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وتقدير شكر

كولينز، وماثيو بريك، وديفيد بويد-باريت، وأوليفر أشوري، لتامار بخالصالشكر ه أتوجَّ
موريس، وجان جاكسون، وآني جاو، وجوردون إنتويسل، وجون كولينز، وريتشارد
ومايكل أورجاد، وشاني نيلني، وإريك نيمينني، وإيال نريون، وجون مورس، ومارجوت
وهنريك سويزي، وإليزابيث سيلفرستون، وروجر ريد، ودونالد بوتنيس، وبيرت باملر،
ه وأتوجَّ مساعدتهم، عىل الشكر بخالص إليهم ه أتوجَّ كوفرينج؛ فان وإليزابيث أورنبريج،
االختالفات ك َرشَ يف الوقوع من وإنقاذي للَُغتي مراجعته عىل موريس لجان خاصٍّ بشكٍر

الثقافية.
واألكاديمية كاليفورنيا، جنوب جامعة يف لالتصاالت أنينربج ملركز بالفضل أدين كما
لبحوث الدويل االتحاد يف التاريخ وقسم األنباء، لوكاالت األوروبي واالتحاد الربيطانية،

رويرتز. وكالة وأرشيف واالتصاالت، اإلعالم
رانتانن تريهي
٢٠٠٨ نوفمرب





مقدمة

«جديدة» كانتاألخبار عندما

األخبار؟ هي ما تعلم هل امُلحاِور:
بلد كل يف أحداث من وَقَع بما تخربنا إنها العمر): من السادسة يف (طفل تيمو

بالطقس. وتتنبَّأ
األخبار؟ نرشات يف ترينها التي الصور شكل ما امُلحاِور:

مثرية. العمر): من السادسة يف (طفلة نينا
مثرية؟ تكون كيف امُلحاِور:

محرتق. منزل أو حريق كصورة نينا:
الصور؟ هذه ترين عندما به تشعرين الذي ما امُلحاِور:

املثرية والقصص املفزعة الصور أحب ِلَم أدري ال تعجبني. إنها الواقع يف نينا:
.(٢٠٠٧ (بينانني،

يخاطب فإنه السؤال، هذا وبطرح األخبار؟» «ما للغاية: بسيًطا سؤاًال الكتاب هذا يطرح
األخبار أن كيف الكتاُب ويوضح وتنتجها، وتصنِّعها األخباَر تُِعدُّ التي واملؤسسات األفراد
إىل الوسطى، ايصالعصور قصَّ من بدءًا مختلفة؛ تاريخية لحظات يف نفسها ابتكاَر أعاَدِت
الحادي القرن ُمدوِّني إىل ووصوًال عرش، التاسع القرن يف بالتلغراف األخبار نقل وكاالت
إنه بل كافًة، التاريخية الحقَب يغطِّي الصحافة تاريخ عن كتابًا ليس إنه والعرشين.
لحظات فباختيار أيًضا؛ األخبار ر لتطوُّ تأريخ هو وال ًا، تغريُّ شهدت ولحظاٍت أمثلًة ينتقي



األخبار

شبه أوجَه ويقتفي األخبار يف ر التطوُّ مفهوَم الكتاُب يحلِّل الحارضواملايض، من تاريخية
األخبار، كانت إْن املطاف نهاية يف ويسأل مختلفة، تاريخية لحظات بني منظورة غري

موجودًة. تزال ال نعرفه، الذي بمفهومها
مفهوم أن ح ويوضِّ واملستقبل، والحارض املايض يف األخباَر الكتاب هذا يتناول
روايات هي األغلب يف األخبار وأن القرون، مدى عىل عدة تغريات شهد األخبار «حداثة»
يتحدَّى ومكانيٍّا زمانيٍّا نََسًقا نفسه الوقت يف تتَِّخذ الروايات هذه تحديثها. جَرى قديمة
من بدًال الكتاب، ويستعرض واملستقبل. والحارض املايض يف النفيس الفضاء عن فكرتَنا
ال أنها كيف ح ليوضِّ األخبار ومكانيَة زمانيَة عدمها، من األخبار «موضوعية» يف النظر
الكتاب هذا يتخذ بدورها. بها املحيط الفضاءَ أيًضا تغريِّ وإنما فحسب، نفسها من تغريِّ
للخرب. نطاًقا األوسع االجتماعية اآلثار تقيصِّ أجل من بدء نقطة الصحافة دراسات من
األخبار عن القليل ُكِتب أخرى جهة من لكن األخبار، موضوعية عن ا جدٍّ الكثري ُكِتب
باستمرار. واملكانية الزمانية خصائُصها تتبدَّل واجتماعية، واقتصادية ثقافية كسلعة
الصعب من أصبح أنه حتى وحسب، تردنا أنباء أنها عىل كبرية بدرجة األخبار إىل يُنظر
فحواها يف نجده ما لكن األخبار، محتوى إىل ننظر قد فنحن األوسع. تأثريها فهم علينا
وقتية معلومات أو أنباء إال ليست األخبار أن نحسب فقد منها؛ ندركه أن تعلمنا ما هو
عليها املتََّفق األعراف باتِّبَاع — الخرب أن هو ندركه ال قد ما لكن العالم، عن بيشء تخربنا
بعضها التحديد السابقة عناُرصه وفقه ترتبط إطاًرا س يؤسِّ — كخرب يُعرف تجعله التي
ونتيجة بنيته؛ عناَرص نتجاَهل ومحتواه الخرب فحوى عىل الضوء بتسليط ونحن ببعض.
تحليل. بال وتُرتَك بها مسلًَّما األخبار يف والزمان كاملكان مهمة عناُرص أضَحْت ذلك،
طبيعة عن مفهوُمنا يتغريَّ كيف لفهم لألخبار تاريخي تحليل إجراء وجوب عىل وسأبرِهن
كذلك، يصبح وكيف جديًدا الخرب يصبح متى فهم يمكن فال واملكان؛ الزمان مع األخبار

لألخبار. التاريخي ر التطوُّ ل بتأمُّ إال
فهم أي دون الحدث» «توقيت أنه عىل للخرب الزماني البُْعد إىل تلقائيٍّا يُنَظر كان
الخربُ يَُعدَّ أن بها يمكن التي الطرق من الكثري وثمة وقوعه. لزمان االجتماعية للرتكيبة
١٥٠٠ عاَمْي بني األغاني وكاِتبُو املتجوِّلون الباعُة اضطلع املثال، سبيل عىل جديًدا؛
والبهلوانات واملهرجني بَبَة الدِّ مدرِّبي جانب إىل الجديدة» «القصص بنرش و١٨٠٠
الجديدة القصُص هذه كانَْت ما وكثريًا ،(١٩٩٤ (بريك، الني والدجَّ الهزليني واملمثلني
بعُد فيما ستُعَرف عناَرص ْت ضمَّ أنها غري كأخبار، اآلن نعرفه ما مثل تبُد لم قديمة، أنباءً

12



مقدمة

نطاٍق عىل دورية بصفة ونرشها األخبار صناعة أدَّْت وقد للخرب. املميِّزة السمات أنها عىل
مهمة سمًة األخباُر تصبح أن إىل عرش؛ التاسع القرن منتصف من بدءًا بعُد فيما ضخٍم

مستحيًال. الحديث العرص يف األخبار وجوِد انتفاءُ أضحى وتدريجيٍّا للوقت،
الوقت. تميِّز سمًة تَُعْد ولم اإلنرتنت، عىل الوقت طواَل تُبَثُّ األخبار أصبَحِت اليوم لكن
األنظار فانتبهت اإلنرتنت، عىل األخبار ظهور مع الجديدة القصص من جديد شكل وظهر
ويتغنَّى اليوم. منها املاليني هناك صار التي املدوَّنات، عرشات ظهور إىل ١٩٩٩ عام
الوسطى العصور يف الجديدة األخبار نََقَلة شأن شأنهم — الحديثة املدونات هذه منشِئو
ُعقد عىل وإنما الطرق منعطفات يف ال اآلَخرين، املؤدِّين من العديد جانب إىل بقصصهم —
مستهلكوها؛ وال منتجوها وال األخبار ال يسافر، يشء يَُعْد لم الدولية. العنكبوتية الشبكة
األخبار عهُد وانتهى االفرتايض، الدولية العنكبوتية الشبكة عالم يف جميعهم يلتقون بل
بالقصص يتغنَّى أن اآلن يمكنه التكنولوجيا استخداَم يستطيع َمن فكلُّ «الخالصة»؛

الجديدة.
للرتكيبة فهم أيِّ دوَن الحدث» «كمكان لألخبار املكاني البُْعد إىل يُنَظر ما كثريًا
وإنما فحسب، بخفٍة األماكن بني تتنقل ال فاألخبار الحدث؛ فضاء أو ملكان االجتماعية
الشبكة أم القومية الدول أم املدن حدود ِضْمن سواء جديدًة، فضاءاٍت أيًضا تصنع
يف اإلبحاُر األخبار ملستخدمي ويمكن األخبار، عالم يف اإلبحار يمكن الدولية. العنكبوتية

جديدًة. شبكاٍت ليشكِّلوا الخرب فضاء
االجتماعية الرتكيبَة يحلِّل بل لألخبار، يؤرِّخ أو تقليديٍّا تاريخيٍّا رسًدا كتابي يقدِّم ال
حقب من أمثلًة ُمستخِدًما األخبار ر تطوُّ حول نظريًة ويضع التاريخي، سياقها يف لألخبار
— للخرب واملكانية الزمانية األبعاد تحليل طريق عن — أننا إىل ويذهب مختلفة، تاريخية
تاريخية لحظاٍت يف نحتاجها التي األخبار طبيعُة وتتأثَّر الخرب. تعريف تغريُّ سبَب نفهم
االجتماعية الخرب وظائف فهم لنا يتسنَّى وال الخرب، ومكانية بزمانية كبريًا تأثًُّرا مختلفة

للخرب. الرتاكيب هذه بدراسة إال
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األخبار

الفصول عىل إطاللة (1)

جديدًة األخبار أضَحِت كيف الزماني؛ البُْعد األول: الفصل

وردة» هي «الوردة عبارُة تفرسِّ ما بقدر ذاتها تفرسِّ الجديد» هي «األخبار عبارة أن يبدو
نرى فال الزمانية؛ األخبار أبعاد «تطبيع» إىل بالخرب الوقت عنرص بروز أدَّى وقد ذاتها،
جديًدا؛ الخرب بها يصبح األقل عىل طرق أربع ثمة أن أرى األخبار. يف الحداثة ن تتكوَّ كيف
الخرب عليه يقوم الذي «الحدث» بناء يمكن ثانيًا: جديد. ثوب يف الخرب طرح يمكن أوًال:
تدور الذي الحدث كان إن حتى جديدة أنها عىل األخبار عرض يمكن ثالثًا: جديد. كنبأ
الرابع امللمح أما قبُل. من به تعرف لم الخرب ي متلقِّ من محددة فئة ألن قديًما؛ حوله
أو األخبار»، وجود «انتفاء واستحالة دورية، بصفة تجدُّده فهو الزمانية الخرب لطبيعة
التي الكيفية إىل ضمنًا يشري ذلك كل جديد» هناك يكون ال أو مستجدات، هناك يكون «أالَّ
جديد. عاملي زمان أو الخرب لزمان س وتؤسِّ الزماني، للبُْعد املجتمعاِت األخباُر بها تُخضع

نظن مما أقدم ظاهرة الكوزموبوليتانية؛ الثاني: الفصل

وإنما «دوليًة» أو «قوميًة» األصل يف تكن لم األخبار أن الفصل هذا يف ح أوضِّ
«القومية» األخبار بني العالقة عن األقدم البحوث به جاءت ما بعكس كوزموبوليتانية،
البدء كنقطة املدن وطرح املدن. بني األخبار تباُدل باألساس يجري كان و«الدولية».
يف إال حولها النظريات تَُصِغ لم التي التجريبية املواد لفهم جديدة ُسبًُال يفتح لتحلييل
وفيما الكربى أوروبا مدن يف ره وتطوُّ األخبار تداُوِل نشأَة فأتحرَّى قومي-دويل؛ إطار
هذا َ تغريَّ كيف ح وأوضِّ عرش، التاسع القرن حتى عرش الثاني القرن من بدءًا بينها،
تناُقل بأن وأدفع والتلغراف. املطبوعة كالصحافة الجديدة االتصاالت تقنيات مجيء مع
كوزموبوليتانيًة فضاءاٍت منها ليجعل املدن من يغريِّ الذي اإلقليمي ل بالتحوُّ يرتبط األخبار
دورية يف بالفعل نُِرش مقال من َحة منقَّ نسخة هو الفصل وهذا عاملية. مدنًا أصبحت

.(٢٠٠٧) ٦ العدد ،٨ املجلد صحفية» «دراسات
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مقدمة

عامليًة األخبار صارت عندما العوملة؛ الثالث: الفصل

املنقولة األخبار ودور العوملة توقيت حول الدائر الجدل يف بَدْلوه الفصل هذا يُلِقي
شبكات عرب العوملة يف ا هامٍّ دوًرا لعبت األخبار أن عىل أؤكد وفيه العوملة، يف إلكرتونيٍّا
الزمان استغالل كان عرش. التاسع القرن من الثاني النصف منذ األوىل البحرية الَكبْالت
أن إىل الفصل هذا ويذهب األخبار، تسليع يف أساسيٍّا عنًرصا عاملي نطاق عىل واملكان
األخبار مؤسسات بَنَْت العكس، عىل بل حدود؛ بال يكن لم الجديد العاملي األخبار فضاء
تحكََّمْت التي املحكمة الحدود من سلسلًة — التجارية أغراضها لتحقيق َسْعيها إطار يف —
والثقافة «اإلعالم دورية يف بالفعل نُِرش مقال من َحة منقَّ نسخة هو الفصل وهذا بها.

.(١٩٩٧) ٤ العدد ،١٩ املجلد واملجتمع»

األخبار تُباع كيف التسليع؛ الرابع: الفصل

غري عرصها، يف جديدة ثقافية سلعًة عرش التاسع القرن يف اإللكرتونية األخبار كانت
لم حرصية سلعًة رسيًعا أضَحْت ألنها املعلوماتية؛ َلع السِّ من غريها عن اختلَفْت أنها
الرسائل نَقَل إذ األخبار؛ نقل حقل يف ثورًة التلغراف ولَّد وقد بها. االنتفاُع للجميع يتسنَّ
خاَلَف الذي األمر ماديٍّا؛ إال األخرى السلع نقل املمكن من يكن لم فيما الكهرباء، برسعة
شأن شأنهما ماديٍّا، نقلهما سابًقا يتعنيَّ كان التي واألخبار املعلومات لنرش الراسخ النمط
األخبار مؤسسات قدَّمتها وزن بال سلعًة الجديد امُلنتَج هذا ابتكاُر ولَّد وقد األخرى. السلع
العنكبوتية الشبكة نشأة مع نشأ جديد عاملي معلوماتي بمجتمع َ برشَّ الذي األمر العاملية؛

للجميع؟ أم بعينها ملجموعة هي هل األخبار؛ طبيعة حول الرصاع ويتواصل العاملية.

الخرب يف أماكن األخبار؛ عىل املحيل الطابع إضفاء الخامس: الفصل

الخرب. يف للمكان املبكِّر التاريخي ر التطوُّ من املبكِّرة املراحَل الفصل هذا يف أدرس
اهتماُمها انصبَّ وإِن «الحدث»، أو الخرب محتوى عىل اهتماَمها الدراسات أغلُب تسلُِّط
حيث القومية الدولة عىل تركِّز فإنها األخبار، ق تدفُّ نهج يف كما الخرب، جغرافيا عىل
من اإللكرتونية األخبار يف املكان مفهوُم َس تأسَّ كيف الفصل هذا ويتناول الخرب. ينشأ
اإللكرتونية األخبار أن إىل فيه وأذهب عرش، التاسع القرن منتصف حتى الوسطى القرون
«هناك» بني التمييز لقرَّائها وأمكن املكاني، الفضاء تنظيم عرب باملكان الشعور من زاَدْت
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من َحة منقَّ نسخة هو الفصل هذا موطنهم). (حيث «هنا» وبني األخبار)، ورَدِت (حيث
.(٢٠٠٣) ٤ العدد ،٢٥ املجلد واملجتمع» والثقافة «اإلعالم دورية يف بالفعل نُِرش مقال

والدولة األخبار األخبار؛ عىل القومي الطابع إضفاء السادس: الفصل

كلٌّ وأمريكية، وروسية أملانية أنباء؛ وكاالت ثالث ر تطوُّ حول حالٍة دراساِت ثالَث أطرح
القرن بداية ومع عرش التاسع القرن بنهاية لكن وثقافيٍّا، سياسيٍّا مختلفة حالة منها
تاريخ ح ويوضِّ القومية. املصالَح األخباُر تخِدم أن رضورة عىل جميعها تربِهُن العرشين
َسْت تأسَّ — التلغرافوالراديو — اإللكرتونية اإلعالم وسائل أوىل أن كيف األخبار مؤسسات
الدول سيطرَة األخبار مؤسساِت استقالُل َد هدَّ إذ القومية؛ املصالح لخدمة األوىل بالدرجة

والراديو. التلغراف عىل

األمس كان اليوم الخاتمة؛ السابع: الفصل

يف «الجديدة» األخباَر ويدرس اليوم، أخبار أيًضا هي األمس أخبار أن الفصل هذا ح يوضِّ
الشبه وأَْوُجه اإلنرتنت، عىل واملدوِّنني وجاِمِعيها باألخبار املتغنِّني ويناقش عرصاملعلومات،
وما أخرى، مرة ابتكاره أُِعيد الخرب «حداثة» مفهوم أن عىل يربهن كما بينهم. واالختالف
ظلِّ ويف عرش؛ التاسع القرن يف عنها بمفهومنا «الحديثة» لألخبار نهاية هو اليوم نشهده

الخربَ. يشكِّل ملا جديٍّا تفكريًا نويل أن علينا د، املتعدِّ التغريُّ من املوقف هذا
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األول الفصل

الزماين الُبْعد

جديدًة األخباُر أضَحِت كيف

السوق؟» يف الجديدة األخبار «ما
الثالث) املشهد األول، الفصل البندقية، تاجر شكسبري، (ويليام

يشء يوجد ال األرجح عىل أخبار؟ من أََما أخبار؟ من هل األخبار؟ آِخر ما األخبار؟ ما
طبيعة إىل تُِشري اللغات أغلب يف ذاتها حدِّ يف أخبار كلمة كاألخبار. زمانية طبيعة له
novostiو الفرنسية، يف nouvellesو اإلنجليزية، يف news مثل كلمات الزمنية: األخبار
كلمات جميعها هي السويدية، اللغة يف nyhetو الفنلندية اللغة يف uutinenو الروسية يف
األخبار لطبيعة إشارًة ن يتضمَّ بدوره للكلمة القامويس والتعريف «جديد»، جذرها يعني
املهمة سيما (ال «مستجدة» وقائع أو أحداث عن روايات أو تقارير أنباء، «هي الزمانية:
كلمة استخدامات أوائل ومن «مستحدثة».» كمعلومات مًعا تتَِّحد أو تلتقي الشائقة)، أو
بِسْفر َحة)، املنقَّ النسخة ويكليف، (إنجيل اإلنجيل من ١٣٨٢ عام نسخة يف جاء ما newis
يفيض «هو بالعربية: وترجمتها ٣٥ اآلية ،٢٤ اإلصحاح (٩٥٩ (بودييل، سرياخ بن يوشع

الغالل.»1 أيام يف دجلة ومثل كفيشون الحكمة
«الوردة مثل عبارٌة تَُعدُّ ما بقدر ذاتها عىل دالة الجديد» هي «األخبار عبارة تَُعدُّ
إما الزمانية األخبار طبيعة كانت أيًضا، ُمؤِسًفا يَُعدُّ ما وهو وبالتايل، كذلك؛ وردة» هي
وقد ا. جدٍّ بديهيًة تُعتَرب كانت ألنها األكاديمي؛ البحث يف بها يُسلَّم وإما للتجاهل تتعرَّض



األخبار

ما كثريًا لذلك، وكنتيجة الزمانية؛ أبعاده عىل «تطبيٍع» إىل بالخرب الوقت عنرص بروز أدَّى
تركيبته سياق يف ال فقط، امليكانيكا عالم سياق يف الزمان أنه عىل الخرب يف الوقت يُفَهم

االجتماعية.
للوقت االجتماعية الرتكيبة عىل تاريخية حقبة كل يف األخبار طبيعُة تماًما تعتمد
من أنواع ثالثة ثمة بأن الصحافة علم يف الباحثون َح رصَّ املثال، سبيل فعىل الخرب؛ يف
ثمة وثانيًا: ًرا). مؤخَّ عنه يُكَشف (ما رة املؤخَّ األخبار ثمة أوًال: للخرب؛ الزمنية التوقيتات
(ذات املتداولة األخبار ثمة وثالثًا: التأخري). من قدر بأدنى الخرب (إذاعة الفورية األخبار
وتتغريَّ ثابتًة ليست التصنيفات هذه أن غري .(١٩٧٦ (روشكو، الحالية) بالشئون الصلة
تقسيم يف واضح بشكل تساِهم التصنيفات هذه كانت إن وحتى واملكان. الزمان مع
ات التغريُّ فهم أو للتحليل إخضاعه دون إلهيًة» «هبًة الزمَن تعترب تزال ال فهي الزمن،

األخبار. عىل طرأت التي التاريخية
وبمجرد األخبار. تعريف إىل النظر إىل نحتاج لألخبار، الزماني البُْعد عمل كيفية لفهم
املفرتضأن من أنه نجد الكلمة، لهذه قبُل من عرضناه الذي القامويس التعريف إىل النظر
االتجاه يف خطوة وهي جديدة؛ ومعلومات مؤخًرا، تقع أحداث عنرصين: من الخرب ن يتكوَّ
وجوَد تفرتض ألنها كافية؛ غري تزال ال لكنها الخرب، من كعنرص الزمَن تُعرِّف الصحيح

والزمن. األحداث بني طبيعية عالقة
فعىل األخبار؛ طبيعة لفهم تسعى التي األكاديمية البحوث دراسة هو بديل، نهٌج ثمة
القصص بعض انتقاء طرق حول تدور التي النظرياِت (١٩٧٩) جانز َم قسَّ املثال، سبيل
املنهج (٢) الصحفي. عىل القائم املنهج (١) مختلفة: فئات ثالث إىل باألخبار لَعْرِضها
األخباَر الثالثة الفئُة وتتناول الحدث. عىل القائم املنهج (٣) الصحفية. املؤسسة عىل القائم
غري والقواعد الخرب، يف البرشي العنرص دور عىل مؤكِّدًة اجتماعية، «ببنية تتمتَّع أنها عىل
وإعادِة وفرِزها املعلومات من هائٍل كمٍّ معالجة يف الصحفيون يتبنَّاها التي الرسمية
يف وتدخل .(٢٠٠٣ (جيتلني، الجمهور» سيتقبَّلها التي اإلخبارية النرشة صورة يف ترتيبها
ترسد وكتفاصيل وكمعلومة األساس، يف وكحقيقٍة كحكايٍة الخرب «فكرُة أيًضا املنهج هذا

.(١٩٢٩ (شابر، قصة»
انطالًقا الحدث عىل ترتكز التنظري هذا من الثالثة الفئة أن (٢٠٠٣) جيتلني يرى
تأخذنا جديٍد من لكن الفعلية، العالم لطبيعة «انعكاس» أو «مرآة» ک للخرب منظورها من
وظيفة عىل األوىل بالدرجة ينصبُّ ال فاهتمامي التجاهي؛ مغاِير مسلك يف جيتلني حجُة
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ومن الخاصة؛ قواعدها لها كقصٍة شكَّلته التي الطرق عىل ولكن كانعكاس، أو كمرآة الخرب
«موضوعية» عىل األوىل بالدرجة اهتمامي ينصب ال الفصل، بهذا غايتي إىل للوصول ثَمَّ،
أنه عىل للخرب بتعريفه مختلفة مناهج ثالثة بني توليفة بطرح هنا جانز ويساعدني الخرب.
ويبدِّلون حون وينقِّ الصحفيون يُوِجز إذ الجمهور؛ إىل «املصادر» من تنتقل ««معلومة»
.(١٩٧٩ (جانز، للجمهور» مناِسبًة املعلومُة لتصبح املختلفة املصادر من إليهم يصل ما
هذا يفرتض كما الصعوبات من بالرضورة يخلو ال واملعلومة الخرب بني التمييز لكن
الذي لألخبار، الزماني البُْعد يف يتمثَّل بينهما التمييز أن أرى العكس عىل فأنا التعريف؛
ألغراضهذا ثَمَّ، من و«األخبار». «املعلومات» بني التمييز يف كعنرصأسايس به يُعرتَف لم
الحدث ومفهوَم الزمان مفهوَم يستخدم الكتابة من نَمٌط أنها عىل األخباَر أعرُِّف الفصل،
تليق قصًة بالرضورة ليَسْت جديدة قصة كلَّ أن مالحظة املهم ومن جديدة، قصة لبناء

األهمية. شديَد هنا يغدو «خربًا» بتسميته الجديدة والقصة الخرب بني والفصل كخٍرب،
الخرب ومصدر الحدث من كلٍّ بني الفصل عىل الصحفية الدراسات يف التقاليُد جَرِت
مصدر عن بمنأًى بمكان، الحدث يقع .(١٩٦٥ وروج، غاتلونج ذلك: عىل (مثال والخرب
فهم عملية يف املكان مفهوِم وطْرُح األحيان، من كثري يف به املعنيِّني عن وبمنأًى الخرب،
ومصدر الحدث مكان من كلٍّ بني املسافة هو للمسألة؛ آَخر بُْعًدا يضيف الخرب «حداثة»
ويؤثِّر وقتًا، الخرب سفر يستغرق أخرى جهة من بمكان، الحدث يقع إذ والخرب؛ الخرب
jour كلمة املثال، سبيل عىل الخرب. حداثة عىل املسافة هذه واجتياز املسافة يف تغريُّ أيُّ
(صحافة)، journalismو (صحفي)، journalist الكلمات: جذر تتشكل التي بالفرنسية
األصيل املعنى كان التي (رحلة)، journey كلمة جذر أيًضا هي (صحيفة)؛ journalو
بعدد يُقاس قد يشء إىل أيًضا ليشري رسيًعا الكلمة معنى وامتدَّ السفر، من يوم هو لها
عام (صحفي) journalist كلمة استخدام وبدأ .(١٩٧٨ (هاريس، لتمامه املطلوبة األيام
(هاريس، العامة للصحافة «اليومية» االجتماعية األنشطة عن يكتبون َمن لوصف ١٦٩٣
والسفر والحدث الخرب من كلٍّ بني العالقُة مبكرٍة مرحلة يف تشكََّلْت ثَمَّ من ١٩٩٠)؛

األيام. منطلق من والوقت
عرب وتسافر املسافات عرب تسافر الجديدة القصص أن مالحظة كذلك املهم من
قصص من العملية هذه يف وتتحول األفراد، ذاكرة عرب جيل إىل جيل من وتنتقل الزمن،

قبُل. من بها يسمع لم مَلن خربًا تَُعدُّ ألنها جديدة؛ قصص إىل قديمة
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وبني املعلومة، وبني الحدث بني تربط التي الزمنية الهياكَل الفصل هذا يف أتحرَّى
التقنيات أن وأوضح اإلخبارية. القصص أو الجديدة القصص جمهور وبني الخرب مصدر
عالقة إىل تشري الخرب حداثُة تَُعْد لم إذ األطراف؛ هذه كلِّ بني العالقَة َِت غريَّ الجديدة
واملصدر واملعلومة الحدث أن إىل أيًضا تشري وإنما فحسب، والجمهور املصدر بني وثيقة
الزماني البُْعد فيه َ غريَّ الذي املوقف هو وهذا واحًدا، ليصريوا جميًعا اتَّحدوا قد والجمهور

