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“عــندمــا بــدأ عــلماء االنــثروبــولــوجــيا مــقارنــة عــدة مــالحــظات حــول مــا تــبقى مــن الــثقافــات الــفطريــة الــقليلة 
املشــتركــة املــتبقية لــدى البشــر، وجــدوا أن الــناس ســواء كــانــوا يــنتمون إلــى أكــثر املــجتمعات الــقبلية عــزلــة 
فــي إفــريــقيا أو إلــى أقــصى الجــزر فــي املــحيط الــهادئ، فــإنــهم جــميعا يشــتركــون فــي تــعريــفهم لــلخبر“، 

  . 1وفق ما يورد الكاتبان بيل كوفاك وتوم روزنستيل في كتابهما املشترك عناصر الصحافة

يــضيف الــكاتــبان أن الــناس كــذلــك "اشــتركــوا فــي الــبحث عــن املــواصــفات ذاتــها فــي نــاقــل األخــبار الــذي يــختارونــه لجــمع 
ونقل أخبارهم وهي السرعة، والدقة، والوضوح“.  

السـبب فـي ذلـك كـما اسـتنتج املـؤرخـون وعـلماء االجـتماع يـعود إلـى أن األخـبار تـرضـي الـدافـع اإلنـسانـي األسـاسـي، إذ 
أننا نبحث بفطرتنا عن معرفة األشياء التي تدور في محيطنا وال نالمسها بأحاسيسنا.          
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إنـــنا عـــندمـــا نـــلتقي بـــأصـــدقـــائـــنا ومـــعارفـــنا فـــإن أول مـــا نـــقوم بـــه هـــو مـــشاركـــة األخـــبار، فـــنسأل مـــاهـــي أخـــبارك؟ مـــا هـــو 
جـــديـــدك؟ ثـــم نـــنتقل إلـــى مـــعرفـــة أخـــبار أخـــرى أقـــل أهـــمية فـــنسأل "هـــل ســـمعت مـــاذا جـــرى لـــفالن؟. الـــنتيجة الـــتي نـــريـــد 
الـوصـول لـها مـن كـل هـذه األسـئلة هـي مـعرفـة فـيما إذا كـان اآلخـرون قـد سـمعوا مـا سـمعناه نـحن، وهـل سـمعوه بـالـطريـقة 
نــــفسها؟ وبــــالــــتالــــي تــــكويــــن مــــعرفــــة بــــما يــــدور حــــولــــنا تــــمكننا مــــن الــــشعور بــــاألمــــان وتــــشكيل مــــواقــــف وآراء تــــجاه قــــضايــــا 

وأشخاص. 

إن هــذا مــا يــجعل الــخبر الــصحفي مــهما، فــتلقينا لــألخــبار لــيس هــوايــة أو تــرفــيهاً، وإنــما حــاجــة أســاســية يشــترك فــيها 
جميع البشر، ملا للخبر من قدرة على إشباع حاجات الناس األساسية. 

ومــا يــعطي لــلخبر أهــمية أكــثر لــنا كــصحافــني، ويــميزه عــن بــاقــي األجــناس الــصحفية األخــرى، هــو عــملنا الــيومــي بــه فــي 
غـرف األخـبار أو مـراسـلني فـي املـيدان، أضـف إلـى ذلـك طـريـقة تحـريـره الـتي تـتطلب اإلجـابـة عـن أسـئلة مـنطقية تـسمى 
األسـئلة الخـمسة، وتـوفـره عـلى عـدة مـعطيات مـنها التجـرد والسـرعـة والـدقـة والـلغة السـليمة الـبسيطة وسـرعـة الـبديـهة فـي 
آن مـعا. كـما أنـه ال يـمكن لـصحفي كـتابـة تـحقيق أو مـقال أو حـتى عـمل حـوار صـحفي وهـو ال يـعرف كـيفية كـتابـة خـبر، 

ذلك أن جميع أجناس الصحافة األخرى هي عبارة عن توضيح موسع لخبر ما. 

املصدر: وكالة الصحافة الفرنسية



�٥  تحرير الخبر الصحفي
�

املصدر: خاص ملعهد مصداقية الصحافة
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ماهو الخبر الصحفي؟ 
 

ثـمة تـعريـفات عـديـدة لـلخبر الـصحفي تشـترك جـميعها فـي أن الـخبر بـبساطـة، هـو نـقل آخـر 
األحداث أو املواقف أو اآلراء التي تهم أكبر قدر من الجمهور. 
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هيكلية الخبر الصحفي 
 

إن الــخبر املــهم واملــثير للجــمهور ال يــعني بــالــضرورة أن يــكون مــقروءا أو قــادراً عــلى اإلقــناع. فــفي غــمرة 
تــسارع األخــبار وتــعدد مــصادرهــا ومــع انــتشار وســائــل الــتواصــل االجــتماعــي، فــإن الــناس يــقضون وقــتاً 
أقــل فــي قــراءة األخــبار، لــذلــك فــإن الــصحفي مــطالــب بــنقله بــطريــقة سهــلة وســريــعة وشــائــقة تــقنع الــقارئ 

بالوقوف عنده. 

وهيكلية الخبر الصحفي هي كالتالي: 
العنوان: يتألف من خمسة إلى ١٢ كلمة تجيب عن من وماذا. ‣
البايالين: وهو كتابة اسم املحرر أو الوكالة، وتستعمله بعض املؤسسات الصحفية. ‣
املـقدمـة: وهـي الـفقرة األولـى مـن الـخبر وتـجيب عـن األسـئلة الخـمسة (مـن، مـاذا، مـتى، أيـن، كـيف) بـعدد كـلمات تـتراوح ‣

في الغالب بني ٢٠ إلى ٣٠ كلمة.  
املنت: وهو باقي الخبر، وهو تفصيل وشرح للمقدمة ثم إضافة أخبار متعلقة بالخبر.  ‣
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أوالً: العنوان 

الــعنوان اإلخــباري هــو فــي الــغالــب إجــابــة عــن ســؤالــني مــن؟ ومــاذا؟.  أو فــي بــعض األحــيان إجــابــة عــن ثــالثــة أســئلة هــي 
مـن؟ مـاذا؟ وملـاذا؟ بـطريـقة واضـحة وسهـلة وبـعدد كـلمات يـفضل أن تـكون بـني ٥ إلـى ١٢ كـلمة. أي خـبر يـقل عـن خـمس 
كــلمات يــعتبر قــصيرا جــدا ويــصعب تــوصــيل الــغايــة مــنه، وأي خــبر يــزيــد عــن أكــثر مــن ١٢ كــلمة يــعتبر طــويــال قــد يتخــلله 

حشو ويحتاج أكثر من قراءة لفهمه. 

