقدیم تعریف رصد محاوالت بعض الباح حاولناتعریف الخبر في األدبیات العربیة حیث  -2

 .للخبر الصحفي، بما یتالءم وخصوصیات المجتمعات العربیة

یرى جون مارتن و أنجو جروفر شودري أن دول العالم الثالث تركز على وظیفة اإلخبار ولیس   
على ماهیة األخبار، إن الغرض من األخبار بالنسبة لهم هو التوجیه والتأثیر في الناس، ولیس الغرض 

 الم ولكنهم یستخدمونها لغرض معین، فاألخبار في الع تاعهم، وذلك ألنهم ال یحاولون بیع األخبار،هو إم
وفي  التوجه الماركسي، كما أن تقدیم األخبار في الجماهیر وتساعد على بناء األمة الثالث تستهدف تعلیم

  .                 )4(......)بیان التاليلقد صدر ال" الذي یصاغ بطریقة " البیان " العالم الثالث یأخذ غالبا شكل 
یرى سلیمان صالح أن هناك حاجة ملحة لمفهوم جدید للخبر الصحفي یسهم في تحدید صناعة   

األخبار والحد من اختالل وانعدام العدالة وعدم التوازن، وهذا المفهوم ال یمكن تبنیه في صحافة تسیر 
كما ، نجاحها برقم التوزیع وتدعي إعطاء الجمهور ما یریدهعلى النسق الغربي وتسعى وراء الربح، وتقیس 

                                                             
  .22مرجع سابق، ص : سلیمان صالح-)1(

(2 )- Roland Cayrol, op. cit,p.417. 

نون وسائل اإلعالم الجدید في روسیا االتحادیة، ترجمة الهیئة العامة لالستعالمات، المجلة المصریة لبحوث قا -)5(
  . 216-209ص) 1997- العدد الثاني - كلیة اإلعالم -جامعة القاهرة( اإلعالم 

  .29-28مرجع سابق، ص : جون مارتن، أنجو جروفر شودري. ل-)4(



 

43 

یرى أن إنتاج هذا المفهوم الجدید یجب أن تضبطه شروط موضوعیة، تنبثق أساسا من إیدیولوجیة 
وتوجهات وطموحات الشعوب النامیة، بمعنى مشروع حضاري تتحدد في ظله مكانة اإلنسان ودوره في 

  .)1(ووظائف األمة، ووظائف اإلعالمالمجتمع، ومسؤولیة المجتمع عنه، 
، "مفهوم الخبر في الدول النامیة " لقد قدم فاروق أبو زید تعریفا وضعه في إطار ما أطلق علیه   

أو فكرة صحیحة تمس مصالح أكبر في دقة وموضوعیة حادثة أو واقعة معتبرا أن الخبر هو تقریر یصف 
، رغم أن األوروبیین مازالوا )2("في تنمیة المجتمع وترقیته عدد من القراء وهي تثیر اهتمامهم بقدر ما تسهم

متشككین من هذا المفهوم الذي یعتبرونه جزء من عملیة الترویج لألنظمة السیاسیة السلطویة وشخوصها 
استنتج بعد أن استعرض مختلف التعریفات المقدمة في هذا اإلطار، أن  ، كما)3(في دول العالم الثالث

قل المفاهیم الغربیة التي تعكس واقع الصحافة في أوروبا وأمریكا، بحیث لم یأخذ هؤالء في هؤالء اكتفوا بن
اعتبارهم الطبیعة الخاصة للصحافة في المجتمعات النامیة، بالتزاماتها وواجباتها وانعكاساتها على مفهوم 

ؤخذ  الصحافة والخبر، ذلك أن مفهوم الخبر في في البلدان  به كنموذجالمجتمعات المتقدمة ال یمكن أن ِی
  . وخصوصیة هذه المجتمعات النامیة نظرا لطبیعة

II -4-  لعربیةا األدبیاتفي  الصحفي الخبرمفهوم :  

لتحدید  ةهناك اختالفات واضحة في التعریفات الموضوعأن من المفاهیم السابقة الذكر، نجد 
وباحثون اجتهدوا في هذا  دیمیونوأكامارسوا المهنة لسنوات  إعالمیونماهیة الخبر، تعریفات وضعها 

الحقیقة تؤكد على عدم وجود تعریف جامع إالأن  طر واضحة المعالم للخبر،أحاولوا تحدید و المجال 
الجزء رصد بعض المحاوالت العربیة لتقدیم تعریف للخبر، هذا  ورغم ذلك سنحاول في. ) 4(وشامل للخبر

  .وخصوصیة المجتمعات العربیة یتالءمبما 

عبد اللطیف حمزة العدید من التعریفات الغربیة للخبر واستند بصفة كبیرة على المفاهیم ستعرض ا
التي قام  اتتعریف جدید یختلف عن التعریف إعطاءو أیتقدم بتبني مفهوم معین أن اللیبرالیة للخبر، دون 

مادة "أنه اعتبره الخبر في الصحافة المعاصرة، انطالقا من  أهمیةعلى  بالتأكید ىباستعراضها، حیث اكتف
                                                             

  .27مرجع سابق، ص : سلیمان صالح-)1(
  .37مرجع سابق، ص  ،2000الطبعة الرابعة،  فن الخبر الصحفي،: فاروق أبو زید-)2(
جامعــة ( ، مجلــة العلــوم االجتماعیــة التــدفق اإلخبــاري الــدولي، مشــكلة تــوازن أم اخــتالف مفــاهیممحمــد نجیــب الصــرایرة، -)3(

  . 251ص.) م1989-1العدد-17المجلد  -الكویت
ة للطباعــة والنشــر والتوزیــع، مــدار هو :الجزائــر (واالنترنــت، التلفزیــون اإلذاعـةالصــحافة،  يفــ، الخبــر رزاقــي العــاليعبـد  -)(4

 8ص .)م 2004
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تعتبر موردا  وأنها آخرتهم القراء من جانب وتهم الصحیفة نفسها من جانب  وأنها ،مواد الصحیفة أهممن 
الذي ركز علیة عبد اللطیف حمزة  األهمیةعنصر أن زید  أبوویرى فاروق . )1( "من موارد الثروة للصحیفة

 یمكن الشيء ال أهمیة أن تأكیدللخبر، ذلك  یفاتعر خالف حوله ولكن الخالف حول محاولته اعتبارها  ال
  .)2(بل وال یغني عن تعریفه له، ااعتبارها تعریفً 

 وصف موضوعيأنه تعریف له،  100اليقدم حو أن دهم الخبر، بعد أیعرف محمود من جهته، 
فاصیل قصیرة، على الوقائع والت وعبارات دقیق تطلع به الصحیفة أو المجلة قراءها في لغة سهلة وواضحة

أو  فكرة أو،الفت للنظر أومتجددموقف جدید  أو رأي أو حاليوالنتائج المتاحة والمتابعة لحدث  واألسباب
ا أونشاط هام وقعت غال أو قضیة بمجتمعهم  -جمیعها  - ستقع، تتصل أنها تأكد أومستمرة الوقوع  بً
 هم وتسلیتهم وتحقیق الربح المادي، كما تساهم في توعیتهم وتثقیفىخر األبالمجتمعات  أووما فیه  وأفراده

 أوالبصري  - تعریف ینسحب على الصحافة المكتوبة دون السمعي"أنه رزاقي  اليویرى عبد الع )3(لها
  .)4( "إعالمیابالتنویه، ولكنه یصعب تعمیمه  راالنترنت، وهو مجهود جدی إعالم

الصحفي هو كل خبر  الخبرأن في كتابه المندوب الصحفي  ى، فیر يالحمامصجالل الدین  أما
 أساسیةأنه جدیر بأن یجمع ویطبع وینشر على الناس، لحكمة  األخباررئیس قسم  أورئیس التحریر  ىیر 

ً  أو ذاتیة،) فائدة ( إمامن الناس ویرون في مادته ) كبر جمعأ(الخبر في مفهومه یهم أن هي  ا م اتوجیه
من  كأداةالناس واجبا ویتحتم على الصحافة  ما یراه خرأإلى تكلیفا بواجب معین  أو أساسيعمل  ألداء
 ، أما)6(ربالی ه ولیارهذا التعریف قدمأن سعد المتولي  ى أمالوتر . )5(نحوهم تؤدیهأن  اإلعالم أدوات

الخبر البد أن وارن على  لكار یتطابق تماما مع تعریف  داكی يالحمامصتعریف أن  ىیر فزید  أبوفاروق 
یجمع بین جوانب من المفهوم  يالحمامصتعریف أن ر عدد من الناس، كما كبأاهتمام  أو یثیر انتباهأن 

كبر عدد من الناس، وبین جوانب من أیثیر الخبر اهتمام أن للخبر في تركیزه على ضرورة اللیبرالي 

                                                             
 .46-44، ص مرجع سابق، الصحفيفن التحریر  في المدخل ،عبد اللطیف حمزة -)(1

 .29ص  )1998عالم الكتب، : القاهرة(  ، الطبعة الثالثةالصحفيفن الخبر  فاروق أبو زید،  -)(2

 .26-14ص  )ن.ت.د :القاهرة (فن الخبر، سلسلة فنون التحریر بین النظریة والتطبیق :محمود أدهم  -)(3

 .24ص  مرجع سابق، ،رزاقي العاليعبد  -)(4

 .23ص  )1963دار المعارف،  :القاهرة( الصحفيالمندوب :يالحمامصجالل الدین  -)(5

جامعة  -القاهرة(، مجلة البحوث اإلعالمیة ي األدبیات العربیةدراسة نقدیة لتعریف الخبر فأمال سعد المتولي،  -)(6
 .   79ص ) 1998 -8العدد  -األزهر
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 أما. )1(مفیدا یكون الخبرأن على ضرورة  هفي تركیز  یةلیة االجتماعؤو ة المسیالمفهوم القائم على نظر 
لیؤثر في الناس وأن یتمیز  والمألوفیحوي شیئا خارجا عن المعتاد أن "یجب ربالخأن  ىر ات فیصاب خلیل

نالحظ من خالل هذا التعریف أنه  انصب  على  ذكر العناصر  .)2( "ة والصدقجدوال واألهمیةائدة فبال
هذه المادة المقدمة ل اتحالیا بین مختلف التعریف الموجودالواجب توافرها في الخبر، وهو الخالف 

  .في عدم التفرقة بین تعریف الخبر وعناصرهتمثل ملوا اإلعالمیة

 أواالقتصادیة  أوسرد لحادث یؤثر في العالقات االجتماعیة بأنه " ضایابویعرفه صالح الدین ق
 أوالخبر یحدث تغییرا ما أن یركز هذا التعریف على  ،)3("یوقع اضطرابا أوالسیاسیة ویغیر وضعا قائما 

  .اللیبرالیة األنظمةوهذا ما یتوقع من الخبر في  ،اضطرابا یوقع

 ىعطتُ أن على  اإلنسانیة األنشطةالمختلفة فهو یسجل  بأبعادهاالحیاة "خلیفة أنه  إجاللوتعرفه 
ها، كما أنه ل استنكار أو استحسانتدخل من الصحیفة في شكل  أو أيالمحرر،  رأيمن ) مجردة(للقارئ 

یتفقون علیها على الرغم من اختالفهم في التكوین الشخصي والثقافي  ألسباباس عدد من الن) كبرأیهم (
من  اإلثارةخلیفة من خالل هذا التعریف االبتعاد بالخبر عن  إجاللحاولت  )4("العقلي المستوىوالفكري و 

رض ع"أنه للخبر فقد جاء على  رمدكو تعریف مرعي  أما .من جهة ثانیة والرأيالفصل بین الخبر و جهة، 
ومشروعات وظواهر  وأفكاروأراء،  أحداثمن  األمورتقدمه الصحفیة عن مجریات  وعيدقیق وموض
هم القراء وتؤثر فیهم وتساهم توقوعها،  أوتأكدقوانین وابتكارات وبحوث وجرائم وقعت بالفعل ومشكالت و

المجتمع ) عقیدة(ذلك مع  ضال یتعار مجتمعاتهم بحیث ) تنمیة(وبما یتفق ) توجیههم(و) تثقیفهم(في 
 ىوعل) الموضوعیة الدقة،(تتوفر في الخبر أن ركز هذا التعریف على المواصفات التي یجب ، )5( "وقیمة

  .مع ضرورة الحفاظ على قیم المجتمع) ، التنمیةاألهمیة( اإلخباریة مثلبعض العناصر 

 األفرادها تزوید العملیة التي یتم من خالل" بأنهالخبر  عبد النبي عرف عبد الفتاح ،من جهته
المختلفة بالمجتمع في فترة زمنیة  يناحالمفي  أحداثبالمعرفة الحقیقیة حول جوهر ما یجري من 

                                                             
 31-30، ص مرجع سابقالثالثة،  ةالطبع، الصحفيفن الخبر  :فاروق أبو زید -) (1

 .23ص )1959،دار المعارف :القاهرة( الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم، الطبعة الثانیة :صاباتخلیل  -) (2
خراج الصحف :اقبضایصالح الدین -)(3  .37ص  )1985،الحدیث المصريالمكتب  :القاهرة( تحریر وإ
 األنجلو مكتبة: القاهرة( 1، ط1، جوتطبیقاته العملیة في وسائل االتصال بالجماهیر الصحفيالتحریر  علم: فةخلی إجالل-) (4

 .45ص ) 1980، المصریة
 .34ص  )2002 ،الشروق ردا: القاهرة(الطبعة األولى ، ریةاإلخبا الصحافة:رمدكو مرعى  -)(5
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حدث أو عملیة ذات صفات وخصائص معینة، تمیزه عن  أنه" فیعرفه على  ثالسید بخی أما ،)1("معینة
، )2("النواحي المختلفة من الحیاة فيوقائع  بمعرفة حول ما یجري من األفرادتزوید  غیره، ویتم من خالله

نص  یكاد یكون ن، بلایتفق ثوالسید بخی النبيتعریف عبد الفتاح عبد أن  المتوليسعد  أمالترى و 
  .)3(قدماه واحد الذيالتعریف 

 فيوناقش مفاهیم الخبر  تعریف له، أقدملخبر منذ لقدمت  التيزید كل التعریفات  أبوانتقد فاروق 
أن حین نجد  في ،رالیةبیالل المدرسة فيعنصر  أهم "اإلثارة" ت،حیث شكلة المختلفةاإلعالمیالنظریات 

أن ویرى  ،االجتماعیة ةلیؤو المس فيوالجدوى  الوظیفةعلى  ویركز ،االشتراكیة المدرسة فيالخبر موجه 
المفهوم  أو للخبر، اللیبرالي ، سواء من تبنى منهم المفهومالعربیة ةلمكتبا فيلتعریف الخبر  من تصدوا
جزء من ك العربیة ةلصحافاقد تجاهلوا تماما واقع  ،االشتراكيالمفهوم  أو ةالجتماعیاةلیؤو المسالقائم على 

للخبر والتي هي انعكاس لواقع الصحافة  الغربیةبنقل المفاهیم  -رأیه- فيولقد اكتفى هؤالء  ،الناميالعالم 
تقریر یصف في دقة " بر على أنه خللوضع تعریف  إلىزید  أبووتوصل فاروق  )4(في دول العالم المتقدم

 هم بقدر ماتیر اهتماماثكبر من القراء تأفكرة صحیحة تمس مصالح عدد  أوواقعة  أووموضوعیة حادثة 
ما إلى جدیدا  یضیفال أن هذا التعریف رزاقي  العاليویرى عبد  ،)5("في تنمیة المجتمع وترقیته تساهم

یر هذا التعریف حسب ثكما ی، )6(المكتوبة السابق المتعلق بالصحافة دهم في تعریفهأجاء به محمود 
العدید من التساؤالت حول مفهوم الموضوعیة والدقة واالهتمام في السیاق الصحفي في دول  حسن حمدي

تنمویة كما ظهر في بدایة ال لألخبار اآلسیويزید یقترب من المفهوم  أبوالعالم الثالث، وأن تعریف فاروق 
وهو ما یتوقع  ،التنمیةزید حاول ربط تعریف الخبر بعلمیة  أبوفاروق أن  ىنر و من جهتنا، ،)7(ینیات السبع
مع ضرورة التفرقة بین صحافة التنمیة  الدول العربیة أویؤدیه الخبر كوظیفة في المجتمعات النامیة أن 

  .قتصادیةووسائل االتصال المساندة للتنمیة والتي تصمم لدعم ودفع قضیة التنمیة اال

 ةلمحددا ةلسئباأل مرهونایبقى  یموت،الخبر هو كل ما یولد ل"أن  ىإل رزاقي العاليویخلص عبد 
                                                             

 .24ص مرجع سابق،  ، ونشر األخبار انتقاء فيدراسة :الصحفي سوسیولوجیا الخبر :النبيعبد  إبراهیمعبد الفتاح  -) (1
شر والتوزیع ، العربي للن: القاهرة( 1الصحافة المصریة، قیم األخبار وتزییف الوعي، ط: السید بخیث محمد درویش  -)(2

 .26ص ) 1998
 .82صمرجع سابق،  ،المتوليأمال سعد   -)(3
 .83-82، ص المرجع نفسه  -)(4
 .37ص  )2000كتب، العالم  :القاهرة(4، الطبعة الصحفيفن الخبر  :اروق أبو زیدف - )6(

 .26مرجع سابق،ص رزاقي،ي العالعبد  - ) (6
 .52مرجع سابق، ص : حمدي حسن   - )(7
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عنصر في  أهمساق الباحث وراء نهذا التعریف یب،و )1("ناخبر ك يأ فيعنها  ةجابإلایجب  والتي مسبقا،
هوما للخبر بقدر ما قدم مناقشة ولم یقدم كل من حمدي حسن مف .وهو الحالیة اللیبرالیة األنظمةالخبر في 

ل وجهة نظر حمتعریف هو انعكاس للخبرات المتاحة وكذلك ی يأأن "ىیر  إذحول تعریفاته، ومفاهیمه، 
بعیدا عن  أوالمتباینة، تعریف خارج الثقافات البشریة  أليالمجتمع والثقافة السائدة، ومن ثم فال وجود 

صالح ن لیماس ما، أ)2("واقعي خرآو تجریدي  هاتجا ،الخبرفهوم الثقافیة، ورصد اتجاهین لتقدیم م تمؤثراال
الخبر في الصحافة العربیة لم یستطع التحرر من المفهوم أن  هيلمس حقیقة و  لكنهفلم یقدم تعریفا للخبر 

خضعت لفلسفات  إذ ،رأسماليغیر ى األخر  أوضاعهاتنظیم أن للخبر بالرغم من  الرأسماليالغربي 
یعقب عبد الستار جواد على الجهود التي انصبت على محاولة تعریف الخبر، دون و ،)3(سلطویة وشیوعیة

ذاتها، وقد  األخبارولیس  األخبارتكونت فیها  التي إلى األحداثاتجهت  أنهافیجد  ،یقدم تعریفا لهأن 
 تتحدث عن العملیة - رأیه حسب – أنها إالتعریف جامع شامل للخبر،إلى محاوالت عدیدة للوصول  جرت

 بعادهأوصفه بلغة محكمة موجزة تحدد  أو أكثر من تحدید تعریف للخبر، ووصف تغطیتها، اإلخباریة
  .)4(مفهومه  توضحو 

أما أمال سعد المتولي فبعد أن تعرضت بالنقد والتحلیل للعدید من التعریفات التي تقدم بها 
تعقد الخبر، كما رفضت الرأي إعالمیون وأكادیمیون وباحثون، خلصت إلى أن تعدد التعریفات ال یعكس 

القائل بأن المسألة لیست تقدیم تعریف، ولكن تعدد التعریفات یعني تعدد الزوایا التي یمكن منها النظر إلى 
الخبر أي المكونات والعناصر، وأن هناك زاویة لم یتطرق إلیها أحد وهي ما هو الدافع لدى اإلنسان 

 إحدى غموضلكشف  موضوعي استقصاءلخبر على أنه تعریف للمعرفة الخبر، وتتوصل إلى تقدیم 
لكن ، )5(نااإلنسع رغبة حب االستطالع لدى بشیبما  اآلنیةاللحظة  في) اإلنسانیة –الطبیعیة (الظواهر 
) الموضوعیة(لذكر، إذا ضمنت تعریفها أحد مواصفات الخبراالسابقة  عریفاتتبتعد كثیرًا عن الت الباحثة لم

فضال عن ، )أو الحالیة هیناآل(كما شمل التعریف أحد عناصر الخبر  ،الصحفيمل الع فيوأقرت بوجودها 
تفاء بمعرفة كالابعدم  –ن ااإلنسحب االستطالع لدى  یشبعبما  –التعریف  فيخر جزء آ شرحت أنها

وكل ما یتعلق بها، وفى رأینا أن هذا الجزء من التعریف قد ینطبق  مالبساتها ولكنالظاهرة أو الحدث 

                                                             
 .28مرجع سابق، ص : رزاقي د العاليعب - )   (1
  50- 44مرجع سابق،  ص : حمدي حسن -) (2
 83أمال سعد المتولي، مرجع سابق، ص   - )(3
 .44ص) 2001، ألوىدار مجد  :األردن( الثالثة عبد الستار جواد، فن كتابه األخبار، الطبعة  - )(4
 .86-85ص مرجع سابق،  ، المتوليأمال سعد  - ) (5
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  .أنواع صحفیة أخرى على

عالمهم بویعرف محمد العقاب الخبر  ما یدور حولهم من أحداث " أهم"ـعلى أنه  إخبار الناس وإ
 فينقل كل ما یحدث من أخبار ووقائع باإلمكان من أنه  لیس  انطالقا" أهم"ووقائع، ویركز الباحث على 

ما هو ف ،برختحدید مفهوم ال في ساسیاأن عنصر األهمیة یعد إ، ومن ثم فاإلعالمالعالم لجمهور وسائل 
، ویشیر محمد العقاب  للرأيغیر مهم  أو  والصحفيیبقى نسبیا،  "األهمیة"عنصر أن  إلىالعام لیس خبرًا

 یدة أور للج والتحریري السیاسيتحدد ما هو مهم وما هو غیر مهم تبعًا للخط  التي هيالصحیفة ككل 
ویقدم المؤلف تعریفا أخر للخبر  اإلعالمي،تتضمن دائرة االهتمام ف" حولهم رما یدو "، أما اإلعالملوسیلة 

 حدث أو أو لم یعرفها الجمهور بعد، حول قضیةبعد، أي  ولم تبث ولم تذع أنه كل معلومة لم تنشر"على 
  .)1("العام، والخبر أیضا هو كل معلومة جدیدة عن قضیة قدیمة الرأيواقعة تهم 

، منذ األمر رقم اإلعالممجال  في، الجزائريالرغم من أن التشریع ، أنه  بيرزاق العاليى عبد ر وی
الجزائر مازال  في اإلعالمن إلمهنة اإلعالمیة، فل، وضع ضوابط 1968سبتمبر  فيالصادر  68/525

ضرورة طالب الصحفیین ب الجزائريویالحظ أن التشریع  ،)2(معالجته لألخبار فيامتدادا للمدرسة الفرنسیة 
، وحث میثاق أخالقیات وقواعد المهنة الصحفیین والرأي اإلعالمبین  قریفالخبر والتعلیق، والتبین  قریفالت

  .)3(، على ضرورة الفصل بین الخبر والتعلیق2000أبریل  13 فيالجزائریین الصادر 

األخبار،  معنىة لنایبتالممن أن المفاهیم  الصرایرةفإننا تتفق مع ما توصل إلیه  األخیروفى 
تؤثر بشكل  ، والتيكل مجتمع من المجتمعات المختلفة تسود التيریة كالنظریة الف في االختالفمصدرها 

 .)4("المجتمع فيووظائفها  اإلعالمحكم وسائل ت التيفاعل على المعاییر 

 

 

 

 

  

                                                             
 .54-53ص  .)م 2004، دار هومة :الجزائر( والصحفیینللطلبة  عمليدلیل : الناجح الصحفي: عقابلمحمد  - ) (1
 9-8ص  مرجع سابق، ،رزاقيي العالعبد  -)(2
 .9، صالمرجع نفسه -)(3
 .255محمد نجیب الصرایرة، مرجع سابق،ص    - )(4
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III- المهني والوظیفي حسب االتجاه الصحفي الخبر مفهوم:   

 III– 1 -  نيالمه االتجاه فيالخبر الصحفي  ضوابط:  

المهني،  االتجاهوالضوابط التي تحكم الخبر الصحفي في  االتجاهاتیستدل من العنوان على   
فأغلبیة أنصاره من الممارسین الفعلیین للعمل الصحفي، هذا األخیر الذي تحكمه معاییر تختلف من فترة 

إلى أخرى بل إن االختالف والتباین یكون من صحیفة ألخرى، وذلك حسب معطیات وظروف كل زمن، 
ن كانت ال تخرج عن هنفس في ظل النظام ، فلكل صحیفة اتجاهاتها وانتماءاتها اإلیدیولوجیة والسیاسیة، وإ

نفس النظام العام للبالد، حیث تلعب سیاسة الصحیفة دورا في هذا االختالف والتباین انطالقا من أن 
حاولون إیجاد تعریف جامع للخبر، مما یصعب على الذین ی ،األخبار هي ما تقرره المؤسسة اإلخباریة

الوصول إلى ذلك، ألن العملیة تبقى نسبیة نظرا للعوامل المتحكمة في ذلك والتي تختلف بدورها من زمن 
فعادة ما یربط أصحاب هذا االتجاه تعریف   .الخ......آلخر، و من مجتمع آلخر، ومن نظام آلخر،
تفق على أنه  ُ نما هناك التقالید  لیس"الخبر بمعادالت حسابیة، إذ ی هناك تعریفات قاطعة لألخبار وإ

  .)1("والحاجات المتغیرة للسوق االستهالكیة

نتظر من وسائل اإلعالم    ُ ومن هنا تأتي مختلف التعریفات المعتمدة في هذا االتجاه تعبیرا عما ی
إیراد " بر،  ومن ثم یصبح الخ)2("الخبر" أن تحققه، فالصحف تُعنى قبل كل شيء ببیع سلعة تسمى 
، وبالتالي یمكننا القول بأن الصحف في )3("لحادث تنشره الجریدة اعتقادا منها بأن ذلك یعود علیها بالربح

یسود هذا االتجاه في المجتمعات اللیبرالیة التي تؤكد  . "رالخب" هذا االتجاه تتاجر في سلعة تسمى  ظل
حرة، إذ ینظر إلى هذه المؤسسات على أنها على حریة الصحافة وتفسح المجال للممارسة اإلعالمیة ال

  .مشاریع تجاریة تسعى إلى تحقیق الربح مثلها مثل باقي المؤسسات والمشاریع االقتصادیة األخرى

وانطالقا من االعتبارات التي بني علیها هذا االتجاه، یتم التعامل مع الخبر الصحفي من منظور   
براز المهارة المهنیة التي تتمثل مهني بحث حیث یقاس العمل الصحفي بمدى نجاح ه في زیادة التوزیع وإ

أساسا في تحقیق االعتبارات الفاعلة في سوق االستهالك كالسبق الصحفي والتركیز على بعض القیم التي 
                                                             

  .    34ص مرجع سابق،: كارولین دیانا لویس  -)1(
دار المعارف، : مصر( استقاء األنباء في صحافة الخبر، ترجمة ودیع فلسطین : س، ستانلى جونسونجولیان  هاری  -)2(

