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 محاضرات مادة الصحافة العربية والدولية للمرحلة الثالثة 

 د سعد سلمان عبد اهلل .م.أ: اعداد 

 صائص الصحافة الدوليةخ ( :2)رقم  المحاضرة
ان التعريف العلمي للصحافة  الولليح  يتاحوو ثحخصا صصحفي  لدحي تعحو الماحووا  التحي         

 :   تميز ثهف الصافة  الوللي  عن غيردف لدي

 .انتشفر التلزيع عثر الاولو لالالاجز التي تفصل ثين الولل . 1

مححححم الم ححححملن لتنححححل  المححححفوت قححححلت التححححجخير صححححفرط الاححححولو اللبنيحححح   لدححححي قححححلت نفثعحححح  مححححن ع. 2
 .الصافي 

تحححف  متعحححووت الصحححولر ثلتححح  تالحححمر ثفىنتشحححفر علحححي النبحححفم العحححفلمي   ل  صحححوار بثعحححف  ثل. 3
 . تالمر للصايف  ثفللصلل الي قراء صفرط نبفم اولودف اللبني  

لقو االتففو  الصافة  الوللي  ثمصتلحف اصحوارتهف اليلميح  لاىالحثلعي  لالشحهري  لالفصحلي   
مححن خححلرتي اىتصححفل لالمعللمححف   الححلاء ةححي رةححع المنححتا اىعصمححي مححن ايححا البثفعحح  لاىصححراط 

  كححححالس اتالححححف  النبححححفم الجتراةححححي للتلزيححححع  الححححلاء واصححححل الاححححولو لالتصححححلير  لافححححم المعللمححححف 
لثحححرز التحححجخير اىيجحححفثي لخحححلرت . اللبنيححح   ل صفرجهحححف  محححن صحححصل التلاجحححو ةحححي اىالحححلام العفلميححح  

المعللمحححف  ةحححي انتشحححفر ثنحححلس المعللمحححف  لمهحححلر اىرشحححيف اىلكترلنحححي للصحححاف الولليححح   كمحححف 
اصتفححححفء  الححححفلية الصححححافة  التنليويحححح  ثعححححو انتشححححفر شححححهو  الصححححافة  الولليحححح  ثوايحححح  اناالححححفر ثححححل 

الكلمثيححححلتر  لشححححيل  االححححتصواما ةححححي تاريححححر لاصححححراط الصححححاف الولليحححح   لثححححرز  شححححثك  اىنترنحححح  



كمصور عفلمي للمعللمف   لكآلي  مالتاوخ  تكمل الولر اىعصمي الاي تنحل  ثهلكحفى  اىنثحفء 
 . كآليف  تنليوي  لننل لترليا األصثفر العفلمي 

 :يمكن  يجفز مزايف الصافة  الوللي  ثفلمميزا  اآلتي  ل      

التعفمحححل محححع األصثحححفر لالتنحححفرير لاألشحححكفل لالفنحححلن الصحححافي  األصحححري التحححي تهححح  المجتمحححع الحححوللي  .1
ةعنومف االحتينم  نيليحلرس للاشحنبن ةحي   .لالاي يهت  ثهف اإلنالفن ةي الولل المصتلف  ةي العفل  

علححي كفرخحح  مفزعحح  االححتهوة  ثرجححي التجححفرت العححفلمي ةححي شححثا  2001الاححفوي عشححر مححن  يلححلل 
جزيححرت مفنهححفتن  شححهر اىايححفء التجفريحح  ةححي اللىيححف  المتاححوت اىمريكيحح  لجعلتهمححف ثبلاثنهمححف الحححح 

لكححححل ثححححرط يتالححححفليفن ثححححفألرا   صححححثا  دححححاع الكفرخحححح  تتصححححور صححححافة  العححححفل  كلححححا عثححححر  110
ل   صثا  لعحوت  الحفثيع ىتصحرط عحن مل حل  دحاع بثعفتهف المتعووت ةمفنشيتف  الصاف ةي العف

 .الكفري  لتجخيراتهف علي العفل  كلا
لالححولل ولن   تلصححف الصححاف الولليحح  ثجنهححف تلححس الصححاف النححفورت علححي اصتححرام الاححولو لالنححفرا .2

  . اىنترن   لالس عثر     لثشكل ةلري   لرصي  التكفليفرقفث   ل ملانع  ل رالل 
وللي   تحلاةر  مكفنيحف  مفليح  لتننيح  كثيحرت جحوا للصحاف الولليح  قحور ى يشترب ثصف  الصافة  ال .3

 ( .الصايف  المالي )تلاةر صثت  عفلمي  لم فمينهف لرالفلتهف اإلعصمي  متجفلزت ةي الس صف  
ان اغلححححة الصححححاف الولليحححح  تمتلححححس افليححححف  نالححححص  الكترلنيحححح  لهححححف تصححححور علححححي الشححححثك  الولليحححح   .4

