
             9191- 9102كمية االداب / قسم االعالم  العام الدراسي 
 أستاذ المادة : أ.د. جمال عسكر 

فرع  –فن التحقيق والحديث الصحفي     المرحمة / الثانية  –المادة : تحرير صحفي 
 الصحافة 
 9191-5-07/تاريخ   (00)المحاضرة

 

 الصحـفـية المؤتمرات

 ٌقوم فن هو الصحفً والحدٌث الصحفً، الحدٌث اشكال أحد هو الصحفً المؤتمر

 ٌستهدف قد حوار وهو. الشخصٌات من وشخصٌة الصحفً بٌن الحوار على

 تصوٌر أو معٌنة، نظر وجهة شرح أو جدٌدة، ومعلومات أخبار على الحصول

 .الشخصٌة هذه حٌاة فً مسلٌة أو طرٌقة أو غرٌبة جوانب

 األحادٌث على الغالب الشكل وهو.. واحد شخص مع ٌجري قد الصحفً والحدٌث

 الصحفً، االستفتاء فً األمر هو كما أشخاص عدة مع ٌجري وقد الصحفٌة،

 الصحفٌة األحادٌث فً الغالب األمر وهو واحد، محرر ٌجرٌه قد الصحفً والحدٌث

 .الصحفً المؤتمر فً الشأن هو كما محررٌن عدة ٌجرٌه وقد أٌضاً،

 أو الهٌئات من هٌئة قبل من إعداده ٌجري منظم، لقاء عن عبارة الصحفً والمؤتمر

 أو الدول، من أو الخاصة، أو العامة المؤسسات من مؤسسة أو األجهزة من جهاز

 األنباء ووكاالت واالذاعات الصحف مندوبً إلطالع أنفسهم األفراد قبل من

 .الهامة األحداث مجرٌات على والتلفزٌون

 إحدى به تدلً حدٌث عن عبارة بأنه الصحفً للمؤتمر آخر تعرٌف وٌوجد

 او معٌنة سٌاسة لشرح وذلك صحفً، من أكثر حضور فً الهامة الشخصٌات

 من حدث تمس بأخبار اإلدالء أو الدولً أو المحلً العام الرأي تهم قضٌة مناقشة

 .الهامة األحداث

 مثل ٌعقد حٌث. األول المقام فً العام الرأى منها الهدف ٌكون الصحفٌة المؤتمرات

 تكون حٌن الزعماء أو الرؤساء أو الوزراء أو المسؤولٌن كبار المؤتمرات هذه

 تصل لكً الصحفٌٌن من ممكن عدد أكبر أمام معٌنة سٌاسة لشرح عاجلة حالة هناك



 واإلذاعات الصحف تخاطبه الذي العام الرأي من كبٌرة نسبة إلى الموضوع حقائق

 .األنباء ووكاالت التلفزٌون ومحطات

 المسؤول قٌام صعوبة حالة فً تكون الصحفً المؤتمر عقد إلى الحاجة فإن كذلك

 أو الرؤساء أو الملوك زٌارات أثناء كثٌراً  ٌحدث وهذا حدة، على صحفً كل بمقابلة

 فترة تمكنهم ال حٌث األجنبٌة البالد لبعض السٌاسٌة الشخصٌات كبار أو الزعماء

 والمراسلٌن الصحفٌٌن كل مقابلة من واألعباء المشاغل كثرة أو القصٌرة الزٌارة

 أو إذاعتهم أو لصحفهم خاصة صحفٌة احادٌث إلجراء مواعٌد تحدٌد ٌطلبون الذٌن

 .البدٌل الوحٌد الحل هو الصحفً المؤتمر ٌكون عندئذ وكاالتهم،

 :التالٌة الحاالت فً مفٌداً  ٌكون الصحفً المؤتمر أن أي

 .صحفً بٌان فً تناولها وٌصعب إعالنها ٌراد هامة أنباء هناك تكون عندما.1

 .الصحفٌٌن تساؤالت على للرد الفرصة إتاحة الموضوع أهمٌة تقتضً حٌنما. 2

 إلٌها األسئلة لتوجٌه هامة بشخصٌة ٌلتقوا أن والمراسلون الصحفٌون أراد كلما. 3

 .معٌن وقت فً الكبرى أهمٌته له موضوع حول

 من والمراسلٌن الصحفٌٌن بٌن ٌجري حوار شكل الصحفً المؤتمر ٌأخذ ما وعادة

 ما وغالباً . آخر جانب من الصحفً للمؤتمر تدعو التً المسؤولة والشخصٌة حٌن

 وبٌن بٌنه مناقشة تعقبه ثم المسئول ٌلقٌه بٌان أو بكلمة الصحفً المؤتمر ٌبدأ

 .إلٌه ٌوجهونها التً األسئلة كل على ٌرد حٌث والمراسلٌن، الصحفٌٌن

 الصحفٌٌن أسئلة على للرد مستعداً  أو راغباً  المسئول الشخص هذا ٌكن لم وما

 األسئلة هذه على فاإلجابة الصحفً، المؤتمر هذا مثل عقد ٌنبغً فال والمراسلٌن