 .34ص .) م 1960
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -)3(
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تدفع القراء لقراءة محتوى الجرائد، كاإلثارة، الغرابة، الجنس، وغیرها من القیم التي یتوقع الصحفیون أنها 
  .توزیع الصحف أو ما تحققه من رواج للصحیفةستزید من 

یختفي أصحاب هذا االتجاه وراء اعتبارات عدیدة لتبریر هذا التوجه نحو هذا النوع من األخبار،   
منها أن الصحف تسعى لتقدیم ما یرغب الجمهور في معرفته، رغم أنه من الصعب معرفة ذلك، أو أن 

لقة لكل األخبار الصحفیة، أنه لیس هناك أهمیة عامة مطوسائل اإلعالم تنشر ما یهم الجمهور، رغم 
وقد انتقد هذا االتجاه، بدایة بوصفه یمثل الصحافة الصفراء أو ما اصطلح . لكن أهمیتها في الواقع نسبیةو 

على تسمیته بصحافة اإلثارة والفضائح، كما یكشف هذا االتجاه عن الطابع النفعي أو االنتهازي الذي 
 . ممارسة العمل الصحفيیحكم أنصاره في 

III - 2-  االتجاه الوظیفيضوابط الخبر الصحفي في:  

ینظر أنصار هذا االتجاه إلى الخبر من منظور الوظیفة االجتماعیة للخبر ومصالح الجمهور والمسؤولیة 
یظهر هذا االتجاه واضحا في المجتمعات االشتراكیة التي تنظر كما  .في العمل اإلعالمي بصفة عامة

الصحافة هي سالحنا اإلیدیولوجي " الصحافة باعتبارها أحد أجهزة الدولة على حد تعبیر خروشوف إلى 
كما یمكن أن یستدل ادئ التي رسمها الحزب أو الحكومة، وهذا ما یفرض علیها الدفاع على المب ،"الرئیس

نتقى على أساسها الخبر  على وجود هذه الخاصیة في التوجه االشتراكي من خالل تضمین المعاییر التي یُ
كما یتحمس لهذا االتجاه العدید من الباحثین في دول العالم الثالث حیث  ،"قیمة المسؤولیة االجتماعیة " 

عادة ما یتم التأكید على الوظیفة التنمویة لإلعالم وااللتزام بدعم عملیات التغییر والعمران ومساندة 
، )1("ا والمشكالت التي تعوق مسیرة التنمیة في المجتمعالخ في مواجهة القضای...إجراءات النخب الحاكمة

فالتنمیة تمثل قیمة إخباریة رئیسیة في العالم الثالث والخبر هو النمو والتنمیة، و الخبر هو أیضا السدود 
مسؤولیة " على هذا األساس یتم تعریف الخبر في هذه المجتمعات بأنه و . )2("والمباني الجدیدة والطرق 

من أن هذه القیمة اإلخباریة لها ثقلها في جمیع أنحاء العوالم الثالثة، إن الخبر المسؤول داخل على الرغم 
  .  )3("التركیبات الهشة في دول العالم الثالث یعد أمرا ضروریا ال غنى عنه

                                                             
  . 20دراسة في انتقاء و نشر األخبار، مرجع سابق، ص: سوسیولوجیا الخبر: عبد الفتاح إبراهیم عبد النبي  -)1( 
  .57مرجع سابق، ص: تو. ، واى الن جهستر.ألبرت ل   -)2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  -)3(
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جاء هذا االتجاه كرد فعل للمفهوم اللیبرالي للخبر الذي یخول للصحفي في ظل نظریة الحریة   
إن حریة النشر وفقا لهذه الرؤیة تقابلها مسؤولیة، ومن یتمتع بالحریة " نشر بال رقابة وال قیود، إمكانیة ال

ذا تحملت الصحف مسؤولیاتها وجعلتها أساس سیاستها في العمل  علیه التزامات معینة قبل المجتمع، وإ
ال فإن األمر یتطلب التدخل لتصحیح مساره ا وتوجهاتها للقیام فإنها تستحق الحریة الممنوحة لها، وإ

إن الحریة ال بد وأن تقابلها مسؤولیة، ، )1("بواجباتها األساسیة قبل األفراد  والمجتمع الذي تعمل فیه
وبالتالي فمن یتمتع بالحریة علیه التزامات معینة قبل المجتمع، لقد تغیر مفهوم الحریة بحیث أصبح 

  . یضمن توجیها نحو خدمة المجتمع

الوظیفي من انتقادات عدیدة وجهت له، بالرغم من أنه حاول تدارك الهفوات لم یسلم االتجاه   
ونقاط الخلل الموجودة في االتجاه المهني، والمتمثلة أساسا في السعي لترویج الخبر، مع وجود اختالفات 

نیة طفیفة بین االتجاهین، فبدل التركیز على الجانب المهني التي وضعت له الفلسفة اإلعالمیة معاییر مه
واالهتداء  تباعهاإتحكم العمل الصحفي وتضبطه، وتحدد األسس العریضة التي ینبغي على اإلعالمیین 

بها، باإلضافة إلى التركیز على بعض القیم اإلخباریة التي تتصدرها اإلثارة في االتجاه األول، فإنه یمكن 
عامة في ترویج الخبر لدى عوضا على ذلك الضرب على وتیرة االهتمامات واالحتیاجات والمصالح ال

نتظر منها في عملیة  ُ األفراد دون االهتمام بنوع ومستوى المضامین الخبریة ذاتها، ومدى مطابقتها لما ی
البناء والتنمیة باإلضـافة إلى ذلك، فإذا كانت القـیم الخـبریة التي تُنتقـى وتُفضـل على أسـاسـها األخبار في 

سبیة، فإن األمر ال یختلف بالنسبة للمعاییر التي یرتكز علیها أصحاب المجتمعات اللیبرالیة تتسم بالن
  .االتجاه الثاني، كاألهمیة، الفائدة، والمصلحة العامة

ویرى عبد النبي عبد الفتاح في كتابه سوسیولوجیا الخبر الصحفي، أنه في الوقت الذي نجد فیه     
شدید علیه، فإننا نجد تعریفات أنصار االتجاه وضوح منطق وأهداف أنصار االتجاه األول، رغم التحفظ ال

الثاني، وما تقوم علیه من مبادئ ومفاهیم تتسم بالعمومیة والغموض الشدید، إلى الحد الذي یترتب علیه 
  .)2(صعوبة تطبیق هذه التعریفات في الممارسة العملیة

لتحدید  ةالموضوعهناك اختالفات واضحة في التعریفات أن من المفاهیم السابقة الذكر، نجد   
لعدم وضوح الرؤیة بالنسبة لهذه الدول ما أفرز خلیطا من  في دول العالم الثالث، ویرجع ذلك ماهیة الخبر

                                                             
  .21-20دراسة في انتقاء و نشر األخبار، مرجع سابق، ص: سوسیولوجیا الخبر: عبد الفتاح إبراهیم عبد النبي -) 1(
  .22، صالمرجع تفسه-)2(
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مفهوم الخبر في المجتمعات المتقدمة أو بمفهومه في النظم اإلعالمیة، بحیث ال یمكن أن یؤخذ ب
  . وخصوصیة هذه المجتمعات عةالمجتمعات االشتراكیة كنموذج في البلدان النامیة نظرا لطبی

كل  تسود التيریة كالنظریة الف في االختالفاألخبار، مصدرها  معنىة لنایبتالمن المفاهیم إ
 اإلعالمحكم وسائل ت التيتؤثر بشكل فاعل على المعاییر  ، والتيمجتمع من المجتمعات المختلفة

ا في مختلف األنظمة اإلعالمیة لترشیح األخبار بما فیها القیم الخبریة التي یتم تبنیه المجتمع فيووظائفها 
  .الموالي الجزءللنشر أو حجبها ودفنها، هذا ما سیتم تناوله في 
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IV- القیم الخبریة وعناصرها في مختلف األنظمة اإلعالمیة.  
، انطالقا من العربیةالقیم الخبریة من خالل استعراض مفهومها في الدراسات األجنبیة و یتناول هذا الجزء 

  :اآلتیةالعناصر 

استعراض بعض المفاهیم والمعاني لمفهوم القیمة انطالقا من وجهات نظر مختلفة، مع طرح بعض  -1
اإلسهامات التي صبت في الموضوع، باإلضافة إلى عرض تصنیفات القیم وذلك تمهیدا لدراسة القیم 

  .الخبریة

في العدید من الدراسات األجنبیة والعربیة رغم أن هذا عرض مفهوم القیمة الخبریة كما وردت  -2
الموضوع ما زال مطروحا للنقاش، فضال عن التطرق إلى االختالفات الموجودة بین الباحثین في تعریف 

  .القیم الخبریة ومن ثم اختالف المقیاس الذي یتم على أساسه عملیة المفاضلة بین األخبار

خبریة نظرا ألهمیتها في تحقیق ما یسمى بالجدارة اإلخباریة، فضال التطرق إلى مداخل دراسة القیم ال -1
  .   عن عرض خصائص القیم الخبریة

IV - 1- تعریف القیم:  
: وتعني القیمة في معجم القرآن الكریم، )1("ثمن الشيء بالتقویم" تعني القیمة في اللغة العربیة 

وس علم االجتماع أن مفهوم القیم لم ینتشر في ویشیر قام .)2(الطریق الثابت المستقیم الذي ال عوج فیه
ا إذ یعد كل من توماس وزنانیكي أول من استخدما هذا المفهوم في كتابهما  العلوم االجتماعیة إال حدیًث

، حیث عرف القیمة االجتماعیة بأنها تعني أي معنى ینطوي على "الفالح البولندي في أوروبا وأمریكا"
جتماعیة معینة، كما أن لها معنى محدًدا حیث تصبح في ضوئه موضوًعا مضمون واقعي وتقبله جماعة ا

ا، أو نشاًطا خاًصا   . )3(معینً

                                                             
 .3783ص ) ت، ن.دار المعارف، د: القاهرة( 5لسان العرب، ج: ابن منظور -)1(
 .452ص ) 1990الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة( 1، ط1مجمع اللغة العربیة، معجم ألفاظ القرآن الكریم، ج -)2(
 .505ص ) 1979الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة( قاموس علم االجتماع: محمد عاطف غیث  -)3(
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فالقیمة هي )" C.Klukholn(ومن بین التعریفات الهامة للمصطلح أیضًا تعریف كالكهون 
ر تصور، واضح أو مضمر، یمیز الفرد أو الجماعة ویحدد ما هو مرغوب فیه بحیث یسمح لنا باالختیا

  .)1("من األسالیب المتغیرة للسلوك، والوسائل، واألهداف الخاصة بالفعل

أي شيء مرغوب من الفرد أو على أنها المرغوب فیه، بمعنى "ویعرف محمد أحمد بیومي القیمة 
اوموضوع الرغبة ق. ة االجتماعیةالجماع أو عالقة اجتماعیة أو أفكار أو بصفة  د یكون موضوًعا مادیً

أن القیم تختلف من مجتمع آلخر، " ویرى عبد العالي رزاقي،  .)2(یتطلبه ویرغبه المجتمععامة أي شيء 
ا بین القیم المتغیرة والثابتة  اوأنها تتعدد  تعریفاته داخل المجتمع الواحد، ولكل شعب قیمه، ولكن هناك فرقً

قف إیجابي أو سلبي إزاء في المجتمع، فالقیم المتغیرة هو إجماع فئة أو شریحة أو مجموعة على اتخاذ مو 
داخل أي مجتمع، والقیم  دسترتها فكرة أو قضیة في ظرف معین، أما القیم الثابتة فهي القیم التي یتم

ا، وهي تنتشر في  المتغیرة التي یتم اإلجماع حولها قد تصبح من ثوابت المجتمع، إذا صارت عرفًا أو قانونً
  .)3("جمیع مجاالت الحیاة، ویتفاوت التعامل معها

من أكثر المفاهیم المستخدمة في العلوم االجتماعیة  اویعد مفهوم القیمة على شیوع استخدامه واحد
ثارة للخالف على اإلطالق إذ یختلط هذا المفهوم بعدد كبیر من المفاهیم األخرى المشابهة،  غموًضا وإ

  .)4(كاالتجاه، والمعتقد، والمعیار، والدافع، والرغبة

ي ضبط وتحدید مفهوم القیمة إلى التعریفات المختلفة التي تطرقت وتناولت ویرجع عدم التحكم ف
الموضوع والتي حاولت تقدیم تعریف لهذا المفهوم، وذلك انطالقا من وجهات نظر مختلفة، فإن كل هذه 

ذاتها نتیجة استخداماتها ) القیمة(دفعت ببعض الباحثین إلى التشكیك في كلمة "األسباب والمعطیات 
مثل مصطلح ) Value(ینة والمتناقضة والدعوى إلى استخدام مصطلح جدید بدیًال للكلمة اإلنجلیزیة المتبا

  . )5(االتجاهات المشتركة

                                                             
 .506 – 505المرجع نفسه، ص  -)1(
 .146ص .) ن.ت.دار المعرفة الجامعیة د: مصر( علم اجتماع القیم: بیوميمحمد احمد  -)2(
 .107مرجع سابق، ص : عبد العالي رزاقي -)3(
جامعـة ( ، رسـالة دكتـوراه غیـر منشـورة دور الصـحافة فـي تغییـر القـیم االجتماعیـةعبد الفتاح إبـراهیم محمـود عبـد النبـي،  -)4(

 .19ص ) 1987عالم، كلیة اإل:  القاهرة
 .19، مرجع سابق، ص دور الصحافة في تغییر القیم االجتماعیةعبد الفتاح إبراهیم محمود عبد النبي،  -)5(
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وقد ذهب فریق آخر في تحدید مفهوم القیمة بالعودة إلى اإلطار الدیني الذي یحكمه، ومن ثم 
اییر الثابتة للسلوك اإلنساني التفضیلي نسق من المع" جاء تحدید القیمة في المفهوم اإلسالمي على أنها 

تتجسد في ممارسات سلوكیة  لفظیة أو حركیة، مباشرة أو غیر مباشرة، صریحة أو ضمنیة، تهدف إلى 
  .)1(تحقیق أمر مرغوب فیه، وتنقل عبر األجیال عن طریق أجهزة التنشئة االجتماعیة

مكن أن نكون فكرة عن مفهوم یشمل هذا التعریف بعض المصطلحات الدالة التي من خاللها ی
قصد بالمعاییر ما یقبله أفراد المجتمع من قواعد وعادات واتجاهات، وتعتبر هذه المعاییر  القیم، حیث یُ
بمثابة أطر أو محددات للفرد، وقد أشار صابر سلیمان عسران إلى اعتبار القیم نسق من المعاییر الثابتة، 

نعني به االنتقاء من بدائل كثیرة لدى الفرد في مختلف المواقف كما أنها نوع من السلوك التفضیلي الذي 
أي أنها تطبق على أرض الواقع لتحقیق أمر  ،االجتماعیة التي تواجهه والتي تتجسد في ممارسات سلوكیة

مرغوب فیه ال مرغوب عنه، ورغم أن كل الفلسفات تتفق في كون القیم عبارة عن معاییر توجه سلوك 
السید ، إال أن )2(فإن هذه المعاییر قد یكون للفرد فیها حریة االختیار وقد ال یكون لهالفرد والمجتمع، 

ن كان هذا  بخیث یرى أنه لیس هناك اتفاقًا على مدلول محدد لتعریف القیم، فهي متعددة ومتباینة، وإ
  .)3(التباین یفید في بیان الوضعیة الحقیقیة للقیم ویكشف عن تعدد أبعادها

لقیم من مجتمع آلخر، وما یضعه مجتمع في قائمة أولویاته، قد ال یراه كذلك یتفاوت نسق ا
ن كان ذلك ال ینفي وجود بعض القیم العامة المشتركة بین المجتمعات المختلفة، وفي  مجتمع آخر، وإ

أن القیم تنتظم في بناء هرمي، بمعنى أن القیم لیست ذات درجة واحدة من "كما ، داخل المجتمع الواحد
همیة، ولكن هناك قیمًا تحتل مركز الصدارة ولها األولویة، ثم تلیها قیمًا أخرى، وهكذا، باإلضافة إلى األ

یجابیاتها یجب أن یتم من خالل الحكم على أهدافها، أي أنه یجب التركیز  أن الحكم على سلبیة القیم وإ
  .)4(مة ذاتهافي دراسة القیم على أهدافها وغایاتها، بدًال من التركیز على لفظ القی

                                                             
ــــة لعینــــةمن صــــابر ســــلیمان عســــران،  -)1( القــــیم اإلســــالمیة التــــي یتضــــمنها المسلســــل العربــــي فــــي التلفزیــــون، دراســــة تحلیلی

 .23ص ) 1987كلیة اإلعالم، : جامعة القاهرة( منشورة  ، رسالة ماجستیر غیرالمسلسالت المذاعة على القناة األولى
  .61ص) 2003دار فرحة للنشر واإلعالم، : مصر( القیم الغائبة في اإلعالم : كشیك منى - )2(

فــي  دراســة تطبیقیــة: ، قــیم األخبــار فــي الصــحافة المصــریة فــي إطــار السیاســات التنمویــةالســید بخیــث محمــد درویــش -)3(
 .69، مرجع سابق، ص 1990-1987لحزبیة خالل الصحافة القومیة و ا

فــي  دراســة تطبیقیــة: ، قــیم األخبــار فــي الصــحافة المصــریة فــي إطــار السیاســات التنمویــةالســید بخیــث محمــد درویــش.-)4(
 .69، مرجع سابق، ص 1990-1987الصحافة القومیة و الحزبیة خالل 
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ومهما كانت طبیعة التناقض والغموض الذي یحیط بمفهوم القیمة، وتعدد األسباب والمسببات 
وراء هذا التناقض والخالف بین الباحثین في تحدید مدلولها، فقد حدد عبد النبي عبد الفتاح انطالقا من 

  : )1( ل لفظ القیمةواقع التعریفات المقدمة في هذا الشأن، بعض المؤشرات العامة حول مدلو 

  .أن القیم تعمل على توجیه السلوك اإلنساني - 1

  .أن ما یرغب فیه الفرد أو الجماعة هو حجر الزاویة في تحدید مدلول القیمة - 2

القیم تنطوي على سمة االنتقائیة واالختیار، بمعنى أنها حكم یوجه األفراد في اختیار البدائل  - 3
  .في مجاالت الحیاة المختلفة

القیم یتم التعبیر عنها صراحة بالكالم أو الكتابة، كما قد تكون ضمنیة ال تفصح عن نفسها  - 4
  .بطریق مباشر، و لكن قد تستشف من السلوك أحیانا

القیم دینامیكیة بمعنى إمكانیة تغیرها إذا ما تولدت صورة من صور التفاعل بین المرء  - 5
ان من شأنها أن تضع الفرد في مركز جدید من حیز بمحدداته الشخصیة وبعض المثیرات الخارجیة، ك

  .القیم

. أن القیم تتسم بالثبات النسبي أي المحافظة، إن القیم الرئیسیة من موجهات السلوك الكبرى -6
فلو لم تكن تتصف بالثبات، ولو كانت تتغیر من حین لحین، الختلطت على الناس معاني الخیر والشر، 

  .)2(ما ینافیه والحالل والحرام، والواجب و 

IV- 2- تصنیف القیم:  

تنطوي عملیة تصنیف القیم على صعوبات كثیرة ترجع إلى تعدد التعریفات التي صاغها الباحثون 
حول مفهوم القیم، ومن ثم تعددت طرق التصنیف ونماذجه، واختلفت المبادئ التي تنهض علیها 

المحتوى كالقیم الجمالیة واالقتصادیة والسیاسیة بعد : )3(التصنیفات والزوایا التي تتم من خاللها، ومنها
                                                             

 .27-26، مرجع سابق، ص في تغییر القیم االجتماعیةدور الصحافة عبد الفتاح إبراهیم محمود عبد النبي،   -)1(

مطبعة االستقالل : مصر( واالجتماعیة  روبولوجیةثالقیم االجتماعیة ، مدخال للدراسات األن:  الزلباني محمد محمد -)2(
 .26ص ) 1973الكبرى، 

  ،100 – 73ص .) ن.ت.ر، ددار الكتاب للطباعة والنش: مصر( القیم والعادات االجتماعیة : أنظر فوزیة دیاب - )3(
، صابر سلیمان 46-44، مرجع سابق، ص االجتماعیة القیم، دور الصحافة المصریة في تغییر عبد الفتاح عبد النبي

، محمد عبد البدیع 42-37، مرجع سابق ، ص القیم اإلسالمیة التي یتضمنها المسلسل العربي بالتلفزیون المصريعسران، 
- 89ص .) م 2009العربي للنشر والتوزیع، : القاهرة( ئیة على القیم األسریة، الطبعة األولىأثر القنوات الفضا: السعید
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عد الشدة كالقیم الملزمة والتفضیلیة .. واالجتماعیة  ُ عد المقصد كقیم وسائلیة وهدفیة أو غائیة، وب ُ الخ، وب
عد العمومیة كالقیم المنتشرة في المجتمع والقیم الخاصة بفئات اجتماعیة أو مهنیة معینة أو  ُ والمثالیة، وب

عد الوضوح حیث تصنف القیم في هذه الحالة إلى قیم ظاهرة أو صریحة یعبر عنها عامة أو خ ُ اصة، وب
بالكالم، وأخرى ضمنیة یمكن استخالصها، ویستدل على وجودها بالسلوك واالختبارات وتحلیل المضمون، 

عد الدوام حیث تصنف إلى قیم عابرة  ُ ا نسبیا، كما أن هناك من ) روحیة(وقیم دائمة ) مادیة(وب یقسمها طبقً
یدیولوجیة وسیاسیة وعائلیة وتعلیمیة وتربویة ودینیة   . للنظم االجتماعیة إلى قیم بیئیة وإ

یستدل من خالل ما تقدم تعدد المفاهیم والتعریفات المستخدمة لبیان معنى القیم، حیث تم تناول 
ه من الطبیعي أن یرتبط ولعل هذا المفهوم من طرف العدید من الباحثین في مختلف العلوم االجتماعیة،

علم االتصال بنتائج تلك الدراسات وغیرها عند دراسة محتوى االتصال عامة والقیم الخبریة المختلفة 
دا عن قیم المجتمع، وال یمكن فهم القیم الخبریة لصحیفة  خاصة، إذ أنه ال یمكن دراسة القیم الخبریة بعیً

        .   واالجتماعیة لها وللمجتمع الذي تصدر فیهما إال في إطار األوضاع السیاسیة واالقتصادیة 

IV -3-  القیم الخبریةمفهوم:  
تبین لنا بعد استعراض بعض المفاهیم والمعاني لمفهوم القیمة في المحور السابق اهتمام مختلف 

یمة یجد العلوم االجتماعیة بمفهوم القیمة، ابتداء من علم االقتصاد، السیاسیة، واالجتماع، بل إن مفهوم الق
ا وأهمیة له خاصة في الدین، الفن والفلسفة وقد تأثرت الدراسات في علم االتصال بالنتائج المحققة . مكانً

  . في باقي العلوم عند دراسة محتوى االتصال عامة والقیمة الخبریة لوسائل االتصال المختلفة خاصة

لدراسات األجنبیة والعربیة، مع نحاول أن نستعرض مفهوم القیم الخبریة كما وردت في العدید من ا
ا عن قیم المجتمع اإلشارة إلى أنه یتعذر فهم أو تحدید القیم الخبریة لوسیلة إعالمیة، أو لصحیفة ما بعیدً 

باإلضافة إلى أن القیم الخبریة تتباین من صحفي إلى آخر، ومن صحیفة ألخرى، ومن  الذي تصدر فیه،
لقیم الخبریة التي تحكمت في صیاغة المادة الخبریة في عهد مجتمع آلخر، ومن فترة زمنیة ألخرى، فا

ن كان ذلك على مستوى  الحزب الواحد تختلف وتتباین عن القیم الخبریة في عهد التعددیة اإلعالمیة وإ
ترتیب هذه القیم من حیث األهمیة فقط، هذا بالرغم من وجود قیم مشتركة وعامة، یتفق علیها المجتمع 

ا في االختیار واالنتقاء والنشر الصحفي والتي تمثل ا مرجعیً   .إطارً

                                                                                                                                                                                              
( فلسفة الخبر الصحفي، دراسة لمفهوم القیم الخبریة في الصحافة العراقیة، الطبعة األولى: ،  هاشم حسن تمیمي101

 . 163مرجع سابق، ص : بیومي ،   محمد احمد54ص .) م 2008دار ورد األردنیة للنشر والتوزیع، : األردن
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یحسم فیه األمر بعد، ألنه موضع خالف بین  للنقاش ولمإن موضوع القیم الخبریة مازال مطروًحا 
الباحثین، بسبب االختالف والتباین بین المجتمعات والمؤسسات ومختلف القطاعات في عالقاتها مع 

ل یتعامل ویترجم المادة اإلعالمیة في إطار ثقافته الخاصة، فعلى وسائل اإلعالم، إذ أن القائم باالتصا
أكبر قصة جریمة في الصحافة البریطانیة في . م 1997سبیل المثال، شكلت حادثة وفاة األمیرة دیانا في 

تلك الفترة، بینما لم ینشر الخبر في أحد الصحف الرئیسیة في الفیتنام إال بعد مرور أسبوعین عن 
فإن وسائل اإلعالم بمختلف اتجاهاتها وانتماءاتها  ومن ثم ،)1("امرأة جمیلة تموت" عنوان الحادث، تحت
قیم على أخرى، من خالل وضع بعضها في الصدارة ومن ثم خلق االهتمام بها والتركیز  تساهم في إبراز

م بها، أو علیها من خالل تكثیف النشر حولها، في حین أن قیم أخرى تغیب وتتقهقر بسبب عدم االهتما
أنها ال تشكل أهمیة مقارنة مع القیم التي یتم التركیز علیها، ومن هذا المنطلق فإن وسائل اإلعالم تساهم 

بناء  ترتیبه لألحداث أو ما یطلق علیه دور وسائل اإلعالم في بشكل كبیر في تحدید اتجاه الجمهور، وفي
یحیط  الفضول لدى الجمهور المتلقي في معرفة ماأجندة األحداث، إذ أن المواد الخبریة، تقوم على إشباع 

بهم من أحداث وتطوراتها وهذا یساعدهم على تكوین وجهات نظر تجاه هذه األحداث واتخاذ مواقف 
  .)2(تجاهها

مفتاح صغیر لحل سؤال لماذا تعتبر قصة "لقد تعددت التعریفات الخاصة بالقیم الخبریة منها أنها 
أنها المقیاس الذي یتم على أساسه عملیة المفاضلة بین خبر وآخر عند "أو  )3("ما جدیرة باإلخبار عنها

النشر، أو أنها المقیاس الذي یتم على أساسه تحدید أهمیة األنباء وطریقة بناء المادة اإلخباریة وذلك على 
ا إلى الوسیلة اإلعالمی ة، أو هي تلك ضوء محدودیة الموارد والوقت والمساحة وغزارة األخبار المتدفقة یومیً

  .)4(العناصر التي إذا توافرت في أحد األخبار زادت فرصته في النشر

ویشیر هاشم حسن التمیمي قبل تقدیم مفهومه الخاص للقیم الخبریة أن الدراسات التي اهتمت بهذا 
ا) القائم باالتصال(المجال، ركزت إما على الحدث أو الخبر أوًال وعالقة ذلك بالمرسل  ما المبلغ ثانیً ، وإ

 –، لینتهي إلى اعتبار القیم الخبریة من الناحیة الذاتیة اإلطار اإلدراكي والداللي )المتلقي(على الجمهور 
ا على إدراك " فرًدا أو مجموعة أفراد أو مؤسسة" الذي یجعل القائم باالتصال  –الصریح أو الضمني  قادرً

                                                             
(1   -) Graham Meikle: Interpreting News(London: Palgrave Macmillan,  2009) p. 25. 