من؟ اإلعالم السوري 
ماذا؟ يقول إن تركيا ساعدت املعارضة في إدلب 

 
من؟ تويتر 

ماذا؟ يعني موظفني 
ملاذا؟ ملراقبة الرسائل والتغريدات 



�٩  تحرير الخبر الصحفي
�

نــالحــظ هــنا مــثال كــيف أن عــناويــن الجــزيــرة (يــمني)تــتراوح بــني ســت إلــى تــسع كــلمات، فــي حــني أن عــدد كــلمات عــناويــن 
هــافــتينغتون بــوســت الــعربــية (يــسار) تــصل إلــى ٢٠ كــلمة، وهــي عــناويــن تــعتبر طــويــلة جــدا وفــق مــا هــو رائــج حــالــيا فــي 
كــتابــة الــعناويــن. ال يــعتبر الــنوع الــثانــي خــطأ، إنــما يــصعب فــهمه ويــجعل الــقارئ أقــل تــشوقــا لــقراءتــه، وهــو يســتعمل فــي 

أجناس صحفية أخرى أكثر من الخبر. 
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قواعد كتابة عناوين األخبار 

إلــى جــانــب الــقاعــدتــني الــذهــبيتني وهــما اإلجــابــة عــن األســئلة الــسابــقة فــي الــعنوان، وكــذا عــدد الــكلمات، فــإن ثــمة قــواعــد 
عامة أخرى ضرورية: 

اسـتخدام الـفعل املـضارع أو املـصدر فـي كـتابـة الـعنوان: إذا كـان فـعال يـكتب فـي وسـط الجـملة، أمـا إذا كـان مـصدرا ‣
فإنه يكتب في بداية الجملة). 

مثال: - الرئيس التركي يزور واشنطن (فعل مضارع). 
       - إصابة خمسة جنود في تحطم مروحية عسكرية أميركية قرب كابول  ( مصدر). 

تــــــكتب الــــــعناويــــــن بــــــصيغة املــــــبني لــــــلمعلوم ولــــــيس املــــــبني لــــــلمجهول. فــــــبدل أن تــــــقول ”مؤتــــمر ســــنوي لشــــركــــات ‣
التكنولوجيا يعقد في دبي“. تقول دبي تستضيف مؤتمرا سنويا لشركات التكنولوجيا. 

الـــفواصـــل: فـــي حـــني أن عـــناويـــن الـــصحف بـــالـــلغة االنـــكليزيـــة تـــحتوي فـــواصـــل، إال أن مـــا هـــو مـــتداول فـــي الـــعناويـــن ‣
العربية عدم وجودها بالرغم من عدم وجود قواعد نحوية خاصة بذلك.   

النقطتان الرأسيتان: ( : ) ‣
تــكتب مــالصــقة لــلكلمة الــتي تســبقها وال يــترك فــراغــات بــينهما، وتــسميان عــالمــة الــتوضــيح والــحكايــة، أو نــقطتي الــتفسير 

والـبيان، أي أنـهما تسـتعمالن فـي سـياق الـتوضـيح عـمومًــا. مـن مـواضـع 
استعمالهما حني يشير العنوان إلى تصريح شخص أو جهة. 
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عالمة الحذف: ( .. ) ‣
وتــــــسمى أيــــــضا “نــــــقط االخــــــتصار“ أو ”نــــــقط اإلضــــــمار“. وهــــــما نــــــقطتان تــــــكتبان مــــــالصــــــقتان لــــــلكلمة الــــــتي ســــــبقتهما 

وتستعمالن للربط بني عنصرين مختلفني في العنوان، أو وسيلة لوضع عنوانني في عنوان واحد.  

الـعنوانـني: وهـي وسـيلة تسـتعملها بـعض وسـائـل اإلعـالم كـالـعربـية نـت سـابـقا فـي إدخـال عـنوانـني يـكون األول فـيهما هـو ‣
األهم. 

Wikimedia :املصدر
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عناوين يفضل تجنبها في األخبار 

الــــعنوان الــــتشويــــقي: وهــــو الــــعنوان الــــذي يــــتجاوز املــــوضــــوع ويــــوهــــم الــــقارئ بــــفحوى مــــغايــــرة لــــلعنوان. فــــمثال تــــقرأ خــــبرا  ‣
”صــدام بــني الــبلديــة وعــمر بــن الخــطاب“، ثـــم فـــي فـــحوى الـــخبر تجـــد أن الـــصدام بـــني الـــبلديـــة ومـــدرســـة عـــمر بـــن 
الخـطاب. أو فـي بـعض األحـيان يـتم تـهويـل الـخبر فـيقال: ”عـاجـل.. مجـلس األمـن يـجتمع لحـل األزمـة الـسوريـة“. 
فتجــد فــي الــخبر أن مجــلس األمــن نــاقــش فــي إحــدى جــلساتــه الــقضية الــسوريــة دون أن يــكون هــنالــك أي جــديــد. وغــالــبا 

ما تستعمل عبارات تهويلية في مثل تلك العناوين من قبيل (خطير، مأساة، مجزرة، صدام، فضيحة،.. إلخ). 
الـعنوان الـتقديـمي: وهـو الـعنوان الـذي يـقدم لـلخبر دون أن يـعطي إجـابـة لـيترك لـلقارئ الـبحث فـي الـخبر. مـثال: ”هـذا ‣

ما حدث في مجلس األمن“  
الــعنوان الــوصــفي: هــو ذلــك الــعنوان الــذي يــحاول إعــطاء صــورة تجســد الحــدث والبــد أن يــترك فــي مــخيلة الــقارئ صــورة ‣

ذهــنية. مــثال: ”االشـتباكـات بـني املـتظاهـريـن وقـوات األمـن تـحول الخـرطـوم إلـى مـديـنة أشـباح“. فــالــوصــف 
هنا الخاص بمدينة أشباح هو استنتاج ورأي للمحرر وليس واقعة. 

