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المبادئ والأهمية
()

: 

امتدد الاأتددت ااالاأ عنددعلدددللامل دد لاأملددععلته،ددععدل دداادعا ولتاملدد عل  عوعادد لتت، أورةعادد ولتمددعلتواهادد ل ددو دل
 ملكسلدلددالاأمليلةددعلاأتيا،ا،ددعلاكددالروااصةددعولتيع ددعلوةيددعل،تمللددولاعألددةع عالتاأ واأدد لاك وأورةددعلاصالددعتولأتدد

اأف ةعولتاألغعلاإلدالمةعولإضعوعلإىللتسعأة لتتسعئالإ،لعتلاململلومدعالإىللاميةدو لاملتصلدالتاأملدعاولكدعل دكال
 لاسدتاعدفلاطادعال  عدعلإدالمةدعلا عوتدفلوةةدعل دالتسدعئالاإلددالاولمد لاأتدةالاملتد وولمدللاململلومدعاولت د

مملظددألتطددعتلاأتغاةددعل تدد ل دداانلامل عوتددعولوةيددعلرددالا تكددع لاأكدد  للاأتلةفز،واةددعلاأمددصيعولتت ددعصالا اصددع ل
وليفلإاتدع ل دا،طلمائدرلمااودوللاألغا ضملفلإمكعاةعالاطاعالوليع علم لاملتمي عليفلاأشا،طلامللو لاملااوو

إىللحمعتأدعللانلاإلدالمةدعلولا ادولا مدالاأدذدلعود ل د عنلأوسدعئاظدألااد لممللاأتيا،اتسةأليفلاشعا لا ةعللتهذال ل 
ولسددوا لمددللعغدداأللدةع علتافدداعلاأاأ ودةددعألتاةددعلتسددعأة للاأتيا،ا،ددعتيددا لألتيةددزليفليد مع ألمةددعع،للاأصيد لدددلل

ا ،لليع دعلتاد لصلنكدللطد صالاأكعع لاملتصلدالعايدالاطادعولتتلدد لا سدلورلاأفا،د لملااسدالاطادعلافتدةعول
تذأد لاسدت ععازلم فلل لتنل،ملعمعنلافسلاملوضونلاتسلورلتا  ولا مالاأذدلرملدالأكدالتسدةلعلتسدلواعزلنةزهدعول

اإلاتددعاةعولوعأت ددعوسلهددولاأتددص للإىللماادددعدلاألددةع عالاإليصع ،ددعلألمل ددالتاأملعافددعلتاملددزا ولت ددالمددعلرددالاأ  ةصددع
ولتتذ دددالمدددللاتدددع نلامةدددوعليفلاأصيددد لددددلل دددالأأليصدددع اأائةتدددرلاأدددذدلتع لإىللاادددو،المالمددديلةا،ا،دددعلمتيةدددزدل

كددعل دد الامللددوالاأتيا،ددالتو وبددعلأأليددذلاكدداللر ،دد لبددذرلاميةددو ولترعادد لتر اادد لددد لا ددع لمتيةددزلألاسددعأعو
تسددصعرلاأتاددو لا ددعع ليفل ددالم ددع رلا ةددعدلاململع ددادولتاأدد ااطلاو ددعئةلاأ دداكلامللددوال تلفددعول دد  لا تتددعرل

اأدددلل لددد ل دددولاأملدددا لا تتوللاأتلةفز،دددوناشدددااالتيلو دددعزليفلة ةدددولمكتتدددصعالمتملددد عدولمملدددع  لر ،ددد دولتل
تهددذقل دد مفلم ددذلادد ا،ع علمدد لبع،ددعلا ددارلاأملعملةددعلاأفعاةددعلع تسددعزلأكةفةددعلا دد  لتدددا لرددوهالاأ لددعلاكليددعال

                                      
()    يرى البعض أن إطالق صفة فن التحرير الصحفي أكثرر مومويرة ورن وصرطن  فرن الكتلبرة الصرحفية  فكنورة كتلبرة تعرم

ترريلي   أم صررللمة الكتلبررة  أوررل كنوررة تحريررر فهرري تريوررة لنكنوررة    متريوتهررل كتلبررة أم Writingلألصررا اجلينيرر    
   موعللهرل إمر ا  كتلبرلآل اينررين لنلورر  مبللترللي تلفصرا مونيرة اجمر ا  منرك مونيرة الكتلبرة  حيرر  Editاجليني يرة  

منيرررا برررللوطب  يقرررما بللكتلبرررة الوحررررر  بيلورررل يقرررما بلجمررر ا  ررررري  أم وررر ير التحريرررر  أم   رررا الوتلبعرررة  أم ورررل يطنرررق 
الصحفي  ميؤك  هذه الوعللي ول مر  في الوعيا الم يط؛ حي  توير كنوة حرر إلك أصن   ميم  فيا  محرر الروي  
أ  أحكوا  محرر العبر  أ  امتقرا  ميقرلا تحريرر ر برة  محررر الملر  أ  أفرر  لطلمرة ل من ورة الو ري   يقرما الورملك 

إلرري لررذرآل لرري وررل فرري بطلرري وحرررراش   بللوقلبررا يوررير الوعيررا ذاتررا أن كنوررة فرري  ررمر  ما موررران بللل يررا الحكرريا   ر  
ن الكتلبة تعلي صللمة الكلت   مأن كنوة الوكلت  تعلري كنورة  كت  الكتل  أ  نطا  مهم ون يتعلط صللمة اللثر  ما 

ك أن الومضرم  يبقرك الورا ا  مرغرا أن هرذا التلميرا يرر  فري وعبرا كتر  التحريرر العربيرة ما يلبيرة إن اليوير  يقرر منر
نلضررعلش لنلقررلت  متولورريلش ورر  العررر  لطنررق منررك صرريلغة ا نبررلر تحريرهررل  فنرري  وررن الطبيعرري أن لقررما اليررما بعررن 
الورا ا وكلت   نلصة في با وريم  اس رتن اا  فهرذا  ريكر  برأيري الفرمارق برين الولبررين مالوولر رين  التري يير  

 أن ت ما لضولن تطمر وهلي مأ اء ورتيك.
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ول اا دلامل عوتعلمدلل صداوللتهذال عنلمبفعاعلاأ او لاأذدلتال فال ع زلت ةعدولت اولتأغعلتومالإ اا عزولتاتسعأة لت
 يددعلتدددععالاأافددادلاأتك وأورةددعلا  فددالاددت اازلمدد لمالدد لملعاة ةددعالاأ ددانلامل لددااولتاملتيفلددعليفلاسددتص االا  يددع ل

 ول تحلهددذقلDirect Broadcasting Satellite :ل DBSاألدد عدةعلألصدد لاأتلةفز،ددوشلاملصع ددا 
لامل عوتعلمللر ، ل عأةعز.

 ل فدددالمددللاتدددعئةلاأ  اسددعالاأدددللايتدد التومدددالدشددالمةدددع االتسعسددةعلألتيا،ددداولتأملددالهدددذالاملدد  لت ا
ترددع المملظيةددعلأتمدد لاملةددع االاأت لة ،ددعليفلتتتل عئيددعلهددذقلاملةددع ااول عأ دد  دلدلددالاأتفكددالاأتيلةلددرلامةدد ول

ودعطا لهدولمدلللتاأمليالم لاأكليعاولتمةع االاألةع علتاأ واد لاأ  ةصةعلتاأ يو،دعولتا دع لاميدالا  دعلتتضدوحو
رتدع لاأ عأد لامل عسد لتودولاصةملدعلموضدود ولتمبدعل،ت عسدد لتتادالسةعسدت لاأتيا،ا،دعولوعأ د  دلدلدالاسدتص االاألغددعل
تاأكتعاددعلاشددكالرةدد ل،تددةألات دد  لابدد لا  ددعولتاتسددلورل ددةولتكتدد ألإذلاظددالا عرددعلصسددتص االأغددعلإيصع ،ددعل

،تغددالمةيددعلايتلفددفلتسددةلعلا ددالاململلومددعلأل يةددو ولتمةيددعلرةدد دلاتتددألاعأصتددعاعلتاأوضددوحلمالصددعزلتسعسددةعزلصل
 لتنلاأ ددانلام ،دد لCarole Richظةدداالمتددتي  عالألتغاةددعل ددال،ددواولتمددلله ددعلاو ملددفل  ددع تتل ،ددت ول

 لG. Houghسددةتبلاعأمل ،دد لمددللاأفدداحمللتمددعالاطددا ،للتاملصدد ،للامةدد ،لولتهدد ص لمددللت ددعهأل رددو  لهددعتول
ل .An Ear for Language مبعأكرلا سلاألغودول

 تعريف الأنواع الصحفية المستخدمة في التحرير الإعلامي:

 ا لررما  الصرررحفية هرري أوررركلا أم صرريل تعبيريررة لهررل بليررة  اننيررة وتول رررركة   ملهررل طررلب  الثبررلآل 
ماس تورارية   تعك  الما   بوكا وبلور مماض  م ها   مت ررعك إلك تقر يا متحنيرا متف رررير ا حر ا  

بررماهر مالتطررررمراآل   هل فررة بررذلي إيصررلا ر ررللة وحرر    إلررك القررلر    وميهررة إلررك ذهلررا مووررلمره   مال
بقص  إييل  أم تر ي   للمة وح    ل يا   مون ثا توكيلا ون أن يفها الما   منك ضرمء هرذه القللمرة   

 . مبللتللي  فعا  ن ي ني  نمكل يتمافق و  هذه القللمة ...  

  مو ايرررل ا لرررما  الصرررحفية الونتنفرررةريرررة ا لرررما  الصرررحفية تمضررر  نصرررلر  مبللترررللي  را رررة لب
متبين وق ر  كا لم  صحفي منك التيثير   ميي  منك الصحفي وعرفة وتك مكي  ملورلذا ي رتن ا هرذا 
اللم  الصحفي بللذاآل   متلم  الما   متلم  الحليلآل اجمالوية ل ى القلر   متلم  م لرا مطرق التيثير 

 م  متع   الم لرا اجمالوية فرضآل تع   ا لما  الصحفية.منيا  متل

 ميزات التحرير الإعلامي:

 إب امي. -
 تفلمني. -
 .فكر  -
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 سمات التحرير الإعلامي:

 يتلل   م مرية الم ينة. -1
 لا نصمصية ايلية التي تنتن  بين لم  ممنر. -2
 ورامل  التميا لقلر  وتم ط. -3
 يرامي الو لحة الوح   . -4
 يتللغا مالضمط ماسمتبلراآل التي تحيط بللم ينة. -5
 ي نا فيا العلوا الذاتي. -6
 .لا  مام  ثلبتة تحكوا س تتب ا -7

وتحدد النوع : العناصر الأساسية التي تميز المادة الصحفية* 

 الصحفي:

الومضم    ومضم  الول   الصحفية . مهذا الومضم  يوكن أن يعللج بما طة أكثرر ورن لرم   -1
 في .صح

الورح مالتف رير   س تننرم ورل   صرحفية ورن هرذا العلصرر   لكرن ل ربتا مكويترا تنتنفرلن ورن  -2
 لم  إلك منر .

التعنيررق مالتحنيررا مالتف ررير   أيضررل يميرر  بهررذه الل رربة أم تنرري فرري كررا وررل   صررحفية   ميقررما  -3
 ب مر هلا في تح ي  همية الول   الصحفية .

ية تننررم وررن ا نبررلر مالحقررلرق مالم ررلر    م رر  تكررمن الحقررلرق مالم ررلر    س تكررل  وررل   صررحف -4
وقصم   بذاتهل كللنبر وثال   م   ت رتن ا كي رل  يقرما منيرا التحنيرا   كورل فري التعنيرق أم 
الوقرلا     أم كورل   لنتحنيررا   كورل فرري التحقيرق     أم كومضررم  لنحرمار   كوررل فري الحرر ي  

 الصحفي   .

ين ون لم  صحفي إلك منر   مون ومضم  إلرك منررر ا  نم    إن ا  نم  الصحفي يتبل -5
   ها يوكن وثال أن لكت  الوقلا اسفتتلحي بذاآل ا  نم  الذ  لكت  با النبر؟

العلوررا الررذاتي   س يوكررن أن تميررر  وررل   صررحفية إس متحررم  هرررذا القرر ر أم ذاي وررن الرؤيرررة  -6
إلررك الحل ثررة   أم ا  ررنم  الذاتيررة  ررماء وررن حيرر  رؤيررة الحل ثررة أم ال اميررة الترري يلبررر ولهررل 

 الو تن ا في مرض الحل ثة .

الحيا مال ون   تنتن  الوما  الصحفية ون حي  الحيا في الصحلفة الوكتمبة   مون حير   -7
الررر ون الونصررر  لنبررر    إن طرررما أم  صرررر الفترررر  الونصصرررة لنبررر    أم طرررما مصررر ر 

 فية .الو لحة الوتلحة لنلور ملصر هلا يتري تيثيره منك الول   الصح
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 * العوامل التي تحدد استخدام الأنواع الصحفية :

ايلية   أ  و ى ارتبلط الومضم  بويررى ا حر ا  الراهلرة   مالنبرر الصرحفي هرم ا فضرا لتحقيرق  -1
أ صرك  ر ر ورن ايليررة فري إيصرلا الوعنموررلآل   كورل أن ا لرما  ا نررى لهررل بليتهرل النلصرة بلمتبلرهررل 

 تماك  ا ح ا  الراهلة .
الفلمنية   تنتن  ا لما  الصحفية ون حي  الفلمنية أ  التريثير   موعرفرة الصرحفي فلمنيرة كرا لرم   -2

صررحفي ورررط ضرررمر  لوعرفررة ا ررتن اا ا لررما  الصررحفية   فررللنبر فلمنيتررا تتي رر  وررن نررالا تقرر يا 
ووركنة وعيلرة  الم لر    مالتعنيق يحنا الما عة   مالتحقيق يكمن فعلس إذا ا رتطل  أن ير ر  برلهر  أم

   يعرضهل   يف رهل   يحننهل   يق ا الحنما لهل .
الووملية   تنتن  ون حي  أبعل هل في كا لم  صحفي فوثال النبر يعك  الما عة   التعنيق يعك   -3

الما عررة ميقرر ا رأيررل حملهررل   الوقررلا يعكرر  بعرر ا أكبررر ميعيرر  الما عررة إلررك أ ل ررهل ميربطهررل بلليررذمر   
 الما عة كي ء ون بلهر    يم   ا بعل    مي ي  الوريحة وومس .مالتحقيق يينذ 

اليوهمر   مل  تح ي  اللم  الصحفي يي  أن لعر  ون هرم اليوهرمر الوتم ر  لهرذا اللرم  الصرحفي  -4
   مالفرة أم الفرلآل التي تهتا بهذا الومضم    منصلرصهل   موم فهل ون الومضم  .

 ؤك  اسهتولا بهل.ير    تينذ طلب  اس تورارية  ما تورار وعلليتهل اس تورارية  القضية التي تثل -5
نصمصررية الم ررينة اجمالويررة   لكررا م ررينة إمالويررة نصمصررية تعررم  إلررك نصمصررية يوهمرهررل    -6

 متعم  إلك نصمصيتهل التكلملميية   صفلآل  لر  اليري     صفلآل ووله  التنف يمن   .
لوتبل لة بين ا لما  الصحفية   ون حي  الومضم  مويلا التيثير منك الصحفي أن ي ري العال لآل ا -7

   مالووما مالفلمنية   .
 أنواع التحرير اإلعالمي:

 
 
 
 
 
 

 

* أ

مرا

 التحرير اإلخباري:  
 يطالنبر الب 

 النبر الورك 
 القصة اجنبلرية
 التقرير اجنبلر 
 التحنيا اجنبلر 

 الومضم  اجنبلر 

 تحرير مواد الرأي:
 التعنيق

 التحنيا اجمالوي
 اسفتتلحية

 ال امية
 النلطر 
 العوم 

 

 :التحرير االستقصائي
 التحقيق
 الح ي 
 الوقلبنة
 النقلء

 ال را ة اجمالوية
 الوؤتور
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 حل عملية الخلق والإبداع في المجال الصحفي :

لمملاوعلاأوا  لاشكالديةولت عمال.ل-
لة ، لاملوضونل.ل-
لاملو فلا زيبلألوسةلعلاإلدالمةعل.ل-
لة ، لاهل  لابعحملل.ل-
لتض لياعلوكا،عل.ل-
 ) طريقة االلتقاء غري املباشـر مع الواقع ، االلتقاء املباشر مع الواقع (  ا لوتلدلالاململلومعا -
لايتةع لاأ ونلاأليفرل.ل-
لتض لاملصاطلاأت تة رل.ل-
لاألةع علاأليفةعلتاألغو،عل.ل-
لا  ةيلاملععدلاأليفةعلتماارملتةعل.ل-

 ع الصحفية:أهم األنوا
، إهنـــا  ـــرل أشـــوا  أو فنـــو  أو وســـا   أةتدددفلملدددعلتسدددوا الدعأةدددعلاددد لا ادددوانلاألددديفةعلاملتدددتص مع

،فاضددةعلا ددونلاأوا دد لتا دددونلاميةددو لولتا ددونلاأوسدددعئالولتا ددونلسددصالاإل،لدددعتلتاأتددت اولتاعأتددع لوددد نل
 ت ةالا اوانلاأليفةعلاملتملع  لدلةةع:

ل 
  . اأتي ةولاأليفر -5 . اصوتتع ةعل-4لاأتمللةول.ل-3لاأت ا،ال.ل-ل2لاب ل.ل-1
 اأا،صو اع ل.ل-9لاألو دلاأليفةعل.ل-8لاأمليوعلاأليفرل.لل-7لا  ، لاأليفرلل. -6

لاأزات،عل)لاأمليوعل(ل.ل-12لم عتلاأتيلةال.ل–ل11للاأتيلةالاإليصع دل.ل-10
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 : في الاختصاصمدخل 

املدد لا يصددع لاأ لدد لاطدداسلألييع سددعلاإلدالمةددعولتم الددول ددالا اددوانلاإلدالمةددعلا يددا ولاأددللاشددتال
تااددو الا ددع لدلددالمملاةعادد لتيلعئلدد لاأف ةددعولو صددالظةددو لتسددعئالاإلدددالالاشددكلةعلامل ددتظأول عاددفلاألدديعوعل

عمددعولتا مددع للاأا ةددعلاغةددعلاوه،دد لا يصددع لتمملاوددعلامل تددويعلاعأةدد لاددوهنلدلددالمفددع يفلاأاددايفولتيفلاأتددع عالاأمل
ت ددواتلامليعأدد لتاأصلددد انلتكع سددعالتتتامددال عع دددعلتاملشدداو لدلةةدددعولتاعأتددع ل ددعنلابددد لا عرددعلا تىللأليملاودددعل

ل.سوا لملل صالاشو لاأاصعدعولتتل ال،وم علا ع 
اإلدددالالاأةددواولو ددع لاأتمللةددولأةفتدداللتمددللابدد لافادددفل تلددفلا اددوانلا يددا لاأددللازعهددال ددعلتسددعئا

رواا لاب لامللتصتعولتاأتيلةالأةوضيلامواا لابفةعلتعتاو لا وملعتلتاأتلاوعالاأ عنعلد  ولتاأت ا،دالأةوسد ل
افع دددةل لت،تدددلطلاأمدددو لدلدددال ةفةعاددد لمدددللت  لاأو دددعئ ولتامل عالدددعلتاأل دددع لتا ددد ، لأةتت لدددرلا  دددعئولمدددلل

تاأتي ةولأةكشفل عوعلمدعل   وللةعولتاأزات،علأتشاحلاتسلو علابعحمللم ملكتعالملعع هعلتإس ععا علاأشص
مدددلل صلدددةعلحما دددعلألوا ددد لت ا،عاددد ولت ددداللحيدددةطلاوا ملدددعلذاالأدددصسلددددعاولتاأ توةدددالأةمدددر لرعاددد ل صلدددر

أددللاإلدددالنلرددع لأةصدد لدددللاوا،ددعلاململلددللتم ت دد ولتا مددال، اصددولدلددالا ةددعلا اددوانلاإلدالمةددعلا يددا لنةملةددعلا
لااصف فلدللاب ولتتر الأ فتةعلمكعاعزليفلاةعالاإلدالالاململع الافمل لتدللاا،  .

ابد لمد لاملشدعه لاشدص ل كع،دعلاملدا لمد لو نل كع،عللعتاعملعل عنلاب لحمو لاأمليلةعلاإلدالمةعلتمااكزه
ئ ل ددألاميةددو لت،تددملالتا دد  ل،فددالاصاتصددعقولتت ددعاةتدد ول ددال،كددونلمااع ددعزلمملدد لصلادد لأدد لمددلل ددةع علماحيددعول

دد لندالسلتدعلتمفداعاالمتأوودعولو يدالابد لتمفاعااد لاصد تلمفدالت دع لامل دزتلاأدذدلت ائةعولتهذالألل،تألإصل
إىللديلةدعلةا،دالع ة دعلت دع معولا تلد لمدللاأد ال دالا ع دعتلتا  نةعل،تال لةا،الا يصع ل، ةألدلة ولتهلذال

اأغعممددعولتاأملصددع االاملا صددعولأت دد الأليشددعه لرددوهالا  دد ا لدلددال ددكالتا  دد ع لاملةتددعولتا أفددعيلاأغا،صددعلتل
   .نالاتةاعلافرلاعأغا 

خنتلفلاأوسعئالاإلدالالاململع ادلسوا لاملاصودعلتتلاملتلفزدلتتلاملتديودعولاهعاعالامل عوتعلا لتملله عل
املعظألتاةعلابد ولتاواد لع علم لياغةعلا   لي معلإيصع ،عل ملع هعلاموعدلتسةوأعلامل عتولت الاإلأك تاةعل

املفمدلعلللتيصدع هأكعلتوالأل يةو لوا دعلصيتةدع للأمكعات لاعدتصع قلتتتل عسلمصع الم لاأوا  لاملوضودرلاملتغا
املفمددداولسددوا لت دددعنلذأددد لتو دددعزلملتدددتو ل  دددتةألمبلددد ا ةعلملدددعع لل تدددع ألتتمددد أفةألل يددعلأدددول دددعاوالرتدددع تن

ملالاتدةألتتلولتتلتو عزل ذتا ةألابع عولتهذالصلرتلفلتاد ازلددللايتةدع االاأ دعسلاأوسةلعلاألل،ملتي تنلدلةةع
لتاستمل اعهألابعحمل.اأشصلرل    عئةألاملفمل لملليالتلمعل،تفولم لمزارةألترصع ألابع علتتل

تصلات ددعهلهددذقلا اةددعلأأليصددع لتتسددعأة ل ددةع تةعلمدد لاملددهلاأاات ددعالاأددللظةدداالمدد لبع،ددعلد دد ل
ملة عالمددللاأ ددانلامل لدداالازام ددعزلمدد لوكددادل بع،ددعلاأتددع ،ا لتملصلددةعل مددوالابدد  لاأددذدلااارملددفل ةيتدد ولاأتتدد
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تمدد  لمشددعه ا لتتل عددد لتتلم اع،تدد لمدد لابةددع لاصةددععلاأتددووةللاأتددعاوألإذلادد تال تفددرلمددللا يصددع ل ةيددعل
لل ددة الت ددو لضددااعلال تةددعلاأ ددودلاألدداانل يددعلظددللاأددصملهولوةددذقلاأدداع لسدد افلمدد لا ا،ددعلا أفةددعلاأفعأفددعلاأدد

اأملظيدددداليفلاأملددددععلمدددد لت دددد ا لا ددددععدلدشددددالمددددللسددددصتي ولتاأددددللتودددداهالد ةددددعل دددداا لاظددددعمةت ليفلاأملدددداايفل
تتوغعاتتعنولإضعوعلأتلعد لاألاانلتاأتوااليفل تلفلا عنلاأملععولته،ععدلاأكوا  لدلالتر ل دالمدتأو لمفليدعل

تع لصسدددتفيع لإودددااهاالاأتك وأورةدددعلدددد له،دددععدلاطادددعالاإليصع ،دددعلل ددد  ليفل ع  دددعل اتدددواعمر ولا مدددالاأدددذد
املتصللدددعولاأدددللا ددد اليددد مع علدلدددالمددد ا لاأتدددعدعلميةدددو لمدددللاملفددد  لتنلا ايلددد لبدددألصل، تةدددرلأأليصدددع ل

ل ل،لفلا يصدع لاتبعلاكالات ة لاكت لتتتلمتوعدلألتع ،ا.Jill Edyاملفللعولكعلرملال رةالإ، دول
صادد لمدللاإل دع دلإىللاطدعتصالاأمل ،دد دلأتفع دةالترزئةددعالتسعسدةعالاأمليدالاإليصدع دل لت صدالاأتملدال

-Knigt"(لاأددلل عمددفل ددعلم ستددعالإدالمةددعلضددصيعلم ةددعلمشدداتنلم ستددعل2000أتي ،دد لمالمدديليدد ل)

Ridder"،ت دددددددا علل"Gannet"ولتاميملةدددددددعلا ما،كةدددددددعلطدددددددا دلاألددددددديفولتمملةددددددد ل"poynter"لولتهدددددددذق
لاملالئيدددعلتامللدددليعةدددفل دددملع :ل يددد لر ،ددد ل أفةدددعلر ،ددد د ولتنةملةدددعل  دددزالدلدددالمددد  لاطدددعتصالردددع ال

تمددددعل،ا،دددد قللووددددععدلمددددللاأملددددا لامددددذارولتاأت و،دددد ليفلتسددددعأة لاألددددةع عولتاأ  ةددددزلدلددددالاهتيعمددددعالا تيدددد إلاتل
يونلاشدكال،تدةألات د  لا يصدع لاتسدلورلسدلسل،تدةالإع اسلاميةدو لتاسدتةملعا لتاسد رعد لأليمددلنةو هدع
ل.امل  ا

 في مفهوم الخبر الصحفي: بين المصطلح والتداول:

صلنكلليفلدلالاصا اةفلتتسعئالاإلدالالاصأك تاةعلتا  يع لاألد عدةعلاملصع دادلابدو ليفلاملا،دفل
ابد لل يددعل دعنل،ددتألذأد ليفلتمةددعالاأكتد لاإلدالمةددعولويدالامعهددالملصدععءلاأكتعاددعلتاأ داا دل،ملددرلاأةدوالمملدد ل

 ليفل تعادد ل اكددونلBernard Roshcoولت مبددعلكع سددعا ولأكددللهددذالصل،لغددرلمددعل،ددااقل اااددع عل ت ددكوولابدد 
ا يصدددع  لمدددللتنلمتعاملدددعلابددد لتسدددةالمدددللاملا،فددد ل..لإبدددعلاأتددديعلاأدددللاتشدددع سلوةةدددعل دددالا ددداعاالاأفعا دددعولمفدددال

فرلتنليد قلمدعلهدولإصلسداعلمدللمفعهةألا  لتا  ة ع ولأكلل،ص الألوهلعلا تىللمللاأاصةملرلتنل،د  سلاألدي
يددالتلاأو ددعئ لام ،دد دل ددالاململاتوددعل دد  لمشلحيظددالاعصهتيددعاولتهددذالاصدت ددععلاأددذه لاأصتددةطلظددالسددع دل
املفةددوال ددال،وم ددعلا ددع لمددعلعامددفل تددعرلابدد ل،دداتالتنلمةيددتةألاألدديفةعلا ددوالتسعسددعزلدلددالا ددو،الاميةددو ل

لتيعم لأتص لتتلآليا.تإاالد لدلالمعلبادلمللت  ا لا عتلاه

تمددد لاملددد علاأاات دددعالاأدددللادددا لتنلمفةدددوالابددد ل يدددعلتسدددعئال تعاتددد لبددد لتنل،تادددو ل دددال،تدددتاة ل
موا صدددعلاأتيدددوصالاأتةعسدددةعلتاصرتيعدةدددعلتاأفكا،دددعلتاأف عوةدددعلتاص تلدددعع،علتاأتك وأورةدددعلا ع دددلعلاأةدددواولتمدددد ل

ع لت  ،دددعالاألددديفلتاطادددعالاإليصع ،دددعلددددللحمدددعتصال دددع،زلامل ستدددعالاإلدالمةدددعلاأمدددصيعل و دددعصالا اصددد
لاملمةعل  مفلاأ ظا،عالا  ،فعلاجتعهعالتيا لملفةوالاب و
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وو عأددعلتاصددع ل  ت،دد هلاملددا لابدد لدلددالتادد :ل ل ددالمددعل،ددااقلمااسددلوهعلردد ،اازلاعأتغاةددع ولتهددذالصلرتلددفلل
تدديمل لتتلاشددعه قليفلاشدددااال فدداازلدددلل ددونلابددد ل ددالمددعلا  مددد لاألدديفليفل ددفيع علا تىلولتتل ددالمدددعلا

(لوتملدا لابد لدلدالتاد :لممللومدعال  ،فدعلا  دالاتمعادعلتع دعولت لBBCا يصع ولتمدعلهةةدعلاإلذاددعلاأ ،اعاةدعل)
نملةدعلدلدال دكاليد ول دعل تددرليفلايتةع هددعلاملوضدودةعولأكدللعتنلتنل،دو رلذأد لمبواهادعلملدا ملعولهدد وةعل

تمدي  لاشدادلإيصع ،دعل واد لكتد لاطد  ولتاعأتدع لودعب لهدول دالمدعلعاو لسةعسرلتتلا يةولةا،ادلم صالاطدا لا
تمةأولتتل وبعلات عس لتنةو لاأ شادلملل صالترةعلاظال يفةعولتا  المبوضدودةعلتعتطدعلتدليدو ولأكدلل
يفلاأو دددفلافتددد لمددد لماادع دددعلأل وادددد لتاأ دددواا لابع دددعل ةةدددعلاإلذاددددعلاأ ،اعاةدددعولسدددوا لوةيدددعلردددالاأدددذتيفلتتل

لمتتو،عالاأتيا،ا .
 لتنلا يصدددع لاارددد لأل دددعئي لدلدددالاأوسدددةلعولكدددعلبمللةدددعلDavid Brigleyت،دددا ل ع،فةددد لاا لدددرول

 ت ل ت، ل المعلاملاض لاأوسةلعلدلالتا لتيصدع ولت،تفدولمد لذأد ل عمدعزل مدةلفللمة تشدال لاأدذدل،دا لتنلابد ل
مدددعلاذ،ملدد لاطاددعالاإلذادةددعلتاأتلةفز،واةدددعليفلاصتددعاعلهددولمددعلااصملدد لاألددديفلتا شدداقليفلتديدد  علاإليصع ،ددعلولتل

ااا ةدددعلاإليصع ،دددعولتيفلحمعتأدددعلأتلصدددةالاأتملدددع ،فلاإليصع ،دددعلترددد ل مة تشدددالتنلابددد لهدددولهدددرلممللومدددعالاتمللدددول
خبات لدللاأتةعيفلاأملععدلأأل  ا ولتدلددللم عاملدعلتمملا لدعلألشدر لاملتو د ول يدعلتنلا يصدع لممللومدعالددلل

 دداا االد الاةددعليفل ةددع أولتمددلله ددعلتاملةدد ازلدددللاملددتأو لتضدد ل  ددع أزلت.لعااددعللت ددصعحملل،ا،دد تنلتنل،تصددذتا
املا،ف لاأت لة دلاأشةا:ل إذالمعلدهل ل ل رالزلوةذالأدةسلل1897إىللل1869اأذدل تسل يةفعلاةو،و سل

ذاليدد ازولوددعب لتنل،ملددهلاأارددال لصددعز ولوع يصددع لهددرلتدل ددر ل،ةددألاأ تددألا تسدد لمددللا تيدد ولتعل،كددللهدد
لاأ تألمللا تي ل،تصولأ لتنلدلألا .ل

 لتنلRobert Hudsonتمتدددع،ادلألصتدددعاعلافتدددةعلاأدددللا   دددعلمة تشدددال،دددا ل  تادددااله سدددونل 
 لIce Youngا يصدع لهدرلمدعل، دا قل ئدةسلاأتيا،دالدلدالتبدعلتيصدع وليفل د ل،توسد لددللذأد ل ت،دسل،دعاةل 

 لBill Lawlor ددعوليفل دد ل، دد ال اةددالصتأددو ل وددا لتنلا يصددع لهددرلا ةددعدولتهددرل ددالمددعل،دد ت لمددلل وأ
ا يصع لدلالتبعلايتةع لتا ظةألتةا،المعل لجتيةمل لمدللا  د ا لاأةومةدعلمفدالاأو دعئ لتاص تشدعوعالتاأمل ع دال
لامل عسصعلتاملفادلصهتيعالت  ل   لمللا تي ول يعل،تألدا لهذقلا يصع لتو عزلأاصةملعلاأوسةلعلاأللاملاضةع.ل

 لاطدا ليفل ديةفعل اةو،دو سلهااأد لاااةدونولStanley Walkerت لصل،ملت  ل سدتعالرلتت داولمللرة
New York Herald Tribuneلتنلملددعلاملا،ددفلألصد ول ةدد ل،ددا لتادد لت فدالمفعرددتدلمددللاأددا،يولويددلل 

التعلاأليفة لملل، ا لتنلاب لتدل ر ل،فاليفلاأ دعسلاأكدالاولتمد ةألمدلل، دوتلتاد لتدل در لاكتشدف لاأةدول
اكدللاملاودد لمدلل صدداولاددال،دذه لاأددصملهلإىللتنلابدد لمدعلهددولإصلاتد ةالألتاددو لتاأتيددوتولتيفلاأ ةع،دعلمددعلهددذقل
إصلت ا لالد ليفلمفةدوالتا د لهددولابد  ولتمد لهددذال،مد ل سدتعالرلاملا،فدد لا  د الأأليصدع لمددللتبدعلا دوالدلددال

 لا ديدعتلWrong Doing  لاملدعتولتWampum لاأ تدع ولتل Women ل Wاكداا ل ال درلأليدا ل 
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ابعاةدع.ولوع يصدع لاا دزلدلدالامد سلتاص تلدععلتاماندعلاعدتصع هدعلاملواضدة لاأدللحيد لاميةدو لتيع دعلاأارددعتل
لمتعاملتةع.

 ليفلاملا،فد لألصد لمد لإعيدعتلد ع دالمالئيدعلابد لميةدو قلLyle Spencerت،ادو ل أةدالسص تدال 
تلوكددادلتتل تدل، دد ليفلمكددعنلمملدد ولت،ةددألتتل،دد  اليفلت دد لددد علاهتيعمددعزلتأغددعولوة دد لتادد لدصددع دلدددلل دد  لت

 لJohn Lopiccoliملل اعدعالا تي ولدلالتنل،  الااا، علمفةومعلاعأ تصعلإأدةةأولتمدعلردونلأواةتدو ل 
 لدلدالاددعرلSam Zelmanوةصتلدالاملا،فد لدلددالتنلا د لا ا،ددالددلل د  وليفل دد ل،ادايفل سددعالهملدعنول 

 لدلدالتاد ل دالمدعلهدولمةدألاتدص لادت اقلدلدالا تيد ولوةدول، د المدعل،ا،د قلاأ دعسلتمدعلاص تةعرعالأةملدا لابد
لحيتعرونلإأة .للل

 لمددللاةو،ددو سلاددعنزلTurner Catledgeتصلرددا لحمددا لاألدديةفعلامل عوتددعلا سددصول اةددو اال ددعالةول
 New York Timesلمدللم ظدو قلابدعحملل فاازلددلل ع لحمدا دلاةو،دو سلهااأد لاااةدونول ة يدعل،دا لابد  ل

اتا لاأشر لاأذدلصلاملاو لملل صاول ر لاتةت لتتلتا ل مبعلعلافةي ولتمعل ع  لردعئزدلادوأةتز ليفلاألديعوعل
 Josephتهددولروه،ددفلاددوأةتز ل ل-تهددرلرددعئزدلاددواهدلاوادداليفلا عرولتا تسددكع ليفلاأتددة يع–تم ستددةعل

Pulitzerسعسةعلتتلا  لةعلتاأتيةزلتاأاتمعااة ةدعلتإ دع دل لوا لتنلاب لهولملل،صي لحما قلدلل فعا لا 
لاملشعداولتاأتفاعلتاأاااوعلتامعذاةعلتاهلزأةعلتاأغع اعلتام ،ادلاعأتمللةو.

مللاأو عئ لاألللافالاهتيعالاأ عسولت،تدملالاميةدو لململاوتةدعلاغةدعلاأتملعمدالل يودعلاب لتنلإىللتإضعوع
تاأ تدودلود نل دونلابد لدصدع دلددللت دعئ لصلةتيدالتدلترةدعالاظدالم لتا ملد لا دع لاأدذدل،تتدألاعصضدااارل

صل، فرل فعلتنلاطا ل عع لدلالإعا دلعوعلي قلملليالتلايتةدع لاأو دعئ لتاأ  ةدزلدلدالاملمدةعلتإادعتلاأدصملهل
عاالاآليددالتاااةصةددعلتو ددعزلصجتعهددعالامل ستددعلاأددلل،مليددالوةةددعلتايتةددع لاأشددواه لتاإلسدد ععااولتاأكليددعالتاملفددال

املفتع ةددعولإضددعوعلألتوأةفددعولكددعلبملددالمةيددعلسدداعلاأو ددعئ لأددةسلإصليفلابدد لم دد لم تورددعزلتامددعدعلاورةددعالاظددال
لضي ةع.

اعمل عادددالادددذيالاملكتصدددعلاأملااةدددعلاعأمل ،ددد لمدددللاأتملا،فدددعالملفةدددوالابددد لصل دددا لمب يلةدددعلددددللاأتملاافدددعال
ابد لا ا،دال،لدفلتا ملدعللتتلوكدادل ديةيعلا  دعلتتللاأغااةعولأملالمللتااههعلاملا،فلودع تيفلتادوله،د ولاأدذدل،دا 

موضودةعل دسلملدععلدد علت د لمدللاأ داا ولتهدرلافدالاهتيدعمةألا د  لمدعلاتدةأليفلا يةدعلا تيد لتاا ةتد وليفل
 دد لاملددا لوا،ددعتلمة ددعلابدد لاتادد ل،ملددا لألو ددعئ لتا  دد ا ولت،تدداعهعولت،لدد فلد ع دداهعلمبمدديونلتتسددلورل

إاصعئرل ا ول ة ل،لتزالهذالاأ ونلاأتزامعزل ع معزلا  الا   ولكت ملعزلامت عددعزلمال دعزلددللتإ، عنلهلعل لةعلاعا ل
تدلامللةدددولتتلةلةدددالتتلافتددداولتتل ددداحلتتلاتت،ددداول نلهدددذقلاملةيدددعالا ددد لضددديللايتلع دددعلتادددوانلإدالمةدددعل

ددددللمتدددع قللتيدددا ولترددد التاادددو الهلدددذقلاأغع،دددعولت نلهدددذالاأتددد ياليفلسدددةعيفلا ددد  ل،فتددد لابددد لتحياوددد 
اأاصةملدددرولتردددارلا ةتددد لتتظةفتددد لا  ة ةدددعولحمدددوصزلإ،دددعقلإىللادددونلإدالمدددرلميدددالمشدددوقولودددعب ل، دددوالو دددطلات ظدددةأل
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 لد ع دداهعولتإبددعهلتيددا ولتإاددعتل عأفددعلت ةعاددعزولت ددذقلاأاا، ددعللاأوا ملعولتاااة لتتأو،ع عولتافلةالا 
ت،ملا ل تللمكدعتدلتسدملة لاأتدة لابد لدلدالتاد لاأ صدتلل، عدلاب لتظةفت لاموها،عولتهرلاأوظةفعلاإليصع ،عو

لاأذدل،تألاشاقلت،ملكسلتا  لت ةألا تي لاأذدلاملة لوة .لللل

 لاألل،تتأفلم ةعلاب لمللم  معلت دل لتيع دعلتتلNews Qualitiesتاص الاأمل ع الا سعسةعل 
تلعت لهددرللاأكفةددالا ،مددعحل لاأددللاز،دد لمددللاوه دد ولتتلتاواددد ل ييلددرلتتل ددومرلتNews Values ةيدد ل 

مفةوالاب لتاكعمالا ةت وليع علتنلمفةوالاب لرتلدفلصدتصدع االدد دلتااههدعلتنلابد ل دتنلإاتدعشول،تلدال
ا واهنلت عرعالإاتعاةعلمتصع، عولتهولمتلالاع ةعدلاأةومةعلأإلاتعنلاالدعصزلت ة دعزول يدعل،تلدالمبصتلدفل داائيل

 قلاتددع ،التسددعئالاإلدددالالديومددعزول يددعل،ددااصطلمفةومدد لاتملدد علتسددعئالاإلدددالالا تيدد ول يددعل،ددااصطلاع ردد لتااددول
تايددتال لاوا،عهددعلتتهدد اوةعول يددعل،ددااصطلاددعأت ونلعايددالاأوسددعئالافتددةعول يددعل،تمللددولات ددونلنددعهاقلتايددتال ل

تضدد لوةةددعوللوةعاد ولتديومددعزلودعب لااددللاةةتد لعائيددعزلت،ملكدسل عأددعلاتدوعلا تيدد ول يدعل،ملكددسلاملا،فد لا عأددعلاأدل
ومل  معل،كونلا تي ليفلياالاكدونلندعهاقلاوا دعلململاودعلماامدرلابادالتااع د لتد د معل،كدونليفلضدعئ علالدصيل
تيصددع لاأف ددالتاأتدد هو لاص تلددععدلا تىللدلددالصئيددعلاصهتيددعاولتأملددالهددذالمددعلعودد ل ت.لت،تددتون لمدد ،الاأدد امةل

أةملا لاب لإ الا دارلاأفةت عمةدعل دعئال: لإنلا مدا،كة ل،ا،د تنلاإليصع ،علاملتعئةعليفلاأشا علاإلذادةعلا ما،كةعل
ا يصع لاأللا  الإأةةألتنلجتة لدللا سةلعلاأتعأةع:لهالاأملععلمب ت لدللاباا؟ولهالاةللتتسدابلمب دت لددلل

عضددةعلابادا؟ولتإذال دعاوالنةملدعزلمب دت لددللاباداولتيفلتضد لممدل:لمدعذال د  ليدالتلا  اد لتدشدا،للسدعدعلامل
لترمللةألتوما؟.ل

القيم الإخبارية
  

 : 

 يددعل تلددفل ةيددعلاأمليلددعلتو ددعزل  ددألا تةددعارلاأدد تتل تلددفل ةيددعلابدد لاصملددعزل  ددألمددعلااادةدد لت عئملدد ل
وعأ ةألاإليصع ،علهرل يودعلاململع،الاألل،ملتيد هعلاطدا تنليفلايتةدع هألأو دعئ لولتتسلورلةا،اقلملل ةألإيصع ،ع

                                      
()   يوجد في أدبيات الصحافة عدة مصطلحات إنجليزية تشير إلى معنى القيم اإلخبارية، لعل أبرزها وأشهرها المصططل

(، إضافة إلى بعض المصطلحات المتداخلة في المفهوم، مثطل مصططل  News Valuesالمباشر للقيم اإلخبارية )
(، والسطططمات News Characteristics(، والخصطططائإل اإلخباريطططة )News Featureالمالمططط  اإلخباريطططة )

 News(، والمؤشطططرات اإلخباريطططة )News Factors(، والعوامطططل اإلخباريطططة )News Criteriaاإلخباريطططة )

Indicators( والنوعيططات اإلخباريططة ،)News Qualitiesعططايير اختيططار (، وجميعهططا تططدور حططول معنططى يحططدد م
الموضططوعات اإلخباريططة التططي تتنططاكم مططد حر ططة ا حططدا   الخبططر، وتقديمططت، وتختلططف اختالفططا  جططصريا  عطط  مصطططل 

 اليومية.
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لورلا  ن ولتااائولةا،اقلتالو ا ولتإذال عافلاأ ظا،دعلاأ  ندعلا يدالأدولتنلابد لاأكعمدالتتلاب ولإضعوعل س
اأشددعمالهددولابدد لاأددذدلتنلبةدد لدددللا سددةلعلابيتددع:لمددلل ددعالاع دد  ؟ولتمبددعذال ددعا؟ولتمدداولتت،ددلولتملددعذا؟ول

 ليفلتعاةددعالاألددديعوعلممددعوعزلإأةةددعلد لددال،ت ددعتتل ةفةدددعلت ددونلا دد  ل) ةددفل دد  ؟(ولتهدددرلمددعل،الددولدلةدد
(ولودد نلابدد لاململع ددال،صتملدد لدددللا شددولاأزائدد لاعجتددعقلمملددع،الت فددالWs + Hoاأت لة ،ددعلامل ع ددالابدد لاأتددتعل)

تضو عزلة ولرعذاةعلابد ولتااود لمدللتسدةألإ ع اد لصهتيعمدعالاميةدو ولمبدعلحي دولسدملعلااتشدع قلتا اتأ وتهدذال
 ال ةت ولصلاالتروعا لت،معز.،كونلمبفعاعلا كألاأ ةيرلدلالاب لت 

اا دددزللاأدددلترددد لتنلاأ دددةألاإليصع ،دددعلل1998ت دددالل1977مدددللددددعاللاإلدالمدددرتهلماارملدددعلألددد ا ل
ولتديومدعزلود نلاأ دةألاإليصع ،دعلاأدلل لاأتادايفلتاألداانلتاأتدةععدلاإلاتدعشاأمدصعمعلتاصهتيدعاللهردلةةعلا اصع ل
هدددولهائدددفلتمدددعلهدددول  ة دددرولتمدددللللاات لدددفلألتت ةددد لدلدددالولتاددد تالاعملاعأصدددعلاددد لمدددعل1676هلدددعلم دددذلددددعال

اأوا ملةدعولتا  دالاأدذدلةد  ليفل ةدعدلاأ دعسولصلاد ليفلاأ ةع،دعلتنلادااصطلا اصعادعزلت ة دعزلمبدعلت دعقلهدوتعلسددتةوا ال
(Hood Stuart(لادع سلاإليصدع دل)News Senseولتاأدذدل،ملد لددللامل د  دليفلالدو لاألغدعلتا دعصال)

م ستددعلاشددكةالاأدداتدلاأملددعاليفلا تيدد ولعتنلتنل ددا لدددللإاددع لاأتفكددالاصرتيددعدرولوددع سلاطتيلددعلضدديلل
 Walterاإليصع دلرز لملل  عوعلا تي لاأملعمدعولتم ستدعا لاأ عئيدعلدلدالاأمليداولتهلدذالاادايفلتتأد لأةصيدعنل)

Lipman اأدددللا دددوالدلدددالإىللاأ دددةألاإليصع ،دددعلتاضدددملعزلتستدددةعلل1922(ليفل تعاددد لاأشدددةال)اأددداتدلاأملدددعا(ل
اأوضوحولتاأغاااعلتتلاهلشعولتاأ ارلامغاايفولتاأتت الاأشصلرولإضعوعلأللاانولكةزازلا لتا ملةدعلابد لتمفةومد ل

(ولKaspar Stieler تلددفل فدداازلديددعل ددعنلت ددع لإأةدد ل  عسدد لسددتةلال)لتهددذالصلاأدذابلتا  ددالاأددذدلرلفدد ول
مد دلتتلاآلاةدعولتاأاااودعولتاأ دارلامغداايفولتاأتدت التا اةدعلتع ردعلولمللتنلتااهلاأ ةألاإليصع ،علهر:لا1695
لاأتلصةع.

 لتنلاأ ددةألاإليصع ،دعلذاالاتلتددالهامددرولJeremy Tunstallمدللرعاصدد لبد ل رامددرلاواتددتوتول
 News)لالقـي  اإلبباييـة  م لأألتأو،عاولتهلذال،ور ليفلديلةعلايتةع لممعم لا يصع لاود لمدللاأ دةأ:

Values(لاأددللافعضدداليفله،ددععدلمتددتو لتاةددعلابدد لتر ا ادد لاإليصع ،ددعل)Newsworthyلسددوا لمددلل ةدد ل)
 Culture)لوالقــي  الاقافيــةاأ  ةددزلدلددالاأتددلاعلتتلاأكددوا  لتاأتددلصةعلتاألدداانلتاأتمددععلتاأغاااددعلتاأاااوددعول

Valuesدعاددددد لاملصتلفددددددعل(لاأدددددللاا دددددزلدلدددددالموأةدددددعلاأملدددددا لأةشددددديال دددددالم دددددع رلاهتيعمدددددعالاميةدددددو لا اع
(Pluralism.)ل

 لوةملدد لتادداهلاطدد ع،للملليددعالايتةددع لا يصددع ليفلاأمللددالWilbur Schrammتمددعلتأدد ل ددااال لللل
د دد معلرتددع ليدد ازلمددعولا دد ، أل ةدد ل دد علاملصدد تلاأائةتددرليفلذأدد لا ددع لدلددالتنلاأغدد لدددللاأصةددعنلتنلاملتل ددرل

ددعمل لألصيد لددللا يصدع ل  دااا للا د حملةع لر ا دلاب ولتهلدذالو ا لمللاأاصةملرلتنل،تو  ل وااعزلحم عازولإا لم
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اتملعمدالمد للاع:لاملكعوتدلاأفو ،علتامل رلعولت  لدا لاملكعوتدلاأفو ،دعلاعإل دصعنلاملتي دولمصع دادلمدللا يصدع لاأدل
 ندد لمددللتيصددع لاة يددعلاملدد لاملكعوددتدلامل رلددعلويددعل،تو دد لا اأفتددععلتامانددعلتاأكددوا  لت لددالاصهتيددعالاإلاتددعشول

تت صددفلاأشدد تنلاأملعمددعلتا  ددواتلاص تلددعع،عولتاملشددكالالاصرتيعدةددعولتاألددوالتاأف عوددعلتتيصددع لاألدديعلاأملعمددعول
ت دع لإأةةدعللاأدل لذأ لملليالتلةلةالاهتيعمعالاأ اا لدعملةعزلوورد لتنلاملكعودتدلاأفو ،دعلStample ستعمصال

لاأتددلصةعديومددعزلتللدوامددال ةيةددعلجتملددالاميةددو لمةتيددعزلاع يصددع   ددااا لمدد لاألدداانلتهددألدددعمل لمددللت ددالملعاةددعل
لم ةعلدلالتر لابلوحمل.

 & Galtungتأدةسلاملةد ازلددلل ةدزلوكدادل داااولتضد لاأصع فدعنلاأ اتبةدعنل ردعاوأ ةلتمدع دل ت ل)

Marie Ruge ليفل تدعرل  د عدعلا يصدع  لألدع صة ل  دوه لت،دواةول)Cohen &Yong مملدع،الاز،د لل
اشدددالا  ددد ا ل ددداعلادددزتعلابددد لوةةدددعلم ةدددع:لاأتكددداا ولتاأمدددصعمعولتاأوضدددوحولتا أفدددعولتاأتيع دددالتتلا تيعأةدددعل

اأتشددعا ولتاملفعرددتدلتتلاأ هشددعولاصسددتياا ،عولتاا ةدد لابدد ولوةيددعلةدد عل ددع تتل ،ددت لاأ ددةألاإليصع ،ددعلاعأفو ،ددعول
 الت تحلاملتدددعد دولتاأتتدددلةعلتاإلهلدددعالتاأ دددارلاأغااادددعلتاددداتهلاأشصلدددةعالتاصهتيدددعالاإلاتدددعشولتاألددداانولتاأتدددت

لتاصهتيعالابعحمل.لل
ةتيةدددعلاصةملدددعلهدددذقلتلاتمدددي ةعلا اصدددع للاأدددلاأ دددةألاإليصع ،دددعلموسددد لبال دددعلتوةيدددعل،لدددرلحمعتأدددعلأت ددد  لل

لا اصع لاظاازلبلعئلةعلتكةزا ع:
ااا ةددددعوللاأددددلاضددددة لاتيلددددالمملظددددألا يصددددع لا  ددددعلاململلومددددعالاظدددداازل تعسددددةعلاملول،توردددد لتنلع ددددعلا يصددددع :ل -1

لاأددلتااملكعسدعال ةددعرلاملوضدودةعلدلددالاميةدو لتدلددالاأوسدعئالاإليصع ،ددعلتيع دعلوةيددعل،تمللدولاتاصددع لاأتة ،د ل
ل،اعأ لاميةو لمبمللومعالتعيفلتتتهل وهلع.

اظددداازلململعمتةدددعللوت ملدددعزلدلدددالاميةدددو  عادددفلت فدددالا  ددد ا لت فدددالإ دددع دلل ليدددعل عادددفلاأتدددت ال)اأدددزيأولاأو ددد (ل:لل -2
صل دألو دطلت ديع علاداللا اصدع تاملل ةعلحبةعدلاميةو ولتهذالاأتت ال،زعاعلم لاأو فل نلل ألاأغعأصةعومع،علأ 

،تمل اهعل ا ع لاأ ا،علاأكواةعلاأوا  دولتاأتع لادت ععلتا لمعأ لات الدلالنعدعلمملة عل د لصل،ةدألنعددعلتيدا ل
ل،تشع سلوةةعلامية .لاألةةعلاأصلوفرا  اا ولليفم لا عا لامللععلإنلعل،كلل

ا  ا دددعلتاأفو ،دددعل)امددد دولاآلاةدددع(:لافدددا لا يصدددع لمتعاملدددعلمتدددتيادلتوو ،دددعلأأل ددد ا لملتعاملدددعلافع دددةلةعولودددعب لمبدددعل -3
تام ،ددد لتبملدددالاأوسدددعئالت فدددال ا دددعزلدلدددالماةدددعلابددد للاآلشحي  ددد لمدددللادددت البملدددالاميةدددو لت فدددالالةفدددعزلململاودددعل

لألتتو،ولتامل عوتع.
ا ت دعالاصدتةعع،دعولو اد ل،لدصيلليف:لإذال دعنلاميةدو لحيتدع لململاودعلمدعلبدا ل وأد لاملكعشلتاأ دارلاأملدعافر ارلاأ -4

لوأل يةدو لاأصملةد لاملكدعشاأ دارللة دولتة ولا يصع لاماأمللةصعا ت عالليفت فال ا عزلدلالمملاوعلع عئولا مو ل
ل.تفاعدلمللا يصع هلذقلاأ ودةعلامللاأملعافرمبعل، دوقلاأصع فونلاأ ارل
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 دو لليفة دولمز،د ازلمدللاأتدت اولومدالزلدلدالتنلاأاسدعأعلاأتدلصةعلالصداللاأدلاأ ةألاملائةع:لات يالا يصدع لاعألدو ل -5
  لاملت لاأاسعأعلاإلبعاةعل سعأعلأفظةعولتإذال عافلاألو لاكت لا يصدع لديومدعزلنعأةدعولود نلا يصدع لليفمائةعل
لتيصع لاأتلةفز،ون.ليف لتنلاأ ع لاص تل ائملعلAdwardو دلافتةعولو  لتر ل تعتا علاز، لمللنعأةعلاأللابع ع

ولاأفمدددو متدددتو لاصهتيدددعا:لةددد  لا يصدددع لاصهتيدددعال  تة دددعلاصةملةدددعلبلو دددةتةعلاملفدددادولتبلو دددةعلاميةدددو ل -6
ل.ا ةعب،ص المشغوصزل علأف دولت  لاتعد قلاذأ لدلالاهلاترلملل تاة  للاأذد

 دددالمتو ملدددعلا  ددد ا للامةددد دلهدددرلا يصدددع از،ددد لمتعاملتددد ولتيع دددعل دددونلا يصدددع للاأدددلتدلاتدددعئةلا ددد  للاأملع صدددع: -7
لتاأ تعئة.

–اأ تهلتاأشدةاد:لإذال عادفلا  دع لالد  لا يصدع لود نلا  دع لاأكصدادلاز،د لا يصدع لنةدو ازولتمدعلا  دع لاألدغادل -8

لاب .ليفاكت لذا عل ةادللاألستعالتا مع للوتز، هعلاشعدعولتا مال،تمل اقلألي لل- الاململاتوع
سملعلاب ل)اأت اتتلتاصاتشدع (:ل ليدعلهاعلدد علاملتدت ا،للادعب لتاملتدعامل لأد ل ليدعلتدادالم  داازل اةدعلإذاددعلابد ول -9

إنلااتددد ارلا يصدددع لدلدددالاشدددااالاأتلةفز،دددونلتاصهتيدددعالاأدددذدلال دددعقلمدددللاطدددا ،للتامل ت ددد لأكتددد لتتسددد ل ادددعنل
ا  فدالاد اتصزولودعب ل يدعل، دوتلامل  يدونلعائيدعز:لوكدادلتادالاأذدل، تشالتومدالهدولابد ل، هللتنلاب للعهادن

لت تةعلامل عس .
اكفدداللاأددلا تيملددعالاأغااةددعلليفدددلل ددا لا ةددعدلاصدتةعع،ددعولتاإل ددع دل ةيددعلاملفددادلاأغاااددعلتاإل ددع د:لا يددا لا يصددع ل -10

لاأغاااعلتاإل ع دلتاصاتملععلديعلهولمتو  .ليف لة لا توالوةةعلهذقلا يصع ل ع صعلاأ
املكددسلتالددو لاألدداادعالتاأ زادددعالتاأملدد ا ولتا ع ددعلادد لا  ددصعحمللتتلادد للاأددلاألدداان:لإذال عاددفلا  دد ا ل -11

اشددكالتيصددع للتاأددللاملفددادلأالهتيددعاتسددعسلا يصددع للهددرامل ستددعالعدددعئألاأ لددالاإليصع ،ددعلودد نلهددذقلاأدد دعئأل
لنل ع صعلا ةو،علاميعها،علا تس لت  لم ايلةعلاهلعمعولوعإلاتعنلااصةملت لنةال يصع لاألاانلتاأ زان.األاال

ذا دعل دعالا يصدع للهدريد ولل داأصد لتتلاأ شدالليف د يلدمدو،علا اةدعولتا   ةدعللاألإنلهذقلاأ ةألل
أذأ لاملت لا يصع لتودولالد لاأ دةألا رد  لاعأ شدالهو،تةعلاأشصلةعولليفولتدالمع علامليةزدلامل تاعلاأ عالعلأليةعد

اأددددلل، تيددددرلإأةةددددعلا دددد  ول يددددعل تلددددفلاددددعيتال لاأوا دددد للعولتأكددددللهددددذقلاأ ددددةأل تلددددفلاددددعيتال لاأصةةددددتاملتعاملددددع
املوضددودرلاأددذدل،ملعمدد ولتيلو ددةعلاو ةتدد ولتهلددذال،توردد لتنلصلاددتألع اسددعلالدد لاأ ددةألإصلددد لع اسددعلايددتال ل

ل.ملعالاملصتلفعلإىللا يصع لتا ةةيةألهلعولتهولمعلس يعتتلحبف لوةيعل،لرترةعالاظالا تي
ل:لNews Modelsلنماذج الأخبار:

 دد الامل ظدداتنلاإلدالمةددونليفلحمددعتص ألأتي ،دد لمفةددوالابدد لتموا صددعلأوا دد لامل عوتددعلاإليصع ،ددعلتاأتيددوصال
طدددعذ لأأليصدددع لذاالمالمددديلتيلدددعئالكةدددزدوللاألددديفةعلتاص تلدددعع،علتاأتةعسدددةعلاأدددلل،شدددة هعلاأملدددععلاأةدددوالت املدددع

تجتتدد لاظددادل اوةددعلمتاددو دلألملليةددعلاإليصع ،ددعلتااائددولإددد اعلا يصددع لأتكددونل ددع علأالسددتص االمددلل صددالتسددعئال
اإلدالالاإليصع ،علاملصتلفعولت التطوذ لمللهذقلاأ يعذ ل،كشدفلددللاأ دو لاملد  ادليفل د عدعلابد ولتأكدالتا د ل
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ابددعحملليفل ددا لا يصددع ولصلاددال ددالد دد لنةو هددعولكددعل،  دد لامل دد لاأملليةددعلاإليصع ،ددعلتاشددعا لم ةددعلاددت اقلت ملدد ل
اأملوامالامل  ادلوةةعولت، تلدلالتنلولل تعاعلاب لدلالع رعلدعأةدعلمدللا اوةدعلتاأ  دعلتاملتد تأةعلت، تمدرلمةدع اال

لدلوةةعولتهذقلاأ يعذ لهر:تي اال الدعع،عل عع دلدلالاستةملعرلهذقلاأمليلةعلت الاأملوامالامل  ال
:لتاأدذدل،ملدد لابد ل،ملكددسلتا ملدعزلحمدد عازل دعملاتدل عمددعزولت،د عدلهددذقل The Mirror Modelمنـوذ  املــر"    -تل

املةيدددعولوعألددديفةونلتاملااسدددلونل،اا صدددونلاأملدددععلاأدددذدل دددوهلأولت،  لدددونلمدددعل،شدددعه تا لا  دددعلتموضدددودةعل ددد  ل
دكدسلاألدو دلاأدللا دفلتمعمةدعولت،دعو لتالدع لهدذالاأ يدوذ لددللاإلمكعنولمفليعلاكونلاملامدل دعع عل عمدعزليفل

تافتةألا وهلأل أللصلال  لاب ولاالا  ل لو ط ولتهدذقلاأ ظدادلأأليصدع ل ةدزلاألديعوعلاأتكتدواةعلاأ عا دعل
اعألغعلاإل لةز،علاأللاملتيد ل املوضدودةع ليفلاأتغاةدعلاإليصع ،دعولتا دوتلتنلاألديفرل،لدفلا د  ولتصل،فتداقل

صل،شع سلوةد ولويدعلهدولإصل  دعدلأ  دالاململلومدعالاأدلل، ت ةدعل داهأولت، ومدونلا  لةدعلاملةد ازلددلل دةع ت لتودولتل
 لإىللمحدددعالهارددددالWatch Dog دددكال، ددد المملددد لمملددد ولأة ت ددددالاألددديفرلادددذأ لمدددلل لدددد ل ااسدددعل 

 Carrier Pigeonد  لوعل داعلم ولتهولمعلاادعاولمد لاظا،دعلاأ صصدعلاأدللظةدااليفلتما،كدعلتالدو لاألديع 
اعمل عادالود نلا دععلهدذقلاأ يدوذ ل،داتنلتاد ل دالتا ملدرلاظداازلملال،د لا  دد ا ل تأةد لاأدذدل،لد ملونلاأ داا ااول

اأدددللا ددد ليفليمدددألهدددذالاأملدددععولتاأدددلل،لدددمل لدلدددالتسدددعئالاإلددددالالا لةدددعلتاسدددتةملع علمبوضدددودةعولوعألددديعوعل
أددللصلنكددللتنلاكددذرل دد لاشددوقلاأوا دد ولو دد لاصدد تلاملةدد دلاشددكةالاألددو دلا  ة ةددعلألوا دد ول ددالتنلاألددو لا

ل يودعل غادلمللاملتظعها،للمفالرة ل عهلتمعالوللاأكعماا.
، الددولهدذالاأ يددوذ لمددللتنل د عدعلابدد ل، ددوال ددعلل:The Professional Modelالنمـوذ  االرتــ:ا    -رل

ةدو لاشدكالبمللد ل،تلةدفلملتعاملتةدعولحم وونلمدعهاتنول،وأفدونلا يصدع لاملصتدع دل تد لتاةتةدعلترعذاةتةدعلأل ي
كعلحي ولألوسةلعلمكتصعزلا تلدعع،عزلرداا لإ صدعتلاميةدو لدلةةدعولكدعلبملدال  دألاإل صدعتلاأفةلداليفل داا لاأ شدال

 لمدعل، صلواد لو دطلهدولاأدذدل،دا لاأ دو ولGate Keepersكعلبملدالمدللاميدعهال دااسلاأصواادعل ل-تتلاأص –
 إىللاب ل،تيوتلإىللسلملعلمتاو دليعضملعلألي عوتع.لللتمعلسو لذأ ل،ةيالتنواولإضعوع

ل-اإليصع ،دددع–:لت، الدددولمدددللاظا،دددعلامل ستدددعللThe Organizational Modelالنمـــوذ  املاس ـــا   - ل
تا عأةدد هعلتامللةيع ددعلتااائددولالدداوةعلمدد لا  دد ا لتا يصددع ولوعيتةددع لا يصددع ل،دد هلمددلليددالتلاأمددغوتلاأددلل

علتته اوةعولتاأملال عالاملتصععأعلتاململع،الا اوةعلعايال الم ستعلإيصع ،عولتهلدذال م لهلعلاأمليلةعالامل ستعاة
،دد هلا  ددالامل ستددعبليفلابدد لمددلليددالتلإ دد ا ل ددالم ستددعلإيصع ،ددعلملددعل،دد دالاكتددعرلا سددلورلتتلاأدد أةال

 لHousestyle لتتلم دزتلا سدلورل Handbook لتتل تعرلامةد لاألديفرل Stylebookا سلويبل 
أدددللاملتيددد قل دددالم ستدددعلذائملدددعلاصاتشدددع ولتامدددي  لامللةيدددعالأغو،دددعلتتسدددلواةعلتااائدددولت وادددد لةا،دددالا يصدددع لا

تاأتملعمددالمدد لا  دد ا لدلددالايددتال لتاوادةددعلإضددعوعلأت عأةدد لاأوسددةلعليفلإددد اعلا يصددع لتا لةددعولتجتدد لحما ،ةددعل
لاأ صدوتلعايدالاألديةفعلمةيدعل عادفلدلدالاأتملعمدالمد لا يصدع لمدلليدالتلاو دةعا ولأ  ردعلصل،د  يلاطدا ليف

 اوةتدد لإذالعل،دد  يليفلايتصددع ل تددعرلتسددلورلامل ستددعلافتدد ولتمددللت ددةال تدد لا سددلورل تددعرلا سددلورل
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 Theألةواع،تدددد ااسلتت عأددددعلتسو ددددةت ااسولتت عأددددعل ت،دددد هولتاأ ةو،ددددو سلاددددعنزلتاأوا دددد اللاوسددددفلاملتدددديال 

Washington Post Desk Book on Styleملد ل تدعرلتيصدع ل  ولتديومدعزل،Newsbookلتاأدذدل 
ولت،دد ت ل ددوتل ددةع عل1513 لتتتل تددعرلإيصددع دلاشددالدددعالThe Tsewe Encoruterمحددالد ددوانل 

اصسددكتل  ،عليفلاأمل دد لاأااادد لمددللاأ ددانلاأتعسدد ل-ا ا،ددالمملا ددعل ولددوعنلوةلدد  لت دد لهتعلاغاةددعلا دداترلاص لةز،ددع
نلهددذقلاأكتدد لعأدةالزلدلددال دداحمللامل ستددعلاإليصع ،ددعلدلددالدشدالمبددععدلملز،دد لمددللاأكتدد لاإليصع ،دعولت،ص ددال ددةول

اأتيةددزلتإا ددعنل دد ملتةعلاإليصع ،ددعلتماادددعدل واددد لاأكتعاددعلتاململددع،الا سددلواةعولتهددذالاملتددملاليفل دد لذاادد لم  ددال
 دلالتنل تعاعلا يصع لت صيفل  عدعلمت  علتع ة علتهلعليلعئلةعلاململة ع.

:لت، الدولمدللتنلابد ليفلتدلمكدعنلمدعلهدولإصللThe Political Modelالنمـوذ  ال ياسـي اديـجلو ي  -عل
اتددع لاملةددوتلاأفكا،ددعلأل ددعئألاعصالددعتولومددالزلدددللاأمددغوتلاأتةعسددةعلاأددللامليدداليفلظلةددعلامل ستددعلاإليصع ،ددعول
وكةفيعل،كونلامولاأتةعسرلاكونلاأ ظادلإىللاأملععولتاأتغاةعلأو عئمل ولوتالع لاأ ظدعالعائيدعزلتيةدع ولتتدد ائةأل

ا لتبألت داا ولتمدللحيظدالاعأتغاةدعلامل ،د ،لولودعأاتدلاأملدعالبد لتنل،شدكالتو دعزلملصدععءلاأ ظدعاولهلدذالأدةسللص
 ا،صددعزلتنل،كددونلاملا،ددفلابدد ليفلاألدد ولاتادد لاململلومددعالاأددللافةدد لا كومددعولكددعلبملددالابدد لااددللاةةتدد لتتأةدد ل

  ا،دد ليفلع اسددتةعلملشددكالالاإلدددالالاأ تأةددعلتنلللتأملالهددذالمددعلعودد لم ددعلمددعا عأةدد هعلتت،دد ،وأورةع علاأتددعئ دو
املددا لابدد لد دد ل ددةع علاغا،ددال دددععلتا دد لتت ددواالمتملدد عد لدلددالتادد ل،ملكددسلتا دد لت ددةألا تيدد لاأددذدلاشددال
وة ولمبمل لتنلاأ ظعالاأتةعسرلتاصرتيعدرلتاص تلععدلتاأف عيفل،لمل لعت ازل صاازليفلا ا،الا اصع لاأدللا شدالتتل

 .لتاا، علةا،اهعلتداضةعصلا شاول

 

 تطور فنون التحرير الإخباري ما بين المطبوع والمسموع والمتلفز:

أ  لعوملفلاأتغاةعلاأفو ،عل يصع لاأتلةفز،ونلا سلورلاإليصع دلاألديفرلاأت لةد دلإىللاأدتصلالمدلل
عل  لددفع لاأصلددو  ولاملذادددعلبدد لتنلاكددونل ددفعواإليصع ،ددعللددعل ةددوعلاأت عأةدد لتاأكتعاددعلاتسددلورلرعمدد ول نلاأ 

افةيةعلمللتتتلمدادلاتديملةعل بدعلسدتكونلميدالمدادولتتدليادتليفلوةيةدعلا د لمتدةوأةت لا تىللتا يدادلدلدال
وييددددا لتيصددددع لاأتلةفز،ددددونلأددددةسلأ ،دددد لإصلوا ددددعلتا دددد دلأةلددددالاددددعململ لإىلللو اطددددا ل نلاميةددددو لعائيددددعزلادددداد 

ل،شددملالاملشددعه ل يددللوعادد لاأ اددع لاعأكصددفلتاأغمدد ولاميةددو ولتإذالوعاددفلسددةكونلاأملددا ل دد لوددعاولتد دد هع
 لتنلتهدألمدعليفلاأصد لتنلأد  لاأ دعسلوا دعلتا د دلأتديعنلمدعلا وأد ولLeona Hoodولأذأ لاا ل أةواعلهوع

وددد ذالودددع أل دددر لوتمدددعمةأليةدددع االدددد دليفلت،دددعالاملددد علاأ  دددوااولأدددذأ لبددد لتنلامددديلل دددالنلدددعل دددةةعزل،فدددال
 & Garveyةعزل،صددد تنلمملدد لاهتيددعمةأولتمددلله دددعل، دد حل رددع يفلت ابدداهواصهتيددعاولتتنل،كتدد لاطددا ل ددة

Rivers لتنلابدد لاأتلةفز،ددوشل دد ل تدد لأةت عسدد لمدد ل دد تعلاأو ددفليفلاأوسددةلعولتمدد ل دد  دلاميةددو لدلددال 
استةملعرلاململلومعالامل او عول ا لتودولاأ لدةيعلا  لدالاأدللاتكدا لدشدااالاملداااليفل دا لاأتيا،دالوكليعاد ل
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تنلاطدا لصل،تدتاة لتنل،كتد لإذال دعنلل Henry Millerاتي لصلاا ولتدلةد ل،ملت د ل هة دادلمةلداوللسو 
صل،تدتاة لتنل،فكدداولوعأكتعاددعلامةد دلا الددولمددللاأتفكددالاأواضديلاأددذدل،كددورنلاأاع،ددعولوصد تنل ع،ددعلاأشددكالأددلل

عل،فملدالاطددا ل دةةعزلأدد  عئول لمدللتادد لإذالBill Ryanتهدولذاادد لمدعل،ملت دد قل اةدال ،ددعنول،كدونله دعسلرددوها ول
سددو لاأتفكددال ددوهالاملوضددونلوتددو لحيلددالدلدداليدد لتومدداولتأددذأ لحيدد عليصددالرددعئزدل ،ددور ل تاددااسول

Eugene Robertsلتاطددددا لاأتددددعاولألدددديةفلل والع،فةددددعلإاكددددو،ا ولتاةو،ددددو سلاددددعنز ولتومددددالاأ لددددال 
ا ولعد ل،ةدتأ ولوتومدالاطدا ،للمدلل،تدتاة لاأو دوتلاإليصع ،عليفلاأللاتص لمص ت،للهعم ولاع:ل عنلاملتل رل،

 ول ئددةسلاأتيا،ددالHenry Belkإىللرددوهالابدد وللل،ملددا لاملشددة لتمددعالنةددو قولتهلددذال ددعنل ه ددادلالدد ول
 اأمددددا،ا ولاملشددددا لدلددددالذأدددد لاألدددديفرولعائيددددعزل،لدددداال بدددد لتنلا ددددو تالنةددددو  أولعدواددددعلاددددا ولوعأكتعاددددعل

لجتملل علاصلاول الأولعلاكلل عع ،للدلالاإلالع .اإليصع ،علاأتةةعلال لاأللصل
ت  ددألمدددات لسددد وااليلدددفلدلددالم ا لتتأةددد لاطدددا ،لولوددد نلالددعئيةألصلادددزاتل عئيدددعألودددعطا تنلذتدل
املةدع االاأاوةملدعليفلاأكتعادعلاإليصع ،دعلامةد دلمالوادونلاأةدوالت فدالمدللتدلت دفلممداوليع دعلمد لازا،د لااائددول

تاعأتدع لمدعلادزاتلاملةدع االاأت لة ،دعلتا سعسدةعلحمدو لاأتيةدزليفل دالاةةدعالاأمليدالعدرولاصالعتلاإلأك تشلتاأاص
اإليصدع دولتأملدالهددذالاملد  لت ا ل فددالمدللاتددعئةلاأ  اسدعالاأددللايتد التومددالدشدالمةددع االتسعسدةعلألتيا،ددال

  دلدلدددالاأتفكدددالاإليصدددع دولتردددع المملظيةدددعلأتمددد لاملةدددع االاأت لة ،دددعليفلتتتل عئيدددعلهدددذقلاملةدددع ااول عأ ددد
اأتيلةلدددرلامةددد ولتاأمليدددالمددد لاأكليدددعاولتمةدددع االاألدددةع علتاأ وادددد لاأ  ةصةدددعلتاأ يو،دددعولتا دددع لاميدددالا  دددعل
تتضددوحولوددعطا لهددولمددللرتددع لاأ عأدد لامل عسدد لتوددولاصةملددعلموضددود ولتمبددعل،ت عسدد لتتاددالسةعسددت لاأتيا،ا،ددعول

ات دد  لابدد لا  ددعولتاتسددلورل ددةولتكتدد ألإذلاظدداللوعأ دد  دلدلددالاسددتص االاألغددعلتاأكتعاددعلاشددكالرةدد ل،تددةأ
ا عرددعلصسددتص االأغددعلإيصع ،ددعلرةدد دلاتتددألاعأصتددعاعلتاأوضددوحلمالصددعزلتسعسددةعزلصل،تغددالمةيددعلايتلفددفلتسددةلعل
ا دددالاململلومدددعلأل يةدددو ولتمةيدددعلظةددداالمتدددتي  عالألتغاةدددعلاإليصع ،دددعل دددال،دددواولتمدددلله دددعلاو ملدددفل  دددع تتل

 انلام ،د لسدةتبلاعأمل ،د لمدللاأفداحمللتمدعالاطدا ،للتاملصد ،للامةد ،لولتهد ص ل لتنلاأCarole Rich ،ت ول
ل .An Ear for Language مبعأكرلا سلاألغودول لG. Houghمللت عهأل رو  لهعتول

تاعملدددعل عادددفلاأكتعادددعلهدددرل لددد لمة دددعلا يصدددع لتاأوسدددةطلأت ددد  ل لدددالإيصع ،دددعلرةددد دلجتدددذرلااتصدددعقل
ا رددزا لاأائةتددةعلاأددللإذال لماادع ددعلت  ددع ل ددةع علل”Fang Irving“و دد ل دد علاميةددو لتالددتلا تةعرعادد ل

 Story"ا يصدددع لاأتلةفز،واةدددعلوددد نلمددداعتعلهدددذقلا يصدددع لسدددةكونلماضدددةعزولتهدددذقلا ردددزا لهدددر:لا دددع لاأ لدددعل

Structure"تم  متةعلل"leads"ولولتا ةعلاميلع"Sentence Structure"تايتةع لاأكليعاولتا  ع لول
مدعلعددعقلاعملصدععءلاأملشدادلألكتعادعل لRobert Juningمدلله دعلتضد ل  تاداالر  دةةولاأشواه لتاإلس ععااولتل

اإليصع ،علاأواضيعولتهر:لافمةالاميالاأ لدادلدلدالاأاو،لدعولتافمدةالاأكليدعالاأشدعئملعولتاسدتمليعتلتوملدعتل
 ةدعولتافمدةالاأصتدةطلدلدالاو رلاع ا دعولتجت د لاأكليدعال دالاأمدات ،عولتاسدتمليعتلملداليعالنكدللإع ال

اململ  ولتاأكتعاعلمفالتسلورلاأتي  ولتاأكتعاعل   لاأتملصالصلأت   لاصااصعدعاولتاستمليعتلت د ل د  لمدلل
اأت و،دد ولإضددعوعلأددااطلابدد لتتلاأت ا،ددالاإليصددع دلخبدد االاملتل ددرولتعل ددا ل  ،ددت  لدددللذأدد ل ة يددعلالصددفلمددلل
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لكتعادعلامةد دلمدلليدالت:ل تظةدالاأ دعسلتهدألم ةيكدونليفلا د  ولمدال دعنلاطا ،للإاصعنلاإل  دععاالاأتعأةدعلأ
ذأ لكك عزولا لت   ولتاستمليالنالزلاتةاعولتومالاميدالاأ لدادولود ذال تصدفلندالزلادو،الزلااصملةدعل يدال

 ة ددعل لددادولتاسددتص التوملددالزل و،ددعولتاددارألاألغددعلاملة ةددعلإىللأغددعلمصتدداعلمفةومددعولتاسددتمليالافلددةالالمة ةددعلع
تحم عدلاد تلمدللاألدفعالاأملعمدعولتتيداازلصلاد لمدللجتا،د لتسدعأة لر ،د دولودعطا لاأدذدلصل،غدعمالتتلردعااول
تبددددعه لاكددددال ددددر ول،تيددددوتلإىلل عادددد لعتنلاملتددددتو لاملالددددورولتهددددولمددددعل،تفددددولمدددد ل ع،ددددعلتت ددددع،علاأكعادددد ل

،علا لة ،دعل دوتلاإلبدعهلتاأوضدوحلاأ ،اعشلاأشةال رو  لتت ت،ا ولاأذدل عافلت دةت لا يدادلاملد لدد دلت دع
لت لالاميالتافمةالاملص لأليمللوالتن:ل صلاتو نلدلليايفلتدلمللهذقلاأ واد لمالاستاملف .