 .لها الكافً الوقت تخصٌص الضروري ومن الصحفً، المؤتمر من ٌتجزأ ال جزء

 :الصحفٌة المؤتمرات أنواع

 تعقد الذي الزمن حسب الصحفٌة المؤتمرات من رئٌسٌٌن نوعٌن بٌن نمٌز أن ٌمكن

 أشكال عدة على نوع كل ٌحتوي بحٌث المؤتمر، فً المشاركٌن عدد وحسب فٌه،

 :التالً النحو على وذلك

 :الصحفٌة للمؤتمرات الزمنً التقسٌم -1

 ٌدعو خطٌر أو هام حدث وقع كلما تعقد التً وهً: الطارئة الصحفٌة المؤتمرات -أ

 .كثٌرة لدٌنا واألمثلة عقدها إلى



 الرؤساء بعض تعقدها التً المؤتمرات وهً:الدورٌة الصحفٌة ؤتمراتمال -ب

 أو االعالم وزٌر عنه أناب حضورها من الرئٌس ٌتمكن لم وإذا دورٌة، بصفة

 .الغالب فً شهرٌاً  تعقد وهً الرسمً، المتحدث أو الداخلٌة أو الخارجٌة

 وترتبط عام كل تعقد التً وهً: المناسبات فً أو السنوٌة الصحفٌة لمؤتمرات -ت

 .غٌرها أو معٌنة رسالة لتوجٌه أو معٌنة بذكرى ذلك فً

 :فٌها المشاركٌن عدد حسب الصحفٌة المؤتمرات تقسٌم -2

 ذاته هو ٌجٌب ثم واحداً، شخصاً  فٌه ٌتحدث الذي وهو: الفردي الصحفً المؤتمر -أ

 .والمراسلٌن الصحفٌٌن اسئلة على

 رئٌس بها ٌقوم التً الزٌارة نهاٌة فً ٌعقد الذي وهو: الثنائً الصحفً المؤتمر -ب

 كما والمراسلٌن، الصحفٌٌن اسئلة على فٌه وٌجٌب معاً، الرئٌسان وٌحضره دولة

 .مرشحان أو وزٌران أو مسئوالن ٌعقده عندما آخر شكل فً ٌتم أن ٌمكن

 بٌن صغٌر قمة مؤتمر انعقاد اثر على ٌكون وقد: الثالثً الصحفً المؤتمر -ج

 بٌنهم، المباحثات من جوالت ختام فً المتنافسة، أو الصدٌقة الدول من ثالث رؤساء

 المسؤولٌن أو الوزراء أو المرشحٌن من ثالث بٌن ٌكون كأن آخر شكالً  ٌتخذ قد كما

 .ما عمالً  استكملوا الذٌن

 إلى وٌدعو واحد مسئول أو رئٌس ٌعقده وقد: المشترك الصحفً المؤتمر -د

 المؤتمر موضوع ٌرتبط الذٌن أو المسئولٌن أو المعنٌٌن الوزراء من عدداً  حضوره

 فً والمشاركة األسئلة على باإلجابة هم لٌقوموا وبأعمارهم وبوزاراتهم بهم

 أو رئٌسه منها حزب كل ٌمثل حزب من أكثر عقده فً ٌشترك قد كما. المناقشات

 أو منظمات أو لجهات ممثلٌن عقده فً ٌشترك قد كما باسمه، المتحدث أو نائبه

 .مؤتمر أعضاء

 :الصحفً المؤتمر مضمون

 :التالً النحو على أنواع ثالثة إلى محتواها حٌث من الصحفٌة المؤتمرات تنقسم

 من غٌره إلى ٌتجاوزه وال بدقة محدد موضوع حول ٌعقد الذي الصحفً المؤتمر -أ

 من بالغة بعناٌة ٌعد بٌان إلقاء – الغالب فً – ٌتم الحالة هذه وفً. الموضوعات

 ٌتوقعون التً األسئلة جمٌع على باإلجابة فٌه وٌوم والمستشارٌن، الخبراء جانب

 أبرز معرفة بعضهم أو أحدهم ٌحاول وقد. اإلعالم رجال جانب من طرحها

 .البٌان فً ذلك ٌراعً لكً – مسبق بشكل – األسئلة اتجاهات



 نفسه البٌان ٌكون بٌنما والمراسلٌن، الصحفٌٌن أسئلة على باإلجابة المسؤول ٌقوم ثم

 .الصحفً المؤتمر انتهاء عقد المندوبون لٌتسلمه وجاهزاً  معداً 

 واالستفسارات األسئلة باب فوراً  ٌفتح وإنما بٌان إعداد دون ٌعقد الذي المؤتمر - ب

 المؤتمرات أغلب فٌه تتم الذي الشكل وهو محدد موضوع حول كذلك تدور التً

 .الطارئة

 التً تلك من المؤتمرات هذه وأغلب. محدد موضوع حول ٌعقد ال الذي المؤتمر -ج

 وجود سبب تتناول حٌث إلٌهم، ومن والمسرح والسٌنما والثقافة األدب نجوم تعقدها

 من كله ذلك إلى وما الخاصة، وحٌاته الثقافً، أو األدبً أو الفنً ونشاطه الشخص،

 السابقٌن النوعٌن موضوعات عن تماماً  مختلفة موضوعات