 .97ص .) م 1993مكتبة الشباب، : القاهرة (1إنتاج البرامج للرادیو والتلفزیون، ط :سوزان القلیني، هبه السمري-)2(
(3)- John Hartley,Understanding news (  London and New York; Methuen, 1982) p. 82.  
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لوقائع أو المعلومات وله القدرة على صیاغتها وانتقاء القیم الخبریة األكثر أهمیة بین عدد كبیر من ا
نشاء عناصرها في ترتیب إخباري خاص، ومنحها فرص الظهور عبر إحدى وسائل اإلعالم  وتشكیل وإ

والقیمة من الناحیة الموضوعیة . بدرجات من البروز تستمد من طبیعة الوسائل وظرفها الخاص والعام
ل منها األخبار وتتمیز بتمیزها وتغیب بغیاب أبرزها، ویجد تعني مجموعة المكونات الجوهریة التي تتشك

فیها حراس البوابات والجمهور أنها مثیرة لالهتمام، وتستحق التفضیل واإلبراز في وسائل اإلعالم في زمان 
ویرى أن القیمة في هذا التعریف ثالثة مستویات فهي بالنسبة للقائم باالتصال تعني . )1( ومكان معینین

یستدل به على األخبار، وللخبر هي الخصائص  أو المكونات التي  أو المعیار الذهني الذيالمقیاس 
تتوفر فیه وتؤهله لالنتقاء والظهور في وسائل اإلعالم، والجمهور یجد في القیمة اإلطار اإلدراكي الذي 

  .)2(یساعده على تفسیر وفهم األخبار

أنها مجموعة المعاییر المادیة والذهنیة التي سیتم على كما یعرف نصر الدین العیاضي القیم الخبریة على 
أساسها تحویل الحدث إلى خبر صحفي، فهي الصفات التركیبیة المرتبطة بالتفاعل بین الحدث والجمهور، 

طالع والمعرفة لالوهي تكشف على جوهر الحدث وعن استخدامه االجتماعي أي تحویله إلى موضوع 
  .)4("تلك العناصر التي تحدد أسبقیة النشر لخبر ما"لسید بالقیمة الخبریة ، ویعني سعید محمد ا)3(والفهم

هي خصائص، أو صفات، أو عناصر، أو " والقیم في أبسط تعریفاتها حسب عبد العالي رزاقي، 
أو سمات، تحدد موقع الخبر في  مقاییس، أو أسس، أو مبادئ، أو مواصفات، أو معاییر، أو مفاهیم،

، أو على أنها مجموعة المعاییر المادیة والذهنیة التي )5("ومكانته في نشرات األخبار المؤسسة اإلعالمیة
التي تستخدم في الحكم على ) القیم(تلك " على أساسها یتم تحویل الحدث إلى خبر صحفي، أو هي 

صالحیة األخبار للنشر بواسطة حراس البوابات، كما یتم استخدامها في الحكم على صالحیة تفاصیل 
  .)6("عینة في الخبرم

                                                             
 .66ص  مرجع سابق،: فلسفة الخبر الصحفي: هاشم حسن التمیمي-)1(
 67المرجع نفسه، ص -)2(

.) م 1994المؤسســة الجزائریــة للطباعــة،  : الجزائــر( مبــادئ أساسـیة فــي ثقافــة الخبــر الصـحفي: نصـر الــدین العیاضــي -)3(
 .27ص 

التشـابه اإلخبــاري وأثـره فـي بنـاء اإلجمـاع االجتمــاعي، مجلـة الدراسـات اإلعالمیـة للسـكان والتنمیــة سـعید محمـد السـید،  -)4(
 .9ص ) 1988 -25العدد  -المركز العربي للدراسات اإلعالمیة: القاهرة( تعمیر وال

 108عبد العالي رزاقي،  مرجع سابق، ص -)5(

 .69مرجع سابق، ،ص  :سلیمان صالح-)6(
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أي ذلك القیاس الذي یتقرر " ویطلق البعض على القیم الخبریة مصطلح الجدارة اإلخباریة 
، وال یوجد )1(بموجبه ما یختار وما یهمل من سجل األحداث الیومیة الحافل الذي یصل إلى المحررین

لى أن القیم اإلخباریة، سواء ، باإلضافة إ)2(اتفاق عام حول عدد عناصر الخبر وال ماهیة هذه العناصر
زاد عددها أو نقص، ما هي إال افتراضات حْدسیة یعتمدها الصحفیون في اختیار ما یعتقدونه یجذب 

   .)3(اهتمام الجمهور

ن الخالف في تحدید القیم الخبریة یرجع لعوامل أیدیولوجیة ألن نظرة الكتاب اللیبرالیین تختلف إ
، كذلك یختلف األمر بین الكتاب الذین ینتمون إلى الدول المتقدمة بین )4( عن نظرة الكتاب االشتراكیین

فقد أشارت اللجنة الدولیة لبحث مشكالت االتصال، أن األنباء التي تنشر تعكس . أقرانهم في الدول النامیة
  .)5(واقع وقیم المجتمع الذي تنشر فیه ولیس واقع المجتمع الذي صدرت عنه

بث أحداث أو أخبار دون أخرى، وكذلك اختیار أو انتقاء جوانب  إن عملیة نشر أو إذاعة أو
غفال أخرى عن كل حدث أو خبر یتم وفق نظام القیم الذي یعتنقه الصحفیون والذي یتوافق مع  لحقائق وإ
نظام القیم السائد في مجتمعهم، فلكل مجتمع قیمه التي تختلف وتتباین مع قیم المجتمعات األخرى ولهذا 

قیم السائد في مجتمع ما سیؤثر بالضرورة على تصورات القائمین باإلعالم في هذه فإن نظام ال
باإلضافة إلى المؤثرات المجتمعیة التي یقرها البناء االجتماعي والسیاسي، فالقیم اإلخباریة "المجتمعات، 

میة تتكون بفعل عوامل عدة منها عالقات النظام السیاسي بالدول األخرى، توجهات الوسیلة اإلعال
وأهدافها، تطور تقنیات وآلیات االتصال والتبادل اإلعالمي وبعضها یتشكل بفعل طبیعة األحداث 

فضًال عن دور ضغوط  ،واألخبار التي تفرض نفسها لتوافر عناصر كاألهمیة أو النخبة أو الضخامة
ا فیهاالمهنة أو المؤسسة والقوى الفاعلة داخلها، وعالقات العمل التي یكون القائم باالت   .)6("صال طرفً

                                                             
 .126ص ) ن.ت.مؤسسة بدران وشركاءه، د: لبنان( مدخل إلى الصحافة ، ترجمة وراجي صهیون: فریزر بوند. ف -)1(

 .61فن الخبر الصحفي، الطبعة الثالثة، مرجع سابق، ص  :ق أبو زیدفارو  -)2(

 .55مرجع سابق، ص  :عبد الستار جواد-)3(

دار : القاهرة(فن التحریر الصحفي للوسائل المطبوعة واإللكترونیة، الطبعة األولى : عبد المجید، محمود علم الدینلیلي  -)4(
  .119ص .) م 2008السحاب للنشر والتوزیع، 

تطبیقیة في  دراسة ،، قیم األخبار في الصحافة المصریة في إطار السیاسات التنمویة السید بخیث محمد درویش  -)5(
  .33ص ،1990-1987الصحافة القومیة و الحزبیة خالل 
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یعد موضوع القیم اإلخباریة خالصة لنتائج عمل أطراف عدة، فهو إفراز لسیاسة نظام، وقیم "إذن 
ا ا، ویعد محاولة لتقریب  مجتمع، ونشاط مؤسسات، ومؤهالت أفراد، كما أنه موضوع مطروح عالمیً ومحلیً

  .)1(" لمجتمعیة، واهتمامات املالفجوة بین العلم األكادیمي والممارسة الع

تشیر بعض التعریفات إلى ضرورة التفرقة بین القیم الخبریة أو كما یسمیها بعض الباحثین 
 عناصر الخبر وبین صفات الخبر كالصدق والدقة والموضوعیة والحالیة التي تعد من المسؤولیات التي

 نها في الخبر یعدأن یتحلى بها المحرر أو الصحفي عند كتابة مادته الخبریة، ألن عدم تضمی یجب
ا لهذه المسؤولیة تجاه القارئ أو متلقي الرسالة اإلعالمیة،  ا من صفات الخبر ال تعدكما أن "إهدارً  معیارً

نما هي شروط أخالقیة ومهنیة ینبغي أن تلتزم بها وسائل اإلعالم في نشر األخبار ، )2("معاییر النشر وإ
مكن حصرها تاریخیًا من خالل مالحظة األخبار التي هي خصائص أ"أما القیم الخبریة أو عناصر الخبر 

تنشرها الصحف والتي تذیعها محطات الرادیو والتلفزیون، وال یوجد اتفاق عام حول عدد عناصر الخبر وال 
  .)3("ماهیة هذه العناصر

لهذا تعددت تصنیفات الكتاب والباحثین لمنظومة القیم الخبریة، حیث قام بعضهم بتصنیفها وفقًا 
، بینما صنفها البعض األخر وفقًا للعوالم، كذلك صنفها بعض الباحثین )4(ل الشمال مقابل دول الجنوبلدو 

ا لألنظمة السیاسیة واألیدیولوجیة  ، وصنفها البعض األخر بما یزیل )لیبرالي، اشتراكي، أنظمة مختلطة(وفقً
ا مشترًكا بین ك ،الحواجز بین األنظمة ل األنظمة مع وجود تباینات طبیعیة بحیث یجعل القیم الخبریة قسمً

بتصنیف القیم الخبریة وفقًا لألنظمة السیاسیة السائدة في العالم وهي  نقومداخل كل مجتمع، وسوف 
 .تعكس العالقة التالزمیة بین الممارسة اإلعالمیة بكافة أشكالها والنظام السیاسي السائد

IV-4 - مداخل دراسة القیم:  

أنها مجموعة العناصر أو المعاییر التي یجب توافرها كلها أو بعضها تعرف القیم الخبریة على 
فالمحرر الذي یجلب الخبر أو یتلقاه من مصادره المختلفة یقوم  .في الحدث لكي یرقى إلى مستوى الخبر

بأول عملیة تقییم یتعرض لها الخبر حیث یزداد اهتمامه بهذا الخبر أو یقل، وبالتالي یبحث عن مزید من 
                                                             

 .8، ص المرجع نفسه -)1(

 2003دار الكتـاب الجـامعي، : اإلمارات العربیـة المتحـدة( 1الخبر الصحفي، الطبعة : سناء عبد الرحمن: حسن نصر -)2(
 .69ص .) م

 .61بق، ص فن الخبر الصحفي، الطبعة الثالثة، مرجع سا: فاروق أبو زید -)3(
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وعندما یقوم بصیاغة وقائع الخبر فإنه قد یهمل أحدها في حین یهتم . صیل والحقائق أو یهملهاالتفا
بأخرى، وقد یبرز عناصر معینة ویضعها في صدر الخبر ویهمل عناصر أخرى فال یذكرها أو یضعها 

اد أخبار كثیرة وقد تنتهي إلى استبعلیأتي دور رئیس القسم، فتبدأ عملیة التقییم من جدید . في نهایة الخبر
عاد تقییم كل خبر على حده، وتتكرر عملیة التقییم من جدید یثم . و تقدیم أخبار بذاتها على أخبار أخرى

یجب  ، و في مرحلة ثالثة، یأتي دور رئیس التحریر أو نائبه لتقریر ما)1(عندما یعاد صیاغة تلك األخبار 
ُستبعد، و ما نشر أو ی ُ األولى أو األخیرة، وما یوضع في الصفحات یستحق النشر في الصفحة  أن ی

سكرتیر التحریر في اختیار المحددات الفنیة المتمثلة في مكان نشر الخبر  ننسى دور الداخلیة، دون أن
وال تتوقف أهمیة القیم الخبریة في توجیه عملیة جلب  .والصورة المرافقة له إلى نوع البنط وعناصر اإلبراز

لكن في قیاس أهمیة هذه األخبار والمفاضلة بینها في النشر، أو في تحدید وتلقي الصحفیین لألخبار و 
  .           )2(طبیعة هذه األخبار وتوجهاتها العامة 

ونظرا ألهمیة العناصر أو القیم اإلخباریة في ترشیح األحداث لكي تصبح أخبارا، ومن ثم تحقیق   
باحثون إلى دراستها  والكشف عنها، وبیان وتوضیح الجدارة اإلخباریة بالنسبة لألخبار الصحفیة، سعى ال

عناصرها، ورصد تأثیراتها في بناء المادة اإلعالمیة، حیث تشعبت المداخل التي اهتمت بدراسة القیم 
  . اإلخباریة

o المدخل النفسي:  
یهدف هذا المدخل إلى الكشف عن القیم الخبریة من خالل البحث عن كل ما من شأنه استهواء 

شریة وتلبیة الغرائز اإلنسانیة وتشویق القارئ، ویمكن أن یدرج ضمن هذا المدخل، كل المحاوالت النفس الب
التي قُدمت لتصنیف أو وضع مصفوفة بالقیم محاولة من خالل ذلك التركیز على عناصر كالشهرة، 

  .الغرابة، الغرائز، الصراع، الضخامة، الفائدة، القرب الجغرافي أو النفسي

كز هذا المدخل على كل األخبار التي تؤثر تأثیرا مباشرا أو غیر مباشر في بصفة عامة، یر 
فصناعة األخبار هنا یمكن أن تؤدي . مشاعر القارئ ونفسیته، فتحمله على االرتیاح أو على األسف

  .)3(المهمة المتمثلة في خلق الجو العام لتكریس اتجاهات نفسیة معینة نحو قضیة ما، تأییدا أو رفضا 

                                                             
دار العالم : اهرةالق( إدارة المؤسسات الصحفیة واقتصادیاتها في العالم المعاصر، الطبعة األولى : حسین غالي محرز -)1(

 .246ص.) م 2009العربي، 

 .40دراسة في انتقاء و نشر األخبار، مرجع سابق، ص : سوسیولوجیا الخبر الصحفي: عبد الفتاح إبراهیم عبد النبي - )2(
 .15مرجع سابق، : عبد النبي خزعل -)3(
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o ل التنمويالمدخ:  

یستدل من عنوان هذا المدخل أنه یحاول الكشف على نوعیة خاصة من القیم الخبریة والتي     
تنطوي تحتها جمیع األخبار المتعلقة بالتنمیة، إذ ینطلق في بحثه من منظور الوظیفة االجتماعیة 

تثقیف، والتكامل، والشمول، كقیم والتنمویة للخبر، وهنا تتحدد قیم مثل األهمیة المجتمعیة، والنفع العام، وال
  . )1(خبریة 

یركز على هذا المدخل في عملیة انتقاء واختیار األخبار خاصة في دول العالم الثالث، التي 
تسعى إلى ترسیخ مبدأ تسخیر اإلعالم لخدمة األهداف التنمویة، ومن هنا یمكن اعتبار التنمیة قیمة 

مات إلى الجماهیر، رغبة في أن تكون لدیهم وجهة نظر في أساسیة، إذ أن كل ما من شأنه توصیل معلو 
  .، تعد أخباراشالحیاة، كما یراد لها أن تعا

o المدخل اإلیدیولوجي :  
یسعى هذا المدخل إلى تحدید القیم الخبریة من منظور مدى االلتزام بسیاسة الصحیفة ومبادئ 

النظر عن الجوانب النفسیة أو التنمویة  الدولة أو الحزب أو الجماعة التي تملك الصحیفة وتدیرها بصرف
للواقعة، وفي ظل هذا المنحنى، یعد كل ما من شأنه خدمة مصالح هذه األطراف ومبادئها قیمة خبریة 

، أي أن كل ما یدعم القیم اإلیدیولوجیة السائدة )2(تدعم قابلیة الخبر للنشر والمنافسة مع األخبار األخرى
  .یعد خبرا

o المدخل السیاسي:  
یفرض علیها تبني مجموعة من القیم دون سواها، وذلك بما ، لصحیفة ما االنتماء السیاسي إن

یخدم سیاسة الصحیفة، ومن ثم فإن األحداث التي تصب في هذا الطرح السیاسي للصحیفة تعد أخبارا 
 .صالحة للنشر، وما یعكس غیر ذلك یجب استبعاده أو تجاهله

 

  

                                                             
نشر نشر األخبار، دراسة في انتقاء و  نتقاء وسوسیولوجیا الحبر الصحفي ، دراسة في ا: عبد الفتاح إبراهیم عبد النبي -)1(

 .41األخبار، مرجع سابق، ص
نشر نشر األخبار، دراسة في انتقاء و  سوسیولوجیا الحبر الصحفي ، دراسة في انتقاء و: عبد الفتاح إبراهیم عبد النبي -)2(

 .41صاألخبار، مرجع سابق، 
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o المدخل التنظیمي:  
خل من أن ضغوط اإلنتاج، والهیكل التنظیمي للمؤسسة اإلعالمیة، یفرض معاییر ینطلق هذا المد

معینة للقیم الخبریة، مما ینعكس على تفضیل وترشیح نوعیات معینة من األخبار دون غیرها، فالتسلسل 
التنظیمي یفرض أخبارا معینة، وأن مكانة قسم معین في الصحیفة، تؤثر في فرض أخباره، عن قسم أخر 

  .)1(الخ تضیف أو تستبعد أخبارا معینة عن سواها ...االجتماعات ومراجعة الطبعات ومواعید الطبع  وأن

o المدخل المؤسسي:  
وتعد هذه  ،تعمل المؤسسات الصحفیة في إطار نظام اجتماعي وسیاسي وثقافي واقتصادي

عني أن دور الصحف المؤسسات مكونا فرعیا من مكونات هذا النظام العام، تتأثر به وتؤثر فیه بما ی
المجتمع هذا  تشكل نظما مفتوحة على المجتمع، تأخذ في اعتبارها عند تحدید سیاساتها االتصالیة أهداف

، فعالقة المؤسسة اإلعالمیة بباقي مؤسسات )2(وتوجهاته وضغوط القوى السیاسیة والفكریة السائدة به 
همال أخرى، فلهذه المؤسسات تأثیرا في وتنظیمات المجتمع یملي علیها اختیار مصفوفة معینة من ا لقیم وإ

 .تشكیل منظومة القیم لصحیفة ما أو لوسائل اإلعالم بصفة عامة

IV -5-  خصائص القیم الخبریة.  
إن اختالف الباحثین في تحدید ماهیة الخبر الصحفي، نتج عنه اختالف في تحدید العناصر  - 1

  .ساسها األخبارأو القیم الخبریة، التي تُستقى أو تُنشر على أ

وقد نتج عن ذلك عدم وجود اتفاق حول عدد عناصر القیم، و ال ماهیة هذه العناصر،  - 2
ویرجع ذلك الختالف الباحثین في تعریف الخبر الذي یتأثر تحدیده بعدة عوامل إیدیولوجیة، وسیاسیة، 

  .الخ..ومهنیة

عالمیة السائدة في المجتمعات، تتفاوت النظرة إلى معاییر تقییم األخبار باختالف النظم اإل - 3
 بل إن االختالف یمتد إلى تبني كل وسیلة إعالمیة لمصفوفة معینة من العناصر الخبریة داخل النظام

، فضال عن اختالفها من صحفي إلى آخر، على الرغم من أن الصحفیین كثیرا ما یتفقون على عدد هنفس
  .من العناصر التي تساهم في صیاغة الخبر

                                                             
دراسة تطبیقیة في : المصریة في إطار السیاسات التنمویة، قیم األخبار في الصحافة السید محمد بخیث درویش -)1(

 . 179، مرجع سابق، ص 1990-1987الصحافة القومیة والحزبیة خالل 
 .250مرجع سابق، ص : محرز حسین غالي )  2(
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ا یدعو إلى القول باستحالة تعمیم القیم الخبریة وجعلها قواعد ثابتة تحكم عملیة هذا م - 4
االختیار واالنتقاء على مستوى عالمي، وذلك لنسبیة هذه القواعد ومرونتها وتغیرها، وقد أكدت الدراسات 

صفوفة السابقة هذا الطرح، من خالل النتائج المتوصل إلیها، حیث أظهرت تبني كل وسیلة إعالمیة لم
ن كان ذلك على مستوى ترتیب هذه القیم من حیث األولویة واألهمیة   .معینة من المعاییر، وإ

تساهم عدة عوامل في تشكیل المنظومة القیمیة المعتمدة في انتقاء واختیار األخبار، منها  - 5
المحلي، أو عوامل خارجیة وداخلیة، انطالقا من أن وسائل اإلعالم تتأثر بما یفرزه الواقع الخارجي 

 .الدولي

ال یشترط توافر جمیع القیم الجبریة في الخبر، بل قد یرشح خبر للنشر بمجرد تضمنه لبعض  -6
  . العناصر، فتقویم أي خبر یتم على أساس قیمة ووزن كل عنصر من العناصر المكونة له

األخبار على لكن هذا ال ینفي سیطرة العناصر الخبریة الغربیة على عملیة انتقاء واختیار  - 7
تزاید المستوى العالمي، ویرجع ذلك إلى عوامل عدیدة منها تحكم هذه الدول في المجال التكنولوجي،  و 

  .طرحه لنموذجهالنفوذ اإلعالمي الغربي، و 

ال یمكن فصل دراسة القیم الخبریة عن القیم العامة في المجتمع، فالقیم الخبریة تتكون بنفس - 8
اها قیم المجتمع، أي أن هناك عالقة دینامیكیة جدلیة بین القیم الخبریة وقیم العملیة التي تتكون بمقتض

  .المجتمع

إن التباین في تحدید مفهوم القیمة بصفة عامة، قد انعكس على تحدید القیم الخبریة، ذلك أن هذه           
یها القائمون على األخیرة تتباین بتعدد الصحفیین والصحف والعاملین بها، والمجتمعات التي ینتمي إل

من  ةاألخبار، باإلضافة إلى أنها تختلف من فترة زمنیة إلى أخرى، وأن أولویات القیم الخبریة متباین
مجتمع إلى آخر، ومن صحیفة إلى أخرى، بید أنه توجد قیم إخباریة مشتركة وعامة، یتفق علیها المجتمع 

ا له في االختیار واالنتقا ا مرجعیً   . ء والنشرالصحفي، وتمثل إطارً
 

IV -6- القیم الخبریة في األنظمة اللیبرالیة واالشتراكیة.  
حول عرض اجتهادات العدید من الباحثین في الدول  اللیبرالیة واالشتراكیة  في  هذا الجزءیدور موضوع 

ویشمل العناصر ألحداث والمفاضلة بینها في النشر، تحدید العناصر التي یتم على أساسها تقییم أهمیة ا
  :لتالیةا
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عرض أولى تصنیفات القیم الخبریة في الدول اللیبرالیة والتي تمتد إلى القرن السابع عشر من خالل  -1
 بویسر رصد إسهامات بعض الباحثین في هذا المجال كالتصنیف الذي قدمه ایراختن هرتناك وتوبیا

  . ستیلر وكاسبیر
بما یسمح بتوضیح أطر تقییم األخبار عرض تصنیف القیم الخبریة في البحوث اإلعالمیة الحدیثة  -2

جالتونج وماري روج،  بادو ووارد، تصنیف ولبر شرام، تصنیف كالتصنیف الذي قام بوضعه الغربیة
 .هربرت جانز هاركب و أونیل، والتصنیف الذي طرحهتصنیف فریزر بوند،  تصنیف

  

IV - 6-1- أولى تصنیفات القیم الخبریة في الدول اللیبرالیة:  
لعدید من الباحثین في الدول اللیبرالیة في تحدید العناصر التي یتم على أساسها تقییم اجتهد ا

أهمیة األحداث والمفاضلة بینها في النشر، بالرغم من عدم اتفاق هؤالء الباحثین على مجموعة محددة من 
ات التي قدمها العلماء فإن التصنیف القیم الخبریة التي یتم االعتماد علیها في وسائل إعالم الدول المتقدمة،

  .قد تساعد على إعطاء رؤیة علمیة لطبیعة القیم الخبریة السائدة في هذه المجتمعات
ذا كان النقاش حول القیم الخبریة ضمن بحوث او  من القرن  التصال قد بدأ في الستینیاتإ
ریستیان دعا ك 1676ففي عام "، فإن له في الواقع تراثا یمتد إلى القرن السابع عشر، الماضي

كما  ،إلى ضرورة الفصل بین ماهو حقیقي وماهو زائف في عملیة األخبار (Christian Wise)وایز
مؤكدا على واقعیة  1788عام   (ErachtenHartnack)هارتناك تصدى لهذه المسألة أیضا ایراختن

  .)1("الحدث في حیاة الناس
ا أكادیمیا عن الصحف في ألمانیا ودعا بحث 1690في  (Tobia Peucer)بویسر كما قدم توبیا         

إلى وجود اختیار من بین ما ال یحصى من أحداث، وأن األشیاء التي تستحق الذكر والمعرفة یجب أن 
خباریة األعمال الرائعة والغریبة والفیضانات وذكر من بین األشیاء ذات الجدارة اإل. یتم اختیارها للنشر

إضافة إلى التحوالت الكبرى في  ،اعات واالكتشافات الجدیدةوالكوارث والعواصف المدمرة واالختر 
المجتمعات وعملیات السالم والحروب وتغیر الحكومات وأخبار األسماء الكبیرة واألعمال الجدیرة بالتغطیة 

  .)2(اإلخباریة

                                                             
  .54صمرجع سابق، : عبد الستار جواد -)1(

(2  -) Jeremy Tunstall :The media in Britain  (London:Constable, 1983) p. 142 
  .54نقال عن عبد الستار جواد، مرجع سابق، ص 
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بالبحث في القیم الخبریة خطوات  Kaspar Stielerستیلر خطا األلماني كاسبیر 1695وفي عام  
حیث دعا كتاب األخبار إلى ضرورة التمییز بین ما هو مهم وما هو تافه، وذكر على وجه  ،متقدمة

  : )1(التحدید القیم الخبریة التالیة
 .الجدة والطرافة -1

 .قرب المكان -2

 التأثیر  -3

 األهمیة -4

 .السلبیة -5

طرح ولتر لیبمان مجموعة من القیم  1922الذي صدر عام " الرأي العام " وفي كتابه المشهور   
  .)2(الخبریة، تمثلت في وضوح الحدث، الغرابة والدهشة، القرب الجغرافي، التأثیر الشخصي، والصراع 

IV- 6 - 2-  القیم الخبریة في البحوث اإلعالمیة الحدیثةتصنیف: 

مدیر    Wilbur Schrammفي البحوث اإلعالمیة والصحفیة الحدیثة ولبر شرامتمكن 
جزاء " االتصاالت سابقا في جامعة الینوى من وضع تقییم لألخبار الغربیة یعتمد على ما أسماه 