لتتميحز تلحس النالحص  اىلكترلنيح  ثجنهحف قليلح  التكحفليف ( اىنترنح  شثك )للمعللمف  المعرلة  ثفال  
ي   ةهحي ى تاتحفط  لحي تحلةير المثحفندحل مبلحلة إلصحوار صحايف  لرقيح   ثكخيحر ممحف المفليح   قحل
  لالعحوو الكثيحر   التلزيحع لالتالحليم لمالتلزمف  البثفعح    نفديحس عحن متبلثحف لاللرم لالمبفثع 

 . من الملمفين لالماررين لالعمفل 
تتميحححز اغلحححة الصحححاف الولليححح  ثتميحححز  صراجهحححف ل الحححللثهف لم حححملنهف كحححالس االحححتصوامهف  الحححفلية  .5

لقححححو كشححححف المصتصححححلن . مثتكححححرت لجححححاة اإلعصنححححف  التححححي تالححححفعودف ةححححي التمليححححل ثشححححكل كثيححححر
لصححافي الححاي االت ححفةتا م الالحح  الخححفني للنشححر ا(  يفححرا الشححرم األلالححب)المشححفركلن ةححي محح تمر 



اإلمحححفرا  لمعحححص  ةحححي  ثحححلمثي   ن اصححح  الصحححاف محححن اإلعصنحححف  علحححي مالحححتلي العحححفل   كخحححر 
 .ثجرثع    عفف اص  التلفزيلن لاىنترن  

 تننيححف  النالححل اىلكترلنيحح  للصححافة  الولليحح  للنححفيمين علححي تلححس الصححاف عمليحح  رجححع  مناحح  .6
ىالحيمف  لح  تكحن متحلةرت محن قثحل ثلالحفيل اإلعحص     مكفنيحف  انينيح  ( Feed Back ) الصحوي

العصقح   ثفلنالحث  للصحافة   لثحف  الاحويا ممكنحف  عحن تففعحل ثحين الصحاف لالنحراء ثعحو  ن ملح 
الصحححاف  عتصحححفر ملاقحححليمكحححن  ن يجحححو م. ماحححولوت لدفمشحححي  بيلححح  عمحححر الصحححافة  اللرقيححح  

اححلل  فرئ  ن يثححوي ر يححف  اىلكترلنيحح  انححلل صفصحح  ةححي شححتي الصححفاف  تت ححمن البلححة مححن النحح
تعلينحا ةحلرا  علحي  المل ل  المنشلر  ل يكتة تعلينف  عليا لةي افل  قيف  المالتصو  ثحالس الحيمهر

ملقحححع الصحححايف  ايحححا يصحححثر ثدمكحححفن المالحححتصومين ةحححي  ي مكحححفن اىبحححص  عليحححا  لتشحححمل دحححاع 
 .اىلكترلنيح الصححايف   اإلمكفنيح  ثبثيعح  الاحفل رالححفيل النحراء التحي تنشححر ةلريحف  علحي صححفاف 

كالس لةر  تننيح  النالحل اىلكترلنيح  للصحافة  الولليح   مكفنيح   الاصحلل علحي  اصحفءا  وقينح  
قراءدححف لثعحححا    لتححلةر للصححايف  م شححرا  عحححن  عححواوزلار ملاقححع الصححايف  اىلكترلنيححح  عححن

 . المعللمف  عنه  كمف تمكنهف من التلاصل معه  ثشكل مالتمر
مكفنيحفته  لشحرلب عملهح    جويحوا  ةيمحف يتعلحم ثفلصحافيين مهنيف   ر   الصافة  الوللي  لاقعف  ة .7 لا 

الصحافي المعفصحر  ن يكحلن ملمحف  ثفإلمكفنيحف  التننيح  لثشحرلب الكتفثح   ةنو  صثر المبلحلة محن
 لللصافة  اىلكترلني  كلاليل  تجمع ثين نمب الصحافة  لنمحب التلفزيحلن المريحي لنمحب لصنترن 

ن فرع  ي حف  عفلميحح  دححاع اللالحيل  لالححع  انتشحفردف لمححف يراةحم الححس مححالافالحلة  ل ن ي ححع ةحي اعتثحح
 . اعتثفرا  تتجفلز المهني  لي األصصقي ةي تاويو الم فمين لبرين  عر هف

لالححيل  مهمحح  مححن لالححفيل اإلعححص  الححوللي تتميححز ثعصقحح  تكفمححل مححع لالححفيل  الولليحح تعححو الصححافة    .8
تكفمحححل لليالححح  صحححرا    ةتحححفريل  ثينهمحححف دحححي عصقححح العصقححح   ا ان    اىتصحححفل الاويخححح  األصحححري

مهلر اللالفيل اإلعصميح  المصتلفح  ى يشحهو ثمهحلر لالحيل  تلتحي األصحري  ل تن حي عليهحف للكحن 
 .تلجو منفةال  ةي  ايفن  ل تكفمل ةي  ايفن  صري لتافلل كل لاليل  تبلير نفالهف 

المفدهوم  الخصهائص  )والدوليهة الصهحافة العربيهة : د سعد سلمان المشهدداي  .م.أ: المصدر 
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