الـــعنوان االســـتفهامـــي: وهـــو الـــعنوان الـــذي يـــأتـــي بـــصيغة ســـؤال. ”مــاذا ســيناقــش االتــحاد األوربــي فــي جــلسته ‣
غداً؟“ 
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wikimedia :املصدر
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 Byline ثانياً: البايالين

الـــبايـــاليـــن هـــو كـــتابـــة اســـم محـــرر الـــخبر أو املـــراســـل أو الـــوكـــالـــة فـــي مـــقدمـــة الـــخبر. يســـتعمل الـــبايـــاليـــن فـــي الـــعادة فـــي 
األجـناس الـصحفية األخـرى غـير الـخبر مـثل الـتحقيقات ومـقاالت الـرأي والتحـليل وتـقاريـر املـراسـلني، لـكن بـعض وسـائـل 
اإلعــالم الــشهيرة كـ CNN  و FOX NEWS األمــريــكيتني تســتعمالن الــبايــاليــن حــتى فــي األخــبار، لــإلشــارة إلــى اســم 

الكاتب أو الوكالة في أول املقال. 

 Norwegians aren't likely to move to the US, even if they're welcome
 By Kara Fox, CNN

والـبايـاليـن يـختلف عـما يـسمى تـاغـاليـن Tagline، وهـو الـذي يـأتـي فـي أسـفل املـقال ال فـي أولـه. يـشير الـتاغـاليـن إلـى 
اسم شخص آخر ساهم في كتابة املقال، أو يحتوي معلومات االتصال بالكاتب األصلي، أو شيئا عن سيرته املهنية.  
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 Lead ثالثاً: املقدمة
املــقدمــة هــي أهــم جــزء فــي الــخبر وكــل مــا يــأتــي بــعدهــا هــو تــفسير لــها. يــقال بــالــلغة االنــكليزيــة عــند تــوجــيه الــصحفي لــكتابــة 
خـبر جـيد Do not bury the lead ”ال تـدفـن املـقدمـة“، واملـقصود هـنا بـبساطـة هـو عـدم جـعل قـراءك يـضطرون لـقراءة 

عدة فقرات قبل الوصول إلى موضوع الخبر. 

املقدمة هي الخبر الذي ترغب بإيصاله لجمهورك ثم تأتي بعدها كامل الفقرات مفصلة أو مضيفة للخبر. 
ويـتم تحـريـر املـقدمـة مـن خـالل اإلجـابـة عـن األسـئلة الخـمسة املـنطقية ألي شـخص كـي يـتمكن مـن مـعرفـة مـا جـرى ثـم يـقرر 

بعدها فيما إذا كان يرغب بمعرفة مزيد من التفاصيل. 

 The five Ws بــــــــــــــــــاإلنــــــــــــــــــكـــلـــيـــزيــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــســـمـــى  مــــــــــــــــــا  أو  الـــخــــــــــــــــــمـــســـة،  األســــــــــــــــــئـــلـــة  مــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــي  تــــــــــــــــــعـــرف  أن  أردت  إذا 
(who, what, where, when, why) ومـن أيـن أتـت ومـا أهـميتها فـي عـرض الـخبر فـإن كـل مـا عـليك الـقيام بـه 

متابعة حديثك مع اآلخرين حني تتناقلون األخبار، وستجد أن ال خبر كامال وواضحا قبل أن يجاب فيه عن هذه األسئلة.  
ما هو الخبر؟ متى حدث؟ أين حدث؟ ومن املعني به؟ وكيف حدث ذلك؟ وما هو مصدرك؟ 

إذاً، األسئلة الخمسة هي من؟ متى؟ ماذا؟ أين؟ كيف؟ وقد يضاف إليها في بعض األخبار سؤال سادس هو ملاذا؟  
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هـــذه األســـئلة الخـــمسة هـــي مـــا يـــجب أن تـــجيب عـــليه الـــفقرة األولـــى الـــتي يـــنبغي أن تـــكون عـــدد كـــلماتـــها بــني ٢٠ إلــى 
ثالثني كلمة بطريقة مركزة ومختصرة. 

نـالحـظ هـنا كـيف أنـه حـصلنا عـلى الـخبر مـن الـفقرة األولـى الـتي بـلغت ١٨ كـلمة فـقط وأجـابـت عـن خـمسة أسـئلة، فـعرفـنا 
أن خــمسة جــنود عــراقــيني قــتلوا وأن أربــعة آخــريــن أصــيبوا جــراء تــفجير ســيارة مــفخخة اســتهدفــت حــافــلة لــنقل الــجنود 

شرق بغداد صباح يوم األربعاء. 
من؟ تسعة عراقيني. 

ماذا؟ قتل بعضهم وأصيب آخرون. 
أين؟ شرق مدينة بغداد. 

مــتى؟ صـــباح يـــوم األربـــعاء. إذا كـــان ذكـــر الـــتوقـــيت بـــالـــتفصيل مـــهماً فـــي الـــخبر فـــيقال: فجـــر األربـــعاء، ظهـــر الـــيوم، فـــي 
ساعات متأخرى من مساء أمس. أما إن كان تفصيل التوقيت أقل أهمية فيمكن تركه للفقرات الالحقة للمقدمة. 

كــيف؟ بـــتفجير ســـيارة مـــفخخة اســـتهدفـــت حـــافـــلة لـــلركـــاب. وقـــد يـــضاف فـــي بـــعض األخـــبار ســـؤال ســـادس فـــي املـــقدمـــة هـــو 
ملــاذا؟ كــأن تــقول: …. اســتهدف حــافــلة لــلجنود شــرق بــغداد صــباح األربــعاء، وذلــك فــي ســلسلة تــفجيرات 

تستهدف املدينة منذ شهر. 

قتل خمسة جنود عراقيني وجرح أربعة آخرين، في تفجير سيارة مفخخة، استهدف ناقلة جند شرق بغداد صباح 
األربعاء. 
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حــتى إن لــم نــتابــع قــراءة الــخبر فــإنــنا قــد تــوصــلنا بــاملــعلومــة، وكــل مــا نــحتاج مــعرفــته أكــثر هــو تــفاصــيل الــخبر ال الــخبر 
نـفسه. أمـا إن كـان أحـد األسـئلة الخـمسة نـاقـصا، فـإن الـقارئ يـشعر أنـه لـم يـتوصـل ملـعرفـة حـقيقة مـا جـرى. فـلو حـذفـنا 

أياً من األسئلة الخمسة عشوائيا فإن الخبر سيكون ناقصاً، ولنحذف من؟ مثال. فإن الخبر سيكون كالتالي: 

أول مــا ســيتبادر إلــى ذهــننا هــو مــن هــم الــذيــن قــتلوا وجــرحــوا؟ حــتى لــو عــرفــنا أن الــتفجير جــرى فــي بــغداد. هــل هــم جــنود 
عـراقـيون؟ هـل هـم جـنود أمـيركـان؟ هـل هـم مـدنـيون؟ عـسكريـون؟ مـوظـفون أمـميون؟ …الـخ. أو إذا حـذفـنا املـكان (أيـن) مـثال. 
فـإن الـقارئ سـيحار ولـن يـعرف هـل جـرى هـذا الحـدث فـي سـوريـا؟ الـعراق؟ مـصر، إفـريـقيا؟ حـتى وإن عـرف أنـه جـرى فـي 

بلده، فإنه بحاجة ملعرفة املدينة واملكان بالضبط.  

