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 :دمةــمق

: التطور التقني امتزجت فيها نتائج ثورات هي  مناليوم مرحلة جديدة العالم  يعيش

ضخما تمثل في ذلك الكم الهائل من المعرفة،  معرفياثورة المعلومات التي أحدثت انفجارا 

منه بواسطة تكنولوجيا المعلومات، وثورة وسائل  االستفادةوالذي أمكننا السيطرة عليه و 

االتصال الحديثة و التي بدأت بوسائل االتصال السلكية  تقنياتالمتمثلة في  االتصال

ووصوال إلى األلياف البصرية و تقنية األقمار الصناعية،  بالتلفزيونولالسلكية، مرورا 

اإللكترونية التي توغلت في آل نواحي الحياة و امتزجت بكل وسائل  الحساباتوأخيرا ثورة 

 . معها واندمجتاالتصال 

 .صورةلعل شبكة اإلنترنت العالمية تجسد ذلك االمتزاج في أوضح  و

المعلومات  – الثالثيعود الفضل في إمكانية تحقيق المزج فيما بين الثورات  و

أتاحت هذه التقنية  حيث (1)إلى ما يعرف اليوم بالتقنية الرقمية –واالتصال و الحسابات 

الصوت و النص ، : إلى رموز شفرية  نواعهاأالمتقدمة إمكانية ترجمة المعلومات بكافة 

 . الغرافيكيةالصورة الفوتوغرافية و غيرها من العناصر 

فاق آالجريدة في  :تحت عنوان  مقال 1965 عام *Louis Guéryلويس قيري  نشر

 أوراق مرآز تكوين و تدريب الصحافين بمجلة  Le Journal de l’Horizon 90 التسعينات

Les Feuillets du CFPJ   . لتطورات التقنيةحول ا المقال هذالتمحورت الفكرة األساسية 

التحرير آليا بآالت  أقسامهذا المقال بإمكانية تجهيز  صاحب"  تنبأ. " لجريدةالمستقبلية ل

 .إلعالمية بما فيها المطبعةا المؤسسةإلعالم  اآللي آل أقسام اإلكترونية و بإمكانية اقتحام 

فمنهم من . زمالئه طرفعرض صاحبه النتقادات الذعة من نشرهذا المقال، ت بعد

بالمثالي الخطير الذي يهدد أرآان  -أآثر تطرفا- آخرونوصفه بالحالم، في حين وصفه  

 .المهنة

تتم  حقيقة ملموسة و اليومآان في سنوات الستينات عبارة عن تنبؤ ال غير، أصبح  فما

 .العملية اإلنتاجية للصحف إلكترونيا بالفعل

على قدراتها  آبيرةلعلنا نعرف أيضا أن النجاح المستمر للصحف يعتمد بدرجة  و

وظائفها في توصيل  بأداءوعزمها على تطوير و تبنى التقنيات الجديدة التي تقوم من خاللها 

عنها بالصورة التي سبقت الكلمة  التعبيراألخبار و المعلومات، و ال سيما المعلومات التي يتم 

 .لمطبوعةالمكتوبة و ا

                                                 
 17 ص ،2003  ،اللبنانيةالمصرية  الدار ،األولي طبعة ،الصحافة في عصر التقنية الرقمية تكنولوجيا ،سعيد الغريب النجار.  د) : 1(

* Professeur au Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (C.F.P.J).  
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في آل المراحل  اإللكترونيةالسنوات األخيرة، أخذت استخدام الصحف للتقنية  خالل

عناصرها المقروءة و الغرافيكية  بكلاإلنتاجية تغيرات جذرية في العملية اإلنتاجية للصحيفة 

(graphique). 

نقل المعلومات بأنواعها  عملية  -في أبسط تعريفتها  -بشكل عام هي  االتصاالت

االتصاالت بعملية نقل المعلومات التي تمثل فكر اإلنسان و تقوم . آلخر مكانالمختلفة من 

 أوالعقلية و العملية سواء آانت هذه المعلومات في هيئة صوت أو صورة أو بيانات  ثرواته

أرقام أو نصوص، وهو ما يتأتى من خالل استخدام اإلشارات الكهربائية أو الموجات 

و  المعلومات،از االتصاالت الكهربائية بقدرتها على نقل آميات آبير من تمت. المغناطيسية

الثانية  فيبسرعة عالية جدا تقترب من سرعة الضوء التي تبلغ ثالثمائة ألف آيلومتر 

 .الواحدة

دون أية  انفرادآل منها على   اإللكترونيةتطورت تقنية االتصاالت و تقنية الحسابات 

الذي  األمرو هو . ى التطور التقني الحديث إلى المزج بين التقنيتينبينهما، و اآلن أد رابطة

 تقنيةضاعف من قدرات و طاقات االتصاالت بعد أن استفادت من التقدم الذي تشهده 

و  واحدو أصبح اآلن ممكنا أن يتم نقل الصوت و الصورة و النص معا في آابل . الحسابات

 .بحثهألسباب فنية انفراد منها تتم على  آن واحد أيضا، بعد أن آانت عملية نقل آل

و الصورة الصحفية، فإنها  المعلومةالتعدد و التنوع الذي تشهده اليوم تقنية نقل  رغم

  :االتصاالتجميعا تندرج تحت نوعين أساسين من 

 

جميع االتصاالت التي تتم عبر وسائل نقل فعلية ملموسة مثل  تشمل:  سلكية اتصاالت

مثل ذلك شبكات الهاتف المحلية ، و شبكات اتصال الحسابات داخل  ول ، األسالك و الكواب

 .المباني 

باإلضافة إلى  – حدةهو الحال في شبكة الكمبيوتر الخاصة بكل صحيفة على  آما

 . المختلفة العالمبين قارات  المحيطاتالكوابل المحورية التي تمتد تحت البحار و 

 

يها استخدام الموجات الكهرومغناطيسية التي يتم ف التيوهي :  السلكية اتصاالت

الموجات عبر الفراغ المحيط بواسطة هوائيات  هذهتسرى في الغالف الجوي، و تثبت 

 انتشار يوفربواسطة هوائيات أخرى، و   االستقبالإرسال معينة، و تستقبل لدى محطات 

 االتصاالتآبير من  الموجات المغناطيسية في الغالف الجوي األساس العلمي و العملي لعدد

 . الالسلكية و بخاصة عبر المسافات الطويلة
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يمكن التمييز بين  فإنهأيا آان نوع االتصال المستخدم في نقل الصورة الصحفية  و

 .و تقنية النقل الرقمي التماثليتقنية النقل التناظري أو القياسي أو  :أساسيتينتقنيتين 

 

نية يتم تحويل المعلومات إلى إشارات آهربائية هذه التق ظلفي  :التناظريالنقل  تقنية

 . بالمعلومات لتلكو موجات متشابهة تماما 

 

النظام المستخدم في نقل المعلومات الخاصة بالحسابات  هوو  :الرقميالنقل  تقنية

أجهزة إلكترونية تقطيع المعلومات المنقولة إلى نبضات  تتولىاآللية و في ظل هذه التقنية 

و عند االستقبال تتم عملية عكسية السترجاع  اإلرسال،يرة في ظرف إلكترونية قص

 تشكيالت متنوعةهي إشارات رقمية تتكون من  اإللكترونيةو النبضات . المعلومات األصلية

 .للتعبير عن المعلومات المنقولة) 0/1(تتألف جميعا من الرقمية 

صص في مجال التخ أصبححيث . التخصص أيضا" الثورات" من متطلبات هذه  و

 .حتميةاإلعالم 

 

 األسس المنهجية للدراسة 
 : اإلشكال

على مستقبل  لالتصالأثير التكنولوجيات الحديثة بعض الدراسات إلى ت تطرقت 

 .اإلعالم وسائلما ينتظره الجمهور من درست أخرى و التلفزيون والصحافة المكتوبة

 .األخبار نشرتصنيف و  و عجمطي أهمية آبيرة لألشخاص المكلفون بتعلم , بالمقابل

القائم باالتصال  لم يشكل نهائي،إلعالمية آمفتوح اإلعالمية و المادة االوسيلة  فبين

اتخذ القائم باالتصال في هذه الدراسات  حيث .محور دراسة أآاديمية إال في حاالت معدودة

 .عن وسطه الطبيعي أي المهني بمعزل (1)آمختص 

بمدى االقتناع بالسياسة التحريرية، بل  فقط تتحدد ممارسة مهن الصحافة ال نألو 

مثل التنظيم اإلداري الداخلي  أخرىنجدها أيضا تخضع و تتأثر سلبا و إيجابا باعتبارات 

والمهني للعاملين، والعوامل المادية  األآاديميومستوى و آيفية اتخاذ القرارات والتكوين 

 .والمعنوية، الخ

                                                 
(1) Padioleau (J-C), "Système d’interactions et rhétoriques journalistiques",  in sociologie du 
travail, N°03, 1976. 
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ال يمثل الصحافي  ,على عكس ما يعتقد الكثير .فئاتتتشكل مهنة الصحافة من عدة 

 .    ترتكز الجريدة علي عدة أعمدة، ولعل أهمه سكرتير التحرير .العمود الوحيد للجريدة

من سلسلة إنتاج المعلومات فهي مرتبطة  واحدةإذن مهنة سكرتير التحرير حلقة  تشكل

 .وتتأثر بهم تؤثرالحلقات األخرى التي بارتباطا عضويا 

ين يختارون و يرتبون و ينشرون األخبار في ذهم هؤالء الرجال و النساء ال من, ادن

 . الصيغة النهائية

 : قمنا بصياغة اإلشكالية التالية¸ ه الفكرةذانطالقا من ه

  :ةشكالياإل تتمحور

 

الصحافة اليومية الوطنية التي تعرف  فيوما هو دور سكرتير التحرير و موقع ه ما

 ؟ الحديثةما واسعا ألساليب االتصال اليوم استخدا

 

  :التساؤالت
 

 :  طرحنا التساؤالت التاليةمنه  و

  ؟ه مهام هي ماو  رسكرتير التحريمن هو 

  الصحف بحاجة له و هل مازالت في الصحف اليومية روقع سكرتير التحريمو ه ما 

 ؟

  أثناء تأدية عمله ؟ رسكرتير التحرياستقاللية  مدى ما 

  ؟ الحديثةير التحرير مع أساليب االتصال سكرتتكيف هل 

  ؟ التحريرسكرتير األآاديمي لما مستوى التأهيل  

 

  :أسباب اختيار الموضوع و أهدافه   
  :األسباب الذاتية

فغالبا ما تنطلق دراسات . علمية أآاديمية دراسةاألولى لكل  المالحظة هي الخطوةإن 

 .حال موضوع دراستنا وهآما , من مالحظة بسيطة لظاهرة أو حدث ما

 بمختلفعن قرب تعرفنا حقل الصحافة المكتوبة،  التخرج فيعملنا منذ سنوات  بحكم

لم , المنصبو حساسية فرغم أهمية . ما جعلنا نهتم بمهنة سكرتير التحرير. مهن الصحافة
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لعلمية اإللمام بالقواعد اختالال ونقصا في  الحظناآما  .التقدير الالزمعرف سكرتير التحرير ي

 .  التحرير سكرتيرلمهنة  واألآاديمية

آيفية عمل سكرتير علمية على  وبصفةعندنا الرغبة في التعرف المالحظة  هذهت خلق

 . التحرير في الصحف اليومية الوطنية

 

  :األسباب العلمية

, الدراسةإنجاز هذه في  دراسات ومعارف نظرية حول هذا الموضوع مشجعنا انعدا

 .معرفية وعلمية لدراسات مستقبلية قاعدةشكل دراستنا أردنا أن تحيت 

ا يبتعد عن العموميات ويقترب من خصوصيات فيتعرإلعطاء بحثنا  يهدفو عليه         

 .الميدانيـة الممارسةومميزات هذه المهنة من خالل 

 دراسـات بإنجاز تسمح مرجعية معرفية وأآاديمية تكوينمن هذه الدراسة  والغرض

 . تحليلية

 

   :المنهــــج و أدوات الدراسة
  :المنهج

 رسكرتير التحريانعدام دراسات علمية في الجزائر حول  أمام: الدراسة تصنيف

التعرف بصفة  إلىدراستنا  تهدف.  أو الريادية االستطالعيةتصنف ضمن البحوث  فدراستنا

 . الوطنيةسكرتير التحرير في الصحافة اليومية موقع علمية و جدية على 

ثم تحليلية  وصفيةأن دراستنا استطالعية فهي تعتبر محطة انطالق لدراسات  بما

 .مستقبلية

لم يكن هناك أوال دراسات  إنال يمكن إنجازها ) سببية(الوصفية والتحليلية  فالدراسات

 .ريادية تثري اإلرث األآاديمي و المعرفي في هذا المجال 

فرض الفروض  شروطؤالت، طالما أن تكتفي دراستنا بطرح مجموعة من التسا لهذا

 .غير متوفر

 .منه نوع دراستنا استطالعية و المنهج المتبع هو المسح و
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معينة، و ما  ظاهرةعن  الدراسات المسحية على تجميع البيانات و الحقائق تعتمد

 . )1(بالغةيتطلبه البحث من التخطيط العلمي و تحليل و تفسير البيانات بعناية 

 ماذا ؟ : لمسح في دراستنا من اإلجابة على سؤال محوري منهج ا يمكننا

التحرير العاملين بالصحف اليومية  يسكرتيرأن مجتمع بحثنا منحصر في  بما

أحصينا  2007إلى غاية شهر أفريل  هو بما أن الفرنسيةالوطنية الصادرة باللغة العربية و 

 لمجتمعمسح شامل  إنجازان  أنه من اإلمك رأينار بصفة منتظمة و دائمة، دجريدة تص 30

 .  البحث

أن اللغة ال يمكن اتخذها آمتغير في دراستنا لكونها أداة عمل ال  إلىاإلشارة  تجدر  

الصحفي هي نفسها سواء آان األمر في جريدة تصدر باللغة العربية  اإلخراجفقواعد . غير

 .الفرنسيةباللغة  أو

 :أدوات الدراسة

 . العلمي بحثعيتها المختلفة أدوات مهمة من أدوات التعتبر مصادر المعلومات و أو

 :نعتمد على أداتين لجمع المعلومات سوفلهدا 

 

يستعملها الباحث من أجل الحصول على معلومات  أداةهي : أو االستمارة االستبيان

تعريض المستفتين لمثيرات مختارة و مرتبة  بمعنىبقصد أتبات صدق فرض أو فرضية، أي 

 .)2( جمع المعلومات بعناية، بقصد

مغلقة ، وبعضها  بعضهااالستبيانية تشكل مجموعة أسئلة بعضها مفتوحة و  االستمارة

 . يتعلق بالحقائق و بعضها اآلخر يتعلق باآلراء و المواقف

 

في الدراسات الميدانية تعتبر حجر الزاوية في الوصول إلى  المقابلة:  المــقابـلـة

ث معرفتها دون النزول إلى واقع البحث و االطالع على ظروفه للباح يمكنالحقائق التي ال 

فالمقابلة الناجحة تتطلب درجة من التفاعل اإليجابي بين . التي تؤثر فيه  العواملو  المختلفة

 .)3( بالمقابلة و المبحوث القائم

 

                                                 
األولى، مرآز عبادي للدراسات  الطبعة ،العلمي في البحوث النفسية و اإلعالمية المرشدو جبار العبيدي،  الدفاعي حامد) :  1(

 .55، ص 1996والنشر، اليمن، 
) : فاندالين ديولد، مناهج البحث في التربية و علم النفس، ترجمة محمد نبيل و أخرون، طبعة 3، مكتبة االنجلوالمصرية،  2(

   .293ص  ،1985 ،القاهرة
   41مرجع سابق؛ ص ‘ حامد الرفاعي و جبار العبيدي ) : 3(
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  :ثمجتمع البح 
مجتمع ون يتك. و يقدم األخبار للقارئصنف ييختار و  الصحفي الذي دراستناتشمل 

 . نا من سكرتيري التحرير العاملين بالصحف اليومية الوطنيةبحث

: آتــابــه في Jean Tunstall  جان تنستال على الذين سماهم إذنمجتمع البحث  يرتكز

عكس  على  « Processors» بــ Journalists at Work الصحافيين في العمل 

« Gatherers ». « Processors » بع تالذي يتسكرتير التحرير هو الصحفي . سيرورة تعني

 .و تصنيف ومعالجة و إعطاء الشكل النهائي لألخبار انتقاءسيرورة 

 

 9جريدة يومية وطنية تم إسقاط  30لمجتمع البحث والمتكون من  أولياستطالع  بعد

 . وحدة 21ومنه تقلص مجتمع بحثنا إلى . تتوفر على سكرتير التحرير الجرائد التي 

 

 لصحف العمومية و الخاصةا قائمة

 
 القطاع
 

 الجريدة

 عمومي خاص
 

EL MOUDJAHED  عمومي 
 عمومي  الشعب
 عمومي  المساء

LE SOIR 
D'ALGERIE 

  خاص

LIBERTE خاص  
EL WATAN خاص  
LE JEUNE 

INDEPENDANT 
  خاص

LA NOUVELLE 
REPUBLIQUE 

  خاص

LA TRIBUNE خاص  
LE COUURRIER خاص  
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  خاص الخبر
  خاص الشروق

L‘expression خاص  
Le Maghreb   

Le quotidien 

 D‘ORAN 
  خاص

  خاص صوت األحرار
  خاص الفجر
  خاص اليوم
  خاص األحداث

LE MIDI LIBRE خاص  
  خاص الوسط

LA DEPCHE DE 
KABYLIE 

  خاص

  خاص جزائر نيوز
HORIZONS خاص  

  خاص األجواء
INFOSOIR خاص  
LE JOUR 

DALGERIE 
  خاص

LA DEPECHE  

D‘ORAN 
  خاص

  خاص البالد
LE CITOYEN خاص  

 
 

 

 

 : المفاهيمشرح 
  : التخـصـص
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 نظري مفهوم

 صحافة: و يمكن حصر أهمها في. عدة مستويات التخصصأن يأخذ مفهوم  يمكن

ت ذاة فاصحأو ) تعطى األولوية لمحتوى المقال أي المضمون الحالةهذه في (متخصصة 

 ).أي آيف يمكن تقديم المعلومة بشكل بسيط و سهل. لألسلوب تعطى األولوية( عامةأخبار 

وطنية أو جهوية أو  جريدة: التخصص من حيث رقعت توزيع الجريدةفهم  يمكن

أو  سمعيةصحافة مكتوبة أو : ث القناة المستعملة أيضا من حيالتخصص فهم  يمكن .محلية

 .بصرية -سمعية

اتصال أو صحافة  تخصص: أولي إلعالم  و االتصالاآلية علوم  فييكون التخصص 

 . مكتوبة أو سمعي بصري

 .فقطموجه دور ال إلعالم والصحافة في العالما تلعب معاهد

 إجرائي مفهوم

 : نأخذ التخصص آالتالي لدراستنا، بالنسبة 

  .عامة معلوماتتخصص في صحف وطنية ذات : أوال

 .التحرير تيرسكرالصحف التي تملك :  ثانيا

من  التمكنسكرتير التحرير باإلضافة إلى إتقان و منصب  التخصص في يتطلب

متطلبات  ومهارات تقنية واسعة و معرفة واسعة لقواعد التبيوغرافية  تقنيات التحرير،

 .المطبعة

 

 : التحرير  سكرتير

 

  سكرتير التحرير محور أنظر: نظري  مفهوم

 

 :  إجرائي مفهوم

الذي يضفي على  فهو. التحرير صحفيا، و لكن صحفي ال يمضيسكرتير  يبقى

إدمون  قالفهو آما . الجريدة نوع من الجاذبية و التنسيق لضمان مقروئية قصوى

  .مقالال اآلخرينالصفحة، آما يكتب  يكتب  Edmond Volponiفوبوني

 «Il écrit la page, comme d’autres écrivent l’article.»  
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و ترتيب و تصنيف و تقديم  بتقييم، حيث يقوم تحريريةرتير التحرير وظيفة سك تبقى

 .المعلومات للقارئ

 

 المهني اإلطار  

 :النظري التعريف

 

تحديد اإلطار المهني الذي يضم  حولالجدل بين األآاديميين والمهنيين  يثور

تصال بمعناه لى قطاع االإينتمون  الذينإلعالمية والصحفية أو أولئك االمشتغلين بالوظائف 

اإلعالم أنشطة  وتنوعن التوسع الهائل في الصناعات الثقافية وتزايد إالواقع فى . الواسع

 .خلق وظائف جديدة عن بفضل الثورة التكنولوجية والعلمية قد أسفر واالتصال

إلعالمية في الغرب للمشتغلين ا المدارسوتتفاوت التعريفات التي وضعتها  هذا

فهناك التعريف التقليدي الذي تقتصر هذه المهن في أولئك . تصاليةواالإلعالمية ابالمهن 

ينتجون األخبار من الصحفيين و المذيعين، وهناك التعريف األحدث الذي يضم آافة  الذين

  .في الوظائف الرئيسية في مجال إنتاج ومعالجة وتوزيع المعلومات المشتغلين

 

  : إلى ثالث فئات ماتوالمعلوتصنيف العاملين في قطاع االتصال  وتم

 

 .الصحفيين المؤلفين الخآوبيع المعلومات  إنتاجالعاملين في  ـ 1

 

المعلومات وينشرونها ويقتصر نشاطهم على التخطيط والتنسيق ومعالجة  يجمعونالذين  ـ 2

 ،وتضم هذه الفئة سكرتيري التحرير والمديرين المعلومات،

 

 .وتكنولوجيا المعلومات التي تدعم نشاط السابقين يتولون تشغيل آالت الذينتشمل أولئك  ـ 3

 

 اإلجرائي التعريف

 

إنتاج ي قسم نقطة التقاطع بين قسم التحرير أ هواإلطار المهني بالنسبة لدراستنا  عمليا

  .وجمع وبيع المعلومات، والقسم التقني

 .باالتصال بمعزل عن وسطه الطبيعي أي المهني القائمدراستنا  ال تأخذ ومنه
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 المكتوبة آمهنة و آمؤسسة  الصحافة  :األول المحور  
 

 المكتوبة آمؤسسة الصحافة:  األول المبحث

I - الصحفية  المؤسسةقسام أ: 

وهي تعتمد باإلضافة إلي . لصحيفةلساسي األدور هو ال إلى أخبار األحداثتحويل 

اإلدارة و  :أقسام على ثالث موزعينمن العمال و المستخدمين،  عددا على الصحفيين،

 . (1)المبيعات و اإلعالنات و الصناعة

 .إدارة شؤون العمال والصحفيينو  التجارية و المالية القضايااإلدارة  تتولى 

اإلعالنات في  وتتولى. تهتم آذلك بإيصال الصحيفة للمشترآين و مؤسسات التوزيعو

دور المكلفين بشؤون  يقتصرالصحيفة إجماال شرآات اإلعالنات و مكاتب اإلعالنات، لهذا 

 .المعلنيناإلعالنات داخل المؤسسة على مراقبة تنفيذ طلبات 

 

 :التحرير  قسم -1

 

آمية النصوص  طبعة،قسم التحرير أن يقدم للمطبعة، في الوقت المناسب لكل  مهمة

إلى ماآيت  باإلضافةالصور الكافية لصناعة الصحيفة، تعاليق والعناوين و اإليضاحات و 

ويشترك . المالئمةلكل صفحة، مع التعليمات الطباعة ) الصفحة أو مشروع الصفحةمخطط (

تجري المحافظة  و .في هذا المجهود آل الصحفيين و المتعاونين و الرسامين و المصورين

 .بدقة متناهية على توقيت سير العمل

صدور الدورية  لطبيعةيختلف تنظيم قسم التحرير من صحيفة إلى أخرى، وفقا 

 .البشريو سعة انتشارها و ضخامة جهازها ) مية أو أسبوعية أو شهريةيو(

فمصاريف قسم التحرير  هذا، رغم جريدةإنجاز ال في بالغة أهمية لقسم التحرير إذن

النسبة المخصصة من  فعليارغم أنه من الصعب تحديد . ليست هي األآثر أهمية في الجريدة

ميزانية   من % 20و  15بين  يحصرها )2(حثين الميزانية لهذا القسم، إال أنه بعض البا

من هذا بالنسبة لألسبوعيات و الدوريات األخرى، فهي مرتبطة مباشرة بعدد  أقلو  اليوميات