  .بمعنى أن المتلقي لوسیلة اإلعالم یستجیب لألخبار التي تحقق له الجزاء" االستجابة للخبر
ز بصورة عامة، ویقسم شرام الجزاء إلى نوعین هو الجزاء العاجل أو الفوري ویشمل األخبار التي ترك 

على أخبار الجریمة والفساد، والحوادث والنكبات، والریاضة واللهو، واألحداث االجتماعیة وما یتسم 
أما الجزاء المؤجل، فیمكن أن یتوقع من أخبار الشؤون العامة، والشؤون االقتصادیة، . بالطابع اإلنساني

لف الجزاء الذي یحققه الخبر من فرد آلخر، ویخت. )3(والمشكالت االجتماعیة والعلوم والثقافة والصحة 
فالخبر الذي یحقق جزاء عاجال لفرد قد یحقق جزاء آجال لفرد آخر، و ربما یتحقق مزیج من الجزاء 

أي أن شرام اعتمد على تقییم األخبار وفقا للمضمون بصرف النظر . العاجل والجزاء اآلجل لفرد ثالث
  .)4(عن المتلقي 

                                                             
(1  -)  Michael Kunczikd  :  Concepts of journalism, North and South ( Bonn:Courir-Durk, 1988) 
p.148.                                                                  .  54نقال  عن عبد الستار جواد، مرجع سابق، ص  

  .54مرجع سابق، ص: عبد الستار جواد -)2(
  .128مرجع سابق، ص : فریزر بوند. ف -)3(
  .117ص.) م 2009الدار العربیة للنشر و التوزیع، : القاهرة( األخبار اإلذاعیة و التلفزیونیة : حسن عماد مكاوي -)4(



 

68 

: إطارا آخر لتقییم األخبار الغربیة یقوم على أربعة أبعاد هي"بادو ووارد  كذلك استخدم الباحثان
الجزاء بمعنى استجابة المتلقي لألخبار، األهمیة ویقصد بها مدى تأثیر الخبر بشكل مباشر على المتلقي، 

ن الخبر والبعد الثالث هو التفرد أو الغرابة ویقصد بها األخبار غیر المألوفة، وأخیرا البروز ومعناه أ
  .)1(" بارز  ا كان متصال بشخص أو مكان أو حدثیكتسب أهمیته لدى المتلقي إذ

ومن أبرز الدراسات التي أجریت لتحدید القیم الخبریة التي یستند إلیها القائم باالتصال في وضع 
، 1965سنة  Galtung et Rugeالحدث في دائرة االنتباه، الدراسة التي قام بها جالتونج وماري روج  

بتقدیمهما مصفوفة من القیم التي تجعل من الحدث خبرا، ومن ثم فإن األحداث التي تتوافر فیها كل هذه 

  .)2( العناصر أو بعضها تكون جدیرة بالنشر أو البث
التوقیت : تحقق ما یسمى بالجدارة اإلخباریة وهي )3(وقد أشار الباحثان إلى اثني عشر عنصرا         

Frequency  أن یكون توقیت حدوث الخبر متزامنا مـع زمـن صـدور أو بـث الوسـیـلة اإلعـالمـیة،  ویعني
معین لن ینقل الحدث قبل  والمقصود به حجم الحدث، إذ یوجد حد Thresholdأو الضخامة الحـجـم

أي أن یكون الحدث واضحا ال یحتمل الغموض، القرب الثقافي أو  Unambiguityبلوغه، الوضوح 
أي اقتراب الحدث أو توافقه مع النسیج االجتماعي أو أن یتناسب  Meaningfulnessالثقافیة المطابقة 

الحدث مع السیاق الثقافي للمجتمع حتى یكتسب معنى ومغزى بالنسبة للجمهور، التوافق أو التناغم أو 
راسة هذه اإلعالمیة، وقد قام بد بمعنى أن یتوافق الحدث مع توقعات الوسیلة Consonanceاالنسجام 

المناهضة لحرب  1968حیث وجد أن وسائل اإلعالم في تغطیتها لمظاهرات لندن  ،الظاهرة هالوران
الفیتنام قد ركزت وبشكل كبیر على ما تم توقعه وهو حدوث أعمال عنف، لكن ما حدث لم یعكس 

ها، الفجائیة أو توقعات وسائل اإلعالم التي لجأت إلى تضخیم األحداث مع تجاهل القضایا المتنازع علی
أي متابعة تداعیات األحداث   Continuity، االستمراریة Unexpectednessالغرابة أو عدم التوقع 

أي تحقیق التباین في عرض نوعیات  Compositionالتي تم تقدیمها وارتباطها باألحداث، التركیب 
سیا، وتعد هذه القیمة معیارا مثل أمریكا ورو  Elite Nationsاألخبار، دول النخبة أو الدول الكبرى  

أساسیا في انتقاء ونشر أخبار بعض الدول مقارنة بدول أخرى، فعلى سبیل المثال تُحظى االنتخابات في 
یطالیا بتغطیة أوسع مقارنة  فریقیا، شخصیات النخبة  هانفسالعملیة بفرنسا، ألمانیا وإ في أمریكا الالتینیة وإ

                                                             
(1)Naum Badu and Walter J.Ward, The nature of news in four dimensions, journalism 
quarterly, 1980, pp.243-244. 
(2)  Paul Brighton and Dennis Foy: News values (London Sage Publications, 2007) pp.6-7. 
(3 ) John Hartley, Understanding News , Methuen, London and New York, 1982, pp. 76-79. 
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بمعنى  Personalization، شخصنة األحداث Elite Peopleأو الشخصیات البارزة في المجتمع 
جعل األحداث نتاج أفراد أكثر منها نتاج مؤسسات، إذ أنه من السهل تحدید هویة األفراد أكثر من 

فاألخبار السیئة هي أخبار سارة، ألنها غیر متوقعة،  Negativismالهیئات والمؤسسات، السلبیة 
ویرى جالتونج و روج أن القیم األربعة  .ة مقارنة باألخبار االیجابیةواضحة، تحدث بسرعة، متناغمة، مؤثر 

  .األخیرة وهي النخبة، شخصیات النخبة، التشخیص والسلبیة تنفرد بها دول الشمال
تعرضت دراسة جالتونج وروج لعدة انتقادات انطالقا من التشكیك في فائدة وأهمیة مصفوفة القیم الخبریة 

عمودا مهاجما فیه القیم التي كانت وراء  Guardianصحفي في جاردیان فقد كتب  ،التي وضعاها
رواد فضاء في حادثة تحطم مكوك فضائي، أو ما ُسمي بحادثة  سبعةإعطاء تغطیة واسعة لوفاة 

كولومبیا، حیث خصصت الصحف اإلنجلیزیة بما فیها صنداي تلغراف، وصنداي تایمز مساحة كبیرة 
نفس الفترة  أطفال في انهیار جلیدي فيسبعة لیة أخرى، كحادثة وفاة للحادث على حساب مواضیع داخ

إجراء مقابالت مع محررین سابقین وحالیین عن وعلى إثرها، ثم . الفضائي التي تحطم فیها المكوك

  .      )1( هذا الموضوع، والذین انتقدوا التغطیة التي جاءت حسب نموذج جالتونج وروج
 Winfried Schultzونفراید و شولتز"ت للباحتین النرویجیین، یؤكد ورغم االنتقادات التي وجه 

أسباب محافظة الثقافة الغربیة على الخطوط األساسیة لتقییم "باحث االتصال الجماهیري األلماني 
وسائل إعالمیة  10األخبار التي افترضها جالتونج و روج عند تطبیقه أسلوب تحلیل المضمون على 

أالف خبر، وقد أكدت هذه الدراسة أن األخبار الغربیة تركز على  6اس خاللها نحو بألمانیا الغربیة، ق
شخصیات النخبة، ودول النخبة، واألخبار السلبیة، واالهتمامات اإلنسانیة، وأن التوافق بین هذه 

ولم یناقش شولتز في دراسته مدى ارتباط األخبار بالحقیقة ولكن مدى فائدة . المتغیرات كان شدیدا
  .)2(" ه األخبار للمجتمعهذ

لكن رغم اإلسهامات التي حققتها دراسة جالتونج وروج فیما یتعلق بوضع مصفوفة من القیم التي 
یتم على أساسها انتقاء واختیار ونشر األخبار إال بعض الباحثین رأوا أنه من الضرورة إعادة النظر 

على رأسها التغیرات الحاصلة في المجال فیما توصل إلیه الباحثان انطالقا من عدة اعتبارات، یأتي 
اإلعالمي، فالعالم الذي عاش فیه الباحثان یختلف تماما عن العالم الذي نعیش فیه اآلن، حیث أصبح 
النقل التلفزیوني یتم مباشرة من موقع الحدث، فضال عن كم األخبار الهائل الذي أصبح یتدفق یومیا 
                                                             
(1)- Graham Meikle,  op. cit.,p.25. 

.    .119األخبار اإلذاعیة و التلفزیونیة، مرجع سابق، ص: سن عماد مكاويح -) 2) 
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بة تطبیق ما توصل إلیه جالتونج باإلضافة إلى صعو على وسائل اإلعالم من مختلف الوكاالت، 
روج فیما یتعلق  بالنقاط التي طرحاها كتحقیق اإلجماع حول خبر ما فاألمر ممكن فقط عندما یتعلق و 

من االهتمام عند كل أفراد المجتمع كإعصار تسو نامي الذي  هنفسالحدث بظاهرة طبیعیة تثیر القدر 
إن األشیاء قد تغیرت بمرور الوقت،  ،بصفة عامة. 2004مبر ضرب ساحل المحیط الهندي في دیس

  .)1(فشكل ومضمون وسائل اإلعالم قد تغیرا في القرن الواحد والعشرین 
وقد أضاف الباحث آالن بیل لمجموعة القیم التي حددها جالتونج وروج معیار نخبویة         

فالقائم . صدر كلما زادت جدارة الخبرحیث یرى أنه كلما زادت أهمیة الم، Elite sourcesالمصدر 
باالتصال یهتم باألخبار التي تصدرها جهات أو أشخاص تتمتع بالسلطة وكلما زادت هذه السلطة 

إن معیار النخبة الذي أشار إلیه كل من جالتونج و روج ال یقتصر فقط على دول . زادت أهمیة الخبر
متد لیشمل أیضا المصدر الذي یدلي بالخبر بل یجب أن ی ،الصفوة أو أشخاص الصفوة محور الخبر

)2(.  
الجدة الظرفیة، القرب، الحجم، : كما حدد فریزر بوند أربعة عوامل ذات القیمة اإلخباریة وهي    

االهتمام : واألهمیة، وقدم من جهته اثني عشر عنصرا من شأنها استثارة القارئ والمستمع، وتشمل
افة، والغرابة والتناقض، البطل والشهرة، الترقب، النزعة بالذات، المال، الجنس، الصراع، الطر 

اإلنسانیة، األحداث التي تمس المجموعات الكبیرة المنظمة، التباري، االكتشاف واالختراع، الجریمة، 
تلعب دورا في تقریر الجدارة  12واعتبر فریزر بوند أن كل من العوامل األربعة والعناصر الـ

  .)3(اإلخباریة
، فالجمهور ب غایار فیحصر القیم الخبریة التي تعتمد علیها وسائل اإلعالم في الحالیةأما فیلی   

عادة ما ینتظر الجواب عن سؤال ما الجدید؟ باإلضافة إلى قیمة المعنى أو المغزى، أي هل یشكل 
 الحدث معنى للجمهور ومتلقي الخبر، االهتمام والذي یشمل البعد الدرامي لألحداث، والقرب النفسي

                                                             
(1 )- Paul Brighton and Dennis Foy, op.cit, pp.15-29. 
 
(2 )- James Watson: Media Communication, Fourth edition ( Hong Kong: Macmillan Press, 
1996) p.123. 

.125- 120ص مرجع سابق، : فریزر بوند. 3ف  -) 3) 
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 Denisوتنحصر القیم الخبریة حسب دنیس ماكشین .)1(والجغرافي، وأخیرا االهتمامات اإلنسانیة

Macshane  2(الفضائح و التفرد في الصراع، الغرابة وغیر المألوف والحداثة و(.  
عن الصحافة المطبوعة فقد نتج عنها  Harcup and O’ Neillأما دراسة هاركب و أونیل

كل من جالتونج و روج، و توصال إلى تقدیم مصفوفة بالقیم الخبریة التي  مراجعة وتحدیث ما قدمه
یتم على أساسها اختیار األخبار وتتمثل في الصفوة، الشهرة، الترفیه، المفاجأة، السلبیة، االیجابیة، 

بطریقة  Stuart Hallكما میز ستیوارت هال ، )3(الضخامة، المتابعة، التوافق، واألجندة اإلعالمیة 
لألخبار التي طرحها جاتونج وروج و أوستجارد والتي أطلق علیها هال " الرسمیة " مة بین القیم حاس

في أربع نظریات الترابط أو االتصال، زمن " الرسمیة " ، كما حدد قیم األخبار "القیم اإلیدیولوجیة"
یثیر أسئلة  الحدث أو الشخص باإلخبار عنه، و یرى هال بأن المعیار األخیر وقوع الحدث، جدارة

  .)4(أكثر من كونه یقدم إجابة
أربع نظریات عن الطریقة التي تصنع بها اختیارات و قرارات  Gansمن جهته، یطرح هربرت جانز
 :الصحفي و تنحصر أساسا في 

 حكم الصحفي  -1

المتطلبات التنظیمیة وتشمل الضغوط التجاریة ممثلة في حجم التوزیع، الهیكل التنظیمي، والهرم  -2
 .عملیة انتقاء القصص الخبریة فيي للمنظمة، وتأثیر ذلك اإلدار 

لدیهم مرآة مسلطة على  -بتعبیر شكسبیر –بمعنى أن الصحافة والصحفي : نظریة المرآة/ الحدث -3
 .الطبیعة

ویشمل عدة عوامل مثل التكنولوجیا، االقتصاد، اإلیدیولوجیة، الثقافة، : التحدید الخارجي  -4
 .الجمهور، والمصادر

انز األهمیة، االهتمامات اإلنسانیة، عوامل المنتج و تشمل الوسیط واإلخراج الفني، الحداثة، ویحدد ج
نوعیة القصة، توازن القصة، التنافس كمعاییر النتقاء القصص اإلخباریة، كما أضاف جانز قیما أخرى 

                                                             
(1)- Philipe Gaillard: Technique du journalisme, 7èmeédition  ( France: Edition Que Sais-Je ? 
Presses Universitaires de France, 1996) pp.31-35.   
(2 )- Paul Brighton, and Dennis Foy ,op.cit., p.8.   
(3)  - Ibid.  pp. 8. 
(4)-Paul Brighton, and Dennis Foy ,op.cit.,pp.9-12. 
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رة، النزعة الفردیة، تنحصر في التمركز حول العرق، الدیمقراطیة اإلیثاریة، البیئة الریفیة والمدن الصغی
 .)1(الوسطیة

القیم الخبریة في التوقیت، القرب، أي أن الناس ینشغلون أكثر باألحداث  Bishtویحصر بیشت 
القریبة منهم، الصراع، البروز واألهمیة، أي أن ما یحدث لألشخاص المهمین یصنع األخبار، اإلجراءات 

م المجتمع، كاجتماع مجلس الوزراء، دورات انعقاد الحكومیة ویقصد بها تمریر قانون ما أو ترتیبات ته
البرلمان والمجالس النیابیة، قیمة مواضیع ومشروعات التنمیة، الطقس والریاضة، قیمة متابعة األحداث 

  .)2(اإلخباریة

IV- 6-3-   الدول االشتراكیةالقیم اإلخباریة في. 

هیــار المنظومــة االشــتراكیة واالتحــاد لــم یعــد باإلمكــان التحــدث عــن نظریــة إعالمیــة اشــتراكیة بعــد ان
ا، وتفكـــك الجمهوریــات الســـوفیتیة إلــى جمهوریـــات مســتقلة وتحـــول أغلبیــة الـــدول التــي تتبنـــى  الســوفیتي ســابقً
 ،النظریــة االشــتراكیة فــي اإلعــالم، إلــى أنظمــة دیمقراطیــة لهــا عالقاتهــا الدولیــة المبنیــة علــى مفــاهیم جدیــدة

القائم في هذه البلدان ولعـل هـذا مـا عبـر عنـه مراسـل صـحیفة ایزفسـتیا  حیث تغیرت صورة النظام اإلعالمي
الكســـندر سایتشـــیف فـــي الكلمـــة التـــي ألقاهـــا خـــالل االجتمـــاع الســـنوي للمراســـلین األجانـــب الـــذي عقـــد فـــي 

حــاولوا أن تتخیلــوا أن كــل شــيء فــي وســائل اإلعــالم :" جــاء فیهــا ، إذ1987عاصــمة الســوید نهایــة خریــف 
 تعــد تطــرح، وأصــبح عــن بالدكــم قــد لحــق بــه تغییــر، فالموضــوعات التــي اعتــدتم تغطیتهــا لــملــدیكم، نــاهیكم 

 وأسـلوبكم فـي یتعین علیكم كتابـة تقـاریر عـن األحـداث التـي كانـت تعتبـر فـي الماضـي غیـر مثیـرة لالهتمـام،
ا ال یتماشى والمتطلبات الحدیثة ا عتیقً وســــــائل  وبعــــــد هــــــذا التحــــــول، أصــــــبحت . )3("الكتابة والعرض شیئً

اإلعـــالم أكثــــر تســـاهًال فیمــــا یجــــوز أن تكشـــف عنــــه أو تنتقـــده، وظهــــرت فــــي وســـائل اإلعــــالم المجتمعــــات 
االشتراكیة السابقة قیم خبریة مثل الكوارث، والحوادث، واالضطرابات، وغیرها من األخبار السـیئة التـي كـان 

  . من المعتاد إخفاؤها عن الجمهور

على مفهوم الدول االشـتراكیة، فـإن هـذه القـیم لهـا مكانـة متـأخرة  ولكن وبالرغم من التطور الذي طرأ
إذ كثیــرًا  ،فـي مصــفوفة القــیم الخبریـة الســائدة فــي هــذه الـدول، ســواء كانــت مـن دول الشــمال أو دول الجنــوب

                                                             
(1 )-. Paul Brighton, and Dennis Foy ,op.cit.,pp.9-12. 
(2 )- M .S. Bisht, op.cit.,p. 16-17. 

 .78ص .) م1993دار الفكر العربي، :  القاهرة( فن صناعة الخبر في اإلذاعة والتلفزیون: نوال محمد عمر -)3(
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مــا تتـــدخل االعتبـــارات اإلیدیولوجیــة فـــي تقریـــر نشـــر األخبــار، حیـــث تنبـــع القـــیم الخبریــة مـــن مبـــادئ العمـــل 
  .)1(المصلحة الجماعیة، وملكیة الدولة لقطاعات اإلنتاج وسیطرة الحزب الحاكم الجماعي،

ورغم تفاوت هذه البلدان في ظروف وأوضاع كل منها بعد التحـوالت التـي طـرأت علـى هـذه الكتلـة، 
باإلضــــافة إلــــى التغیــــرات التــــي تشــــهدها الســــاحة العالمیــــة، ممــــا انعكــــس بالضــــرورة علــــى أنظمــــة االتصــــال 

لتــي تتبناهــا هــذه الــدول والتــي توجــه حســب مــا تفرضــه المرحلــة الجدیــدة، فــإن ثمــة إجماعــا علــى واإلعــالم ا
مجموعة من القـیم التـي توجـه المعالجـة اإلخباریـة لألحـداث فـي األنظمـة التـي تتمسـك بـالفكر االشـتراكي، إذ 

دیمها علـى الصـفحات أن كل قرار تشتمل علیه العملیة اإلخباریة ابتداء من اختیار القصـة الخبریـة وحتـى تقـ
أو الشاشــــة یــــتم اتخــــاذه علــــى أســــاس اعتبــــارات أیدیولوجیــــة، إذ تهــــیمن هــــذه القیمــــة علــــى طبیعــــة المعالجــــة 

ــا مــن أن الخبــر هــو األیدیولوجیــة، والواقــع أن العناصــر التالیــة الخاصــة  الخبــر  باســتحقاقياإلخباریــة انطالقً
ســي للمغــزى اإلیــدیولوجي، وتتمثــل هــذه العناصــر یمكــن اعتبارهــا عنــاوین فرعیــة تنــدرج تحــت التصــنیف الرئی

فــي اهتمامــات الحــزب حیــث تعــد هــذه القیمــة الخبریــة ذات أهمیــة كبــرى وذات عــون حقیقــي لجمهــور وســائل 
اإلعـــالم، وقیمـــة المســـؤولیة االجتماعیـــة، فـــالخبر مســـؤول تجـــاه المجتمـــع فـــي العـــالم الثـــاني، قیمـــة التثقیـــف، 

شـبیهة جـًدا بقیمـة مماثلـة فـي  یعلم ویعظ، االهتمام اإلنسـاني، وهـي قیمـة انطالقًا من تعریف الخبر على أنه
العــالم األول والمتمثلــة فــي أن الخبــر ینبغــي أن یكــون عــن النــاس ومــن أجلهــم، لكــن هــذه القیمــة فــي العــالم 

  .الثاني تُضفى علیها لمسة أیدیولوجیة

الفوریــة، وقــرب المكــان، : ألول مثــلإذ مــن الخطــأ أن نفتــرض أن القــیم الخبریــة التقلیدیــة فــي العــالم ا
  .)2(وبروز الشخصیة تغیب عن أخبار العالم الثاني

تقـدیم مصـفوفة بـالقیم الخبریـة ت العدیـد مـن البـاحثین الغـربیین السـابق إلـى محـاوالالجـزء تطرقنا فـي 
إلــى  وتوصــلنا ،األخبــار ومــن ثــم تحویــل األحــداث إلــى أخبــار ونشــر التــي یــتم علــى أساســها انتقــاء واختیــار

والبـاحثین حیـث تعـددت تصـنیفات الكتـاب  ،حقیقة مفادها عدم االتفاق حول عناصر القـیم الخبریـة وطبیعتهـا
كما حاولنــا فــي هــذا المبحــث رصـد القــیم الخبریــة فــي البلــدان االشــتراكیة التــي عرفــت لمنظومـة القــیم الخبریــة،

                                                             
ن أجندة األخبار الخارجیة في نشرة األخبار في التلفزیون المصري وتأثیرها على معاییر تكویسهام محمد عبد الخالق، - )1(

)  2005كلیة اإلعالم، : جامعة القاهرة(، رسالة دكتوراه غیر منشورة اتجاهات الجمهور نحو النشرة والدول مصدر األـحداث
 .120ص 

الدار الدولیة للنشر والتوزیع، : مصر( ؤوف صحفي في العالم الثالث، ترجمة كمال عبد الر دلیل ال: جاك  لول  -)2(
دراسة في انتقاء و نشر األخبار، مرجع : سوسیولوجیا الخبر الصحفي: ، عبد النبي عبد الفتاح53-49ص .) م 1992

 . 55-51سابق، ص 
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یمـــا یجـــوز أن تكشـــف عنـــه  أو ف تحـــوال انعكـــس علـــى أداء وســـائل اإلعـــالم  التـــي أصـــبحت ا أكثـــر تســـاهالً 
محاوالت بعض الباحثین رصد القیم الخبریة فـي دول العـالم الثالـث وذلـك الموالي  الجزءفي  طرحوسنتنتقده، 

  . رغم التفاوت الملحوظ بین هذه الدول فیما یتعلق بالمعالجات اإلخباریة لألحداث

IV-6-4-  النظم المختلطةقیم اإلخباریة في ال.  
، حول مصفوفة القیم الخبریة التي تتفق والوضع الحضاري لدول العالم الثالث هذا الجزءیدور موضوع 

  :ویشمل العناصر التالیة

طرح محاوالت بعض الباحثین في رصد القیم الخبریة في دول العالم الثالث وذلك رغم التفاوت  -1
القیم الخبریة التي  ولین  تقدیمالملحوظ بین هذه الدول فیما یتعلق بالمعالجات اإلخباریة لألحداث، محا

  .    تخص األخبار الداخلیة، فضال عن معاییر تقییم األخبار الخارجیة  في الدول اإلفریقیة

قراءة في القیم الخبریة في دول العالم الثالث من حیث درجة االلتزام بها، ومدى تأثرها بمصفوفة القیم  -3
كیة، فضال عن تحلیل األطر التي یجب أن تؤخذ بعین واالشترا الخبریة السائدة في الدول اللیبرالیة

   .االعتبار عند محاولة وضع تصنیف بمصفوفة القیم الخبریة في دول العالم الثالث
، مشـاكل مشـتركة، تتمثـل أساسـًا فـي أنهـا مازالـت بشـكل أو بـآخر )*(تتقاسم مجتمعـات العـالم الثالـث

ُرغـب  تعاني من التبعیة االسـتعماریة، ممـا یفـرض أولویـات ومتطلبـات وحاجـات تختلـف عمـا هـو موجـود أو ی
فـي تحقیقـه فـي المجتمعـات األولـى والثانیـة، إذ تقـوم المجتمعـات الحدیثـة االسـتقالل بتبنـي نمـط یختلـف عمـا 
 .هـو موجــود عنــد غیرهـا مــن البلــدان، ولعــل الحاجـة إلــى نــوع آخـر مــن التطــور یفــرض نفسـه فــي هــذه الحالــة

نظر إلى وسائل اإل ُ نتظـر منهـا أن ومن ثم ی ُ عالم في هذه البلدان بشـكل یختلـف عـن نظـرة الغـربیین لهـا، إذ ی
تقوم بدور أساسي ومحوري في عملیة التنمیة، مما یفرض ضرورة إیجاد نوع جدیـد مـن المعالجـة اإلخباریـة، 
                                                             

لم االشتراكي والتي دول العالم الثالث اصطالح یشیر إلى مجموعة الدول التي تشتق طریقًا ثالثًا بین العالم الرأسمالي والعا*
فریقیا وأمریكا الالتینیة، أنظر  ا عن دول الكتلتین، تنتشر هذه الدول في آسیا وإ لها ظروف اجتماعیة واقتصادیة تختلف كثیرً

  .17-16ص ) 1998فجر للنشر والتوزیع، لدار ا: القاهرة( اإلعالم والتنمیة الشاملة  :محمد منیر حجاب
ا أمام مفهوم السیادة الشعبیة الذي یضفي منزلة على األمم المستقلة ویرى البعض أن مصطلح العالم ال ثالث یمثل إذعانً

بإطالق  19بغض النظر عن درجة نموها االقتصادي، ولقد طرحت مصطلحات مختلفة على هذه األمم، بدأت في القرن 
راج مصطلح       1945عام  ، وبعد)األمم المتخلفة( على المستعمرات، وبعد ذلك سمیت ) جمل الرجل األبیض( اسم 

ا( بعض الوقت، في آن واحد مع اصطالح ) األمم الناقصة النمو( وبعد ذلك تم التخلي عنه لیستخدم بدًال ) األمم األقل نموً
، دول العالم الثالث) الدول النامیة( منه مصطلح  جون . انظر ل. الذي توارى بدوره لیحل محله المصطلح الشائع حالیًا
  .448جروفر شودري، مرجع سابق، ص  مارتن، أنجو
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یــدیولوجي التــي ال تقــوم علــى التجزئــة والتفــرد كمــا هــو الحــال فــي النظــام الرأســمالي، أو التوحــد وااللتــزام اإل
یعمــل اإلعــالم فــي العــالم الثالــث علــى دعــم وتعزیــز "بحیــث  ،الصــارم كمــا هــو األمــر فــي النظــام االشــتراكي

شـــعور األفـــراد باالنتمـــاء والمشـــاركة فـــي بـــرامج التنمیـــة والتغییـــر والمحافظـــة علـــى القـــیم والتقالیـــد والمعـــاییر 
تتزایــد الــدعوة بقــوة فــي المجتمعــات  ،اإلعــالموعلــى ضــوء هــذه المهــام الملقــاة علــى أجهــزة . الثقافیــة األصــلیة

النامیــة لكــي تتبنــى المعالجــة اإلخباریــة مجموعــة مــن القــیم التــي تتفــق والوضــع الحضــاري لهــذه المجتمعــات 
  .)1("وتطلعاتها لبناء نفسها

IV-6-5- تصنیف القیم الخبریة في دول العالم الثالث:  

ـا فـي مفهــوم  وبـالرغم مـن عـدم وجـود نظریــة إعالمیـة خاصـة بالـدول ـا ملحوًظ النامیـة وأن هنــاك تباینً
فریقیـا وأمریكـا الالتینیـة ممـا لـم یسـاعد  الدول النامیة للقیم الخبریة وذلك نتیجة النتشار هذه الدول فـي آسـیا وإ
ـا تقـوم علـى الـنمط األوروبـي  على خلق شخصـیة إیدیولوجیـة مشـتركة بـین هـذه الـدول، فهنـاك دول تتبـع نظمً

لــــنظم الشــــیوعیة والتــــي كانــــت مدعومــــة مــــن االتحــــاد الســــوفیتي الســــابق ونظــــم أخــــرى ودول أخــــرى تتبــــع ا
، ومــن ناحیــة أخــرى، فــإن عــدم االســتقرار السیاســي واإلیــدیولوجي الــذي تعــاني منــه الــدول النامیــة )2(مختلطــة

الغربیـة، السـائدة فـي المجتمعـات  جعل القیم الخبریة في هذه الدول تتسم بعدم الثبات أو االستقرار مثـل القـیم
ا شبه ثابتة تتحكم في انتقاء وعرض األنباء   . )3(بل إن هناك قیمً

لكــن رغــم التفــاوت الملحــوظ بــین الــدول النامیــة فیمــا یتعلــق بالمعالجــات اإلخباریــة لألحــداث، حــاول 
تها إجــالل خلیفــة فــي التوقــع، الوقــت، بعــض البــاحثین رصــد القــیم الخبریــة فــي دول العــالم الثالــث، فقــد حــدد

ــــة، األخــــالق العامــــةالقــــر  ــــة، الغراب ــــدة الذاتی ــــة، الضــــخامة أو الحجــــم، الشــــهرة، الصــــراع، الفائ ، )4(ب، األهمی
ــــدة أو المصــــلحة الشخصــــیة أو المصــــلحة العامــــة،  وحصــــرها فــــاروق أبــــو زیــــد فــــي الجــــدة، والحالیــــة، والفائ

                                                             
 .56سوسیولوجیا الخبر الصحفي، دراسة في انتقاء و نشر األخبار، مرجع سابق، ص : عبد النبي عبد الفتاح-)1(

 .40جون مارتن، أنجو جروفر شودري، مرجع سابق، ص .ل -)2(

اإلخباریة الموجهة  القاهرة ومقارنتها بالخدمة، دراسة الخدمة اإلخباریة التي یقدمها رادیو حسن عماد عبد المنعم مكاوي-)3(
ص ) 1984كلیة اإلعالم، : جامعة القاهرة( ، رسالة دكتوراه غیر منشورةمن هیئة اإلذاعة البریطانیة للمستمع المصري

113 – 114. 

