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 : Statement of the problemمشكلة البحث 

 الوفاء من تمكنه التً اإلخبارٌة المتحركة الصورة لمفهوم المختلفة بالتقنٌات اإلخباري التلفزٌونً المصور إلمام عدم •

 .محددة معاٌٌر  وفق وأفكاره، رؤاه وتنفٌذ عمله إنتاج بمتطلبات

 التوثٌق إضفاء – والمعلوماتٌة – اإلخبارٌة الوظٌفة (  حٌث من التلفزٌونً الخبر ومفهوم بوظٌفته االهتمام عدم •

 المشاهد( على النفسً التأثٌر – البصرٌة الوظٌفة – للحدث والمصداقٌة

 :  Objectiveهدف البحث 

  .المفتوحة والفضائٌات المعلومات عصر فً اإلخبارٌة الصورة فً ممثلا  اإلخباري بالعمل واالرتقاء النهوض •

 فً ٌعمل مصور لكل ملزمة تكون األحداث مسرح فً المصورة اإلخبارٌة للتغطٌة مهنٌة ومعاٌٌر ضوابط وضع •

  .األخبار مجال

نشر ثقافة الجودة فً العمل اإلعلمً اإلخباري من خلل الضوابط والمعاٌٌر المهنٌة للتغطٌة اإلخبارٌة المصورة.  •

 حتى ٌتوافق الجانب المرئ مع الجانب اللغوى.

 : Hypothesisالفروض البحثٌة 

 بالمنافسة؟ جدٌرة مصورة اخبارٌة بتغطٌة القٌام من تمكنه الحدٌثة المحمولة للكامٌرات االخبارى المصور استخدام هل •

 ( المرئٌة التالٌة القٌم ٌحقق أن الحدٌثة المحمولة الكامٌرا وامكانات المهنٌة بمهاراته االخبارى للمصور ٌمكن هل •

 الثارة(؟ –االنسانٌة  االهتمامات-الشهرة  –التوقع  -المنافسة  -الصراع   -التشوٌق - الضخامة - الجدة- الغرابة - الفورٌة 

 تأثٌر مدى وما المشاهد؟ عٌن والمصور المصور عٌن والكامٌرا الكامٌرا عٌن العدسة أن اإلخباري المصور ٌعلم هل •

 المشاهد؟ لدى األخبار وتذكر فهم على ذلك
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 األخبار؟ جودة على المصورة األخبارٌة والمعاٌٌر القٌم تأثٌر مدى ما •

 ؟ المرئٌة والمعاٌٌر القٌم تحقٌق فى اإلخبارى المصور على الفردٌة الفروق تأثٌر هو ما •

 : Methodologyمنهج البحث 

    للنتائج للوصول والتحلٌل الوصف ٌتبع المنهج وهذا

 

Abstract: 

Numerous digital media and tools, and they are increasing diversity and growth and 

interference over time, and these means: 

Interactive television stations, digital cable, electronic press, hotspots, blogs, personal, 

corporate and commercial sites, social networking sites, video clips, digital radio stations, 

virtual community networks, mailing groups and more. 

Mobile phones that transmit digital radio, interactive television, websites, music, video clips, 

stock trading, weather, air traffic, digital maps, text message groups and multimedia. 

Introduction 
• Lack of familiarity of the news television photographer with the different techniques of the 

concept of the mobile image that enables him to meet the requirements of the production of 

his work and the implementation of his visions and ideas, according to specific criteria. 

• Lack of interest in the function and concept of television news in terms of (news function - 

informatics - the authentication and credibility of the event - the visual function - the 

psychological impact on the viewer). 

Objectives:  
• Promoting and promoting news work represented in the news story in the information age 

and satellite channels. 

• Set up professional controls and standards for news coverage in the theater that is binding 

on every photographer working in the field of news. 

• Spread the culture of quality in the work of news media through the controls and standards 

of professional coverage of the news. So that the side of the esophagus corresponds to the 

linguistic side. 

Methodology 

This approach follows the description and analysis to reach the results. 

Results: 

• The small size and low weight of the camera has become the biggest source of effort from 

the photographer during filming, and thus can guide this effort in skill and accuracy in 

performance and maneuverability, which is one of the most important elements of 

professional news coverage. 

• The news photographer is always waiting - and quick-alert - and good news, not dazzling. 

• The news photographer must have a vision before he depicts "visualization is the process 

of forming ideas and perceptions and revive the pulpit and visual stimuli in the mind of the 

individual are not before him at the time of the process of photography. 

Future Directions: 

It is recommended to study the completion of scientific research in the field of "mobile phone 

television" and the limits of research Is mobile phone canceled the role of mobile news 

cameras? Is mobile phone the place of portable broadcasters? Is the mobile phone rival to the 

professional news photographer? 
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 Digital Mediaاإلعالم الرقمى 

 تعرٌف اإلعالم الرقمى 

 تمثل ثورة المعلومات التً ٌعٌشها العالم فً الوقت الراهن احد اهم مراحل التطور التارٌخً الكبري فً تارٌخ االنسانٌة. 

من اهم نتائج هذه الثورة المعلوماتٌة التغٌرات الكبري التً حدثت فً الصناعة االعلمٌةة ، وانمةاط اسةتهلك المعلومةات ، 

 تاجها ، ونشرها ، والتشارك فً مضامٌنها. وان

 ادي هذا التطور الكبٌر الً انقسام القطاع االعلمً الً مجالٌن: 

 الذي ٌضم الصحف والمجلت واالذاعة والتلٌفزٌون.  االعالم التقلٌدي :

 الذي ٌقوم علً تدفق المعلومات عبر شبكة االنترنت والهاتف الجوال . االعالم الرقمى : 

 :  Synonyms of digital mediaمرادفات االعالم الرقمى 

ٌطلةةق علةةً االعةةلم الرقمةةى العدٌةةد مةةن المسةةمٌات والمصةةطلحات ومنهةةا:  االعةةلم الجدٌةةد ،  االعةةلم التفةةاعلً ،  اعةةلم 

،   (ON LINE MEDIA)المعلومات ، اعلم الوسةائط المتعـــــــــةـددة ،  االعةلم الشةبكً الحةً علةً خطةوط االتصةال 

 .   (HYPER MEDIA)،  واالعلم التشعٌبً   (CYBER MEDIA)االعــــلم السٌبرونً 

 وسائل االعالم الرقمى : 

 تعددت وسائل االعلم الرقمى وادواته ، وهً تزداد تنوعا ونموا وتداخل مع مرور الوقت ،  ومن هذه الوسائل : 

والكابل الرقمً ،  والصحافة االلٌكترونٌة ،  ومنتةدٌات الحةوا،  والمةدونات  ،  والمواقةع المحطات التلٌفزٌونٌة التفاعلٌة ،  

الشخصٌة ، والمؤسساتٌة والتجارٌة  ، ومواقع الشبكات االجتماعٌة ،  ومقةاطع الفٌةدٌو ،  واالذاعةات الرقمٌةة ،   وشةبكات 

 المجتمع االفتراضٌة ،  والمجموعات البرٌدٌة ، وغٌرها .

الً الهواتف الجوالة التً تنقل االذاعات الرقمٌة ، والبث التٌلفزٌونً التفاعلً ، ومواقع االنترنت ،  والموسٌقً  وباالضافة

،  ومقةةاطع الفٌةةدٌو ،  والمتةةاجرة باالسةةهم ،  واالحةةوال الجوٌةةة ،  وحركةةة الطٌةةران ، والخةةرائط الرقمٌةةة ،  ومجموعةةات 

 الرسائل النصٌة والوسائط المتعددة. 

 العالم الرقمى : خصائص ا

 ٌتمٌز االعلم الرقمى بالخصائص التالٌة : 

التفاعلٌة :حٌث ٌتبادل القائم باالتصال والمتلقً االدوار ، وتكون ممارسة االتصال ثنائٌة االتجاه وتبادلٌة ،  ولٌست فً  .1

 اتجاه احادي ، بل ٌكون هناك حوار بٌن الطرفٌن.

 ملٌة االتصالٌة فً الوقت المناسب للفرد سواء اكان مستقبل او مرسل.اللتزامنٌة: وهً امكانٌة التفاعل مع الع .2
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المشاركة واالنتشار : ٌتٌح االعلم الرقمى لكل شخص ٌمتلك ادوات بسٌطة إن ٌكون ناشرا ٌرسل رسالته الً  .3

 االخرٌن.

اسب المتنقل ، الحركة والمرونة :حٌث ٌتمكن نقل الوسائل الرقمىة بحٌث تصاحب المتلقً والمرسل ،  مثل الح .4

 وحاسب االنترنت ، والهاتف الجوال ، واالجهزة الكفٌة ، باالستفادة من الشبكات اللسلكٌة.