ت ددد ل،ملت ددد لاأدددصملهلتنلهدددذقلاأ وادددد لافةددد لاملدددهلا يصدددع ولإذلتنلملدددعلتيصدددع ل تاة ةدددعلاص دددالرعمددد دلل
 لا دعئزلدلدالردعئزدلاأكتعادعلKen Eusonتنولااصملةعولأكلل فالمللاطا ،للاأليفة ولتتاداههأل  دللوةدوهل

امليةزدل، ت ملونلتا ل الا يصع لاأللا ت ل وتلارتيعدعالا كومدعلنكدللرمللةدعلم دات دلاتسدعأة لو ةدعلأاتا،دعل
اأ لعولملليالتلاأصي لدللااائولإاااهلاألاانولتتلت فلا عأعولمد لمااددعدلاإلبدعهل نلاميةدو له دعل لةدال

علمةيعل عنلاونلاب لو نلاأ عسلسة اعتنلتتل،تتيملونلت،شعه تنلا كع،علامة دولالد لاأدللاأل ولتيفلاأ ةع،
،مد لوةةددعلاطدا ل ددال واسد لأة ملددال لددت لاإليصع ،دعلهلددعلأدونلت ائيددعلت ددوالتادصهولتا ددع لدلدالذأدد لرددع ال

ا علهـا تتحـجو وال ولأعـر  وال تـرو ولأظهر وال ختـرولبّين وال تق اأملظعلاملشةو دليفلاأتيا،الاإليصدع د:ل 
اأدذدل،ملت د لتاد لصل،ورد لتيصدع لل Jams Steele ولت،تفولهذالم ل مقل رةيسلسدتةاولتتحجو عن رتجوثها

ل كومةعلكلعولتأكلله عسلد عل صالمللاملااسل لتاطا ،للكل .لل
ويغـــ  الفـــروي   طبيعـــة الصـــحن والتليفزيـــو   وســـيلتّي إعكميتـــّي ذات بصو ـــية تونولو يـــة 

، فإ  مبالئ التحريـر اييـج  تنقبـل علـ   ـ  منهمـا، وإ  ابتلـن أسـلوتما   التعامـ  مـع الوقـا ع متباينة
ولوكيددعل  ددزالحبددو لاأتيا،ددالاألدديفرلدلددالمددعل،دد دال اعأكتعاددعلامل ددات د ليفلةا،ددالا يصددع لاألدديفةعل ــيييا  

كددللتنلاتيدد  ليفلةا،ددالاأ عئيددعلدلددالاململدد لسددةالاصسددتةملعرولمددلليددالتلاملاارملددعلت دد الاألغددعلتاأتصتددةطولن
ا يصددع لاأتلةفز،واةددعلدلددال اأكتعاددعلاملتدديودع لاأددللا دد  لاأ ةيددعلاألددواةعلأألأفددعيلتاميدداولتمددعل، تمددة لت ددوتل
اصسددددتيعنلمدددددللاصتدددددةطلتتضددددوحلتمصع دددددادلبمللةدددددعلادددد  سلمدددددللتتتلاسدددددتيعنولتاعأتددددع لنكدددددللاملا،ددددد لملددددداليل

يفلاأتيا،ددالاإلذادددرلتاأتلةفز،ددوشولتمددلله ددعلا ددوتل وةكتو ،ددعلل اصا اائةددع ليفلاأتيا،ددالاألدديفرلإىلل اصسددتيعدةع ل
إنلاأكتعادعلامةد دل يصدع لاأتلةفز،ددونلاص دالهدرلاملفتدعحلأأليصددع لامةد دلوةد ول  دألتاةددعل لV. Caroll دع تتول

األددو دولتهدددذال،تو دددفلدلدددالاطدددا لاعأ  رددعلا تىللاأدددذدلبددد لتنل،كدددونلمليدددعزلادد لاملةدددع دلتاأفااسدددعلاأدددللأددد  ل
كعا لاملتا رولت عا لاأتة ع ،ولاأتة يعئرولتاأليفرلامليع سولوالل،كفرلاأ وتلادتنل،مد لاطدا ل دالزلمدللاأ

اأملدددد لتا ذنليفلادتصددددع قولاددددالبدددد لتنل،وردددد لمبملدددد ل  ة ددددرليلةاددددعزلمددددللاملشددددعه لاعأكليددددعلتاملددددزا لاأ فتددددرل
علتضددد ل لدددعلا تةدددعتل ردددونللتاإل تدددعسلاأاوةددد ولتأملدددالهدددذالمدددعلرملدددال ااادددعلاألددديفة لا مدددا،كة لادددا لتنلمددد

 ة دد د ليفلموضدد لاأ  ومةددعلاأصددعهادلإضدددعوعلإىلل ددونلاأشددصالاأددذدل لا تةعأددد ل،ملدد ل ئددةسلاأوص،ددعالاملتيددد دل
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 لا ا،داقلأ لدعلاص تةدعتليفل لدعل اةو،دو سلادعنز لWikerا ما،كةعلهدولا سدلورلاأصدعهالاأدذدل د الاد ل ت،كداول
لولو مللةعل لعلصلا تا.لل1963

مدددللاأ واأددد لاألددديفةعلنكدددللااصة ةدددعليفلتيصدددع لاأتلةفز،دددونولاتدددص لتنل دددال وادددد للهدددذالرملدددال فددداازل
اأتيا،ددالمبصتلددفلاأوسددعئالاإلدالمةددعلالت ددرلسددو،عزولمدد لماادددعدلابلو ددةعلاأتك وأورةددعلأكددالتسددةلعولتمددعل،فاضدد ل

حمتدو لاأاسدعأعلذأد لمدللايتةدع لا سدلورلتاألغدعلامل عسدصعلميةدو لهدذقلاأوسدةلعلتملد ا ةتةعولوصدعأا ألمدللتاةدعل
اأتلةفز،واةددعلدلددال تددعرلا  ةتةددعولودد نلمملاوددعل دد تعلاأتك وأورةددعلمتددتأعلهعمددعلأت ةددةألات اهددعولأكددللتنل،شددتول
ةا،ددال دداليدد لاعاملدد لمددللاددعا لاأوسددةلعلعلن دد ل هددوه    لمددلل ع،ددعلتنلوددلل تعاددعلا يصددع لاإلذادةددعل، دد رليفل

شكالسر لو نلا  دالنع دال داا دل ديةفعلا مدسلالدوالتومال عصا لمللاأليعوعلاأاوةملعولتأكللإذالاصولا
مااف ولت،تبلذأ ل مبعل ا ليفلا ا،عالاأمليالاإلذادرلاملائرلتاملتيونل عافلتسعئالاأتملصدالتا د دلاد ل تلدفل
اأوسدددعئاولوعأكتدددعرلتاطدددا تنلردددع تالمدددللاألددديعوعولادددع ل لمملةدددألاإل  لاإليصدددع دولت ددد لأ دددرلهدددذالاصدت دددععل

أد ولاأدذ،لل،داتنلتاد لبد لاآلنلمد ل ةدزلا سدعأة لابع دعلاعألديعوعلاملائةدعلأت عسد ليلو دةعلمملع ضعلاأدصملهل
نةو هدددعلتمتالصعاددد لمااددددعدلةددداسلاألدددو دلاملااو دددعولتمدددعلافاضددد لدلدددالاصةملدددعلتتسدددلورلاأتيا،ددداولوكتعادددعلا يصدددع ل

اتدددعلمملدددعزولإضدددعوعلاأتلةفز،واةدددعلامةددد دلهدددرلأةتدددفلو دددطلودددللاأكليدددعاولأك ةدددعلددددا لاأكليدددعالتاألدددو لاملت ع
أمددغطلاأو ددفليفلاأتلةفز،ددونولاأددذدل،فددا لاصتددةاعزلتإبددعهازلت فدداليفلظددالايددتال لظددات لاأتملددا ولإذل،تيددوتل
 دددددعاونل مدددددعلاأدددددذدلاتدددددتاة لايتةدددددع قلمدددددللت دددددعئ لا ددددد  ؟ لاملاصدددددوليفلاألددددديعوعولأةلدددددصيلمكعاددددد ليفلا يصدددددع ل

تهألاأ داا االيفلاأكتعادعلأإلذاددعلتاأتلةفز،دونلاأدلللاأتلةفز،واةع:ل معلاأذدل،تور لاا  لمللت عئ لاب ؟ لإا لت  
 :WIFM ددددععدلمدددعل،كدددونلمتوسدددطلهمدددللتيصع هدددعلع ة دددعلتالدددفولتأدددذأ ل،ل دددتلاطدددا تنلصسدددتص االمصددد تل

What's in it for me ول معلاأذدلرل ليفلاأ شاد؟ولت،امزلضديالاأو دال Meله دعلإىللاملشدعه ولوةدأل 
تمللترالمشعه ،ةأولأكدللمد لهدذال،ظدالإا دعنلو دونل تعادعلتيصدع لاما،د دل، تاملونلمللاململلومعالمللترلةأل

لاأةومةعل،ل الي االحما لتيصع لاأ شادلاأتلةفز،واةعلاألل،لفةعلاأصملهلت ةعاعزلاتبعلرا، دلاهلوا لامللو د.
 ددولت،ص ددالمددللت فددالا سددعأة لاملفةدد دلألييددا ،لليفلاإلدددالالاملائددرلتاملتدديونلت ددالاملاصددونولتاأددللة

ول تسدلورلاصةملدرلتأصدوليفل تا،دعلابد ولل Tell a-Friendهذقل اصستيعدةع لهولتسدلورل  د ر ل د ،  ول
 ددددونلهددددذقلاألصع ددددعليفلا سددددلورلهددددرل  ددددالاأزات،ددددعليفلاأكتعاددددعلاإليصع ،ددددعلاددددعأااع،ولتاأتلةفز،ددددونولوعأ ددددعسل دددد ل

صدع لاأتلةفز،دونلاعأكعاد لاأدذدل،تي  ونلا الولس ةتةألت فالكعل،فمللونلد  لاأكتعادعولتأدذأ ل،و دفلحمدا لتي
 عأصعزلحياسل فعه لد د معل،كتد لمدللتردالا د ،ال دال ةعلاأد الأالسدتيعنولتمدلله دعل، دوتل رةدو لهعمواد ول

G. Hammondلتنل عا لا يصع لاأتلةفز،واةعل،كت ل يعلأول عنل،تكلأولتأدةسل يدعلأدول دعنل،كتد ول نل 
 ولمدلليدالتلااتدةعرلاأكليدعالمدللوكدادل يدا ولConversationalاأكتعاعلألتلةفز،دونلاتتدألاعأتيعع ةدعل 

تمددللو ددادل يددا ولتمددللنلددعل يددا لاةتددالتسددةوأعولتإ دد  لسددصالة ةددولهددذالاصاتددةعرلتاأت ددعاسلتاتددعاعل
اأ  ةدد لهددرلتنل،تيدد  لاطددا لتهددول،كتدد ولتتل، دداتل ددالنلددعل،كتصةددعلالددوالدددعتلأةملددا لمدد  لات اهددعل يددعل

ل،  حل تا،ف .
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 الإخبارية ومبادئها: مرتكزات بناء القصة

،مل لا ظةألاأاسعأعلاإلدالمةعلدعمالزل ةو،عزلتم  اازليفلة ةولته اوةعولتاأو وتلإىلل ع،ع دعولأدذأ ل،ملتد ل
تيع دعلإذاللاملتتعأةدعولاأت  ، ليفلاألةع عالاإليصع ،علتمالضات دلم ل دألاململلومدعالاصدتةعع،دعلت دالاصدتةعع،دع

تنلاأ دددعسلاأدددذ،لل،ملةشدددونلدلدددال دددواا لاأصيدددع للوكيدددعليودعزلاشدددكال تلدددفومدددعلت اعلاطدددا لبددد قلتنل،كدددونلمتددد
،تملددوعتنلدلددالهدد ،الا مددوا ولوددالل،كددععتنل،تدديملوبعولتألتددص لذاادد لصل،كددععلاميةددو ل،تددي لاأكليددعالاأددلل

لادتععلتنلا عتلأ ولاع سلورلذاا ولتاعأاا، علافتةع.
افمددالاأتيددوصاللعشلمددللاأ ددانلاأملشددا،لتعالظددعهادلاف ددالاململلومددعالاأددللتظةاهددعلاأ لددفلاأفددتأ دد ل

اأت  ةددعولتظةددو لتسددعئالر ،دد دل عصا اةددفولتةددوتليفلتذتايفلاميةددو لتمتالصددع أولت ددودلامل عوتددعلادد ل تلددفل
إىللاهع،ددععلا يصددع لتاشددملصةعلإىلل دد لت ددصيفلوةدد لاأ واأدد لاأف ةددعلاأت لة ،ددعلدددعرزدلدددللا تددوا للتسددعئالاإلدددالا

يع دددعلمددد ل ةدددزلا دددالالاإليصع ،دددعلتاشدددااالا يصدددع لاأتلةفز،واةدددعلات ددد  لل،  اددد ووةمدددعنلاململلومدددعالاأدددذدلصل
تهذالمعلرملالاأ واأ لاإليصع ،علاأت لة ،علاأ  نعلاتملا لإىللهدزدلد ةفدعلافمدفلد ةدعلل للعزلت فال ع لت ةعدو

أة لت واأددد ل صدددع لاأدددزملولتتضدددملتةعلترةدددعزلأورددد لتمدددعالمتدددادلاأتادددو لتاأت دددونلتاأت ددد عولوظةددداالتطدددعتلتتسدددع
ر ، دولعل،كلله وةعلاتفلاأ واأ لاأ  نعلا د  لمدعلسدملفلإىللإضدعوعلااائدولمتدتي  علا عسد لاهتيعمدعال
اميةو لام ، دولأذأ لردع لمدللهدذقلاأ واأد لمدعلهدولمصتد نلتر ،د ولتم ةدعلمدعلهدولمصد لتمادو لددللت دكعتل

 تل،امددزل عأةددعزلإىللاأت ةةدد ولت،ملددعشليفلاظددال عأدد لاهلدداالامل لددورلتتلاململتددت ددصيلومللددالسددصةالاملفددعتل واأدد ل  نددعول
ا ددع ولمبددعلاأكفددالمددللاطددا ،لل لددو ازلتد ددزازل،شددك ليفلمدد  لوملعأةتدد لدلددالضددو لاملتغددااالاأددلل،شددة هعلت ت ددعل

تدلةددد لادددا ل رو رةدددعلولبمللدد ل دددالمادددعاولألدددزدلا ددد ، ولتحبعرددعلإلا اأددد لاعاتكدددع ل واأددد لو ةدددعلر ،دد دلموا صدددع
(لتنلاددايفلاأكتعاددعلاأت لة ،ددعلتا ظةيةددعلألي ددعئول1979لع اسددعل عأددعلترا ددعلدددعال)يف لG. Greeneرددا،لول

تداضددةعلأل يددالتاأف ددااالاأت يةملةددعلهددرلاأددللاز،دد ل ددملواعلاأتل ددرولوصة يددعل،ملدد ل عأدد لاهلدداالامل لددورلذدلوعئدد دل
عل  لةدددعلمدددللاميةدددو ولوةدددولددددعئولتمدددعالمملظدددألاأ ددداا ولتأدددةسلمدددلل دددالسدددو لات ا،ددد لتسدددعأة ل دددةع علسددداع،

 دودلأامدرل دالالد لاأ واأد لاأدللصلاأدإىلللC. Lindstrom"  دع تلأة  سد تاوللهذالمدعلعود ر ، دولتأملال
اأدذدل ت لوةةدعلممدةملعللSoope. R" سدورلاتتاة لتنلةةعلتمعال ةو،علاأملعمعولتاواوولذأ لم لترةعلاظال

 ردونلهدوه    :لصلا دذ للألو فولت يلدوتلا ،لدعلاد تلات ا،د لتسدعأة لةا،ا،دعلر ،د دلاااال دعزلمدللالدةيع
اميةددو لاعأو ددعئ لااا، ددعل،لددمل لدلةدد لاسددتةملع عولاددالاأ عددد دلاأملعمددعلأتاددو ل تعاددعلابدد لهددرلتنلاكتدد لااا، ددعل

ل تلفعل ليعلاستاملف .
 لإنلأكداليد لمد  ال دكالDonald Murrayتيفل تع عل ت ت لأ اائ  ولا وتل عتاعأ لمةدو ادول

 ا ددرلآلأةددعلاااةدد لا يصددع لنكددللإبددععل عأصددعزل،ملاددرلاأشددملو لاعأكيددعتلتاأاضددعولحيتو،دد لت،ملدد لد دد ولتاددعأتفكالامل
تإ تعسعزلاتنل ال ر ليفلاب ل، تدعرلأدولبع،دعلحمتومدعولو عأد لابد ل، د الاأ  ادعلاملا ز،دعولتاأ دزانولتيلفةدعل

ولافت لمعل،شدالا   ولت، ظألاملوضودعالتترةعالاأ ظالوة ولأ  رعلتا ل،  الألييا لاأتليةألا مفاولته
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إأة لمَ َأفل د ع الا سلور لاتا ل ص لم   لتنلاأتلديةألا سعسدرلاهلةكلدرلاأص ةدودلأل لدعلاإليصع ،دعل،شدكال
لا سعسلاأذدل، والدلة لوللاأتيا،اولهلذالب لدلالاطا لتنلحيعوظلدلة لت،تيت لا .
ا،ددددعولتادددد دالاسددددتةالصزلتاشددددكالدددددعال،  تددددألا ددددع لابدددد لا سعسددددرلإىلل ال ددددعلترددددزا لدعمددددعولهددددرلاأص 

 Lead ولتاأوسددطولت،دد دالاددعمل ل Bodyولتاأ ةع،ددعلتتلابع ددعولإضددعوعلإىللد ع ددالتيددا لاملددزهلاصسددتةالتلل 
،تصدد لا ددع لا يصددع لاأتلفز،واةددعلاأددللدلةةددعل ددعأف ادلاموها،ددعولتيلفةددعالا دد  ولتإسدد ععاا لتافع ددةل لاأال  ددعولتل

عزلمملةع ،ددعألا ددوالدلددالتنلابدد لمددعلهددولإصل دد  لت دد ليفلمكددعنلمددعول ةددععدلاملشددعه لاعجتددعقل لدد لا  دد ا لتطعادد
،دتألة ،دد قلرغااوةدعزولتأدد لوعددالتتلت فدداولإضدعوعلإىللتسددصعرلتعالإىللت دونلهددذالا د  ولتاتددعئةلاااصدفلدلةدد ول

 لPrincipal Format مبمل لتنلا  د ا لاد   لضديللهدذالاأد يطلاأدذدل،د دالا عأد لاأمل ع دالا سعسدةعل
هلددذالملاوددعلملددعذالويددعذال دد  ولللمملاوددعلاتددعئةلا دد  لاملصتلفددعليفلا ا،تدد لمللعلهددولر ،دد لتتل تلددفا دد  لمددمددلل

تيفلم  متةعلد ع الاملكدعنلتاأ دعئألاع د  لا  فدال ظدودلمبتدتو،عاللاأللات ايالامل هعلا ةعلاأمل ع اواأتغةال
عاةدعزولوعأ تدعئةلتيداازولتاعأتدع لنكدللةلةدالمبمل لا  الاململلومعالتو دعزلأليتدصصعالتتصزولودعأتغااال اذ الماافملعول

مملظألا   ا لاإليصع ،علتة ، ل كالا ع ل لالاإليصع لاأتلةفز،واةعلاأذدل،شكل لا ودااعل وهلدعولت،تيفلدونل
لممللومع علاشكال،ومرلدللاا،ولاأص ع لاأتع لاأذدل،تةالديلةعلا تتعرلاململاوعلم ةع:ل

 

 

 

ل
ل

يصدالاأتيا،دالاإليصدع دليفلاأوص،دعالاملتيد دلا ما،كةدعلاظدعالل Don Fry اعمل عاالحي عل عتنلوداادو
 تعاعل، والدلالمخسليادوااولادعل فدالاأفكدادلت ةلةدعولت ات،دعلابد ولتا ظةيد لدد لاأ عأد لاملصتدع وللل تعادعل

ل ول،تدددعد ليفForkاملتدددوعدلتاأت  دددةيوليفل ددد لا ددد ال  دددع تتل ،دددت  لاا، دددعل تعادددعل ةدددفلاتسدددلورل ودددو سول
لا ظةألا يصع ل صالتت  ع لاأكتعاعولتتهألمصععئ لتوولت ا ل ليعل وو س لافتةع:

- Focus = F  تهددرلتهددألا اددعليفلابدد ول وبددعلا اددعل ع ددعلبدد لاأتيتدد ل ددعل دد ل، النققــة املر زيــة
اأملفو لدلةةعولتاوض ليفلاصسدتةالتلتتلاأف دادلاموها،دعولتأليلدوتلدلةةدعل،دتألإاصدعنلتسدلورلاأمل دوانل

عتأدددعل تعادددعلد دددوانلألصدددد (ولتتلتسدددلورل ددد  ل ددد ،  ل)ا  يصددددعقلابددد ل يلتددد (ولتتلتسددددلورل)حم

 تسصعر اتعئةلل الحدث  

 مكعن

 قالب العنا ر ادساسية ت صعحملل
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اإل  دددععاالاأمدددوئةعل)مدددع رلا عه، تدددكر(لاأفدددعئزدل دددعئزدلادددوأةتز ولتاأدددللاملتددد لتنلتمدددعالاطدددا لإ دددع دل
  عاةعلو طلأاتدلي قلتا ات لاملا ز،عل صالتنل،تغالأونلهذقلاإل ع د.للل30ضوئةعلتأ ، ل

- Order = O  املهلاأكتعرلحيتعرونلملصاطل عمالأت ظدةألتوكدع هأولتاملمدةألاآليدال،تالد ل، ال:تيب
ا مالم ةألاملهلاأكليدعالو دطولهلدذالاالدول سدوهانلإبدا لدلدالاأ اةد ليع ادعلاجتعهدعالاأاا،دوولل

    ونلتنل اطلاب ل،  اليفلاااة لاب ل يعل،  اليفلاملميونلاأذدل،  ل لميةو .

- Repetition of Key Words = R ،  دووالهددذالا سدلورلاات ددعصالإعــال  املفـرلات املفتارتيــة،
  ددة عليددالتلديلةددعلاأكتعاددعولتتل،كددونلمبفعاددعلرتددالوكددادل،لددالاددعطا لمددللوكددادلإىللتيددا ولتمددلل

 ل ادد ل،تددعد ليفل اددطلاأف ددااالاصملمددةعول ةدد ل،تيددذلStitchingه ددعلتالددولدلةدد لتسددلورلاأدد  هل 
تلنلددعلسددعا علمفدداعدل ئةتدةعلادد عدلادد لإىللاأف ددادلاأال  دعولوكددالمفدداعدلتسعسددةعلاطدا لمددلل ددالو دادلت

افدددالاتدددععصزلنكدددللاإلرعادددعلدلةددد ليفلاأف دددادلاأتعأةدددعولكدددعلبمللةدددعلا دددوالم دددعالرتدددال،ددد عدلإىللاأفكدددادل
                      اأ ععمعولسوا لد لاكاا لاأكليعول وسةلعل اطلاات عأةعولتتلاص تفع ل عل ييالأفكادلتيا .

- Kiss off = K  تدعد لاإلبدعهلتاأتصتدةطليفلاأ مدع لدلدالاشدتفلا وكدع لتإ ادعسل، اإلجياز أو التب يط،
اطددا ولوةددولاا، ددعلأت ظددةألاململلومددعالاعسددتمليعتلامللددعع لدلددال ددكال واأدد لتتلت  ددعالت تددالحمدد عدل

 ددتفظل ددعل لددادل ل تلدداازلميلددعلاKiss offادد تلمددللاأتشددتفلدلددالاددوتلابدد ولت،ملتدد لأفددظل 
  . Keep it Short and Simpleتاتةاعل 

ت  ددألدشددااالاأ واأدد لامل  مددعل ددوتلديددوالاألددةع عالاب ،ددعولت  ددألاكدداا لاسددتص اال واأدد لاملة ةةددعل
تو ددعزلأص ددع لودد لتا دد لإصلتنلاصدت ددععلاعأتو ددالإىلل واأدد ل عاتددعلنكددللاصدتدد اعل ددعلد دد لاأ  اسددعلتاأتيلةددال يددعل

  لاملصدداليددعا ولو واأدد ل تعاددعلاأتيا،ددالاإليصددع دليلو ددعزولتا ةددعلا  ددكعتلاألدديفةعلديومددعزل،ددا ل اةددالتاةلددول
أةتفل عاتدعلتتلرعمد دلتتلم تادعلأةلتدزال دعلاطدا لاألديفرولادالتنله دعسل دعصزلتاسدملعزلألت  ،د لتاصاتكدع ولودالل

مددلله ددعل، ددوتل رددعسلهددع اولاكددونلمبفعاددعل ت ددالت لا ددصهلدلددال،دد لاطددا ولتتلتسددة علة ددزلدص ا،ددعلاأتيا،دداولتل
Jack Hartلإا علو اا لممل يةعزولإذلأةسلأ ، علت ع ل فادلأ واأ لاب ولإاد لتدت د لرعهمدعزلاتا دعلأدولمشدة عليفل 

اأغعاددعلت  ددعلاملددا لات ددع لا  دد ع ل لةددعولودد يللس شددعه لاملز،دد ول فددالمددللاطددا ،لل،لددلونلإىللم تلددفلاا،ددولل
ل،كتصونليفل عأ لممل !.ل تعاعلتيصع هأولتلصل،   ونلتبأ

تديومعزلإنلمأةعلة ، لاأ عأ لا ات لأ لعلي ،علمملة علنكللتنل،تفدولتحمعع دعل أدو،سلت دعاز ل د ل
ستتلا تت:لهال  شلمللومل لتدلاأاايفلبد لتنلتسدلكةعلأكدرلت دا؟لوداعلدلةد لاأفدعش:لهدذال،تو دفلت،دلل

اددايفلستتددل  ولتدلةدد لودد نلاصةملددعلاململلومددعاولتاددفلذاهدد ل ادد ل ة يددعلصلاملددا لت،ددللسددتذه لصل،ةددألتدلاأ
ته  لاطا لمدللإ،لدعهلعولهدولاأدذدلحيد علاأ عأد لامل عسد لهلدذقلاأ لدعلعتنلسدواقول يدعلتاد لحيد علا دعلد ع دال
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ا سددلورلابع ددعل ددعولتاعأتددع لصلادد لمددللاأ ددوتلتادد ل يددعلصل،وردد ل عأدد لمةددألتميددال ددالمةددأولاددالملددعل عأدد ل
أصةددعلهدذقلاأ واأدد لا اصددولدلدالاأكتعاددعلاأتلةفز،واةدعلتاملاصودددعلدلدال دد لسددوا ولم عسد لتميددال دالذأدد ولود نل ع

تإنل عاددفلمأةددعلال ددرلاأ لددعلددد لاأوسددةلعلسددةفا لاعأمددات دلاغةدداااليفلتسددلورل تعاتةددعولتهددذقلاصيتالوددعال
 ددعلتيع ددعلوةيددعل،تمللددولاعإلبددعهلتاأتصتددةطلهددرلاأددللسددت ملالاملمددةعل،فمددالدددللاآليدداليفلاإلدددالالاملائددرولتيع

م ل عأتلاأتاعلاأ للدرولتا لدزتشلاأ دعئألدلدالتسدلورلاأكليدعلاملفتع ةدعولتسدةتألذ داليع دةعل دال عأد لمد ل
ل  لاأتملا لأكالم ةعلاعأتفلةا.ل-تيلو عزلاأتلةفز،ون-اأوسةلعلاملفملعلأ ول

 

 

   وأشهرهاالقوالب الإخبارية أهم 

 قليدية:التالقوالب أوالً: 

      The Inverted Pyramid Format  قالب الهرم المقلوب -أ
،ملدد لاهلدداالامل لددورلمددللت دد التسددعأة لا ظددةألاإليصددع ل ددالاململ دد دلتتاتدداةعولتت فاهددعل ددةودعزولت دد ل ل
األ و لإأة لاات ا لمدللا دارلا هلةدعلا ما،كةدعولمد لتتتلاسدتص االألتلغداا لأ  دالا يصدع ولوصوودعزلمدللاا ادعنل

ا ةدعلاأت ا،ددال ددعنلا داحمللدلددالا دد  لتهدألاململلومددعالتتصزولمدد ل شدد للاأصد لتتلضددةعد ولتددد الاأ د  دلدلددالاشددا
لت لال   لككللمللاململلومعاليفلاأف ادلا تىلولتا   لا ةعلا  عئولتوولاااة لا اةعلاأت عه .

 تد لتاةتةدعلمدللترةدعلاظدالاطدا ولا عهأةدعزلت، والهذالاأ عأ لدلالاااةد لاأو دعئ لتتلاصستشدةععاال
وع  دداولتذأدد لاملدد لتنل،صدد تلابدد للأأل ددايلفةعادد لاع دد  لت يةددو قلاملتددتة  ولمددللا  فددالتاةددعلتا ددع لدلددال

اعأوا ملعلا هأل معذال    لتتلمب  معلالصةلةعل سعسةعالد ع الاب وليفل  لاتبلاأمل ع الاأدللصلمكدعنل
تإذال ددعنلاأددصملهل،ددا لتادد لصلولتأددةسلملددعلتاةددعلألصع ددع ولBackupهلددعليفلاصسددتةالتلدددععدليفلو ددادلعاديددعل 

 Out of،ور ليع علبعئةعزليفلهذالاأ عأ لو نلاأصملهلاآليال،ا لتنلبع،علهدذالابد لاد دالاعأ ةع،دعلاأفع  دعل 

Gas Endings.ل ول وبعلبع،علوع  علامل لالصةالامل  معل هألاأ  عتلم ديعلاف ااالمااصعل ت لتاةتةع

                                      
( ) قالطب نمطط ثوة  مال  وتع    لا لعرض لهل لعر ا إوكلليرة ا رتن اوهل فري ا نبرلر الصرحفية وحرمر ال را رة الحلليرة  وثرا

 ايرة لنلهليرة كورل   التي ت تن ا في وربكة اسلترليرآل  متبلرك ورن البNonlinearوالقالب كير الطولي " لوحة التصميم،
   ت و  لنوتنقري بل رتن اا الترتير  الرذ  يرير ه Hyperlinksلم ألهل في نط و تقيا بما طة وقلط  لمصالآل وتع     

ون نالا المصما إلك الوعنموة  فيب م كوير  وتفرمة ا غصلن كرا   را ولهرل يرؤ   إلرك مللصرر أنررى ورن الح ورة 
 ر  ي ها المصما إليا.التي توتل  بعلمان فرمي نل  ذ  أحر  كبي
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صع لذاالاأاصةملعلاأتعي علتاملتاو دولاأذدل،دتألا داحمللوةد لدلدالت،ت عس ل عأ لاهلاالامل لورلم لا ي
ا دد  لاأ تددعئةلاأ ةعئةددعلأليدد  لتتصزولتهددذالسددالا عئدد ل ددالاأةددواولتأددذأ لاكددونلاململلومددعالاأائةتددةعلاأددللةددال

 لمدد ،الاأتيا،ددالDan Hendersonاأغيددو لت تلددال ددوتلابدد ليفلاأص ا،ددعولتهلددذال،لددفل عانله   سددونول
هددذالاأ عأدد لاتادد ل،شددص ل عأصددعزلأكتعاددعل تا،ددعلدددللاأغددارل لThe Commercial Appeal ةفعلاأتددعاولألددي

لا ما،كرلاأ   ول،الولاأ ع لوة لدلالاأملي دليفلاأف ادلا تىل.للل
تادددعأا ألمدددللتنلهدددذالاأ عأددد ل،دددووالرةددد لتت دددفلاملتل دددرولت،شدددص لومدددوأ ولت،  لددد لاةتدددالدددد لاأ لدددعل

تهألاململلومعالاشكالتاضيليفلاميالا تىللألصد ول يدعل،تدةالألييدا لأليلوتلدلالاململلومعاولت،  الأ ل
اااةددد لت عئملددد لاتدددادعولتايتةدددع لاملفددداعاالا سعسدددةعلأليدددورزلتتلاأمل دددوانولتاأدددتيكألمبتدددع علتتلهمدددللابددد لدددد ل

لتاةع:اأ   دلدلالايتزاتلاململلومعالا  التاةعليفلبع،علاهلااأللإصلتا ل،وار لاأمل ، لمللا عمعالاأ لو ل
 بد لاطدا لتنل،ملةد ل كع،دعلابد ل دال لمداااوليفلاأمل دوانلتتلاملدورزولتيفلامل  مدعولتيفلاملد ولأدذالوةددول

 ولتتل يددعلتالددولدلةدد ل سددوتر لممددةملعلSpace Waster،ةدد  لاملتددع علتتلاأددزملولتهلددذالعدددرل 
 ألو ف.

 ا علمللاأ ةع،عولكعلبمللد ل دكالزللاهلاالامل لورلأةسلإصلوللهيايفلبملالذ تدلاب ليفلاأص ا،علا صزلمل 
كالزول وا ل، مرلاعأمات دلدلالتدل دملو لاعأ  د لتتلاملفعردتدولهلدذال، ظدالا سدلورلاميدع لألكتعادعل
اإلا ادةعلتنلهذالاأ عأ ل كالو لمشوقولتتل ا، ولإذلاوضدمل لا هدأليفلاأص ا،دعلاد تلاأ ةع،دعل، مدرل

 دلالتدلإ تعسلاعإلمتعنلتتلاأتشو،و.

 دد  لاطددا ل هددألممللومعادد ليفلا ا،ددعلابدد لسةمددااقل نلبارددالياددعقليفلماا ددالابدد لا يددا ولإنلا 
تهدددذال،ددد عدلإىللاإلسدددفع لتاأا ع دددعليفلا سدددلورول يدددعلتنلااتظدددع لاطدددا ل دددالامدددز لا يدددالأت ددد  ل
صللابلفةدددعلاأالهمدددعلأفةدددألاأددد اولسدددة ملالاأ لدددالامللدددع عل دددذالاأ عأددد لتودددول اةتدددلر لصل،فةيةدددعلإ

  تع ع.ل

 دد ل،لددليلاهلدداالامل لددورلأتيا،ددالا يصددع لاأصتددةاعلاأددللاشددتيالتا ملددعلتا دد دولتأكددللمدد لاملدد علد ع ددال 
ابددد لتامل ددد قلسدددةوار لاطدددا لمشدددكلعليفلاألدددةع عوليع دددعلإذال عادددفلاأو دددعئ لمتتدددعت،علا اةدددعلبددد ل

 اأو عئ لع ة علا  ة ع.داضةعلاشكالمتواهنولتيع علم ل   دلاأليعوعلاملائةعلتاملتيودعلدلالا   ل

 . وار لاميةو لذتدلاملتتو،عالاأتمللةيةعلاملت اةعل ملواعليفلوةألا يصع لامللع عل ذالاأ عأ، 

 لحي لاصدتيععلدلة لذه ةعلاطا لمللاأتفكالتاإلا انلتاأصي لدلل واأ لمتاو دلتمصتكاد.لل
 يصدددددع لاملذاددددددعلديومدددددعزولتيفلت يدددددعل،ال دددددرلهدددددذالاأ عأددددد ليفلا يصدددددع لاألددددديفةعلاصات دددددععل،ال دددددرليفلا

 واددد ل عأددد ل،الئدددأل،  Annei Langاأتلةفز،دددونليلو دددعزل دددملواعالت ددد ل تددد لمدددعلتر اددد ل مشلصادددةول
األدديعوعلاأددللاتملعمددالمدد لمتددع عالت دد ول كددلل ئددةسلاأتيا،ددالمددللايتلددع لا رددزا لا يددادلم دد لأددولا تمددفل

اطتدددو لاملالددوروليفل ددد لتنلذأدد ل دددالككدددلليفلا عرددعولعتنلاأتدددت الدلددالا ةدددعلابدد ولت   اددد لدلدددالإ،لددعتل
اأتلةفز،ددونلاأددذدل،تملعمددالمدد لاأددزملولإضددعوعلأورددورلااددعاولاأدد المدد لاألددو دولتهددذالا مددال ددالمتددعحليفلاهلدداال
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امل لددددورول نلا دددد  لتهددددألاأمل ع دددداولتمددددللللا ةددددعلاأتفع ددددةاول،ملدددد لاكدددداا لدددددا لاألددددو لكددددعلرددددالاتتلتددددال
 اسلابدد ولتددد الاشددتةفلااتصددعقلاملشددعه لادد لاأ  ددعا لاألفظةددعلتاأصلددا،عولكددعلا  دد ا ولتحيدد  لمملو ددعاليفلإع

بملددالاصسددتغ ع لد دد لألددععلا يصددع لذاالامل  مددعلتاأوسددطلتاأ ةع،ددعل ددعأللاوواهددعلاأ واأدد لاأتدداع،علتتلاأ عئيددعل
لدلالاأ اة لاأزم لا ر  لافملعزولتات ااز.

 لاأددذدل ت لتادد لمددلليددالتل لددرلIrving E. Fankتهددولافتدد لمددعلت دد لدلةدد ل إ،او دد لوعادد ول
اأتلةفز،ونلتاأااع،ولدلل عأ لاهلاالامل لورلاأذدل،اتدلت فالا  عئولتاةدعلتتصزلاسدتاعدتعلة ةدول دو دليفلتسدلورلل
 تعاددعلا يصددع لاشددكالرددذارل، عسدد لنةددو لاملتددتيمل لتمتددتو،ع ألاملصتلفددعولأةكددونلايتلددع ل  ددعئولابدد ل

للت لاات ا زلمللا سفال يعليفلاهلاالامل لورل،لغرلاملوضونل لةعز.اطا ليفلهعا لاأوسة
اعمل عاالاة فلاتعئةلاملهلاأ  اسعالا سعسةعل وتلا ةعلاململلومعالاأللبدال ادااتنلتادوت لاتعئ ةدعل
يفلتنلاملصيددددو  ل،تددددذ اتالاأ مددددع،علاملورددددوعدليفلتدلددددالاأتددددلألاهلامددددرلأليمللومددددعاولاتددددةوأعلت دددد لمددددللاددددذ اهأل

علاملوروعدليفلتض لاصملرولتهذالصل،ملد لتنلاأتلدو،الاأدذه ل،تيدذل دكال وأصدعلاململلومدعاليفل مدع،عولادالاأ مع،
،ملدد لضددات دلاأت ظددةألاهلامددرلأليمللومددعاولإذلتمكددللاأتدد أةالدلددالتنلاأف ددااالاأددلل،ملت هددعلاملاسددالتهددألاأف دداااأل

لهذالاأ عأ :لهرلتتواهعل ظعزلمللا فظلد  لنةو لاملتل  ولت،لصالاأشكالاأتع 
ل
ل
ل
 
 
 
 

 
  :"Pyramid Format" عتدلقالب الهرم الم -ب

دلددالاشددصة لاأص ددع لاأفدد لألصدد لاعأص ددع لاململيددع دلألةدداالاململتدد تولت،ملدد لمددللاأ واأدد لهددذالاأ عأدد ل، ددوال
لعزللددت عأصددعملمددعلامددألم  متدد لالصةلواادد لاأو ددعئ لالددعد ،عزلمددللا  ددالتاةددعلوددعملةألوددع هأولوةددول،ت،مددعزلاأت لة ،ددعل

ل.األل،تال لهذالاأ عأ لتروعهعليفلابع عموروعدلوةيعلاكونلافع ةالتهألد لاللعزوسا،مل

 تنني   ها      ملصر      الما عة أم  أهم    
      الم لر        التصري  ا بر     في النبر    

 تفلصيا و موة مم لر  إضلفية  اموة           
 ل مايل الح   ورتبة تلل ليلش                 
 ون ا ها لأل ا أهوية                  

 مية وعنمولآل ثلل                      
 صية أم م تنني   أ                    
 ا تبل  أ ا                       

 أهوية                          

 
 
 
 
 

 في الت طية اجنبلرية الوعت ا لل  الهرا 

 المقدمة

 استكمال الصلب

 الصلب

 .قالب اهلرم املقلوب   التغقية اإلببايية (3الشو  يق  )



  فنيات التحرير اإلذاعي و التلفزيوين              
 

 

26     

إنلتردددوعلذ تدلابددد ليفلابع دددعلبملدددالهدددذالابددد لمدددللتيصدددع لاأتددداعلاأتتدددعاملرلاأدددذدل،شدددعنلاسدددتص ام ل
،لددعلململاوددعلا هددألاشددكالرةدد ليفلا يصددع لاأ لددادولاأددللصل،تالدد لهم ةددعلتتلمتددع تةعلااتظددع لاملتل ددرلودد دلاول

 Bright Newsتتلال لاأللاتميللوملالزل،فالاملز، لمدللاأ  د لتاصاتظدع لأالات دعتلإىللاأ ةع،دعولكدعلنكدلل ول
تنلبملل ل عأصعزل اشو، ةعز ول،ت عتتلاأو عئ لا سعسةعلاشكالمت عاسولترلولملليدالتلا تفعظد لاعأمل لدالا هدأل

 لا مددالاصملددعزلأاصةملددعلاأف ددادلا تىلل ددالذاالا اةددعلاأ لددو لتأاددوتلأل ةع،ددعلا ةددعلر ،دد دلألصدد ولتأكددللسددةتال
اب لإ ودعيفلاصسدتةالتلاف دادلروها،دعلعاديدعلةد  لمبغدز لابد ليفلمالد لابد ولت دةةعزلمدللاأتليدةيلتاإل هدعحملل

 د ل،ف د للأإلمتعسلاعهتيعالاميةو ولكعلبملالهذالاب لسالحلذتل  انول  ل،فالاميةدو لت، وملد لأليتعاملدعولتل
ل الاملتل  ل لةلرلاأل لاأذ،للأةسلأ ،ةألاأو فلتامة لاأكعيفلأليتعاملع.

هذالاأ ونلمللاأ واأ لاأللاص درلذ تدلابد لتردوهاقل لWilliam Reversت  لادت ل ت،لةعال ا،فاهول
الإلا دع لاميةدو لمدللاأ واأد لاأتشدو، ةعلاأدللاتدملل-يفل عد دلاهلاا-تتلاةفلاأ لة لت ظعلاأت و،الوة لأل ةع،عل

بددادلمددللو دددادل يددا ولكدددعلبمللةددعلا  فددال دددةودعزولتا  فددالع امةدددعلتاشددو،وولتا سددةالأدددإلع اسلتاأفةددأولمدددلل
ليالتلاأكشفلدللد ع اقلاأللصلنكللايتزاهلعلالو دلاصةملةعولت،وضي لاأشكالاأتع :

ل
ل
 

 
 
 

 
 
  :ال رونولوجي: الترتيب الزمنيقالب ال -ج

صدتيددععلدلددالاتدد ةالا  دد ا ل يددعلت ملددفلمااصددعزلهم ةددعزولأددذأ ل،ملدد لهددذالاأ عأدد لااتدد تالاألدديعوعلاع
، ددوالدلددالسدداعلا  دد ا لتاأددذدل،الددولدلةدد ل عأدد لاأتددةعيفول وادد للعلا  دد الاسددتص امعزوت لة ،ددمددللاأ واأدد لاأ

مددعلت دد للوةددتبليفلامل  مددعلمددعل دد  لتتصزللم ددذلاأص ا،ددعلأل ةع،ددعوللفلوةدد ت ملدداأ اةدد لاأددذدلتاااةصةددعل تدد لهمددلل
ولتاظداازل اد لمدللاألدمل لتنل،ورد ليفلا يصدع لاأتلةفز،واةدعلمدععدلمائةدعلامل هعلتهكذال الميالا  د ا لت وددعزل

مااصدددعل تددد لاأتتلتدددالاأدددزم لوددد نلاألدددةع علاأتيا،ا،دددعلهلدددذالاأ عأددد لاكدددونلت فدددالم ددد ليفلاألددديفولتتلاملدددهل
لا عصالابع علاأللاميللعدألاألو لاملائةعلأ .

 
 ما عة                       
 تننيصية 
 مأ ا تبل ية أم

  ريعة أممل ية مصفية

 م لر  تفصينية ورك  
  اموة ورتبة تصلم يلش ون
 ا  ا أهوية لألكثر أهوية

  تفصينية  كثر مللصر الح   أهوية م لر  
 ا كثر أهوية في النبرالذرم  مالنتا بلل امية 

 

 الصلـب 

 البخاتمة

 المقدمة

 .يةقالب اهلرم املعتج    التغقية اإلبباي ( 4الشو  يق  )
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دلددالهددذالاأدد يطلمددللاصسددت صتل هددذال،لددرلذاسولتهلددذال، ادد لل1973 لHornو نولت دد لتالددول هدد
ا مدالاأدذدلبملدالهدذالاأ عأد لسدةالاإلع اسولت دعاالزل نل،كدونلمدورزازلتتلمفلدالزول واد لت د دللدلة لمدعل،لدر و

 لم تدددد يعلاتمدددديللاسددددتةالصزلمددددورزازولتاات ددددعصزلأللددددل لاملتدددداتعلاشددددكالماادددد لهم ةددددعزل،ددددتيكألاصةملددددعلا دددد 
لاتفع ةلةعولم لممللومعالابع علاإلضعوةعلاململزهدلمل  معلتم لب ولتاأللحي علاطا ل  ألاملفة لم ةع.

تاملدد لتاددوانلاأددزملليفلاألغددعل فددادولم ةددعلاأددزمللاأ فتددرولتاأددزمللاأفلكددرولتاأددزمللاأصةوأددوررو..ولتأددذأ ل
لنكللاإل ع دلبا ل،كواعنلا ةعلاأزملليفلاألغعولاع:

لا عع علدلالحمو لاأزمل.لضصطلمو   -
ضدددصطلاملددد  لاأدددذدلاشدددغل لا عع دددعولتهدددذال،ددد عدل نل،كدددونلة ،ددد لاأوا ملدددعلمدددللهات،تددد ولا تىللهات،دددعل -

اأتتددعا ول ددتنلاكددونلسددعا علأ  اددعلهم ةددعلمددعلم  مددعليفلاددال ابدد  ولتتلص  ددعلتتلمزام ددعلهلددعولتاأفعاةددعل
 ت دددع لاأزمدددعنل دددصع عزلتتمدددسول–األغدددعل فدددالع ردددعلتممددداليفلاأتددد  ةولتاأتي ،ددد ولمدددلليدددالتلتسدددعئال

أتي ،دد لاملدد  لاأفع ددالادد لا ددعتلاأددزمللل-تاملددهلاململددعشلاأ يو،ددعلت ددات لامددالاأ اأددعلدلددالاأظاوةددع
املصتلفدددعولسدددوا لاأدددزمللاملارملدددرلاأدددذدل،ملددد لاأ  ادددعلاأزمعاةدددعلاأدددلل لد ددد هعل ددد ت لا ددد  ولتتلهمدددلل

 اأتلفظلاأذدلا الوة لهذالا   .

مدعل،ملةد لهدذالاأ عأد لإمكعاةدعلامدلةالاملتل درليفل دعتلاشدعا لا  د ا ولتةد لمدلللاعمل عاالو نلتااه
   دلاطا لدلالاأتلا ولتإاااهل ت لاإليصع دولإضعوعلإىللتنل د لاملتل درل د لصل،تتد لأتداعلا  د ا ل يدعل

اشدد للت ملددفولاددالحيتددع لأفكددادلدددللاصةملددعلا دد  ولكددعلبمللدد ل ددال عاددالأللدديوعلت دد قولعتنلم  مددعلالصةلددةع
اميةو لأتتدع لا  د  لاأدلل، صغدرلدلدالاطدا لتنل،دت لل دةع علسداعهعول يدعلبد لتنلصل،دتألاأ فدزلسدا،ملعزلاد ل
ا   ا لت  ع لاأكتعادعلأدتاليفلدد الاأفةدألتتلايدتالتلا  د ا لدلدالاملتل درولتمدلله دعل، دوتل وا،دز لاواد  لتنل

مدللاهلدااول،صد تليفلاأ يدعلددععدلمد لاادالاأاتا،دعولت،تدتيالل لعلاأتتعا لاأزم لاإليصع ،علاتصذلأ فتةعل كالزل ا،صعزل
 يفلاأتاعل عع علامل لتيا ل الاصلغليتعمةعليفلاأ عد د.

تيفلتيصددع لاأتلةفز،ددونلاأددللاتالدد لاسددتياا لاأشددملو لاعأفو ،ددعل دد ل،ل ددتلاطددا لأل اةدد لاأددزم لاأملكتددرول
لولدالمتدت صلرولت د ل،د دالذأد ل ادعبافليلفدعزلوةص تلمللا   لا عضاوللل،ملوعلبلفةعلاملعضرولأة تةرلامل 

 اأشعئ لاصستص االاظاازلأل   دلدلالاو ةالوكادلاب لوة .
تتياازل،ملت لهذالاأ عأ لمللت فالاأ واأ لإوععدلأتيفةدالاململلومدعاولاظداازل نلاسدتص االاأ اةد لاأدزم ل

ت ددالململاوددعلعصأددعلا  دد ا ولكددعل،ز،دد لليفلسدداعلا يصددع ل يددعلاددا ل صاددة لسددةتال لمددللاملشددعه ،للرةدد ازلد لةددعزل
 دد   ألدلددالاصسدد رعنول وادد لذأدد ل،تفددولمدد لمدد يالاأددذا ادلاأ صأةددعولتأملددالهددذالاأتفتددالهددولمدداعل فددالمددلل
اأت ددع رلاأددللت صتددفلاملددهلاأت ددع رلتنلا  ددغالسدد عزل،ظةدداتنله،ددععدلتدلدداليفلمتددتو لإع اسلتاددذ الاأ لددال

ل دد لتنلا  دد لديدداازلمددللا افددعتلنكدد ةألتنل،كواددوالت فددال فددع دليفلاأ عئيددعلدلددالتسددلورلاأ اةدد لاأددزم وليف
ل،تي علتوولاأشكالاأتع :وةألتاذ الاأ لالد  لد الاواوولا   ا لمللاع ةعلاأتتلتالاأزم ولتهول



  فنيات التحرير اإلذاعي و التلفزيوين              
 

 

28     

ل
ل
ل
ل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .القالب الورونولو ي   التغقية اإلببايية( 5الشو  يق  )  

  :الحواري المتسلسل قالبال -د
دلددالسدداعلت ددعئ لا دد  لددد لا  ددواتلامل تصتددعلتاإلسدد ععاالتاصستشددةععاالمااصددعلهددذالاأ عأدد لتددت  ل،

تتلد لتاةدعلالدعد ،عول ت لتاةتةعلا عهأةعزلمللاأتلا،يلا هألأأل التاةعلد لسلتعلهامةعلم لواعلمت  رعول
تتلتدالا دوا لتم ا ةتد ولتاعأتدع ل، دوالتت ةعاعزلاكونلا اةعلمتتعت،علوةتبلاااة لاطا ل ت ل ع،ت لابع دعلأ

هدددذالاأ عأددد لدلدددالاملزاتردددعلاددد لاملتدددتاةالالاأكصدددادلتاألدددغادولوفدددرلاملتدددتاةالالاأكصدددادلت دددواتلم تصتدددعلمدددلل
امللدد  وليفل دد لالصددالاملتددتاةالالاألددغادلرعادد لمددللرواادد لا دد ، لتاشددا  لأل يةددو لاملتل ددرولهلددذال

لاأشاحلامللصاولتتل عأ لا  ، لامل  وت.لل،الولاأصملهلدلالهذالاأ عأ لاسأل عأ 
ت ددد لاكدددونلاأتلددداحيعالامل تصتدددعلأشدددصالتا ددد ولوت ددد الهو،تددد ليفلم  مدددعلابددد لاأدددلل عأصدددعزلمدددعلادددتبل

توةد ل،دتألا د  لموضد لاأشصلدةعل دع صعلاأتلدا،يلتمكعبدعلتمو ملةدعلدد للالصةلةعولت  لاكونلأملد دلت دصعحملل
عاليفل اللا عأت لنفال تلالاأ وتولت ا  لتدصدع االاأدااطلولم لتروعلوع الا لاأتلاحي الالا،يلم  ا

تاأتت ةدد لدلةدد ولتمددعلابع ددعلوتوردد لو ددطلد دد لا ددعتتلاملوضددونل تدد لتاةتدد لالددعد ،عزلتتليفل ددعتلاتددعتدلتاةددعل
اص تصعسعاولتاغة لمد لا اةدعلاأت عهأةدعول يدعلهدرلا دعتليفل عأد لاهلداالامل لدورول يدعل،تمديلدد لهدذالاأ عأد ل

تومدالابع دعالاأدللنكدللتنل، تةدرل دعلهدرليع دعلاص تصدعسلتتلاإلسد ععلا  دليلأأليصدع لاأتدعي علامل عسددصعللتن
لأاصةملت ولتنكلل احل ةفةعلا ظةألاململلومعاليفلهذالاأ عأ لتوولاأشكالاأتع :

ل

  مل  أم كرلملميي تنني  مقدمة:   
  الما عةتق يا م أم لر  الح      بر     
 التي ح ثآل أمسش ون للحية ال ون     

 
 ما عة ربط لتق يا          

             ً  الوقائد  رونولوجيا 

        ما عة وفصنة ح ثآل أمسش                                                         
          
 ما عة وفصنة ح ثآل ثلليلش     تفصيل الوقائد          
       مرتبة حسب   الصلب
  ً  ما عة وفصنة ح ثآل ثللثل     وقوعها زمنيا             

 حرررررررررررر ثآل وفصررررررررررررنة ما عررررررررررررة                               
 ً  سحقل
 
 ا ح ا  م مملش تق يا ينر  خاتمة:    

 م لر  الح    و إوكللية أم للهلية    
   تق يا لتلريا م سلتا كلتيية لول ح      
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ل
ل
ل

ل
ل
 
 
 
 
 
 
 

ل

اهلاالاملتد   ول)امل لدورلتتلتا ع لدلالمعلممال،مل لهذالاأ عأ لمللاأ واأ لاألل لااو،اهعلملل عأ ل
اململت ت(لاأذدل،شص لا عئد لاململيدع دلاملتدتاةالالاملت  ردعلدلدال دكالاهلدااولتهدولمدعل دصة ل حميدوعلتعهدأ ل داال
 س ع دلأزتسدا ولمد لودع يفلاملاتادعلتدد الاأتيتد لاد  رعالاهلداالاملتد   لاأدللا ا هدعلاصةملدعلاأو دعئ لت د هعولكدعل

أ عئيددعلدلددالاأتلدداحيعاولاأددذدل، دد اليفل ددالو ددادلا تصددعسلحمدد علاشددكالمتدد   لبمللدد لا  ددليلأكتعاددعلا يصددع لا
ا اةدددعل دددملوعازلتتلادددزتصزولت،شدددا  ليفلاملتدددتاةالاأدددذدل،لةددد لاشدددكال،دددزات لاددد لاص تصدددعسلت دددا  ول ةددد ل،صددد تل
اعأتلدددا،يلاملةدددألوع  دددالتاةدددعولتتلاأملكدددسولأةتيدددذل دددال عأددد ليلدددعئالاأ عأددد لاملتدددتي لم ددد ولوةكدددونلاهلددداال

لورلاملت   لاالليع عولدكسلاهلاالاأملععدلاملت   ولم لإمكعاةعلالصدةالحمدو لاأتلدا،يليفلاسدتةالتلابد وللامل 
ل يعلنكللتنلاتتعت لتاةعلاأ  رعالوتتيوتلملتتاةالالمتتعت،علا اةعول يعل،تميلمللمعل،لر:

ل
ل
ل
ل
ل

 اهلرم املعتج  املتجي ( قالب 8( قالب اهلرم املقلوب املتجي               الشو  )7الشو  )  

 المقدمة

 الصلب

 الخاتمة

  أها تصري  في الح   يق ا وحمر النبر           
 موم   صلح  التصري  ولا                   

 
 ية و  بقية تفصيا ا هو                         تصري  الما عة الثللية ون حي                             

 وم   الوصرح                            
 تلخيإل التصري                                  

 تصري  الما عة الثللثة ون حي                              
 ا هوية و  بقية تفصيا                         

 وم   الوصرح                            
 تلخيإل التصري                                

 التصري  الالحق ون حي                              
 ا هوية و  بقية تفصيا                         

 وم   الوصرح                           
 تلخيإل التصري                                

 
 اآلمنر التصلري  أم اج لل                      

 و  الومي   أم الوننصة لنح                          
 طبيعة وم   صلح  التصري                        

    
 

 أها التصريحلآل أم لبرم  إيراء الوقلبنة مونصية الوتح   وق وة تننيصية
 اس تبل  ا كثر أهوية

 رح اس تبل  متف يره أم التعنيق منيا و
 اس تبل  الذ  ينيا أهوية
 ورح اس تبل  متف ير 

 ا تبل  أ ا                              

 وق وة النبر 
 اس تبل  ا ما

 ورح اس تبل  متف يره 
 اس تبل  الثللي

 ورح اس تبل  متف يره أم التعنيق منيا
 عنيق منيهلنلتوة  بر  التصريحلآل أم الت

 .قالب احلواي  املت ل     التغقية اإلببايية( 6الشو  يق  )
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 ً  القوالب المستمدة من قالب الهرم المقلوب:: ثانيا

ااال فلاأ واأ لاألل عتأدفلاادو،الاهلداالامل لدورلمدللتاةدعلهدذالاأ عأد ولتتردورلدد الاأتصلدرلد د ل
مللدالبد لوعص عمعالا عأةعلأ عأ لاهلاالامل لدورلاعأ لدو ولتاملد الاأ د  دلدلدال دع ادلاألبعئةعزلتضات دلااو،اقو

تنلصلا تددرلتنلرددالع اسددعالسددصملة ةعالاأ ددانلامل لدداال املددفلاتددت التسددلورلاأت ظددةألاهلامددرلافملعأةددعليفل عالةددعل
ال ددرلاطتددو ألتإذال ددعنلملددعلمددلل لددالدددلل عأدد لاهلدداالامل لددورلمددلل عد ادد ولودد بألبدد لتنلصل، تددوالإنلإادد انل

هدددولمدددعلدددد لد ددد ل اةدددالتادددع،لو  لا وهليدددعلصلنكدددللسدددةيفواةعل،تالددد لاأتملدددا لاأكعمدددالدلدددالمصالاصت  تددد اولتل
لجتعهال عأ لاهلاالامل لورلمللترالمتت صالاملة ع.ل

تأ  لا تالتتىللحمعتصالهذالاأتاو،المللاأ ظالإىللاب لاااال عزلمللادتصدع قل
هامددعزلم لواددعزلدلددالتادد ل اددع لأ  ددالاأصمددعئ ولاددزتعل عاا ددعلا تىللاددعأو وعلأتكتدد ل ددودل

عل يودددعلمددللاأملااددعالاأددللةيددالاململلومددعاولكددعلبملددالهددذالاأ عأدد لت فددالسدداهعولالةةدد
امتةددعهازلاددعأاتااطلتاإل ددع االاأمددي ةعلاأ ايلةددعولتدلددالهددذالنكددللألييددا لمددلليددالتل
اأ عأدد ل  ادددع لاأصمدددعئ  لإرددداا لم دددعت االدددد دلعايدددالابدددطلتيع رددد ولا اددد اتلدة دددعال

اةدددعلألصلدددفولت، ددد التيدددا لتومدددالاأملاادددعالاملصتلفدددعولوةددد و لاطدددا لالددد عع،ولت دددالت
إ دددداا عزلتت فددددالادددداتهازلإىللا مددددعاولتمددددللتادددداهلاأ واأدددد لاأ عنددددعلدددددللااددددو،ال عأدددد لاهلدددداال

لامل لور:

 "Hourglass Structure" :الساعة الزجاجية الرملية قالب -أ
يتلدد لأةتهددولمتددتو المددللاملددز لادد ل عأدد لاهلدداالامل لددورلتت دد ل ددعأتلاهلدداالاململتدد تلتتلاأكاتاوأددوررول

اأ د  دلدلدالاأتكةدفلمد لاأ لدالاإليصع ،دعلاأدللةتدع لألتداعلاأ للدرولتابلفةدعلاململلومعاةدعولتاأ اةد لاأددزم ول
،تفددولمدد لاهلدداالإذل،تكددونلمددلل ددعأص لمتملع تدد لا تتلم لددورلتا يددالمملتدد تولكددعلبمللدد ل عأدد لمددزعت ولتهلددذال

سداعلاتدعاملرلمدز لتتلا ةدعلابد ولأك د لرتلدفلد د للولللحيتدودلدلداامل لورليفلا   لتااهلممللومعلضيللامل  مدع
ولملل ة لا   لت عئ لضيللاأتاعلاأ للرلتتليلفةدعل عوةدعلمااصدعل تد لتاةتةدعلالدعد ،عزلتتلت ودةدعلهم ةدعزل

تاعأتددع لودد نلهددذالابدد ل،صدد تلا ا،ددعلسددعي عولللنمددرليفلاتددعا لهمدد لتتلت ددعئ لمااصددعلتوددولاهلدداالاململتدد ولتنكددللتنل
ل،علاشكالساعدلإلضفع لاأمل لالاأ  امرلدلالاب ولأة تةرلاتمللةولتتلاتة علألي  .اكونلماتل

ت،فةددد لهدددذالاأ عأددد ليفلتيصدددع لاطدددع ألتامددداائألتاأكدددو ا لتاص تفدددعصالتاأتدددادلاأذااةدددعلألشصلدددةعال
اهلعمددعولمبددعل،تمدديللمددللت دد ا لع امةددعلم تددع علألتتلتددالاأددزم ول يددعلتادد ل،تمدديلليلفةددعالدددللا دد  ولمدد ل
دا لتهألترةعالاأ ظالوة ولتأتفععدلاإلس ععليفل النلعل،تدتاة لاطدا لاسدتص االإسد ععل دعمال صدالاأ تدأل

ولتمدللتادزهلمتدعتءلهدذالاأ لد لإددععدلاملدهلاململلومدعاليفلامدز لاأتتعاملرولمفا:ل ذ االاأشااعلهذالاأت ا،ا.. 
لولت،مل لدللمبعل،لر:للكوسلا سعسراأتتعاملرولكعلبملل ل،تال لمتع علتتلهم عزلت  لمللي لاهلاالاململ

 المقدمة 

 الصلطب

 
 تلخيصية مقدمة أو الخبر في واقعة أهم          

                 م لر  فقر   اموة تتضون                   
  ورتبةذاآل صنة                       
 أهويتهل ح                         

 تلل ليلش                                   
 

 جملة   ربط                                 
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 قالب ال اعة الز ا ية الرملية   التغقية اإلببايية( 9الشو  يق  )            

 

 ":The Diamond Structure" قالب الماسة أو الجوهرة -ب

لدددال،ملدد لهددذالاأ عأدد لمدددللاأ واأدد لاملاددو دلدددلل دددعأتلاهلدداالامل لددورلتاململتدد تولت ددد ل ددعنلاسددتص ام لد
اادددعيفلتاسددد لاملددد لتنل دددعنلحمددد تعلاصاتشدددع لافمدددال ددديةفعل تتتلسددد ،ف لاأدددلله ددداال عأددد لاهلددداالامل لدددورل

ل رل .
ت،تليلملليالتل كالهذالاأ عأ لتا ل،تتأفلمدللهدام لمتملدع ص لتتهلدعلاهلداالامل لدورولتمدللللاهلداال

ولتهلذال،تيت ل عأ ل املعسدع لمب  مدعل-لوردكسلاأتعدعلاأاملةعلاألل،تصولوةةعلاهلاالاململت تلاهلاالامل -اململت تل
مليددعلتتلاددعع دلتمةيددعولت عأصددعزلمددعلاكددونلسدداع،عل كعئةددعلا ددوعلإىللاأف ددادلاموها،ددعليفلابدد ولتاأددللادد هلد دد هعل
اأ  اددعلا سعسددةعليفلاملوضددونول،لةةددعلاأف ددادلاملةيددعلاأددلل،الددولدلةةددعل و ددادلا اةددعلتتلو ددادلاأ صأددع ولتهددرلاأددلل

اموها،ددعليفلسددةع ةعولتهعاددعنلاأف ااددعنلادد ت اعلا ع،ددعنلإىللاهلدداالاأت لةدد دلامل لددورول ةدد لاملددا للامدد لاأف دداد
لاأو عئ لتابلفةعالذاالاأللعلمااصعل ت لتاةتةعلا عهأةعزولمللا  فالأأل التاةع.

لتنكددللاإلوددععدلمددللهددذالاأ عأدد ليفلا يصددع لاأددللدددععدلمددعلاتمدديللاددواع لي ،ددعولتمددال ددعنلاأددزمللتت
تهدول،تالد ل تدعرلتيصدع لنتدعهتنلاتسددعأةصةألل-أدذأ لااتشداليفلا دالالا ت تاةدعلا سدصودةع-املتدع علمتع دعزول

املشددو عولتاتددملعلإاالدةددأولت دد  ا ألدلددالاسددتص االاأ ددواع ولتتلمددعل،دد دالمبلدديلا يصددع ليفلاتددةةل ددةع تةأول
ا د  ولتددا لاأتفلدةالاولتاأل دو لإىلليع علتنلامعا لاملةألوة لابات لددللاأت لةد دلاملدتأو ليفلاغاةدعل

األددفلتاأدد ت انلادد تنلاكدداا لتتلإهدددع لتملدداوليفل  لددعل ددة علمدد لاميةددو لاأددذدلبدد لافتدد ليفلممليملددعلا دد  ول
ت وصزلإىللاموهاليفلنلت لا يدادولتاطدا ل داليفلايتةدع لاااال تد لا تىلولتأك د لملدزالادذ الاأتفع دةالاملةيدعل

لعاةعلا سلورولتنكللاوضةيلا ع لهذالاأ عأ لتوولاأشكالاأتع :للللاشكال،ت عس لم لااتة
ل
ل

 المقدمة

 بالصل

 الوق وة 
 وها لعلصر

  ر   بوكا ملل ر                
 الفقرة الجوهرية 

 ا  ل ية النبر لقطة مل هل تبر                                                                                                    
 أو فقرة الداللة فقرة ا همية

 تض  الفقر  اليمهرية في  يل هل         
 متقم  لصن  م لر  الهرا الوقنم         

 
 بقية الم لر  مالتفلصيا مالننفيلآل ورتبة 
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   التغقية اإلبباييةايوهر  قالب ( 10الشو  يق  )                    

 The Series Pyramidsقالطططب ا هطططرام المتعاقبطططة أو المتسلسطططلة  -ج

Structure: 
صات دددععاالاملورةدددعلأ عأددد لاهلددداالامل لدددورلاأدددذدل،تيع دددالمددد لردددع لهدددذالاأ عأددد لألدددتصلالمدددللتاددداهلا

ا يصع لاأصتةاعلذاالاأمل لدالاأوا د ولأةتيع دالمد لا يصدع لاململ د دلمتملد عدلاأمل ع داولكدعلرملدال دكل لم أدفل
ملل يودعلمللا هااالامل لوادعولحبةد لاتيدذل دالتا ملدعلت د لهدذقلا هدااالاملتملع صدعلتاملتتلتدلعلتاملتيوضدملعلودويفل

لياولتد علاأو عئ لهولاط علاأ ةعئرلأمل علا هااالتاوتلاب .هاالم
إنلاصةملددعلاأ عأددد لا ددع لاتدددييلأدد لات دددعتتلاأ لدددالاإليصع ،ددعلمتملددد عدلامواادد لتتلاأمل ع دددالتاأو دددعئ ل
سوا لاملتتعت،علتتل تلفعلا اةعول ع يصع لاأاو،لعولتتيصدع لاملد  ااالاألديفةعولت دعأسلاصرتيعددعالاأائعسدةعل

ا كومةعولتتلاأ يألاأائعسةعولتتلاموول يدعلنكدللاسدتص ام ليفلا يصدع لذاالاأوا ملدعلاأوا د دلأكدللمتملد عدللتت
امواا ول ة لةتالاأوا ملعلا سعسةعلاهلاالا تتولوةيعلاتصملةعلاأ  عتلاملتفادعلد ةعلم ديعلاعأو دعئ لتابلفةدعال

مددعليفل ددعتلاملدد علت ددعئ لابدد لتاتددعتدلتاةتةددعلودد نلذأدد ليفلا ةددعلا هددااالاملتملع صددعولمدد ل للةددعل يددالاأددااطلولت
سةفا لم  معلالصةلةعل يالسلتلعلتهااالاأ عأ ولكعلحي ولافملةالملص تلاهلاالاململكدوسولتدد الاإليدالتلاد ول
ا مددالاأددذدلبملددالا ةددعلسلتددلعلا هددااال ددا عزلألي  مددعولت،ددتألذأدد لددد لا تددةألاأو ددعئ ل رددزا لافلددةلةعلذاال

لتامل لا   ل الم ةعلاعيتلع ليفلامل  معلاأتلصةلةعلبادلا   لاأتفلةالالاملتع علأكالرز .لتاةعليع عو
اعمل عاددال،ل ددتلاطددا ليفل ددعتلايددتال لتاةددعلاأو ددعئ لاأددللاكددونلابدد لاملا دد لإىللاصاتملددععلدددللامل  مددعل

علا د  لمدورزلاأوا ملدعلاأائةتدةعولاأتلصةلةعولأةتتص الا صزلم ةعلمعل، دالاعمل  مدعلمتملد عدلاموااد ول،دتأليالهلد
للاتصملةدددعليفلاألدددل لاأو دددعئ لامل ديدددعلأكدددالو دددادلمدددللاأف دددااالمتتلتدددلعل تددد لتاةتةدددعولمددد لمااددددعدلاصات دددعتل
 يددال اددطلادد هللدلددال دد  دلاطددا لسددص ليدد قلددد لرتددو لحمكيددعلاأتوا ددالتاصةملددعلاصات ددعصاول ددرلصل،كددونل

عولت يدعليفلاهلداالامل لدورلنكدللاصسدتغ ع لددلليع دعلابد لإصلإذالاالد لاب ل يودعلو ااالمت ع ادل الم ااا

 الرئيسة المتعددة المقدمة

 الثانية الواقعة مقدمة
 الما عة   الخبر مقدمة
 متفلصينهل  1 

 مقدمة تلخيصية لوقائد
 ربط   النبر                        جملة 

 تفاصيل الواقعة الثانية

 
                

 قدمة الواقعةم                      
 الرري ية                                      

 ربط   
 مقدمة مقدمة
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ا مدداولتديومددعزل،ملدد لهددذالاأ عأدد لت فددالاسددتص امعزليفلاألدديفلد دد ليفلاأوسددعئالاملتدديودعلتتلاملائةددعل وادد لمددلل
لاةصةع:اأ واأ لاململ  دولتاوضيلا  كعتلاأتعأةعلا عئ لاملتمل عل ت لد علاأمل ع اولتم  ل ةيتةعلتتاةعلاال

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 ولأتد   لو اااد ل د  رعالاأتدلأولتنكدللتنلاتيدوتلاأد  رعالمدللتهدااالPerron Structure، دولاأصملهلهذالاأشكال  عأد لاأتدلأل ل)*(ل
ل عمعز.م لواعلإىللع رعالدعع،عل متتاةالا ل ة يعلصل،كونلا مالمتملل عزلات   لا اةعلاألل ةزلا هااالامل لواعولأةلصيل   رعالاأتلأل

 :اإلبريق أو دورق الشربقالب  -ج
هدددولت ددد لاأ واأددد لاملتفاددددعلددددللاادددو،ال عأددد لاهلددداالامل لدددورولادددالهدددولاأمليدددوعلاأف دددادلألةددداالامل لدددورول
تاعأتع ل، والدلالا   لروهالاأو دعئ لتتهدألممدعمة ةعليفلم  مدعلابد ولأكدللعتنلاتدع لا ةدعلاأف دااال تد ل

 ا لاأفعشلأت   لا   ا لتوولاأ عأ لاأتداعدلاأ للدرلتتلاأتتد ةلرلتتلتاةتةعأل ة ل،تيوتلم لا ا،علامل
اأزم ولاشكال،تيذلا سلورلاأ ائادليفلتروع  صع د لا لاأتتدعا لاأتداعدلمدعلاد لاأص ا،دعلتاأ ةع،دعولتهدذالمدعل

 انلاألددددذانل،ملت دددد لبمللدددد ل،تيددددذل ددددكالعت يفلتتل ااوددددعلاصيتصددددع ولتتلهرعرددددعلاأ صةددددذل يددددعل،دددد دوقل اةددددالتاددددع،و 
اعسددتمليعأ لاأ دد  ليفلاألدديعوعلاإليصع ،ددعلم ددذلترةددعتلددد دولمدد لحم تع،ددعلاسددتص ام ولتأكددللاآلنلاملددععلاتدديةت ل

ل ذالاأشكا.
ت،فةدد لهددذالاأ عأدد ليفلا يصددع لاأتددعي عل ددالاصدتةعع،ددعول تيصددع لا ددواع لتامدداائألتاأكددو ا ولت ددال

اأوأدددو لدددد لتاةتةدددعلسددداعلا ةدددعلافع دددةلةعلاشدددكاللاصا الادددعاولت اهدددعلمدددللا  ددد ا لاملفدددادلاأدددللاتدددتلزالاملددد 
مشدددويفولت ددد ل دددعنلاسدددتص ام لمددد ل ددديةفعل تال تدددعلرو ادددعت ولاأدددلل تالوةددد لتسدددةلعلأتيو،دددالاأو دددعئ لاملتكتلدددعل
  دد ا ل ددغادولأددذأ ل،ددا ل دصدد لاأتددتع لرددواع لتنلسدداعلافع ددةال عأدد لاأدد ت يفلأكددرل،لددةيل عأدد لوا،دد لمدد ل

 ولتم ددد  دلأغو،دددعلدعأةدددعولتيةدددعتلتملكدددعلWeavingولعلاتدددةلع ةدددواملدددهلاأ لدددالاإليصع ،دددعلةتدددع ل أمليلةددد
 ددديفةعلجتيددد ل دددتعا ليفلاتدددةةلمت دددعاسلاا،دددفوليع دددعلمددد لا يصدددع لاأ عئيدددعلدلدددالاأتشدددو،ولتاإل دددع دلتاأتددداعل

لاأ للرلملواضةملةعولتنكللاأتملصالدللهذالاأ عأ لتوولاأشكالاأتع :
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 راب( قالب اإلبريل أو لويي الش15الشو  يق  )
  :تقنية القوائمقالب  -د

متددتو المددلللو USA Today دديةفعل تما،كددعلاأةددواول،ملدد لهددذالاأ عأدد لاأددذدل ددعنلمددلليددالتل
املااصدعلاأدللاتمديلل يوددعلمدللاأمل ع دالبد لات ةد هعولتلولت،تدتص الأتغاةدعلاأو دعئ لت،معزل عأ لاهلاالاأت لة دل

تادد دالهددذقلاأ عئيددعل دلصددعلاململلومددعالعايددالهنولأتتددلةطلاأمددو لدلةةددعلاشددكالمتددوامتتددعت،علاأ ةيددعليفل عئيددعل
ت عأصدعزلمددعلامدألم  متدد لالصدةالألصدد لممللومدعالابد  ولوةددول،فةد لد دد لاداحل يودددعل  دعئولاشدكال تلدداول

تتلاسدددتةالتل  ددفع  ل،تصملددد لو دددادلروها،ددعلعاديدددعلأالسدددتةالتلاتمددديللمدد لاأ  ةدددزلدلدددالاأوا ملددعلا  فدددالتاةدددعول
ولتمددعلابع ددعلوتيتددودلضدديلل عئيددعاأددوا عدلةيددعل،مددألاألددل لافع ددةالاأو ددعئ لوالددوحمللتتل  ددعئولتتل لةةيددعول

اوس ل،لصال المعلت عليفل عئيعل ل لاب لمللا عتلهعمعولتددععدلمدعل،تمديللابد لاأدذدلحيتدودلت فدالمدلل
 ل عئيددعلت فددالمددللم  مددعولمدد لاطعوظددعلدلددالولددال ددالا دد لمددللا ددوعلاأ عئيددعلاف ددادلمتددت لعولتحمعتأددعلاملتددعتادلادد

اأف ددااال يددالمتتددعت،علاأاددوتلملتددعتادلاأفملعأةددعولتصل،ملتدد لذأدد ل ددااعزل،لددزالاطددا ليفل ددعتلددد الاتددعتدلحمتددو لل
ل الا  لتتل التاةت .

إنلتروعلا عتلتسعسةعلتتل اهعلمللاأ وائأل،تةألاع فعيلدلالااتدةعاةعلمد لابد ولدلدالتنلصلاز،د ل
تسطلاب ولتت فالمللذأ لا لةاليفليع ت ولم لضات دلتضد ل دالاأ عئيعلدللمخسلا عتل ئةتةعليفلا ا،علتتل

ا  ليفلو ادلمتت لعولم ل ا،عل ع ال ةع علاأص وعولتنكللاستمليعتلاأ دوائألاادا، ت :لتمدعلالد ةفل يوددعلمدلل
اإل لدع االتتلت،دعلممللومدعالمااكدعلتيدا لضديلل عئيدعلعلاكدللموردوعدلت دالزولتتلإادااهلاأ  دعتلا سعسددةعليفل

)لل لBullet(ل)لل(ل)لل(لتتلمعل، دالا  اعل د  ل ـولتدععدلمعلاكونلاأ وائألمتصو علاتدلتسةلعل اةاةع)اب 
ل(.