 .و آذا نوعية المقاالت المحررين

                                                 
 22، ص 1983ترجمة فادي الحسيني ، منشورات عويدات، بيروت، طبعة ثانية،  ، الصحافة تقنيةغايار،  فيليب )1(

(2) Albert Pierre, La presse,  5ème édition, Que sais-je, PUF, 1985, p. 35  
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يتبعون المخطط  إجماالالخصوصية التنظيمية و الوظيفية لكل مؤسسة إال أنه  رغم

تنقسم الجريدة إلى  تحرير،يس تحرير واحد أو عدة رؤساء تحت إشراف رئ: النمطي التالي

قسم سياسة الداخلية، : آالتاليعدة أقسام أو مصالح متخصصة في اليوميات هذا التقسيم يكون 

 .و تحقيقات روبورتاجسياسة خارجية، أخبار عامة، ثقافة، رياضة، جهوي، 

منسجمة بين المقال  بطريقةإلعالمية االتحرير مكلف باإلخراج النهائي للمادة  سكرتير

 .و الصور و اإلشهار

. فهي بسيطة الصحفيةيخص العالقة بين جهاز التحرير و بقية أقسام المؤسسة  فيما

وهي تطلب آذلك  الرسومإلعالمية و اتنتظر المطبعة من قسم التحرير أن يسلمها المواد 

 .ات المطبعية الضرورية لتأدية هذه العملياتمالتعلي

إال لجهة ضبط رواتبهم  بالصحفييناستثناء قسم المبيعات، ليس لها عالقة ب اإلدارة،

قسم المبيعات معرفة معلومات عن آل  يتطلب. ومكافآتهم و تكاليف التحقيقات التي ينجزونها

و تخدم المعلومات التي يقدمها إلى جهاز . التوزيعطبعة، ليتمكن من تحديد آمية الطبع و 

 .نشر األخبار و آتابتها، خدمة جليلة للصحيفة بطريقةيعات التحرير عن تأثر حجم المب

الفني تنفيذها و تسهل  القسمقسم اإلعالن إلي جهاز التحرير لوائح خطية يلتزم  ينقل

وبشكل . المطلوب بالتقديرهذه اللوائح عمل سكرتيري التحرير في وضع ما آيت الصفحة 

نهائية و إلزامية وتترك الحرية  النشركان عام، فان أوامر قسم اإلعالن المتعلقة بتاريخ و م

وتتعقد العالقة بين . المناسب القرارفي بعض الحاالت لسكرتيري التحرير حتى يتخذوا 

في مجال عمل سكرتيري  اإلعالنقسمي اإلعالن و التحرير حينما يتدخل عمال 

فمن . تيم عليهأو ال يناسبه فيجب التع إبرازه،هذا الخبر يناسب المعلن فيجب  إن:"التحرير

 ." في صفحة تحتوي إعالنا لشرآة طيران جويةالمفروض أن ال ينشر خبرا عن آارثة 

ال يترك هذا الخبر يمر  أنجهة ثانية يعتقد سكرتير التحرير انه من المفروض أيضا  من

محرج يستدعي أحيانا تدخل  لحوارو بين االستحالتين يوجد مكان . دون أن يكتب شيئا عنه

 .اإلدارة
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 : الصحفيين -2

 

:  لمواهبلمفتوح  الصحافةفمجال . للصحافي المحترفشامل يمكن إعطاء تعريف  ال

 .المبتدئمن آاتب االفتتاحية الشهير إلى المصور 

و التكنولوجية  التقنية التطورات مهنة مفتوحة على آل التيارات لكن مع فالصحافة

ر و ثقافة عامة واسعة و بأآ) يآيف(نوعي  اإلعالم عملالمستمرة، أصبح يتطلب من رجل 

 .)1( تكوين متخصص

 الذي"المحترف هو الشخص  الصحافي 1974قانون العمل الفرنسي لسنة  حسب

 )2(."و منتظمة و يتقاض أجرا على ذلك في جريدة يومية أو دورية دائمةيعمل بصفة 

 :  ليصبحتم تغييره لدا . ناقصاو  امبهمهذا التعريف اعتبر 

في جريدة أو عدة جرائد  ف هو الذي يعمل بصفة أساسية و منتظمةالصحفي المحتر"

مصدر  وه الدى يتقاضه  ويجب أن يكون األجر. أو دوريات أو وآالة أنباء أو عدة وآاالت

 ."      األساسيماله 

«Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, 

régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs 

publication quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de 

presse et qui en tire le principal de ses ressources.» 

   

 المهنية للصحفيين الحقوق

 

ممارسة المهنة بمعزل عن  وضماناتيمكن تناول الحقوق المهنية للصحفيين  ال

مجتمعاتهم و تأثيرها على الممارسات  فياألوضاع السياسية واالقتصادية والثقافية السائدة 

ويالحظ أن . الصحفيين آكل الصحافةالصحفية وحقوق الصحفيين ومسؤولياتهم وحرية 

ة قد عن الصحفيين في الدول النامي أوجميع الدراسات التي أجريت عن الصحفيين الغربيين 

 : دارت حول محورين رئيسيين هما

 

                                                 
(1 ) : IPID, Albert Pierre, P 36. 
(2 ) : Manuel Molina, Les journalistes : statut professionnel, libertés et responsabilités, Victoires-
Edition, Paris, 1989, P09 . 
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التفاصيل المتعلقة بظروف العمل الصحفي  آافةالذي يتضمن :  المهني المحور ـ 1

بمصادره ورؤسائه وزمالئه وضمانات  الصحفيمن حيث معايير األداء المهني وعالقات 

وليات المهنة وممارستها وحقوق ومسؤ حمايةممارسة المهنة ودور النقابات الصحفية في 

 .الصحفيين مهنيا وقانونيا

 

الجوانب االجتماعية والسياسية والثقافية على  تأثيرويشمل :  المجتمعي المحور ـ 2

عالقة الصحفيين بالسلطة السياسية ومواقفهم من  يتناولاألداء المهني للصحفيين آذلك 

 .مجتمعاتهموالظروف االقتصادية السائدة في  القانونيةاألوضاع الثقافية والتشريعات 

 

الحقوق المهنية للصحفيين على النحو  تحديداجتمعت الدراسات إلعالم ية على  وقد

 : التالي

 

 .و المعلومات واآلراء األنباءحق تلقي  ـ 1

 

 .مصادر المعلومات إلىحرية الوصول  ـ 2

 

 .األنباء و المعلومات واآلراء وتبليغحق نشر  ـ 3

 

 .والتنقلحرية الحرآة  ـ 4

 

 .سر المهنة علىمحافظة ال ـ 5

  

التي تؤثر في ممارسة الصحفيين  والمجتمعيةمجموعة من العوامل المهنية  وهناك

الخاصة  المحدداتيتناول الشق األول . هذه العوامل إلى شقين وتنقسملحقوقهم المهنية،  

مل الثاني العوا الشقبالطابع النوعي المتميز للصحافة آمهنة ذات رسالة مجتمعية، ويشمل 

 . التالية المحدداتوتدور المجموعة األولى حول . التي تؤثر في األداء المهني للصحفيين

 

 نمط الملكية الصحفية ـ  1
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وحدها لضمان تحقيق الديمقراطية في  الملكيةأنه ال يمكن االرتكان إلى عنصر  ورغم

 التجاربن  عامة فضال عن ضمان حماية الحقوق المهنية للصحفيين، إال أ االتصالمجال  

تمتع الصحفيين بحقوقهم في ظل أنماط معينة  مستوىأثبتت أن هناك اختالفات ملموسة بين 

ما يسمى بالملكية االجتماعية وهي ليست  وخصوصامن الملكية الصحفية أآثر من سواها 

. االستشهاد ببعض التجارب في دول أمريكا الالتينية ويمكنملكية الدولة أو الملكية الخاصة، 

قابل للتطبيق في آل المجتمعات واألزمنة، ولكنها تجارب  عالميلواقع أنه ال يوجد نموذج وا

 .إيجابياتها منتستحق الدراسة للتعلم 

 

 الصحفيقانون المطبوعات والقوانين المنظمة للعمل  ـ  2

 

إلى أن هذه القوانين لم توجد إال لحماية  والمحليةالتجارب التاريخية العالمية  وتشير

والصحفيين، ويالحظ أن الصياغة القانونية  الصحافةلح الهيئات الحاآمة في مواجهة مصا

ما يتعلق بالصحافة، تحرص على محاصرة وتقييد  األخصلكافة التشريعات إلعالم ية وعلى 

المطاطة واإلفراط في السلطة التقديرية التي  العباراتالحقوق التي تنص عليها من خالل 

يملكون الحق في سحب أي صحيفة أو مصادرتها دون  الذيناألمور تخولها للقائمين على 

المطبوعات من األشكال األخرى للتعطيل اإلداري  قوانينإبداء األسباب، فضال عما تفرضه 

 .الصحف والصحفيين علىوالرقابة السافرة والمقنعة 

 

 تأثير التكنولوجيا االتصالية الحديثة ـ  3

 

سواء في جمع المعلومات واألنباء أو  االتصالوم اإلنجازات التكنولوجية لعل إن

إذ . باعتبارها تغييرات تكنولوجية فحسب إليهامعالجتها ونشرها وتوزيعها ال يمكن النظر 

سلبية على الصعيدين االجتماعي وإلعالم  بصورةآثيرا ما تؤثر هذه التجديدات التكنولوجية 

اعتمادا يكاد يكون تماما على الدول  الحالي الوقتي خصوصا إن الدول النامية تعتمد في 

آما تفتقر . المتقدمةاالبتكارات التكنولوجية  هذه  إنتاجالصناعية المتقدمة التي تتحكم في 

المصادر الهائلة من  هذهالدول النامية إلى الموارد التي تمكنها من حسن استخدام وتقييم 

الحكومات أو مراآز  إالحف وقد بات من المستحيل اإلقدام على إصدار الص. المعلومات

من السلبيات التي تتمثل  الكثيرالقوى االقتصادية التي تستطيع تمويل آل ذلك مما ترتب عليه 

الرقابة من خالل تقييد  أشكالفي استغالل بعض الحكومات لهذا الوضع بتطبيق بعض 
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 ارضة،المعإلى استبعاد الصحف  تهدف استيراد ورق الصحف وتوزيعه طبقا لسياسة محددة

مما يهد  تستلزمها،فضال عن استحالة قيام صحف مستقلة بسبب األعباء االقتصادية التي 

 .السوق إلعالمية لشروطالعديد من الصحفيين الشرفاء بالبطالة والتشرد المهني أو الرضوخ 

 

 اإلعالنات ـ  4

 

. لصحافةترويج المقولة الغربية الخاصة بحرية ا فيلعبت اإلعالنات دورا تاريخيا  لقد

إذ أصبحت . بنفس الدور في صحف العالم الثالث القيامهذا بينما لم تتمكن اإلعالنات من 

بسبب أن معظم وآاالت اإلعالن العالمية تخضع ( األمريكيةتشكل جزءا هاما من السيطرة 

في حاجة إلى التأآيد على حاجة وسائل االتصال  ولسنا). لسيطرة الواليات المتحدة

. التي تحصل على أآبر نصيب من اإلعالنات الصحفعالن وعلى األخص الجماهيرية لإل

قد تمكنت بفعل عوامل عديدة من عدم السقوط  الغربيةوإذا آانت الصحافة في دول أوروبا 

فإن الصحافة في دول الجنوب لم تفلت من سيطرة . التجاريةآلية في قبضة اإلعالنات 

نيات لإلعالنات أآبر من الميزانيات التي تخصص ميزا التيالشرآات المتعددة الجنسية 

مثل البرازيل التي بلغت نفقات اإلعالن فيها أآثر من  للتعليمتخصصها الحكومات الوطنية 

وال تخفي اآلثار السلبية لإلعالنات على الوظائف إلعالم ية  للتعليمالنفقات المخصصة  2/3

ي تحرم القراء من حقوقهم إلعالم ية فه. السياسية واالجتماعية للصحافة واألدواروالثقافية 

فضال عن دورها في إفساد الصحفيين وتحويلهم إلى أبواق لشرآات اإلعالن  والثقافية

عالوة على ما تسهم به . المادة الصحفية لخدمة األهداف التجارية لهذه الشرآات بتسخير

 الناميةالدول  اإلعالنية في خلق أنماط استهالآية معادية لالقتصاد الوطني في الرسائل

 .الفقيرة

 

تؤثر على األداء المهني للصحفيين وتنصب أساسا  التيالشق الثاني العوامل  ويتضمن

في األداء المهني للصحفيين ويمكن إيجازها  مباشرةعلى مجمل الظروف التي تؤثر بصورة 

  : على النحو التالي

 

 ،والتدريب التي يتمتع بها الصحفي التأهيلمستوى  ـ 1
 

 ،بمصادره الصحفيعالقة  ـ 2
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 ،برؤسائه في العمل الصحفيعالقة  ـ 3
 

 ، بزمالئه الصحفيعالقة  ـ 4
 

 ، بالنقابات واالتحادات الصحفية الصحفيعالقة  ـ 5
 

 ، بقرائه الصحفيعالقة  ـ 6
 

 ، للصحفي االقتصاديةالحقوق  ـ 7
 

 ، المهنة في ظروف الحرب و النزاعات المسلحة ممارسةضمانات  ـ 8
 

 ،الصحفي للقوانين المنظمة للعمل الصحفي وفهممدى استيعاب  ـ 9
 

 . الصحفيين واألمراض الناجمة عن المهنة أعمارمستوى  ـ 10

  

عن الصحفيين عموما و أن انفردت  أجريتحداثة و جزئية الدراسات التي  ويالحظ

والستينات  طوال حقبتي الخمسينات اهتمتالمدرسة األمريكية بالسبق في هذا المجال إذ 

على الضغوط المهنية واإلدارية  خاصبدراسة األوضاع المهنية للصحفيين ورآزت بوجه 

في  الصحفيينالسياسات التحريرية ومدى مشارآة  على داخل المؤسسات الصحفية وتأثيرها

العمل  علىآذلك تناولت الفئات العمرية وتأثيرها . صنع القرار إلعالم ي داخل الصحف

 الدراساتآما أولت هذه . المسموحات والممنوعات في الصحافة األمريكية الصحفي وقائمة

تأثير  ومدىعناية خاصة لدراسة السمات الشخصية للصحفيين والتأهيل األآاديمي والمهني 

هذه الدراسات  أآدتوقد . ذلك على االتجاهات السياسية واإليديولوجية للصحفيين األمريكيين

درجة عالية من  ووجودجية والسياسية بين هؤالء الصحفيين اختفاء التباينات اإليديولو

واهتمت المدرسة . الوسطيالتجانس السياسي واإليديولوجية بينهم وميل معظمهم إلى االتجاه 

والمهنية  القانونيةاألمريكية أيضا بدراسة حقوق والتزامات الصحفيين من النواحي 

الجوانب  معالجةإلى الترآيز على  ويالحظ أن البحوث األمريكية عمدت. واالقتصادية

 المجتمعية التي العواملالمهنية والتقنية دون ربطها بالعوامل السياسية واالقتصادية وسائر 

  .في مهنة الصحافة والقائمين عليها تؤثر

 

الجزئية ذات الطابع  بالدراساتأنه فيما اهتمت المدرسة األمريكية  ويالحظ

التكوين اإليديولوجي  دراسةالمدرسة الفرنسية على رآزت . االمبيريقي عن الصحفيين

للصحفيين داخل المؤسسات  المهنيوالمهني للصحفيين وتأثير األوضاع الصحفية على األداء 
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وعالقة الصحفي  الصحفيآما اهتمت بدراسة صورة الذات لدى . الصحفية وخارجها

 .وبالجمهوربالمصادر  

 

الهامة في دراسة الصحفيين في  سهاماتاإلالمدرسة المصرية فقد قدمت بعض  أما

نقابة الصحفيين المصريين بإعداد  قامتآما . إطار بعض الدراسات األآاديمية األشمل

القضايا المهنية والثقافية وقدمت آلية  بعضاستطالع للرأي لعينة من الصحفيين دارت حول 

ولت األوضاع المهنية عليها قسم الصحافة تنا أشرفإلعالم  بجامعة القاهرة دراسة جماعية 

½ عن نتيجة أساسية مؤداها أن حوالي  أسفرتواالجتماعية للصحافيين المصريين و 

السياسات التحريرية بسبب عالقاتهم  فييشارآون ) عينة البحث(الصحفيين المصريين 

ويشكو النصف الثاني من عدم  مالئمالودية مع رؤسائهم ويحصلون على عائد اقتصادي 

ويعانون من ضالة العائد  الصحفية،نع القرارات المهنية داخل المؤسسات المشارآة في ص

إلى هيمنة السلطة  الدراسةآما تشير . االقتصادي وصعوبة حصولهم على المعلومات

رؤساء مجالس إدارات  وتعيينالسياسية على المؤسسات الصحفية والتي تتمثل في اختيار 

المؤسسات الصحفية  داخليان هذا النظام المؤسسات الصحفية ورؤساء تحرير الصحف وسر

. التحريرية السياساتو تأثيرها على حجم المشارآة من جانب جموع الصحفيين في صنع 

عن حقوق  للدفاعوتشير الدراسة إلى عجز نقابة الصحفيين رغم محاوالتها المستمر 

ومطالبتهم   ابيالنقالصحفيين مما آان له أثره الواضح في ضآلة مشارآة الصحفيين في العمل 

 .قانون النقابة بتغيير

 

 : نوجزها فيما يلي حقائقهذه الدراسات على جملة  وِتكد

 

الذي تلعبه العالقات الشخصية سواء بين الصحفي ورؤسائه أو مع  الكبيرالدور  )1

هذه العالقات على األداء المهني بصورة غير إيجابية في أغلب  تأثيرالمصادر و 

 ، األحيان

 

 ، الموضوعية لقياس األداء المهني للصحفيين ييرالمعاغياب  )2

 

 ، بشرط الضمير في عقود العمل الصحفي االلتزامدم ع )3
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عن تقديم أي عون حقيقي للدفاع عن الحقوق المهنية للصحفيين في  النقاباتعجز  )4

 ، أجهزة المخابرات و  السلطاتمواجهة 

 

  

 المهنية للصحفيين المسؤوليات

 

مختلف أنحاء العالم المتقدم والنامي على أن  فيات الصحفية القوانين والتشريع تنص

نفسه آما تنص على الزام الصحفي باالمتناع عن   الوقتالسرية المهنية هي حق والتزام في 

 جلساتمعلومات زائفة أو معلومات دعائية آذلك تنص على حظر نشر أنباء عن  نشر

 بالجيوشمثل المعلومات التي تتعلق (قومي تتعلق باألمن ال التي المحاآم السرية والمعلومات

بين  التعاونآما تلزم هذه القوانين الصحفيين باحترام حقوق اإلنسان ومبادئ ). والشرطة

في حين  واألديانالشعوب وعدم نشر األنباء التي تحض على آراهية أو احتقار الثقافات 

فإنها تنص في  للصحفيينسبة تسعى هذه القوانين إلى تكريس هذه الواجبات والمسؤوليات بالن

أي ضغط أو ترويع   إلىذات الوقت على عدم إعاقة الصحفي في ممارسة مهنته أو اللجوء 

محرفة أو مغرضة آما تنص على ضرورة تيسير الوصول إلى  معلوماتإلى تقديم  يهدف

وتنص على ضرورة االلتزام بشرط الضمير عند التعاقد بين  للصحفيينمصادر المعلومات 

ومراعاة تعويضه عند ترك الخدمة على أساس التمسك  الصحفيةصحفي والمؤسسات ال

 .واألخالقيةبمعتقداته الفكرية 

والسياسية واالقتصادية والحياتية أثناء  النفسيةالصحفيون للعديد من المخاطر  يواجه

حكومات، في الرقابة السافرة والمقنعة التي تمارسها ال األدنىممارسة المهنة تتمثل في حدها 

والفصل من العمل بصورة متعسفة والنقل إلى وظائف  الكتابةوتتراوح ما بين المنع من 

االعتقال واإلحالة إلى المحاآمات العسكرية وذلك رغم  إلىأخرى والمنع من السفر وصوال 

لحريات الرأي والتعبير في العديد من دول العالم وعلى  المنظمةمظاهر التغيير في القوانين 

تتصاعد نبرة الخطاب السياسي العربي في تأآيد هذه الحريات  حيثص العالم العربي األخ

الواقع يؤآد عكس ذلك إذ شهدت العديد من بلدان العالم العربي  أنغير . وآفالة ممارستها

لحرية الرأي والتعبير والنشر واإلبداع والحق في تداول  المنافيةسلسلة من الممارسات 

بالتفصيل تقارير منظمات حقوق اإلنسان ومنظمات العفو الدولية  هاإليالمعلومات أشارت 

تزايد أعداد الصحفيين الذين يتعرضون لالعتداءات األمنية والمطاردات  إلى يروجميعها تش

ساعة وسبعة شهور،  48الشرطة والسجون لفترات تتراوح ما بين  بأقسامواالحتجاز 
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 علىهدت دول الخليج العربي قيودا إضافية  وقد ش. للضرب والتعذيب منهمويتعرض العديد 

آذلك تشير لجنة . الذي صاحب أزمة الخليج المناخحرية التعبير السلمي بكافة أشكالها أعقبت 

في الواليات المتحدة لكشف وفضح االنتهاآات  1980التي تأسست عام (حماية الصحفيين 

د ما يزيد عن ألف حالة من إلى وجو) العالم أنحاءالتي يتعرض لها الصحفيون في مختلف 

حالة اغتيال  132وتتضمن  1990خالل عام  وقعتاالنتهاآات ضد الصحافة والصحفيين 

حالة اعتقال بسبب  270حالة تصفية جسدية،  80دولة وقد أشارت هذه اللجنة إلى  104في 

وقد . دولة في مختلف أنحاء العالم 24 فيصحفي آرهائن  99نشر أنباء صحفية وحجز 

الفجاجة مثل السودان حيث يوجد أآثر  الشديدةاللجنة في تقريرها على بعض الحاالت  رآزت

مصرع العشرات من الصحفيين منذ عام  شهدتمن عشرين صحفيا معتقال وآولومبيا التي 

هناك يواجهون الموت والخطف والنفي  الصحفيونبأيدي مافيا المخدرات وال يزال  1986

الحقيقية في معظم دول أمريكا الالتينية  المخاطرافة مهنة وتعد الصح. آبديل وحيد للصمت

 .تشكله الحكومات وتجار المخدرات والعصابات الذيحيث يواجه الصحفيون الخطر الثالثي 

تحمل الموت يوميا لعشرات  والسياسيفي آسيا، فإن أحداث العنف العرقي  أما

صحفيا  24مقتل ما يزيد عن  الفيليبينوقد شهدت . الصحفيين خصوصا في الهند وباآستان

فرديناند مارآوس التي شهدت  حقبةعقب  1986منذ تولي آوارازون اآوينو السلطة عام 

 .مصرع حوالي ثالثين صحفيا فليبينيا

 

واالجتماعية التي قامت بإجرائها اللجنة  والطبيةوقد أسفرت المسوحات العلمية  هذا

راض التي غالبا ما يعاني منها الصحفيون األم عناالجتماعية لمنظمة الصحفيين العالمية 

منهم وتتلخص في أمراض القلب واالضطرابات  آبيروالتي تسبب في الوفاة الفجائية لعدد 

 .العصبية

 

االنتقامية إذا ما هاجموا  اإلجراءاتويتعرض المراسلون األجانب لخطر  هذا

الصحف  أصحابوالتحرير   رؤساءالحكومات القمعية عالوة على تعرضهم لخطر تخلي 

على مساندتهم، آما أن الكثير منهم قد تعرض لالحتجاز آرهينة أو للقتل  بهاالتي يعملون 

التي تزخر باالضطرابات السياسية أو النزاعات العسكرية، وهناك  المناطقخصوصا في 

العديد من األمثلة في لبنان و أفغانستان والكويت والعراق وبناما  يحويسجل حافل 

 .وجنوب إفريقيا وفلسطين المحتلة والسلفادور ونيكاراجوا
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 الصحافة المكتوبة آمهنة : الـثاني المبحث 

 

I –  وظائف الصحافة 

 البحث و توزيع المعلومات  -1

 

فهي تعلم القارئ بكل . األخباراألولى للصحافة هي البحث و التحري و نقل  الوظيفة

فكل ما . ما يجري في العالم آلعكس ما يجري عبر العالم، و هذا ال يعني أن الصحافة ت

 .يجري في العالم ليس بالضرورة حدث إخباري

في الوقت المحدد، ال يعتبر حدث بالنسبة  المحطةالقطار الذي يصل إلى : مثال

 .قد يشكل موضوع مقال الوصولللصحافة، لكن عدم احترام مواقيت 

 . يةإلعالما وسيلةالفي أحيان أخرى، الحدث يصنع من طرف الصحيفة نفسها أو  و

 .حصريا ملف حول الرشوة أو موضوع آخر شائك تنشرصحيفة ما   :مثال

المتبقية المعلومات حسب المساحة اإلعالم باختيار آمية لهذا، يقوم رجال  باإلضافة

   «.Informer, c’est choisir». ختيارإإلعالم  هو ألن ا .الجريدة في

 .همة و ذات قيمةينشرون األخبار التي يعتبرونها م فهم

 J’appelle journalisme ce qui sera moins». الصحافة بما يحدث اليوم تخبر

intéressant demain qu’aujourd’hui.»   