  . 70-46ص ، مرجع سابق، إجالل خلیفة -)4(
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تـائج، والغرابـة والطرافـة، التوقیت، الضخامة أو العدد أو الحجم، التشـویق، الصـراع، المنافسـة، والتوقـع أو الن
  . )1(والشهرة، واالهتمام اإلنساني واألهمیة واإلثارة

وصــنفها صــالح الــدین قبضــایا فــي القــرب الزمــاني بمعنــى الحداثــة والجــدة والقــرب المكــاني بمعنــى 
 ، بینمــا صــنفها عبــد النبــي عبــد الفتــاح فــي)2(مــدى تــأثیر الخبــر علــى القــراء، وقــیم أخــرى مثــل المــال والغرائــز

القیم الخاصة بدول العالم الثالث والقیم الخاصـة بالمجتمعـات العربیـة، وتتمثـل الفئـة األولـى فـي قیمـة التنمیـة 
باعتبارهــا ضــرورة ملحــة للمجتمعــات النامیــة ویعــول علــى أجهــزة اإلعــالم فــي هــذا المجــال، وقیمــة المســؤولیة 

المجتمــع وتماســكه، وقیمــة التثقیــف حیــث یكمــن الهــدف مــن ورائهــا فــي المحافظــة علــى ســالمة  ،االجتماعیــة
ا فــي المجتمعــات النامیــة بـالنظر إلــى اتســاع حجــم القطاعـات المحرومــة مــن التعلــیم،  التـي تعــد هــدفًا ضـروریً

أمــا فیمــا یتعلــق بــالقیم الخاصــة . والوحــدة الوطنیــة، ویقصــد بهــا تعزیــز النعــرة القومیــة واالنتمــاء ووحــدة األمــة
مركــز الــوظیفي ویقصــد بهــا األخبــار التــي تتنــاول شــخوص جهــاز الحكــم، بالمجتمعــات العربیــة فتمثــل فــي ال

التضخیم بمعنى تضخیم تصریحات وأفعال القادة وأولي األمـر، المسـؤولیة االجتماعیـة ویـرى الكاتـب أنهـا ال 
نمــا تعنــي  ــة الفائــدة االجتماعیــة للخبــر كمــا هــو الحــال فــي المجتمعــات الرأســمالیة، وإ تعنــي فــي الــدول النامی

تزام بموقف الحكومات والسیاسات العلیا للـبالد وااللتـزام الـدیني والمحافظـة علـى التقالیـد، الوحـدة الوطنیـة االل
ــــة المتواجــــدة فــــي  ــــد مــــن األقلیــــات والجماعــــات العرقی ــــد ودمــــج العدی بمعنــــى تقــــدیم كــــل مــــا مــــن شــــأنه توحی

ائفیـة، كـذلك أضـاف الكاتـب قـیم المجتمعات العربیة واستبعاد كل األخبار التي یمكن أن تثیر المنازعـات الط
النعرة الوطنیة ویقصد بها تدعیم الشعور بالتفوق واالعتـزاز، التـوازن بـین الفـرد والجماعـة أي محاولـة تحقیـق 
ـــا، الحیـــاء والخجـــل بمعنـــى عـــدم نشـــر المضـــامین اإلباحیـــة  أو  التـــوازن بـــین المصـــالح الفردیـــة والقومیـــة معً

املــة الشخصــیة بمعنــى تقــدیم أخبــار أصــحاب الســلطة والنفــوذ إلیجــاد الخارجــة عــن التقالیــد اإلســالمیة، المج
خفــاء  ا االســتقرار بمعنــى نشــر األخبــار التــي تــدعم الوضــع القــائم وإ العالقــات القویــة وكســب الصــداقات وأخیــرً

  . )3(األحداث التي من شأنها اإلضرار بهذا الوضع

خبریـة فـي الصـحافة المصـریة مـن أما السید بخیـث محمـد درویـش فقـد وجـد فـي دراسـته عـن القـیم ال
صـحف قومیـة ومعارضـة أنهـا تتمثـل فـي اإلثـارة، والتوقیـت، والنخبویـة  أو الشـهرة، واألهمیـة والقـیم المرتبطـة 

كــذلك أضــاف الباحــث قــیم الضــخامة أو الحجــم، والتشــویق، والجــدة أو الحالیــة، والصــراع، والصــلة . بالتنمیــة
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صـدیقة أو هیئـات ذات صـلة بالدولـة، واالهتمـام اإلنسـاني، قیمـة  أو المغزى وتشمل األخبار التي تمـس دول
القــرب، قیمــة الصــالح العــام، فضــًال عــن أن  الباحــث أشــار إلــى قــیم النتــائج أو اآلثــار المتوقعــة، والغرابـــة، 

  .)1(االهتمامات الحزبیة، والنعرة الوطنیة والحزبیة، باإلضافة إلى قیم المنافسة

نفــادي، أن القــیم اإلخباریـة فــي صــحف اإلمـارات العربیــة تتمثــل فــي كـذلك وجــد أحمــد صـالح الــدین 
الجدة، واألهمیة، والقـرب المكـاني والنفسـي، والشـهرة الشخصـیة، والصـراع، واالهتمامـات اإلنسـانیة، واإلثـارة، 

  . )2(المصلحة العامة، والمنافسة، والغرابة، والطرافة والفائدة أووالنتائج، والضخامة، والتشویق، 

صـنفت سـهام محمـد عبــد الخـالق القـیم الخبریـة مـن حیــث التوجـه أو المنظـور الـذي تحملـه إلــى كمـا 
ثالث فئات أساسـیة، تشـمل الفئـة األولـى، والتـي تنتشـر فـي الـدول الرأسـمالیة، القـیم الخبریـة التـي تسـعى إلـى 

لقـارئ وهـي األخبـار اإلنسـانیة وتشـویق ا البحث عن كل مـا مـن شـأنه اسـتهواء الـنفس البشـریة وتلبیـة الغرائـز
التـــي تتعلـــق بـــالغرائز، والكـــوارث والحـــوادث وبالـــذات ومـــا یصـــاحبها مـــن خســـائر فـــي األرواح والممتلكـــات، 
واألخبار التي تخاطـب المشـاعر اإلنسـانیة أو تشـبع االحتیاجـات اإلنسـانیة، كـذلك األخبـار الخاصـة بكـل مـا 

منتشــرة فــي الــدول النامیــة، القــیم الخبریــة التــي هــو غریــب أو غیــر مــألوف، فــي حــین تشــمل الفئــة الثانیــة، وال
تحمل منظور الوظیفة االجتماعیة والتنمویة للخبر، وهنا تتحدد قیم مثل المسؤولیة المجتمعیـة، والنفـع العـام، 
والتثقیــف، وتشــمل الفئــة الثالثــة، والمعتمــدة مــن طــرف وســائل اإلعــالم التــي مازالــت تتبــع النظــام االشــتراكي، 

التـي تحمـل منظـور االلتـزام بسیاسـة الوسـیلة ومبـادئ الدولـة أو الحـزب أو الجماعـة التـي تملـك القـیم الخبریـة 
الوسـیلة وتـدیرها بصـرف النظـر عـن الجوانـب النفســیة أو التنمویـة لواقعـة مـا، فـالقیم الخبریـة للوسـیلة یحــددها 

  .)3(كل ما من شأنه خدمة مصالح هذه األطراف ومبادئها

مي في دراسته عن القیم الخبریة في الصحافة العراقیـة مـن رصـد أثنـى كما توصل هشام حسن التمی
الفوریـــة، ): األساســـیة( عشـــر قیمـــة إخباریـــة مقســـمة إلـــى ثالثـــة مســـتویات مـــن االهتمـــام، ضـــم األول القـــیم 

الغرابــة، والطرافــة، الصــراع، ): المتوســطة( واألهمیــة، واإلثــارة، والشــهرة، وتكــون المســتوى الثــاني مــن القــیم 
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التنمیـــة، االهتمـــام اإلداري، ): الثانویـــة( تمـــام اإلنســـاني والـــزعیم، واحتـــوى المســـتوى الثالـــث علـــى القـــیم االه
  . )1(الحزب والتعبئة

ــي إلــــى مــــا یســــمى بالقیمــــة الزائــــدة، التــــي أثــــارت اهتمــــام العدیــــد مــــن  كمــــا نبــــه هاشــــم حســــن التمیمــ
فنیــة كثیــرة تــؤثر فــي القــارئ ومنهـــا، المختصــین فــي دراســات تحلیــل المحتــوى الرتبــاط قیمــة الخبـــر بعوامــل 

تشــكیالت الطباعــة المســتخدمة فــي إظهــار الخبــر ضــمن األخبــار واإلعالنــات والمــؤثرات الطبیعیــة المتنوعــة 
وأول مــن ) زیــادة قیمــة األنبــاء(مثــل الصــور أو الخــرائط أو الرســوم البیانیــة والكاریكــاتیر أو مــا یطلــق علیهــا 

مـن هــذه القــیم الكاتـب الفرنســي جــاك كزیـر الــذي نبــه إلـى وجــود عوامــل اهـتم بدراســة هـذا النــوع  أو الصــنف 
) القیمــة المرئیــة(ویقابــل القیمــة الزائــدة فــي الصــحافة  .)2(تزیــد مــن قیمــة األخبــار وتوجــه القــارئ لحظــة قراءتــه

األخبــار المبثوثــة عبــر المــذیاع ومــا یصــاحبها مــن بفــي التلفزیــون، ویمكــن الحــدیث عــن قــیم ســمعیة تــرتبط 
  .)3(ات صوتیة عند قراءة النشرة اإلخباریة، والمقصود من ذلك تنوع أداء المذیع وطریقة نطقه للكلماتمؤثر 

وتطــرح لیلــى عبــد المجیــد ومحمــود علــم الــدین بعــد أن أشــارا إلــى تــأثر معظــم الكتــاب العــرب الــذین 
 التــي أصــبح مســلما" م القــی تنــاولوا هــذا الموضــوع بــالفكر اللیبرالــي فــي تصــنیفهم للقــیم الخبریــة، مصــفوفة مــن

الـبالد المتقدمـة  بها إذا مـا أردنـا أن ننقـل للجمهـور فـي كـل أنحـاء العـالم صـورة أصـدق وأشـمل لألحـداث فـي
األهمیــة والضــخامة، المنفعــة والفائــدة الشخصــیة، : والنامیــة علــى الســواء ویمكــن إجمــال أهــم هــذه القــیم فــي

ة، الصــراع ومــا یــرتبط بــه نفســي، التوقیــت، الغرابــة والطرافــالشــهرة، االهتمامــات اإلنســانیة، القــرب المكــاني وال
  .)4("ونتائج من توقع

وبعــد اإلطــالع علــى أهــم التصــنیفات التــي قــدمها بعــض البــاحثین فیمــا یتعلــق بــالقیم اإلخباریــة فــي 
  : دول العالم الثالث، یمكن حصرها وتحدید أبرزها فیما یلي

o التنمیة:   

ـربط تعریـف الخبـر فـي هـذه تمثل التنمیة قیمة خبریة أساسیة و  ُ محوریة فـي العـالم الثالـث، فعـادة مـا ی
البلدان بعملیة النمو والتنمیة، إذ یعول كثیرًا على وسائل اإلعـالم فـي هـذا المجـال، ویحـرص المسـؤولون فـي 
هــذه الــدول علــى التعریــف بمختلــف الخطــط والمشــروعات التنمویــة التــي یجــري تنفیــذها أو تلــك التــي ینــوون 
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هــا والحاجــة إلــى مســاندة أجهــزة اإلعــالم لهــذه المشــروعات، وهــو مــا یعكــس دور اإلعــالم فــي تحقیــق القیــام ب
التنمیــة، ومــن ثــم فــإن مفهــوم التنمیــة یمثــل قیمــة خبریــة رئیســیة فــي التغطیــة اإلخباریــة فــي مجمعــات العــالم 

  . الثالث

o المسؤولیة االجتماعیة:  

بریـة لهــا ثقلهــا فـي جمیــع أنحـاء العــوالم الثالثــة، مســؤولیة وعلـى الــرغم مــن أن هـذه القیمــة الخ الخبـر
ا ال غنى عنه   .)1(فإن الخبر المسؤول داخل التركیبات الهشة في دول العالم الثالث یعد أمرًا ضروریً

اللتـزام بهــذه القیمـة فـي التغطیــة الخبریـة یمثـل قیــًدا علـى حریـة ممارســة العملیـة اإلخباریــة  ذا كـان ا وإ
الــخ، فـــإن ... أو جوانـــب الفشــل ل مـــن األخبــار الســیئة أو الســلبیةهــل أو التقلیــحیــث ینبغــي فــي إطارهـــا تجا

ــا لفــرض  ا كافیً الظــروف واألوضــاع التــي تعــیش فیهــا أعــداد كبیــرة مــن شــعوب المجتمعــات النامیــة تعــد مبــررً
  . )2(مثل هذه القیود

o التثقیف:   
ل معلومــة عــن الرعایــة إن الخبــر یمكــن أن یســتخدم لتوصــی ،ث الخبــر یعلــم ویثقــففــي العــالم الثالــ

ن مشـكالت العـالم الثالـث ،حیـث أ)3(الصحیة أو معلومة تساعد في العمل الزراعي أو لنشر األعمال الثقافیـة
تبدأ باألمیة والفقر، وعدم التحاق نسبة كبیرة من أفراد هذه المجتمعات بقطاعـات التعلـیم، وهنـا تكـون وسـائل 

  . لثقافیةاإلعالم بدائل لتلبیة الحاجات المعرفیة وا

o التكامل الوطني أو الوحدة الوطنیة :  

، إذ أن الخبـر قـد یكـون دافعـًا  ا للصحافة اإلنمائیة والمسـؤولة اجتماعیـًا تعد هذه القیمة امتداًدا منطقیً
للشـعور بــالعزة القومیــة والوحـدة وذلــك عــن طریـق التركیــز علــى اإلنجـازات االیجابیــة لألمــة، ومثـل هــذه العــزة 

وبالنســبة أیًضــا للحكومــات الحدیثــة ( ال یقــدران بــثمن بالنســبة للــدول التــي فــي طــور التكــوینالقومیــة والوحــدة 
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فقیمة التكامل الوطني تعلو كل القیم، لذلك تسعى الصـحف فـي العـالم الثالـث ، )1(التي ترید التمسك بالسلطة
ا لتوضیح هذه القیمة، حتى أن الحكومات تكرس جهودها إلعالء هذه القیمة الخب   . )2(ریةدائمً

نجـــد أن معـــاییر األخبـــار الداخلیـــة تركـــز علـــى اختیـــار المعلومـــات المطمئنـــة التـــي تـــدعم الثقـــة فـــي 
تصـــرفات الحكومـــات والســـلطة التنفیذیـــة والتـــي تقـــدم صـــورة طیبـــة ومتمیـــزة للدولـــة وقیادتهـــا السیاســـیة والتـــي 

نــات وتصـریحات رئــیس تغطـي أنشــطة رئـیس الدولــة ورئـیس الحــزب الحـاكم تغطیــة كاملـة، ونشــر خطـب وبیا
الدولــــة واألجهــــزة المعاونـــــة، وتغطیتهــــا تغطیــــة كاملـــــة، باإلضــــافة إلــــى معیـــــار الخلفیــــة الثقافیــــة والسیاســـــیة 

  .)3(واالجتماعیة للجمهور المستهدف

وفــي القلیــل النــادر مــن الــدول النامیــة، حیــث توجــد أحــزاب المعارضــة، نجــد أن صــحف المعارضــة 
ا ما تركز على الجوانب الس ونشـر  لبیة للحكومة، والمعیار في هذه الحالة هو الدفاع عـن موقـف الحـزبغالبً

  .)4()1980ألسینو لویس داكوستا (األخبار التي تشكك في الحكومة التي في السلطة 

ا في اتخاذ القـرارات الخاصـة بنشـر األخبـار  ا هامً هذا باإلضافة إلى وجود اعتبارات أخرى تلعب دورً
حــارس البوابــة وتعتمــد قراراتــه فــي ترشــیح بعــض األخبــار للنشــر واســتبعاد أخــرى  الداخلیــة ویــأتي علــى رأســها

ا مــا  إلـى حــد كبیــر علـى درجــة الــوالء للنظـام وااللتــزام بــالحزب، ولــیس علـى مســتوى االحتــراف، كمـا أنــه كثیــرً
  . یةیتم تقریر قیم األخبار في بعض مناطق العالم الثالث طبقًا العتبارات إقلیمیة أو سیاسیة أو ثقاف

، كالدراســة التـي تعــرف مـن خاللهــا ألســینو )5(لقـد طرحــت محـاوالت أخــرى تخـص األخبــار الخارجیـة
علــى عــدة معــاییر یســتخدمها ) أفریقیــا الجدیــدة) ( أفریــك نوفــل( لــویس داكوســتا، مــدیر الصــحیفة األســبوعیة 

   :، منهارؤساء التحریر األفارقة لتقییم األخبار الدولیة لقرائهم

o  السیاسي –النفسي  األمن"معیار :"  

أمـا األخبـار التـي  ،الذي یبرز األخبار المطمئنة القادمة من البلدان التـي توجـد معهـا عالقـات وثیقـة
وهـذا ینطبـق بصـفة عامـة ، تعد مدمرة أو ضارة من الناحیة السیاسیة فال تنشر فـي الصـحف أو فـي اإلذاعـة
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ظام بنشـر األخبـار التـي قـد تشـكك فـي السیاسـات حیث ال یسمح الن ،على اإلعالم الذي تسیطر علیه الدولة
  .الوطنیة أو تقلق الرأي العام

o مجتمع المصالح" معیار:"  

األولویــة لنشــر األخبــار الســارة عــن البلــدان التــي لهــا نفــس المصــالح السیاســیة هــذا المعیــار یعطــي 
األخــرى التــي تنتمــي إلــى واالقتصــادیة والثقافیــة واإلیدیولوجیــة، ویأخــذ اإلعــالم فــي االعتبــار مصــالح الــدول 

ا فــي . نفــس الهیئــات مثــل حكوماتهــا وفــي هــذا الصــدد، فــإن العالقــات الوثیقــة مــع بلــد مــا تعــد عــامًال حاســمً
  . اختیار األخبار أكثر من عامل القرب الجغرافي

o  ضروریات السیاسیة القومیة"معیار :"  

ــا لهــذا المعیــار یجــب فــي دعــم شــرعیة مركــز الحكومــة وتقویتهــا، وبالتــال هــذا المعیــار یســاهم ي فطبقً
على إعالم بلـد مـا أال یقـوم بنشـر أخبـار عـن دول أخـرى إال إذا كانـت متوافقـة مـع السیاسـات التـي وضـعتها 

أما األخبار التي تعالج حركات التحرر الوطنیـة، والكفـاح ضـد سیاسـة التمییـز العنصـري،  ،حكومة هذا البلد
كوسـتا ( كیـز علیهـا إال إذا توافقـت مـع المواقـف المعلنـة للحكومـة وضد العنصـریة فإنهـا ال یـتم اختیارهـا والتر 

1980.(  

 IV- 6-6-  قراءة في القیم الخبریة في دول العالم الثالث:  
إن اعتمــاد وســائل اإلعــالم فــي دول العــالم الثالــث علــى هــذه المعــاییر فــي انتقــاء أخبارهــا الداخلیــة 

 ،فــي تشــكیل تقـدیم األخبــار فــي دول العــالم الثالــث ة الكبــرىوالخارجیـة، ال ینفــي دور وكــاالت األنبــاء الغربیـ
كمـــا قامـــت بتعریـــف قــــیم األخبـــار لوســـائل إعالمهــــا وذلـــك بســـبب اعتمادهـــا المباشــــر علـــى هـــذه الوكــــاالت 
كمصــدر أساســي والقلــة مــن وســائل اإلعــالم فــي العــالم تلــك التــي تســتطیع أن تــدعي االســتقالل فــي جمعهــا 

  .لألخبار

األنباء قیم األخبار في العالم الثالـث عـن طریـق اشـتراكها فـي بـرامج تـدریب مـع كما شكلت وكاالت 
وكاالت األنباء الوطنیة، ففي إفریقیا على سبیل المثال ساعدت وكالة رویتـر فـي إنشـاء وكـاالت أنبـاء بكثیـر 

یقــال  مــن الممكــن أن نفــسمــن الــدول حدیثــة االســتقالل وقامــت بتــدریب الكثیــر مــن العــاملین فیهــا، والشــيء 
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عــن وكالــة األنبـــاء الفرنســیة، وبهــذا فـــإن وكــاالت األنبــاء الغربیـــة الكبــرى تمیــل إلـــى وضــع جــدول لألعمـــال 
  . )1(وتحدید قیم األخبار، واألسلوب والشكل في العالم الثالث

یقـر البـاحثون فـي مجـال اإلعـالم أن مصـفوفة القــیم التـي وضـعت لـتالئم خصـائص وممیـزات بلــدان 
درجـــة االلتـــزام بهـــا فـــي المعالجـــة اإلخباریـــة فـــي العدیـــد مـــن مجتمعـــات العـــالم الثالـــث، ال  العـــالم الثالـــث، أن

تتجــاوز حــد الشــعارات والمناشــدات، والخطــب الرنانــة فــي المــؤتمرات والنــدوات العلمیــة، فــي حــین أن الواقــع 
ــا أخــرى  ــا مــن قــیم النظــام الرأســمالي، وأحیانً مــن قــیم النظــام یكشــف عــن ســیادة معالجــات إخباریــة تأخــذ أحیانً

االشـــتراكي، مـــن األول تأخـــذ الحداثـــة والقـــرب المكـــاني، واالهتمـــام الشخصـــي، ومـــن الثـــاني تأخـــذ القومیـــة، 
، ویرجــع ذلــك إلــى )2(الــخ... وااللتــزام، والتركیــز علــى األخبــار االیجابیــة أو الطیبــة وتجنــب األخبــار الســیئة 

  . ار األخبار، والتي تعكس صور التبعیة اإلعالمیةالمعاییر األجنبیة التي مازالت تتحكم في انتقاء واختی

إن تحدید القیم الخبریة التي تُنتقى على أساسـها األخبـار لكـي تكـون صـالحة للنشـر مرتبطـة بمفهـوم 
الصــحافة، ففــي حــین یــرى الصــحفیون الغربیــون أن دورهــم هــو أشــبه بــدور األعضــاء فــي حــزب معـــارض، 

فـي العـالم الثالـث قـد أعطـوا األولویـة ألخبـار  ومـة، فـإن الصـحفیینوعلیهم أن یكشفوا التصرفات السیئة للحك
ـا مـن أن قیمـة األخبـار فـي كـل ـا التنمیة، ولتفسیر األحداث في إطارها المناسـب، انطالقً  مجتمـع تختلـف طبقً

الحتیاجــــات مجتمعاتهــــا، فــــدول العــــالم الثالــــث تواجــــه مشــــكالت تختلــــف عمــــا یواجهــــه العــــالم األول، وهــــي 
باألمیــة والفقــر إلــى عــدم فهــم لوظیفــة الدولــة الحدیثــة، ومــن ثــم فــإن وســائل اإلعــالم فــي هــذه مشــكالت تبــدأ 

المجتمعــات ال تســتطیع أن تعمـــل بنظریــات اإلعــالم الغربیـــة التــي تركـــز علــى التنــافس علـــى الجمــاهیر فـــي 
سـتثناء سوق حر لألفكار وتركز أیًضـا علـى األفكـار التـي تنشـأ مـن غیـر العـادي ولـیس مـن العـادي ومـن اال

  . ولیس من القاعدة

إن حـــراس البوابـــة فـــي العـــالم الثالـــث یســـتخدمون مقـــاییس مختلفـــة لقیـــاس واختیـــار األخبـــار لوســـائل 
إعالمهـم، ویتوقــف هـذا االخــتالف علــى مفهـومهم لألحــداث التـي تحــددها میــولهم الثقافیـة والسیاســیة، وأیًضــا 

ــــار األخبــــار وتغطیــــة ن المعــــاییر التــــي یســــت، حیــــث أتحــــددها نســــبیة قــــیم األخبــــار خدمها الصــــحفیون الختی
في بلد ما، وعلـى الكیفیـة التـي ینظـر بهـا حـراس " ثقافة الخبر" األحداث تعتمد إلى حد كبیر على ما یسمى 

  . البوابة إلى مفاهیم مثل قیم األخبار وحریة الصحافة، ومصداقیة المصدر وسیطرة الدولة على اإلعالم
                                                             

 .89 – 88جون مارتن، أنجو جروفر شودري، مرجع سابق، ص . ل -)1(
 57ر الخبـر، مرجـع سـابق، ص دراسـة فـي انتقـاء و نشـ: سوسیولوجیا الخبر الصـحفي : عبد النبي الفتاح إبراهیم  عبد -)2(
– 58.  
 