تاظدداازلإلمكعاةددعلاإلوددععدلمددللهددذالاأ عأدد ليفلتيصددع لاصرتيعدددعالا كومةددعلتااا ةددعلتإراا ا ددعلتاتددعئةل
 دد ا لاملتشددعاكعلا سددصعرلاعأ تددعئةلت ددالاأ  اسددعالتادداامةلا  ددصعحمللتا ددوعلاأ دد تاالتامللت ةددعالا عاةددعلتا 

امل ددددعاالاولتمددددعلت فاهددددعليفلدلددددالااف ددددع لاململلومددددعال،ملدددد لمددددللاأ واأدددد ل فددددادلاصسددددتص االمدددد لمالدددد لا أفةددددعل

 تفلصيا النبر 
 بوكا  ر    صصي 

 وتتللي ون الب اية لنلهلية و         
 ميم  رمابط وحبمكة بعللية          

 بين مللصرهل                   

 الخبر مقدمة

مت  الخبر 
 وخاتمتت

 النبر   وق وة  
 تمض   
   أهوية       
   الومضم       
 ميمهره     

 كللهرا      
 الوقنم      

 
 تلخيإل للخبر بالتر يز على الواقعة ا هم         

 بقية الم لر  التفصينية                 
 : لروة ورتبة ضون                    

 
 

   .... 
   .... 

 :1مقدمة

 صلب:   
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ام ،دد دولوةددول،تددييلات دد  لاملدد اعاالمملة ددعل،تددتلزالتضددملةعليفل عئيددعولاتددتأفلمددللا ددوعل ددالمتددعحلداضددةعليفل
لاصستةالت.

 
 

 
 
 
 
 

 

 قالب تقنية القوا     التغقية اإلببايية( 16الشو  يق  )

 ":  The Round-Up Story: "القالب التجميعي  -هط
،واردد لاطددا تنليفلت ةددعنل فددادلتاوادددعزلمددللا يصددع لالددمل لايتلددع هعولتهددرلا  ددكعتلاأددللاددتبل عأصددعزل

علمتتدعت،علإىلل د لمدعوللدلال كل لاأ لالاإليصع ،علاأت يةملةدعولاأدللا تةدرلاتفع دةالدد دولذاال ةيدعلإيصع ،د
 ددددعأللادددداعل تيملددددعليفلدوامةدددد لا يصددددع ولتتليفلاع ددددعلا يصددددع لاأتلةفز،واةددددعلا يملددددعلدلددددال ددددكال ددددفيعلتيصددددع ل

لاأكو ا .ل
تاعملعلتا لمللاألمل ل ذ لاملهلهذقلاأتفع ةالاألل  ل الرةعلمدعلتتلوةدعلمشدع  عليفلابد ولتتل

 عادالذ ددالمدعلددد اهعولود نلاإلا ددع لدلدالاأتددواهنلوةةددعلاشديالرعادد لميدالمددللروااد لا دد  ليفلمكدعنلميدداولم
، تمددرلاشدداهعلتتلافةددعلنةملددعزلمددلليددالتلاأوأددو لإىللعايددالاأ لددعلا يملددعولتاإل ددع دلإىلل ددالم ةددعلمددادلتا دد دول
تهلذال،ملا ل هعت لاب لاأت يةملرلاعأ لدعلاب ،دعلاأدللجتيد لد ع دال تلفدعل د  ل،تدتيولاأتغاةدعلاإليصع ،دعولل

 لاأتددةع ااولكددعلبملل ددعلاالددولدلددالهددذالاأ ددون:لروأددعلإيصع ،ددعول وبددعل ددةغعل دد  لميدد لددد دل ي يددال ددواع
موضددودعاليفليدد لتا دد ولوةددرلامددألاأتفع ددةالذاالاأاصةملددعلاملتشددع عولت،مدديةعلم  مددعلالصةلددةعلتتلسدداع،عل

لتا  دولتت ةعاعزلاتتغ لاأليفلدللهذقلامل  معلأت يملةعلةفلد وانلتا  ولتوولمعل،لر:
 

 

 

 

الصةلةعلتتل فعوعلتتلساع،عللم  مع
ل يال  عئولاب 

 جملة ربط للتفاصيل المجمعة        

 تفلصيا الومضم         
 ا ماأم الح   

 تفلصيا الومضم 
 لثللياأم الح   

 تفلصيا الومضم 
 لثلل اأم الح   

 تفلصيا الومضم 

 مقدمة الخبر

 الخبر مت    
 تفاصيلت وبقية
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 ( القالب التجميعي   التغقية اإلببايية.17الشو  يق  )

 ":Coming Events Format"قالب ا حدا  المتوقعة  -و

او لهذالاأ عأ لدلل عأ لاهلداالامل لدورول ع دةعزلمد لاملدهلاأتغاةدعالاملدورزدلاملكدا دلا د ت ولت دص ل
اصعل ت لتاةتةعولتاأدللا دوعلإىللاملد ولاطد علاملتو ملعلاأتفع ةاأل ة ل،ص تلمب  معلالصةلةعل ااهلاأمل ع المال

افع ددةل ولتاأددللادداعلتو ددعزلأملصددع دل،تددةالدلددالاطددا ل فظةددعولمكواددعلمددلل ددات لنلددعل تت ددفلاملتددَتَصاَ له ددع :ل
 Stop Digging Hereتاعأتدع لو اد لاسدت ععازلإىلل دةغعل  دف لود نلهدذالاأ عأد لحيتدو ل دالافع دةال ول

ا لإصلتض لممللومعا لتافع دةل ليفلاملكدعنلامل عسد ول تد لاملصادطلاأدذدل،شدالملدعلهكذالتيصع ولتمعلدلالاط
ل،لر:ل

 

 

 

 

 

 

تاظدداازلأاصةملددعلاملوضددودعالاملتملدد عدلاأددللنكددللهلددذالاأ عأدد لتنل،ملعمةددعلمفددا:ل اطعضددااالتاصرتيعدددعال
ةع لوددددد نلاغةدددددالالددددد لاملوا ددددد لتاأددددد امةلتا  ددددد ا لامل  دددددعولتاملااسدددددةألتا فدددددالالتا  عع،ددددد لتاملصع ،دددددعالاأا،عضددددد

تمتيةع عل عالعلأل  عشولإذلاص الهدذقلاأمل ع دال يدعلهدرليفلا  عع،د لتاطعضداااول ةد ل،دذ الاسدألاملتيد  ل
تتلاطعضالتهو،ت ولتد وانل  ،ف لتتلموضود ولللاميةو لتاملكعنلتاأةوالتاأتدعدعولاعمل عادال،دتألاأتت ةد ليفل فدال

ادلاأزمعنلتاملكعنولت فالمللاأتت ة لدلالهدذالاأ اةد لأليوضدودعاولواصةملدعلمللاملوضودعالا يا لدلالد ل
املوضدددونلهدددرلاأدددللةددد علاأمل ع دددالاأوارددد لاتدددلةطلاأمدددو لدلةةدددعول يدددعلةددد علمأةدددعلاتلتدددلةعولأكدددللديومدددعزل،دددا ل

 ةددعل ردو  لهددعت لتادد لصلادد لمددللإ ددملع لاملتل ددرلاةددوالا د  لتسددعدت ولويكعادد ولتاصةملددعلاميةددو لاأددذدلحيمدداقولتا
اململلومددعالا سعسددةعلا يددا ولويددفالزلالددصيلهددذقلاأتغاةددعليفلاملصع ،ددعالاأا،عضددةعلا دد التتصزلاسددألاأصاوأددعلتمددلللل

لاسألاأفا،  لويكعنلامللمل لتا  لتهمللاملصع ادوللل،تبلافلةالاب .
تفع دةالا تسد ولت يعلنتعهلهذالاأ عأ لم لا يصع لاأ لادولو ا لنكللاإلوععدلم  لم لا يصدع لذاالاأ

 ةدد ل،تددتفةهلاطددا ليفلذ ددالاأتفع ددةالأكددللضدديللاأتتلتددالاأددوا عليفلهددذالاأ عأدد ول يددعلنكددللأدد لابددات لمددلل

  Speaker :S  يرمز إلى المتحد  أو صاند الحد 

   Topic :T  يرمز إلى موضوع أو جوهر الحد 
  Organization :O الحد  منظمة أو المؤسسة يرمز إلى 

  Place :P م ا  وقوع أو استضافة الحد  إلى يرمز 

  Hour :H   يرمز إلى ساعة وقوع أو بدأ الحد 
  Day :D الحطد  تاريخ أو يرمز إلى يطوم 

لم  معلالصةلةعل ااهلاأمل ع اللل
لمااصعل ت لتاةت للللللللل

 أل يوتليفلامل لللللللللل

 وتن النبر 
 تق ا فيا   
  التفلصيا   
 ح   ورتبة   
    Stopصي ة    
 و  إوكللية   
 مفقلش  التع يا 
 النبر طبيعةل
 مومضمما 

 مقدمة الخبر

 صلب
 الخبر

 ( قالب ادرتجاو املتوقعة   التغقية اإلببايية18الشو  يق  )
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ا ةددعل عأدد لاهلدداالامل لددورلاملتددتي لم دد ولوتكددونلم  متدد لمددورزدلتاتددةاعول يددعلنكددللتنلااادد لاأتفع ددةال تدد ل
املتو ملدددعلا ورددددعالتافا،ملدددعالةدددعتتلابدددات لاددد لمدددللاأتتلتدددالامل ا دددرولهلدددذال،ملددد لهلدددذالاأ عأددد لابدددعحمللاع يصدددع ل

اأ ياةعلتاأااعاعولتاأتالد لاعألغعلمذرلاصهتيعالتا   لاب ليفل لعلر ، دولو ذالاواواالممللومدعال فدادلو اد ل
لا مكعنلاطا لاترةلةعلإىللاأف ااالاأتعأةع.

 

ً ثالث  القوالب المستمدة من أساليب الاناء السرد : ا

 يصدددع لهدددرلسددداعلمتيعسددد لألملععوت دددعنلاأتددداعليفلا يصدددع لديومدددعزلتيفلت صدددع لاأتلةفز،دددونلاعملدددعل عادددفلا
يلو ددعزلديلةددعلاسدددتاااع،عولتاملاددرل ع،دددعلمملة ددعلأف عودددعلا تيدد ولتأف عودددعلاآليددا،لولوددد نلذأدد ل،فدددتيل ددعصزلأملوملدددعل

ونل تديوالاأتداعلإىللتادوانلتإذال دعنلاأصدع فالوحمللا يصع لملليالتلاململعشلتاأتفتااالاملتوأ دلأ  لاميةدو ول
ددد دلمفددا:لاأتدداعلاأ للددرول عأاتا،ددعالا عاةددعولتاأتدداعل ددالاأ للددرولمفددالاأتددع ،اولو ا ددعلاتددتاة لتنلامددةفل
إأددةةألاودددعزلر ،دد ازلواضددت لاألددةع عالاململع ددادولتاصاف ددع لاأكددوشلأ  ددعنلاململلومددعاألتصلتهددولاأتدداعلاإليصددع دول

ولدددععلصل،  ادد لم دد لاأ دداولدددععلمتددتيالمددللاأتدداعلتا كددرولأ  رددعلودد يللاملددة لتسددطلدددععل لدد قلا كع،ددعا
 لتنل،ملتد لإنلمدعلتاشدتلاإلاتدعاةعلهدولاأتداعولوعأتداعلهدولاد لاألدوالG. Bashlarعوملفل  عسدتونلاع دال ول

لتاألو دلاواساعلاألغعولتةو،الذأ لإىللإ عهلساعد.
كتددددددعرلاملواضددددددة لاإليصع ،دددددددعلت  ددددددألتنلا سددددددلورلاأتدددددداعدلأددددددةسلر ،دددددد ازلدلددددددالمةدددددد انلا يصددددددع ولول

 Featureلاستص موقل  نعزولإصلتنلاطا ،للة تالوكادلا تةألتسعأة لاأكتعاعولأةشيالاهلداالامل لدورلا يصدع ل 
امددععدولاة يددعل،تددتص الا كددرلاأتدداعدلمدد لاملواضددة لابفةفددعولوعسددتص االا سددلورلامل عسدد ولاغددهلاأ ظددالدددللل

فددالاشددو، عزلت،تدداازلدلددالاملتل ددرلهددولاأفةلدداولتاأددذدلتالددولدلةدد لمدد لا ا،ددعل وادد لسدداعلتتلسددواقلمبددعلبملددالاأ لددعلت 
لاأتصملة ةعالمللاأ انلاملعضرل تسلورلاأليعوعلام ، د .

ت فدادلهددرلاأ واأدد لاأددللاملتيدد لدلددالأغددعلاأتدداعولتاتالدد ل تددعرل،تددتاةملونلاإلمتددعسلاعهتيددعالاميةددو ل
ولت،دا ل اةدالتادع،لو  لتنلهدذقلاأ واأد لاأ عئيدعلدلدالليداددلالاوتلابدطولأة د موالهلدألمدعل،تسداهأليفلاأف دادلا 

اأتدداعلاملصع ددالاأددللادداتدلابدد لمددللا ا،تدد لامل ا ةددعلإىللبع،تدد لامل ا ةددعلاددعع دلاصسددتص االيفلاألدديعوعول وبددعل ععمددعل
عأد لمللتيصع لا دالاولويدللاأصد ،ةرلتنلصل، داتلاأ دعسلاألديفلمفدال داا  ألألكتد ولتاعأتدع ل،تالد لهدذالاأ 

مةع دليفلرذرلاصاتصعقلاعأشكالاأذدل،تميللاأتوا الممل ل الاأ ةع،عولتأدذأ لادا ل صادة ل دعحلاسدتص امةعل
ولتهددولمدعلتردد قلامل  مددعلتاأوسدطلتاأ ةع،دعول يددعلادووالامل ددعا لاملتدت لعيفلتيصدع لاأتلةفز،دونول وبددعلادووالأص ددع لابد ل

فدعلاأتداعلاأ فدادلأأل د ا لاشدكالتاتدطلمدللاألديفولمللتنلاأتلةفز،ونل، دوالاوظة ل Wayne تا،للتمياتنو
يع دعلتنلتسدلورلاأتداعل،تدتاة لتنل،مددغطلاأكفدالمدللاململلومدعالاشدكال،فددويفلتدل عأد لميداولكدعلبملدالهلددذال
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اأ ونلمللاأ التسلورلاأتيالاأذدل،ااطلاملتل رلممل لافمالاع تد لاأفملعأدعولت،تيدذقلمملد لملكدعنلعل،دذه لإأةد ل
لأ لاأفا علاعأذهعرلإأة .ملل صاولت مبعلأللاتعحل

ت،ملد لا دع لابد لتمأةدعلاااةد لا  دعئوليفلاأتلةفز،دونلت فدالتاةدعلمدللامعاد لاألغدودولتتلمدللا دع لابدد ليفل
األديعوعلتتلتسددعئالاإلدددالالا يددا ولودداللنكددللتنل،دتألتاددصالولابدد لاأتلةفز،ددوشلات يلدد لإصلإذالااال ددفلاأكليددعل

ت،اردد لهددذالتسعسددعزلإىللاصةملددعلاأتلةفز،ددونلاأددللاتالدد لت دد دلع امةددعولتاعملددعلللا يددادولتداضددفلاألددو دلا يددادو
 عادددفلا يصدددع لاأتلةفز،واةدددعلصلةتيدددالا شدددولاأزائددد ل دددرلصل،مدددة لاملتل دددرليفلمتعهدددعلاصسدددتيعنولوددد نلهدددذالا مدددال

،دعولت دال،فا لتنلاكونلهدذقلا يصدع لملدع علم دذلاأص ا،دعل و د دلمتيعسدكعلتمت عاتدعولهلدعلم  مدعلتتسدطلتبع
نلعلوةةعلا عدلإىللنلعلتيا ولت الوكادلا وعلإىللوكادلص  عولاشدكالصلحيتيدالاصيتلدع ولود ذال دذ لتدل
رز لم د ل،لدصيلصلمملد لأد ول عمدعزلمفليدعلأدول دذ لاأفلدالا يدالمدللمتدا ةعل تصدفلا ا دعنولتهدذالاد ت قل، لدال

املائددرلاملتدديونولمفددال عأدد لاهلدداالامل لددورولا مدداللمددللتاةددعل ددالاأ واأدد لاأ عالددعلصيتلددع ليفلاأتيا،ددالاإليصددع د
اأذدل،د و لاأ عأد لاأص دعئرلاأتداعدلألاتا،دعلاأدذدل،ااددرلامعاد لاأد  امرلأللد ا دليفلمفدالهكدذالتيصدع ولخبدال ل
دللاأاتا،عل دونلاأدذ تدلددععدلاورد ليفلاأص ا،دعلتتلادعأ ارلم ةدعولتاأفملدالتتلا د  لتتلاأتغداليفلاملو دفلهدولاأدذدل

-مل ددد دولوعأص دددع لاأتلةفز،دددوشل،تادددو لمدددللاأدددذ تدلاأدددللاكدددونلمددد لاصسدددتةالتلإىللا سدددصعرلللإىللاآل دددع ول،تدددص لاأ
ت،ددد دالهدددذالاعأتددداعلاململكدددوسلاأدددذدل،تدددتص التسدددلورلاأت ددد  لتاأتدددتياولت،تدددياليفلاأاتا،دددعل ابادددفليلفدددعزول

Flash Back -وفةددد للا لامللدددو وولت، ددد لذأددد ليفلسددداعلاصةملدددرلم تدددعرلاا دددع علمت عاتدددعلا ا دددعالمددد لاأملددد
األدو دل عادد لاأ لد ولتاأكليددعالجتتددذرلاأمل داولتهددذالاأتاددعاولهدولمفتددعحل ددعحلاأكتعادعلامليتددعهدليفلاأتلةفز،ددونول
تأكللب لتنلاكونلألفكادلا سص ةعلدلالاإل،معحلاأتلو،ادولتأةسلمللاأمات دلتنل،تصد ل داليد لهدذالاأص دع ل

لرالاأذ تدل لةالزلد لاستص االم  معلم رلع.لاأذدل،ملت ل ا، لمللاأص ع لاأل  ت رلاأذدل، ل
ل
ل
ل

 القالب اإلبباي    اإلذاعة والتليفزيو .
لتدلالهذال، والاأتاعلعايالاأاسعأعلاب ،علاعأمل ، لمللاأوظعئفلاإلدالمةعولتاةع:

لتظةفعلا صةةةعل   لإىللايتصع لتروعلاالعتلا لاملاسالتا لاملاسالإأة . -
   ل،فصفلاملاسالتتلاأتع علمل  لممللومعا لاأتاع،ع.تظةفعلاستشةعع،علاظةال -

 تظةفعلامللة ةعلا والدلالاأ شعتلاأتفتادلألياسالملليالتلتسلورلدا لمتاتعق. -

 تقما منيهل الوق وة الصروة:
 
 تورح العق  : أسباب الحد 

 الح   لعق   الوحتونة أم الفعنية :اآلثار
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 تظةفعلإوةعمةعلتات ا،علتاتيفاليفلإعمع لاملتل رليفلدععل كع،علاأتاع. -

 ل سعأعلاأتاع.للللتظةفعلاااصعدةعلتتلاملصا،علتامل لع رعلاصو لاأتع علاملكعاعلاملا ز،عليف -

إنلتعا لاأوظددعئفلاأتددعا عل،ظةددالمددلليددالتلاأملال ددعلادد لاأتددع علتاألددةغلاأتدداع،علاأددللات لدداليفلددد دل
لت كعتلتااههع:

:لاأتددع علاملشددع س:لت،ملدد لمملع،شددعلاأتددع علا  ة ةددعلأأل دد ا لتا لةددعألإذل،تيتدد لاأتددع عليفلهددذالاأشددكالأوال  
وولمملع،شت لهلعولت، هليفلهذقلاألدةغعلاسدتص االضديالحبمو لاعاولتذأ لملليالتلا الا   ا لتل

 املدتكلأولتااغددالاملمددع دعلاأ اأددعلدلدالاصسددت صعتولتاململع،شددعلا  ة ةددعلأأل د ا ولتأددذأ ل،دد دالهددذال
اأشكالمللاأتاعليفل واأ لاأتيا،الاإليصع دلمبد يال اأمديالاملدتكلأ ولتمدللتاداهلا مفلدعلدلدالهدذال

ردونللت د ل  مد لمااسدلةعلت  ديلألمل ،د لمدللامدوائزو لB.B.Cحمادعل ا سلورلاأتاعدليد لا عتأتد ل
ت  ددع لاأ لددفلا  لددولتما،كددرلألملدداايفولمملتيدد ازلدلددالمشددع  ت ليفل  John Sempthonسددةيصفونل 

-ا دد  ولمدد لاصسددت ععلإىلل عأدد ل تتتلسدد ،ف لاأددذدل،ا ددزلوةدد لدلدداليلو ددةعلودداعلتا دد لتسدد ات ل
رألاملااودولأل عولدعلاأملتدكا،عولأت ت دالمدلليدالتلذأد لأل  ةدزلدلدالتهوليفلاب لامل لل-اأ اانلاأل ، ع

لاأ مةعل كالتم ع هعلاإلاتعاةعلدعمعولترع لوة :ل
، و ررتـت "بـرين، 35قصفت طا ر  رتربية أمريوية بقريل اخلقأ قوات أمريوية و رلية، فقتلـت 

والصـحفي   ـو   ول الـرزاين،منه  قا ج قوات البشمر ة العميج و يه الرزاين، وجن  الزعي  الورل  م ع
  B.B.Cسيمباو   وضابط أمريوي، ومقت   حفي م:   تابع حملقة 

 الصورة الصوت
  والاملااسا:

تقجمت القوات الورلية طوا  هيا الصباح، واستولت عل  بلج  
قافلة تض   موعة من القوات  إىل انضمينا هناك إىل وللو و ،  لبج ا  

 ادمريوية اخلا ة.
 ..  إىللا عا لاأاايفولتد  ئذلو تدلهعنت علاأاعئادلا ما،كةعت ل عل

 وي  تقجم "ليات القوات ادمريوية والورلية عل  
 طريل من اإلسفلت

 استياا ل و لا  الاآلأةعالاة يعلاطا ل، اتلا ا،اق

ل يفلاو،التاو فلاملااسالدللاأ اا د)
ل(تملللل،مللولاألااا

م لهعلالعد  اانل،زعاعلتاأ و ل تلالمت ع ادولتاأ يعنل
لاأ مع لدلالمملظألاآلأةعالاملااو ع،ظةالمملععلاتللولااااأ

اأكعماالاتيذلعت لامللو ل،ةاتتلتهرلمتلاعلدلالاأاا،ول
لتا   لم ل ا علمتتع دع

،ظةالاطا لتاأ مع لدلالترة ولت الد سعلاأكعمااللل
 ات ع الدلةةعلاملهلاأ  عتلمللاأ مع .

   ثانية 35بعج انققاع حلوايل ملراس  يعول  وت ا
ملو اعلاأذدلت ة لاورة ل عنلحم عزولذيادلاألوا ،اليفلاأملااعالاطايعل

لا تالاعصاف ع .
 الإا ل عه  علت  ع لول،ع عاالو طلم عل10أ  لس افلاأ  صلعلدلالامل ل

 س واةعولأ  ل ز فلاملهل ةعيبلافملالاصاف ع .

لاستياا لاألو لأل ا التاصاف ع اال
 و لر وعلحييلونلضيع،علترف لت،ةاتأونلاملة ازلدلل

لم لموا  لاأملااعالاأللا تال  عالةعلاعصاف ع لتاأتاع،ا
لاستياا لاألااال،ااو  لا جتع لحبا علاأكعماالهذقلاملاد
 ن و لاأ اانلالة لسةع االاأ عولعلت،زعاعلهاتأعلامل عالول
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  صلتر ل ياان  وت من باي  الوالي  
 مب  الر اق  في م ا  الوفقم ين.  كوران وتريولل أن حيلهل  ركللأ :المراسل

  هعهول ياانلك علدلالاأملش ولأ  ألاتيص  ل والملليع  لاأكعع :
  سآبلممل  . وت "بر من باي  الوالي  
ت ة ل ياانلإ عاعلاعأغعليفل  وت املراس  متو ها  إىل مجهوي احملقة 

  هلاأو فلحمعتأ لإا عذل ياان.ديل علتا اصع لا ما،كةونلأصملولسع  

ل،ظةالرا،يتلش للل و ل ا،صعلدلالاأمللأليو  لدعمعل و 
لمعل،لص لتنل،ةاتتلإأة لاملهلام وعللا لا دشعر

ل ياانلاملة ازلدللمو  لاصاف ع اا.لل،تيصونلأل  وعل و 
 و دلأتةع دلإسملع ل،ت يةال وهلعل يودعلمللام وعل

 ياان.تاما اولم لمحعأعلك علدلةةعل 

للاملراس  ويبجو عل   وته عكمات االستغراب 
تلا ما،كة لعتسادعنلمعلدلي علا  ة علاملصةفعلتاأغا،صعولتهرلتنلت  لاأمص

تمالات فةذله والرودلألتملعمالم ل  ، لعاعاعلداا ةعلموروعدليفلاموا ول
 تأكللاأاةع لتياتولوت عا علأللا صزلمللاأ اعاعلاأملاا ةعل!!ل..

المللر ، لاتالمورةعلدلالا   لت تبعلت  االاأكعمال
لإاتعنل،ةاتتل

استياا ل و لاأ اانلتاصاف ع االتاأ يعنلتإليال ل
  اما التامللعا لتاأ تلالمللاملو  .

 املراس   ) وت و وي (
معل عنلب لتنلا  لهذقلاأكع  عولأ  ل  فلتة  لألتولم لاأمعاطليفل

تمالات فةذلهذالاهل والامودول الم  سللاأ واالا ما،كةعلابع علاأذد
لاعأتت ة لتا لسةلةص علم لام وعلا ما،كة ولتهمالعاعله ع.ل

ل
اظةالآلتتلمادلأ اعلالفةعلألييا ولت،ص تلدلالترة ل
اإل هعيفولتاملهلاأ مع لاغارلترة ولت ةعا ل،ص تلدلةةعل

لاأتلفلتاأتيزيفولتهول ة لألغع،عل
هذقلإ   لا مو لاأللةلاليفلا ارل  املراس  يتابع  ) وت و وي (

لر وعقليفلا  رع ل عئل لإبألصل،تتاةملونلدلا  فلتللمعلاو  ؟ل..لبورم
تأكللب لاأ وتلتا لأوصلاملتعد دلاأاصةعلاألل  موهعلول ملو هأل ةعتلا ما

لأ علتأاوع  علاأذ،للت ةصوال اتحلاعأغعلأكعنلاأوض لتسوتل فاازلكعلهولدلة ل

لر لاملااسال،ةزل تس ملمتتسفعزل و دلأول
(Cut) 

دلالاأا ألملل المعلوملل عقلمللترل ل مال  وت املراس  )لو   ويته( 
  ياانلدص لاأاهايف لامل لو دل لادول عتل لتا ل،ا، لاأمليالممل علمللاعرل

لمللدياق.ل25أ  ل عنليفلاأدل..ل..ل..ل..للاأل ا علتاملغعماد

علتاصع لاملمةأل،ص تلملل و لأتةع دلرا لم ةعلر وعلمبفعا
ل ا عل تس لمتتسفعزل  ألتنلاأل اعلنعدةعلتاملة د.لل

B.B.C   "  جو  سيمبثوJohn Sempthon م  العراق " 

:لاأتع علاأاا  ل املشعه  :لتامل لاأتدع علاملشدعه لأأل د ا لاأدلل،ات،ةدعلمملدع، لميدالألو دعئ ل) دةوعلثانيا  
هددذقلاألددةغعلاسددتص االضدديالاأغعئدد لاأددذدلتالددولدلةدد لدةددعنولتتلا ددالزلدددللملدد  لميددا(ولت،دد هليفل

 اأتددكع ر لضدديالا كع،ددعول ددونلاأتددع علصل،كددونل عضدداازلأأل دد ا لأكددلل،كددونل ا دد ازلهلددعول يددعل
ااغدددال دددةغلعصأدددعلاملعضدددرلاأدددللاواودددولهمدددللا ددد  ولإذلصل،تددد يالاملاسددداليفلسدددةعيفلا  ددد ا ل  ددد ل

كددللتنل،كددونلاأتدددع عليفلهددذقلا ددعتلسدددع عازل،كتفددرلا  ددالا  ددد ا لتسدداعهعلعتنلظةددو لتردددوعقولتن
    ولتتلسع عازل وا ل، ت لا ل صلةعالا   ولت، دالاأتاعليفلهذقلا عأع:لساعل امل  وت .

:لاأتع علاملشع سلاأاا  ل اأذابلاأغاد :لتهولاأ ونلاملش سلاد لاألدةغت لاأتدعا ت لألتداعولمبملد لتنلثالاا  
يفلاأو فلافت ولوةتاعلدلل دةوعلدةدعنولإضدعوعلملشدعه دلاأدذااليفلاأاسدعأعل،كونلاأتاعلذااةعزلت ا،عزل

افتةعولتاتواووله علتهمعنلاملمدع دعلتاملعضدرولتاأمديعئالاملتدتص معولتمدعلاداتهلت د لالد لاألدةغلدلدال
 ا يا لوةملوعلأاغةعنل كالساعدلدلالميا.ل

اأمديعئالتديلةدعالاصأتفدعالاأدللتا ع لدلالهذقلا  كعتلاا لتا ليفلاأتيلةدالاأصال درلألتداعلا ت دال
اتصللةعلمللموارةدعلابادعرلدد لضديال تادف لتتلضديالاملدتكلأل تادع ليفلاأد الاأشدفعهرلإىللضديالاأغعئد ل



  فنيات التحرير اإلذاعي و التلفزيوين              
 

 

41     

 هدو ليفلاأدد الاملكتددورولأت يددالأدولاأ ددزتنلاملوضددودرلأ  ددالاأو دعئ ولتنكددلليفلاملددهلا يصددع لذاالاصهتيددعال
ال تادف لأشد لاصاتصدعقولولز،دععدلادت اليد لددلله،دععدلا سدملع لنكدلللاإلاتعشلاألل دالاملشدعه لاسدتص االضدي

 أنــت موشــى علــ  لفــع لــن أعلــ  لقبــل ال ــلقة الــي  تأ لــه  ايفــار    اليفوينيــا يرفــع ســعر  تعاددع:ل
 اخلص.. 

إنلا  ددكعتلاأتددعا عولتاددايفلا دددالاأمدديعئالتاصأتفددعالجتملدددالاأتدداعل، ددوالت،تتسددسلا دددع لدلددال فلدد لتسعسددد ل
اك ل،كوادددعنلمععاددد لعايدددالاأددد اولادددعلمدددللرةدددعلتتىللا  ددد ا لتاأو دددعئ لاأدددلل فدددالتةددد علمدددلليدددالتلمتشدددع

مملاةعالتاوا لد لالاأزملولتمللرةعل عاةعلاأشصلةعالتا  ةع لامل   علاألل فالتةد علمدلليدالتلاملكدعنول
أ  ةصةددددددددعول ددددددددعأتصةال، ددددددددوالاملصددددددددالاأتدددددددداعلدلددددددددال يودددددددددعلمددددددددللمأةددددددددعالاأص ددددددددع لاأ لددددددددةعلتا كعئةددددددددعلتاتاعأتددددددددع ل

 Focalization ولتاأفمع لا كعئرل Space ولتاأزمللا كعئرل Tense. ل ولد لتأةعالاأ اة لاأزم
ل

وبعج هيا التقجمي ملفهوم ال رل   لغة ادبباي ومبال ه، ونتا جه التأثريية   متاي  املعلومات نقـجم 
 القوالب املتفرعة عن هيا ادسلوب ال رل ، وأمهها   

ل:ة(السرديالمقاطد قالب قالب المقاطد المتتالية: ) -أ
، تألتسلورلاأتاعليفل عأ لامل عا لاملتتعأةعلاب لإىللم عا لاشص لولوتلاأكتدعرولت،دتألولدلةعلتمدعل
اوسدددةلعل اةاةددددعولتتلاسددددتمليعتل اوددددعزل صدددداازليفلاألدددديعوعولتتلاأملددددوعدلإىلل ددددو دلاملددددذ، لتتلاغةددددالا ادددد ليفلابدددد ل

ولتاعأتع لنكلل دلم ا لتنل،  الترةعلاظال تلفعولتتلتا ملعلامل لدالهمد ل تلدفولسدوا لاع عضدالاأتلةفز،وش
لتتلاملعضرلتتلاملتت صاولعتنلتروعلذ تدليع عل دلم ا ول ة ل،تألساعل ألمللاململلومعالاهلعمعلو ط.

 ز،ددعل ددعملعلت صكددعلتاعملددعل،  تددألهددذالاأ عأدد لمل ددعا لم فلددلعلمتددت لعلاددذا علأك ةددعلمااصاددعلا  اددعلمال
ي ،ددعلتا دد دولودد نلأكددالم ادد لوةدد لم  متدد لتيع تدد لابع ددعلاألتدد لامددااانلاددعملتل رلأليتعاملددعول يددعلامددااانل
اعطا ل نل،كونل عأص لاملت ا لحمكيدعزألإذل،تورد لتنلاكوادعنلردذااتعنلتحمكيتدعنولوةدذالاأ عأد ل،تدلألاأ ةدععدل

تألا  ند لدلدال دكالسلتدلعلتيصدع وللتتاةدعلا يصدع لاأدللاملد لأ ةع،عال يالامل عا لاملشو عوليع عل ة يعل،
و اا دددعلمتتدددعت،علا اةدددعولإضدددعوعلإىللا يصدددع لاملتملي دددعلاأدددللاشدددص لاأتي ة دددعاولتاملواضدددة لاإليصع ،دددعولت ددداليددد ل

لنكللتنلام لأف ااا لد عت،للوادةعولت،كونلةفل الد وانلمللاململلومعالمعل،كفرلأت ،التروعلامل ا .

اأادددايفلاملتدددتص معليفلا ظدددةألامل اددد لاأوا ددد ليفلهدددذالاأ عأددد لاإلادددع لاأدددزم لاأدددذدل،تيددداسلمدددللتمدددلل
ا عضددالإىللاملعضددرلأددذ الاأتفع ددةالابلفةددعوللل،ملددوعلإىللاأتاددو االامع ،ددعلأة تةددرلاعملتددت صاولتاددعأا ألمددللتنل

،دددعلاوضددديلملدددعذال،دددتألاآلنلاأ اةددد لعايدددالامل اددد لماادددعزولإصلتنلامل اددد لا تتلبددد لتنل،شدددتيالدلدددالو دددادلروهال
لاإليصع ل ع.
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ترتلدفلاأتدداعليفلهددذالاأ عأدد لد دد ليفل عأدد لاأتدداعدلاأ للدرولأددذال،الددولاأددصملهلدلددالهددذالاأ عأدد ل
 عأدد لامل ددعا لاأتدداع،عل وادد ل، ددوالاتدداعلسلتددلعلمددللاأو ددعئ لاملتتددعت،علا اةددعلاملتتعأةددعليفلابدد ولإضددعوعلأفملعأةتدد ل

لشكالساعدولت،فتالاأشكالاأتع ل ةفةعلا ظةألاململلومعاليفلهذالاأ عأ :اأكصادليفلا يصع لاأللاكت لا

 للل

 

 

 

 

 

 
 ( قالب املقاطع ال رلية املتتالية   التغقية اإلببايية22الشو  يق  )

 القالب القصصي السردي:  -ب
تتل لدعل،ور لات لاع ررل صالتدال علات التادت الاد لاأ لدعلاأ لدادلا عاةدعلتاأ لدعلاإليصع ،دعولودت

يفلاددع ،الاأصشددا،علهددرل ل تددال عاةددال يةدد لهعاةددا ولاملدد ل لددعل لددادولت لددعلي ،ددعليفلاأتل ددرلاأصشددادولمددلله ددعلل
 ددعنلدلددالا ع،دد لعائيددعزلتنل، دد رلمددللتسددلورلابدد ليفلاأتددةعيفلتأددةسليفلاأ عأدد ولتدلددالاطددا لتنل،تددتمل ل

لدوحملولتاعأتدع لود نلاأفدايفلاد لابد لتاأ لدعلاعأتاو لاأذدلالغد ل تدعرلاأ لدعليفلا دوا لاأدوا ملرلدلدالترد لاب
اب ،علهولاأفايفلا ل اعلاأتزت، لاعململلومعاولتالو،الا   ا ولوعأ لعلاب ،عل يدعل،لدفةعل ع،د سلمع و،دا ل
ت فددال عسددكعزلمددللتدل لددعلتيددا ول وبددعلاشددالإىللاألددو دلاأا ةددعلألوا دد ل يددعلا  مدد لتيصددع لاأتلةفز،ددونولدكددسل

الإىللتا ددد لمتصةددداولكدددعلبمللةدددعلت دددال عسدددكعزولمددد لاإلودددععدلمدددللاطع دددعدلا سدددلورلاأ للدددرلاأاتا،دددعالاأدددللاشددد
اأاتائرولحبةد لاصد تلاأ لدعلمب  مدعلحمد عدولللاتادو لت د ا ةعلتاتفعددالمد ل صلدةع عوليفلظدالمااددعدلاأظدات ل

دلتتلد د دل للدةعل دصطلاملكعاةعلتاملوضودةعلاأزم ةعولتافعدلةدعلمد لاأشصلدةعالتا  د ا ولت دوصزلتيداازلأدذ تل
أ ةع،ددعلاأ لددعلاب ،ددعولتدلةدد لا ددوالا يصددع لاأ عئيددعلدلددالوكددادلاأ ددالتاأددللدددععدلمددعلا عسدد ل لددالاصهتيددعال
اإلاتددعشلاعسددتص االأغددعلسدداع،علاتددوا التتسددلورلاأ دداولمدد لماادددعدلتنلاصيددتال لا ادداهلادد لاأ واأدد لاأتدداع،عل

،تمدديللذ تدلأأل دد ا لدكددسلاأفددعشولتيفل ددعتلاأدد مةلاة ةيددعلاأتددعا علتاأ عأدد لاأ للددرلا ددع لتنلا تتلصل
ل،لصيله عسلساعلته عسلذ تدلتتلت فا.

 مقدمة    
 صلب    
 خاتمة  

 مقدمة    
 صلب    
 خاتمة  

 مقدمة    
 صلب    
 خاتمة  

 المقطد ا ول

و تقنة بذاتهل وقلط  
 وت لمية ا هوية تقريبلش   
يربطهل اللقطة الورك ية 
لننبر  موق وة بوكا 
 ر    و  ميم  وق وة 

موتن منلتوة لكا 
 وقط   بوكا وحكا

 الثاني المقطد

 الثال  المقطد



  فنيات التحرير اإلذاعي و التلفزيوين              
 

 

43     

ت،ملددد لا سدددلورلاأتددداعدلاأ للدددرليفلا يصدددع ل دددكالمدددللت دددكعتلاأ دددالاأددد  امرلاأدددذدل،ملةددد لا دددع ل
علا  دد ا ول يددعلأددولتنلاميةددو ل،شددعه هعليفلاأوا دد ولوعأكتعاددعلاأتدداع،علت ددفلع امددرلأ لددعولاتالدد لاأكتعادد

اإليصع ،ددعلهلددعلإددد اعازلع ة ددعزلتافلددةالالت ددفةعلت ددوا ل،ملزههددعولت صلددةعالاملةدد لا ةددعدلأأل دد ا ولكددعلبملددال
 Jeffهكذال تعاعلاشص ل تا،علتتلمتدا ةعلت فدالمدلل دصةةعلبد ازلسدعي عزولتأملدالهدذالبملدال رةدفلرلة  د وول

Klinkenberg م لهذالاأ عأ لمدللهدولاأشصلدةع؟لل، ظالإىللتسةلعلاب لابيتعلااا، عل تلفعولإذلالصيل
لتمعلهرلا صكع؟لتمالهولاأتتلتالاأزم ؟لتملعذالهذالاأ او ؟لتت،للهولاملكعن؟.

 ليفل تعاد لاأفدللتاو ةد لمالمديلاأكتعادعولتنلدلدالاطدا لإضدعوعلBill Blundelت،دا ل اةدالالواد تول
ىللمتدتو لهدذقلاملتدةوأةعلولدلل، داتلت د لأكوا ل،زتعلاع يصع لدلة لتنل،كدونلمدلل تادلاأ لداولتإذالعل،اا درلإ

تيصع قولوعأ عأ لاأو ة لاأذدلاافولامية لدلالتا لتومالاألةع عاولتت فاهعلاست عاعلملتالصدعالاأمليدالاأفد ل
اأتيا،ادولتت ا علأمل الاميةو ولتوةيةأولتإ صعنلوموهلألهول عأ لاأ الاإليصع دولوعأتاعل،تمديللاأتدع عل

عولتأملالهذالهولافت لمدعلا د ا ل  دوأزلت ةلدو  ليفلمملد لاأتداعولتهدولتردوعل لدعل)اأااتد(ولتاباعرلتاأ ل
تتل كع،عولتاووال صال، الأ دعولتر ادعلاعأتفع دةاولتادعململ لافتد ل، دوتل مدو ،سلاة دع لتنلاأتداعلهدولتدل
يفلديددال، ددوالدلددالاسددتملععدل لددعلتتل عع ددعوليفل دد ل ددعنلاأتدداعلد دد ل ا،دد لاالووسدد  لهددول ددالت دد ا لمااصددعل

اتدعا لهمدد ولتهدذالاأتتددعا ل  دألددد الا دد ا لاأدذا ادلاآأةددعلداضد ل،فددا لتنلاشددتيال دالاأ لددالدلدالاددونلمددلل
تهلددددذالظةدددداليفلاأتددددتة ةعالتاأتددددصملة ةعالمددددللاأ ددددانلاملعضددددرل يودددددعل دددديفة لتالددددولدلددددةةألابددددطلاأتدددداعدول

ا ملةددعلهلددعل صلددةعالتمشددة لاألدديفة لا عاددع لاسددتص موالتسددعأة لاأتدداعلاأ للددرلاأاتائةددعليفل تعاددعلتيصددع لتل
لل. Tom Wolf, Tracy Kidde, John Mcphee, John Didon ت وا لت صكعولتمللت ةاهأل

تاسددت ععازلإىللمددعلممددالنكددللأل لددعلاإليصع ،ددعلتنلاتددتفة لمددلل ددالمزا،ددعلتا  ةددعالاأ لددعلا عاةددعولمددلل
ت د ل د عل معاد أالترواتدونوللنولا ع لتاشو،ولت صكعلتذ تدولتا ادعلاهل دواولتمصدععءلاأملدا لاملتدتيالتتلاملدوهل

Mandler & Johnson(لمكوادعالاأ لدعلمدللسدتعلد ع داولهدر:لاأص ا،دعلتاأتفعددالتاهلد  ل1977 ل)
تاطعتأعلتاملصا لتاأ ةع،عولتنكللااصةولهذقلاأمل ع داليفل داا دلالدوحمللإدالمةدعلد ،د دلمفدالاأ لدعلاب ،دعلاأدلل

فلاأاتا،عل يودعلمدللا  د ا لاملااصدعلااا، دعلمدعولود نلا صكدعلو ذال عااص لدلالاا، عل عأ لاأتاعلاأ للرول
اإليصع ،علت،معزلسلتلعلمللا واع لاألل،  لوةةعلاأتت ة لدلالا سصعرلتاأ تعئةولو ذال ل علمعالاملل لتمدلللل

كددعلمعاددفلامللكددعلاملدد قولوةددذقل كع،ددعولتمددعلإذال ل ددعلمددعالامللكددعلللمعاددفلامللكددعل زاددعزلدلةدد لوةددذقل صكددعولت ص
اأ لعلهرلاأ ظعالاململ لاأذدل،اا لمكواع دعل تد ل وادد لمملة دعولتتظةفتةدعلا د  لاململلومدعالاملتملل دعلاعأ لدعل
مب اددولمفةددوالمددلليددالتلاأزمددعنلتاملكددعنولتبدد له ددعل دد ل اددطلهددذقلاصسدد ااة ةعالادد ع اسلاميةددو لأل لددعل

 اليفلسددداعلاأ لدددعلاإليصع ،دددعلاأتلةفز،واةدددعولاإليصع ،دددعولتاشدددعا لاأدددذه ل وهلدددعلتنلا  ددد لتنلملدددعلدوامدددالإضدددعوةعلاددد ل
ولولدددوالاملدددذ، لم ددد الاأ شدددادلتتل Tune تأملدددالتاةدددعلمدددعل،ملدددا لد ددد لا ت تاةددد لا غيدددعل دددوالم ددد الاأتددداعل
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 ددددوال امل ددددا  ل،لملدددد لعت لاأددددااتدليفلا اددددوانلا يددددا لاأددددذدل، دددد الاأدددد العتنلظةددددو قلدلددددالاأشع ددددعلإصليفل
لأت ا،اولتتسلوا ل،كونلم  اازليفلمأةعالاو ةالاملميون. ظعالتتتلاب ولتتليفل ظعالبع،علا

تالصةلدددعزلأكددداليلدددعئال عأددد لاأ دددالاأتددداعدلابددد دلةددد عل  دددع تتل ،دددت  لاملدددهلاأ  دددعتلاملا دددزدل
 سلورلاأتاعلاأ للرلاأ دعريليفلا يصدع ولتاةدع:ل اسدتص االاأتفلدةالالاطتوسدعلاد تلاألدفعالاملصةيدعول

تكك ددعزولت ةةددعلاملشددة ولتاسددتص االتوملددعصزل ةو،ددعولتإ ددع دلا سددةلعلاأددللافاهددعللتاسددتص االا ددوا لمددال ددعنلم عسددصعزل
ا ددواسولتاسددتص االاأو ددفلا تدد ولت تا،ددعلابدد لدلددال ددكال صكددعلمدد لا ا،ددعلتتسددطلتذ تدولتا ددعذلاتلتددالزل

اازلااصددعنلهم ةددعزلتتلاتعاملددعزلأأل دد ا ولت ددال دد لصل،تددتص الذأدد لبدد لدلددالا  ددالوةددألاددوا لا  دد ا ولتتيدد
لالةيعل مع سلاو،ل :ل صلا ال ايفلاأمل وهولاستيماهعلتعدةعلالاا .

 ليفلاظا،تد لددللاأتداعلاأ للدرلدلدالواضدةعلاأ  د لMeir Sternbergا ت قل  زل مالستااة  ول
 Suspense Hypothesisاأددذدلبملددالاملتل ددرليفل عأددعلاددواالتهددوليفلااتظددع لمددعلسددةي  ولتأملددالهددذال ول

مبددعلت علسددعا عزل ددوتلإنلاددتيالاملددهلاململلومددعال دد ل،كددونلمةيددعزلأل لددعلاب ،ددعولت،اودد لمددللع رددعللاأفددا ل،ددااصط
ول وبددعل Climax إدالمةتةددعولت،ص ددالمددللتومددالابع ددعالاأددللنكددللتنل، تةددرل ددعلهددذالاأ عأدد ليع ددعلاأددذ تدل

لأ ةع،عولص تشع لمعذالسةي  .االئألاصةملت ل اأاتائةعلاأتاع،ع ول ة لحيتفظلاعملتل رلم  صعزلمتشو عزل الا
 تنكللاوضةيلاأ عأ لاأتاعدلاأ للرليفلا يصع لملليالتلاأشكالاأتع :

 
 
 
 
 
 
 
 

 .قالب ال رل القصصي   التغقية اإلببايية
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 نهاية 
 القصة

 تطمر و لر   
 النط القصصي 
 و  تطمر م لر  
  الح   تفلمالش و 

 ممالا ونصيلتا   
  مصمسش لنذرم  
 مس يوترط  
 بللم لر  أن   
 تكمن وتفلمتة  

 ا هوية أم    
 و رم   بوكا  

 ورت      

 بداية 
 القصة

  مص   ري  لنبرم تتضون أول 
 مممالوهل مونصيلتا الحيطة بللح   

 أم نالصتا ملتلريا في حلا     
 النط  ننفلش  ا تن اا أ نم   

 متتضون حا مق   القصة      
 لتلريهل و موة ما تنال     

 بلسوتهل اآل مفي حلا النط  ننفلش 
 العم   إلك اللتيية الوق وة بوق وتهل

 
 ما عة تفصينية أملك    
 

 التطمر لحم الما عة الثللية   
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 لصروةا التطمر لحم م لر     
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اتدةلاأ لدالمدللاأوسدعئالت، عدلاأ عأ لاأ للرلعت ازلمد  اازليفلديلةدعل فةدالاململلومدعاول ةد لتنل
،دددد  سلدددددععلابدددد االتاأا صددددعالابددددعحمللادددد ولوعأ لددددالاودددددعزلمددددللتاددددوانلاأفةددددأللاأددددلل،تددددتمليلةعلاإلاتددددعنول ددددر

ترددد لدددد علمدددللامل ظدددا،للتدليدددع لاأددد فسلاململدددايفلت تلدددرلاألغو،دددعالتنلنةدددو لا يصدددع ل،فةدددأللتاإلع اسولهلدددذا
لت،تتفع لت،تت درلاململلومعالملليالتلاأ لالاإليصع ،علاملكتواعلاعأص ع لاأتاعدلت فدالمدللاأ لدالاملكتوادع

معلرملالاطدا ،للاأغدااة ل، يدعهتنلإبعاةدعزلأدولاأص دع لاأتداعدليفل دةع علا يصدع وللهواعأص ع لاأ يارلأأليصع ولتل
وعأكتعاعلامةد دلأأليصدع ليفلاأغدارلهدرلدشدول كع،دعلاأ لدعلاملفمليدعلاع ةدعدولت،ملتد لذأد لاصةملةدعزلتيلو دعزليفل

تنلاأتلةفز،دونلتسدةلعللCBSصكعلاأتلةفز،دونلا ما،كةدعلتيصدع لاأتلةفز،دونول ةد ل،دذ الت د لاأاعسدع لاأتدعا  لأشد
ع امةعولتتنلمعل، اصولدلالاأكال، اصولدلالامز لت،معزولو شااالا يصع لا ت هعلع امعولتاعأتع لوةد ص لاأدذ،لل
،كتصددونلا يصددع لاأتلةفز،واةددعلصادد لهلددألمددللاميدد لادد لاملةددع االاأددللأدد  لاأكعادد لاملتددا رلت عادد لاأتددة ع ،ول

 لاطا ليفلت عأعلتاصدع لEarl. J. Hohnson، وتل إ،اتلرواتونولملله علول يعئرولتاأليفرلامليع ساأتة
 ا سةو ددةت اا س :لتنلهددذالاأدد يطلمددللسدداعلا كع،ددعلنتددعهلاتادد لنتدد لاعهتيددعالاميةددو ولت،فددالوةدد ل ددةةعزلمددلل

لابةعتلاأذدلبملل ل،شملالاعب لت،    لت،تفةي .
ل
ل

 :"التر يز على الفرد"ورنال وول ستريت ج قالب -جل
 Wall Street Journal Formula 

  ألتروعلهذالاأ عأ ليفلدشااالاأوسعئالاإلدالمةدعلإصلتاد ل، تد لألديةفعل تتتلسد اةف لأكفدادلل
ا دددتةع هعلاعسددددتمليعأ ليفل دددفيتةعلا تىللددددد لتيصددددع لاصجتعهدددعالاأددددللا شددداهعل ددددال،ددددواولتاأدددلل عاددددفلاأتددددصع عل

اأكتعاعلكعلرمللةعلت فالاأليفلا ما،كةعلاوه،ملعزولوداللد د لتنلالدالمصةملع دعلإىللمدعلصلألت  ، ليفلتسعأة ل
ل، الدللملةوشلاتصعل،ومةعز.

 لاطدددا ليفلWilliam Blundel تأةدددعالال دد تولادد تلهدددذالاأ عأدد ل كع،تددد لاأت ا،صةددعلمددد لمدددعل  مدد للل
 دع لاأ لدعلاب ،دعلتمشدع  علاملتل درلوةةدعل يةفعل تتتلس ،ف ليفل تعا ل وللت د ملعلاأكتعادع ولماا دالأت ظدةألا

 ا والدلا:
 ل :ل،  الملليالهلعلسصصعزل،غالاملتل رلأالستياا .-اأشةاعن–املا لعلا تىل:ل عادص لت،ةعلاطا ل
 .  املا لعلاأفعاةع:ل تي شلمبعلأ ،  :ل،  الوةةعلدللتدل ر ل، ت لاب ليفلاأوا 

 عل لف :لا  الوةةعلتعأعلتإس ععاالا   لا سعسةع.املا لعلاأفعأفع:ل ،علإهلر!لااهللدلالم 

املا لدعلاأاااملدع:ل سدعد شلدلدالادذ اق :لاوضديلوةةددعلاأفكدادلا سعسدةعلاشدكالمد  اولتا ةع،دعلااسدداليفل
لاأذا اد.
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 صلددةعلولمددلليددالتلاأ  ةددزلدددععدلدلددالمددللابددعحمللإىللاأملددعات، ددوالهددذالاأ عأدد لدلددالمصدد تلاصات ددعتل
لتتلإأ ددع لاأمددو لدلددالمكددعنلتتلمشددة لتتل ددعع ل صلددرمتددت ادلمبمدديونلا دد  ولحمو ،ددعلتتلهعمشددةعلأك ةددعل

اعسدددتةالتل كدددعئرلتتلت عأصدددعزلمدددعل،صددد تلمدددااصطلمبمددديونلا ددد  لاأملدددعاولدلدددالادتصدددع هألت ددد لاملتدددت ا،للمبمددديوا ول
اا دزلدلدال صلدةعلا د  لاملصتدع دلاتسدلورلع امدرلاوضيلاأ  ادعلاأائةتدةعولتل  معل ةة ،علت فرلتتلساعدلمل

ولت،ددتألاااةدد لمدد لابدد ل تدد لاملوضددودعالتتلترةددعالاأ ظددالتتلاأتفلددةالالاملااصاددعلمبا ددزلابدد ولتتلت ددفر
حبةدد لادد عدل ددالا اددعلإىللتيددا ولتتتتلا ددعتلاألددل لاكددونلو ددادلما ز،ددعلاوضدديلمغددز لابدد لتتاةتدد ولتاأ لددعل

تصعسددعاول،تصملةددعلو ددادلتيددا لاوضدديلاأملعمددعلاأددللتودداهالاأ لددعلاأفاع،ددعولمدد لادد دةيةعلاعأو ددعئولتاإلسدد ععاالتاص 
 ادطلاأو دعئ لامزئةدعلوة دوالدلداللا ةعلاأو عئ لاهلعمعولم لات الاأوا ملعلاأملعمدعولت داحلاتعئ ةدعولتمدعلتسدلورليع تد 

ولمبملدددد لاددددالتتل كع،ددددعلمللددددالاأشددددصال ا طددددوذ  لولددددد لعائددددادل عملددددعلةةددددالاأ ةع،ددددعلإىللاصسددددتةالتاعأكلةددددع
لذ اليفلاأص ا،ع.تاأتاو االاملتت صلةعلملعل

 ل ددوتلاملصملدد ،للاأفلتدداة ة لمدلل  تددةعلاملةدد ليفلاةددفلقنــا  ايزيــر  الفضــا يةومللدالسددصةالرددع ليد ل 
 ألم ال عزلملليلو ةعلت  لهد ص لاملصملد ،للأة الدولاملد هعلأتفع دةالاإلاملدععلمد لاأملدوعدلإىللاملصملد لابدعحملليفل

ه املــرأ  ابــن أبيهــا، و ــ  مــا متلــى   لنيتهــا، بإشــاي  مــن يــجيها ولعــت هــياأ ةع،ددعولدلددالاأشددكالاأتددع :ل 
الــي  يرتــ  قصــرا  يافعــا  قبعتــه مولعــا  تــا مجينــة بيــت حلــ ، قبــ  أ  يغاليهــا ي ــا بــك عــول  هــو واثنــا عشــر 
فل ــقينيا  "بــرين يرتلــوا بقــا ر  ع ــورية بريقانيــة إىل  زيــر  قــرل، قبــ  أ  يــت  نقلهــ  إىل لو  أويوبيــة 

لللللإسرا يلي بضغوط أمريوي إلهناء أزمة  ني ة املهج.. أبرى ضمن اتفاي فل قيين 
ت،ملدد لهددذالاأ عأدد لمفةدد ليفلا يصددع لاملتملل ددعلاعصجتعهدددعاولتاأ مددع،علاأكصددادلاأددللاايددرلاظالهلددعلادددت اازل

لدلالمص لاأ عسولإضعوعل يصع لا واع لابفةفعول يعلتا ل،تعد ليفلاأتصفةفلمللتاتدلا يصع لاأا ةع.
 لاأددذدل، ددوالدلددالافكددالاطددا لمددلليددالتلم ظددو لإاتددعشل،ملكددسلد لدداازلمةيددعزل،ااكددزلتنلهددذالاأ عأدد

دلددالعمددةلاملشددعدالتا  عسددةسليفلاطتددو لااا، ددعلجتملددالاملتل ددرل،ملددع، لابدد لت تادد لرددز لم دد ولتهددذالاأ ددونلمددلل
لاأو دفلافتد ليد دللاأتيا،الاعأا ألمللا عالاأصملهلأ لاعأتتع،علأ ونلمللاصستتةعتلاأتيا،ادلإصلتاد ل،تالد ليف

 صدادلدلددالاوظةددفلا عأددعلاإلاتددعاةعلألفدداعلدلددالت ددعئ لا د  ولتهددولمددعلومللدد لحمددا تل تتتلسدد ،ف لاأددذ،لل ددعموال
ادد ت لمدد  الاعجتددعقل تاتدد ع لا يصددع ولأتلددصيلمملةددألاأ لددعلاأ يوذرةددعلاصدد تلاملدد دلو ددااالادد ت ل ددوتلودداعلمملدد ل

و دوتلإىللاأف دادلاهلعمدعلاملد لا د  لاأ مدةعلمدلليدالتلاأفداعلمااص لتتلمشوشولم تلدالتتلمةدزتاولتعائيدعزل،دتألاأ
املتددت التتلاململدد لوةةددعولويدددفالزل لددعلدددللاملةزااةدددعلنكددللتنلاملاددرلاعاملدددعزلإاتددعاةعزلمددللهدددالتلإظةددع لاتددعئةلضدددا،صعل

لامللكةعلام ، دلدلالت  لتتأة لاأذ،للرمملونلهلعولت،وضيلاأشكالاأتع لا ع لهذالاأ عأ ليفلا يصع :للل

  
 

 وعنموة                  
 لومضم   توهي ية                   

 منك  كي بللتر  تقما النبر               
            موصلغة بللح   وحمرية ةونصي             

    و رحي راوي أم  أم مصفي بي نم          
 

 أكثر الم لر  أهوية وق وة بي نم  ووي         
 متعرض لنح   ون ولبمره العلا         

 
  عة ا ملك فيم لر  أنرى بلر   تني الما        
 تعرض وحمر الح   العلا س الونصيا هوية        

 

  المقدمة

  الصلب

 االنتقال        
 بأسلوب      
 قصصي  
 أو    
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 أو ال: يز عل  الفرل وينا  قالب وو  س:يت ( 24الشو  يق  )
 :"Goose Egg" :قالب بيضة اإلوّزة -د

 لممل دال ديعوعلا سدلورلاإليصع ،دعلPhiladelphia Inquirerاملت ل يةفعل لة ة عالوةالع،فةعول
ةكةعولأتيةدزقلاكتددعرلذتدلمةددع دلهدرلاأاائدد دليفلاسدتص االهددذالاأ عأد لاأددذدل،ملدد لمدللاأ واأدد لاأ للدةعلاأكالسدد

تيةدددعتلتإاددد انولتهدددولاعأتدددع لرتلدددفلددددلل عأددد ل تتتلسددد ،ف لاأ  ةدددزلدلدددالاأفددداعلأدددةسلو دددطلاعألددديةفعلاأدددلل
ايت ا لأكللااا، علاأص ا،علاأللصلةتألاأص  لملل صلةعليع علأتصةدعنلات اهدعلاع د  لاأملدعاولادالاأصد  لمدللتدل

أصدد  لاأ  ةدزولتاألغددعلاأدلل ةدداليفلاأ عأد لا ددع لت فدالأددولأغدعلاأ فددالابع دعلادد ولا ادعل،ااهددعلاطدا لمالئيددعولإضدعوعل
تا   مةعلاأتع رةعلهلذالاأ عأد لاأدذدل،ملد لمدللا  دكعتلاأ  ندعليفل كع،دعلاأ لدعولمد لاافدعيفل داللاأ دعأص لاعألغدعل

لاأتاع،علا كعئةعولتاأتت الامعاتلتدوعدلابع علدلالامل  مع.
 ليفلهددذالاأ عأدد لاأددذدل،لدد  لحمددا قلمددلليالأدد لعتائددالاملددوعلادد ا،تةعل تيةددعلبع،تةددعولمددللتدلت،صدد تلاطددال

ا اددعلا ا،ددعلحمتيددعللل تهلددذال،دد دالا عأدد لاةمددعلاإلتهدل نل ددكالاأص ا،ددعلصل،فددال-ا اددعل،ااهددعلمالئيددعليفلابدد ول
 د ا لاشدكالمشدويفللل،ظةالاملشة ولتاتعا لا   ا ولت،تتيالاتلملة لا  عئولت شفلا ل- شكالاأصةمع

كتدد ول ددال،لددالألصع ددعلاأددللبدد لتنل،ملةدد هعلاطددا لألمل لددالاأددذدلادد تلادد لوةدد لامل  مددعل دد ائادولكددعلبملددالبع،تدد ل
حمكيدعلتذاالادت الع امدرلالددفلادتنلاطدا ل، عضدالأليلددوتلدلةةدعولوةصد تلا ،مدعحلامل  مددعلاأدلل،ملدوعلإأةةدعلتوددول

لاملغز لاملوروعليفلاأ ةع،ع.
اأ عأدد لمددعلادد لاأص ا،ددعلتاأ ةع،ددعلاأددللاتددل لا افددعسلأغددعلت ددارلإىللأغددعلاأ فددالاأددللادد ياللت،تدتص الهددذا

اميةدددو ليفلمشدددة لاملددد لميددداولاشدددكالبملدددالابددد لم تدددو لااا، دددعل،تدددتيولاأا لدددعلاأدددلل، دددوال دددعلنةدددو قولمددد ل
 لموضدددونلإمكعاةدددعلاطدددا لتنل،ددد سل صلدددةت لاشدددكالم عسددد لعتنلاافدددالتتلافدددو ولأةكدددونل ددداعلهائددداليفلت ددد ا
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اب ول يعل، تمرلتسلوا لتنل،تتفة لمللممللومعالمةيعولتيلفةدعالأأل د ا ولتإ،مدع عالمشدا عولجتملدالمدلل
املوضددونلت دد دلسدداع،عل كعئةددعلذاالا ا،ددعلمشددو عولتبع،ددعلرذااددعولتمددعلدددا لاأتفع ددةالوددةيكللتنل،صدد تلمددللتدل

هدددوللاملددزا لاأ فتدددرلابدددعحملل دددذالاأ عأددد لا اددعل،ااهدددعلاطدددا لم عسدددصعزلصااال تددد لاأ للددةعولتمدددعل،تدددعد لدلددداليلدددو
لتسلورلايتةع لهذقلاأو عئ لتاااةصةعلتأةسلاألغعلت  هعولت،  الاأشكالاأتع لاأص ع لابعحملل ذالاأ عأ .

 ل
 

 
 
 
 
 

" أو قالطب "الطدرز، Spiraling Format"القالطب الطدائري الحلزونطي  -هطط
Stitching  :)إعادة المفردات المفتاحية( 

 لتومددالاشددصة لألاا، ددعلاأددللاظةددالوةةددعلاأ لددعلاإليصع ،ددعلاململع ددادلاطددا دلااا، ددعلرةدد دول،ملدد لهددذالاأ عأدد
اااال عزلمللإ ع دل عد ،علحم عدولتملليالتلا اصعتلوكادلا تعرلوة ل الو ادلإىللاأف ادلاأتعأةدعولاشدكالبمللةدعل

 لدزتشلاتوبدعزلأفكدادل ودو س ل دوتلمكتواعلاشكالرة ولتمت و علمللاأف ادلاأدللاتدص ةعولتاعأتدع ل،ملتد لاأ عأد لا
اأدذدل،دووالاات دعصال  دة عليفل ادطلاأف دااال  Repetition of Key Words   إددععدلاملفداعاالاملفتع ةدع

أتكونلمبفعاعلرتالوكادل،ااطل الوكادلاتيا ولت،كدونلكدااالوةيدعلاة ةدعولمبملد لتنلاطدا ل،تدتاة لاااال دعزلمدلل
و وتلإىللاأف ادلاأفعاةعولتدلالدكسل عأ لاهلاالامل لدورلود نل دالو دادلتتلردز ليفلمفاعدل ئةتةعلاعأف ادلا تىللاأ

لهذالاأ عأ لملليالتل ةعع علإىللاأف ادلاأتعأةعلاكونلمتتعت،علا اةع.

تامل لوكادل ا لزتاةع لمدللا وكدع لاملاات دعلأت ظدةألاأتدذ التاأفةدألتاصات دعتلمدللا ادعل يدا ليفلدد دل
يصع لوة دالهذالاأ عأ لادع لزتشلاأد ائادول نل دكل لاأتصةلدرل،شدص لاأد ائادلاملت ايلدعل)لل(أل عصاولتمعليفلا 

إذل،دتألةا،ددالابدد ليفل ددكالعائددادلاأ  ادعلاأائةتددةعلوةةددعلاصسددتةالتولت ددالاأ  دعتلاملتددعا دلاملددوعلإىللهددذقلاأ  اددعول
   اتةطلدلالااصةولهذالاأ عأ :ولت يفعتلل الالالإىللابع علاألل  لاار لا ت هعلإىللاصستةالت
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سددددة ع  لوةةيددددعلاأائةتددددعنللاليومــــا ..ولليــــومّياتددددتياللالزيــــاي إىلل..ل..وللبزيــــاي ، ددددوالاأددددائةسل..ل..ل
ل عافلحمو لابال لا ..للقضية رتقوي اإلن ا ولتل..وللقضية رتقوي اإلن ا اأملال عالاملش  علإضعوعل

إذلادد هلاأدداتااطلاصات عأةددعلادد صص علدلددال ةيددعللت، دد الهددذالاأ عأدد لي مددعل صددادليفل عسدد لاددالابدد و
 Circle اأتتعا ليفلاب لأت ملل لت  دلمملاوةعلمتيعسكعول يعل،فمالتنل،تتص الوة لمعل، دالاعأ ةع،علاأ ائا،عل

Kickersل ولمبمل لاأملوعدلإىللاصستةالتلأليلوتلدلالوكادل،تألإبع لاب ل عولتوولعائادل عملع.لل

ل
 
 
 
 
 
 لشكلية لكتابة النصوص الإخبارية في نشرات الأخبار:الصيغ ا 

وبعــــج هــــيا العــــر  دهــــ  القوالــــب الصــــحفية البــــج مــــن مراعــــا  أ  النصــــول تقــــجم   أببــــاي 
 التليفزيو  من بك  الصيغ الولية التالية 

،ور لت ا ل ةغلتسعسةعليفل تعاعلاأ لوحمللاأتلةفز،واةدعولمدللتاةدعل دةغعلاأمليدوعلاأوا د لاأدللاتدتص ال
يفل فددالمددللا  ةددعنلمدد لالدددوحمللا يصددع لاأتلةفز،واةددعولت ددةغعلاأمليددوع،للا  فدددالااتشددع ازليفلهددذقلاأ ودةددعلمدددلل
-اأ لوحملألإذل،كدونلاأد الابدعحمللاعملدععدلاملائةدعلدلدالاأةتدع ولتاأد الابدعحمللاعملدععدلاملتديودعلدلدالاأةيد ول

 ليفلامعا لا ،تدالمدللاألدفيعولتدلدالول ة ل،وض لاأ ال ا عأص لاملصتع -ت، ملكسلاأوض ليفلاألغعلاأملااةع
 لاأدللجتمللد لردعهزازلأ داا دلTeleprompterنة  ل،كتد لاطدا لمال ظعاد ولتاملد لذأد ل،اسدالابد لإىللمأدعل 

تإنل عادددفل فددداازلمدددللاأتلفدددزاالاأملااةدددعلصلادددزاتلا ددد الأليدددذ، لادددالاأ شدددااال–املدددذ، لمدددللدلدددال ع ددددعلاأفة ،ددددول
يصع ليفلاأ  واالا ر صةعلاأك  لاكيصةواالمزتعلامل اعلحيوتلدد علاأكليدعالإىللماصودعولاة يعل،زتعلمذ،ملولا 

وليفلاأو دفلاأدذدل، دفلاأف ةدونلدلدالاسدتمل اعل-م  لهم ل،تدتاة لاملدذ، لاصدتةدععدل وهلدعلضديللاأدزمللاطد ع
 ا لاوضد لأت تةول اائطلاملااسدل لتاألدو دلاملتيا دعلمد لم د معالاملدذ،مل لتالدوحمللا يصدع ولت، دوالاملدهلابد

مال ظعالاأف ة لدلالرعا لاألفيعلا نلولتمال ظعال اوعلاأتةاادلتوةد ،ولاهلدوا لدلدالامعاد لا ،تداول
لم لال ةةألامللةيعالعيوتلتيات لاأشا،طلاملااوولد لاصالعتلاأ ايلرولتهذالاأشكال،كونلتو عزلملعل،لر:

ل

7 
6 

5 

4 

3 

2 
8 

لأ  اعلاملا ز،علا  مقدمة الخبر
 أو أ  نققة حمويية ت تحل االنقكي منها

1 

 :خاتمة الخبر
 و تو   ون الفقر  ال لبقة

 أم ون اس تهالا

  و تو   ونفقرة  
 وحمرية فكر  كنوة أم

 لنفقر  ال لبقة      

 فقرة أولى
 و تو   ون

 الكنوة أم الفكر 
 الوحمرية لنوق وة

  و تو   ونفقرة  
 وحمرية فكر  أم كنوة
 لنفقر  ال لبقة          

 اسلتقلا ون  
 وعلك الفكر 

 ال لبقة  

 اسلتقلا ون  
 وعلك الفكر 

 ال لبقة  

 اسلتقلا ون  
 وعلك الفكر 

 ال لبقة  
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لاألو دلاألوا
  /ت /      اليله ية        تم يآل الب   أمضل  تم يآل الوحرر ا ا الوحرر     ا ا الوذي       التلري   

لل
اددالابدد لاأددذدل ل ددةع ت لتوددولاأ عأدد لاملصتددع ولاملددذ، :ل

املائددرلعتنلاكدداا لململدد للاأشددا،طلتااددعاول،تفددولتمبددع
لاألو ولتتلمعل، دالاعات عالاملتيونلمللاملائر.

ل)تتلاأت ا،اليع ررلموروعلم لاأشا،ط(ل والامل ا :
ل)وع ا(

V/S                                        لل
لأ اعلم ااعلر ازلأليذ، ل-

ل)اونلاأشا،طلت  ي لتهم  (ل)تتلاأتصوا(
لاأشا،طلامللو لولاملااوولألص لاشكالااادرللل-

لأ اعا لمميونلاميالاألل، اول علاملذ، ل..

ليصع لاأتلةفز،واةع(ل ةغعلا   لاالاب ليفلاشااالا 27اأشكال  أل)
 

 عناصر أساسية في أسلواية البخار ولغته واناء جمله وإسناداته

 

أولااااااي: بنياااااة الجملاااااة فاااااي الأخباااااار الصاااااحفية والإذاعياااااة 

 والتليفزيونية:

 تلدددفلا ةدددعلاميلددددعليفلا يصدددع لاأتلةفز،واةددددعلد ةدددعليفلا يصدددع لاألدددديفةعولوددد ذال ددددعنلاأصددد  ليفلاميلددددعل
مللا ومالتنلاكونلمصع دادلت دالل-املتيودع–د ع الاميلعولو نلاميلعلاأتلةفز،واةعلاملاصودعلمتع عزلمللتدل

مملكوسعولاتالتوولاأفملالوعأفعدالوعملفملوتلا ولكعلحيتألدد الاأصد  لادعأ وتلامل تدصسلتادتيال دع  لاص تصدعسل
إع اسلاطدددا لتنلللمدددلا الدددولت دددوتل تعادددعلا يصدددع لاأتلةفز،واةدددعلتملددد  قل يدددعلنكدددللتنل،فملدددالحمدددا تلاألددديفولو

 المدد ل،تددي لتصل،ددا ولولغتددد لهددرلأغددعلاطعع دددعلتمددلله ددعلترددد لتنل،كددونل ع ددعزل يدددالاتيع ددالتاددوتلاَفدددسل
نلاأكعادد لنلدد لافددسلاملةيددعلاأتيةةز،ددعلادد لا  ة ددعلتايتةددع لاميددالأ "Hal Boyle"، ددوتلتهلددذالاملتيدد  ول

 اململ دلاأواضيع.

لدةع عوللألادتعلومداع لديومدعزلأدولاميدالاأ لدادل تتا الولا  دواالد د لاأتيد  لددللندالا يصد
ولأكدلليفلاأتلةفز،دونللو ،فع لاميالاأ لادلدلدالاميدالاأاو،لدعل،تملد  لا يصدع لاأتلةفز،واةدعلإىللأغدعل دالا يصدع 

تنل A.B.Cاملدد ،الاملتددعد ليفلحماددعلل"Ball Klivend"،ددا لالددصيلاملتددتأعلت فددالمددللمتددتأعلافمددةاولإذل
I. Fangت،مةفلدلة ل إ،او  لودعاةل ليعوللل25-20أتلةفز،ونلاأك  دلصلاز، لدللمتوسطلاوتلنالا

تاد ل ل
يفلاألدديفلودد نليفلاأااع،ددولتاأتلةفز،ددونل،ملتدد لذأدد لاددوصزل ددالدددععدولل35إذال ددعنلاددوتلاميلددعلم صوأددعل ددال

  يرافيي لقطة 
 بيلللآل   

 الوحرر والحبلآل 

لمال ظعا
 وة ،ولاهلوال
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ودتتصزلتضد ل لتهلذال عتتلامل ظاتنلتض لتسسلأاوتلاميلعلاملفعأةدعول تدلة لو نلالفلهذالاأاوتلهولا وما
ل36مدلليدالتلةلةدال(لECF :Easy Listening Formula)(ل دةغعلاصسدتيعنلاأتدةال1968ودعاة ل)

 ليددددعلددددد للل152890اشددددادلإيصع ،ددددعلمدددد ل يودددددعلتيددددا لمددددللتيصددددع لاألدددديفلت ددددال يددددونل ليددددع ألإىلل
تاليفلاوهلددعولوعأكليددعالاتفددعلواأددللا ددوالدلددالتنلددد علاأكليددعاليفلاميلددعلأددةسلتسددةلعلم عسددصعاأكيصةددوااولتل

نلدعول دالم املدعزليفللل20دللاأمل عل،ز، لصلب لتنلولحبة ل() املو وةأ لامل عا ليفل ال ليعهولد علتاململةع ل
ولت تدددعرلاأكليدددعالذاالامل املددد لا  ردددعلتا ددد دولتذاالمددد لدددد ال تدددعرلاأكليدددعالذاالامل اددد لاأوا ددد 

اعلإع اسلاململدد ولتا تتددصفلع رددعلإضددعوةعولاأفال ددعلم ددعا لافال ددعلع رددعاولت ليددعلهاعلددد علامل ددعا لهاعال ددملول
تهددذالحيددتألدلددالاطددا لتنل،ملةدد لاأتفكدداليفلاأكليددعالاملتملدد عدلامل ددعا لد دد لةا،ددال لددت لاإليصع ،ددعول نلاأملدد دل
أةتفلااوتلاميالاالمبعلةتو، لملل ليعال لدادولوةدذقلاأكليدعالصلاد عدلإىللإاعأدعلاميلدعلويتد ولادال

تهدددذال،تفدددولمددد لمدددعلول Abstract ازل بدددعل عأصدددعزلمدددعلاكدددونلا ددداال ةعلتتل ددداعدلامدددةفل دددملواعليفلاأفةدددألاظدددال
يفلتنلاخنفددع لم اتئةددعلا يصددع ل،ملددوعلصسددتص االاأكليددعال لWayne & et-alص ظدد ل تا،ددللتهمددالعقول

اأاو،لعولتأةسلاتص لاستص االاميدالاأاو،لدعولتهدولمدعلت دع الإأةد لع اسدعالاةدععلاألديفة لاأد ت لمدللتنل
 دالا سعسدرلصسددتص االاميدالاأواضدديعولهدولتتصزلددد علامل دعا لاملورددوعدليفلاأكليدعاولت عاةددعزلا اصدعتلهددذقلامل ل

 او ل لوعاة لافت لهذالا سلورلتوولاململععأعلاأتعأةع:لاأكليعالاع عأعلاإلاتعاةعولتا ع لدلالذأ ل
ل.د علاأكليعاليفلاميلعل-=لد علم عا لاأكليعاليفلاميلعللسهولة ايملة

وددد نلاميلدددعل دددملصعلةدددودل ليدددعالاو،لدددعل ددداعدولاددد ت هعللتتص ليدددعوللل20حبةددد لصلاز،ددد لاأ تة دددعلددددلل
لل8مملدد تلاددوتلاميلددعلألكليددعال يددعل،لددر:ل نلددعلسددةلعلردد ازولدلددالمااسددلةةعلتهدددفلت عأددعل اأةواع،تدد لادداس ل

لل21مددعل ليددعول ددملصعلإىلل دد للل17 ليددعولمتوسدداعللل14 ليددعولسددةلعلإىلل دد لمددعللل11 ليددعالوت دداولسددةلعل
ولتديومدعزلاملتل درلاأملدععدلصلبد ل دملواعلمد لنلدعلدد علل ليدعلودت فا لل29 ليعول ملصعلر ازللل25 ليعول ملصعل

دعمدعزولاد تلا سدلورلاأتدعاولاأدذدلل11.7 ليعولأةتألاذأ لاصتةطلتسلو علأةالئألمتل رلديداقللل17 ليع عل
عمملددعلاةو،ددو سللت  تادداال ددعا غ ل  تععتأددفلولةدد  لمددللردعمددعزولتمددللرةتدد لل16.7،ت عسدد لمدد لمتل ددرلديدداقل

مد ،العائددادلإا اائةددعلاأت دع ،الاإليصع ،ددعليفلحماددعل  وأومصددوسلتتهدع،و ل دد معلت ددفعلسدةلعلأللددةغلاأتيا،ا،ددعل وامةددعل
 ليدددعلهدددرلاأادددوتللل19ولتاميلدددعلاأدددلل،صلدددغلمتوسدددطلدددد عل ليع دددعل1.5تنلاأكليدددعلاأدددلل،صلدددغلدددد علم عاملةدددعل
 ليدعليفل لدعللل20تأملدالمتوسدطلادوتل ليدعالاميلدعلاب ،دعلاأدذدل،صلدغلولاأ يوذررلألدةع علاميلدعلاإليصع ،دع

                                      
 املد لاملو ووأورةدعل دلددألاألدا  ولرددز زلمدللاأ يدوولتهددول،ت دعتتلاألددو لاألفظةدعولوعأو د االاألدداوةعل املدو وةأ لهددرلت دغالت دد دل

  عملعلأليمل ليفلاأ ظعالاألغود.
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 ليددعليفل لددعل املصتددع لا ما،كةددع لهددولسددص ل ددعحلتسددلو يعلاأتيا،ددادلاأددذدلتع لإىلللل18-16 اأتددع  لتمددلل
ااتشددع اعلاأواسدد ولتا ددع لدلددالهددذقلاأتو ددةعال عمددفلت عأددعلتاصددع لا سو ددةت ااسلاتو ددةعلمااسددلةةعلاددتنلصلاز،دد لل

 ليددعلتتلت دداولتدلةدد ل ل فددةهلمتوسددطلاددوتللل19 ل ليددعولت،فمددالتنلاكتدد ليفل25 ليددعالنلةددألدددلل 
ل1.55م اددد ولإىللل1.74 ليدددعولتمملددد تلادددوتلاأكليدددعلاملتدددتص معليفلامل  مدددعلمدددلللل23إىللل27نلةدددعلمدددلل

تسداالتت داولواردالم ا ولم عاالاورة لت عأدعل اا اع دةواعتلاةدوه لطا ،ةدعل تعادعلاسدتةالصالا يصدع ليفل ال دعل
لاأشع نل،تتاة لتنل،  سلا  عئوليفلمملظألاصستةالصالاب ،علملصلعليفلدشا،لل ليع.

