
 

 

 الدولي االعالم في ودورها العالمية االنباء وكاالت

 االنباء وكاالت مفهوم

 المراسكيي  مك  شكبكة تسكتددم التكي الوككاالت بأنهكا االنبكاء وككاالت اليونسككو عرفت

 الربيسككة مراكزهككا فككي مككويفي  وتسككتددم الككبالد  مكك  كبيككر عككدد عكك  االنبككاء لجمكك 

 باسكر  وارسكالها المحييكة االدبكار عك  فضكالا  العالمية  االدبارية المواد هذه لتحرير

 او تيفزيونيككة او اذاعيككة محطككات او صككح  اكانككت سككواء مشككتركيها الكك  يمككك  مككا

 . الدارجية مكاتبها ال  باالضافة محيية وكاالت

 األدبككار بتجميكك  تعنككي حيكك  إدباريككة ددمككة تقككدم مؤسسككة: بانهككا يعرفهككا مكك  وهنككا 

 إلك  اإلدباريكة دكدماتها بتكوفير وتقكوم. والصكوت والكيمة بالصورة األحدا  وتغطية

 . العنكبوتية والشبكة والصح  والتيفزيو  كاإلذاعة اإلعالمية المؤسسات مدتي 

 المكواد تجمك  أ  وتسكتطي  ليمراسيي   شبكة تمتي  إعالمية وسيية بأنها يعرفها وادر

 المحكرري  مك  كبيكر عكدد مك  الساعة مدار عي  والمتحركة الثابتة والصور الدبرية

 . األدرى اإلعالم وسابل في نشرها يمك  حت  المواد تي  تحرير يعيدو  الذي 

 مصكادرها مك  االدبكار اسكتقاء يتكول  الكذ  الجهكاز بانهكا الكدي  عيكم محمود ويعرفها

 المسكموعة واالذاعات الصح  عي  وتوزعها العالم م  متفرقة مناطق في االساسية

 . الداصة بأجهزتها والمربية

 تحتككل كانككت التككي الككبالد فككي القككراء جمهككور رغبككة الكك  الوكككاالت نشككأة سككب  ويعككود

ا  مرككزاا  فيهكا الصحافة  وككاالت يهكرت ولهكذا كيك،  العكالم ادبكار معرفكة فكي محترمكا

 السكب  يعكود كمكا الدوليكة  االدبكار مك  ليصكح  المتزايكدة الحاجكات تيبي كي االنباء

 التاسك  القكر  مطيك  فكي الحكم مقاليد عي  واربا في البرجوازية الطبقة سيطرت ال 

 حاجككة ويهككور والتجككار  المككالي النشككاط واتسككا  تطككور فككي سككاهمت والتككي عشككر

 والبنكو  والتجارة السوق وادبار المستعمرات ع  واالدبار المعيومات ال  الصح 

 .والبورصات

 رأ  حسكك  لسككببي  ذلكك  ويرجكك  الطويككل عمرهككا دككالل االنبككاء وكككاالت وتطككورت

 باسكتثناء – االنبكاء وككاالت جميك  ا  هكو فالتجكار  وسياسكي  تجار  هما اليونسكو

 هكو السياسي اما...توزعها التي االنباء ع  اشتراكات تتقاض  -السوفيتية تاس وكالة

 العالميكة ليمشككالت بالنسبة حكوماتها تتبعها التي ليسياسة الدولي الميدا  في الترويج

 .  المدتيفة



 

 

 مجكال فكي الجميكة تجكارة فكي العمكل هكو االنبكاء وككاالت عمكل ا  القكول يمكك  وبهذا

 اجتماعككات مك  باهتمامككاتهم تحيك  التككي االدبكار مدتيكك  لعمالبهكا وتقككدم المعيومكات

 ككل الك  المعيومات هذه تبي . الطابرات حواد  ال  وصوالا  القدم كرة لعبة ال  القمم

 هكذه ثمك  دفك  عيك  قكادر انك، طالمكا سكاعة 42 مكدار عي  الفورية االدبار تريد جهة

 .الددمة

 

 

 التأسيس حي  م  الوكاالت ادتال 

 المكورد باعتبارهكا تاسسكت رويتكر فوكالكة التأسكيس حيك  مك  االنباء وكاالت تدتي 

 وكالكة امكا بريطانيكا  دارج انشطتها غالبية وحققت االعمال لرجال لالدبار الربيسي

 الميكيكة حيك  مك  امكا البرلمانيكة  المكواد عيك  ددماتها اقتصرت فقد الفرنسية االنباء

 ما ومدى ومراسييها عمالبها وعدد الداديي ونيامها القانوني وضعها وكالة لكل فا 

 تعاونيكة مؤسسكة تعتبكر االسوشكيتدبرس وكالة فميكية وتقنية  فنية تسهيالت م  تميك،

 ذات بريطانيكة شركة فهي رويترز وكالة اما داصة  شركة يونايتدبرس تعد حي  في

ا  وكانككت محككدودة  مسككؤولية  المميكككة فككي االقييميككة القوميككة الصككحافة لمؤسسككة ميكككا