جذريٍّا. تغيريًا الخرب هيكَل للخرب

والذاكرة القصصالجديدة (1)

املجتمعات بني كبريًا تفاوتًا تتفاَوُت الخرب» يشكِّل «ما طبيعة أن (٢٠٠٠) دارنتون كتب
الستيوارتية، الحقبة يف إنجلرتا يف املقاهي عن دراسات من ذلك عىل أمثلًة ويسوق املختلفة،
روما يف الشارع وشعر املعارص، املغرب يف واألسواق الصني، جمهورية بواكري يف واملقاهي
املهرِّبني وشبكات عرش، التاسع القرن برازيل يف الرقيق تمرُّد وحركات عرش، السابع القرن
فيما أنه غري الرومانية. اإلمرباطورية يف الرتفيهية األماكن وحتى بالهند، راج موجول يف
الزمان ويف نفسه املكان يف مًعا بأنفسهم األفراُد يحرض أن يجب الشفهية، باألخبار يتَِّصل
الكنائس مدائن يف أو األسواق يف الحشود عت تجمَّ فعندما الجديدة؛ القصص لتباُدل نفسه
الكثري إىل ومنهم األفراد، من العديد إىل فرد من الجديدة القصص نرش السهل من كان

اآلخرين. األفراد من
كثرٍي يف القدسية ذات أو املهمة املعلومات انتقلت الكتابة، تعرف لم التي املجتمعات يف
بينتيكينني كتب ذلك ويف روائية، كقصيدة قصة؛ شكل يف الجديدة األجيال إىل األحيان من

:(١٩٨٩)

إذ الذاكرة؛ تعني فنية كأداة الشعري القالب عمل الظروف، هذه ضوء يف
الشعر يظل وال النثري. الرسد من أكثر بدقة بعينها» تفاصيل ذكر به «يتكرَّر
ات تغريُّ تطرأ أن إىل يميل لكنه بالطبع، هو كما الشفهية بالرواية صمد الذي
جيل من قصيدٌة تنتقل فقد والخاصة؛ الثقافية العوامل مختلف تسهلها عليه،

مفاهيمه. عاَلِم وفَق إليها ينظر جيل كلَّ لكنَّ التايل، إىل

إن حتى إخبارية، قصًة بالرضورة تكون ال لكنها باألذهان، وتصمد القصص تُرَوى قد
أنه «يُحَكى (مثل: بنيتها يف األخبار قصص عناِرصَ القصص ِت ضمَّ جديدة. قصة كانت
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القصة؛ بنية يف أهمية األكثر امللمحني بالرضورة يكونا لم واملكان الزمان لكن مرة»)، ذات
حتى أو الحدث زمان ليس يهم كان فما مكانًا، أو زمانًا تحوي ال قصًصا ما بصورة كانت
وإنما فيها، القصة حداثة تكمن لم قبُل. من بالقصة يسمع لم أحًدا أن بل القصة، مكان
القصص هذه تميَّزت وقد يتذكرها، أن ويريد قبُل من بها يسمع لم الذي جمهورها يف
العصور عن (١٩٩٤) كالنتيش فكتب والتكرار، الذاكرة عىل اعتمَدْت إذ بارزين؛ بملمَحنْي

الوسطى:

حقوق عادة الحية الذاكرُة اختزنَِت العظيمة، واألديرة امللكي البالط خارج
املعلومات إىل الحاجُة دَعِت ومتى املايض. عن املعارف من وغريها امللكية
إىل لجأت بل واألشخاص، الكتب إىل املحلية املجتمعات تلجأ لم التاريخية،

ومؤرخيهم. قادتهم عن املنقولة الشفهية املأثورات

الوسطى العصور يف كذلك يَُعدُّ ال وما خربًا يَُعدُّ ما بني االختالف وجه يكن لم ثَمَّ، من
األغنيات ابتكار عىل قديًما العادة جَرِت ،(١٩٢٩) شابر يوضح وكما الدوام. عىل واضًحا
الصعيد عىل واملآيس القتل وجرائم والغارات والنزاعات واملعارك العابرة األحداث عن
شابر فيقول غنائية. قصائد صورة يف العالم، أنحاء جميع يف ربما تذكُّرها، وعىل املحيل،

:(١٩٢٩)

كانت الشعرية، بالالزمة غالبًا واملفعمة بالتكرار، الزاخرة الغنائية القصائد هذه
دون األحيان من الكثري ويف لشخصياته، وصٍف دون بغتًة، املوقف عىل تهبط
الالزمة، تعوزها التكرار، من تخلو رسيعة، قصرية قصة لتحكي تسميتهم،

طويًال. زمنًا تستغرق أو بالتفاصيل تحفل أن دون

أطول لوقت تصمد الغنائية القصائد أو الشعر صورة يف الجديدة القصص كانت كنتيجٍة،
هذا اتََّسم وقد آلَخر. جيل من جزئيٍّا ت وتغريَّ وتكرَّرت، األذهان، اختزنتها إذ األخبار؛ من
كثرٍي القصصيف هذه وكانت والتكرار، باالستمرارية بالفعل الجديدة القصص من الشكل
الوقت يف لكنها واألماكن، األزمان عرب ل بالتنقُّ جديدة تغدو قديمًة قصًصا األحيان من
الكيفية عن األمثلة من العديد وثمة بها. خاص زمان أو فضاء أو مكان بال صاَرْت نفسه
جديدة كقصة آَخر بمكان وتربز وتُرتَجم واملكان، الزمان عرب ما قصٌة بها تنتقل التي
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ظهور مع التغريُّ بصدد كانت الشفهية الجديدة القصص هذه أن غري .(١٩٢٩ (شابر،
الكتابة.

الجديدة القصصاملكتوبة (2)

ظهور قبل أنه أونج فكتب الطبيعة؛ إيقاع خالل من الزراعية املجتمعات يف الزمان َد تحدَّ
محسوبًا زمانيٍّا حيًِّزا حياتهم من نقطة كل يف يشغلون بأنهم الناس يشعر لم الكتابة
العصور شهدوا َمن أغلب أن املستبَعد من أنه ويبدو الصور، من صورة بأي مجرًَّدا
يف السنة رقم إىل عادًة ينتبهون كانوا الغربية أوروبا يف النهضة عرص حتى أو الوسطى
باملايض أخرى نقطة أي من أم املسيح، ميالد من محسوبًا الرقم أكان سواء تقويمهم،
عن بعضها مستقلة حياًة (١٩٩٠) جيدينز أشار كما املجتمعات فعاشت .(١٩٨٢ (أونج،
تقريبًا عام بوجٍه الحدث» «توقيت ارتبط وقد الخاص. املحيل تقويمها واتَّبَعت بعض،
جورفيتش فريى باملكان؛ مقِرتنًا الزمان وظلَّ أخرى، طبيعية بأحداث اقرتََن أو «املكان» ب
الزراعية، املواسم تعاُقب بتتبُّع الزمن َ تغريُّ يعكس كان املزارعني تقويَم أن (١٩٧٢)
املعينة الشهر ومهامَّ الزراعية املهامَّ اللغات من الكثري يف تعِكس العام شهوُر زالت وما
البذر، شهر ويعني toukokuu هو الفنلندية اللغة يف مايو شهر املثال: سبيل عىل األخرى؛
أما التبن، جز شهر يعني heinakuu ويوليو الصيف، شهر أي kesäkuu هو ويونيو

الحصاد. شهر فيعني elokuuأغسطس شهر
الثالث القرن حتى الوقت قياس أدوات وظلَّْت الوقت، لقياس حاجة هناك تكن لم
العصور أوروبا يف للساعات املألوف الشكل وكان نادرة، رفاهية أدواِت عرش والرابع عرش
أو شمعة من تتكوَّن التي املائية الساعات أو الرملية الساعات أو املزولة هو الوسطى
يف الوقت ملعرفة كبرية رضورة دَعْت وإن .(١٩٧٢ (جورفيتش، كنيس مصباح يف زيت
.(١٩٧٢ (جورفيتش، مشعل بإضاءة يُقاس الوقت كان الشمس، مغيِب بعَد ما لحظٍة
عىل أو األقدام عىل أو البحر يف املسافرون يقضيها التي باملدة يقاس الرحالت طول وكان
املجرد. بالزمان مسافروها يقيسها نقطتني بني رحلٍة تخيُُّل بباٍل يطرأ ولم الخيل، ظهور
وأنشطتهم حياتهم عن منفِصًال أو األفراد عىل غريبًا القديمة املجتمعات يف الزمان يكن لم
ن تتضمَّ لم التي الجديدة القصص عىل نفسه املبدأ تطبيق ويمكن ،(١٩٧٢ (جورفيتش،

ُمَقاس. لزمٍن ِذكًرا
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إىل بالنسبة شأن أو أهمية ذي غري — الزراعية املواقيت باستثناء — الزمان كان
التقويمات وأحد الكنيسة تقويم وفق الزمان بني (١٩٨٠) جوف لو ويميِّز الكنائس،
وحده، للرب كرَّسته بها ا خاصٍّ تقويًما الكنيسة َوضَعِت إذ الوسطى؛ العصور يف التجارية
قرءوها التي الصفحات بعدد الوقَت الرهبان َر وقدَّ للرتبُّح. مجاًال يكون أن يُسَمح ولم
لعموم أما السماء. لرصد فرتتني بني أنشدوها التي املزامري بعدد أو املقدس، الكتاب من
بانتظام تدعوهم التي الكنائس أجراس هو الوقت عىل رئيسية بصفة دلَّ ما فكان الناس
أهميًة، أكثر الجمعي الزمان أصبح عندما ثَمَّ ومن العبادات؛ من غريها أو صباًحا للصالة
.(١٩٧٢ (جورفيتش، الزمان مرور تسجيل عىل يسيطرون يزالون ال الكنيسة رجال كان
أهميتَه تُرَوى التي القصِص تذكُُّر فَقَد إذ الكتابة؛ ظهور مع مهم تغريُّ طرأ لكن
القصص؛ بهذه رضوريٍّا التكراُر يَُعِد ولم بالكتابة، اختزانها باإلمكان صار حيث الكبرية،
التواُصل إىل الذاكرة عىل االعتماد من االنتقال يقترص ولم وجهًدا. وقتًا ادََّخر الذي األمر
إنجلرتا عىل — عرش والثالث عرش الثاني القرنني يف إنجلرتا شهدته الذي — الكتابي
زماني بُْعد إضفاء إىل هذا أدَّى .(١٩٩٤ (كالنتيش، هناك أكثر يتجىلَّ أنه مع وحدها،
وفق لألحداث متواِصل تاريخي رسد وهو التأريخ، إىل أْي لة؛ املسجَّ األحداث عىل مبكِّر
التقليدية بصورته التأريخ أن إىل كالنتيش ويشري تفسري. أو تحليل دون الزمني ترتيبها
انشغال إىل أصوله وتعود الرهبان، بتسجيلها اضطلع مرتاكمة، مذكرات بمنزلة كان

يقول: فكتب للوقت؛ الدقيق بالتنظيم البينيديكتيني

لة املسجَّ األحداث» من تاريخيٍّا مرتَّبًة «سلسلًة التقليدية بصورته التأريخ كان
وبداياتها، والشهور امليالدية األعواَم يحسب املؤرِّخ وكان األديرة، عمل إلرشاد
األحداث ذكرى يخلد كما األوقات، تلك يف واألمراء امللوك أعماَل بإيجاٍز ويصف
بمادتها ُعِني إذ األسلوب؛ من املؤرخات خَلِت ثَمَّ ومن واملعجزات. والبشائر
(كالنتيش، عام بعد عاًما اإلضافات العديدون بها وألحق تقديمها، بأسلوب ال

.(١٩٩٤

الجديرة وتلك تذكُّرها يمكن التي األحداث بني التمييز باإلمكان أنه أيًضا كالنتيش كتب
يهدف لم تسجيلها. ينبغي بالذاكرة توثيقها ا حقٍّ تستأِهل التي وحدها فاألخرية بتذكُّرها؛
نطاق عىل والوثائق األدبية األعمال إصدار تشجيع إىل اإلطالق عىل الرهبان من الَكتَبَة
لألجيال األحداث من عمًدا وموضوعة بعناية» مختارة «نسخة تسجيل إىل هدفوا بل واسع،
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مهمة تبعات بالطبع النوعني كال بني الفصل لهذا وسيكون .(١٩٩٤ (كالنتيش، القادمة
أخباًرا. تكون بأن الجديرة األحداث سوى يوثِّق ال الذي املستقبل يف الخرب مفهوم عىل

كان خطابًا؛ أو رسالًة يبعث أن آَخر مكان يف أحد مع التواُصَل أراَد إْن املرء عىل كان
يُكتَب. أن بد ال فكان الخطاب أما كلمًة، كلمًة الشفهية الرسائَل الرُُّسل يكرِّر أن يمكن
فة، املثقَّ النخبة وبني املتعلِّم غري العادي الفرد بني فصلت التي الكبرية الفجوة وبسبب
والقراءة الكتابة انحرصت هنا من .(١٩٨٠ جوف، (لو الفكرية الثقافَة الكنيسُة احتَكَرِت
وكانت الخطابات. كتابة بدورهم ألصحابها أمكن التي العليا والطبقات الكنيسة أوساط يف
األحداث من سلسلة أو معنيَّ حدث عن معلوماٍت وتحوي اليد، بخط تُكتَب الخطابات هذه

طويلة. مسافات عرب نقلها يف ورغب مهمًة، كاِتبُها عدَّها
باريس يف أنه (٢٠٠٠) دارنتون فكتب الشفهي؛ والتواُصل الخطابات بني دمج حدث
يف باريس قلب يف البلوط شجرة تحت األخبار مروُِّجو يحتشد كان عرش السابع القرن

الجارية: األحداث عن معلومات شفاهًة ويتناقلون امللكي، القرص حدائق

خطاب، من املثال سبيل (عىل خاصة مصادر من أخبارهم معرفة وزعموا
حيوية مراكز عدة ثمة كانت لكن األسماع)، إىل تناَمى قول أو كتوم، غري خادم
مقاِعد أهمها املسامع، إىل األخبار شتى تناِمي مع العامة»، «لغط لنقل أخرى
زوايا وكذلك الرسميني، غري والخطباء لوكسمربج، وحدائق تويلري، حديقة
والجادات بشائعاتها، املعروفة واملقاهي نوف، بونت وجرس أوغسطني، قرص
بها تغنَّى أو األخبار بنرشات املتجوِّلون الشعبية الصحف باعة فيها صاح التي
بالشارع فحسب تقف أن يمكنك األخبار آِخر فلمعرفة النقال؛ األرغن عازفو

.(٢٠٠٠ (دارنتون، أذنَيْك وتفتح

تُرَسل الذي واملكان منه أُرِسلت الذي املكان بني للفصل ومكان بتاريخ الخطابات بدأت
الذاكرة، عىل تعتمد ولم معلوماٍت باليد املكتوبة الخطابات لت سجَّ نفسه، الوقت ويف إليه،
الخطابات واستُخِدمت .(١٩٧٢ (جورفيتش، الورق حجُم َدها حدَّ الكتابة مساحة لكن
معلوماٍت وحمَلْت بعينهم، أفراٍد عىل استخداُمها يقترص ولم الجميع الستخدام باألساس
مشكلًة، يمثِّل ظلَّ الزمان عن التعبري أن غري وها. متلقُّ بها يعلم يكن لم إن — جديدة كانت
بالتقويم متصًال الوقت عن تعبريًا مراسالتهم يف الرهبان استخدم الخطابات؛ يف حتى
فكتب لها؛ عاٍم تحديُد يصعب فكان الدينية غري الوثائق أما امليالدي، التقويم أو البابوي
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هناك كان وإْن — الحايل العام — يُقَصد عام أي يعلم كان الكلَّ أن (١٩٩٤) كالنتيش
ذلك عىل مثاًال كالنتيش وأورد فيه. وقع باِرٍز حَدٍث إىل يُشار كان املقصود، العام يف شكٌّ

قائًال:

البابا ترسيم من والعرشون الحادي العام املسيح، ميالد من ١١٨١ العام
إلنجلرتا، الثاني هنري امللك حكم من والعرشون السابع العام الثالث، إسكندر
انتقال من عرش الثامن العام االبن، هنري امللك حكم من عرش الحادي العام
ديسيتو دي رالف كلف عندما لندن، إىل هريفورد من فوليو جيلربت األسقف
من األول العام يف التحقيق هذا بإجراء — بول سانت كاتدرائية َكَهنَة كبري —

.(١٩٩٤ (كالنتيش، منصبه تولِّيه

ونتائج، روزنامات بطباعة الهامة األحداَث فيه دًة محدِّ الخاص تقويمها الكنيسة وضعت
دائًما وَحَوْت املطبوعة، الكنائس روزنامات حيِّز من ذلك بعد التقويم نتائج خرجت ثم
أشغال بها أُدِرجت ثم والطالع، األبراج تنبُّؤات إليها وأضيفت القديسني، بأعياد سجالٍّ
ركََّزْت التي اإلعالنية النرشات عىل األحيان من كثري يف وأُطِلق .(١٩٩٨ (هونيج، الشهر

.(١٩٨٨ (ستيفنز، األخبار» «كتب بعُد وفيما «العالقات»، اسم بعينها أحداٍث عىل
ببطء؛ جرى تدوينها أن غري رسيًعا، تنتقل كانت األخبار أن (١٩٨٨) ستيفنز كتب
السفر واتََّسم بنقلها، أرسعوا ما بقدِر سافَرْت التي الرسائَل الرُُّسل نقل املايض ففي
يف الطرق وكانت أيًضا، خطري بل ومرِهق بطيء بأنه — الطرق عىل سيما وال —
وكتب اللصوص. لخطر املسافرون وتعرََّض مهجورة، أراَيض الوسطى العصور أوائل
أربع بغضون الجياد ظهور عىل قطعها أمكن مسافة أقىص أن (١٩٧٢) جورفيتش
عىل أبطأ األقدام عىل السفر كان فيما الكيلومرتات، عرشات بضع كانت ساعة وعرشين
إىل يصل ما أفينيون إىل بولونيا من الرحلُة استغرَقِت املثال، سبيل فعىل الرديئة؛ الطرق
يوًما، وعرشين اثنني شامباين إىل نيم من التجارية املعاِرض رحالت واستغرقت أسبوعني،

يوًما. عرش اثني أو يوًما عرش أحد فاستغرَقْت نابويل إىل فلورنسا من الرحلة أما
الثامن يف روما يف السابُع جريجوري البابا كتَبَه خطاٌب بَلَغ املثال، سبيل عىل
عام يناير من األول يف هارتس بجبال الواقعة جوسالر مدينَة ١٠٧٥؛ عام ديسمرب من
بأربعة بعدها أملانيا الصغرى آسيا يف بارباروسا فريدريك وفاة أنباء وبلغت ،١٠٧٦
ليبلغ أسابيع أربعة بالنمسا األَْرس يف األسد قلب ريتشارد امللك وقوع نبأ واستغَرَق أشهر،
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أسابيع سبعة إىل تصل مدًة كانرتبريي إىل روما من الرسول رحلة واستغرقت إنجلرتا،
املهمة» «األحداث ب العلم دون حياتهم عيَش الناس واَصَل ثَمَّ، من ١٩٧٢)؛ (جورفيتش،

طويل. وقت قبل وقعت التي
الهامة املدن بني التجارية املراسالت وظهرت األنباء، لنقل بعينهم ُرُسٍل عىل اعتُِمد
لنقل عليها يُعتَمد منتظمة خدمة إنشاء عىل به يُستَدلُّ ما وثمة عرش. الثالث بالقرن
(سبوفورد، التجارية شامباين ومعارض توسكانا يف التجارية املراكز بني الرسائل

مكلًِّفا: عمًال كان الرسائل لنقل دورية خدمة تشغيل أن سبوفورد كتب فقد ٢٠٠٢)؛

الرسل من العدد كافيِة ملجموعٍة األجور دفع عىل الخدمة كلفة تشتمل لم
من ضخم عدد عىل الحصول أيًضا استتبعت بل فحسب، رحلة كل يف وإعالتهم
كافة طول عىل مالئمة فرتات عىل بينها فيما للتبديل إتاحتها تعني التي الجياد

.(٢٠٠٢ (سبوفورد، الطرق

أوروبا». يف ما يشء حدوث «بدأ عرش والثالث عرش الثاني القرن ببداية أنه هول كتب
لم عجيبة رغبٌة أوروبا مدن بعض يف الناس تساور بدأت عام ثمانمائة من أكثر فمنذ
بتعبري الديني، التقويم بدأ إذ ١٩٩٤)؛ (ناووتني، الوقت معرفة يف رغبوا قبُل؛ من تُعَرف
يف — املكتوبة األخبار وبدأت املكتوبة، واألخبار التجار لتقويم املجال يفسح جوف، لو
روما يف تجلَّت مثلما النهضة، عرص أوروبا يف التجيلِّ يف — اإلخبارية الرسائل صورة

.(١٩٨٨ (ستيفنز، والصني
القرن أوائل بحلول هناك وكان نقلها، إىل احتاَجْت بدورها األخبار رسائل لكن
عرشينيات أوائل ويف الرسائل. لنقل املهمة املنتظمة الخدمات من العديُد عرش الخامس
فلورنسا من التجارية للرسائل الحاملني الرُُّسل من املفرتض كان عرش، الخامس القرن
غضون يف تقريبًا، كيلومرت ثالثمائة بُْعد عىل تقع التي روما يف الرسائل نقل وسطاء بلوغ
٥٠٠ قرابة بُْعد عىل تقع التي نابويل يف نقلها وسطاء وبلوغ أيام، ستة أو خمسة
يوًما، وعرشين اثنني إىل عرشين يف باريس يف نقلها ووسطاء يوًما، عرش أحد يف كيلومرت
تتجاوز ال مدة غضون يف تقريبًا كيلومرت ١٤٠٠ بُْعد عىل الواقعة براغ يف نقلها ووسطاء
كيلومرت ألَفْي بُْعد عىل تقع التي إشبيلية يف نقلها وسطاء وبلوغ يوًما، وعرشين خمسة

.(٢٠٠٢ (سبوفورد، يوًما وثالثني اثنني غضون يف تقريبًا
الناس كان حيث الكربى، املدن يف العامة باألماكن السيَّارون األخبار» «َحَمَلة ظهر
الرسمية. الصحَف تشبه صورٍة يف ريالتو جرس عىل املال مقابل األخبار سماَع ينتظرون
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األخبار َحَمَلة أو لألخبار راٍو ١٥٠٠٠ نحو عرش السادس القرن إبَّان باريس وضمت
األسواق من مقربة عىل أخرى بمدن عمل والبعض تويلري، يف عمل بعضهم السيَّارون،
خلف لندن يف يحتشدون األخبار مروُِّجو كان .(١٩٧٣ / ١٩٧٤ (ستانجراب، املوانئ أو
السابع القرن من األول بالنصف األخبار َكتَبَة عادًة احتَشَد فيما بول، سانت كاتدرائية

.(٢٠٠٣ (هوير، وستمنسرت من بالقرب عرش
أنه فيذكر عرش؛ السابع بالقرن الربيد خدمات عىل طرأ الذي ن التحسُّ سميث ح يوضِّ
وباريس أمسرتدام بني الرسائل تناُقل أمكن عرش السابع القرن من الثاني النصف بحلول
أكثر خدمة عرب يومني غضون يف تناُقلها وأمكن العادي، الربيد عرب أيام ستة غضون يف
أسبوعيٍّا، مرتني أبحرت بريد نقل سفن عىل لندن مع املراسالت أغلب واعتمدت كلفًة.
مديرو كان .(١٩٨٤ (سميث، كبرية بتكلفة بدورها توافرت فقد الرسيعة املراسالت أما
املكاتب تشبه أخبار تناُقل بشبكة مراِسلني بمنزلة األحيان من كثري يف الربيد مكاتب
املدن يف األخباَر الربيد مكاتب مديرو جمع تقريبًا، ١٦٠٠ عام منذ األحدث. اإلخبارية
حيث لندن؛ أو باريس أو كهامبورج مراكز إىل وأرسلوها عملهم مناطق من األوروبية
لألخبار مركًزا كوبنهاجن مدينة كانت .(١٩٧٠ (هارت، توزيعها وأُِعيد تحريرها جرى
داخل نُرشها يُجْز لم التي الحساسة الطبيعة ذات اإلخبارية املواد وكانت إسكندنافيا، يف
عام يناير يف ستوكهولم احتجاجات أخباُر نُِرشت ثَمَّ ومن خارجها؛ أحيانًا تُنَرش البالد
(هوير، سويديٍّا كان الصحفي املراِسل أن مع السويدية، ال الفرنسية بالصحف ١٧٨٣

.(٢٠٠٣
يُعَرف لم التي أو املجهولة األحداث حول القصص رسد يخصُّ فيما أنه هوير كتب
الغنائية والقصائد واملطويات النرشات ظهور الصحف ظهور عىل سبق منها، شطٍر سوى
من وغريها باليد ع تُوزَّ التي واملنشورات السياسية املطبوعات وكذلك واألغاني، املطبوعة
من وغريها الدورية املنشورات محتوى مع الصحف محتوى تداُخل وشاع املطبوعة. املواد
تقريبًا مطاِبقٍة كنَُسٍخ ظهورها بادئ يف األخبار صحف وبََدْت املطبوعة. الدعاية أشكال
والشعر واملالحظات نفسها املوجزَة املعلوماِت فَحَوِت باليد؛ املكتوبة اإلخبارية للرسائل

.(٢٠٠٣ (هوير، ذاته العشوائي النحو عىل محتوياتها وتوزَّعت بيتنَْي، من املؤلَّف
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املطبوعة األخبار (3)

(ديفيز، عرش السابع القرن يف الغنائية القصائد محلَّ والنرشاُت األخبار ُكتُب حلَّْت
متنافيتني. فئتني تكونا أن يمكن واألخبار الحقائق أن إىل (١٩٨٣) ديفيز ويشري ،(١٩٨٣
أو الحقيقية األحداث تصف التي الكتابات إىل لإلشارة ِبُحرية أخبار كلمة استُخِدمت وقد
تعود التي أو مؤخًرا تستجد التي والشئون للعادة، الخارقة أو العادية واألحداث الخيالية،

مَضْت. عقود عدة إىل
وأوائل عرش السابع القرن يف اإلنجليزية الروايات مؤلِّفي أن (١٩٨٠) ديفيز فكتب
خياليٍّا رسًدا يقدِّمون «ال أنهم بها يؤكِّدون بمقدمة أعماَلهم دوًما بدءوا عرش الثامن القرن
كلمة استُخِدمت الغنائية، القصائد يف وحتى األحداث.» من حقيقية لسلسلة واقعيٍّا رسًدا بل
تزعم الغنائية القصائد وكانت بالتبادل، (جديد) newو (خرب) newesو (قصة)، novel
لوصف newes كلمة استُخِدمت كما .(١٩٨٣ (ديفيز، السبب لهذا وبيعت حداثتها دوًما
وتكشف املهمة. واألحداث األجنبية األخبار تُوِرد كانت التي نثري، بأسلوب املكتوبة الكتب
أنتويرب» من و«أخبار ،(١٥٥٧) باألخبار» زاخرة «حقيبة مثل األعمال بعض عناوين
من وتنوُّعها واقعيتها، درجة يف تفاوت عن (١٦٠٦)؛ الجحيم» من و«أخبار ،(١٥٨٠)
ديفيز ويخلص .(١٩٨٠ (ديفيز، دينية-ساخرة رشوح إىل غنائية قصيدة إىل هزيل كتاب
لم عرش والسابع عرش السادس بالقرنني اإلخبارية والتقارير الروايات أن إىل (١٩٨٠)
لم بطرق ُصنِّفت الروائية األعمال أن فبََدا رصف؛ واقعية أو رصف خيالية أنها عىل تُصنَّف
والرواية روايًة، الخرب يكون أن أمكن أخرى، بعبارة والخيال. الواقع بني الفصل عىل تقم