 

83 

ــا وذلـــك إن حــراس البوابــة فــي العــالم ال ثالــث یختــارون بعــض الحقــائق كأخبــار وینحــون غیرهــا جانبً
  .ألنهم یشكلون إدراكهم للعالم طبقًا ألطرهم المرجعیة الثقافیة واإلیدیولوجیة

الواقــع أنــه ال یمكــن النظــر فــي مســألة القــیم الخبریــة ومضــمونها بــدون النظــر فــي مســألة المصــداقیة 
ي لـم یحقـق درجـة االحترافیـة العالمیـة والدرجـة الفنیـة المرتفعـة التـي في إعالم العـالم الثالـث، هـذا األخیـر الـذ

حققها اإلعالم الغربي، لهذا ینظر إلى الكثیر من الصحفیین وخاصة في الـدول التـي تسـیطر الحكومـة علـى 
اإلعــالم فیهـــا علـــى أنهـــم لســـان حــال الحكومـــة أو الحـــزب، وینظـــر الجمهـــور فــي هـــذه البلـــدان إلـــى اإلعـــالم 

ا مــا یــدفعان . رة مــن التشــكك وال یقبــل مضــمون األخبــاربدرجــة كبیــ إن فقــدان الموضــوعیة وغیــاب الثقــة كثیــرً
القـراء إلــى قـراءة مــا بــین السـطور للتعــرف علــى المعـاني التــي ألغیـت أو المعــاني الضــمنیة، وفـي الكثیــر مــن 

ن مـا هـو خبـر ومـا األحیان نجد أن الخلط بـین األخبـار واآلراء یجعـل مـن الصـعب علـى القـارئ أن یفـرق بـی
  . هو تعلیق

كمـــا یجـــب أن ینظـــر إلـــى قـــیم األخبـــار فـــي العـــالم الثالـــث فـــي إطـــار حریـــة التعبیـــر وخاصـــة حریـــة 
ــحى بهــا فــي هــذه البلــدان فــي غمــرة الحماســة لتحقیــق الوحــدة الوطنیــة، إن زعمــاء العــالم  الصــحافة التــي ضُّ

االجتماعي، ویجادلون أنه حیـث یكـون أغلبیـة الثالث یدعون أن حریة الصحافة تهدد األمن القومي والسالم 
ظــروف ال تحبــذ وجــود صــحافة حــرة، ، فتلــك الشــعب أمیــین، ویكــون والئهــم لألســرة أو للقبیلــة ولــیس لألمــة

إن حریـة الصـحافة ال یمكــن . ولكنـه أمـر ال معنـى لــه أن نتوقـع حریـة الصــحافة عنـدما تغیـب بـاقي الحریــات
  .)1(یة وفي غیاب الحریات السیاسیة واالجتماعیةأن تعیش في غیاب المؤسسات الدیمقراط

وال شك أن الـدول النامیـة مـا زالـت متـأثرة بشـكل أو بـأخر بقـیم األخبـار الغربیـة ألسـباب عدیـدة منهـا 
دراك أهمیتهـا فـي الـدول النامیـة مازلـت حدیثـة إذا مـا قورنـت باسـتخدام وسـائل  أن استخدام وسـائل اإلعـالم وإ

ا لقیم األخبار نـاتج عـن تـدفقها مـن خـالل أخبـار اإلعالم في المجتمعات ال ا كبیرً غربیة، كذلك فإن هناك تأثیرً
وكــاالت األنبــاء الدولیــة ومختلــف وســائل اإلعــالم األخــرى، كــذلك ال یجــب إغفــال تــأثر المشــتغلون بوســائل 

  . اإلعالم في الدول النامیة بقیم األخبار الغربیة

IV -7- القیم الخبریة عناصر:  
تقدیم بعض القیم الخبریة المتفق علیها في ، إذ ارتأینا حول عناصر القیم الخبریة هذا الجزء یدور موضوع

جمیع وسائل اإلعالم بنوع من التفصیل حتى یتسنى اإللمام بها وذلك من خالل طرح مختلف تعریفات 

                                                             
 .101- 97جون مارتن ، أنجو جروفر شودري،  مرجع سابق، ص . ل  -)1(
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مختلف  اإلعالمیین واألكادیمیین الخاصة بكل قیمة خبریة، فضال عن عرض تفاوت رؤیة الباحثین في
األنظمة اإلعالمیة ألهمیة كل قیمة، إذ قد تحظى بعض القیم الخبریة بأهمیة كبیرة في بعض األنظمة 

، باإلضافة إلى تقدیم االنتقادات التي هانفس في حین ال تولي لها أنظمة أخرى األهمیة ،اإلعالمیة
كبیر على بعض القیم  تعرضت لها بعض القیم الخبریة انطالقا من أن تركیز وسائل اإلعالم وبشكل

  .    الخبریة من شأنه التأثیر على فهم الجماهیر لألحداث أو إلى إفراغ األحداث من محتواها الحقیقي

نظرا لتراجع األیدلوجیة الماركسیة وانحسارها وسیادة المفهوم الغربي اللیبرالي لإلعالم في العالم 
دود أمام البث الفضائي الوافد وتراجع سیطرة الدولة وزیادة وانتشار اإلعالم التجاري وتحطم الحواجز والح

أن تورد عددا من القیم الخبریة تتفق علیها جمیع وسائل اإلعالم بغض النظر  یناارتأ ،على اإلعالم الوافد
عن االختالف في درجة أهمیة كل واحدة منها وتسلسلها ضمن سلم األولویات بالنسبة لكل وسیلة والتي 

  .   الباحثینأشار إلیها عدد من 

  :الحداثة، الجدة. 1

یعد االهتمام بقیمة الحالیة من المعاییر األساسیة في اختیار نوعیات القصص اإلخباریة المختلفة، 
، ویعني ذلك أنه من الضروري أن )1(وخاصة القصص اإلخباریة التي تدور حول موضوعات سیاسیة

مشیا واآلنیة، أو بمعنى أن یكون الخبر طازجًا متیكون الخبر جدیدا وهو ما یتصل بعنصر الزمن والحالیة 
هو أسرع مادة معرضة للتلف والفساد بمجرد مرور ساعات قلیلة على مع األحداث الجاریة، فالخبر 

ولذلك  )3("یفقد جدته وبالتالي یفقد قیمته إذا سبقتك إلیه صحیفة أخرى ونشرته "، فالخبر الجدید )2(وقوعه
كما اعترف اندریه جید  )4("األسبوع الماضي ال تصلح إال وقوًدا لألفران أحداث" :یقول كارین وارین

 هي" للصحافة  وذلك في تعریفه الروائي الفرنسي، بأهمیته التوقیت المناسب والمالئم بالنسبة للصحفي،
ثارة من الیوم ، لكن هذا ال ینفي أن بعض األحداث التي )5( "كل شيء سوف یصبح غًدا أقل أهمیة وإ

منذ فترات بعیدة ولم تُنشر من قبل یمكن أن تكون مادة صحفیة جیدة لخبر جدید، بل أن بعض وقعت 

                                                             
دار الفكر : القاهرة( صناعة األخبار التلفزیونیة في عصر البث الفضائي، الطبعة األولى : نهى عاطف عدلي العبد - )1(

 .75ص .) م 2007العربي، 
 .336ص .) م 1999العربي للنشر والتوزیع،  : القاهرة( مدخل إلى الصحافة : إبراهیم عبد اهللا ألمسلمي - )2(
 .  65فن الخبر الصحفي، الطبعة الثالثة، مرجع سابق، ص : فاروق أبو زید - )3(
 .336إبراهیم عبد اهللا ألمسلمي، مرجع سابق، ص  - )4(
: دمشق( ن، ترجمة أدیب خضور، الطبعة األولى تحریر األخبار في الصحافة ، و اإلذاعة، و التلفزیو : میلفن مینتشر - )5(

 .43ص.) م 1992
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، مثل وثائق جدیدة تفیدنا في الكشف )1(هذه األخبار قد یفرض نفسه على الصفحات األولى في الصحف
  . عن ظروف ومالبسات اغتیال الرئیس الجزائري الراحل محمد بوضیاف

فـــي الخبـــر، حتـــى أن ســـاعة أو ســـاعتین قـــد تـــؤثران فـــي قیمـــة الخبـــر  الـــزمن عامـــل مهـــم جـــداً "إن 
  . )2(الصحفي من حیث هو، ولذا نرى أن آخر األنباء أكثرها لفتا ألنظار القراء

ُحظـــى هـــذا العنصـــر بأهمیـــة كبیـــرة فـــي الـــدول الغربیـــة، عـــالم فـــي هـــذه الـــدول تتهافـــت فوســـائل اإل ی
ومن ثم بثه أو نشره أو إذاعتـه مباشـرة، بـالنظر لمـا قـد وتتسارع من أجل الحصول على الخبر لحظة وقوعه 

یحققــه للوســیلة مــن أربــاح مادیــة أو مكاســب معنویــة، ومــن ثــم فهــي قیمــة تضــغط بقــوة علــى الصــحفي الــذي 
یسعى إلـى البحـث عـن الجدیـد لـدى المصـدر، أو فـي الموضـوع، أو فـي متابعـة تطـورات الحـدث، وهـو جهـد 

قامـة صـالت وثیقـة بالمصـادر، تجعلـه قـادرًا علـى اإلجابـة عـشاق یتطلب متابعة دقیقة لألحـداث سـؤال  ن، وإ
رئیسـي یــومي، مــا الجدیــد لــدیك ؟ وتســاعد ســرعة نقــل األخبـار علــى جــذب عــدد كبیــر مــن الجمهــور، ولــذلك 
یعمد الصحفیون إلى استخدام الفعل المضـارع كلمـا أمكـنهم ذلـك، إلیهـام الجمـاهیر بـأنهم یعایشـون األحـداث 

لكن رغم أهمیة هذه القیمة الخبریة إال أنها تعرضـت لـبعض االنتقـادات كعـدم تـوخي الدقـة ، )3(الحظة وقوعه
عنــد نقــل األحــداث وعــدم التأكــد مــن المصــادر بفعــل ضــیق الوقــت والســرعة فــي نقــل األخبــار وأحیانــا أخــرى 

  .عدم استكمال المعلومات حول الحدث

  :التوقیت . 2
أن "وریـة أو اآلنیـة ومسـمى التوقیـت إذ تـرى كـارول ریـتش یطلق البعض على هذه القیمـة مسـمى الف
ـــــب عـــــن ســـــؤال القـــــارئ ـــــة یجی ـــــت أو الفوری ـــــي بهـــــذا اآلن؟: التوقی ـــــى هـــــذه كمـــــا ،)4("لمـــــاذا تخبرن ـــــق عل  یطل

 مضـاعفة، وقــد حیـث أن توقیــت وقـوع الحــدث قـد یضــیف إلیـه أهمیــة ،عنصـر األثــر الزمنـي المســتمر"القیمـة

                                                             
  .65فن الخبر الصحفي،  الطبعة الثالثة، مرجع سابق، ص: زید فاروق أبو -)1(
الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة( المدخل في فن التحریر الصحفي، الطبعة الخامسة : عبد اللطیف حمزة- )2(

 .81ص.) م 2002
تطبیقیة في  دراسة ،قیم األخبار في الصحافة المصریة في إطار السیاسات التنمویةبخیث محمد درویش،  السید- )3(

 .205، مرجع سابق، ص1990-1987الصحافة القومیة و الحزبیة خالل 
لكتاب دار ا: اإلمارات العربیة المتحد( التقاریر الصحفیة، ترجمة عبد الستار جواد كتابة األخبار و : كارول ریتش -)4(

 56ص.) م 2002الجامعي،
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، فــال یجــد الخبــر لــه مكانــا علــى أي صــفحة مــن یحــدث العكــس أي یقلــل مــن هــذه األه میــة أو یلغیهــا تمامــًا
  .)1( "صفحات الجریدة

نقــل الحـــدث أو الواقعـــة فـــور حــدوثها وفـــي أســـرع وقــت ممكـــن بغیـــة المنافســـة "ویقصــد بهـــذه القیمـــة 
 وتحقیق السـبق الصـحفي واالنفـراد فـي نشـر الحـدث، وكلمـا تـوافر فـي الخبـر هـذه المیـزة، كـان صـالحًا للنشـر

إلى أنه كلما كان نقل الحـدث سـریعا كلمـا كـان األداء احترافیـا  ل، و یذهب غراهم میك)2(باعثا على االهتمام
)3(  .  

تعطـــي الـــدول الغربیـــة أهمیـــة كبیـــرة لهـــذه القیمـــة انطالقـــا مـــن االیـــدولوجیا والتوجـــه اإلعالمـــي لهـــذه 
حیة األحـداث لكـي تكـون أخبـارًا الدول، حیث یعد هذا العنصر من العناصر األساسیة في الحكـم علـى صـال

والــذي "وذلــك مــن منطلــق النظــرة الرأســمالیة للخبــر علــى أنــه ســلعة تجاریــة، ومــن ثــم یخضــع لمبــدأ المنافســة 
یمثل بدوره محورا لبناء االقتصاد الرأسمالي، كما ترجـع إلـى أهمیـة معرفـة ردود فعـل الجمهـور علـى القـرارات 

لـــى قیــام وســائل اإلعـــالم  بــدورها الرقــابي علـــى الحكومــات القائمــة، ومـــن ثــم الحــرص علـــى التــي تخصــه، وإ
  . في التوقیت المناسب الذي یضفي على الخبر قیمة وأهمیة خاصة )4("إطالع الجمهور على ما یهمه

فـي المجتمعــات الشــیوعیة انطالقــا مــن فلســفة هــذه  هانفســ األهمیــةبال تُحظــى هــذه القیمــة  ،نیفـي حــ
، فقد یتم تأجیل نشـر األخبـار إلـى أن یـتم الحصـول علـى موافقـة السـلطة، أو األخیرة ومن نظرتها إلى الخبر

إذ أن تغطیـــة كثیـــر مـــن األحـــداث " االنتظـــار للتأكـــد مـــن أن األخبـــار ال تتعـــارض واألیدیولوجیـــة الشـــیوعیة، 
، ســـقوط 1968، أزمــة تشكوســلوفاتیا1962األزمــة الكوبیـــة (السیاســیة الهامــة، وخاصــة فـــي فتــرات األزمــات 

غالبـــًا مـــا تتـــأثر ) ، التـــدخل فـــي أفغانســـتان1979 -1978عیـــدي أمـــین فـــي أوغنـــدا، الثـــورة فـــي إیـــران حكـــم 
، جهـاز الدعایـة ثـم الـرأي العـام  ،بوسائل التعطیل أما الغرض مـن ذلـك فهـو كسـب الوقـت الحـرج لتجهیـز أوًال

أدى وهــو " ،)5("دیــةوتســمى هــذه المسـاحة فــي كســب الوقـت بالمســاحة الرما. إلذاعـة أخبــار البــد مـن إذاعتهــا

                                                             
  .  337ي ، مرجع سابق ، صمإبراهیم عبد اهللا المسل -)2(
 .47دراسة في انتقاء ونشر األخبار، مرجع سابق، ص: سوسیولوجیا الخبر الصحفي: عبد الفتاح إبراهیم عبد النبي-)2(

) Graham Meikle, op. cit., ,p.9.  4( 
خبار في الصحافة المصریة في إطار السیاسات التنمویة، دراسة في الصحافة قیم األالسید بخیث محمد درویش،  -)5(

  . 206، مرجع سابق، ص 1990-1987القومیة و الحزبیة خالل 
  . 106جون مارتن، أنجو جروفر شودري، مرجع سابق، ص . ل -)5(
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عـالم فیهـا علـى اإل إلي تراجع قیمة التوقیت، كمحـدد أساسـي لنشـر األخبـار، فضـًال عـن عـدم تنـافس وسـائل
  .)1("وعدم تبینها لمبدأ تحقیق الربح نشر األخبار الجدیدة،

م الثالث، یظهر تأثیر العوامل السیاسیة في نشر بعض األخبار فـي توقیتـات معینـة، وكـذا لوفي العا
ُخشــى أن یــؤدي  جــب نشــر بعضــها،ح تحــرزا لمضــاعفاتها السیاســیة، أو تخوفــا مــن كشــف أنشــطة معینــة، ی

النشـر عنهـا، إلـى حـدوث ردود أفعـال لـدى الـرأي العـام، یـرى النظـام السیاسـي أن توقیـت نشـرها غیـر مالئــم، 
إزاءهـا، وخاصـة كما قد تتـأنى الصـحف فـي نشـر أخبـار معینـة، قبـل أن تـتلمس التوجیهـات السیاسـیة للنظـام 

  .)2(وذات الصفة األمنیة األخبار المتعلقة بسیاسة الدولة الخارجیة،

عـالم وبسـبب اعتمادهـا اإلتجدر اإلشارة إلـى أن هـذه القیمـة تعرضـت للنقـد، انطالقـًا مـن أن وسـائل 
تـرة خاصة عندما یتعلق األمـر باألحـداث التـي تسـتمر ف على هذه القیمة أثرت على فهم الجماهیر لألحداث،

، فمثـل هــذه القضــایا تفقــد اهتمــام ...)القضــیة الفلســطینیة، المجاعــة فـي إفریقیــا، الحــرب علــى العــراق(طویلـة 
ممــا قــد  ،ولــن تلتفــت إلیهــا إال عنــد حــدوث تطــور مفــاجئ یتضــمن قیمــة إخباریــة أخــرى عــالم بهــا،اإلوســائل 

دراك الجمهــور لهــذه األحــداث وتطوراتهــا، االت األنبــاء والصــحف ووســائل إذ أن وكــ" یــنعكس علــى معرفــة وإ
ممـا یـؤدي ذلـك  عالم ال تهتم كثرًا بالمعلومات الخلفیـة، بـالرغم مـن أنهـا ضـروریة لفهـم األحـداث الجدیـدة،اإل

إلى عدم قدرة الصحافة على الوفاء بحق الجماهیر فـي المعرفـة، كمـا یـؤدي عـدم االهتمـام بنشـر المعلومـات 
ارتبــاط "، باإلضــافة إلــى أن )3("شــعوب ومواقفهــا مــن أحــداث معینــةالخلفیــة إلــى تشــویه الكثیــر مــن قضــایا ال

الحدث بأحـداث أخـرى تزیـد مـن احتمـاالت بثـه عبـر وكـاالت األنبـاء أو نشـره فـي الصـحف، وهـذا التـرابط أو 
ن قلت أهمیته في ذاتـه، وتلعـب تطـورات العالقـات بـین  التزامن مع أحداث یعطي لهذا الحدث أهمیة حتى وإ

  . )4("اسیًا في زیادة التركیز على أخبار معینةالدول دورا أس

   :القرب -3

ینظر إلي هذه القیمة من زاویتین، األولى وتتمثل في القـرب الجغرافـي، أمـا الثانیـة، فتتعلـق بـالقرب  
نعني باألولى القرب المكاني للخبـر مـن الصـحیفة والقـارئ، سـواء تعلـق . النفسي أو العاطفي أو السیكولوجي

د، أو تنـــاول أحــــداث أو مؤسســـات وهیئـــات، أمــــا الزاویـــة الثانیـــة لهــــذه القیمـــة المتعلقـــة بــــالقرب بـــأفرا الحـــدث
                                                             

نمویة، دراسة  فیالصحافة ، قیم األخبار في الصحافة المصریة في إطار السیاسات التالسید بخیث محمد درویش -)1(
  . 206، مرجع سابق ، ص  1990-1987القومیة و الحزبیة خالل 

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -)2(
  . 73سلیمان صالح، مرجع سابق، ص -)3(
  .73سلیمان صالح، مرجع سابق، ص -)4(
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أو التقـــارب الســـیكولوجي للخبـــر وللصـــحیفة مـــع القـــارئ، بـــالمعنى النفســـي أو العـــاطفي، فیقصـــد بهـــا التشـــابه 
عبــرت األخبــار عــن  "الــخ، فكلمــا..وذلــك بفعــل عوامــل نفســیة أو دینیــة أو عقائدیــة أو إیدیولوجیــة أو تاریخیــة

 ، إذ أن المشــاهد أو)1("أحــداث وقعــت فــي مكــان قریــب مــن القــارئ أو المســتمع أو المشــاهد زاد اهتمامــه بهــا
یـأتي "المستمع أو القارئ یهتم بالموضوعات التـي یشـعر أنهـا قریبـة منـه وتـرتبط بـه ارتباطـا مباشـرًا ومـن هنـا 

 ،)2("التـي یعــیش فیهـا الفـرد، كلمــا اكتسـب أهمیتـه خاصــةالمنطقـة  مــناالفتـراض، أنـه كلمـا كــان الخبـر قریبـا 
إذا تســاوت األخبــار فــي عناصــرها اإلخباریــة، كــان لمكــان وقــوع الحــدث أهمیــة خاصــة، وأنــه كلمــا بعــد " وأنــه

  .)3("موقع الخبر، قل االهتمام به

ففــي  ،ثالــثلقــد اختلفــت آراء البــاحثین حــول أهمیــة هــذه القیمــة فــي البلــدان الغربیــة وبلــدان العــالم ال
أن القــرب الثقــافي لعــب دورًا فــي تغطیــة الصــحف الیونانیــة للحملــة " الوقــت الــذي تــرى  فیــه إحــدى الدراســات

 -أحــد المرشــحین -، وأشــارت إلــى تركیــز هــذه الصــحف علــى أخبــار دوكــاكیس1988 االنتخابیــة األمریكیــة
عطائهــــا مســــاحة أكبــــر، ممــــ ا أفردتــــه لبــــوش، غیــــر أن لالنتخابــــات باعتبــــاره أمریكــــي مــــن أصــــل یونــــاني، وإ

الصــحف الیمینیــة الیونانیــة والتــي هــي أقــرب إلــى بــوش أتاحــت تغطیــة أقــل عــن دوكــاكیس مقارنــة بالصــحف 
أن القــــارئ المصـــري یخضــــع لعامـــل القــــرب المكــــاني " كمـــا أظهــــرت بعـــض البحــــوث، )4("الیســـاریة الیونانیــــة

ینـه مـن األفـراد أن یرتبـوا المنـاطق التالیـة فقـد سـئلت ع. والنفسي في تفضیله ألخبار مناطق معینة في العالم
مــن حیــث اهتمــامهم بأخبارهــا وهــي أوروبــا، الشــرق األوســط، العــالم العربــي، شــمال إفریقیــا، أمریكــا الجنوبیــة، 

  : أمریكا الشمالیة، الشرق األقصى، وجاء الترتیب على النحو اآلتي 

  العربي،العالم . 1

  شمال إفریقیا،. 2

    الشرق األوسط ،.3

  الشرق األقصى، .4

                                                             
.) م 2004دار الفكر العربي،: القاهرة( یةفن الخبر، األسس النظریة والتطبیقات العلمیة، الطبعة الثان: عبد اهللا زلطة - )1(

  . 87ص
  .47عبد الفتاح إبراهیم عبد النبي، سوسیولوجیا الخبر، دراسة في انتقاء و نشر األخبار،مرجع سابق، ص  - )2(
الصحافة  قیم األخبار في الصحافة المصریة في إطار السیاسات التنمویة، دراسة فيالسید بخیث محمد درویش،  - )3(

 .208، مرجع سابق، ص 1990-1987و الحزبیة خالل القومیة 

(1)Zaharo Poulos, Thimios, cultural proximity in international news, coverage 1988 U.S. 
Presidential Compaign in the Greek Press, journalism quarterly, vol.67, 1990, pp.190-191.  
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  أوروبا،. 5

  أمریكا الشمالیة،.6

  .)1("أمریكا الجنوبیة. 7

تـرى هبــه ألسـمري فــي دراسـتها المتعلقــة بالنشـرة اإلخباریــة باللغـة اإلنجلیزیــة فـي التلفزیــون  ،فـي حــین  
 بـنفس درجـة األهمیـة فـي المجتمعـات الغربیـة عنهـا فـي المجتمعـات النامیـة،"المصري أن هذه القیمـة ال تعـد 

ا على المشاهد من الخبر الـذي وقـع فـي دولـة  حیث أن اإلعالم الغربي یهتم بالخبر األكثر تأثیرا واألشد وقعً
أقرب، فمثًال من السهل أن نجد مقدمة نشـرة أخبـار فـي قنـاة أمریكیـة قصـة إخباریـة وقعـت فـي بـاریس، بینمـا 

 .) 2("في القنوات العربیة عادة ما تكون أخبار المقدمة ذات طابع محلي

ورغم ذلك، تبقى قیمة القرب ذات داللـة إخباریـة، حیـث تُحظـى األخبـار المحلیـة باهتمـام كبیـر مـن  
أفــراد المجتمــع ألنهــا تمــس حیــاتهم مباشــرة أكثــر مــن األخبــار الخارجیــة التــي ال تــؤثر علــى حیــاتهم، ویمكــن 

ریبـة، األخبـار األقـل قربـا، األخبـار األخبـار األكثـر قربـا، األخبـار الق: تطبیق الصیغة التالیة على هذه القیمـة
  .)3("حیاتك هي قصتك" Paul Manning البعیدة، أو كما عبر عنها بول مانینج

   :الصراع -4

یمثــل الصـــراع نزعـــة إنســانیة أو غریـــزة بشـــریة، وللصــراع أشـــكال وأنـــواع ومجــاالت مختلفـــة، فهنـــاك 
فالصــراع یعــد قیمــة مــع بعضــها اآلخــر، أو قــوى المجتمــع  صــراع اإلنســان مــع الطبیعــة أو المجتمــع المــنظم

إنســـانیة قدیمـــة قـــدم التـــاریخ، فاإلنســـان، منـــذ بـــدأ الحیـــاة یصـــارع ذاتـــه، ویصـــارع اآلخـــرین، والـــدول تصـــارع 
ا بـین األشـخاص أو المؤسسـات أو الـدول "بعضها البعض، ویقصد بهذه القیمة  األحداث التـي تعكـس صـدامً

المتضـــمنة قیمـــة الصـــراع، مـــا یتعلـــق بصـــراع اإلنســـان مـــع  ومـــن األخبـــار. )4("بحیــث تكتســـب قیمـــة إخباریـــة
الـخ، وصــراع الجماعـات واألحــزاب ...الطبیعـة، الكـوارث الطبیعیــة، الـزالزل، البـراكین، الفیضــانات األعاصـیر