 . ألن الصحافة تتسم بصفة األنية." وقعه يوميكون مهما  الحدث الذي الصحافةاسمي "

عن العادة،  رجخاهناك اختيار سياسي للمعلومات، البحث عن ما هو باإلضافة،

 . الخ إرضاء القارئ، المتطلبات التجارية،

 . القناة الرئيسية القتناء المعلومات اليوم،في عالم  الصحافة تشكل

 

 

   Expression d’Opinionsعن اآلراء  التعبير -2

 

ة ـدسـمق داثـاألح" :سكوتالسيد  Gardian قرديناإلنجليزية  دةـريـجالؤسس ـم الـق 

  «.Les fait sont sacrés, les commentaires sont libres»."ةرـوالتعاليق ح

، حتى وإن آان أو التعليق عن الرأي التعبيريمكن الفصل بين مهمة األخبار و مهمة , إدن

 .من الصعب الفصل بينهما بصفة قطعية
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 .إخبار هوفي حد ذاته تعبير عن رأي و نشر تعليق  ألن اإلعالم هو

إلعالم  ا صحافةما يعرف ب البدايات األولى للصحافةضهر و مند  ,يز بين النوعينيلتمو ل

و تعتمد  تعليقتعتمد األولي أساسا على نشر معلومات مجردة من أي . و صحافة الرأي

 .الثانية علي إعطاء رأي للقارئ

  )1 "سياسية عمليةتقديم المعلومات هي  و اختيار"حيث يعتبر بعض رجال اإلعالم أن 

بطريقة لطيفة  ساألساسية للصحافة، و لكن المهاملتعبير عن الرأي من وظيفة ا تبقىو 

  )Subtitle, voilé, moins ouvertement proclamée" . )2"وغير مباشرة، 

 

  االجتماعياقتصادية و التنظيم  وظيفة- 3

 

االقتصادية  الحياةدور هام في  تلعبفهي . تسهل الصحافة عملية اإلتصال بين البشر

و طالب  عارضتلعب أيضا دور الوسيط بين المنتج و المستهلك بين  فهي .تللمجتمعا

 . العمل

المناوبة، برامج  الصيدلياتللصحافة أن تقدم خدمات اجتماعية بتوفير عناوين  يمكن 

 .السينما و التلفزيون

 ترفيهية و تسلية  وظيفة  -4

 

هذا و  فراغالأوقات  أثناءنستمع للراديو و نشاهد التلفزيون  الجريدة،عامة  نقرأ

 . و التسلية بغرض الترفيه

 قراءةيعتبر الجمهور  ،Jean Stoetzel ن ستوتزلوجفي علم اإلجتماع  الباحث حسب

 و" لدينا الوقت ليس" الصحافة نشاط ترفيهي و الذين ال يطالعون الصحف يبررون هذا بــ 

  )3(. لمهمالضروري أو ا بالشيءهذا ما يعني ضمنيا أن قراءة الصحف ليست 

أرآان مختلفة  للجمهورتقدم الصحافة المكتوبة، السمعية و السمعية البصرية  لهذا

للمعلومات بدورها على هذه  المخصصةتؤثر الصفحات ... للتسلية، ألعاب، مسلسالت،

 .اختيار الصور و اختيار المعلومة :التأثير يظهر جليا في طريقة التقديم هذاالحاجة، و 

                                                 
(1 ) : Roland Cayrol, La presse écrite et audio-visuelle, Edition PUF, Paris, 1980, P10. 
(2 ) : IDEM , P11. 
(3 ) : IDEM , P 12. 
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 ترفيهية ألنهافي حد ذاتها وسيلة  ,م المعلوماتيآانت طريقة تقد مهما ,عالمإلاتشكل وسيلة 

و من روتين حياته اليومية، فهي بالنسبة له نافدة  وحدتهحقل  من" الهروبب"تسمح للفرد 

 .على العالم الخارجي

   Psychothérapiqueعالجية  بسيكولوجية وظيفة  -5

آتابه مجتمع  في )Jean Stoetzel )1 ستوتزلن وج هو من تحدث عن هذه الوظيفة أول   

 .  (Société de masse)الجمهرة

أصبحت و  Frustration Individuelle تكثر االنقباضات الفردية المجتمعفي هذا 

 .بين األفراد مجردة و متفككة العالقات

. أو ثقافية بيولوجيةاالتجاهات سواء آانت  بعض  (Refoule)الحياة االجتماعية تخزن

و لكنه يطبق  الحريةيبحث عن  وهو  Subordonnéحب اإلنسان بطبعه السيطرة و لكنه تابعي

فمن شحنات الغضب  المتعاآسانلهذا ينتج نوع من الضغط بين هذان االتجاهان . األوامر

 .التي ال يمكن التعبير عنها يولد اإلحساس بالذنب

 ).Psychothérapique(عالجي  -في هذه الحالة الصحافة بدور بسيكولوجي تقوم

األشخاص هذه األحاسيس من خالل أفالم العنف و الجرائم أو من خالل  بعض يشبعون

 .تسمح الصحافة إذن بتحرير هذه المكبوتات. فضائح المشاهير، الخ قصصاالطالع على 

 

  Instrument d’identification et d’appartenance socialeانتماء اجتماعي  وسيلة -6

 

 المشارآةالجماهيرية و إلعالمابين استعمال وسائل  قوي )Corrélation( لتداخ يوجد

 ...).انتخابات، االنخراط في حزب ،(السياسية 

للجمهور  التلفزيونو االستماع للراديو و مشاهدة  لصحفمن جهة، قراءة ا تسمح

 .للمشارآة شرطباإلطالع على ما يجري في الحياة االجتماعية و السياسية، فهي إذن 

المجموعة التي ينتمي  أومن جهة ثانية، للفرد التعرف على نفسه في الجماعة  تسهل،

ويصبح نشاطه . هذه الجماعة أفكارولكي يشعر بانتماءه لهذه الجماعة يتصرف و يتبنى . لها

الجماعة أو الطبقة االجتماعية  جريدةيشتري الجريدة التي يعتبرها . هو نشاط هذه الجماعة

 .التي ينتمي لها

شراء جريدة ما أو . للقارئالصحافة بإظهار وتقوية االنتماءات االجتماعية  تسمح

 .أن ينتمي لها يريداالستماع لحصة ما يمكن أن يكون أيضا مؤشر للجماعة التي 

                                                 
(1 ) : IDEM , P 12. 
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في الوقت نفسه  القارئ يشتري ثقافي،منتوج  ألنه"  نبيل" شراء جريدة، منتوج  عند

 .ن يكونصورة لشخصه، آما هو أو آما يريد أ

 

  اجتماعي و شرعية سياسية إدماج  Cohésionوسيلة منسق : وظيفة إيديولوجية  -7

 

تلعب . دور المنسق االجتماعي و تعطي الشرعية للنظام السياسي القائم الصحافة تلعب

الدولة و الحزب و بين مناضلي  إدارة بين  (Relais )الواحد دور الرابط الحزبفي أنظمة 

و لها دور أيضا تعليم الجماهير ). نظريا في االتجاهين(ت الجماهيرية الحزب و المنظما

 .القائموالدعاية لصالح النظام 

هذه المهام تقوم بها  المرتفعة،في البلدان في طور النمو، و نظرا لنسبة األمية  أما

 .إلعالم  الجماهيرية خاصة منها التلفزيوناوسائل 

 )Alain Girard  )1آالن جيرار ضحهفي أنظمة الدول الغربية، و آما و أما

 تنادي،فهي تنخرط و ". تعمل في اطار نظام قائم و لحساب هذا النظام لصحافةا"

و الوسائل  الطرقفى جتماعية وتختلف فقط مع النظام إلخالقية و األعامة، لنفس المبادىء ا

 .الالزمة لتحقيق هذه األهداف العامة

 ةو تقوي االندماجفي ضمان  الصحافة ا، تساهمبوجودها و باألخبار التي تقدم يومي"

 . "لدى الجميع باالنتماء إلى مجموعة واحدة اإلحساس

هذه الوظيفة اإليديولوجية للصحافة هامة في عالمنا اليوم، فاألشكال اليومية  آانت إذا

 )2(.متعددةالسياسي  لدورها

 

 

 

 

                                                 
(1 ) : IDEM, P 16. 
(2 ) : L. Althusser : «Idéologie et appareils : biologique d’Etat», La Pensée, Juin 1970, N° 151, P 
34. 
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  الصحافة كنولوجيات: الثاني المحور
 

بالضرورة حتمية  يعنيالمتكاملة للنشر الصحفي اإللكتروني،  الحديث عن النظم إن

) 1(إلى هيئة رقمية للصفحةتحويل آل العناصر المشترآة في البناء التيبوغرافي و الغرافيكي 

المعالجات اإلخراجية الالزم  تنفيذم إمكانية ت يتيح إمكانية إدخالها إلى النظام و من بما

و الغرافية، سواء ما يتعلق منها  يبوغرافيةتالالعناصر إجراؤها على الشاشة لكل من تلك 

بما تتضمنه هي األخرى من نصوص  اإلعالنية،بالصورة بأنواعها أو النصوص أو المادة 

 .وصور و رسوم و غيرها

 

 الــمعـالجة الرقمية : األول المبحث

 

شر في ظل نظام الن رقميا، الغرافييكة تتكون تقنية تشغيل و معالجة العناصر و

 :  اإللكتروني من عدة عناصر أساسية

يختص بتحويل الصور الفوتوغرافية إلى هيئة رقمية، و يكون جهاز إدخال  جهاز -

 .آكل، و ذاآرة لحفظ الصور للنظام

 .آلي بأقراصه و لوحة مفاتيحه الخاصة بوحاس -

عن الصور المخزنة  المعبرةيستطيع عرض المعلومات الرقمية التصويرية  جهاز -

 .النظامبذاآرة 

 .تخزين رئيسية وحدة -

مطبوعة، سواء آان ذلك  هيئةالستخراج الصور بعد معالجتها على الشاشة في  جهاز -

 .على ورق أو فيلم أو لوح طباعي

تتميز عناصر أو  الصحافة،و في ظل التطور التقني الهائل الذي تشهده صناعة  اليوم،

تحقيق معدالت عالية من  بإمكانيةموما، مكونات النظم الرقمية لمعالجة العناصر الغرافيكية ع

الجهد و العالية الكثير من الوقت الجودةالدقة و السرعة و الكفاءة، آما أنها توفر إلى جانب 

بأن النقص الوحيد للنظم الرقمية اليوم  الحقلوالتكاليف إلى حد وصف بعض الخبراء في هذا 

على النظام، وليس في النظام ذاته العامل  قدراتيكمن في خيال و  – ةو بخاصة المتطور –

 .بالنسبة ألي مكون من مكوناته

                                                 
 .27 -26، ص 1990 ،59العدد  ،المتقدمة و مستقبل طباعة الصحفة في الدراسات اإلعالمية التكنولوجيا ،ورتيم محمد) :  1(
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تطبيق التقنية الرقمية الحديثة في إنتاج الصحف إلكترونيا، توقع الخبراء في  بداية في

 : مشكلتين رئيسيتين  تقنية الصحافة بأن الصحف سوف تواجه في هذا الشأن مجال

البيانات الضخمة التي يمثل وجودها ضرورة  بالكلفة العالية التي تتطلبها قاعدة تتعلق -

 .النظامالستيعاب آافة الصور و الرسوم و المعلومات التي يتم تخزينها رقميا في ذاآرة  ملحة

 

التي تسمح لسكرتير التحرير بالوصول إلى آافة  التطبيقيةتتعلق بمدى توافر البرامج -

ي وقت سريع و مقبول، يتناسب ذاآرة النظام، و ذلك ف فيالمعلومات الرقمية المخزنة 

 .)1( حالة الصحف اليومية فيوطبيعة العمل الصحفي و بخاصة 

هاتان المشكلتان بدرجة أآبر في حالة النظم التي تتضمن المعالجة الرقمية  تتعاظم و

 الفوتوغرافيةالصحفية، شأنها شأن بقية عناصر الصحيفة، نظرا لما تتطلبه الصورة  للصور

 .ة أآبر بكثير مقارنة ببقية عناصر الصحيفةبصفة خاصة من سع

 

 نظم النشر اإللكتروني: الثاني المبحث

  

الصورة الصحفية  معالجةشك أن ظهور التقنية الرقمية في عالم الطباعة، و  ال

في العملية اإلنتاجية  رهيباوغيرها من العناصر الصحفية، قد أحدثت ظفره آبيرة و تطورا 

في مجال التجهيزات الطباعة  المتقدمة،يوي الذي تلعبه هذه التقنية بأآملها، نظرا للدور الح

التقليدية التي تعتمد على دقة  اليدوية،عموما إلى حد يغنى تماما عن اللجوء إلى الطرق 

الخطأ وارد بدرجة أآبر منه في حالة اإلنتاج  احتمالومهارة العامل الفني نفسه، بما يجعل 

 .اإللكتروني

بيوتر في هذا الحقل اإلنتاجي أدى إلى بناء أنظمة إلكترونية مختلفة، الكم استخدام إن

بعضها مع بعض في آن واحد بكفاءة متفاوتة، انكسرت معها حواجز أنظمة ما قبل  يعمل

و التي تعتمد على تجهيزات و أنظمة تشغيل خاصة، يعمل آل منها بمعزل  المغلقة،الطباعة 

 .اآلخرعن 

اتها اإللكترونية المختلفة و المتعددة بنظم النشر األنظمة بمفرد هذهتعرف  و

مصطلح النشر اإللكتروني مفهوما واسعا و شامال، حيث يتسع ليشمل نظم  يعداإللكتروني، و 

التي تستخدم أساسا في إنتاج الصحف و غيرها من المطبوعات الرقمية أو  المكتبيالنشر 

                                                 
 . 159 ص  ،المرجع نفس) :  1(
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لكتروني على الشاشة والتي تعد إحدى بدورها على ما يعرف بتقنية التوظيب اإل تشملالتي 

 .نظم النشر اإللكتروني أجزاء

السبعينات من هذا القرن، بداية تحرك القائمين على صناعة الصحف نحو  شهدتقد  و

من أوائل ) ألدوس( Aldusو آانت شرآة . النشر اإللكتروني في إنتاج صحفهم نظماستخدام 

أبل (  Apple Macintoshآانت شرآة حين، في الشرآات التي أنتجت برنامجا للنشر المكتبي

عام  في وذلك DTP المكتبي للنشرهي صاحبة اختراع أول نظام متكامل ) ماآنتوش

1985.)1( 

تعتمد في إنتاجها  األخرىقد أصبحت اليوم غالبية الصحف اليومية و الدوريات  و

العناصر التيبوغرافية لكل  الالزمةالتقنية اإللكترونية، بما يشمل آل المراحل اإلنتاجية 

 .اإلعالنية أووالغرافيكية، سواء التحريرية 

 

أثناء إجراء ما يعرف  المجالتيتم تحديد و تنفيذ المعالجات اإلخراجية للصحف و  و

على  مكتملة  (Montage)الصحيفةاإللكتروني لصفحات  الترآيب بالتصحيف أو التوظيب أو

و تشير نظم النشر . ي المعتمد بالصحيفةظل نظام النشر اإللكترون فيشاشة الحاسب 

 تعريفتها إلى استخدام أنظمة و أجهزة تعمل بالكمبيوتر في االبتكار أبسطاإللكتروني في 

و يتكون . و توظيب الصفحات و إنتاج صفحات نموذجية آاملة ومنتهية الصفواإلبداع و 

آمبيوتر شخصي أو جهاز : أبسط شكل من  في (P.A.O)اإللكتروني  المكتبينظام النشر 

 Unité)الرقميةوحدة ذاآرة لتخزين البيانات  و Personnel Computers(PC))أآثر 

Centrale)  جهاز للمسح الضوئي اإللكتروني بمثابة وحدة إدخال  وشاشة عرض  و( Input 

Unit )  Scanner) ( الغرافيكية و طابعة بمثابة وحــدة إخراج  للعناصر( Output Unit )  

 .مللنظا

 La P.A.O Publication  Assistée: تؤلف هذه األجهزة ما يعرف في الجرائد بــ  و

par Ordinateur   النشر اإللكتروني تتكون من وحدات إدخال  األساس،أنظمة في( Input 

Unit )  إخراج  ووحدات للمدخالت( Output Unit ) تقنية التوظيب  تتوسطها للمخرجات

ومتنوعة من  متعددةلعرض المرئي، هذا إلى جانب مجموعة اإللكتروني على شاشات ا

 .المختلفةالبرمجيات التي من خاللها تستطيع هذه النظم القيام بوظائفها 

 

                                                 
السادس، العدد الثاني عشر،  المجلس ،عالم الطباعة ،لنظم النشر المكتبي العديدة البرمجياتيسري و منى أبو طبل،  محمود) : 1(

 .10ص 
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I - المدخالت : 

 

في تحديد وسائل أو  اإللكترونينوعية المدخالت المراد إدخالها إلى نظم النشر  تتحكم

 : ، هناك نوعان من المدخالت حالعلى أية  وحدات اإلدخال المستخدمة في هذا النظام ، و
 

 :النصية الحرفية  المعلومات -1

المكتوبة حرفيا و تشمل حروف المتن أو جسم المقال و العناوين  المعلومات أي

 ).و اإلعالنية إلعالم يةالمادة (

 : من تكونتهذه المعلومات لنظم النشرة اإللكتروني  إدخال  وسائل

 تزويدأجهزة الكمبيوتر العاملة بالنظام بواسطتها يمكن المفاتيح الملحقة ب لوحات -

 برامجالنظام بما نريده من بيانات و معلومات حرفية و تعمل هذه اللوحات من خالل 

برامج تصميم وإخراج  أحدمن خالل  أو  Microsoft Wordمعالجة الكلمات 

معالجة في  آبيرةتتيح برامج معالجة الكلمات إمكانات . الصفحات علي الشاشة

المعالجات  تنفيدالكلمات و النصوص إلكترونيا على الشاشة،مما يمكن المستخدم من 

جوانب عدة  منالتيبوغرافية و اإلخراجية الالزمة و ذلك بما تتضمنه هذه المعالجة 

 غيرمثل حجم الحرف، آثافة الحرف، شكل الحرف، اتساع الجمع، شكل الجمع و 

 .يمكن إضفاؤها على الحروفذلك من التأثيرات البصرية التي 
 

 الحروفالمسح الضوئي اإللكتروني المزودة بتقنية التعرف البصري على  أجهزة  -   

تفيد هذه الوسيلة  و  O.C.R : ( Optical Charocter Recognition ) )وبرمجياتها المختلفة 

كاتبة إلى نظام سواء بواسطة أجهزة الكمبيوتر أو اآللة ال مسبقافي إدخال النصوص المكتوبة 

و بذلك تكون قد تحولت إلى الهيئة الرقمية بحيث يمكن التعامل  بالصحيفة،النشر اإللكتروني 

 . )1( بوغرافيايتالب معالجتهامعها و 

إلدخال الحروف والنصوص  السريعةو يعد إحدى الوسائل الحديثة و ...  الميكروفون -

التي تتولى تحويل الموجات  واتاألصللحسابات اآللية المزودة بتقنية التعرف على 

عليها جهاز الكمبيوتر و من  يتعرفآهربائية رقمية  إشاراتالصوتية للمستخدم إلى 

 .معالجة الكلمات برامجتم تظهر على الشاشة ليتم التعامل معها بواسطة 

 . الوطنية الصحفعلي حد معرفتنا، فإن هذه الطريقة لم تستعمل بعد في  و

                                                 
 .155- 150، ص ص  1997 ،القاهرة ،العربي اللنشر و التوزيع ، الطباعة و النشر االلكتروني تكنولوجيادرويش،  ريفش) :   1(



 34

وسائط التخزين  إحدىوهي التي تكون مخزنة على : هزة الرقمية الجا النصوص -

 .المدمجة األقراصالمرنة أو  األقراص  ( Disquette , CD )اإللكتروني للبـــيانات 

بها نظام النشر اإللكتروني  يتصللمية التي االمحلية أو الع سواءالكمبيوتر  شبكات -

نصية أو غيرها مباشرة  ماتمعلوبالصحيفة مما يتيح الفرصة الستقبال أية بيانات أو 

 .على شبكة الكمبيوتر بالصحيفة

 

 

 :التصويرية  المعلومات -2

 

بالمادة التحريرية  المتضمنةالمعلومات المعبرة عن العناصر الغرافيكية المختلفة  أي

) ، رسوم بيانية، الخ  خرائط( واإلعالنية و قد تكون صور فوتوغرافية أو رسوم يدوية 

 ).آريكاتور  (والرسوم التعبيرية 

 :إدخال هذه النوعية من المعلومات على النحو التالي  وسائل

 

و القادرة على  األسطوانيةالمسح الضوئي اإللكتروني بنوعيها المسطحة و  أجهزة -

بذلك صالحة  لتكونتحويل األصول الغرافيكية بأنواعها آافة إلى هيئة رقمية ، 

 .فةإلدخالها إلى نظام النشر اإللكتروني بالصحي

للصور الرقمية و غيرها من  مستودعايعد  الذي E.P.Aالصورة اإللكتروني  أرشيف -

 .(CD) مدمجةالعناصر الغرافيكية و المخزنة عادة على أقراص 

 وآاالتالذي نشأ في الصحف و آذا في  و )E.P.D )1الصورة اإللكتروني  ديسك -

 الرقميةدها على الوسائل مع تحويلها إلى نمط اإلنتاج اإللكتروني و اعتما –األنباء 

 اختصارا  E.P.D. في الحصول على الصورة الصحفية من مصادرها المختلفة

 . Eléctronic Picture Diskلكمات 

على أحد أنواع الذاآرة  أيضاالرقمية التي توفر الصور في هيئة رقمية  الكاميرا -

لية بالكاميرا أو الداخ الذاآرةاإللكترونية التي تعتمدها هذه التقنية، سواء آانت 

وقد يتم إرسال الصور الرقمية الملتقطة  المختلفة، بأنواعها ( PC Cards )قراص باأل

مقر الصحيفة، و في هذه الحالة يستقبلها ديسك  إلىبعد  عن:بواسطة الكاميرا الرقمية 

 .الصور الخارجية استقبالالصورة اإللكتروني المسؤول عن 

                                                 
 .239سعيد الفريد النجار، ص /  د ،سابق مرجع) :  1(
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المسؤولة عن إدخال الصورة  وهي: « DVC » التلفزيونية الرقمية الكاميرات -