 الكونٌة : حٌث اصبحت بٌئة االتصال بٌئة عالمٌة ، تتخطً جواجز الزمان والمكان والرقابة. .5

نصوص ،  الصوت،  الصورة الثابتة ،  اندماج الوسائط : فً االعلم الرقمى ٌتم استخدام كل وسائل االتصال ،  مثل ال .6

 الصورة المتحركة ،  الرسوم البٌانٌة ثنائٌة وثلثٌة االبعاد .....الخ 

االنتباه والتركٌز :  نظرا الن المتلقً فً وسائل االعلم الرقمى ٌقوم بعمل فاعل فً اختٌار المحتوي،  والتفاعل معه ،   .7

 ٌز ، بخلف التعرض لوسائل االعلم التقلٌدي الذي ٌكون عادة سلبٌا وسطحٌا. فانه ٌتمٌز بدرجة عالٌة من االنتباه والترك

التخزٌن والحفظ :حٌث ٌسهل علً المتلقً تخزٌن وحفظ الرسائل االتصالٌة واسترجاعها ، كجزء من قدرات  .8

 وخصائص الوسٌلة ذاتها. 

 الظواهر التً صاحبت االعالم الرقمى : 

 الكبري.كسر احتكار المؤسسات االعلمٌة  (1)

ظهور طبقة جدٌدة من االعلمٌٌن ،  واحٌانا من غٌر المتخصصٌن فً االعلم ،  اال انهم اصبحوا محترفٌن فً  (2)

 استخدام تطبٌقات االعلم الرقمى ،  بما ٌتفوقون فٌه علً اهل االختصاص االصلٌٌن. 

ٌستقبل وٌتفاعل وٌعقب وٌستفسر ظهور منابر جدٌد للحوار ،  فقد اصبح باستطاعة أي فرد فً المجتمع إن ٌرسل و (3)

 وٌعلق بكل حرٌة ، وبسرعة فائقة.

 ظهور اعلم الجمهور الً الجمهور .  (4)

 ظهور مضامٌن ثقافٌة واعلمٌة جدٌدة  (5)

المشاركة فً وضع االجندة :  ٌنجح االعلم الرقمى احٌانا فً تسلٌط الضوء بكثافة علً قضاٌا مسكوت عنها فً  (6)

 مما ٌجعل هذه القضاٌا المهمة هاجسا للمجتمع ،  للتفكٌرفٌها ومناقشتها ومعالجتها. وسائل االعلم التقلٌدٌة ،  

نشوء ظاهرة المجتمع االفتراضً والشبكات االجتماعٌة : وهً مجموعة من االشخاص ٌتحاورون وٌتخاطبون  (7)

ذا المجتمع تتمٌز العلقات باستخدام وسائل االعلم الرقمى ، الغراض مهنٌة او ثقافٌة او اجتماعٌة او تربوٌة ،  وفً ه

بانها ال تكون بالضرورة متزامنة ، واالعضاء ال ٌحضرون فً نفس المكان ، والتواصل ٌتم دون الحضور، وقد ٌكون 

المجتمع االفتراضً اكثر قوة وفعالٌة من المجتمع الحقٌقً ،  وذلك النه ٌتكون بسرعة ،  وٌنتشر عبر المكان ،  وٌحقق 

 القٌود والمحددات. اهدافه باقل قدر من 

تفتٌت الجماهٌر :  مع التعدد الهائل والتنوع الكبٌر الذي لم ٌسبق له مثٌل فً التارٌخ فقد بدأ الجمهور ٌتفتت الً  (8)

مجموعات صغٌرة ،  بدال من حالة الجماهٌر العرٌضة لوسائل االعلم التقلٌدٌة ،  وهكذا انتقل االعلم الً مرحلة االعلم 

 المتخصص. الفئوي واالعلم 

 اهمٌة الصورة التلٌفزٌونٌة : 

لقد كان ٌقال :  "الصورة تساوي الف كلمة" ،  اما الٌوم فقد اصبحت الصورة اهم عنصر فً الخطاب االعلمً كلةه . أي 

 إن الصورة اكثر قوة وابلغ مفعولٌة واوسع انتشارا من أي كلمات تقال او تكتب ،  فقد كسةرت الحةاجز الثقةافً ،  والتمٌٌةز
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الطبقً بٌن الفئات ، ووسعت دوائر االستقبال ،   وشمل ذلك كل البشر . فهً ال تحتاج الً مستوي تعلٌمةً لقراءتهةا ، وال 

 1جهد ذهنً كبٌر فً تلقٌها. 

 الحرب اإلعالمٌة الكونٌة : 

تفتقةةر للمصةةداقٌة حةةرب إعلمٌةةة كونٌةةة علةةً سةةورٌا تسةةتخدم فٌهةةا ابشةةع المنةةاورات واألسةةالٌب التضةةلٌلٌة . انهةةا فضةةائٌات 

والموضوعٌة فً تغطٌة ما ٌجةري وتقلةب الحقةائق رأسةا علةً عقةب فتضةٌع معهةا الحقٌقةة وٌةدخل الحابةل بالنابةل ، ٌنخةدع 

البعض الً حٌن ، اال إن الصورة تبقً صورة وهً الفٌصل ،  لكن االخةتلف ٌحةدث فةً النظةرة والرؤٌةة والزاوٌةة التةً 

جل ما ٌحدث هذه االٌام مع األحداث الجارٌةة فةً سةورٌا.  انهةا حةرب إعلمٌةة كونٌةة تنطلق منها لتلك الصورة ،  هذا هو 

جنةةدت فٌهةةا شةةتً وسةةائل اإلعةةلم العربٌةةة والغربٌةةة بأنواعهةةا المختلفةةة مةةن فضةةائٌات وإعةةلم حةةدٌث "فةةٌس بةةوك وتةةوتٌر 

سورٌٌن بدون حسةٌب او رقٌةب ،  وٌوتٌوب وغٌرها"..  لشائعات تسري كالنار فً الهشٌم ،  وبورصة أرقام تتاجر بدماء ال

ماكٌنات اعلمٌة ضخمة ، وغرف سوداء  ، ومٌزانٌات حدث وال حرج ،  افلم وصور مفبركة ،  وتشوٌه للحقائق وضةخ 

لمواد اعلمٌة ٌضٌع فٌها المشةاهد وتضةٌع معهةا كةل معةاٌٌر الموضةوعٌة والمهنٌةة فتصةبح الصةورة علةً مقاسةات محةددة 

آزار اللبنةانً ،   بةل بتنةا بعةض  14شةهادات الةزور التةً لةم تعةد حقةا حصةرٌا علةً فرٌةق  جاهزة حسب الطلب ،  وتعمةم

الفضائٌات اصابها الترف ،  نشاهدها ٌومٌا علً شاشات التلفزة بمسمٌات مختلفة وجنون العظمةة لةدٌها بلةغ الةذروة ،  الةً 

ربٌةة ،  واسةقطت االنظمةة وجلبةت الحرٌةة حد اعتقدت فٌها انها هً فعل من ٌصنع االحداث وهً من اطلقةت الثةورات الع

للشعوب ،  فٌما الحقٌقة الفجة انها مجةرد ادوات رخٌصةة فةً لعبةة اكبةر منهةا بكثٌةر مرسةومة بدقةة وعناٌةة ٌجةري تنفٌةذها 

الٌوم، لكل له فٌها دور ،  ودور االعلم اساسً بهذا الشأن ، كونةه اصةبح العمةود الفقةري لتزٌٌةف الحقةائق فةً مخططةات 

المشارٌع المشبوهة ،  لذا ال نستغرب إن ٌكون جل هم وسائل االعلم الٌوم هو توسٌع دوائةر النةار علةً الطرٌقةة اصحاب 

الهلٌودٌةةة وصةةنع االكشةةن والتشةةوٌق كأننةةا امةةام فةةٌلم بولٌسةةً طوٌةةل تسةةتخدم فٌةةه كةةل وسةةائل االثةةارة االعلمٌةةة والمذهبٌةةة 

صوتٌة والمرئٌة ،  فٌطلق العنان علً الهواء لرواٌات الشهود العٌان والعصبٌة وكل ادوات التضلٌل والخداع والمؤثرات ال

)شهود الزور( من دون إن ٌتم التحقق منهم او من رواٌاتهم فٌترك لهم حبل التصرٌح علً غاربه ،  بٌنمةا التشةكٌك جةاري 

 علً قدم وساق لتكذٌب كل رواٌة رسمٌة سورٌة والطعن فً صدقٌتها.