جرب أن تحذف أي من األسئلة وتروي الخبر لشخص ما، وستجد أنه سيسألك بشكل عفوي السؤال املفقود. 

لـذلـك فـإن تحـريـر الـخبر هـو لـيس نـظريـة قـد تـختلف بـني محـرر وآخـر وصـحيفة وأخـرى، وإنـما هـو اسـتجابـة لـلدافـع اإلنـسانـي 
الذي تحدثنا عنه في املقدمة. 

قـتل خـمسة وجـرح أربــعة آخـريـن، فـي تــفجير ســيارة مــفخخة، اســتهدف نـاقـلة جـند شـرق بــغداد صـباح األربــعاء
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بعض القواعد املفيدة والضرورية في كتابة املقدمة  

استخدم املبني للمعلوم وليس املبني للمجهول لجعل العبارة أقصر وأكثر مباشرة. •

مثال - ”قال البنتاغون إن قوات سوريا الديمقراطية هاجمت مدينة الرقة معقل تنظيم داعش يوم الخميس".   
وليس: 

”هوجمت معاقل داعش في الرقة يوم الخميس من قبل قوات سوريا الديمقراطية بحسب ما أعلن البنتاغون“. 
ال تبدأ القصة اإلخبارية بسؤال، فأنت تعطي خبرا وال تطرح سؤاال، يمكن البدء بالسؤال في بعض مواضيع الصحافة االستقصائية. •
تـجنب االسـماء الـطويـلة والـتوصـيفات مـالـم تـكن ضـروريـة واسـتعض عـنها بـاخـتصارات.  مـثال- يـمكن أن تـقول ”قـالـت األمـم املتحـدة بـدل أن •

 . تقول قالت املفوضية العليا لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة“ ثم تورد في الفقرة الثانية أو الثالثة اسم املنظمة كامالً
تـجنب االقـتباس فـي الـفقرة األولـى مـالـم يـكن مـهما.  مـثال - ”حـذر حـزب الـعمال الـكردسـتانـي تـركـيا مـن مـغبة أي هـجوم عـلى قـواتـه“. وذلـك •

بـــدل أن تـــقول ”حـــذر حـــزب الـــعمال الـــكردســـتانـــي مـــن أن الـــجيش الـــتركـــي ”ســـيواجـــه جـــحيما“ فـــي حـــال تـــعرض قـــواتـــه ألي هـــجوم مـــن قـــبل 
الجيش التركي“.  

أكـتب املـصدر فـي نـهايـة الـفقرة األولـى، مـالـم يـكن ذكـر املـصدر هـو مـحور الـخبر وهـناك شـك فـي مـصداقـية الـخبر. مـثال: ”ارتـفع عـدد قـتلى •
الـصراع الـسوري إلـى نـصف مـليون، بحسـب مـا صـرحـت األمـم املتحـدة األربـعاء“. لـكن إذا كـانـت هـنالـك شـكوك فـي صـحة املـعلومـات أو إذا 
كـانـت محـل جـدل أو خـالف، فـيجب الـبدء بـذكـر املـصدر. مـثال – ”قـال سـياسـي مـنشق بـارز مـن املـعارضـة الـسوريـة، إن أكـثر مـن ألـف قـتيل 

قضوا جراء استعمال السالح الكيماوي من قبل قوات النظام السوري“.
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املصدر: خاص معهد مصداقية الصحافة
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  Inverted Pyramids  الهرم املقلوب

األخبار األشد أهمية 
من؟ متى؟ ماذا؟ أين؟ كيف؟ 

خلفية املوضوع، 
أخبار أخرى متعلقة 

باملوضوع 

الخبر األقل أهمية 
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 Inverted بــــما أن الــــخبر مــــهمته اإلخــــبار بــــأســــرع طــــريــــقة مــــمكنة، فــــإن صــــياغــــته تــــتم ضــــمن مــــا يــــعرف بــــالهــــرم املــــقلوب
Pyramids. وهـو قـلب للتسـلسل الـزمـني واألهـمية، بـحيث يـبدأ الـخبر مـن آخـر عـنصر فـي الـخبر واألكـثر أهـمية فـاملـهم ثـم 

األقل أهمية يليه خلفية الخبر أو األحداث الدائرة املفسرة واملتعلقة بالخبر نفسه. 

 الحـظ فـي الـخبر الـتالـي كـيف أن الـخبر يـبدأ بتهـديـد الـرئـيس الـتركـي، يـليه خـبر إعـالن الـقوة مـن قـبل أمـيركـا الـذي كـان 
في وقت سابق. ثم أخبار ومعلومات إضافية متعلقة بالخبر. 

اسطنبول (رويترز) - هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم االثنني ”بخنق“ قوة من املزمع تشكيلها من 30 ألف فرد بدعم 
من الواليات املتحدة. 

وقال إردوغان خالل خطاب في أنقرة ”تصر دولة نصفها بأنها حليف على تشكيل جيش ترويع على حدودنا... ماذا يمكن لجيش 
الترويع هذا أن يستهدف عدا تركيا؟“، مضيفا أن مهمة بالده  ”خنق“ هذه القوات ”حتى قبل أن تولد“. 

وأعلنت الواليات املتحدة دعمها يوم األحد خطط تشكيل ”قوة حدودية“ للدفاع عن األراضي التي يسيطر عليها مقاتلون يقودهم 
األكراد وتساندهم الواليات املتحدة في شمال سوريا. 

وتقول املناطق التي يقودها األكراد في سوريا إنها بحاجة لقوة حدودية لحمايتها من تهديدات أنقرة ودمشق. وتقود الواليات املتحدة 
تحالفا دوليا يستخدم الضربات الجوية والقوات الخاصة ملساعدة مقاتلني على األرض يخوضون معارك ضد متشددي تنظيم الدولة 
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عند تحرير أي خبر يكون هنالك عنصران مؤثران في ترتيبه. األول هو األهمية، والثاني هو التسلسل الزمني. 