التقاطها من البث  يتمالتلفزيونية إلى نظم النشر اإللكتروني بالصحف و التي 

 .التلفزيوني أو من مصدر فيديو آخر

 « Photo- CD »والتي يتم إنتاجها بواسطة تقنية :  (EPL)الصور الجاهزة مكتبات -

 المطبوعةاألصول  –واعها المختلفة على تحويل األصول الغرافيكية بأن القادرة

نوع  علىإلى هيئة رقمية مخزنة  –المعاآسة و األصول الشفافة و السلبيات الفيلمية 

 . (CD )من أقراص المدمجة 

التي تعد من المصادر :  « www »اإلنترنت و الشبكة العنكبوتية العالمية  شبكات -

صحف حيث تكون هذه النظم للصور الرقمية لنظم النشر اإللكتروني بال الحديثة

بصفة دائمة، األمر الذي يتيح لها االستفادة مما تنشره هذه الشبكات  باالنترنتمتصلة 

 .و أخبار صورةمن 

 

 

 II –  تقنيات التوظيب اإللكتروني Pagination ) -Montage sur Ecran (E  

 

ملة مجمعة متكا لصفحةنظام النشر اإللكتروني من خالل التوظيب اإللكتروني  يعمل

النهاية من أجل  فيومعروضة على شاشة العرض و مخزنة على ذاآرة الكمبيوتر تستخدم 

وحدة  خاللالحصول على إيجابيات أو سلبيات جاهزة لصفحات الصحيفة بأآملها من 

 .اإلخراج بالنظام نفسه 

استدعاء المقاالت  التحريرترتكز عملية التوظيب اإللكتروني على تولى سكرتير  و

بأنواعها المختلفة المخزنة  اليدويةاألخبار و اإلعالنات و الصور الفوتوغرافية و الرسوم و

تصميم الصفحات على الشاشة مباشرة  يتمجميعا في هيئة رقمية على ذاآرة النظام، بحيث 

و الصور المختلفة أمامه   للموضوعاتمن خالل قيام سكرتير التحرير بحجز المساحات 

 .)1( اإلعالناتو آذا  الشاشة على

خاصة  معينةعن طريق تعليمات معينة يوجهها للنظام و بواسطة برمجيات  و

 الغرافيكيةبمعالجة آل عنصر، يستطيع توظيب صفحة آاملة بكل عناصرها التيوغرافية و

 حعلى لو مسجلةو في النهاية يحصل إما على نسخة ورقية أو فيلمية أو نسخة . على الشاشة

                                                 
(1 ) : Benjamin Campanies, the newspaper industry in 1980’s, In Assessment of economics and 
technology, New Tork, knowledge Industry Pub, 1980, P 152 -153 . 
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عليه الحال  آان، آما هلعملية آلها دون إجراء القص أو اللصق و خالفتتم ا. طباعي جاهز

 .)1( في ظل نمط اإلنتاج التقليدي للصحيفة

بخاصة، نظرا  اليوميةيحتل التوظيب اإللكتروني أهمية آبرى بالنسبة للصحف  و

 بالدوريات األسبوعية مقارنةلألهمية القصوى لعامل سرعة اإلنتاجية في اليوميات، و ذلك 

المختلفة، و لهذا السبب نجد  اإلنتاجيةأو نصف شهرية التي تملك وقتا أطول ألداء المهام 

اإلخبارية عموما، ذلك النوع من  بالصورالصحف والدوريات غير اليومية أقل اهتماما 

 .الصحف اليومية لدىالصور الذي يحتل المرتبة األولى من االهتمام 

عامة من الوقت  بصفةتروني على الشاشة تقلل ذلك إلى أن نظم التوظيب اإللك يعود

الدراسات الحديثة التي  إحدىوالجهد المطلوبين في إنجاز عمليات ما قبل الطبع، فقد أثبت 

اإللكتروني يقلل الوقت  التوظيبصحيفة بالواليات المتحدة األمريكية، أن  12أجريت على 

المستغرق في قاعة التحرير  تالوقيف إلى ضالمستغرق في إنتاج الصحيفة آكل، و لكنه ي

من صفحات الجريدة مقارنة   صفحةدقيقة من وقت المحررين بالنسبة لكل  15بما يعدل 

 .قبل ذيمن  بالوضع

 

 

 

                                                 
 .22، ص 1988 فبراير ،الطباعة عالمفي  ،االلكترونية لتجهيز الصفحات األنظمة) :  1(
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III –  المخرجات(Outputs)  

 

ثالث مراحل  رصدإلى تطور نظم النشر اإللكتروني بصفة عامة ، يمكن  بالنظر

 : أساسية 

 

  :األولى المرحلة

القدرة إلى بدايات ظهور و تطور نظم النشر اإللكتروني التي آانت تفتقد  لتمثقد  و

و ما آان يحدث هو . و النصوص معا على الصفحة الواحدة على الشاشة الصورعلى دمج 

للصور و العناصر الغرافيكية، بحيث يتم وضعها في أماآنها على  مناسبةترك مساحات 

 .لفيلمي لصفحات الجريدةعملية المونتاج ا تنفيذالصفحة أثناء 

عن صفحات ورقية  عبارةيعني أن مخرجات هذا النظم للنشر اإللكتروني آانت  هذا

التي يتم  رافيكيةغالتحمل النصوص و الجداول فقط إلى جانب مساحات بيضاء للعناصر 

 .الميكانيكياستنساخها تصويريا على أفالم موجبة أو سالبة بقسم التصوير 

التي تعتمد في  الليزراج هذه النظم بشكل أساسي في طابعات تمثلت وحدات إخر و

، و مثلت 1984 عامأول طابعة ظهرت . عملها على النسخ الضوئي بواسطة أشعة الليزر

الطابعات التي تعمل  عنقفزة في صناعة الكمبيوتر، لما لها من قدرات عديدة تميزها  آنذاك

 .( Jet d’encre)بنفث الحبر 

و من حيث  الذاآرة،ات آثيرا في عصرنا الحالي سواء من حيث تطورت الطابع فقد

أآثر في الدقيقة  وصفحة  24السرعة الطباعية فقد تزايدت من ست صفحات في الدقيقة إلى 

 .فقط نصوصابالنسبة للصفحات التي تتضمن  هذا )1( الواحدة

 

 :  الثانية المرحلة

الصور الفوتوغرافية ستطيع إدماج تمعظم أنظمة النشر اإللكتروني  أصبحت

رجات خالخ، مع النصوص و العناوين في الصفحة الواحدة وتتمثل م الرسوم،واألشكال و 

في أفالم آاملة للصفحات، يتم استخراجها بواسطة استخراج الصفحات  المتطورةهذه النظم 

 التخلص تماما من يتمباعتماد هذه األنظمة المتطورة  و(Laser Photosetters) الفيلمية 

 . غرفة التصوير الميكانيكي

                                                 
 . 157مرجع سابق ، ص  ،درويش  شريف) :  1(
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تم دمج خطوات عديدة  معا،مزايا هذه األنظمة القادرة على دمج الصورة و النص  من

للصفحة بأآملها الذي يستخدم  النهائيواحدة بداية من األصل و حتى الفيلم  إنتاجيةفي خطوة 

لي لمختلف ب اآلوالحاس متابعة .مكتملةفي تجهيز السطح الطباعي في سبيل طبع الصحيفة 

مع القدرة و المرونة لدي سكرتير التحرير على إجراء أية تعديالت يراها  العملخطوات 

 .الشاشة علىضرورية 

 

 :  الثالثة المرحلة

 تجهيزوهي أبعد مراحل تطور نظم النشر اإللكتروني حتى اليوم فهي قادرة على 

 للترآيبطباعية جاهزة  لوحات   السطح الطباعي ذاته مباشرة، حيث تتمثل مخرجاتها في

  CTP    ( Computer – To-Plate ): بآالت الطبع، و تعرف هذه األنظمة بــ 

 .   Direct-To-Plate Printingتعرف أيضا بأنظمة  و

 Pointing )أجهزة شديدة التطور العداد اللوحات الطباعية  على CTPتعتمد أنظمة  و

Plates)  بأجهزة  تعرفالكمبيوتر، و  بأشعة الليزر و متصلة بوحدة تعملLaser Driven 

Platesetter  نماذج الصفحات الواردة  تحويلمن خاللها يمكن لنظام النشر اإللكتروني  التي

 .للترآيب بآلة األوفست الطباعية جاهزةمن الكمبيوتر مباشرة إلى لوحات طباعية بالستيكية 

أو غرفة التصوير )  الجمع( قاعة الترآيب  فان (CTP)هذه األنظمة  بواسطة

و الفيلمي للصفحات و قاعة تجهيز الزنكات  الورقي)  ترآيب( و قاعة المونتاج  كانيكييالم

تبدأ بالمحرر و تنتهي بالزنكات (مرحلة إنتاجية واحدة  فيالطباعية، قد أصبحت جميعا 

 ). الجاهزة للترآيب

 

VI -  البرمجياتSoftware (Logiciels)  

 

أن تتم، دونما الحاجة إلى  األحوالهرة لهذه النظم ال يمكن بحال من اإلمكانات المب آل

يعمل و يبدع آل مكون من مكونات نظم  خاللهاالبرمجيات التي تمثل قائمة األوامر التي من 

 .النشر اإللكتروني

برامج معالجة الكلمات  هناكأمثلة البرامج العاملة في حقل النشر اإللكتروني،  ومن

الرقمية للصور الصحفية  المعالجةبرامج  و  Word Processing Programsوالنصوص 

Image Editors الصفحات  تصميمبرامج  وPage Madeup Programs   برامج  و

  Paint Programsبرامج الدهان و التكوين  و  Communication Programsاالتصاالت 
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الخاصة بكل  التشغيليةامج برامج الرسوم التوضيحية و برامج الخرائط و غيرها من البرو

 .مكون من مكونات نظام النشر اإللكتروني المتكامل

إخراج الصفحات،  ونتحدث عن برامج تصميم  فهذا التنوع من البرمجيات، سو أمام

 .على الشاشة اإللكترونيتلك النوعية من البرامج التي تعمل في ظل تقنية التوظيب 

 : برامج ثالثة رئيسية  هيتوظيب اإللكتروني لعل أشهر البرامج العاملة في حقل ال و

 

ي لبرنامج بتطوير عر وهو * ديوانشرآة  تنتجه"  الصحفي الناشر"  برنامج -1

« Designe Studio » الصحفي  الناشر" و يعد برنامج ".  ليتراست" أنتجته شرآة  الذي "

حتوى المطبوع م وضعبرنامج متعدد اللغات يقوم بعملية النشر بأآملها بدءا من  أول

إعداد  وحتىومعالجة النصوص و الصور و الرسوم و تصميم الصفحات وترآيبها ، 

 .الصفحات الجاهزة للطبع و فرز األلوان 

 يتعلق بمعالجة الصور  فيما" الصحفي الناشر" اإلمكانات التي يتيحها برنامج  أهم

 

 : العناصر الغرافيكية تتمثل فيما يلي و

 : أو في أحد االتجاهين فقط رأسياو التكبير للصور أفقيا و  عمليات التصغير إجراء -

 .في الشكل الخارجي للصورة التحكم -

على الصفحة، مع  الخارجيجعل النص ينساب حول الصورة أيا آان شكلها  إمكانية -

و حواف المتن المحيط  للصورةالتحكم في المسافة الفاصلة فيما بين الحدود الخارجية 

 .بها

متنوعة الشكل و السمك  جداولتأطير الصورة باستخدام إطارات و  إجراء إمكانية -

 .واللون

داخل اإلطار لتحديد الجزء  رأسياالقص و النسخ و تحريك الصورة أفقيا و  إمكانية -

 .على الصفحة إظهارهالمرغوب 

للعناصر الظاهرة في  الحرآةقلب الصورة رأسيا أو أفقيا بما يغير اتجاه  إمكانية -

 .أو العكس إلى األعلى  يمين إلى اليسار أو من األسفلالصورة من ال

 . درجة 360 –درجة و 360+ تدوير الصورة آكل بنسب تتراوح ما بين  إمكانية -

                                                 
قدمت  1986ففي عام  انجليزي/  هي احدى الشرآات الرائدة في مجال النشر المكتبي اللغة عربي العربية"  ديوان"  شرآة  *
يعتبر هذا البرنامج من  أو" 4المكتبي  الناشر" برنامج  وهو « Apple Macs »برنامج نشر عربي ألجهزة  أول"  ديوان"

لمعالجة النصوص وتصميم  اللغاتو المتعارف عليها ألنظمة النشر العربي المتخصصة و هو أو برنامج متعدد  األساسيةالمقاييس 
 ."  ليتراست"  لشرآة" جوا  سيت ديري" ت و البرنامج تطوير عربي لبرنامج الصفحا



 40

 اللونية CMYKإلى صيغة  الملونةإجراء الفرز اللوني في حالة الصورة  إمكانية -

 .الملونة للصفحاتالستخراج النسخ المفصولة 

 

   Page Maker5.0 Middle Eastبرنامج -2

 

-E »عن النسخة الالتينية لبرنامج  رنسية،ـالف" وينسوفت"رآة ـورته شـط ذيـال

Page Maker »  لشرآة .« Aldus »  

 الناشر" برنامج  يتيحهاالنسخة العربية من هذا برنامج اإلمكانات نفسها التي  تتيح

رة الصحفية هو عملية الصو بمعالجةأجمل ما في هذا البرنامج فيما يتعلق  و" الصحفي 

أو جميع أجزاءها داخل آتلة  الصورةانسياب النص حول الصورة، فإذا وقع جزء من آتلة 

مع إمكانية تحديد نوع  الصورة،من النصوص، فانه من الممكن جعل النص يلتف حول 

في هذه الحالة ظهور إطارين  يتيحااللتفاف و مقدار ابتعاد حدود الصورة عن النص، آما 

اآلخر داخلي ليقوم  و" بالماوس" لصورة أحدهما خارجي لتصغير و تكبير الصورة حول ا

الصورة تماما بعدها يلتف النص مع هذه  حدودسكرتير التحرير بتشكيله ليتناسب مع تعرج 

 .من ذلك اإلطار الصورةالحدود الجديدة التي تم رسمها حول 

 

 Quark Expressبرنامج -3

 

 استطاعت .العالم فيين دور النشر و المجاالت الكبرى اليوم مكانة آبيرة ب يحتل

 وظائف لتوفير ( Extensions )تعريبه و تمكنت من بناء إضافات  اللبنانية"  الياوت"شرآة 

تعد اإلضافات عموما بمثابة برامج إضافية  و  Arabic XT Extensionsمعينة و التي أسمتها 

بوظائف جديدة و تندمج فيه  القيامرامج من غيره من الب و  Quark Expressتمكن برنامج 

 .آجزء منه

تمكين البرنامج من التعامل مع اللغة العربية،  هو Arabic XTأبسط وصف لوظيفة و

استقبال النصوص و الخطوط العربية دون  إمكانية Quark Expressحيث تتيح لبرنامج 

 علىخدم بالحصول تية للمسبوظائف البرنامج األساسية األمر الذي يسمح في النها اإلخالل

تقل طبقا  أونظام للنشر المكتبي العربي ذي قدرات مماثلة لقدرات البرنامج األساسي قد تزيد 

 .لمتطلبات و خصوصية اللغة العربية و طبيعة ترآيب حروفها
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الصورة من صيغ  جلبفيما يتعلق بمعالجة الصورة الصحفية، يتيح هذا البرنامج  و

أشكالها يدويا أو آليا  تتغيرل فتحها، ثم وضعها في إطارات الصور التي مختلفة، و رؤيتها قب

تصغيرها، و ضبط مواقعها  وبحيث يتغير معها شكل الصورة مع إمكانية تكبير الصورة 

آل االتجاهات إلى  في ° 360داخل اإلطارات، و إخفاء أجزاء منها، و إمالتها حتى زاوية 

و ربط  الصورة،ة األشكال و انسياب النص حول جانب وضع الصورة على أرضيات متنوع

 CMYK صيغةالصورة بالفقرات داخل النص فضال عن إمكانية فرز ألوان الصور إلى 

 .)1( الطباعية اللونية

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 254النجار ، مرجع سابق ، ص  الغريبسعيد /  د) :   1(
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  سكرتير التحرير :الثالث المحور
 

 مميزات تعريف و : سكرتير التحرير :األول المبحث

لسكرتير التحرير من المهم اإلشارة إلى  ةالمختلفالبدء في تقديم التعاريف  قبل

 .المهنةالمراحل المختلفة التي مرت بها هذه 

التحرير تغيرات  سكرتيرعرفت مهنة  ،اإلعالم اآلليالحرفية إلى غاية استعمال  فمن

 . جذرية

 

I- تطور مهنة سكرتير التحرير  مراحل 

 :آبرىتمييز ثالث مراحل  يمكننا

  

  الحرفية المرحلة

تعني ان سكرتير التحرير .  Le Maître Jacquesذه المرحلة أيضا بمرحلة ه سميت

الذي ينجز آل المهام التحريرية و التقنية في ) بمعنى الخادم(آان الشخص  المرحلةفي هذه 

السياسة أو  رجالآالكتاب و خارجية،مدير النشر في هذه المرحلة بأقالم   آان. نفسه الوقت

آان مدير النشر بحاجة إلى , فى هده الفترة.  ( Collaborateurs) ن ما يعرف اليوم بالمتعاوني

بتقييم و  و متابعة العمل في الجريدة تنظيمب سكرتير التحرير الذي يقوم أي )1( شخص ذو مهنة

 .المقاالت و تصحيحها

إحدى رواياته،  في ( Belzac )آتب األديب الفرنسي الشهير بالزاك  الصدد،هذا  في

فهو يقوم بدور رجل آل المهام . الوحيد الدائمير هو في أغلب األحيان العامل سكرتير التحر

(Le Maître Jacques)   : أو يعيد صياغتها إذ تطلب األمر ذلك،  يصححهايطلب المقاالت ثم

 .هو عليها يشرفقبل أن يرسلها إلى ورشة الطباعة التي 

األسطر إثناء  بعضقص المشاآل التقنية شبه منعدمة، حيث يمكن حصرها في  آانت

  (La mise en page).عملية اإلخراج الصحفي 

عن إخراج صحفي  الحديثلم تعرف هذه المرحلة استعمال الصور لهذا ال يمكننا  آما

 .حقيقي أو بالمعنى الحالي للكلمة

                                                 
(1 ) : Louis Guery, le secrétaire de rédaction : de la copie à la maquette de mise en forme, 6ème 
édition, éditions du CFPJ, Paris, 1990, P 17. 
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على عمود واحد  ترآبآانت . أآثر الكتاب من حيث الشكل تشبهآانت الجريدة  حيث

 .فقط

التحريري أآثر  الجانبكرتير التحرير في هذه المرحلة بالترآيز على مهمة س تميزت

Une fonction rédactrice . لم تكن تتطلب وظيفته عمل تقني خاص بقدر ما آانت تتطلب

 .و حس عالي في العالقات اإلنسانية واسعةثقافة 
 

 Le coordinateur المنسق  مرحلة

 

 La grande Presse )إلعالم ايسمى بصحافة  ما XIXفي منتصف القرن  ظهرت

d’Information )  للصحف اإلشهار"  القتحام" التي عرفت أيضا البدايات األولى   و. 

هذا بغية جلب  القراء والجرائد الوصول إلى أآبر عدد من أصحاب طموح  أصبح

 . اإلشهار

صفحاتها  عددتطلب تنويع في أرآان و أقسام الجريدة التي عرفت تضاعف  ما

 .اع نسبة سحبها و توظيف عدد أآبر للصحفيينوارتف

 .أعمدةصفحات الجريدة من حيث الشكل متكونة من عدة  أصبحت

آل عمل  حولهسكرتير التحرير في هذه المرحلة العمود الذي يتمحور  وأصبح

 مجالصحفي، باعتباره الشخص الوحيد الذي يكتسب الخبرة والحنكة الالزمتان في 

 .الصحافة
 

 * Le réalisateur  المخرج مرحلة

التي عرفت  1945/1914د المرحلة الثالثة في فترة ما بين الحربين يتحد يمكن

جدري في  بتغيراستعمال الصور و الرسومات في الصحف و تميزت هذه المرحلة أيضا 

 .أعمدة) 08(شكل الجريدة التي أصبحت صفحاتها تتكون من ثمان 

و هذا بفضل  السابقةتي ميزت المراحل الصحف للقواعد الجامدة ال تخضع تعد فلم

تهتم أآثر بالجانب  الصحفأصبحت . تأثير الصحافة األنجلواسكسونية و التطورات التقنية

 .الجمالي و اإلبداعي في اإلخراج الصحفي

أصبحت  .(La Une)هذه المرحلة تحول جذري في تصور الصفحة األولى  عرفت

 . الصورة و البند العريض الستعمال نظرا (Affiche) الصفحة األولى عبارة عن ملصقة 

                                                 
* Le terme de réalisateur est pris ici dans le sens qu’on lui donne au cinéma. 
La suggestion d’appeler ainsi désormais le secrétaire de rédaction a été faite par Michel Logié, 
professeur à l’Ecole supérieure de journalisme de Lille (France). 
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يضيف إلى سجله إتقان  أنمواآبة هذه التطورات لما على سكرتير التحرير الز أصبح

 .قواعد الماآيت

لهذه التحوالت  نظرواهذه التطورات حفيظة بعض سكرتيري التحرير الذين  أثارت

 .بنظرة تشاؤمية

 الخطاطون صالحياتعتبروها من الكثير منهم القيام بمهام الماآيتست وا رفض

(Graphistes) هذا ما فتح باب الصحافة على مصراعيه للخطاطين و التيبوغرافيين و. 