وضخ االخبار بكثرة هدفا بحد ذاته مةن اجةل تضةٌٌع المشةاهد ووضةعه امةام حالةة مةن التلقةً  واالن ٌصبح تسارع االحداث

والترقب والتأثر الدائم تمهٌدا للندفاع والتأهب دون إن ٌعً حقٌقة ما ٌجري وحجم المناورات التضلٌلٌة التةً اغةرق بهةا ،  

 مٌه . فضل عن شعوره بالتهدٌد الدائم بأمنه واستقراره وبحثه عن مظلة تح

كما ٌصبح تطور االحداث هدفا ،  فٌتم تسلٌط الضوء بالعناوٌن الرئٌسٌة والمانشٌتات العرٌضة وشرٌط االخبار )نٌوز بار( 

علً مجرد خبر تافه كاستقالة مساعد محافظ مثل او رئٌس اتحاد الطلبة فً احدي الجامعات ،  والغاٌة واضحة إن نظرٌةة 

بدأت تأتً اكلها ،  وان العةد العكسةً لهةذا النظةام بةدأ واٌامةه معةدودة حتةً تنهةار تةدرٌجٌا الدومٌنو وكرة الثلج المتدحرجة 

وبالتتةالً المنظومةة االمنٌةةة والسٌاسةٌة ،  وفةً حمةةأة  االحةداث والدبلوماسةةٌة واالعلمٌةة ... التابعةة لةةه وصةوال الةةً رأس 

طابور الخامس علةً خةط تنفٌةذ مةا هةو معةد لةه مةن الهرم والتظاهرات التً انطلقت فً سورٌا بشعارات بدت برٌئة دخل ال

دور ،  فقام بأبشع استغلل لتظاهرات استهلت بمطالةب محقةة وتةم تحوٌرهةا بجهةد االعةلم وغةرف فبركةة الحقةائق ، التةً 

لعبت دورها بتسلٌط المجهر علً احداث بعٌنها حتً تصنع من " الحبة قبة " ،  فٌما تجاهلت احداث اخري )فً البحةرٌن( 

                                           
1
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ظم ، فمن ٌرصد وسائل االعلم ٌكتشف حجم المؤامرة وكم خطط لها ودفع فٌهةا . شةأنا واشةد وقعةا سةبٌلها مةن امةوال ،  اع

 وما اخذته من وقت وصوال لدخولها حٌز التنفٌذ كما ٌجري الٌوم.

اسةةالٌب التلفٌةةق  وفةةً سةةٌاق المتابعةةة لحةةرب الشاشةةات الفضةةائٌة وشةةبكات المواقةةع االلٌكترونٌةةة اسةةتوقفنا الكثٌةةر مةةن حداثةةة

والتزٌٌف التً ٌجري ضخها بشكل غٌر مسةبوق والتةً تفتقةد بمجملهةا الي تمحةٌص ٌفضةً الةً القطةع بمصةداقٌتها ،  فةً 

 وقت ٌجري تروٌجها علً اساس انها معلومات دقٌقة ومتٌقن منها ، دون أي سند موضوعً. 

ورٌا لم ٌحدث مثٌل لها فةً التةارٌخ ،  حٌةث تقةوم بعةض اقل ما ٌمكن قوله انها سمة بروباجندا اعلمٌة تهوٌلٌة تستهدف س

بً بً سً ...( بالتنسٌق فٌما بٌنهما بما ٌكشف إن غةرف العملٌةات السةوداء التةً  –العربٌة   -القنوات الفضائٌة )الجزٌرة 

ٌةة ضةرب تدٌر هذه القنوات وتقف خلفهةا واحةدة . بقصةف اعلمةً مةنظم لمؤسسةات دولةة الجمهورٌةة العربٌةة السةورٌة بغ

هٌبةةة مؤسسةةاتها ،  وكسةةر تماسةةك اذرعتهةةا المختلفةةة وتحطٌمهةةا فةةً التصةةمٌم. وهةةً اعتمةةدت فةةً ذلةةك عةةدة اسةةالٌب وفةةق 

 سٌنارٌو جهنمً محدد الخطوات بدقة. 

 افالم الفٌدٌو المفبركة : 

ٌرات عادٌةة او عمدت الفضائٌات العربٌةة الةً بةث افةلم مصةورة هةً اشةبه بتمثٌلٌةات او مقةاطع فٌةدٌو تةم تصةوٌرها بكةام

هواتف جوالة الحداث ادعً انها حصةلت فةً سةورٌا لٌتبةٌن بشةكل فاضةح فٌمةا بعةد كةذب هةذه االفةلم وزٌفهةا وانةه جةري 

تصوٌرها فً العراق واالردن وكةذلك لبنةان ،  واحٌانةا فةً اوقةات سةابقة منةذ سةنوات كمةا حصةل فةً احةدي الصةور التةً 

مٌن مع مؤثرات علً اساس عائدة الحداث فً درعا داخل سورٌا لٌتبٌن عرضت علً احدي القنوات العربٌة علً مدي ٌو

فً بعض هذه االفلم خضع النتاج بدورة كاملة من مونتاج ، منطقة حً السلم  2008انها مقتطعة من مظاهرة جرت عام 

مةاء فةً مكةان فً لبنان ومكسٌاج حٌث خضع من ظهر فٌها لعملٌات ماكٌاج ولباس معٌن. )لباس األمةن السةوري ،  رد د

 الحدث ...(. فً محاولة كاذبة مكشوفة القناع المشاهدٌن بصورة مفبركة كلٌا وكاذبة وتفتقد المصداقٌة. 

 لعبة تحرٌف الصور : 

"الً الحد االدنً من الصحة والمصداقٌة" .. انها محاوالت التذاكً او بةاالحري االسةتخفاف بعقةول المشةاهدٌن ،  لةم تقةف 

تها الً اكثر من ذلك ،  فكانت اللزمة التً عادة ما ٌجري تةداولها والتةً تقةول بةان "العةرب سةرٌعوا عند هذا الحد بل تعد

النسٌان" محور استهداف اٌضا وجري اللعب علةً اوتارهةا ،  مةن خةلل اسةتخدام الصةور المةزورة ،  وهةو مةا ظهةر مةن 

مظاهرة سةورٌة لتبةٌن انهةا التقطةت فةً مظةاهرة خلل احدي الصور التً نشرتها احدي القنوات الفضائٌة علً اساس انها 

فلطسٌنٌة بغزة جري ادخال بعض التعدٌلت علٌها عبر برنامج )الفوتو شوب( من خلل استبدال العبارات المرفوعة علةً 

االرمات المحمولة فً المظاهرة وحذف مضمون الٌافطة واستبداله بوضع كلم مختلةف تمامةا ومةن ثةم توزٌعهةا علةً انهةا 

 ً احدي المدن السورٌة.جرت ف

صورة اخري عرضها موقع "العربٌة نت" االلٌكترونً علً اساس انها عائدة لتظاهرة فً درعا بسورٌة لٌتبٌن الحقةا انهةا 

 مأخوذة فً تظاهرات التً جرت فً تونس .

 لعبة شهود العٌان :

انها ظاهرة جدٌةدة وفرٌةدة مةن نوعهةا اجتاحةت الشاشةة الفضةائٌة فةً عصةر مةا ٌسةمً بةالثورات العربٌةة ،  فبسةهولة تامةة 

وباالستناد لشهود عٌةان تسةتطٌع احةدي القنةوات الفضةائٌة وبجهةد بسةٌط إن تحٌةل االبةٌض اسةود واالسةود ابةٌض. غٌةر إن 

اء قاتلةة وممٌتةة ولةم ٌبةرع معظمهةم فةً اداء االدوار الموكلةة الٌةه ظاهرة تشوٌه الحقائق هذه سرعان ما وقع ابطالهةا باخطة

فانفضح زٌفهم وانشكفوا علً المأل.. اشهر هؤالء الشهود وصاحب الماركة المسجلة كةان )اٌمةن االسةود( الةذي ذاع صةٌته 
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تحةدثا حٌنةا مةن فكان نجم الشاشات متنقل بٌنهةا تةارة بعنةوان شةاهد عٌةان ، وطةورا بتوصةٌف ناشةط سٌاسةً وحقةوقً ، وم

 درعة وحٌن اخر من اللذقٌة ثم من حمص .

إن االدوار البطولٌة لهؤالء التً لم تتورع القنوات الفضائٌة عن بثها دون أي تدقٌق اوقعتها بفخ انتحال اسةماء وشخصةٌات 

نةة مةن معروفة فً الوسط السةوري وهةو مةا اسةترعً االنتبةاه فافتتضةح امرهةا ،  خصوصةا بعةدما ركةزت علةً طبقةة معٌ

المثقفٌن )دكاترة ، محامون....(  بغٌة اٌهام الشةعب السةوري بةان المثقفةٌن ٌسةٌرون بةنهج ) الثةورة ( وان علةٌهم هةم اٌضةا 

التشجع واالنضمام الٌها ، احد هؤالء الضحاٌا كان الدكتور / محمد عبد الرحمن الذي فبرك شاهد عٌان اتصل باسمه علةً 

ذبة. وكةذلك الطبٌةب / عمةار اغةا المخةتص بالجراحةة مةن مدٌنةة جبلةة الةذي كشةف فةً قناة )الجزٌرة(  ونسب عنه اخباركا

حدٌث للفضائٌة السورٌة منةذ ٌةومٌن إن احةد المتصةلٌن مةع قنةاة الجزٌةرة انتحةل اسةمه وصةفته المهنٌةة لٌةروي علةً لسةانه 

لةً القنةاة لةٌس صةوته وانةه اكاذٌب واحداث ال ٌعرف عنها شٌئا ازاء الوضع فً جبلة. واكد اغا إن الصةوت الةذي ظهةر ع

شخصٌا ٌعتبر قناة )الجزٌرة( مغرضة وال تنقل اال االشٌاء السٌئة .  المواطن السوري / خالد الكرٌزان المقٌم فً الرٌةاض 

اتصل بدوره بقناة سةورٌة تلٌفزٌونٌةة )الةدنٌا( كاشةفا إن احةد االشةخاص اتصةل باسةمه فةً الرٌةاض الثلثةاء الماضةً وقةدم 

ة )وصةال( الفضةائٌة علةً اسةاس انةه ٌشةجع علةً التظةاهرة ،  مشةٌرا الةً انةه ال ٌعةرف منتحةل شخصةٌته مداخلة علً قنا

 واسمه. 