تيفلترةددعلاظددال تلفددعلاددا ل  ددع تتل ،ددت  لتادد ل  ددألتاةددعلاأ  ةددزلدلددالتنل، ددالاددوتلاميلددعليفلابدد ل
يددالاأاو،لددعلاددتيا ل لددادول ليددعولإصلتنلا هددألمددللذأدد لهددولاإل، ددعنلمددعلادد لاميدداولمبملدد لإاصددعنلاملل25دددلل

و ذالاضاالاطا لصستص االنلعلاو،لدعلممل د دلتما صدعولوة د لتنل،تصملةدعل يلدعل لدادلاتدةاعلتمد  ادولودعأت ونل
تاإل، ددعنلتاأتددواهنلمفتددعحلاألددةع علامةدد دلاأ عالددعلأددإلع اسولوةلددصيل تل ددرلنلددعلم أفددعلمددللملددعشل ليددعاولهلددذال

دل)اأ ددودلاأ اوملددعلأفكددادلتا دد دل..لنلددعلتا دد د(:ل يفلاأ ةع،ددعلأددةسلاملةددأل، ددوتل  ةددو علاااشددتع،ل ل ددع  لوكددال
لاأاوتولاالاأوضوح ولتديومعزل ليعلهاعلاوتلنالاأ لعلهاعلتاةعلتسلورلا ظةيةعلتاااةصةع.

ته ددعلبدد لمااددددعدلتنليلددعئال دددالأغددعلتا عئةدددعلاأ  ةددتلتاأدد ص لابدددعحمللافددا لافتدددةعلدلددالادددوتل
مدعلاكدونلنلدعلاألغدعلاأملااةدعلتادوتلمدللاألغدعلاإل لةز،دعولتديومدعزلود نلاميدالددععدلمدعلاكدونلاميلعولويفالزل عأصدعزل

يفلمددد لابددد ل ةددد لاأتفع دددةالتادددوتلمدددللامل  مدددعولأكدددلليفلت ةعادددعزل فدددادل،ددد و لالصدددةالامل  مدددعولتاأا صدددعليفل
 لمال ظددعلا افددعنلايتلددع هعلتامددية ةعلت دد ل دد  لمددللاململلومددعالإىلله،ددععدلمتوسددطلاددوتلاميلددعلادد ايلةعولمدد

ادددوتلاميددداليفلا يصدددع لاأ عئيدددعلدلدددالسددداعلاأتلددداحيعالتاأتةعسدددةعلددددللا يصدددع لاإلاتدددعاةعلتاأكدددو ا لتامددداائأل
لتاأا،عضع.ل

تاددعأملوعدلإىللاأ  اسددعالاألغو،ددعلتدال تةددعلاددعإلع اسلاأصشددادلعل،كددللمتو ملددعزلتنل،دد  الاددوتلاميلددعلحبدد ل
تدعئةلإىللتنلاميةدو ل،تدتود لاأد التأدةسلنلد لاملتكدونلم ةدعولو د لاو دلفلاأ ذاا لدلالاأفةألتاصست دع ول

أكدللهدذالصل،ملد لجتعهدالاأد ت لاأدذدلا ع،د لاا، دعلددا لهدذقلاميدالتتسدلو عليفلاصاملكدعسلاأكلدرلدلدالوةددأل
تمد لذأد لا د حلاأصدع فونلتنلاميلدعل كدالافدا ل  دالزلمليوظدعزلدلدالاملصدزتنلاأفكدادألإذلت صددفلاأد الاامتد ول

(ليفلإ دد  لجتع ادد لاملتملل ددعل ددذالاملتغددالتنلاددوتلاميلددعلمتغددالذتلاددت التسعسددرل1967 ل)Marten مددع الول
دلالاست دع لاملفيو  لملميونلامياول يعلاصد لتنلاميدالاأاو،لدعلالدملر لاأتل درولاتدص لا تيعأةدعلاامةدزل

  لاعص تفدعيلاكدال ليدعالاميلعل و  دل ز،لولا تلمللاامةدزلاأكليدعالتتلاململد ولوت دوالاأدذا ادل لدادلاملد
اميلددعل ددالنكددللاسددتصالحمللحمتواهددعلتاص تفددعيلادد ليفلاأددذا ادلاو،لددعلاملدد  ولتاظدداازلألتددملعلاطدد تعدلألددذا ادل

تأملدالهدذالمدعلاسدت  لإأةد لول لادلامل  لو  ل،ف  لت،مة لممل لاميالاأاو،لعل صالت وهلعلألذا ادلاو،لدعلاملد  
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أةتدت تةلتنلمةيدعالاأدذا ادلاأملعملدعلمد لاأد الاأاو،دالوةيدعل لAlsio & Goldstein تأتدةولتروأ سدت ول
 ليعلةتع لأت و لإاتعرةعلاأ اولتتلمد يالالهدذالاأد اولتدلةد ل،دا ل حميد لاأتدة  لتنلاميداللل32،ز، لدلل

اأ لادلتعدالإىللمتعاملدعلاأدذهللاةتدالت ا دعولعتنلتنلاتدص لأد لاإل هدعيفليفل عأدعلاهتيعمد ول دونلاصبيدعسليفل
ولعنلأل يالاأاو،لعل،  الدلالديلةعالاستةملعرلمميوبعولتهدذالاد ت قل،د  اليفلاأ د  دلدلدالاسد رعدةعاصستي

تهدددولمدددعلت دددع الإأةددد لاأ  اسدددعالاألغو،دددعلمت ايلدددعلاصهتيدددعالمددد لدلدددألاأددد فسلاململدددايفلمدددللتنلاأددد الامل أدددفلمدددلل
عرليفلهةةدعلندال لدادلمتال  دعلم او عال غادل،تعحلأ ل ز، عزلاشداعزل لدالاملد  ليفلذا دادلاملتدت صاولوعباد

لتسا،ملعلحي ولا تأليفلا   ا .

ل

 ثانياي: مستوى التعقيد اللغوي في صياغة لغة الخبر: 

ت،ارددد لاأتمل ةددد ليفلمتدددتو لاألدددةع علإىللاشدددعا للاملكدددسلاألغدددعلمتدددتو لاصهتيدددعالالدددةع علا يصدددع و
مدددعزلتاملتددديودعليلو دددعزلاملددد لإ ددداا علاأوسدددعئالاملتدددتص معلوةةدددعولوعأصتدددعاعليفلاألغدددعلاإليصع ،دددعلاألددديفةعلديول

ا دد حلاظا،ددعالاصسددتةملعرلاأصشددادلتنلأغددعللهلددذاتلاألفددظولتتضددوحلاأفكددادولتااتددةعرلاململدد لعتنلأددفلتتلعت انول
ألإذل،ددا ل مددع لو لتاعاةتددو ولاتالدد لاصهتيددعالمبتددتو،عالالدد لاألغددعل-دلددالتردد لاأتي ،دد –تيصددع لاأتلةفز،ددونل

McClure & Pattersonملع،الإاتدع لهدذقلا يصدع لتنل،دتألةا،اهدعلمدلليدالتلادال دال لتنلمللتهألم
إىللاأو وتلألةع علنك ةدعلاأتفعددالتاأتكعمدال،ة  لا   لاب لد لمتتو لامل ة لأغودلممل لممل  وللإذلتنل

ل.م لاملتل ر

ت،مل لاأملارلاعبلولمللاأتمل ةد ل شداتلمدلل داتتلولدع علاأ لدوحمللاملا صدعلدد الااغداليفلاململد لحبةد ل
دلدالاملتل درلاأو دوتلإأةد ولتمدللهدذالاململد ل، صغدرلتنلافدايفلاد لاأغيدو لتمتدتو لاأتمل ةد ولوكفدالمدلل،لمل ل

دليع لاألغعلاأملدارلمزردوالاد لاململ ةد ولودعأغيو لهدولمدعل،د عدلإىللدد الوةدألاأاسدعأعولتتل دملواعلت دوهلعل يدعل
لدالمدلل صدالاملتدت صالأفد ل مدوهلياطلهلعلاملاساوليفل  لتنلمتتو لاأتمل ة لاألغودل،تال لمملعمعلذه ةعلتد

اأاسددعأعولتاسددت صعتلمملعاةةددعلحمدد هازلدددللاباددتولتاعأتددع ل،لددصيلاأتمل ةدد لمبملدد لاأغيددو لمتيددفالزليفل ددملواعلاأت ددعتل
اململدد لاملددااعلاتة ددعلألغيددو لمددللرةددعلاألفددظلاتددص لا دد  لتتلاددتيالتتلولدداولت،تدديالامل ةدد ازلأفظةددعزولتمددعلمددلل

لسلورل عمهلصل،فةألامل لوعلا ولت،تيالامل ة ازلممل و،عز.لرةعلاململ ل، تةلدللاستمليعتلت

ت  لامل عالمتتو،عالة ، لع رعلامل ة لاأاسدعأعلاإلدالمةدعولوكدعنلاأ  ةدزليفلاأص ا،دعلدلدالسدةوأعلتتل
د لددداازل،تدددةأليفلة ،ددد لذأددد لل82 دددملواعلاأكليدددعاليفلإع اسلاأتل دددرولللتضدددةفلهلدددعلص  دددعزلمدددعلصل، دددالددددلل
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تادداهلاطدد عاالاأددللتنل(ل1984 ل)Thomas. J. Housel اومددعسلهعتسددةاوللا دد حلدلةدد تلاملتددتو ول
لديومعزولتاب لاأتلةفز،وشلتاإلذادرليلو عزولهر:للب ليفلامتتو لاأتمل ة لاألغودلنكللتنل،ظةالملليالهلعل

لصتط.يفلاملتتو لامللمللوام عاالاملص لأليلمل  يفلاملتتو لامللمجهو أوال   استخجام املبين لل

اصستملعضددعلدددللا  ددع لمبملدد لل واإلشــايات املر عيــة ل  ــاء الــروابط واالنتقــاالتاســتخجام انيــا   ث
يفلاملتددتو لاململ دد ولكددعلبملددالاإل ددالتلمددللاأمدديعئالاصتددةاعزلأأليصددع ولتيع ددعليفلاملتدديونللاعأمدديعئاتا مددع لل

أمدددديالاأغعئدددد لدلددددالاأفةددددألاأددددلل،لددددمل لاأارددددونلإىللمددددعل،ملددددوعلاأمدددديالدلةدددد ولمدددد لمال ظددددعلاأتددددت الاأتددددلتل
ا اصعاةددعلعتنلترددوعلوع ددالادد لاأدداااطلتاملااددوتولولتل اصددعتلاأمدديعئالمبددعلاشددالإأةدد لمصع ددادتاصسدد رعنولإضددعوعلص
اململ د لاغددهلاأ ظدالدددلللاملتدتو ليفلاأصملةدد دلم عادالاأ ا،صدعليفلاملتدتو لاملصتددطتاإلسدد ععاالتدلتردوعلاإل دعصال

  ،ت  لاأللاشالإىللضات دلا ع رلاأفملالتاأفعداليفلاميدالاأصتدةاعلولت،تفولهذالم لمال ظعالاوتلاميلع
لم ملعزلأالأتصعسولتنكللااصةولهذقلاأ عد دليفلاألغعلاأملااةعلدلالاملصت تلتي قولتوملالاأشاتلترواا ..

اسدتص االا  دع لتلاكداا لاأكليدعالاأائةتدةعول:لتلثالاا   تجاب  حماوي توراي اإلشايات املر عية املالية
إ فددعتلا  ددع لتاصدتيددععلدلددالاإل ددع االاملارملةددعلددد الاأتكدداا لتلم عادداللصتددطومددعل،ملددوعلدلةةددعليفلاملتددتو لاملتل

ل.تاص اصعاعالاأ صأةعليفلاملتتو لاململ  

ول دداعلتنلهلددعل دد  ليفلاأشددا،طلاملائددرلاملااوددول:عــجم اســتخجام معلومــات ال تــرتبط باملوضــوعيابعــا   
لفعئمعلدللا عرعول لونل ةعرل صلةعالا   لإصليفل عتلعصأتةعلوة .تا دالهذقلاأملصع االاعميالاأ

ا تدددةعليفلاملتدددتو لاملصتدددطلم عادددالاسدددتص االا ددداعدليفل   اســـتخجام املفـــرلات والولمـــاتبام ـــا  ل
اسدتص االا وملدعتلاأشدعئملعلللولإضدعوعلإىلتمدلل،ملدة لم عادالمدلل، دةألواملتتو لاململ  ول عأتا علم عاالاأللو دةع

ت،مل لاستص االاملدتأو لمدللاأكدالالتا  دواتولسدوا لاعأ تدصعلأألأفدعيولتتل دالاعأ تدصعلأل ا ةد لول ليعلتمكل
لاملتأووعلمللا مو لاألل  زلدلةةعلامل ظاتنلم ذلا ا،علاأصي ليفلم ومعالاأتيا،الاإليصع د.

 دددفلتم دددذلاأص ا،دددعل لاأتت ةددد لدلدددالا سدددلورلاملصتدددطليفلديدددوالتيصدددع ولأ  ردددعلتنل مدددو دلردددا،ل لتل
ا سدددلورلاململ ددد لاتاددد لرددداائألضددد لاأوضدددوحليفلتيصدددع لاأتلةفز،دددونول عأشددداتل دددالاأتدددلةأولتاإلا دددعرلتاسدددتص اال
 ةغعلا ةوتلا صزلمللاململلواولت ةغلاأفملالاململ  دولتا أ عرلاملاوأعلاأف ةلعولتاأ فالامل يوولتاوت دع لاأ  دعلد د ل

لورلاإلذاددددرلبددد لتنل، دددوالدلدددالإع اسلرددد دليفلاسدددتص االاأكليدددعاولتاأتت ةددد لاأدددذدليفل دددالحملددد ولوع سددد
لس ع.ل14اأتتمل لمللدياهعلذاال  لضملةفولتافالصل،ت عتهلدياقل
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اعمل عاددال  ددألافمددةالاميددالاأصتددةاعلدلددالاململ دد دولإصلتنلاميددالاململ دد دل دد لاتددعد لدلددالالصددةال
يلدعلاص دعزلأ  ردعلتاةتةدعولتهدولاب ولتايتلع لد عل ليعاد ولإضدعوعلإىللاااةد لا وكدع لتتلا  د ا لعايدالام

ت دد لتهدد ا لاأتيا،ددالاإليصددع دلاأ ددعريولوعميلددعلاململ دد دلاأددلل،كفددالاسددتص امةعليفلامل  مددعلاصدد تل يلددعل ئةتددةعل
ةيالاأفكادلتتلا   لاطو دولت،ااصطلامل لذأ ل علنلعلتيا لمتعد دلاتةأليفلاو دةالاأفكدادولود ذالاظدال

،دد ،عزلأل يلددعلو ادد ل،ملدد لت ددمل ليفلاألددةع علمددللاملصدد لأليمللددواولتأكددللاعمل عاددالأليصدد لألي ةددوتلاكوادد لطاددعزلجتال
لاص لت،معزلتنلتدلاالصل،شتيالإصلدلالااا ة لاملص لألي ةوتلملل تا لتنل،ز،الهذقلاألملواع.

إنلهددذالاأت ددع هلادد لاصجتعهددعالاأتيا،ا،ددعلاأددللاشددالإىللتاةددعلاملصدد لأليمللددوال وادد ل،ا ددزلدلددالاأ ددعئأل
أفملددالوةملاددرلا ةو،ددعلتاأتت ةدد ولم عاددالمددلل،ا ددزلدلددالعت لاملصدد لألي ةددوتليفلاملددهل ددعصالاألددةع علأ  ةددزقلاع

دلدددالمدددللت ددد لدلةددد لاأفملددداولااملكدددسلدلدددالاتدددعئةلاأ  اسدددعالابع دددعلاملال دددعلاإلع اسلتمتدددتو لاأتمل ةددد لاألغدددودل
إذالمدعل دعنلمتدتو لاأتمل ةد لأل يالتاأ لوحملولإذلسدع الهدذقلاأ تدعئةلم دذلاأص ا،دعلاشدكالمت دع هولتعلةتدأل

،دددااصطلااع،دددعزلتتلدكتدددةعزلمددد لمتدددتو لاأفةدددألتاصسددد رعنولمبملددد لتنلاملمدددةعلت صتدددفلتومدددلةعل ليدددعل دددالمتدددتو ل
اأتمل ةددد ولتا يدددا لااه دددفلاأملكدددسليفلتنله،دددععدلاصسدددتةملعرلاز،ددد لتتلدلدددالا  دددالصل تلدددفلمددد له،دددععدلمتدددتو ل

لاأتمل ة لاألغود.ل

يفلايتصدع هألل1965 لم دذلددعالSavin & Perchonockو د لتسدت تةل سدعو لتاااشدواوسول
ملدد  لايتدددزانلاأمل دددالاملددهلددددا لتطعادددعزلمت وددددعلمددللاميدددالاملص ةدددعلألي ةددوتلتامل فةدددعلتاصسدددتفةعمةعولت يوددددعل
م الفددددعلهلددددذقلاأتيددددو،الالتنلاأتددددذ ال ددددعنلت ددددالاملدددد لاميددددالا  فددددالامل ةدددد ازولتاة يددددعل ةددددالاميددددالاململ دددد دلذاال

نلاكونلتاوتلمللاميالاأصتةاعولصلنكللتنل،مكتفالاتوضدةيلطدطلاأ تدعئةل دذالامل ةدعسلاأتيو،الالا  فال 
ت دد قولو دد لاكددونلاميلددعلت لددالتاشددغالمدد  لايتددزانلت دد ولتاعأتددع لودد نلاملدداعلاأو ةدد لملتددتو لاأتمل ةدد لاغددهل

يتصدددع ل(ليفلا1966 لاملددد لددددعالتا ددد ل)Slopinاأ ظدددالددددللتدلدوامدددالتيدددا ولاعمل عادددالا تشدددفل سدددلوا ول
استص الوة لاميالاأصتةاعلاملص ةعلأليمللوالاأللنكللدكسلمكعنلاأفعدالتاملفملوتلا لوةةعلم عاالاميالاملص ةدعل
ألي ةددوتلاأدددللصلنكددللدكتدددةعألتنلاميددالاململ ددد دلعل،تالدد لإع ا ةدددعلتاسدد رعدةعلت دددفلتاددوتلمدددللاميدددال

 ةدددعلألي ةدددوتلمتمدددي عالددددللا اةدددعلاأ تدددصةعلاملص ةدددعلأليمللدددوالاملكعوةدددعول ةددد ل ددد ل،ملكدددسلاسدددتص اال دددةغعلاملص
Johnson Laridألفعدالتاملفملوتلا لامل ا ة ولتأملالهذالمعلرملال رواتدونلص،داعول

(لبد لتنل1968) ل
املصيددو  لنةلددونلصسددتص االتاسدد رعنلاميددالاملص ةددعلألي ةددوتلت فددالمددللسددواهعولت مبددعل،اردد لذأدد لملددعل ددعنل دد ل

(ليفل1967(ولت رواتدددون ل)1965 ل)Klark(لت  ددال سول1957 ل)Azjodتردد قل ددالمددللتهرددوعول
تنلاأتل ةفعالابع علمبوضملرلاأفعدالتاملفملوتلت د لا اصعادعزلتتاةدعلم ا ةدعليفلاميدالاملص ةدعلألي ةدوتلم ةدعليفل

ل.اميالاملص ةعلأليمللوا
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 لص تيدددعتل ددد ملعلاأتالدددد لاعأ ا ةددد لأإلادددالولاأاسدددعأعلتنلDavidsonت ددد لا   دددفل ع،ف سدددلول
نلاملص لأليمللوالهولاأص دع لاأاصةملدرلاملدتأو لأل يدالاأت ا،ا،دعولت مبدعل،كدونلاسدتمليعتلاملصد لألي ةدوتلأةملادرل،كول

 & D. Olsonولأدذأ ل،دا ل تتأتدونلتولةدتوللت ملعزلذدل فعليع عول عأفكعهدعلتتلاأتدصا،علتتلاص ت دع 

N. Filby لعاالاميالاملص ةعلألي ةوت. لتنلاملصيو  ل،فملونل كالإياا لاميالاملص ةعلأليمللواليفلم

أكددللاص ددال ددةغعلاملصدد لألي ةددوتلمبددعلة  دد لمددللإ ددع دلاهتيددعالاملتل ددرلأغةددعرلاأفعدددالترةلدد لادد ولتأ لددعل
ت تعهددعليفلا يصددع لاأاتاة ةدددعلااودد لمدددللع رددعلإدالمةدددعلاأدد الت واددد وليع ددعلتبدددعلاتددةأليفلالصدددةالابدد ولمددد ل

  لملدد لابدد ليفل ددعصال،ددا لاطددا لوةةددعلتاةددعلذأدد ول يددعلتبددعلإمكعاةددعلاددتيالإ،ددااعلاأفعدددالتتلاملتتددص لاع دد
ا فرلد الاأ   دلدلالاأفةأليفل عتلاصضااا لإىللاستص ام لد د معل،كدونلوعددالا د  لنكدللمال ظتد لمدلل
اأتددةعيفولتتل ددالمةددألتتلمملددات لص اصددعتلتاةددعلاأوا ملددعلاع دد  لافتدد ولتأددةسلافعدلدد ولمفليددعلحيدد  ليفلتيصددع ل

صلاملتدد لهددذقلاطدد عاال عاتددعلوددا ألتادد ل عأصددعزلمددعلاكددونل ددةغعلتاملددهلا يصددع لاإلاتددعاةعلتاأملتددكا،عولتلاأكددو ا ل
أكدددللاسددتص االاملصددد لألي ةدددوتل،كدددونلتومدددال ة يدددعل،كدددونلاأفعدددداللأادددت اازلت دددو لاملصدد لأليمللدددوالت فدددالوملعأةدددعلتل

 ددالاسددتص امعالاملصدد لألي ةددوتلولتاشددكالدددعالاصممللومددعزولتاملدد لت تعقل،فمددالتنل،تصدد لالددةغعلاملصدد لألي ةددوت
يفلاألغعلاأملااةعولتم  لاإلوععدلم  لت الاكفالم ع اعلاعألغعلاإل لةز،دعولت  دألذأد لاص دالمتدتأعلاملصد لألي ةدوتل
م عادددالاململلدددوالمدددللتمدددو لاألدددةع علاأدددللةتدددال ةدددزازلأل  دددعشلأدددةسلو دددطليفلاألدددةع علاإليصع ،دددعولاددداليفل دددالتادددوانل

لددددصيلت فددددالتاةددددعلد دددد معلاددددااصطلاأاسددددعأعل يةددددو لدددددعاولتذتدلمتددددتو،عال  عوةددددعلاأكتعاددددعالا يددددا ولأك ةددددعلا
لارتيعدةعلمتفعتاع.

تديومدعزلنكدللتنلادا لإاد لإذال عادفلاأ تدعئةل د لايتلفدفليفلا د ،الت دالمتدتو لاأتمل ةد لاألغدودلألصد ل
ادةدد لاطددا لأددةسليفلتتلاأدد اولتيلو ددعزلاصيتةددع لمددعلادد لاملصدد لأليمللددوالتاملصدد لألي ةددوتلودد نلمددعلبدد لتنل،ال

ايتةع لمتتو لاأتمل ة لا   لمعلهولات الاأتةعيفلاأذدلجتادلوةد لت د ا لابد ولتا  دالوةد لت عئملد لدلدالايتةدع ل
اطتدددو لاأددد ص لتاأ  ةدددتلألدددةع ت ولوددد ذال دددعنلاملمددديونلممل ددد ازلحبددد لذااددد ل،تورددد لايتةدددع لا سدددلورلا اتدددطل

الاشددعاكعزلميعأةددعلاأت دد  لمدد لنةددو لمتيدداسولتيدد لافددا لتا سددلسوليفل دد لنكددللايتةددع لاملتددتو لا  فدد
اصةملتددد لذأددد ولمددد لا دددع لاأ عدددد دلاأذهصةدددع:لتنل دددالممل ددد لاتدددةطلمدددععاالاميةدددو ل،تدددتاة لتنل،فةدددألمدددللاأوهلدددعل
ا تىلولتأددةسلحبعرددعلإىللاأتصيدد وليع ددعلتنلاأ  اسددعالاململاوةددعليفلاجتعهع ددعلاململع ددادلت دد الدلددالتنلع رددعل

مل  مدعلبد لتنلاددااطلاتدت الابلفةدعلاململاوةدعلتابد االاأتددعا عليفل فةدالاململلومدعاولإذلا  د لهددذقلامل ةد لاأاسدعأعلا
اأ  اسدددعالدلدددالتردددوعلدال دددعلا اصعاةدددعلإبعاةدددعلاأتدددت الاددد لمتدددتو لابلفةدددعلاململاوةدددعلتع ردددعلاادددو لاأص دددع لاململدددايفل

ل ة ليفلاأاسعأعلاإليصع ،ع.أليصيو لتا ل   ا لدلالاستةملعرلتاذ الع رعالماافملعلمللمتتو لاأتمل

ل
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ثالثاااي: أساااليب صااياغة الشااواهد والإساانادات فااي الصااياغة 

 الخبرية:

امددةفلاأشددواه لتاإلسدد ععاالا ةددعدلأل لددعلاإليصع ،ددعولتجتمللةددعلت فددالملدد ا ةعلتت فددالماةددعلترعذاةددعول
الزلدددلل وبددعلوةددرلومدديفل لدد لا دد  ولهددعلوكليددعالاأ ددعسلامددةفلأددونلاأدد  امعلأ لددالا يصددع لتجتملددالنةو ل

اتددعا لاصسددتةالتلتاو ددولممللومعادد ولو بددعل كددللاملتل ددرلمددلل ددعنلتمشددعه دلاملتيدد  ولكددعلبمللةددعلامددفرلدلددال
ابدد لاأدد  امعلتاإل  ددعنولتةيددالسدديالرددذارليفل دد لذا ددعولتتدلمتل ددرلنكددللتنل،كتشددفلذأدد ل ة يددعل،ت  ددال

 لتسددتعذدلوددللاأكتعاددعلأتشددص لSusan Agerمددلل ددوا لإىللاأددذدل،لةدد ولتأملددالهددذالمددعلعودد ل سددوهانلتبدداول
اص تصعسددعالاتوااددالابدد ولتأددةسلاأليددألتتلاأصاددعاسولكددعلبملددالاص تصددعسلمبفعاددعلاأ واوددذلاأزرعرةددعلامللواددعلأل لددعل

لاإليصع ،ع.
ابدد ولسددوا لدددللاا،ددولدددا لتتلمملدد لتادد عدلاا، ددعلدددا لاصستشددةععلعت ازلهعمددعزليفلاشددكةالإاددع ل

ادد يالاطددا ليفلإدددععدل ددةع ت لتو ددعزل سددلوا ليفلا ددع لابدد ولتا مددال،ت لدداللا،ددولااصستشددةععلمصع ددادولتالدددلل
ولكددعل،دد عدلإىللإع ا دد لتاص تفددعيلادد لاشددكال تلددفول ددذأ ليفلاودةددعلاصستشددةععلتاال ددعلتتلديومةددعلاملددعااق

افةددعلتاأمل لةددعلاأددللاتة ددعلاودةددعلاململددعشلتمتددتواهعلاأددللا دد الأليتل ددرولإضددعوعل ةو،ددعلحمتواهددعولتاصسددتيعصالاأملع
 لتنلاإلسدد ععاالتاأشددواه لVan Buskickاملتيدد لدلةةددعليفلاأو ددفلافتدد ولتهلددذال،ددا ل وددعنلاوسددكة ول

ملددددعلا عأدددد لمددددللمتددددتو لا جتددددعنلتولدددداولتهددددولمددددعل،  دددد لدلةدددد للبدددد لتنلال ددددالاهتيعمددددعزلاددددع هازلد دددد ل ددددةع علابدددد 
تلامللدد  ل إأةدد لهددذا.. ولادد عدلإىللاإلسدد ععاالااا، ددعل  ددولل ددةع عل ليفلتنEhrensberger إ،ةااتدد  اول

ه،ددععدلات اهددعلدلددالاملتل دد ولأكددللمدد لمال ظددعلتنلاسددتص اال فدداازلمددللاأتملددعاالاأتت ة ،ددعلنكددللتنلاكددونلذاال
لمفملوتلدكترولتو  انل ةةزهعولتهول عصستص االابعا لاألل، عدلأ تهلرواا ل الما ورلاأ  ةزلدلةةع.ل

األغددددعلاأملااةددددعلاظددددعهادلاأت ددددعحملولتدللغددددودلالددددعزلمددددللاددددونلميدددداليفلامددددي لاأتددددةعيفلاأتادددد دالظددددعهادل
اصسدددتفععدلمدددللادددونلتعيبلضددديللادددونلتعيبلميددداولتااصة ةدددعليفلاأتيا،دددالاإلدالمدددرلاصسدددتفععدلمدددللادددونلةا،دددادل

تاعأتدع لود نلاا، دعلاأملدا لدد لابد ولهدول)امل عالعلتتلاأل ع لتتلرز لملل  ، لتتلم  ا(ليفلاونلةا،دادلميدال
ةعالاأ وتلت يودعلاأمل ع دالاأتدةع ةعلنكدللتنلاد  اليفل موضد لاأت دعحمللتتلاص تصدعس ول يدعلاوضديلسدلوسلمتتعأ

اأ عئدددالتاددد عدلإىللا ،لددد لتودددولاجتدددعقلمدددعولتاشدددكالددددعال،  تدددألتسدددلورلددددا لاإلسددد ععليفلا يصدددع لإىللادددود ل
لنك عنلاطا لمللا   لممللومعا لعتنلاإليالتل وهالا   ولاع:
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 لخطاب المباشر: أ( إسناد ا
مددلليددالتلا ددالاأشددفادلاألغو،ددعلامليةددزدلألي  ددوتلد دد ليفلاشددكالمصع ددالت ددايفولتوةدد ل،ملددا لاص تصددعسل

اأتملصالاشكالمصع األإذلتنلدا ل ليعالاملتكلأليفل ةغعلاباعرلمصع ادل،مل لت لدالع ردعلمدللاملوضدودةعول
دلامةددد دلألمليلةدددعلاأتيا،ا،دددعلوةيدددعلأدددول دددعنلت،لتدددزالاعأ  دددالا دددايفلعتنلةا،دددفولت،تفدددولهدددذالا سدددلورلمددد لاأ عدددد 

 أل يلعلامل تصتعل ةيعلإيصع ،عولوة علمللا ومال تعاعلاصستشةععلتوولهذالاأ ونلمللاإلس عع.ل

 ليفلاألدديعوعل   ددع دلQuotation Marksتيفلاإلسدد ععلاملصع ددالاوضدد لدالمددعالاأت لددةاول 
ولهلدذالا  د لاألديعوعلا ما،كةدعلدلدال لدالاأد الاتنلال لاأكليعالهرلاأتملعاالا اوةعلأليتي  لعتنلاغةا

ولتإنلا دتيالاأد ال'.. ..'وليفل د لا تلداليفلاا،اعاةدعلدلدال ع دادلتا د دل”.. ..“امل تصسلاد ل ع داا ل
وتدد عدلمددعل،تدديالالددةغعلاص تيددعتلألكددالال ددالدلددالاددالميددال،وضدد لا  ددع االمغددع،ادولتمددعليفلاألغددعلا ملعاةددعل

 Oratioةددددزد ولت،فةددددألةددددفلاأكددددالالاملصع ددددالم عاددددالاأكددددالال ددددالاملصع ددددال املصع ددددال تظةفددددعلا لددددةالك

Obliqua V
S 

Oratio Rectaلإدععدلت دواتلاآليدا،لولت،د دالاأكدالال دالاملصع دال  المدعزلاعاملدعز ليفل: 
يفل ددد ل،مليددد ليفلاألدديعوعلاملائةدددعلتاملتددديودعليفل دددعتلددد الةددد  لامللددد  لالدددوا لا دددرولإىلل ددو دلا تصدددعسول

لذ، لأ  دل وا ولإل،معحلاصيتال لا ل والاب ولت والا تصعسلاب .اغةالامل
ت،دتألاأتت ةد ليفلت لد لاأو دع،علاإليصع ،ددعلدلدالافمدةالاص تصدعسلاملصع دال ادد ل،ص درلاطدا ل،كتد لدلددال
اصةملتددد ولإضدددعوعل نلذأددد لسدددةكونلمدددللتردددالا سدددلورلاملتيةدددزلتاأتو ةددد ولتتلمدددعل،ددد دالاع سدددلورلا يال دددرول

ولوعص تصعسددعالاملصع ددادلملددالامللدداحلدلددالا تكددعسلمصع ددالمدد لاملتل ددرولعتنلا عرددعلإىللإسدد ععلممللومعادد اأددذدلب
 لدصدددع دلددددللتممدددعالأواةدددعل ةو،دددعلت دددة علتع امعاةكةدددعولRudolph Flesch تددد ل  تعأدددفلولدددة ول

 Ralphولاتعد لدلالاذ الاأ  عتلاأائةتةعليفلاأ لاولتجتمللةعلا دصهلاع ةدعدولتهلدذال،دا ل  اأدفلتميداتن

& Othersلتنلاص تصعسعالاملصع ادلاشصالاأ لعولتجتمللةعل ةيدعلادعآل ا ل دالاأملعع،دعلاأدللا د مةعولتاملدزهل 
اأ ددد  دلدلدددالال ةةدددعولتجتمللةدددعل  ة دددعلتمو  دددعل عمدددعزوللأكدددللادددعأا ألمدددلل دددالذأددد لبددد لتنلصلا يدددألاأ لدددال

 لل   واتلاباسع  .لاإليصع ،عل اا لصل ةيعلأ ولتتلمعل،تألاأتملع  لدلالاتيةت ل اع

 ب( إسناد الخطاب كير المباشر: 
اطددا ليفلإدددععدل ددةع ت لتهددول،توأدد لدددللامتلددعحمللا تصددعسلاآليدداولتتعائدد لااا، ددعل ددال اوةددعولوةتدد يال

كدددعل،تالددد لةو،دددالتهم تددد لاأفمللةدددعلتاملددد ،الضددديعئاقللوتو دددعزل سدددلوا ليفلا دددع لابددد لتمبدددعل،ت عسددد لتسدددةعيفلاأملدددا 
ا مددالاأددذدلبمللدد ل تلفددعزلدددللاباددعرلاملصع دداألإذل، ددوالاطددا له ددعللاجتعهع ددعلتإ عص ددعولتإ ددع اا ل ددرلاتتددوليف

إدددععدل ددةع علاص تصددعسلاأددذدل،  لدد لمتويةددعزلاأ  ددعليفلا لدد ولتمتددتص معزل ليعادد لهددول،دد عدل ددعلمددعل عأدد لاملددتكلأل
ئداولكددعلبمللد لألوهلددعلا تىللت ددالامل  دوتلد دد ولد  ئدذلالددصيلا هم دعلتاإل ددع االتاأمديعئال تددع دلمدللم ظددو لاأ ع

موضددودةعلت ةددععازلمددللاباددعرلاملصع دداولتاعإلضددعوعلإىللذأدد لو ا ددعلد دد معلادد ياليفلاأاسددعأعل)اأتلةفز،واةددع(ل ددوتل
لأشصالميالخنل لدلة لصلحمعأعل ةةعزلملل وا عولتهذالرم لملتتو،عالد ، دلمللاصستالرلتاصمتالس.
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 لاا، دعلاإلسد ععل دالاملصع دالاأدللا دوالدلدالذ دالGeorge, A. Houghت،شدص ل ردو  لهدواول
روهالمال ظعالاص تصعسلتإ،ااعهعلاشكال دال دايفلات د  لا ا،دال دفودلملدعل ةداولدد لإددععدل دةع عل ليعاد ول
تتلاكليددعال ا،صددعلمددللا  دداولأتلددصيلاأمليلةددعلمبفعاددعلإدددععدلإاتددع لاص تصددعسلتأددةسلاات اددد ولوةددول،دداتدلمددعل ةددال

 لدلدالSecond Hand Speechعالاملل  لاملة ةعولأدذأ لصل،دتبلا د ، لاململدععل عتنلاستص اال لي
 دددداا لا  ددددال عمدددددعزولاددددال،شددددص لتسدددددلورل  دددد  ل ددددد ،   وليفل تدلا يصددددع ولتهددددولديومدددددعزلصل،فمددددالمددددد ل

لاأشصلةعلذاالامل عالاأاوة ولاأللةلال ليع علا  عولحبفعزلدللظالتلاململعشلمعلت ا لاأتاو .
 لإنلإدددععدل ددةع علاص تصددعسلتا  ندد لاشددكالمصع ددالDavid & et-alهمددالعقولت،ددا ل عاوةدد لتل

،كدددونل ددديةيعزليفل دددعتل ةعمددد لات ددد لاملةدددعالاملتملل دددعلاتلددديةيلاأ وادددد لاأ يو،دددعلامل عسدددصعولت دددذ لاأكليدددعال
املكددا دولترملددال ليددعالامل تددصسلم دد ل عالددعلألفةددأولتاأمليددالدلددالاأتكفةددفلمبددعل،ملاددرلاطعرددعلأدد ل ددوتلاإلسدد ععول

هلددذال،ملت دد لاأددصملهلتنلاهلدداترلمددللاص تصددعسل ددالاملصع ددالأددولا دد  لاإلسدد ععل يددعلهددول،ملدد لاددونلمددللاأكتدداولتل
تاص ددددالا ومددددلةعلألت و،دددد ليفلاأملددددا ولمددددلل ةدددد لم عاددددال ددددالا تصددددعسلمصع ددددالتا دددد ل،ددددتألا دددد  لا تصعسدددد ل ددددال

لمصع ا،ل.ل
مددد لاصةملدددعلاأكتعادددعلاإليصع ،دددعللمدددلله دددعلحيظدددالاإلسددد ععل دددالاملصع ددداليفلا يصدددع ل  دددألتاددد لت فدددالا عسدددصعزل

اأ عئيعلدلالاإلبعهلتاصيتلع لا  كعأةعلمفععهعلاأتغةاليفلمميونلاص تصعسولوكفاازلمعلاد يلفلاطدع ألاأمللةدعل
 Janetيفلاأوص،دددعالاملتيدددد دلا ما،كةددددعلألفلدددداليفلهكددددذالإ دددكعأةعاولتم ةددددعل مددددةعل رعاةددددفلمددددعأكوعول

Malcolmاملهلاص تصعسعاولدلالادتصع لتبعلاتص لكع سعل ديفةعل دعئملعول ولاأللتدععالاااة لتايتلع ل
تنلاغةالاأ المدللتردالاأ يدوولل1991ا والدلالاوضةيلدصع االامل تصسلم  ولتدلة ل مفلاطكيعليفلدعال

تاا ة لاميلعلصل،ملد لسدصصعزلألتشدةالمدعلعلاكدللاأتغةدااال د لاد أفلاململد ولترمللدفلاأملصدع دل عذادعولتاعأتدع لعل
ألإضعوعلاونلر ، لألتشةاليعحمللاعأ لوحمللامل تصتعولتدلالهذالا سعسلامل لاأتلدو،صعالاأ يو،دعلاأافةفدعل،ت

صلضددددالم ةددددعولاعملددددعلا ةددددفلاأ لددددوحمللاملكددددسلا  ددددعلمددددعل عأدددد لامللدددد  ولتيع ددددعلإذال ددددعنل ددددالالامللدددد  لملةةددددعزل
لاع ياع لاأ يو،عولتتل التاضيلاململعع.

لا يصدع لدلدالتسدلورل تعادعلم د معالهدذقلا يصدع ول ةد لتأ  لااملكتفلتسلورل تا،علاص تصدعسليف
ا ددوالدلددالا دد  لاململلومددعالا تأةددعلدلددالأتددعنلنكددللتنل،ملتيدد لاإلسدد ععلاملصع ددالدلددالامل  مددعلاص تصعسددةعلاأددلل

امل  مدعليفل  لنكدللاسدتص االا   لتإس ععقوللعاصستفععدلمللتهألتتلتااهلالاحيعال صلةد لمل  هعول
إلسدد ععل ددالاملصع ددال وبددعلالددفليلددعئالاص تصددعسلادد صزلمددللا  ندد لتتلالصةلدد ولتةلددالادددت الا تدد دلمدد لا

لاص تصعسلتا   ا لاملفع دل وأ وليع علإذال عنلهذالاأتت التهألمللاالاص تصعسلافت .
تديومددعزلاددا لتنلمددعل،دد  الدلددال ددعحلتتلوشددالاأ لددعلاإليصع ،ددعلمددللاملفدد  لتنل،كددونلاصةملددعلاص تصددعسل

 لإنل داللاأ دود لمدللReversتتشة لا ولتأةسل كل لإنل عنلمصع اازلتتل المصع اولتهلدذال،دا ل  ،فداهولامل
اص تصعسعالاملصع ادلت الاملصع ادل ةودلأل يةو لتألييا ،للمملعزولم لضات دلاإلودععدلمدلليلو دةعلاأتلةفز،دونل
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ولوكيدعلادووالا يصدع لاأتلةفز،واةدعلإمكعاةدعلأ  الاص تصعسلالوالت و دلاملت  لإأة ولكعل،ملادرل ةو،دعلتملد ا ةع
 تعاعلاسأل ع  لاإلس ععلدلدالاأشع دعلت دو ا ولمفدالإاع تةدعل تعادعلاسدألاملكدعنولت مبدعل ظدعلت دونلا د  ول

ل:للاتت لاا، علدا لاأتلع ،يليفلتيصع لاأتلةفز،ونلد ةعليفلا يصع لاأليفةعلأتشيا
 دلمدللاألدوالاأاصةملدرليفلتيصدع لاأتلةفز،دونولكدعلد لإمكعاةعلاصستفععلإس ععلمصع الالوالامللاح

لبملالاب لت فال ةو،عولت،تميللمتملعلتإ ع دلت  لأالهتيعاولعتنلاأتت الدلالاالاب .ل
 لاملذ، .الوالأكلل،تألا  ن لإس ععلمصع ال
 ل  والامل ا لاأ ايلر .لاملذ، امللاحلتتلالوالميال ال والأكلل،  الإس ععلمصع ال
 ل.اأذدل،  اليفل ل لاأ الالوالاملذ، ل مفالا يصع لاأليفةع لاملصع الإلس ععل اا

تمددللتمفلددعلاوظةددفل ددكالاص تصددعسليفلاأتلةفز،ددونلمددعلادد لاملصع ددالت ددالاملصع دداليفلاألددةع عولمددعلا عتأتدد ل
 ليفلدة دددعلاأ  اسدددعلاصسدددتاالدةعل دددوتل ددد اسلردددونل  ةددد دلاصادددللاأدددذدلةايدددفلاعئااددد ليفلLBCحمادددعل 
لاطةط:ل
اأدذدلافداللمن البحر نأ  وإليه نعول،  كم وغريه عـن البحـاي واحمليقـات قالـه  ـو   نيـج  االبـن لت املييع  و 

 مددععلرفتدد لتمددسليفلاأصيددال ددارلمكددعنلسدد وتلاعئاادد لوةدد ولتاأةددوالت ددةألأدد ل دد اسلر ددعئزدل مدداقل..ل
ل)اقتباس غري مباشر(

اعأصياولتدت  لتنلا مالاعإلضعوعلإىللتنلاأصيال،تغاولل:ليفلا  ة علصلتع دلمعلاأذدلبملل علمتملل  لر ازل وت  و 
تاأمدو ل،تغداولتاأتددفللاتغداولتدت د لتنلاأتددص ل،ملدوعلإىللتا دعلاددتبلمدللاأصيداولتهددذقل  ة دعلاةوأورةددعل

)اقتبـاس مباشـر بصـوت مفادلأالهتيعاولنةمل علأتودليفلعم علدلالاتصعلاملليلذاا لاأدلليفلاطدةط...ل
  ارتب االسنال(.

ذالاأت دددونليفلا دددالا تصدددعسلاملتيددد  ل اشدددكال دددايفلأكدددللأدددةسلدلدددالأتدددعا  ليفلابددد لاملائدددرل،تدددةيلتهددد
اطعوظعلدلال املوضودةعلاأظعهاد ولأكللمللاململات لتنلاألة علتاأاا، علابع عل ةزلاملتتمليالتاشدرلاعاتيعئد ل

عل،فتدديلا ددعتلإلمكعاةددعلحمع ددعدللميعدددعليع ددعولتإدددععدلا لةددعلتتل)إاتعرةددع(ل،ملدد ل لدد لإاددااهلهددذالاصاتيددع ولكدد
 ليدددعالاآليدددا،للااا، دددعلتيدددا ولدددد لإدعع دددعل اوةدددعزلأكدددللمدددلليدددالتلاسدددتص االاددد دلمغدددع،ادولت تددديعالترددد ل
 تلفددعولتهددذالمددعل،دد دالاأتدد ياليفل ليددعالامل تددصسلم دد لااددايفل تلفددعولعتنلاغةددال ليعادد لذا ددعولتمدد لاطعوظددعل

لالاملهلاملال ظعالاهلعمعليفلةا،الاص تصعسعالتو عزلملعل،لر:دلالاباعرلاملصع اولتديومعزلنكللات ة
دددد الاسدددتص االاص تصعسدددعالاملصع دددادلددددععدليفلم  مدددعلا يصدددع لاأتلةفز،واةدددعول ةددد لنكدددللتنل -

لاظةاليفلتدلمكعنلميالاعأ شادولكعلبملالمللاص تصعسعالاملصع ادلت فال ةودعزليفلاإلدالالاملاصون.
،لدددددزالإسددددد ععلمصع ددددداولتمدددددعلاص تصدددددعسلاأفدددددعشلودددددةيكللاسدددددتص االلإنلاص تصدددددعسلاملصع دددددالا تت -

 ل يدددعلItاإل دددعصاليفلاألددديفولت يدددعليفلاأتلةفز،دددونلوة ددد لا دددذ لد ددد لاسدددتص االاأمددديعئال نلضددديال 
  ليععنلأل يةو .لFang، دوقل وعاةول
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إذال عافلاص تصعسعالاملة لمعلذ اقلاطدا لويدللا ومدالاسدتمليعتلإددععدلاألدةع علتتل دذ ل -
 لوحمللامل تصتعل لةعزولتهذال، اصدولدلدالاص تصعسدعال دالاأواضديعولتاعأتدع ل،دتألجت د ل دالالامللد  ل د لاأ

،كونلكالزلت المفة ولتتلاكونلاململلومعال  عئولمملاتوعلصلر اتلوةةدعولتتلد د ل وبدعل دالمااصادعلادعأفكادل
 املا ز،علمصع ادولتصلاملزهلاأ  عتلاأوا عدليفلم لاب .

يفلاميلعلا تىللأل الامل تصسوليع عليفل دالاملصع داألإذلبد لتنلصل، تظداللس ععاإلل،وض  -
 املتل رلآليالاأ وتلأةملا لاملتي  ولت،مل لاإلس ععلتسطلاص تصعسلم صوتل اتلتنلصل،ملا الاأفةأ.

رددددوعدلاسددددتص االاأملصددددع االاصات عأةددددعلمددددللاص تصددددعسلإذال ددددعنلاددددو،الزولتتلا تمددددفلاأمددددات دل -
 ألتوضةي.

 االاص تصعسعالامزئةعلم صوصزلد  معل،كونلاأد المتد ايالزولعتنلرملدالابد لمت املدعزولاستص -
لم لمااددعدلدد التردوعلمدعلنكدللتنل،غدالاململد لاد لاص تصعسدعالا تدزتدولتا و،د لتوملدعتلاصسدتياا ،ع:لتتضدع و

 .يفلإس ععلاملورزلاأذدل،كونلدصع دلدللنلعل تلادل،تصمل لدصع دل ع  عليع علتاعا و

،فمددداليفلا يصدددع لامدددععدلا ا،دددعلاص تصدددعسلاكليدددعل  دددعت ولتادددعأا ألمدددللتردددوعلاأمل ،ددد لمدددلل -
املااعوعالهلذقلاأكليعلمفاول تتضيولتا ولت شفولت احولتت د ولتافداولتهددأولتتودععولتتدلدل..ل.. ولإصل

 ليدعل  دعت لجتملدالا ،دالللتبعلنةملعزلجتملالاملل رل،تو دفلأتدتاالاص تصدعسلاسدت ععازلإىللا عئد لاململدايفوليفل د لتن
اميةددو ل،ملددوعلملمدديونلاص تصددعسلا تددد ولتأددةسلأاا، ددعلا  ندد ولأددذأ لصل،ملتددد لامل ظدداتنلتنلملددعليشددةعلمدددلل

 اكاا ل ليعل  عت لمةيعلامل علاستص امةعليفلاب لاأوا  .

،تتص الاأفملالاملعضرلأل وتل  عت لإذالااولت د هألاشدر لمدادلتا د دوليفل د لإذالاكدا ل -
 ص الممع د ل ، وت ولت،فمالاستص االافسلاأزملليفلاب لاأوا  لمةيعلامل عالاصةملت .لاأ وتل،تت

نكددددلليفلاألدددديعوعلإضددددعوعلاملددددهلاأملصددددع االأال تصددددعسل دددد  لا ددددالاملشددددعداولمفددددا:ل  ددددعتل -
ضددع كعز ولاددد تلاسددتص االوملدددالاأمدددي ل ضددي  لتتل  ة ددد  ل صدد ،الأفملدددالاأ دددوتولوةيددعلا دددوالاألدددو دليفل

 اأتلةفز،ونل ذا.

 تلددععليفلاسددتص االا ددذ ولتا ددذ لوةدد لمدد لاص تصعسددعالاأاو،لددعول عبادد لتا  عع،دد لاص -
ت اا االاطع أول رلصل،  الدلال يالاملميونلامل  وتولتاطا تنلا ما،كةدونل،مدملونل ال دعلا دعتلأإل دع دل

 إىللا ذ ليفلتسطلاميلعولتت املعليفلبع،تةعل)تا  دلإضعوةعلاشالإىللبع،تةع(.للل

يددااملصلادد لمددللاإل ددع دلإىللتنلاصةملددعلاإلسدد ععاال)ا عأددعلتاأشددواه (لا تددألادد ت هعلضدديللابدد لإىللتت
 ولTestimonial Assertionsادددددود ل ئةتددددد ولادددددع:لاأتت ةددددد االاصستشدددددةعع،علمللدددددعع لابددددد ل 

 د ا لتت دواتلتاململلومعالا  عئ ةعلتاأوا ملةعولاأللاتمديللهدرلا يدا ل دالمدللا عأدعلاإل لدعئةعلأتو دةفلا 
 صلدةعالابدد لتا مدع للإ لددعئةعزولإضددعوعلإىللتعأدعلا ا،ا،ددعلددللا  دد ا ولتاأددللاتمديلل ددالمدعل،ددااصطلاددآ ا ل

لتا  علملعع لاب ولتا مفلعولتاململلومعالاأتو ة ةعلتاأتع رةعولتاأ لالامعاصةعلاملفتادولت اهعلمللا عأع.
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لل

 في الصياغة الخبرية: رابعاي: أدوات الربط وصور التماسك النصي 

ت صتدددفلاتدددعئةلاأصيدددو لاأ فتدددةعليفلتنلاكدددو،للا ا ةدددعلاأ لدددةعلت ددداتتلوةيةدددعلتاتت،لةدددعل،ملدددوعلاص دددعزلملدددعل
،ت لالوةةعلمللع ردعالاأتيعسد ولتدال دعلاأتدةعيفلاأ فتدرلامليلةدعالاأفةدألتاإلع اسلتاأتدذ اليفلضدو لمصدععءل

أل عالةدعلاململلومدعالامل يلدعلألتيفةدالاململدايفلهدولمد  لدلألاأ فسلاململايفولتدلة ل،دا ل وتيدرلاأز،دعا لتنلمدللتهد
ل عالةتةعلألفةألاأ عئألدلالاأتيعس لتاأتكعمالتاص اصعتلاملمةعلاصمله.

تاعملددعلإنل  ددألاململلومددعالاأددووالاملتددعحلتمددعالحمددا لا دد ل،فددا لدلةدد لتنلصلالددعولنةدد لاململلومددعاليفل
تنلا د الاألغدعلاد ائالمتملد عدلأتدص لدصدع االسددايةعوللاوا دعلتسدلواةعلتا د دولو اد ل، اد لدلدالذأد لاعأمدات د

عتنلإهددد ا لأددد ااطلاململلومدددعالاأكعم دددعلةتةدددعولتهدددذقلا يوددددعالمدددللاأصددد ائالاددد تلاملشدددع   ليفلاصالدددعتلدلدددال
اأ تدددطلاأ شدددطلمدددللاململلومدددعاول يدددعلتبدددعلاتدددةأليفلإبدددععلاأكفدددع دلاأ لدددةعولاملتيفلدددعليفل دددةع علت ددد ل ددد  لمدددلل

ت دال د  لمدللاأوسدعئاولتمدلله دعل،ملد لاأتيعسد لاأ لدرلتهدألمظدعهالاأتيلةدالاأ لدرولادالملدعلاململلومعالا افدعيفل
مددلل،ددا لتادد لاأ مددةعلا سعسددةعلألتيلةددالاأ لددروليع ددعلتنلاأتيعسدد ل،ملتيدد لا  رددعل صددادلدلددالاأتددةعيفولتتنل

ادالهدولردز لإع اسلهذالاأتيعس ل عئألدلدال عهدالاملتل درولتتنلاملتل درلصلنكدللتنل،ورد لم فلدالزلددللاأد اول
تسعسرلمللاأمليلةعلاأ لةعولاألل ل لأتي ةدول عسدكةعلتعتاال فدادول،شدتيالاأد الامةد لمملظيةدعلتتلاملمدةعل
دلددالا  ددداولتاعأتدددع لوعأتيعسدد لمملةدددع لممل ددد ولصل،تددد ايالمدد لاململدددع،الا يدددا لويتددد ولاددالتاددد ل،ملتددد لمملةدددع ل

نلاأدد ال دد لصلا  ددزلاململددع،الا يددا ولإذلحمددو دلمتددةاالإىلل دد ل،ملدد قل ع،صورااادد لتع ،تددلا لا سددعسلأو ددول
لات لاليفلمفةوالاأتيعس ل فع دلاملتكلأليفلديلةعلإاتع لاأ اولت فع دلاملتل رليفلديلةعلوةي لتافتاق.

تهلدذالحيد عل ع،صورااادد  لووائد ل دو لاأتيعسدد لاأ لدرليفلاإلسددةعاليفل فدع دل دةع علاأدد الدد لضددغطل
عولتاسددتص ع لاأمل ع ددالاأددلل،ددااعلاوسددةملةعلتتلااو،اهددعلتتلاملدد ،لةعلتتلاأص ةددعلاأتددايةعولت ددذ لاأمل ع ددالاأتدداية

 ومدددةعولتاإل دددع دلإىللاململلومدددعلتتلاأتيةدددزلتتلاهلو،دددعلألددد اولتاأتدددواهنلامل عسددد لاددد لاأتكددداا لتاصيدددتال ليفلاأص ةدددعل
التبدعلاأتايةعلدلال ت لمعلاتالص لادتصع االاإلدالمةعولت دذالردا لاسدتمليعتل راااد  لأفكدادلاأتيعسد لدلد

 اعلتسعئالمللاونلاإلضيع ولتا ذ لتاإلا اتولأتشيالتسعئلةع:لإدععدلاألفظولتتلاأتكاا لاأفمللدرلألملصدع ااول
تاأتملا،فولتاةععلاملار ولتاإلضيع لامل لذ اولتدلاونلمللاإل عأعلاألل،دتبلوةةدعلاأمديالاملد لمارملد ليفلاأد ال

وةةدددعلاأمددديال صدددالمارملددد ليفلاأددد الاأتدددايروللاأتدددايرولتاإلضددديع ل صدددالذ ددداولتدلادددونلمدددللاإل عأدددعل،دددتب
تاإلضددديع لملارددد لمتلدددة ولتدلرملدددالاأمددديال،ددد تلدلدددالتمدددالمدددعل دددالمدددذ و ليفلاأددد المال دددعزولتا دددذ لأكدددال
اأملصدددع االاأدددللنكدددللطتواهدددعلاملفةدددومرلتنل، دددواليفلاأددد اولتاأدددااطولدددد لتسدددعئالمتملددد عدل دددعمي لتاصسدددتص اتل

أتصملةددعلتاأزمددعنلتاملكدددعنولتهددذقلا أددفلاأ ااادددعالاأ صأةددعلتاأت اتأةددعلاملفةومةدددعلتاأتددصصةعولتاأتصةددالتاصسدددت  اسلتا
  إضعوعلإىللاأ ااطلاأا فرلا لد ع الاأ الاأتايرولمللاأ ع ةعلاأ يو،ع.
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 لاأتيعسددد لاأ لدددرلمدددللاأادددايفلاملتصملدددعلأتي ةدددول دددو اةسلمع ددد ت عتتيفليددد لتسدددعئالاإلددددالالوةملتددد ل 
أو دددفلاأدددذدلاتملددد علوةددد لتاتدددعا لو اااددد ولتذأددد لدددد لاسدددتص اال ليدددعالتتعتاالاأو ددد دلا سدددلواةعلألصددد وليفلا

اأو دداولوةيددعل،الددولدلةةددعل مددةلفللمة تشددا لاتبددعلاصات ددعصالاأ عئيددعلدلددالوددللاأو ددالادد لاميددالتاأف دداااليفل
ذقلاأ لدعلاأ لعلاإليصع ،عولتاأاة علاأللاااطلتاش لترزا لاأ لعلإىللاملمةعولتجتمللةعل تلدعلتا د دولكدعلبملدالهد

اتالالافلمللاأص ا،علت الاأ ةع،عولتجتملالاأكعاد ل،تدةاالدلدالا سدلورلاأدذدل، ت دالاد لاةتدالتاملومدعلمدلل
نلددعلإىللنلددعولكددعل، وملدد لألتفكدداليفلد ع ةدد لت ددغالمددللاميدداولدكددسلاطددا ل ددالاملتددةاالاأددذدلنةددالأكتددال

ةددد لامل ا دددرلأل لدددعلاإليصع ،دددعولتأك ةدددعلصلاأكليدددعالاأمدددصيعولتاعأتدددع لا  ددد لاصات دددعصالتاشددد علدلدددالاأ ا
لاتتاة لتنل لولاأتيعمعزلتتلاأتلع عزل ة لصل،ور لتدلاأتيعالتتلاأتلعيف.

تمللتعتاالهذالاأتيعسد لاأ دعئألاد لا  تدعالاأائةتدةعليفلابد لتاأو د االا  دغالم ةدع:ل اأمديعئالل
ت اأكليدعالتا وكدع لاهلعمدعلاأدوا عدلمدلل صدا ولإضدعوعلأإل ع دلإىللا  ع لاأوا عدليفلاميلعلتتلاأف ادلاأتدعا ع ول

:ل ت،مدعزولتيداازول عاةدعول لمـات اإلضـافةإىلل اأتملعاالاصات عأةدعلاأدللا دوالم دعالاأو دا ولتمدللهدذقلاأكليدعا:ل
:ل تأكددلولمةيددعل،كددلول  ددألذأدد ولادد تلمددللذأدد ولمددللواملتضــالاتاعإلضددعوعلإىللذأدد ولتت فددالمددللذأدد  ول

:ل  دددعت لأددددولمدددعلت ا لذأددد ولو لمـــات الزمـــا  واملوـــا  اعملفددداولاشدددكالمشدددعا  وللاينـــات واملقاع ةدددعلتيدددا  ول
 ددارولمواردد ولتاملدد لذأدد ولتيفلاأو ددفلاطدد عولتوةيددعلاملدد ولتيفلاأو ددفلذاادد ولتص  ددعز ولأكددللبدد لتنلصلا  ددال

أدد ل،ملدد لتنلتعتاالاأددااطلتاأتيعسدد لمددللا يصددع لاألدديفةعلأأليصددع لاأتلةفز،واةددعلاشددكال،فددالا دلددعرول نلذ
اطا لوشداليفلإبدععل ادطلاصةملدرلتم ا درلاد لت دعئ لا د  لاأوا د ولتتليفلاتلتدالددا لا  د ا لاملصتلفدعل
دلالمد  لاأ شدادولوةدذال،اغدرل دصغعل  ةدعلدلةةدعولت،صتملد ل دعلددللا سدلورلاأاتائدرلامل شدوعليع دعلتنلاصةملدعل

تعتاالاأددااطل)اأتيعسدد لابددعحمللاعأتددص (ولته،ددععدللا يصددع لاأتلةفز،واةددعلسددةفا ل لددالاميلددعلامل او ددعلوةةددعل لددع
  اأ ااطلاململ ودل)اأتيعس لابعحمللاع ص (.

تاا ل  ع تتل ،ت  لتنلتومالاأاتااطلاأ لةعلتاصات دعصاليفلابد لاإلدالمدرلهدرلاأداللاات دعصاولإذل
اشدددكالرةددد لسدددو ل،فددد  لاعصات دددعتلاأتيددداسلاا دددع علمدددللو دددادلإىللاأدددللالةةدددعولت ة يدددعل،كدددونلابددد لم ظيدددعزل

، تعرلاطا لاصةملةعزلمللو ادل يدا ول نلممللومدعال دالو دادلسدتفالسد اصزلحيتدع لإىللردوارليفلاأف دادلاأتعأةدعول
لتدلة لنكللة ، لاملهلا سعأة لأتيةة لاأاا،ولألت  الا لاأف اااولت اطلاأ اليفلت  دلمتيعسكع:

 ليفلاأف ددادلا تىلل،توردد لاإلرعاددعلاسددتص االتسددلورلاأتددص لتاأ تة ددعولويدد لا دد الوكددادلاأتددص -
لدلة لاعأ تة عليفلاأف ادلاأتعأةع.

لأت   لإس ععلتتلا تصعسلر ، ل،تتص الالعزلهلذالاملتي  ل،ااطلاب لاو  دلمتكعملع. -
نكددللأتمددي ليلفةددعلممللومعاةددعلاسددتص االدصددع اال اااددعلمددلل صةددا:ل سددعا عز ول يفلاملعضدددر ولتتل -

  ذل ةا،ل ولتتلدصع اال    ،الذ اقولتر ،الاعأذ ا.. .استص االد ع الهم ةعلمفا:ل م
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مفدا:ل يفلموضدونلل-يع دعليفلا يصدع لاأدللاتمللدولاعرتيعددعا-نكللاستص االدصع االاات عأةدعل -
 مياوليفل مةعلتيا ولموضونلتيالرا لم ع شت .. .

  اأ  ه .لنكللإدععدل ليعل ئةتةعلتتلدصع دلمللو ادلإىللاأللالةةعول يعلهولا عتليفلتسلور -

إنلاأد ال،تدتأفلددععدلمدللدد دلندالم ا ددعلبيملةدعلتتلصلبيملةدعل اادطل دكلرلحمد عولتد  ئدذلبدد ل
اأ ظالإىللاإلاع لاأ ص لتاأت ات لاأذدلحيكألهذقلاميالاملت عت دلتاملتصعد دلت،تيكأل عولأةتص لابدةطلاأدذدل

اأتددايةعلددد لا عتاالاأ يو،ددعلتاململ يةددعلل،مددأل صددعالهددذالاأمل دد لوةيددعلاة ةددعولتهددذال،ددااصطلاددتعتاالاأتيعسدد 
إضددعوعلأددألعتاالاأتيعسدد لاأ صأةددعلتاأت اتأةددعلتاأتددةعيفلاطددةطلاددعأ اولتا دد  دلاملتل ددرلدلددالا تشددع لاوا ددلةعل
اأ ص لتاأت ات ولويفالزلا هلا عتاالاأ صأةدعلتاأت اتأةدعلإىللرعاد لاأدااطلاأ  ةدتلاأتدايروليفلابد لاأصتدةطل

التقـــ  الـــر يي ادمريوـــي   ـــوي  بـــوا  أعضـــاء املوتـــب اليهـــول     تـــ   منا ـــر  واضـــحة  اأتدددع :ل 
،تميلمللهذالابد لاأصتدةطول ادطل)اأصدعأغلدد عهأ(لعصأةدعزلاتدمدع لعضوا  ؛ إذ  212 البالغ عجله أبيب ، 

املكتددد لعتنلإ دددع دل ادددطلأو،دددعول ةددد ل دددعنلنكدددللتنل،مدددع ل دددا لدادددفل)تاأصدددعأغ(ولأكدددللاملتدددتي ل،ددد  سل
ملال ددعلادد لاميلتدد لا تىللتاأفعاةددعلادد تنلهددذالاأدداااطولكددعلبملددالاميلددعلا تىللافتدداليفلضددو لاأفعاةددعولوعميددالاأ

،تيعس لاملمةعلم لاملهلعصأةعزلملليالتلاململلومعالاألل، د مةعلاأد اولتاأتدةعيفلاطدةطلاد ولاعمل عادال،تيد عل
ول ةددد ل،تصدددذلاململددد لأ دددع لاأدددائةسل- ع دددادلتاضددديعيفلم–اململددد لاأتددد ات لتإادددع لابددد ليفلإ يدددعالاطدددا لميلدددعل

 ا ما،كرلأ دألاأةةوعلتأةسلأتتاةصةألتتلإاال ةألتتلتدل ر لميا.ل

وبناء عل  ما مض  ميوـن دجيـج أهـ  هـيه الصـوي التماسـوية للـنص الـت جيـب أ  توـو  مشـ: ة 
ــه إذا غابــت عــن احملــري عجــز عــن إبــر  از يســالته    ــوي  مــا بــّي املرســ  وامل ــتقب  علــ  رتــج ســواء، دن

   متماسوة، وإذا  هلها املتلقي ف ور يعجز عن احلو  عل  النص، وإليا ه، وبالتايل اس: اعه 
 

 أوالً: صور الساك )التضام(: 

،ةددتألاأتددص لا  اسددعلسددايلاأدد التاشددكةلت لاألغو،ددعولت،مددألاأمل ،دد لمددللاإلردداا ااولتنكددللا تددةأل
لة لاأ يودلتاململ يرولتوولاأتع :للد ع الاأتص لا راا اا لاملصتلفعلإىللاأ  

 ت،تميل:التر يب النحوي: على مستوى  1/1
 إلرتالــة ا Anaphora   تهددرل تددألمددللا أفددعيلصل لدد لعصأددعلمتددت لعولاددالاملددوعلدلددالد لددالتلد ع ددال

دلتيددا لمددذ و دلسددعا عزلتتلص  ددعزولوةددرلاأملال ددعلادد لاأملصددع االتادد لا  ددةع لتاملوا ددفليفلاأملددععلابددع ررلاأددذ
 اشالإأة لهذقلاأملصع ااولتهرلاستمليعتل ليعلتتلدصع دلاشالإىلل ليعلتيا لسعا علتتلص  علهلعليفلاأ ا.ل

تادددددا ل  دددددع تتلعاوةددددد  لتنلاإل عأدددددعلاةتدددددالاستكشدددددع لعت لاأدددددذا ادلاأملعملدددددعليفلوةدددددألت دددددز،للاأددددد ال
 ددفل،كفددرلأااادد لمدد لاألفظددعلتاسدد رعد ولويددللترددالوةددألنلتدد لمتتددعاملت لةددتفظلاأددذا ادلاأملعملددعل اددعملار  لأول
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املكا دلو نلاعتلذأ لاأو فلمحلةعلدصةعزل،ملويفل   ا عليفلديلةعالاأفةألتاأتصز،للتاصس رعنولوعملتدتي ل، دوال
تتصزلادددعأتملا لدلدددالاململلومدددعلسدددوا لاململاتودددعلاو اضدددعزلتتلام ،ددد دلتمدددللللإبدددععلمارملةدددعليفلاأددد التتليفلاملصدددزتنل

 ادولتيفل دعتلاملدذ لتردوعلاملارملةدعلأليمللومدعلنكدلل ادطلاميدالمملدعزلددللاا،دولإ عمدعلاململايفولت ااةعل عليفلاأدذال
لرتالا لنالاأ اولتديومعزلا  تألاإل عأعلإىل:

 لتهرلاإل عأعلدلالاأمل ع الاأوا عدليفلامللفويولتامدألإ عأدعلدلدالEndophoraاإل عأعلاأ ايلةعل  -
 ذ الامل هع.اأتعاول سصولاأتلفظلا  ولتإ عأعلدلالاأال ول د لال

 لتهددرلإ عأدعلد لددالأغدودلدلدالد لددالإ دع دل ددالأغدودلمورددوعليفلExophora لاإل عأدعلابع رةدع -
لامل عالابع ررولتامألا طعتلاألغو،علاأللاشالإىللاملو فلابع ررلدللاألغع.

إ عأددعلالددةع:لتهددرلإ عأددعلد لددالممل يددرلدلددالم ادد لمددللامللفددويلتتلاأدد اولتا ع،ةددعلتأفددعيلمددلل صةددال -
  ول ي  ول  تد ول وملا ..ل..ل  لع

    تهدرلاأدللاتدعد لدلدالاملةد لاأاا، دعلاأدلل،تلدالوةةدعلاأال دولاعأتدعاولاالدعصزلم ظيدعزولتهدرللألوات الو
دالمددعال دداحيعولأملال ددعالاإلضددعوعولتاأص أةددعولتددد الاصاتددعيفولتاصأتيددعيفلاتة ددعلاأتددصصةعولتع رددعلاإلمكددعنول

   تاأزمعنولت  ل تيةعل هعأة د لإىل:
،ااطلا ل ةة لهليعلافسلاملكعاعول تنل،كدونل الادعل دعئصعزليفلددععلاأد اول:ل  إضا  تشريويو  -

)ل(لأليةلددعول) ددا(لل)اأددوات(لملالددولاميدد ول)تت(لألشدد لتاإل ددعالتاأتصةددالتاأت تددةألتاإلاع ددعومفددا:ل
 ت،تألاتملعاالمفا:ل)اعملفاولأوولتد ولإضعوعلإىللذأ ول ذأ ولإضعوعلإىل(.لألغع،عو

(لتذأددد لإ دددا) و( دددذأ ) و(تذأددد ل ة يدددع) مفدددا:يوابـــط ســـببة مباشـــر ،  ت،  تدددألإىل :و ـــ  ســـبي -
، )تهكدددذا(ول)تا دددع لدلدددا(ول)صالاأتمللةدددا(ول)ت  تة دددعلأدددذأ (ول)هلدددذالاأتدددص (ول)ت، اددد لدلدددالهدددذا(

 .ولمفالتعتاالاأشات:ل)إنولمةيعولإذاولأو(ويوابط سببية غري مباشر 

ت،ددااطلادد ل ددةة لهليددعلاملكعاددعلافتددةعولتأك ةيددعل،صدد تانل:لالددع()ت ددالاأ  ددةهلتتلامل علو ــ  عو ــي -
يفل)تلول(ت  ددأ) :متدد اومل لتتل ددالمتتدد  ليفلدددععلاأدد ا.ل ددتنل،كددونلسددصصعزلتاتة ددعل ددالمتو ملددعولمفددا

)أكل(لإل صعالاأمد ول)ادا(لأت ا،دالا كدأول)تا(لاد عدلمملد ل)تد(لاصسدتفةعمةعول(ول)م لذأ (ول  
 لل)م لهذا(ول)إصلتن(ول)مللرةعلتيا (ول)تم لذأ (.لهعو)ص(لأ فرلا كألديعلامل 

 وع لاأتصصةعولتتلاأتمل ةصةصع. مفا:لو   تعليلي )تف ري (  -

 مفا:لماذاسول،ومةذول ة ةذولوويفلذأ وللولامل لذأ ولتياازوليفلميالاملاع .و   زمين   -

  ل ددعئصعزليفلدلددألاأدد الت،ددااطلادد ل ددةة لهليددعلمكعاتددعنلادد ،لتعنو تنل،كددونلت دد اعلويتددللالفصــ  ألوات 
ل.إطعتمللتمفلتةع:لتتولتمعولتإمعولتل
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   ت،ددااطلادد ل ددةة لاملتيدد لمكعاددعلت دد اعلدلددالمكعاددعلاآليدداول ع  ددةع لاأددللاكددونل ددعئصعليفلظددات لاإلتبــاع
  اإلتبــــاع مملة دددعلتتلمددد لتردددوعلعتاودددد لمملة دددعول شددداتلسددددعاوولتتل دددعع لتسدددص ولتتلاتة ددددعولتهدددول،  تدددألإىل

لمفا:لتإنولتإذا.لاإلتباع الشرطي أكرولتمفا:ل نوللالزمين 
    تهولظعهادلإ عأةعل صلةعاالستبجا. 

   ف ددالا ددذ ل دي علوكا،ددعلأدد  لاملتل درلوتددو ظلذه دد ولإذالعل،كدللملددعلإيددالتلاددعململ لتتلاحلـير واإلضــماي،
عأعلاملورةددعلإوتددععلاعأ ا ةدد ولتتاةددعلا ددذ لاكيددللتادد ل،فددالااتصددعقلاملتل ددرولتحيدد  لديلةددعلا دد اسلأدد ليفلاأاسدد

 إأة ولتهول،  المفعصزلدلالاملااريعلا لاإلبعهلتاأوضوح.

   تدلاأتيةةدزلاد لهمدللا وملدعتلاأدللا تتد لإىللمو دفولتا شدتلالزمن والو هة، واالسـتمرايية مقابـ  اللحةيـة
مدددللا ظدددةألا  ددد ا لتتلاملوا دددفليفلددددععلاأددد اولت،تواأددد لاملمدددةعلمدددللاملدددهولتديومدددعزلاملكدددسلاسددد ااة ةعال

 .و،للاأ الاملمعزلمللات ااالاأ اة لاأللااعلوة لا هم علتا وملعتلتاأتورةعااك

   تهرلاستمليعتلاأص لم لايتال لم ا اهع.للاملواز 

 على مستوى التر يب المعجمي:  2/1
 تهددددول دددكالمددددللت دددكعتلاأتيعسدددد لاململ يدددرلاأددددللاتالددد لإدددددععدلد لدددالممل يددددرولت،كدددونلذأدددد ل  التوـــراي

لتلاااع لتتل ص لاااع ولتتلد لالمالوولتمللتهألتعتاا :اعستص اال ليعلدعمعولت
 تهولاستص االاملفاعاالافتةعلاشكالمتكا .:لحلر لتوراي ا -

لتهولاكاا لاستص االاململعشلملليالتلاغةالم اعوع ع.ل أو شبه ال:لار لتوراي بال:الرا -
 علحبكألهذقلاأملال دعولوعأملال دعلاد لهدذقل:لتهولاوا علهت لمللاأكليعالاعأفملالتتلاأ ودولاظاازلص اصعاةيالتضام

ا أفدددعيلدال دددعلم ةددد دولولدددولذ دددالت ددد اعل لاسدددت دع لاآليدددالاأدددذدل،دددااصطلاددد لعصأةدددعزلتاا ةصةدددعزولتمدددللتعتا دددع:ل
ن ملعىن   معـىن "بـر، والتنـافر بـّي املعـاين، وعكقـات التضم، أو التناقض، واالت اي وال:الر، و التضال

ـــواء االشـــتما  أو الت ـــجما  مـــن ق ـــ  عـــام، االرتت ـــة ايـــزء بالوـــ   إضدددعوعلإىللضـــمن واالن تهدددرلمدددللعكق
اأملال ددعالاأددللة ددولاأتيعسدد لاأ لددرلمددلليددالتلا اصددعتلاملفدداعاالاملمددةعلاددصملهولويددفالزلاأددز انلرددز لمددلل،دد ل
اإلاتددعنولوةددذقلاأملال ددعلادد دالدال ددعلا ةو،ددعلممل و،ددعولا ددوالدلددالاسددتص اتلاا ةصددعلا  ةصددعلتيددا ولتاكدداا لاأ ظددعال

 .فت ولتاطعوظعلدلالافسلاأزمللاألغودولتايتةع لا سلورا

  اعأتتع ا  الاكو،للسلتلعلهم ةعلمااعوعلتم اااعلأأل  ا لتدل الجبو    سل ة زمنية. 