 السككوق فككي عميياتهككا عكك  بككالتديي ارباحهكا اغرتهككا عنككدما 4892 عككام حتكك  المتحكدة

 االدارة تيكل بكا  االشكترا  مك  ونيويكور  بينكد  االمكوال سكوق فكي اسكهمها لتطرح

 وكالكككة توصككك  بينمكككا القابضكككة  رويتكككرز اسكككم تحكككت االصكككييي  الصكككحابها معقكككودة

ا  فرنسية كمنيمة الفرنسية الصحافة  السكوفيتية تكاس ة وككال امكا البرلمكا   لقرار طبقا

 مككديرها يعككي  الككذ  السككوفيتي الككوزراء لمجيككس مباشككرة تابعككة حكوميككة وكالككة فهككي

 توزيك  حكق تحتككر وهكي البارزة الصحفية او الدبيوماسية الشدصيات بي  م  ونابب،

 .  السوفيتي التشري  يسر  حيثما االدبار

 انهكا مكادام الدوليكة العالقكات فكي ودورهكا الوككاالت لهكذه الدطير الدور يتضح وبهذا

 الجانكك  وسككيطرت المككاد  الككربح وسككيطرت الكبككرى الحكومككات سككيطرت تحككت تقكك 

 تيك  ككل تمارسك، الذ  الواس  الفكر  االحتكار الوض  هذا دطورة ويزيد السياسي 

 مكك % 98 الكك % 98 ا  الدراسككات تشككير إذ البشككر  مكك  الماليككي  لعقككول الوكككاالت

 فهكي ولهكذا االنبكاء  وككاالت تقكدمها والتيفزيونية االذاعية والمحطات الصح  ادبار

ا  تأثيراا  تمارس ا  يوميا  بصكدد المجتمك  فكي االفكراد وموقك  النيكر وجهكات عيك  واسعا

ا  متعكددة اشكاالا  يأدذ التأثير وهذا والوطنية  واالقييمية الدولية المواق  ا  تعييميكا  وثقافيكا



 

 

ا  ا  وتوجيهيككا  العككام الككرأ  توجيكك، فككي هامككة ادوات انهككا نقككول ا  يمككك  ا . وسياسككيا

 .المدتيفة القضايا ازاء ومواقفهم جماهيره وفاعيية

 

 االنباء وكاالت انوا 

 :هي الوكاالت م  اقسام دمسة ال  االنباء وكاالت تقسم

 العكالم أنحكاء شكت  في مكاتبها تنتشر وكاالت وهي: الكبرى العالمية الوكاالت .4

 وكالكة ومنهكا يطيبونهكا  التكي المدتيفكة الدبريكة بكالمواد فيهكا المشكتركي  وتمد

 ويونايتكككدبرس اسوشكككيتدبرس ووككككالتي الفرنسكككية الصكككحافة ووكالكككة رويتكككرز

 اجهككزة فيهككا وتنشككط إال منطقككة فالتوجككد. السككوفيتية تككاس ووكالككة االمككركيتي 

 والتكنولوجيككا والقككوة المعككدات مكك  الوكككاالت هككذه وتميكك  العالميككة  الوكككاالت

 العربيكة  االنكييزيكة )  مثكل عكدة بالغات وتوزيعها االدبار جم  ب، ماتستطي 

 فكي فكي امكانكات ولهكا  (واالسكبانية الروسكية  تغالية البر االلمانية  الفرنسية 

 دكدماتها تكوز  تجعيهكا المراسكيي  مك  بشكرية قكوة وتستددم العالم دول معيم

 او القوميككة او المحييككة الوكككاالت آال  الكك  سككاعة 42 مككدار عيكك  االدباريككة

 .والتيفزيونية االذاعية المحطات او الصح 

 التكي األدبار م  الحياد عي  تق  أنها العالمية األنباء وكاالت تأكيد م  الرغم وعي 

 ورؤى أفككار حسك  توجههكا وال تامكة بموضكوعية تبثهكا وأنهكا بها  المشتركي  تزود

ا لها فإ  معينة  سياسية ا تأثيرا  اتجاهاكا يأدكذ لألدبكار الكدولي التكدفق حرككة عيك  كبيرا

 الوككاالت هكذه تحميهكا التكي األنباء حجم أ  بمعن  الشرق  إل  الغر  م  هو واحداا

 عييكك، يطيكق فيمكا الثالك   العككالم دول عك  تنقيهكا التكي األنبككاء كميكة مكرات عكدة يفكوق

ا تحمككل األنبككاء نوعيككة فككإ  نفسكك،  الوقككت وفككي الكمككي  بككاالدتالل ا تحيككزا  فككي واضككحا

ا أكثر وتحامالا  الغر  مصيحة  باالدتالل يعر  فيما الثال   العالم دول عي  وضوحا

 .الكيفي

 توزيكك  مكاتكك  تميكك  التككي الوكككاالت تيكك  وهككي: الحجككم متوسككطة الوكككاالت .4