خربًا.
األخبار نرش تقنياُت ْت اختَرصَ الصحافة، فجر مع أنه إىل (١٩٨٣) ديفيز يشري
أصغر الفجوة هذه تصري أن أتاح مما والحدث؛ القارئ بني الزمنية املسافَة الفوري
عىل الكربى باملدن — عرش السابع القرن تسعينيات «بحلول هاريس: ويقول نسبيٍّا؛
الحارضة، باللحظة الوعي يشكلها التي باألهمية الهوس شديدَة الثقافُة أضَحِت — األقل
ثَمَّ من اللحظات؛ لهذه الفوري الكتابي التسجيل إىل حاجة هناك صارت أنه لدرجة
فواصل وبدأت .(١٩٩٠ (هاريس، حديث» هو بما باالنشغال باألخبار، االنشغال اْلتَقى
زمن اختُِرص القرن، ذلك ونهاية عرش الثامن القرن ستينيات فبني التداعي؛ يف املسافة
اثنتني إىل يوًما عرش واثني أيام عرشة بني ما ترتاوح فرتٍة من وجالسكو لندن بني الرحلة
القرن من الثاني النصف يف الربيَد تنقل التي الجياد عربات نظاُم وكان ساعة. وستني
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وثالثني ستٍّا سرتاسبورج إىل باريس من الربيد نقُل فاستغرق رسعًة، أكثر عرش الثامن
الصحف توزيَع الطباعة آالت اخرتاُع جعل وقد .(١٩٧٥ (هوبسباوم، ١٨٣٣ عام ساعة
أكانت سواء النقل، وسائل عىل األحيان من كثري يف اعتمد وصولها أن غري انتظاًما، أكثر
جديدة آنذاك األخبار تكن ولم الجياد. ظهور أم السفن أم األقدام عىل السري هي الوسيلة
الحال واقع يف األخباُر ظلَِّت أْي ومرتَقبًة؛ منتظمًة أضَحْت لكنها للكلمة، الحديث باملفهوم
من تَِرُد كانت إْن سيما وال مَضْت، شهور حتى أو أسابيع أو أليام أحداثها تعود قديمة؛
ِقَدمها، كان أيٍّا قبُل، من معروفًة تكن لم أنها بمعنى جديدًة كانت أنها غري بعيد، مكان
باألخبار. خاص شكٍل يف وُطِبعت كأخبار ُصنِّفت ألنها جديدة؛ نفسه الوقت يف كانت كما
سالسكاب إت أوتيفنه تينينجار صحيفة هي — بالسويدية ناطقة صحيفة نرشت
من ُمرَسًال خطابًا — ١٧٧٣ عام مارس يف بفنلندا أوبو مدينة من الصادرة أوبو، آي
األخبار أشكال أوائل من تلك املسافرين خطابات وكانت العام، ذاك من فرباير يف لندن
وكانت أخرى. صحف من «املستعارة» األجنبية لألخبار الصحف نْرشُ تزايََد ثم األجنبية،
— اثنني أو أسبوع بعد يكن لم إن — اثنني أو يوم بعد فنلندا تصل السويدية الصحف
سالسكاب إت أوتيفنه تينينجار صحيفة يف األجنبية األخبار ُعْمر وتراَوَح صدورها، من
كيب من (القادمة أشهر وأربعة بطرسربج) سانت من (القادمة أيام ستة بني أوبو آي

.(١٩٨٧ (رانتانن، تاون)
ترافلجار معركة محصلة فأنباء األخرى؛ األوروبية الدول يف كثريًا الوضع يختلف لم
نيلسون األدمريال ولقي الفرنيسواإلسباني، األسطولني الربيطاني األسطوُل فيها هَزَم التي
تبلغ ولم نوفمرب. من ٦ يف إال لندن تبلغ لم ١٨٠٥؛ عام أكتوبر من ١٢ يف مرصعه فيها
ميضسبعة بعد إال ديسمرب، من ٢ يف أوسرتليتز معركة يف نابليون هزيمة أنباءُ الصحَف
مايو من ٥ يف هيلينا سانت جزيرة عىل وفاته َ نبأ التايمز صحيفة تنرش ولم يوًما، عرش

.(١٩٧٧ (هونه، العام ذلك من يوليو من ٤ يف شهرين مرور بعد إال ،١٨٢١ عام
بأنه ذلك فوق اتََّسم بل فحسب، أرسع بحًرا الرسائل نقل يكن لم األحيان، بعض يف
جولته يف جوته، أن إىل (١٩٧٥) هوبسباوم فيشري الربي؛ النقل من تكلفًة وأرخص أسهل
واستغَرَق صقلية، إىل نابويل من لإلبحار أيام أربعة استغَرَق ،١٧٨٦–١٧٨٨ يف بإيطاليا
إمكانية تعني ميناء إىل الوصول إمكانية كانت عودًة. نفسها املسافَة ليقطع أيام ثالثة
يف بريكالند قرى إىل منها باليموث إىل أقرب الواقع يف لندن كانت إذ العالم؛ إىل الوصول
ويف يسريًا. الدوام عىل يكن لم بحًرا النقل أن غري .(١٩٧٥ (هوبسباوم، نورفولك مقاطعة
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الوسائطاألحداثا#واقع والبيئات

القيل والقال، 
الشائعات، النميمة

األخبار الشفهية،
النكات، الفضائح،

األغاني 

األخبار ا#كتوبة،
القصائد، الرسائل، الهجاء

اإلعالنات، ا#لصقات،
ا#طبوعات،  ا#نشورات،

الدوريات (األخبار ا#طبوعة)

أحداث أخرى

الكتب
(كتب السK، كتب التاريخ ا#عارص)

ا#نازل، ا#كتبات،
مجموعات القراءة

محال الطباعة،
متاجر الكتب

الصالونات،
الدوائر الخاصة

األماكن العامة، ا#قاهي،
الحانات، الحدائق العامة

الشوارع، األسواق،
البالط ا#لكي

.(١٩٩٥ (دارنتون، التواصل دورات إلحدى تخطيطي نموذج :1-1 شكل
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ي لتلقِّ املستغَرق الزمن حيث من بعيدًة تُعتَرب مكانيٍّا القريبة البقاع كانت األحيان بعض
باللغة الناطقة سوميتار ١٨٤٧صحيفُة عام نرشته أجنبي خرب أول يف هذا ويتجىلَّ األخبار،
اإلمرباطورية روسيا يف الكربى فنلندا دوقية يف بعدها نرشه تمَّ ثم هلسنكي، يف الفنلندية
.(١٩٨٧ (رانتانن، البلطيق بحر إال عنها يفصلها وال للسويد، أيًضا مجاِورًة كانت التي

الخرب: يف جاء

أخطاء إصالح يف باإلمرباطور، أيًضا املعروف السلطان، تماًما انهَمَك تركيا، يف
الكولريا أزهَقِت الرشق، جهة فارسوغريها ويف التنوير. حركة ومؤاَزرة حكومته
الفوىضبني إشاعة يف اإلنجليز أخذ فقد الهند، شمال يف أما رحمة. بال األرواَح
منع ا ممَّ البحر؛ ماء د لتجمُّ السويد من أنباءٌ تَِرْد لم فيما املختلفة. آسيا قبائل

الربيد. وصول

املتقطعة؛ طبيعته هو املائي النقَل شاَب الذي األسايس العيب أن (١٩٧٥) هوبسباوم كتب
أسبوعيٍّا، مرتني إال وهولندا هامبورج إىل لندن بريد شحنات تُرَسل لم ١٨٢٠ عام يف فحتى
واحدة مرة إال الشمالية أمريكا إىل تُرَسل ولم أسبوعيٍّا، مرة إال والربتغال للسويد تُرَسل ولم
بالربيد. وتُرَسل اليد بخط مكتوبًة املعلومات أغلب وكانت ،(١٩٧٥ (هوبسباوم، شهريٍّا
بكل الشفهي التواصل فامتَزَج املختلفة؛ التواُصل صور من مزيج أيًضا هناك كان
التواصل صور امتزاَج دارنتون ويوضح واملطبوعة. املكتوبة سواء الجديدة، التواصل صور

الفرنسية. الثورة قبل فيما باريس يف املختلفة
الوقت يف املختلفة التواصل صور نشأت كيف (1-1 (الشكل دارنتون نموذج ح يوضِّ
أجزاء يف تشابََكْت التي التواصل دوائر من العديُد هناك كان بعًضا. بعضها وأتم نفسه
فئات تشكيل بعضيف عن بعضها بانفصال وبدأت أخرى، أجزاء يف افرتقت ولكنها منها،

القصص. من ومميزة جديدة

اإللكرتونية األخبار (4)

منذ البحرية والَكبْالت التلغراف ظهور مع جذريٍّا ًا تغريُّ تتغريَّ واملكان الزمان قيود بدأت
الكهرباء، برسعة بنفسها تسافر اإللكرتونية األخبار وبدأت عرش، التاسع القرن منتصف
خطوط عىل وإنما العاتية، البحار وعرب املتعرجة الطرق عىل الرُُّسل مع تسافر تَُعْد ولم
خطوط تنقطع أن املمكن من كان أنه شك وال تقريبًا. الحال يف عربها تنتقل مباِرشة
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تبلغ تكن لم التي الرسائل بثَّ يعيق أن شأنه من كان مما البحرية؛ والَكبْالت التلغراف
التلغراف أن إىل سميث ويشري املقاييس. بكل جذرية نَْقلة كانت أنها غري األرض، ربوع كلَّ

يقول: فكتب اليوم؛ أحداَث الصحف تغطِّي أن إمكانية أتاح

آَخر، مكان يف املقبولة واملعرفية املفاهيمية والتصنيفات الحدود تلك تتفق ال
يف جديدة، زمنية بصيغة اليومية الصحافة ستعمل فصاعًدا اآلن من بدءًا لكن

.(١٩٧٨ (سميث، «اآلني» الحارض إطار

ونسخها نفسه، الوقت يف أماكن لعدة نفسها الرسالة إرساَل أيًضا التلغرافات أتاَحِت
مع واسع نطاق عىل العاملية األخبار صناعة بدأت وهكذا املرات؛ من له حَرص ال لعدٍد
جعل هذا أن هي املفارقة لكن (التلغراف). األنباء وكاالت أوىل وتأسيس التلغراف ظهور
ومنتجيها األخبار جاِمعي بني أوضح فصٌل برز إذ تعقيًدا؛ أكثر اإللكرتونية األخبار نْقَل
التي (املعلومات) الخام املواد يجمع منجم بعامل أشبَه األخبار جامع فكان ومستهلكيها؛

األخبار. تصنيع بدايَة الواقع يف هذه وكانت للعمالء، تباع ثم األخبار منها تُصنَع
ومن الحديدية؛ السكك خطوط طول عىل الدول أغلب يف التلغراف خطوط مدُّ تمَّ
باتت منهما كالٍّ أن مع البث، رسعة بزيادة وثيًقا ارتباًطا النقل رسعة زيادة ارتبطت ثَمَّ
التوحيد زيادة إىل التلغراف، وبالتايل الحديدية، السكك ظهور فأدَّى األخرى؛ عن منفصلة
باأليام بعمرها تَُقاس حداثتها تَُعْد لم التي األخبار قيمة من زاد مما للوقت؛ القيايس

والدقائق. بالساعات تَُقاس صارت بل — التلغراف ظهور قبل ما عرص يف كما —
وفق أنشطتها كافَة إقليم) (أو منطقة كلُّ أداَرْت الحديدية، السكك ظهور قبل
جداول ظهوَر د املوحَّ الوقت ذيوع وأتاح الشمسية، القراءات بحسب الخاص، ميقاتها
الحديدية للسكك مختلًفا توقيتًا ستون يوجد فكان ذلك، قبل أما الحديدية؛ للسكك زمنية
،١٨٨٧ عام عامليٍّا جرينتش توقيت تبنِّي تمَّ ثم ،(١٩٨٣ (كرين، وحدها املتحدة بالواليات
ناحيتني: من األخبار يف الزمان قيمة إدراك يف األوىل بالدرجة العاملي التوقيت هذا وأسهم
املواقيت يف مضافة قيمًة األخبار إكساب (٢) لألخبار. محدَّد زمني جدول وضع (١)

املختلفة. الزمنية
بالساعة بل فحسب باليوم ال وزمانها األخبار مكان تحديُد الوقت هذا بحلول أمكن
إرسال وأمكنه بالدقيقة، كلمات عرش إرسال ١٨٦٠ عام بحلول للتلغراف وأمكن أيًضا،
،١٩٠٠ عام وبحلول .١٩٢٠ عام بحلول كلمة و٤٠٠ ،١٩٠٠ عام بحلول كلمة ١٥٠
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دقائق ثالث غضون يف نيويورك بورصة تبلغ أن لندن يف األسهم وبيع رشاء لطلبات أمكن
أصبحت إذ األخبار؛ ألحدث الوصول عىل املنافسة واحتدمت .(٢٠٠٣ وماكنيل، (ماكنيل
مسألة العميل إىل أرسع بشكل توصليها من ويتمكَّن أوًال األخبار إىل يصل َمن مسألة
عىل قدرتها حيث من ببعٍض بعضها األنباء وكاالت قورنت كما فثواٍن. دقائق، ثم ساعات،
األخباُر َق تتدفَّ أن يجب فكان انقطاع؛ بال األخبار من دائم سيل وتقديم األخبار آِخر نقل
يف أم العمل أيام يف أكان وسواء مساءً، أم صباًحا أكان سواء انقطاع، وبال دائمة بصفة

محاًال. أمًرا األخبار» «انقطاُع وصار العطالت،
أنه ًدا مجدَّ عليه يُطَلق أن يمكن نفسه الخرب أن زمنية مناطق إىل التقسيم معنى
املسافات، عىل اإللكرتونية األخبار تغلَّبت وعندما مختلفة. زمنية مناطق يف األنباء أحدث
بيعها تكرار أمكن إذ مضافة؛ قيمًة األخباُر اكتسبَِت العالم، أرجاء لكلِّ آنيٍّا نقلها وأمكن
يف بالفعل قديًما بات الذي الخرب املثال سبيل عىل فيُبَاع مختلفة، زمنية بمناطق مرات عدة
الجديدة األخبار عىل ينطبق كان هذا أن شك وال نيويورك، يف جديًدا يزال ال أنه عىل لندن
خلق طريق عن جديًدا الخرب لجعل أكرب بشكل الزمنية املناطق استخدام وأمكن كافًة.

العالم. حول املواقع شتى يف األفراد بني يربط عاملي بمعيار يقاس زمان مفهوم
بالتلغراف؛ الرسائل بنقل بحًرا النقُل اقرتََن التلغراف، ظهور من األوىل األيام يف
نقُل واستغَرَق ،١٨٦٥ عام أبريل من ١٤ يف لينكولن الرئيس اغتيل املثال، سبيل عىل
من بالقرب جرينكاسل يف التلغرافات محطة إىل سكوشا نوفا الباخرة عىل اغتياله نبأ
والنصف عرشة الحادية الساعة حوايل ويف يوًما، عرش اثني أيرلندا؛ شمال يف لندنديري
التاسعة يف أبريل من ١٥ ب مؤرَّخة — رويرتز من رسالٌة ورَدْت أبريل، من ٢٦ يف صباًحا
«أصيب أبريل: من ٢٧ يف نرشته التي لندن صحف مكاتب وبلغت — نيويورك صباًحا،
اغتياٍل محاولة ووقعت الصباح، هذا وتُويف أمس، ليلة نارية بطلقات لينكولن الرئيس
مفهوم برباعة تشكََّل .(١٩٩٩ (ريد، منها» ينجو أن ع يُتوقَّ وال سيوارد، للسيد أيًضا
بما يوًما عرش ثالثة قبل الرئيس لوفاة أهمية فال املؤرخة؛ القصة هذه يف الخرب حداثة
يف جديًدا اللحظة تلك إىل الخرب وكان الصباح»، و«هذا أمس» «ليلة عن تحدََّث الخرب أن
الخرب ومكاِن بزماِن القارئ بإعالم لكن طويل، وقت قبل وقع الفعيل الحدث أن مع لندن،

األنباء. آِخر من الجديدة القصُة أصبَحِت
بالسفن نقلها محل حلَّ الذي واسع، نطاق عىل بالتلغراف األخبار نقل تزايد أدَّى
أغسطس من ١ يف املثال، سبيل عىل توصيلها. رسعة يف تلقائي ٍ تغريُّ إىل البخارية؛
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وهو وقوعه، يوم نفس يف تنقله جادٍّ نبأ أوَل لندن إىل التلغراف رسائُل نقَلْت ،١٨٦٦ عام
استغرقها التي يوًما عرش االثنا وأضحت األمريكية، املتحدة الواليات داخلية وزير استقالة
إطالق عن نبأ أول وظهر مقبولة، غري ١٨٦٥ عام لندن إىل لينكولن اغتيال نبأ وصول
من ساعة ٢٤ غضون يف لندن صحف يف ١٨٨١ عام جارفيلد الرئيس عىل الرصاص
وفاة حال منها نطاًقا أوسع بريطانيا يف جارفيلد وفاة عىل الفجيعة كانت ثَمَّ ومن وقوعه؛

.(١٩٩٩ (ريد، لينكولن
يَُعدُّ أوًال: نواٍح؛ عدة من األخبار عىل الوقت بمرور عليها والتغلُّب املسافات تؤثِّر
بوقت وقوعه بعد عنه وأُبلِغ مؤخًرا وقع ألنه جديًدا؛ األخبار حوله تدور الذي الحدث
لم الجمهور ألن قديًما؛ الحدث كان إن حتى جديًدا نفسه الخرب يغدو قد ثانيًا: قصري.
بالفعل، عنه أُبلِغ قد كان إْن قديًما جديٌد حدٌث يغدو قد عليه وبناء قبُل؛ من به يعلم يكن
الثالث امللمح أما بعُد. الجمهور بلغت قد تكن لم إن جديدًة القديمة األخبار تغدو وقد
يشري مما الجديد»،2 «انعدام أو األخبار» «انقطاع استحالة يف فيكمن األخبار زمانية من
الزمان تشكيل يف األخبار أهمية عىل مؤكًدا املجتمع يف النطاق الواسع األخبار تأثري إىل

االجتماعي.
نريون فكتََب عاملي؛ بقبول حينها يف صناعيٍّا املنتجة لألخبار الجديد الشكُل يحَظ لم
صحيفة البارزة؛ الصحف إحدى محرِّر — جرييل هوراس أن (٢٠٠١) وبارنهريست
جمع عملية عىل سيتفوَّق التلغراف بأن ١٨٤٥ يف تنبَّأ َمن كان — تريبيون نيويورك
من بدًال طاقاتها بتكريس للصحف ليسمح الصحف خارج بتعهيدها سيقوم إذ األخبار؛
قصري وقت غضون يف أنه رأى جرييل أن غري األخبار، بتحليل الخاص املتأنِّي للعمل ذلك
التقدُّم وحركات التلغراف رسائل بفعل الصحف، تحوَّلت إذ العكس؛ عىل اآلراءُ أجمَعِت
عام ويف الغريبة. األحداث من عابر مزيٍج إىل املحيل، الصحفية املراسلة عمل شهدها التي
واملراسلني التلغراف عاِمِيل أن إىل جرييل، معارصي أحد وارنر، داديل تشارلز ذهب ،١٨٨١
إنتاج إىل وهدفوا بالقطعة، أجوَرهم يتقاَضون كانوا ألنهم — الكمِّ إىل مالوا الصحفيني
«تمتلئ داديل: فكتب املشاعر؛ يثري أن شأنه من ما وإىل — األخبار من ممكن قدر أكرب
قبُل من بهم نسمع تختصبأشخاصلم وجرائم ووفيات حوادث بأخبار يوم كلَّ صحفنا
وخلص ألحد.» مادية قيمة أدنى تحمل ال الصحف هذه وقراءة ًدا، مجدَّ بهم نسمع ولن
كعادتها تركيزها بسبب — «املصنوعة» الصحف أن إىل ذلك من وبارنهريست نريون
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ع يشجِّ ولم األخبار، بتفسري تضطلع لم — روتينيًة األكثر بالصورة األخبار إنتاج عىل
.(٢٠٠١ وبارنهريست، (نريون ذلك عىل بعدهم من املراسلني املحرِّرون

جديدة األخبار أصبحت عندما (5)

الخرب يُصنع وعندما واملعلومات، واملصادر األحداث هي األخباَر تشكِّل التي العنارص
كخرب، اجتماعيٍّا تُعَرف لقصة الرسدي القالب يف ومكانية زمانية طبيعًة يكتسب كسلعة
عرب أخرى نقطة يف عنه كبريًا اختالًفا ما زمنية نقطة يف لألخبار الرسدي الشكل ويختلف

األماكن. وعرب التاريخ
تبادلها. ويتم رسدي قالب يف تُوَضع عندما إال إخبارية قصًة املعلومة تغدو ال
تبيَّنَت إذا إال خربًا تصبح ال لكنها أخرى، ألغراض بها واالحتفاظ املعلومة اختزان يمكن
وتبقى والذاكرة، األذهان تختزنها الشفهي التواصل يف املعلومات كانت وقد حداثتها.
من بها يعرف لم شخص مع تبادلها يتم وعندما تبادلها، يجري أن إىل معلومة محض
عن املعلومات يختزن أن شخص ألي ويمكن جديدة. قصًة تغدو بحداثتها، ويقر قبُل
الجديدة للقصص املنظَّم التبادل لكن املعنوية، إىل املادية األشياء من األشياء، من العديد
مصدًرا يصبح أن أيًضا كان أليٍّ ويمكن قصصجديدة. إىل املعلومات َل حوَّ يومية كتجربة
القصص ويتبادلون بعض إىل بعضهم األفراد يتحدَّث الشفهي التواصل فعرب للمعلومة،
عىل الجديدة القصص تبادل يف األحيان من كثري يف االهتمام ينَصبُّ بحرية. الجديدة
عىل التعليقات عىل التعليقات عىل أو الحدث عىل التعليقات عىل أيًضا ينَصبُّ لكنه الحدث،

الحدث.
األغاني، أو الغنائية القصائد يف كانت كما «قديمة» الجديدة القصص كانت عندما
قبُل، من يُعَرف لم أمر من جديدة، معلومات من تشكَّلت ألنها «جديدة»؛ ذلك مع ظلَّْت
يجعلها نحٍو عىل القصصالجديدة توصيل كيفية بدراية يتمتع أن الخرب مصدر عىل وكان
القصة بني تمييز أيُّ البداية يف هناك يكن لم املطبوعة، الصحافة فجر ومع جديدة. تبدو
الكتب بني ُفِصل عندما تدريجيٍّا الظهور يف بدأ التمييز هذا أن غري و«الرواية»، اإلخبارية
أكثر الروايات أصبحت فيما «واقعيًة»، أكثر األخباُر أصبَحِت نفسه الوقت ويف والوثائق،
أن غري «جديدة»، أخباًرا الصحف تنرشها التي األخبار بالرضورة تكن ولم «خياليًة».
هذا ومع «أحدث». أخباًرا جعلها توافرها وزيادة صدورها، وانتظام ظهورها توقيت
زمنية أو مكانية مسافة هناك كانت إذ «قديًما»؛ األحيان بعض يف الحدث يظلَّ أن يمكن
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معلومة منها جعَال قصيص قالب يف وعرضها نرشها أن إال املعلومة، وبني الحدث بني
خربًا. أي «جديدة»؛

نطاق عىل بل محيل، نطاق عىل ال الزمن مفهوَم كبرية بصورة التلغراف ظهور غريَّ
مثل ذلك، يف «االتصاالت» تكنولوجيا لعبته الذي بالدور الباحثني أغلب ويقر عاملي،
األخبار أصبحت فقد «الوسيط»؛ لعبه الذي للدور أقل اهتماًما يولون أنهم إال التلغراف،
تختزن كانت كما تختزنها األذهاُن تَُعِد ولم األجل قصرية زائلة سلعة نفسه الوقت يف
فقدت ألنها أكثر األخبار تكرار يتعنيَّ ثَمَّ ومن سهًال؛ نسيانها صار بل الجديدة، القصص
بات إذ واختزانها؛ طباعتها إىل الحاجُة دَعِت األخبار ورود تزايد ومع الوقت. مع قيمتها
أخباًرا الجديدة القصص من الصحف جعلت كما الذاكرة. تختزنها أن املستحيل من

الزمانية. لطبيعته كأخبار ُصنِّف الكتابة من جديد للون بالتأسيس
الخرب انتقال «خفة» بني الجمع محصلة اإللكرتونية؛ األخبار أي — الجديد الوليد
طبيعًة األخبار إكساب إىل أدَّى — املعلومات حيث من الخرب مادة و«كثافة» بالتلغراف
األخبار اكتسبَِت — عاجًال ثَمَّ ومن — جديًدا الخرب يكون أن َ تعنيَّ أنه فبما وزمانية. عاجلة
أنها غري شهرية، رائجة سلعة أصبحت إذ يْن؛ حدَّ ذا سالًحا كان الذي األمر زمانية، طبيعة
كمثل مثلها ا، جدٍّ قصري بأجل اإللكرتونية األخباُر فتمتََّعِت الزوال؛ سهلة أيًضا أضَحْت
مجنحة بالغة كحرشة منه تربز ثم كريقة، املاء تحت شهور لعدة تحيا التي مايو، ذبابة
باتَْت إنتاجها عملية أن يعني النطاق الواسع األخبار إنتاج كان قصرية. حياة لتعيش

عمًرا. أقرص النهائي املنتج وأن أقرص، غَدْت انتقالها عملية أن مع كانت، مما أطول
الحدَث مًعا تشكِّل فهي جديًدا؛ الخرب يجعل ملا محددات واملكان والزمان املصدر بات
محدَّدة أوقات ففي الزمان؛ تحديد يف باملثل األخبار بدأت وقد األخبار. حوله تدور الذي
إىل الحًقا باالستماع أم صباًحا الصحف بقراءة سواء األخبار، ي تلقِّ الجمهور ع يتوقَّ كان
لهم ينتقيها التي األخبار انتظار األفراد عىل َ وتعنيَّ التلفاز، بمشاهدة أم باملذياع األخبار

حان. قد األخبار وقت بأن جمهورها تذكِّر األخبار كانت وسيط.
ها تغريُّ فنرى األخبار، «ابتكار» منذ جذريٍّا ًا تغريُّ للخرب الزمانية الخصائص َِت تغريَّ
التقنيات أشكال كل ت غريَّ وقد اإللكرتونية. األخبار إىل الشفهية األخبار من تدريجيٍّا،
يكن ولم القديمة. مالمحها من بعًضا وظَّفت نفسه الوقت يف لكنها األخبار، شكَل الجديدة
الخرب مع القديم الخرب شكل استمر فقد القديم؛ الخرب لشكل ا تامٍّ نبذًا قطُّ التغريُّ هذا
عىل تأثريه يتضح متزايًدا زمانيٍّا بُْعًدا األخبار إكساب يف مًعا وأسَهَما األحدث، صورته يف
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يف بإسهاب سنذكر كما — األخبار عن مفهومنا أن غري املعارصة. املجتمعات يف األخبار
األخبار عن عرش التاسع القرن إىل الراجع مفهومنا عىل باألساس يقوم — السابع الفصل

اإللكرتونية.