و مستوى  مردوديةنقص الخبرة و المعرفة بمجال الصحافة انعكس سلبا على  لكن

 .عمل هذه الفئة رغم تكوينهم األآاديمي

 

II - تــعـريـفــه: 

 

 : يلي ايات القرن العشرين آماسكرتير التحرير في بد عرف

بالحياة اليومية، ال يقرأ  صلةسكرتير التحرير الجريدة، هو تقني ليس له أي  يصنع" 

قياس المساحة المخصصة لكل  هودوره األساسي . أبدا المخطوطات التي تدرج في الجريدة

  )1(."مقال

اقص و غير ن أيضاهذا التعريف في طياته شيء من الفكاهة و الهزل و هو  يحمل

 .آافي

و لكن صحفي ال  صحفي" سكرتير التحرير في الكتابات الحديثة على أنه  يعرف

 يضفي على الجريدة نوع من الجاذبية لجلب نظر الذي فهو .«Ne signe pas»يمضي 

  )2( ."المقروئيةو بالتالي ضمان  القارئ

ون سكرتير يك أنآان مكلف بإنجاز صفحة أو عدة صفحات من الجريدة، يجب  سواء

 .األولوية حسبالتحرير على علم باألحداث الوطنية و الدولية ليتسنى له أن يرتبها 

الذي يضع في  فالمقال. المقال أهميته أيضا بالمكان الذي يشغله في الصفحة يأخذ

قدم (البديهي أنه أآثر أهمية من الذي هو في أسفل الصفحة  منرأس الصفحة  أعلى أو

 ).الصفحة

                                                 
(1 ) : Robert de Jouvenel , le journalisme en vingt leçons , éditions Payot, Paris, 1920, P42. 
(2 ) : IBID, P69 
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من المقاالت  الهائلبإعطاء شكل منسق و منسجم للكم  ر التحريرسكرتي مكلف

يتمتع , هذا الهدف لتحقيق. إلعالمية بصفة عامةاوالرسومات و الصور واإلشهار أي المادة 

  .كل الصالحياتبسكرتير التحرير 

إلعالمية يفوق االمادة  حجمآان  إذاالذي يقرر تقليص و إلغاء هذا أو ذلك المقال  فهو

غير مهم أو ذو أسلوب  اعتبرهحة المخصصة لإلعالم، آما يمكنه رفض مقال إذا المسا

 .رآيك

العمل على إعادة آتابة  في *األولى المرحلةبعد االنتهاء من  التحرير (*)سكرتير يبدأ

 الكتابةإذا تطلب األمر ذلك تليها مرحلة اختيار حجم المقال بعد تصحيحه و نمط بنط  العناوين

 .و حجم الحرف) ض أو البنط العاديالبنط العري( 

صفحات  منصفحة  لكل (Une Maquette)بعدها مرحلة إنجاز الماآيت  تأتي

 .الجريدة

الصفحات أيضا  بمتابعةأن سكرتير التحرير يبحث دائما عن اإلتقان فهو يقوم  بما

 .أثناء مرحلة الترآيب و اإلنتاج

له حسب الماآيت  المحددلمكان أي توضيب آل مقال في ا( يتم ترآيب الصفحة  عندما

يعيد سكرتير ) الحرف حجمط و نو احترام إرشادات سكرتير التحرير فيما يخص اختيار الب

صحيح ما يجب تصحيحه قبل أن ي منسجم من المقاالت و آكل )1(التحرير قراءة الصفحة 

 .) Bon à tirer أي  B A T(يعطى اإلذن بالطبع 

 مسؤول وهو ( SGR )كرتير تحرير رئيسي سة في آل جريديجب أن يكون , نظريا

 .على إنجاز و إخراج آل الصحيفة و آذا احترام مواعيد تقديم المقاالت

تحرير، حيث  يسكرتيريساعد سكرتير التحرير الرئيسي في مهامه ثالث أو أربع  و

 .عدد يختلف من جريدة إلى أخرىالأن 

: مهمتان خصيتانتير التحرير يجب أن تتوفر في سكر ,جاء سابقالكل ما  باإلضافة

 .(Rapidité et Souplesse) )2( السرعة و المرونة و التكيف مع الوضع المتغير

 

التنفيذ أو المظهر  لمهمةيتعلق األمر هنا بنشاط إبداعي يتجاوز المفهوم الضيق  إذن

 .  فقط التقني
                                                 

* Secrétaire de rédaction est un terme de presse écrite, à la radio ou à la télévision, on trouve des 
chefs d’éditions, dont le rôle est analogue mais au lieu de répartir l’espèce, ils répartissent le 
temps dans un bulletin ou un journal. 
(1 ) : IBID, P69 . 
(2 ) : Louis Guery , Op cit , P 19. 
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هو بمثابة  التحرير سكرتيرما قارنا بين منشورة و مسرحية أو جوقة فإن دور  فإذا

 .الجوقةالمخرج أو رئيس 

في الوقت نفسه مكتب  هوإذا قارنا بين جريدة و مؤسسة صناعية، سكرتير التحرير و

تنظيم العمل و  (Dispatching)و مصلحة توزيع المهام)  (Planning جــــدول الـبرمجة 

 . وتوزيعه

 

  :مكانة سكرتير التحرير-1

 :يلي ي السلم التدريجي آماتحديد مكانة سكرتير التحرير ف يمكن

أما من حيث . التدريجيرئيس التحرير على السلم ها مع نفس مكانةالسكرتير التحرير  يحتل

 . إلعالمية، فهو تابع لرئاسة التحريراتنظيم المؤسسة 

 .و ربط تنفيذسكرتير التحرير هو عضو  سابقا،إلى ما رأيناه  باإلضافة

  :إلىيمكن شطر مهمة الربط  و

 

أوامر و إرشادات رئيس التحرير إلى  نقلو  هذه المهمة في تطبيق تكمن:  شاقولي ربط -

على إيصال اقتراحات أعضاء مصالحه  يشرف عليها ويسهر التيمختلف المصالح 

 .المختلفة لرئيس التحرير

المناسبة، يتخذ رئيس  الحلولسكرتير التحرير بدراسة المشاآل المطروحة و يقترح  يتكفل

 .رارات على ضوء اقتراحاتهالتحرير الق

 

سكرتير التحرير األولية للعمل المشترك في إطار مهمة التوفيق  يعطي:  أفقي ربط -

 .مختلف مصالح الجريدة و هذا بتوحيد أهدافهم و آفاقهم عملوالتنسيق بين 

أن تظهر بين مختلف  يمكنتسند لسكرتير التحرير مهمة الفصل في النزاعات التي  آما

 .ذا بتوآيل من رئيس التحريرالمصالح، و ه

إلى جريدة أو  إلعالميةالوظيفة األساسية لسكرتير التحرير في تحويل المادة  تتمثل

 يتمتع سكرتير التحرير . االنتاجمنشورة فهو إذن أداة ربط بين قسم التحرير آكل و مصلحة 

 

لذي يعطي فهو ا. العامةباستقاللية تامة و بمسؤولية خاصة في إطار اتخاذ القرارات 

 . صحفي إخراجالصور و اختيارترآيب و : األوامر لتنفيذ عمليات آل مراحل صنع الجريدة 
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  :مميزات سكرتير التحرير-2

 

 .ولؤمس صحفيسكرتير التحرير على أنه صحفي آامل و صحفي تقني و  يعرف

 

 :هو الذي تتوفر فيه الشروط التالية: الكامل الصحفي

 ن ترتيبها حسب األهميةليتمكن م: أآيد لألخبار حس. 

 شكله قبلليتمكن من تصحيح محتوى المقال : عامة واسعة ثقافة. 

 فهو مكلف بتصحيح المقاالت: و تمكن آبيران بقواعد و فنون اللغة دراية. 

 الساريةليتجنب المتابعات القضائية في حالة خرق القوانين : بقانون إلعالم  اإللمام. 

 ماآيت منسجمة وذات تقديم نظري جذاب ليتمكن من إنجاز : فني أآيد حس 

Présentation visuelle agréable) ( يسهل القراءة الذي. 

 واسعة بفن الصورة سواء آانت رسم أم صورة فوتوغرافية معرفة. 

 بكتبسكرتير التحرير هو الصحفي الوحيد الذي ال يمضي، رغم أنه : التواضع أخيرا 

 .بصفة دائمة آكل الصحفيين اآلخرين

 

مهامه على  إلنجازضرورية  تقنيةيكتسب سكرتير التحرير معارف :  التقني حفيالص

عامة ليسهل عليه االتصال  بصفةاستوعب تقنيات الترآيب و اللغة التقنية . أآمل وجه

 .بمختلف مصالح صناعة الجريدة

التي  ةالتطورات التكنولوجي مختلفعلى سكرتير التحرير أن يتكيف و يتأقلم مع  يجب 

 .ها الساحة إلعالميةتعرف

 

منظور السلم التدريجي فهو  منال نأخذ هنا مفهوم المسؤولية :  ولؤالمس الصحفي

 .للجريدة السياسيمسؤول ألنه يشارك و بصفة فعالة في التوجه و الخط 

 

 السلطة الخفية لسكرتير التحرير:  1 ملحق أنظر

 

مسؤول إلى درجة ال يسمح فيه آراءه و معتقداته الخاصة أن تؤثر في  يكونأن  يجب

يجب أن يتحلى بالموضوعية و . أو صياغة العناوين أو إعادة تأطير الصور للمقاالتاختياره 

 . الوفاء
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 سكرتير التحرير و مهامه  دور :الثاني المبحث

 

المصادر حيث يعاد  هي المرآز الذي تصب فيه األنباء من مختلف التحرير سكرتارية

و يلعب سكرتير التحرير دورا رئيسيا لكنه خفي  اتحعلى الصف توزيعهاتحريرها و 

ألنهم، أي سكرتيري التحرير، ال يحتكون مباشرة باألحداث وال بالجمهور  خفي. ومجحود

ورئيسي . و مجحود ألنهم ال يوقعون المقاالت التي يعيدون تحريرها. من اجله يعملونالذين 

األنباء ويكملونها و يعطونها الشكل  يختارونانهم . )1( فة الحقيقيونيصانعوا الصح مألنه

الحجم و المكان وحجم الحرف والعنوان  ددونحيإنهم . الذي تصل فيه إلى جمهور القراء

المطبعة و دقة التوقيت  إلمكاناتفهم يخضعون  حدودا،لكن لحريتهم . والصورة المناسبة

و عليهم أن يحترموا توجيهات رؤساء التحرير، و عليهم  المعلنين،مر وعليهم أن ينفذوا أوا

 .العامة و عليهم أن يتقيدوا بقرارات مجلس التحرير الجريدةأن يسيروا ضمن سياسة 

تحضير قبل تقويم عمل الليلة الماضية بسكرتير التحرير  يقوم, عند بداية آل يوم عمل

 . في مالحقة األخبار التقصيرو يحقق في أسباب تقويم األخطاء  يتناول. الجديد عمل اليوم

العمل اليومي بتجميع الرسائل و القطع الواردة  إعدادالتحرير في  سكرتارية تبدأ

 .المواضيع المنتظرة التي يقترحها مجلس التحرير قائمةوبتنظيم 

 

 باألخبار إالمجلس التحرير سوى الخطوط الرئيسية للعمل اليومي، و ال يهتم  يحدد ال

  .تفصيليةالقرارات السكرتير التحرير أن يتخذ سلسلة على و  الرئيسية

المتعاونين  مقاالت وصورو آاالت األنباءصور وو يتلقى برقبات , لهدا الغرض

 .)2(لمراجعتها و تصحيحها

 

 

I- التحرير   لسكرتيرالتقنية و التحريرية  المهام 

 

                                                 
 .109، ص 1983 ،ترجمة فادي الحسيني طبعة ثانية، منشورات عويدات، بيروت ،تقينة الصحافة ،غايار  فيليب) :  1(
 . 111نفسه ، ص  المرجع) :  2(
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قبل إعطاء اإلدن , المقالمراحل إنجاز بع تتتتجلي المهام التقنية لسكرتير التحرير في 

الجريدة  غنجاز جدول توقيتإحترام  مسؤول علىال وهو .Bonne à tirer ( B A T )لطبع با

 .المنشورةأو 

  )1(:إلى ستة مراحل أساسية نشاطه تقسيم  يمكن

 تحديدجمع المقاالت والوثائق الفوتوغرافية، : جدول التوقيت إنجازالمعلومات و  جمع

 .اإلشهارتقديم المقاالت و الصور و الرسومات و  أوقات

 

 .تطلب األمر إذا التعديالتبعض  إدراجقراءة المقاالت و هذا لتصحيحها أو  إعادة -1

2- La cotation اختيار نمط  آذاو االشهارية للطبع النهائي و  إلعالميةالمادة  تحضير

 الترآيبحة آل هذه المواد إلى مصل إرسالبالتالي  الكتابة، حجم األحرف و

Montage).(  

 

عناوين خاصة بالنسبة للصفحة األولى،  مشاريع تحرير :Titrageالعناوين تحرير -3

 .وإعادة صياغة العناوين غير الالئقة

 

اختيار الصور أو الرسومات التي تتماشى :   Illustrationالصور و الرسومات اختيار -4

 .صورال آالم) Les Légendes(المقال و آذا تحرير محتوىمع 

 

5- La mise en page  إنجاز: الصحفي اإلخراجla maquette مراقبة و متابعة مرحلة  و

 BA( لــلطبــع الجــــاهزة الصفحاتسكرتير التحرير أيضا بإمضاء   يهتم. الترآيب

T .(هذه المسؤولية تجري لوحدها عملية سابعة و هي تصحيح الصفحات المرآبة  و

 .  (Ozalides ou épreuves ou morasses) البروفة أو

 

  Aperçu sur les techniques graphiques-2الملحق  أنظر

 عن التقنيات الغرافية في الصحافة  نظرة

 

  اليومسكرتير التحرير األمس و سكرتير التحرير : 3الملحق  أنظر
Le SR d’hier et d’aujourd’hui 

                                                 
(1 ) : Louis Guery, op .cit, P 27. 
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 جمع المعلومات و تنظيم جداول البرمجة  مرحلة -1

 عامةبصفة  إلعالميةاادة قراءة و تصحيح المقاالت بصفة خاصة و المادة إع تعتبر  

حسب  الصفحةبعد هذا يمكن له أن يحدد مكان المقال في . المهمة الرئيسية لسكرتير التحرير

المحددة سلفا من  المقاالت (Remise)لهذا الصحفيون مطالبون باحترام أوقات تسليم . األهمية

 :يمكننا الحديث عن مهمة مزدوجة  نهمطرف سكرتير التحرير و 

 

و االشهارية لصنع ) الخ ,مقاالت، صور( إلعالميةاطلب و جمع المادة :  األولى

 .التحريررئاسة  إلرشاداتالجريدة التي تخضع 

 

هذه المرحلة هي . و االشهارية على رؤساء األقسام إلعالميةاتوزيع المادة :  الثانية

 .التوقيتمرحلة تنظيم جدول 

نمط الدورية  حسبعملية جمع المعلومات إلى جدول التوقيت و التي تتغير  خضعت

 .المادية و البشرية المتوفرة للجريدة اإلمكانياتو

 جدول البرمجة تنظيم : 

 

 : جدول التوقيت في اليوميات تنظيم - أ

اليوم الواحد  فيتنظيم جدول التوقيت في اليوميات لمعيار عدد الطبعات  يخضع

 )1(.المادية و البشرية لكل صحيفة اإلمكانياتو

في مجلة، االمتياز  يعمللسكرتير التحرير في اليومية مقارنة مع نظيره الذي  إن

ماعدا حدث خاص أو هام على (النسبي الذي يمكنه من العمل داخل فترة زمنية ال تتغير 

 ). ةالساحة الدولية أو الوطني

المقاالت  تسليمسب أوقات لسكرتير التحرير أن ينظم جدول التوقيت ح يمكن

 .الدقيقة للمطبعة اإلنتاجوإمكانيات 

في  لإلشهار المخصصةسكرتير التحرير عند بداية آل يوم عمل المساحة  يقيس

 المتبقية المساحةجزء من يخصص . إلعالميةاالصحيفة ليتعرف على المساحة المتبقية للمادة 

 .ط العريض و للصوربنللعناوين بال

 

                                                 
(1 ) : Louis Guery, opcit, P 31. 
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 ) دوريات ( توقيت في المجالت جدول ال تنظيم - ب

 

التحرير  لسكرتيرجدول التوقيت هو في أغلب األحيان مهمة صعب بالنسبة  تنظيم

مجالت  مثل محدودةالبشرية و المادية  إمكانياتهاآانت  إذاالذي يعمل في مجلة خاصة 

ع هذه الظروف م مثلحيث يتعاون سكرتير التحرير في . الحرآة الجمعاوية أو مجلة صغيرة

فهم . الجريدة صناعةصحفيين غير محترفين، ال يملكون فكرة واضحة وواسعة عن تقنيات 

 )1(. المقال شيء مهمتسليم احترام وقت ون ال يعتبر

 : متعددة أهمها  ألسبابقوانين محددة لتنظيم جدول التوقيت  إعطاءمن الصعب  إنه

) ...،أسبوعية، شهرية ة،يومي(نمط الدورية  المطبعة، إمكانياتتنظيم قسم التحرير، 

 .الصورة، استعمال األلوان، الخ استعمالشكل الجريدة، استعمال أو عدم 

 

¾ مائة صفحة و  ذاتلهذا نأخذ آمثال شهرية . تقديم منهجية عامة إاليمكننا  ال, و منه

: هذه الــمجلة منإلعالمية، يستعمل األلوان في جزء واحد امن مساحتها تخصص للمادة 

  (Quadrichromie). ألولى للمجلة تــطبع باأللــوان الصفحة ا

  تاريخ نهاية العمل  و (Conception)األمر، يجب تحديد تاريخ بداية العمل  بداية في

(Réalisation) لكل طبعة بالنسبة. 

 .المشترآين  إرسالهاتاريخ عرض المجلة للبيع و  تحديد -

 .القادملعدد تاريخ اجتماع قسم التحرير لنقاش محتوى ا تحديد -

: األوقات األخرىالتحريرمن تحديد تاريخ عرض المجلة للبيع يحدد سكرتير  انطالقا

 .الختسليم المقاالت و الرسومات و الصور و المادة االشهارية، 

 : منه يقسم جدول التوقيت إلى قسمين آبيرين و

 . اناألولى و صفحات اإلشهار باأللو الصفحةقسم   والداخلية   الصفحات  قسم -

مقاالت و صور ورسومات :  أقسامالقسم الخاص بالصفحات الداخلية بدوره إلى ثالث  ينقسم

 .و إشهار

: لصنع الجريدة المتعددةسكرتير التحرير لمختلف هذه األقسام أوقات العمليات  يحدد

الالزمة،  الصورترآيب النصوص، طلب مقال حول موضوع ما، البحث عن الوثائق و 

 .الخ ،االشهاريةإعداد الصفحات 

 جدول التوقيت: 4ملحق  أنظر

                                                 
(1 ) : Louis Guery, op cit, P 33 . 
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 توزيع الصفحات: 5ملحق  أنظر

 :جمع المعلومات ليةمع -2

 

 .البرمجةمخطط أو جدول  إنجازعملية جمع المعلومات مباشرة بعد  تبدأ

من  لإلشهارالمخصصة  المساحةبطرح ( إلعالميةاقياس المساحة المتبقية للمادة  يعاد

يسهر . بتاريخ الطبع المطبعة مسؤولو يعلم سكرتير التحرير ) ةالمساحة الكلية للجريد

بالساعة بالنسبة (الصحفيين  طرفسكرتير التحرير على احترام مواعيد تسليم المقاالت من 

 ).لليوميات و باليوم بالنسبة للدوريات

الصور  باختيار إلعالميةاإلى جمع المادة  باإلضافةسكرتير التحرير  يتكفل

 .صورة إلى"  الكلمة"لقادرة على ترجمة الخبر  والرسومات ا

ات ميلوالتع اإلرشادات لكلسكرتير التحرير و بصفة مستمرة على التنفيذ الجيد  يسهر

 .سيرورة العمل آكل علىيؤثر عدم احترام المواقيت . و على احترام جدول البرمجة

 

 La collecte dans une: اآللي  مباإلعالجمع المعلومات في قسم تحرير مجهز  عملية

rédaction informatisée   
 

جمع  ةتغير عملياآللي في مختلف أقسام التحرير في العالم إلى  إلعالم ا إدخال  أدى

إلعالم  اآللي واستعمال افبفضل . تتميز بالسرعة في نقل المعلومات أصبحتالمعلومات التي 

. الحدود الجغرافيةحدفت  ت والمسافاإختزلت االتصال في هذا الميدان،  تكنولوجياأحدث 

الكيلومترات من مقر الجريدة،  مئاتيدة ما، حتى وان آان على بعد رج مراسليستطيع 

 .دقائق عبض إالهذه العملية ال تتطلب . فور انتهائه من تحريره مقالهإرسال 

شاشة الكمبيوتر فور  علىاألنباء أصبح من الممكن قراءة برقيات وآاالت  آما

 .التحرير وقت ثمين سكرتير" يربح" الشكلا و بهذ. نشرها

المقاالت  إنجاز متابعةفي الصحافة سكرتير التحرير من  اإلعالم اآللياستخدام  مكن

 اإلعالم اآللييربط بين مختلف أجهزة  الذي (Réseau)و هذا بفضل نظم النشر اإللكتروني

ساعة بساعة ) المقاالتائمة ق(العـــمل  إنجازنسبة تبع يتعليه و . للصحيفة بمختلف أقسامها

 .وبدون أن يضطر إلى االتصال برئيس التحرير أو رئيس القسم

برسالة إلى رؤساء  يبعثبفضل نظام النشر اإللكتروني، يمكن لسكرتير التحرير أن  و

 .المستجدات، الخ بآخرقاالت المتأخرة أو ليخبرهم ماألقسام يستعجلهم فيها بتسليم ال
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 .التوثيقعالم اآللي عمل قسم األرشيف و إلاعن هذا، سهل  فضال

أن يحصل على  الكمبيوترلسكرتير التحرير بنقرة واحدة فقط على لوحة مفاتيح  يمكن

 .تاريخ حدث ما أو البحث عن خبر نشر منذ أيام أو أسابيع

سكرتير التحرير، ما  مهاملم تتغير  إذن. يتطلب آل هذا العمل إال دقائق معدودة ال

 .فقطلة المستعملة تغير هي الوسي

 

 قراءة و تحضير المقال  إعادةمرحلة  -3

 

مصادره و أيا آان  آانسكرتير التحرير هو أخر من يعيد قراءة المقال مهما  إن

 ).الترآيب(يرسل إلى التنضيد  أنصاحبه قبل 

األخيرة لتفادي  الفرصةسكرتير التحرير في آل معلومة، ألن هذه المرحلة هي  يدقق

 . و مضمونااألخطاء شكال

حول نقطة  شروحايمكن له أن يطلب من آاتب روبورتاج أو مقال أن يضيف  آما

 .يراها غامضة أو العكس يطلب من صاحب المقال حذف التكرارات مثال

من مالئمة حجم المقال  يتحققآما  اإلمالئيةو واإلنشائيةأيضا األخطاء اللغوية  يصحح

 .مع المساحة المخصصة له

الجيدة هي منتوج  المقالة: " Fernand Boudinآتب فرنن بودان  هذا الصدد، في

  )1(. "إلى منتوج آامل عناءل المطبعة أن يحولها بدون أي منصف آامل، يمكن لعا

«Une bonne copie est  un produit semi-fini que l’imprimeur pourra transformer 

en produit fini.» 

 كرتيرمشترآة بين آاتبها أي الصحفي و س قالالمبالتالي مسؤولية محتوى  و 

عند حد تصحيح الشكل بل يتعد ذلك ليصل إلى  التحريرال يتوقف عمل سكرتير . التحرير

 .إلعالمية إلى مادة قابلة للطبعامكلف بتحويل المادة  التحريرسكرتير . مضمون المقال

 استعمال،ختزاالتاال(سكرتير التحرير على أن تحترم القواعد التيبوغرافية  يحرص

 .في المقال) الخ العربية،المزدوجتان، آتابة األعداد الرومانية أو 

                                                 
(1 ) : Fernand Boudin : «La préparation de la copie», in la chose imprimée, Editions Retz, N° 85, 
Paris, P73 . 
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العريض والمساحة  البنطيهتم سكرتير التحرير باالستعمال الجيد للخط المائل و  آما

من  تأو لحظاات صوت المتحدث رنب تغييرعلى  للداللة  (Espace Blanche)البيضاء

 . (Silence)الصمت 

 Code de)الخطوط  استعمالبميثاق هدا المجال ر في ـرتير التحريـتعين سكمنه يس و

soulignements) .)1( 

متوازيان،  خطانخط مائل، منكسر، (هذا الميثاق من مجموعة من الخطوط  يتشكل

 .حيث آل خط يشير إلى وظيفة معينة...) خط مستقيم ،

 

 ميثاق استعمال الخطوط 6الملحق رقم  أنظر

 

إلى عدة فقرات  الطويلةة الفقرة ئر التحرير قصد تسهيل القراءة بتجزسكرتي يقوم

هذا  يلعب  (Inter titre). الطويلة للمقاالت وللغرض نفسه يعمل على صياغة عناوين فرعية

 الجماليالقراءة باإلضافة إلى دوره  في (Relais)النوع من العناوين دور المناوب 

 Banalité et) السطحيةعية بطريقة تبتعد عن التفاهة و لهذا تحرر العناوين الفر. واإلبداعي

Platitude) نتباه و تثير فضول القارئااليجب أن تلفت  و. 

المقال و يعيد صياغة  لفكرةسكرتير التحرير آل ما يعيق الفهم الجيد و السريع  يحذف

ب هذا، آما للمقاالت التي تتطل مقدماتيحرر أيضا . الفقرات ذات األسلوب الرآيك أو المبهم

حد  علىإطارو يبرزها في  ألهميتهايمكن له أن يأخذ فكرة واحدة من المقال نظرا 

(Encadré) . 