 انبكاء وكالكة مثكل العالميكة الوككاالت ضكم  تصكنيفها يكأتي ولكم كبيكرة دارجي

  ( DPA)  االلمانيككة االنبككاء ووكالككة kyodo اليابانيككة االنبككاء ووكالككة الصككي 

 الوككاالت مصكا  ال  ترق  لم والتي الحجم المتوسطة الوكاالت م  وغيرها

 الوككاالت وهكذه المحييكة الوككاالت مك  اكبكر نفسك، الوقكت فكي ولكنهكا العالمية

ا  تشتر   .االدبار ددمة في العالمية الوكاالت م  ايضا



 

 

 التككي االنبكاء وكككاالت وهكي: االقييميككة الوككاالت او الجنسككية متعكددة الوككاالت .3

 م  عدد وتيم معينة  جغرافية لمناطق االدبارية الحاجات ارضاء ال  تسع 

 انتمكاء يجمعهكا التكي البيكدا  مك  فبكة او السياسكية  انيمتهكا تدتي  التي الدول

 لهككا لككيس التككي والوكككاالت العالميككة الوكككاالت  بككي  تقكك  وهككي معككي   سياسككي

) االنحيكاز عكدم دول وككاالت مجمك  ذلك  عيك  ومثكال محكددة قومية انتماءات

NANAP  )الككككككاريبي البحكككككر دول ووكالكككككة (CANA )  األنبكككككاء ووكالكككككة 

 مك  إيماناكا أنشكبت التكي السكعودية العربيكة المميككة فكي جدة ومقرها اإلسالمية

 اإلسككالمية  األمككة بمصككالح تعنكك  أنبككاء وكالككة وجككود بأهميككة اإلسككالمية الككدول

 عيكك  األدككرى الككدول وأدبككار أدبارهككا وتنقككل فيهككا  التنميككة جوانكك  وترصككد

 .والتحريك  التشكوي، عك  بعيدة الصحيحة  اإلسالمية والمبادئ القيم م  أسس

 اقتكرح قكد 4888 عكام كراتشكي فكي عقكد الكذ  اإلسكالمي العكالم مكؤتمر وكا 

 فكي االقتراح هذا عي  الموافقة وتمت  «اإلسالمية األنباء وكالة» إنشاء فكرة

ككا كراتشككي فككي عقككد الككذ  اإلسككالمية الككدول دارجيككة وزراء مككؤتمر  عككام أيضا

 األنبكاء وككاالت عك  ممثيكو  عقكده اجتمكا  في الوكالة دستور أقر ثم  4898

 الفعيككي عميهككا الوكالككة وبككدأت  4894 عككام اإلسككالمية ليككدول التابعككة الوطنيككة

 مكك  الككرغم وعيكك  .السككعودية جككدة مدينككة فككي الحككالي مقرهككا مكك  4898 عككام

 تتبوأهككا  أ  يجك  التككي والمكانكة بهكا المنككوط والكدور ليوكالككة الكبيكرة األهميكة

 إدباريكة دكدمات لتحقيكق وتقكدمها تطورهكا دو  تحكول جمة عقبات هنا  فإ 

 -:هي العقبات هذه أهم وم  متميزة 

 ا  وممكك  مسكتقية غيكر الوكالكة ا  عيك  تكدل المشككية وهكذه التمويل  مشكية - أ

 الكك  المشكككية هككذه تشككير كمككا لهككا  تمككويالا  االكثككر الككدول اتجاهككات فيهككا تككؤثر

 لقكاء معهكا باالشكترا  االعالميكة المؤسسكات اقنكا  عيك  الوكالكة قكدرة ضع 

 االقنكا  قكدرة عكدم تصكل وربمكا االقييميكة  االدبكار عي  ليحصول مالية مبالغ

 .تأسيسها م  جزء هي التي االسالمية الدول عي  حت 

 عيك  قادرة غير انها عي  يؤكد ما وهو المؤهية  البشرية الفنية الكوادر نقص -  

 قكدم الك  يشير ان، عي  فضالا  الوكالة  هذه في ليعاميي  التدري  مراكز توفير

 .االسالمية الساحة تغطي التي العالمية الوكاالت منافسة عي  قدرتها

 عككدم يؤككد مكا وهككو فقكط  اإلسكالمية البيكدا  عيكك  اإلعالميكة التغطيكة اقتصكار - ت

ا  او قكدرتها  يولككد مكا وهكو الدكارجي  العكالم فكي التككأثير فكي رغبتهكا عكدم ايضكا

 العكككالمي السكككيم بنكككاء عككك  االسكككالمية التصكككورات نقكككل عيككك  قكككدرتها ضكككع 

 .واالجتماعية والسياسية االقتصادية بنيت، في والمشاركة

 نكاتج وهكذا المتعاوني   أو المتفرغي  المراسيي  م  كبيرة شبكة امتالكها عدم -  

ا  ورد والذ  التمويل هما اساسيي  عاميي  م   االدكر العامكل بينما ذكرهُ  سابقا



 