  .والطبقات والمصالح وصراع الدول

                                                             
 .77مرجع سابق، ص  :حسنى نصر، سناء عبد الرحمان -)1( 
جامعة (  ، رسالة ماجستیر غیر منشورةالنشرة اإلخباریة باللغة اإلنجلیزیة في التلیفزیون المصريهبة ألسمري،  -)2(

 . 108-107ص .) م 1987كلیة اإلعالم، : القاهرة
- )3( Paul Manning : News and news sources : A critical introduction( London: Sage 

Publications,2001) p.61.   
  . 114سهام عبد الخالق، مرجع سابق،  ص - )4(



 

90 

ه وتعـــد مثـــل هـــذه األحـــداث مـــن المواضـــیع التـــي تـــدفع القـــارئ لالهتمـــام بهـــا ومتابعـــة مجریـــات هـــذ
القصص اإلخباریة التي یتوافر فیها عنصر الصراع، كما تجـدر اإلشـارة إلـى أن عنصـر الصـراع ال یقتصـر 

والمظــاهرات، لكــن هنــاك جانبــا آخــر  علــى الجانــب المــادي المتمثــل فــي الحــروب واالنقالبــات واالضــطرابات
  . لهذا العنصر وهو االختالف بین اآلراء وعرض وجهات النظر المتباینة لألفراد

أن الخبـر "وقد أبدت وسائل اإلعالم اهتماما كبیرا  باألخبار التي تحمـل أو تتضـمن هـذه القیمـة، إذ 
 الحیــاة، فالصــراع یشــكل أحــد الصــحفي البــد أن یشــبع لــدى القــارئ رغبتــه فــي تتبــع هــذا الجانــب الــدرامي مــن

نقالبـــات مـــثال تكشـــف عـــن أخبـــار الحـــروب والثـــورات واال"،  إن )1("مراكـــز االهتمـــام الرئیســـیة عنـــد اإلنســـان
جانب من جوانـب الصـراع فـي حیـاة اإلنسـان، كـذلك فـإن أخبـار االنتخابـات السیاسـیة أو النقابیـة تشـكل هـي 

  . )2("األخرى لونا من ألوان الصراع في الحیاة اإلنسانیة

الصــــحافة المتوازنــــة تقتضــــي أن یكــــون فــــي "أن " ثقافــــة األخبـــار"ویشـــیر ســــتیوارت أالن فــــي كتابــــه 
ــون هــــذان الطرفــــان فــــي حالــــة صــــراع یكــــون هنــــاك إحســــاس بفوریــــة األحــــداث القضــــی ة طــــرفین وعنــــدما یكــ

  .)3("وسرعتها، كما یتم أیًضا التركیز على مصالح معینة من خالل تقدیم األحداث في صورة درامیة

وتتفـاوت رؤیـة النظـام السیاسـي فـي كـل مجتمـع لقیمـة الصـراع، فوسـائل اإلعـالم الغربیـة تـولي قیمـة 
راع أهمیــة كبیــرة، حیــث تهــتم بتغطیــة أحــداث الصــراع، الحــروب، الخالفــات، المظــاهرات واالضــطرابات الصــ

یــأتي اســتجابة لرغبــات اإلنســان وغرائــزه، ولتحقیــق أهــداف تجاریــة "مبــررة بــأن اســتخدام هــذه القیمــة الخبریــة 
إیدیولوجیـة رأسـمالیة غربیـة وتسویقیة، قد یكون جزًء من الحقیقـة، لكنـه لـیس الحقیقـة، وذلـك أن هنـاك أهـدافا 

  . )4("من وراء التركیز على األخبار ذات الطبیعة الصراعیة

وباختصــار الخبــر فــي العــالم األول هــو المعــارك والصــراعات، ولــیس هنــاك أفضــل دلیــل علــى ذلــك 
ـا أو موقعـا فـي " داي مما قاله أوتیسـبایك وهـو صـحفي فـي عمـود فـي صـحیفة نیـوز إذا لـم یكـن الشـيء مرعبً

ـــن اال ات فـــي عكمـــا أن التركیـــز علـــى أخبـــار الحـــروب والصـــرا، )5("فس رهبـــة، فإنـــه ال یصـــلح أن یكـــون خبـــرً
ا فـــي زیــادة الشـــعور باالســتقرار فـــي المجتمعــات الغربیـــة، باإلضــافة إلـــى أنـــه  المجتمعــات األخـــرى یلعــب دورً

محلیــة  تبصــراعایسـهم فــي تشـویه صــورة دول وشـعوب العــالم الثالــث، التـي تظهــر فـي األخبــار إال مرتبطـة 
                                                             

  . 337إبراهیم عبد اهللا ألمسلمي، مرجع سابق، ص  -)1(
  . 68فاروق أبو زید، فن الخبر الصحفي، الطبعة الثالثة، ص -)2(
  .123ص) 2008یل العربیة، مجموعة الن: القاهرة( ثقافة األخبار، ترجمة هدى فؤاد، الطبعة األولى: ستیوارت أالن -)3(
  . .87مرجع سابق، ص : سلیمان صالح -)4(
 .46مرجع سابق، ص: تو. هستر، واى الن ج. ألبرت ل -)5(
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اعتــداءات تقــوم بهــا الــدول الغربیــة علــى هــذه  أو دولیــة، ومــن ثــم یســهم فــي إیجــاد المبــررات األخالقیــة ألي
  . )1(الدول

ن المعالجة اإلخباریة التي تهتم بالصـراع كقیمـة إخباریـة تسـتهوي الـنفس البشـریة، قـد تفقـد فاعلیتهـا إ
ألوف لـــدى األفـــراد، فأخبـــار االنتفاضـــة الفلســـطینیة علـــى أرض الواقـــع، إذا مـــا أصـــبح الصـــراع روتینـــي ومـــ

وحرب العراق وأحـداث دار فـور وغیرهـا مـن الحـروب والمعـارك والصـراعات التـي ألفهـا القـراء لـم تعـد تجـذب 
بینمـا تحـاول وسـائل اإلعـالم فـي دول العـالم الثالـث لیه الحال فـي بدایـة هـذه األحـداث، اهتمامهم كما كان ع

بحیث تسعى بصفة عامـة إلـى تهدئـة األوضـاع وعـدم إظهـار االخـتالف  ،بحدة كبیرة عدم إظهار هذه القیمة
ن كـان ذلـك یختلـف بـین الصـحف الموالیـة والصـحف المعارضـة الحزبیـة، والصـحف  وبؤر النـزاع والتـوتر، وإ

  .المستقلة

 أشــارت الدراســات إلــى أن وســائل اإلعــالم فــي تغطیتهــا ألخبــار الصــراع والكــوارث، تمیــل إلــى"وقــد  
التركیـــز علـــى العناصـــر الظـــاهرة واألشـــكال المباشـــرة لهـــا، فـــي غیـــاب أي تحلیـــل للظـــروف البنائیـــة الســـابقة 
علیهـا، ویعنــي ذلـك تقــدیم األحـداث، كمــا لـو كانــت نتیجـة أفعــال، ولیسـت محصــلة للصـراع االجتمــاعي، مــع 

الصـراع لـه تـأثیرات ضـارة تجاهل النتائج المترتبة علیها، وأوضحت هـذه الدراسـات أن التأكیـد المسـتمر علـى 
بــراز االخــتالف دون  للغایــة، مــن ناحیــة خلــق التــوتر المســتمر فــي نفــوس القــراء، واإلحســاس بعــدم األمــان، وإ
ـا وضـع الحـدث فـي مضـمون  التوافق، وأن التعامل مع األخبار مـن خـالل الصـراع والعنـف، قـد ال یتـیح دائمً

الوقت، وأطراف الصـراع ونتائجـه، مـع تجاهـل مسـببات مفید، حیث یتجه التركیز في المعالجة على المكان و 
  . )2("هذا الصراع ودوافعه، أو الذین یعملون من أجل إیجاد الحلول لمنع الصراع والعنف

  :قیمة الشهرة أو الصفوة أو النخبة -5
تهـــتم وســـائل اإلعـــالم فـــي الـــدول الغربیـــة ودول العـــالم الثالـــث بهـــذه القیمـــة التـــي تعتبرهـــا مـــن القـــیم 

فكلما ازدادت شـهرة الشـخص الـذي یتناولـه الخبـر، زادت أهمیـة الخبـر وازدادت فرصـته فـي "ریة الهامة، الخب
  .)3(" النشر، بل وفي احتالل مكان بارز على صفحات الجریدة 

تعنـــي قیمـــة الشـــهرة ارتبـــاط الخبـــر الصـــحفي بالشخصـــیات البـــارزة أو التـــي تحتـــل مكانـــة اجتماعیـــة 
نمـــا تتعلـــق كـــذلك باألمـــاكن التـــي لهـــا قیمـــة  معینـــة، لكـــن أهمیـــة الشـــهرة ال تنطبـــق علـــى األشـــخاص فقـــط وإ

                                                             
 .86سلیمان صالح، مرجع سابق، ص -)1(
  . 50عبد الفتاح عبد النبي، سیوسیولوجیا الخبر الصحفي، دراسة في انتقاء و نشر األخبار، مرجع سابق،  ص  -)2(
  . 339راهیم عبد اهللا ألمسلمي، مرجع سابق، ص إب -)3(
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ویرجــع اهتمــام وســائل اإلعــالم بهــذه القیمــة الخبریــة إلــى أن القــراء ، الــخ...تاریخیــة، الكتــب، األشــیاء، اآلثــار
 ینجذبون إلى قـراءة األخبـار التـي تتعلـق أو تـرتبط بأسـماء معینـة، كمـا أن الصـحفیین، مـن جهـتهم، یفضـلون

  . تتبع ونشر أخبار الصفوة

حیـــث یعطـــي الصـــحفیون والمحـــررون األولویـــة فـــي " دول الصـــفوة"وتنقســـم هـــذه القیمـــة إلـــى نـــوعین 
ترتیـب "فهنـاك  تغطیة أخبار دول العـالم األول، ألنهـا تمثـل دول الصـفوة وألن الجمهـور یریـد معرفـة أخبارهـا،

نظــرهرمــي ملحــوظ یمكــن أن نمیــزه بوضــوح هنــا وهــو یعطــي األولویــ ُ  ة لألحــداث التــي تقــع فــي الــدول التــي ی
ا مباشـــرا علـــى رفاهیـــة الجمهـــور، مثـــل الوالیـــات المتحـــدة ودول العـــالم األول  إلیهـــا باعتبـــار أنهـــا تـــؤثر تـــأثیرً

  .)1("األخرى

ویتمثل النوع الثاني في شخصیات الصفوة، فالصحف واإلعالمیـون یعطـون األولویـة لتغطیـة أخبـار 
ــا لتطلــع الجمهــور للتعــرف علــى أخبــارهم الصــفوة مــن السیاســیین وا إذ یفضــل فــي "لفنــانین والمشــاهیر عمومً

األخبار التركیز على الشخوص البشریة وهم یتفاعلون مع مختلف الظروف المحیطة بهم عـن تقـدیم وصـف 
  . )2("تجریدي مبهم لنظم أو قوى أو مؤسسات غیر واضحة المعالم

بـل إن األسـماء  ،نواعها إن األسـماء تصـنع األخبـاروكما هو معروف في وسائل اإلعالم بمختلف أ
، ذلك لما ألشخاص الصـفوة مـن أهمیـة كبیـرة )3(الكبیرة ال تصنع األخبار فحسب، ولكنها هي نفسها األخبار

ا مـن الخبـر، نظـرا  شـحت أن تصـبح جـزء أساسـیً في المجتمع، فكلما ارتبطت أسماء الصفوة باألحداث كلمـا رُ
مـة ومكانـة عالیـة سـواء تعلـق األمـر بأشـخاص لهـم أسـماءهم ومكـانتهم فـي المجتمـع لما للصفوة من نفوذ وقی

  . أو مؤسسات ذات نفوذ وشهرة أو دول متقدمة مما یرشحها ألن تكون محور اهتمام وسائل اإلعالم

إن التلفزیــون : "، الخبیــر التلفزیــوني علــى هــذه القیمــة بقولــهSmith Howardویؤكــد هــوارد ســمیث 
ُصــنع منهــا ورق الصــحف الــذي  هــو صــورة وكلمــة وشخصــیة، وأن اآلالف مــن األشــجار ضــحت بحیاتهــا لی

اســتخدم فــي تغطیــة أخبــار زیجــات الممثلــة العالمیــة إلیزابیــث تــایلور، ویصــور هــذا المثــال مــدى تــأثیر هــذه 

                                                             
  . 124ستیوارت أالن، مرجع سابق، ص  -)1(
  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها -)2(
  . 124مرجع سابق، ص : فریزر بوند. ف-)3(
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ـا ع Pierre Albertوبخصوص هـذه القیمـة یقـول بیـار ألبیـر  ،)1("القیمة الخبریة لـى أن الصـحافة قـادرة دائمً
  .)2(خلق وتنمیة األساطیر، حول بعض النجوم

إن قیمــة عنصـــر الشـــهرة هـــو الـــذي جعـــل الصـــحافة المصـــریة بمختلـــف أنواعهـــا واتجاهاتهـــا، تتجنـــد 
لتغطیــة محاكمــة هشــام مصــطفى طلعــت، أحــد الوجــوه البــارزة فــي المجتمــع المصــري، ونائــب فــي البرلمــان، 

  . 2008ان تمیم صیف والمتهم في قضیة اغتیال المطربة اللبنانیة سوز 

ن حدث وتم إبـراز أخبـار النخبـة مـن األشـخاص  فلـیس بسـبب هـؤالء  "أما في دول أوروبا الشرقیة، وإ
نمــا علــى المكانــة الوظیفیــة التــي یشــغلونها، ولــم تهــتم  وســائل اإلعــالم فــي هــذه األشــخاص فــي حــد ذاتهــم، وإ

 وكانــت تقــدم بحــذر شــدید للمحافظــة علــى الــدول بنشــر أي أخبــار عــن الحیــاة الخاصــة لألفــراد أو القیــادات،
صــورهم كقــادة، وقــد أمكــن للبــاحثین، تتبــع صــعود وتراجــع ظهــور الزعمــاء الشــیوعیین، بقیــاس كمیــة األخبــار 
المنشــــورة عــــنهم، وبینمــــا كانــــت الصــــحافة الســــوفیتیة تركــــز علــــى أخبــــار الــــدول الصــــناعیة الكبــــرى وأوروبــــا 

حــداث اإلیجابیــة بــدال مــن الســلبیة وعلــى المؤسســات بــدال مــن الشــرقیة، إال أن تركیزهــا كــان ینصــب علــى األ
وفي الدول النامیة، فإن أخبار النخبة الحاكمة تتصدر الصـفحات األولـى للصـحف، وأحیانـا تلجـأ . )3("األفراد

الحكومـــات إلـــى تحدیـــد المكـــان المناســـب ألخبـــار النخبـــة السیاســـیة فـــي وســـائل االتصـــال المختلفـــة، وذلـــك 
  .)4(لهیبة التي یفترضها المنصب السیاسي الذي تحتله الشخصیةإلضفاء نوع من ا

تعــرض التركیــز علــى هــذه القیمــة الخبریــة النتقــادات عدیــدة، منهــا، أن االهتمــام بتغطیــة أخبــار دول 
علــى حســاب األحــداث التــي تقــع فــي منــاطق أخــرى مــن العــالم، خاصــة الــدول النامیــة أو دول "الصــفوة یــتم

  .)5(حظى باهتمام مناسب في األخبارا ما تُ العالم الثالث الذي نادر 

لقــد كشــف العالمــان النرویجیـــان جــالتونج وروج فــي دراســة لهمـــا، أن وســائل اإلعــالم تهــتم بتغطیـــة 
أخبــار دول النخبــة، إذ أنــه كلمــا كانــت األحــداث تتعلــق بهــذه الــدول زاد احتمــال نشــرها أو بثهــا أو إذاعتهــا، 

لـــى دول النخبـــة أو تتركـــز فیهـــا، ممـــا أدى إلـــى اخـــتالل فـــي تـــدفق وهـــذا یعنـــي أن تغطیـــة األخبـــار ترتكـــز ع

                                                             
  . 83العبد ، مرجع سابق، ص  عدلي نهى عاطف -)1(
  . 228ص) 1987الهیئة العامة للكتاب، : رةالقاه(الصحافة، ترجمة فاطمة عبد اهللا محمود : بیار ألبیر -)2(
قیم األخبار في الصحافة المصریة في إطار السیاسات التنمویة، دراسة فیالصحافة السید بخیت محمد درویش،  -)3(

جون مارتن، أنجو جروفر شودري، مرجع . ، ل214- 213، مرجع سابق ص  1990-1987القومیة والحزبیة خالل 
  . 22سابق، ص 

  . 252نجیب الصرایرة، مرجع سابق، صمحمد  -)4(
  . 125- 124ستیوارت أالن، مرجع سابق، ص ) 5(
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األخبار في العالم كله، حیث تدور أخبار معظم الصحف حـول هـذه الـدول التـي تشـكل مركـز ودائـرة اهتمـام 
اإلعـالم بصـفة عامــة، ممـا یعـزز موقــع هـذه الـدول ویزیــد مـن سـیطرتها علــى الكثیـر مـن المجــاالت بمـا فیهــا 

، و فــي هــذا اإلطـار دعــا مراسـل الشــؤون الخارجیــة فـي ألبــي بـي ســي  جــون واإلعالمـي النشـاط االقتصــادي
  .)1(دولة هم كل ما یثیر االهتمام 20مواضیع و  5نعتاق من فكرة أن فقط االسمبسون إلى ضرورة 

أما بالنسبة للتركیز على أخبار النخبة الحاكمة، فهذا یزیـد مـن سـیطرتها علـى المجتمـع والتقلیـل مـن 
لتغییر داخل المجتمع، مما یؤدي إلى تكریس األوضاع القائمة من خـالل العـرض المسـتمر لوجهـات فرص ا

نظــر هــذه الطبقــة النخبویــة الحاكمــة ونشــر األخبــار التــي تحقــق مصــالحها، باإلضــافة إلــى أن تركیــز وســائل 
ــــار األشــــخاص األقویــــاء والمشــــهورین ســــیؤدي إلــــى أن یصــــبح المــــواطن العــــادي  ــــا اإلعــــالم علــــى أخب متلقیً

ا   . )2(سلبیً

باإلضافة إلى أن التركیز على هذا النوع من األخبار أدى بوسائل اإلعـالم إلـى إفـراغ األحـداث مـن 
  . محتواها الحقیقي، وذلك بالتركیز على الطابع الفردي، ال الجماعي، وعلى األشخاص ال القضایا

  : السلبیة -6

ســمى ذو طبیعــة واحــدة، فالبــاحثون تبــاروا فــي رغــم تعــدد مســمیات األخبــار الســلبیة إال أن أصــل الم
مـــنح األلقـــاب لهـــذا النـــوع المســـیطر علـــى األخبـــار، وتراوحـــت هـــذه األلقـــاب بـــین األخبـــار الســـیئة، األخبـــار 
المروعــــة، األخبــــار العنیفــــة، األخبــــار القاســــیة، األخبــــار الســــاخنة، األخبــــار العدوانیــــة، األخبــــار المحبطــــة، 

امیـــة، األخبـــار البائســـة أو أخبـــار البـــؤس، األخبـــار المفرملـــة، بكســـر المـــیم، األخبـــار المظلمـــة، األخبـــار الد
األخبــار العابســـة، األخبـــار الســـاخرة، األخبـــار المتشــائمة، أخبـــار الحساســـیة أو األخبـــار الحساســـة، األخبـــار 

  .)3(الزئبقیة

ى هـذه األخبـار إن النظرة إلى األخبار السلبیة ال تعتبر نظرة حدیثـة، فمنـذ الثالثینیـات كـان ینظـر إلـ
 StanlyWalterl ، قـدم سـتانلي ولتـرل1930على أنها األخبار التي تستحق لقـب األخبـار فعـال، ففـي عـام 

تعریفــه لألخبــار بأنهــا كــل مــا یتعلــق بالنســاء والنقــود واألفعــال الســیئة، وبــالطبع یعكــس هــذا التعریــف معــاییر 

                                                             
Paul Manning, op. , cit., p.62.)1( 

  . 80-76سلیمان صالح، مرجع سابق، ص ) 2(
، رسالة اللبناني األخبار السلبیة في التلفزیون وعالقتها بمستوى القلق السیاسي للشبابعربي محمد المصري،  -)3(

  . 66ص ) 2007كلیة اإلعالم، : جامعة القاهرة( تیر غیر منشورةماجس
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األخبـار السـیئة أو مـا اصـطلح علـى تسـمیته باألخبـار ، إذ تهتم هـذه القیمـة ب)1(اختیار األخبار في تلك الفترة
ویرجــــع اهتمــــام وســــائل اإلعــــالم بهــــذه القیمــــة ا باألخبــــار الجیــــدة أو اإلیجابیــــة، الســــلبیة أكثــــر مــــن اهتمامهــــ

اإلخباریـة لمــا قــد تطرحـه األخبــار التــي تتضـمن هــذا العنصــر مـن إثــارة ومــا تخلقـه مــن مناقشــات واختالفــات 
كمـا یـرى القـائمون باالتصـال أن هـذا النـوع مـن األخبـار ء هذا النوع من األخبار، دى قرافي وجهات النظر ل

یلقـــى اســـتجابة كبیـــرة لـــدى المتلقـــین ســـواء تعلقـــت بحیـــاتهم أم ال، فاألخبـــار الســـیئة أو الســـلبیة تحتـــوي علـــى 
  . أحداث ووقائع تتعلق بالكوارث واالنقالبات واالضطرابات وصور الصراع والعنف

ن األخبــــار الســـلبیة ذات أهمیــــة تفــــوق أهمیــــة األخبـــار اإلیجابیــــة، ویعــــزو كــــالوس یعتقـــد الغــــرب، أ
إلــى حقیقـة أن الغــرب یتوقــع  االهتمــام الكبیـر فــي الغــرب باألخبـار الســلبیة Klaus schoenbach شـوانباخ

یـة اإلخبار  ، وأن التغطیـة)2(التقدم، إذن فاإلخفاق یستحق التغطیة اإلخباریة ألنه انحراف ووضع غیـر عـادي
وأن "أتي اســـتجابة لرغبـــات وتطلعـــات الجمهـــور ومـــا ینتظرونـــه مـــن وســـائل اإلعـــالم، یـــلمثـــل هـــذه األحـــداث 

ا   .)3(األخبار اإلیجابیة ال تعد أخبارً

برازهـا لهـذه القیمـة، نظـرا لمـا قـد  وقد تعرضت وسائل اإلعالم الغربیـة إلـى انتقـادات بسـبب تركیزهـا وإ
والجــرائم سـلبي علــى القـراء حیـث قـد یـؤدي تزایـد نشـر أخبـار العنـف  یسـببه هـذا النـوع مـن األخبـار مـن تـأثیر

ا إیـدیولوجیا مهمــا "ویـرى سـلیمان صــالح إلـى زیادتهـا فـي الواقــع،  أن التركیـز علـى األخبـار الســلبیة یلعـب دورً
دفـع المجتمـع  مـافي الحفاظ على تماسك المجتمعات الغربیة، وفي إضفاء الشرعیة على النظام القـائم، وهـو 

 ى اعتبــار الحركــات التــي تهــدف إلــى التغییــر حركــات غیــر مشــروعة، وقــد قــام ثالثــة بــاحثین هــم هــالورانإلــ
یلیــوث ضــد  1968للمظــاهرات التــي جــرت فــي لنــدن ومیــردوك بدراســة تغطیــة وســائل اإلعــالم البریطانیــة  وإ
كبیــر، وأنهــا قــد لفیتنــام واكتشــف هــؤالء البــاحثین أن تغطیــة هــذه المظــاهرات كانــت متشــابهة إلــى حــد احــرب 

ركزت على نفس النقطة من الحـدث، فـتم تصـویر المظـاهرات علـى أنهـا أحـداث عنـف، وظلـت تضـع صـور 
المشـــاهد العنیفـــة النـــادرة فـــي صـــدر تقاریرهـــا، وأن وســـائل اإلعـــالم قـــد صـــورت هـــذه المظـــاهرات بأنهـــا غیـــر 

تـي تـؤدي إلـى تشـویه صـور دول كما أن التركیـز علـى األخبـار السـلبیة هـو أحـد أهـم العوامـل ال، )4(مشروعة

                                                             
  . 22ص ) 1989مكتبة األنجلو المصریة، : القاهرة( األخبار في الرادیو والتلفزیون : حسن عماد مكاوي -)1(
  . 24جون مارتن، أنجو جروفر شودري، مرجع سابق،  ص. ل -)2(

(3) Claude– Jean Bertrand : La déontologie des mélias 1 ère édition (France : Presses 
Universitaires, 1997) p.70. 