 

 )التقارن(: ثانياً: صور الحاك
لت دددتألا  اسدددعلاأملال دددعالاأ ايلةدددعلألددد اولتتاملععهدددعلاأ صأةدددعولمبملددد لاوددد ا لاأتيعسددد لاململ دددودلاأدددذد 

 ولAntonymy ولتاملاعا ددعل Synonymy،ملتيدد لدلةدد لاملتل ددرلأفةددألاأاسددعأعلاألغو،ددعولمفددالاأدد اع ل 
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 ولإضددددعوعلإىللاأتيةةددددزلتاإلضددددعوعلتا ددددعتلتاصسددددتف ع ولتاصسددددتياا ،عولتاصسددددتفع دولHyponymyتاصااددددوا ل 
كلةدددعولتاأتو ،ددد ولتااتدددعيفلأغدددعلتاوسددة لاصسدددتفع دولتاأدددذا ادلاأملاضدددةعلم عادددالاصسدددت صأةعولتاصالددعتلتا طدددعتلاأ

لاأ لوحملولم لاإلع اسلاأصعالولتنكللا تةألتعتاالا ص لإىلل تي لدلالمتتو لاأ صأعلتاأت اتت:
 على المستوى الداللي: -1/2

مدددللاأتيدددو،الالاأ صأةدددعلاأدددللالملددد لعت ازلد ددد لاسدددتةملعرلاأددد الا دددذ لتاإلضدددعوعلتاأ  دددالتاإل دددالتل
لة لاإل ددددع لتاإل ددددع دولتاأتيع ددددالتاص تددددوا لتاأت ددددعت ول ملال ددددعالإ عأةددددعولتإدددددععدلاأتددددتأةفولتاأتاددددعاولاشددددك

تاأ اة لاأزم لتااعاولاطيوصالتاملعأ ةعولللامللولاأو عئ ولوتملعأولدواعلامليك عولللمفةدوالحمدو لابادعرلتتل
اأص ةدددعلاأ صأةدددعللمفةدددوالاإلادددع ولللديلةدددعالاأاع،دددعلتاأتدددذ التاصسددد رعنولت لةدددعل ةددد لأص ةدددعلاأددد الاأكددد  ولتت

ع اسددت لألتيعسدد لاأدد ص لا  ددللدشددادلدالمددعلعصأةددعلكةددزدلادد لل ليفIsenbergت دد ل دد عل إ،ددزا  ولا دداعدول
ا ا ةددددعلاألددددغا لألدددد اولهددددرلاإلسدددد ععلإىللمت دددد اولتاص اصددددعتلاأتددددصتلادددد تنلترددددوعلتعتاالامللةددددال للددددةعول

ولتاظددددعالمددددعلت ا لاألغددددعولتاص اصددددعتلاأددددزم ولتاص اصددددعتلأورددددوعلدلددددعلتتلعاودددد لتاأتفتددددالاأشصلددددرولتاأتصلددددا
تاص اصدددعتلاصو اضدددرولتاأت عادددالاأملكدددسولتاأتادددعاولاددد لاإلرعادددعلتاأتددد اتولت ددد لتضدددع ل سوو تدددكر لدلةةدددعل

ل.اأتيع الاأ عاةلدللاأتيع الاأزم ولتاأت عاالاأكيرولتاأتصي لاملتويفليفل عأ ل كعئرلتتل للر
 على المستوى التداولي:  -2/2

صدد لاأددذدل، ت ددالمددللاأملالمددعالاأ صأةددعلعايددالااددعيفلمددعل،ملددا لاعأ ةددعلاألددغا لإىللمددعل،تيفددالتهددولا 
اعأص ةعلاأك  لألد اولتاأدلل دتالاعألدالالاأ صأةدعلاأتدعئ دلاد لدصدع االاأد الاألدعع دلمدللاأوظةفدعلاأ فملةدعل

رلمددلليددالتلت دد دلاأددللا ع،ةددعلمكواددعالاأدد اولتادد عدلهددذقلاأص ةددعلاأكدد  لألدد العت هددعليفلاأتيعسدد لاأ لدد
لاأ صأعلاأللة ولاصات عالتاأتيعس لد لاأملوامالاملتعد دلاأتعأةع:لللل

لاأتةعيفلاأملعالأل ا. -
 ابلفةعلتتلاأص ع لاململايف:لاأذدل،تي علملليالتلا االتاملصااعالتامل تاعالتاأتة ع ،وهعا. -

ل

خامساااي: صاااياغة الأخباااار التليفزيونياااة وفاااق أسااالوة وصااال أخباااار النشااارة 

 عضها: بب

مددللا سددعأة لاأددللادد تالل(continuity)،ملتدد لتسددلورلت ددالتيصددع لاأ شددادلضدديللاوا ددعلتا دد دل
تهلدددذال،ملتددد لا تشددداليفلاملدددهلاأفمدددعئةعالإلدادددع لاأ شدددادلافددداعازلتأمددديعنلاوا دددالاملشدددعه لمددد لنةددد لتيصع هدددعول

اأ شدادلمبفعادعل لدعلمتكعملدعل لتنليلولاطدا لصات دعصالم ا ةدعلاد لو دااالاشدادلا يصدع لبملدالهةلةع ع  تااال
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إصلتنلهذقلاأاا، علاأللا والدلالااااليفلم  معل الي لمللممل لاب لاأذدل،تدص  ل د لاد عدليفل  لذا عول
ل.إىلل تاليلو ةعل الي ولتهذال،تو فلااصةملعلا عتلدلالم  لي دلت فع دلاطا 

تا يالاشدكالبملدالاصات دعتلمدلل لدعللتأ  لراالاأملععدلتنل،تألاا، لا يصع لوةيعلا لاب لا تت
أبـو ظـي  ومللالسدصةالاملفدعتلا دعتتلابد لا تتليفلحمادعلإىللتيا ل،تألاتالسعل صادولمملالاملتتي لمش تعازول

 صوتل ،عسالداوعا لأ ع ل اا،ز لو دع الم  مدعلابد لاأفدعشلاأدذدل،ت دعتتلاصدتد ا االاإلسداائةلةع:للالفضا ية 
ل"L.B.C"ولتيفلحمادعل ..ل فيه عرفات علـ  لقـاء  برييـز  قـوات االرتـتك  تقصـن  الوقت الي  واف 

األص عاةددعلا ددعتتلابدد لا تتل ددالدلاأصعاددعل رددالاأتددالاليفلسددو ،علو ددع الم  مددعلابدد لاأفددعشلاأددذدلا ددعتتلهدد ال
ا منــز  البابــا يصــلي د ــ  ال ــكم وإســرا ي  تقتــ  هــيا ال ــكم تــجمه إسدداائةالمل ددزتلت دد لاأفلتدداة ة :ل

مــن  ول فيمــا إســرا ي  ت ــتعج للهجــوم علــ  ققــاع غــز  الــر يي ادمريوــي.... لولتيفليدد لص ددو:ل املــواطن
 ل)اإليصع ،دع(ولتاعأتدع لود نلاأو دالككدللتنل،كدونلاااال دعزلواشنقن إىل لمشل الـت و ـلها مبعـوو ادمـ ..

لللللللللللمللمكعنلاب لاأتعاو:لتتلهمعا ولتتلاصةملت .ل

ت دددالتيصدددع لاأ شدددادلاااال دددعزلمدددللاصةملدددعلاملوضدددونولتتلمكعاددد لتتلهمعاددد ولمدددللتسدددعأة لص دددالتديومدددعزلا
 .Roger .R & Gail"  ترالترةاولاملتغااالاأللعلا الاهتيعمعزل صاازليفلاأ  اسعالاإلدالمةعولت،مل ل

M
لدعلإىللاأ لدعل ةع علا يصدع لتو دعزلأألسدلورلاأتوا دلرلاأدذدلاد عدلوةد ل دال لمللاأ الئالاأذ،للتر التنل

اأتعأةعلنل لوا عزلت  لأإلع اسلمللاأ لدالامللدع علاشدكال دالمد ااطولمد لمااددعدلتنلم  مدعلابد لهدرلاأدلل
ا دد الاليةيددعالاتددةأليفلديلةددعلاأتةةةددعلاأ و،ددعلصسدد رعنلاململلومددعاولإضددعوعلأ ددودلاأملصددع دلتا اصعاةددعلاددعأتليةيل

ل.امل  ا

لصع لاأتلةفزاةعلدلال ال لتعتاا:تدلة ل، والاأو الاب دليفلاشادلا ي

 من  وييا إىل لمشل الت و لها اليوم ..اأو الاملكعش:ل
لاأو الاأزمعش:لمللت  ا لاألصعحلإىللمعلت ل علاآلنل...

اأو الاعملوضدون:لمدلل داا دلاأتةعسدةعلاأكو ،دعلإىللاداتعدلا دلدعرلاإل،اااةدعل ةدعتلةو،دالملفةةدعلإىلل
ل لسلا مل.

 بر وعلاقتها بحجم المعلومات المقدمة:سادساي: لغة الخ

إذال عافلاتعئةلاأصيو لاأللترا،فليفلإاع لم يال فةالاململلومعالاا زلدلدالاأتدت الاإلبدعيبل  دأل
اململلومددددعالدلددددالاملتددددعاعلاموها،ددددعليفلإع اسلاململلومددددعالتاسدددد رعدةعولودددد نلا  ددددألاطدددد تعلأ شددددااالا يصددددع ل

افا لتنل،لتزالحما لاب لمبتع علهم ةعلتتلاصعدةعلمملة عولتاعأتع لود نلاأل دو للاأتلةفز،واةعلتتلا دي دلاأليفةع
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إىللاألغدعلاملكففددعلاأددللا دد الت دد لدد علمددللاأو ددعئ ليفلت ددالددد علمدللاميددالعتنلاإليددالتلاشدداتلاأوضددوحلاددعال
ك ددد لمدددللاأتيفةدددالمالةددعزلأتي ةدددولمملععأدددعلاصأتدددزاالاعملتدددع علاملصللددعولتا ددد  لمدددعل،لدددزالاملتل دددرلمددللممللومدددعال 

املفددع لأليمللومددعالاأددذدل،تددعد لدلددالاإلع اسولتمددلله ددعلادداحلامل ظدداتنلاصسددتفةعالابددعحمللاكةفةددعلا دد  لت دد ل
 دد  لمددللاململلومددعالادد فسلددد علاأكليددعالاأددللا دد ال ددعلا يصددع لاأت لة ،ددعلذاالاململلومددعالاطدد تعدولتمددعلهددول

 Ednaاودددولمددد لاأاع،دددعلاأشدددةادل إلعادددعلاو عادددعنولامل ةدددعسل  دددألاململلومدددعالامل  مدددع؟ليع دددعلتنلذأددد ل،تول

Buchananلا ددعئزدلدلددالرددعئزدل اددوأة ه ليفل تع ددعلاأشددةال  ددعنلأل فددعلتردد لمددتأو  وليفلتنلمددعلحيتعردد ل 
لاملص لهولاأتفلةالتاأتفلةالتاأتفلةاولأكللالغعلمورزد.

اع   ددعاولتاع تددد للإنلسددصةال ةددعسل  دددألمددعليفلاألغددعلمدددللممللومددعاولتا ددو لع تةدددعلدلددالتسددعسل يدددر
اظا،علاإلدالالاأللتستةعل  لوعل عاون ولتاو هعلدشااالاأصع ف لاآليا،لولتهرلاااكدزلدلدالتسدسل ،عضدةعل
 اسصعولاتتاة لتنلافدايفلاد لت دواالتتل دات لاملادرل د  ازل صداازلمدللاململلومدعاولتتيدا لاملادرلادذ ازل،تداازول

مدددلليالأددد ل ةدددعسل  دددألاململلومدددعالاأدددوا عدليفلإ دددع دلتتلت،ددد دالامل ةدددعسلاأدددذدلاتدددييلاظا،دددعلاإلددددالالا  ،فدددعل
دعمدال ،عضدرلوةز،دعئرل،ملد لم ةعسدعزلألاع دعل دال سعأعلإيصع ،علتتلمل  لإيصع دلممل لم ةدعسل اصا تاةدع ولتهدول

املتتفععدليفلاظعالع، عمرل اا دولتت  ليدواحمللا اظيدعلاأدللنكدللإع اسلاأد الدلدالتسعسدةعل تمل د لم دتظأول
مللومدددعلاتبدددعل عأال، ة ةدددعلاأدددللالدددصيل، ة ةدددعلاظةدددو لاإل دددع دولتهدددرلات عسددد لدكتدددةعزلمددد له،دددععدلاأدددذدل،ملدددا لاملتل

ا تيعتلظةو هعولمبمل لتنل ألاململلومعالاأوا عدليفل سدعأعلإدالمةدعلاد صفهل ليدعلهاعلا تيدعتلظةدو لاململلومدعال
معاولم ةعلت اد لمتو ملدعلاأظةدو لمدلليفلاأاسعأعلتاو  لاملتل رلهلعلت، ة  لاو عهعولويفالزلأولاميللاب لسص لممللول

 صددالاملتل ددرولودد نل  ددألاململلومددعالوةةددعلصل،ملدد لاصملددعزلأملدد علاململلومددعالا تأةددعولاددالأملدد علاململلومددعال ددالمتو ملددعل
لاأو تعلو ط.

 لجتااددعلاودد  لوةةددعلالددعنلمتتددعت،علاأاددوتلأكددللKentch Wkninت دد ل دد ال   ددت لت ةدد لول
ممللومع يددعولت دد لاو دداللإىللتنلاأدد الاملتمدديللممللومددعالت فددال  ددأللرتلفددعنليفلددد علاأ مددع،علاأددللاتمددي ةع

اتددعت، لاددعأاوتلمدد لاأدد الاآليددالحيتددع لإىللت ددفلتاددوتلأالسددتةملعروليفل دد لظددالاصسدد رعنلماهددونلاملوامددال
 ولStein & Bransfordتيدا لمااصادعلاعأ مدع،علذا دعولتهدولافتد لمدعلاو دالإأةد ل سدت لتااااتدفو عول

 لSparkوليفل  لترد ل سدصع سوللتعد ليفلديلةعلاامةزلاململلومعاولتاعأتع لاص تفعيل عويملاوعلاأتفع ةال،
تاددد ل تددد لاملصادددطلاململدددايفلأل يةدددو لوعململلومدددعالاأزائددد دلاشدددكال صدددال ددد لاددد عدلإىللمحدددالمملدددايفلهائددد ولاة يدددعل

مللومدددعالرتلدددفلاململلومدددعالاأ لةلدددعلاشدددكالتاضددديل ددد لاملدددويفلاأفةدددألتاأ ددد  دلدلدددالاإلع اسولودددع  ألاملفدددع لألي
  ت لاملتل رولتاصةملعلاملوضونلاأللاا زلدلالا   .
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(لمدددددللتتائدددددالاأصدددددع ف لاأدددددذ،للايتددددد تالادددددت الاأكيةدددددعلاملتغدددددادل1969 ل)Perfettiت،ملددددد ل ااودددددلولل
ألييتدددو لاأددد ص لأليمللومدددعالدلدددالمتدددتو لاإلع اسولت ددد لتالدددولدلدددالهدددذالاملتغدددالاسدددأل اأكفعودددعلاململ يةدددعول

Lexical Densityولاأدددذدل،مدددألاأكليدددعالاملفتو دددعلتتل ليدددعالاطتدددو لاملتكوادددعلمدددللتوملدددعتلتت دددع ل 
ت دددفعالتت دددواتولت ددد لتظةددداالاأ تدددعئةلتنلاأملعمدددالاأو ةددد لاملددد  اليفلاصسدددت دع ل دددعنل  دددألاأكفعودددعلاململ يةدددعل

لهذا.

 ةدد لمددللرةددعلتيددا ل تدد لاودةددعلاأتفع ددةال دد لاددااصطلاعأت ددع ،الاإليصع ،ددعلأتشدديالا مفلددعلاأ اديددعولل
 لإنلإع اسلاأت دع ،الاأتلةفز،واةدعل،تدت الاداعازلاع مفلدعلاأدوا عدلوةد ولZelman & et-alت د ل ه،ليدعنلتهمدالعقول

تهلددذالودد نلاطددا ،للبدد لتنلصل، تلدداتالدلددالا   ددعالتاململلومددعالا دداعدولاددالادد دةيةعلاعأشددواه لتا مفلددعلاأددلل
عولتا ددع لدلددالمددعلممددالنكددللتنلاتددت تةلتنلاكفةددفلابدد ل،تددذ اهعلاميةددو لت فددالمددللاململلومددعالا دداعدلامعودد

اأتلةفز،ددوشلاطكددوالاو ددفلحمدد عولتامددية  لت دد ل دد  لمددللاململلومددعالاأددللاتددةأليفله،ددععدلوةددألاملتل ددرولتاتددةال
لديلةعالاأتصز،للتاص تفعيلتاصس رعنلنكللتنل،تألتوولتسلوا ولاع:

كلةشدددةعالاأت لة ،ددعلاأدددللصلا ددد الر ،ددد لمدددلليدددالتلأغدددعل لددةالابددد لمدددللاأملصدددع االاأكالسدددةكةعلتاأل-1
إيصع ،عليعأةعلمللاألغوولتتلمعلتالولدلة ل أغعلابش  لاألل، وتلوةةعلاطدا ل ليعاد لعتنلتنل،مدةفل
تدل ر لر ، لأليملد ولت د لداودفلدلدوالةا،دالا يصدع لاأفااتدةعلأغدعلابشد لهدذقلاتبدعلاألغدعلاملص ةدعل

نددداليفلم وأصدددعاليعأةدددعلمدددللتدلمملددد لتتلمددد أوتولتاعأتدددع لوددد نلدددد عللدلدددالجتيةددد لتأفدددعيلت ليدددعالتل
 ليعالمو د ليفل دةع علإيصع ،دعل د ل،تمديللمتدتو لمت دع هلمدلل دألاململلومدعاولكدعلبملدالمدللأغدعل
ابشد لم ع مددعل عمدعزلمدد لاملةيددعالا سعسدةعلألغددعلاإليصع ،ددعول وبدعلاشددكالدصةددعزلدلدالابدد لتوعدلةتدد ول

ل مالالغعلاب لاملتلفزلاملفات لتنلاكونلمورزدلتمكففعلصلرووع .تيلو عزل ة يعل،تمللولا

اصدتيددععلدلددالمصدد تلإدالمةددعلاأدد اولاتمددي لابدد لو ددطلاعململلومددعال ددالاأ عالددعلألتو دد لاأ صلددرولسددوا لل-2
ملل ة لايتةع لاململلومعاولتتلمللاع ةعلتسلورلاأت   ولم لجتعهدال دالاأو دعئ لاأاتاة ةدعلاأدللنكدلل

لرلتنل،تتشفةعلمللاأو عئ لا يا لا  فالتاةعليفلاب .لأليتل 

ل

 سابعاي: زمن الفعل الذي تقدم فيه الصياغات الإخبارية:
إنلماةعلاب للنلتهأل ةي لت عا ولتيع عليفلظالإمكعاةعل ا لاأص لامليتد لأت د  لر ،د لا  د ا ول

لدلددالاصدد لتاأملددععلصللددعليفلامل ا ددعلاأملااةددعتذأدد لاملدد لتنلت ددصيفل فددالمددللاأ  ددواالاأفمددعئةعلاإليصع ،ددعلاملت

اأتوا ددالمدد لااددو االاأو ددعئ للاأتددعدعولأتتغلدد لاددذأ لدلددالعت ،ددعلاأ شددالاأددللاملةددولا يصددع لاألدديفةعلمددللمدد ا 
تموا صتةددعولت ددالت ددفل ا،دد ل عاددفلنةدد لاألددةع عالاإليصع ،ددعلاغددهلاأ ظددالدددللاأوسددةلعلاإلدالمةددعل ةددالإىلل
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يفلةا،دالا يصدع لأت د  لإحيدع لأليتل درل،شدملاقلاآاةدعلا د  ولتاسدتياا قولوييدا للاستص اال ةغعلاأدزمللاملمدع ن
اأ شدددادلاأتلةفز،واةدددعلصل،ا،ددد لتنل،  دددالإىللاملتل دددرلمدددعليفلاأفملدددالاملعضدددرلمدددللمملددد لاملمدددرلاأدددزم ول نلهدددذالاململددد ل

اأكدعملليفلاأفملداولت د ل، عدلإىللهتاتلممل لام دليفلاإلاالولاعأ صتولتذأ ل   لاإلا ع لدلالممل لا د  ل
صسددتص االامللدد  ل وادد لعاتلدلددال دد  ل ددالل،تملددذ لاسددتص االاملمددع نليفلسددةعيفليدد دلحمدد عل دد ل،ل ددتلاطددا 

م  نلاعأزملوليع علتإنلإد اعلاأ شدادليفل دالحمادعلالةفز،واةدعلتتلإذادةدعل دعئألمدللتتأد لإىللميداقلدلدالإيمدعنل
لاملشعه لتتلاملتتي .لا ع لاميلعلتاوظةف لأ  الإحيع االافتةعلإىل

ت تلددفل ددةغلاملمددع نلادد لأغددعلتتيددا ل تدد لكةددزاالهددذقلاألغددعلتتهمعبددعولوفددرل دد لا دد الاإل لةز،ددعل
ت فددالمدددللهمدددللأليمدددع نل عملمدددع نلاملتددتياولتاأتدددعاولتهدددذقلاتدددعد لدلدددالا دد  لت دددونلا ددد  ليفلهمدددللاملصددد ول

دلددالاأدد تااولودد نلاألغددعلاأملااةددعلا دد الاملمددع نللإضددعوعلإلمكعاةددعلت وددد ليفلتدلت ددفلعتنلة ،دد ول وادد لوملددال،ددتأ
ضدديلل ددةغعل عاتددعلمو دد دولتاعأتددع لوت ددكعتلا ددع لاأدد ال  ومةددع لاتددت الوةةددعل ددالنعدددعلأغو،ددعلا ظددعاليددعحملل
حيكيةعولدكدسلاململد لاأدذدل،  لد لاأد الت،شد سلوةةدعلامد سلاأصشدادلات يلد ولتديومدعزل د ل،تدتص الاملمدع نل

ولتإضفع لدلة لممل لاصستياا ،عولت ذأ ل  ل،ملد لاملعضدرلددللاملتدت صالأل صأدعلدلدالمبمل لاملعضرلأتت ة لاململ 
ة ةولت ود لتافعذقول يدعلنكدللاسدتص ام ل ة يدعل،كدونلاأفعددالهدولاملتدص لتتلامل فدذلأليد  ولت،ص دالألفملدال

اآلاةدددعولتيفل ددداللاملعضدددرل ةدددزقلا ددد  لت ددد لمدددللا ةو،دددعولتاأتملصدددالددددللا ا دددعول يدددعلأليمدددع نلادددت اقلاعأشدددملو ليف
ا عصال،تألإاااهل ةيعلد لالاأزملل)اأةواولتمس(ولتمدعليفلاميلدعلا تىللتتليفلاميلدعلاأدللالةةدعولتاشدكالددعال
  ددألاأتت ةدد لدلدددالتاةددعلاأددزمللاملمدددع نليلو ددعزل يصددع لاأتلةفز،دددونلأت دد  ل ددملو لاعأتوا دددالا ددرلتاأفو ،دددعليفل

ميلدددعلاب ،ددعلإىللهمددللا عضدداولوع ومددالاسددتص االاأددزمللاأدددذدلا دد  لإصلتادد لبدد لددد الاأتكلددفليفلا ددالا
ل، عس لاب لاشكالاصةملروليع علتنلهمللاملعضرل،ملارلعصأعلاأتت ة لدلالمعل لتتلت زلاعأفملا.

ل
ل
ل

 و عنصر االستهالل  مقدمة القصة اإلبخاارية
ل

 وةكتو ،ددعللةتد ولأ  ردعلتنلتعت هددعليفلوعدلتتلاسدتةالأ ل  دزالمملظدألاأ  اسددعالدلدالتاةدعلم  مددعلابد ل
ت فتةعلاتبعلمفتعحلاأتدذ الاأدذدلنكدللتنل،مدة لااتصدعقلاملشدعه ،للإذالل"Victoria M. Corroh" و تشل

%ل90علاكللرذااعولوي  معلاب لهرلامز لا  مل ليفلاأكتعاعلتأدولت دزالحباوةدعلصاتةدالاطدا لمدلل تعادعل
تام ،د لولهلدذالاد تلكل المد ليفلاأملةد لاأ د  لغتةدعلاأشدفعوعتألملل لت وليلو عزلتنلألكليعالا تىللسياهع
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 يفلاأصدد  ل ددعنلاأكليددع ولتصلت دد للواكليددعالرذااددعليفلنلددعلاتددةاع:ل يفلاأصدد  ليلددولكلاأتدديواالتا    
ل.ولإبعلاصااصعنلا  فالا ع زليفلاأذا ادولتهذقلمةزدلامل  معالامة د،تتاة لتنل، تالهذقلاأكليعا

تنلت فدددالمدددعل،تدددذ اقلمشدددعه تلا يصدددع لاأتلةفز،واةدددعلمدددللل Doris, A. Graber رددد لتمدددلله دددعلتل
ممللومعالاأ  عدلاألفظةعليفلاأ لالاإليصع ،علهرلاميالاأدلل،تمدي ةعلاسدتةالتلابد لتتلم  متد ولكدعل،تورد ل

 االمددددللاأاصةملددددرلتنلصلةتددددودلت دددديع ددددعلتادددد للتاةددددعل صددددادلهلددددذالامددددز لمددددللاأدددد الاإليصددددع دلد دددد ل ددددةع ت و
اململلومددعالاأددللاكددونليفلاأص ا،ددعلإصلدلددالممللومددعالر ،دد دولتذأدد لاغددهلاأ ظددالدددللاددونلابدد لسددعي عزل ددعنلتال

ل. Soft Leadدعع،عزألإذلنكللتنل،كونلاستةالأ لا ،ملعزولتتلمعل، دالاعصستةالتلاأشفع ولابفةفول 
اع دددعلميةو هدددعلاأو دددوتلإىللتمددد لاتدددع نلإ، دددعنلا ةدددعدلاددد تالتسدددعئالاإلددددالالاإليصع ،دددعلاملصتلفدددعلاإل

اململلومددددعالا بددددعهلتتسددددانلاأاددددايفلددددد لاإلولددددعحلدددددللا  ددددعئوليفل دددد  لابدددد ولمدددد لحمعتأددددعلوددددتيل ددددةةعلاملتل ددددرل
أالستزاعدل ة لتضيفلامل  معالافمال و دلاأتك وأورةعلاكتشفلت دكعصزلمدللاأت ظدةألت فدالامل ةد ازلمدللذدل

دلددالاسددتةالتلابدد ل  دد ع دل ددة ل لAP رلاإلسو ددةت ااسل صدداولتمددلله ددعل،الددولاأدد أةالا سددلويبلأو عأددعلتاددع
وةددددولاأاملددددألتاصسددددتةوا ولتملددددة دلاأ ددددع ءلاألاةفددددعولإادددد لت ددددص لاددددعمل صالالاأددددللاددددذ رل ولHookاملتددددتة  ول

تنلل UPI اأشدةةعولتصلا د الترصدعلمدلل ال دعلماا دال تلفددعولتهلدذال،دا ل عأةدالت عأدعلاأةواع،تد ااسلإا اع ددواعتل
لفل،تتاة لتنلنسلروهالاملوضونولتتلاصتعاعل،ةة ليشصعلاملتاحلأتاعلاأ لع.لاصستةالتلاألاة
ا يصددع لتيلو ددعزليفلمفتددعحلابدد لامةدد ولهددرلمل  مددعلامةدد دلودد نلالتنلألكليددعالا تىللسددياهعلتاعملدع

ا ا،دددعل،دددا ل سدددعمرلاأشدددا،ف لتاددد لمدددللاأمدددات دلتنلاصددد تلهدددذقلا يصدددع لولتاعأتدددع ل لدددااأدددللاتتدددألاعأاإلذادةدددعل
 سدسلت،ا دا لاأاا، دعلاأدلل،صد لوةدرللوملتعاملدعلابد  لإ ع دلومدوأتلرذرلاميةو ولتعدوا لاميللمملةعلسلةيعول
تنلامل  مددعلا سددسلاملوضددونلتامدد لاإلاددع ل Andrew Boyed" تادد  تلاو،دد ول، ددوتلتدلةدد للاملمدديونووةةددعل

امل  مددعلم ال ددعلمددللسدد اتلمددعذالتنلاكددونلكددعلحيددتألتجتددذرلاصاتصددعقلتافددتيلاأشددةةعلتات دد لاعأ لددعلأددولاأتاددو ول
؟ولتمدلله دعلاد دول  ،دت  لامل  مدعلامل لهذقلاأ لعلأل يةو ولت ةفلا وعلإىلل ل لاململلومدعالات لدالاأادايف

تنلامل  مدعلبد لتنلا  د لاملتل درلات دال لDonald Murryاتبعلتد لمبعلسدةتبوليفل د ل،دا ل عاعأد لمدو دول
 لادد ل ددالاأ ةع،ددعولتأملددالهددذالمددعلبملددالاطددا ،لل،زهددونلمب دد مع أولمددلل ددال ل ددواشلات  ةددعلمتعاملددعلابدد ولت تدد

تادذه ل إعاددعلاو عاددعنول لاطددا دلالدديةفعل مةددعمرلهااأدد  ل املدد لمددللذأدد ل ة يددعلا ددوتلتنلتومددالت،عمةددعل دد ل
اتتاة ل تعاعلاستةالتلبملالاملتل رل، صهلدلال لص ولت،صدزيفل ةواد لدلدالمعئد دلاإلوادع ول دع يعز:ل،دعلإهلدرلهدال

 لاأددذدل،ملتدد لتنلامل  مددعلت فددالوعئدد دلت دد  دلدلددالا ددالSmith  ةدد ول ت،تواوددولذأدد لمدد لاوردد   ،  ملددتألهددذا
اململلومعالمللاأمل عت،للاأت لة ،علافتةعولوملد عل ليع دعل،تدييلات د  لملصدالأليوضدونولاشدكالت فدالاكدعمالزل

ادلودا  :ل إنل دالحمدا لاعضدالتتضو عزلمللتدلد وانلا لة دولتأذأ ل ت لاأليفرلاأ ،ادعشلاملشدةو ل ه د
،ومدددعزلمدددللتردددالم  مدددعلكةدددزدول،ملدددا لملدددعذال،تدددتيولاصسدددتةالتل دددالهدددذالامةددد  ولوكتعادددعلامل  مدددعلاعأغدددعلا اةدددعل
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ألييددا لتنةددو قلمملددعزل بددعلادد عدلإىللاا ةددزلاأددذهللدلددالأددولمدد ه ول دد لمددعلهددولاملةددأليفلاأ لددعولتمددعلأددذدل
أتلتليفلاأ ةع،عل اا لتسعسد لادعلاأ دصهلدلدالردوهالا د  ولتاد اهلللب لإاااهقولتة علاع رلمملععلاب و

لتتلاتيلولاميةو .
ت،الددولدلددالاصسددتةالتلاتدديةعال تلفددعلمددلل صةددا:لامل  مددعولتاصسددتةالتلاصوتتددع رولتاأف ددادلا تىلول

 لدلدالتاد لTell & Taylorت   لاب ولت لةعلاشدالإىللمو ملد ليفلا دع لابد ولتأدذأ ل،لدف ل اةدالتادع،لو ول
اأف ااالا تىلليفلتدلي لاأللا  الاأشر لاملفالاأوار لمملاوتد ولإضدعوعلألتفلدةالالامل عسدصعولتمدعل   دو ،تسل
مع  ت عت لوةملت هعلاأو  دلا تىللاأللا والاوظةفعلاب ل ل ولتأكللااا، دعل تلدادولاة يدعل،دا ل ردو  لهدعت ل

ت لعولضدديللو ددادلمملة ددعولتتلت ةعاددعزلت فددالمددللنلددعوليفل دد لتردد لتبددعلا ا،ددعلابدد لاملكددونلمددللنلددعلتا دد دلمتدد
 لاتنلامل  معلهرلامل يالألص لاملكتورلاشكالرة ولتاألل ت لاعهتيدعالاملتل درولHodgson هورتونول

 لتا لاأو  دلامل أفدعلمدللTankard & Ryandتا  الأ لت فالاأ  عتلتاةعولتا ت اعل،ملت قل اعاكع علت ،عا ول
 تلت فاولت،تميللنلعل لادلتتلنلت ليفلت ل لا  وات.للللو ادلت

تدددععدلمددعلااوددولم  مددعلابدد لاأواردد لتنلاكددونلع ة ددعلتتاضدديعلتمددورزدلمب يودددعلد ع ددالمتددعد دولل
لتاةع:
مفدال ولBackupد لإسد ععقلاتوضدةيل،ملدزهلممللومعاد لاأدوا عدلمبمللومدعالمتدعا دل لتجعي  االستهك   -

ضدديلاأ  اددعلاأائةتددعلوةدد ولت،دد دالاأدد الاملتددعا لاددعأ الاصسدددتةال ولتتلنددالتتلالددوحمللم تصتددعلاول
 ولتهددولدددععدلت ددو لاددالم تددصسلت،تددعا لوكددادلاصسددتةالتلAugmenting Quote اددالاأز،ددععدل

عتنلاكاا لافدسلاململلومدعولتتلإددععدل دةع تةعولتهدذالاأد ال دالمالدورليفل داليد ولتإنل دعنلبمللد ل
لكتملعز.

تهدرلو دادلمتدت لعلادزعاعلتاةتةدعلإذالأدالاصسدتةالتلم يدالت فدال :لNut Graph لالفقـر  ايوهريـة -
 فعوةعلتإا ادعزولتعل، ألا ،معحلاأ  اعلاملا ز،عليفلاب ولد  هعلات  الهدذقلاأف دادلمدللاأ اةد لاأفعأد ل

لتتلابعمسولأتلرلاصستةالتلمصع ادولتا والاوظةفعلاملوضيل هألا عتلاب لاطو ،ع.
ب لتنلاكونلأغعلاصستةالتلمت عاتعلتا عئ لاألغودولا تعرلمفاعا علعتنل اد لتتلمللرةعلتيا ل

إ اددددعسلتتلاإليددددالتلاو دددد دلاملوضددددونلاأددددذدل،ملدددد لد دددد لاصسددددتةالتولتهلددددذال،ملتدددد لاأدددد أةالا سددددلويبلأو عأددددعلتاصددددع ل
نلتاضديعزليفللا سةو ةت ااسلتنلدلالنال عا لامل  معلتنلاكدونلم تدعاعلأدولامدوهاولوعصجتدعقلبد لتنل،كدول

 ددال مددةعلأددولابدد لذاادد ولتأددةسلأددولاأتفع ددةالامعاصةددعولكددعل،ملددزهلاأ اةدد لامل ا ددرلألفكددادلأددولاألغددعلاطدد عدول
تاطكيددعول ددرلصلا دد وللا وكددع لا سعسددةعليفلضددصأل ددألهعئددالمددللاأكددألاألغددودوليفل دد ل،ددا ل اددورل ت ةدد ول

Bob Rotheلتنلاصسددتةالتلاأ ددعريلاأددذدل،ملدد لمبفعاددعلاأ ةددعالات ددةع لددد دلرةدد دلتم عسددصعليفلاأو ددفلافتدد ل 
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ب لتنل،كونلمكففلاألغعولت،فالاأتلو ولت،تت  لإىلل لعوعولتهدذال لد ل،تو دفلدلدالإع اسلأغدعلابد لاأدذدل
لحيا .

ول  اأغددااة لتتلاأملددارلتأ دد لأ ددرلمالدد لاأاسددعأعلديومددعزلم ددذلاأ دد التاةددعل صددادلأدد  لدليددع لاألغددعلسددوا 
وةددولدتصددعلاأدد الاأددذدلبدد لتنلراوهددعلاملتل ددرليفلادد عدلملدديواعلا دد  لمددللاأتتمددالاأددة ظل ددالصل،تملفددالوةةددعول
وتتو فلمتعاملت ولتمعليفل عتل اةةعلمم عزلوتو ل،لةلم ةعلإىلل ا لاأد اولت،تيداسلوةةدعلحبا،دعلة دولأد لمتملدعل

حبةددد ل، دددوعل دددال اودددعلإىللمدددعلبعت هدددعلتتل،لةةدددعلتتل،تلدددال دددعول، دددوتللاأتل دددرل يدددالاملكوادددعالامزئةدددعلتاأكلةدددعو
 ردددالتلاأددد ،للاأ دددزت،  :ل ، صغدددرلأليدددتكلألتنل،تدددتاوليفل ال دددعلمواضددد لمدددلل المددد ول دددال،كدددونلتددددذرلأفظدددعزول
تت تدللسددصكعزولتت دديلمملد ولت دد هعلاصاتدد ا  ولتصلرددا ل ت سداو :لدددللهددذاولإذل،دا لتنلاأغددا لمددللاإلهعاددعل

هددولتنل مللدد لت تددللاسددتمل اعازلأواددعولتتلتنلافددال فةظتدد ولتت ةعاددعزلرددذرلااتصعهدد لتتل دداو ولتادد ت قلاعأتددعم ل
،ملت ل تمح لاهلعمر لتن:ل  تللاصات ا ولتااا دلاملال ولهولتنلبملالتتتلاأكالال  ة دعزلسدةالزولتاضديلاململدعشول

 لاكلةتد ولتاد لتتتلمدعل، دانلاأتدي لاد ولتاد لمتت الزلديعلامل قولم عسصعزلألي عاألحبة لبذرلاأتعم لإىللاإل دغع
،ملا لمعلد  ق ولتمعلتاةعلاصات ا لأ  ل دص لاأامحللاأ  و ر لوكوا لتتتلمعل،  لدلة لاأتي ولود نل دعنلددذاعزل

الم، حم، طس،، طمسم،  تللاأتص ول يةيلاململ ولت صالاأتعم لدلة ولتهلذالاململ ل، وتلكلدزلترا:ل 

مل م  لاشر لا ، لأةسلمبفلد لدةد ولوعصاتد ا لهدولاأ ادةدعلإىللاصسدتيعنولأ  ردعلتاد ل ولأة انلت عنلاكهيعص
، دددعتلتنل سدددوتلكل دددلالكلدلةددد لتسدددلأل ددد ل ددد لمالددد لامددداعلاأ دددةسل  فدددعلاصددد   ول دددعت:ل  عادددالكلامللددد ل

اادددللاأمدددلةاولت دددفلتاسدددتو فولتاكدددالتاسدددتصكاولتذ دددالا صةددد لتم زأددد ليفلملدددانلتا ددد  ولتدلدددالهدددذال،دددا ل 
ا  ا لتنلاصستةالتلتيالتسصعرلاأ  عحولتب لتنل،اادرلسةوأعلاألفظولت ديعلاأتدص ولتتضدوحلاململدعشول

لتجت  لا شوولتاعأتع لب لتنل،كونلاصوتتعحلمااصطلعائيعزلا ادعلاصستةالت.
للتحيتالاصستةالتلمكعادعلادع هدلمدلل ةد لتاةتد لمدللاع ةدعولتمدلل ةد لدال تد لاص ةدعلتردزا لاأد المد

رةعلتيا ولوعميلعلا تىلليفلتدلاال فالمملليعزلدلة ل، والاأال ولم ةعلت،ملدوعولتعايدالالد لاميلدعلافتدةعل
نفددالاألفددظلا تتلم ةددعلمملليددعزلا دددوالدلةدد لسددعئالمكواتدد ولتاعأتددع لوعصسدددتةالتلذتلا ةددعلو ةددعلتتسددلواةعليع دددعول

                                      
( ) ملك في هذه اليونة؛ إذ يقما أ ري الق ولء مالوح ثمن العر  أهوية اليونة ا ملك في الل   كول أ ركما أهوية الكنوة ا

 ال يمطي    م را ابن ال ونكللي من الحكوة في افتتلح  مر  اج راء بللت بي   مالكه  بللتحوي   فقلا يلء في ب ايرة 
 مر  اج راء   بحلن  لتل يا ل مول ل   إليا مللبيا ون الكذ  في حل ثة اج راء التي كذ  فيهل الر ما الكريا  في 

آل  مر  الكه  التي أل لآل بع   ؤاا الووركين من  صة أصحل  الكهر   مترينير الرمحي  بللتحوير   لتبيرلن حين ابت أ
أن ل تعررللك لررا يقطرر  لعوتررا مررن لبيررا م س مررن الوررؤولين  بررا أتررا منرريها هررذه اللعوررة برر ل اا الكتررل   فلل رر  افتتلحهررل 

ة هرذه ال رمر مورل ينيهرل ورن ومضرم  تلل ورا   كورل يرذه  بللحو  منك هذه اللعورة  مبللترللي فلسرتبرلط ماضر  برين وق ور
 ال رريمطي  لقررالش مررن  الطيبرري   بعرر  وررن ذلرري  حررين يرررى أن يويرر  القرررمن تفصرريالش لوررل  يونتررا  ررمر  الفلتحررة؛ إذ ألهررل 

 نا.ما عة في وطن  التل يا بليآل منك إيولا ول يحميا القرمن وفصالش  مالبالغة فيا أن تتضون ول  يق الكالا  ي
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اددعلاألددذانلتأدد المفدداعاالاصسددتةالتولاأددذدلجتمللدد لمتيةددزازلدددللا ةددعلد ع ددالاأدد اول ددونلحمتددو لتتسددلورلاأدد ال
ل،مل لاتع لاأ اولأك  ل،ص الدالال الاملفاعاالاأللاتبلامل قولتدلة لوةولنتعهلاوظةفت :ل

لرل لااتصعقلاملتل رلت  قلإىللاملوضون.لأوال  
ادداااطلاأتليددةيلات،تددالاأ ددوتلديددعلحيو،دد لاأدد اولولالسددتةالتلمو دد ل،ددااصطلادد لمدد لا ةددعلد ع ددالاأدد اللثانيــا  

 دمودلمكففولوة  الت  ل   لمللاململلومعالات الد علمللاأكليعا.

تاملددد ل دددةع علاوتتدددعحلاأددد التايتتعمددد ليفلتادددوانلالدددةعلمملة دددعلمدددللامل دددوصالابع دددعلا يدددولاأددد اولتمدددلل
يوا  لاطد عدولمفلةدعلمفدالاشدكةالاملوضدونولتاشدكةالاطيدوتولتاتدعا لاأدزملولتامتد اعلاململد ولتاكفةفد ولتا دع ل

  ددزااولتاأ اةدد لا و ددرلملكواددعالاأدد الاملفدداعدولإضددعوعلأ دد لاميلددعلتاأت ددو،لليفلاأ لددوحمللاأشددفةةعولأكددللامل
اص ددالاميلددعلا تىلولتتلمددعلاتدديال يلددعلاأص ا،ددعل فددالاشددكةالزلأليييددوتولتتلالفددظلتعيفلاوتتددعحلحميددو لاأدد اول

 عئملد ولتأدةسلمبتل ةد ول يدعلحيد علا ددع لت،فةدألةتةدعلعيدوتلممللومدعالر ،د دليفلاملو دفلمدعل صدالاأد اولاتمللدولاول
 تددصيعل،شددال-اميلددعلاملدد يالا ددع لاميددالاأال  ددعلمددللرواادد لددد دولإذلاددتبلاميددالاأال  ددعلمتمددعوادلمملةددعل

ليفل عس ل،مل لدللروعدلاأتص لتامعالا ص ولكعل، عدلإىللاأتوا الاملاجتا.ل-أولاأ ا
يصع قلاعصستةالتلاأتلصدةالتتلمدعل،ملدا لاعسدتةالتلتاعأملوعدلألص لاأتلةفز،وشلافمال تعاعلم  معالت

إصليفل ددعتل دد ت لابدد ليفلت ددفلمصكددالأل شددادول ددونلتيصع هددعلت فددال ولFirst day Leadاأةددوالا تتول 
تتل ولSecond day Leadوو ،دعوليفل د لال دتلاألديفلإىللاسدتص االمدعل،د دالاعسدتةالتلاأةدوالاأفدعشول 

لاأذدل، و لاملوضونلألصاودلاأتعأةع. ولForward Spin  معل معل،تيالمبعايلاصستةالتلعت دلمت
إذازلا اعلا ا،علاملوض لالمل لعت ازلهعمعزليفلاستةملعرلاملتدتي ولت تد ل هعأةد اد لود نلاملوضدونلددععدل
هددولمددللحيدد علا اددعلاأص ا،ددعألإذلادد عدلددد دلدوامددالعت ازليفلة ،دد لاصةملددعلاصسددتةالتلتاوددد ولمفددالتاةددعلابدد ول

اادد لامغدداايفلتاململ ددودلمددللاهتيعمددعالاميةددو ولتمددعل،فمددل لاطددا لاملتددةوتولودد ذال ددعنلاملوضددونلمةيددعزلتاو ةتدد ولت 
اأدذدلااداحلامل  مدعلوةد لدلدال ولThe Wow Testر ازولتمفداازلرد ازل،تدت دالايتصدع لاأ هشدعلتتلاأتمل د ل 

تديومدعزلصيتةدع لم  مدعلتتلل  ،ول يلعلتا  دولتمعل الذأ لوةيكللاأل دو لألي  مدعلاأتلصةلدةعلتتلاأملعع،دعو
استةالتلاب ل،ااحلاطا لدلالافت ل يودعلتسةلعولاملمةعلمتملل عزلا ولمفالمعلت فال در لت دع قليفلابد ؟لتمدعل

اعميةو لمفالمعلاأذدل،ا، قلاملتل درل يدعل،ظدل؟لتمدعللعزلاأفكادلاألل،ملت  لتبعلا  فالتاةع؟لتاأصملهلاآليالمتملل 
ل لادت ععق؟لتهذالسةتعد قلدلالايتةع لد لالاصستةالتولتاونلامل  مع.اأذدلسة ذرلااتصعه ل ت

تادددعأا ألمددددللاأ عددددد دلاأذهصةدددعلاأ عئلددددعلتنلامل دددد معال عأصدددعزل لةةددددعلا  دددد ا لت فدددالمددددللاأ واددددد ولودددد نل
امليع سددعلاإليصع ،ددعلتودداهالددد علصل لددالأدد لمددللتسددعأة ل تعاددعلامل دد معالددد لاسددتفيع لاع ددعالاألغددعلاملاصودددعل

تيودعولتإ سع لا عأة لت واد ل المتأووعلنكللاصست ععلإأةةعلألصات لمللاأ ياةعلتاأااعاعلإىللدواعلت  د لتامل
اليــوم مددللاملتملددعلتاصهتيددعاول يددعلتا ددفليفلاأددذا ادلاملددهلامل دد معالاأتع رةددعلاأددلل،لددمل لاتددةعبعولمددلل صةددا:ل 
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  يوسـيا ورتـجها ي ـتقيع أملعملةدعلاأفعاةدع(ول  ل)ا دارلاسل  ادسقو  الياباين نف ه إىل أقجاي احلـرب وضـاع
)مدوالسدتعأ (ولأكدلل صدالاأت د  لأدصملهلتادوانلامل د معالاأشدةادليفلللبقرس والي ب أ  ميوتا   الليلـة ذااـا

صادد لمدددللماادددعدليلو دددةعلم ددد معالابدد لاأتلةفز،دددوشولاأددلل،تورددد لااتدد عمةعلمددد لاألدددو لل() تعاددعلا يصدددع 
ا لاألدو لاأدللاتدتص اليفلا ا،دعلابد ول،تدتاة لة ،د لادونلامل  مدعلامل عسدصعولسدوا لمدللاملاو عولوي لحي علاطد

 امل  معالاأتعي علتتلاأشفعوع.ل

ل
 :)الت قج خيتلط بعضها أرتيانا  باآلبر(وفيما يلي بعض أنواع المقدمات الشهيرة 

عولتا  فدالاسدتص امعزلامل لمللت ةالتاوانلاصسدتةالصالتتاتداة   Summary Leadاملقجمة التلخيصية   -
يفلاألدديعوعولدلددالدكددسلاسددتص امةعليفلا يصددع لاأتلةفز،واةددعلتاإلذادةددعولتيع ددعليفلا يصددع لاأتددعي عولتهددرل
امل  مدددعلاأدددللا الددددولمدددللالصدددةالرواادددد لا ددد  ولسدددوا لنةدددد لاموااددد لتتلتاةدددعولأددددذأ لوةدددرلاتيةدددزلدددددلل

ول،ددتبلتتهلددعلد لددالمددعذا؟وللل،تصملدد لاعأ اةدد لدامل دد معالا يددا لا مكعاةددعلاتمددي ةعل  فددالمددللد لددالإليصددع ل
د ع ددا:لمددل؟لت،ددل؟لمددا؟لملددعذا؟ل ةددف؟لأكددلليفلاأو ددفلافتدد لأددةسلمددللاأمددات دلتنلجتةدد لهددذقلامل  مددعلاأددلل
،لددليلتنلاكددونليدد ازلمددورزازلا فتددةعلدددلل ددالتسددةلعلابدد لاأتددتعلاأت لة ،ددعول ددالصل،لددصيلاصسددتةالتلاددو،الزل

ا اد ليع دعليفلتيصدع لاأتلةفز،دونلمد ل داا دلاملدذ، لتلاسدتيعنلاميةدو ولأدذأ لددععدلمدعلت  ةالزلتمتملصعزلتالدمل ل ال
(ل ليعل  أةالهلذقلامل  معولت،ص دالهدذالاأدا أل داعلاس  دععولكدعلبمللةدعلمفةد دلألصد ل35،ل تلاطا لأتي ، ل)

عضدرولت،ص ددالاأتلصددةالمتملد علاأمل ع ددالأتلصةلد ليفلاملصددالتا دد ولمد لماادددعدلتنلاكتدد لهدذقلامل  مددعلاددعأزمللامل
 Direct ل، أو املقجمـــة املباشـــر  Elaboration Leadاملقجمـــة التفصـــيلية أو املوســـعة  ،ددد عدلعت ل

Leadولتاأددللاملددا لاتبددعل محددع لاأشددغا ليفلاألدديعوعلاإليصع ،ددعلأكفددادلاسددتص امةعليفلمملظددألتاددوانلاأ لددال 
عل،ل ددتلإىللت دد ل ددالمددللامل  مددعلاملتددتيادولاإليصع ،ددعولتألددتصلالمددللإ ددكعأةعل شددولامل  مددعلاعأمل ع ددالامللصلدد

 تامل  معلاأمليةع .
تهدرلا اتد ل، تاملد لت ةعادعزلاصسدتةالتلاأشدفع لتتلامل دع    Delayed Drop Leadاملقجمـة املا لـة   -

ألليعوعلاأتلةفز،واةعول وبعلاتتغايفلت تعزلتاوتلألو وتلإىللاأ  اعلاملا ز،عولدلالادتصع هدعلادااصطلاعأ لدال دال
مي علت  ا لسا،ملعلتمتاو دولإذل،مليد لاطدا لإل دغعتلاميةدو لاعسدتةالتلردذارلمدورزل، ردالمدلليالأد لاملت

                                      
()  تحآل بلم  م   العللصر التي ترك  منيهرل  كللوق ورة ذاآل العلصرر الماحر   مالوق ورة يصل  البعض وق ولآل النبر

وتعررر    العللصرررر  فيورررل يصرررلفهل منررررمن تحرررآل بلررر   ال رررلنلة مالورررفلفة  ميحررر  هل طرررر  ثللررر  فررري بلرررم  التننررري  
ال ررر  ماس تبررل  ماس تضررل  ميررما  ال ررؤاا  ملررن يررتا   كوررل يرررى الرربعض ألهررل يويعررلش و ررتو   وررن مالتوررميق مالتلميرر 

 امتول  يعتو  أ  تصليفلآل  م يكتفي بللعللمين العريضة لالنتصلر.
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مقجمـة التعريـن حمو لاب لأف ااالص  عولكعلبمللةعل دصةةعلاعمل  مدعلاأمليةدع ولت د لافدانلددللهدذالاصسدتةالتل
علاطو ،ددعلألصدد ليفل :لاأددللا ددوالدلددالذ ددال ددفعلاأشصلددةDelayed-Identification Lead لاملتــأبر

اصسددتةالتولت،ارددتلاددع رلاأتملا،ددفلتاأتوضددةيلملدد لابدد لمددذرلاملتل ددرلإأةدد ولت،كفددالاسددتص االهددذقلامل  مددعليفل
املددهلاألدديفل  عأتددع لتاةوهت،دد لتمواةتددو لتتتلسدد ،ف ل بددعلاملت دد لتنل ع ئةددعلتضدديالنتلدد ل دد لاأتل ددرل

مال ظددعلتاةددعل اوةددعلحما هددعلملددعل،تمددي  لاسددتص امةعلمددللاملدد لتنل ددعه لذأدد لتتصزلدلددال ع ددعلاأتلةفز،ددونولمدد ل
  عااولوص تلتنلاتتيةالتجتذرلنكللتنلال لت   .ل

هرلامل  معلاأللااتدلردوهال   Terse Lead The Cartridge or املقجمة املقتضبة أو املقجمة القلقة  -
 يصدددع لاأدددللا اددد لا افدددعسل نلابددد لات دددالدددد علمدددللاأكليدددعاولتاددد دالا يصدددع لاأدددللاصددد تل دددذقلامل  مدددعلاع

ول ددددةغتةعلسددددا،ملعلت ددددععدلتمصع ددددادولأددددذأ ل،اادددددالددددد الاإل فددددع لمددددللهددددذقلامل دددد معالضدددديللاأ شددددادلاأوا دددد د
 تزتلاأتفع ةالاشكال  ، ولتا تلالدلالذ دالتاةدعولتهدذقلاملصعأغدعلتاص تفعيل علألتو ةفلامل عس ول وبعل

لدلروها،علا  المميوا ولتام لاملتل رليفلتروا لا   لاأكلةع.يفلاص تمعرلحيتألتنلاتص لم  معلاب لاف ال
 :لا دوالهدذقلامل  مدعلامليدالمشدعا لمل  مدعلThe Punch or Blind Lead املضـغوطة -املقجمـة العميـاء -

اأال ددعولأك ةددعلأةتددفلحمدد عدلتتل لددادلمفلةددعولوةددرلاتددةيلألييددا لاأدد يوتليفل ددل لاملوضددونلعتنلإنل،كددونل
 تىللمبصتلددفلاأمل ع دداولمدد لاأ  ةددزلدلددالد لددالاأتشددو،ولاأددذدلنتدد لاددعملتل رلآليددالممدداااَل شددولاأف ددادلا

اأتفع ددددةاولتيلددددولرتددددالادددد لممللومع ددددعلتافع ددددةلةعليفلو ددددادل عاةددددعلمتييددددعولأددددذأ ل،تدددد اياليفلهددددذقلامل  مددددعل
ذقلاصسدددتةالتلمددد لمددد لابددد لاعاتددد عالتااتدددةعرلأتكدددونلاأف دددادلا تىللردددز ازلمدددللامل  مدددعولت ددد لتالدددولدلدددالهددد

امل  مددعلأ دد ل اأمليةددع  ل وبددعلادد هلاملوا ددفلت فددالمددللا  ددصعحملولأكددللمدد لماادددعدلددد الاملصعأغددعلتتلاإلوددااتليفل
لد الاأتي ، .

تهرلامل  معلاأللا  التااهلاململلومعالتتلتاةدعلااا، دعلاداحلسد اتل   Question Leadاملقجمة الت اؤلية   -
ولوةصددا لاطددا لاددذأ لمددللاأاا، ددعلاأت لة ،ددعلاأ عئيددعل بةدد لد دد لاطددا ليفل ددل لابددلضدديلل ددةغعلاسددتفةعمةع

دلددالاإلرعاددعلدلددالاتددععتلأةادداحلهددولسدد اصزلاصددةيلاإلرعاددعلدلةدد لاأدد يوتلإىلل ددل لاأ لددعلاإليصع ،ددعلتا دد  ل
ولتالدصيلهددذقلامل  مدعلاعريددعلو دطلإذال ددعنلاملتل درل،تشددويفلململاودعلامددوارول واد ل،فددالاأداتدلاأملددعاولملصلدعزلهلددع
لتنلصل،كونلهذالاموارلكك عزلاكليعلاملألتتلص.م لماادعدل

دلددال ةةددعلمتدداحلابدد لت سددأل ددو دلا دد  ولددد لت ددفلاأشددصالتتلا ددوالهددذقلامل  مددعلاملقجمــة الو ــفية   -
اململلومعالاملتملل علادع روا لاطةادعلاع د  لتتلمكعاد لتتلاصةملتد ولتتلامعاد ل دالاملدتأو لم د لتذأد لاتسدلورل

مدللتردالوةدألاملو دفلوةدذقلامل  مدعلا د الاأ غيدعلتاألة دعلتاأ  ردعلتا سدلوروليدعحملولذدل ا لتإ، عنلتت د ل
ولتاتددتص التا دد ،اقولعتنلاسددتمليعتلاأ ملددوالاأزائدد دولتتومددالم دد معالاأو ددفلهددرلاأددلل،كتصةددعل ددةوعلاأملةددعن

لاأو فليفلا يصع لاألل،كونلوةةعلوعئ دل  ة ةعلألص .
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ا ددوالهددذقلامل  مددعلدلددالا دد  لاململلومددعال   Attribution Leadاملقجمــة االقتباســية أو مقجمــة اإلســنال   -
سدد ععا أولإا تأةددعلدلددالأتددعنلملدد  هعولتذأدد لاعصسددتفععدلمددللتهددألتتلتادداهلالدداحيعال صلددةعالا دد  لتل

تتلددد لا دد نةعللواتددصعلإىلل ددع صةعلهادد دلاأ ددوتلترددوهاقسدد ععاالتا دد  لت،ددتألذأدد لسددوا لاتلصددةالهددذقلاإل
 ولكعل،ملارل ةو،علألص ولتهلذال  لا دالمب  معل ا  ، لامل  وت .امللاحاشكالمصع الدلالأتعنل

  دألاملعمدالهدذقلامل  مدعلمد لاإلسد ععاالتاص تصعسدعالإصلل   Characterizing Leadاملقجمـة اس ـج     -
لتبعل تلفلدللسعا تةعليفلت فةعلتة ،د هعلملالمديلتيلدعئال سدعأعلاملتيد  لاد صزلمدللا د  لو دادلد ةدعلتت
الصةلةعول يعلنكللتنلامللللتافتالتةلالات الاص تصعسلتا   ا لاملفع دل وأ ولتيع دعلإذال دعنلهدذالاأتدت ال

لتهألمللاالاص تصعسلافت .
توةةددعلحيشدد لاطددا لت دد ل دد  لككددللمددللاململلومددعالاشددكال،فددويفل    Umbrella Leadمقجمــة املةلــة   -

 لاأددللThrow-away Leadول قجمــة اإلمهــا مددعل،دد دال لالصددةالابدد ولت، ع مددةعليفلابدد لاأتلةفز،ددوش
، دد الوةةددعلاطددا لرددز ازل،تدداازلمددللاملوضددونلمبددعل،كفددرلأتيةةدد لاأوأددو لإىللاأتفع ددةاليفلحمعتأددعلمددذرلاصهتيددعاول
تاعأتع ل، تلاإلاعتله علدلالاترةالاململلومعالتأةسلإ فعهلعول ونلاصستةالتلاأتلةفز،وشلهدولإ دع دلأليتدتي ل

اصستيعنولتأذأ ل، صغرلتنلصلحيتدودلممللومدعالمةيدعلرد ازول نلاملشدعه ل د لافواد لاملدهلاأكليدعالمد للأص  
 ا ا،علاصاتصعق.

تهددرلامل  مددعلاأددللاتكددونلمددللنلددعلتا دد دل لددادلتم تلددادل عأصددعزولكددعلنكددللتنلاالددولدلةةددعلمقجمــة القنبلــة   -
 ددد لاأ  صلدددعل عمدددعزولتهدددولمدددعل،ت عسددد لمددد ل دددوتلم  مدددعلاأ لدددفلنلدددعولأك ةدددعلمفعردددتدلجتدددذرلاصاتصدددعقلاشددد دول ول

ل هاااال ،  لاميلعل ايعلتا  د.
ا دددوالهدددذقلامل  مدددعلدلدددالاسدددتص االاأملصدددع دلاأشدددااةعلأمددديعنل   Conditional Leadاملقجمـــة الشـــرطية   -

 ة يدددعلاأددد يوتليفل دددل لاملوضدددونلتامدددي لاأمل لدددالا سعسدددرليفلاأ لدددعلاب ،دددعلمددد لاأفكدددادلاأائةتدددعلألصددد ول
تذأدد لددد لاصاتدد ا لاعسددألاأشدداتلتمددللللا دد  لاأتفع ددةالمدد لإ،ددااعلم او ددعلمدد لاأشدداتتلتامللددععوعاولاوردد ل

لروارلاأشات.
تهدرلاوضديل ةدفلسدةتت الاأ داا لتتلاملشدعه تنلا مدةعلمملة دعول يدعلتبدعل   Impact Leadاملقجمة التأثرييـة   -

عولتيع ددعليفلا يصددع لاأا ةددعلاململتيدد دولمددللتعادلرةدد دلمملددالابدد ل،صدد تل دد ،فعزولمددلليددالتلاململلومددعالاأوا ملةدد
ليالتلإرعاعلاطا لدلالس اتل للمعذا ولتتل معذال،مل لهذالاب لأليتل ر.

هددرلاسددتةالصال للددةعلت،مددعزلادداتدلا عع ددعلااا، ددعلمفددادولمفددال   Narrative Leadاملقجمــة ال ــرلية   -
نلاأفملدداولت ددتبأل،شددعه تنلابدد لصل،تدديملوا ولا صكددعليفلاأاتا،ددعولتذأدد لأوضدد لاميةددو ليفلاملشددة ل ددعتلت ددول

وةرلة علا ادعلمدللابد لللاكشدفلاأتفع دةالمتدتص معل دالتسدعأة لاأاتا،دعلمبدعلوةةدعلا دوا ولتا ا،دعلاملشدة ل
 تإ هع عا ولاأذدل،مل لاأتليةيلمبعلسو لحي  لص  عز.ل
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لدددلل ددصالتتل عع ددعولكددعل،صدد تلهددذالاأ ددونلمددللاصسددتةالتلخبدد    Anecdotal Leadاملقجمــة احلوا يــة   -
لبملل لمللاصستةالصالابفةفعلاألل،مل لت لصةعل كعئةعول بعلنةملعزل للةعلا سلور.ل

ل،تتص الهذالاصستةالتلد لالاملفعرتدلإل ع دل  صعلاميةو .   Teaser Leadاملقجمة املممازرتة   -
أتددصا،علاأ ،ةددعلتتلحمع ددعدل :لإنلاGoag or Parody Lead لاملقجمــة ال ــابر  أو التقليــج ال ــابر  -

اأددتةكألتاأ  دد لاأددالذنلاتسددلورلهددز لمددللامل دد معالاملددد  ادلاأددلل فددرلت ائةددعل تددعرلمصدد د ل يصددع لمشدددا عول
تيع ددعل ة يددعل،تيع ددالذأدد لمدد لاصةملددعلاملوضددونولتا كيددعلاألدديفةعلا ددوت:ل إذالادد تالابدد لسددعياازولولة تدد لل

  ذأ  .

تاملا لهذقلامل  معلاعستص امةعل وملعتلاأتفمدةالتاأتملدعاال   The Astonisher Leadمقجمة املنجهش   -
لاأللاتميلل ت،عول مفالاأ وت:ل ا  لابةالا  فالووهازليفلسصع عال..لاملا لاأةوال.. .

تهدددرلادددونلمدددللاصسدددتةالتل،ددد اد لاملتل دددرلت،تدددتفاقولت ددد لاملددد قل   Mystery Leadاملقجمـــة الغامضـــة    -
ولكددعلبملددالابدد ل،تشددكالاتسددلورل تا،ددعلاأتددالاأغددعمهولتأكددرلاكددونلكتملددعلمبفعرددتدلتتلازهددعلملوا ددلعلاأتملددا 

هدددذقلامل  مدددعللاألييددا لتمشدددو علأليتل دددرلبددد لتنلا تدد ألمددد لاصةملدددعلاملوضدددونولت ددد لادتددععلاطدددا تنلتنل،صددد عتل
 ولتاترةدالذ دالاصسدألاأدذدل،ارد لإأةد لاأمدياولللحيد علوةيدعلاملد لIt or Theyاميال عمهلهرلتتلهأل 

لعنلاأمياولم لماادعدلتنلصل، تظالاميةو ل فاازلململاوعلسالاأغيو لتيع عليفلا يصع لاأتلةفز،واةع.معذال 
   List or The 1-2-3-4 Lead ، 4-3-2-1مقجمــة القا مــة أو االســتهك  املبــوب أو مقجمــة  -

ئولمتتددعت،علتاتددتص الأتصةددعنلاةددعنلسددا، لت تلددالدددللمو ددفلابدد ليفل ددعتلترددوعلتمفلددعلمددورزدلتتلددد دل  ددع
اأ ةيعلتب لذ اهعل اةتةعل وبعلا عدلنةملعزلإىللاأ  اعلاملا ز،عولوةدتألذ اهدعليفلندالمتتعأةدعلمدلليدالتلت  دعال

   تتلا طولهلعلافسلاأص ع لاألغودولتهرليفلاإلاكلةز،علوعدالوملالمفملوتولتيفلاأملااةعلوملالوعدالمفملوت.
  دألتنل فدالمدللم د معالا يصدع ل   Suspended Interest Leadاملقجمـة التشـويقية أو االسـتانا ية   -

ا دددوالدلدددالاأتشدددو،ولإصلتنلهدددذقلامل  مدددعلا  ددد ليفل دددةع تةعلتوكا دددعلدلدددالد لدددالاإل دددع دلأشددد لاصاتصدددعقلتإ دددع دل
 Freaks مقجمــة النــزو  أو االســتانا ية اأفمددوتولت بددعلدددععدلمددعلاكددونلاسددتفعاةعل،الددولاأددصملهلدلةةددعلاسددأل

Lead. ل
تاا دزلهدذقلامل  مدعلدلدالظدات لا د  ولتاملظدعهالاطةادعل   Circumstantial Leadفيـة   املقجمـة الةر  -

او ود ولللاتبلا ةعلاأتفع ةالا يا ولت،كفدالاسدتص امةعليفلاأ لدالاإليصع ،دعلذاالاأادعا لاإلاتدعشول دتنل
ي  ؛ االدـال الـجويل بعج إقالـة مـجير الوهربـاء  ال ـو  :ل حمقة اليويو سبويت الرياضية، وتلاطا ليفلي ل 

ب ــبب عقــ     73لوــر  القــجم يقــري إعــال  مبــايا  ســوييا وطا و ــتا  الــت  انــت توقفــت   الجقيقــة 
رتــّي  1-3التيــاي الوهربــا ي أثنــاء إقامتهــا   مجينــة يــص وســط ســوييا، ولعــ  تفــوي املنتخــب ال ــوي  
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قــاع التيــاي ســاعج الفيفــا علــ  توقــن املبــايا  وتقريــر احلوــ  الــي  نفــ  أ  مصــلحة لصــارتب ادي  بانق
اأددللاملتيدد لدلددالالددو،ال عأددعلتتلرددوللمقجمــة احلالــة أو ايــو  ولت دد لافددانلدددللهددذالاصسددتةالتلاختــاذ قــرايه

لا   ولت،كفالاستص امةعلأذأ ليفلاملتعا عالاأا،عضةعلتاصاتصعاعالتا   ا .
تلااو هدددعلسدددا،ملعزلتيفلت دددفل ةعسدددرلاتدددتص الهدددذقلامل  مدددعل ة يدددعل،كدددونلادددوااالا  ددد ا لتاملقجمـــة املتققعـــة   -

تضددديللوددد االمدددورزدولت، دددوالوةلدددال دددةع علهدددذقلامل  مدددعلدلدددالإ،دددااعلندددالتتلاملدددعاال لدددادلمتال  دددعلاتتدددأل
ادددعأت اة لتدددد الاأددد ااطلإصلاعأو فدددعالتتلاأفوا دددالاإل دددع ،عولوةدددرلاشدددص لا اةددد لاملواتدددع لاملتال دددوليفلاأشدددا،طل

لاأتلةفز،وش.
،كدونلاأمل لدالاأائةتدرليفلهدذقلامل  مدعلاأدللاد دالمب  مدعلاأتصدع،للمدلل   Contrast Leadمقجمـة التضـال   -

يدددالتلاأتمدددععلتتلامل ع ادددعلأادددايفلابددد لتتلترةةددد ول اددد لنكدددللاسدددتص امةعلأتكدددو،للموضدددودعالاأ دددزانولتتلاددد ل
اولا د  ليفلت دفلسدعافدسلسدوا لاد للالدععالا  دعئولاملتملع ضدعودلدالإادااهلمو ف لسعاولت اهلولوةدرلا دوال

ليفلذا ادلاطا لتاملتل ر.معلتيفلت ت لاأااهلولتتلاأتمععلاأ عئألا لهذالا   لت   لميالصهاتلأتص ل
:ل د لاكدونلاأمل ع دالاأدللافدالاصهتيدعالذاال ةيدعلإيصع ،دعل  The Crowded Leadاملقجمـة املزليـة   -

لتا  د.لمتتعت،علا ا،صعزول،كونلمللامليكلل ش لد دل  عئولتتلت عئ لعايالم  مع
تهدرلاتدملالأت  د لامل د معالاملزعمحدعلتتلل  Shirt Tail Leadاملقجمة املعلقـة أو مقجمـة ذيـ  القمـيص   -

اأغعممدعلاد اااهلد لددالتا د لاعدتصددع قلا  فدالتاةددعولتا د الا ةددعلاأف دااالاملتمددي علاأمل ع دالا يددا لمدلليددالتل
 تدلددالاأاددا لامل عاددا.. ول يددعلنكددللتنلاملددعاالمملل ددعولمفددا:ل تيفلا ددعع لذاادد .. ول تمددللرةددعلتيددا .. ول

 The ل قجمــة الوتـجاد دالامل  مدعلاأدللاد هلد لدالتسعسدرل اةتدد ل د  لة ةدولامعذاةدعلاأصال ةدعلتاألغو،دعل

News Peg  ل.للولتهولمعل،الولدلالاأ تألاأذدل،تميللاوادلإيصع ،علتتلت فال ييو ل ئةترلألص
تهدرلاتدتص الاأكعمدعالمبملدعنلل  The Figurative Lead زيـة مقجمـة اسـاز التصـوير  أو املقجمـة الرم -

 عه،عولتأةسلا اوةعولد لاأتشعاة لتاصسدتملع االاأصتدةاعل دالاملصتذأدعولتاأدللصلاتالد لإرةدععولت دالعتنلتنل
وددعل، تصدد لاطددا لأاصةملتةددعلاأامز،ددعولت،ددا لاملددهلابدد ا لتنل فدداازلمددللاأتملددعاالتضدديفل ددو هعلا عه،ددعل ددعئملعلتمتأول

لافملال فادلاستص امةعولإىللع رعلتنلاميةو لاأملاضرلت صيلاعأكععل،ال ظةعل امزلتتل ي عه.
ادد تلاملددهلا يصددع ل ددالام ،ددعلحبددوا ولرلددولاددونلمددللاألدداانلل  The Dialogue Leadمقجمــة احلــواي   -

اإلاتددددعشللاأددد  امرلادددد لتادددداا لابدددد ولألت  ،ددد لتاصاتملددددععلدددددللاأاددددايفلاملتأوودددعولتيع ددددعليفل لددددالاصهتيددددعا
ل.تاطع يعاولت،تميللا وا ل ع،عأو  لا ل صلةعالا   ولتتلم لاطا لتتلا لت  له ص لتافت 

نكدلليفلهدذقلامل  مدعلتنل،تدتفة لاطدا لمدللمملاوتد ل   The Literary Allusionمقجمة اإلشاي  ادلبيـة   -
املتدتو لاأصتدةطلت دالاملكدا ولتهدرلاأدلللاع عرلتاأتع ،المبعل،تيع التاصةملعلابد ولدلدالتنلاكدللاإلودععدلمدل

لاتتص الاأملصع االا عه،علأتلففلاصاتصعقولتااسأل و دلاب لاملص ئةعليفلذهللاملتل ر.
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نكددللإاددااهلهل ددعلتمغددز لاأ لددعلاواسدداعلاسددتص اال   The Epigram Leadاملقجمــة املاــ  أو احلومــة   -
تملددععلدددللاسددتص االا وكددع لتاملال ظددعالاأتعوةددعول نلم  مددعلاتمدديلل كيددعزلتتل ددوصزلمددت و دولمدد لضددات دلاصا

لا كيعلهرلاملصالع ةولتحم ع.
:لاتددتص الهددذقلامل  مددعل دد دودلأليتل ددرلأليشددع  علحبدد  ل The you Leadمقجمــة اخلقــاب املباشــر   -

ا ولممل  ولد لاستص االضيالاملصعا ل تاف ولتتلاورة لس اتلأل يةو ولكعلرلولامعواازلا لاة  لتاد لاطد
ولاأددذدلرعادد لوةةددعلاطددا لنةددو قلافملددالتمددالأشدد لااتصعهدد ول قجمــة ادمــرت،تفددانلدددللهددذقلامل  مددعلمددعل،دد دال

ل، يل لد هعلإىلل ل لاملوضونولتهرلات عس لم لا يصع لاملفادلاألل ألاميةو ولمفا:ل صلاتتانليفل.. .
الم لتيصع لاأكوا  لتا واع لاملتسدعت،عل :لتهرلامل  معلاأللاتتص Tasteless Lead لاملقجمة ال مجة  -

لت الاأمل ع الاملف ملعلتتلاملفادلأل لولأتفععدلاطا لاستمليعتلنال عاملعلا زهلاميةو ولوت والاتةةةعلافتةعز.
تتياازلإنلاأ  ةزلدلدالاصسدتةالتل اةتد ليفلابد لتأد ت قلاأصدع هليفلاأد دودلألتل درولبد لتنلصلاكدونل

ا لاب ألويد لابد ل،تورد لتنل،تيداسلعائيدعزلإىللا مدعاولوةكدونلملةةدعزلاعإل، دعنلتا ا دعولدلال تعرلا ةعلترزل
 لتنلاأ لددالاأددللاتددتةو، لKen Eusonيفل دد لبدد لتنلاكددونلابع ددعلكةددزدولإذل يددعل،ددا ل  ددللوةددوهتنول
أدذدلحيدذوونليع دعليد لولتاعأتدع لودعطا ،للا()تجتملل ل،ملعتعلاإلاالنلدلةةدعلهدرلالد لاأدلل تلد لتومداليع دع

ب لإد امةأولوامبعل فالمللاميةو لتيع دعليفلاألديفلصل،وا دلونلاأتملدا لأل ةع،دعولتأكدللدلدالاطدا لتنل
ول ، دددوتلعائيدددعزلأ فتدددد لإذالتا  دددفلاأكتعادددعلمددددللاأص ا،دددعلت دددالاأ ةع،ددددعلمبدددعلوةددد لاأكفع،ددددعلوالاددد لتنلاميةددد لسددددةتعا

اصسددتةالتل دداعل مشدد   لتتلتادد لأتمللةددولتتلاشددالاململلومددعاولكددعلتأالاتملددععلدددللامل دد معالاأتددةةعلاأددللجتملددال
ل، تالاب ل صالتنل،ص تول، ليلي ا لاأتيا،المبعل،لر:

 ..لد الاستص االاملصااالي لرة لتتلي لسر لأكذا
 د الاستص االاستةالتلاأكااالاأصلو ،عل Crystal Ball Leadول الاأوا ملةعلاعست اائةعلأليتت صا.ل  

 االمعل، دالاعستةالتلاأكعاوسلد الاستص  Nightmare Lead. ول تملصال  عنلت ص لاعأكعاوس  

 د الاستص االاأتملعاالاملتتةلكعلإصلحبذ لتيفلموا د لحمد عدولكدعلحيدذ لمدللاسدتص االمدعل،د دالاعسدتةالتل
  .Stereotype Lead األو لاأ ياةعول

 عنولدددد الاسدددتص االاملصدددال بلدددسليلدددفل.. لتتلمدددعل،ددد دوقل ردددعنلهع ردددJane Harrigan تسدددتعذلل
اأددددذدل لChair-Sitter-Leadاألدددديعوعليفلرعمملددددعل اةوهعمصشددددا لاسددددتةالتلامددددعأسلدلددددالاأكاسددددرل 

 ،غةظلاميةو .ل

                                      
( )  تر مك النلتورة فري ا نبرلر التنيف يمليرةWrab Ups  أم   Tags  مهري تعتور  أ رللي  التننري  أم تع ير  الفكرر   

لتورة التقريرر التنيف يرملي كورل هرم وعررم  بكنورة أنيرر  لنورا را ور  تقريا متكمن نالرري ية  من تكرار اللقلط ال لبقة  
 ا وا ما ا الوحطة موكلن الت طية.
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 دد الاسدتص االمدعل،تديالاعسدتةالتلاأف عددعلاأشصلدةعل Plop a-Person Leadاأدذدل،ملد لسدو لل و
 ، دي لمبعل،فة لذأ ليفلم لاب .استمليعتلأالستةالتلاأشصلرولامل  الطعلمورزدلدلل صالتصل

 ددد الاأص ا،ددعلاعسددتةالتلت ددتنلاطددا لحيددزال  عئصدد لأل ةددعالاا لددعولمبملدد لتنل،كددونلحمشددوازلممددغواعزلمزعمحددعزول
  .Suitcase Lead تهلذال، دالاعستةالتلا  ةصعول

 د الإهعاعلاب لدللاا،ولاستص االاستةالتل،لفلاأا سل Weather Report Lead . 

 دددالاسدددتةالتلاأغيدددو لصسدددتةالتلا سددداا لابفةدددعلدددد الةول، Unsolved Mysteriesاأدددذدل،فدددالل و
 اميةو ولأكللاب ل،كونلدلل ر لميا.