انتحال اسماء االشخاص كان السمة االساسةٌة والبةارزة لمةا بةات ٌعةرف بـةـ )شةهود العٌةان( ، الةذٌن حصةرت مهمةتهم ببةث 

 االكاذٌب واالضالٌل عن االحداث فً سورٌا وتضخٌمها. 

احد الشهود تحدث علً احدي القنوات وهو موجود فً مدٌنة الشارقة باالمارات علً اساس انه ٌتصل من درعا فً المةرة 

 االولً علً اساس انه فً حمص فً المرة الثانٌة . 

ث مةن وتواصل بث السموم عبر اكذوبة شهود العٌان ، فظهر احد الشهود الذي ادعً إن الثانٌة اسمه ابو القاسم وانةه ٌتحةد

درعا وقال لقناة )الجزٌرة( اري بعٌنً عددا كبٌرا من الضباط امامً فةً مبنةً واقفةٌن فةً درعةا المحطةة وان بعٌةد عةنهم 

.. متةةر ولةةدي منظةةار وهةةم لةةواءان وثلثةةة عمةةداء والقنةةاص ٌطلةةق الرصةةاص تجةةاهً وانةةا مختبةة  عنةةد الشةةجر ،  3بمسةةافة 

اء ٌشةرح للعمةداء  علٌهةا . واعتةرف الشةاهد انةه مةزود بهةاتف ثرٌةا  مةن وهؤالء الضباط امامهم ورقة بٌضاء كبٌرة  واللو

القناة نفسها وناقد نفسه حول مكان )المعركة( وما ادعً انه رآه ، حٌةث قةال انةا موجةود فةً وادي الزٌةدي بةٌن درعةا البلةد 

 نكم. متر ومعً منظار ومعً تلٌفون الثرٌا الذي هو م 400ودرعا المحطة وٌبعد علً القتال حوالً 

شاهد عٌةان اخةر تكشةفت مسةرحٌته علةً قنةاة )الجزٌةرة( فةاظهرت بوضةوح تخةبط معةد المةؤامرة فةً التنسةٌق بةٌن المةذٌع 

والشاهد الذي ادعً إن اسمه / خلٌل معتوق  لٌسأله المذٌع عن جبلة رغم انه موجود فةً المعضةمٌة وحةٌن خةرج العةرض 

فً االتصال جلٌا وهو ٌوجهةه للتصةحٌح لةه ولكنةه فشةل . وفةً  عن النص المرسوم تدخل مساعد الشاهد الذي ظهر صوته

محاولة شبٌهة من قناة قام بالتحدث الً القناة تحت اسةم / معتةوق وبةدال منةه )الحةرة( لتضةلٌل المشةاهدٌن فقةد اظهةرت لٌلةة 

تحت اسم )عمةار  اول امس صوتا واحدا لشاهد عٌان مرتٌن .. مرة تحت اسم )جاد .. شاهد عٌان من جبلة ( .. ومرة ثانٌة

.. مواطن من جبلة.  فٌما لم تكن المسافة الزمنٌة الفاصلة بةٌن االتصةالٌن سةاعات قلٌلةة فقةط دون إن تنتظةر المشةاهد حتةً 

 ٌنسً صوت الشاهد الذي تم تقدٌمه باسمٌن مختلفٌن. 

االمةن بلبةاس الجةٌد وفً السٌاق نفسه ، اتصل شخص عرف عن نفسه بانه اكرم مسلم وانةه شةاهد عٌةان مةدعٌا إن قةوات 

تطلق النار واقتحمت الجوامع فً جبلةة وانةه رأي )بةأم عٌنةه( قتةٌل فةً الشةارع. وخةلل االتصةال غةالط الشةاهد المزعةوم 

)مسلم( نفسه حٌنما قال )اتصلوا بً ٌخبروننً انهم دخلوا احد المساجد وبدأوا اطةلق النةار( مضةٌفا انةه ال ٌعةرف إن كةان 

 نه جالس فوق سطح منزله. هناك مصابون ام ال .. ال
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احد شهود العٌان عرف انه مةذٌع الجزٌةرة علةً اسةاس انةه مةواطن سةوري اسةمه / محمةد عبةد   مةن سةورٌا ، وبةدا هةذا 

المواطن شدٌد االنفعال وعلً الفور بةدأ بنةداءات اسةتغاثة )وٌةنكم ٌةا دول العربٌةة ، وٌنةك ٌةا تركٌةا .. ( ، واخةذ ٌةدلو بةدلوه 

وٌة لما ٌجري من احداث فةً سةورٌا ،   لكةن لةوحظ انةه خةلل االتصةال كةان المةواطن المزعةوم كلمةا واصفا صورة مأسا

انتهً من االجابة علً سؤال المذٌع ٌقول له "نعم" ،  والن غلطة الشاطر بألف كمةا ٌقةال .. وقةع المةذٌع فةً الخطةأ القاتةل 

 ن سورٌا(. فشرد وختم االتصال قائل "كان معنا الصحفً / محمد ابو عماشة م

هذه االتصاالت لشهود العٌان ومنتحلً الصةفة وصةفها المراقبةون بانهةا اتصةاالت تجةري "مةن الغرفةة المجةاورة السةتودٌو 

البث" ، كاشفٌن إن القنوات الفضائٌة تلجةأ الٌهةا لتشةوٌه الصةورة وتضةخٌم االحةداث. وهةً الظةاهرة التةً ضةربت عةرض 

 سقطت مصداقٌة سعً البعض الكتسابها علً مدي سنوات لكنه خسرها. الحائط كل معاٌٌر المهنٌة والموضوعٌة فأ

مما سبق ٌظهر فً االفق جمعٌات ومؤسسات مجهولة المصدر وغٌر معروفة علً االطةلق ولٌسةت سةوي اسةماء تسةتخدم 

حقوقٌون او  وٌزج بها فً المعركة االعلمٌة "لغاٌة فً نفس ٌعقوب"  .. وللتنوٌع كان ٌخرج بٌن الفٌئة واالخري ناشطون

اعلمٌون او سٌاسٌون وما اكثرهم .. وٌحاضرون بالعفة والقانون وحقوق االنسةان علةً الطرٌقةة االمرٌكٌةة ودٌمقراطٌتهةا 

 المزٌفة. 

 التزامنٌة والكونٌىة فى اإلعالم 

 NEW)ى قةةدمت تكنولوجٌةةا االتصةةال واالعةةلم فةةً السةةنوات القلٌلةةة الماضةةٌة انواعةةا عدٌةةدة مةةن اشةةكال االعةةلم الرقمةة

MEDIA)    وتعةةد اهةةم الخصةةائص المتمٌةةزة لهةةذا االعةلم كونةةه رقمةةً ،  تفةةاعلً ،  ٌعتمةةد علةةً الوصةةلت والنصةةوص

التفاعلٌة الفائقة ،  افتراضً ، شبكً ، ٌعتمد علً المحاكاة ،  وقد وجد هذا االعلم رواجا وانتشارا سرٌعا فً المجتمعةات 

   -ٌعابا واستخداما لكل جدٌد ،  ومن امثلة هذه االشكال :وخاصة بٌن الشباب ، حٌث انهم االكثر است

: ان المدونات بداٌة هً حوار مع طرف اخر بعد إن كانت حوارا مع الذات فً   (BLOGS)المدونات او االعلم البدٌل 

غبةة فترة النشأة ،  وهً شكل غٌر رسمً من اشكال تبادل الحوار علً نطاق جمةاهٌري ،  وتعتمةد علةً حةث وتوظٌةف ر

المشةتركٌن فٌهةا مةن افةراد الجمهةور فةً إن ٌكونةوا جةزءا مةن عملٌةة صةناعة االخبةار والمعلومةات ونشةرها.  وتعةد شةبكة 

العلقات والتفاعلت التً تربط بٌن اصحاب المدونات والمترددٌن علةً مةدوناتهم مةن اهةم مةا ٌمٌةز هةذا الشةكل االتصةالً 

لوٌب ،  وعلً الرغم من حداثة ظهور المدونات العربٌة بشكل عام ،  اال عن غٌره من التطبٌقات االخري الموجودة علً ا

انها قد اصبحت اداة فعالة اجاد المدونون العرب استخدامها ،  سواء فةً التعبٌةر عةن همةومهم وهمةوم مجتمعةاتهم بمةا فٌهةا 

 همومهم الشخصٌة او العامة.