هوامش

(1) http://dictionary.oed.com/, last visited October 27, 2008.
(2) http://dictionary.oed.com/, last visited October 27, 2008.
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الكوزموبوليتانية

نظن مما أقدم ظاهرة

الجغرافيا ورائيات ما عىل األمثلة قائمة يف الحديث العالَم يمثِّل ما إذن،
العالم نظام تاريخ جغرافيا وراء ما ليس — القومية الدول خريطة —
الجغرافيا وراء مما أكثر هو ما الحديث العالم يحوي إذ بأرسه؛ الحديث

.(٢٠٠٤ (تايلور،

والوسائط املدن بني تربط قوية عالقة بوجود أقرُّوا قد األكاديميني من الكثري أن مع
اإلعالم وسائل فدراسات ،(١٩٦٧ وآخرون، بارك ،١٩٢٢ بارك، املثال، سبيل عىل (منهم
ألي الوحيدة الطبيعية البدء نقطَة القومية الدولَة األحيان من كثري يف تعتِرب واالتصاالت
الدراسة؛ صاحُب يتبنَّاه الذي التاريخي التقسيم إىل منه جزء يف هذا ويرجع تحليل،
(١٩٧٨ وشودسون، ١٩٩٨؛ تشاالبي، املثال سبيل عىل بينهم (من الكتَّاب من فالكثري
الواليات يف عرش التاسع القرن من الثاني النصف يف ابتُِكرت الحديثة الصحافة أن يرون
القومية، للحركة صعوًدا شهدت الفرتة هذه أن األمر هذا ويصادف األمريكية، املتحدة
بأن نُسلِّم نا ِرصْ وكنتيجٍة قوميٍّا. طابًعا بسهولة يكتسبان ودراستها األخبار أن عجب وال
إىل تنتسب املثال) سبيل عىل األنباء (كوكاالت تنتجها التي اإلخبارية واملؤسسات األخبار

.(١٩٨٥ وآخرون، رسيبريني-محمدي يرى (كما ما جنسيٍة
أو «عاملية» كأخبار إما يصنِّفها إطار يف لعقود األخبار حول الدراسات أغلب أُجِريت
الفصل عىل يقوم منهج — بيك بتعبري — وهذا تحليل، بال تُِرَكا النوعني وكال «محلية»،



األخبار

األخرى، املكانية مستوياتهما ويتجاهل ،(٢٠٠٥ (رانتانن، بينهما الجمع ال النوعني بني
هذا يف وأدفع املعقدة. وتفاصيلهما اآلَخر عىل املتبادل أحدهما اعتماد تبسيط يف ويغايل
كانت كيف اكتشاف بني حال قد ومحلية عاملية كأخبار األخبار بني التمييز بأن الفصل

القومية. الدول ال الثقافات املتعددة املدن نتاج بدايتها يف األخبار
االجتماع وعلم كالجغرافيا األكاديمية املجاالت من الكثري يف الباحثون بالفعل سلَّط
املثال: سبيل عىل بينهم (ومن العاملية العالقات شبكات يف املدن دور عىل اهتماَمهم
.(٢٠٠٤ وتايلور، ١٩٩١ / ٢٠٠١؛ وساسن، ١٩٨٩؛ وكاستيلز، ١٩٧٩ / ١٩٨٤؛ بروديل،
موضوَع تَُعدُّ املدن أن مع اإلعالمية، بالدراسات يتصل فيما الحال يكن لم هذا أن غري
هذا يف األبحاث تكشف فال واالتصاالت؛ اإلعالم وسائل حقل يف للباحثني شائًقا دراسة
أيًضا تربز بل فحسب، وبقائها املدن بناء يف واالتصاالت اإلعالم وسائل أهميَة الحقل
العوملة، يف تسهم شبكات وهي املدن، بني العالقات شبكات يف لعبته الذي الحاسم الدوَر

التواصل. جسور زيادة بأنها األحيان من كثرٍي يف تُعرف التي
الراسخة، البحثية املناهج وأنماط ألساليب تحديًا العوملة عن النظريات تشكِّل
دراستها يف البدء كنقطة القومية الدولة تتبنَّى التي واألنماط األساليب تلك وباألخص
كاستيلز نظرية وتطرح .(١٩٩٠ وأبادوراي، ١٩٩٢؛ وروبرتسون، ١٩٩٠؛ (جيدينز،
املعارصة االجتماعية العالقات حول مختلًفا منظوًرا العالقات شبكات عن (١٩٩٦)
والسياسية االجتماعية الِبنى أن فيفرتض والعوملة)؛ يتفق منظور أنه (غري البارزة
نقطة تكمن وهنا — الشبكات وهذه العالقات، شبكات لتشكيل مجاًال أفسَحْت الهرمية
الدول شكل عن شكلها يف تختلف — العوملة نظريات مع نظريته يف األبرز االلتقاء
العلمية التجريبية األنماط عىل طرأ تغيرٍي عىل الجديدة املفاهيم هذه وتدل القومية.
األخبار ق تدفُّ حركات دراسة يف بعُد لها صًدى تجد لم النقلة هذه أن غري االجتماعية،

العاملية.
تقنيات عىل واالتصاالت اإلعالم لوسائل الدارسني اهتمام ينَصبُّ ال ذلك، عىل عالوة
منتج ألنها شديدة أهمية ذات فاألخبار أيًضا؛ األخبار محتويات عىل بل فحسب، البثِّ
األخباَر أكسبَِت واالتصاالت اإلعالم وسائل حول الدراسات أن غري مبكر. معلوماتي
املدَن وتجاهَلِت قومي، إطار يف تقريبًا دراستها بحرص وذلك تماًما، قوميٍّا» «طابًعا
ستيفنز كتب كما — والتجارة للسلطة مراكَز كانت التي فاملدن لدراستها. البدء كنقطة
بدايتها يف األخبار كانت لذلك، ونتيجًة لألخبار؛ مراكز بدورها كانت — (١٩٨٨ (عام

قومية. أخباًرا وليست الطابع، كوزموبوليتانية
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مانعة، مشرتكة حدود وفق األقاليم عىل القومي الطابع إضفاء بأن ساسن تذكِّرنا
استغَرَق اآلن؛ املستقلة الدوُل بهما تتمتَّع اللذين الحكم ونظام سلطة تمرُكز إىل والوصول

فكتبت: ونقضها، املعاهدات وإبرام والحروب الرصاعات من قرونًا

العصور حكم نظام من االنتقال فرتة إبَّان الحاكمة األنظمة من العديد تعايش
واملدن الغربية، أوروبا يف املركزية املمالك فقامت الحديثة؛ الدولة إىل الوسطى
القومية الدول ظهور مع وحتى أملانيا. يف الروابط واملدن إيطاليا، يف الدول
حقيقية، بدائَل أخرى صور تغدو أن أمكن خاصة، وسيادة بحدود تتمتَّع التي
وقد أوروبا؛ شمال يف الهانزية والرابطة اإليطالية، الدول املدن ذلك ومثال
(ساسن، كبرية معارضًة بها واملطالبة املركزية الواليات تشكيُل ُعوِرض

.(١٩٩٦

اإلقليمي، بالتحول تتصل االتصاالت عالم شهدها التي الثورة أن إىل (٢٠٠٤) فيلدز يشري
يشهدها التي الثورات أن عىل بُرِهن فقد نوعها؛ من جديدة فكرة ليست أنها غري
(إينيس، اإلمرباطوريات نطاق عىل ومكانية إقليمية تحوُّالت إىل ْت أدَّ قد االتصاالت عالم
ويؤكد املدن. نطاق عىل ليس لكن ،(١٩٧٩ / ٢٠٠٥ (أينشتاين، األمم أو (١٩٥٠ / ١٩٧٢
من التحوُّل أي — واستخدامها االتصاالت تقنيات طرح أن عىل وأينشتاين إينيس
قد — اإللكرتوني التواصل إىل ومنها الطباعة، إىل ومنه الكتابي، إىل الشفهي التواصل

واملكان. الزمان يف بها نتحكَّم التي األساليَب غريَّ
مكاني، ه توجُّ ذات إعالم وسائل إىل له مشهور تقسيم يف اإلعالم وسائَل إينيس َم قسَّ
األخبار مصادَر الزماني ه التوجُّ ذات اإلعالم وسائل وتشمل زماني. ه توجُّ ذات وأخرى
بانتشار نفسه الوقت يف تتميز لكن األجل بطول تتسم التي والشفهية باليد، املكتوبة
اإلعالم وسائل أغلب فتشمل املكاني ه التوجُّ ذات اإلعالم وسائل أما محدود. مكاني
قياَم الورق عىل الطباعة ظهوُر َل سهَّ وقد الصحف. وكذلك والتلفاز كالراديو الحديثة
القومية الحركة نموِّ يف حيويتها عن َ وعربَّ العامية، اللهجات عىل طرأ حقيقي ٍر تطوُّ
إىل تنزع الزماني ه التوجُّ ذات اإلعالم وسائل كانت وفيما .(١٩٥٠ / ١٩٧٢ (إينيس،
كتب وقد اإلمربيالية، إىل تنزع املكاني ه التوجُّ ذات اإلعالم وسائل كانت املجتمعات،
والفضاءات األزمنة جميع يف القومية فكرَة نرشت الصور «إمربيالية أن (١٩٩٨) كاري
أن وإينيس وروبنز جيليسبي ويري الثقافية.» واألزمنة الفضاءات وجميع الجغرافية،
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عىل والسيطرة السلطة تمرُكز عت شجَّ املكاني ه التوجُّ ذات واالتصاالت اإلعالم وسائل
وروبنز، (جيليسبي اإلمربيالية» «مشكلة يف إينيس شواغل أهمَّ الفكرة هذه وكانت املكان،

.(١٩٨٩
يف الجديدة واالتصاالت اإلعالم وسائل دور حول جديدة حجة لصياغة الوقت حان
أنها عىل ال األخبار وتعريف للتحليل، جديد كمستًوى املدن بطرح اإلقليمية، التحوالت
األخبار بني يربط جديد مفهوم طرَح يتطلَّب وهذا معلوماتية، سلعة أنها عىل بل تقنية

الكوزموبوليتانية. وهو أََال والعوملة؛ واملدن

املصطلحات (1)

«املدينة تعبريَ (١٩٧٩ / ١٩٨٤) العالم» إىل «منظور املبتكر كتابه يف بروديل يستخدم
االقتصاد أن ويرى عاملي، اقتصاد إقامة يف األوروبية املدن دور أهمية عىل للتوكيد العاملية»
أيًضا يركِّز ألنشطته.» إمداد كمصدر مدينة، أو حرضيٍّا جذب مركَز «دوًما امتَلَك العاملي
واألفراد والديون، املال ورأس والسلع، «األخبار أن إىل مشريًا األخبار عىل اهتمامه بروديل
يكن فلم .(١٩٧٩ / ١٩٨٤) ومنها.» املدن إىل جميعها تتدفق واملراسالت واملعلومات
عام بحلول لكن نسمة، ألف ١٠٠ تعدادها يتجاوز مدن أربع إال ١٥٠٠ عام بأوروبا
نسمة مليون من أكثر ْت ضمَّ التي لندن مدينة إحداها مدينة، ٢٣ عددها بلغ ١٨٠٠

.(١٩٩٤ (بورك،

.(١٩٩٠ هانرت، (املصدر: وإنجلرتا لندن سكان عدد بني مقاَرنة :1-2 جدول

لندن يف للسكان املئوية النسبة إنجلرتا يف السكان عدد لندن يف السكان عدد العام

٤٫٩ ٤١٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ١٦٠٠
٨٫٢ ٤٩٠٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠ ١٦٣٠
١١٫٥ ٥٠٠٠٠٠٠ ٥٧٥٠٠٠ ١٧٠٠
١١٫٦ ٥٨٠٠٠٠٠ ٦٧٥٠٠٠ ١٧٥٠
١٠٫٨ ٨٣٠٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠٠ ١٨٠١
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وأنتويرب البندقية ويعرف للتاريخ»، املدى الطويلة «النظرة بروديل يتبنَّى ثَمَّ، من
إحداها سيطَرْت الوقت مع عاملية، تاريخية مدن أنها عىل ونيويورك ولندن وأمسرتدام

:(١٩٧٩ / ١٩٨٤) يقول فكتب األخرى؛ محلَّ إحداها حلَّْت ثم األخرى، عىل

محلَّها حلَّْت التي أمسرتدام، محلَّها حلَّْت التي أنتويرب، محلَّها حلَّْت البندقية
أو أنتويرب، محلَّ أمسرتدام حلَّْت وعندما نيويورك. محلَّها حلَّْت التي لندن،
نيويورك تولَّْت عندما أو لندن، إىل أمسرتدام من القوة مقاليد انتقلت عندما
تاريخية نقلًة دوًما يعني هذا كان ،١٩٢٩ عام حوايل يف لندن من القوة مقاليَد
التي للمدينة القوى ثبات وعدم السابق التوازن اختالل تكشف للقوى، ضخمة

تستبدلها.

أن (١٩٨٩ (كاستيلز، ويرى املعارصة، املدن دوَر كاستيلز يدرس بروديل، عكس عىل
يف والتحكم السيطرة مراكز تركَُّز تتطلَّب التي بُْعد عن االتصاالت شبكات عىل االعتماد
من معارصة. معلوماتية مدينة يف أساسيٍّا عنًرصا يراه ًما، تقدُّ األنظمة بأكثر تتمتع أماكن
للخدمات جوهرية كمواقع املعارصة العاملية املدن (١٩٩٤) ساسن تعرِّف أخرى جهة
العاملية االقتصادية العمليات لتنفيذ الالزمة بُْعٍد عن االتصاالت ومنشآت املتطورة
أنها عىل املدن من الجديدة األنواع هذه إىل وكاستيلز ساسن من كلٌّ ويشري وإدارتها.
املعلوماتي «االقتصاد ظهور مع العرشين القرن من الثاني النصف يف برَزْت حديثة ظاهرة
نمط مقابل يف املعلومات، عىل القائم الجديد اإلنتاج نمَط املدن هذه وتمثِّل الجديد».
لكنني وكاستيلز، ساسن مفهوم أهمية وأرى .(١٩٨٩ (كاستيلز، السابق الصناعي اإلنتاج
والثقافات) الجنسيات (املتعددة الكوزموبوليتانية املدينة مفهوَم الفصل بهذا أستخدم

اإلعالم. وسائل عوملة مرحلة أوائل يف املدن دور إليضاح
العاملية؛ اإلعالم وسائل شهدتها التي للنقلة مراحل ثالث بني (٢٠٠٥) تشاالبي ميََّز
عندما عرش، التاسع بالقرن بدأت التي اإلعالم وسائل تدويل مرحلة هي املراحل أوىل
الثانية املرحلة أما البحرية. والَكبْالت التلغراف ظهور مع الدولية األسواق أوىل ظهَرْت
حقل يف االبتكارات ظهور مع العرشين القرن ستينيات من بدءًا اإلعالم وسائل فشهدتها
عاملي. بانتشار تمتَّعت التي العاملية الرشكات بعض وقيام والكمبيوتر بُْعٍد عن االتصاالت
تجرََّدِت عندما القومية، للحدود اإلعالم وسائل عبور مرحلة فهي الثالثة املرحلة أما
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جديدة. إعالم وسائل واستخدام ظهور مع القومية النزعات من الجمهور وتجرَّد السوُق
الثالثة. املرحلة مالمح من بارًزا ملمًحا كانت الكوزموبوليتانية أن تشاالبي ويرى

(راِجْع تدويلها مرحلَة سبقت األخبار كوزموبوليتانية أن عىل الفصل هذا يف أبرِهن
وكاالت أوىل بأن أدفع كما اآلن، لها تحديًا العوملُة أصبَحِت التي ٢٠٠٦ب) رانتانن،
بني العالقة حول املبكرة البحوث عنه أسفَرْت ما بعكس — األوروبية اإللكرتونية األنباء
باألحرى بل «دولية»، أو «محلية» األصل يف تكن لم — و«العاملية» «املحلية» األخبار
يف بالفعل موجوًدا كان تقليد وهو املدن، بني األخبار تتبادل كانت إذ «كوزموبوليتانية»؛

بقرون. قبلها أوروبا

الكوزموبوليتانية املدن (2)

أو الكوكبية املدينة مفهوم عن عوًضا «الكوزموبوليتانية»، املدينة مفهوَم أستخِدُم
إعالم وسائل إىل اإلعالم وسائل تحوُّل مراحل أوىل يف املدن دور إليضاح املعلوماتية،
وقد وعوملتها. تدويلها مرحلة سبقت مرحلة وهي ٢٠٠٦ب)، (رانتانن، كوزموبوليتانية
املايض؛ يف الرائدة املدن من للكثري الكوزموبوليتانية الطبيعة إىل الكتَّاب من العديد أشار
التي — أمسرتدام يف املالية األوراق سوق ظلِّ «يف أنه (١٩٧٩ / ١٩٨٤) بروديل فكتب
ويف كافًة. العالم لهجات سماع للمرء أمكن — التجارة لعالم ًرا مصغَّ نموذًجا كانَْت
يف أسلوبه له منهم كل األرض، بقاع شتَّى من أناٍس لرؤية الفضوُل راَوَدَك إْن البندقية،
عىل البرش أنماط كلَّ لتجد ريالتو أو مارك سانت ميدان تقصد أن فعليك األزياء، ارتداء
سيما وال — التسامح أجواء إىل بروديل ويشري .(١٩٧٩ / ١٩٨٤ (بروديل، اختالفاتهم»
كافة األديان شعائر كانت املثال، سبيل عىل املدن؛ هذه ساَدْت التي — الديني التسامح
التعداد حجم أن (٢٠٠٣) نيكوالس ويرى .(١٩٧٩ / ١٩٨٤ (بروديل، لندن يف تُزاَول
السائدة الديانة عن ني املنَشقِّ تعداد فيه ويدخل — وتنوُّعه أنتويرب ملدينة السكاني
الدينية األعمال من فكثري هناك، الطباعة ازدهار يف ساَهَم ا مهمٍّ عامًال كان — باملنفى
وُهرِّبت أنتويرب يف ُطِبعت عرش السادس القرن وثالثينيات عرشينيات فرتة يف اإلنجليزية

:(١٩٧٩ / ٢٠٠٥) أينشتاين كتب إنجلرتا. إىل

تنظيم نهَج يتبع الطباعة تاريخ تتناول التي التاريخية األعمال من كثري
حركات مع يتَِّسق ما وهو القومية، الدول نهضة عىل طرأت التي التطورات
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بالقياس األرجح عىل يتَِّسق ال أنه غري عرش، التاسع القرن شهدها التي التطور
مراكز فكانت أكرب؛ بدرجة الكوزموبوليتاني األبكر، اليدوية الطباعة عرص إىل
السياسية العواصم عن مختلفًة عرش الثامن القرن مرِّ عىل الكربى الكتب إنتاج
إنتاجها مراكز كانت بل ولندن، ومدريد وروما وفيينا وبرلني كباريس املهمة
فلم وأمسرتدام؛ وأنتويرب كالبندقية العظمى التجارية املراكز هي باألحرى
بل باريس، عرش الثامن بالقرن الفرنسية باللغة للطباعة املركزية املدينة تكن

أمسرتدام.

هانرز، ذلك: عىل (مثال الثقافات متعددو أفراد بأنهم الكوزموبوليتانية املدن سكان اتسم
أحدث إىل الوصول واستطاعوا اللغات، من العديد بمعرفة تمتَّعوا ٢٠٠٢)؛ وبيك، ١٩٩٦؛
ألماكن ومنتمني واحد بمكان التقيُّد من متحررين وكانوا واستخدامها، االتصاالت تقنيات
التي االقتصادية-االجتماعية، بحالتهم األوىل بالدرجة متعلِّقًة السمات هذه وتَُعدُّ عدة.
نفسها بالسمات يتمتَّع قد الفصل، هذا يف يتَّضح كما لكن األحوال. من كثري يف عليها كانوا
رشيحة إىل بالرضورة ينتمون وال وينتقدونه، القائم العاملي النظاَم يعاِرضون أشخاٌص
أو الِعْرقية النتماءاتهم األحيان من الكثري يف عنها بالفعل يقصون بل املهيمنة، النخبة
بتشكيل كوزموبوليتانية األماكن هذه الكوزموبوليتانيون ويجعل الدينية. أو األيديولوجية

املدن. إىل العالم فيجلبون أخرى؛ أماكن مع عالقات
للمجتمعات تحليلهم يف الكوزموبوليتانية قضيَة الباحثني من الكثريُ أثاَر مؤخًرا،
كتب التاريخ. تحليل يف أيًضا مفيد الكوزموبوليتانية مفهوم أن غري املعارصة،
املدينة لقيام رضورية فئات أربع بني مميًِّزا املعارصة املدن عن (١٩٩٦) هانرز
(٣) الثالث. العالم سكان (٢) للقومية. العابرة الرشكات (١) هي: الكوزموبوليتانية؛

السيَّاح. (٤) امَلَهَرة. والصنَّاع الفنانون

األمريكية للثقافة تجليات مجرد باريس أو لندن أو نيويورك تكن لم إن
الثقافات، هذه من فريد بشكل متمدنة نَُسخ حتى أو والفرنسية، والربيطانية
األربع. الفئات هذه إىل كبري حدٍّ إىل يرجع فهذا نوعيٍّا، مختلف كيان وإنما
للحدود عابرة مدن بأخرى أو بصورة أنها هو املدن هذه بني املشرتك والقاسم
لكْن حياتهم، من صغريًا أو كبريًا شطًرا ماديٍّا بها يوجدون فأفرادها القومية؛

بالعالم. آَخر بمكان قوية صالٌت كذلك تربُطهم

45



األخبار

وأضيف السالفة، القرون مدن يف نجدها قد هانرز ذكرها التي األربع الفئات كل أن أرى
مع السياسيني، والالجئني املهاجرين — الكوزموبوليتانية املدن قيام تحليل بغرض —
من درجة كان املاضية األزمان تطلَّبَتْه ما أن غري أخرى، فئات تحت يندرجون قد أنهم
قوية»، مركزية سلطة أي «غياب (١٩٧٩ / ٢٠٠٥) أينشتاين يه يسمِّ ما أْي الفوضوية؛

القومية. كالدولة

املكتوبة األخبار (3)

نشأت أنه (١٩٧٩) سميث فريى كذلك؛ يزال وال للمدن حيويٍّا األخبار تباُدل كان لطاملا
االستخبارات وعمالء املراسلني من رسمية شبكٌة الوسطى العصور منذ األوروبية باملدن
الطرق من سلسلة عرب والكنسية والدبلوماسية العسكرية األخباَر يرسلون كانوا الذين
كل ع وتُوزَّ باليد تُكتَب إخبارية رسائل وهي — الرسمية الصحف أوىل كانت املحددة.
ورجال الساسة َس وأسَّ .(١٩٨٨ (ستيفنز، ١٥٥٠ عام البندقية يف تصدر — أسبوع
مراَسلٍة نظاَم بالدهم؛ خارج يجري ما معرفة عىل باألخص فوا تلهَّ الذين والتجار البالط
احتاجوا التي باألحداث اطِّالٍع عىل فظلُّوا املهمة، املدن يف وعمالئهم أصدقائهم مع منتظًما
توافرت (١٩٧٩ / ٢٠٠٥) أينشتاين يشري وكما .(١٩٢٩ (شابار، عنها معلومات إىل
تجار سها أسَّ َدة معقَّ تمويٍل وأنظمُة النطاق واسعة شبكاٌت املطبوعات لنرش بالفعل
أكانت سواء الطرق، هذه عىل األخبار يحملون الرُُّسل وكان الوسطى، العصور أواخر

اليد. بخط مكتوبة أم شفهية
بهم خاص نظام بناء يف األمواَل — األثرياء التجار من أرسة — فوجر آل استثمر
أفرادهم أجل من األوىل بالدرجة (١٥٦٨–١٦٠٥) اليد» بخط «املكتوبة األخبار لجمع
تُعنى — (١٩٨٨) ستيفنز ذكر حد عىل — التقارير أغلب وكانت بالتجارة، ورشكائهم
الوفاة وحاالت املالكة األَُرس أبناء وميالد واألعاجيب واملؤامرات والكوارث املعارك بسري
بروديل ويشري أنتويرب. بورصة يف اإلفالس أنباء فيها بما املالية، واألخبار والزيجات
لالقتصاد كمركٍز أنتويرب عَرص الواقع يف شهد فوجر آل عهد أن إىل (١٩٧٩ / ١٩٨٤)
تجاًرا أبنائها بني من تضمَّ لم ألنها كوزموبوليتانية مدينًة كانت إذ بأرسه؛ العاملي
التجار من املشهد، عىل األجانب الوافدون هيَمَن لذلك نتيجًة دولية؛ بمكانة يتمتَّعون
واإلسبان الربتغاليني من الجنوب تجار يشء كل وفوق والفرنسيني، واإلنجليز الهانزيني
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كريستوفر طباعة دار نشأة قبل ضخمًة طباعٍة منشأَة أنتويرب ْت ضمَّ وقد واإليطاليني.
.(٢٠٠٣ (نيكوالس، فرنسا من املهاجرين أحد وهو ،(١٥١٤–١٥٨٩) بالنتني

بوسائل وثيًقا ارتباًطا مرتبًطا ظلَّ النهضة عرص أوروبا يف األخبار ق تدفُّ أن غري
الفصل فشاع عرش؛ الخامس القرن أواخر من بَدءًا الربيد خدمات تطوُّر مع النقل،
بصفة وعادة املنتظم، الربيد عرب عادًة تُرَسل كانت التي — العادية األخبار رسائل بني
الصحف، ملحقاِت ما بدرجة شابََهْت التي الخاصة األخبار رسائل وبني — أسبوعية
وعيًا ولََّد الرسائل هذه بلوغ أن سارديال ويرى .(١٩٨٨ (ستيفنز، خاص رسول وحملها

يقول: فكتب جديًدا، عامليٍّا

وتجار بالبندقية، القمح تجاُر مًعا استُقِطَب تشاَركوها، التي األنباء خالل من
يف ورشكاؤهم أوجسبورج، ورأسماليُّو نورمبريج، وتجار أنتويرب، يف الفضة
املصالح عىل الجديد؛ الوعي هذا عىل قائم مجتمع إىل العالم؛ حول التجارة
ِقيَم وعىل لشبونة؛ إىل الهند من تُبِحر التي السفن بعض مصائر املشرتكة:

املال. رأس بحقوق إيمان مشرتكة:

املطبوعة األخبار وأول الطباعة آلة (4)

وسائل عىل العثور معها باَت درجًة ١٦٠٠ عام بحلول املعلومات من املزيد عىل الطلب بلغ
عملية لتحويل املطلوبة التكنولوجيا وكانت اقتصادية، املعلوماترضورًة لتوزيع مطبوعة
الصناعية التقنيات إحدى كانت التي الطباعة، آلة هي صناعية عملية إىل األخبار تناُقل
إال الصناعة تقنيات عىل تطرأ لم املعدنية، األدوات وصنع الطباعة فبخالف املبكرة؛
قدر سوى ينشأ لم الطباعة، وباستثناء الصناعية. الثورة قبل طفيفة جوهرية ات تغريُّ