فـــعندمـــا تـــكتب خـــبرا عـــن مـــؤتـــمر صـــحفي حـــضرتـــه عـــلى ســـبيل املـــثال، وتخـــلل املـــؤتـــمر ســـلسلة تـــصريـــحات، فـــإنـــك تـــبدأ 
بالتصريح األكثر أهمية ثم يليه األقل فاألقل وهكذا. 

وإذا كــان الــخبر متجــدد زمــنيا وتجــري أخــبار مــتعلقة بــبعضها، فــيبتدأ الــخبر بــالحــدث األخــير فــالــذي قــبله وهــكذا. مــثال. 
حدث زلزال قبيل ساعات. ومنذ دقائق أعلنت السلطات عن رقم جديد للضحايا. فيكون الخبر كالتالي: 

”ارتـــــفع عـــــدد ضـــــحايـــــا الـــــزلـــــزال الـــــذي ضـــــرب دوال فـــــي شـــــرق آســـــيا الخـــــميس إلـــــى عشـــــريـــــن قـــــتيال، بحســـــب مـــــا أعـــــلنت 
السلطات“. وال تكتب مثال “ضرب زلزال دوال في شرق آسيا الخميس، بحسب ما أعلنت السلطات”. 
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عامل القرب 

يــــرتــــبط عــــامــــل الــــقرب بــــالهــــرم املــــقلوب، فــــأنــــت تحــــرر خــــبرا عــــلى طــــريــــقة الهــــرم املــــقلوب اعــــتماداً عــــلى عــــامــــل الــــقرب. ويــــعتمد 
الصحفي معايير القرب سواء في اختيار الخبر أو في تحريره. وعوامل القرب هي الجغرافية، واإلنسانية، والزمان. 

حـني تحـرر خـبرا فـإنـك أوال تـضع آخـر مسـتجدات الـخبر فـي الـقائـمة. مـثال ثـمة تـفجير جـرى مـنذ عـدة سـاعـات وقـبل نـصف 
ســاعــة تــبنت جــهة الــتفجير. عــند تحــريــر الــخبر تــكون الــجهة املــتبنية لــلتفجير هــي الــخبر الــرئــيسي ويــأتــي خــبر الــتفجير فــي 

التفاصيل. 

كـذلـك تسـبق األخـبار املـتعلقة بـالـجانـب اإلنـسانـي األخـبار الـسياسـية. وهـذا يـنطبق أيـضا عـلى زاويـة املـعالـجة. فـحني يـكون 
فـــي الـــخبر جـــملة مـــن الـــعناصـــر، تـــختار زاويـــة املـــعالـــجة األقـــرب إلـــى قـــراءك. فـــحني تـــكتب خـــبرا عـــن قـــصاصـــة وكـــالـــة األنـــباء 
ويـكون فـحواه مـثال تـصريـحات لـلرئـيس الـروسـي مـن بـينها تـصريـحات تـخص سـوريـا وأنـت تـكتب لجـمهور سـوري، فـإنـك تـرفـع 
الــخبر الــذي يــخص ســوريــا لــلمقدمــة. وإذا مــا تــعارض الــخبر األكــثر أهــمية مــع الــخبر األخــير زمــنياً، فــإن األفــضلية دائــماً 

تأتي للخبر األحدث زمنياً، ذلك أن ما يجعل الخبر خبراً هو حداثته. 
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الخبر المركب 

الـخبر املـركـب هـو الـخبر الـذي تـمتزج فـيه جـملة مـن األخـبار فـي خـبر واحـد. وعـادة مـا تـتم هـذه الـطريـقة حـني يـكون هـنالـك 
رابــط مــا بــني هــذه األخــبار، كــأن يــكون خــبر عــسكري ثــم ســياســي مــتعلق بــالــوضــع فــي ســوريــا مــثالً، أو أن تــكون جــملة مــن 
األخـبار الـعسكريـة فـي مـناطـق مـختلفة فتجـمع فـي خـبر واحـد. وتسـتعمل هـذا الـطريـقة الخـتصار مـساحـات إمـا فـي املـوقـع 
اإللـــكترونـــي أو الـــصحيفة، وبـــدل أن تـــكون هـــنالـــك جـــملة مـــن األخـــبار الـــصغيرة املـــنفردة، يـــتم تحـــريـــر تـــلك األخـــبار فـــي خـــبر 

مطول. 

وطــريــقة تحــريــر الــخبر املــركــب تــتم بــنفس طــريــقة الــخبر الــعادي وتــنطبق عــليها ذات املــعايــير املــتعلقة بــالهــرم املــقلوب وعــامــل 
القرب، واملقدمة، على أن تحتوي املقدمة األولى الخبرين معاً. 

أما اختيار ما هو الخبر األول وما هو الثاني والثالث، فهذا يعتمد على عامل القرب. 

أوردت وكــالــة األنــباء الــفرنــسية مــثال، خــبرا عــن املــوقــف الــتركــي تــجاه تــأســيس قــوة تــعتزم أمــيركــا تــشكيلها. ثــم أوردت وكــالــة 
رويــترز مــوقــف دمــشق. أو ربــما أردنــا أن نــعرف مــوقــف دمــشق فــبحثنا عــنه فــي وســائــل اإلعــالم الــرســمية ووضــعنا الــخبريــن 

في خبر واحد ليصبح بهذا الشكل: 
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هـدد الـرئـيس الـتركـي رجـب طـيب إردوغـان يـوم االثـنني ”بـخنق“ قـوة مـن املـزمـع تـشكيلها مـن 30 ألـف فـرد بـدعـم مـن الـواليـات 
املتحدة، فيما أعلنت دمشق موقفا مشابها. 

وقــال إردوغــان خــالل خــطاب فــي أنــقرة ”تــصر دولــة نــصفها بــأنــها حــليف عــلى تــشكيل جــيش تــرويــع عــلى حــدودنــا... مــاذا 
يمكن لجيش الترويع هذا أن يستهدف عدا تركيا؟“، مضيفا أن مهمة بالده  ”خنق“ هذه القوات ”حتى قبل أن تولد“. 

وتـــعتبر تـــركـــيا الـــقوات الـــكرديـــة الـــسوريـــة املـــدعـــومـــة مـــن الـــواليـــات املتحـــدة حـــليفة لحـــزب الـــعمال الـــكردســـتانـــي املحـــظور الـــذي 
يخوض تمردا في جنوب تركيا. 

