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 تطور خاص بالخبر
إن سرعة تناول الخبر وبثو ىي أىم ما ميز التطور الذي حدث مع مواقع اإلنترنت 

برة عن الخبر، فيديو مع الصحفية، وتظير ميزة ىامة أخرى وىي إمكانية وضع لقطات
طالع عمى الخبر في أي وقت، ويتميز النشر عمى المواقع اإللكترونية نظرًا إلمكانية اال

ضافة روابط ليا عالقة  بإمكانية تعديل الخبر وتصحيحو في حالة وجود أي أخطاء، وا 
 بالموضوع يمكن لمن يريد االطالع عمييا.

ز بحرية أكثر كثيرًا من تناولو في الصحف وال شك أن تناول الخبر عمى اإلنترنت يتمي
الموقع ى في حالة عمل )فمترة( أو حجب الورقية، فال يوجد أي رقيب يمنع أو يراجع، وحت
وسائل بديمة المواقع اإللكترونية، يتم عمل كما تقوم بذلك بعض الدول العربية لبعض 

خالل االيميل او وضعو  لتوصيل الخبر لقراء ىذه الدولة، بوسائل عديدة ومنيا ارسالو من
عمى المنتديات، او بثو من خالل المجموعات البريدية، وفي النياية يتم تداول الخبر رغمًا 

 عن أي رقابة.
 تطور خاص بالمصادر الصحفية

لم تعد المصادر الصحفية ىي فقط تصريحات الوزير أو وكيل الوزارة أو أظنو أحدث 
المصدر، ألنو ىو الذي يشارك في المظاىرة، أو  انقالبًا في عالم الصحافة، فالمواطن ىو

ألنو ىو صاحب الشكوى والمتضرر من مشكمة ما، بل قد يكون شاىد عيان عمى حدث 
 معين.



جاءت عمى لم تعد ىناك مصادر محددة لمصحفي يستقي منيا أخباره، فقد تكون رسالة 
وقد تكون تجربة  لممحرر يبدأ في البحث وراءىا واستخراج قصة خبرية رائعة منيا، االيميل

االستعانة بكتابة اخبار من بعض بناء تقرير خبري عمييا، وقد يتم شخصية لمواطن يتم 
 المدونات وذكر المدونة كمصدر.

 عمى االنترنتالتحرير 
في نوعية المادة استطاعت الصحافة اإللكترونية أن تحدث انقالبًا ليس فقط 

الصحفية، وفي سرعة تناقل الخبر، ولكن أيضًا في صياغة الخبر وشكمو وطريقة تحريره، 
 :وذلك من خالل

 .التركيز واالختصار، والمذين ىما السمة المميزة لمخبر عمى اإلنترنت .1
استخدام الجمل القصيرة في صياغة الخبر ضروري ألن قارئ اإلنترنت يريد االنتياء  .2

 .ل الطويمةالقراءة بسرعة وال وقت لديو لمجممن 
ليس معنى االختصار والتركيز أن الخبر ال يورد التفاصيل طريقة عرض التفاصيل:  .3

بل عمى العكس، فقد يعطي الخبر عمى اإلنترنت تفاصيل كثيرة جدًا، وليا عالقة 
م ىذا بأحداث سابقة أكثر مما يعطي الخبر المنشور في الصحيفة المطبوعة، ولكن يت

من يريد االستزادة  ويقرأىاعمى اإلنترنت من خالل الروابط أسفل الخبر والتي يفتحيا 
 بالمعمومات.

 واالبتعاد عن الصور الشخصية فقط.أىمية لوجود الصورة الموضوعية،   .4
مع وجود صور كثيرة يتم وضع صورة واحدة معبرة، ويتم وضع باقي الصور في رابط  .5

 ذ وقتًا طوياًل في التحميل،مستقل، خاصة أن الصور تأخ
بثًا حيًا إمكانية إضافة الصوت والفيديو مع الخبر لتضيف خدمة إذاعية، وأحيانًا   .6

 ، وىو ما تطور فيما بعد واوجد اذاعات االنترنت. لألحداث مثل الفضائيات
الذي يمكنو في بعض  ئالتميز بوجود رد فعل سريع وفوري منشور من خالل القار  .7

األحيان أن يكتب التعميق وينشر لحظيًا أسفل الخبر أو المقال، مما يعطى ميزة ىائمة 
 لنشر الخبر إلكترونيًا.



إعداد مقاييس لعدد قراء كل خبر أو موضوع عمى حدة، فمن خالل عداد القراءة  .8
ثر، ومن ثم يتعرف الكاتب الصحفي عمى اتجاىات قرائو، وأي األخبار يتم قراءتيا أك

 .اتجاىات الصحيفة لتناسب قراءىا يمكن تعديل
 يقياس الرأي العام وتحميمو في عدد كبير من القضايا من خالل االستطالعات، وى .9

 تتم بشكل إلكتروني فوري.
 مواصفات الصحفي االلكتروني

من يقوم بتحرير أو المساعدة في تحرير الصحيفة اإللكترونية ميما  الصحفي اإللكتروني
 كان شكميا ومكانيا. 