و موقةع لتبةادل افةلم الفٌةدٌو وللمتفةرج الحرٌةة لٌضةٌف :  وهة (YOUTUBE)مواقع الفٌةدٌو العالمٌةة مثةل الةـ  ٌةو تٌةوب 

تعلٌق ، وزادت شهرته علً مستوي العالم والذي دفةع ملكةة برٌطانٌةا الٌزابٌةث الثانٌةة بانشةاء قنةاة خاصةة بهةا تعةرض مةن 

شخصةٌة  موقةع الٌوتٌةوب لٌفةوز بلقةب  2006خلله لقطات فٌدٌو لها ،  وقد اختارت مجلة تةاٌم االمرٌكٌةة فةً نهاٌةة عةام 

 العام.

الشبكات االعلمٌة عبر الفضاء :ٌوجد المئات من مواقع المجتمعات والشبكات االلٌكترونٌة عبر الوٌب مةن اشةهرها الفةٌس 

بةةوك وتةةوٌتر ومةةاي سةةبٌس :  وهةةً مواقةةع وٌةةب للتواصةةل االجتمةةاعً ٌمكةةن الةةدخول الٌهةةا مجانةةا فالمسةةتخدمون بامكةةانهم 

االتصال باالخرٌن والتفاعل معهم. كذلك ٌمكن للمستخدمٌن اضافة اصدقاء الً قائمة  االنضمام الً الشبكات وذلك من اجل

 اصدقائهم وارسال الرسائل الٌهم ،  واٌضا تحدٌث ملفاتهم الشخصٌة وتعرٌف االصدقاء بانفسهم.
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كل الحٌةةاة االخةةري :  وهةةً اشةةبه بالعةةاب ٌقةةوم اللعةةب باختٌةةار شةة (SECONDLIFE) المجتمعةةات االفتراضةةٌة مثةةل 

الشخصةةٌة التةةً ٌرٌةةدها وتمثلةةه وٌقةةوم بالتفاعةةل مةةع شخصةةٌات اخةةري فٌمةةا اشةةبه المجتمةةع الحقٌقةةً . وٌةةدعم مةةن الشةةعور 

بالواقعٌة الجودة العالٌة للصورة ثلثٌة االبعاد. مما ٌجعل الفرد ٌعٌد فً عةالم مةن الحقٌقةة الزائفةة . تعكةس اخفاقاتةه علةً 

،  وتم تطوٌره من قبل معامل لٌندن  2003بعاد انطلق علً شبكة االنترنت سنة ارض الواقع فهو عالم افتراضً ثلثً اال

(LINDEN)      ، المحدودة،  وهً شركة امرٌكٌة خاصة مقرها سان فرانسٌسةكو.  هةذا العةالم تةم انشةاؤه مةن قبةل سةكانه

الم ، ٌقومةةون بداٌةةة المسةةتخدمون او سةةكان هةةذا العةة 2007وبةةداٌات  2006كمةةا ٌقةةول مةةوقعهم ، وجةةذب االنظةةار اواخةةر 

فٌسةتطٌعون    (AVATARS)باختٌار اسماء ومظاهر افتراضٌة لهم لٌتفاعلوا مع السكان االخةرٌن عةن طرٌةق االفاتةارز 

المشً والطٌران والسباحة والتفاعل مع بعضهم البعض بما فً ذلك التعاملت المالٌة.   بةل ولةدٌهم عملةة خاصةة بهةم هةً 

للحظةة التةً تقةوم فٌهةا بةدخول هةذا العةالم ستكتشةف قةارة رقمٌةة كبٌةرة تعةج بالنةاس والترفٌةه . ومنذ ا  ($L)اللٌندن دوالر 

والتجةةارة والفةةرص . وربمةةا سةةتجد لةةك قطعةةة ارض تبنةةً علٌهةةا منةةزال او تسةةتخدمها النشةةاء عملةةك الخةةاص.  بحلةةول 

وبلةغ عــةـدد سةكان هةذا  سةاعة . 2802740505بلغ عةدد السةاعات التةً قضةاها االنسةان فةً العةالم االخةر  2008ٌناٌر

ملٌونا ( حساب مسةجل العدٌةد منهةا غٌةر منشةطة والةبعض مةن السةكان لةدٌهم اكثةر مةن  13م ) 2008العالم بنهاٌة مارس 

 حساب . وعلً الرغم من ظن البعض انها لعبة ،  اال انها لٌست كذلك ،  فل نقاط فٌها وال فوز وال مراحل.

بالتوك وهو برنامج من برامج المحادثةة الفورٌةة علةً   (PALTALK)ة :مثل برنامج برامج المحادثة الفورٌة فائقة الجود

االنترنت ،  ففٌه ٌمكن إن تتحدث وتشاهد اشخاص اخرٌن مسةتعملٌن نفةس البرنةامج، وٌمكةن لةك إن تنضةم الي غرفةة مةن 

سةت فةً عةام وهةً شةركة خاصةة اس  AVM SOFTWAREغرف هذا البرنامج .... وبرنامج البالتوك مملوك لشركة 

فً مدٌنة نٌوٌورك.  تدعً الشركة بان هناك اكثةر مةن اربعةة ملٌةٌن مشةترك ٌسةتفٌد مةن خةدماتها. فمةن التحةادث  1998

المجانً مع االهل واالصدقاء الً نقل المحاضرات النحاء الدنٌا فً نفس اللحظة النعقادهةا ،  الةً المناقشةة بةٌن رواد هةذه 

 حٌاة. الخدمة فً مختلف جوانب ونواحً ال

فوسةةائل االعةةلم الرقمةةى تتمٌةةز بامتلكهةةا الدوات التفاعةةل بةةٌن المراسةةل والمسةةتقبل.  وقةةدرتها علةةً النقةةل الحةةً السةةرٌع 

للمعلومةةات واسةةتخدامها  للوسةةائط المتعةةددة كالصةةوت والصةةورة الثابتةةة والمتحركةةة. وتبةةادل الرسةةائل بةةٌن اطةةراف العملٌةةة 

تصةةال الشخصةةً ووسةةائل االتصةةال الجمةةاهٌري والكونٌةةة والتزامنٌةةة فةةً آن االتصةةالٌة والجمٌةةع بةةٌن خصةةائص وسةةائل اال

 (2)واحد.  

 االعالم ودوره فً متابعة الحدث 

مع ثورة الفضائٌات فً العقد االخٌةر اصةبح المشةاهد علةً صةلة وثٌقةة بالحةدث عنةد وقوعةه مباشةرة فةً مكانةه مةن خةلل 

 التغطٌة المباشرة التً تقوم بها المحطات للحداث فور وقوعها . 

تابعه مشةاهد افرٌقٌةا فاختطاف طائرة فً قارة امرٌكا الجنوبٌة ٌتابعه سكان قارة آسٌا فً نفس الوقت.  وانفجار فً روسٌا ٌ

علةً الهةواء مباشةرة ، والحةةروب االخٌةرة التةً شةنتها الوالٌةةات المتحةدة االمرٌكٌةة وحلفائهةا فةةً افغانسةتان والعةراق تمةةت 

 متابعتها من جمٌع سكان المعمورة علً الهواء مباشرة منذ انطلق الطائرات لضرب اهدافها. الً نهاٌة الحرب.

واصبحت الوحدة فً نقل المحطات للحداث مرئٌة دون اعلم او اتفاق من قبل هذه المحطات علٌها.  فانفجار فةً العةراق 

مثل تستطٌع إن تتابعه من مكان الحدث بعد عشر دقائق من وقوعه قبةل إن تسةمع بةه خبةرا عةاجل فةور وقوعةه.  واحةداث 

ة الحدث علً الهةواء دون معرفةة وقةت وقوعةه ،  ولكةن الحرفٌةة فةً الحادي عشر من سبتمبر شكلت نقلة نوعٌة فً متابع

                                           
2
 شبكت االلىكت ( –. عالن هي الكىًيت والخزاهٌيت  في آى واحد  الرقوى)عبد القادر بي شهاب .. االعالم  
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سةةرعة المتابعةةة والتقةةاط الحةةدث مةةن مكانةةه وحسةةن االسةةتعداد للتغطٌةةة ،  والحةةس العةةالً لمعرفةةة اهمٌةةة االحةةداث جعةةل 

وتقنٌةات المشاهدٌن ٌتابعون الحدث علً الهواء مباشرة فً سابقة اعلمٌة انفردت بها محطة واحدة ومصةورون محترفةون 

 عالٌة.

فةةً سةةباق المحطةةات الفضةةائٌة اإلخبارٌةةة تفوقةةت كثٌةةر مةةن المحطةةات فةةً تغطٌةةة االحةةداث ومنهةةا محطةةات عربٌةةة كثٌةةرة 

استطاعت جذب المشاهدٌن العرب واالجانب رغم االختلف احٌانا علةً مةا تقدمةه مةن بةرامج واسةتٌراتٌجٌات وطروحةات 

وبالذات العربً متابعة االحداث مباشرة ومعرفة التفاصٌل حتً وان لم تأتً لكن ظل هاجس المتابع فً هذه الحقبة الزمنٌة 

 حٌنها.