  . 81- 80ص مرجع سابق، سلیمان صالح،  -)4(
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العالم الثالث، حیث ال ینقل عن هـذه الـدول فـي وسـائل اإلعـالم الغربیـة سـوى األخبـار السـلبیة مثـل الكـوارث 
  .)1(والمجاعات واالنقالبات وأحداث العنف، واألخبار التي توحي بتخلف هذه الشعوب

ـــة وكبـــار مـــوظفي ا لحـــزب ال ینبغـــي عـــادة تعریضـــهما أمـــا فـــي العـــالم الثـــاني، فـــإن أیدیولوجیـــة الدول
للتجریح ویجب أال یمتد إلیهما البحث والتحقیق، لكن إذا حدث أن ظهـرت مشـكلة بیروقراطیـة أو ضـبط أحـد 

وســائل اإلعــالم عندئــذ یمیــل إلــى الســخریة  صــغار المســؤولین متلبســا بــاختالس بعــض األمــوال فــإن رد فعــل
ناك غیاب لبعض القیم الخبریة فـي العـالم الثـاني، ومـن بینهـا ، فه)2(واالنتقاد بدرجة تثیر الدهشة واالستغراب

الخاصــة  ســلبیة وال تغــوص فــي الحیــاة اأن األخبــار لیســت مثیــرة وهــي ال تتنــاول أحــداث"المثــال علــى ســبیل 
ـــــار ال یخـــــدم التوجهـــــات واألهـــــداف )3("للشخصـــــیات العامـــــة ـــــوع مـــــن األخب ـــــى أن هـــــذا الن ـــــك إل ، ویرجـــــع ذل

  . علیها هذه النظریةاألیدیولوجیة التي بنیت 

أما في صحافة دول العالم الثالث، فإن أحد أوجه الجوانب السیئة في الصـحافة اإلنمائیـة أن یطلـب 
نمـا هـم مطـالبون أیًضـا بتجاهـل أو "من الصحفیین التركیز فقط  على األخبـار الطیبـة أو اإلیجابیـة والبنـاءة وإ

إذا یـتم تجنـب األخبـار السـلبیة فـي العـالم الثالـث ، )4(لفشـلتقلیل أهمیة األخبار السیئة أو السلبیة أو جوانب ا
البنـــاء السیاســـي الهـــش ألغلــب حكومـــات العـــالم الثالـــث، إذا تتبعنــا النمـــوذج الغربـــي یقـــول الصـــحفي "بســبب 

، ولـو اسـتمرینا فـي العـزف علـى هـذه )1976فـي صـحیفة أسـبوعیة فـي الهنـد ( Mukerjeeالهنـدي مكیرجـي
عد بغبـاء علــى تضـاءل اإلیمــان والثقـة اللتــین بـدونهما مــن المسـتحیل تحقیــق النمــو النقـاط الســوداء بـذلك نســا

  . )5(والتنمیة

تتبــاین وجهــات النظــر، حــول نشــر أخبــار الفســاد والســلبیات، فــالبعض یــرى أن التوســع فــي النشــر، 
 ولین والنخبــــة، یــــؤدي إلــــى إشــــاعة اتجاهــــات ســــلبیة تــــؤثر علــــى عملیــــة األداءســــؤ وخاصــــة إذا تناولــــت الم

االقتصـــادي، وعلـــى معـــدالت اإلنتـــاج، ومنـــاخ االســـتثمار، نظـــرا للمكانـــة العالیـــة التـــي یحتلونهـــا فـــي نفـــوس 
المــواطنین، بــل ویمكــن أن یضــعف مــن فاعلیــة النظــام السیاســي ذاتــه، إذا طلــب هــذا النظــام مــن الجمــاهیر 

هــــؤالء المنحــــرفین  ســــلوكا تقشــــفیًا، أو المســــاهمة فــــي ســــداد الــــدیون، ألنــــه ســــیظل فــــي الــــذهن العــــام مســــألة
والمفسـدین الكبــار، الـذین نهبــوا أمــواال ضـخمة، أو تالعبــوا بـأقوات الشــعب، ولــم یعـاقبوا أو یالحقــوا أو هربــوا 
                                                             

  .82نفسه، ص -)1(
  . 51مرجع سابق، ص : تو. هستر، واى الن ج. البرت ل -)2(
  .المرجع نفسه،، الصفحة نفسها -)3(
  . 58المرجع نفسه ، ص  -)4(
  .26نجو جروفر شودري، مرجع سابق، ص جون مارتن، أ. ل -)5(
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إلى الخارج، فضال عن اآلثار االجتماعیة والقیمیة المترتبة على هذا النشر، وبالـذات مـا یتعلـق منهـا بفقـدان 
راب، والخوف، وفـي المقابـل یـرى أنصـار عـدم النشـر أنـه یحـد مـن الثقة واألمان، وتدهور األخالقیات واالغت

دور الصــحافة لفــرض حــدود أو قیــود علــى الفســاد واالنحــراف فــي المجتمــع، ومــن ثــم یحــد مــن أحــد وظائفهــا 
األساسیة، في كشـف  الفسـاد واالنحـراف والـذي یعـد عائقـا كبیـرا أمـام جهـود التنمیـة، ومـن مصـلحة المجتمـع 

  . )1(ته أن تستخدم هذه األدوات لوقف الفسادوالنظام الحاكم ذا

وقد وجدت دراسـات عدیـدة، عالقـة ضـعیفة بـین كثـرة الحـوادث السـلبیة التـي تنشـرها وسـائل اإلعـالم 
شــارات إلــى أن زیــادة تركیــ وســائل األعــالم علــى األخبــار الســلبیة، قــد یشــوه  زوبــین مــا یماثلهــا مــن واقــع ، وإ

ا علــى األفــراد والمجتمــع، وقــد تــؤدي إلــى زیــادة إحبــاط إدراك الجمهــور للواقــع والحقیقــة، و  أن لهــا تــأثیرا مــدمرً
فقــاده اإلحســاس بقیمــة المســاعدة والتعــاون، والثقــة فــي المؤسســات القائمــة وأنهــا إذا تناولــت . الــخ...الفــرد، وإ

لمعرفـــة مصـــیر مرتكبیهـــا، وال تعمـــل علـــى خلـــق رأي عـــام علـــى بصـــیرة  أخبـــار فســـاد وانحـــراف، ال تتابعهمـــا
 توضـــیح وبعشـــوائیة، بموقـــع هـــذه النوعیـــة مـــن الســـلبیات فـــي الـــبالد المشـــابهة، كمـــا تنشـــرها بـــدون تفســـیر أو

وبـدون التعریــف باألسـباب والمســببات أو اإلجـراءات التــي اتخـذت لمنــع تكـرار مــا حـدث، وهــو مـا یــؤدي إلــى 
  . )2(تفاقم اإلحساس بالتسیب

  :الهتمامات اإلنسانیةا -7

ني بأنه مجموعـة مـن العناصـر التـي تضـفي علـى الموضـوع   أو الخبـر بعـدا یعرف االهتمام اإلنسا
نســانیًا وأن یكـون لهــا تأثیرهـا، كمــا یعبـر فــي بعـض الكتــب عـن هــذا العنصـر بالتــأثیر وذلـك بســبب  عاطفیـا وإ

یخاطـــب هــذا العنصـــر عواطـــف اإلنســان، ویدغـــدغ مشـــاعره، ، إذ )3(تــأثیره فـــي حیــاة النـــاس بشـــكل أو بــآخر
ا بهـا، ومتفـاعال ویثیر فـي ن فسـه الشـفقة والحنـان، ویجعلـه متعاطفـا مـع الحالـة اإلنسـانیة التـي یعرضـها، متـأثرً

الحــادث أو ) مــع أو ضــد(والمقصــود هنــا مخاطبــة عواطــف الفــرد إلحــداث رد فعــل ، )4(إلیهــا معهــا، ومنحــازا
لخبــر الــذي نشــرته الصــحیفة، الحــال نفســه مــع صــورة الشــهید محمــد الــّدرة التــي نالــت ت عــاطف العــالم كلـــه ا

وال ریـــب فـــي أن هـــذه الوقـــائع  .)5(لبعـــدها اإلنســـاني حیـــث قتلـــت الرصاصـــات الطفـــل وهـــو فـــي حضـــن والـــده

                                                             
  .42ص  )1992دار الثقافة للنشر والتوزیع، : القاهرة( عبد الفتاح عبد النبي، جرائم النخبةإبراهیم ) 1(
  . 198المرجع نفسه، ص ) 2(
  .50عبد الستار جواد، مرجع سابق ، ص) 3(
  . 219عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص -)4(
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تستحق النشـر والعـرض بالصـورة المناسـبة، بغیـة تحقیـق نتـائج عـدة منهـا مسـاعدة أصـحابها ونصـرتهم مادیـا 
ثارة الرأي العام وتوجیهه واالتعاظ واالعتبار   .)1(أو معنویا وإ

مختلف وسـائل اإلعـالم مهمـا كانـت انتماءاتهـا األیدیولوجیـة بهـذه القیمـة الخبریـة، التـي یطلـق  تهتم 
علیهــا األخبــار ذات الزاویــة اإلنســانیة أو األخبــار المســتمدة مــن مجــال الحیــاة، ویهــدف الصــحفي مــن نشــر 

اهتمـام القـارئ وحملـه مثل هذه األحداث بعد أن یضـیف إلیهـا مالبسـات مـن أضـواء الزوایـا اإلنسـانیة لجـذب 
علــى قــراءة هــذه األحــداث، لكــن فــي كثیــر مــن األحیــان تكــون لوســائل اإلعــالم القــدرة علــى تحویــل أحــداث 

اإلنسانیة، بینما هناك أحـداث أخـرى یمكـن أن تكـون بـذاتها مثیـرة للعواطـف لكنهـا معینة لتثیر هذه العواطف 
إن "ر لیبمـان تفســیراته لمثـل هـذه القیمــة الخبریـة، فیقــول ویقـدم والتــ .)2(ال تُحظـى بالتغطیـة اإلعالمیــة الكافیـة

الجمهـــور البـــد أن یشـــارك فـــي األخبـــار بـــنفس القـــدر الـــذي یشـــارك بـــه فـــي المســـرحیة عـــن طریـــق االنـــدماج 
  . )3("الشخصي

أن الخبــر ینبغــي أن "كمــا تُحظــى هــذه القیمــة باهتمــام وســائل اإلعــالم فــي العــالم الثــاني وتتمثــل فــي 
ومــن أجلهــم ولكــن هــذه القیمــة اإلخباریــة فــي العــالم الثــاني تُضــفى علیهــا لمســة إیدیولوجیــة یكــون عــن النــاس 

  . )4("بمعنى أن الخبر ال یكون عن الناس بالضبط ولكن یكون عن الشعب

نظر إلى هذه القیمة من خالل مـا قـد تحققـه للوحـدة الوطنیـة، ألن الحـدیث عـن  ُ وفي العالم الثالث، ی
ا صـعب التحقیـق، ففـي معـرض حدیثـه  القیم اإلنسانیة في ظل تفشي الحروب والنزاع وبؤر التوتر یصبح أمـرً

ــقاق والقبلیــــة التــــي ال تــــزال قائمــــة فــــي دول إفریقیــــا یقــــول هــــیالري نجوینــــو رئــــیس تحریــــر إحــــدى  -عــــن الشــ
فــي مثــل هــذه الــبالد، یكــون الواجــب األول للصــحافة كمــا هــو الحــال بالنســبة ألي مؤسســة " ةالصــحف الكینیــ

أو أي فــرد آخــر، هــو التشــجیع علــى وجــود قــدر أكبـر مــن الوحــدة الوطنیــة، ألنــه فــي غیــاب حــد أدنــى  أخـرى
وتصـبح الحریـة والعـدل، . من الوحدة الوطنیة تصبح كـل القـیم اإلنسـانیة األخـرى فـي المجتمـع أمـرا مسـتحیال

ننـــي أعتقــد أنـــه حیــث ال یوجـــد قـــدر كــ. عندئــذ ال معنـــى لهمــا، وتصـــبح الحیـــاة غیــر آمنـــة اف مـــن الوحـــدة وإ
زالـة عـدم  الوطنیة فإن على الصحافة أن تعكف على المهمة الصعبة المتعلقة بالمعاونة على توحید األمـة وإ

  . )5("الثقة بین المجتمعات والقبائل
                                                             

  . 226عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص  -)1(
 . 90سلیمان صالح، مرجع سابق، ص  -)2(
  .44تو، مرجع سابق، ص.هستر، واى الن ج.ألبرت ل -)3(
  . 52ص  تو، مرجع سابق.هستر، واى الن ج.ألبرت ل-)4(
  .59صالمرجع نفسه، -)5(
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  : اإلثارة -8

تهـــدف وســـائل اإلعـــالم مـــن خـــالل االهتمـــام بهـــذه القیمـــة الخبریـــة إلـــى تغطیـــة األحـــداث المتعلقـــة 
إن صــالحیة الخبــر للنشــر تؤهلــه تلــك الخاصــیة التــي توجــد فــي  ،مــن حیــاة بعــض النــاس بالجوانــب المثیــرة

بعــض الوقــائع واألحــداث وتكســبها جاذبیــة شــدیدة إلــى لفــت انتبــاه القــارئ، ومخاطبــة غرائــزه الدفینــة، وهــو مــا 
 ،لقیمـةیظهر في بعض الحوادث التي تتعلق بالفضـائح والجـرائم والجـنس، إذ یـدرك اإلعالمیـون أهمیـة هـذه ا

حیـــث یســـعون إلـــى جلـــب األخبـــار المتعلقـــة بهـــذه المواضـــیع، فقـــد جنـــدت وســـائل اإلعـــالم لتغطیـــة فضـــیحة 
  . كلینتون ومونیكا

هذه القیمـة التـي تأخـذ حصـة األسـد فـي بعـض الصـحف بتولى وسائل اإلعالم الغربیة اهتماما كبیرا 
ي ذلـــك، أن الجمهـــور یمیـــل ویحـــب والجرائـــد أو مـــا یمســـى بالصـــحافة الصـــفراء ومنطلـــق وســـائل اإلعـــالم فـــ

بشـأن قـراء الصـحف  1984كشفت إحدى الدراسات التـي أجریـت عـام  ، حیثویفضل هذا النوع من األخبار
أن عینـات القـراء الـذین شـملهم البحـث "األمریكیة وأشرفت علیها الجمعیة األمریكیة لرؤساء تحریـر الصـحف 

نصـــاف، ومیلهـــا إلـــى اإلثـــارة والتالعـــب، والتركیـــز علـــى ال تـــزال تشـــكو مـــن افتقـــار األخبـــار إلـــى العدالـــة واإل
مــن القــراء الــذین شــملهم البحــث اتهمــوا الصــحف بإضــفاء % 25كمــا أوضــحت الدراســة أن  ،األخبــار الســیئة

% 80عنصـر اإلثــارة علــى األخبــار، ومــع ذلـك فــإن هــذا الــرقم یبــدو معقـوًال إذا قــورن بــالرقم الثــاني، وهــو أن 
  . )1("بتعمد اإلثارة منهم اتهموا التلیفزیون

إن مغــاالة وســائل اإلعــالم الغربیــة فــي التركیــز علــى هــذه القیمــة، جعلهــا تتعــرض النتقــادات شــدیدة 
بحیث تسـعى وسـائل اإلعـالم فـي العـالم األول إلـى تحقیـق أهـداف تجاریـة بحتـه فـي تـرویج أخبـار حسـب مـا 

تمثـل فــي إلهـاء الجمــاهیر عـن مشــاكلها یرغـب فیـه القــراء ولـیس حســب مـا یحتاجونــه أو أهـداف أیدیولوجیــة ت
تبـــالغ فـــي التركیـــز علـــى هـــذه القیمـــة  -الصـــحافة الصـــفراء–باإلضـــافة إلـــى أن بعـــض الصـــحف  ، الحقیقیـــة

الخبریــة، خاصــة منــذ أن بــدأ روبــرت میــردوك تجریــب تلــك الصــیغة التــي وضــعها فــي صــحیفة نیــوز أف ذا 
  . )2(الفضائح والجنس والریاضة 3Sرفت بـ ، ثم في جریدة الصن، وهي الصیغة التي ع1969ورد عام 

وتأخـــذ هـــذه القیمـــة حقهـــا فـــي وســـائل اإلعـــالم فـــي العـــالم الثالـــث، بحیـــث تنشـــر األحـــداث المتعلقـــة 
ـــــد هـــــذه  ـــــرة لكنهـــــا تراعـــــي ضـــــوابط وقـــــیم وتقالی ـــــار المثی بـــــالجنس، الفضـــــائح، الجـــــرائم أو مـــــا یســـــمي باألخب

  . المجتمعات

                                                             
 . 47، صالمرجع نفسه -)1( 
  . 88- 87ع سابق، ص سلیمان صالح، مرج -)2(
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  :األهمیة -9

ین عدیـدة، كمـا لـه عـدة مظـاهر، تتعلـق بـالخبر الـذي تفـوق أهمیتـه خبـر یمس عنصـر األهمیـة میـاد
آخر، ویرشـح للنشـر دون غیـره مـن األخبـار، وقـد تؤهلـه هـذه القیمـة ألن یوضـع فـي الصـفحة األولـى ویحتـل 

  . المكان المناسب وتخصص له مساحة كافیة

أكبـر عـدد مـنهم، اختیـر هـذا ویمثل القراء أول مظاهر هذه األهمیة، إذ أنه كلما كانـت األخبـار تهـم 
بحســـب أهمیتهـــا، فكلمـــا كـــان الخبـــر "الخبـــر مـــن طـــرف حـــارس البوابـــة للنشـــر، فاألخبـــار الصـــحفیة تتفـــاوت 

الصــعید  لهــم، أو یغطــي حــدثا بــارًزا علــى یخــص شــرائح واســعة مــن أبنــاء المجتمــع، ویتعلــق بــأمر مصــیري
  . )1("ي الصحیفةالداخلي أو الخارجي، ازدادت أهمیته، واحتل مكانة متمیزة ف

ا  ـا لكـن النتـائج المترتبـة علیـه هـي األكثـر أهمیـة، حیـث أن خبـرً وقد ال یكون الخبر في حد ذاتـه هامً
عن ظهور نوع جدید من فیروسات الكمبیوتر قد یكـون خبـرا عادیـا، لكـن تـأثیر ذلـك الخبـر قـد یكـون ضـخما 

 أهمیـة، وهـذا مـا یطلـق علیـه محمـود األكثـر على قطاع األعمـال والبنـوك وخطـوط الهـاتف وذلـك هـو الخبـر
فكلمــا ترتــب عــن الحــدث أحــداث أخــرى أو أســفرت عنــه نتــائج أخــرى كلمــا كــان " مغــزى الحــدث"أدهــم تعبیــر 

ولــذلك فإنــه یعبــر عــن هــذا  .)2(ذلــك مــن األســباب والعوامــل التــي تؤهــل مثــل هــذا النــوع مــن األخبــار للنشــر
المكــان، كمــا یعبــر عنــه بعنصــر اإلیحــاء حیــث تقــاس المظهــر بأنــه یعنــي مــدى تــأثیر الحــدث فــي الزمــان و 

أهمیة الخبر تبعـا لمـا یـوحي بـه، أو لشـتى االهتمامـات التـي تـدور فـي أذهـان قرائـه وكـذا لمـا یتفـرع عنـه مـن 
  . )3(أنباء أخرى متوقعة أو غیر متوقعة

شـات وجـدل كما أنه تجدر اإلشارة، إلى أن مثل هـذه األخبـار تكتسـب هـذه األهمیـة لمـا تثیـره مـن نقا
ا تمســهم وتتعلــق بهــم  بــین القــراء لمــا لهــا مــن أهمیــة، ولمــا لهــا مــن تــأثیر علــیهم، بحیــث تطــرح مباشــرة أخبــارً

  . بالدرجة األولى، وألن هذا النوع من األخبار یحمل في مضمونه معنى جادا

إال إن األهمیة فـي الـدول الشـیوعیة توجـه إلـى منصـب الـزعیم ولـیس إلـى الشخصـیة فـاألفراد مـا هـم 
أمــــا فــــي العــــالم الغربــــي وفــــي أغلــــب دول العــــالم الثالــــث، فهنــــاك اهتمــــام واضــــح بالنــــاس  ،رمــــوز اجتماعیــــة

وفـي العـالم الثـاني، نجـد أن االهتمـام ال . وبأنشطتهم، على الرغم من حقیقة أن االهتمام یزید مـن تـألق الفـرد
العمــــال البــــارزون، المــــدرس ف. یركــــز علــــى األفــــراد ولكــــن عامــــة یتركــــز علــــى المجموعــــة أو المجتمــــع ككــــل

                                                             
  . 219عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص -)1(
  .547، محمود أدهم، فن الخبر، الطبعة الثانیة، مرجع سابق، ص  92مرجع سابق ص : نهى عاطف عدلي العبد -)2(
  . 548فن الخبر، الطبعة الثانیة،  مرجع سابق، ص  :محمود أدهم -)3(
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-طبقــا للفلســفة الشــیوعیة –یبــرزهم اإلعــالم ألن المجهــود الجمــاعي  نالمثــالي، واألبطــال القومیــون، والفنــانو 
هـــو الـــذي یســـتأثر باألهمیـــة، والتركیـــز بالـــذات علـــى أشـــخاص نـــاجحین، ومـــن ثـــم فـــإن الجماعـــة ككـــل قـــد 

تتمثل في أنه مـن الصـعب تحدیـد عنصـر األهمیـة، إال أن المالحظة التي نرید أن نتوقف عندها  ،)1(تنهض
  : رغم وجود بعض الدراسات التي سعت لتحدید هذه القیمة من خالل ثالثة مؤشرات هي

  . معرفة ما یعتقده الصحفیون عن ماذا یریده الجمهور .1

 . ماذا یقدم الصحفیون من أخبار، ویحتل أولویات اهتماماتهم .2

  . عما یفضله من أخبار سؤال الجمهور .3

وقــد وجــدت الدراســات اختالفــا فــي تحدیــد األهمیــة بــین المصــالح المشــتركة للجمهــور، وبــین مــا هــو 
  . )2(مطروح فعال في المضمون اإلعالمي

لمعرفـــة هـــذه االهتمامـــات تتمثـــل فـــي القیـــام بدراســـة وتحلیـــل  -لحـــد اآلن–وتبقـــى الطریقـــة الوحیـــدة 
یــام بمســوح عـــن اهتمامــات القـــراء ورأیهــم فیمـــا مضــمون المنــتج اإلعالمـــي لوســائل اإلعـــالم مــن ناحیـــة، والق

یعرض عنهم من أخبـار، رغـم أن إجـراء مثـل هـذه الدراسـات لـن تـأتي نتائجهـا بإجابـات كاملـة وشـاملة یمكـن 
  . تطبیقها على كل القراء وفي كل األزمنة

  :الضخامة أو الحجم أو العدد -10

تكــون كمیــة وقــد تكــون نوعیــة وتتــوافر  التــي قــد" تــولي وســائل اإلعــالم أهمیــة كبیــرة لقیمــة الضــخامة
وتتـوافر الضـخامة النوعیـة إذا  ،الضخامة الكمیة في الخبر إذا كانت تمس أكبر عدد مـن األفـراد أو األشـیاء

، ومـن هنـا )3("كان الخبر یمس مرفقا حیویا یهم المجتمع أو یمس مشكلة سیاسـیة أو اقتصـادیة أو اجتماعیـة
یثیر اهتمام أكبر عدد من القراء الحتوائـه علـي معلومـات مهمـة أو مـا  فإن الخبر الضخم هو الذي یمس أو

أو  میغطیـــه مـــن أحـــداث ذات شـــأن، تـــنعكس أو تـــؤثر بشـــكل كبیـــر علـــى حیـــاة القـــراء ألنهـــا تتعلـــق بشـــؤونه
هـو اهتمـام الـرأي العـام ) بالضـخامة(ویشیر عبد اللطیف حمزة أن األساس الـذي نـزن بـه حكمنـا  .مجمعتهم 

                                                             
  .23-22مرجع سابق، جون مارتن،  انجو جروفر شودري، . ل-)1(
، قیم األخبار في الصحافة المصریة في إطار السیاسات التنمویة، دراسة في الصحافة السید بخیث محمد درویش-)2(

  .223-222، ص  1990-1987القومیة و الحزبیة خالل 
  . 88عبد اهللا زلطة ، مرجع سابق، ص  -)3(
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هتمام أكبر عدد من الناس بمثل هـذا الخبـر، ومـا أیسـر مـا یعـرف القـائمون علـى الصـحیفة هـذه بالخبر، أو ا
  . )1(األوزان

الخبریــــة والتركیــــز علیهــــا إال أنهــــا  ورغــــم اهتمــــام وســــائل اإلعــــالم فــــي العــــوالم الثالثــــة بهــــذه القیمــــة
ــا باألحــداث الضــخمة، فكلمــا ازداد عــدد مــن یتصــور حــراس  تعرضــت النتقــادات عدیــدة، فــاإلعالم یهــتم دائمً

البوابات أنهم سیهتمون بالحدث، زادت احتماالت تغطیته، ومـن هنـا یتوقـف نشـر األخبـار علـى معیـار كمـي 
قارئ عالقة طردیة، إذ كلما زاد اهتمام القراء بالحـدث ارتفـع مؤشـر نشـر الحـدث، / فقط وتصبح ثنائیة حدث

ممـا   ،ة من الجمـاهیر لـن تحظـى بتغطیـة إعالمیـةوهذا یعني أن الكثیر من األحداث التي تهم فئات محدود
یحــرم قطاعــات كبیــرة مــن الجمــاهیر حقهــا فــي معرفــة أحــداث معینــة مــن خــالل الصــحافة ووســائل اإلعــالم 

  . األخرى

أما الجانب الثاني لقیمة الضخامة، فیتمثل فـي ضـخامة عـدد مـن یشـملهم الحـدث، لكـن یالحـظ مـن 
ألنباء والصحف ووسائل اإلعـالم، أنهـا غالبـا مـا تتجاهـل الكثیـر مـن خالل ما تنشره أو تتعرض له وكاالت ا

 النهایــة مــن حقهــم الحصــول علــى تغطیــة األحــداث التــي تشــمل أعــداًدا لیســت كثیــرة مــن النشــر، لكــنهم فــي
إعالمیــة لمشــاكلهم وقضــایاهم، وبعــض الشــعوب الصــغیرة تتعــرض للكــوارث ولمشــاكل متعــددة دون أن تهــتم 

  . )2(إال إذا اتسعت الكارثة لتشمل الكثیر من البشر وسائل اإلعالم بها،

ومن هنا تصبح ضخامة األرقام أو األعداد النقطة الفاصلة في تحدید صدارة الخبر للنشر، وهو 
معیار ألهمیة الحدث في معظم وسائل اإلعالم خاصة الغربیة، أما في العالم الثالث، فبالرغم من أهمیة 

لنشر یتوقف في هذه المجتمعات، أساسا على المعاییر األیدیولوجیة هذا العنصر إال أن القرار با
والسیاسیة ولیس على ضخامة الحدث فیتم التقلیل من أهمیة الحجم أو تضخیمه لیتفق مع التوجهات 

  .األیدیولوجیة والسیاسیة

  :الغرابة والطرافة-11

الذي یقدم مضمونا لم  یشیر عنصر الغرابة إلى الجانب غیر المألوف في الخبر أي ذلك الخبر  
، تقاس هذه القیمة التي )3(سنة في إسطبل 30یعتده الناس، فمن غیر المألوف أن یقوم أب بحجز ابنته 

                                                             
  .107الطبعة الخامسة، مرجع سابق، ص المدخل في فن التحریر الصحفي، : عبد اللطیف حمزة -)1(
  . 89مرجع سابق، ص : سلیمان صالح -)2(
  .6183العدد / 2010نوفمبر  22/ جریدة الخبر  -)3( 
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واألخبار  ،یتم على أساسها تفضیل خبر على آخر بمدى خروج الخبر عن المألوف الذي اعتاده الناس
  .)1(الطریفة في الحیاةالغریبة أو الطریفة هي التي تركز على األخبار الغریبة أو 

  :خالصة

نخلص من خالل ما تقدم، أن هناك تباینا في تحدید مفهوم الخبر الصحفي، وذلك وفقا للمنطلقات 
األمر الذي انعكس على تحدید القیم  الفلسفیة لكل باحث یحاول طرح مفهوم لهذا النوع الصحفي،

ف  والعاملین فیها، والمجتمعات التي ینتمي تتباین بتعدد الصحفیین والصح الخبریة، ذلك أن هذه األخیرة
فضال عن أنها تختلف من فترة زمنیة إلى أخرى، وأن أواویات القیم الخبریة إلیها القائمون على األخبار، 

ما یدعو إلى القول متباینة من مجتمع إلى أخر، ومن صحیفة إلى أخرى، ومن نظام إعالمي إلى أخر، 
وجعلها قواعد ثابتة  تحدد عملیة اختیار وانتقاء األخبار الصحفیة على باستحالة تعمیم القیم الخبریة 

مستوى عالمي، وذلك لنسبیة هذه القیم ولمرونتها وتغیرها، لكن هذا ال ینفي وجود بعض القیم الخبریة 
مشتركة وعامة، یتفق علیها المجتمع الصحفي، وتمثل إطارا مرجعیا له في عملیة االختیار واالنتقاء 

ن اختلفت من حیث مستویات ترتیبها، كما یعتبر القائم باالتصالوالنشر عالمي الذي یقدم المنتج اإل ، وإ
، ومن تم ترشیحها للنشر أو استبعادها، هذا ما سنتطرق له في األخبارجزء مهما في عملیة جمع وانتقاء 

       .  بر الصحفيسنخصص الجزء الثاني لعملیة تحریر الخ كالجزء الثالث من المطبوعة، لكن قبل ذل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  . 81ص مرجع سابق، : حسني نصر ، سناء عبد الرحمان -)1(
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