.(٢٠٠٣ (نيكوالس، تقريبًا ١٥٠٠ عام قبل باملدن الصناعة من بسيط
ثم الكتب، أوىل طباعة ميَكنََة ١٤٥٠ عام حوايل جوتنربج طابعة ابتكار أتاح
غرار عىل طابعات تمتلك ١٥٠٠ عام بحلول أوروبا يف بلدة ٢٣٦ وصارت الصحف،
ببعٍض. بعضها مرتبطة البلدات هذه وكانت ،(٢٠٠٣ وماكنيل، (ماكنيل جوتنربج طابعة
إيطاليا، يف الربيد لنقل التنظيم محكمة شبكة س أسَّ َمن أول تاكسس فون فرانتس كان
ثاكسيز» أوند «ثورن نظام كان دولية. بريدية منظومة لقيام األساس حجَر ووضع
البلدات يف الربيد بسعاة اتصاٍل عىل كان وبالتايل الغربية؛ أوروبا أغلب يغطِّي الربيدي
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يف وبروكسل إنسربوك بني املراسالت نقل إنجاز أمكن املثال، سبيل فعىل كافًة، األوروبية
أوروبا، أنحاء عرب لها مراسلني التجارية فوجر آل أرسة ووظَّفت أيام.1 خمسة غضون
املثال، سبيل فعىل تقريبًا؛ الظروف شتى يف وجهتها بلغت آنذاك الربيد رسائل أن وبََدا
٣١ بتاريخ مؤرخة أنتويرب من رسالة نهاية يف أنتويرب يف فوجر آل مندوب يصف
تصل ذلك «مع بقوله: رسالته يُنِهي لكنه املضطربة، الفرتات إحدى أحداَث ،١٥٨٦ مايو
عائٌق» يعرتضها أن دون هناك إىل هنا من وتُرَسل الربيد، عرب يوميٍّا لندن من الرسائل

.(٢٠٠٥ (بيل،
ذاتهم أصحابها َل وتنقَّ ميََّزها، كوزموبوليتاني بطابع الجديدة الطباعة آالت اتسمت
الدورية املطبوعات نرش حقوق عىل فيها يحصلون جديدة مدن عن بحثًا أوروبا ربوع بني
أملانيني، باريس يف للطابعات أصحاب أول كان املثال، سبيل عىل ١٩٧٩)؛ (سميث،
الكالسيكية الكتب بنرش اضطلعوا للجامعات، بالطباعة اشتغالهم عدم من وبالرغم
كتب .(٢٠٠٣ (نيكوالس، واملعلمني الطالب بني كبريًا رواًجا الَقْت التي النحو علم وكتب

:(١٩٩٧) أينشتاين

لهم؛ املعارصين الصناعة رجال من غريهم متاجر عن هؤالء متاجر اختلَفْت
األجانب للمرتجمني ومالذ واألدباء، والفنانني للطالب ملتًقى بمنزلِة كانت ألنها
أنماط لشتى وبؤرًة العايل للتعليم مؤسساٍت لكونها والالجئني، واملهاجرين

والفكري. الثقايف التفاعل

البلدان من وغريها أمسرتدام ويف األملانية باملدن الجديدة األسبوعية الصحف انتَرشِت
العالم وربوع أوروبا عرب منترشة محكمة وصل حلقات بينها ربطت التي املنخفضة
،١٦١٠ عام بحلول بازل يف أسبوعية مطبوعة هناك كانت .(١٩٧٩ (سميث، املعروفة
يف فربلني ،١٦١٦ عام بحلول هامبورج يف ثم ،١٦١٥ عام بحلول وفيينا فرانكفورت ويف
،(١٩٨٨ (ستيفنز، ١٦٢٠ عام بحلول فأنتويرب ،١٦١٨ عام يف فأمسرتدام ،١٦١٧ عام
.(٢٠٠١ (بالك، صحيفة ٥٧ ١٧٠١؛ عام أملانيا يف تصدر كانت التي الصحف عدد ليبلغ
الهولندية، باللغة إخبارية مطبوعة ١٤٠ صدرت ١٦٢٦ عام قبل أنه املعروف ومن
اإلنجليزية اللغتان فيها بما — متعددة أخرى بلغات أيًضا يصدر منها الكثري وكان
أو اإلخبارية الكتب أول وُشِحنت كافًة. أوروبا أنحاء يف بيعها بهدف — والفرنسية
إىل أمسرتدام من الشمال بحر عرب اإلنجليزية باللغة تصدر التي اإلخبارية الصحف
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من االختيار ١٦٤٤ يف لندن لقاطني بعدها ِليُمكن ١٩٧٩)؛ (سميث، ١٦٢٠ عام لندن
هناك يُباع صار ثم أكثر، أو صفحات ثماني من أسبوعيٍّا إخباريٍّا كتابًا عرش اثني بني
(هاريس، مطوَّلة أسبوعية إصدارات ثمانية عرش السابع القرن خمسينيات أوائل إبَّان
السياسية األخبار من مجموعة كانت التي العامة األخبار الصحف أوىل ونقلت .(١٩٧٨

.(١٩٨٨ (ستيفنز، تقريبًا وحدها األجنبية واألخبار ،(١٩٨٤ (سميث، واالقتصادية
شبكات ألنشطة ثانوي وكنتاج كسلعة املعلومات طبيعة أن (١٩٨٤) سميث يرى
القرن يف املركزية املعلومات لتباُدل أمسرتدام يف حركة لنشأة قاد ما عينها هي التجارة
معلوماُت عربها قت تدفَّ مختلفة قنوات ستَّ سميث ويبنيِّ بأرسها، أوروبا يف عرش السابع
حركة (٣) املؤسسات. مراسالت (٢) الخاصة. التجار مراسالت (١) وهي: األعمال،
الدبلوماسية. التقارير (٥) القنصليات. تقارير (٤) وإليها. أمسرتدام من األعمال رجال

.(١٩٨٤ (سميث، الخاصة القنوات (٦)
١٦٦٣ عام وبحلول ،(١٩٨٨ (ستيفنز، ١٤٧٦ عام إنجلرتا الطابعات أوىل بلَغْت
أقدم وتعود .(١٩٨٧ (ريفكني، يوميٍّا بريدية رسالة عرشة إحدى بنقل تتفاخر لندن كانت
إىل هناك اليوم إىل صمدت التي لندن يف املتداولة اإلخبارية الصحف أو اإلخبارية الكتب
وبوهيميا وبولندا واملجر إيطاليا من أسبوعية (أخبار كورانتي صحيفة وهي ،١٦٢١ عام
يف املنتظمة الصحف أوىل ست تأسَّ وقد .(١٩٨٨ (ستيفنز، املنخفضة) والبلدان وفرنسا
ست أو وخمس يومية، صحف أربع ١٧٦٠ عام هناك بعدها لتصدر ،١٧٠٢ عام لندن
عىل يومية صحف خمس ١٧٧٠ عام يف ولتصدر أسبوعيٍّا، مرات ثالث تصدر صحف
ثالث أو مرتني تصدر صحف وعرش أسبوعيٍّا، مرات ثالث تصدر صحف وثماني األقل،
،١٧٦٤ يف نسخة ١٠٩٠٢٨٩ الصحف هذه من املوزَّعة النَُّسخ عدد بلغ أسبوعيٍّا. مرات
١٧٨٠ عام وبحلول .١٧٩٠ عام نسخة و٤٦٥٠٠٠٠ ،١٧٨٢ عام نسخة و٣٠٧٠٠٠٠
ثالث تصدر صحف وسبع مسائية، وواحدة صباحية، صحيفة ١٣ الصحف عدد بلغ
إجمايل فبلغ ،١٨١١ عام أما األسبوع. يف مرتني تصدران وصحيفتني أسبوعيٍّا، مرات
وبالك، ١٩٧٩؛ (سميث، صحيفة ٥٢ فئاتها بجميع لندن يف نُِرشت التي الصحف عدد
توزيع يف عملت مقًهى ٥٥٩ آنذاك لندن ْت فضمَّ الجميع؛ بمتناول وكانت ،(٢٠٠١
(هاريس، لزبائنهم الصحف من مختارة مجموعة لتقديم رضورة أغلبها ووجد الصحف،
املقهى»، من «أخبار الكبري، القطع لندنيةمن صحيفة بسخرية تناولت هنا من .(١٩٧٨
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:(١٩٩٠ (هاريس، ١٦٦٧ عام يف الظاهرة هذه

والسار الطريف يهوى مَلن
األخبار لسماع ويتوق

… األقطار من قطر كل من
املقهى َفْليقصد

عقل. يصدقها ال أمور إنها

املرشوبات ثمن لقاء الصحف مطالعة َلْت سهَّ والحانات املقاهي أن (٢٠٠٠) باركر كتب
والكتابة القراءة مهارة وُعدَّْت رشائها، تكلفة ل تحمُّ عىل القادرين لغري تقدِّمها التي
ال مَلن يقرءوها أن القراءة يستطيعون ن ممَّ ع املتوقَّ فكان وجماعية؛ فردية مهارًة آنذاك
شخًصا بعرشين جريدة نسخة لكل القارئني عدد وُقدِّر .(١٩٨٩ (فينسنت، يستطيعون

.(٢٠٠٠ (باركر، األقل عىل

بالتلغراف األخبار (5)

مهمًة وظيفًة وفيينا وباريس وبرلني كلندن أوروبا وغرب وسط مدن بعض اكتسبت
لشبكة مركًزا أضَحْت إذ فصاعًدا؛ عرش التاسع القرن ثالثينيات أواخر من بدءًا جديدة
التلغراف خطوط كانَْت وملا .(٢٠٠١ (هاختمان، االتساع يف رسيًعا آِخذة حديدية سكك
البالد أن املصادفة قبيل من يكن لم الحديدية، السكك خطوط طول عىل ُشيِّدت قد
خطوط بها تجري التي البالد نفسها هي كانت تلغراف شبكة أحدَث امتلكت التي
بحلول املثال، سبيل عىل ٢٠٠٥)؛ وبريك، وبريجز ١٩٣٨؛ (هايمربجر، الحديدية السكك
بحلول وامتدت بريطانيا، يف ميًال ٢٢١٥ مسافة التلغراف خطوط امتدَّْت ١٨٥٠ عام
برلني من بة متشعِّ بروسيا يف ميًال ١٤٩٣ ملسافة تلغراف خطوط شبكة ١٨٥٢ عام
األماكن، بني مباَرشًة ربطت التي التلغراف خطوط أوىل ومكَّنَْت ،(١٩٩٨ (ستانديدج،
أسواق بني ربطت كما لها، املحددة للجداول وفًقا العمل من الحديدية السكك خطوَط
(تشريي، ١٨٥١ عام املاليتني وباريس لندن سوقي بني الربط فجرى املالية؛ األوراق
أهمية عىل الدول حدود عرب املمتدة التلغراف خطوط أوائل إنشاء اكتمال َد وشدَّ .(١٩٧٧

أوروبا. يف اتصال كمراكز ولندن وبرلني باريس
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يف أوروبا يف البحرية والَكبْالت والعامة التجارية التلغراف خطوط أوائل بعض :2-2 جدول
.١٨٥٣ إىل ١٨٣٩ عام من الفرتة

ميًال) عرش لثالثة يمتدُّ تجاري، (خط درايتون غرب – (لندن) بادينجتون ١٨٣٩
سالو – لندن ١٨٤١

عام) (خط جوزبورت – لندن ١٨٤٥
روان – باريس ١٨٤٥

بوتسدام – برلني ١٨٤٦
فيينا – بِرسالو – برلني ١٨٤٧

كولن – فرانكفورت – برلني ١٨٤٨
برلني – آخن ١٨٤٩

برلني – بروكسل – باريس ١٨٥٠

أما للتلغراف، األول املستخِدم غالبًا هي الكربى باملدن املالية األوراق أسواق كانت
السابقة بالسنوات أوروبا شهدت إذ الصحف؛ فهي له استخداًما األكثر الفئات ثاني
بها، املوزعة الصحف من عرفته عدد أكرب ١٨٤٨ عام األوروبية الثورات قيام عىل
باملدن؛ واالقتصادية السياسية السلطة مراكز يف تحديًدا املطبوعة الصحافة وانترشت
وعرشون ستٌّ نسمة) املليون عىل سكانها تعداد َربا (التي ١٨٤٦ عام بباريس فصدر
االشرتاك تسنَّى صحيفة، ١٨٠٠٠٠ منها املوزَّعة النَُّسخ عدد إجمايل وبلغ يومية، صحيفة
لها يكن لم التي القراءة دوائر يف بقراءتها االستمتاع أمكن أو بالشوارع وِبيعت بها

.(٢٠٠١ (كوخ، واملقاهي القراءة وأندية حرص،
فيما ْت ضمَّ كافة السياسية التيارات عن دورية مطبوعة ١٨١ صدرت فيينا، يف
١٨٤٩؛ عام ونوفمرب ١٨٤٨ عام مارس بني فظهر برلني، يف أما يومية. صحيفة ٨٦ بينها
(١٨٤٨–١٩٣٨) زايتونج ناشونال صحيفة بينها من مختلفة، وجريدة صحيفة ١٣٥
التي الصباحية اليومية الصحف عدد وبلغ ،(٢٠٠١ (كوخ، وولف برينهارد سها أسَّ التي
فيما ،١٩٠٠ عام صحيفة وعرشين وإحدى ،١٨٥٦ عام صحف ثماني لندن يف نُِرشت
عرشة وإحدى صحف، سبع الرتتيب عىل ذاتها األعوام عن املسائية الصحف عدد بلغ
اليومية للصحف ١٨٥٤ عام املوزَّعة النَُّسخ عدد متوسط وبلغ .(٢٠٠١ (بالك، صحيفة
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قرابة باعت وحدها التايمز صحيفة أن غري نسخة، و٨٠٠٠ نسخة ٢٠٠٠ بني لندن يف
عىل — السياسية الصحافة وتغلغلت ١٩١١أ). الربيطانية، (املوسوعة نسخة ٦٠٠٠٠
إنشاء فاعتمد تنظيمها؛ يف وساَعَدْت العامة الحياة يف — والنجيفيشه هاوبت كتب ما حدِّ
بشبكة املتنوع الصحفي املشهد وارتبط للتواصل، كوسيلة صحيفة عىل إقليمية منظمة

.(٢٠٠١ والنجيفيشه، (هاوبت وثيًقا ارتباًطا املتشابكة العالقات

التلغراف وكاالت أوىل سو مؤسِّ (6)

ووولف— ورويرت، هافاس، ميرسز وهم: — أوروبا يف التلغراف وكاالت أوىل سو مؤسِّ كان
جميع بني من اليهودية، األقليات أن (٢٠٠٤) سليزكني ويرى زمانهم. يف عامليني مواطنني
والثقافة ل والتنقُّ كالتمدُّن هامة بسمات تميَّزت عرش، التاسع القرن يف الشتات جماعات
باليهودية، ووولف ورويرت هافاس من كلٌّ داَن نجاحها. يف أسهم ما وهي والفصاحة،
اإللكرتونية، األخبار نقل خوضمجال قبل مهن بعدة االشتغال وجرَّبوا لغات، بعدة وا وأَلمُّ
البلدان، حدود عرب بيُْرسٍ لوا تنقَّ وإنما واحد، وطن بحدود يتقيَّدوا لم يشء كل وفوق
بني جمعوا الذي التلغراف، وهو آنذاك، التكنولوجيا بأحدث الدراية من بقدر وتمتَّعوا
كربلني األوىل: األيام يف الكربى األوروبية املدن يف الزاجل الحمام استخدام وبني استخدامه
فكانوا والتجارة؛ والصحافة النرش مجال يف املعرفة من بقدٍر وتمتَّعوا وباريس، ولندن

عرصهم. يف صيحة أحدَث باختصار
يستقر أن قبل الربتغال يف (١٧٨٣–١٨٥٨) هافاس لويس شارل أكربهم أقام
ببعض تمتَّع وقد باإلفالس، الحال به انتهى ملرصف مالًكا وكان باريس، يف املقام به
البداية يف اشرتى بطالقة. واألملانية اإلنجليزية َث وتحدَّ والالتينية اليونانية باللغة الدراية
،١٨١١ عام ست تأسَّ قد الرشكة وكانت للمراسالت، جارنييه كوريسبوندانس رشكة
بعدها غاَدَر أملاني سيايس الجئ امتَلَكها التي بورنشتاين بيورو إىل ١٨٣١ يف وتحوَّلت
بنقل واضطلعت ،(١٩١٩ وفوكس، ١٩٥٩؛ (فريدريكس، األمريكية املتحدة الواليات إىل
هافاس، أما واملرصفيني. األعمال ورجال الدبلوماسيني إىل أوروبا مدن أهم بني الرسائل
هافاس)، أجانس وكالة بعُد فيما صار (الذي هافاس بيورو مكتب ١٨٣٢ عام فافتتح
أيًضا املكتب وبدأ باريس، يف املالية األوراق وسوق الربيد مكتَب مباَرشًة يجاور وكان
إىل ونقلها والروسية واإليطالية واإلسبانية واألملانية الربيطانية الصحف ترجمة حركة
الرسائل نقل خدمَة التلغراف خطوط مدِّ قبل هافاس أنشأ وقد األخرى. األوروبية املدن
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من الزاجل الحمام رحلة استغرَقْت وقد وباريس، وبروكسل لندن بني الزاجل بالحمام
لندن يغادر فكان ساعات، أربع باريس إىل بروكسل ومن ساعات، ستَّ باريس إىل لندن
الظهرية بعد الثانية يف باريس إىل الصباحية صحفها أخباَر ليجلب صباًحا الثامنة يف

.(١٩١٩ (فوكس،
غري الطب، درس وقد مرصف ملالك ابنًا فكان (١٨١١–١٨٧٩) وولف برنارد أما
من الطبية الكتب ترَجَم ناًرشا وصار ، قطُّ الطبَّ يُزاِوِل لم والده إلفالس نتيجًة أنه
يف كزميل رويرت جوليس بول مع العمل وولف وبدأ األملانية. إىل والفرنسية اإلنجليزية

برلني. يف بوخهاندلونج فوسزيشن لدار السياسية املطويات نرش
ثم لحاخام، ابنًا كاسل يف جوزافات بيري إرسائيل باسم (١٨١٦–١٨٩٩) رويرت ُولِد
جوتة بينها من مدن بعدة كتب وتاجَر املصارف بأحد موظًَّفا وعمل وديانته اسمه َ غريَّ
(باسيه، باريس إىل متجهني ١٨٤٨ عام مًعا وغادَرا بوولف فيها التَقى التي وبرلني

.(١٩٩١
األوىل الثالث التلغراف وكاالت يس مؤسِّ بني من حذًرا األكثر كان هافاس إن يُقال
معركة بعد أمواله فقد الذي لنابليون املال أقرض وقد ،(١٩٧٣ (هوهينبريج، أوروبا يف
أوروبا» «عاصمة باريس يف التقوا الثالث التلغراف وكاالت يس مؤسِّ أن عجب فال ووترلو؛
يف الثورة ومنذ .(٢٠٠١ (هاختمان، األوروبية الثورة ومركز ومنبع أوروبا» «ملتقى أو
بها وُقِيضَ الثورة فيها اندلَعْت التي املدينة عىل أوروبا يف األنظار كل «تسلَّطت ،١٨٤٨
ممكن» وقت أرسع يف واألحدث الجديد معرفة يف الجميع رغب إذ امللكي؛ النظام عىل
ثورية أنشطة يف هافاس، من العكس عىل فانخرَطا، ووولف رويرت أما .(١٩١٩ (فوكس،
يف العمَل بدآ حيث باريس إىل ١٨٤٨ عام هناك من الفرار إىل اضطرهما مما برلني؛ يف
مرتجًما رويرت عمل .(١٩٥٩ (فريديكس، بوليون دي هوتل فندق غرف يف هافاس وكالة
الحصول عىل وولف هو ساَعَده ما أنه ريد وكتب صحفية، خربة أي إىل افتقر أنه بََدا لكن
عىل السبب أن غري ،(١٩٩٩ (ريد، واإلنجليزية والفرنسية لألملانية إجادته إال وظيفة عىل

بثوريِّني. جمعته التي الصالت هو األرجح
إنجليندر هافاسبسيجيزموند وكالة يف عمله إبَّان ١٨٤٨ عام باريس يف رويرت التقى
باعتقاله التهديد ضوء عىل باريس إىل فيينا من فرَّ ثوري صحفي وهو ،(١٨٢٣–١٩٠٢)
األجنبية، رويرت مراسالت لشبكة الرئيس املهندس املستقبل يف وأصبح هافاس، لدى وعمل
وبأنه رويرت، مكتب وروح نبض بأنه إنجلز لفريديريش ماركس كارل وصفه رجل وهو
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وفريدريكس، ١٩٩٩؛ (ريد، لرويرت املراسلني من شبكًة الثوريني معارفه عرب َس أسَّ
باريس، إىل فيينا من آَخر ثاِئٌر باملثل فرَّ .(١٩٥١ وستوري، ١٩١٩؛ وفوكس، ١٩٥٩؛
(دورفلر هافاس لدى العمل وبدأ راديكايل، دير النارشلصحيفة كوليش سيجيزموند وهو

.(٢٠٠١ وبينسولد،
الليربالية صحيفته ونرشت صحفيٍّا، ا ناِرشً باريس من العودة بعد وولف أصبح
يف املالية األوراق بأسواق األسعار عن لها تلغرافية رسالة أوَل زايتونج ناشونال
التايل اإلعالن بها مرفًقا ،١٨٤٩ عام نوفمرب من ٢٧ / ٢٨ يف وأمسرتدام فرانكفورت

:(١٩٧٧ وهونه، ١٩١٩؛ (فوكس،

وهي االتصال تقنيات أحدث إغفال عدم قرَّرنا قرَّائنا، ملصالح منَّا خدمة
يوميٍّا التلغراف رسائل بنقل لنا للسماح الالزمة التدابريَ واتخذنا التلغراف،

وفرانكفورت. وأمسرتدام ولندن باريس من

الخدمة وصارت الخاصني، والعمالء األخرى برلني صحف إىل الخدمة هذه بعدها امتدَّْت
نقل يف بدأت التي وولف)، (بي بيورو» كورزبوندنز «تليجرافيشيس باسم تُعَرف
من األسعار عن واملعلومات باريس، إىل لندن من املالية األوراق أسواق عن املعلومات

.(١٩١٩ (فوكس، وهامبورج وفرانكفورت ستيتني
وكاالت عن الكافية املعرفة اكتَسَب أن إىل هافاس لدى العمل يف رويرت استمرَّ
تستخدم به خاصة وكالًة ليفتتح ١٨٤٩ عام ربيع يف بالوكالة العمل وترك التلغراف،
بريد مكتب من بالقرب روسو جاك جان شارع يف متهاِلكة غرفٍة يف الحجرية الطباعَة
أملانيا أنحاء كافة يف الصحف عىل خدماته وعرض هافاس، ووكالة الرئييس باريس
ثَمَّ ومن وكالته؛ عىل لإلبقاء املشرتكني من يكفي ما يجد لم لكنه ا، جدٍّ زهيدة بأسعار
خط امتدَّ حيث آخن إىل فانتقل ،١٨٤٩ عام صيف أواخر يف ممتلكاته عىل دائنوه استوىل
«إنستيتوت اسم الجديدة رويرت رشكة حملت للجمهور. وأتيح برلني من لتوِّه التلغراف
الحماَم واستخدَمِت التلغراف)، رسائل نقل (معهد تيليجرافيرش» بيفورديرونج تسور
خط إنشاء تمام بعد رويرت اضطرَّ لكن آخن. إىل بروكسل من الرسائل لنقل الزاجل
من مكتبًا افتتح حيث املرة؛ هذه لندن إىل ًدا مجدَّ االنتقال إىل وبروكسل آخن بني التلغراف
األوراق سوق من ممكنة نقطة أقرب يف إكستجينج، رويال بنايات ،١ بالعنوان: غرفتني
ثم تلغراف»، كونتيننتال كوز آند جوزافات «إس اسم البداية يف الرشكة حملت املالية.

.(١٩٩٩ (ريد، كومباني» تليجرام «رويرتز إىل ١٩٨٥ يف َ تغريَّ
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مع األوروبي املال رأس التَقى حيث أوروبا مدن أهم يف التلغراف وكاالت َسْت تأسَّ
عاَلٍم مع التواصل أراَد مَلن قبلة شبكات، لتأسيس هامة بقاًعا وكانت والثقافة، السياسة
مقاَرنًة الرسعة، حيث من جيًدا ر تتطوَّ لم املدن هذه بني االتصاالت أن غري نطاًقا. أوسع
بدأ ما هو التلغراف وكان يدويٍّا، الرسائل أغلب حمل َ تعنيَّ إذ املعارصة؛ العالم بمدن
باريس عىل اختيارهم وقع وولف ورويرت هافاس أن عجب ال هنا من بينها. الوصل
فطن — آخن من وكالته أطلق الذي — رويرت وحتى لوكاالتهم، كمقار ولندن وبرلني
نشاطه قواعد َخ رسَّ قد كان وألنه الكربى. العواصم إحدى إىل انتقاله رضورة إىل رسيًعا

لندن. عىل اختياره وقع بالفعل، برلني يف
وباريس ولندن برلني بني التواصل تحقيق يف كافة األوىل التلغراف وكاالت ساهمت
وبذلك املدن؛ هذه بني واملالية السياسية لألخبار ومباِرشة دائمة ق تدفُّ لحركات بالتأسيس
تزايد ومع جديدة. إلكرتونية عاملية شبكة يف هامة وصل كحلقات املدن هذه مكانَة عزَّزت
وقت أي من أكثر مكانتها تعزَّزت وانتظامها، وباريس ولندن برلني بني االتصاالت رسعة
وكاالت أوىل تأسيس مع العاملية اإللكرتونية الشبكات مجتمع عرص بدأ ثَمَّ ومن مىض؛

الكربى. املدن بني الرسائل نقلت التي التلغراف

األنباء ووكاالت البحرية الَكبْالت (7)

،١٨٥٦ عام املالية األخبار تباُدل حول مشرتكة اتفاقية أوَل ووولف ورويرت هافاس أبَرَم
اختصت وقد .(١٩٩٠ (رانتانن، السياسية األخبار أيًضا لتشمل الحًقا االتفاقية امتدَّت ثم
أقاليم لتشمل بعُد فيما امتدَّْت لكنها مختلفة، بلدان يف بمدن األساس يف األوىل االتفاقيات
نطاق بتمديد البحرية والَكبْالت التلغراف خطوط سمحت القومية. الدول حدود تجاوزت
َكبْل ٢٠٠ من أكثر تركيب تم ١٨٧٦ عام وبحلول العالم، حول التلغراف شبكات
اتصاالت بشبكة وصل حلقَة تقريبًا العالم أركان من ركن كل جعل يف نجحت بحري
بعضها األميال آالف تبعد نقاط بني مباَرشًة التلغراف خدمات تقديم فأمكن عاملية؛
وخطوط الطرق خطوط شابهت البحرية والَكبْالت التلغراف خطوط أن غري بعض. عن
الخطوط نقَلِت عندما وحتى ثابتة، وطرق اْلِتقاء بنقاط اتسمت أنها يف الحديدية السكك
— الربيد سعاة عن بذلك مستغنية — البحار تحت أو جوٍّا الرسائَل البحرية والَكبْالت

ناشئة. أو قائمة قومية دول نطاق يف تقع أراٍض عىل تقع التلغراف محطات ظلَّْت
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االتفاقيات أُبِرمت وعندما للدولة، ِملكية أوروبا دول أغلب يف التلغراف أضحى
التلغراف ورشكات التلغراف وزارات ممثِّيل مؤتمرات يف التلغراف خطوط حول الدولية
١٨٧١ عام وروما ،١٨٦٨ عام وفيينا ،١٨٦٥ عام باريس يف ُعِقدت التي — الحكومية
ويف ،١٨٨٥ عام وبرلني ،١٨٧٩ عام ولندن ،١٨٧٥ عام بطرسربج وسانت و١٨٧٨،
الربيطانية، (املوسوعة ١٩٠٣ عام ولندن ،١٨٩٦ عام وبودابست ،١٨٩٠ عام باريس
املؤتمرات وحدَّدت قومية، ملكية التلغراف خطوط بأن التسويات أقرَِّت — ١٩١١ب)
وأقرَّْت الدول، هذه قوانني بموجب الدول مختلف يف التلغراف رشكات بني التعاون إطاَر
حدود عرب الرسائل لبث الدويل التعاون عىل واتفقت بها الواقعة القومية الدول بسلطات
اتسعت أنشطتها أن مع السياسة، هذه ببساطة (األخبار) التلغراف وكاالت تبنَّْت الدول.