 

 مك  ككوادر تكوفير الك  الوكالة قيادة تستطي  التي الجيدة االعالمية االدارة هو

 غيكر تككو  قد انها عي  فضالا  معها  ليعمل المتفرغي  والمحرري  المراسيي 

 الوككككاالت فكككي العكككاميي  المتميكككزي  المراسكككيي  وجكككذ  منافسكككة عيككك  قكككادرة

 .العالمية

 تمولهككا  او تتبعهككا التككي ليحكومككات مباشككر غيككر او مباشككر بشكككل دضككوعها - ج

 تقكوم التي هي دولة كل في المرتبطة االعالمية المؤسسات ا  ذل  ع  فضالا 

 االعالمية المؤسسات اغي  ا  عيمنا ما واذا دولتها ادبار ع  الوكالة بتزويد

 وجهكة تنقكل الوكالكة هكذه اصكبحت وبالتكالي حكوميكة هكي االسالمية الدول في

 .شعوبها نير جهات تنقل وال لها تتب  التي الحكومات

 العالمية الوكاالت عمل السالي  الموجهة لالنتقادات نتيجة الوكاالت هذه يهرت وقد

 وهككذه الثالكك   العككالم دول لجهككود السككيبية الصككورة نقككل عيكك  تعمككل انهككا حيكك  مكك 

 عك  بكدابل النشكاء الثالك  العكالم دول نيكر وجهة اليونسكو؛ دعم م  ِوِلدت الوكاالت

ا  اعتمادها  سكوى نجاحكات الوككاالت تيك  تحقكق ولكم العالميكة  االنباء وكاالت ع  كييا

 ادبكار بتكوفير داللك، مك  تقكوم رويتكرز مك  اتفكاق في دديت عندما(  CANA) وكالة

(  CANA)  سككاعدت ادككرى عوامككل عكك  فضككالا  رويتككرز  الكك  الكككاريبي البحككر دول

 -:باالتي اجمالها يمك  والتي النجاح عي 

 .الوكالة دعم عي  الكاريبي البحر دول تنافس - أ

 .الكاريبي منطقة في االعالم وسابل قوة -  

 .محددة جغرافية منطقة في تعمل انها - ت

 .الغربية المانيا م  كبيرة مالية مساعدات تيقت -  

 الربيسككية ومهمتهككا الككدول  معيككم تميكهككا وكككاالت وهككي: المحييككة الوكككاالت .2

 بانهكا اليونسككو عرفتهكا وقد العالمية  األدبار أهم إل  إضافة المحيية  األدبار تغطية

 وقكد بالدهكا  في بتوزيعها وتقوم(  االهيية) المحيية االدبار بجم  تقوم التي الوكاالت

 فككا  االدبار عي  الكبرى االنباء وكاالت تشكي، الذ  الدطر م  الوكاالت هذه نشأة

 لكنهكا العكالم  دول انحكاء جميك  في محيية انباء وكاالت يهور عي  التشجي  م  البد

 البشكرية لقكدراتها نتيجكة االدبكار وب  جم  عي  المحدودة بقدراتها معيمها في تتسم

 او مباشكر بشكل لحكوماتها دضوعها بسب  وكذل  المحدودة  والتكنولوجية والمادية

 لالضكطال  حركاتهكا تعرقكل التكي البيروقراطيكة االجكراءات عك  فضالا  مباشر  غير

 .العربية الدول في األنباء وكاالت الوكاالت هذه وم  االعالمي العمل بمتطيبات

 االدبكار مك  نوعيكات فكي المتدصصة الوكاالت وهي: المتدصصة الوكاالت .8

 الصككح  لكبريككات تابعككة تكككو  الوكككاالت هككذه ومثككل الرياضككية  او االقتصككادية مثككل



 

 

( بوسكت وواشكنط  تكايمز  انجيكس لكوس تكايمز  النيويكور )  صكح  مثكل االمريكية

 الواليكات فكي منتشكرة وهكي االعمكدة وككاالت اسكم الوككاالت هكذه بعك  عي  ويطيق

ا  ومنهككا الدصككوص وجكك، عيكك  االمريكيككة المتحككدة  االدباريككة المككادة وكككاالت ايضككا

 .م4848 عام تأسست التي المصورة العالمية االنباء وكالة مثل المصورة

 

 الكبرى االنباء وكاالت نفوذ مناطق

 االتفكاق تكم بينهمكا الشكديدة المنافسكة ووقك  االنبكاء وككاالت نجاحات ازدياد م  

 هكذا وككا  بينهكا  فيمكا نفكوذ منكاطق الك  العكالم تقسيم ال  العالمية االنباء وكاالت بي 

 -:االتي النحو عي  نفوذ مناطق وكالة لكل يعطي التقسيم

 واسكبانيا وايطاليكا وسويسكرا فرنسكا فكي حصتها كانت: الفرنسية هافاس وكالة .4

 .مصر في رويترز وم  امريكا  وجنو  ووسط والبرتغال

 االمبراطوريككككة انحككككاء جميكككك  حصككككتها كانككككت: البريطانيككككة رويتككككرز وكالككككة .4

 .مصر في هافاس وم  االقص  الشرق ودول وتركيا البريطانية

 االمريكيكة المتحكدة الواليكات منكاطق جمي  في: االمريكية اسوسيتدبرس وكالة .3

. 