دمشق تندد بتشكيل القوات  
ونـددت دمـشق بـالـقوة الحـدوديـة الجـديـدة واعـتبرتـها ”انـتهاكـا فـاضـحا“ لـسيادتـها بحسـب مـا ذكـرت وسـائـل اإلعـالم الـسوريـة 

الرسمية.  

ونـقلت الـوكـالـة الـعربـية الـسوريـة لـألنـباء عـن مـصدر رسـمي فـي وزارة الـخارجـية واملـغتربـني قـولـه ”سـوريـا تـعتبر أن كـل مـواطـن 
سوري يشارك في هذه امليليشيات برعاية أمريكية خائنا للشعب والوطن“. 

وقــال املــصدر ”مــا أقــدمــت عــليه اإلدارة األمــريــكية يــأتــي فــي إطــار ســياســتها الــتدمــيريــة فــي املــنطقة لــتفتيت دولــها وتــأجــيج 
التوترات فيها وإعاقة أي حلول ألزماتها“. 
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الحـظ أنـنا أضـفنا فـي املـقدمـة عـبارة ”فـيما أعـلنت دمشق مـوقـفا مـشابـها“ وبـذلـك مهـدنـا لـلخبر الـذي أفـردنـا لـه تـفصيال 
في عنوان فرعي بالخبر الحقا. 

ال تــوجــد قــاعــدة ملــاهــي األخــبار الــتي يــمكن تــركــيبها، وإنــما يــعتمد ذلــك عــلى ســياســة التحــريــر املــتبعة، ثــم قــدرة املحــرر عــلى 
الربط بني تلك األخبار. 

تـتطلب األخـبار املـركـبة قـدرة وخـبرة أفـضل عـلى التحـريـر، وتـعطي خـبرا مـفيدا يـوفـر عـلى الـقراء مـتابـعة أخـبار مـنفردة بـعدة 
وسائل إعالم. 

والــــخبر املــــركــــب إمــــا أن يــــكون جــــمعا ألخــــبار مــــوجــــودة فــــي وكــــاالت األنــــباء أو أوردهــــا املــــراســــلون، أو تــــكون رصــــدا لــــجهات 
مــختلفة. بــدأت تــركــيا عــلى ســبيل املــثال هــجومــا اســتهدف مــديــنة عــفريــن ذات األغــلبية الــكرديــة فــي شــمال ســوريــا. يــمكنك 
صــياغــة خــبر مــركــب مــثال بــرصــد ردود الــفعل املحــلية واالقــليمية والــدولــية عــبر ذكــرهــا إمــا مــن أخــبار مــنفردة أوردتــها وكــاالت 
األنــباء، أو الــبحث فــي وســائــل اإلعــالم الــرســمية لــلجهات الــتي تــبحث عــن ردود فــعلها، أو مــن خــالل الــبيانــات الــصحفية، أو 

تصريحات املسؤولني على وسائل التوصل االجتماعي.   

ولـــلربـــط بـــني األخـــبار املـــركـــبة غـــالـــبا مـــا تســـتخدم عـــبارات مـــن قـــبيل، وفـــي ســـياق مـــتصل، مـــن جـــانـــب آخـــر، مـــن جـــانـــبه، وفـــي  
موضوع متصل، سياسياً، عسكرياً، إلى ذلك…الخ. 
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املصدر:  خاص معهد مصداقية الصحافة
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المصدر 
 املـــصدر هـــو الـــجهة أو الـــشخص الـــذي يـــكون مـــصدر الـــخبر األصـــلي. وذكـــر املـــصدر هـــو مـــن أهـــم الـــعناصـــر الـــتي تـــعطي 
الــخبر مــصداقــيته. والــقاعــدة هــي أن يــذكــر املــصدر ومــنصبه ومــناســبة تــصريــحه والــجهة الــتي صــرح لــها مــالــم يــكن هــناك 
عـــوائـــق أمـــنية أو غـــيرهـــا يـــطلب فـــيها املـــصدر عـــدم الـــكشف عـــنها ويـــبرر ذلـــك بـــالـــقول عـــلى ســـبيل املـــثال:“وأوضــح مــصدر 

دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية“. 

وذكــــر مــــصادر مــــطلعة، ومــــسؤولــــة، وخــــاصــــة، ويــــرى محــــللون ومــــراقــــبون وتــــرى األغــــلبية، يــــشير إلــــى ضــــعف الــــخبر، إذ أنــــها  
مــصطلحات غــير دقــيقة تــفقد الــخبر مــصداقــيته وتــتطلب تحــديــدا. فــبدل أن تــقول مــراقــبون تــذكــر اســم املــصدر. الــقاعــدة أن 
يـكون مـصدر الـخبر مـعرفـا بـالـصفة واإلسـم مـالـم يـكن هـناك أسـباب تـمنع ذلـك فـتذكـر بـالـخبر. حـتى وإن لـم يـكن مـتاحـا اسـم 
املــــصدر، فــــاألولــــى أن يــــورد أكــــبر قــــدر مــــتاح عــــنه. فــــبدل أن يــــقال: و“قــــال مــــصدر مــــطلع عــــلى املــــفاوضــــات“. يــــقال: و“قــــال 
سـياسـي غـربـي يـحضر املـفاوضـات لـوكـالـتنا“. وهـذه األشـياء ليسـت مـتطلبات رفـاهـية اخـترعـها الـصحفيون، وإنـما تـتطلبها 

”الدوافع اإلنسانية“.       

وكـــلما تـــعددت املـــصادر فـــي الـــخبر كـــلما كـــان الـــخبر أكـــثر إقـــناعـــا، كـــأن تـــأخـــذ مـــثال مـــوقـــف دولـــتني أو جهـــتني مـــتناقـــضتني 
وتــعرض روايــة كــل مــنهما، أو تــورد عــدة مــصادر لــذات الــخبر (تــصريــح رســمي، شــهود عــيان، تــصريــحات خــاصــة، تــغريــدات 
عـلى تـويـتر، مـنشورات فيسـبوك) وأنـت هـنا ال تـناقـش وال تحـلل وال تـعطي رأيـك فـي أي روايـة، وإنـما تـوردهـا كـما هـي لـتترك 