ل
   التحرير اإلبباي ما بعج املعا ر  اجتاهات 

 ادبباي سرلاللغة التصويرية البكغية املعا ر    
 

صةعلتاأتدددواهنلاأدددللظةدددااليفلدلدددالاأ ةمدددعل عادددفل اأاتمعااة ةدددع ل عازلدلدددالتوكدددع لاأ تدددصعلتاأ تددد يدددعلل
ا ت تاةددددعولودددد نلاأصال ددددعلاأتدددداع،علأأليصددددع ل عاددددفل عازلدلددددالاشددددعا لمالمدددديلا يصددددع ليفلت ددددفلنكددددللتنل،لددددال

ر دددعسلاصال دددعلر ،ددد دلأأللصشدددا،لمدددللتتائدددالاملل"Wellz"  دددعدولت،ملتددد للتأدددفأليشدددعه ،للوةددد لمدددعلصل، دددالددددلل
تنلل"S. Fishkin"ولمدللرةتد لص دظلملع داداع دعالاوواهدعلاأصال دعلامللول مدات دلملدعل لكد لاألغدعلمدلاإلدالمةدع

حمدا دلا يصددع لتاأداتائة لصل،كتفددونلاعسدتص االاال ددعلاأ دالافتددةعلأكدلل،تملدد  لا مدالأةكددونلاطدا ل تائةددعزليفل
مدد ليفلاملددعملةألتنلألدداتائة لتاطددا ،للا سددلورلذاادد لل"Twain, & Others"اأو ددفلافتدد ول ددذأ لتردد ل

ولسوا لاأ لعلاب ،علاأ لادولتتلاأ لعلا عاةعلاأكصادولتاأ تة دعلاأ ةعئةدعلتنل دالمدللا عرلتاأتيا،دال للةأ
:لولهلددذال فدداازلمددعلاات دددالمملظددألا عاددع لاأملددعملة لتمفدددعت"Narration"تأغتدد لهددرلاأتددداعلل"story"،دد دال لددعل

،ك ددزولتروه،ددفل ددواااعولتسوماسددفل ت اتددفلا غددوادلتمددع سلاددو،للتاةددوعت لع ا،تددالتسددتةفللردداانلتاشددع أزلع
نل عأصدعزلولنلتاألديفةولتاعأتدع لودعأاتائةول"Tale to Tele "مللاأاتدلتا كرلإىللا يصع لمورعنولترعسلأ  ن 

 ع صكدددعلتاأتشدددصةالللو،تدددتص مونلاألغدددعلاأتلدددو،ا،علاأتملصا،دددعلافتدددةعولإضدددعوعلأألسدددعأة لاأتددداع،علا يدددا مدددعل
ولتهدذال،دد  لمل داامللزمدعلأللاملتصةلدعلو لد لةدعل،تدعد لاألدو لاملائةددع دتذأد ل د  ليلددولتاأغدوحملليفلاأتفع دةاول

ل.ملعذالاأ لالذاالا   ا لاملتيعسكعلت فالااتهازلتإع ا عزلمللاملوضودعالا اعد
، وتل ت اتدفلا غدواد لاأدذدلديدالمااسدالزلألديةفعل ت  ة تدعسلسدةللسدتع  ولتادعتلردعئزبل اوادالأد عار ل

فرلت دددعنل، ددداتلمخدددسلسدددعدعال،ومةدددعزلأةكتددد :ل   دددفلاسدددتص ال ليدددعالاتكدددونلمدددللت ادددوأة ه لألتيا،دددالاألدددي
م املدد لادد صزلمددللاأددللاتكددونلمددلل ال ددعولتنددالزل لددادولتو ددااال لددادولتأغددعل ا،ددعلت و،ددعولتعائيددعزل  ددفلتاددذتل
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رة دلتتاعضالمللترال فعوةعلاأملصع دلتسالستةعولتاأ صهلات ال ليعالدلالروهال دةععاالا د  ولهدذقل
اأ واددد لاأددللاملليتةددعلهلددذقلاأكتعادعلتعلتاتددةعلتادد از(ولتدلةدد ل ددعنلصلاد لإلا ددعنلأغددعلاإليصددع لإع اسلا طددعتللتومدا

ول نلاألغددعلاإلدالمةددعلهددرلاألغددعلاملشدد  علأليتملليدد ولاأددلل-ا عاةددعلتاأملعع،ددعلتاأ  ارددعلتاأملعمةددع-األغو،ددعلا  املددعل
 لاألغددعلا عاةددعوليفل دد لاددعع ل مكتددةأل ددو  ر لاأددذدلااافدد لدددللمتددتو لاألغددعلاأ ا رددعولتصلالددالإىللمتددتول

،ددا لتنل ددالتا ملددعل دد  لإىللاأكتعاددعلاتسددلورل ددرول ةدد لبدد لدلددالاأكعادد لتنل،دد  سلتادد لصل،كتدد لا ليدد ل
لو طولاال،لو لاكليعا ولتا لاأفللا  ةالألكليعلاتنلاكونل عألو دلكك علاإلع اسل تةعز.ل

غددعلا يصددع لإىللاصهتيددعالاوسددعئالاإل  ددعنلاأددللواضددتةعلاصةملددعليفلأااو هددعلاأصال ددعلتللاسددتص امعات،ملددوعل
ا مالاأدذدل،فدا لضدات دلإبدععلأغدعلافا،دعلاتيع دالمد ل  لا ةدعدلاأتدا، وليع دعلتنللا تي لاإلدالمرلاململع او

 لدلةةدعولمد لا تي لت صيلت فالامل ة ازولتتيصع قلت الا اصعادعزلمصع داازلاع ةدعدلاأةومةدعولته،دععدلدد علامللدعع لاململتيد
تديومددددعزلنكدددددلل علهددددذالاملددددذه ليفلاألدددددةع علاإليصع ،ددددعلإىللمددددعل،تددددديالاأتغةدددداليفلاصةملددددعلاملاسدددددالتاملتددددت صاول

اعألدديعوعلام ،دد دلاأددللاددععالاعسددتص االاأ ادددعلا عاةددعلتابددات لدددللا طددعتلاأت لة ،ددعليفل تعاددعلا يصددع ولت دد ل
ولتاعأتدددع لاملددد لترةدددزدلTom Wolfلةملدددتةأل ادددوالتأدددفول ت دددصيلهلدددذقلا ا دددعليفلاأتدددتة ةعال تاعلتتاصدددعنليفلا

اإلدددالالا  ،فددعل دد لاملفددفلمددادلتيددا لاأفلتددفعلاأصال ةددعلاأ  نددعول نلاأتددت الاأددذدل،تددتة  لاملتددت صالاعأ  رددعل
لا تىللب لتنل، والدلال واد لحمكيعلتم  اد.ل

و هدددعليفلمالاتدددةعلابع دددعل،دددا ل وا،ددد  سلمملتددويف :لتنلاألغدددعلا عاةدددعل)املصتددداع(لصل، صددالظةلمددللرةتددد 
 ةدد ل، تمددرلاأتلةفز،دددونليفلأغتدد لنلددعلصمملددعلممدددةةعل فددفلمددللامللدددالسددو ليفلاشددااالا يصددع لاأتلةفز،واةدددعول

أكدللااا، دعل تلفدعل ة يدعل دعت:لل"Red Smith"تهدذالمدعلدد لد د لاطتدوالاأدذدلةتو،د ل عأصةدعلا يصدع لاهلعمدعول
الدد لاملصعأغددعل، عالةددعلدلددالاأمددفعلا يددا لات ةدد لدليددرلدلددالتنل عدواددعلالددلرلأإل تددعسليفلأغددعلابدد  ولإنل

ولتبملددالاملددععدلتسددةالألفةددألهددولاسددت صعتلاململلومددعالاأشددفو،علتهددألدعمددالحيدد علاأكفددع دلاأ تددصةعلألددذا ادلاأ صأةددع
 ددعنل،الددوللل Barithes  اع سدةزول ددالتنالدا،عزولصدتيععهددعلدلدالاددود لمدلل ددعهنلاأدذا ادلاأشددفو،علتاأصلدا،عول

وليفل ددد ل ددد عل  ،تشدددع عه لهددد  لاأصال دددعلاتبدددعلع اسدددعلسدددصالاأفةدددألتدددد اللددالاأصال دددعل ودددللا و،دددعلاأدددذا اد د
اأفةألاألغو، ولتسصالدالر ول ةد ل  دزلاأصال ةدونلدلدالاصسدتمليعتلاألغدودلألصال دعولتعت هدعليفلاصالدعتلإىلل

اسلتاأتوا داو يعلتنلاأدذا ادلردز لرعا لاأتت التاإل  عنولكعلبمللةعل مرلدلالمتتو لاأد المدلل ةد لاإلع ل
مللتردزا لاأصال دعلابيتدعلأد  لت ديعرلاصجتدعقلاأص ةدودولإضدعوعلإىللا  داا لتاأ اةد لتاأملصدع دلتاأفملداولتهدرلل
 ذأ ل اا لماا الإاتع لاأ اليفلاأصال علاأت لة ،عولامل لاصاتكع لتاأت ظدةألتاا، دعلاأتملصدال)ا سدلور(ولتتيداازل

 وليفل د لحيد عل دصد لاأ دعهالاماردعش لتسدةلعلإع اسلاألدو دلاألغو،دعلمدللرعاد لد لدرولاأ اولتتلاا، علاإلأ دع
ت،ا زلدلالتتأو،علاإلع اسلا ترولد لاات عهلدعلأتلدصيل دو دلذه ةدعليعألدعولكدعلبملدالمدللاأكليدعلاملتوه دعلهدول

لم الولاأاع علاأتلو،ا،ع.
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عئولتتلافددعزلمصع دداازلأألوكددع ولتأك ةددعلجتتددة لإنلاألغددعلاأتلددو،ا،عليفلا يصددع لأةتددفلسدداعازلا ا،ا،ددعزلألي دد
ت فةدددالأتلددد لا وكددددع لتا  دددعئوليفل دددو دلحمتوسددددعل،ملع، ةدددعلاملتل ددددرولت،ددد   ةعلإع ا دددعزل تددددةعزولتمدددللللاتي ددددول

دلددالهددذقلاألغددعل لPrebu & Jagdeepوملعأةتةددعلت دد   علدلددالاأتددت الوةدد ولت دد لتالددول اااةددولترعردد ، ول
تاعأتع لات عسد لاألغدعلاأتلدو،ا،عليفلاألدةع عاللو دلاألفظةع لتتل ابةعتلاألفظر ولاإليصع ،علاأتلو،ا،علاسأل اأ

اململع ددادلمدد لم الددول اظا،ددعلاأتكو،دد لاأف ددعئر لأصددعوةو ول ةدد لتنلاألغددعله ددعلاتدداليفلمتددتو، :ل ددكلرلحمتددوسل
دلاململددد لاأدددذه ولنفدددالعائدددادلمتدددتو لاألدددةع عولت،ملددد ليفلاأو دددفلافتددد لااملكعسدددعزلأليتدددتو لاأفدددعشلاملتيفدددالاددد ائال

لتم  لاأتواوولا لهذ،للاأشكل لهولاط علأ  عحلاململ ليفلاتع،علامل عا.
ا ددع لدلددالمددعلسددصول،ددااصطلملدداليلاألغددعلاأتلددو،ا،عولتتلاأكليددعلاأددللافددالاألددو لاأذه ةددعلامللددوالاأدد فسل

عاد لاألغدودلأللدو دولتاتصملد ليفلاململايفولتاألغو،عاولتا افاتاوأورةعولتاأمللوالا عاةعولومللألاأ صأعل، فلدلدالام
ذأدد لاأصال ددعلا أتدد ةعوليفل دد ل،تاددايفلدلددألاأدد فسلاألغددودلإىللمددعل،الددولدلةدد ل اع ددال  لاأظددعهادلاأتلددو،ا،عول
تاأللاملت لاتنلاألو دلأةتفلملل لفعالاصااصعنولتأك ةعلو الاأكالاولتديومدعزل لدالهدذقلاأمللدوالمب يلةدعل

،تتيمددداقلاملتل دددرلدلدددالافدددعتال واددد لتا ايالاددد لصلاددد لتنلاددد سليفلتدةددد لإىللتنلذ دددا لاإلع اسلا تدددرلاأدددذدل
و د لا   دفل فدالمدللاتدعئةلاأ  اسدعالاأتدعا علتنلاسد ااة ةعلاأتلدو لاأصلدادل و دلدللهذالامل  سولملله دعل

 Visual Imageryلأإلع اسلد لاألغعلاأتديملةعلاملد لمدللتومدالاأوسدعئالاأدللاتدةأليفلا شدةطلال درلاأد معول 
و ل فع اد ولت،شدالمفةدوالاأتلدو لاأصلدادلإىللحمعتأدعلاسدت يعتل فدةالالد لةدعلأأل دةع لتا  د ا لتاملوا دفلت ل

تاملوضودعالاأللأةسلهلعلتروعلوةز، رولتاصهتيعاله دعلاكةدفل،د  الاأتلدو لاأمل لدرلدلداله،دععدلوملعأةدعلاسد رعنل
ز، ةددعل،ددتألاتددةوأعلت فددالمددللاكو،دد ل ةدد لتنلاكو،دد لاألددو لاأواضدديعلت لممللومددعالهددذقلا  دد ا لتاملوا ددفو

اأكليددددعالت ز، ةدددددعلاعأ تدددددصعلألددددذا ادلاو،لدددددعلاملددددد  ولتأملددددالهدددددذالتع لإىللادددددزتحل فددددالمدددددللا سدددددعأة لا عاةدددددعل
تاإلدالمةعلأتكو،لل اأتلو،الاأصلادلد لاأكليعا وليع عليفلظالمعلسصولذ اقلدللات ةد لا حبدع لاململيلةدعل

لأفاعلمبمل عهعولتأةسلاعأ اوولتتلاأشكا.تنلاملععدلاأشفو،علاألغو،عل،تيفلةعلا
أ د ل شدففلا املدععلاأصال ةدعلأتداعلا يصدع لتسددعأة ل تلفدعلأتيتد لمةدع االاأكتعادعولتاأدلل دانلوةةددعل

 عهازلاأكتعاعلاأتلو،ا،علا ظعوعلامل زتولتتلديولاملة انولمدلليدالتلاأ  ةدزلدلدالاأتفع دةالالغدعلل smith  ة ول
تنلاأتيا،ددالامةد لهدولاداسلاأكعاد لتاأكتعاددعلتاأتفكدالتاأشدملو ل، شدآنلمملددعزولل Rico ةو،دعولتدلةد ل،دا ل  ،كدوول

،تفدددول لةدددعلمددد لاملواضدددة لاإليصع ،دددعلاأدددللا ددد الل M. Landودددعأ الاإليصدددع دلامةددد ل تددد ل مع  دددةالصاددد ول
علتد ةيدعولا  عئووليفلافع ةالت فةعولمتتغلعلاألغعلا عه،عولتاأت عادالتاأ هشدعلمةيدعل عادفلهدذقلاأو دعئ لرعود

يع ددعلتنلحمددا لابدد لرتددع ل ليددعالت ددو لتتأفددعيلتاسددتملع االمددللاملصددزتنلاأف ددعيفلاميملددرلاأددذدلمددلليالأدد ل
لا تةلاأ لعلاب ،عولكعلبملال كرلاأ لعلهولاأ شعتلاإلاتعشلاملتيع،زلاشكالدص اد.
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،دددتألاعأ  ردددعللتإذال دددعنلابددد ا لالددديوال ملدددالاملتل دددرل،دددا لمدددلليدددالتلاألدددةع علاإليصع ،دددعولوددد نلذأددد 
ا تىللددد لايتةددع ل ددو ازلأفظةددعلجتملددالاميةددو ل،ملددة لا دد  لت،ددااقولتهددذالبملددالابدد لم  ملددعزل،المددسلدوااددفل
اأ عسولويلليدالتل دعه لاأو دعئ لتا  دعئولتا  دواتلاملتد  دلبملدالاطدا لنةدو قل ز، دعزولتتلسدملة ازولت عضدصعزولتتل

س لمبميونلاأتغاةعولتهولمعل،الولدلةد ل اأتغاةدعلاصااصعدةدع لاأدللمااع عزولتاعطللعلو ا ل،غ تلدلالإاالنلتتل
داوةددعل اةددولاوأدد لاددو،س لاتبددعلحمددعتصال، ددوال ددعلحمددا تنلت فددع لتحمع،دد تنلأةوردد تالأدد  لنةددو هألت  ددع لاغاةددعل
 دد  لهددعالاأشددملو لذاادد لاأددذدلنتلكدد لاملصدد ل شددعه لدةددعنلدددللهددذالا دد  ولددد لأغددتةألا ةددعولوةيددعلادت هددعل

رةيدددزلردددز،س لاتبدددعلتسدددلورل دددا لاأشدددملو ولاأدددذدلاتدددت تةلوةددد لاململدددعشلمدددللتديدددعيفلاأكليدددعاولوعألددديفرل 
 اإلذادددر لامةدد لهددولاأددذدل،ملددا لتاةددعلاصااصددعنلا تتولتادد ل عأ يددعالاأددذدلبدد لتنل، ددا ل ددألا  ددالاأددذدل

ل،تور لدلة لاأتصلالم  لا  علأتتشكفل و دلم يوا لات ال عأعولتتومالتسلور.ل
 لتنلتهددألمشددكالالاملفددالاأتدديملرليفلا يصددع لاأتلةفز،واةددعلHayes & Birnbaum هددع،زلتاااصددعتاوللت،ددا 

،تيفددداليفلتنلأغدددعلهدددذقلا يصدددع ل ةدددالإىللاأت ا،ددد ول صع دددةعلتسعسدددةعلمدددلليلدددعئالاألغدددعلاألفظةدددعولتاعمل عادددال
 ، دوشلاأدذدلاتيةدزلاد لت ةعادعزلاألغدعل،تال لإع اسلاألغعلاأتلةفز،واةعلاودعزلمللاململاوعلاأامز،عولدلالتسدعسلاأادعا لا

لاأصلا،عولكعلنكللمللمملعمعلاململلومعالذاالاأ صأعلاأتلو،ا،ع.
مددللرةددعلتيددا ل،ددا لاأددصملهلتنلاسددتص االهددذالا سددلورليفلاألغددعلاإلدالمةددعلبدد لتنلاددتألحبددذ ل ددونل

اأددالهالمددللاألددةع عولتنلا ا،ددالاململدد لصل،ددتألإع ا دد لمصع ددادولأكددللحيلددالدددللاا،ددولادد يالاأمل ددالصسددتصالحملل
تاعأتدع لودد نل ددعحلاسددتص االهدذقلاألغددعل،تو ددفلدلددال د  دلاطددا ولتديومددعزل،ملددوعلدد الااتشددع لاألغددعلاأتلددو،ا،عليفل

لا يصع ل الت فل ا، لإىللسصص ل ئةتة لاع:
ابدددو لمدددللاسدددتص امعالاطدددا ،للابعاةدددعلهلدددذقلاألغدددعليفلا يصدددع ولكدددعلردددا لابددد لمدددلليلو دددةت ول -

لقلإىللم عاولاأتمللةولتاأتيلةاليع  لإاع لاإليصع .ت، وع
ابددو لدلددالنةددو لاملتل دد ول ةدد ل عاددفلاتددعئةلاأ  اسددعالاشددالإىللتنلاملتل دد ل،تملددعملونلمدد لإع اسل -

األغددعلا عه،ددعلاأتلددو،ا،علاشددكالت فددالامل ةدد ازلمددللاألغددعلاملصع ددادولاأددلل،تددت صلونلوةةددعلممللومددعالتا ملةددعل
    االتدلالألف لتاأتيفةالاململايف.ت  ة ةعولوةرلةتع لإىلل

إصلتنلاتعئةلاأ  اسعالاململع ادلع مفلالد لاملصدعت ولسدوا لاملتملل دعلا د  دلاطدا ،للدلدالاسدتص اال
األغددعلات وا ددعلاأصعهةددعليفل ددالتاددوانلاأتيا،ددالاإليصددع دولكددعلرلددولاااصددعنلتومددالأدد  لنةددو هأولتتلوةيددعل،تمللددول

لغدعولوع دعهليفلاأ ةع،دعلأغدعلاملصا،دعلالدو،ا،علذه ةدعلت فدالمدلل واد لاملصدالأغددودولالدملواعلاأتيفةدالاإلع ا درلهلدذقلاأ
إضعوعلإىللاألغعلاأتلو،ا،علصلاشكالدصةعزلدلالاإلع اسل وبعلاشكالرعاصعزلتسعسةعزلمللاألغدعليفل د لذا دعولوةدرل

تنلا املدععل   Dobkin. B.A ،عتاكد  ،دا لاش سلم لاألغعلاأملعع،عليفل عوعل مةكعاةزا لاأتيفةالاململايفولتهلدذال
اأصال ةددعلأتددداعلا يصددع لصلادددتألتادد ازلددددللاا،ددولاأزيدددع  لاألفظةدددعولتأكددللمدددلليددالتلاأدددتصلالمددللا دددعالاأز، دددعل
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املمدددعوعلدددد لا ا ةدددعلاأكلةدددعلألصددد ولتاأدددللة دددولتهددد ا لاأصال دددعلابع دددعلمدددللتضدددوحولت  دددعلم ادددوولتع دددعول
لعلململ لاب لتعصأت .لتاكفةفولتمعل،شالإىللت عأعلاأ   دلاأت اتأة

تاعأتع لاوظفلأغعلا يصع لاململع ادليفلاكةفةدعلمد لاظا،دعالاأصال دعلام ،د دولتيفلحمعتأدعلاصاتملدععلددلل
لاأت لة ،عولته،ععدل عالةعلاأت ع ،التاأ لالاب ،علألتذ الطوذرةعلابعحمللاأ عئألدلالا سعأة لاأتعأةع:

ةددزلابدد لت،لوادد ولتبتدد لاملشددة ولتتلمو دد لا دد  ولاأو ددفلاإليصددع دلألشصلددةعالتا دد  ولمبددعلن -
 ددد  لا ددد  لاأو دددعئ لاشدددكالمصع دددال ليدددعلتمكدددلول ددد  له،دددععدلمملاودددعلاميةدددو ولتهدددذالاأشدددكالمدددلل
تسددعأة لاأكتعاددعلما ددزدليفلاأتغاةددعلاإليصع ،ددعلاملصع ددادولتدلددالتردد لابلددوحملل دد ل،وظددفلاململلومددعال

لألتتعا لا   ا ولأكللاصملعزل اةتةع. وتلظةو لت  ت لا يصع ولتهولصل،ص لتو عزل
اأتدداعلاإليصددع د:ل، ددوالدلددالا ظددةألا  ددعئولتو ددعزلأتتددعا لا  دد ا لاشددكالمدد  اولت،تددتفة لمددلل -

ا صكعلأت د  لا  د ا ولوةدول، د اليد دلاشداعلت ةدعولت،  دالمملاودعلمد  ادولهد وةعلا تدوا لاأ دع ءلتتل
  لم  .املشعه ولملليالتلممل لإ اا  ليفلا   ولترملل لرزل

اأتفتدددددالاإليصدددددع د:لمدددددلليدددددالتلاأو ددددد االاأتفتدددددا،علاأدددددلل،شددددديلةعلاأددددد الابددددد دل عبلفةدددددعل -
تاص تصددعسولأة سددسلم ظددو ل ددوتلوةددألاململدد لتإع ا دد ولوددعطا ل ددذقلا عادل،صلددغلت،شدداحلت،فتددالت، ددع نل

 ت، عاالت،وضيولت،ظةالذأ لرلةعزليفلاأت ع ،التاأتيعأةالاإليصع ،ع.

تاسددتص االا ددوا لادد تل دداعلاص تصددعس:لوةددول،تددةألا  ددالاملشددعداولت،وظددفللاطعرددعدلاإليصع ،ددع -
دددد علمدددللاصسدددتيعصالاأصال ةدددعل عسددد ااة ةعالأكتددد لاميةدددو ولتإ  عدددد ولتة ةدددولت ددد ل ددد  لمدددلل
اصافعيفلممل لد لكع سعلتيال ةعلاشصالا   ولتات عتأ ليفلتردزا ل دغادلدد ل دسل ةةدزدلددع ليفل

 اأكتعاع.

ةدد لم ظددادلاألغددعلتاصالددعتليفلاأغددارلااال ددوالمددللااددو،الأغددعلاإليصددع لاململع ددادلا ددع لدلددالتإذال ددعنلن
م ددد  دلاألغدددعلاإل لةز،دددعولتماتاتةدددعولتاغاهددددعلاملتدددتياولإضدددعوعلملةزا دددعلاأددددللاتدددةيلملتدددتص مةعلاسدددتي ا لاأتددددت ال

 ددادلألغددعلاإليصع ،ددعلا  ،فددعلاملالددورلددد لاصسددتفععدلمددللت لددالاع ع ددعليفل ددةع علتيصددع قولودد نلاأتاصة ددعالاململع
اأ عئيعلدلالتنل الأغعلاا هليفل عتلبت لدص ا،تةعولتمد  ل د   علدلدالا عا ولهدرلتتىللاعألغدعلاأملااةدعلاأدلل
االل  لتبعل تعهلاصال علااا ةصةعولتااادعلتسعأةصةعولتدذتاعلم ا ةعولتت ملةعليفلاأ فدوسولت تدتةدعليفلاأ لدورول

ت ددودلمت ةددعولتإ كددعالااا ةصةددعولتسالسددعلاتدد ةعولترددوعدلسددصكةعولتإا ددعنل ددةع تةعول يددعلاتيةددزلا  ددعلمص عهددعول
تاااددددعلاظيةدددعول يدددعل،تيةدددزلتسدددلو علا اددددعلاإلحيدددع ولتع دددعلاأتلدددو،اولت تددددعلاإلبدددعهولت دددودلاململددد ولوةدددرل يدددعتل

وولتتسددلورلاملصاهددعولت  ددعلتسددعأةصةعلاادداحلاأزتائدد لرعاصددعزولتاتدد طلمددللاظعمةددعل ددالمصدد لممدداارولتاا ةدد ل لدد
 دددعمهولتوكددداليعمددد ولتمملددد لمتدددتغلوولحبةددد ل،كدددونلاألفدددظلمملددد ازلمو ةدددعزولتاململددد ل و،دددعزلمددد  اازولتاأتملصدددالمدددورزازل
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و دد ل يددفلاألغددعلاأملااةددعليفلدلددو لالةغددعزول،لفددفلاأ ظدداولت،شدد لاصاتصددعقولتحيدداسلاأفكدداولت، شددطلاأددذهلولتهلددذال
 دال دعتلاأ عئدا:ل د صدفلملدلل،د درلاأمللدأولتبةدالاأملااةدع وللاصهعهع لاأملايبلتنلاكونلتعادلوملعأعلأ  الاململاوعو

وعألغدددعلاأملااةدددعلاتتدددألمدددللم ظدددو لو ددد لاألغدددعلاعأمل ،ددد لمدددللابلدددعئالاموها،دددعولاأدددللا  ددد لدعملةتةدددعولتمدددللتاةدددع:ل
اأتزامةعلاعأ عد دلاأذهصةعلوةيعلرالاأتوسطلتاأتواهنلاألغدودولوعألغدعلاأملااةدعلجتيد لاأكفدالمدلليلدعئالاألغدعال

تهددذقلابلددعئالنةملةددعلا  دد لتنلا يددا ولتدلددالنةدد لواتدةددعلاألغو،ددع:ل تعاددعلتت ددوااعزلت دداوعزلتأددوازلتممل يددعزول
األغعلاأملااةعلاتميلليفلتا ةتةعل المعل،تور لماادعاد ليفليلدعئالاألغدعلاإلدالمةدعلاململع دادوليع دعلتنلاأملدارل

ا ددعهلتالددغلمددللا  ة ددعولتذأدد ل ادد ل،دد عدلاأددذ،لل،تمدديل فدداازلمددلليلعئلددةألتيلددعهلأليفلأغددتةأل، م ددونلتنل
اململ لدللاا،ولاألو دلاأذه ةعلتاألةع علام ، دولاأللرل ةعليفلذهللاملتل درولتهدذالمدعل،تواودولت،ت عسد ل عمدعزل
م لمتالصعالاأتملصالاأتلةفز،وشولوعستمليعتلا عهلتتلاصستملع دل،فمرلدلالاميلعلاأتلةفز،واةعلاأادااتدلتاأشدفعوةعول

صملدد لاأتددتالتبتددذرلاملشددعدالاأ  ة ددعوليع ددعلتنلاصةملددعلاأتلةفز،ددونلع امةددعولتهددذقلا عسدد لاألغددعلاأتلددو،ا،علاأددللت،
ا ت ددالاعأددذهللمددللاأتملصددالاألغددودلاأملددععدلإىلل ددةع علاتددت فاليةددعتلاإلاتددعنلتادد اد لت عسةتدد ولأكددللاشدداتل

ا عهلاأدذدلبملدالرد سلابد ل،د ياللتنلصلرالذأ لا واد لاب لتع ت لتتضو  ولتعتنلاإلوااتليفلاستص اا
لضيللاأ لوحمللا عاةعلاإلا ادةعولتأةسلاإليصع ،ع.

التليفزيونيــــة عمومــــا  و   لغــــة ادببــــاي    و رهــــا  علــــ  مــــجى إموانيــــة تقبيــــل نةريــــات البكغــــة
ر ولو  إبـرا  اخلـالقا مة عل  تقجمي احلقـا ل املوضـوعية، لو  اإلبك   اهية وطبيعة ادبباي، بصو ا  

                                      
()ل:إىلاأملااةعلالاأصال علول  تألدلا
 واد لمةدزانلاملدا لم د لحمعسدللاأكدالاولمدعلتهولمعلحي هلا لدلليادتليفلاتع،دعلاململد ولل)عائادلاإلوااع(ولل:عل  البيا  للجارتظل-لل

ةعلتمعل يولتهولمللدوا  لا أفعيولتمو عقلا دعهلدلدالتاوادد ولتممل دعقلإ،دااعلاململد لاأوا د لاادايفل تلفدعليفلتضدوحل ريلم 
لاأ صأعلدلة لتاأ  لعنولتيال علدلألاأصةعنلت فوقلتروهاقل،تي علاعأفلع علاأللهرلمللدوا  لاأكلألاألفظةع.

ولتإع اسليدواحمللحي هلا لدللاأتمل ةد لاألغدودلتدد التضدوحلاململدعشلاأ صأةدعلتهولمع)عائادلاأ  ة (ولل وعل  املعاين للجر اينل-ل
املفدددداعااليفلاأت دددد  لاأتددددتيالتوةددددألما صع ددددعولتهددددول،ملتدددد لتنلم زأددددعلاململدددد لمددددللاألفددددظلهددددرلم زأددددعلامتدددد لمددددللاأدددداتحولت،ملاودددد ل

قولأةيدد هلاددعأو و لدلةةددعلمددلل اأتددكع ر لاتادد لاتصدد ليددواحمللااا ةدد لاأكددالاليفلاإلوددععدولتمددعل،تلددال ددعلمددللاستيتددعنلت ددال
اباتليفلااصةولاأكالالدلالمعل، تمرلا دعتلذ داقولتهدول،د ت ليفلاملفداعاالاأملشدالاأدللذ اهدعلاادللودع س:لابد لتاصسدتصصع ل

لتا مالتاأ ةرلتاأ دع لتاأال لتاأملا لتاأتصلةالتاأتي لتاأتمل  .لل
ولامل لإ ااهقلململعشلاأصال علتهولمعل،ااعلا لةت لاأكالالته،ععدل وا لاأتت ا،عل)عائادلاأزتائ لاأتيتة ةع(ل:تدلألاأص ، لصاللاململتزل-

تتاددوانلاأفلددع عولتتضددوحلعصأتدد ولترددوعدلماعا تدد ولتهددولدلددال  ددع ت لضددااعن:لأفظددرلتممل ددودولت،توسدد ل اأ ددزت،  لاتملا،ددفل
دع،ددعلااصة دد لدلددالم تمددالا ددعتولتتضددوحلاأصدد ، لأةشدديالاأصةددعنلتاململدد ولاعدتصددع قلدلددألاملددا لادد لترددوقلةتدد لاأكددالالاملدد ل ل

لاأ صأع.
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قـجم القـرا ن التاليـة الـت تـربط بـّي نمن يلا ه ليتحو  إىل شو  مـن أشـوا  اخلقابـة أو الـرأ  أو التعليـل؛ 
 وبصا ص وقي  ادبباي التليفزيونية  العربية والغربية بصا ص نةريات البكغة 

ع ولوة ددعتل الددغلوددالنلاأو ددوتلتاصاتةددإنلتظةفددعلةا،ددالا يصددع لادد عدلمفةددوالاأصال ددعلاأملااةددعلاأددللاملدد ليفلاألغددعل -1
مااعقلإذالت الإأة ولتالغلاأا  لامل ، دعلإذالااتةدالإأةةدع ولتاعأتدع لومللدألاأصال دعلهدولاتع،دعلاململد لاملدرلتاضديعزل
املصددددع دل دددديةيعلولددددةيعلهلددددعليفلاأدددد فسلت دددداليدددداليفلمدددد لمالئيددددعلاأكددددالالأليددددواللاأددددذدل، ددددعتلوةدددد ولتاعأتددددع ل

اأددذدل،اادددالد دد لةا،دداقلاصةملددعلل(اأتلةفز،ددوش)التهدد ا لابدد لأأل ددصعحمللاملصددعاص ولتهددذالنكددللتنل،ملتدد لردد
ولوعسدددتص االا دددعهلت ةعادددعزلحبةددد لصل،كدددونل عممدددعزولتتنلاململددد لاوضدددوحلتادددت اليددداليفلاميةدددو لتإمكعاةدددعلاتع،دددع

،كددونلاهلدد  لم دد لمز،دد ازلمددللاأوضددوحلت ددعالاململدد ولكددعلبملل ددعلا ددوتلتنلاال ددعلابدد لاأتلةفز،ددوشلهددرل ددودلاددت اقل
لتتضو  .

،ملت لاإليصع لرز ازلمللاظا،دعالاأصال دعلاأكالسدةكةعولودعب لد د لاأصال ةد لاصدتلحيتيدالاألد يفلتاأكدذرلأذااد ل -2
ل-تماعا ددعلابدد لألوا دد ل-تاملصدد لادد ل-اغددهلاأ ظددالدددللاملصدد ولتألصدد لت ادد لد ع ددالةدد علممل ددعقلهددر:لاملصدد 

طلاددعملص لتتيددا لادعملص لادد ولت، تددأل دلدرلاددللحميدد لتاأمل لدالاأااادد لهدول ددونلابدد ل عئةدعزولتدلأدد ل ع،ددعالادااص
ا مدد د لعصأددعلابدد لإىللعصأددعلأفظةددعلتتيددا لممل و،ددعولويددلليددالتلوةددألمدد أوتلاألفددظل، ت ددالاأددذهللإىللصهمددعل

وليفل دد لادتدد ل تاددول،مل ددورلاأتددكع ر لابدد لاأ ددعاونلاململدد ولتإذالاملتددالهددذالاصات ددعتلملددعل ددعنلابدد لمفةومددعزل
ألاململدددعشولتدلدددالهدددذال ددداالاأصال ةدددونلاألدددةع علإىللا ةتددد ل ئةتدددةت لادددع:لابددد لتاإلاشدددع ولتابددد لا تتليفلدلددد

أ ،ةأل عئألدلالإس ععلاا لإىللمياولت، دال اإلس ععلاب د ولاعمل عادال،ملتد ل سدملة لا وغدعش لاال دعلابد ل
تاملددورزولتابددع لمددللاأتزت،ددوولتتلاإلدالمددرلا ددوالدلددالسددادعلتدددرلاملتل ددرلأدد لعتنلد ددع ولددد لاألفددظلاأتددةاول

اأتفصددةألتتلاصاتددذاتولتتصل،ف ددالاددعأملواافلاأتددلصةعلتتلاإلبعاةددعولتتلاملصددع دلتيددا لتنل،كددونل ددعبطلاملتددت ةأول
 ت لالمتعوعلا لا ات ولاع:لمااعلاأكعا لتتدرلاملشعه لتتلاأتعم لتتلاأ ع ء.

وت لد لدلددو لاألغددعلاأملااةددعلتتاملددسلممددالهمعبددعوللعياوةددهلاملتد لاأصال ددعلتاملدد لمددعلاكدونلدددلل وبددعل دداعلسداااةال -3
ت،عمةعليفلاأ اتنلاأتععسلتاأتعا لتاأفعمللدشال عافلاتص لاصافلعالاأمل لرلاة ةعلتا لا تي ول،دوالسدععال
أغددعلتعاةددعلم ي ددعولمتكلفددعولد ةيددعولملددا ملعولعل،تأفةددعلاأ ددعسول ت لةدد لسددصةفلألاا، ددعلاأفعضددلةعليفلاأكتعاددعول

 علهلدعلادعأكالالاأصلةدغلت دالمدعلالدصوالإأةد لاأ فدوسولوت دالاأفلدةيلمدللاأكدالالمدعلتولديلددللاململد ولاأللصلدال
خبلو دةتةعلتسدلورل،كتد لاأكدالال دودليفلتاأصلةغلمعلالغلاملااعولتعلحيو لاأتعم لافتالأ ولتاعأتدع لوعأصال دعل

تا سددعأة ل تدد لةعلايتةدع لا أفددعيلاأتفكداولترددوعدليفلاأتملصدداولوعأصال دعل تددعهلدكددسلاأشدعئ لا  ددعلتموضددود
تهددرل لو ددعلمبملاوددعلت ددواتلاألفددظلاأملددايبللوأوضددملةعليفلتمع  ةددعلاألدديةيعمددوااللاأكددالالتموا ملدد لتمواضددمل ول

تتضدددوحلعصأتددد لدلدددالادتصدددع لتنلاأوضدددوحلصلاأ دددودلهدددرلاأ ةيدددعلاملفلدددالأددد ولتاعأتدددع لاتدددملالاأصال دددعلادددويرلاألغدددعل
اااال ددعزلمددللاإل  ددعنلتاإلد ددعهلتاإل دداا لتا دد  للولعتنلدددو لتتلامل ةدد صدد لاململددعشاأتددةلعلتا سددلورلاأواضدديلأ
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مد لا  ا دعالضدي ةعلا سدسلاململد لا دعهدلاااال دعزلمدللاململد لاأظدعهادولتمد يلاوا،دعللو  دةلمتة دعلمبفعادعلت دعئ 
 ذا ع.لت ةي لاملص ل  يةعلاأالئوولتهذقلابلعئالهرليلعئالاب لاململع ا

تة ، لتعتا هعلدلالإبعلتعتاالإلاتع لاململ ولتأةسلتعتاالألتز،ةفلاأتيتدة لهدولاأدذدللإنلوةألتاملععلاأصال ع -4
 ،  الامل  لا هألصستص امةعلاشكالدليرلتم  تسلعتنلاإلسع دلأاصةملعلاب لا  عئ ةع.

ال ماادددعدلصل،دزاتلددد دلمددللمتدتص مرلاألغددعلدددعرز،للددللاأتفا،ددولادد لاأصال دعلتاملصعأغددعولوعأصال ددعلادعململ لاأشددعم -5
اأكددالالمل تمددالا ددعت ولتهددذال،ملدد لاأتفعدددالتتلاأتملددععتلاأكعمددالادد لاأشددكالاأفدد لتاملمدديونلاأفكددادلاأددذدل
،لالاواسات لإىللاملتل رولتتدليلاليفلهدذقلاأتملدععتل،لدصيلاأ دوتلمصعأغدعولتدلدالهدذالا سدعسلود نلاسدتمليعتل

صيل دادةعزليفلأغدعلا يصدع لتا دالا  دعئولتاأو دعئ لاأصال علمبملد لاأتكدعو لاد لاألدةع علتاملمديونلعتنلمصعأغدعل،لد
لات اع.

وددد نلاإلبدددعهلهدددولت ددد لاملا،فدددعالتحمددد عاالألإذال عادددفلأغدددعلابددد لديومدددعزلتابددد لاأتلةفز،دددوشليلو دددعزلاإلبدددعه -6
اأصال عول ة ل،لة لاملص له و لمصع ادلعتنلتدلإدععدلأليملعشلتتلاأاا لدللاهلد  ولت،دذ التنل مملعت،دع ل

اأملصدد د ليفلدلددالتمةددعلمددعلاأصال ددع؟لو ددعتلأدد :لاإلبددعهولو ددعتلتمددعلاإلبددعه؟لو ددعتلأدد : لتنلجتةدد لسددتتل  دديع ل
ولتدلةدد ل، ددوتلامددع ظ:لتت تدللاأكددالالمددعل ددعنل لةلدد ل،غ ةدد لدددلل فدداقولأددذأ لوداللاصادد ولتا ددوتلوددالل ادد  

إىللتنلاأصال ددعلاتددييلل، وأددونليفلإ ددعاعلددد لاململدد لاددعأكالالاملددورز:لوددالنل،فددالاطددزلت،لددة لاملفلدداولإضددعوع
افاضددةعلاكفةددفلاأكددالاولمددلليددالتلاسددتص اتل ددألممل دد لمددللاململلومددعال يلددعلحمدد عدليع ددعولتهددذالاأتكفةددفل

 دا ل لJohn Rinkenbaugh،كونلت فال اا لتعصأعلأليمل ولت الذأ ل،تيع الم لالدةيعل ردونل   صدعتول
ات اهددعولت يفدددعتلدلددالعت لاأصال دددعليفللولاأددذدل دددعت:ل ليددعل عادددفلاأاسددعأعل لدددادل ليددعلدظدددأ KSNT تيصددع ل

اصال علالو،ا،علمورزدلاتةاعل تلالدشدااالاأكليدعاليفلل C.N.N حماعللاإلبعهلضيللا يصع ولمعل  مت 
اعسدتملع دلاال ةدعل  دع دل لو .. ليـ  أيـر   يوغ ـكفيا أسـفر عـن:ل يفلاستةالتلي هعلاأشةال ارلاأصل عن

لأل لفلاملتتيالاةلعلاألةالتمعلتسفالد  .عأةالل صةفلاألةالاعأ الد لأوا لا ما
،  تألطوذرعلاأصال رليفلاألغعلاأملااةعلإىللاةعنلاصدتصع ولتاةعنلاصدت ععولت،دذه لا تتلإىللا  دةع لإذالاة دفل -7

ادددذتا علألمل دددوتولتااندددفلمملعاةةدددعلتاواا ةدددعلأل لدددورلولدددع لمدددعل، كشدددفلأليتصددد لمدددلل  ة تةدددعلمملاودددعلتدليدددعزل
فتدد ولتمددعلاأفددعشلوةددولدلددالضدداترل ال ددع:لوي دد ل ددولصل ددصةعلوةدد ولتم دد لدلددألمشددتص لحيتددع لإىللما ددوه،لليفلا

 ا و،ت لاعص ت ع لوة ولتم  لاعاالصل  لوة ولتصل ا لاأ يعذ لا  ،فعلأالالعتلاإليصع دلدللذأ .

أتكداا لتاإلددععدولدد لإنلمللتهأليلدعئالابد لاأتلةفز،دوشلإ،لدعتلاململد لمدللاأوهلدعلا تىلولعتنلا عردعلإىللا -8
مفاعاالتنالمشا عول عا لاأمل اولتةد  لاأ لد ولودالل،شدغالأفظةدعلددللممل عهدعولتهدرليلدعئالاأصال دعل
األل، وتلوةةعلاأملتعيب:ل  دالمدللتوةيد ل عرتد لمدلل دالإددععدولتصل صتدعلتصلاسدتملعاعلوةدولالةدغ ولت،مدةفل
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 دال،تدعاولممل دعقلأفظد ولتأفظد لممل دعقولودالل،كدونلامع ظلدلالذأ لا وأ :ل صل،تتيولاأكالالاسألاأصال دعل
أفظدد لإىلل ملدد لتسددصولمددللممل ددعقلإىلل لصدد ولودد ذال ددعنلاململدد ل ددا،فعزلتاألفددظلالةغددعزولت ددعنل دديةيلاأاصدد ولاملةدد ازل

 دللاصستكااقولتم زهعزلمللاصيتالتولملواعزلدللاأتكلفول   ليفلاأ ل ل   لاأغة ليفلاأ اعلاأكانع .

املتددد لإىللدلدددألمتدددت صلرل، دددزنلأةلدددصيلدليدددعزلتاسدددملعزلألي تيددد لتع لإىللاادددو لهدددذالاملفةدددواولتلإنلةدددوتلاأصال دددعل -9
اأصال ددعلاأ هعاةددعلاململع ددادلإ دد  لا عتاالامللصةددعلصجتددعقلاأ ددعئي لاعصالددعتلاملتيفددالا   ددعنلنةددو هألتاسددتيعأت ل

اإل  دعنلت دصيلمالصدعزلتسعسدةعزليفلللمدللتنل Perlmanولااملدعن ا والهذقلاأصال علاأللتض لتستدةعللإذلأد الاةعزل
دلددالمأةددعالاإل  ددعنلتتسددعأة لإردداا لاألغددعلتا و،ملةددعلتو ددعزلأاصددعئ لاأ ددعسل ددالديلةددعلوكا،ددعولأددذالا ددوالاأصال ددعل

وليفل   ااددد لاإل  عدةدددعلت   ددد لامل ا ةدددعودددللاأكدددالالامل  ددد لأل يةدددو ولتحبددد لل هدددعن وتولوصال دددعلاأادددعأاململ ةددد ل
تليفلا  صعحملولكعلبملال ةعسلاال دعلاملاسدالا دوالدلدالمد  لوملعأةتد لتع ردعلسصالات الاباعرلاشكالوملعتل

ما ددزلاأتفكددالاأصال ددرلاأةددوالهددول ةفةددعلاأو ددوتلإىللاملدد  ااالاصالددعأةعلاددت اقلت   ادد لدلددالاإل  ددعنوليع ددعلتنل
هةألتاأ وادد لألظةدو لاملفعأةعلاأ عع دلدلالاأ  عحليفلاإل  عنولت ذالنكللتنلافةألاأصال علدلدالتبدعل يدونلاملفدع

تهددذاللو Are Bene Dicendiولمبظةددالمدد  الأدد  لاميةددو ول وددتنلا ددوتلاشددكالرةدد لتدلتنلا ددوتلا  ددعح
اصجتدددعقلأمللدددألاأ دددوتلاأصلةدددغلاململع دددالاأدددذدل،تادددعاولتاأغع،دددعلاصالدددعأةعلأ  دددالاململلومدددعاولتهددد وةعلا تتلاأتزت،ددد ل

تظةفدعلاألغدعلاأتوا دلةعلاأ ظا،علاأ عئيعليفلمصععئةعلدلداللاعململاوعولتاإل  عنلاشكالم  اولرملالتااهلااصة عالهذق
ولتيلو دددعزلددددععلابددد ولدلدددالادتصدددع لتنلال دددالااصة دددعاليفل دددعصالدددد دلأل لدددوحملولتم ةدددعلاألغدددعلاإلدالمةدددع

 مالميلاأ هعنلد  ل ااملعن ل، والدلالضات دلاأتور لملتل رلالغعلاصةملةعولتهذالا عاملةعلم لا يصع .

ت اتأةدددعلاتبدددعلودددللاأو دددوتلإىللمو دددفلاملتدددتي لتتلاأ دددع ءألودددعملتل رلهدددولما دددزلاأف ددداليفلهدددذقلاملدددا لاأصال دددعلاأ -10
تنلاأصال دعلا اتأةدعليفل ديةيةعول وبدعلكع سدعلصالدعتلل Leitchاأصال عل يعلهوليفلاصالعتولإذل،ا ل أةدت ول

 الدلددالاملمدةيعولت دد لاد لاملاسدالتاملتددت صالحبةد لحيددالنلإ دكعأةعلدال تةيددعولمتدتص م لتسدعئالحمدد عدلألتدت
تر الهذقلاأملال علاا، ةعلإىللاظا،دعلاصالدعتولتاعأتدع لإىللاأت اتأةدعلاأدللد ةدفلاعأتدةع عالاملصتلفدعلتتادا ل
املو ددفلاأتوا ددلرلد ع،ددعل صددادولواعملددعل عاددفلا يصددع لتاص ددالالددعولددد لإاددع ل، دد الاطددا لادد لا ةددعلممللومعادد لأةددتأل

لذالاإلاع .إع ا ةعلتوولاململ لاأذدل،    له
ااادرلا يصع لاأتلةفز،واةعلتبعل عا لنةو ازلدعمعزولتهولمعل   لإأة لاأصال دعالاململع دادلمدللاأو دوتلأصال دعل -11

ممل ددعقلظددعهاازللواأملعمددعلاأددللا ددت لدددللاأغيددو لتاصأتصددعسولتاال ددعلاأملعمددعليفلولددوتلددد د:لاألفددظل  ددة عزلسددةالزل
بدددعهلإل دددااهلاأف دددعليفلافدددوسلاأملعمدددعولوعأصال دددعل دددتألحبدددعتلنةو هدددعلنتدددعهلاعأ  دددعلتاإللومملاتودددعزلألملعمدددعلومكشدددووعزل

أدذأ لصل،وردد لوةةدعل يددو لتصل لدالتصلاكدد للولمبملد لاأو ددو لدلدال  ة ددعلاأد فسلت واهددعواأ فتدرلتاأمللددت
ت،داعل اادللاةيةدعل لاألغدعلإىللد لدالاصسدتمليعتلاأفداعدلاأدذدلا  لد لاميعددعلوةلدصيلداودعزولوعأشدع نلولتصلةذأو

تلددا ليفلاألغددعلالددا لتهددالاأملددا لتتهددالاألغددعولأددذال،لددصيلاأتملصددالمتأووددعزل دد ل ددةود ولومللددالسددصةالاملفددعتل،
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األص عاةعلي هعلدللتوعدلاملل لا تللاأفعشلدعهالاملغارلمتدتص معلاألفدظلاأشدعئ لأوودعدل L.B.C   مفلحماع
عامـا   70  طـواه الوقـت فجـأ  عـن نوي العرب أعكمه  رتجالا  عل  علـ اأاموهل دلألاواقلاأزمل لا وهلع:ل

 .. ... احل ن الااين   ذمة هللا بعج أ  وافته املنية ليلة أمي إثر

ااادرلا يصع لاصةملعلنةو هعولتاعأتع ل عا لاميةو لاملتتة  لملليدالتلأغتد ولت   ااد لاصسدتةملعاةعول يدعل -12
ةةت لاصرتيعدةعلتاتع لهلعولتهدولمدعل،اادةد لاأصال ةدونللااادرلاصةملعلا عأعلاألل فلةعلاأو عئ لاعدتصع لتنلاب لااللا

 ددونلاال ددتةألصلااادددرلاددا لتا ددد لو ددطلمددللتادداا لاصالددعتألتهدددألعلحيلدداتالامل ددعاليفلاإلاددع لابدددع ررل
امللدددع  ولادددالةا دددوالإىللعايدددالاأ  ةددد ولتهدددذالمدددعلاشدددا  لامل وأدددعلاأصال ةدددعلاأشدددةاد:ل أكدددالم دددعالم دددعتولتتل

ةعلم ددعا ولمدد ل  دد لمدد  لمواو ددعلاألددةع علمدد لنةو هددعلإدالاددعزلدددللا اصددعتلاأ ا ةدد ل أكددال ليددعلمدد ل ددع صت
ات ديع عولتعصأتةدعلدلدالاصددعئملةألاأ فتدةعلتاأمليلةدعولكددعلبملدالاأصال ةدونلردعأفونلادد لتضدارلابد لاددعيتال ل

 دادولاأدللتضديفلصل  عتلاملصعا ولتأملالهذقلامل وصالت فالمعلجت لااملكعسعزلهلعليفلاأتاصة عالاب ،دعلاململع
لللاتور لإىللنةو هعلإصلامل لع اسعالموسملعلأاصةملت ولتيلو ةعلم عالهذالاميةو .

اأصال ددعلأةتددفلهدد وعزلحبدد لذا ددعلاددالهددرلتعادلأ  ددالا وكددع لتاملشددعدالاددتالغلاأاددايفلكددعلنك ةددعلمددللاأ ةددعالادد ت ل -13
ونلاأدذدلصلحيتدع لإىللت دفلافلدةلرلاأوسةطليفلاصالعتولمد لاصدتيدععلدلدالأغدعلسدا،ملعلا عسد لأغدعلاأتلةفز،د

 أإل،فع لاشيوأةعلاملشة .

لمد ل،تت  ل ادةعلاستص االا املععلاأصال ةعلأتداعلا يصدع ليفلااتدعيفل دالمدللاأصال دعلتا يصدع لاشدكالردوهاد -14

الديعلاملمديونل موضدودةعلاململلومدعالت ديتةع لتتللاملتملل دعلسدوا لتاأتالمعولاأليعلتاستة اوةيعلامل اوولدلأ
كال ا ع لاب لت   ا لاأتت ا،علتم عسصت لأاصةملعلنةو ق ولتمعل، عدلذأ لإىلل سالمع لت وتلاململد ل يعلاأش

 أل يةو ولت   ا لدلالإع اسلمملعاة لت  عئ  .

صلافددا لاأصال ددعلإاددع لحمدد علدلددالاملاسدداولاعدتصع هددعلتسددعئالاملصا،ددعل عئيددعليفلا ةددعلاأ  ةدد ولا دد  لمددعلاتددعد ل -15
 اشكالموضودرلتع ةوولمتتفة ازلملل الاع عالاألغعولتإمكعاةع ع.للدلال ةع علإاع لاطا 

تنلل-ت د لدلدوالاأصال دعلاأملااةدعلاأفال دع–ملليلعئالاأفلع علاأدللاملد لردوهالدلدألاأصةدعنلتيال دت لت دفوقل -16
اكدددونليعألدددعلمدددللا دددعوالا  دددا ليفلادددتأةفلاألفظدددعلتاظعمةدددعولت  صدددعلددددللاأغااادددعلتاأمل  ةةدددعولإضدددعوعلأكوبدددعل

أأل ةتددعلاإلداااةددعولتهددذقلابع ددةعالاأددفال لمددللأددواهالابدد ولتيع ددعلاأتلةفز،ددوشولاأددذدل،توردد لتنلصللمواو ددع
راددتلاملددذ، ليفل دداا دلالدد ولتصل،مددالاملتددتي لاأددذدل،تل ددالابدد لألوهلددعلا تىللتا يددادلدددللمملعاةدد ولكددعلبملددال

األفدددظولتتلابدددات لددددللت ةتدددعلاألغدددعللاطدددا لحيددداحمللدلددداليلدددولأغدددتةألاإليصع ،دددعلمدددللا دددعوالا  دددا ولتتل ااادددع
 اإلداااةع.
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 دتألاأصال دعلاعأت عسددولاد لاأشددكالتاملمديونلمدعل، فددرلد ةدعلاسددتغالتل د  االاألدو دلتتلاسددتيواذلمكعبدعولاددال -17
 ولتاامةألو واالاأذا ادلاأ عنعلدللتدل لو ليفل ا،اةعلاملائر.دلالاأملكسلاتةأليفلااو،الا ع لاب 

 بّي اإلفال  والضري لغة العربية ال  التججيج  اتتقبيق

وبنــاء علــ  بصــا ص وأســاليب علــوم البكغــة العربيــة، بفروعهــا الــاكو  علــ  البيــا  للجــارتظ، 
وعل  املعاين للجر اين، وعل  البجيع البـن املعتـز، إضـافة إىل علـوم البكغـة الغربيـة الوكسـيوية واملعا ـر  

اخلقاطة الت قجمها  فا  لايـى  رتـو  ادشـوا  البكغيـة    من بكغة برهانية وتجاولية وبنيوية، و را عة
علـــ  الـــنص؛ ميوننـــا أ  ننـــاقش ادبعـــال البكغيـــة وأســـاليبها الـــت ميوـــن تقبيقهـــا   اخلـــر املعا ـــر لو  أ  
تـــاذ  طبيعـــة هـــيا اخلـــر، أو ختـــ   صا صـــه ويفيزاتـــه، وقيمـــه، أو   "ليـــة إلياك ايمهـــوي العـــام ملضـــمونه 

 واستيعابه 

ا ساليب البالكية التي يفيد استخدامها لغة الخبر ويزيطد مط  قدرتطت  -أ
 في تص ر المضمو :

o إنلإا دددعنلمدددالتتل ةدددفل،دددتألا دددذ ولتتل،تورددد لاأدددذ اولتا دددعصالاأدددلل،ملدددا لوةةدددعلاملتددد  لإأةددد ولتتل، كددداول
 دالمدعل،تلدالا وادد لت واا لاأت د  لتاأتدتياولتمتملل دعالاأفملداولت عئيدعلاأتيدوصاولتا ةدعلاأ لدالتاإلاشدع ولتل

اململدد لأددللحيددوتلاطددا لإىللتع،دد ولا دد  لمددعلسددةيك  لمددلل لدد لتعتاادد ولتسددةتةيلألددةع ت لتنلالددالاددتدلالم ددعال
لب قولتهذالصلرتلفليفلتنلحما ل اوعلا يصع لا ع، لا تتلأفللاأتيا،الاأليفر.لل

o اأكفددددادلاتأفدددعيل لةلددددعلمددد لاإلاعاددددعل،ملددد لاإلبدددعهل يفةددددوالاال دددرل،شدددديالاأ لدددالتا ددددذ ولت،ملددد لندددد لاململدددعشل
تاإلولددعحولتتلاأت لددالاأددذدل،كددونلاتمددي لاأملصددع االاأ لددادلمملددعشل فددادولت ددوصزلإىللاصيتلددع لاتوظةددفل
لاألفظلاأ لةالألتملصالدللاململ لاأكصاولمللتسعسةعالاأتيا،الاإليصع دولعتنلتنل، عدلذأ لإىللاأغيو .ل

o لاال ددعلاأصةددعنولتاأشددكالاأصال ددرلا الاأددذدلاتفددانلد دد ولتا ددعسلدلةدد لا ةددعلإنلاصسددتملع دلاو ددفةعلما ددزلاأف دداليف
ا  دكعتولدد لذ دالاأشدر لاعسدأل دداقولتإ صدعالمدعلأغداقلأد ولمدللترددالاملصعأغدعليفلاأتشدصة ولتا د اهازلمدللا ددعهول

تملصددالتا ددال،ملدد لمددللا عتاالاأددللنكددللاوظةفةددعلاشددكالاددعريليفلاأتيا،ددالاإليصددع دلأتي ةددولاإلبددعهلتع ددعلاأ
دلددددالاسددددتص اال لKNXTت،مددددارل مددددو دلرددددا،ل لمفددددعصزل أصددددوتلتتع،ددددا لمددددللحماددددعل اإل تددددعسليفلابدددد ول

بــر  قا ــج الشــرطة مــن ا تمــاع  لــي اصسدتملع دلاأددللبدد لتنلاكددونلمفةومددعلتاتددةاعليفلأغدعلابدد لا وأدد :ل 
ةالتلاتا لمفعتل ائد لصسدتص اال ولت،لفلهذالاصستاملجينة بابت امة عل  و هه، لون بأق     يبه يفا أيال

اصسددتملع دلاأصتددةاعولوةددرلالصددالاأ لدددعل لةددعليفلنلددعلتا دد دولتاملكددسلاوضدددوحلاددعالمملدد لاأتفلددةالالاأدددلل
ت عالوةيدددعلاملددد :ل تنلاأ عئددد لالددد لمةزااةددددعلت ددد لإلعا اددد ولتعلحيلدددالإصلدلدددالرددددز لكدددعلالددد ولتهلدددذال، ت دددد ل
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األيفلااوهلاميدالاملمدةةعلاع ةو،دعلتاملدادلا وكدع لمدلللاعمعزول نل سةتال  ة لةا،الاأليفلاتا لماتن
اأدد  امعلاأكعم ددعلوةةددعولتمددللا مفلددعلاأددللتظفددفلاصسددتملع دلاشددكالرةدد ليفلدة ددعلاأ  اسددعلاصسددتاالدةعلا عأةددع:ل

يوسـيا الـت أفاقـت  ل)اأملااةدع(ول شبوة التج ي الصجامية مجت أذيعها إىل رتيا   ـ  املـواطنّي العـراقيّي 
 لنفضــت  ني ــة املهــج غبــاي احلصــاي عنهــا لت ــتقب .. (ولLBC.. ول)ياســية بعــز   برميــا ورعلــ  هــز  س
لاأملااةدددع(لCNBC) مالـــت ماشـــرات وو  ســـ:يت نـــزوال  اللتقـــاط ادنفـــاس بعـــج القفـــز  الـــت..)امز،ددداد(ول 

لاص تةعصالم ال تسةعلاأةواليفلامزائالدلالم تال ئةس..
o أغددعلةا،ا،ددعلالددالهدد وةعلا  ددعول يددعلات عسدد لمدد ليلو ددةعلابدد وللاتددعد لنةدد لااصة ددعالدلددألاململددعشلدلددا

ولألو ددو لد دد لوالفصــ  والو ــ  دد  لإ،لددعتلاململدد لاملصددع دلمتددعت،علأدد وللامل ــاوا ت ةيتدد لاإلدالمةددعولمفددا:ل
م عا لاأكالالت  تعقولتدد اليلدطلاملاددرلاعملةيداليفلاأفلدالتتلاأ اد ولولت  دونلمدللاأتكعمدالاأد ص ل دال

ولت اهددعلواللــن والنشــرولاملوازنــةولتيل العجــز عــن الصــجيملادددرلاعملةيدداوليفلاأو ددالتتلاميدد ولتصلرددتلطلا
لمللاال علاململ .

o ولتتلمددددعل،دددد دالاســــاز املرســــ مددددللاأتاصة ددددعالاأددددللنكددددللاسددددتص امةعلأكددددللحبددددذ لتع ا،ددددعليفلةا،ددددالا يصددددع ل
 عسدددتملع دل عئيدددعلدلدددالتسدددعسلاصالدددعتلتتللليـــةوالونااعصسدددتملع دلامزئةدددعول عإل دددع دلإىللاأمليدددعتلاعأةددد لاأملعملدددعول

اأشر لتمعل،تلالا ولتاستص االاألفظليفلاأالهالم لردواهلإ اعدلا  داولتتلأفدظل لد لاد لاململد لمد لممدعهعدول
وعأك ع،علافععدلاأتلا،يلاعأتليةيولتهرلمدللاأتد ولتدلادتكلألاشدر ل،دااعل داقولتتلالفدظلبعاصد لرعاصدعزل  ة دعل

ال أرتــج ي ــتقيع   مدد لمااسددال اأةددو تلاةددوه لت  ددع لاأ لددفلا ما،كددرلدلددالاأملدداايف:ل لت ددعهولتمددللتمفلتةددعلمددع
اأ دعئألدلدالإ دعيفلتمدداللالتشـبيه ول  ع،دعلدلدالاأ لدفلاملتدتيالادواتلاألةدداولتالنـوم   ليـ  بغـجال هـيه اديــام

لددد ازلادددتماليفلت دددفل،تدددتص التعادلمملة دددعلأغدددا لحمددد عولتهدددولافصةدددفلأليشدددص ل كيدددعزلمدددللت كدددعالاملشدددص لاددد ل 
اأ عئألدلالاستص االاألفظليفلصهالممل عقولوع عهلأغعلمللردعهولتدلسدع لوةد للاسازأليصعأغعولإضعوعلصستص اال

لاصسدتمليعتلبد تسلك ولتدلاأكليعلاملتتمليلعليفل دالمدعلهدرلموضدودعلأد ولادعأتي ةولاسدتمليعصزليفل داولته دعل

اصسددددتمليعتلاأةددددومرلأل ددددعسلاأددددذ،للل لدددد ليفل،دددد يالاأددددذدلتاملددددتأو لاململددددات لتيع ددددعولاملاسددددالألي ددددعهلاملدددد  تس
ل،تتص مونليفلاوا لةألتضملع لمعلاتتص م لاملاار لا اةعلملل عه.ل

o ل القبـــاينكددللاسدددتص االيفلاأتيا،دددالاإلدالمدددرلحبددذ لتد ع،دددعلتيددد دل صدددادلاملددهلتادددونلااصة دددعالدلدددألاأصددد ، ل
اأ عئيدددعلدلدددالاميددد لاددد ل دددةة لمتدددواو  وللاملقابلـــةاأ دددعئألدلدددالذ دددالاأ  ةمددد لتتلاميددد لاددد لاملتمدددعع،لولتتل

دد للتشـابه ادطـرار وال:ليـج واسـاوي  واسـاوز اأ عئألدلالامي لا لاملتشدع عاولإضدعوعلإىلللمراعا  النةري
ـــــجاأتدددددزات لاددددد لممل ةددددد ليفلاأشددددداتتلتامدددددزا ول ـــــجي  والتعجي ولتمدددددللتمفلتةدددددعليفلدة دددددعلاأ  اسدددددعلوالعوـــــي والتب

ى احل ن اخلامي عاا امللى حممج ال الس، يرتـ  ملـى املغـرب احل ـن الاـاين، مات امللاصستاالدةع:ل 
مجـع قمـة   الربـاط ول (BBC.. ل)وتو  حممج ال الس ملوا   جيجأ  للبكل، مراسـ  التتـويمت متـت رضـوي
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انتشــ  مــن البحــر  اــة، وســيعول إليــه  ل)تاددولظددت(ول هــي اد ــر منــي احلــرب العامليــة الاانيــة، و   ضــرها
الوفـــا ، وعلـــ  بعـــج اثـــين عشـــر    ســـاعة علـــ  إعـــك 24ا ، بعـــج أيبعـــة أيـــام مـــن عمليـــات التفتـــيش، ويمـــال

مــ:ا  و ــجت  اــة  ــو   نيــج  االبــن ورتقــام طا رتــه،  25 يلــوم: مــن  زيــر   مــاتزمينو  وعلــ  عمــل 
ل.(LBC) لوبقيت زو ته وشقيقتها   عجال املفقولين

ها فططي لغططة الخبططر لعططدم ا سططاليب البالكيططة التططي ال يم طط  اسططتخدام -ب
 تناسبها وطبيعتت اإلعالمية: 

o مدددللتهدددألا عتاالاأدددللحيدددذ لاسدددتص امةعليفلأغدددعلا يصدددع لاإلا دددعرولتهدددولدصدددع دلددددللاأكدددالالامللدددر لاعصعددددع ل
تاأغلولتاإل فع لتاملصعأغعلاأللا تمةةعلاأفكادولتدلإ،لعتلاململد لاملصدع دلهائد دلد د ليادتل د ل،د عدلأليشدولوةدذقل

لاتالئألتاصةملعلاب لاأ عئأليفلأغت لدلالاأ  علا تلاملصعأغعولتاصيتلع لا تلا شولاأزائ .لاألغعلصل
o يددعلحيددذ لاسددتص االتسددعأة ل دد لامللددالدلددالوةددألاميةددو لاأملعمددعول ددعأت  ةسلتاملشددع لعلاأ عئيددعلدلددالذ ددال 

اولوةدولاأتيدوتلمدللاأشر لالفظل اقلأو ود ليفل يصت ولتاصأتفعالمبمل لاصالاا لدللاأشر لإىلل ر لمي
ممل لإىللتيالتتلاات عتلمللتسلورليفلاأكالالإىللتسلورل عأفلأدألتتولوعصأتفدعاليفلا سدلورلككدللأكدلل
يفلاململدد ل دد ل،تددص لإ اع ددعزلأددذهللاملتددتي ليع ددعلمدد ليلو ددةعلابدد لاأتلةفز،ددوشلاأددذدلاملدد لتتتلمددادل،تددتي ل

لوةةعلمللاملف  لتبعلا ياد.ل
o ةدددعليفلاأصددد ، لاألفظدددرلاأ عئيدددعلدلدددالاشدددعا لا أفدددعيليفلاإلد دددعهلتا تهانلاملددد لت ،فدددعلدلدددالنةددد لاأصددد لاإل، عد

امل عمعالاأللممالهمعبعول عأت  ولتاأتاا،زولتاأتلا، ولتر عسولوياحمللاطا لدلدالهدذقلا عتاالسدت ملل ل
 تنددلل ددع عش ليفلتنل، ددوعلابدد لاملةدد ازلدددللمتالصددعالا ةددعدلاأةومةددعلتادد وولسددةالاململلومددعاولإضددعوعلملددعل،ددااقل

لاستص االهذقلاأص لاإل، عدةعل  ل، عدلإىللاا ةزلاملشعه لدلالاغيعلاألوالا تلمللممل عق.ل
إنلاأتتماليفلال لاأ صئالتاأ واد لاأوار لماادع علد  لاصسدتفععدلمدللاظا،دعالاأصال دعلاأكالسدةكةعل

أتلةفز،واةدعولتأملدالهدذالمدعلعود لاأصدع ف لإىللاادو،التاململع ادلا   ل ادةعلع اسعلا املدععلاأصال ةدعلأتداعلا يصدع لا
اأملددع سلألصال ددعلللE. Rhrisin" تم ةددعسلل"H. Larron"م ددع،ةسلأ ةددعسلع رددعلاال ددعلابدد ل ي ةددعسل

 (RST)اإليصع ،دددددعولإضدددددعوعلأتادددددو،الاظا،دددددعالأتيلةدددددالاألدددددةغلاأصال ةدددددعليفلا يصدددددع ل  ظا،دددددعلاأص دددددع لاأصال دددددرل
ل."Azar. M"  آلذا 

صجتددعقلاأددذدلادد تل، تشددالا ددودلأز،ددععدلوعدلةددعلابدد لمددعلهددولإصل فددةالزلألفعدلةددعلاصرتيعدةددعلا لتنلهددذالااددتل
األلاااصطلاعأصال عولتهذقلعلاكللأتيتع لإىللتسعسلمععدلاالاش تلاووال واأ لاملصالاال ةعلرةد دلأةلد فل

تلاددعململ لتم دد لاألددصسلولأكددللهددذقلاصسددتص امعالبدد لتنلحيكيةددعلددد الاإليددالاملصدد لادد لاملدد  ا،لليفلتسددا 
 تاأغيو لم لإ كعالاأ  عليفلاملعاالاألةع ع.
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الأنواع الإخبارية المتفرعاة عان الخبار  والمتداخلاة فاي الصاياغة 

 الخبرية

  ألادتصع لاب لت  قلتاولاأف ونلاأليفةعلاأدللردع النةملدعزلاملد قلأتز،د ليفلا ا،دالافع دةل لاأزائد دولتتل
تتلاتتمددر لمددلل صلددةعا ل ددوتلاصةملتدد ولتتلة ددولوةيددعلت علضدديللممللومعادد وللأتمللددولدلددال  عئ دد ولتتلةللةددعو

تادددعأا ألمدددلل واددد ل دددذأ لاهلددد  لا تتلأليتل دددرولتاأ دددعع لدلدددالإ دددصعنلومدددوأ لاإلاتدددعشلت ددد لاإلادددالنلأ ،ددد ل
لتاأتملا،دددفلمبدددعل،ددد ت ل وأددد لوددد نلملدددعلتادددوانلإيصع ،دددعلازامدددالابددد لسدددوا ليفل دددفيعالاماائددد لا تىللتتليفلاأ شدددااا
–اإليصع ،دددعلتاإلذادةدددعولتتاةدددعل دددالم ةدددعلم ع ادددعلادددعب لتمددد  لا ا،دددالودددوا يفلاإلع اسلتاإلودددععدلاة ددد لتاددد لاأف دددونل

اأددللنكددللتنلادداعليفلاأ شددادلاإليصع ،ددعلتمددال ددالحمتددواولت،تالدد ل فددالمددللاأت ددع رلاأتاصة ةددعولأكددللل-اإليصع ،ددع
أت د  لاململلومدعالتتل)ابد لاأصتدةطليفل ديةفعلعتنللاأدذدل،ملتيد لدلدالاملدذ، لو دطاأ دونلاإليصدع دلديومعزل،ص دال

ل.تدلمااو ع(لت الإع ا عزلتتاةعليفلاصس رعنلمللاأ الاأذدل،زات لا لاملذ، لتامل  ترلتتلاملااسا
تاتمل علا اوانلاإليصع ،علاأللنكللتنلاتمي ةعلاشااالا يصع لإىللرعا لابد ولتمدللت دةاهع:لاأت ا،دال

"Reporting News"تاأ لددعلاإليصع ،ددعلول"News Story"تامل عالددعلتتلاأل ددع لول"Interviewing"ول
وميون ت ـجي  ول"Feature News"تاملوضونلاإليصع دلول"Analysis News"إضعوعلألتيلةالاإليصع دل

أه  ادنواع اإلببايية الت تعر  ضـمن الصـفحة اإلبباييـة الر ي ـية أو نشـر  أببـاي التليفزيـو  أو الراليـو،  
      اآل

 ""Simple Newsبخار اسيط فقط دون أ  مرافقة:  (1

،لتزالهدذالاأ دونلاأتزامدعزل دع معزلا  دالا د  ولكت ملدعزلددللتدلامللةدولتتلةلةدالتتل داحلتتلافتداولت،تكدونل
دععدلمللتا ملعلتتلا  ت لدلالا  فاول،ورزهعلاعإلرعاعلدلدالا سدةلعلاأتدتع:ل مدلولمدعذاولمداولت،دلولمداول ةدفول

ضيللإ، عنلتتسلورلإاصعئرل ا ولاملة ازلدللتدلامللةولتتلافتالتتل احلتتلاتت،داولتنكدللتنل،مدع لتملعذا ول
إأةدد لالددا،يلتتلإسدد ععلمللدد  لمتددةوتلذدلدال ددعلتاةدد دلاددعب ولتاتملدد علتاددوانلا يصددع لاأصتددةاعولوي ةددعلا يصددع ل

 .  Spot News تتلا يصع لاأتا،ملعل لFiller Newsإاتعاةعلوع لعل 

 "News Story"رية: قصة إبخاا (2

لاإليصع ،عل شكالافتادل لاملععد لاإليصع دل عأ لالعولوة  لاأتيا،ا لمللم ظو  لاإليصع ،ع امل لاأ لع
ماو لألص لا اعولتهولاأفع يفلاأو ة لاة ةعلتا لاب ول ة لنكللتنلرم ل الاعلأل واأ لاإليصع ،علاأتعاول

لتسلورلألص  لبمللةع لكع لاململلومعاو لأت ظةأ لدا لذ اهع لاإليصع ،ع لوعأ لع لتاعأتع  لاأمل ع او لمتمل ع لاململ  
لم لإاااهل يالاأتفع ةالتابلفةعالدلل لا   لتا ظةي و موضودرلألو عئ لتاململلومعالد لديلةعال ةع ع
مععدلإيصع ،علاتميللتا ملعلإيصع ،علتتلت فالتاملاضةعلات فالمللرعا ولتا هلات الا   لتات اقلاعأوا  لاطةطل
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 صعحمللامل فملل لتاأفعدل لا اع لا   ولتذأ لملل التلتسلورلت ارلألتاعلاأ للرلم  لإىللاأتاعلتا 
اب دلعتنلظةو ل صلةعلاطا ول ونلاأ لعلاإليصع ،عل يودعلت عئ لهلعلرذت ليفلاملعضرولتسة ا لدلةةعل

لت  ا لم صلعلمتت صالزولت أل اعنل صالمللاميةو .ل
  "Reporting News"ل: بخار مرفق اتقرير مراس (3

 لإىللإ عدعلتتلا ا،التتلاةعنول، والدلالReport،شالملاليلاأت ا،الاإليصع دليفلاألغعلاإل لةز،عل 
اأاتدلتتلاأ التتلاأو فلأ  الممللومعالتتل سعأعولوعأت ا،الاونلإيصع دل ةودلمةيت لا الروهالا   ليفل

صع اولت، والا ت لاأشعه لتتلاملشع سلاع   ولتهلذالنكللساقلت ا ت لاأ ، عمةكةعول،  الاململلومعالاشكالم
اأ وتلتنلاملص لنفالد لتتذنلاميةو ولتملله عل،الولدلة ل هاهن لا ةعدليفلت كعتلا ةعدلذا عولملعلحييل ل
مللاليعالألليفرلتمعالاأكعمااولوةولمفلرالت رولتصل،  الا   لويت ولاالبملالاميةو ل،ملةش ول

لصلاظاازل  لبملالاطا ل،و علمالاتعال وأ  لكع ليفلاملو  و لاأللا تمرلاإلاالنلدلالمز، لمللافع ةل  اةت 
،شيلةعل ةزلاب دلاأملععدولت،مةفلممللومعالمت  عدلدللسات ا ولاشكالصل،كتفرلا يصع لا  عئولا   ل

ل لدلا لا   لتت لمو   لمل ل عأصعزل، الو ل وا  لإىل لإضعوع لمغزاهعو لإ،لعت لامل ، ل ةعم  ليالت لمل لم  و م ااع
أل واا لاموها،علأة  الت فعزلملكعنلتهمعنلا   ولتم لاململلومعالاملتملي عل وتلا   لافت ولتتلظات ل
تتسصعرلت ةفةعلت ودةعولتا  صعحمللاملااصا لا ولتيلفةعلمتملي عل وهلعلت عتعلاأفملالدلةةعولكعلبملالممللومعا ل

ل ال علد ع  الهر:لابلفةعلتاأتفتالتاأتيلةاولإضعوعلأت  نةعلا  عئولا سعسةعلذاالاعا لت عئ رولأتمي ةع
ل،تييلأظةو ل صلةعلاطا لتإاااهلذااةت لتافتاقل اشكالموضودرلتمتواهنلاملة ازلدللاأاع،علاأتايةعولتمبع

لاأ عئألدلالاأو عئ لاملوضودةع.لل
املعضددرلا تددألإىللاغاةددعلا ا،ا،ددعللت عاددفلاأتغاةددعلاأت ا،ا،ددعل ددالم تلددفلا ا،ددعلاأمل دد لا يددالمددللاأ ددان

 ولاكتفدددرلاا ددد لاأو دددعئ لتا وكدددع لعتنلاأتمليدددوليفلاأتفع دددةالObjective News Reporting  ددداعدل
اأددللإىللرعادد ل  دد للInterpretative News Reporting تابلفةدعاولم عاددالاأتغاةددعلاأت ا،ا،ددعلاملفتددادل

ةعالاملوضيعلتاأشع  عولتا د الد هدعلا عأدعلتاأشدواه لت دالاأو عئ لتا   ا لةللةعلتا ديةعلاعأتفع ةالتابلف
تسددعئالاإل،مددعحلاأددللجتملددالاملتل ددرلمليددعزلاكددالاأتفع ددةالتاأظددات لاطةاددعلاع دد  لتت عئملدد ولإصلتنلمدد لااتشددع ل

دلداللاأ  واالاأفمعئةعلاإليصع ،علاملتصللعلاا لتنلاصةملدعلاأت ا،دالامل د الةدتألاملزاتردعلاد لاأ دود ولمد لاطعوظدع
هدولمدلل، دوالاوظةفدعلاأتغاةدعلا داعدلاااال دعزلمدللل-اأصتدةطلتتلاملا د –يلو ةعلاأ دونلاإلدالمدرولأةلدصيلابد ل

ليلو ةعلاب لتاصةملت لاأتكو، ةعولوةيعل، والاأت ا،الاعأوظةفعلاصست لعئةع.ل
 

 "Analysis News"بخار مرفق اتحليل إبخاار :  (4
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لا  لت الهعمع لاأتيلةالاإليصع دل ل ع ل،وأ ل،مل  ل وا  لتا اوانلاأتفتا،ع لاألاوع لا اوانلاإليصع ،ع
لافتاازلتتأةعزلسعي عزلوو ،عزلملل لتمملاةعا لحمعتصزلافتاهع لت عئمل  لوةول،  ا لا تأةعلدللا   و اصااصعنلتاأاع،ع
لت  ل،ااحلاط لاع هدو لتت لمليوسع لا الولم  مت لمللتا ملع لإذ لاع تمعرلتازمللحم عو لاليالتلاف ة لد ع اق

تسةلعل وتلاملوضونلتتل،  الاشكالمصع ال تااطلتهألا   ا لا صص علتم  ا علتيلفةع علاأ اديعلأتفع ةال
لتاأتيلةاول لاأتفتا لدلا ل،تت   لأأل  ا لاشكا لاأذااةع لاطا  لوةأ لجتااع لات ةا لم  ا   لت صلةعا و

لأتو  لاتاملععلاأ مةعلتسة ع ،ولاملتت صالتتلالصةال ول لت لوهلعولل يعلاشكال، هل  لت موههع لتت كعمةع اه هع
،  الاأتيلةالاإليصع دلةلةالزل عمالزلأأل  ا لتاأو عئ لتاململلومعالاأللاشاالتتلتذ،ملفلسوا لالو دل تيملعل

 تتلمتفا علدلالو االهم ةعل تلفعولتأك ةعلمت ع اع.للل

 "Feature News"بخار مرفق اموضوع إبخاار :  (5

لالد لالاصهتيعمعالاإلاتعاةعولتتلهولاملوضونلاأذدلصلرم لأليصععءلهولاأ لعلاأللاص ل لةعلد
األع معلأأليصع لامععدولتتلهولاملوضونلاأذدل،ملعم لاطا لااا، علا هلاع ةعلمملة علم  لدلالتسعسلتبعلا  ارل

نل،تصلالدلالأ ل لاملتل رولت،ا زلملليالهلعلدلال المعل،ملعجللاأ وا رلاأملعافةعلتاإلاتعاةعول ة لنكللت
د لالا عأةعلاملال علت،ملتي لدلالعاو لذابل ي  لأت  ن لاآلنول يواضة لاأذ ا لاأت و،علمفالزولتتلاملواضة ل

اأذدلأةسلهلعلت فلحم عولأكلل تعهلاتسلورل ةول ل?How to do itاألل،الولدلةةعل  ةفلافملالذأ ول
عالهذالاألفظلتاوا،علاطا ،للمللت ائ لإصلتا ل،ص اليفلأغعلتأغعل ا،علتمملعمعلمملي عولتاعأتع ل  ألامل علاستص ام

لاصهتيعال ل ع لدلا لوة  لاأ  ةز لت،تأ لمةيعو لاأفو ،ع لتت لاآلاةع لوة  لاكون لص لاأذد لاب  لدلا ل،الو ا يصع 
لإاتعاةعول لتت لتات عتتلموضودعاليفةفع ل ا،ع لتمملعمع لاملوضونلاإليصع دلاتسلورل ةو لنتعه لتهلذا اإلاتعشو

 رعلتنلاأصملهل،شصة لاعأت ا،اولأكللاأذدل،ا زلدلالرعا لتا  .لللللأ  ل

 "Interviewing"بخار مرفق امقاالة أو لقاء:  (6

ا والامل عالعلامل  معليفلاشااالا يصع لدلالا   لاململلومعالملليالتلا وا لا لاملذ، لتتلاملااسال
تلدلالاملز، لمللاأو عئ لاأتفلةلةعلتتلاستملاا لتإ   لاأشصلةعالامل  ادلتاأفملعأعلتتلامل فمللعلاعب ولأليلول

لت تلفل لاأل عدةعو لا  يع  لتت ل عهلعاف لإأك تش لتسةط لد  لتت لمصع ا لا وا  ل،كون لت   لاأ ظاو ترةعا
امل عاالالدللا  عع، لاأليفةعلاتبعلنكللامية ةعلضيللاونلإدالمرلميال عب لتتلاأتي ةوولوةيعل،كونل

ل  لمتت الز لاودعز لتاإلمتعنلا  ،  لاأاتد ل ت عع،  لتا   ل    لتت لرعا  لمل لت فا ل،تتملا  لاذاا  عئيعز
تاميعدعالتامل  اااولم لاأتيةةزلا لامل عالعلاألل،تتمل لهلعلاطا لت،ملا ل ع صةعلمتص عزولتاأل ع لاأذدلصل،تأل

 ع .اإلد اعلاملتصولأ ول تنل،كونلم لت  ل ةوعلاأملةعنلاأذ،لل،لععوةألاطا ليفلمو  لا ع

 للصياغات البخارية  اناء اإلطار البخار 
  وكلماتها المفتاحية المؤثرة
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  مدخل في تأثير الإطار وبنائه في الصياغات الخبرية:

إن الق ر  البورية منك اكتول  الوعللي الوقصم   لنل  تتا مفق ا طر الوعرفية التي ت تثيرهل 
س غر ا الرل  وبهورلش  كنولآل هذا الل  مفقراتا  مهذه الوعللي هي التي تعط يا اس رتورارية فري الفهرا  ما 

ملل   الوعلك  مهذا ول يتعلرض و  طبيعة النبر كل  يولهير  وتر اما الوعرللي  نلصرة أن لتييرة 
التعرررررض الوكثرررر  لفيضررررلن الوعنموررررلآل بهررررر وررررل ي رررروك بلس تصررررل يلآل الوعرفيررررة أثلررررلء التعرررررض لهررررذه 

 ي ونططلآل مأطر ذهلية وعيلة س تريلمهل.الوعنمولآل  مالتي تتوثا في ا تن اا الوتنق
ذا كللررآل ا طررر هرري الترري توررل  ا نبررلر وعللهررل  فقرر  س ررك ورر نا استصررلا كعونيررة نلصررة  ما 

   التقل اآل مر   ورن نرالا الصررا  برين Ronald Barthesبتملي  الوعللي الذ    وا  رمللل  بلر ي   
ورن ناللرا إ راي الوعلرك ورن نرالا إطرلر الوتنقري  الوعلك الذ  يق ا با إطلر النبر  مالوعلك الذ  يتا 

 مون أبر  هذه اسلتقل اآل 
 طللول تتع   تف يراآل وعللي الر للة الماح    في  هذه الوعللي هي التي تحوا الوعلك الصحي . -
طللورررل ت رررعك الر رررللة جيصرررلا وعلرررك وحررر   فورررن الصرررع  تح يررر   ريرررة تررريثر الوتنقررري برررللوعلك   -

 صل  الوعلك في اللهلية الور ا أا الوتنقي.مبللتللي ون هم الذ  ي

 طللول يضفي الوتنقي وعلن إضلفية لنوعلك ف لا ون الصع  إمطلء  يوة لوعلك الر للة الوبلور.  -

  إلك أن وحتمى استصلا يف ر ون نالا تنقيا Deins Mequailملهذا ا ترح   يل  ولكميا  
 الكنولآل بق ر ول هي ل ى اليوهمر الوتنقي.أكثر ون تف يره ون نالا إلتليا  فللوعللي لي  في 

 ن أطر صيلغة ا نبلر س تؤثر فقرط منرك امتقرل اآل اليوهرمر برا ترؤثر أيضرلش ون يهة أنرى ف
  فللعنولء اسيتولميمن   وما تعريفها لوفهما اجطلر الذ  ما تريلمهل وضلوين هذه ا نبلر إ رايمنك 

كيفيرة تقر يا ا نبرلر  مالكيفيرة التري تفهرا    هورل وبر أينيك   الصيلغة وعللهل ون نالا تركي ها منرك 
بهل هذه ا نبلر  فعنك  بيا الوثلا تصب  ا نبلر الوصلغة بوركا  وو ررح   ريبرة ورن إطرلر اسهتورلا 

  مكنورل كللرآل ا طرر الو ركرة ورن وضرومن النبرر أم اجل للي  وول يمفر لهرل فرصرلش أكبرر لنفهرا مالترذكر
ي يررتا تصررلي  الوعنموررلآل وررن ناللهررل  ميررلش كررلن ا ررتريل  وعنمولتهررل أ ررها  بيلوررل الوكملررة و رربقلش  مالترر

يفترض  فتحي ال يلآل  ألا كول يؤثر تع   صيل التوثيا منك  رية مو تمى الكفلء  الوعرفية لنفرر  تريثيراش 
ل سلرة ذاتهرل  اسش وميبرلش فر ن التوثيرا الوعرفري القرلرا منرك اورتقلق أطرر وعرفيرة ونتنفرة أم تمليفهرل يرؤثر بل

منرررك و رررتمى هرررذه الكفرررلء   فيوهرررمر الوورررله ين يوينرررمن إلرررك إ راي ما رررتريل  القصررر  اجنبلريرررة ورررن 
نرررالا أطررررها منططهرررا الكنيرررة لنهيكرررا ال رررر    بورررل تحميرررا ورررن تم عرررلآل لوطيرررة مرررن كيفيرررة تصرررلي  

ة ج راي مفهررا الحررما    ممررن مال ررة ا يرر اء بللكررا  ميويررا اليوهررمر إلررك ا ررتعولا هررذه ا طررر الوعرفيرر
الم لر   ما تريلمهل متننيصهل  فللووله  يتم   أن يتب  كا ح   لبلولش  وليلش وت ن الش ورتبطلش بنيرمط 
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ا  بل  ماللتلرج  مالعال لآل ال ببية منك ا ن  وهوة لتذكر القصة  فلللل  يوينمن إلك مك  ترتي  
 الحما   إذا كللآل و ن نة  ملكلهل غير و ببة.