 ودول وهولنكككدا والنمسكككا المانيكككا وحصكككت،: االلمكككاني التيغرافكككي فولككك  مكتككك  .2

 .والبيقا  وروسيا اسكندنافيا

 منكاطق م  كبير جزء عي  حازت إذ االسد  حصة رويترز التقسيم هذا اعط  وبهذا

 التكي المنكاطق غطت التي الفرنسية هافاس ثم العيم   بريطانيا نفوذ تحت تق  كانت

 بمنكاطق ليس واسوشيتدبرس التيغرافي فول  بينما الفرنسي  النفوذ سيطرة تحت تق 

 .كسابقاتها شاسعة

ا  يكل الصكرا  ا  إال وكالكة لكل تابعة النفوذ مناطق وجعل التقسيم هذا ورغم  محتكدما

ا  النفككوذ منككاطق فكي التككدادالت بسككب  المككذكورة الوكككاالت بكي   رويتككرز كانككت فاحيانككا

 وهكككذا ليبقيككة  بالنسككبة الحككال وهكككذا العككككس  وعيكك  لهافككاس تابعككة منككاطق تغطككي

 منكاطق فكي الكدول ومصالح آنذا  الدولي الصرا  يعكس كا  الوكاالت بي  الصرا 

 .بالعالم النفوذ

 



 

 

 العالمية االنباء وكاالت

 يقككدر بينمككا لالدبككار العككالمي التككدفق مكك % 98 عيكك  تسككيطر وكككاالت  اربكك  هنككا 

 بسكيطرة تتمتك  انهكا االتفكاق عيك  مايكدل وهكو التكدفق مك % 98 تحتككر انهكا آدرو 

 -:هي الوكاالت وهذه العالم في والمعيومات االنباء تدفق عي  احتكارية

 (. Reuters)  رويترز وكالة .4

 AP ( Associated Press .) اسوشيتدبرس وكالة .4

 UPI ( United Press International .) يونايتدبرس وكالة .3

 AFP ( Agency France Press .) الفرنسية االنباء وكالة .2

 إذ الكدولي  االعالمكي النيكام عيك  الشكمالية السيطرة آليات اهم الوكاالت هذه وتعتبر

ا  كيمككة مييككو  33 بكك  االربكك  الوكككاالت هككذه تنتجهككا التككي الكيمككات عككدد يقككدر . يوميككا

 .االرب  الوكاالت هذه ع  مدتصرة تفاصيل وسنعطي

 

 رويترز وكالة

 يهوديككة اصككول مكك  المككاني مهككاجر انككذا  اسسككها بريطانيككا فككي م4984 عككام تاسسكت

 جوليككوس بككول نفسكك، وسككم  المسككيحية اعتنككق والككذ  جوزادككات بكك  اسككرابيل يككدع 

 االهتمكام تالقكي لكم والذ  البريطانية الصح  ال  ددمات، تقديم في بدء والذ  رويتر

 بككدأت م4984 عككام ولنككد  بككاريس بككي  الكابككل يهككور بعككد انكك، إال االمككر بدايككة فككي

 جوليكوس الك  االمل وعاد بها االهتمام وزاد اسر  بصورة االدبار باستالم الصح 

 . الصح  ادبار ددمة في العمل وتضاع  رويتر

 المورننكك  صككحيفة تعاقككدت عنككدما 4989 عككام رويتككرز فككي التحككول نقطككة وحصككيت

 الشككداص يبيعهككا ككا  التككي االدبكار لنشككر(  Morning Advertiser)  ادفرتكايزر

 فكي ستنشكر التكي المواضي  ا  بهد  وذل  كبيرة عمولة لقاء العالية الرت  ذو  م 

 وادكذت الفككرة الجريكدة هكذه وايكدت قرابهكا دابكرة م  توس  سو  الجريدة صفحات

 غيرهكا مك  تميكزا اكثكر الجريدة واصبحت قرابها تضاع  وفعال االدبار  هذه تنشر

ا  اصكبحت حتك  رويتكرز مك  اتفاقيكات عقكد عيك  تتسكابق الصكح  بقية وادذت  تقريبكا

 .  رويترز لهم تصدرها التي االدبارية النشرات في مشاركة كافة الصح 



 

 