للقارئ أن يستنتج الرواية الصحيحة.  
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إن كـــنت مـــراســـال مـــيدانـــيا، فـــإن مـــصدرك لـــلخبر هـــو أنـــت، وشـــهود الـــعيان، والـــتصريـــحات الـــخاصـــة بـــك، بـــعد ذلـــك يـــمكن أن 
تســـتعني بـــاملـــواقـــف الـــرســـمية والـــروايـــات األخـــرى. فـــمعظم الـــجهات الـــفاعـــلة واألشـــخاص املـــؤثـــريـــن لـــديـــهم مـــواقـــع الـــكترونـــية 
وصـفحات عـلى وسـائـل تـواصـل االجـتماعـي، وهـم يـعبرون عـن مـواقـفهم مـن خـالل هـذه املـنصات. كـذلـك فـإن الـناس ينشـرون 
عـلى مـواقـع الـتواصـل االجـتماعـي األحـداث والـصور. وإلضـافـة مـصداقـية عـلى مـا تـنقل، فـإن املـواقـع االلـكترونـية الـيوم تـوفـر 
فـرصـة embed لـلفيديـوهـات ومـنشورات وسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي، فـأصـبح بـاملـقدور وضـعها ضـمن الـخبر مـع إمـكانـية 
تــصفحها مــن املــصدر األصــلي. كــذلــك فــإن بــاإلمــكان تــضمني روابــط املــصادر فــي حــال كــانــت مــتوفــرة عــلى االنــترنــت. كــأن 

تنقل خبرا عن تقرير ملنظمة مراسلون بال حدود. فتورد رابطا للتقرير عند الضغط على ”مراسلون بال حدود“. 

فــي هــذا الــخبر مــثال تجــد املــنشور املــتعلق بــالــخبر مــضمناً بــالــخبر إذ يــمكن الــضغط عــليه والــذهــاب إلــى الــصفحة الــرســمية 
واملـــــــنشور األصـــــــلي. أمـــــــا إرفـــــــاق ذلـــــــك ضـــــــمن صـــــــور 
Screen Shot فــــــــال يــــــــنصح بــــــــه وال يــــــــعد مــــــــصدرا 
مـوثـوقـاً، ذلـك أنـه مـن السهـل فـبركـة تـصريـحات ونسـبها 
ألشـخاص، ويـحتاج الـقارئ الـتوجـه لـلصفحة الـرسـمية 

للمصدر كي يتأكد من صحتها, 
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نصائح عامة في ميزات وعناصر الخبر الصحفي الناجح 

الــلغة: الــلغة فــي الــخبر الــصحفي بــسيطة ال تــحتوي مــصطلحات غــريــبة أو مــعقدة، والســبب هــو أن الــخبر يــقرأه الجــميع •
عـــلى اخـــتالف مســـتوايـــتهم الـــفكريـــة والـــثقافـــية، فـــي حـــني أن التحـــليل أو مـــقال الـــرأي أو االســـتقصاء يـــقرأه الـــراغـــبون فـــي 
الــحصول عــلى املــزيــد مــن املــعلومــات ولــديــهم وقــت أكــبر وخــلفية ثــقافــية تــؤهــلم الســتيعاب مــصطلحات مــعقدة. كــذلــك فــإن 

الجمل في الخبر ال تكون معقدة وطويلة ويستعاض عنها بفقرات جديدة تفكك الجمل الطويلة.  

فــي املــثال األول نــقول "وأعــلنت وزارة الــدفــاع الــروســية فــي بــيان أن قــيادة قــواتــها فــي ســوريــا شــنت عــملية خــاصــة وتــمكنت 
مــن تــصفية مجــموعــة املــقاتــلني الــذيــن شــنوا هــجومــا بــالــهاون عــلى قــاعــدة حــميميم وأن مــكان وجــودهــم كــان خــاضــعا ملــراقــبة 
الــطائــرات املــسيرة لــلجيش الــروســي، وخــالل املــرحــلة االخــيرة مــن الــعملية رصــدت مجــموعــة الــقوات الــخاصــة الــروســية مــوقــع 

هؤالء املقاتلني قرب الحدود الغربية ملحافظة إدلب." 
ـــن الـــــــــــقـارئ الســـــــــــتـيـعـابـــــــــــهـا، واألصــــــــــح أن يــــــتـم تـــــــــــــفـكـيـكـهـا إلــــــى فــــــقـرتــــــيـن كــــــأن  ـــلـة وتـــــــــــتـطـلـب تــــــركــــــيـزا مــ ــ ـــويـ ــ هــــــذه الـجـــــــــــمـلـة طـ
ــــة  ــــاصــ ــــا شـــــــنــت عـــــــــــمــلــيــة خــ ــ ــــوريـ ــ ــــي سـ أن ”قـــــــــــيــادة قـــــــواتـــــــنــا فــ ــــي بـــــــــيــان  وزارة الـــــــدفـــــــاع الــــــــروســــــــيــة فــ يـــــــــقــال ”وأعــــــــــــلــنــت 

ــــدة حــــــــــميميم".  ــاعـ ــ ــا بــــــالــــــهاون عـــــلى قـ ــ ــــجومـ ــذيـــــن شـــــــنوا هـ ــ وتــــــــــمكنت مــــن تـــــــــصفية مجـــــموعـــــة الــــــــمقاتــــــــلين الـ
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ـــعـا لـــــــمـراقـــــــبـة الــــــــطـائــــــــرات الـــــــــــــمـسـيـرة لــــــــــلـجـيـش الـــــــروســـــــي، مــــــــــضـيـفـة أنــــــه  ــ ـــاضـ ــ وأوضــــــــــح الـــــــــــبـيـان أن مــــــــكـان وجــــــودهــــــم كــــــان خـ
ـــع هــــــــؤالء الـــــــــمـقـاتـــــــــلـيـن  ـــوقــ ـــن الـــــــــــــعـمـلـيـة رصــــــــدت مـجــــــمـوعــــــة الـــــــــــقـوات الــــــخـاصــــــة الـــــــروســـــــيـة مــ و"خــــــالل الـــــــمـرحـــــــلـة االخـــــــــــيـرة مــ

قـــــرب الحــــــــــدود الــــــغربــــــية لــــــمحافــــــظة إدلـــــب". 

الـربـط:  تـجنبا لـإلطـالـة كـذلـك يـمكن اسـتعمال كـلمات الـربـط مـثال، كـاشـفا، مـوضـحا، مـشيرا، مشـددا، والهـدف هـو تـفكيك •
الجملة الطويلة إلى جملة أقصر وأبسط ليكون من السهل قرائتها واستيعابها. 