ركرر  فيهررل الونبرررمن القصررة ليعنهررل يالطريقررة الترري بيلررا اجطررلر اجنبررلر    يررعر وررن تالطال ررلش م 
 را وعللوهرل بلسمتورل  ير  أ نمبلش وح  اش لبللء القصة النبريرة إتبلما مبرلة وللا  م  هم أكثر كولسش مي راش 

هولا أنرىمنك التقلء وبلهر   Mortبنما  يوير  ومرآل رم ل  ليعنهل أكثر برم اش في  يلق استصلا ما 

Rosenblum فررري كتلبرررا الورررهير   ورررن  ررررق ا نبرررلر   إلرررك أن ثورررة يهرررم  غيرررر مل يرررة تبرررذا لقملبرررة  
أن  طللورررلا نبررلر متحييوهرررل متيطيرهررل متعنيبهرررل  ثرررا تصرر يرهل برررللفكر الررذ  توثنرررا تحرررآل ملررلمين برا رررة 

لول تكت    عهل في إطلر يح  هل ون نالا مضذلي الم لر  س تلطم  بح  ذاتهل منك و  ى أم وعلك ما 
  ورررن ت طيرررة ورررمي   أوررربا CNNمهرررذا ورررل تفعنرررا وحطرررة   ميلبوهرررل ميضرررفي منيهرررل  ررر راش ورررن است رررلق 

بللعيلرررلآل يعنرررآل ا بعرررل  النفيرررة لألحررر ا  تتالورررك فررري  مايرررل العتورررة  ملعرررا هرررذا ورررل يررر ف  كرررا وؤ  رررة 
م ررآل   مغيرهررل إلررك لوررر إمالويررة وثررا مكللررة  أ يمورريت بر   ممكللررة  رميتررر    مصررحيفة  الماوررلطن ب

 ليا أ نمبي يت ر  صحفيمهل منيا جتقلن صلعة ا نبلر مفق تعلليا ل مية مطرارق وعتو   لنتعلوا و  
 ا نبلر ون ولبمر  يل لتهل العلوة.

 الأطر الإخبارية كأبرز محددات أساليب صياغة الأخبار:

 الوحرررمن القضرية أم الحر  الطال لش ون كمن ا طر اجمالوية هري الطريقرة التري يصر  فيهرل 
اجنبلريرة التري تلطنرق فن رفة أطرهرل ورن كرمن ا نبرلر  رر  وتول ري انتبلر تيثير أ للي  الصريلغة  نف 

س يوكررن أن يلرريى فرري بللرررا اللبررر  برري  ورركا مررن وررل لنعررللا يحتررم  ويوممررة وررن الوعررللي الوتضررولة  
يضلحلآل  فلجطلر اجنبرلر  هرم الطريقرة التري يركر   تق وا لبرية تحنيا ا طر اجنبلرية ون وفلهيا ما 

بورل ييعنهرل  رهنة الولرلا ليوهمرهرل  مبللترللي   القصة اجنبلرية ليعنهل أكثر كولسش مي رراش  فيهل الونبرمن
يعتبرررر اجطرررلر منرررك صرررعي  ال را رررلآل اجمالويرررة ولبورررلش ورك يرررلش  فكرررلر وضرررومن ا نبرررلر التررري تررر م  

يلره ون يمال  القضية  مالتركي  منيا  متفصينا ماج هل  برا  وقلبرا بلل يلق مالوقترحلآل لول  يتا انت
تررريطير الوحررررر يعلررري اتبلمرررا أ رررنمبلش أم و رررلراش وحررر  اش لبلرررلء القصرررة ف ملهرررذا ورررل  ررريتا إبعرررل ه أم تيلهنرررا 

وررن نررالا مذلرري فلجطررلر يعرر   اميررة القصررة الررذ  يورربا بمترر  النيوررة الرري رري  النبريررة مر ررا وعللوهررل  
   من  رررماهلورررن الما ررر  الوررر ري بعض الوبرررلهر وتعوررر  لرررالتقرررلء الوحررررر ل رررنطتا القلرورررة منرررك وولر رررة 

ا وررر الررذ  يوكررن وررن انتصررلر كلفررة تفلصرريا الومضررم  فرري ليعنهرل أكثررر برررم اش فرري ال رريلق استصررللي  
لهرل   مبهذه الطريقة يوكن التويي  منك تح ي  ووكنة وعيلة متق يا تف يراآل  رببيةفكر  أ ل ية ب يطة  

الم رلر  س نلصرة أن أم تقييوهل تقييولش أنال يلش و  إوكللية وعللية التمصيلآل لنومضم  الذ  تا تريطيره  
لول تكت   و  اهل  ون نالا مضرعهل فري إطرلر ل ى يوهمرهل تلطم  بح  ذاتهل منك و  ى أم وعلك  ما 

منررك بعررض يررلر مالصرريلغة فرري اسنتالتركيرر   مبررر  يحرر  هل ميلبوهررل ميضررفي منيهررل  رر راش وررن است ررلق
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غفررلا أنرررى  يمالرر ال يعرر   احتولليررة تويرر   وررلمهررذه ال يررل   فرري برررم  يمالرر  منررك ح ررل  أنرررى هررم  ما 
فلجطررلر اجمالورري هررم تنرري الفكررر  الوحمريررة الترري   الوعنموررلآل  موعلليتهررل متن يلهررل فرري ذاكررر  الوتنقرري

بيلهرل  وورل ييعرا النبرر يبر م صرحيحلش    متل ريا العال رلآلحملهل ا ح ا  النلصة بقضية وعيلرة تلتبا
ملكلررا فرري الحقيقررة ا وررر لرري  كررلوالش  ذلرري أن ا طررر هرري العكررل  لرري  لنما رر  الررمار  فرري الر ررللة  لكررن 

 لنما   الوفترض في البيرة التي يتا التنقي فيهل.
ر أطرر متوترط تريثيتعلوا ال را لآل الح يثة لألطر و  تيثير الطريقة التي تبلك فيهل ا ح ا   ت

ال ررؤاا الرري رري فرري ا طررر القررلرا منررك ألررا كيرر  يوكررن فتنتبررر الت طيررة فرري أ ررللي  وعلليررة ا حرر ا   
  نم  تحرير   من منر ون أ للي  مرض القصة النبريرة أن يرؤثر منرك ر  فعرا اليوهرمر؟  بوعلرك 

أن أطر تحريرية  كي  م   لطلق ت تطي  ا طر التحريرية التيثير منك إ راي اليوهمر لنقضليل  مكي 
وعيلة ت تطي  تي ي  وفلهيا أطرية وتولبهة ل ى اليوهمر الوتعرض  مكي  لهذه ا طر أن تؤثر منك 

  نلصة أن كا تعريفلآل ا طرر تلصر  فري كملهرل ا  رنم  الرذ  يرتا ا ت ملء متذكر وضلوين ا نبلر
فوررن أكثررر اس توررهل اآل  بما ررطتا تلبرريا ا حرر ا  مالومضررمملآل وررن  بررا الوهليررين فرري ويررلا اجمررالا 

  فرري أن ا طررر بمصررفهل ألوررلط T. Gitlin   1980ورريمملش فرري هررذا الويررلا وررل ميرر ه  تررم  ييتنررين  
وتماصنة ون اج راي مالتف ير مالعرض تورتوا منرك اسنتيرلر مالتيكير  اس رتبعل  يرتا مرن طريقهرل تلبريا 

  ح  ؟ مول الذ  يها؟  ملعا هذا ول ا ح ا  بوكا رمتيلي  من طريق إ راي ول الذ  يمي ؟ مول الذ
  إلك اسمتقل  أن القص  النبرية بلحتمارهل منك أطر الصرا  ف لهرل Gamson ف   يلو من مطالبا  

لرري  ويررر  وحرر اآل تررؤثر فرري بلررلء القصررة النبريررة الكلونررة  لكلهررل مللصررر تبهررر  انررا هررذه القصرر   
  ا طرر منرك ألهرل الفكرر  Tankard   1991فهي ير ء س يتير أ ورن النبرر  مورن هلرل يصر   تللكرلر   

  إلرك اسمتقرل  أن اجطرلر هرم Tuchmanالتلبيوية الرري ية لوضرومن ا نبرلر  فيورل ترذه   تمورولن  
الللفذ  التري يطرا ورن ناللهرل الوحرررمن منرك الما ر  اسيتورلمي  وورل ييعنرا يلطرم  منرك رؤيرة نلصرة 

  أن وحرر  التقلرير Jamieson & Pattersonير من  لنح   اجنبلر   ممنيا امتبر  يلوي من مبلت
مالورا رررنين هرررا الرررذ  يبتكررررمن ا طرررر  ميننقملهرررل  فلجطرررلر يلرررتج ورررن تفرررلمالآل الوصررر ر وررر  الور رررا  

  فر ن تحنيرا ا طرر التري يير  أن تكرمن ووير    مذاآل .James, Dمبللتللي ف لا ح ر   يريو   يفرآل  
ن نررالا وعررللا الررل   ررتقم  بللتيكيرر  إلررك اكتوررل  لوررلذ  نصررلر  ل ميررة موفلهيويررة يوكررن إ راكهررل ورر

مأوكلا الت طية اجنبلرية  مهذا التلبيا لألح ا  اجنبلرية في أطر وح     ممبر  مال  فكرية ملوطيرة 
تتراكا و  ورمر ال ون   تتريا إلك  مال  تحريرية ت و  لنوحررين القيرلا برذلي بطريقرة  رهنة مولتبورة 

ا منك إ راي مفها الوعنمولآل الوق وة ون ناللهل مبر ل ق ماض  الوعللا  متمفر م ريعة  كول ت لم ه
ليوهمرها الق ر  منك ا تقبلا ا نبلر الو تقبنة ما تيعلبهل مفهوهل بي نم  يوتني  سسترا النلصرة لر ى 

  يل ها النفبي مالفكر .
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ة استصرلا  برا إن صيلغة النبر مفق إطلر وح   س ترؤ   ويرر   مر ثرللم  فح ر  فري مونير
توركا هررذه الصرريلغة ويوممرة  ررراراآل ا ررتراتييية يتنرذهل الوحرررر  تنررر  بللصريلغة وررن وعللهررل الضرريق 
كعونية ويكلليكية ب يطة تقما منك ا ت ملء المح اآل الن مية ون ون ن ممي الوحرر لواء أبلية الل  

  تقرر يا النبررر بلجطررلر النبررر   ليصررب  حللررة نلصررة وررن التصررر  النررالق  ممونيررة انتيررلر   يررق بهرر 
الوتصررمر ضررون الصرري ة الن ميررة الونتررلر   مالترري تيعررا التحقيررق اللررلي  لنوقصرر  هررم الهرر   ا  ل رري 
لنور ا  و  ورامل  أن وحرر الل  س يكمن في حرية كلونة مل  صيلغة لصا  مس يكفي منك ول يب م 

نصريلغة  يتبنرمر ملر  تح ير ه جطرلر بلرلء القمام يرة  حير  يقرم ه وعيرلر لورمذيي ل-ورامل  القيم  ال سليرة
 الل .

إن يلمح الوحررين لحم توني  أحر اثها  مالتركير  منرك الر راول  مالتورميق  مالصررا   نلصرة 
في أنبلر ال يل ة العلوة التي يرتا فيهرل إبررا  ورل تك ربا الونصريلآل ال يل رية مورل تن رره يوكرن امتبرلره 

جطررلر  كوررل يوكررن إطررالق منررك هررذا اللررم  وررن ا طررر   مونيررة لعرر  فرري اLawrenceح رر   سمرلرر   
الو ررتن وة فرري هكررذا أ ررنم  تحريررر  يرر  ا  التوررلره بررين الوهليررين ورر  ورررمر الم ررآل لقرر   إطررلر النعبررة   
مهرررذا يتمافرررق وررر  التعريررر  اللبرررر  لألطرررر منرررك ألهرررل بلرررلءاآل اتصرررللية يقيوهرررل الوحررررر لتح يررر  ا  مار 

 عا اجطلر بصوة القمى لنوتللف ين ون أيا ال يطر  منك ا نبلر. الوتصلر  منيهل في النبر  وول يي
كذلي تتينك أهوية  را ة ا طر في انتبلر تيثير أ للي  الصيلغة مل  تعري  اجطلر إيراريرلش  
ف طررلر  ضررية وررل يتحرر   إيراريررلش وررن نررالا الكنوررلآل الرري ررية  مالوصررطنحلآل ماليوررا مالعبررلراآل مالصررمر 

صررل ر اجنبلريررة الترري تبررر  برر مرهل حقررلرق وعيلررة  متميررا أم تقررم  الوتنقرري إلررك فضررالش مررن تمبيرر  الو
الترررري حرررر  هل  ولكنميرررر   ا تنالصررررلآل مأحكررررلا بعيلهررررل حررررما القضررررية ذاتهررررل  مهررررذه هرررري أ ماآل الصرررريلغة

  منررررك ألهررررل تورررركا ا طررررر النبريررررة مس تنررررر  مررررن  الكنوررررلآل الرري ررررية ماس ررررتعلراآل مالمصرررر  2002 
الصمر الوررية التي يتا ت ميوهل كتيكي  منرك  رر  ا نبرلر  فورن نرالا تقر يا متكررار الويل   مالروم  م 

بعض الصيلغلآل النفبية مالصمر الوررية يوكن مبر الم آل ون نالا ثبلتهل تر ي  بعض ا فكرلر  من 
التف رريراآل  ررماهل  مالترري تقرر ا تف رريراش ماحرر اش رري رريلش أكثررر حضررمراش متويرر اش مأكثررر  لبنيررة لنفهررا مالتررذكر وررن 

ا نرى  رغا بهمر وعا بعض التف يراآل الوتلل ضة الثللمية ا  ا برم اش مثبلتلش  مهرم ورل يتفرق ور  رؤيرة 
  فرري أن اجطررلر النبررر  هررم ل ررق وعرفرري ي ررتن ا فرري التعبيررر مالصرريلغة  Alan Fried مسن فريرر   

 إضلفة لنتف ير مت هيا ا تريل  الوعنمولآل.
فرر اآل مأ ماآل الصريلغة ال رلبقة س تعررض فري الرل  النبرر  بوركا و  ورامل  أن الكنولآل مالو

فرررر    لكرررن فررري وحورررمسآل أم حررر ا لبلرررلءاآل  اننيرررة وحررر     مكرررا ح ورررة تف ررريرية وق ورررة تحترررم  منرررك 
ويوممة الصمر الذهلية  مالعبلراآل اليذابة  ماس تعلراآل الوالرورة  وورل ي رلم  منرك  غرا اليوهرمر فري 

 إطلر النبر.   
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 & Pan بررلن مكم رريكي  البررلحثين الررذين اهتوررما بلليمالرر  التحريريررة ل را ررة ا طرررأبررر  موررن 

Kosicki  ن مي ا أن الوحرررين يلل ورمن  ضرليل أنبرلرها ورن نرالا أطرر تعكر  فري ال للر  ثقلفرة يالنذ
لنتعلوا مالتفكير مولل ورة ا حر ا  ال يل رية   الو تن وة ر ية ما عة تو  اليوهمر بل  ماآل ا  ل ية 

  مهرررذا ورررل  مرررله البلحثرررلن بتررريثير اجطرررلر  مالطال رررلش ورررن ذلررري ا ترحرررل لومذيرررلش لتحنيرررا ا طرررر يركررر  منرررك
الوحررر فري بلرلء ح ثرا اجنبرلر   مورن ثرا توثيرا التري يتبعهرل  تراتيييلآل اسم   نصلر  الل  النبر 

مفررق ت ن ررا  ريررةنبتررا التركيرر  منررك البلررلء التركيبرري لنقصررة ال منيررااليوهررمر لوعنموررلآل هررذه القصررة  م 
ملل ي  مكيفية تمبي  وصل ر ا توهل اتهل  إضلفة إلك بللء   وحررهلالتي يتبعهل  تراتييية اسم   فقراتهل

إلرك أن أطرر  اللرمذ ورلر ورن هلرل أون ا تنالصلآل ضرولية  م ذلي الفكر  الوحمرية  مول يوكن أن يثيره 
 م لرا اجمالا توتوا منك أربعة ألبوة هي  

 .بالبناء اللغوي  ماليوا  انا الفقراآل  مهم ول ي مك ولا الكنولآل  انا اليونة  تركي  ما تع1
بحيررر  يورررير إلرررك كفرررلء  ا نبرررلر بللل ررربة لنحررر    ملقنرررا لنيوهرررمر بورررل يتيرررلم      الرررل  الوكترررم 2

 .ببناء النإلنبراتا الح ية الوح م    مهم ول ي مك 
  وحرر    فرري القصررة اجنبلريررة   ررماء مررن   مفرررض فكررر   اللبررلا الوتعنررق بعرررض ا فكررلر الرري ررية3

 .بالبناء الف ريطريق مبلراآل وح    أم ربط ماض  بللوص ر الوبلور  مهم ول ي مك 
الررذ  يريرر  إلررك ا  ررنم  الوقصررم  الررذ   بالبنططاء الخطططابيمهررم وررل يرر مك     بيررلن مبالغررة الررل 4

 .ينتره الوحرر لتحقيق ا ثر الوقصم 
العلرررمان مالوق ورررة النبريرررة هورررل محررر   اجطرررلر ا كثرررر  رررم  فررري التركيررر  ممنيرررا يعتبرررر البلحثرررلن أن 

اللحم   فهول يضيقلن و رلفة التف ريراآل الوحتونرة  ميثيرران أفكرلر موفرلهيا نلصرة فري أما برهرة لنتنقري  
محتك  برا التنقري  مهرذا يصرل  الورحنرة التري فيهرل يؤ ر  اجطرلر الوريعري ما  راي حقرلرق القصرة  فكورل 

الوننصررلآل تقررما كوؤوررر م ليررا ليررذ  اسلتبررله  فهرري كررذلي تقترررح الولبررمر التقييورري ليوهررمر العلررلمين م 
 النبر.

يتض  أن أ للي  صيلغة ا نبلر هي التي تحر   إطرلر الحر    رماء مبرر مبللء منك ول  بق 
البللرية  القلل  التحرير  أم لم  مطبيعة ال ر  النفبي أم الوعللي الضولية لنكنولآل الوفتلحية مالعبلراآل 

هذه ا  للي  تقنا أم ت ي  الصرا  أم اسهتولا اجل للي أم الو رملية أم اللترلرج اس تصرل ية لننبرر مفقرلش 
 لإلطلر الووكا  ملهذا ف ن تحنيا ا طر سب  أن يتضون ثال  وكمللآل أ ل ية هي  

 الوعللي الضولية.  ا تلتليلآل -الفكر  الوحمرية  -البللء التركيبي  الوكني  لنقصة اجنبلرية 
منك أن التقلء كنولآل بعيلهل فري صريلغة الرل  اجنبرلر  ما رتبعل   "Hartley"ون يهتا أك  

 كا ون كنولآل أنرى يوثا أ ماآل رري ية لننق الوعلك الوتضون لنل   مهذا اسلتقلء يووا 
 .ولهل اليونة الوركبةتح ي  هيرة اليونة المار   في الل  النبر  مانتيلر الوكمللآل مالوفر اآل  -
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أن انتيررررلر كنورررلآل بعيلهرررل ورررن برررين الكنوررررلآل ؛ إذ سلتقرررلء الوعيوررري لنوفرررر اآل مالكنورررلآل الوفتلحيرررةا -
يوثررا النبلررلآل الو ررتن وة فرري بلررلء الوعلررك  فهررم الوتلحررة الترري يوكررن ا ررتن اوهل فرري صرريلغة اليونررة 

 يحوا في طيلتا  سسآل ونتنفة لنل  النبر .
  أن أكثررر العماوررا ترريثير متحكوررلش فرري أ اء وت يررر اجطررلر Wolfsfeldملهررذا يعتقرر   مل ررفين    

هررري  أ رررللي  الوولر ررررة التحريريرررة لنم ررررينة اجمالويرررة  إضررررلفة س رررتقالليتهل ال يل ررررية  ملرررم  وصررررل ر 
أنبلرهل  مالوعتق اآل الفكرية مالثقلفية لنوحررين مالقلروين بلستصلا فيهل  مطبيعة ا ح ا  لف هل  ميؤك  

  أن  را رررة ا نبرررلر تؤكررر  أن وعبوهرررل يقررر ا ضرررون إطرررلراآل ورررن Denis Mcqualميرررا    لررري  ولك
الوعلك  يتا إ راكهل مبر الطريقة التي يتا بهل وعلليتهل الولبوة  مملية يوعهرل  مورن الطريقرة التري تقر ا 
وررن ناللهررل بي ررنم  ي ررلم  الووررله ين منررك فهوهررل بللورركا ا وثررا  ممنيررا يتضررون إطررلر النبررر ح رر  

   متصرليفلآل الومضرم  التري تعكر  ال ريلق  مهر   Thematicكميا  فكرتا أم ومضمما الرري ي   ول
 وص ر النبر الوق ا.

أن الت طية اجنبلرية لنقضليل العلوة تتطن  ب مرهل صيلغة  Charity"يرى  ولرتي   ون يللبا
ح  اتهل مب ارنهل محييهل كو  مفق و تميين  يتعنق ا ما بللوعنمولآل الوتضولة لحقلرق القضية ا نبلر

إذ  ؛  ميريتي هرذا ور  تعرلبا  مر الوحررر فري صرل  ا نبرلرةالعلطفير هرلالبم الوتعلرضة  ميووا الثللي ي
أن  مر مكلسآل ا لبلء أصرب  يقتصرر منرك إور ا  الوحطرلآل بللوعنمورلآل ا مليرة مرن ونتنر  القصر  

لوعررللي اسيتولميررة مفقررلش  طرررها الوثررلر   فرري حررين يورركا الوحررررمن هررذه القصرر   ميضرريفمن منيهررل ا
 .الوريعية  م يل لآل الوحطلآل التي يعونمن بهل

  في لومذيا النل  بتلبيا القصة النبرية Steven, M. Barkinب مره يح     تيفن براكين  
 ضرم  ورامل  كا ون  

   النترلن تحر  ان إطرلرا  صرة  Lead & Closureوق ورة القصرة النبريرة موننصرهل اللهرلري    -1
 متربطللهل و  بقية القص  اجنبلرية. 

   الذ  يتضون تكونة إطلر النبر مبر تق يا بقية تفلصينا.Narratorل  الورا ا   -2
تح يرررر  ونصررررية القصررررة الوحمريررررة مالثللميررررة فرررري  رررريلق الحرررر    لر ررررا أطررررر أطرررررا  القضررررية  -3

 موصل رهل.

 تطمراآل القصة النبرية التي تح   ت ن نهل  متر   إطلرهل. -4

   مورررر ى والروتررررا ورررر  الوررررل   الورريررررة  مالروررررم  الورريررررة Verbal Textمتي  الررررل  الصرررر -5
 الو تن وة  مكيفية تمبيفهل في إضفلء الوعلك منك الح  .
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ملعررا أبررر  الطرمحررلآل الح يثررة الوق وررة فرري ويررلا اجطررلر مالصرريلغة ماج راي وررل تمصررا إليررا 
هررررري إس  مالرررررر  إمالويرررررة يررررررله      ورررررن أن ا طررررررر اجمالويرررررة وررررررل Kitzinger   2000 كيت يليرررررر  

 Templates تصررر  فيهرررل الوعنمورررلآل  كصررري ة وويررر   لألحررر ا  الرري رررية  مكللعكرررل  يليرررة الت طيرررة  
ما ررتراتييية الوصرر ر مالوولر ررة التحريريررة  مت ررتن ا جلقررلء الضررمء منررك ولبررمر وررل متيكيرر ه  ما مطررلء 

ناللهرررل لنعرررللا وعلرررله  وررر  أوثنترررا   ررريلق ورررل لألحررر ا   كورررل ت رررلم  فررري توررركيا الطررررق التررري يقررر ا ورررن
الت امليررة  فهرري ت ررتن ا كو ررلم  بالغرري لوعلملررة الصررحفيين تقرر يا وعلررك القصررة  كوررل ت ررلم  اليوهررمر 
منك ا تنال  هذا الوعلك  وول ييعنهل م ينة لتوركيا ال رر  القصصري حرما أحر ا  وعيلرة  مبللترللي 

فها مليرة تريطير الما ر   إذ أن ورن أبرر   رولآل ف ن تحنيا القمال  اجمالوية هم ويء حل ا في تطمير 
هذا القمال  التي توت  نن  ا ح ا  اجنبلرية اليموية ألهل ت تن ا لتمضي  أم تف ير ا ح ا  اليلرية 
كلقطة وقلرلة  مك ثبلآل أم  ليرا منرك ووركنة  لرورة  كورل أن لهرل وعلرك رري ري مأملري محير   فضرالش مرن 

وميا مالتب يط في مونية لقا ح   رري ي  انا القلل  اجمالوي يؤ   ألهل وحا تركي   وول ييعا الت
إلررك توررميا التفلصرريا  م رر  تل ررك الم ررلر  مالحقررلرق  محيلهررل يكررمن ثوررة  ررمء تقرر يا لألحرر ا  الحلليررة أم 
الولضررية  ووررل تقررم  فرري حررلا امتوررل  اليوهررمر منيهررل أم منررك الوعلليررلآل الثللميررة الورتكرر   منيهررل إلررك 

فرري ا ررتريل  الوعنموررلآل  متقنيررا فررر  ميررم  التف رريراآل الب ينررة  فللتيررل ا بررين الوعررللي  ضررع  القرر ر 
الورتبطة بل ح ا  الوقملبة هم الذ  يؤ   التفلما بين الوكمللآل الي رية التي يرتبط كا ولهرل برلينر  

بة لألحرر ا  مهررذا التيكيرر  منررك وعلررك القمالرر  اجمالويررة ربوررل يرر ما أم يبرر ا ح رر  وررل يررتا تطبيقررا بللل رر
الووت    لكن يبقرك لهرذه القمالر  طل رة فعللرة مورؤثر   مغللبرلش ورل تكرمن والحبرة متوير  مبرر تلرم  نبرراآل 

 اليوهمر الونصية.
يوكررن القررما إن صرريلغة النبررر اليررما  ررماء كررلن صررحفيلش تنيف يمليررلش أم إذاميررلش مفقررلش للبريررة  مأنيررراش 

هليرررة  مأن حركتهرررل مطبيعتهرررل البللريرررة تررريتي مفرررق ولطقهرررل  تحنيرررا اجطرررلر  لررري  إس العكل رررلش لنحركرررة الذ
اج راكي  مبول أن حركة الذهن نللصة س يوكرن الم رم  منرك حقيقتهرل  فر ن الصريلغة النلرييرة تصرب  

 الم ينة المحي   ج راكهل  مفها وتطنبلتهل التحريرية.
الصاااياغة الكلماااات المفتاحياااة والمفاااردات الاصاااطلاحية فاااي     ل

 الخبرية: 

يهررررتا اجطررررلر النبررررر  برررر سسآل ا لفررررلب الو ررررتن وة فرررري ا نبررررلر إضررررلفة إلررررك اهتولوررررا ب رررريل لآل 
مرضرررهل  مأ رررنم  تحريرهرررل متقررر يوهل  حيررر  أن  اميرررة وم ررر  الور رررا متعلطفرررا وررر  يللررر  ورررل يرررؤثر منرررك 
ر انتيررلره لررلبا يونررا  كوررل يررؤثر منررك انتيررلر وفررر   نلصررة برر ا وررن غيرهررل  مهررذا يتفررق ورر  تعريرر  اجطررل

يوا الوصطنحلآل م الالرري ية  م  كنولآلالالفكر  الوحمرية التي تلتبا حملهل ا ح ا  ون نالا إيراريلش بيلا 
يطنررق منررك الوعررللي الووررتركة الترري   لهررذا بعيلهررلمأحكررلا تميررا الوتنقرري إلررك ا تنالصررلآل الترري   عبررلراآلالم 
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 Frameطرررررلر الررررر سلي  يقررررر وهل الوحرررررررمن مبرررررر بعرررررض الكنورررررلآل ماليورررررا ذاآل التعقيررررر  الن رررررم  اج

Reference    فوفر اآل الن ة تؤ   الوعلك الفعني لألنبلر ون نالا تركي هل منك حر م  أفعرلا وحر   
 ك اف  لورمية ا ح ا   مكوؤثر في مونية استفلق حملهل. 

فللكنورة الكنولآل ا  ماآل النرلا التري لرتنو  بهرل الطريرق أثلرلء التماصرا ور  اينررين  مبللتللي تع  
 ر مح   ذاآل وعلك في الكالا الوتصا  أم كول يصفهل  بنموفين   أص ر صي ة حرر   أم أصر ر محر   أص

كالوية  ل ر  منك القيلا ب مر لطق تلا  كورل يررى  ا.ر. بللورلر   أضر  إلرك ذلري أن الكنورلآل هري أ رولء 
نضر  ا رتن اوهل لعر   ا ويلء ما ونل  ما وكلة  ملهذا تتوت  بذاتية موكللة و رتقنة فري الوعيرا  كورل ي

س يحصك ون القيم  مالعل اآل  كملهل لفب مو لما موعلك  فللنفب ي   رمحا الوعلك  مبللتللي لي  غريبلش 
 أن يب أ العه  الق يا بللقما   في الب ء كلن الكنوة .

مطللول كللآل   رة الكنورة هري الحل را    م رينة إمالويرة  فر ن ل رة ا نبرلر تفررض انتيرلر أفعرلا 
مورررن الوعررررم  أن كنورررلآل النبرررر  رررماء أفعللرررا أم قرررة  تتضرررون الحركرررة لضرررولن  رررير الحررر   متطرررمره    ي

فرري القصررة الوصررلغة  مهررذا وررل    متصررقا ل ريررة التررمهج ماجوررراقوفر اتررا ييرر  أن تكررمن لورريطة موررؤثر 
برر  أن تكررمن س مالترري الكنوررلآل الرابحررة  أ  ا فعررلا مالوفررر اآل القميررة الترري تبقررك   Clark كررالري   أ رروله

وورل يعرا  رم ملر  فنري   يلصر  فري  ليرا الكتلبرة فري وعبر  مكرذلي ورلرعة  لهرل تيعرا اس رتول  أ رها  
 ا  يمويت بر   م ا ا تن اا الوفر اآل التي س ت تن ا في ا حل ير  اليمويرة   ن المكللرة لي رآل وهتورة 

 ب يل   الحصينة الن مية لنيوهمر.
للن ة النفبية لألنبلر يه   أمسش إلك تول ي بللء النبرر منرك امتبرلر ممنك الرغا ون أن اسهتولا ب

  إس أن ذلرررري الهرررر   تررررا تيررررلم ه إلررررك الترررريثير منررررك الوعلررررك الضررررولي لنعقرررراألهررررل ترررر ما الصررررمر الون وررررة 
ماس ت سلي الذ  لا يكن بلهراش منرك ال رط   حير  بر أآل الوحطرلآل بل رتن اا  رماوي  لفبيرة نلصرة بهرل 

أطرر تف رريرية غيررر برلهر  بللحيل هررل العنلري  فعنررك  رربيا الوثرلا التوررر فرري ميهررة لبررر ون لتقر ا النبررر ضر
حرلرط الوبكرك كللي ار ا ولري بر ا ير ار الفصرا العلصرر   م أنبلر الوحطلآل العربية وصطنحلآل لفبية  

بر ا    ماجرهرلبيينب ا ون حلرط البراق ميبرا الهيكرا بر ا الحررا الوق  ري  مالو رتمطللآل بر ا الو رتعوراآل
الوقررررلموين  مأموررررلا الوقلموررررة برررر ا أموررررلا العلرررر   ماليرررررارا اج رررررارينية برررر ا العلرررر  الوضررررل   مالعللصررررر 
اج الوية بر ا اليولمرلآل الوتطرفرة ما صرمليين  حترك أن كثيرر ورن ا نبرلر العربيرة مصرفآل رابرين بورهي  

لرورة بهرذه الوصرطنحلآل لولر   فر  ررري  أنبرلر اجذامرة الوصررية الورريرة جصر ار   كا ذلي  ملعا ال الا
  بتم ير  مورلا أحور  وصرطفك 31/10/1999 فريصر رآل هرذه القلرورة ؛ حي  ت املهل في أنبلر اسلتفلضة

للر  رري  ا نبلر الوررية  مأها ول يلء فيهل   ضرمر  ا تن اا لفب الوع  الفن طيلي ب ا الفن طيليين  
   ..كنورررة اجرهررل  ملررر  مصرر  أمورررلا الوقلمورررة مالرررري  الفن رررطيلي برر ا ررررري  ال ررنطة  ممررر ا ا ررتن اا

  موعرررللي ونللفرررة لنوعرررللي ا صرررنية  ررريل   هرررذه الوصرررطنحلآل  رررتؤ   إلرررك ا رررت سسآل ضرررولية لألنبرررلرف
فعرر ا وعرفررة ورر لما ضررون أطررر ونللفررة لنوصررلل   رر  يقررم  لتهميرر  الررذاكر  منررك الورر ى التراكورري   لنكنوررلآل 

 ميررة متلرينيررة مايتولميررة  مربوررل تر رري  وعلررك ي يرر  و ررلير لوررل الكنوررة يررؤ   إلررك ت ييررر وعللهررل   رربل  ل



  فنيات التحرير اإلذاعي و التلفزيوين              
 

 

106     

كللآل ت تن ا منيا ون  با  مهذا يتمافرق ور  لبريرلآل الوعلرك التري تف رر  مر م رلرا اجمرالا اليولهيريرة 
في وفر اآل الن ة موعلليهل  إذ تقما م لرا اجمالا أول ب لولء وعلن ي ي   لكولآل   يوة ل ى اليوهمر  أم 

آل ي يررر   بوعرررلن و رررلير   ت رررتب ا فيهرررل وعرررلن   يورررة برررينرى ونتنفرررة  أم تررر ميا كنورررلآل  رررلبقة ننرررق كنورررل
  يصررفلن تعرررض اليوهررمر لم ررلرا Defleur & Plaxبوعلليهررل الحلليررة  ووررل ييعررا   ينفيررر مبالكرر   

ثر فرري اجمرالا بللرر ر  اليررموي لن رة موفر اتهررل  مهررذا يتفرق ورر  وررل يرراه  أ ررتيفن أملوررلن  فري أن الكنوررلآل تررؤ 
ملهرررذا يلصررر    رررتين  ا فكرررلر مت رررلم  منرررك إ راي الوعلرررك بوررركا مويرررق مربورررل ونرررلل  لحللترررا العل يرررة   

وحررر  ا نبررلر بل رتن اا الكنوررلآل الولل رربة التري تصرري  الهرر   فقرط  برر سش وررن ا رتعولا الكنوررلآل العلوررة 
لن الرذ  يلل ر  ال ررض التي تصي  أويلء أنرى و  اله    مهذا يقضري إلرك ا رتن اا الكنورلآل فري الوكر

  ولهل.
فير يرما مون ا وثنة البلر   منك تيثير الوفر اآل الن مية التي ينتلرهل الوحررمن  ول ح   في  

لحبة اغتيلا وؤ   حول  الوي  الوهي  أحو  يل ين مت عة ون ورافقيرا منرك  2004ولر   22اسثلين 
اج رراريني ايثرا  م ر  مفقرآل  لرل  العربيرة تقليرلش أيل   ثالثة صماري  الطنقرآل ورن طرلرراآل أبلتوري لالحرتالا 

ممنيررا لررلا ورا ررا العربيررة فرري غرر    مارررا -م وليررلش ملرر ول أذامررآل النبررر  بررا الي يررر  ب ررب    ررلرق كلونررة  
  إس أن التمفيرق ا برر  كرلن منرك الو رتمى - ح مح   الذ  الفر  بللنبر وكلفي  ضنوة ون و ررملي القلرل 

ي صيلغة النبرر  بل رتن اا لفرب  ا تورهل   فري نبرهرل ا ما  بيلورل فضرنآل الي يرر  النفبي  مل ول مفقآل ف
تعبير اغتيلا   ممص  أح  وصل ر الي يرر  أن  ربق العربيرة ببر  النبرر طينرة هرذه الور   أصرل  العرلونين 

ورن  في الي ير  بلسرتبلي  مأن هذا هرم ال رب  الوبلورر فري انتيرلرها لفرب  اغتيرلا  ملر  بر  النبرر  مأيضرلش 
أثلرررلء حرررر  فيتلرررلا ورررن تنطيررر  لنعبرررلراآل الو رررتن وة لنتعبيرررر مرررن العلررر  مالورررذاب   ا وثنرررة البرررلر   ورررل ترررا 

فللتقررلرير الع رركرية أضررحآل ت ررتن ا وفررر اآل  الته رررة  برر ا  التنريرر    م اجلقررلذ  برر ا  الترر وير   مموموررلش 
ال يل رررة اجمالويرررة  التررري  يقررر  مراء تررررميج بعرررض الوصرررطنحلآل  ورررنل  أم أحررر ا  أم أوكلرررة   ماررررر

ت ررعك لنتوميررا متح ررين القبرري   ميعرررا الحقيقررة ال رريرة وقبملررة ل ميرررلش  كمصرر  اجبررل   اليولميررة لو رررنوي 
البم ررلة  بررللتطهير العر رري   فل نبررلر كثيررراش وررل ت ررتن ا بعررض الوفررر اآل برر سسآل تنفرري الوعررللي الحقيقيررة 

 لميي الذ  يرؤ   بلللهليرة إلرك لرم  ورن الت رتر منرك حقيقرة لنم لر  ما ح ا   مذلي كلم  ون اجنفلء ا ي
الما ررر  الوعرررلت  ملررري  أ ا منرررك ذلررري ورررن ا رررتن اا وفرررر    اللك رررة  لنتعبيرررر مرررن ه يورررة يمليرررم  ح يرررران  

1967. 
مهكذا تبهر ووكنة ال نمي الن رم   التري ت رتن ا فيهرل الكنورلآل  من ضرمابط أنال يرة  وثرا كيفيرة 

أن هرذا اس رتعولا  ر  تكورن مراءه بمامر  الفعلليرة س ورعمرية  مهرذه ا لفرلب حيلورل ا تعولا الكنولآل  ذلري 
  لضررعهل تحررآل ويهررر التحنيررا العنورري  ررلي هل تقرر  ضررون أ ررللي  ال مليررة اللف ررية الترري ترر مك بللعلملررة

هلررل  فنن ررنطة  ررلوم  وفر اتهررل الن ميررة  ملنوعلرضررة  لوم ررهل  ملنوحتررا وفر اتررا  ملنوقلموررة تعبيراتهررل  موررن
كررلن الفين ررم  الفرل رري  فررملتير  وحقررلش حيلوررل  ررلا   بررا أن أبحرر  وعرري أ  ورريء  س برر  أن تحرر   وعررللي 
كنولتي  مهرذا س ينرر  مرن ورل مير ه  فلر ري   ورن أن الكترل  يصرلعمن بللكنورلآل ورل كرلن يصرلعا الونرمي 
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نررك كررا فررر  أن يقبنررا  مبررذلي القرر ولء بررلللقم   يفرضررمن القيوررة الترري يريرر ملهل  ميحرر  من لهررل ال ررعر الررذ  م
يلفذ فيلل ويء ون مقنيتها  ملهذا تيتي الوفلهيا في صمر  وفر اآل أم تركي  ل مية ورك   يتا تطميعهل فري 

  يل لآل ذاآل صنة بول يعبر من الوم   ون الم لر  الوق وة. 
نرلا  لرذلي كورل يوربا اليريرللي  هري مال رة الصرلل  بول ترا ال–إن مال ة الوحرر بل لفرلب الوفرر   

تكمن القصة اجنبلرية أكثر  م  مفعللية مل ول ينتلر الوحرر الكنولآل التري تتر انا متتورلبي فيهرل الوعرللي 
   أ  الوعرللي Denotative   ور  الوعرللي ال سليرة أم اجورلرية  Connotativeالوتضولة أم اجضلفية  

   مورن هلرل تررى  ريرتت  أن Implicitلة     ور  الوعرللي الوضرور  أم الوتضروExplicitالماضحة الينية  
 طا  هنطاأ أالف منك الوحرر أن ي تن ا في صيلغتا اجنبلرية أفعلسش  مية تفيض بللحيمية  فبر ا القرما  

   فلليورررا التررري تبررر أ بوكرررلن اصططططف  الف النطططار لرؤيطططة البابطططا   رررا   النطططار يريطططدو  مشطططاهدة البابطططا
 Thereفعا الكيلملرة     تيبر منك ا تن اا فعا ضعي   كTo be  فللوصرطنحلآل الوهليرة   Jargon   

جططدل سططاخ ، منافسططة حاميططة   وثررا   Clichésمالكنوررلآل مالعبررلراآل الوتكنفررة مالو ررتهنكة غيررر الوفهموررة  
  كنهررل تورربا  ططالم جرايططد   إضررلفة لورل يطنررق منيررا ورر ربي الكتلبرة وررن ل ررة وصررطلعة  الططوطير، تططأثير الصع

 ير   ممنيررا ترر مك ا فعررلا الضررعيفة غيررر ذاآل النصمصررية  بل فعررلا اليمفررلء  اجصررلبة بلمبررلآل  نبيررة صرر
Washy   فللحريق س يق  با يحرق  ماسلفيرلر س يحر   برا ير م  ..   مبللترللي وقد، حد ، تم   وثا   

فلسبتعل  من هذه ا فعلا مالكنيوهلآل اليله   الو تهنكة  رم  يرؤ   برللوتنقي إلرك ا تصرل  ذهلري يرلعك  
 إييلبلش منك ويوا إ راي النبر متذكره.

ملبراش إلك حقيقة أن اليونة تتحري منك فعنهل مفلمنهل  ف ن و يلة انتيلر ا  ولء ما فعلا تع   
فرر ن يمهريرة ليعنهررل  لبنررة لرإل راي  ميعررا وفر اتهررل  لبنررة لنرؤيرة مالتررذمق ماجح ررل  محترك الوررا  بللوقلبررا 

مهذا يعلي ضرمر  م ا ا تن اا الكنورلآل الرلللرة ذاآل الم ر     العك  الن ة هي التي تصل  القماوي  ملي
 ارثطططة، مصطططيبة، إخفطططاق تطططام، الطططصروة، ا وج إس بحكورررة تت رررا يح رررن التوييررر   فل رررتن اا وفرررر اآل وثرررا  

  بكثررر   ررم  يفقرر هل الحيررل   ميصررب  ذلرري تولوررلش وثررا  الصررراا طنبررلش لنليرر   وررن الررذر  حيلوررل س االنهيططار
ورن ورامرل  الم رينة التري  أوال  ذر    مبللتللي فعل   را ة و لمسآل الكنولآل مت ير وعلليهل س بر   يكمن هللي

تق ا بهل الوعنمولآل  فللكنولآل الحية ت م  منك ولوة التنيف يمن  متقما بمبيفة ونتنفة من تني التي تقرما 
هررل موم عهررل وررن الررل ؛ إذ تكت رر  وررن ورامررل  ال رريلق الوحرريط ب ثانيططا  بهررل فرري الصررحلفة أم الرا يررم  مس برر  

ألفلبلش وعيلة أهويتهل ب ب  وم عهل ال يل ي  أم تري   يوتهل إلك أهويتهرل اللصرية  البلل رة ب ريرة أكبرر ورن 
   أن ا لفررلب ذاآل الوم رر  مالترتيرر  الونتنرر  لهررل وعررلن Pascalوعللهررل الوعيورري  مكوررل يقررما  بل رركلا  

  لهل تيثيراآل ونتنفة  م يا هذا يررى  برترالر   ريا  ألرا  برا اللبرر ونتنفة  مالوعللي ذاآل الترتي  الونتن
في وعللي الكنولآل  يي  تفحصهل منك ألهل أح ا  في العللا الوح م   لكن  من أن ييعنلل ذلي لل رك 
وررل يعتبررره  يررمن سيلرر   وررن ألررا س يوكررن فهررا أيررة كنوررة منررك لحررم تررلا بوعلررك مررن الكنوررلآل ا نرررى ذاآل 

 التي تح   وعللهل.الصنة بهل  م 
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منك فرضية وهير   Austin  & Searleوؤ  ل لبرية ا فعلا الكالوية   يرا مأم تن  منقلق  
  تحر   أن   وعلرك الكنوررة هرم ا رتن اوهل   أ  أن العماورا الذرميررة Wittgensteinمضرعهل  فيتيلورتلين  

 نررى  ممنيررا مررر    رريرا مأم ررتن  فري اللهليررة الترري تحرر   الوعلرك الحقيقرري لنكنوررلآل  مالمحرر اآل الن ميررة ا
التنفب بح  ذاتا منك ألا   فعا أم وولر ة أم تصر   ميتم   منيرا بوركا أ ل ري بلرلء ورل يوكرن تحقيقرا 

   How to do Things With Wordsورن العورا الن رم   بوعلرك   كير  ترؤ   ا وريلء بللكنورلآل  
 علا  الونتنفة لر للة الل .   حي  ألا بلطق كا يونة وفر   يتا ي ء ون ا ح ا   ا ف

  المبيفرررة استصرررللية لفبيرررلش بيلهرررل ويورررم  كرررا الصرررفلآل فررري اليونرررة Isenbergميعرررر   إي لبرررر   
الهلوة لبللء الل   التي س يوكن تننيصهل لبللء  سلي أم وعيوي أم لحم  أم فململميي  فهي تضا كا 

فررلب الترري ت ررتن ا فرري ا نبررلر استصررللية وررن أهررا هررذه المحرر اآل الورك يررة  مبللتررللي تصررب  الوفررر اآل ما ل
  وثنهل وثا بللء النبر ككا  متضوين وعنمولآل  من  مهل فيا   لهل "أبنية المقاصد"أبلية الل  مت وك 

 تح   وقص  الور ا مليتا  مبللتللي تق ا هذه الوفر اآل إلك ألفلب ا ح ا  التللية 
ي  ماس مررلء مالقررما مالتبيررين أم إبهررلر البيررلن  أحرر ا  القررما  وثررا أفعررلا موصررطنحلآل   التصررر  -

مالتيكي  ..   فللن ة تتضون موراآل الوفر اآل التي توير إلك القما  ملكا ولهل وعلك يح  ه التر اا الوحررر 
بلل  ة  فكنوة  كو   توير إلك القما من ول كلن  راش  مكنورة  أ مرك  تورير إلرك وحلملرة تصرحي  الطبرل  

ورررة   مرررا  إلرررك التوررركيي بقرررما القلررررا  لرررذلي يررررى  كرررمرتي  ولكررر مغلا  أ رررتلذ نرررلطك  كورررل تورررير وررر  كن
الصحلفة بيلوعة  لمر  مي ترن   أن منك الوحرر أن يتر   كثيراش في ا رتن اا أفعرلا  غيرر وحلير    وثرا  
 أكرر   أمضرر   صرررح  أوررلر  برريان  أ مررك  امتررر   ا تكورر   أهررلن  امترررض   أر  حررلما  صرررا  هرر    

 طلل  ألكر . هو   سحب 
ا ح ا  الن مية الوقللة ايتولميلش  وثا أفعلا موصطنحلآل   الوكر مالتهلرة ماسمتذار مالتي    -

 مالتفميض مالته ي  مالممي  مالمم  مالرفض مالتصحي  ماللفي ماج رار .. .. .

ا حررررر ا  الن ميرررررة ذاآل اللترررررلرج اسيتولميرررررة  وثرررررا أفعرررررلا موصرررررطنحلآل   اس رررررتقللة ماجهررررر اء  -
 اسفتتلح ماجمالن مالرثلء مالو ح مالت ب  مالريلء ما ور .. .. .م 

 أح ا  الل اء  وثا أفعلا موصطنحلآل   الطن  الون  الوميا جتبل  وعليير وعيلة .  -

 أح ا  ر  الفعا  وثا أفعلا موصطنحلآل   اليما  ماللقض محا التعقي اآل .. .. . -

عر  فعرا القرما    رلا وتهكورلش  وتيهورلش  وتعور اش  أح ا  القرما الورافقرة لنبررم   وثرا ورل يريتي ب -
 ب ض   به مء  بع ا اكترا   بضيق  بل تف ا ية.. .. .

مس تنرر  طبيعررة هررذه ا فعررلا موررل مي تررا لبريررة الكرالا الترري   رروآل الفعررا إلررك ثالثررة ألررما   هرري  
ن الوتح   مالوتنقي  كللمم  فعا التكنا  بوعلك إلتل  بيلة ون الكنولآل  مفعا الح ي  لننق يما تفلمنيلش بي

مالتحيرة مالتفررلنر  مفعرا الكررالا الورؤثر الررذ  يلررتج تريثيراآل وقصررم   فري ال ررلو  النرم  ماج لررل   مبللتررللي 
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 صري ة الوعنمورة  فري ا نبرلر  مالتري ترير  إلرك أبليرة اللبرلرر  مبررتح   هذه ا حر ا   صري ة استصرلا  
 لتمضي   أم الربط  مغيرهل ون الصيل الوكونة.  صي ة اج رار ماجبالغ  أم اكفي اللصم   

إن إ راي الوعنمولآل يتا مبر لولذ  ذهلية أكثر وول يتا من طريق التفكيري الوعلرم  لنوفرر اآل   
لكن هذا س يول  أن بعض الوفرر اآل لهرل تريثير أكبرر منرك اج راي ماس رتريل   كرمن أن وفرر    من  رماهل 

  م وررالؤه أن كنوررة   رررت  Andersonنو ررتقبا  فقرر  ميرر   أل ر ررمن  ت ررها فرري تكررمين اللوررمذ  الررذهلي ل
 راي نبررر مررن ريررا تعرررض لهيررما فرري البحررر أكثررر وررن كنوررة   رروكة  تهليوررا  كررمن أن هررذه ‘ت ررها فرري 

 الوفر   ت لم  الو تقبا منك تكمين لومذ  ذهلي يكمن فيا الح   مالعللصر ذاآل العال ة ووثنة.
فررر  أم يولمررة  كوررل يوكررن أن تميررا إلررك فررر  أم يولمررة أم وؤ  ررة   ا فعررلا الن ميررة يليرر ممررل   

 .J مهررذا يوكررن طرررح و رريلة   اس ررتيعل  اسيتوررلمي لنوعنموررلآل   فوررثالش حرر    إ يررلر  اا ميررين وررلا 

Chall & E. Dale  لرورة تتضرون ثرال  مس  كنورة إليني يرة تحر   و رتمى صرعمبة الكنورة  مهلرل يبرر   
يرر ر  فرري إطلرهررل العال ررلآل بررين بليررة لصررية وحرر    متيثيراتهررل فرري الوعرفررة مالرررأ    مر منررا الررل   إذ ألررا

مالوما رر   مأفعررلا ا فرررا  أم اليولمررلآل مالوؤ  ررلآل  فعنررا الررل  ي ررعك إلررك إيضررلح كيرر  يتنقررك أفرررا  أم 
يولمرررلآل تنررري الوضرررلوين  مي رررتممبملهل ورررن نرررالا هرررذه ا بليرررة اللصرررية النلصرررة التررري تحررر  هل ا فعرررلا 

 نتلر   مكي  يؤ   هذا الوضومن الو ري إلك بللء الرغبلآل مالقراراآل ما فعلا.الو
إن الحركة الفكرية ال اننية لنور ا س تتينك إس ون نالا صيلغة ل مية نلرييرة  مهرذه الصريلغة 
ق تعتور  الوفرر اآل ركي تهرل ا ملرك  ثرا يرتا  فعهرل إلرك ال ريلق لتينرذ طبيعرة يونيرة  ثرا تلر ف  ورن هرذا ال رريل

ا ص ر إلك ال يلق ا كبر لتوكيا وعلرك الر رللة  مورن هلرل يتحر    مر الوفرر اآل  الوفتلحيرة  فري الكور  
من تميا الوحرر مل ول يوكا رورم  ر رللتا النبريرة   رماء الكنورلآل الوتعور   أم الالورعمرية التري تتوركا 

حنينيررة  لكررن هررذا التركيرر  منررك تنقلريررلش فرري ر ررللة وفترررض أن مبيفتهررل إنبلريررة بحتررة  ملرري  تمييهيررة أم ت
لورل تررا  لتيعرا أ لرة منرك الوعرللي  الوفر اآل يي  أن يتا كول أ نفلل في إطلر أن ا لفلب س ترا  للف هل  ما 
التي ت تثير وما  وعرفية أم   و ى  مأكثر تلممرلش  مأكثرر  ر ر  منرك تحقيرق الولفعرة لنوتنقري  مبللترللي فر ن 

لفعلسآل بلر   ت ها في  هملة تنر ين الرل  ما  راكرا ب رهملة مورن ثرا بم عهل ا تنال  صمر ذهلية أم ا
 كفلء  ا تريلما.

 التحليل الإخباري

هررم ر  فعررا إمالورري فررمر  منررك حرر   ملرري يبرر   الوحرررر رأيررل  ررلنللش فرري وضرروملا ميحنررا  التعريفف :
 وعطيلتا تحنيال أمليل   و تعيلل بيح ا  هييآل لا مح  آل و لره .

 بخصائصه :

برا  الو  ى الرذ  يتص  بيلا  -1 وحلملة جمطلء تف ير أملي لنوعلك الذ  تلطم  منيا الم لر  ما 
 تحونا   و م ا الوتنقي بي ماآل تقميوية وب رية .
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يتويرر  بللعيللررة فرري التلررلما م رررمة الب يهررة   فهررم يقتررل  الحرر   فرري طررمره ا ما متفلمالتررا  -2
 الب رية .

  الوتنقري م فعرا إلرك تبلري وم ر  أم تح ير  هم لم  إمالوي فعلا  ل ر منرك التماصرا ايلري ور -3
 اتيله يل يا موفهما الور ا لنح   .

 يمارا التحنيا اجنبلر  الفمرية ماجييل ية مالتللما الوكث  . -4

تتننررا التحنيررا اجنبررلر  كويررة كبيررر  وررن الوعنموررلآل حررما الحرر      ن ا لبررلء مالتقررلرير الترري  -5
 ا بعل  التي ت تحق مس حققآل اسلتولر الوطنم  . تر  ملا لنمهنة ا ملك س تكمن    أنذآل

    يتضون إولراآل نلطفة إلك م لر   لبقة  ريبة ورتبطة بللح   . -6

 يهتا ب  را  ر م  الفعا ا ملية التي أثلرهل الح     كول يهتا بتف يرهل . -7

 ثقة .يعتو  وحرره منك الم لر  وتحلويل اسلطالق ون فراغ ماس تلل  إلك وعنمولآل غير وم  -8

يعرررررللج وحررررررر التحنيرررررا الحررررر   بومضررررررممية   بلليرررررل أراءه مافتراضرررررلتا منرررررك أ ررررر  مقالليررررررة  -9
 ما تلتليلآل منوية .

 ينت ا التحنيا بآلية وطنقة . -10

 يو ا حي ا ب يطل في الصفحلآل ال اننية لإلمالا الوطبم  . -11

 .يتوي  بيلا غير ولتبا إذ يبهر بين الفيلة ما نرى في م لرا اجمالا الونتنفة  -12

 موضوعات التحليل اإلبخاار  :

  يل ي   بقنا الوحرر ال يل ي أم لقال من مكلسآل ا لبلء  -
    حذاآل طلب  م كر  محربي يع هل ورا ا م كر  وتتب  من كث  لن لومضمملآل يتص ى -

 ي تن ا الوحرر التحنيا اجنبلر  في ومضمملآل ا تصل ية  -

 مالعنا مالفن .   يتللما في بعض ا حيلن  ضليل تتعنق بللريلضة  -

 أنواع التحليل اإلبخاار  :

التحنيا الذ  يصي ا ورا ا وميم  في الوكلن أم ورا ا إ نيوي لمكللة ألبلء أم إذامرة أم تنفر    -1
   ميتص  ب  ار  وعنمولتا مضآلة مللصر التحنيا فيا ب ب  فمريتا .

  بللء منك أنبلر تر  التحنيا الذ  يع ه ونت  في مكللة ألبلء أم وحطة إذامية أم تنف يملية  -2
إلك الورك  تبلمل   ميت ا بمفر  وعنمولتا   مفيا مللصر تحنينية أكثر  لا ل ى الوحرر ف حة 

 ون الم آل لتيوا ول تا .

التحنيررا الررذ  يكتبررا وحرررر ونررت  متلوررره الصررحلفة اليمويررة ال يل ررية ميتويرر  بكثررر  مللصررر  -3
 التحنيا مموق وعلليتا مات ل  ر عتا .

 حليل :مصادر الت
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تصرريحلآل إمالويرة –م لرا البر  اليورلمي–مكلسآل ا لبلء–اجطال  الوبلور ون وكلن الح  
 ير ملوراآل صل ر  من يهلآل ونتصة تقلر  –وصل ر غير إمالوية وطنعة  –وؤتوراآل إمالوية  –

 تحرير التحليل اإلبخاار  من حيث المضمون :

   مينتلر العللصر التي يري  إ رايهرل ي ر  الوحرر يوي  الوعطيلآل الوتمافر  ل يا حما الح -
 في التحنيا   وتمنيل اسحلطة بيوي  حيثيلآل الح   .

 يعوا الوحرر منك إ الة أ  غومض    يكتل  بعض يمال  الما عة . -

 ي ه  الوحرر في ورح العللصر ا كثر أهوية . -

ناللهرل مرن يتب  الكلت  ت ن ال ولطقيل لعللصر الح   في إطلر  يرمر  تمضيحية يعبر ورن  -
 رأ  الم ينة اجمالوية موم فهل ون الح   .

 سيحتوا     ضليل بعي ا من ل  الومضم  . -

 ي تقك العلمان ون أها لقطة في الح   . -

 تحرير التحليل اإلبخاار  من حيث الشكل :

يوررر  الوحرررر وبلوررر   من توهيرر  أم وق وررة بوعلليررة أهررا ملصررر فرري الحرر     ثررا يلتقررا إلررك  -
العللصر ا نرى   ومضحل ر م  ا فعلا الللورة مرن الحر   تر ريييل مبصرمر  تفلي  وضومن 

 وت اننة و  الم لر  .
ذا وعر الوحرر بضرمرتهل فين س تتيلم  العبلر  الماح   . -  س يحتل  إلك أية نلتوة   ما 

 يورح الوحرر والب لآل الما عة مر م  ا فعلا منيهل بمضمح . -

 ذاآل الوعلك . تفل   تكرار ا فكلر التي تحوا -

ملر ول ي ررتقي الوحررر وعنمولتررا ورن مكررلسآل ا لبررلء أم وصرل ر إمالويررة منيرا أس يررمر  كلوررا  -
لوررل أن يننرر  أهررا اللقررلط الررمار   فرري بننرري الفقررر   من أن يورر   الفقررر  الوتعنقررة بفكررر  ماحرر   ما 

 بوضوملهل .

 لة الصيلغة.يبتع  التحنيا من التكرار مي تن ا ل ة إمالوية وب طة مكثيفة موتي -

 يتحلوك ال نم مالح ية في الطرح ميليى من ا تن اا الكنولآل الرلللة . -

 اعض مواد الرأ 
 

 التعليق الصحفي
ل   إمالوي و تقا  يضا ويوممة ون تميهلآل مطرمحلآل لق ية ممراء مميهلآل لبر موما      :تعريفه

ر ون أميا  ضية أم و يلة أم ت مر حما يمال  ون نبر أم أي اء ون أح ا  وترابطة أم ميا أم أكث
بلهر    وعطية الومضم  الوطرمح وعلك تمضيحيل وعيلل متف يرا وح  ا مننفية تضفي منك حيثيلتا 

 و  ى يل يا ماستيله العلا لنم ينة .
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 بخصائصه : 

 لم  مريق ون ألما  التحرير اجمالوي . -
 لح   .يع  ركي   ون ركلر  التحرير اجمالوي   فهم وميم  أيلول مي  ا -

يضطن  التعنيق بلجيلبة من ال ؤاا   لولذا ؟ لا م   ؟ ونفتل اسلتبله إلك أح ا  وهوة تحتل   -
 إلك تفلي    مهم ينبي حلية وعرفة ننفية ول يير  .

 يهتا بورح و ببلآل الح   م ماف  توكنا   مالعماوا التي أ آل إلك تطمره بلتيله  من منر . -

 طة   ميفكي ال ومض ون حملهل .يعي  ا ح ا  إلك مللصرهل الب ي -

 يكو  من رمابط كلولة  لروة بين أح ا  يموية س صنة بلهرية فيول بيلهل   ميحلما التف ير  -

 يولر  الحمار ماللقلت ماللق  مالي ا . -

 ي مم الوتنقي إلك إتبل   نمي وح   ماتنلذ وم   ون الومضم  الوطرمح . -

 ب ب  لحل ا بللم لر  .يبقك رغا أهويتا موال تحريرا غير و تكوا  -

 يمر  حما الح   الوتللما ألبلء ه فهل مض  الوتنقي في أيماء الما عة . -

 الرأ  فيا يت ا بللومضممية مالتللما العنوي لنح     يوكن إضلفة الفعلسآل ضون الولطقية . -

 يعللج الم لر  و تل ا إلك وصل ر إمالوية مغير إمالوية تحقق لا وص ا ية . -

 يتص  بآلية . -

 إلك وكلن الح   . اوحرره س يلتق -

 : سياسي ، اقتصادي ، معالجة قضايا اجتماعية وأدبية .. الخ .موضوعاته
   أنواعه:

للصفحة ا ملك مال اننية بال يل ي يلور في أوكلة ثلبتة  ينتعنيق ولتبا يكتبا وتنص  بللو -
 لنصح  ال يل ية  مفي صفحلآل ثلبتة في الويالآل  ميذا  في أم لآل ثلبتة

تعنيق انتصلصي يع ه ونت  ميلور في صفحلآل ثلبتة لنصح  ال يل ية اليموية مالويالآل  -
 الونتصة ميذا  في البراوج اس تصل ية .

 تعنيق غير ولتبا مي نا كعلصر ون مللصر براوج تنف يملية وتنف   .  -
صح  التعنيق الذ  يتللما ومضمملآل ايتولمية م  بية مريلضية ميلور بصمر  ولتبوة في ال -

مالويالآل الوتنصصة ميلور بصمر  غير ولتبوة في اجمالا الوطبم    ميذا  ضون براوج 
 وتنصصة .

 : مصادره

 غير إمالوية وعنلة أم غير وعنلة   مكلسآل ا لبلء   م لرا اجمالا اليولهير  .
 تحريره من حيث المضمون: 

 اجطال  منك يوي  ا نبلر الوتعنقة بللح   . -
   يمال  ون نبر أم أي اء ون ألبلء .ييت   الكلت -
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 بنمر  فكرية ومضممية ماح   . -

 تل يق متلبيا ا فكلر الوتضولة يراء مميهلآل لبر الم ينة . -

 الورح مالتف ير فيا ينتصق بللفكر  الوحمرية . -

 يوكن التذكير بيح ا  تلرينية  ريبة أم بعي     إولر   ريعة مملبر  . -

 مضم  .العلمان ون أها لقطة في الو -

 التعبير بن ة ماضحة مب يطة منللية ون التعقي  . -

 من حيث الشكل:

يفضا م ا النيمء إلك وق وة تقني ية با ال نما وبلور  في الصن  وطنعل الوتنقي منك كلا الفكر   -
 الوحمرية بعبلر  أم مبلرتين .

 مرض الم لر   من تنكؤ   و  تف ير ننفيلتهل متمضي  ال لوض ولهل . -
 لتقلا ون فكر  إلك فكر  مون فقر  إلك أنرى  من إح ا  أ  القطل  في الوعلك .اس -
 . يا مالوما   المار   في كا فقر تم ي  الوعنمولآل الورا  إ رايهل منك فقر الصن  بول يل -

 العرض متق يا حنما ما تراحلآل بوكا ومي  . نإيرا  ا تنال  ولطقي لهلري س وضوم 
 يطة من ا فكلر .التعبير بن ة ماضحة مب  -
 تيل  اللعمآل ما لفلب الوفرغة ون الوعلك . -

 اللي  من اليوا الو تهنكة ممبلراآل التهميا مالتطر  مالتعلبير التفنيوية . -

 تفل   الطرارق اجوالرية أم التنقي ية ما  للي  المامبة . -

 الوحتوا .تيل  الصيل اجل اوية مالحتوية ماس تبعل ية   أ  التحري ون حقا الووكن م  -

    يرفق التعنيق بصمر مر ما تلل   الومضم  . -

 يذا  بصمآل هل   غير تهيوي أم نطير . -

 و   التعنيق اجذامي في أ صك  رية نو    لرق . -

 المقال الافتتاحي :
تيرله   ويوممة ون أفكلر موعطيلآل مطرمحلآل موفلهيا ير ا فيهل الور را الولحك القلر  لنم رينة

  ل ية أم  ضية ورك ية   و م ا الوتنقي بي ماآل وعيلرية ورلونة.ح   وها أم و يلة أ
 بخصائص المقال االفتتاحي :

اسفتتلحية هي البمصنة التي تح   استيله ال  يق لنم ينة اجمالويرة فري تللملهرل لنحر   ا هرا   مهري  -
 اللم  القلر  الذ  تتطن  اليا كا ا لما  التحريرية ا نرى .

  اتيله أم اتنلذ وم ر  ورن ا حر ا  يلهل تتي  لنوتنقي إوكللية تكمين رأ  أم تح ي تتوي  اسفتتلحية ب -
ذلرررري أن هررررذا اللررررم  اجمالورررري يقرررر ا نطمطررررل مريضررررة ماتيلهررررلآل أ ل ررررية موفررررلهيا ملوررررة يوكررررن أن 
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ي تن وهل الوتنقري كوقيرل  أم كوعيرلر فري فهورا ما رتيعلبا و رلرا أنررى م ير   وت املرة فري الويتور  
 نلريية موت اولة و  الح   . مفي ويتوعلآل

يكتررر  الوقرررلا التحريرررر  ررررري  التحريرررر أم ونصرررية و رررؤملة ملررر ول تكرررمن ال ملرررة هررري الور رررا   أم  -
 ..ونصية  يل ية مل ول يكمن الور ا ح بل أم ولبوة  يل ية أم هيرة ا تصل ية أم هيرة م كرية 

ية ملليررة م ررم   فرر  ترر ما الم ررينة أن الطررلب  الو ررؤما الررذ  يتوترر  بررا الوقررلا اسفتتررلحي يولحررا صرر   -
 اجمالوية في وحلملتهل ال اروة إ لل  الوتنقي بلتنلذ وم   وعين .

تقتررر  اسفتتلحيررة وررن وقررلا التعنيررق فرري وعلليتهررل بعررض يمالرر  الحرر    من أنرررى   مفرري تقرر يوهل  -
ذا الحررر   ننفيرررة وبلورررر  لنحررر   مبرررر التف رررير مالتمضررري  مالتفليررر    مفررري وررررح الو رررببلآل القريبرررة لهررر

ممليرلآل تفلمنررا ورر  أحرر ا   ريبررة   ميتوير  الوقررلا اسفتتررلحي بيلررا  نرريال ورل ينيرري إلررك اليرر اا مالولررلبر  
 التي ينت  بهل وقلا التعنيق .

ينترر ا الوقررلا اسفتتررلحي ايليررة   كوررل التعنيررق   إس ألررا يتلررلما الما عررة ا هررا نررالا الفتررر  ال وليررة الترري  -
 الوية .تح    مرية الم ينة اجم

يتقيرررر  الوقررررلا اسفتتررررلحي فرررري ولطنقلتررررا متف رررريراتا ممرارررررا مميهررررلآل لبررررره بومضررررممية وقررررلا التحنيررررا  -
 إذ يننم ون العلصر اسلفعللي .‘ ممقالليتا

أن الصرررفة القيل يرررة التررري يتوتررر  بهرررل الوقرررلا اسفتترررلحي   يتررري  لرررا حوررر  أ لرررة موعنمورررلآل و رررتقل  ورررن  -
ة . مهررري وعنمورررلآل غللبرررل ورررل يمبفهرررل ررررري  التحريرررر أم وصرررل ر مثيقرررة اجطرررال  أم يهرررلآل و رررؤمل

 الونصية القيل ية لورح ميهة لبر الور ا متثبيآل رأيا متمضي  وم فا .