 التشكريعية المجكالس الك  الثالك  نكابييو  دطكا  نكص عيك  رويتكر مكت  حصل كما

 . الواسعة الشهرة رويترز اكس  مما النمسا عي  الحر  في، اعي  الذ  الفرنسية

 بالمانيكا مكتبك، بكربط كابكل دكط انشكاء مك * 4988 عكام بعكد رويتكرز جوليوس تمك 

 شكركة التكأري  ذلك  منكذ الوكالكة واصكبحت االمريكيكة القكارة شمال يربط ادر وكابل

 الككدول مكك  كثيككر عيكك  بريطانيككا سككيطرت م4998-4988 مكك  الفتككرة وبككي  مسككاهمة

 البنكو  قطكا  الك   وامتكدت اعمالها فتوسعت الوكالة عي  ايجابي انعكاس لهذا وكا 

 الوكالكة رباسكة فكي ابنك، ديفك، م4988 عكام رويتكرز جوليوس وفاة وبعد.  والصناعة

 اهييككة مؤسسككة الكك  رويتككرز ميكيككة وآلككت االدككر هككو تككوفي حيكك  م4848 عككام حتكك 

 عمكل الكذ  جكونز رودريك  الجديكد العكام المكدير برباسكة(  المتحكدة رويترز)  سميت

 اسكهم نصك  اشكترت م4848 عكام وفي.  افريقيا جنو  في لرويترز مديرا ذل  قبل

 The Press)  الصككككحافة جمعيككككة هككككي بريطانيككككة صككككحفية مؤسسككككة رويتككككرز

Association  )وفكككككي البريطانيكككككة  المقاطعكككككات صكككككح  تحتكككككل كانكككككت التكككككي 

 جمعيكة هكي بريطانيكة جمعيكة االسكهم مك  المتبقكي النص  شراء تم م48/44/4824

 اليندنية الصح  تمثل والتي(  The News Paper Publisher)  الصح  ناشر 

 م4828 عككام وفككي.  البريطانيككة ليصككح  بالكامككل مميوكككة الوكالككة اصككبحت وبهككذا

 الصكككحافة وجمعيكككة االسكككترالية الصكككحافة جمعيكككة مككك  شكككركة فكككي رويتكككرز دديكككت

 السككماح عككدم عيكك  يككنص اتفاقككا بينهككا فيمككا االربعككة االتحككادات وعقككدت النيوزلنديككة 

 االسككتقالل عيكك  االتفككاق وكككذل  م4884 عككام حتكك  االسككهم فككي تغييككرات ا  الجككراء

 المتحككدة الواليككات منافسككة الكك  رويتككرز وتعرضككت االدبككار  ددمككة فككي واالسككتقامة

 االوربيكة السكوق ودول افريقيكا فكي قوتهكا عيك  حافيكت لكنهكا ناسا ووكالة االمريكية

 رويتككرز وتبكك  وداصككة  وطنيككة انبككاء وكالككة 99 مكك  الوكالككة وتعاميككت المشككتركة

 مكك  اقككل او دقيقتكي  بعككد االحككدا  عك  االدبككار بكك  وتسكتطي  بككالماليي  تقككدر كيمكات

 .  وقوعها

 Vis)  العالميككة التيفزيونيككة االدبككار شككركة اسككهم بعكك  اشككترت 4888 عككام وفككي

News  )واعككادت كاميككة الشككركة اشككترت إذ م 4884 عككام حتكك  الشككراء وواصككيت 

 مصككدر اهككم اال  الشككركة هككذه وتعككد رويتككرز تيفزيككو  شككركة عييهككا لتطيككق تسككميتها

 دككدماتها وتقككدم متيقككي مييككار 4,8 الكك  ادبارهككا تصككل إذ. التيفزيونيككة لالدبككار دولككي

 وتعتبر واالرضي  الفضابي االتصال طريق ع  االعالم وسابل جمهور ال  مباشرة

 الجديكدة واالحكدا  والمتابعة الحالية حي  م  واالهم االقدم رويترز تيفزيو  ددمات

 تيفزيكككو  ادبكككار ددمكككة فهكككو رويتكككرز لتيفزيكككو  الوحيكككد المنكككافس امكككا العكككالم  فكككي

 .  م4882 عام بدأت التي اسوشيتدبرس



 

 

 ليقككوة عناصكر أربك  عيكك  رابكدة دوليكة أدبككار كمؤسسكة رويتكر وكالككة موقك  ويعتمكد

 :هي

 وعككدم واسككتقامتها ودقتهككا بسككرعتها تعككر  دوليككة ومعيومككات أدبككار شككبكة .4

 .تحيزها

 .واالتسا  بالجودة يتميز إنتاج ودط باستمرار متطورة اتصال شبكة  .4

 المعيومككات ولتككوفير الراهنككة واألحككدا  األوقككات لتغطيككة شككامل مككالي دعككم .3

 .المطيوبة التاريدية

 .متواصية تكنولوجية وتطبيقات تطورات جان  إل  به ا معتر  دولية سمعة .2

 