ومثمما أحدثت الصحافة اإللكترونية انقالبًا في الصحافة وتحرير الخبر، قامت بنفس الشى 
 في وأصبح ىذا الصحفي لو أيضاً مع صانعي األخبار ومحررييا، فقد أصبح ىناك الصح

 يمكنو التعامل مع مثل ىذه النوعية من الصحف االلكترونية مثل:مواصفات بدونيا ال 
التمكن من استخدام الحاسب األلي وبرامجو، خاصة برنامج الكتابة وبرنامج   .1

رساليا إلكترونيا لمصحيفة.  الصور لزوم إدخال الصور عمى الكمبيوتر وا 
ول عمى يتج التعامل مع شبكة االنترنت، فيعرف كيف يبحث عمى االنترنت، وكيف .2

 مواقع اإلنترنت المختمفة. 
يكون لو بريد إلكتروني يرسل منو لمصحيفة ويستقبل من خاللو الرسائل من  .3

المصادر المختمفة، والبد أن يكون مدركًا لحجم بريده اإللكتروني وسعتو حتى ال 
 وصول رسالة بيا خبر ىام لصحيفتو في الوقت المناسب. يتسبب جيمو في منع

حماية وأمن الحاسب اآللي مثل البرامج المضادة لمفيروسات لديو خبرة بطرق  .4
 ئحتى يتمكن من التعامل مع أي طار  والبرامج المضادة لمتجسس، وما إلى ذلك

 يسيطر عمى جيازه.
او نشرىا  متابعة ما يقوم بنشره وردود الفعل حتى يمكنو الرد عمييا إن احتاج األمر .5

 عمى حسب طبيعة صحيفتو.
 

 الخبر اإلذاعي والتمفزيونيقواعد كتابة 



ىناك تشابو كبير بين الخبر اإلذاعي والخبر التمفزيوني ذلك ان اإلذاعة قد سبقت 
الشاشة الصغيرة في تقديم االخبار بحوالي عقدين من الزمن واستطاعت ان تؤسس 
تقاليدىا وممارساتيا الصحفية وتطور ليا اسموبا مميزا عن اسموب الجريدة، وحين 

 .يون أفاد كثيرا من الفن اإلذاعي الذي يشترك معو في مخاطبة األذنظير التمفز 
وىنا تستطيع القول ان الخبر التمفزيوني يعتمد كثيرا عمى قواعد كتابو االخبار  

االذاعية مع االخذ بنظر الحسبان وظيفة الصورة ومكانتيا العظيمة في النشرة 
 ي:ى برز قواعد كتابة األخبار اإلذاعيةأو ، اإلخبارية

 .الجمل قصيرة وبسيطة .1
 .يذكر الفاعل مع فعمو سوية إذا أمكن .2
 .عدم استخدام الجمل المعقدة والكممات النادرة .3
 في الخبر االذاعي الكممات كتبت لكي تقرأ ولذلك البد ان تكون سيمة النطق .4
 .استخدام اقل ما يمكن من الضمائر .5
 .حداثة الخبر اإلذاعي .6
 .يغة قبل االسمفي الخبر اإلذاعي تستخدم عبارة وص .7
ال تبدأ الجممة بمقتبس في اإلخبار اإلذاعية وال يترك اسم المصدر في نياية  .8

 المقتبس.
 .ال تبدأ الجممة باإلحصاءات وكثرة األرقام .9

 .استخدام المبني لممعموم .11
 .لحذر من تغطية أخبار الجريمةا .11

اختزالو من النياية أما الخبر التمفزيوني فشأنو شأن خبر الراديو لم يكتب لكي يمكن 
او من أية نقطة أخرى بل انو وحدة متماسكة وبناء معموم متجانس االجزاء لو مقدمة 
ذا حذف أي جزء منو يصبح ال معنى لو تماما مثمما لو حذف  ومتن وخاتمة وا 

 الفصل االخير من مسرحية متقنة الصياغة.



كاتب الخبر التمفزيوني ووجود الصورة الى جانب الكالم الموجز الذي يرافقيا قد جعل 
يتوخى االيجاز بأقصى درجاتو ولكن ىذا اإليجاز يجب ان يكون وافيا وىذا يعني ان 

 .صورة تصف الحدث لجميور المشاىدينعمى كاتب الخبر التمفزيوني أن يدع ال
وىذا يعني ان خصائص الخبر اإلذاعي ىي ذاتيا خصائص الخبر التمفزيوني الذي 

مستمعين فقط حيث تؤدي الصورة ميمة كبيرة في إيضاح كتب لممشاىدين وليس لم
 الفكرة األساسية لمموضوع.

ومن أىم النقاط األساسية التي ال بد أن يقف ويتأمل فييا كاتب الخبر التمفزيوني 
 اكثر من غيره ىي:

 اإليجاز .1
 خمفية الخبر .2
 التعبير المجازي .3
 لباقة الحديث .4
 التطابق بين الصورة والكممة .5
 لممذيع واقميا لمصورةأكثر الكممات  .6
 مشاىدة تربط الفيديو قبل كتابة الخبر .7
 اإلفادة من الصوت الطبيعي .8

 توافق النص مع منطق الصورة