مــثال: ”وذكــرت الــوكــالــة الــعربــية الــسوريــة لــألنــباء (ســانــا) نــقال عــن قــادة مــيدانــيني أن مســلحي الحــزب الــتركســتانــي "وبــدعــم 
وتـــوجـــيه وتخـــطيط مـــباشـــر مـــن الـــنظام الـــتركـــي اســـتقدمـــوا مـــعظم قـــواتـــهم...لـــبدء هجـــماتـــهم". مـــضيفة أن مـــقاتـــلي املـــعارضـــة 

استخدموا مركبات تركية في هجومهم على ريفي إدلب وحماة“. 

املـوضـوعـية أو الـحياديـة: عـلى الـرغـم مـن أن املـوضـوعـية والـحياديـة هـما مـصطلحان واسـعان ويـصعب إن لـم أقـل يسـتحيل •
تــطبيقهما فــي الــصحافــة، إال أنــهما أقــرب مــا يــمكن تــطبيقهما فــي الــخبر. ذلــك أن الــخبر يــنحصر فــقط فــي ذكــر الــوقــائــع 
واألحـداث ويـنقل عـن املـصادر. وبـالـتالـي ال يـذكـر فـيه أي رأي. أمـا الـرأي واالنـحياز فـيكون فـي اخـتيار خـبر مـا لـتغطيته 
ولـيس بـفحوى تحـريـره. فـالـخبر املـثالـي هـو الـذي يـورد الـتفاصـيل بحـد أدنـى مـن الـكلمات دون إضـافـة أي كـلمات إضـافـية 
مــن رأي املحــرر كــأن تــقول. قــتل خــمسة مــدنــيني فــي الــغوطــة الشــرقــية صــباح الخــميس فــي قــصف جــوي مــن قــبل الــنظام 
الـسوري املجـرم. أو ”قـتل مـدنـيان فـي حـي بـاب تـومـا الـتابـع لـلعاصـمة الـسوريـة دمـشق صـباح الـيوم، جـراء سـقوط قـذيـفة 

مصدرها املعارضة اإلرهابية املسلحة“. فكلمتا اإلرهابي واملجرم من تدخل املحرر وال عالقة لهما بالخبر. 



�٣٢  تحرير الخبر الصحفي
�

   
السـرعـة: يـقال إن "الـخبر سـلعة سـرعـان مـا تـنتهي صـالحـيتها" فـالـخبر يـعتمد فـي نـقله عـلى السـرعـة وهـو مـا يـتطلب كـونـه •

سهل التحرير وبسيط اللغة أيضا. 

افــترض أن الــقارئ ال يــعرف شــيئا عــن املــوضــوع: أنــت تــكتب لجــمهور فــيه مــن يــتابــع األخــبار يــومــيا وفــيه مــن يــقرأ خــبرا •
بـالـصدفـة. لـيس كـما أنـت صـحفي مـطلع عـلى األخـبار بـشكل يـومـي وتـعرف خـلفية الـخبر واألخـبار األخـرى املـرتـبطة بـه. 
لـذلـك تـفترض أن الـقارئ ال يـعرف شـيئا عـن الـخبر واألحـداث األخـرى املـرتـبطة بـه فـتذكـرهـا بـالـتفصيل تـباعـا. وكـلما كـانـت 

التفاصيل أكثر كلما كان الخبر أغنى. 

مـثال عـلى اإلضـافـة: انـتقدت دمشق بشـدة االثـنني اعـالن الـتحالـف الـدولـي بـقيادة واشـنطن عـزمـه عـلى تـشكيل 
قوة أمنية حدودية في شرق سوريا، محذرة من أن كل مواطن سيشارك فيها سيعد "خائنا". 

”ونـقلت وكـالـة األنـباء الـسوريـة الـرسـمية (سـانـا) عـن مـصدر فـي وزارة الـخارجـية قـولـه ان "سـوريـا تـعتبر 
كــل مــواطــن ســوري يــشارك فــي هــذه املــيليشيات بــرعــايــة أمــيركــية خــائــناً لــلشعب والــوطــن وســتتعامــل مــعه 

على هذا األساس". 
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ويـأتـي املـوقـف الـسوري غـداة اعـالن الـتحالـف الـدولـي أنـه يـعمل عـلى تـشكيل قـوة أمـنية حـدوديـة قـوامـها 
30  ألـف عـنصر فـي شـرق سـوريـا، بـعد تـراجـع حـدة املـعارك ضـد تـنظيم الـدولـة االسـالمـية، فـي تـصريـح 

استدعى تنديداً تركياً. 

ومـن املـقرر أن تـعمل هـذه الـقوات وفق الـتحالـف، عـلى تـأمـني نـقاط الـتفتيش واحـباط أي هـجوم مـعاكـس قـد 
يبادر اليه تنظيم الدولة اإلسالمية. 

وكان الرئيس السوري بشار األسد اتهم املقاتلني األكراد بـ"الخيانة" جراء تعاونهم مع واشنطن. 

وردت تركيا بحدة على اعالن واشنطن األحد، معتبرة أنها "تعطي شرعية ملنظمة ارهابية". 

وتــصنف أنــقرة حــزب االتــحاد الــديــمقراطــي الــكردي وجــناحــه الــعسكري وحــدات حــمايــة الــشعب الــكرديــة 
"مـنظمة ارهـابـية" وتـعتبره امـتداداً لحـزب الـعمال الـكردسـتانـي الـذي يـخوض تـمرداً ضـدهـا عـلى اراضـيها 

منذ عقود.“  

الحـــظ أن الـــخبر فـــقط فـــي الـــفقرتـــني األولـــتني، فـــي حـــني أن كـــل مـــا جـــاء بـــعدهـــا كـــان عـــبارة عـــن أخـــبار أخـــرى مـــتعلقة بـــذات 
السياق، والتي ساعدتنا في فهم ما يجري واألحداث املرتبطة بالخبر. 
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عن الكاتب 
محـمد زيـد مسـتو حـاصـل عـلى اإلجـازة فـي الـصحافـة وأخـرى فـي الـحقوق وعـمل ملـدة ١٣ عـامـا فـي مـؤسـسات صـحفية محـلية ودولـية مـن بـينها 
الــعربــية نــت وقــناة الحــرة مــتنقال بــني دول الشــرق األوســط وشــمال أوربــا والــواليــات املتحــدة، قــبل الــتفرغ لــتأســيس معهــد مــصداقــية الــصحافــة عــام 

 .٢٠١٦

ملزيد من األسئلة أو االقتراحات، الرجاء التواصل مع الكاتب. 

املراجعة النحوية واللغوية: الدكتور أسامة االختيار 
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