 

 7الملحق رقم أنظر

 

 : اليومي سكرتير التحرير بحاجة للمراجع اآلتية لعمله

 وسوعةم فهرس Dictionnaire encyclopédique  

 اللغة  فهرسDictionnaire de la langue  

 و صرف  نحوVocabulaire et Orthographe  

 صعوبات اللغة  فهرسDictionnaire des difficultés de la langue   

 المفردات  فهرسDictionnaire de synonymes   

                                                 
(1 ) : Louis Guery, op.cit, P 43. 
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 القانون التيبوغرافي الخاص بالصحافة   مختصرAbrégé du code typographique à 
l’usage de la press    

 التيبوغرافي  القانونCode typographique   

 حقوق الصحافة  مرشدGuide de droit de la presse 

 

  الصورتعاليق العناوين و العناوين الفرعية و  مرحلة  -4

 

التي تنشر أحسن  فالصحيفة. وحثه على قراءة الخبر القارئ إعالمالعنوان إلى  يهدف

 .تستطيع آسب القراءفهي لم . فاشلةالمقاالت، لكنها تقدمها تحت أسوء العناوين، هي صحيفة 

 إجمااليتضمن  العنوانإلعالم ، ألن او  اإلثارةما يدمج في العنوان عنصرا  آثيرا

 .عنوانا مشروحاو عنوانا آبيرا، عنوانا دقيقا: عدة أجزاء

قدر ممكن من  أقلمن المعلومات في  نقدر ممكالعامة هي تقديم أآبر  القاعدة

 .الكلمات

بأسلوب تلغرافي  العناوينه الطريقة إلى حد آتابتها هذ اإلنجليزيةتستعمل الصحف  و

 .أما الصحف الفرنسية فهي أقل تطرقا في هذا المجال

إذا تعلق األمر بمقال  خاصةالعناوين الفرعية علي إعادة ترآيز انتباه القراء  تعمل

 .يثير الفضول األنظار وهذا العنوان يحتوي إجماال على عنصر مثير يلفت . طويل

عندما يفتح  القارئيقوم به  ماالصورة دور العناوين الفرعية، فأول  وريشبه د و

الصورة انتباهه و فضوله قرأ  أثارتالصحيفة، هو إلقاء نظرة على العناوين و الصور، فإذا 

إلى مطالعة  القارئتدفع  إعالمية عناصرما هو مدون تحتها ومن هنا أهمية تضمين الصورة 

 .المقال

تطلب  إذتحريرها  بإعادةيدة لسكرتير التحرير تحضير العناوين بين المهام العد من

 .عنوان لكلاألمر ذلك و تحديد المساحة الالزمة و اختيار البنط الالزم 

ن مختلف ع بإيجاز تتحدثأن نتطرق إلى الجانب التقني لتحضير العناوين، سوف  قبل

  )1(. أنواع العناوين

 االخباري العنوان Le titre informatif   

لم يكن عن  إنالتالية  األسئلةعن بعض  هذا العنوان عن محتوى المقال و يجيب يعلم

  (Avec qui)من ؟ ماذا ؟ أين ؟ متى ؟ آيف ؟ لماذا ؟ مع من ؟ :  آلها

                                                 
(1 ) : Louis Guery, opcit, P 117. 



 56

 

  آبير عنوان--------------------- إيرانمعرآة عارمة بين العراق و :  مثال

 عنوان دقيق -----------وجهات ألف رجل مجندون على ثالث مائة خمسة       

 مشروح عنوان----------------بين البصرة و بغداد مقطوعة الطريق          

 .الفكرة األساسية للمقال اإلخباريالعنوان  يعطي

حسب رأيهم اليشجع على  ألنهيحبذ بعض رجال إلعالم  هذا النوع من العناوين،  ال

االخبارية للمقال ما  العناصرهو يحتوي على آل ف. متابعة قراءة المقال وهذا بسبب طوله

 .يجعل القارئ ال يبحث عن التفاصيل في المقال

الجريدة ال يقرأ أبدا  محتوىالمدافعون عن هذا النوع من العناوين على مبدأ أن  يرآز  

أو المقدمة فقط باآتساب أآبر  العنوان،تسمح طريقة القراءة بالمستويات مثال قراءة . بأآمله

 .د ممكن من المعلوماتعد

 

 اإليحائي أو االيثاري العنوان Titre allusif ou incitatif   

يعلم  مافهو يقترح أآثر م القارئفضول و انتباه  إثارةهذا النوع من العناوين إلى  يهدف

 .محتواهو يثير الرغبة في متابعة قراءة المقال الآتشاف 

 : سوف يكون  اإليحائيالعنوان :  إيرانمثال عن الحرب بين العراق و  لنأخذ

 

  الكبير العنوان             إيران     – عراق

  الدقيق العنوانعلى طريق بغداد                    خوميني             

 
Sur titre   ---------------IRAN – IRAK 

Titre -------------Khomeiny sur la route de Bagdad 

 

هناك حرب بين  بأنهعلى علم  القارئ أنالعناوين من مبدأ  هذا النوع من ينطلق

 .و جيشه إليرانالعراق وإيران، و أن الخوميني يرمز 

مثل أو مثل  متداولة،أو االيثاري عبارة عن مقولة  اإليحائيأن يكون العنوان  يمكن

 .الخلم أو آتاب، يشعبي، عنوان ف

للمعنى الضمني  القارئ عابياستعدم  إمكانيةيمكن أن يعاب علي هذه العناوين هي  مما

 . ما يعني أن المقال لن يقرأ هذاللعنوان، و بالتالي ال يثير ال فضوله و ال انتباهه و 
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 العنوان الجيد  مميزات 

  )1( :يلي  آان ما إيحائيأو  إخباريفي العنوان الجيد  يشترط

دة على القراءة ألن ال تشجع األفكار و الكلمات المجر:   (sens du concret)الملموس -

إذن العنوان الناجح هو الذي يحول . أو ال يريد بذل مجهود ذهني يفهمهاال  القارئ

 .إلى آلمات ملموسة المجردةالمفاهيم 

ال يجب أن . يجب على آل آلمة في العنوان أن تؤدي دور:   La Concision االختصار -

اإلخباري رغم طوله ال يجب  حتى العنوان. زائدة أو بدون فائدة آلماتيشمل العنوان 

 .إضافيةأن يتضمن آلمات 

 قارئ منيختلف المستوى التعليمي :   La simplicité du vocabulaireالتعبير  بساطة -

 للصحفإلى آخر لهذا يجب اختيار الكلمات البسيطة و غير المعقدة خاصة بالنسبة 

 .وإلعالم  العام أي غير المتخصص

 

مقروئية المقال  نسبةحول  تجربة  Jacques Douel" دويل جاك"هذه الفكرة أنجز  حول

 .  Le journal tel qu’il est luنشرت نتائج هذه التجربة في آتابه . حسب نوعية عنوانه

نتيجة مفادها أن المقال الذين تكون عبارات عنوانه بسيطة أآثر مقروئية من  إلى توصل

 . الذي آان يتضمن عنوانه آلمات صعبة المقالنفس 

 Clignant pour les prix: مؤشر األسعار عنوانتحت مقروئية المقال  نسبة آانت

  Hausse des prix األسعارارتفاع : في حين نسبة مقروئية المقال المعنون بــ  ، 48.5%

 .63,5 %: آانت بــ 

بنظرة واحدة والكلمات  قراءتهايحبذ أيضا استعمال الكلمات الطويلة التي ال يمكن  ال

على حذف الرموز و الكلمات  التحرير، آما يسهر سكرتير . نية و ذات األصل األجنبيالتق

 .التي تحمل عدة معاني

  Honnêtéالنزاهة  الوفاء -

 .القارئالمهنة تغليط  أخالقياتأن يعبر العنوان عن فكرة محتواة في المقال فليس من  يجب

 العنوان  عناصر 

 La: المستويات بــ  هذهمستويات و تسمى العنوان، خاصة اإلخباري إلى أربع  يقسم

Titraille   

                                                 
(1 ) : Louis Guery , op cit , P 119. 
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o آبير عنوان:Sur Titre  يرمز له ب وS/T 

 أين ؟ و متى ؟: األسئلةيجب بصفة عامة عن . فوق العنوان و يكتب ببنط رقيق يوضع

o عنوان :Titre له ب  يرمز وT   

 ماذا ؟  من ؟ أو: عن األسئلة  اإلخباريب العنوان يالعنوان عن الحدث، يج يعلن

o مشروح  عنوانLe sous-titre   

آيف ؟ لماذا ؟ :  األسئلةبعد العنوان مباشرة، يجيب العنوان المشروح غالبا عن  يأتي

 .واحتماال مع من ؟ 

 

 الفهرس Le sommaire:  

آل فكرة مسبوقة بدائرة صغيرة سوراء  تكون.  في عدة نقاط أهم أفكار المقال صخيل

 . م التيبوغرافي لكل جريدةأسود، حسب التقدي مربعأو 

إلعالم يون في  معظميتجه اليوم . آل عناصر العنوان ليست قاعدة عامة استعمال

 . عنوان فقط+ الجرائد الستعمال عنوان آبير 

 

 مثال 

  الحياة االجتماعية   عنوان الرآن

                         بعد خطاب الوزير األول   عنوان آبير

   تأزم الوضع  : إضراب   العنوان

  ماليين صك باالنتصار 8 : بنوك  عنوان مشروح

 توقف عن العمل ابتداء من اليوم  :قطاع الغاز                             

     ضمان الحد األدنى من العمل     :الخطوط الجوية الفرنسية                            

                   

                    
Un exemple de la titraille  

 
Titre de la rubrique  

 

 
Surtitre         Après le discours du premier ministre  

La vie sociale 

Sous-titre en 
Sommaire 

Deuxième 
Sous-titre 
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 Titre en gras           Grèves : Durcissement 

 
 Banques : huit millions de chèques en attente 
 EDF : arrêt de  travail dés aujourd’hui  
 Air France : un seul vol assuré, pour Nice  
 Cheminots, postiers, mineurs et enseignants menacent de se 

joindre au mouvement  

 

 الصور  اختيارمرحلة  -5

 .الصفحة إنجازمن  االنتهاءسكرتير التحرير الصور الالزمة لكل مقال قبل  تارخي

ة ال تخضع لمعالجة نوعية خاصة في األخيرة أن الصور السنواتخالل هذه  لوحظ 

قزم دور الصورة التي . و المجاالت الشهرية األسبوعياتالصحف اليومية على عكس 

 أو" الديكور" اقتصر دور الصورة على ). 1( صفحةأصبحت مجرد رسم لملئ فراغ في 

 (Force de vente)" بيع قوة"لصورة لالصفحة، رغم أن  علىإلدخال نوع من الحرآية 

 ).2(قوة المقال  ويتسا

 

   L’image, une arme percutante سالح حاد الصورة -

الصورة  تشكل: "   (Jacques Doeul)"دويل جاك" نتائج دراسة قام بها  أوضحت

و ما هو مؤآد أن الصورة تجلب  العناوين،، مثلها مثل القارئوالرسومات قطب جذب اهتمام 

 ."أآثر من النص القارئانتباه 

«De tous les éléments qui composent le journal, les photos (et les dessins) 

constituent les pôles d’attractions les plus puissants. Elles attirent en moyenne 

autant et plus l’attention des lecteures que ne le font les titres, et en tout cas 

significativement plus que les textes.» 

 

النساء  و 38 %تجلب الصورة انتباه الرجال بنسبة : هذه الدراسة دائما نتائج حسب

جلبت انتباههم  الصورةالرجال يطالعون المقال ألن  من 74%تبين أيضا أن  ،51% بنسبة

" الصورة سالح حاد . في الجريدة الصورة  قوةتظهر هذه النتائج . النساء من 89%مقابل 

 .الخيال"  تخاطب
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Un pouvoir plus grand que celui du rédacteur 

 

فبفضل هذه الوسيلة أي  التحرير،سالح فتاك بين أيدي سكرتير  إذنهي  الصورة 

و يمكن أن يوجه و يتالعب  فيه،الصورة يمكن أن يقلل من شأن مسؤول ما أو التشكيك 

 .بعقول القراء آما يريد

القول أن سلطة سكرتير التحرير أآبر من سلطة آاتب أي مبالغة، يمكننا  بدونو  إذن،

 .المقال

 .سكرتير التحرير أن يؤدي واجبه بأمانة و موضوعية مثالية على لهذا

 Une Imageأن يراعي عند اختيار آل صورة مقياس الداللة  التحريرسكرتير  على

Signifiante  

 

 : الصورة ال تمثل لغة عالمية-
L’image ne constitue pas un langage universel 

آانت جنسيتهم و  مهمااالعتقاد أن الصورة يمكن أن تفهم من طرف آل الناس،  جرى

بالتواصل و التفاهم بين  تسمحفالصورة هي لغة عالمية  . علميو مستواهم ال ثقافتهملغتهم و 

 .الناس

 .  مختلف الشيءفي مجال الصحافة  لألسف،

: و لهذا السبب تستعمل في اللغة،حواجز  آل "ىتتخط"آان صحيحا أن الصورة  إذا

هذه اللغة هي في الوقت نفسه فقيرة  أنيجب االعتراف أيضا ... المطارات و الفنادق الفخمة

  (Pauvre et limitée)ومحدودة 

 . الصورة لوحدها فقيرة من حيت الدالالت استعمال :الصعوبة األساسية في تكمن

«L’image pose plus de questions qu’elle ne donne de réponses : qui est 

représenté, dans quel lieu, dans quel contexte ?» (1), écrit Daniel Grojnowski.  

". الكالم"الصورة  ينقصبصفة عامة، . بقدر ما تطرح أسئلة إجاباتتقدم الصورة  ال

 Elle montre sans» "تقول شيء و ال تظهر" فبدون الكلمات التي تغطيها داللة الصورة 

rien dire». 

                                                 
(1 ) : Daniel Grojnowski : «L’image et le texte », dans presse actualité, n° 170, de février 1983, P 
62. 
* Certains répondre que c’est une richesse : ce qui est vrai s’il s’agit d’illustration, mais plus 
contestablement dans le cas de l’information. 
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. فوتوغرافيةلتعدد المعاني خاصة لما يتعلق األمر بصورة  المجال" الفقر" هذا يفتح

 . (Polysémique)فالصورة متعددة الداللة 

إضافة لهذا ، يمكن التحدث أيضا . *الصورة حسب الفهم الخاص بكل شخص  تترجم

 : القارئعن العراقيل أو عوائق الفهم عند 

فهو لم يتعلم آيف يشفر  المقالآان الشخص قد تعلم آيف يقرأ  إذا: الصورة  قراءة -

Déchiffrer الصورة . 

 .آلخر قارئو قيم مختلفة من  عادات -

 

 لألوروبياليسرى إلى الزاوية العليا اليمنى  السفلييمثل خط مائل من الزاوية :  مثال

فكرة ) يكتب من اليمين إلى اليسار المتعود أن (  العربي للقارئفكرة الصعود و يمثل 

 .النزول

يفسر آل فرد . الحزن لآلسيوييناللون األبيض للبعض الفرحة، في حين يعني  يعني

 Déformer et )الصورة انطالقا من أحاسيسه الخاصة، و بهذا فهو يغير معانيها 

changer la signification )  . 

 

                                                 
* Certains répondre que c’est une richesse : ce qui est vrai s’il s’agit d’illustration, mais plus 
contestablement dans le cas de l’information  
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 الصورة ليست موضوعية ـ 

 السائدة الصورة ليست موضوعية عكس الفكرة  على

 9 رقمالملحقة  أنظر 

 

 : أهمهايمكن للصورة الفوتوغرافية أن تكون موضوعية لعدة أسباب  ال

 .  المصورزاوية التقاط الصورة و التأطير من طرف  اختيار -

 . التحريرصورة من بين مجموعة من الصور من طرف سكرتير  اختيار -

 إلغاءالذي يؤدي حتما إلى  الصفحة إخراجء عملية ثاني لتأطير الصورة أثنا اختيار -

 .معلومات أخرى إلظهاربعض المعلومات 

األصفر و األحمر يدالن  فاللون: األلوان في الصور ال يمكن أن يكون حيادي  استعمال -

 .يدالن على الالمباالة على التعاطف، األزرق و األخضر

 ). دالالتال(الفوتوغرافية مبهمة و متعددة المعاني  الصورة -

 .السياسي للجريدة االتجاهللصورة نفسها أن تعبر عن دالالت مختلفة، حسب  يمكن -

 . يغير آليا معناها أن (Légende)لكالم الصورة  يمكن  -

 

 (Evelyne Sullerot) ليرووستجربة قامت بها الباحثة في علم االجتماع ايفلين  أثبتت

 .النتيجة هذه

 10رقم  الملحقة أنظر 

 

 : للصورة الفوتوغرافية داللة يجب تصبح  آي

: مراحلها  بمختلف   (Rhétorique de l’image)) *(استعمال بالغة الصورة   -

 القولهذا يؤدي بنا إلى . التي يمكن أن تمتد إلى الخطاب الفوتوغرافي... معارضة، مقارنة،

التي  للكلمةة الشيء نفسه بالنسب. أن الصورة ال تصبح ذات معنى إال إذا قرنت بصور أخرى

 .تأخذ معناها من سياق الجملة

 .  الفوتوغرافية للصورةهذه الطريقة ال يعني حذف المعاني المختلفة  استعمال

هي الربط بين الصورة  للصورةألنجح واألآثر ضمانا للفهم الصحيح امنه، الطريقة  و

 .  والنص و العنوان و آالم الصورة

                                                 
*  La rhétorique de l’image : comparaison, opposition, inversion, analogie, hyperbole, antithèse, 
… 
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و رسالة  معنىيعطي ) ل و آالم الصورةعنوان و صورة و مقا(هذا الكل  إذن،

 .  للقارئ

عن أولوية النص على  المدافعونبين  القائم" لنزاعل"بهذه الطريقة وضع حد  يمكن

 .الصورة و المدافعون عن أولوية الصورة على النص

  

 للصورة  المختلفةالوظائف  -1

 إخباري  informatifs : على  يجب.  هو المهمة الرئيسية للصورة اإلخباريالدور

 :األسئلة التالية  يطرح أنسكرتير التحرير قبل اختيار أي صورة 

 المعلومة التي تحملها هذه الصورة ؟ هي ما -

 ؟ إضافيةتقدم معلومة  هل -

 هي تكرر نفس معلومة بالمقال ؟ أم -

 تقدم وصف أفضل لموضوع المقال ؟ هل -

 .  طولم مقالالصورة في ثواني معدودة ما يمكن آتابته و شرحه في  تلخص

و هذا ما تؤآده مقولة  للموضوعبفهم جيد  –آما هو معروف، يسمح المخطط أو المنحنى  و

 . (Napoléan)  نابوليون 
 "Un court croquis m’en dit plus long qu’un long rapport." 

 

 توثيقي Documentaire  

 

طة الجغرافية، و الخري المخططللصورة أن تبين، آما هو الحال بالنسبة للرسم و  يمكن

 .الحدث أو مالمح شخصية ما الخ فيهيمكن أن تبين الديكور الذي يجرى . الخ، أدق التفاصيل

بمعنى أن الصورة  إثباتالصورة مشارآة القارئ في الحدث و تشكل أيضا أداة  تشجع

 . يمكن أن تثبت ما جاء في المقال

هذه الحالة تبين  في، يتحدث مقال عن اختراع نوع من القماش مقاوم للنار:  مثال

مصنوع من  لباسشخص يرتدي  بإظهارالصورة الفوتوغرافية صحة و مصداقية المعلومة 

 . هذا القماش و يمشي بين السنة النيران دون أن يتضرر

 

 رمزي Symbolique  
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 . بعض الصور رمزا لظاهرة أو مناسبة ما أصبحت

األحمر رمز للهدية  الشريطبر طفل إفريقي ببطن منتفخة ترمز للمجاعة آما يعت صورة

 ...و البلوراث رمز للبرد و الثلج،

 

 ترفيهي Divertissant  

 

الصورة أيضا لكسر  تستعملالصورة يريح البصر و يقلل من تعب القرآة و  استعمال

 . الروتين في الجريدة

  

 تزيني Illustratif - Décoratif   

 

 .  فقطآأداة زينة  للصورة على عكس ما قلناه آنفا أن تستعمل يمكن

 : هذا في الحاالت التالية و

 .  المقاالت ال يمكن وضع لها صورة آل -

 .  ال توجد صور تتماشى و موضوع المقال أو -

  (Hors–texte) النصهذه الحاالت، يختار سكرتير التحرير صورة أو رسم خارج  في

 Faire)." مجانيتها"ل من تقب القارئ يتمكنالجمالية أو الشعرية أو الفكاهية آي  لقمتها

admettre sa gratuit)    
 تأطير و إعادة تأطير الصورة  -2

. تطلب األمر ذلك إذتأطيرها  إعادةو  هااألولى لتحضير الصورة هي تأطير المرحلة

التأطير الذي حدده  أييستعمل سكرتير التحرير في معظم الحاالت الصورة بالتأطير األولي 

 .المصور

 : ير الصور هو من اعادة تأط الهدف

 .  بدقة الجزء األهم من الصورة التحديد -

 : أهمية هذه المرحلة في  تكمن

لها أي ماذا يريد أن يظهر  الفعليالمصور غالبا الصورة و هو يجهل االستعمال  يلتقط -

 سكرتير التحرير من خاللها ؟ 

ها جريدة سوف تستعمل آلجهة أخرى تباع صور وآاالت األنباء لعدة جرائد و  من -

 .بالطريقة التي تخدم خطها االفتتاحي
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هذه . لهدف المقال تبعا  (Mise en valeur)هو أساسي ما بإظهارالتأطير أيضا  يسمح

 .  مالمح الشخص أو تحديد المكان الذي يجري فيه الحدث أآثرالعملية تسمح بإظهار 

دة والصحيحة القراءة الجي يعرقلالنظري الذي  التشويش" التأطير بالقضاء على  يسمح

 )1(. "للصورة 

«Des bruits optiques qui gênent la bonne lisibilité de la photo en attirant 

inutilement l’attention du lecteur et en parasitant l’information.» 

بالطول أو  صورة: التأطير بتكييف الصورة حسب المساحة المخصصة لها  يسمح

 . صورة بالعرض

 

   12و رقم  11ملحق رقم  رأنظ

 

مثل  سأدت أخطأ. و محتوى الصورة معنىالتأطير آليا  إعادةعملية  غيرتال يجب أن 

تأطير صورهم، الشيء الذي رفض من طرف  إعادةاشتراط منع  إلىهذه بالمصورين  

سكرتير التحرير له الحق في تصحيح أو حذف أو زيادة جملة : اآلتي  للسبب الجرائد ءمدرا

 .إذ تطلب األمر ذلك، إذن يجب أن يسمح بالشيء نفسه بالنسبة للصور المقاالت،جمل في أو 

 من (Légende)الصورة تعاليق تأطير الصور وتصحيح  إعادةاختيار و يتطلب

 .  الموضوعيةسكرتير التحرير 

التأطير لتسهيل قراءة الصورة و ترجمتها بطريقة  إعادة و التأطير يستعملأن  يجب

ما نحن  بقدر. "(Manipuler)أن يستعمل قصد التالعب بالعقول  يجبال صحيحة، و

على التشويش النظري بقدر ما نحن أيضا ضد إعادة  للقضاءمع إعادة التأطير ) المصورون(

" هذا يعتبر  ألن  La manipulation par le recadrage.  القارئالتأطير لتالعب بعقل 

  .ورةلصاحب الص األخالقية للحقوق" اغتصاب

 

 الصحفيمرحلة الماآيت و اإلخراج  -6

 

باالستناد إلى قواعد اإلخراج ) مخطط الصفحة"  (الماآيت"سكرتير التحرير  يحضر

يتغير الماآيت بتغير الصحيفة فكل جريدة تتبع طريقة معينة في  ,أغلب األحيان في. الصحفي

                                                 
(1 ) : Louis Guéry, le secrétaire de rédaction, P 171. 
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حرير، بل يستوجب و تغير أسلوب اإلخراج ال يخضع لقرار من سكرتير الت. األخبارعرض 

تبديال في عادات القراء، احدث  فيه مجلس التحرير ألن مثل هذا القرار يستطيع يشتركقرارا 

 .عن قراءة الصحيفة بإبعادهمو يهدد 

النصوص و العناوين :  عناصربين أربع تجميع ال" الماآيت"ينطلق صنع  إذا،

 )1( ".والصور و اإلعالنات

يطلب . نفوذه عليه ممارسةستطيع سكرتير التحرير هي العنصر الذي ال ي اإلعالنات

تضاف المواد إلعالم ية  اإلعالناتوإلى . بالحجم و المكان الذي يناسبه اإلعالنالمعلن نشر 

و لكي ال تفقد الصفحة . اإلعالني المحتوىالتي يرتبط اختيارها بالموصفات التيبوغرافية و 

ينشر  الاللذان يتناسبان واإلعالن، فمثال   قالالمتوازنها، يختار سكرتير التحرير الصورة و 

 .نوع من السجائرى عل إعالنمقاال عن أخطار التدخين إلى جانب 

فهي العنصر الرئيسي ". الماآيت"بعد اإلعالنات مباشرة دور الصورة في  يأتي

التحرير الصور المناسبة، يعمد على  سكرتيرلتحقيق التوازن في الصفحة و بعد أن يختار 

إلى آالم مناسب  إالقائما بذاته فال تحتاج  موضوعافي بعض األحيان تكون الصور . يعهاتوز

 ). Légendeالصورتعاليق (لها 

فهي التي تجذب أنظار  النصوصسكرتيري التحرير أن العناوين أهم من  بعضيعتبر

 . الجماليةو راحةال: القراء و هذا العتبارات عديدة أهمها 

بعض الحاالت في الصحفي من رأس الصفحة، إال  خراجاليبدأ  أنالعادة  جرت

في بعض  لكن علي الصفحةأفي رأس الصفحة أو  ترآب المقاالت المهمة. االستثنائية

إلى  التحريراألحيان، و نظرا العتبارات جمالية منها توازن الصفحة، قد يضطر سكرتير 

في  منشوراأن مقاال  و يعرف سكرتير التحرير. إنزال المقال الذي يستحق رأس الصفحة

 علىوسط الصفحة ترافقه صورة و عنوان عريض، يجذب األنظار أآثر من مقال منشور 

 .عمود في رأس الصفحة 

  :الصحفي اإلخراجفي ى التي تراع المبادئبعض * 

 أخرى صورةالصورة في الصفحة و تجنب نشر صورة إلى جانب  توازن . 