بها. الواقعة الدول نطاَق لتتجاوز
عاصمًة ذلك عىل عالوًة كانت بل فحسب، املتحدة اململكة عاصمة لندن تكن لم

بوتر: كتب هنا ومن بأرسها؛ الربيطانية لإلمرباطورية

شكَّلته وليد، إمربيايل صحفي نسق ظهوَر أواخره يف عرش التاسع القرن شهد
اإلمرباطورية أرجاء يف الخاصة الطباعة مؤسسات بني دة معقَّ تجارية روابط
منه استمدَّْت كمركز لندن بروَز أن بمكان األهمية ومن كلها. الربيطانية
استمرار ضمان عىل ساَعَد قد أخباَرها؛ بأكملها الربيطانية اإلمرباطورية
ذاته األسايس املنظور تبنِّي يف بريطانيا من مستقلة مستعمرة كل يف الصحف
.(٢٠٠٣ (بوتر، الصحف محرِّري آراء تبايَنَْت لو حتى الدولية، األحداث حول

الطول خطِّ موقَع عامليٍّ حسابيٍّ نظاٍم بموجب لندن من القريبُة جرينيتش مدينُة غَدْت
مؤتمر يف التصويت نتيجة وكانت مماِثلة، بديلًة وظيفًة باريس مرصد وأدَّى صفر، رقم
(ريفكني، أجمع العالم عىل جرينيتش توقيت رسيان لصالح ١٨٨٤ عام الدويل مرييديان
اإللكرتونية اإلمرباطوريات بسلطة اإلقرار إىل القومية الدول بسلطة اإلقرار وقاد .(١٩٨٧
لإلمرباطورية عاصمًة — املتحدة اململكة عاصمَة كانت التي — لندن فباتَْت الجديدة؛
البحري الَكبْل إنشاء ومع والرسائل. البحرية الَكبْالت أغلُب بها مرَّْت إذ اإللكرتونية؛
البحرية الَكبْالت خطوط من دائرة عىل املتحدة اململكُة سيطَرِت ١٩٠٢ عام األسرتايل
ميل ٣٨٠٠٠ من أكثر تركيب تم ١٩٠٧ عام وبحلول .(١٩٧٧ (هونه، العالم حول
١٩١٤ عام يف أما سيطرتها. وتحت لربيطانيا مملوك أغلبها البحرية، الَكبْالت من بحري
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(ذا لندن إىل تقريبًا البحرية الَكبْالت كل قاَدْت فقد — األوىل العاملية الحرب اندالع مع —
.(١٩٢٨ إنداسرتي، راديو

استطاعت هنا ومن لالتصاالت، عاملي كمركز لندن مكانَة التلغراف َكبْالت مدُّ عزََّز
كبري حدٍّ إىل كانت التي العالم حول الخاصة اإللكرتونية شبكتها تأسيَس رويرتز وكالة
الشبكة هذه هيكل ويتضح األخرى. املدن عىل بالسيطرة لندن فيها تمتَّعت هرمية، شبكًة
يف رويرتز، لوكالة العام املدير جونز، رودريك السري عرضها التي الخطة من العاملية
بمراكز املرتبط مركزه لندن تَُعدُّ الذي الخارج، يف املؤسسة لهيكل العرشينيات أواخر

التلغراف: خطوط عرب أخرى إقليمية

املديرين عن لندن يف الرئيسية اإلدارة أمام املسئولية عام مدير كلُّ ُل يتحمَّ
منطقته. يف واملراسلني والوكالء

الصني حتى ورشًقا، شماًال املضايق، من شنغهاي إدارة نطاق يمتد
وإندونيسيا. وبورنيو والفلبني واليابان وكوريا وسيبرييا ومنشوريا

وأفغانستان والتبت وسيام وسيالن وبورما الهند بومباي إدارة تشمل
وتركستان. النهرين وراء ما وبالد وفارس

وجزيرة وفلسطني والحبشة والسودان مرص عن مسئولة القاهرة إدارة
العرب.

الهادي. املحيط وجزر ونيوزيلندا أسرتاليا تغطي ملبورن إدارة
وموزمبيق ونامبيا أفريقيا جنوب اتحاد عن مسئولة تاون كيب إدارة

العظمى. البحريات إىل وصوًال زمبيزي نهر بعد وما وروديسيا
الواليات يف الكهربية والهندسة العمليات فريق عن مسئولة نيويورك إدارة

كندا. يف كما وأُتاوا، الجنوبية وأمريكا األمريكية املتحدة
إىل هلسنكي من األوروبية القارُة لندن يف الرئيسة لإلدارة مباَرشًة تخضع
أفريقيا ووسط وغرب رشق لها يخضع كما إسطنبول، إىل أوسلو ومن مدريد،
اإلدارات تلك من أيٍّ يف املتضمنة غري املناطق من وغريها الجنوبية وأمريكا

السبع.2

التلغراف خطوط مراكز تكن لم أوًال: لالهتمام؛ مثريتني بارزتني سمتنَْي البنية هذه تكشف
ببعضعرب بعضها اتصلت للتجارة مراكز كانت بل لبلدانها، عواصم بالرضورة اإلقليمية
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بها الواقعة للبلدان مراكَز املراكز هذه تكن لم ثانيًا: البحرية. والَكبْالت التلغراف خطوط
ربطت التي للدول مراكَز ذلك جانب إىل كانت بل فحسب، لها املجاورة البلدان حتى أو
الطرُف ُغضَّ جديدة ذهنية خارطًة التلغراف خطوُط صنعت أخرى بعبارة التقنية. بينها
عىل بعض مع بعضها الدول ظلها يف وترابطت والثقافية، السياسية االختالفات عن بها
العاملية اإللكرتونية الشبكات مجتمعات أول أصوَل هنا ونرى عشوائيٍّا. يكون يكاد نحٍو
الحدود عن تغاَضْت التي الجديدة الشبكة هذه بنية أن غري التلغراف، عىل قاَمْت التي

قوميٍّا. طابًعا األخبار إكساب حركَة تواِجه أن لها مكتوبًا كان القومية
ناطحتها حتى باملكانة واحتفظت للعالم، األخبار عاصمَة لندن صارت هكذا

:١٩١٩ عام أمريكي مسئول ذلك عىل ويشهد نيويورك،

فهي كذلك، أنها وبما العالم؛ يف التلغراف َكبْالت مركز هي لندن أن شك ال
العالم حول بريطانيا بها تتمتع التي املكانة وتعود العالم، يف األخبار مركز
(روجرز، العالم يف األخبار لنرش مركز أكرب هي لندن أن إىل منها جزء يف

١٩١٩ب).

األخبار ِق تدفُّ حركِة دراساُت فتُظِهر هذه؛ املركزية لندن مكانَة ذاتها األخبار تكشف
منها تَِرُد التي القومية الدول (١٩٨٥ وآخرون، رسيبريني-محمدي املثال: سبيل (عىل
من ال املدن من الحال واقع يف تَِرُد األخبار أغلب أن سنجد النظر بإمعان لكْن األخباُر،
تَِرد األخبار ألن بالتساوي األخبار ق تدفُّ حركُة تغطِّيها ال القومية فالدول القومية؛ الدول
الدراسات، من ا جدٍّ قليل لعدد إال البدء نقطَة املدن تكن لم املدن. بعض من باألحرى

املدن. لهذه املسيطر املركز عىل منها املتاح القليُل يؤكِّد التي

(املصدر: و١٨٥٦ ١٦٢٢ عاَمْي بني األملانية للصحف إخبارية مدن عرش أهم :3-2 جدول
.(١٩٨٤ ويلكي،

  ١٦٧٤   ١٦٢٢

١٠٫٤ سرتاسبورج ١٥٫٦ براج
٩٫٤ وارسو ١٢٫٤ فيينا
٨٫٩ نيدرإلبا ٨٫٩ الهاي
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٦٫٢ فيينا ٧٫٦ فرانكفورت
٥٫٧ أنتويرب ٦٫٢ كولونيا
٥٫٥ الهاي ٥٫٣ البندقية
٤٫٧ البندقية ٥٫١ أمسرتدام
٤٫٢ أمسرتدام ٤٫٤ ريجنسبورج
٣٫٤ كوبنهاجن ٤٫١ روما
٣٫٤ باريس ٣ بوندن
٦١٫٨   ٧٢٫٦  

  ١٧٩٦   ١٧٣٦

٢٦٫٦ باريس ١٦ باريس
١١٫٧ لندن ١٢ فيينا
٩٫١ فيينا ٩٫٩ لندن
٥٫٤ الهاي ٦٫٣ الهاي
٥٫٤ فرانكفورت ٥٫٩ كوبنهاجن
٤٫٣ كوبنهاجن ٣٫٦ بطرسربج سانت
٤٫٣ ستوكهولم ٣٫٢ نابويل
٣٫٥ إيطاليا ٣٫١ وارسو
٣٫٣ ماين ٢٫٧ درسدن
٢٫٨ ميالنو ٢٫٧ روما
٧٦٫٤   ٦٥٫٦  

      ١٨٥٦

    ١١٫٨ لندن
    ١٠٫٨ باريس
    ٨٫٦ هامبورج
    ٧٫٤ برلني
    ٧٫٢ مدريد
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    ٥٫٢ بطرسربج سانت
    ٥٫١ فيينا
    ٤٫٢ القسطنطينية
    ١٫٨ فيينا
    ٢٫٦ فرانكفورت
    ٢٫٦ نابويل
    ٦٨٫٤  

القصص عدَد فيها قاَرَن ،١٩٨٤ عام ويلكي أجراها دراسٌة الدراسات هذه بني من
أبحاثُه وتُظِهر و١٩٠٦، ١٦٢٢ عاَمْي بني األوروبية املدن مختلف من تَِرُد التي اإلخبارية
عن بروديل نظرية يدعم ما وهو موقفها، عىل طرأ الذي التغريُّ وكذلك املدن بعض مركَز

واالنحسار. الهيمنة
— املثال سبيل عىل — عرش التاسع بالقرن الروسية للصحف أخرى دراسة تُظِهر
،١٨٥٦ عام مرة ألول إلكرتونيٍّا لألخبار نرشها منذ الرائد األخبار مركَز كانت لندن أن
األخبار ثلثَِي املدن هذه أصدَرْت إذ ففيينا؛ فربلني، باريس، التالية املرتبة يف وتأتي
األخبار وبدأت لها إصدارها نسبُة انخفضت الحرُب اندلَعِت عندما لكن اإللكرتونية.
األزمة؛ هذه انقضاء بمجرد تفوُّقها استعاَدْت املدن أن غري القتال. جبهات من تَِرُد
وباريس لندن من يَِرُد الروسية بالصحف تُنَرش التي التلغراف رسائل نصف فكان
األربع املدن هذه بدأت ذلك، عىل عالوة العرشين. القرن بداية مع حتى وفيينا، وبرلني
بمزيٍد ويتضح األخرى، املدن يف منابعها من بإرسالها األخبار لبثِّ كمراكز العمَل الرائدة
وبومباي نيويورك من باألساس ورَدْت لندن تلغرافات من كبرية نسبة أن ن التمعُّ من

.(١٩٩٠ (رانتانن، وشنغهاي
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ا�دينة

دد
لع

ا
١٠٠

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠
لندنباريسفيينابرل/مدن أخرى

نوفو فريميا
جولوس

ب<زيفيه فيدوموستي
سانت بيرت ب<جر زايتونج

سانكت بطرسربجسكي فيدوموستي
روسكي إنفاليد

موسكوفسكي فيدوموستي
جورنال دي سانت بطرسربج

١٨٧٠ عام يف الروسية الصحف يف الرئيسية األجنبية التلغرافات نقل مراكز أهم :1-2 شكل
.(١٩٩٠ رانتانن، (املصدر: املئوية) (بالنسبة

املدن إىل املدن من القومية: الدولة وراء ما (8)

األمم قصَص األوىل بالدرجة يحكي االتصاالت ووسائل اإلعالم وسائل تاريخ زال ما
تغدو القصص فهذه قاًرصا؛ فهمنا يجعل لكنه مفيد نهج وهذا ببعض، بعضها وعالقات
الدول حدوَد تتجاوز التي للشبكات الباحثني مالحظة تعوق ثَمَّ ومن مكرَّرًة، بسهولة
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بالدرجة اعتمَدْت التي التلغراف، ظهور قبل ما شبكات باألخصعىل هذا ينطبق القومية.
العواصم. من كلها تكن لم مدن بني األخبار تباُدل عىل األوىل

فقد بسهولة، القومية الدول حدوَد تجاوَزْت بالتلغراف املنقولة األخبار أول حتى
يف املدن بني األخبار تباُدل عىل أعماَلهم أنفُسهم األوىل التلغراف وكاالت سو مؤسِّ بنى
األخبار قت فتدفَّ األمر؛ عليه سار الذي التقليدي النهج هو هذا وكان البالد، مختلف
هذه مكانة عىل للحفاظ حيويٍّا تبادلها وكان الكربى، أوروبا مدن بني واملالية السياسية
— كانت نفوذًا؛ األكثر أيًضا هي الشبكات عرب ترابًُطا املدن أكثر وكانت كمراكز، املدن

عاملية. مدنًا — بروديل بتعبري
كانت بل أفرادها، بني األهم الفارق هي املدن بهذه الديانات أو الجنسيات تكن لم
هذه من الكثري احتضن وقد والِعْرق. والنوع كالثروة بينهم تفصل أخرى فوارق هناك
َقِدموا الذين الناَس أخرى بقاع من استقطبت ألنها بداخلها؛ عديدة عوالَم العاملية املدن
وقبول التسامح من بدرجٍة ثَمَّ ومن الفوضوية؛ من بدرجة فاتََّسَمْت بها؛ والعمل لإلقامة
— القرى وليس األخرى— املدن إىل وتطلََّعْت خاصبها، وبعاَلم بحياة وتمتََّعْت االختالف،

القرى. يف عنها واضح نحٍو عىل باملدن الحياة اختلَفِت فقد اإللهام، عن بحثًا
النقل وسائل يف تنحرص ال مرتابطة بشبكات التمتُُّع تلك االختالف أوجه أهم ومن
التلغراف قبل ما عهد يف توافَرْت وقد الرسائل، بثِّ وسائُل أيًضا بها تدخل بل فحسب،
عربات متن عىل وإما األقدام عىل سريًا إما الرسائل إرسال فتعنيَّ مًعا؛ السمتان هاتان
ال هذا بها. والوصول بالرسالة املغادرة بني ما بينية فرتة ذلك عن نجمت لكن الجياد،
روابط بالفعل بينها ربطت بل واسع، نطاق عىل مرتابطة تكن لم آنذاك املدن أن يعني
ثَمَّ ومن آنيٍّا، األخبار نقل أمكن إذ هذا؛ ت غريَّ التلغراف تقنية أن غري العالم، مستوى عىل
والتكنولوجيا، (األخبار) املحتوى بني جمعت التي التلغرافية األخبار وهو جديد منتج ُولد
هو املزيج هذا أن غري طويل، بوقت التلغراف ظهور قبل «ابتُِكرت» األخبار أن شك وال

هنا. حداثتها أكسبها ما
التكنولوجيا توافرت حيث املدن؛ نتاج من إلكرتونيٍّا تُرَسل التي األخبار كانت
بها د تجسِّ التي الكيفية عن كاستيلز فكتب نفسه. الوقت يف اإلخباري املحتوى ومنتجو

املتناقض: املعلومات ق تدفُّ فضاء منطَق العاملية املدُن

مدار وعىل بثانية ثانيًة األرض ربوع من َربع كلَّ األخبار بلوغ من بالرغم
التفاُعل وعىل املختلفة، قيادتها ملراكز املكاني التقارب عىل تعتمد فهي الساعة،
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وأنظمة بُْعٍد عن االتصاالت أنظمة عىل وبناء املجهولني. أصحابها بني املبارش
تحتية بنية إىل حاجة يف فهي واملكان، الزمان حدود تتجاوز التي املعلومات
النادرة املاهرة العمالة إىل والوصول االقتصادات بتكتُّل إال تتوافر ال تقنية

.(١٩٨٩ (كاستيلز،

عرش؛ التاسع القرن بمدن اإللكرتونية األخبار إلنتاج الالزمة التحتية البنيُة بالفعل توافرت
بملمحني يتَِّسم املعلومات عىل القائم الجديد اإلنتاج أن (١٩٨٩) كاستيلز أيًضا كتب
الحقيقي فالتغريُّ املعلومات، معالجة عىل الجديدة التقنيات تَنصبُّ أوًال: أساسيني؛
واملنتَج الخام املادة هي املعلومة أن يف يتمثَّل — الصناعي اإلنتاج أشكال بأحد مقاَرنًة —
املنتجات، عىل ال العمليات عىل التقنية االبتكارات آثار أهم ترتتَّب ثانيًا: نفسه. الوقت يف
بالتلغراف، املنقولة األخبار ظهور مع بالفعل اختَلَف قد املنتج أن جديد من نجد لكننا

املعلوماتية. السلع أشكال أول عن أيًضا هنا نتحدَّث أننا ونجد
املدن ظهرت عرش، التاسع القرن من األول النصف يف أوروبا يف التلغراف ظهور مع
صور أوىل عىل بناءً وقامت — عاملية مدنًا بعُد فيما أضَحْت التي — الجديدة اإلعالمية
أوًال اتصاًال، أوروبا مدن أكثر ولندن وباريس برلني مدينة فغدت بُْعٍد؛ عن االتصاالت
له. حيوية مراكز بوصفها العالم أنحاء بسائر باتصالها ثم األخرى، مع إحداها باتصال
مع — أضَحْت فقد املدن، هذه بني جمع الذي الوحيد الرابط تكن لم التكنولوجيا أن غري
مراكز — بعدها ورويرت ووولف هافاس أنباء وكاالت فتأسيس التلغراف، خطوط أول مدِّ
كوكاالت بداياتها يف زمانها سبقت التي تلك األنباء وكاالت تعمل ولم املعلومات. ملزوِّدي
ولم بأوروبا؛ األخرى املدن ويف منَشِئها مدن يف لعمالئها األخبار قدَّمت بل قومية، أنباء

بعُد. فيما إال قومية أنباء وكاالت إىل ل تتحوَّ
التجريبية املواد لفهم جديًدا أسلوبًا يتيح لألخبار لتحليلنا انطالق كنقطة املدن طْرُح
وكاالت عادة انقسمت إذ قومي-دويل؛ إطار باستخدام قبُل من نظرياٍت يف ِصيغت التي
دولية وكاالت فئتني: إىل اإللكرتونية لألخبار األول العاملي املصدر بوصفها التلغراف
عملهما، مالمح بعض فهم عىل ساَعَد النوعني بني الفصل هذا أن ومع قومية. ووكاالت
الدراسة وتكشف هامة. أخرى ملالمح الدراسات هذه إغفال مالحظة دون حاَل فقد
الذي القومي الطابع أن عرش التاسع القرن يف التلغراف وكاالت تاريخ لبدايات املتأنية
األوىل التلغراف وكاالت أدارت إذ له؛ سببًا وليس رها لتطوُّ نتاًجا كان األخبار اكتسبته
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مع عالقاٍت األمر بادئ يف َسْت وأسَّ بها، تقع التي املدن لعمالء األوىل بالدرجة أنشطتها
بلدانها. حدود خارج األخرى املدن

أن هو اإللكرتوني النقل قبل ما وأخبار إلكرتونيٍّا املنقولة األخبار بني الفارق
إنَّ إذ لسيطرتها؛ وخاضًعا للدول مملوًكا األوروبية الدول أغلب يف أضحى التلغراف
هنا من الحكومات. مصلحة يف يصبُّ القومية للدول كوسيط األوىل بالدرجة استخدامه
القراَر امتلكوا الحكومات ممثِّيل ألن القومية؛ الدول بني بالربط العاملية إىل التلغراف انتَقَل
استكماَل ورويرت ووولف هافاس ميرسز أراَد إن وحتى الدول، بني استخدامه بشأن

القومية. ملدِّ مخالفني سيَُعدُّون كانوا املدن، بني وصل كحلقة نشاطهم مزاولة
حول املعوملة. املعلومات عرص شك بال هي العاملية املدن شهدتها التي الصحوة إن
ثالثة يضيف دراساتنا يف العاملية املدن إدراج أن (١٩٩٤ / ٢٠٠٦) ساسن كتبَْت ذلك
ثانيًا: العنارص. من متنوعة مجموعة إىل القومية الدولة تحليل إىل يقود أوًال: مهمة؛ أبعاد
األنشطة إىل واالقتصادات الحكومات عىل الكربى املؤسسات سطوة من اهتمامنا ينقل
عليها. والحفاظ واألسواق املصانع من عاملية شبكة لبناء الالزمة املنظمية والرتتيبات
االجتماعي-السيايس النظام وعىل املكاني الفضاء عىل الضوء تسليط يف هذا يسهم ثالثًا:
املدن يف الحديثة واالتصاالت اإلعالم تقنيات باختصار، األنشطة. بتلك املتصل الحرضي
ساسن وكتبت الصناعة. عرص أحَكَمها التي القومية الحدود يف فجواٍت تصنع العاملية
قبيل من عزَّزت اإلنرتنت، سيما وال الجديدة، االتصال شبكات تقنيات أن (٢٠٠٤)

فكتبَْت: الدول، حدود تجاوز التي الشبكات لتلك الحرضية الخريطة من املفاَرقة

عابرة عامة فضاءات تشكيل عىل تساِعد أن أيًضا التقنيات لهذه يمكن بذلك
لالحتكاك الحاجة دون (١) ذلك ويمكنها العوامل، من األنواع لهذه للحدود
التفاعل من الكثري عىل تتوقَّف ال اإلقرار من صور عرب و(٢) عاملية، بمؤسسات

.(٢٠٠٤ (ساسن، األرض عىل املشرتك والعمل املبارش

أقل صاَرْت ذاتها اإلعالم ووسائل واألفراد املنظمات أن باألخبار يتعلَّق فيما هذا يعني
عىل االعتماد ذلك عن عوًضا بإمكانها أنه غري املحليني، األخبار جامعي عىل اعتماًدا
يَُعِد لم املثال، سبيل عىل السبب، لهذا املدن. بني وفيما ذاتها، املدن داخل رقمية شبكات
مدينًة يقطن كشخص — مدينة) بالالتينية تعني civitas (كلمة األصيل بمعناه املواطن
مباَرشًة يمكنه بل قومية، إخبارية مؤسسة تقدِّمها التي األخبار إىل للجوء بحاجة — ما

اإلنرتنت. عرب أخرى بمدينة وسيط إىل اللجوءُ
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منها املواقف، من الكثري يف الخاصة الرقمية الشبكات استخدام مالحظة السهل من
لوسائل الكوزموبوليتانية املدن يف الشتات جماعات واستخدام املالية الرشكات استخدام
للحدود العابرة الرشكاُت صارت هكذا مواقعهم؛ نطاق تتجاوز اتصاالت ووسائل إعالم
مالحظة يمكن كما القومية/املحلية. الشبكات عىل اعتماًدا أقلَّ متزايدة بصورة القومية
بي بي محطة مشاهدة عىل بالرضورة لندن يف بريطانيا باكستانيي إقدام عدم يف هذا
موقع أو الهور، يف باكستان داييل جريدة موقع إىل ذلك عن عوًضا يلجئون بل يس،
قيود من تماًما تحرَُّرهم يعني ال هذا أن غري أنجلوس، لوس يف لينك باكستان جريدة
تحليل أليِّ املدن أهمية عىل جديد من يشدِّد بل حدودها، بني يُِقيمون التي القومية الدول

معارصة. أم تاريخية دراسة أكانت سواء لألخبار،

هوامش

(1) www.thurnundtaxis.de/frs_home.html, accessed October 27,
2008.

(2) Sir Roderick Jones papers. A note on Reuters. For private infor-
mation only. Printed by Waterlow and Sons Limited, London, Dunstable,
and Watford. Reuters’ archive, box file 97.