 االسوشيتدبرس وكالة

 عكام فكي اجتم  اذ عشر التاس  القر  منتص  ال  االدبارية الوكالة هذه تاري  يعود

 صكحيفة مقر في وبالتحديد نيويور  مدينة في صح  ست يمثيو  مسؤولي  م4929

 اوربكا مك  وداصكة االدبكار لجمك  المرتفعكة التككالي  قضكية ليناقشكوا ص  نيويور 

 عمييكة االدبكار نقكل مك  جعكل قكد جديكد ككأدترا  التيغكرا  وككا  التيغكرا  بواسطة

 التسككتطي  لدرجككة الشككيا بعكك  مرتفعككة اسككتددام، تكككالي  ييككت لككك  وسككهية ممكنككة

 حكالا  يومهكا هكال ديفيد وطرح منفرد  بشكل الددمات تي  توفير الصح  بع  معها

 حتكك  التيغككرا  شككركات لمواجهككة نيويككور  مدينككة صككح  بككي  التعككاو  فككي يكمكك 

 ا  اال حينهكا فكي يهرت التي االدتالفات م  الرغم وعي  االدبار تدفق عي  التؤثر

 وكانكت مشكتركة تاريديكة دطة عي  المطا  نهاية في اتفقت الست نيويور  صح 

 وييكت باالدبار مهتمة نشأتها منذ الوكالة هذه وبدأت اسوشيتدبرس  وكالة والدة هي

 الربحيككة غيككر الوكالككة هككذه ميكيككة فككي وتشككتر  اليككوم الكك   االهتمككام بهككذا متمسكككة

 .  صحيفة 48888 قرابة الراه  الوقت في عييها والسيطرة

 وعميهكا الصكح   يمثيو  او يميكو  اشداص بي  اتحاد ع  عبارة واالسوشيتدبرس

 يميكونهكا التكي الصكح  فكي االدبكار هكذه نشر اجل م  االدبار وتبادل وتوزي  جم 

 تحقككق الصككح  عيكك  وتوزعهككا عييهككا تحصككل التككي االدبككار وبواسككطة يمثيونهككا  او

 حجكم فكي زيكادة وبالتكالي التيفزيو  ومشاهد  الصح  وقراء مشتر  عدد في زيادة

 ارباحها الوكالة تحقق االدبار بي  بطريقة وليس الطريقة وبهذه واسعارها االعالنات

 وولكك  ورويتككرز هافككاس مكك  تعاقككدها طريككق عكك  اوربككا فككي الوكالككة نشككطت وقككد. 

 الصككح  جانكك  مكك  قبككوالا  الوكالككة ولقيككت االدباريككة الددمككة مجككال فككي وتعاونهككا



 

 

 وادكذ االمكريكيتي   مك  اليهكا ترد التي لالدبار كمصدر عييها اعتمدت التي االوربية

 نشكاطها عوابكد مك  الكثيكر تجنكي جعيهكا الكذ  الحكد الك  الوكالكة بكدعم التعكاو  مجال

 تعتبككر واسوشككيتدبرس.  العالميككة ليوكككاالت االولكك  المرتبككة فككي تقكك  جعيهككا وبالتككالي

 منافسككات فككي الوكالككة ومككرت الشككمالية  امريكككا اتحككاد فككي المعتمككدة الربيسككية الوكالككة

ا  عييهكككا اثكككرت هابيكككة  يونايتكككدبرس ووكالكككة رويتكككرز وكالكككة تنافسكككها كانكككت إذ ماديكككا

 لهككا الوحيككد المنككافس ويككل يونايتككدبرس المنافسككة مكك  انسككحبت ولككك  انترناشككيونال

 . رويترز

 الوكالكة الك  التابعكة التيفزيونيكة المؤسسكة بكدأت فقكد التيفزيونيكة الدكدمات ناحيكة وم 

 االحككد يككوم صككباح مكك  الربعككة السككاعة فككي العككالم الكك  االنبككاء نشككرات اولكك  بارسككال

 الفيبي   زلزال مثل العالم في هامة احدا  وغطت APTV وتسم  م 43/44/4882

 . الشيشا  وحر  الشرقية  تيمور احدا 

 

 متيقككي مييككار مكك  اكثككر وا  العككالم  فككي انبككاء وكالككة اكبككر اسوشككيتدبرس وكالككة وتعككد

 444 فكي اعالميكة وسكيية 48888 م  اكثر ال  وتصل يوم كل الدبارها يتعرضو 

 لصكناعة الفقكر  العمكود يعتبرهكا م  وهنا  لغات  دمس الوكالة هذه وتستددم دولة

 قامكت انهكا عك  فضكالا  العكالم  عبكر وتكدفقها االمريكيكة المتحكدة الواليكات فكي االدبار

 وذلك  كبيكرة بسكرعة والماليكة االقتصكادية المعيومكات توفر قوية مالية ددمات بانشاء

 واجهكت وقكد جورنكال  سكتريت الكوول صكحيفة تميك  التكي جكونز داو مك  باالشترا 

ا  الوكالة  قييكت وقكد االنترنكت  عيك  االدباريكة الدكدمات تطور في يتمثل دطيراا  تحديا