فً انفجار المحٌا االخٌر كانت محطة ابو ظبً تقدم مسلسةل ووضةعت علةً الشاشةة خبةر عاجةل عةن انفجةار المحٌةا وظةل 

كةد منةه. ووجدتةه فةً محطةات الخبر معروضا لفترة طوٌلة. ودفعنً ذلك للنتقةال الةً محطةات اخةري لمعرفةة الخبةر والتأ

متعددة ، ولكن احساسً بان هذا الحدث هنا جعلنً اقفز علً قناتً السعودٌة االولً والثانٌةة بحثةا عةن اخبةار او معلومةات 

علً اعتبار إن الحدث فً الرٌاض ،  واالخبار ال بد إن تكون لدٌنا. بعد اكثر من ربع او ثلث ساعة من الخبر وقبلةه طبعةا 

اعة لوصوله كانت القناة السعودٌة االولً فً سبات عمٌق.  واكتشفت من خةلل عةودتً لهةا كةل دقٌقةة إن حوالً نصف س

سباق المشاهدٌن ال ٌزال موجةودا ،  وٌمةارس جذبةه للمشةاهدٌن ، وان البلةد تحتةرق والمشةاهدون ٌتسةابقون.   وقةد سةمعت 

 ذلك من كثٌر من الناس.

ل علةً الشاشةة طالمةا سةباق المشةاهدٌن شةر البةد منةه ،  او ٌقطعةه وٌةذٌع الخبةر تمنٌت إن ٌكتب التلٌفزٌون ولو خبرا عاج

الهمٌته، خصوصا وان كةل المتةابعٌن ظلةوا ٌبحثةون عةن الخبةر بتوسةع وظلةت قلةوبهم معلقةة بضةحاٌا التفجٌةرات، وتعلقةوا 

رئٌسةٌا مةن الحةدث ٌنقلةه  بالقناة السعودٌة الن الحةدث ٌخصةها اكثةر مةن غٌرهةا مةن القنةوات،  والن االعةلم اصةبح جةزءا

 بالصوت والصورة.

حالة التبلةد التةً عاشةها التلٌفزٌةون السةعودي لسةاعتٌن علةً االقةل مةن التفجٌةرات تعكةس انةه البةد مةن الخةروج مةن دائةرة 

النمطٌة والتقلٌدٌة فً المتابعة حسب تسلسل االحةداث ،  او حسةب وقةت االخبةار والنشةرات ،   فالعةالم اصةبح كلةه خبةرا ،  

  ٌمكن إن تسبح قناة لوحدها ضد تٌار احداث متلحقة تحتاج الً التغطٌة السرٌعة. وال

إن متابعة التلٌفزٌون السعودي للحدث بالصوت جاءت متأخرة.. قد ٌقول البعض نوعةا مةا ولكةن البةد مةن امكانٌةات متابعةة 

ات االعلم الحدٌث تعنةً بسةرعة التقةاط اكثر لما ٌجري فً وقتها الن االخبار تصبح قدٌمة بعد مرور ساعة علٌها. ومفرد

الحدث والصورة هً اول الطرٌق فً جذب اهتمام المشاهد والوصول الٌةه. والبطة  فةً المتابعةة هةل ٌعنةً االعتٌةاد علةً 

 نمطٌة النقل للحدث ،  وعدم تهٌؤ المراسلٌن لمثل هذه االحداث وتغطٌتها ؟  .

 استعداد او موهبة او حس ناقل ؟  وتحول مهنة المراسل او االعلم الً وظٌفة ولٌس

رغةةم كةةل ذلةةك ٌحلةةم الةةبعض بةةان القنةةاة اإلخبارٌةةة السةةعودٌة الرقمىةةة التةةً سةةبق االعةةلن عنهةةا واجهةةة حقٌقٌةةة للحةةداث ،  

وصورة واقعٌة للعلم الحدٌث الذي ٌحتاج الً تحرر المذٌع والمراسل والمصور من الوظٌفة الروتٌنٌة ، والوصةول الةً 

اصفات االعلمً المتجدد والفاعل والممتلك لحس المتأثر بالحدث المفاج  بعٌدا عن البرمجة والتخطةٌط ونقةل المشاهد بمو

 (3)ما ٌجري فً وقته دون تفكٌر فً النقاط والفواصل حتً ال ٌضٌع الحدث. 

                                           
3
 جريدة الرياض هؤسست اليواهت الصحفيت( –)االعالم ودورٍ في هخابعت الحدد  
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 االعالم وادارة التنوع . حالة قناة الجزٌرة الفضائٌة :

الرقمى والفضائٌات الً بروز بعةض التغٌةرات المهمةة فةً العلقةة بةٌن المةواطن  ادت وسائل وتقنٌات االعلم االلٌكترونً

والدولةةة فةةً العةةالم العربةةً ، وكةةان ابرزهةةا التشةةكٌك فةةً جةةدوي االنظمةةة الرقابٌةةة علةةً اختلفهةةا ،  وفةةً عملٌةةات حجةةب 

 التعددٌات والتنوع السٌاسً والدٌنً والعرقً والقومً. 

او الشةركات التةً اطلقةت وال تةزال   -والحكومٌةة  -احتكةار القنةوات التلفازٌةة الرسةمٌة وقد ساهمت قناة الجزٌرة فً كسر 

قنوات فضائٌة خاصة ، والتً تستخدم كأحد اجهزة الدولة العربٌة ، وكجزء من عملٌات وادوات التنشئة السٌاسٌة الرسةمٌة 

ذهبً ...الةخ . والسةباب امنٌةة واٌدٌولوجٌةة والتً حاولت التغطٌة علةً اشةكال التنةوع السٌاسةً واالجتمةاعً والةدٌنً والمة

وسٌاسٌة كقادة ورمةوز الجماعةات االسةلمٌة السٌاسةٌة الرادٌكالٌةة ، واالكةراد ، والكلةدان وا شةورٌٌن ، ومةن قبائةل الفةور 

ٌقصةر والزغاوة والمسالٌت فً اقلٌم دارفور ، او الةدنٌكا والنةوٌر فةً جنةوب السةودان ، او البجةا فةً شةرقها ....الةخ. ولةم 

االمر علً الخطةاب والشخصةٌات والرمةوز فقةط فقةد طرحةت القنةاة اٌضةا قضةاٌا حساسةة سٌاسةٌة ودٌنٌةة ولةم تكةن تطةرح 

صراحة فً االعلم المرئً كقضاٌا االقبةاط والشةٌعة والنةوبٌٌن فةً مصةر ، ودارفةور وقبائةل البٌجةا فةً شةرق السةودان ، 

البربر واالمازٌغ ،  وعملٌات التحول الدٌنً والمذهبً الةً المسةٌحٌة وقضاٌا الجنوب ...الخ.  وملفات مشاكل االشورٌٌن و

،  وتمدد المذهب الشٌعً فً الجزائر والمغرب ،  ووضةع الشةٌعة فةً البحةرٌن ، واالخةوان المسةلمٌن فةً مصةر واالردن 

ت حقةوق االنسةان فةً ولٌبٌا ،  واالغتٌةاالت السٌاسةٌة والمعارضةات االسةلمٌة فةً االردن والمغةرب والجزائةر ، وانتهاكةا

تةونس والمملكةة العربٌةة السةةعودٌة ،  والملحةظ إن غالةب الفضةةائٌات االرضةٌة العربٌةة سةكتت عةةن ابةراز مشةاكل التنةةوع 

الداخلً سٌاسٌا ودٌنٌا ومذهبٌا  ، وذلك لسطوة التوجهات السلطوٌة الرسمٌة فً ادارة السٌاسة االعلمٌة.  ثمة اتجاه غالةب 

للتغطٌة علً المشكلت الناجمة عةن التجزئةة والتمزقةات الداخلٌةة وسٌاسةات الةدمج القسةري.  وكةذلك لدي االنظمة العربٌة 

الممارسات القمعٌة المادٌة والرمزٌة للقلٌةات وضةعف معةدالت المشةاركة السٌاسةٌة وتمثٌةل المصةالح وممارسةة الحرٌةات 

جزٌرة عن عقم هذا التوجه االعلمً الذي ٌسكت عةن التعةدد الدٌنٌة والتعبٌر عن الهوٌة الثقافٌة ....الخ .  لقد كشفت قناة ال

 والخلف والتنوع السٌاسً والدٌنً والمذهبً والعرقً ....الخ . وال سٌما فً ظل تكالب بعض االزمات الداخلٌة الحادة . 

سةةمٌة فةةً اطةةار لقةةد ادت السٌاسةةة االعلمٌةةة للجزٌةةرة الةةً احةةداث خلخلةةة فةةً قائمةةة االهتمامةةات السٌاسةةٌة واالجنةةدات الر

المجتمع المدنً او علً المستوي االعلمةً فةً غالةب البلةدان العربٌةة ،  وعلةً مسةتوي االحةزاب والجمعٌةات الحقوقٌةة ، 

 وبعض قطاعات الرأي العام فً المنطقة العربٌة.