65





الثالث الفصل

العوملة

عاملية األخبار صارت عندما

«الحارض» يغدو الخصوصية، تعرف ال التي اإللكرتونية االتصاالت عرص يف
حول األحداث لتشمل — تتسع أن لها بد ال بل — تتسع قد ممتدة، زمنية فرتًة

.(١٩٨٣ (كرين، العالم

وألنها كافًة. اإلعالمية املؤسسات بني ظهوًرا األقل هي اإلخبارية املؤسسات أن يرجح
فكثريًا أخرى، لوسائط األخبار تبيع بالتجزئة بيع كرشكات باملايض أنشطتها أداَرْت
يف األخبار عىل املهنية إضفاء عملية من جزء باألساس وهي أهميتها، تُغَفل ما
الواقع يف ستبدو عامليٍّا. متداولة سلعًة األخباُر أضَحِت عندما عرش، التاسع القرن
للمؤسسة يَُرضب رائًعا مثاًال اإلخبارية، املؤسسات فيها بما اإللكرتونية، اإلعالم وسائُل
عىل والعاملي املحيل بني الوصل عىل «قادرة بأنها جيدينز وصفها التي الحديثة
تؤثر وهي بالتقليدية، تشبُّثًا األكثر املجتمعات يف ره تصوُّ باإلمكان يكن لم نحٍو

.(١٩٩٠ (جيدينز، األفراد» من املاليني حياة عىل — معتادة بصفة ذلك بتحقيق —
يف وأغفلوا أقرُّوا قد أعمالهم يف العوملة عن النظريات واضِعي أن املفارقات من
إىل يشري فأغلبهم العوملة؛ تاريخ يف اإلخبارية املؤسسات لعبته الذي الدوَر نفسه الوقت
الوقت يف يغفلونها فيما العوملة، عملية يف الجماهريية اإلعالم وسائل لعبته الذي الدور
الحارض، عىل األوىل بالدرجة اهتمامهم ينَصبُّ فأوًال: تقدير؛ أقل عىل جانبني من نفسه
أهمية عىل — لهذا كنتاج — يشدِّدون وثانيًا: الثقافية. العوملة تاريَخ يتجاهلون بينما

التلفاز. سيما وال العوملة، يف الحديثة اإلعالم وسائل لعبته الذي الدور
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مستوى عىل العرصالحديث مؤسسات انتشار أن — جيدينز كتب كما — الواضح من
.(١٩٩٠ (جيدينز، «األخبار» يف ممثًال املعارف، جمع لوال مستحيًال سيغدو كان العالم
التي اإللكرتونية الجماهريية اإلعالم وسائل مؤسسات أوىل هي األنباء وكاالت كانت وقد
أما عرش، التاسع القرن من األول النصف يف العالم مستوى عىل نشاطها ممارسَة بدأت
لوكاالت التام شبه التجاهل عىل لالتصاالت الدارسني أوساط خارج من الباحثني إقدام
حتى شهدته، الذي التاريخي التطور وضوح عدم إىل يرجع أنه فريجح ذلك، مع األنباء

االتصاالت. حقل يف للباحثني
وكاالت عن للدراسات وجيًزا انتشاًرا العرشين القرن سبعينيات يف إال نشهد لم
وفق األنباء وكاالت عىل أجريت التي الدراسات (١٩٨٦) بويد-باريت م ويقسِّ األنباء.
دراسة (٣) والوظيفة. الهيكل دراسة (٢) األخبار. محتوى تحليل (١) مناهج: ثالثة
ومع العوملة، دراسة يف بإسهام املناهج هذه من كلٌّ شاَرَك وقد األنباء. وكالة تطور تاريخ
الدراسات، من األوىل فالفئة الفصل؛ هذا بأغراض ُمرٍض نحٍو عىل منها أيٌّ يفي ال هذا
،(١٩٥٣ نيوز» أوف فلو («ذا العرشين القرن خمسينيات أوائل إىل تعود املحتوى، تحليل
أن الدراسات هذه أوضَحْت وقد األخبار، ق تدفُّ لحركات دراسات بأنها وصفها ويمكن
إىل الغرب ومن الجنوب، إىل الشمال من ق تتدفَّ العاملية األخبار من الساحقة األغلبية
بِرس وأسوشيتد رويرتز بريتيش وكالة هي: كربى، عاملية وكاالت أربع وتنتجها الرشق،
واستُخِدمت الفرنسية، بِرس فرانس ووكالة إنرتناشونال بِرس يونايتد ووكالة األمريكية
واملحلية العاملية الوكاالت بني العالقة لوصف والتبعية االختالل مثل مصطلحاٌت كثريًا

.(١٩٨٠ (ماكربايد،
أن يمكن والوظيفة، الهيكل دراسة وهي األنباء، وكاالت دراسات من الثانية الفئة
االقتصاد ويؤكد اإلعالم، لوسائل السيايس االقتصاد منهج تحت كبري حدٍّ إىل تندرج
أنه عىل — (١٩٩٤) جارنهام كتب كما — والثقافة االتصاالت تشكِّله الذي السيايس
بعبارة املادية؛ املوارد من محدود عدد استخدام الوسيطة االتصال صور كل يف يدخل
يتشكَّل التي بالطرق سيتحدَّد تغيريه، عىل لقدرتنا فْهَمنا وتباًعا للعالم، فْهَمنا إنَّ أخرى
أغلب اهتمام انصبَّ هنا من عليها. والسيطرة املحدودة املوارد هذه إىل الوصول بها
يف امتزجت وقد واقتصاداتها، ملكيتها عىل األنباء لوكاالت السيايس االقتصاد دراسات
املثال: سبيل (عىل األنباء وكاالت تقدِّمه الذي األخبار محتوى بتحليل األحيان بعض

.(١٩٧٧ هاريس،
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التاريخي التطور عىل اهتمامها ينَصبُّ التي الدراسات، من الثالثة الفئة جذور تعود
تواريخ من كبري عدٌد األوىل بالدرجة شكََّلها وقد العرشين، القرن أوائل إىل األنباء؛ لوكاالت
األخبار ملنظومة النادرة الشاملة األكاديمية الدراسات وإحدى الرشكة. بذات املؤسسات
إنجمار أطروحة كانت .١٩٧٣ يف إنجمار جونيال أطروحة عرش التاسع بالقرن العاملية
وهي عرش، التاسع بالقرن األنباء وكاالت بني املربمة االتفاقيات يتناول أكاديمي عمل أول
غري العاملية، األخبار منظومة تشكيل يف القومية الحكومات دور عىل أيًضا الضوءَ تسلِّط
واضح حدٍّ إىل تاريخية بحتمية بالتسليم تتسم االجتماعية العلوم أبحاث من الكثري أن
األنباء. وكاالت ألبحاث مهم تاريخي بُْعٍد إضافة يف املنهج هذا أسهم ثَمَّ ومن ومؤِسف؛
بمواطن بالطبع تتميَّز األنباء وكاالت لدراسة عرضتُها التي الثالثة املناهج من كلٌّ
الهامة؛ األبعاد بعَض كذلك أغفَلْت أنها غري العوملة، عملية تحليل يف بها خاصة قوة
اهتمامها وتصبُّ املرتابطة النظرية للمفاهيم األخبار ق تدفُّ حركة دراسات تفتقر إذ
فقد اإلعالم لوسائل السيايس باالقتصاد تُعنى التي الدراسات أما األخبار. محتوى عىل
االقتصادي والهيكلني املعارصة األخبار إنتاج ظروف عىل األوىل بالدرجة اهتمامها صبَِّت
فسلََّط األنباء وكاالت دراسات يف التاريخي املنهج أما للمجتمعات. األوسع والسيايس

بعينها. رشكات عىل األوىل بالدرجة الضوءَ
اإلعالم وسائل تاريخ تتناول التي الدراسات أن إىل (١٩٩٥) شليزينجر أشار وقد
تشكيل يف اإلعالمية املؤسسات بها تسهم التي الكيفية بتبيان ا جمٍّ اهتماًما عموًما تهتم
بل — للقوميات العابر باإلطار اإلقرار تزايد وقد والحكومة. واالقتصاد القومية الثقافة
لوسائل التاريخية الدراسات أن املؤسف من لكن اإلعالمي، للتحليل — أيًضا العاملي

اإلعالم. وسائل لتطوُّر العاملية لألبعاد تتطرَّق لم اإلعالم
املنظور من دراسة إلجراء وافيًا كامًال منهًجا أعاله املذكورة املناهج من أيٌّ يشكِّل ال
حقول عىل القارصة الحدود تجاوز هو واملطلوب العوملة، وعملية األنباء لوكاالت التاريخي
وكاالت لدراسة املختلفة البحثية املناهج بني فصَلْت التي الحدود تلك بعينها؛ دراسة
كما منفصَلنْي دراسة حقَيلْ إىل وتقسيمها األنباء وكاالت دراسات بني فالفصل األنباء؛
تعنى ودراسات الدولية باالتصاالت تعنى دراسات إىل — السابقة أعمايل يف أوضحت
من .(١٩٩٢ (رانتانن، أنشطتها عن خاطئة مفاهيم تشكيل إىل قاد — الصحافة بتاريخ
لشتى ال األخبار تبيع عاملية إعالمية مؤسسات أنها عىل األنباء وكاالت دراسة املستحيل
تلتقي أن دون أيًضا، والحكومات واملصارف األعمال لرشكات بل فحسب، اإلعالم وسائل
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األنباء وكاالت طبيعة فهم يمكن وال ببعض. بعضها دراستها حقول بني الفاصلة الحدوُد
بل مؤسساتها، تاريخ أو السياسية اقتصاداتها حيث من أو األخبار محتوى إىل بالنظر
يدرج القائمة، املناهج مختلف به يلتقي شامل، منظور تبنِّي املعقدة طبيعتها لفهم يجب
والدويل، الوطني والرتكيب كالتسليع، املختلفة العوملة عنارص سياق يف األنباء وكاالت
هذه بني الجمع يف هنا املطروحة املناهج من أي يفلح ولم واملكان. والفضاء والزمان،
يف سلعة إىل األخبار بها ل تتحوَّ التي الكيفية فهم يف تسهم جميعها أن مع العنارص،

عاملية. تجارة

تجاري كنشاط األخبار (1)

باألسواق نشأت أنه (١٩٨٨) ستيفنز كتب وقد اجتمعوا، متى األخباَر الناس تباَدَل طاملا
تخطيط عىل األسواق يف التجار فتساعد األخبار أما تكافلية؛ عالقة والتجارة األخبار بني
إذن األخبار. تجذب ثَمَّ ومن الزبائن، فتجذب هناك املتداولة السلع وأما اسرتاتيجياتهم،

ا. جدٍّ مبكرة مرحلة يف والسوق األخبار بني العالقة نشأت
الحديثة الصناعية السلع أوىل كانت الكتب أن (١٩٩١) أندرسون بينيديكت كتب
الصناعية املنتجات بأوائل مقارنتها يمكن الكتب أن ويرى واسع، نطاق عىل املنتجة
مثل القطعة، أو الشحنة أو كالرطل رياضية بكميات قياسها يمكن التي األخرى
يعاد مستقلة منفصلة سلعة هو الكتاب أن يرى كما والسكر، اللبن والطوب املنسوجات
يف املعمرة بالسلع مبًرشا كان هذا يف وهو واسع، نطاق عىل نفسها بالصورة إنتاجها
أن يمكن كتاب هي الكتاب؛ من استثنائية» «صورة إال ليست الصحف أن ويذكر زماننا،

الزوال. رسيع برواج يتمتَّع لكن ضخم نطاق عىل يباع
(١٩٩٢) بالداستي فيشري تجارية، سلعة إىل األخبار ل تحوُّ عرش التاسع القرن شهد
ناخبني، باعتبارهم قرَّائهم إىل نظروا ما حزبًا نارصوا الذين الصحف محرِّري أن إىل
كمستهلك بل فحسب، كناخب القارئ إىل ينظران والنارش املحرُر يَُعِد لم القرن وبنهاية
من الثاني النصف بحلول البلدان من بكثري «الحديثة» الصحيفة ُولدت هنا ومن أيًضا؛
صحيفة (١) بأنها: «العاملية» الصحيفة (١٩٢٨) جروث عرَّف وقد عرش. التاسع القرن
شامل بمحتًوى تتسم (٤) للعامة. تتاح (٣) مميكنة. طباعتها (٢) دورية. بصفة تُنرش
(٧) الحالية. األحداث عن معلومات تضم (٦) عامة. أهمية محتواها يحمل (٥) جامع.
كربى تاريخ أن (١٩٨٩) هابرماس كتب الصدد هذا يف تجاري. كنشاط تشغيلها يجري
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ذاتها حدِّ يف الصحافة أن يُثِبت عرش التاسع القرن من الثاني النصف يف اليومية الصحف
العالقة ت تغريَّ هنا ومن تجاري»؛ بطابع «اصطبغت أن درجة إىل التالعب من بها باَت
بتقنيات األخبار نقل ضغط تحت ًصا متخصِّ التحرير عمل وأضحى واملحرر، النارش بني
(بالداستي، أدبيٍّا عمًال كان بعدما صحفيٍّا عمًال الصحف تحرير وأمىس متطورة، فنية
عرش التاسع القرن ثالثينيات حتى الصحف أن فكتب (١٩٧٨) شودسون أما .(١٩٩٢
— الرخيصة» «الصحافة مع — باعت إذ التجارة؛ ورجال السياسية األحزاب خدمت
القرَّاء جمهور باعت أخرى ناحية ومن ناحية، من عام بوجه قرَّائها لجمهور منتًجا

«األخبار». هو للقرَّاء باعته الذي واملنتج الدعاية، لرشكات
أغفل فقد البلدان، من بالعديد متزامنًا بدأ تجاري لطابع األخبار اكتساب أن مع
وتُشرتَى تُباع عاملية سلعة إىل األخبار ل تحوُّ عملية يف األنباء» «وكاالت دوَر الباحثون
الوكاالت يد عىل األخبار مجانسة إىل (١٩٨٩) هابرماس فيشري جماهريي؛ نطاق عىل
وكاالت إىل ذلك عدا فيما يلتفت ال لكنه االحتكاري، التنظيم عليها يسيطر التي الصحفية
نحو عىل يفرسِّ بِرس أسوشيتد وكالة ظهور بأن أوًال فيقرُّ (١٩٧٨) شودسون أما األنباء.
فيما لكنه منحاز»، غري تماًما واقعي «خرب إىل ظهوره بمجرد الخرب ل تحوُّ سبَب واضح
موضوعيًة أكثر األخبار أضَحِت هل ليس: هنا املهم السؤال لكن التفسري. هذا يرفض بعُد
تركيبة أنه عىل الخرب إىل ينظرون الذين الباحثني مع أتفق ال؟ أم قبُل من كانت مما
عىل وتمييزه ،(١٩٩٢ (بالداستي، العالم يف يجري ملا طبيعيٍّا انعكاًسا وليس اجتماعية
— (١٩٩٢) بالداستي كتب كما — األخباُر غَدِت فقد الفصل؛ ألغراضهذا مهم النحو هذا
إنتاجه يف تدخل التي األطراف متطلبات يعكس مصنوًعا ُمنتًَجا عرش التاسع القرن يف

واستهالكه. وتوزيعه
األخبار صارت بل مصنوًعا، ُمنتًَجا عرش التاسع القرن يف وحدها الصحُف تغُد لم
تجاريٍّا طابًعا إكسابها وعنى النواحي، من العديد من الكتب ويشبه يُصنع ُمنتًَجا بدورها
من املزيَد شغلت ثَمَّ ومن للصحف؛ أهميًة أكثر أضحت أنها — عناه ما بني من —
واحد؛ جانب من الكتب عن اختلفت أنها غري مىض، وقت أي من أكثر الصحف عواميد
رة معمِّ غري كانت ألنها مقابلة؛ ميزة من قيمتها استمدَّْت وقد رة، معمِّ تكن لم أنها وهو

الفور. عىل وتُستهَلك
ثَمَّ ومن األجل؛ قصريَة باتت بدورها األخبار ألن الديمومة قصريَة الصحف باتت
أحدثها، إىل الوصول عىل وتنافست األخبار إىل التجارية العاملية الحديثة الصحف احتاجت
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تطلَّبت هنا ومن يوميٍّا؛ تصدر باتت ثم باألسبوع، مرات عدة األمر بادئ يف فصدرت
إنتاج حركة أطلق ما هي األنباء وكاالت كانت وقد سابقاتها. عن األخبار من مزيًدا
لعمالئها. بدورها قدَّمتها التي للصحف األخبار فباعت عاملي، واسع نطاق عىل األخبار
املعلومات أصناف كلَّ صحيفة أيُّ تغطَِّي أن املمكن من يكن لم ،(١٩٧٦) باملر كتب وكما
وبالرسعة تامٍّ، وجه عىل — األجنبية األخبار إىل االقتصادية إىل السياسية املعلومات من —
تبيع بالجملة تجارة رشكات أضحت التي األنباء وكاالت بهما تميَّزت اللتني واملوثوقية
منذ األنباء وكاالت أوىل تأسيس بدأ والصحف. الحكومية وللدوائر والتجار للبنوك األخبار
العديدون حاَكى األوىل األنباء وكالة تأسيس ومع اآلن، حتى عرش التاسع القرن ثالثينيات
املتقدمة أوروبا دول بأغلب موجودة األنباء وكاالت غَدْت حتى الدول، بمختلف نموذَجها

العاملية. الصحف ظهور مع هذا وتزاَمَن عرش، التاسع القرن سبعينيات بحلول
إىل األخبار بها ل تتحوَّ التي الكيفية فهَم أردنا إْن األنباء وكاالت دراسة علينا يتعنيَّ
سلعًة؟ األخبار من األنباء وكاالت جعلت كيف األسئلة: بعض نطرح أن هنا وعلينا سلعة،
بتأسيس اختلف الذي وما تجارية؟ سلعة إىل األخبار ُل تحوُّ تحديًدا تطلَّبه الذي وما
املناهج منهما خَلْت اللذين واملكان الزمان مفهوَمِي إىل نصل هنا األنباء؟ وكاالت أوىل

األنباء. وكاالت دراسة يف السابقة التقليدية

والزمان األخبار (2)

والزمان املكان مغزى من ت غريَّ قد اإللكرتونية اإلعالم وسائل بأن الدارسني أغلُب يقرُّ
هاريف ويرى .(١٩٨٥ (مايروفيتز، االتصال لعمليات ات متغريِّ بوصفها املادية والحدود
هاريف ي ويسمِّ املكان، عىل بالقضاء للزمان سمح واملكان الزمان تَْشييء أن (١٩٨٩)
تنظيم إعادة خالله من يمكن ر تطوُّ بمنزلة وهي الزمكان، انضغاط بعملية العملية هذه
(١٩٩٠) جيدينز كتب هنا ومن صحيح. والعكس املكان، قيوَد يقلِّص نحٍو عىل الوقت
متصلني، واملكان الزمان ينفك ال ثَمَّ ومن املكان؛ يف التحكُّم أساس هو الوقت تنظيم أن

فكتب:

املكان قيود من الفضاء يخلص بدايته مع متزايد بشكل الحديث العرص أخذ
وجًها تفاُعل أيِّ عن مكانيٍّا البعيدين «الغائبني»، اآلخرين مع العالقات بتعزيز
صورة إىل متزايد بشكل التحوُّل يف الحديث العرص يف املكان يأخذ لوجه.
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عنها تماًما بعيدة اجتماعية مؤثراٌت األمكنَة تخرتق أخرى بعبارة وهمية؛
وتشكِّلها.

ثقافة من النقلة مع واملكان الزمان بني العالقة عىل طرأ الذي الجوهري االختالف تزاَمَن
أتاحت التي الجديدة التقنية بوصفه التلغراف وحظي اإللكرتونية، الثقافة إىل الطباعة
ل تحوُّ نقطَة التلغراَف (١٩٨٩) كاري يعترب هنا من األكرب. باالهتمام اإللكرتونية الثقافة
املعارف وطبيعَة اللغة، طبيعَة الحرص ال املثال سبيل عىل غريَّ إذ االتصاالت؛ عالم يف
التلغراف ابتكار مع أنه (١٩٨٥) مايروفيتز فريى ذاتها؛ الوعي ِبنى وطبيعَة التقليدية،
خصوصية رت وُدمِّ تتآكل، األماكن مختلف بني املعلوماتية الفروق بدأَِت واستخدامه

والزمان. املكان
األخبار أن شك وال عرش، التاسع القرن يف والزمان األخبار بني الوثيقة العالقة نشأَِت
احتاجت لطاملا أخرى جهة من لكن قبُل. من تتوافر لم أنها أي جديدة؛ دوًما كانت
نتيجًة طرأت ثم حاملها، برسعة فسافرت لها؛ حامل إىل التلغراف ابتكار قبل األخبار
بعبارة الزمكان، انضغاط عملية عىل كربى اٌت تغريُّ النقل وسائُل شهدته الذي للتقدُّم
(مايروفيتز، آلَخر مكان من لالنتقال املستغَرق الوقت حيث من املسافة تقلَّصت أخرى
الغربي الساحل إىل الرشقي الساحل من الرحلُة استغرقت املثال، سبيل فعىل .(١٩٨٥
الجياد، عربات ظهر عىل أشهر وأربعَة األقدام، عىل سريًا عامني األمريكية املتحدة للواليات

.(١٩٩٤ وأوري، (الش القطار متن عىل فقط أيام وأربعَة
األخبار بني الوثيقة العالقة وعزََّز وحاملها، الرسالة بني فصل ما هو التلغراف كان
املحلية التوقيتات بني التزاُمَن أتاح التلغراف إشارة استخداَم أن عىل عالوًة والزمان،
١٨٨٤ عام الزمنية املناطق توحيد حول دولية اتفاقية أوُل فأُبِرمت جرينيتش؛ وتوقيت
واألخبار؛ الزمان بني العالقة عىل طرأت كبرية تغيريات إىل التلغراف وأدى .(١٩٨٢ (لوي،

ا. كمٍّ يُقاس بات الذي الزمان إىل نسبًة قياسها أمكن األخبار قيمة ألن
الرسعة بها أضَحْت التي الكيفية عىل األمثلة من العديَد األنباء وكاالت تاريخ يقدم
التلغراف، ظهور قبل مىض ففيما األنباء، نقل يف التلغراف استخدام مع األهمية شديدَة
عرش الثامن القرن بداية يف املثال، سبيل عىل تماًما؛ قديمًة األخبار تكون أن يمكن كان
ولم يوًما، ٤٨ تقدير أقل عىل ماساتشوستس إىل إنجلرتا من الرسائل نقل استغرق
مرور بعد إال األمريكيني رعاياه ١٧٠٢ عام ويليام امللك بوفاة الرسمية غري األنباء تبلغ
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التلغراف بمساعدة األنباء وكاالت أن غري .(١٩٨٨ (ستيفنز، وفاته عىل تقريبًا أشهر ثالثة
ساعات. إىل األسابيع اخترصت

الحرصية للطبيعة أساسيٍّا ملمًحا التلغراف ظهور مع الرسعة أضحت هنا من
دام ما بقيمته يحتفظ كُمنتَج األخبار (١٩٠٨) بورش عرف هنا ومن للخرب؛ السلعية
عملية تعتمد التي السلعة حرصية مفهوم عن (١٩٧٤) وجولدينج إليوت وكتب حديثًا،

واالبتكار: الرسعة هما عنرصين عىل إنتاجها

األسواق داخل واملنافسة األسواق عىل املنافسة تشكِّل حيث الصناعة، بعالم
مؤسسات ركائز أهم إحدى الرسعة أضحت املؤسسات، عىل متزايدة ضغوًطا
وتؤثِّر املنافسني. قبل باملعلومات األسواق إمداد املحتم ومن اإلخباري، اإلعالم
السلع نوع عىل الرسعة جناح عىل ونرشها ومعالجتها املعلومات جمع رضورُة

املنتجة.

التي األنباء وكاالت أوىل أن ومع كبري، نطاق عىل التلغراف تستخدم األنباء وكاالت باتت
فإنها الزاجل، الحمام أو الربيد عىل لالعتماد مضطرًة ظلَّْت التلغراف ظهور قبل ست تأسَّ
يستهلكون القراء كان وإذا لالستخدام. طرحها فور الجديدة التلغراف تقنيَة تبنَّْت قد
وكاالت من األخبار رشاء يف الصحف فستبدأ يومي، نصف أو يومي بمعدل الصحَف
ليس الربقيات إرسال التلغراف بمساعدة األنباء لوكاالت وأمكن أقرص، فرتات عىل األنباء
ثانية. وكل دقيقة كل إرسالها املناسب الوقت يف وأمكنها ساعة، كل بل فحسب، يوميٍّا
عرش، التاسع بالقرن األنباء وكاالت نتاَج األمر بادئ يف الفوري األخبار ق تدفُّ كان
لوكاالت فأمكن القرن؛ هذا يف الحًقا إال بذلك اإللكرتونية اإلعالم وسائل تضطلع ولم
بالرشكات عمالئها إىل به قدَّمته الذي النحو عىل مباَرشًة بالخرب القارئ موافاة األنباء
تمأل ما بقدر األخبار تشغله لم عرش التاسع بالقرن املستهلك وقت أن غري والحكومات،
وثيًقا ارتباًطا يرتبط الذي املكان مسألة إىل نتطرَُّق وهنا اليوم. يومنا إن إن يس قناة

بينهما. الفصل يستحيل بحيث بالزمان

واملكان األخبار (3)

لتبادلها، باألسواق تجتمع الحشود دامت ما باملكان األخبار ارتبَطِت آنًفا، أرشُت كما
نقاط من تَِرَد أن أو األخبار تتقادم أن يمكن وكان باألماكن، مرتبطة كانت فاألخبار
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ومن لديهم؛ مألوفة أماكن عن كانت األخبار وأغلب الناس، هم تباَدَلها َمن أن غري نائية،
يف تقع لوجه، وجًها التواصل عىل تقوم اجتماعية عالقة األخبار تبادل عملية كانت ثَمَّ

باملكان. وترتبط مجتمعي سياق
واألخبار؛ املكان بني الوثيقة العالقة إىل النقطة هذه عند اإلشارة أيًضا املهم من
عملية أن وهو أََال واضح؛ لسبٍب مرتبطان واالستهالك املكان أن (١٩٩٢) ساك فريى
ما. بموقع السلع استهالك يجري أخرى بعبارة مكان، يف تقع أن يجب االستهالك
موزِِّعيها حياة وبني بينها واضحة بعالقة تتسم األسواق عىل تُوزَّع التي األخبار وأغلب
هنا ومن وملموس؛ وواقعي مألوف — الفضاء بعكس — فاملكان بمواقعهم؛ وُمستقِبِليها
من محليًة األخبار كانت .(١٩٧٦ (رالف، كاملنزل» مكان من «ما اإلنجليزي التعبري جاء

الناس. معيشة بمحل اليومية بالحياة اتصلت إنها حيث
من تجريًدا أكثر مصطلح هو املكاني الفضاء مصطلح أن (١٩٩٥) أوجيه كتب
إرسال بدأ وعندما ما. بمكان وقع محدَّد بحدث للذهن غالبًا يوحي الذي املكان مصطلح
صلتها تفقد األخبار بدأت الجماهريية، اإلعالم وسائل عرب النائية األماكن من األخبار
وطن بال تغدو ال السلع ،(١٩٧٨) شيفلبوش يشري فكما العادية؛ األفراد بحياة املباِرشة
السلعة إنتاج مكان بني ًدا محدَّ مكانيٍّا فاصًال الحديثة النقل وسائُل تخلق عندما إال
الفاصل الفضاء يف وحارضها املحلية هويتها تفقد السلع أن وأضاف استهالكها، ومكان

السوق. إىل إنتاجها محل من طريقها يف السلعُة تغطِّيه الذي
بل فحسب، والزمان األخبار بني ليس حقيقيٍّا ارتباًطا التلغراف استخدام أوجد
عىل السلع تُنَقل كما األخبار نقل التلغراف أن من الرغم فعىل كذلك؛ املكان وبني بينها
حاِمل دون األخبار نقل إنه حيث من ثوريٍّا ابتكاًرا كان فقد السفن، أو القطارات متن

اآلنية. الكهرباء وبرسعة لها
تَُعْد لم أنها أولهما: جانبني؛ من املنتجات من غريها عن اإللكرتونية األخبار اختلفت
وإنما الذُّرة، أو كالطوب كبرية بكميات تُنقل لم أنها وثانيهما: لها، حامل إىل بحاجة
مختلفة أماكن عدة إىل نفسه الوقت يف التلغراف عرب إخبارية رسالة كل إرسال أمكن
التلغراف كان لعمالئها. اإلخبارية نرشاتها يف األنباء وكاالت تنسخها حيث العالم؛ حول
إعالمي ُمنتَج إىل رسائله حوَّلت ما هي األنباء وكاالت أن غري األهمية، شديدة تقنية آنذاك

األخبار. وهي جماهريي؛
هذا طومسون ويصف وسيًطا». «تفاُعًال األمر بادئ يف األخبار تباُدل باَت هنا، من
١٩٩٥)؛ (طومسون، وسيط عرب يجري تفاعل» «شبه بأنه العالقات من الجديد النوع
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اإلعالم. وسائل عرب اآلن تنتقل باتَْت لوجه وجًها سابًقا األفراد تباَدَلها التي األخبار إن إذ
أو التقريب» وجه «عىل أو «تقريبًا» أو القول» «يمكن تعني: قد «شبه» كلمة أن بَيَْد
أنه عىل أشدد أنني غري حقيقيٍّا، يكون أن من أدنى تفاعل بأنه يوحي مما «نادًرا»؛
لوجه، وجًها التواُصل محلَّ يحلَّ لم االجتماعية العالقات من جديد نوع بمنزلة كان
أناًسا األوىل للمرة ُمستقِبلوها غدا عينها فاألخبار مهم؛ كمفهوم الوساطة أبرز وإنما
طها تتوسَّ اجتماعية عالقة جمعتهم وإنما ببعض، بعضهم شخصية معرفة تجمعهم لم
فيه جمعت الذي األخبار تباُدِل مكاُن وبات ،(١٩٩٣ (هاريف، الجماهريية اإلعالم وسائل
وسائُل أطرافه بني تربط مجرًَّدا إلكرتونيٍّا فضاءً ببعض بعضهم معرفُة األفراد بني
طومسون كتب ما حدِّ عىل — وسيط عرب يجري الذي التفاعل فشبه الجماهريية؛ اإلعالم
األغلب يف يتدفق التواُصل أن بمعنى الحوار، أحادي طبيعته يف تفاُعٌل هو — (١٩٩٤)
يمكن لو «كما األول باملقام تعني أنها عىل «شبه» كلمة إىل نظرنا إن لكن واحد. باتجاه
لم إن حتى «اجتماعية»، عالقة أنه عىل التباُدل من الجديد النوع هذا فهم ألمكننا القول»

لوجه. وجًها ُمباِرشة تَُعْد
عاملية، أسواق إىل بدورها تحوَّلت قومية أسواًقا املحلية األسواق أضَحِت هنا من
أمكن إذ عاملية وأصبحت القومية الحدوَد آَخر إىل بلد من بإرسالها األخبار فتجاوزت
الربقيات استقبلت التي الدول كافة يف األنباء وكاالت فرتجمتها مكان؛ أي يف بها االنتفاع
وكاالت كافة أدَّْت وبالتايل وتحريرها، مراجعتها بعد لعمالئها ونقلتها القومية الدولة للغة
ومن القومية، لألخبار ع املوزِّ دوَر لعبت ناحية فمن العاملية؛ بالسوق مزدوًجا دوًرا األنباء
وانفصال اتصال نقاط عىل العالقة هذه وتنطوي العاملية، األخبار استقبلت أخرى ناحية