 لها حيول طرح ورغم وتوزيعها  االدبار تغطية في التقييدية ميزاتها م  الددمة هذه

 عيك  اليوميكة ادبارها تعر  حي  في االنترنت عي  االمس يوم ادبار عر  وهي

 . الموضو  هذا تحسم لم الزالت انها إال فقط مشتركيها

 

 الفرنسية االنباء وكالة

 اليهكود  أسسكها التكي التاريديكة الفرنسكية( هافكاس) لوكالكة الوريك  الوكالكة هكذه تعد

 هافكاس مجموعكة تعرضكت وقد  4938 العام في باريس في هافاس شارل البرتغالي

 مؤسسكة بوصكفها الفرنسكية األنبكاء وكالكة إلك  ميكيتهكا بعكدها آلت حادة مالية ألزمات

 .واإلدار  المالي الصعيد عي  مستقية شدصية ذات عامة

 منافسككة  إمبراطوريككة لتصككبح التسككعينات بدايككة فككي الفرنسككية األنبككاء وكالككة تطككورت

 .اإلرسال عمييات في المتقدمة اإللكترونية التكنولوجيا استددمت حي 



 

 

ا  تبثكك، مككا بيككغ 4884 العككام وفككي  اإلنكييزيككة باليغككات كيمككة مييككو  نصكك  نحككو يوميككا

 . الفرنسية األصيية اليغة إل  باإلضافة واأللمانية  والبرتغالية والعربية واإلسبانية

 لعمالبهككا تككوفر التككي الدوليككة اإلدباريككة الوككاالت مكك  الفرنسككية األنبككاء وكالككة وتعتبكر

 مكككك  العديككككد الفرنسككككية الوكالككككة اهتمامككككات تشككككمل و ليمقككككاالت  كاميككككة نصوصككككا

 الرياضكية و التجاريكة و الثقافيكة و الدبيوماسية و واالقتصادية السياسية الموضوعات

 . العالم قارات كل في مراسييها م  شبكة بواسطة الدولية 

 

 وكاالت االنباء وتحديد االجندة

هنا  سؤال يطرح نفس، هو ما دور وكاالت االنباء في تحديد االجندة العالمية؟ وهكذا 

االربك  تحكدد  السؤال تجي  عن، الدراسات واالبحا  الك  ا  وككاالت االنبكاء الدوليكة

االجندة االدبارية لوسابل االعالم في العالم كي،  ذل  ا  تكالي  عميية جم  االدبكار 

كبيككرة  ولككذل  فككإ  وسككابل االعككالم تعتمككد عيكك  هككذه الوكككاالت بشكككل مكثكك  فككي 

الحصول عي  االدبكار  وهكذا يشكير الك  انك، لككي يحصكل أ  حكد  فكي العكالم عيك  

ابل االعالم وا  يحصل عيك  اهتمكام العكالم  فانك، الفرصة لكي يوض  عي  اجندة وس

  أ  بمعنك  ا  تقكرر البد اوالا ا  يحصل عي  اهتمام وكاالت االنبكاء الدوليكة االربك 

هذه الوكاالت ان، حد  يستحق االهتمام  وهذا يعني انك، اذا لكم يجكذ  الحكد  اهتمكام 

عيك  اجنكدة العكالم   يحصكل عيك  امكانيكة ا  يوضك الوكاالت العالمية االرب  فانك، ال 

ا  وككاالت االنبكاء االربك  تقكوم بتحديكد أجنكدة العككالم  Alleneوعيك  ذلك  يكرى آلكي  

 -عي  النحو اآلتي:

انها تحدد االساس اليومي لالدبكار  ال  مكا تعتبكره هكذه الوككاالت أدبكاراا هكو  .4

 الذ  يطب  في الصحف  ويب  في وسابل االعالم االدرى.

  إذ يكتم اعطكاء اهميكة لكبع  االحكدا  والتقييكل مك  انها تحدد اهميكة االدبكار .4

 اهمية احدا  ادرى.

ا  هككذه الوكككاالت تضكك  القواعككد التككي يقككوم عيكك  اساسككها الصككحفيو  بجمكك   .3

 االدبار.

وبمككا ا  هككذه الوكككاالت تعتمككد بشكككل اسككاس فككي عمييككة جمكك  االدبككار  واتدككاذ 

القرارات حول اهميتها والمعيومكات التكي تتضكمنها االدبكار والزوايكا التكي ترككز 

وال  المصككادر الرسككمية الحكوميككة فككي الواليككات عييهككا عيكك  المصككادر الرسككمية 

تعتمككد عييهككا وكككاالت المتحككدة االمريكيككة ودول الشككمال هككي اهككم المصككادر التككي 



 

 

االنباء في تغطية االحدا  فا  الواليات المتحدة االمريكية ودول الشكمال تسكتددم 

 هذه الميزة ليمحافية عي  سيطرتها المحكمة عي  االجندة السياسية العالمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