والتوظٌةف الةدٌنً .  -غٌر إن معالجات الجزٌةرة للكثٌةر مةن الملفةات خضةعت لةبعض مةن الخلةل المهنةً والتحٌةز السٌاسةً

التعبوي لصالح بعض المحاور االقلٌمٌة  ، او لنزعة دٌنٌة محافظة ، وهو ما ٌشٌر الً بعض من االبتسةار المهنةً والخلةل 

فةةً المعالجةةة االعلمٌةةة. ففةةً كثٌةةر مةةن المناسةةبات كانةةت القنةةاة تعكةةس وجهةةة نظةةر الدولةةة القطرٌةةة باالسةةاس . وكةةان ذلةةك 

ة خطف حزب   بعض الجنةود االسةرائٌلٌٌن ، وقٌةام اسةرائٌل بةالحرب علةً الحةزب واضحا فً طرٌقة تناول القناة لحادث

وتةدمٌر جةةزء مهةم مةةن البنٌةة االساسةةٌة اللبنانٌةةة ،  واكثةر مةةن تسةعمائة قتٌةةل ضةةحٌة عملٌاتهةا العسةةكرٌة ،  كمةا قامةةت قنةةاة 

ة السٌاسةٌة الدٌنٌةة لصةالح الحةزب . الجزٌرة بتبنً سٌاسة قطر واٌةران وسةورٌا وحةزب   اساسةا ، والتركٌةز علةً التعبئة

ومن االمانة القول إن ادارة القناة كانت تفتح الباب الموارب امام بعض االراء السجالٌة لمواقف القوي السٌاسٌة اللبنانٌة من 

 الطوائةف السٌاسةةٌة االخةةري.  ولقةةد سةةاهمت القنةةاة فةةً اٌجةاد اسةةتقطاب ثنةةائً بةةٌن العةةدوان االسةةرائٌلً ومقاومةةة حةةزب  

وتحولت القناة الً سلح اعلمً داعم لتوجه حزب   واطروحاته السٌاسٌة وذلك علً اسةاس دٌنةً ، وحةدث االمةر ذاتةه 

اثناء العدوان االسرائٌلً علً قطاع غزة فً اعقاب  رفض حركة حماس تجدٌد اتفاق الهدنة ، وقةد عبةرت القنةاة باالسةاس 
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لٌمٌةة ، وتبنةت فةً الغالةب االعةم وجهةة نظةر محةور الممانعةة  ،  ممةثل فةً علً وجهة نظر الدولة القطرٌة وسٌاسةتها االق

 اٌران وسورٌا وحزب   ازاء محور االعتدال المصري السعودي االردنً االماراتً. 

باالضافة لما كان ٌطلق علٌه " خلطةة الجزٌةرة " او التولٌفةة اإلخبارٌةة والبرنامٌجٌةة والحوارٌةة للقنةاة،  فمةن ناحٌةة تمةزج 

القناة بٌن المعلومة والتأوٌل واالثارة فً العرض المرئةً للوقةائع المتصةلة بةالخبر وتفاعلتةه او التعلٌةق علٌةه. ومةن ناحٌةة 

ثانٌة ٌلحظ إن التعلٌق علً الخبر ال ٌتناول ابعةاده الموضةوعٌة وال ٌضةعه فةً سةٌاقاته التارٌخٌةة والسٌاسةٌة واالجتماعٌةة 

ا ٌتم التركٌز علً سطحٌاته وابتساره فً اسئلة مقةدمً البةرامج ومةن ٌوجهةونهم اثنةاء عملٌةة واالقتصادٌة او الثقافٌة ، وانم

البث ،  وتقدٌم بعض النشطاء فً بعض نشرات االخباراو البةرامج اإلخبارٌةة االخةري بوصةفهم خبةراء وبةاحثٌن ، ولٌسةوا 

قنةاة الجزٌةرة ال تتنةاول االوضةاع القطرٌةة  نشطاء بل منحازٌن الحد اطراف مشكلة النزاع ،  ومما ال شك فٌه وملحظ إن

الداخلٌة علً االطلق ،  ومنها مثل حالة حقوق االنسان ، سحب الجنسٌة القطرٌة من بعض مواطنٌها،  مشةاكل المشةاركة 

 السٌاسٌة واالصلح السٌاسً ، اوضاع المرأة ، حقوق العمالة العربٌة واالجنبٌة فً قطر ....الخ.

بالملفات المسكوت عنها والساخنة عربٌا ، من االهمٌة بمكان ،  وٌمثةل احةد ابةرز نجاحةات قنةاة الجزٌةرة إن اثارة االهتمام 

نسةةبٌا ، ولكةةن منةةاهج المعالجةةة التحرٌرٌةةة واالعلمٌةةة وتوقٌتةةات طةةرح بعةةض الملفةةات والمشةةاكل تتةةداخل فٌهةةا السٌاسةةة 

الدارة الجزٌةرة هةً تعبٌةر عةن نفةوذ بعةض الجماعةات  والمصةالح القطرٌةة. إن نزعةة التحٌةز السٌاسةٌة والدٌنٌةة االصةولٌة

االصولٌة االسلمٌة السٌاسٌة كاالخوان المسلمٌن وبعةض السةلفٌٌن فةً القنةاة وعلٌهةا ،  ومةن ثةم نجةد توجهةاتهم بةارزة فةً 

 سٌاسة التحرٌر االعلمً للقناة. 

وقضةاٌا التنةوع علةً اختلفهةا ،  وهةو مةا وال شك إن بعض التأثٌرات والتشوٌهات حدثت فً بعض معالجات القناة لملفات 

اثر وال ٌزال علً طرائق معالجة هذه الملفات سٌاسٌا واعلمٌا فً بعض البلدان العربٌة. فقد ادي االداء المتحٌز للقناة الةً 

م العربةً ،  ممةا اثارة التعبئة الدٌنٌة والمذهبٌة وانقساماتها وانعكاساتها السالبة فً احٌان عدٌدة علً بلدان ومجتمعات العةال

 (4)ادي الً المساهمة ضمن عوامل واطراف اخري فً تشوٌه الوعً شبه الجماعً لبعض قطاعات المشاهدٌن للقناة.

 الشائعات شوكة فً ظهر االعالم الرقمى 

نحن فً زمن متغٌر تتصارع فٌه ثورة االتصاالت ولم تعد مهمة نقل االخبار والمعلومات تقتصر علةً الوسةائل التقلٌدٌةة ، 

بل تعدتها الً وسائل جدٌدة ال تقل عنها اهمٌة دخلت علً خط نقةل المعلومةات واصةبحت طرفةا رئٌسةا فٌهةا. ولعةل مقةاطع 

باتت فً عصر التقنٌة منافسا قوٌا فً نقل المعلومة ،  لكن ما مةدي مصةداقٌة "الٌوتٌوب"  والمواقع االجتماعٌة والمدونات 

 هذه الوسائل ؟  وكٌف ٌمكن التحقق من معلوماتها ؟  وكٌف ٌثق الجمهور بمعلومة من دون إن ٌملك القدرة علً تدقٌقها ؟  

واد الخبرٌةة مجهولةة المصةدر ٌصةنف ومع التنقل عبر المواقع االجتماعٌة "الةبلك بٌةري" والمةدونات ، نجةد سةٌل مةن المة

معظمها ضمن قائمة "الشائعات"  التً ال تستند الً الحد االدنً من المصداقٌة،  وقةد تتسةبب فةً مشةكلت ال حصةر لهةا . 

وفً السطور التالٌة حاولنا مناقشة ظاهرة انتشار االخبار الكاذبة عبر وسائل االتصال الحدٌثة ومواقع التواصل االجتماعً 

دي مسةةئولٌة وسةةائل االعةةلم التقلٌدٌةةة باشةةكالها المطبوعةةة والمرئٌةةة والمسةةموعة فةةً زٌةةادة حجةةم هةةذه الظةةاهرة عبةةر ،  ومةة

 احجامهما عن ممارسة دورها فً توعٌة الجمهور.

ٌري راشد الخارجً المذٌع بتلٌفزٌون واذاعة نةور دبةً إن الحةس الةذي ٌتمتةع بةه االعلمةً او الجمهةور ٌمكةن مةن خللةه 

ن كان الخبر صحٌحا او مغلوطا ، ٌستند الً مصدر ام ال ،  فكثٌر من االخبار التً تنتشر بسةرعة علةً المةدونات معرفة إ

و "البلك بٌري" والمواقع االجتماعٌة غٌر موثقة وال تنتمً الً الحقٌقة ،  وٌجب علً الجمهور إن ٌتحري دقة الخبةر فةً 

                                           
4
 ( 2002سبخوبر  -  202دد )دراست في كراساث اسخراحيجيت صادرة عي هركز االهرام للدراساث السياسيت واالسخراحيجيت ، الع 



 الجزء األول –ً عشر ثانالعدد ال                                                               مجلة العمارة والفنون           

329 

خلل محركات البحث التً سهلت كثٌرا عملٌة مطابقة الخبةر فةً اكثةر  اكثر من وسٌلة ، والبحث عن المعلومة السابقة من

 من مكان ،  ولمستخدم الشبكة االلٌكترونٌة إن ٌعرف مدي صدقٌة الخبر. 