 الهدف  و" اإلطارات"وجود  عندصورة، إال يجب أن يغطي آل المقال أو ال:  العنوان

 .الصورةالعالقة بين العنوان و النص و  إظهارهو 

 يجب أن يغطي عنوانا ما عنوان مقال آخر ال . 

                                                 
 . 113السابق، ص  المرجع) :  1(
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 التي تأخذ من الجانب لشخصية  الصورةProfil  أن ترآب بشكل تظهر فيه  يجب

 . إلى داخل الصفحة تنظرالشخصية و آأنها 

 الصقينتجنب وضع عنوانين مت يجب . 

 اإلطارين المتالصقين تجنب. 

التحررية، والعناوين  الموادعمل سكرتير التحرير اليومي في مكتبه عندما يرسل  ينتهي

  (Fabrication). اإلخراجإلى قاعة  يدخلو لكنه ال يغادر الصحيفة بل . والصور إلى المطبعة

لم ترد أنباء  إذارورية هذا الض التعديالتسكرتير التحرير بمراقبة التنفيذ و يجري  يكتفي

 .جديدة في اللحظة األخيرة

للمصحح  واحدةن آل صفحة مترآيب الصفحات، يتم سحب نسختين من  نتهاءاالعند و

 .  (Morasse )" بروفة"واألخرى لسكرتير التحرير و تدعى النسخة 

 لتفادي األخطاء األخيرةال يتجاوز تصحيح البروفات دقائق معدودة وهي الفرصة  و

 . (Légende)الصورةتعاليق على األقل يمكن تصحيح العناوين و العناوين الفرعية و 

  :إلىمن جهة أخرى، تصنف مراحل معالجة األخبار  و

 المعلومات و نقلها  جمع -

  التحضير -

  التقديم -

 و البيع  التوزيع -

 . أي مرحلة التقديم الثالثةوظيفة سكرتير التحرير مع المرحلة  تتطابق 

التحرير على أن  سكرتيرمرحلة التقديم تجميع المقاالت فحسب بل يحرص  تعني ال

بصور أو رسومات  مرفقجيدة و يحمل عناوين مناسبة و  بطريقة محرريكون آل مقال  

 .المعلومة إرسالبمفردها أن تسهل عملية  للصورةيمكن . ذات داللة و معنى

قاعدة الهرم  وفقلصفحة سكرتير التحرير أيضا على ترتيب المعلومات في ا يحرص

تفتتح به الصفحة هو  الذيفالمقال . المعكوس أي يرتب المعلومات من األهم إلى األقل أهمية

 . استثنائيةأسفل الصفحة إال في حاالت  قالبالضرورة أآثر أهمية من م

 .القراءةاألخير يجب أن تشكل الصفحة آل متناسق يحث على  في

ال إتعني فحسب وظيفة بصرية و ال" تقديم"مال آلمة إلى أن استع اإلشارة تجدر وهنا

 يمكن, آان الحال آذلك فإذا  (Emballage)."التغليف"و هي  تعبيرهااختزلت إلى أبسط 

 .تتعدى مهام سكرتير التحرير الوظيفة التقنية لصنع الجريدة. ذه الوظيفةبهأن يقوم  ماآتستلل
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اعي مستمر في الصحيفة أو ديناميكي جم إبداعهو محرك آل  التحرير فسكرتير

 .الدورية

التحرير آل يوم بالنسبة لليوميات و آل أسبوع بالنسبة لألسبوعيات  سكرتير يعطى

 اإلعالناتشهريات الروح و الشكل لهذه المجموعة من المقاالت و لل بالنسبةوآل شهر 

ى و التي بدونه تبقى مجرد عناصر مختلفة و مرتبة الواحدة تلو والرسوماتوالصور 

 .األخرى
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 القراءة الكمية و الكيفية للجداول :المحور الرابع
 

الدراسة االستكشافية االستطالعية اعتمدنا منهج المسح باستعمال أداة  هذه إلنجاز

 .المعلوماتاالستمارة لجمع 

 : االستمارة بمرحلتين أساسيتين إنجازعملية  مرت

 

 أولية استمارة .1

 نهائية   استمارة .2

 

محدود  لعددبغرض الوصول لنتائج علمية ودقيقة، قمنا بتوزيع أولي : أولية استمارة .1

 ). استمارات 10( من االستمارات 

 

المبحوثين مبهمة  بعضلنا هذه العملية بإعادة صياغة بعض األسئلة التي اعتبرها  سمحت

 . لتوضيح الفكرة المراد الوصول إليها أسئلة أخرىآما سمحت لنا بإدراج 

 

 إعادة صياغةاألولية على  االستماراتعملية توزيع  ساعدتنا:  نهائية استمارة .2

 .والتي تجدون نسخة منها بمالحق الدراسة النهائيةاالستمارة 

 

والفرنسية والتي  العربيةاستمارة على الصحف الوطنية الصادرة باللغة  21بتوزيع  قمنا

 .تملك سكرتير تحرير ضمن طاقمها التحريري

 

 : إنجازهذه الدراسة يمكن ذآر أثناء ناتلى انه من بين الصعوبات التي واجهاإلشارة إ تجدر

 

بموعد آثير من سكرتيري التحرير  لم يلتز : استرجاع االستمارة صعوبة -

حيث اضطررنا للعودة إلى مقر جرائدهم عدة مرات قبل ..االستمارةإعادة 

 .تسليمها لنا

األسئلة، مما أدى بنا جدية بعض سكريتري التحرير في اإلجابة عن  عدم -

 . لالستفسار عن معنى إجابتهم أخرىللعودة مرة 
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 . العلمي بالبحثعند بعض المبحوثين عدم اهتمامهم   لمسنا -

 1 جـــــــدول

 يعرف سكرتير التحرير آيف

 

 

 النسب العدد الصفة

 419,04 صحافي

 14,76  تقني

 1676,19 الوقتو تقني في نفس  صحافي

 100 %21  المجموع

 

من  16المبحوثين أي  من %  76,19لنا من القراءة األولية لهذا الجدول أن  يتبين

 19,40 4و تقني في الوقت نفسه مقابل  صحفي، يعرفون سكرتير التحرير على أنه 21أصل 

تقني ال  برهيعت  %  4,76يرون أنه صحفي في حين مبحوث واحد فقط أي ما يعادل )  %  (

 .غير

 

نتائج هذا الجدول أن سكرتير التحرير هو صحفي قبل آل شيء، الفرق الوحيد  تؤآد        

 .بينه و بين الصحفيين اآلخرين أنه ال يمضي الموجود

 .التحرير هي تحريرية أوال ثم تقنية سكرتيرمهام  طبيعة 

 

 يتملك، أن )عربية أو فرنسية ( أن يلم سكرتير التحرير بقواعد و فنون اللغة  يجب        

. عناء أيثقافة واسعة تمكنه من االنتقال من موضوع إلى آخر و من مجال إلى أخر من دون 

فلو آان األمر آذلك . التحرير في الجانب التقني فقط سكرتيرحصر مهمة     ذنإال يمكن 

 .بهذه المهام القيام  (Maquettiste)الماآيتيست  أو (Monteur)المرآب  بإمكانلكان  

 

 المنفذ يالخطأ إذن تقليص مهمة سكرتير التحرير إلى أبسط تعبيرها أال وه فمن        

 (Exécutant et Technicien).  والتقني المحض
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إلى المجال  لتصلمنه تتعدى مهمة سكرتير التحرير هذان المجاالن الضيقان  و

 .اإلبداعي
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 2 جــــــدول

 ريرسكرتير التح جنس

 

 

 النسب العدد الجنس

 76,19 16 رجل

 23,80 5   امرأة

 100 % 21  المجموع

 

 في 76,19 %رجل أي ما يعادل  16سكرتير التحرير  مهنةاألرقام، يمارس  بلغة           

 .نساء   23,80 %فقط أي  5حين 

 

. ر على الرجليمكننا القول أن مهنة سكرتير التحرير حك المعطي، هذا ضوء على           

ففي . يعود لكون مهنة سكرتير التحرير من أصعب مهن الصحافة الرئيسيولعل السبب 

 .التحرير هو أول من يصل إلى الجريدة وهو آخر من يغادرها سكرتيرأغلب األحيان، 

 

في ظرف ساعات ) التقنية منها و التحريرية ( إلنجاز مهامه المختلفة  يداهمه فالوقت          

 . ةمعدود

 

 السيدة ،Le Soir d'Algérieلجريدة  التحريرصرحت لنا سكرتيرة  ،هدا الصدد في

ال تسمح . عنصر الوقت جعل الصحفيات ينفرن من هذا التخصص أن"  :سعيدة بوآلى

الصحفية ال تنقصها  المرأة .هدا المنصب بالتوفيق بين الحياة المهنية و الشخصية متطلبات

 ". المنصبلهذا المهارات المهنية الالزمة 

الجانبين التقني و  بينيجمع هدا المنصب  ،رأينا في محور سكرتير التحرير وآما

فهو من أصعب مهن . جهد و وقت آبير تكريساالزدواجية  هذتفرض ه. التحريري

       . الصحافة
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 3 ـــــدولج

  ?هو حامل لشهادة دراسات عليا هل

 

 

 النسب العدد الشهادة

 71,42 15  نعم

 28,57 6    ال

 100 % 21  المجموع

 

 

 6شهادات جامعية، مقابل  يحملون 71,42 %منهم أي  15مبحوث،  21المجموع  من

 .من خرجي الجامعات ليسوا 28,57 %بنسبة 

 

فهو يؤآد مرة أخرى أن . لنا من الجدول أهمية منصب سكرتير التحرير يتضح

 .رية و مهنية عاليةالتحرير يتطلب مهارات و قدرات فك سكرتيرمنصب 

 

 ةالتحرير بصفسكرتير  ةبمهمكفي للقيام تالشهادة العليا أو الخبرة لوحدها ال  لكن

  .علمية و صحيحة

ومنه، سكرتيري التحرير حاملي شهادات الدراسات العليا هم من الجيل               

 .    الثاني، أي الدين التحقوا بمجال الصحافة في مطلع التسعينات
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 4 ـــــدولج

 ) إعالمتخصص (  المجالتابع دراسات أآاديمية في هذا  هل

 

 

 النسب العدد تخصص

 33,33 7  نعم

 66,66 14   ال

 100 % 21  المجموع

 

 لم 66,66 %أي  14الذين يمثلون مجتمع البحث،  رسكرتير التحري 21 مجموع من            
يمثل سكرتير التحرير من خريجي . االتصالو  اإلعالمدراسات في تخصص علوم  يزاولوا
 . ثلث مجتمع البحت أي 21من أصل  7 أي 33,33 %و االتصال نسبة  اإلعالمعلوم  معهد

 

الجدول مرة أخرى أن مهنة الصحافة هي فعال مهنة مفتوحة على آل  هذا يبرز              

  .التيارات

 

حتمية ال يمكن  اليومتحرير أصبح التخصص في محور سكرتير ال إليهأشرنا  آما              

 .تجاهلها

 

مهمة  تتطلب .المهمة و عدم السقوط في العموميات إتقانالتخصص من  يمكن            

يسمح لسكرتير التحرير أن  ما هذا .في التفاصيل التحكم علىالدقة و القدرة  التحريرسكرتير 

و يضمن بالتالي المقرؤية التي  التناسقو  يضفي على المادة اإلعالمية آكل نوع من االنسجام

 .تضمن بدورها سعة انتشار الجريدة

في  صحفيسكرتير التحرير تقني و  آون ،1آذلك نتيجة الجدول رقم  يؤآدما  هدا

 .الوقت نفسه

التحرير بقدر ما يكون  سكرتيريمنه تبين أيضا أن معهد اإلعالم و االتصال ال يكون  و
 .   صحافيين و صحافيات
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 5 جــــــدول

 التعليمي المستوى

 

 النسب العدد التعليم مستوى

 71,42 15  جامعي

 14,28 3 ثانوي

 14,28 3  متوسط

 0 0 ابتدائي

 100 % 21   المجموع

 

 

 %أي  15.  التعليمي لسكرتيري التحرير ما بين جامعيا و متوسط المستوى يتراوح

الثانوي  الطوردراستهم إلى غاية  زاولوا  14,28 %أي بنسبة 3مستوى جامعي، ذو  71,42

 .يتعد مستواهم التعليمي الطور اإلعدادي لم  14,28 %آخرين أي  3في حين 

وجود جيالن  4و رقم  3الجدول الذي هو في الحقيقة تتمة للجدوالن رقم  هذا يوضح         

 .في الصحافة الوطنية اليومية التحريرمن سكرتير 

الجديد أو الثاني سكرتيري التحرير خريجي المعاهد و الجامعات في حين  لالجي يمثل         

 .مستواهم التعليمي لم يتعد الطور الثانوي في أحسن الحاالت) األول( القديمالجيل 

وهذا ما . في هذا الميدان واسعةالجيل القديم على عكس الجيل الجديد، خبرة  يكتسب        

 .يسمح لهم بالحفاظ على التوازن

فتح حقل الصحافة  معأغلبية سكرتيري التحرير الجيل الجديد ممارسة المهنة  بدأ

 .    فتجربتهم الزالت فتية. المكتوبة للقطاع الخاص

ال يستفيد الجيل . اإلشارة إليه هو انعدام التواصل و االتصال بين الجيالن تجدرما  و         
 يحرصجيل األول، في حين الجيل األول ال من الخبرة الواسعة لسكرتير التحرير ال الثاني

الطويلة لهده  الممارسةالجيل القديم خبرته من  اآتسب .على تكوين و نقل خبرته للجيل القادم
 . و عربية أجنبيةالمهنة و من الدورات التدريبية التي قام بها في بلدان 

 . الصحفي من جريدة ألخرى اإلخراجاالختالف بين الجيالن في  يظهر
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 6 جــــــدول

  اليوميةالمهنة من الممارسة  تعلم

 

 النسب العدد الممارسة

 71,42 15  نعم

 28,57 6   ال

 100 % 21  المجموع

 

            

تعلموا تقنيات المهنة من الممارسة  أنهم  71,42 %خمسة عشر مستجوب أي )  15(  أدل

أن الممارسة اليومية عمقت من  واذآر 28,57 % يعادلآخرون أي ما  6اليومية، في حين 

 .األآاديمية ممكتسبا تهمعارفهم و 

أمناء  من 66 %أآثر من . 4نتائج هذا الجدول مع نتائج الجدول رقم  ربط يمكن           

 . اليومية الوطنية لم يتابعوا دراسات عليا في هذا المجال الصحفالتحرير العاملين في 

 . اآتساب خبرة و معارف بتقنيات المنصب ممارسة هذه المهنة من لهم سمحت

 

صفحات : يفسر أيضا الخلط واألخطاء الموجود في الصحف الوطنية  ماهذا  و

 .النص و الصورة و العناوين، عدم إبراز المقال، الخ بينمكتظة، عدم توازن 

فاالرتجال، : الفقر األآاديمي على مستوى عمل سكرتيري التحرير انعكس حيت

 .الّدقة يطبعان عمل اغلب سكرتيري التحرير في الجزائر انعدام و للكلمة،ق بالمعنى الضي

 . التحرير على قواعد علميةسكرتيري عمل معظم  يرتكز ال

التحرير في معظم الحاالت، من تفسير أو توضيح اختياره لهذه  سكرتير يعجز

 . تأطير صورة، الخ إعادةفائدة  تبريرالصورة عن تلك أو 

خذت بطريقة عشوائية، حيث ال تحترم بعض الصحف أدنى شروط و أ المعارف هذه

 . الصحفي اإلخراجقواعد 

 

األشخاص الذين يشغلون منصب سكرتير التحرير ليس لهم أدنى معرفة  معظم إذن

هذا ما يظهر أهمية اإلطار النظري  و (Règle Typographique) التيبوغرافيةبالقواعد 
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. إال من خالل متابعة دراسات عليا متخصصة في هذا المجالال يمكن اآتسابه  يذللمهنة و ال

 الممارسةالنظري هو بمثابة الوعاء الذي تصب فيه المعارف المستقاة من الخبرة و فاإلطار

اليومية  الممارسةالجانب النظري و . اليومية لكي يتم استغاللها بطريقة علمية و سليمة

 .     مكمالن الواحد لألخر
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 7 دولجـــــــ

 المعلوماتو دورات لتجديد  تربصات

 

 

 النسب العدد الممارسة

 38,09 8  نعم

 61,90 13   ال

 100 % 21  المجموع

 

 

 الذين  61,90 %سكرتير تحرير أي ما يعادل 13الكمية لهذا الجدول أن  القراءة تبرز           

ات أو تربصات لتجديد يشارآو في دور لميمارسون مهنتهم في الصحف اليومية الوطنية 

تربصا و دورات تدريبية في هذا  تابعوا 38,09 %آخرون أي حوالي  8المعلومات، في حين 

 .المجال

 

 .هذا الجدول ما توصلنا إليه في الجدول السابق نتائج تكرس          

 

رائد وهذا ما يظهر جليا عند تصفح الج. سكرتير التحرير على تجديد معلوماته يعمل ال         

فليس هناك . هي نفسها في معظم الجرائد) الماآيت(فمخططات الصفحات . اليومية الوطنية

وهذا ما  الجريدةينعكس سلبا على صورة  مما ،إبداع أو حس جمالي عند إنجاز الصفحات أي

 .يقوم بمهام روتينية يوميا فاعلحول سكرتير التحرير إلي  
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 8 جــــدول

 سنوات الخبرة  عدد

 

 

 النسب العدد الخبرة

 19,04 4  سنوات 0-5

 19,04 4 سنوات  5-10

 19,04 4 سنوات 10-15

 9,52 2 سنوات 15-20

 14,28 3 فأآثر 20

 100 % 21  المجموع

 

 

ما تم تفريغ بيانات هذا الجدول أن نسبة سكرتيري التحرير الذين  بعد اتضح              

نفسها للذين  النسبةهي  و   04 ,19 %أي  4هو  سنوات 5 عن تزيد يكتسبون خبرة ال

 .سنة 15سنوات و  10يكتسبون خبرة ال تفوق 

) 20(سكرتيري التحرير الذين يعملون في هذا المجال منذ عشرين سنة  عدد أما                  

 20هذه المهنة منذ أآثر من  يمارسون   14,28%بنسبة  3 مقابل 52 ,9 % بمعدل 2فعددهم 

 . سنة 

أن عمل سكرتير التحرير في الصحف  هويمكن استنتاجه من هذا الجدول  ما              

فعمله يفتقر إلطار . من الممارسة اليومية المكتسبةالوطنية اليومية، يرتكز أساسا على الخبرة 

 . نظري متجدد

الصحف  فيإليه سابقا، األخطاء و الخلط الموجود  أشرناآما  ،هدا ما يفسر و   

 . اليومية

قواعد  تمليهسكرتيري التحرير يعملون حسب معاييرهم و ليس حسب ما  فمعظم   

 .ومعايير المهنة
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 9 جــــــدول

 المنصبهذا  إلىسكرتير التحرير  توجيه

 

 النسب العدد االختيار

 28,57 6 شخصي  اختيار

 71,42 15 اإلدارةمن  تعيين

 100 % 21 المجموع

 

 % أي  15الوطنية،  اليوميةسكرتيري التحرير العاملين بالصحف  21ين ب من              

هذا  اختاروا  28,57 % آخرين أي ما يعادل 6 مقابل ،المنصب لهذاتعينهم    تم  71,42

 .المنصب
 

  

ميوال والجدول على أن معظم سكرتيري التحرير لم يكن لديهم استعدادات  هذا يدل             

يخضع هدا القرار العتبارات شخصية . حيث تم تعيينهم بقرار إداري المنصب،لشغل هذا 

وهذا ما يوضح . و الكفاءة المهنية القدراتتهتم أآثر بالوالء من  فاإلدارة.  مهنيةاآتر منها 

 .الخاص بالتخصص 4و نتائج الجدول رقم  الجدولأيضا التطابق الموجود بين نتائج هذا 
 

   

 ،)16انظر ملحق رقم (وضوع ، صرح لنا السيد محمد شولي الم هذاحول  و            

سكرتير التحرير آان يتم  اختيار أن ،تحرير سابق في عدة عناوين جزائرية و أجنبية سكرتير

تم . تربصات و دورات تدريبية إلجراءمن بين رؤساء األقسام و الذين يتم بعثهم للخارج 

االتحاد السوفيتي (سابقا مثل  االشتراآيةدان تكوين معظم سكرتيري التحرير القدامى في البل

بالنسبة للذين  هذا.) الخ ،الشرقية ألمانياالمجر، بولونيا،   تشيكوسلوفاآيا،سابقا، يوغوسالفيا،  

بالجرائد  يعملونأما الدين آانوا  ،يعملون أو آانوا يعملون في صحف تصدر باللغة الفرنسية

 .سوريا و العراق لبنان، ،مصر: العربية مثل انالبلدفتم تكوينهم في  العربية،باللغة 

 "تكوين" ، تم 1990فتح حقل الصحافة المكتوبة للقطاع الخاص في  بعدلكن  و              
 هذا و .أي تأطير أو توجيه بدون ،التحرير داخل المؤسسة اإلعالمية نفسها سكرتيري  معظم

 بهائم بذاته و آما هو معمول ما يوضح أهمية إدراج تخصص سكرتير التحرير آتخصص ق
و  العمودالن سكرتير التحرير هو . في البلدان األخرى، في معهد علوم اإلعالم و االتصال

 .      المحرك األساسي لكل عمل تقني و تحريري داخل الجريدة
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 10 دولـــــج

 األصلي لسكرتير التحرير  المنصب

 

 بالنس العدد االختيار

 76,19 16 صحافي

 9,52 2 مصحح

 4,76 1 مرآب

 9,52 2 ماآيتيست

 100 % 21 المجموع

 

   

األولية لهذا الجدول أن معظم سكرتيري التحرير، بدؤوا مشوارهم  القراءة تكشف        

الذين  تحرير،سكرتير  21من أصل  16 أي  76,19 %وهذا بمعدل  آصحفيينالمهني 

 للذانو الماآيتيست ا المصححالمرتبة الثانية مناصفة آل من تقاسم ي. يمثلون مجتمع البحث

 . سكرتير تحرير 2أي  % 9,52نسبة اآل واحد منهم يمثال

سكرتير تحرير  أي  4,76 % بنسبة   ( Monteur )المرآبفي المرتبة الرابعة  نجد 

 .واحد فقط 

صحفي يتقن . شيء صحفي آلاآلن القول أن سكرتير التحرير هو فعال قبل  يمكننا          

يمكن . الخ ،و جودة األسلوب اإلعالماللغة التي يعمل بها و له ثقافة عامة واسعة و يلم بقانون 