 يي   الوقلا اسفتتلحي الرؤية اس تراتييية لنم ينة اجمالوية . -

 لالفتتلحية وكلن ثلبآل في اجمالا الوطبم  . -

 بكنوتي   رري  التحرير   . يم   كلت  الوقلا اسفتتلحي إول بل وا أم -

 لالفتتلحية حيا وبا ثلبآل إس ألهل    تطما أم تقصر أحيللل . -

يوتنررري كلتررر  الوقرررلا اسفتترررلحي ننفيرررة ثقلفيرررة غليرررة متيربرررة إمالويرررة كبيرررر    ميتوتررر  بلضرررج  يل ررري  -
 .  الح   ميتماصا و  وراك  القرارموكللة ايتولمية وروم ة ميحر  منك أن يبقك ضون  ارر 

 ضوعات المقال االفتتاحي :مو

 يع  الومضم  ال يل ي الوحمر الرري  لنوقلا اسفتتلحي . -
 يعللج الوقلا اسفتتلحي أها الوؤمن اس تصل ية المطلية مالقموية مالعللوية . -

 تتللما اسفتتلحية أها القضليل الوللية ماللق ية مالتلومية . -

 ية أم أ بية أم ريلضية بلل ة ا هوية.يلتقي في بعض ا حيلن رري  التحرير ومضمملآل منو -

 أ  أن اسفتتلحية تؤ    مرا  يل يل في يوي  وللحي الحيل  .

 أنواع المقال االفتتاحي :
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 الوقلا اسفتتلحي الذ  يكتبا رري  التحرير أغن  أيلا ا  بم  في صحيفة يموية . -
 .فصنية رية أم وررهرية أميكتبا رري  التحرير في وينة أ بممية أم لص  وه اسفتتلحي الوقلا -

الوقررلا اسفتتررلحي الوتعرر   الومضررمملآل   حيرر  يتطرررق رررري  التحريررر فرري افتتلحيررة ماحرر   الررك مرر    -
  ضليل ونتنفة في ويلسآل وتلممة    س تمي  رابطة فيول بيلهل .

 مصادر المقال االفتتاحي :

وصرررل ر غيرررر   م القررررار وصرررل ر وراكررر  قرررلءاآل نلصرررة مملورررة لررررري  التحريرررر   م إطرررال  وبلورررر مل -
 مثلرق مبيلللآل .  م م لرا اجمالا اليولهير    م مكلسآل ألبلء   م إمالوية 

 تحرير المقال االفتتاحي :

إن كتلبة الوقلا اسفتتلحي تتقلط  و  كتلبة التعنيق حي  يبنمر رري  التحرير  من حيث المضمون :
ي اسفتتلحية   ميقتصر منك التنوي  إلك إح ا  فكر  وحمرية تنتصق بهل يوي  ا فكلر ا نرى المار   ف

 لبقة أم وت اولة   ميطرح رري  التحرير أفكلره بمضمح مب لطة   ميتوي  الوقلا اسفتتلحي بيلا يعرض 
 فكلر ذاآل طلب  ا تراتييي تحوا صفة الثبلآل ميعبر من وما   ذاآل طبيعة  يل ية   ميقتصر منك 

 هوية .بعض اللقلط اليمهرية أم بلل ة ا 
تيل  ا  نم  التعنيوي ا كل يوي ماسبتعل  من الطرح الوتعللي أم الو تهين    من حيث الشكل : 

ماسلتقلا ون فقر  إلك فقر   من إح ا  أ  القطل  في الوعلك   متم ي  الوعنمولآل منك فقر بول يل يا 
 و  الوما   المار   في كا فقر    متيل  ا تن اا اليوا الو تهنكة .

 

 
 التحليل الإعلامي :

هرم ويوممرة مراء موما ر  مميهرلآل لبرر تعرللج بتعورق حر ثل وهورل يتصر  بل رتورارية فري الرر ون 
وعطية إيله تف يرا مافيل متمضيحل ولوال مورحل مو تفيضل يحيط بيمال  الح   مأبعل ه مننفيلتا   وبيلة 

 ورررة تم عرررلآل متلبرررؤاآل حرررما صررريرمر  طبيعرررة مأ ررربل  ارتبلطرررا أحررر ا  مم رررلر   رررلبقة  ريبرررة أم بعيررر     وق
 الح   متيثيراتا في ويرى ا ح ا  مالعك لتا في الو تقبا .

 بخصائصه : 

تب ا الويتو  متطمر اجمالا أ ى إلك تبنمر أركلن وقلا التحنيا كلم  إمالوي و تقا يتوت   -1
 .بوقمولآل نلصة با مي ها في تحقيق أه ا  يتطن  إليهل اجمالا اليولهير  الراهن

يحتررا وم عررل حيميررل فرري ويررلا التحريررر فهررم يي رر  موررق اجمررالا مهررم ملوررا ارتقررلء لإلمررالا  -2
وعرفيرررل مثقلفيرررل مييترررذ  فررررلآل ايتولميرررة تحرررر  م رررلرا اجمرررالا الكبررررى منرررك إ نللهرررل ضرررون صرررفم  
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يوهمرهرررل  لهرررل فررررلآل  رررل ر  بتركيبتهرررل منرررك التررريثير بوررررار  مريضرررة ورررن اللرررل  م لهرررل تضرررون لنم رررينة 
 جمالوية وكللة وروم ة في حقا اجمالا اليولهير  الذ  ينع  التللف   اننا  مرا س ي تهلن با .ا

يوترررل  بيلرررا ي رررم  فررري أمورررلق الحررر   الرررذ  يتللملرررا   فهرررم يعرررللج برميرررة كرررا ملصرررر ورررن  -3
 مللصر الومضم    وفل ا حيثيلتا   كلوفل  مافعا مو ببلتا   ملرضل لونتن  يمالبا .

غيررره وررن ا لررما  بيلررا ي ررتطي  النررمض فرري أ ق تفلصرريا الحرر     ماضررعل تحررآل  يتويرر  مررن -4
 الويهر كا ول يحوا في طيلتا ون وضلوين و تتر    ميع  مونية توريحية لنقضية الوت املة.

لول يرص  الح   بتوها ميتلب  تطمراترا  -5 س ي نا في نضا ا ح ا  اليموية كول التعنيق   ما 
 تفلمنا و  ا ح ا  ا نرى   ثا يعلليا كح   للضج . مي تيو  نيمطا ميرا  

ذا كلن التعنيق يبح  في الو ببلآل ايليرة لنحر   ميتعررض يليرة تفلمنرا ور  أحر ا   ريبرة  -6 ما 
أم وترر اون   فرر ن الوقررلا التحنينرري ي ررتنر  يررذمر تنرري الو ررببلآل ميبررين مليررة التفلمررا و ررتل ا إلررك أحرر ا  

 بعي   م ريبة موت اولة .
ذا كررلن التعنيرررق يكوررر  مرررن رمابرررط  لرورررة برررين أحررر ا  يمويرررة   فررر ن وقرررلا التحنيرررا يتيرررلم  إ -7

اليررموي   إذ ير ررا صررمر  وتكلونررة لتنرري الرررمابط النفيررة ميعطرري بعرر ا ا ررتراتيييل لطبيعررة الترر انا مالتوررلبي 
 الفعني بين أح ا    يوة مي ي   مو تقبنية ولفصنة مو تقنة في بلهرهل .

تحنينرري موررال تحريريررل و ررتكوال    لررا س ينهرر  ننرر  الحرر   مس يضررطر إلررك يعرر  الوقررلا ال -8
وماكبترررا   فهرررم يتوتررر  ب ررروة التريررر  مالتوهرررا مالتر ررر  ورررل يبعررر ه مرررن اسليررررا  فررري تيرررلر الم رررلر  اليمويرررة 

 مي و  لا بتحنيا مللصر ومضمما تحنيال هل رل .
لرررلما بعضرررهل ي يررر  اطنررر  منيرررا يرررمر  كويرررة كبيرررر  ورررن الوعنمورررلآل تررر مر حرررما الومضرررم  الوت -9

الكلت  بطرارقا النلصة مبعضهل اينر و تيو  ورن أنبرلر متقرلرير مورما  إمالويرة أنررى لوررآل بصرمر  
وتفر ة   مير نا الوحررر هرذه الوعنمورلآل فري فقرر الوقرلا بهر   التف رير مالتمضري  متر ميا الوم ر  الرذ  

 يطرحا .
م  وح    إلرك إ نرلا مللصرر الفعلليرة مملطفيرة إذا كلن وقلا التعنيق يعو  أحيللل في بر  -10

هر فهل التحرريض منررك إتبرل   ررنمي وعرين أم القيرلا بفعررا ورل   فرر ن التحنيرا يننرم وررن ذلري تولوررل ورن تنرري 
العللصررر  ن  ررولتا مطبيعتررا تفرررض التقيرر  بومضررممية وطنقررة ما ررتن اا أ ماآل التحنيررا بعنويررة صررلروة 

 ماسلت اا بوعللية مقاللية بحتة .
تتطن  طبيعتا تحقيق وصر ا ية س ورلربة فيهرل   لهرذا يحرر  الوحررر منرك اسلطرالق ورن  -11

الم رررلر  فح ررر  ممنرررك الركرررمن إلرررك وصرررل ر إمالويرررة مغيرررر إمالويرررة تتوتررر  بثقرررة ملليرررة   مفيرررا ييررر  أس 
لول أن تووا الكلت  أيضل .  تقتصر الوص ا ية منك الول   اجمالوية ما 
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مرية في إليل  ول تا   فهم يرتبط ارتبلط ل بي بلل ون أ  ألا يتصر  س ينت ا الوحرر بللف -12
بآلية ل بية  ن طبيعتا س تضطره إلك الت اون و  الح   اليموي كول في التعنيق   م ن مونيرلآل الرصر  

 مالتيوي  مالتحنيا الوتيلي تتطن  ف حة ون الم آل .
يرة تحنيرا مللصرر الومضرم  الوطررمح مل رج يع  وقلس تركيبيل أيضل   إذ س  يوة البتة لعون -13

الرررمابط القلروررة بيلررا مبررين أحرر ا  مم ررلر  مأفكررلر تبرر م ولفصررنة ملررا    من إمررل   تركيرر  تنرري العللصررر 
س تنال  الو  ى الولوا مالنرم  بلتلرج منماتا ملوة ت تكوا أي اء الصمر  مصمس إلك رؤية ماضحة 

 مورررلونة لنومضم  .
  رترا منرك إمطرلء أبعرل   ولليرة موكلليرة لنحر   ت رو  لنوتنقري بتح يرر   مر  يكرل  يلفرر  فري -14

 هذا الح   محيوا موم عا مرمابطا  انا النمحة العلوة لألح ا  .
طبيعتررا تولحررا كررا وقموررلآل التلبررؤ فهررم ي ررتطي  ا تورررا  و ررتقبا الحرر   الوعررللج متقرر يا  -15

 ح   و  أح ا   لروة أم  ل وة .تم علآل موؤوراآل م سرا تتعنق بكيفية تفلما هذا ال
يتص  ب  ار  الورماه  ما وثنرة ما  لرة التري ي رتعين بهرل لتمطير  ميهرلآل لبرره متحقيرق  رم   -16

 إ للمية كبير  لرؤيتا موما فا .
 يتوي  في ا تن اوا لنمثلرق مالبيلللآل مالنرارط التي تلور و  الل  . – 17
ا التحنيررا  ن الوطبررم  ي ررتطي  ا ررتيعل  الحيررا يعرر  اجمررالا الوطبررم  أفضررا ورترر  لوقررل – 18

الكبيررر لهررذا للررم  منلصررة الويررالآل مالرر مريلآل   ميوكررن لنوتنفرر  أن يتعلوررا ورر  الوقررلا التحنينرري فرري حللررة 
 ميم  ت طية وصمر  والروة .

 ي تطي  كلتبا أن يلي  ول تا  من الحلية إلك التحري لحم وكلن الح   . -19
م يتميررا لحررم وتنقرري وثقرر  موطنرر  موتررلب  لألحرر ا  موهررتا بللوررين لررا يوهررمر وتويرر    فهرر -20

 العلا راغ  في  يل   فهوا لول يح   .
يهتا بللوؤمن اس تصل ية العلوة  -يملي اهتولول رري يل بللومضم  ال يل ي    - موضوعاته :

يللرل لوعلليرة مالوتنصصة   يتللما  ضليل وللية ملق ية موصرفية ملوة موتنصصة   ينتلره  الوحرر أح
 ومضمملآل أ بية ممنوية ملوة موتنصصة أم و لرا فلية مريلضية .

 أنواعه :

الوقرررلا التحنينررري القصرررير الرررذ  يعررر ه وحررررر فررري الورررؤمن ال يل رررية ماس تصرررل ية مالولليرررة مالوصررررفية  -1
 ميلور بوكا ولتبا أم غير ولتبا في   

 أ _ صفحلآل ثلبتة ون صح  يموية ملوة 
 بتة لويالآل أ بممية ملص  وهرية موهرية   صفحلآل ثل –  

   _ يذا  في براوج إذامية و تقنة 
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   _ يذا  في براوج تنف يملية ولتبوة ذاآل طلب  تلوم  
وقرررلا تحنينرررري وتم رررط مطميررررا الرررذ  يعرررر ه وتحصرررر  فررري الوررررؤمن ال يل رررية ماس تصررررل ية مالولليررررة  -2

 مالوصرفية ميلور بوكا ولتبا أم غير ولتبا   
   يموية مويالآل ا بممية ملص  وهرية موهرية ملوة موتنصصةفي صح -أ

 في ويالآل فصنية ملوة أم وتنصصة م مريلآل . -  
الوقلا التحنيني القصير الرذ  يعر ه وحررر وتنصر  فري الورؤمن ا  بيرة مالعنويرة مالفليرة مالريلضرية  -3

لورررة مالونتصرررة   مفررري ميورررر فررري الصرررح  اليمويرررة مالويرررالآل اس ررربممية ملصررر  الورررهرية مالورررهرية الع
 الويالآل الفصنية الوتنصصة   مفي براوج إذامية متنف يملية نلصة .

الوقلا التحنيني الوتم ط الذ  يعللج القضليل ا  بية مالعنويرة مالفليرة مالريلضرية ميلورر بوركا ولرتبا  -4
ي فر -أم غير ولتبا فري صرح  يمويرة مويرالآل ا ربممية ملصر  ورهرية مورهرية ملورة موتنصصرة   

 ويالآل فصنية ملوة أم وتنصصة م مريلآل .
الوقررلا التحنينرري الطميررا الررذ  يقرر ا فرري حنقررلآل يمويررة أم أ رربممية مهررم يلوررر بررين حررين ممنررر ضررون  -5

 .الويالآل اس بممية ملوة موتنصصة فتر   ولية وح    في الصح  اليموية ملوة موتنصصة مفي
  وصل ر غيرر إمالويرة وعنلرة أم غيرر وعنلرة  وصل ر نلصة غير وتلحة ليوي  اجمالويين مصادره :

   مكلسآل ا لبلء   م لرا اجمالا اليولهير    مثلرق بيلللآل مأ بيلآل مكرا لآل مكت  .
 تحريره من حيث المضمون : 

 يطن  الكلت  منك يوي  ا نبلر مالتقلرير مالتعلليق الورتبطة بللح   الذ  انتلره . -1
  بيلآل مالمثلرق الوتصنة بللومضم  الوطرمح . ي ر  الكلت  البيلللآل ما  -2
 ي من الكلت  ول حصا منيا ون وعنمولآل بطرارقا النلصة  -3
 يح   الوحرر الفكر  الوحمرية  -4
 ي تعين الوحنا أثللء ورحا متمضيحا بي لة موماه  مأوثنة تؤك  صحة رؤيتا . -5
ريررة فرري الوكررلن مال وررلن لي ررنط الضررمء منررك نالفررل لنتعنيررق ي ررتطي  كلتبررا أن يبتعرر  مررن الفكررر  الوحم  -6

 يذمر الح   الوعللج ميبين تطمراتا أ  أن اسبتعل  وح م  موعرفة الو ي بنيمط الومضم  .
 هذا ين ا الومضم . نيوكن لنوحرر أن يتطرق لألح ا  تلرينية بعي   أم  ريبة إذا كل -7
   أم وبهوة .صحي  أن يوهمره وتوي  لكن هذا س يعلي طرح أفكلر وعق  -8

 تحريره من حيث الشكل :

 يب أ الوحرر بكتلبة الوق وة ومر ا وعنمولآل كلفية ج نلا الوتنقي في حيثيلآل الومضم   -1

ينج الكلت  في الصن  بصمر  ت رييية   وق ول و ي ا ون الوعنمولآل   ملرضل الم لر  وف را و  اهل    -2
 وحنال مللصرهل 
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إلررك الصررن  فللنلتوررة بصررمر  تماصررنية  من إحرر ا  أ  بتررر فرري ال رريلق يتحررما الوحرررر وررن الوق وررة  -3
 مالوعلك في إطلر ت ن ني ولطقي . 

 يكث  الكلت  وما فا متم علتا متلبؤاتا في نلتوة تقني ية    -4

 . ملليهل ينتلر ملمالل رري يل ولل بل لنفكر  الوحمرية ممللمين تحتية تبر  أها اللقلط التي -5

مر  مضر  ملرلمين فرميرة إس إذا كرلن الوقرلا طرميال ير ا ممير  الكلتر  أم الونرر  الرا لي  ورن الضرر  -6
 ون الولل   مض  مللمين لنفقر ح   ت ن ا ا فكلر  

 ت ت مي طبيعتا بعض اس تطرا  مالتوع  مالتفصيا لتمضي  ا فكلر   -7

 ي تن ا الكلت  ألفلبل مكنولآل غير وعق     -8

 ميذا   ا  نم  رصين موتول ي  -9

 ييم  ا تن اا يوا طمينة ل بيل ممبلراآل ووت   مفقر وعترضة .  10

 .رصللتا مموق وعلليتا تفرضلن منيا تيل  أ  لفب وقمل  م أية كنوة وعلر أم يوا ويتر  -11
إذا كلن التعنيق ي تن ا بلمت اا بعض الصفلآل ماللعمآل ميضرعهل فري وم عهرل الصرحي  مالضررمر   -12

 نيا س تتالءا و  إطالق صفلآل ملعمآل .   ف ن طبيعة التح
يبقررك اجمرررالا الوطبرررم  هرررم الويررلا ا وثرررا لنتحنيرررا   مبم ررر  اجذامررة التعرررلطي وعرررا بعرررض ألمامرررا  -13

القصررررير    مب وكررررلن التنفرررر   أن ت ررررتمم  وقررررلسآل تحنينيررررة غيررررر طمينررررة وررررريطة أن تي رررر  الووررررله  
 الوعرمضة وعلك ا فكلر المار   في الوقلا . 

 يلور اجمالا الوطبم  صمرا لمثلرق إن مي آل   كول يلور ر مول منرارط تتعنق بللومضم  .  – 14
 رب .يذا  بصمآل رصين   ولنفض   غير ول ف    يويا إلك البطء   غير وضط – 15

ل
 بعض المواد الاستقصائية

 

 معطيات نظرية في التحقيق الصحفي :

  
اسلتوررلر الما رر  لم ررلرا البرر  اليوررلمي  ميتلررلما هررم لررم  لوررل ملضررج متوررعبآل أورركللا نررالا وراحررا 

و رريلة أم  ضررية أم وورركنة أم بررلهر  فرري يويرر  ويررلسآل الحيررل    وت املررة فرري أم ررلط الرررأ  أم  ررل ر  
منك إثلر  اهتولوا أم وح ثرة ننرال ورل فري الويتور  أم ونضرعة وررار  ايتولميرة مريضرة لتيثيراتهرل   

رآل أم و تقبنية بعي   أم  ريبة لهل ارتكل لآل هلوة في حلضر ميهتا التحقيق أيضل بيح ا  م ضليل و
غللبية اللل    ميطرح التحقيق إوكللية الومضم  ثا يفل  مللصره بتفلصيا مافية وق ول وعنمولآل ون 
وصررررل ر وتلممررررة موتبليلررررة   وررررمر ا ننفيررررلآل موالب ررررلآل محيثيررررلآل تحرررريط بوعبررررا يمالرررر  الومضررررم  

ا حكررررلا   طلرحررررل برررر ارا موقترحررررلآل محنررررمس   مي ررررتل  إلررررك  الوطرررررمح   وصرررر را فرررري اللهليررررة بعررررض
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ووله اآل موصل ر أصنية مأطرا  وعيلة   كول يرتكر  منرك بيللرلآل مصرمر .. الر    ميتقير  التحقيرق 
بومضررررممية فرررري الطرررررح ما ررررتنال  اللتررررلرج   غيررررر أن بعررررض ألمامررررا مبنلصررررة تنرررري الترررري تعررررللج 

مووررلمرية ضررون حرر م  الومضررممية مالعقالليررة    ومضررمملآل إل ررللية تتضررون أيضررل يمالرر  الفعلليررة
 ميع  التحقيق لممل لومذييل لت طية المبيفة الم يطية لإلمالا موم يل مأفقيل بصمر  حية موبلور 

 بخصائص التحقيق:

 التحقيق لم  إمالوي يتي  لنوتنقي ول س يتيحا لا لم  منر  بوثا هذا المضمح مالتفصيا . -1
لوررل ي تحضررر التحقيررق س يقتصررر منررك تقرر ا  -2 الحرر   أثلررلء حركتررا الما عيررة القلروررة أم الولتهيررة   ما 

أيضرل حركترا الولتهيررة فري وررلض  رير  أم بعيرر  ورن نرالا كنوررلآل مصرمر مووررله  ملقطرلآل تبعرر  
 الحيل  في أمصلا الح   .

 يلقا التحقيق الوتنقي إلك و رح الح   ميمفر لنوتنقي ا تقلء الوعنمولآل ون وصل رهل ا ملك . -3

 يق يتمغا في الر  منك ت لؤسآل م   أهوهل لولذا ؟   ون   ولذا   أين   كي   .التحق -4

 التحقيق يح ق بيوي  يمال  الومضم  ميوبعا ورحل متمضيحل متف يرا . -5

 التحقيق يحتضن النبر مالتقرير مالتعنيق مالتحنيا مالوقلبنة مالنقلء . -6

 انتيلره .ملية التحقيق ورتبطة بومضمملتا مألماما مطبيعتا مبرم   -7

 التحقيق يق  ولفر ا وكال ميمهرا في الوطبم  أم الوتنف  . -8

التحقيق س يكتفي فقط بتق يا الومضم  مورحا متف ريره  برا يفرتت أيضرل مرن أ لرة ونوم رة م ررارن  -9
 وح م ة مالبح  من مللصر نفية س تحيط بصمر  ماضحة بللح   .

 ليتا لنح   .التحقيق س يثور إس إذا كلن وحرره ومضمميل في وعل -10

 يفق  التحقيق وبرراتا إذا كلن أحل   اليلل  . -11

 يتص ى التحقيق لقضليل ذاآل أهوية كبرى تق  في بؤر  اسهتولا العلا . -12

ينررمض التحقيرررق فررري يويرر  القضرررليل مالومضرررمملآل الحيلتيررة ماسيتولميرررة ماس تصرررل ية مال يل رررية  -13
 مالعنوية ما  بية مالفلية مالتلرينية .

 

 يق  :أنواع التحق

 تحقيق  صير يتللما الومضم  بوكا وكث   من أن ي فا أ  ملصر مهم يرتبط بليلية . -1
تحقيررق وتم ررط الحيررا يتم رر  فرري وعلليررة العللصررر مي رره  فرري ورررح بعضررهل   مهررم ينترر ا مليررة  -2

 ل بية .

 تحقيق طميا يتي  وعللية أكثر موقل مات لمل متوعبل   س يرتبط مومول بليلية مون أموك أوكللا -3
 التحقيق التلريني .
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التحقيررق الو ن ررا مهررم طميررا يرر ا ميلوررر أم يررذا  منررك حنقررلآل يمويررة أم أ رربممية   ميورركا فرري  -4
 ويومما ونفل إمالويل .

 مصادر التحقيق :

 وعليوة وبلور  لنقضية . -1
 اجطال  منك و يلة ول ون وصل ر غير إمالوية مل ية أم و ؤملة . -2

 طريق الص فة . -3

 الوحرر. تحريلآل مأبحل  ييريهل -4

 م لرا اجمالا الكبرى . -5

 ال يلول مالو رح . -6

 الكت  مالمثلرق ماللوراآل مالونصقلآل ماجمالللآل . -7

 الوهريلللآل مالل ماآل مالوؤتوراآل ماسيتولملآل مالوعلرض . -8

 ونتن  ا لوطة اجل للية . -9

 

 
 

 تحرير التحقيق  :

ية   مييرر  تحريرلآل مافيرة فرري ورحنرة البحر  ماليور  مالتمثيرق   يرر من الوحررر والحبلترا حرما القضرر -
أكثر ون اتيرله   مييور  أكبرر  ر ر ورن الوعنمورلآل   مالبحر  مرن أ لرة مورماه  كلفيرة   متح ير  هميرة 
الوررهم  ما طرررا  ما وررنل  ذم  العال ررة   موحلملررة المصررما إلررك يهررلآل مثيقررة اجطررال    مالتقررلء 

 ا روي  الصحفي .ونصيلآل ذاآل نبر    ميو  كا الوعنمولآل ون م لرا اجمالا م 
ورحنة اجم ا    ترتي  يوي  الوعنمولآل    راء  وتيلية لنوعنمولآل   فح  المثلرق التي تا الحصما  -

منيهررررل   ا ررررتطال  الوكررررلن أم ا وكلررررة الورتبطررررة بللومضررررم    التوررررلمر ورررر  القررررلروين منررررك الم ررررينة 
 اجمالوية  نذ ومافقتها منك الومضم  .

حرررر إضربلر  تتضرون كرا الوعنموررلآل مالوعطيرلآل   يحر   طبيعرة الوعنموررلآل ورحنرة التهيررة   يرلبا الو -
التي يحتل  إليهل ب  ة   يح   بوكا لهلري ا طرا  التي  ينتقيهل   يع  لممين ون ا  رنة في ضمء 
الوعنمولآل التي يري هل ملممية ا ونل  الذين يحلمرها   أ رنة أ ل ية   مأ رنة ر يفرة أم احتيلطيرة 

.   

ة التحري   يق  الوحررر منرك الم رلر  فري وكرلن الحر   ميعطري لنوصرمر تعنيولترا حرما طبيعرة ورحن -
 الصمر التي يري هل   ميب أ بل تيما  الوعليين مت ييا الوالحبلآل .
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ورحنررة التحريررر   يضرر  الوحرررر ونططررل وررلوال لنومضررم  يتكررمن وررن فقررراآل   ميقررما الوحرررر بتح يرر   -
  متترريل  الفقررر  الماحرر   وررن فكررر  أم أكثررر   م رر  تحتررم  مبررلراآل  فحررمى كررا فقررر  متركيبتهررل محيوهررل

يضعهل الوحرر توهي ا لول  ير  ون وعنمولآل   أول الوعنمولآل مايراء مالتعنيقلآل التي تر  منك ل لن 
وصل ر وطنعة أم يهلآل و ؤملة ت ر  مرل   فري الفقرر  ا نيرر  ورن التحقيرق بعر  أن ي رتكوا الوحررر 

والب لتا   متقر يا الوعنمورلآل بوركا وت ن را   ممر ا حورر كرا العللصرر الوهورة حيثيلآل الومضم  م 
فرري الب ايررة   ممرر ا    ايراء الوتمافقررة فرري وكررلن ماحررر    مييرر  منررك الوحرررر مضرر  ملمالررل رري ررريل 
يتضون إح ى أها اللقلط ميفضرا أن تكرمن لقطرة مار   فري فقرر  وترينر  ورن التحقيرق إن أوكرن ذلري   

 رمية تو  القلر  .ممض  مللمين ف

 

 

 

 

 

 مقابلة الإعلامية و اللقاء الإعلامي :حديث والالأسس النظرية لل
 
 

هلررلي تطررلبق كبيررر فرري العللصررر ورر  الحرر ي  اجمالورري   إس أن كررال ولهوررل تتويرر ان بطررلب  نررل  
 ومضممل موكال .

عنموررلآل الوررل   ت ررتقك مبررر استصررلا الوبلوررر ورر  أطرررا  أم ونصرريلآل أم يهررلآل وعيلررة تقرر ا و -
 . ا صنيةحما ومضم  أم أكثر تتطن  طبعتا التعر  منيا ون وللبعا 

يتكملرررلن ورررن ت رررلؤسآل مطرمحرررلآل ت رررتمي  ر م ا تل ررريا وررر  الهررر   الوعررر  ورررن إثرررلر  الومضرررم   -
 مولل وة مللصره متمضي  وبهوا .

 يؤ يلن  مر الم يطية في اجمالا . -

 يين ها الذين يتكنومن .يتوتعلن بوص ا ية مللية  ن أصحل  القضليل الفعن -
 إنبلر    وعنمولآل مم لر  أكثر     فكر    مراء   تحنيا   تف ير   تعنيق   . -
الوقلبنرة   فهرم الو رؤما مرن إليرلح أم إفورلا الوقلبنرة أم  مون هم الصحفي الرذ  ييرر  النقرلء أ -

ة مكيل ررة النقررلء   مهررم يتطنرر  الوقرر ر  منررك التماصررا ورر  اينرررين مك رر  ثقررتها مالتصررر  بنيل رر
 مالتح   بنط  متهذي  مه   النقلء أم الوقلبنة ماس تول  اليي  م م  الونصية .
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 را ة الونصية ومضم  النقلء أم الوقلبنة  را ة   يقة   اله   ون إيراء النقلء أم الوقلبنة   ول  -
هرري الوعنموررلآل الوطنررم  الحصررما منيهررل   أهويررة الونصررية موم عهررل مو ررؤمليتهل   اهتولوررلآل 

 اليوهمر .

يوكا اليمار يمهر نصمصية هذين اللممين اجمالويين   مهول لي ل ويرر   رؤاا ميرما    برا  -
هورررل حرررمار حررري  يلرررلويكي موبلورررر يهررر   إلرررك تمضررري  أم تف رررير أم تحنيرررا أم وررررح وما ررر  أم 

 بلهر  أم ونصية أم ح   .

مالويررين   وررل يعطرري الومايهررة الونصررية هرري الطريقررة ا كثررر ورريممل جيررراء هررذين اللررممين اج -
الصرحفي فرصرة لفهرا أمورق ماوروا لنومضرم  ملنونصرية مالرتوكن ورن طررح أ ررنة إضرلفية مورن 
وكلليررة طنرر  إيضررلح مررن بعررض  تمييررا الحررمار م يل تررا لنمصررما إلررك الوعنموررلآل الترري يريرر هل ما 

 ا ومر مأنذ الطبلملآل حية موبلور  .

ونصرررية نرررلر  الررربال    كرررمن الومضرررم  يوكرررن إيراؤهرررل مرررن طريرررق الهرررلت    ال ررررمة   ميرررم  ال -
يتعنق بح ي  ملي   مهم يمفر م آل أ ا مينف  ون الطلب  الونصي   ميتري  الحر ي  بصرراحة 

  من تحفب .

 يوكن إر لا أ رنة وكتمبة إلك الونصية ما تالا أيمبتهل وكتمبة . -

 * س ب  ون تح ي  اله   النل  ون إيراء الوقلبنة أم النقلء .
 الوقلبنة أم النقلء . * تح ي  ومضم 

 * تح ي  ونصية النقلء أم الوقلبنة .
 * ون هم الصحفي الذ   ي ير النقلء أم الوقلبنة   الحيل    الحرفية   الوولركة  

 *  را ة الومضم  مالتحضير لا بوكا يي  .
 *  را ة الونصية   وعنمولآل ونصية   وعنمولآل تتعنق بيفكلر م اتيلههل ال يل ي   

قلء الوعنموررررلآل وررررن ا رورررري  النررررل  لنصررررحفي أم أرورررري  الصررررحيفة أم الوم ررررمملآل أم * اس ررررت
 الوعلر  مالعال لآل .

 معلومات عامة :

 التعري  بلس ا ما ا الم ينة اجمالوية التي يعوا بهل الصحفي . -
 التح   بذكلء ملبل ة . -

 التيكي  منك أهوية هذا النقلء أم الوقلبنة بللل بة لنقراء . -

 لن ولل   جيراء النقلء أم الوقلبنة .انتيلر وك -

مضررر  ا  ررررنة مصررريلغتهل بوررركا ييررر  مورررمي  مماضررر  موحررر   مالصررريلغة بطريقرررة تفررررض تقررر يا  -
وعنمولآل متمضي  حقرلرق أم الكور  مرن م رلر    تيلر  ذكرر أم تيكير  وم ر  ونصري ونتنر  
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ل رؤاا بطريقرة س أم وتلل ض و  وم   الونصية التي يير  النقلء أم الوقلبنرة وعهرل   صريلغة ا
 تن ا الونصية بوم   وح   .

* هلررلي أ رررنة افتتلحيررة مت رروك أ رررنة ك ررر الينيرر  مأ رررنة تي ي ررية أم تعريفيررة بللونصررية   مأ رررنة 
النطرررماآل التررري تفرررت  الورررهية منرررك الكرررالا   مأ ررررنة التحقيرررق مالتررري توررررح متف رررر متقررر ا وعنمورررلآل   

رية مأ ررررنة ال ررربر أم يررر  اللررربض   مهلرررلي أ ررررنة وب مرررة ما  ررررنة الرمتيليرررة   مهلرررلي أ ررررنة التف ررري
منال ررة يحررلما فيهررل الصررحفي الحصررما منررك تيكيرر  أم لفرري  ورريلء  للهررل الوتحرر     مأ رررنة تحفيرر  
الررذاكر    مهلررلي ا  رررنة الوحريررة مالصررعبة مالح ل ررة   مهلررلي ا  رررنة ذاآل اللهليررة الوفتمحررة الترري 

لبررة   وررل هرري النطررط العلوررة لنوي اليررة القل وررة ؟     مهلررلي تعطرري لنونصررية حريررة ما ررعة فرري اجي
 ا  رنة ذاآل اللهلية الو نقة التي تتطن  يمابل وح  ا .

ا ررتن ا لهيررة الحيررل  فرري ال ررؤاا    ررؤاا وبلوررر    ررؤاا غيررر وبلوررر   س تتررر   فرري تمييررا أ رررنة  -
 تمضيحية .

 وثلا و  م ير الطل ة 
 فل  أ علر اللفط  كي  يوكن تف ير هذه البلهر ؟ * ؤاا   وه  العللا ومية ون ارت

  كنوررة  اررر     وررن  ماحرر  ** أم       وحليرر     رريل   الررم ير . أصرربحآل بررلهر  ارتفررل  أ ررعلر  وررلذا  
القضليل ا  ل ية التي تو ا الرأ  العلا  أ  رأ  ملا   ها ل يكا أر لول   يقة أم وع سآل وح     لحيا 

 .هذا اسرتفل  في  مرية 
 وثلا منر  

ح ي  و  م ير اس تصل  من وعرض  ووق ال ملي بولل بة  ر  ومم  افتتلحا   ون النطري أن 
تميا أ رنة وثا   كا م   ال ما الووتركة   أا ولذا يضون يللحلل  اليللح ال مر     فري حرين أن هرذه 

ض لنحصما منك وعنمولآل ا  رنة    تكمن ولل بة لمكلن الصحفي يير  لقلء أم وقلبنة و  و ير الوعر 
 م ا  نبر من الوعرض  بيلول يي  أن تميا لنم ير أ رنة حما ا هوية اس تصل ية لنوعرض   متيثيره 

 منك التيلر  النلريية  محيا الوبل سآل مالعال لآل التيلرية .
 :لقاء مد  اتب

ا  لورلذا لري  رمايتري   *ها يوكلكا  ون ألرتا   لورلذا غيرر ووكرن  امطلءلرل   ورن لحرن  فكرر  مرن راميرتك
 الي ي   .

** إن ون يقرأ رمايتي الي ير   يالحرب غيرل  العلصرر الل رلري اجييرلبي مالفعرلا  ورل الوقصرم  بللفعرلا* 
مأس يكفي إييلبي   فري ا حر ا  مالتطرمراآل  أ  أحر ا  مأ  تطرمراآل   هرا يعكر  هرذا وم فري ورن  مر 

 الورأ  في الويتو  بوكا ملا ؟ أم
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يترري الي يرر   أيضررل  لوررلذا أيضررلش    اللهليررة الوي ررلمية لألبطررلا اجييررلبيين  إييررلبيين تيررله ** تصررمر رما
 الورأ  أا العوا أا ولذا  .. ها يتا ذلي لضرمراآل  راوية   أا ألا يعك  رؤيتي الما عية لنحيل  ؟ 

 صياغة السؤال:

 بي صك   ر ون اسييل  
 بي صك   ر ون المضمح 
س لقملهرل إس فري أما  رؤاا مس تككرر إس ورر  ماحر   فري الوررري م س تكتر  لهلريرلش *      يل   الم ير   

فررري الوطبرررم   هطنرررآل هرررذا العرررلا كويرررة كبيرررر    ورررلذا يعلررري كنورررة كبيرررر    ورررن ا وطرررلر   أ آل الرررك  يرررل   
تكرمن أحماض الويله اليمفية  أين   مالك وما ا حبم  يي    سب  ورن أن تكرمن ال  رة فري الوعنمورة  مأن 

  ب  تكرار الصحفي لكنورة   يل   الم يروؤك    مالك  يل   التل  الطل ة الكهربلرية   كي  ترمن ا ومر 
  يل   الم ير طما ال ؤاا  فل ي ألا  للهل في الب اية .؟ .

 بي صك   ر ون التح ي   
برمح الفريرق    ضرليل أن اسلضبلط مالت ري  الو تور مالنع   سويوثلا *  س حقيقة وؤك   إس الومآل  

 إطلرل  س وكرلن  مسوي أيضل ألري ا رتطعآل أن تثبرآل ير ارتي فري الونعر هلوة في ليلح أ  ريلضي   
لررا    مألررآل تقرريا مال ررلآل صرر ا ة محرر  ورر  الالمبررين مالورر ربين ماليوهررمر  ثررال  وقرر ولآل ل ررؤاا ماحرر  

   ار   س  يوة لهل أ رار ليلحي ؟  هيكثير .  ول
أك آل ي ارتي في يوي  الوبلريرلآل التري نضرتهل  ور ي  س بر  ورن إ رلل ه   هرا يوكرن ** بر آل ب رمة م 

 ثرال  صرفلآل كثيرر تورعر الوتنقري   الوتماصرام  لولضبطماالي   أن تح ثلل  ون لحن  من أثر الت ري  
 بتونق الصحفي  في الو تمى الذ  تمصنآل اليا ؟ .

 رق  صيلغة ال ؤاا بطريقة تفرض تق يا وعنمولآل متمضي  حقل
   ار    رماية ي ي   نالا العلا القل ا ؟ أية* ها  تقما بلور 

   ار    العلا القل ا في ويلا الرماية . في** ولذا تيوا أن تحقق 
صررريلغة ال رررؤاا بطريقرررة يتيلررر  فيهرررل الصرررحفي ذكرررر أم تيكيررر  وم ررر  ونصررري ونتنررر  أم وتلرررل ض وررر  

 وم   الونصية التي يير  النقلء أم الوقلبنة وعهل .
* أمتق  ألي ونطرة في ومافقتي منك القيلا بر مر البطملرة فري فينوري ا نيرر  يوكرن أن تقرما أللري ل رآل 

  موتلل ضررل ورر  أ ماري  لقرر  كررلن فينوررل هلبطررلونطرررة  هلررل يتميرر  اج ررلل  حتررك س يكررمن فرررض رأ     
لقررما  لوررلذا مافقررآل  تركيبررة الطرررح لنت ررلؤا س تلطبررق موق لوررة ال ررؤاا  يوكررن ا فكيرر  حصررا ذلرريال ررلبقة 

   ار    ال مر ؟ هذامنك أ اء ال مر؟ لولذا مافقآل منك توثيا 
 فعررا أيررم    أ اء  القيررلا** كترر  اللل رر  ... فرري صررحيفة .. ألررا س ي ررتطي  أن يفهررا لوررلذا مافقررآل منررك 

 أم ر ي منك هذا الرأ  ؟ هم الفعا الذ  يصي  اله   .. ب مر البطملة في هذا الفينا الهلبط .. ول 
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 كررذا الررذ  هرلبط  ** تترر   فرري بعرض ا م ررلط الفليررة ت رلؤسآل حررما  ررب   يلوري برر مر البطملرة فرري فررينا
ورل هرم يمابري منرك هرذه الت رلؤسآل  صري ة غيرر مص  بللهلبط   يتلل ض و  أفالوي مأ ماري ال رلبقة   

 ؟ وحببة 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى المحاورين BBC س در 
ضل  بع  التقرير للر  ال فير اس راريني  لكي يطرح ميهة الوذي  البريطللي الوهير يمن  لم ا ت

لبر حكموتا تيله ول مر  فيا ون وللبر ورمبة  م   حلما ال بنمول ي اس راريني يله ا ان يبرر 
هذه اليرارا بللتركي  منك حكموة حول  مح   ل متحوينهول الو ؤملية مول يير   فللبر  لا الوذي  

 البريطللي وت لرال 
 تعتبر هذه الوولر لآل ون  با  ملة وتحضر  إرهلبل   ها -
فرامغ ال بنمول ي اس راريني  م لا  ان  ماآل بال ه تتحني بلمنك  ريلآل ضبط اللف  مس  -

 تعرض الو ليين لننطر  

ر  منيا الوذي  لف ا بللقما  مول مال ة ضبط اللف  ماليل   الونطم  بل   وحطة  -
 من ون  ولهل كهربلء محرولن ونيمن ملص  الوني

 لا ال بنمول ي  إن ل   وحطة الكهربلء يلء ب ب  ول  النلطفين ون تهري  اليل    -
 اس راريني الونطم  الي النلر   

ر  منيا بللقما  إن ميم  الكهربلء يول  التهري  الذ  تنوله  سن ون يري  تهري  اليل    -
 يحتل  الي البالا ال او  سليل  وهوتا.

ع  ان اب   ال بنمول ي ال مليا ون إحرا  ا  رنم مالوذي   لم اوتعلضا مغضبا الحمار القط   ب
 الو ي ين ون ال بنمول ي اس راريني مر م ه غير الولطقية ميرارا حكموتا ض  الفن طيليين الع ا.

لم ان هللي الكثير ون الوذيعين العر  الذين يتحنمن بل اهة مضوير الوذي  البريطللي يمن  لم  
ان تتحني الوذيعلآل مالوذيعمن العر  بيرأتا مل ول ي تضيفمن الو ؤملين اس رارينيين مني  لتولي
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وحطلتها  ب ا ا  اا بعضها ام بعضهن مني ت لينها مالتعلوا وعها برفق مكيلها ضحليل ملي ما 
 يال ين.

آل  ملكن هؤسء ي ري اليوي  ان بعض هؤسء س يتر   في احرا  الو ؤملين اس رارينيين اثللء الوقلبال
  نة با  نة القنة  اول ال للبية فها ون يولمة الرفق بللو ؤملين اس رارينيين لأل  .

 

 

 

 

 

 مصطلحات إعلامية

 معلومات من المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأميركية
 

 اجمالا ول يوكن فعنا مول س يوكن في التعلوا و  م لرا • 

 مل ول يق  نطي أم أنبلر  يرة • 

 الترتيبلآل التلبيوية • 

 اجمالا م لرا • 

  لروة التصمير • 

 بصمر  ر وية لال تبل  مبصمر  غير ر وية ل ير اللور التح   • 

    ا ونل  مالم لرا اجمالويةبي ولء  ي اما • 

  الت طية الصحفية اليولمية• 

 وم   الح    •

 اجمالوي الكتل  • 

 الن ة ماجمالا • 

 

 
 اإلعالم ما يمكن فعله وما ال يمكن في التعامل مع وسائل   •  

 ما يمكن فعله

 . ارول - ا الحقيقة 

 . وعتي منك ذليكن صل  ل م  يقل. تعتو  وص ا يتي م 
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بي ر  ول  إذا لا تكن تعر  اليما  من ال ؤاا. مامرض الحصما منك اليما   مافعا ذلي امتر 
 .يوكن

 .تمضي  التومت  ا بتصحي  ا نطلء منك الفمر. أمض  ألي لا تق ا يمابل كلفيل مألي  تعوا منك

 .. تح   بن ة ماضحةاسصطالحيةتيل  ا تن اا الن ة 

  .قملا ر وي ملنلورأن كا ول ت افترض

 .كن صريحل و  م لرا اجمالا   ر اجوكلن

  .ما موا بل  لة ا بللصحفيين إذا اتض  أن النبر غير صحي . أمض  بنط  النطي الذ  م  اتص

ألي تا ألآل مالو ؤما  احتفب بقلروة لإلليل اآل.  ا بتح يثهل بل تورار. تح   ا ومر ب رمة م   تل ك ول
 .ةمم ارتي أم الحكمو

كن  أح  و لم يي بللر    ا  ارول بللر  منك الوكللولآل التنيفملية التي تكمن    مصنآل أثللء غيلبي  أم
 .منيهل  با أن يحين الومم  اللهلري لنصحفيين

إضلفيل  كللبقلء في  حلما الحصما منك الوعنمولآل التي يري هل الصحفيمن حتك لم أن ذلي تطن  يه ا
 .ت نيا الول   بللي  العوا حتك  لمة وتينر  أم

  .حلفب منك رمح ال ملبة

تقريبل في طبيعة  يقما  يفي  بيكميذ الوتح   الر وي ال لبق بل ا للر  الرري   إن اجحبلط وميم 
 ".بللفعا المبيفة. مول لا تكن ل يي رمح  ملبة ف م  يكمن موني كريبل

 ما ال يمكن فعله

 .أب ا -س تكذ  

 .أب ا -س تقا  س تعنيق  

ذا كلآل ونطرل ف م  ت ور  س ترتيا  مس تتكهن  مس تنوان. فللصحفيمن اليي من يتحرمن الحقلرق. ما 
 .وص ا يتي

 .س تحلما أن تقما لنصحفي  لع ا اللور  بع  أن تكمن    أ ليآل بتعنيق

 .س تكن غير وتيلم 

م آل سحق ب م ا  بيلن  قما فيس تصل  أنبلرا ول لا تكن ل يي وعنمولآل لتحقيق ذلي. س تق ا بيللل ثا ت
الوؤتور الصحفي يوكلي توضية م تي  صحفي أم لور  الحقلرق ملا. إذا كللآل الول   وتمفر  ل يي  با

  .بع  اج سء بللبيلن لتمضيحا لنصحلفة

 
 عندما يحدث بخطأ أو أبخاار سيئة

 :ا خطاءالتعامل مد 
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تصر  ب رمة.  وعنمولآل نلطرة أم وضننة إذا تا لقا كالوي بطريقة و نمطة في نبر أم إذا   وآل 
ا أ  ته ي اآل.   ا حقلرق متم   أن يكمن كا ويء اتصا تقملا من تصحي  النطي  بللصحفي. س تميا

ذا لا تفن  في التمصا إلك ويء و  الصحفي    .برري  تحرير م ينتا اجمالوية اتصاوق ول لنلور. ما 

البعض يعتق من  ون الو ؤملين يفعنمن ذلي. إس أن يوكلي طن  لور تراي  أم تصحي  لننطي  مكثيرمن
الومضم . إس أن اجلترلآل يعنآل  أم الوضنا في ا نبلر ب ب  إمل   إثلر  النلطكأن ذلي يبقي النبر 

ملهذا ال ب   يفضا مل   إتبل  طريق طن   .المصما إلك الوعنمولآل النلطرة أورا س لهلية لا
النطي مف احتا. ملكن  مكح  أ لك  يتعين منيي أن تتصا  قيقة منكالتصحي . مول تفعنا يتم   في الح

 .النلطرة أم الوضننة أم الكالا الولقما بطريقة و نمطة بللصحفي لتصحي  الوعنمولآل

 التعلوا و  ا لبلء ال يرة

 .س تكذ 

 .س تت تر منك الومضم . إذا كذبآل أم  وآل بللت تر ف م  تفق  وص ا يتي

 .التنيفملية لنصحفيين استصلسآلس تتيل  

 .بللووكنة امتر 

  . ا بتمضي  ول يتا تصحيحا

 الترتياات التنظيمية

في حين أن كا م ير  كي  تتعلوا الم اراآل الحكموية ا ويركية و  المبلر  الونتنفة لنوكلت  الصحفية؟
أم لولذ  ونتنفة ت تعرض أربعة ترتيبلآل  يوكلا أن يلبا وكتبا مفقل لورمط مونا  ف ن الفقراآل التللية

 .لكيفية موا هذه الوكلت 

مالوؤمن العلوة يهم  الوؤمن العلوة  يرأ  مكيا م ار  النلريية لن بنمول ية العلوة :م ار  النلريية
الوكت  و لم  م ير النلريية لنوؤمن العلوة الذ   في الم ار . ميتب  هذا استصلسآلمم لرا اجمالا 

 :بلجورا  منك نو ة وكلت . مهذه الوكلت  هي ايتح   بل ا م ير النلريية ميقم 

ما  رنة ما يمبة التي  الوكت  الصحفي الذ  يقما يمويل ب م ا  الول   الننفية مالتمييا اجمالوي
  .اليموي ي تن وهل و لم  م ير النلريية في اجم ا  لوؤتوره الصحفي

المسيلآل الوتح   و   اج نيوية  اناوكت  استصلا بم لرا اجمالا الذ  يح   ومامي  الوقلبالآل 
  .النلريية الوؤ  لآل التنف يملية ماجذامية مالصحفية لنو ؤملين في م ار 

في  ماسيتولملآلالنطلبية  مبر الحكموي الذ  يقما بتلبيا الفعلليلآل ماسرتبلطالعلا  اسرتبلطوكت  
بين الم ار   اسرتبلطميقما بوهوة النلريية   ونتن  ألحلء المسيلآل الوتح   لنو ؤملين في م ار 

 .مالو ؤملين في الحكمولآل الوحنية  ميلبا الوؤتوراآل الصحفية في الم ار  لنويومملآل ال ارر 
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لنم ار  مايتولملآل  وكت  الوعنمولآل اجلكترملية مالن ولآل اجذامية الذ  يقما ب  ار  وم   اجلترلآل
  .الوتبل ا من طريق القور الصللمي التنف يملي لااستصالفي يم الر وي. كول يقما ب لتل  براوج 

منلر  الم ار    اج تراتييي الذ  يقما بللتل يق بين الوكلت  ا نرى   انا استصلسآلوكت  تنطيط 
  .وعيلة إ تراتيييةحما ر للة 

منك  يور  وكتبا ميعوا تحآل مكيا م ار  النلريية أيضل و لم  الم ير لنتعنيا مالوؤمن الثقلفية الذ 
ال ملي الذ  يقما ب يفل  وتح ثين إلك  التبل سآل الثقلفية متبل سآل الوماطلين مول ق لوكت  براوج اجمالا

ا ويركيين ميص ر وطبمملآل موما   إلكترملية س تن اوهل  النلر  ميص ر بيلللآل بن لن الو ؤملين
 .نلر  البال 

وؤمن ملوة في م ار  ال فل  ميقما  أمنك و ؤما يع  و لم  م ير ال فل  لنوؤمن العلوة :م ار  ال فل 
 :الوتح   الر وي م   أ  لا  كول يني ب مر الوتح   الر وي بل ا م ير ال فل . كول ي ير

الوكلت  في هذا الق ا    ا مال لآل م لرا اجمالا التي تر  منك أ رنة م لرا اجمالا. ميع  و ؤملم
 .بصمر  ولتبوة ي تتعلوا وعهل الم ار نبراء في ومضمملتها بللل بة لنقضليل الت

ون    ا لنتنطيط و ؤما من يهم  استصلسآل البعي   الو ى ح   الومضم  مح   كا ولطقة
 .وللطق العللا

بتعلمن م ار  ال فل  في    ا مال لآل الويتو  الذ  يقما بتقييا متل يق مالومافقة منك الطنبلآل النلصة
 .ا ح ا  العلوة ملولطلآل الويتو 

  .الو نحة   ا وعنمولآل القيل    مهم ن وة وعنمولآل  اننية لنقماآل الو نحة  فرا  القماآل

الوتح   الر وي  ملكا   ا ون أ  لا م ار  ال فل  مالقماآل الو نحة بليلن تلبيوي وولبا  بحي  يكمن
ا ركلن الووتركة  العلوة لرري  هيرة  في القوة ميق  تلبيا فرمي تحتا. فوثال  هللي و ير ل ارر  الوؤمن

منك العال لآل و  م لرا اجمالا مالتنطيط مالعال لآل  مهم كبير الو تولرين الع كريين لنرري   يور 
القيل ية. مفي حين أن و ير الوؤمن العلوة هم الو ؤما الذ  يعوا  و  الويتو  مأ  لا الوعنمولآل

الوتح ثين يحصنمن منك تمييهلتها أيضل  لأل  لا الونتنفة تحآل ررل تا  ف ن هؤسء الوتح ثمن الر ويمن
 .وكت  الوؤمن العلوة التلب  لم ير ال فل  ون

في م ار  الوللية ا ويركية.  لالتصلسآل يع  و لم  م ير الوللية لنوؤمن العلوة أمنك و ؤما :م ار  الوللية
البعي    استصلسآل ييةإ تراتيمي ير الوكت  ميقما ب م ا   ميقما ب مر ال كرتير الصحفي لم ير الوللية 

و لم  م ير الوللية منك وكت  لنتعنيا العلا ي ير الحوالآل الراوية إلك إطال   الو ى لنم ار . كول يور 
 .منك ا ح ا  الي ي   الوع 

الم ير ميق ا  ميعوا للر  و لم  م ير الوللية لنوؤمن العلوة تحآل و لم  الم ير ميتح   بل ا للر 
الوؤمن العلوة الذ  يقما ب  ار   . مالو ؤما الثلل  في هذا الوكت  هم و ير وكت العمن لو لم  الم ير
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الذين يقمومن ب م ا  القصلصلآل الصحفية. كول  النبراء في الويلا الصحفي موصمر  الم ار  مالومبفين
ين الوللية. ميور  الو ير منك أربعة و ؤملين صحفيين وتفرغ يقما الو ير بو لم   للر  و لم  م ير

ونتنفة تحآل  نطة الم ار  مهي  الوكلت  ال ملية  موكلت  التلفيذ  موكلت   يويعل لويلسآل  يل ية
  .  مالوكلت  الوللية الوحنيةاس تصل يةمال يل ة  الضرار 

بلجورا  منك العال لآل و  م لرا اجمالا  في م ار  التعنيا ا ويركية لالتصلسآليقما و ير  :م ار  التعنيا
 إ تراتيييةماس تف لراآل العلوة. مالو ير هم ماض   مملآل ماستصلسآل ال اننية مالنلرييةمالوطب

 استصلسآلو  الصحلفة إس في ولل بلآل لل ر . ميق  تحآل و ير  لألو  البعي  مس يتح   استصلسآل
مفقل  م ير التعنيا ميقما ب  ار  الوكت  الصحفي. ميعوا الوكت  الصحفي  كرتير صحفي يتح   بل ا

 اسبت اري التنصصلآل  بحي  يتعلوا أح  نبراء م لرا اجمالا و  الصحلفة فيول يتعنق بللتعنيا للبلا
النل   مهكذا. مهللي أيضل  مالثللم   ميتعلوا منر و  التعنيا الوهلي متعنيا الكبلر  ممنر و  التعنيا

 .تصلسآلاسللر  و ير  مح   لكتلبة النط  موكت  لنوؤمن العلوة تحآل إ ار 

 وسائل اإلعالم

إلك إيراء  و  أن صحفيين كثيرين يقمومن بت طية صحفية كا يما أم حتك كا  لمة  ف لها بحلية
لك إيراء وقلبالآل مكتلبة تني التقلرير. كول ألها يرغبمن في  أبحل  فيول يتعنق بتقلريرها الصحفية ما 

 استفلقلكي يت لك لها  -مين منك ا  ا أ بم   با الومم  بي بم  أم -وعرفة ا ح ا  الصحفية وق ول 
 .متح ي  ومم  لنوصمر  مالقيلا بيبحل  إضلفية منك فكر  تقرير إنبلر  و  وحرريها 

الح   بوعنمولآل  ممل  بهمر أنبلر ملينة  كنال   يل ي أم أ وة وفليرة  فق  يقما الصحفي بت طية
لذلي  كنول كللآل الوعنمولآل  ال . متبعلننفية وح م    وول ي ي  ون صعمبة إم ا  تقرير يي  اجطا 
لكا  ماسحتيليلآلأيضل وعرفة الم آل الال ا  ما بحل  وتمفر  بق ر أكبر كنول كلن ذلي أفضا. مون الوها

  .بيلهل م ينة إمالوية  إذ أن هللي انتالفلآل كبير 

لك ا ونل  إلك اليوهمر م  تمفر الصح  ت طية وتعوقة لألنبلر مهي م ينة يي   لنمصما :الصح  ا 
م   ويلسآل تنص  يكتبمن ملهل  وول  القراراآل. ملنورا نين الصحفيين اتنلذالذين يحتنمن وما   

 .مال يل ة كلس تصل ييعنها نبراء في  ضليل وعيلة 

ر ما  حقلرق  أر لا  حكليلآل  -ميرغ  يوي  الصحفيين في الحصما منك تمثيق وكتم  وفصا 
اجنبلرية. متحتل  هذه الول    ل ما تقلريرها -لصحفية مالعرمض اجنبلرية تنطيطية  مأوثنة  كللبيلللآل ا

الصحفيين ول   وكتمبة كللوقتب لآل مبيلللآل  إلك ت ميا بل  لة  و  تح ي  الوصل ر. مي ي  إمطلء
  .الوعنموة ب  ة في تقلريرها الحقلرق ون فرصة ا تن اا الوقتب لآل أم

يكتبمن. مها يعونمن  وحرر يح   وهلوها الصحفية ميقما بتحرير ول مالورا نمن الصحفيمن و ؤملمن أولا
ال لملآل الو لرية الوبكر . أول  مفقل لومام  لهلرية ضيقة. مالومامي  اللهلرية لنصح  الصبلحية هي
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فتر  ول  با البهر مول بع  البهر وبلور .  الصح  التي تص ر بع  البهر ف ن ومامي هل اللهلرية هي
ذا كلن ومم الحل ية مور  صبلحل  منك  بيا الوثلا  مالومم  اللهلري    الوؤتور الصحفي هم ال لمةما 

بع  البهر  ف ن الم آل الذ  يفصا بيلهول ون ويلا أن يعطي ورا ني  لنصحيفة هم ال لمة النلو ة
  ةكلفيل لتق يا وما ها البصرية  مأن يعطي الوحررين م تل كلفيل لتحرير الصي الصح  الصبلحية م تل

 .وعيلة اللهلرية. مهكذا الحلا بللل بة لنصح  ا  بممية التي لهل ومامي  لهلرية في أيلا

مالوقلسآل اجفتتلحية  متلور الصح  ا نبلر بيوي  ألمامهل  ا نبلر اليل   مالوقلسآل مال ير مالتحنيالآل
ا م لرا اجمالا ا نرى الوحرر. متوتو مالتعنيقلآل  تلور مل   في صفحلآل اجفتتلحيلآل  مالر لرا إلك

 .تتضون مل   أم   طلرفة لهذه ا لما  منك هذه ا لما  ون ا نبلر   ملكن الصح 

 :وعلى نحو مماثل، هناك أنواع مبختلفة من الصح ، كما يلي

 .صح   موية ذاآل اهتولولآل ما عة متركي   موي ماض 

 .صح  إ نيوية ترك  منك اجهتولولآل اج نيوية

 .ممية ذاآل تركي  وحني  م صح  وحنية مأ ب

وينة  صح  وهلية ذاآل يولهير وتنصصة  كصحيفة وتنصصة بللطل ة لو راء وركلآل البترما أم
متوتوا منك صح  مويالآل   " وهلآل ا طفلا الص لر. متعر  هذه الوطبمملآل بللويلا الولل  

  .مي  مالهمايلآلملولطلآل التر  موما   إلكترملية لكا لم  ون ألما  الوهن مالتنص  المبيفي

وكا وينة أم يري  . متكمن مل    تع  اللوراآل ال مرية وطبمملآل وهلية    تكمن في :اللوراآل ال مرية
 .وميهة ليولهير وتنصصة ي ا

 ماء لنلور الوبلور أم س تبل   م لراالتص ر مكلسآل ا لبلء أنبلرا ت تن وهل يوي    مكلسآل ا لبلء
صحيفة  وثال  وقلس إنبلريل ذا اهتولا وحني بع  أن يرى نبرا يل ا  وحرر أفكلر تقلرير إنبلرية. ميطن 

 .مون أوهر مكلسآل ا لبلء ا  موييت بر  مرميتر ممكللة ا لبلء الفرل ية .ون مكللة لأللبلء

التركي  اجنبلر  العلا  إن الويالآل  ويلهل وين الصح   تترامح بين الويالآل ذاآل :الويالآل
اج تصل  أم الوؤمن النلريية. ميتوت   نصصة ي ا التي ت طي  منك  بيا الوثلا مالوطبمملآل الوت

تقلريرها بصمر  أموق ون ورا ني الصح . ملنويالآل  كتال  الويالآل مل   بو ي  ون الم آل لتطمير
لنومضمملآل التي  يقمومن بت طيتهل نالا العلا  مهي وفي   لنوكلت   مل   رم للولآل لنوحررين تنطط

 العال لآل العلوة ا نرى في تطمير أفكلر لألنبلر الصحفية حما ومضمملآل نلصة ية موكلت الحكمو

 .لنوينة

براوج  موية أم وحنية أم إ نيوية  --البراوج  تق ا اجذامة مالتنف يمن طلرفة ولممة ون :اجذامة مالتنف يمن
ية مبراوج وقلبالآل. ميحصا إل للي مبراوج أحل ي  مبراوج مثلرق مأنبلر وبلور  مبراوج ذاآل اهتولا

 مالتنف يمن موحررم الوهلا الصحفية منك أفكلرها اجنبلرية مل   ون الصح  ممكلسآل ورا نم اجذامة
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الص ير    ا لبلء. منالفل لورا ني الصح  يكمن ورا نم اجذامة مالتنف يمن  منلصة في الوحطلآل
لوهلوها. مس ي تطي   الطلرفة الولممة مومويين أكثر ون كملها وتنصصين في ومضمملآل وعيلة ب ب 
ورا نم الصح   ميتا تقني  القضليل  ورا نم التنف يمن مل   أن ي طما  ضية بلف  العوق الذ  يقما با

م ينة بصرية  ميفضا الورا نمن موحررم الوهلا  الوعق   إلك وقلط  إنبلرية  صير . إن التنف يمن
  .الصمر. كول أن الومامي  اللهلرية  نبلر التنف يمن ضيقة ي ا الصحفية القص  اجنبلرية التي تق ا و 

مكول هم الحلا بللل بة لإلذامة  .أنبلر اجلترلآل هي أح   م ينة إمالوية :ا نبلر منك اجلترلآل
من طريق براوج  -اجلترلآل تلتور ب رمة  متتي   مالتنف يمن ف ن ا نبلر التي تبهر منك وما   وبكلآل

القلبنية جيراء حمار في اتيلهين. مهللي ألما  وتع     نبلر  - امية  منك  بيا الوثلاا حل ي  اجذ
ون الصح  مالويالآل إلك غر  ال ر وة  إضلفة إلك الر لرا اجلكترملية  اجتصلا اجلكترملي 

  .و ته فة الوميهة ليولهير

الصحفي أن يكمن مل س.  ن منك الو ؤمامبلللبر لنومامي  اللهلرية الوتلممة لم لرا اجمالا الونتنفة  ف 
اجمتبلر مس يحلبي  ارول الومم  اللهلري  أ  ألا يتعين منيا أن يينذ الومامي  اللهلرية الونتنفة بعين

حين يقما بتح ي  ومامي  ا ح ا  كللوؤتوراآل الصحفية. كول  لم ينة إمالوية وعيلة بللل بة لم ينة أنرى
بحي  يوكن لإلذاميين أن يقموما بت طية ا ح ا  ميكمن ل يها الم آل جلتل   يي  أن يتا تح ي  الومامي 

 .اجنبلرية وقلطعها

 قائمة التصوير

  :نذ ول يني في الح بلن مل  ا تن اا الصمر .الصمر  ويلهل وين الكنولآل  ترم   صة

 . رر ول الذ  تري  لنصمر  أن تحققا

 . ا بر ا ول تتطن  لتحقيقا لإل ترول  بللر ا

  .التقلط الصمر إلتقط صمر بمسرمي  لكا صمر  أم ألبر ون نالا وعين الولبر في الكلويرا  با

 اللور التح   بصمر  ر وية لال تبل  ماللور مغير ر وية ل ير

ألي تري  لنوعنمولآل  التح   بصمر  ر وية لنلور هم الم ينة الوفضنة لنتح   إلك م لرا اجمالا. مبول
 فنولذا س يكمن إ وي ورتبطل بهل؟ أم فكرتي أم ر للتي المصما إلك اليوهمر  الوتعنقة ببرللويي

العوا هي اجفتراض  متقما الوتح ثة الر وية ال لبقة بل ا البيآل ا بيض       ولير   إن أ نا طرق
تعر  الصحفيين الذين  بين كا ول تقملا لصحفي  يبهر في الصحيفة  نلصة في الب اية  با أن

 ".ها م با أن تثق بيلها  يقبنمن ورمط استفلقتتعلوا وع

متقما ولير    .مفيول ألآل تقما بتطمير مال تي و  أح  الصحفيين  تعر  و  ون يوكلي التح   بحرية
ا كثر تعقي ا  من الويل فة بين   مل رذ يوكلي ا تن اا الوعنمولآل  الننفية  كم ينة لتمضي  الومضمملآل
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في ال يوقراطيلآل الللورة  حي  القمام  لي آل  ل.  متضي   لرنة   ملكنت تن ا تصريحلتي نلر   يل ه
 ".الح ي  بصمر  غير ر وية ل ير اللور ماضحة  ون الووكن أن تتعرض لألذى مل 

يني ول تعليا هذه  مس ب  ون تح ي  القمام  التي تتح   بوميبهل  با أن تتح    ملي  بع  ذلي. مفيول
 :الورمط

لصحفي مأن  . مل ول تتح   بصمر  ر وية لنلور يوكن أن ي تن ا أ  ويء تقملابصمر  ر وية لنلور
 .يل   إليي ذلي بلج ا

أن يلور ول  ح ي  ننفية. مل ول تقما لصحفي إلي تتح   منك أ ل  تق يا وعنمولآل ننفية  يوكن لا
ذلي بع م تصريحلتي ب س ون  تقملا ملكن س يوكلا أن يع م ذلي إليي بلج ا أم بللنق . ميقما الصحفي

 ".نبير  أم  و ؤما حكموي" لتعري  وتفق منيا وق ول   كوص ر ما   اجطاال   أم

 رية فق  ي تن ا  ح ي  ننفية  رية. مل ول تح    با إيراء وقلبنة ألي تتح   فقط منك أ ل  ننفية
تن اا ملكن لي   لبا لإل  صحفي الوعنمولآل ملكن  من أن يع مهل  ح . مأ  ويء يقلا في الوقلبنة

 .ضون ا تبل  وبلور أم م م ليهة ول

الصحفي  ح ي  غير ر وي ل ير اللور. مل ول تتح   بصمر  غير ر وية ل ير اللور تقما بت مي 
ميتعين منك الصحفي أن  .بوعنمولآل جطالما فقط  مس يوكن ا تن اا ذلي أم لوره أم إماللا بي  طريقة

  .ر وي لذلي أوال في الحصما منك تيكي  س يلقا تني الوعنمولآل لوص ر منر

اللور لتمفير  يلق  يقما الوتح ثمن الر ويمن أحيللل بل تن اا الين لآل اجمالوية غير الر وية ل ير
النصمصية  من اج سء  لقضية ول مل ول يب م أن صحفيل أنفق في فها النبر متحما  مالين

 .صمر  أفضا لنقصة اجنبلرية لننفية أن تق ابللوعنمولآل بصمر  ر وية لنلور. ميوكن لوعرفة ا

ذلي إلك تراي   ميقما وتح   ر وي حكموي في هذا الص    إن إل لء النبر    يكمن إليل ا  م   يؤ  
للورهل. متتحقق أح ن  الورا نين أم الوحررين من رمايلآل غير صحيحة    يكملمن منك ا تع ا 

لنتعبير من موني ميهم ي الوضلية.  كمن ل يي ويء تق واالليلحلآل في هذا الوي ان أحيللل حين س ي
 ".لورهل فق  ليحآل في إل لء  صة إنبلرية  تكمن و نمطة لم تا

  جداول اأسماء األشبخاص والوسائل اإلعالمية

استصلا بهل  ون ايا أن تر  ب رمة منك أ  نبر ي تي  ح مثا ما ته ا  م لرا اجمالا التي تري 
مالم لرا اجمالوية التي تري   تبر هل  منيي أن تحتفب بقلروة بي ولء ا ونل حين تكمن ل يي  صة ل

 .أن تبقي منك اتصلا وعهل

اهتولولتها متنصصلتها  ض   لروة بي ولء الورا نين  أ ولء الم لرا اجمالوية التي يعونمن لح لبهل 
لتها مأيه   البيبر  مالبري  الننيمية مفلك  الصحفية  مللميلها في الول ا مالعوا  أر لا تنفمللتها
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لنصحفيين ح   تنصصلتها ماهتولولتها الصحفية مبح    اجلكترملي. كذلي احتفب بقلروة أنرى
 .الوللطق التي يعونمن فيهل

 .تيك  ون بقلء هذه القمارا وح ثة  ارول

 .اجلكترملي بللفلك   التنفمن  أم البري  -إمر  كي  يري  كا ون هؤسء تنقي النبر 

 .اللهلرية ر  الومامي  اللهلرية للور النبر لكا ولها  مس تتصا بها نالا م آل الومامي إم

يما  أ بم   أم  إمر  ون في كا م ينة إمالوية هم الذ  يقرر ا نبلر التي تلب ي ت طيتهل مفي أ 
ا منك صحفي أن يحصا نالل وهر يتا اتنلذ ت طية ا نبلر. إمر  وق ار الم آل الوق ا الذ  يري  كا

  .النبر  با التوكن ون ت طيتا

 (التغطية الصحفية الجماعية )الاول

الصحفي لي  كبيرا  مل ول يكمن وم   الح   أم الوؤتور (pool) ت تن ا الت طية الصحفية الويوعية
اجنبلرية. فوثال  كثيرا ول ت تن ا هذه  بول فيا الكفلية ليت   ليوي  الصحفيين الوهتوين بت طية القصة

ا بيض حي  الو لحة في وكت  الرري  مفي بعض الوللطق  طريقة في المسيلآل الوتح   في البيآلال
  .ا نرى وح م  

اجمالا  ب ر لا فريق  متوتوا الت طية الصحفية الويوعية منك  يلا ووثنين لكا لم  ون ألما  م لرا
يقمومن بمض  الول   في وتللما الح   م  ووثا لها  لت طية ح   ول. ميقمومن بكتلبة تقرير أم ي ينمن

  .مالتنف يمن في اين ذاتا م با أن ير نما تني الول   إلك م لرنها  والرها في م ينة الصحلفة أم اجذامة

مورا ا إذامي  ميتيل   الويو  الصحفي  العل   ون ورا ا لمكللة ألبلء مورا ا صحيفة مورا ا وينة
يوتوا أحيللل منك كلويرا  وصمر لنصمر الفمتمغرافية. م  متنف يملي موصمر تنف يملي مفلي هل  ي م 

 . ريبة ماح   لتصمير الح   جر لا ذلي لنصحفيين في غرفة

ا كل يوية البحرية  م   يكمن  الويو   أص ر ون ذلي. فعل ول حضر الرري  بيا كنيلتمن يلل   في
يولمي. م و  ب نما كلويرا ماح   إلك  ا ويركية حتا حيا الكلي ة الص ير  مالبرمتمكما ا تن اا تقرير

ا نرى في الطلبق ال فني لنوبلك يوله من بثل حيل  الكلي ة الص ير . مبقي الصحفيمن مالكلويراآل
 .امتول ا منك الب  الحي لنح    م لوما ب م ا  تقلريرها

 موقع الحدث

الر للة إلك  ا جيصلابع  أن تقرر ولهية  ر للة  الح    يتعين منيي أن تح   أفضا وكلن ج لوت
وم   لذلي    يكمن وم عل  اليوهمر. فوثال  إذا كلن الح   يتعنق ب مالن نل  بللتعنيا ف ن أل  

 :يني بعين اجمتبلر تعنيويل كو ر ة. مبع  أن تقرر انتيلر و ر ة   ا بينذ ول

 ول هي أفضا غرفة ص  لنح  ؟

 ها يلب ي إوراي طال  كبلر أا ص لر؟
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 و  الر للة؟ البصرية التي أري  أن أ  وهل؟ مول هي أفضا ننفية تحقق ذلي متتلل  ول هي الصمر  

و ر من أم  ون يي  أن يكمن وميم ا كذلي هللي  لنو لم   في تطمير الر للة؟ فوثال  ها هللي
كضيم ؟  رر وتك يي   إ اريمن في الو ر ة أم ربول م ير التعنيا وون يي  ضوها إول كوتح ثين أم

  .إذا كلن وثا هذا ال مر وطنمبل مون يي  أن ي مك  مول هم ال مر الذ  يي  أن يقموما با   ممتها 

  الكتاب اإلعالمي

م ير أم الرري   مل ول يقما و ؤما كبير في المسيلآل الوتح   بللوولركة في ح    كحلكا مسية أم
هذا الكتل  ون  با ومبفي الون    مللر  الرري  بكا تيكي   فهم يتنقك كتلبل إمالويل وق ول. ميتا إم ا

 .و تمى الوولركة ... متفل   الوفليآآل الذ  يقما بتلبيا الح  . مالوقصم  ون الكتل  هم رف 

 :ويتناول الكتاب اإلعالمي عادة ما يلي

 .ال رض ون الح  

 .غير ر وية  والب  موا  ر وية -الوالب  

 .الحللة اليمية الوتم عة ليما الح  

 .حيا اليوهمر

 ها  تكمن الصحلفة وميم  ؟ ها يتم   ميم  كلويراآل؟

 .وم   الح  

 .إ ا ول ق الومبفين لنح   و  أر لا تنيفملا متنيفملا الننيم  مغير ذلي

يحتم  الكتل  اجمالوي  القضليل ال يل ية الرري ية ذاآل اجهتولا في الولطقة التي يقلا فيهل الح  . م  
 .منك ل   وقلسآل صحفية وؤي  

 ا بتمفير ال ير الذاتية  .أ ولء الوولركين مألقلبها مالت لبها مونن  لول  يفعنملا أم يقململا في الح  
 .وريلمفة إذا كلن ذلي ولل بل و  النفب الصحي  لأل ولء إذا كللآل غير

 .أيل   وفصنة أم ي ما  ولي لنح  

 .ة الوحتونةول هي ا  رنة الوحتوا طرحهل ون الصحلفة أم اليوهمر  و  ا يمب

  . لروة بللقضليل التي  يتا بحثهل متني التي يتعين تفل يهل

 .أ ولء أ  أونل  يتعين منك الو ؤما أن يق وها ون الولصة

مبيمار ون ون  وكا تمضيحي لولطقة الو رح  بول في ذلي الوكلن الذ   يين  ميق  فيا الو ؤما 
  .اللل 

 
 اللغة واإلعالم: 
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ن موتتبعررم ال را ررلآل ا ل ررلية  منررك أن التح يرر  الرر  يق لوفهررما الن ررة لررا يرر ا غيررر يتفررق الن ميررمن الوحرر ثم 
وح ما لهلريلش. إلول هللي ول يوبا اجيول  مل  ا ل ليين منك أن الن ة تلبريا وعرين ورن اجورلراآل  أحر  

 أه افا ا  ل ية تيوين استصلا مالتماصا. 

إ لورررة اتصرررلا برررين فرررر  ام يولمرررة  ل يرررا ور رررنة  اجمرررالا  اجمرررالا مونيرررة اتصرررلا. مهرررم  برررا كرررا وررريء
Message  يريررر  ايصرررللهل الرررك فرررر  ام يولمرررة منررررين. ملكررري يقرررما هرررذا استصرررلا سبررر  ورررن ترررمافر أربعرررة

 مللصر  ور ا  ونتقط   لل  اتصلا مور نة. 
ة امالويرة . اجلولء اجمالوي  س ضير ون ت وية الن ة الو تن وة فري اجمرالا  الورلءش امالويرلش  أم  كتلبر

ملرري  لاللوررلء اسمالورري ميررم  و ررتقا مررن الن ررة فرري وعللهررل الما رر . فهررم يرر ء وويرر  ولهررل. وويرر  فرري 
طريقررة الصرريلغة  مفرري التعلوررا ورر  اسوررلراآل مالروررم  مالور ررنة مالونتقطررة. يرر ء وويرر  لررا  مامرر ه ماصررملا 

 ممللصره م ولتا. 
فري حرين يعتبرهرل الربعض  إلتليرلش صرللميلش مننقرلش الصحلفة  يصع  استفلق منك تعري  ماحر  لنصرحلفة. ف

فكريلش في من ماح    بيلر البير   يعتبرهل منرمن  وهلة وكر ة لنصلل  العرلا  ملفضر  ا سمير  مالوررمر 
مم ا الكفلء  في الوؤمن العلوة. وهلة س تؤثر الح بية في وولر تهل  با تكمن مل لة مولصفة  صحل  

   أمن  . ايراء الوعلرضة   أ مل
اتيلهررلآل الصررح   يوكررن تق رريا اتيلهررلآل الصررح  الررك ثالثررة  الصررح  الونت وررة  مالصررح  الو ررتقنة  

 مالصح  الر وية. 
وبلوررر  مغيررر  –الصررحيفة الونت وررة  هرري الترري تلطررق بل ررا حرر   ام يولمررة ام  يررن ام وررذه   فترر مم 

 صة  مت اف  من افكلرهل.الك مقي   ام فكر   مت ا وما هل اسمالوية ب وتهل النل -وبلور 

الصحيفة الو تقنة  هي التي س تلتوي الك ح   ام يولمة  با ترى في لقا الحقيقة كول هي مون يوي  
وصل رهل ه فلش ا ل يلش  بلسضرلفة الرك اهر ا  ثللميرة تتعنرق بلوربل  رغبرلآل القرلر  ماس رتيلبة الرك رغبلترا 

 الوورممة مالترفيا ملا ام و ه بللثقلفة. 
فة الر رروية  هرري الترري توررر  منيهررل ال ملررة لتورررح  يل ررلتهل موما فهررل فرري وررتك الويررل ين ملتنرر ا الصررحي

 وصلل  ا ارتهل.
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