وعلً الرغم من عدم المصداقٌة فً بعض االخبار ، ال ٌةري الخةارجً ضةرورة لحجةب المواقةع االجتماعٌةة ،  ففةً حالةة 

حجبةت المواقةع االجتماعٌةة وذلةك لةم ٌةؤثر فةً شةٌ ،  وٌقةول اسةتطٌع إن اصةف الةدول التةً مصر وسورٌا ،   كما ٌشٌر 

تحجب المواقع االجتماعٌة عن رعاٌاها بغٌةر الحضةارٌة ،  فالشةخص اصةبح ٌقةرأ فةً العدٌةد مةن المواقةع وٌسةمع وٌشةاهد 

وهةً إن بعةض القنةوات الفضةائٌة الشاشات الفضائٌة والمحلٌة وٌأخذ مةا ٌناسةبه مةن دون رقٌةب ،  لكةن هنةاك نقطةة مهمةة 

فقدت الدقة فً تعاملها مع االخبار وذلك فً سعٌها لمواكبة االحداث المتسارعة وحتةً تفةوز بالسةبق االخبةاري ، ولةو كةان 

ذلك علً حساب المضمون او المصداقٌة ،  فبعض الفضةائٌات نشةرت صةورا ومقةاطع فٌلمٌةة واتضةح فٌمةا بعةد انهةا غٌةر 

وال الزمان ،  ففقدان صفة الرقٌب التً تمر من بٌن ٌدٌه مثةل هةذه االمةور ٌجعةل بعةض الفضةائٌات صحٌحة ال فً المكان 

 تتساوي مع المدونات والمواقع االجتماعٌة .

وٌضٌف : فً المقابةل سةاهمت الوسةائل الرقمىةة بالفعةل ومةع مةرور الوقةت فةً اشةباع رغبةات المتلقةً وحقةه فةً المعرفةة 

لخبر ولكن فً االغلب  بدون مصداقٌة ،  فالشائعات تنتشر عبر "البلك بٌةري"  مةثل بسةرعة والمشاركة الفعالة فً نشر ا

هائلة وكاعلمً اتحري كثٌرا  قبل إن اصدق او اتناول هةذا او ذاك الخبةر فةً برامجةً وابحةث عةن مصةداقٌته بةاكثر مةن 

 مصدر.

ر التةً تتناقلهةا وكةاالت االنبةاء وتتةداولها محطةات التلفةذة عاٌدة الطاهر ،  مذٌعة فً تلٌفزٌون الشارقة ،  ال تثق اال باالخبا

والصةحف ومحطةات الرادٌةو وهةةً مصةادرها الرئٌسةة للخبةةار ،  ومةع ظهةور المواقةةع االجتماعٌةة والمةدونات الشخصةةٌة 

ور المنتشرة تجد صعوبة فً التحقق من مصداقٌتها . وتقول :  اجد من الصعب التأكةد مةن مصةدر المعلومةة والخبةر المنشة

 علً المدونات والمواقع الشخصٌة خصوصا فً ظل اعتمادها علً مصدر مجهول وطوفان االخبار المتضادة. 

وتضةٌف :  االحةداث االخٌةةرة التةً هةةزت بعةض بلةدان المنطقةةة العربٌةة واعتمةةاد بعةض القنةوات واالذاعةةات علةً المواقةةع 

هناك اعلم ٌخدم مصالح واٌةدٌولوجٌات واجنةدات مختلفةة  االجتماعٌة الستقاء المعلومات ٌثبت انه ال ٌوجد اعلم حر،  بل

 تعمد الً تحرٌك الشعوب لمصالح خاصة بكل قناة او حزب او دولة واحٌانا اشخاص. 

وفً المقابل فان تقنٌات االتصال الحدٌثة اعطت المزٌد من الحرٌة للتعبٌر عن الرأي وفتحت افاقةا كبٌةرة للمةواطن العربةً 

ازاء حدث او موضةوع مةا ، وٌتعامةل محمةود ربٌةع مبةرمج ومصةمم مواقةع الٌكترونٌةة بشةٌ  مةن  للتعبٌر عن وجهة نظره

الحةذر مةةع الخبةر المنشةةور علةةً المةدونات االجتماعٌةةة وحتةةً بعةض الفضةةائٌات وٌبحةث عةةن مصةةدره ومةدي صةةدقٌته فةةً 

 قها.وسائل عدة ،  فلدٌه تجارب فً استقاء االخبار من المدونات والمواقع االجتماعٌة وتدقٌ

وٌعبر عن صدمته فً بعض االسماء االعلمٌةة الشةهٌرة بعةد اكتشةاف عةدم صةحة مةا تنشةره مةن اخبةار ومةواد مصةورة ،  

 وٌقول: لدي مواقع ومدونات اعتدت علً مطالعتها وفضائٌات اثق بها واستخدم اخبارها فً صفحتً علً "الفٌس بوك".

 وداعا للرقٌب :  

مً فً الدراسات االعلمٌة ، او الرقٌب كانت سمة اساسٌة تقوم علٌهةا بعةض الوسةائل وهً فكرة "حارس البوابة"  كما ٌس

االعلمٌة التقلٌدٌة ،  لكن هذا الرقٌةب اصةبح مةن الماضةً فةً االعةلم الرقمةى. هكةذا تةري فاطمةة حسةٌن المرزقةً معةدة 

كون هناك أي شخص ٌملً علٌةه مةا ومقدمة برامج فً اذاعة الشارقة .  وتقول : اصبح المدون ٌكتب وٌنشر من دون إن ٌ

ٌرٌده او ما ٌكتبه او ما ٌنشره وال ٌحتاج لتصرٌح من احد لٌؤسس مدونته وٌكون منبره االعلمً الخةاص بةه لٌقةول لفكةرة 

الرقٌب فً الوسائل التقلٌدٌة وداعا. وتةري إن شةٌوع اسةتخدام التقنٌةات الحدٌثةة سةهل انتشةار المعلومةات واالخبةار بسةرعة 



 الجزء األول –ً عشر ثانالعدد ال                                                               مجلة العمارة والفنون           

333 

الدول التً تكتم انفاس شعوبها وتعتم علً ما ٌجري فً بلدانها كمةا هةو الحةال فةً لٌبٌةا قبةل الثةورة. وهةذا هةو وخاصة فً 

 سبب اعتمادنا علً وسائل االتصال الحدٌثة لتحل مكان الوسائل االعلمٌة القدٌمة فً نشر االخبار والصور. 

 :Resultsالنتائج  

 البرهان ( كما تدعوا جمٌع  –والقرائن  –حكم على االشٌاء ) باالدلة ٌجب ان تكون فلسفة المصور االخبارى فى ال

 االدٌان على التفرٌق بٌن الشك والٌقٌن وهذا معناه ان العقل البشرى ٌفكر .

  فالعقل له اداة تنظٌمٌة هى التفكٌر ، وٌقوم االنسان بتوصٌل افكاره الى االخرٌن من خلل الكلمات والرسوم والصور

 والتصمٌمات .

 ٌ جب توزٌع المهمات االخبارٌة من قبل االدارة وفقا للفروق الفردٌة حتى نصل الى اعلى مستوى من الجودة واالداء

   والسبق الصحفى . 

 :Recommendationsالتوصٌات 

  انشاء لجنة لمراقبة الجودة ٌنبثق عنها اختٌار احسن تغطٌة اخبارٌة شهرٌة ثم رص نتائج اثنةى عشةر شةهراا علةى مةدار

العةام ، وٌةتم تصةفٌة النتةائج . ونعلةن نتٌجةة احسةن تغطٌةة اخبارٌةةة فةى نهاٌةة كةل عةام وٌةتم تكةرٌم الفةائزٌن علةى ان ٌكةةون 

ادارة التحرٌر( وبرئاسة رئٌس قطاع االخبار ، مما ٌزٌد من روح  –اسلٌن ادارة الر –اعضاء اللجنة من ) ادراة التصوٌر 

 المنافسة وتحسٌن جودة االداء . 

  تحرى الدقةة فةى اختٌةار مصةورى االخبةار حٌةث ان التصةوٌر االخبةارى لةه طبٌعةة خاصةة وٌةتم وضةع معةاٌٌر ملزمةة

قطاع االخبار علةى ان ٌةتم اختٌةار فعلةى دقٌةق وفةق القبول اى مصور ٌرٌد ان ٌعمل باالدارة العامة للتصوي والتسجٌلت ب

 هذه المعاٌٌر دون مجاملة او محسوبٌة .

  المراسلٌن  –عقد دورات تدرٌبٌة متخصصة بصفة دورٌة على االقل تكون سنوٌة بٌن االدارات الثلثة . التصوٌر– 

 المونتاج ( حٌث هم صناع الخبر .
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