حيث . بكون مهام سكرتير التحرير اليوم، ليست نفس المهام السابقة الجدولتفسير نتائج هذا 

. اقة آما في السابقتقلصت مهامه و لم تعدد ش. تحريرية منها تقنية أآثرأصبحت مهامه 

و هذا راجع الستعمال تكنولوجيا االتصال الحديثة . أهمية من الجانب التقني أقلأصبح دوره 

من طرف مكاتب  تنجز  (Maquette)حيث أصبحت ماآيت الجريدة . اليومية الصحففي 

 .دراسات خاصة 

بمختلف  اإلعالميةبداخله المادة  يوضع" قالب" أصبحت هذه الماآيت عبارة عن  حيث         

 .عناصرها

إعادة آتابة المقال و العناوين : حصر مهام سكرتير التحرر اليوم في  يمكن هذاب         

اختيار الصور  و ( Légendes )و المقدمات و آالم الصور  المشروحةوالعناوين 

   (Morasses).تتبع الصفحات  و األهمية حسبوالرسومات الالزمة و ترتيب المقاالت 
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 11 ــــدولج

 سكرتير التحرير مساعدي

 

 

 النسب العدد المساعد األمين

 33,33 07  نعم

 66,66 14  ال

 100 % 12 المجموع

 

بدون سكرتير  يعملون   66,66 % أي ،سكرتير تحرير 14الجدول أن  هذا يوضح              

  33,33 % .نهم أي م)  07( تحرير مساعد، على عكس سبعة 

 

فالعمل الذي آان سابقا . هذا الجدول نتيجة تقلص مهام سكرتير التحرير نتائج تثبت              

تكنولوجيا  إدخال"  بفضل" به من طرف شخص واحد، أصبح اليوم و  القيامال يمكن 

ما و آ. الحديثة في المراحل المختلفة لصنع الجريدة يقوم به شخص واحد فقط االتصال

التحرير، أمين التحرير اليوم لم يعد ذلك الشخص  تيرفي المحور الخاص بسكر أوضحناه

 . يهتم بكل آبيرة و صغيرة في الجريدة الذي
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 12 جـــــدول

 للجريدةالتحريري و الغرافيكي  الميثاق

 

 

 النسب العدد التحريري الميثاق

 47,61 10 التحرير  سكرتير

 19,04 4 الجريدة  مدير

 33,33 7 آخر

 100 % 12 المجموع

 

 

عشرة سكرتيري التحرير )  10( أي  المستجوبين من   47,61 %هذا الجدول أن  يبرز        

سبعة جرائد أي )  07( في حين أوآلت  للجريدة،أنجزوا الميثاق التحريري و الغرافكي 

   19,04 % أي)   04( ية األربعة الباق ماأ المهمة لمكتب دراسات هذه  33,33 %بنسبة 

 . التحرير هم من تكفلوا بهذه المهمة فمدراء

 

هذه النتائج نقص التخصص و عدم الدراية و المعرفة الالزمتان ألي  تبين              

و آما رأيناه أنفا . لكي ينجز بنفسه الميثاق الغرافيكي و التحريري للجريدة تحريرسكرتير 

ميدان الصحافة و عدم المشارآة في دورات تدريبية  مزاولة دراسات عليا في عدم

 .انعكستا سلبا على مستوى عمل و مردودية سكرتير التحرير في الجزائر تربصاتو
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 13 ـــــــدولج

 الجريدة ماآيت

 

 

 النسب العدد الماآيت

 47,61 10 التحرير  سكرتير

 9,52 2 التحرير رئيس

 9,52 2 المرآب

 33,33 7 آخر

 100 % 12  مجموعال

 

 

 

عشر حاالت من طرف سكرتير التحرير أي ما  في  الجريدة ماآيت أنجزت              

آل واحدا  تكفال ( Monteur )أن رئيس التحرير و المرآب  يتضح آما   47,61 %.يعادل

 . % 9,52 بمعدلمنهما بإنجاز الماآيث في جريدتان أي 

  . 33,33 %سبعة حاالت أي ما يعادل )  07(آخر في تكرار  إحصاءتم  آما              

 

بما أن ماآيت الجريدة ال يمكن . هذا الجدول مع نتائج الجدول السابق نتائج تتطابق             

 هنا" آخر"يعود . التحريري و التيبوغرافي نجد معدالت الترداد نفسها الميثاقفصلها عن 

 التحريريماآيت و الميثاق  النحازت بها الجرائد الخاصة التي استعان الدراساتعلى مكاتب 

خاصة  أجنبيةأن معظم المكاتب هي مكاتب  إلى اإلشارةآما تجدر . و الغرافيكي للجريدة

 .منها فرنسية
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 14 جــــــدول

 سكرتير التحرير عمل  حدود

 

 

 النسب العدد المهام

 61,90 13  نعم

 38,09 8  ال

 100 % 12 المجموع

 

 

   61,90 %السؤال المتعلق بحدود عمل سكرتير التحرير، يتضح أن  يخص فيما              

تأدية مهامه،  أثناءيمكن تخطيها  مستجوبين يعتقدون أن لسكرتير التحرير حدود ال 13 أي

 .العكس يعتقدون %  38,09 منهم أي  8في حين 

 

رت التطورات التكنولوجية أث. سكرتير التحرير ليست مطلقة صالحيات إن              
الحديثة في الصحافة المكتوبة سلبا على مهام و حدود عمل  االتصالواستعمال وسائل 
 .  من جهة اذه مهامه، تقلصت أيضا صالحياته فبتقلصسكرتير التحرير 

فهو عضو تنفيذ . التحرير تابع لقسم رئاسة التحرير سكرتيرفي المحور الثالث،  اأوضحن آما
ينقل و يتابع تطبيق أوامر و إرشادات رئيس التحرير آما  التحريرسكرتير . سيقو ربط و تن

 .     التي تظهر بين مختلف الهياآل و يقترح الحلول الالزمة المهنيةيقوم بدراسة المشاآل 
بمعني . حمراء ال يجب تجاوزها أثناء تأدية مهامه خطوطآل هذا لسكرتير التحرير  رغم

فال يجب علي سكرتير التحرير . رؤيتها للعمل الصحافي يحددتاحي أخر، لكل جريدة خط افت
جريدة أ خطها : مثال . االفتتاحي أو السياسي الجريدة الخطأن يتخذ قرارات تتنافي و 

ال يسمح لسكرتير  ،الحالة ههذ في".  الخبر آما ورد للقارئ دون تأويل  تقديم"السياسي 
 . في المقال التعليقالتحرير أن يدرج 

 آراءهغير أن آونه صحافي مسؤول ال يترك معتقداته و  ،" رهيبة"انه يتمتع بسلطة  غمر
 . التحريرية مهامهعليه أثناء تأدية  تؤثرالخاصة  

             2الملحق رقم  انظر
 
. 
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 15 جــــــدول

 الجريدة إنجازتدخل سكرتير التحرير في  مستوى

 

 النسب العدد التدخل مستوى

 19,04 4 التحرير قسم

 0 0 التقني قسم

 80,95 17 قسم التقني + التحرير  قسم

 100 % 12  المجموع

 

أن  يعتبرون  80,90 %سكرتير تحرير أي  17خالل هذا الجدول أن  من يتبين              

ال يتوقف عند المستوى التقني فقط أو التحريري  الجريدةعمل أو مستوى تدخلهم في صناعة 

) 04(التقني و التحريري في الوقت نفسه، على عكس  أي المصلحتانهاتان  فقط ، بل يشمل

 .التحريري فقط المستوىأن عملهم يقف عند  يعتقدون   19,04 %أربعة منهم أي 

حتى . هذا الجدول الوضعية الحقيقية لسكرتير التحرير في الجزائر نتائج تعكس              

، إال أنه )تحرير+ تقني (الجانبين  يشملأن عملهم يعتقدون  منهم  80 %منآان أآثر  إنو

و هذا راجع لتطورات التكنولوجيا التي . تقنيأن عملهم تحريري أآثر منه  إلى اإلشارةتجدر 

 .عرفتها الصحافة المكتوبة

 الحاسبة،المقص، الغراء، الشريط الالصق، القلم، اآللة  ،(Typomètre) التيبومتر             

 .مهنتهاليوم أدوات ضرورية لكي يتمكن سكرتير التحرير من أداء  لم تصبح. الخ

 PAO  (Publication Assistée par ثانيا ثم أوال La Photo Composition إدخال   

ordinateur)  فلم يعد بحاجة لحساب . لسكرتير التحرير التقنيةو بشكل واسع المهام  قلصا

 . ورة ليتم قصها يدوياص أواألحرف أو المساحة المخصصة لكل مقال 

الحاسوب، فما على سكرتير التحرير إال  بإنجازهاهذه العمليات يقوم  آل أصبحت              

 . المفاتيح لوحة  علىالنقر 

هو يستعين  بل لم يعد ذلك الحرفي الذي يقوم بكافة مهامه يدويا، التحرير فسكرتير              

خاصة بالصحافة المكتوبة لتسهيل مهامه، فالجانب التقني البرمجيات ال واليوم بالكمبيوتر 

 . صحت العبارة إذا"  الحاسوب"  اختصاصأصبح اآتر من 

سكرتير التحرير تطورت  مهام Raymond Manevyآما آتب ريمون مانيفي   و         
 .      مند بداية القرن العشرين ملحوظبشكل 
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 16 جــــــدول

 المقال تصحيح

 

 

 النسب العدد تصحيحال

 85,71 18  نعم

 14,28 3  ال

 100 % 12 المجموع

 

 

 لهم الحق في تصحيح المقال، في حين  أن   85,71 %أي  مستجوب 18 أجاب            

 .يرون العكس منهم   14,28 %ثالثة أي )  03( 

 

 

قبل آل شيء وهذا هذا الجدول مّرة أخرى أن سكرتير التحرير هو صحافي  يّدل              

هو الذي يراجع و للمّرة األخيرة قبل الطبع المقاالت بشكل خاص و المادة  الصحافي

 .آكل بصفة عامة اإلعالمية

 

على سكرتير التحرير أن يتقن قواعد اللغة و  يجبللقيام بمهمة تصحيح المقال،  و              
 . ة آانت أم دوليةباألحداث وطني الواسعةتقنيات التحرير و آذا الدراية 

تحريرية أوال ثم  التحريرنتيجة هذا الجدول، مرة أخرى، أن مهمة سكرتير  تبين             
 . تقنية

 .هي ما تميز مهنة سكرتير التحرير العملالخصوصية و االزدواجية في  هذه           
 

. ر هو صحافي آاملجاء في المحور الثالث من هذه الدراسة، سكرتير التحري آماو           

يتمتع بحس أآيد لألخبار و يتمتع بثقافة واسعة وان يكون علي اطالع بمحتوى  صحافيأي 

 .               اإلعالمقانون 
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 17 جــــــدول

 تصحيح المقال مستوى

 

 

 النسب العدد التدخل مستوى

 33,33 7  الشكل

 4,76 1  المحتوى

 61,90 13 و المحتوى الشكل

 100 % 12  المجموع

 

 

 

المقال على  يصححون  61,90 %سكرتير تحرير أي  13الجدول أن  هذا يوضح              

المقال  يصححون  33,33 %آخرين أي  7مستوى الشكل و المحتوى في آن واحد، في حين 

أن مهمته تنحصر  أجاب   ( 4,76 % )فقط في حين سكرتير التحرير واحد  الشكلمن حيث 

 .المحتوىلمقال من حيث في تصحيح ا

 

يوضح أن سكرتير  حيث. 15رقم  جدولله عالقة مباشرة مع   الجدول هذا              

 .التحرير هو عبارة عن همزة وصل بين القسم التقني و قسم التحرير

 

من حيث الشكل يتطلب من سكرتير التحرير إتقان تقنيات التحرير  المقال تصحيح              

أما من حيث المحتوى، فسكرتير التحرير يجب . باإلضافة إلى اللغة التيبوغرافية و القواعد

على علم بكل األحداث و أن يكون متتبع لكل األخبار ليتمكن من ترتيبها حسب  يكونأن 

 تعريفافي أبسط . و أن ال يقدم خبر قد نشر من قبل من طرف وسيلة إعالمية أخري األهمية

 .المعلومة التي نشرت البارحة ال تعتبر اليوم خبر. دته الخبر هو تقديم الجدي
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 18 جـــــدول

 المقال رفض

 

 

 النسب العدد التصحيح

 66,66 14  نعم

 33,33 7  ال

 100 % 12 المجموع

 

 

  أن يرون 66,66 %أمين تحرير أي  14ل أن سالدراسة األولية لهذا الجدو تبرز              

 صرحوا  33,33 %يعادل  مامنهم أي  سبعة)   07( ي حين المقال ف رفضالحق في  لهم

 .العكس 

 

 

هذا الجدول على أن رغم تقلص مهام سكرتير التحرير على المستوى التقني،  يّدل              

 واسعتكنولوجيا االتصال الحديثة في صناعة الجريدة، إال أنه حافظ وبشكل  إدخالمع  خاصة

  .على الجانب التحريري لمهنته

             
و إرشادات رئاسة التحرير بل هو عضو  ألوامريعتبر سكرتير التحرير منفذ  ال           

 .          المختلفة بمراحلهافعال و منسق لعملية إنتاج الصحيفة 
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 19 جـــــدول

 المقال في الصفحة موقع

 

 النسب العدد التدخل مستوى

 61,90 13 التحرير  سكرتير

 14,28 3 النشر يرمد

 23,80 5 التحرير رئيس

 0 0  المرآب

 0 0 آخر

 100 % 21  المجموع

 

 

  أي  61,90 %المخصص لكل مقال يرجع و بنسبة  الموقع اختيارحسب الجدول  

 %إلى سكرتير التحرير بالدرجة األولى، يليه رئيس التحرير بنسبة )  مبحوث 13(

أما مدير النشر يقرر موقع المقال في الصفحة  لبحثامن مجتمع  5ما يعادل  أي   23,80

 .حاالت)  03(  أي    14,28 %بنسبة

 

التحرير هو الذي يعطي الشكل النهائي لكل صفحة من صفحات  سكرتيرأن  بما          

يقرر موقع آل مقال في الصفحة بشكل يعطي نسقا و انسجاما  الذيالجريدة، فهو إذن 

فالمقال . المقال في الصفحة في معظم األحيان على أهمية المقال وقعميرتكز اختيار . للجريدة

وهذا الترتيب . في أعلى الصفحة أو ما يسمي أيضا رأس الصفحة حتماالمهم سوف يكون 

هو ما يخضع لمبدأ القيم اإلخبارية،  و" التدرجي لألخبار السلم" يسميه سكرتير التحرير 

فما هو مهم . و تجدر اإلشارة إلي أن هدا المبدأ نسبي .من المهم إلى األقل أهمية آخربمعنى 

يخضع هدا المبدأ للخط االفتتاحي . الجريدة أ ليس بالضرورة مهم في الجريدة ب في

 اليوميةآما يتطلب هذا الترتيب المعرفة الواسعة باألحداث . السياسية لكل صحيفة للميوالتو

صحفي  فهوالتحرير عن باقي الصحفيين، و هذا ما يميز سكرتير . و آذا ثقافة عامة واسعة

 .آامل و لكن صحفي ال يمضي آما شرحناه في محور سكرتير التحرير
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 20 جــــدول 

 ( La Une )حة األولى فموضوع الص اختيار

 

 

 النسب العدد األولى الصفحة

 9,52 2 التحرير  سكرتير

 61,90 13 النشر  مدير

 57 ,28 6 التحرير رئيس

 0 00  آخر

 100 % 021  المجموع

 

 

سكرتير تحرير الذين يمثلون مجتمع  21بعد تفريغ البيانات أنه من اصل  يتضح              

أن اختيار موضوع الصفحة األولى  أجابوا   61,90 %عشر منهم أي ثالثة)   13( البحث،

أن  رحواص    28,57 %ستة أي )  6(  حينالنشر في  مديرإلى  يرجع  ( La Une )للجريدة 

   9,52 %في حالتين فقط أي بمعدل . الذي يختار موضوع الصفحة األولى هورئيس التحرير 

 .التحرير هو الذي يختار موضوع الصفحة األولى سكرتير

 

 أنموضوع الصفحة األولى يجب  لهذا.  نشريهالصفحة األولى واجهة آل  تعتبر              
وضوع الصفحة األولى يلعب دورا هاما في رفع فم. يستقطب أآبر عدد ممكن من القراء

 . الجريدة مبيعات
لكن في بعض األحيان . من مهام سكرتير التحرير األولىاختيار موضوع الصفحة  نظريا،

اختيار موضوع الصفحة . أآثر منها مهنية سياسيةيخضع اختيار الموضوع العتبارات 
غلب سكرتيري التحرير ترك هده يفضل ا لهدا. األولى يستجيب لمتطلبات سياسية محضة

و بما أن مدير النشر هو المسؤول . الحقا مشكلةالمهمة للمسوؤل األول للجريدة لتفادي أي 
 . هذا االختيار عاتقهاألول للجريدة فهو الذي يحمل على 

تفسير هذا الوضع أيضا من باب تقليص مهام سكرتير التحرير في  يمكن و            

   .الصحافة الوطنية
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 21 جـــــدول

 مع التطورات التكنولوجية التكيف

 

 

 النسب العدد التكيف

 95,23 20  نعم

 4,76 1  ال

 100 % 12 المجموع

 

مع  تكيفوا أنهم  95,23 %عشرين سكرتير تحرير أي ما يعادل )  20(  صرح              

و القسم  التحريري قاعات التطورات التكنولوجية الحديثة السيما استعمال اإلعالم اآللي ف

  .بالنفي أجاب   4,76 %ما يمثل  واحد أي مستجوب التقني في المقابل 

 

فبعدما آان صنع . سكرتير التحرير تتطور مع تطور أساليب االتصال مهنة إن             

صفحة يتطلب عمل يوم آامل، أصبح حاليا سكرتير التحرير يغلق  12أو  8منشورة من 

(Boucle) صفحة في ساعات معدودة وهذا آله بفضل تقنيات االتصال  32من  يدةجر

 .الحديثة

 

إدخال و بالرغم من أن  .النتيجة أن مجال الصحافة في تطور مستمر هذه توضح              

قلص من المهام التقنية لسكرتير  قد للصحف التقنياإلعالم اآللي في قاعات التحرير و القسم 

حيث عرف سكرتير التحرير آيف يسخر هذه  ى الحاجة إليهعل" يقضي"م ل إال انهالتحرير، 

 . ليس مجرد منفذ لألوامر بل صاحب قرار أيضا فهو. التطورات لخدمة مهنته
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 الـــنتـــــائــــج

 

 

 :نتائج الدراسة أن بينت

 

مهنة سكرتير التحرير اليوم تحريرية أآثر  أصبحتعلى عكس السنوات الماضية،  -1

 .اآللي لمجال الصحافة المكتوبة اإلعالمها تقنية و هذا نتيجة القتحام من

 

منها خاصة بعد ظهور مهنة أخرى مثل  ةالتحرير التقنيتقلصت مهام سكرتير  -2

 .Monteurالمرآب  و   Maquettisteالماآيتست 

 

سلبا على نوعية  انعكسنقص التكوين األآاديمي لسكرتير التحرير في الجزائر،  - 3

من الممارسة اليومية  المكتسبةحيث يعتمد أثناء تأدية مهامه اآتر على المعارف . عمله

 . بدون أي مرجعية نظرية أو علمية

 

 .الصحفيال تراعى في معظم الجرائد الجزائرية قواعد اإلخراج  -4

 

حيث . لمقاالت تسلسلأصبحت صفحات الجرائد اليومية الوطنية هي عبارة عن  -5

 . ملئه يجب" فضاء" عن حيز أو أصبحت عبارة 

 

تستعمل آعجلة  الصورةأصبحت . أبسط تعبيره إلىتقلص دور الصورة الفوتوغرافية  -6

 .نجدة فقط أي لمليء فراغ في الصفحة

 

 .الصحفي اإلخراجفي  إبداعال يوجد أي تنسيق أو -7

 

في  التحرير في الجزائر دراسات متخصصة سكرتيري من 50 %أآثر من  اوللم يز -8

 .هذا الميدان

 

 .التحرير سكرتيريليس هناك تجديد لمعارف  -9
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 .سكرتيري التحرير بدؤوا مشوارهم المهني آصحفيين من   70 %أآثر من  -10

 

لم يجيبوا  اليوميةاألغلبية الساحقة لسكرتيري التحرير العاملين بالصحافة الوطنية  -11

ما يّدل على  وهذاالغرافيكي للجريدة على السؤال المتعلق بذآر بعض نقاط من الميثاق 

 .التقنيةعدم تمكنهم من الجانب النظري للمهنة و عدم درايتهم بالمصطلحات 

 

وبالتالي  تكونينجز آل سكرتير تحرير مهنته آما يراها هو و ليس آما يجب أن  -12

 .تخضع العتبارات ذاتية أآثر منها موضوعية و مهنية

 

منصب سكرتير ". تنقرض" هنة سكرتير التحرير لم عكس ما تنبأ به البعض، م -13

التطورات التقنية،  رغم. التحرير مهم و ضروري لضمان السير الحسن لعمل الجريدة

 .  منصبهاستطاع سكرتير التحرير أن يتكيف معها و بالتالي الحفاظ على 
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 الخـــــاتــــمـــــة

 

 

أدت استعمال . كنولوجيا رهيبمجال الصحافة السنوات األخيرة انفجارا ت عرف

 Monteur )اآللي آالمرآب باإلعالممباشرة  مرتبطةالحديثة ظهور مهن  االتصال  تكنولوجيا

 Rewriter : ظهور مهن أخرى  إلىالماآيتست آما أدت هذه التطورات التكنولوجيا  و   (

 جيد والني يسهر على استعمال عق الذي Visualiseur بإعادة آتابة المقاالت و  المكلف

 . اإلعالميةللصورة 

              

و لكن هل . آل واحدة من هذه المهن الجديدة جزء من عمل سكرتير التحرير أخذت

 . مهنة سكرتير التحرير مهددة باالنقراض ؟ طبعا ال إنهذا يسمح لنا القول  آل

 . هامفهو المنسق لمختلف الم. سكرتير التحرير إشرافمختلف هذه المهن تحت  تبقى

يمكن ألي من هذه المناصب الجديدة أن تعوض أهمية سكرتير التحرير في  فال

 .  الجريدة

 

في هذا الصدد أجابنا السيد محمد شولي، سكرتير تحرير سابق في عدة مجاالت  حيث

الفرشاة  لهرسام بمجرد توفير  إلىيمكننا تحويل صباغ  ال: "جرائد وطنية و أجنبية قائال و

و قلم  آوسمهندس معماري بمجرد توفير له  إلىال يمكننا تحويل بناء  واأللوان، آما

توفير  بمجردسكرتير تحرير  إلىو مستعمل جهاز الكومبيوتر ال يمكن أن يتحول . رصاص

 ."له آلة فعالة

 

 العملالحديثة ال تكفي لوحدها لضمان سير  اإللكترونيةتوفير اآلالت و األجهزة  إذن    

و المبادئ األولية  فيالصح اإلخراجيتقن قواعد  شخصذا لم يكن هناك إ بالجريدةالجيد  

 ). (Typographieاليتبوغرافية 

 

 : 1974هذا السياق عام  في Louis Guery آتب
«Demain l’ordinateur sera devenu le pivot de l’entreprise de presse. C’est autour 

de lui que s’ordonnera tout le travail, aussi bien en amont qu’en aval, de 

l’enregistrement de la copie à la mise sous bande du journal, de la collecte des 
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petits annonces au départ des camions de livraison, des études de marché à la 

comptabilité analytique.» 

 

أي تقديم (و عند الوصول  اإلنسانمعلومات يوجد انطالق رحلة البحث عن ال عند        

 الذي اإلنسانيوجد اإلنسان و بين هاتان المرحلتان يوجد أيضا ) في شكله النهائي الخبر

 .و ذآائه و حاجاته إرادتهيشغل و يستعمل اآلالت حسب رغباته و 

 .سكرتير التحرير ليست مهددة باالنقراض و أيامها ليست معدودة مهنة        
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