والدولية. املحلية األخبار بني
أن غري عرش، التاسع القرن خمسينيات يف األوروبية الدول بني التلغراف ربط
،١٨٥١ عام مرة ألول العقبة هذه تجاُوز جرى لكن القارات، بني فصَلْت املحيطات
بني الربط تمَّ سنوات، عرش بعد ودوفر. كاليه مدينتَْي بني بحري َكبْل تركيب تمَّ عندما
بني تصل َكبْالت تركيب هذا وأعقب املحيط، تحت يمتدُّ تلغراف بَكبْل وأمريكا أوروبا
الجنوبية وأمريكا الصني بني ثم عرش، التاسع القرن ستينيات يف والهند األفريقية القارة

عرش. التاسع القرن سبعينيات يف واليابان
التي القارات بني فورية اتصال حلقاِت الجديدة التلغراف تقنية خلَقْت هنا من
هذا أن تذكُّر يجدر لكن طويلة. ر تأخُّ فرتات مع منتظم غري نحٍو عىل قبُل من تواصلت
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وأضحت الكربى، الصناعية املدن أو العواصم أو الكربى املراكز بني انحَرصَ التواصل
بربيطانيا رويرتز ووكالة بفرنسا هافاس وكالة — األبرز الثالث األوروبية األنباء وكاالت
األوىل األعوام يف عامليًة وكاالٍت — كومباني) تليجرافن (كونتيننتال بأملانيا وولف ووكالة
اختالف وهو محيل، إطار يف نشاَطها األخرى األنباء وكاالت واصَلْت فيما نشاطها، من
األنباء وكاالت نشاط اتسع فيما بالدها، نطاق يف عملت املحلية األنباء فوكاالت جوهري؛
بشبكات تمتعت وأملانيا وبريطانيا فرنسا أن صادف بالدها. خارج إىل لتمتد العاملية
مستوى عىل التلغراف َكبْالت من الخاصة الرشكات حصة فبلغت النطاق؛ واسعة تلغراف
وامتلكت ،(٪٦٣٫١ النسبة هذه من بريطانيا حصة (بلغت ١٨٩٢ عام ٪٨٩٫٦ العالم
التلغراف َكبْالت إجمايل من ٪٦٠ عىل يربو ما والفرنسية الربيطانية اإلمرباطوريتان

.(١٩٩١ (هيدريك، الحكومية
شبكات اتساع عىل بدورها اعتمَدْت التي األنباء وكاالت عىل الصحف اعتمدت
رويرتز أنباء وكالتَْي أن شك وال التلغراف. َكبْالت امتداد ثَمَّ من فاتبعت التلغراف،
وكالة أما امتلَكتَاها، التي املحلية الَكبْالت شبكات من استفادة أكربَ استفاَدتَا وهافاس
وكالته املثال سبيل عىل رويرت جوليوس س أسَّ فقد أخرى. لقارات نشاطها فمدَّْت وولف
الذي ودوفر، كاليه بني املمتد التلغراف َكبْل افتتاح من شهر قبل ١٨٥١ عام لندن يف
عىل بناءً — رويرتز وكالة افتتحت كما العالم، يشهدها البحار تحت وصل حلقة أول يَُعدُّ
،١٨٦٥ عام اإلسكندرية يف لها مكاتَب — التلغراف َكبْالت خطوط امتداد لتقدُّم تتبُّعها
وكانَْت ،١٨٧٦ عام تاون فكيب ،١٨٧٤ عام وسيدني ملبورن يف ثم ،١٨٦٦ عام فبومباي
رويرت جوليوس شعار كان هنا ومن التلغراف؛ َكبْالت ل تموِّ التي الوحيدة األنباء وكالَة

.(١٩٩٤ (ريد، التلغراف» َكبْالت «تتبع
ملمحني عىل يقوم السلعة حرصية مفهوم أن (١٩٧٤) وجولدينج إليوت كتب
تستتبعه االبتكار أن ويريَان واالبتكار، الرسعة وهما اإلنتاج؛ عملية مالمح من متصلني
مجال يف السلعة ابتكار يَُعدُّ ما فبقدر اإلخبارية؛ اإلعالم إنتاج عملية عىل مهمة آثاٌر
ملؤسسات مزايا إخبارية قصة ابتكاُر يتيح املنافسة، تسوده مناٍخ يف مزيًة الصناعة
بقصة عمالئها إمداد إىل إخباري إعالم مؤسسة كل تهدف ثم ومن اإلخباري؛ اإلعالم

تقديمها. املنافسة اإلخباري اإلعالم ملؤسسات يتسنَّى ال إخبارية
معروًفا يكن لم حدث عن قصة إخبارية؛ قصة بمحتويات إال عادًة االبتكار يرتبط لم
الواقع يف تطرََّقْت املكان. وهو السابقة، األبحاث أغفلته آَخر عامًال ثمة أن غري قبُل، من
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مصادر تكويد طريق عن املشكلة لهذه مباِرش غري بشكل األخبار ق تدفُّ حركات دراساُت
سبيل عىل (فدرست القومية الدول عىل اهتمامها سلَّطت أنها املؤسف من لكن األخبار،
رسيبريني-محمدي راجع األمريكية، املتحدة الواليات من تصدر التي األخبار نسبَة املثال
أن أيًضا فيمكن األخبار؛ منها وردت التي األماكن عىل تركِّز ولم ،(١٩٨٥ وآخرون،

أيًضا. األماكَن السلعة حرصية مفهوُم يشمل
نقل ذلك: عىل مثاًال وأسوق بمكان، تقع األحداث ألن الخرب؛ يف مهم املكان عنرص
التي األخبار نرشات تحمل لم إذ عرش؛ التاسع القرن يف اإلمرباطورية روسيا يف األخبار
يفصل ال عشوائي برتتيب ظهرت بل أخبار، عناويَن آنذاك الروسية األنباء وكاالت قدَّمتها
تورينو، املثال: سبيل (عىل والتاريخ الدولة) (وليس الخرب نقل ملكان إشارة إال بينها
نرشاِت األحيان من كثري يف ونرشت نفسه النهَج الصحف واتبعت ،(١٨٦٦ ديسمرب، ١٠
واألبرز األهم امللمحني هما والتاريخ املكان أضحى هنا من بالضبط؛ ورَدْت كما األخبار

األخبار. لتقييم الجديد املعياَر وأصبَحا ،(١٩٩٠ (رانتانن، إخبارية برقية لكل
يف الجديد فالخرب ذلك؛ الجديد الخرب ملكونات وجولدينج إليوت تعريف يعدو ال
التاسع القرن يف األنباء وكاالت كانت وقد املنافسون. إليه يفتقر خرب هو صوره أبسط
وأضحى بعيدة، أماكن من األخبار بنقل اإللكرتونية العوملة حركة صنع َمن أول عرش
بل فحسب، املحلية املناطق من ليس املنافسني، من أكرب برسعة األخبار نقُل املهم من

أيًضا. البعيدة املناطق من
األيام يف املثال، سبيل فعىل اإلمرباطورية؛ روسيا من ذلك عىل أمثلًة ًدا مجدَّ أسوُق
«لم بإعالن اكتَفْت بل الربقياِت، األحيان من كثري يف الروسية الصحُف تنرش لم األوىل
أوروبا، خارج املدن من الربقياِت ى تتلقَّ الروسية الصحف كانت برقياٍت». اليوَم نتلقَّ
غري ونيويورك، كونج وهونج وطنجة ماكاو هي منها، الربقياُت ورَدِت نقاط أبعد وكانت
الربقيات غالبية ووردت البقاع، هذه من نسبيٍّا متقطعة بصورة تصدر ظلَّْت األنباء أن
نيويورك من ورد وأرسعها وفيينا، وبرلني وباريس كلندن األخبار بثِّ مدن أبرز من
أيام وثالثة يوم بني ما ترتاوح فرتة تطلَّبت أنها غري األطلنطي)، املحيط َكبْل (عرب
وانخفض واحد. يوم إىل لنقلها املستغَرق الوقت متوسُط تدريجيٍّا تقلََّص لكن لتسليمها؛
العرشين، القرن بداية مع بأوروبا األخبار نقل مدن أبرز من تَِرُد التي الربقيات عدد

.(١٩٩٠ (رانتانن، األخبار لنقل جديدة أوروبية غري مراكز وظهرت
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األخبار اإللكرتونية

ُطِبع يف مكتب السيد رويرت
١ بناية رويال إكستشينج، لندن.

تمَّ استالُم الربقية التالية بمكتب السيد رويرت يف ٢٤ من نوفمرب.

استقبََل اإلمرباطور يوم السبت استقباًال رسميCا السفAَ السويدي الجديد؛
البارون دبليو دي كارلسربج، وأسقف الجبل األسود؛ نيكانور.

واستأذن السفA الرتكي، رضا بك، اإلمرباطور اMغادرة.

سانت بطرسربج، األربعاء، ٢٤ من نوفمرب.

رويرتز. وكالة أرشيفات من بإذن نُِرشت برقية .١٨٥٨ عام اإللكرتونية األخبار :1-3 شكل

تتمتع ال مجتمعاٍت تخلق اإللكرتونية اإلعالم وسائل أن (١٩٨٥) مايروفيتز كتب
يف أضحى للمكان مفهوٍم عن األخبار إنتاج عملية دراسات تكشف لكن املكان»، «بحس
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انتقاُل ولََّد إذ قبل؛ ذي عن اإللكرتونية األخبار إنتاج يف أهميًة أكثَر عرش التاسع القرن
فيما االبتكار من جديدة صورًة املكان عقبات عىل بذلك وتغلُّبها النائية البقاع من األخباِر
نقل عىل بعٍض مع بعضها األنباء وكاالت وتنافست لألخبار، السلعية بالحرصية يتصل

بها. يُتاَجر سلعًة املكان فباَت يمكن؛ ما بأرسع النائية البقاع من األخبار

العاملي اإللكرتوني الفضاء تسليع (4)

عاملي نطاق عىل األخبار تباُدل بدأ ما هي األنباء وكاالت كانت قبُل، من أرشُت كما
الفضاء ظلَّ بالعقبات، واملكان الزمان امتأل فبينما واملكان؛ الزمان عقبات عىل بالتغلُّب
عندما أنه (١٩٩٢) ساك كتب هنا ومن العقبات؛ تلك عىل َعِصيٍّا الجديد اإللكرتوني
العاملية القوى استيالء ومع اإلدارية. املناطق تنشأ املكانية، بالفضاءات التحكُُّم يجري
األخرى، بالقارات شاسعة «مفتوحة» فضاءات عىل عرش التاسع القرن بنهاية املسيطرة
والتلغراف، الَكبْل تقنية أن (١٩٨٩) كاري يرى الصدد، هذا ويف عامليًة. األخبار أضَحِت
تتبعت هنا ومن إمربيالية؛ حركة إىل االستعماَر َلِت حوَّ ما هي البحري، باألسطول مدعومة
كانت العاملية القوى أنباء وكاالت أن عجب وال والتلغراف، الَكبْل خطوَط األنباء وكاالت

األخرى. للقارات األخبار نقل بدء يف األوىل
األنباء وكاالت استعمَرْت العالم، من شاسعة ملناطق العاملية القوى استعمار مع
االتفاقيات أوىل غريها. عىل محظورة إدارية مناطق تشكيل عرب أخبارها األخرى هي
الثالث العاملية األنباء وكاالت بني عت ُوقِّ الشأن هذا يف منها التثبُّت يمكن التي القائمة
ُعدِّلت .١٨٥٩ عام — كومباني) تليجرافن (كونتيننتال ووولف ورويرتز، هافاس، —
سوق احتَكَر قوي احتكاري التحاد األساَس وشكَّلِت دورية بصفة وُروِجعت االتفاقية

عقود. سبعة من ألكثر ودام العاملية، األخبار سوَق أعضائه بني َم وقسَّ األخبار،
املربَمة ١٨٦٧ عام اتفاقية إىل استخدامه يرجع الذي آنذاك، األهم املصطلح كان
تكرََّر والذي — كومباني) تليجرافن (كونتيننتال ووولف ورويرتز هافاس وكالة بني
املناطق يف األخبار لرتويج الحرصي» االنتفاع «حق هو — بعدها من كافة باالتفاقيات
يقيض محدَّد نهج عىل الثالث الوكاالت بني االتفاقيات وسارت أنباء. وكالة لكل اإلدارية
مناطقها يف األخبار إىل بالنسبة حرصية انتفاع بحقوق العاملية األنباء وكاالت تتمتَّع بأن
يقيض للمبيعات احتكاًرا — (١٩٧٣) إنجمار كتب كما — االتفاقيات وكانت اإلدارية،
هناك. األخبار لبيع حرصي بحق املنطقة عىل سيطرته يبسط الذي الطرف يتمتَّع بأن
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األخبار

االحتكاري االتحاد هذا بها َم قسَّ التي الكيفية عن فكرًة ١٨٧٠ عام اتفاقية تمنحنا
عىل الحرصي السيطرة حق رويرتز لوكالة االتفاقيُة أفرَدِت العاملية. األخبار سوَق
أملانيا االتفاقية من وولف وكالة حصة شملت بينما ومستعمراتهما؛ وهولندا إنجلرتا
بحقوق فتمتََّعْت هافاس وكالة أما وموسكو؛ بطرسربج سانت ومدينتَْي وإسكندنافيا
الحرصي االنتفاع حق مبدأ نطاُق اتََّسَع ثم والربتغال. وإسبانيا وإيطاليا فرنسا يف حرصية
فحسب، القديم العالم مناطَق ١٨٧٤ عام اتفاقية تتناول فلم أخرى؛ مناطق ليشمل
ورويرتز هافاس بني ١٨٧٦ عام اتفاقية صت وخصَّ بأرسه. العاَلَم أيًضا شملت لكنها
رويرتز. لوكالة واليابان والصني الهند َصِت خصَّ فيما هافاس، لوكالة الجنوبية أمريكا
هافاس وكالة بني تقسيمها جرى قد كافة العالم مناطق كانت ،١٩٠٩ عام بحلول
بِرس أسوشيتد وكالة إىل إضافًة كومباني) تليجرافن (كونتيننتال وولف ووكالة ورويرتز
صغرى، بحصة كرشيَكنْي املجري النمساوي بيورو كوريزبوندانز ومكتب األمريكية
موسكو (باستثناء وروسيا أالسكا هي للتقسيم تخضع لم التي الوحيدة املناطق وكانت
وسيام وفارس وأفغانستان العربية والجزيرة والكنغو والحبشة بهما) بطرسربج وسانت
األخبار نقل حقِّ عن املحلية األنباء وكاالت تخلَّْت نفسه، الوقت يف .(١٩٩٠ (رانتانن،
أن ذلك عن عوًضا عليها َ وتعنيَّ مناِفسة، وكالة أي عرب وإما مبارشة بصورة إما للخارج
االتفاقية، عىل املوقعة نظرياتها) (أو العاملية األنباء وكالة عرب وتستقبلها األخباَر ترسل

العكس. وليس العاملية، للوكاالت طائلة عموالت لدفع اضطرت كما
يُتاَجر سلعًة — واملكان الزمان شأن شأنه — اإللكرتوني الفضاءُ يَُعِد لم هنا من
التقسيم وهذا إدارية، مناطق إىل م ُقسِّ محتكًرا فضاءً أيًضا أضحى بل فحسب، بها
منه لتجعل املكان عىل ترتكز اسرتاتيجية — (١٩٩٢) ساك تعبري حدِّ عىل — اإلداري
ملتناول بيرس تتاح أو املفتوحة، بالسوق عالنيًة األخبار تباُدل يجري يَُعْد فلم نفوٍذ؛ أداَة
حمايتها؛ عىل أكرب حرص هناك وكان السلع، من كغريها إليها يُنَظر بات بل الجميع،
وبتشكيل أماكنها. إىل إضافًة األخبار، ملصادر الوصول عىل قيوٌد ُفِرضت هنا ومن
املناَفسَة العاملية الجديدة األنباء وكاالت كبري بشكل حَرصْت لألخبار، احتكاري اتحاد
االتحادات حركة أن ويصادف أرباحها. وحصد أسواقها وتقاسم األخبار أسعار بتثبيت
التاسع القرن ثمانينيات أو سبعينيات إىل تعود الصناعة مجال يف الحديثة االحتكارية
الحرة التجارة ونمو والتصنيع النقل وسائُل شهدتها التي التحسينات ِت أدَّ عندما عرش،
باستعمار .(١٩٦٨ (خان، بعض مع بعضها جغرافيٍّا املنفصلة الرشكات اتحاد إىل
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اإلدارية، مناطقها يف األخبار نقَل العاملية األنباء وكاالت احتكرت اإللكرتوني، الفضاء
باملستقبل. العاملية االتصاالت ملؤسسات أوليٍّا نموذًجا وغدت

العاملي اإللكرتوني الفضاء (5)

–١٨٥٠ الفرتة يف وقعت األبرز العاملية الخارطة انكماش حركة أن (١٩٨٩) هاريف يرى
حواجَز حطَّمت والتي النقل، وسائل عىل طرأت التي االبتكارات خالل من ١٩٣٠
التي أوروبا، يف العوملة من الثانية املرحلة مع جزئيٍّا تزاَمَن ما وهو الزمن، عرب املكان
ذكر عىل يأتي ال أنه ومع .(١٧٥٠–١٨٧٥) األولية باملرحلة (١٩٩٢) روبرتسون يصفها
،(١٨٧٥–١٩٢٥) االنطالق بمرحلة يسميه ما سياق يف متأخًرا إال الدولية االتصاالت
املرحلة، هذه عىل سابق وقت يف نشاَطها تمارس بالفعل بدأت قد األنباء وكاالت وكانت
عامليٍّا إلكرتونيٍّا فضاءً بذلك لتشكَِّل العالم حول األماكن بني الوصل يف ا مهمٍّ دوًرا ولعبَْت

جديًدا.
اإلمكانات نَرش يطلق عاملي وسيط أوَل التلغراف، بمساعدة األنباء، وكاالت كانت
نقَل قبُل من أعاقت التي الجغرافية العقبات عىل التغلُّب يف نجَحْت فقد اإللكرتونية؛
سيما وال — التلغراف استخدام يف رشعت وعندما النائية، البقاع من برسعة األخبار
اإللكرتونية األخبار تباُدِل حركَة فأطلقت مسبوق؛ غري إنجاًزا أحرَزْت — البحرية الَكبْالت
بعض مع بعضها قبُل من تتواَصُل البقاع هذه وكانت دورية، بصفة مختلفة بقاع من
ر التأخُّ عاِمَل الدوام عىل واجَهْت أنها غري القارات بني السفن فأبحرت أقل؛ بوترية لكن
اإللكرتوني العهد يف أما شهوًرا؛ أو أسابيع أو أياًما يستغرق أن يمكن كان الذي املفاِجئ

واملكان. الزمان مفهوُم اختَلَف فقد الجديد،
وسائل عىل قائمة اجتماعية عالقات عن الجديد العاملي اإللكرتوني الفضاء هذا نتج
األنشطة أن (١٩٩١) ليفيفر كتب هنا ومن العالقات؛ هذه عىل وارتَكَز الجماهريية، اإلعالم
عىل قائمة عالقًة األنباء وكاالت ولَّدت وقد بالعاملي. املحيل عالقة فيها تدخل املكانية
من تبايَنَْت البقاع هذه أن غري العالم، أرجاء مختلف يف بقاع بني إلكرتونية وساطة
ونقل «الحدث» بني املستغَرق الزمن (أي النقل وزمن ملوقعها وفًقا تباُدلها ِقيَم حيث
نسبيٍّا، قصريًا النائية البقاع من الخرب لنقل املستغَرق الزمن يكون أن َ فتعنيَّ خربه)؛
العالم مستوى عىل األخبار نقل يف الرائدة املدن من أقرص يكون أن بالطبع َ وتعنيَّ
أرَسْت العاملية األنباء وكاالت أن نتذكََّر أن املهم ومن وفيينا. وبرلني وباريس كلندن
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جهة من األماكن. هذه بني بالربط العاملي اإللكرتوني الفضاء يف األخبار لتباُدل قواعَدها
حدودها داخل الواقعة البقاع عن األخبار توفري القومية األنباء وكاالت عىل َ تعنيَّ أخرى،
األخبار تنتج أي العاملية؛ األنباء وكاالت تحدِّدها التي اإلخبارية للمواقيت تبًعا القومية
الجغرافية املواقع كانت أيٍّا األخبار، إلنتاج العاملي النهج باتِّبَاع دورية وبصفة رسيًعا
للعرص مواكبة غريَ ُعدَّْت فشَلْت وإْن التكنولوجية، اإلمكانات أو الثقافية االختالفات أو
الجديد. العاملي اإللكرتوني الفضاء من وُطِردت الرجعية، أو بالتخلُّف وُوِصمت الحديث،
مراكز أو كاملطارات األماكن بعض لوصف الالمكان مصطلح (١٩٩٥) أوجيه يستخدم
أن (١٩٧٦) رالف ويرى بالهوية. لها صلة ال التي التاريخية أو العالئقية غري التسوق
انتماءات إال تضم ال أماكن من النطاق واسعة هويات تنتج الجماهريية اإلعالم وسائل
الداخلية عىل ويقيض التشاركية، للداخلية مجاًال يُفسح ال مما الحدود؛ ألبعد سطحية
يغدو العاملية، األخبار ق تدفُّ حركة ويف باملكان. الخاصة الهوية قواعد بتحطيم الوجودية
هويته يفقد وقد فيه، وقع حدٍث سياق يف فقط إليه يُشار وهميٍّا مكانًا ال بسهولٍة املكاُن

األصلية. املحلية
بسهولة تُهَمل التي األنباء وكاالت بني والهيمنة التفاوت لقضايا ًدا مجدَّ يقودنا هذا
موريل املثال سبيل عىل فنجد واملكان؛ كالزمان «مجردة» أشياء عن نتحدَّث عندما
ُمحَكمة». غريَ والحدود الفواصل فيه تغدو عاملي «فضاء عن يتحدثان (١٩٩٥) وروبينز
ق تدفُّ وحركُة السيايس االقتصاد منهَجا أبَرَز األنباء، وكاالت تتناول التي الدراسات ويف
العاملي الفضاء مناقشة يف يُغفَال أال ينبغي اللذين والهيمنة التفاوت مفهوَمِي األنباء
عندما مفتوًحا اإللكرتوني الفضاءُ يَُعِد فلم عرش، التاسع القرن يف الجديد اإللكرتوني
الدولية، األنباء وكاالت بني االتفاقيات تبنيِّ كما األخبار عالم يف سلعًة واملكان الزمان َغَدا
وأضحى املكثفة، تسليعها حركَة اإللكرتونية األخبار عوملُة أطلَقْت ثم سلعًة. بدوره وبات

محكمة. وحدود فواصُل تحدُّه مقصوًرا فضاءً العاملي الفضاء
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التسليع

األخبار تُباع كيف

النظرَة أن األسف أشد املؤسف من أنه رويرتز) وكالة (من رودريك السري يرى
شابه ما أو أخالقي غري عمل أنه عىل األخبار بيع من األنباء وكاالت تربُّح إىل
من — تقريبًا األخرى األنشطة جميع من املرء يرتبَّح قد بعُد. تماًما تنتِه لم
— والروايات واملأوى واملياه والتوابيت واألسلحة واملخدرات الكحوليات بيع
إىل خطاب يف ترينر، (دبليو املانع؟ فما األخبار، من يرتبح أن يسعه ال لكن

1(.١٩٣٥ مايو، ٢٣ مولوني، السيد
الخرباء بمؤتمر الرابعة العامة الجلسة رويجت، (السيد األخبار» ترسِق «ال

2.(١٩٢٧ أغسطس، ٢٥ األمم، لعصبة التابع الصحفيني

أو املخدرات أو الكحوليات بيع عن األخبار بيع يختلف كيف األخبار؟ بيع من املانع ما
عندما نشرتيه الذي ما للبيع؟ صالحًة يجعلها الذي فما ببيعها، أمرك حسمَت وإْن املاء؟
يف والباحثون الصحفيون يزعم كما األخبار «موضوعية» هو املهم هل األخبار؟ نشرتي

األنباء؟ أحدث عىل االطَِّالع يف الجماهري رغبة هو املهم أم الصحافة؟ مجال
الدارسني، اهتمام يجذب ما أكثَر هو محتواها كان للدراسة األخبار خضعِت متى
نحوِّل وعندما األخبار، اقتصاديات استكشاف عىل اهتمامي أصبَّ أن الفصل هذا يف وأودُّ
املؤسسات فتكون مختلًفا؛ الدراسة هدف يغدو االقتصاديات، هذه دراسة إىل اهتمامنا

األوىل. األهمية ذات لألخبار املنتجة
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تناول األخبار. ماهية نفهم أن علينا األخبار، اقتصاديات لدراسة السعي عند باملثل،
غاية ليست هذه أن أكرِّر جديد من لكن أدبي، كَلْوٍن األخباَر السابقة الدراسات من الكثري
بوصفهما «ككلٍّ» إال بمقاصدي لهما عالقة ال وشكلها أدبي كلوٍن فاألخبار الفصل؛ هذا
األخبار يجعل الذي «السبَب» نفهم أن علينا الثقافية. السلع من غريه عن الخرب يميِّز ما
يمكن سلعة إىل تحوِّلها التي الشاملة الخصائص مجموعة نفهم أن ًدا، محدَّ شكًال تتطلَّب

وتُشرتَى. تُباع أن

األخبار اقتصاد (1)

التي الرشكات شأن شأنهم — رويرت وجوليوس وولف وبرنارد هافاس تشارلز أحرز
تقنية بني باملزج عقٌل، ره يتصوَّ ال مسبوق غري إنجاًزا — اليوم اإلنرتنت عىل تعتمد
— زمانهم يف اإلنرتنت بمنزلة تَُعدُّ التي — عرش التاسع القرن أوائل يف الناشئة التلغراف
الكافية، بالدرجة ثوريٍّا إنجاًزا يكن لم هذا وكأنَّ بالجملة. تجارة كعمل األخبار فكرة وبني
الصعيد عىل ال — إلكرتونيٍّا املنقولة األخبار وهو — الجديد منتجهم بيَع ثالثتهم بدأ فقد
دامت التي األعمال ملمارسات سوا أسَّ وبذلك أيًضا، العاملي الصعيد عىل بل فحسب، املحيل
رشكاتهم. تأسيسهم منذ انطلقت جديدة عاملية إعالمية منظمة كل عىل وأثَّروا اليوم، إىل
حقبَة (٢٠٠٣) كواه يها يسمِّ — جديدة اقتصادية حقبًة التصنيع عرص يف ثالثتهم بدأ
الوقت يف مبلغها للمعلومات االقتصادية األهمية تبلغ حيث — الوزن» العديم «االقتصاد

املعارص.
العصور يف باألخبار مقاَرنًة عرش التاسع القرن يف إلكرتونيٍّا املنقولة األخبار كانت
غَدْت ألنها األخرى؛ السلع عن اختلفت أنها غري زمانها، يف جديدة ثقافية سلعة السابقة
هو املنظور هذا من لها وتأمُّ منها، االستفادة للجميع يمكن ال حرصية سلعًة رسيًعا
بمحتوى كبرية بدرجة تُعنى التي الصحفية الدراسات مناهج عن ا جدٍّ مختلف منهج
أما الصحفية. الكتابة مبادئ أفضَل باتباعه أم بموضوعيته أكان سواء األخبار، هذه
بيعها يمكن الوزن عديمة سلعة إىل األخبار ل حوَّ الذي ما الكتشاف نسعى فنحن هنا

واسع. نطاق عىل ورشاؤها
وقت يف العالم من مختلفة بقاع لعدة بالتلغراف واحدة إخبارية رسالة إرسال يمكن
ويمكن مختلفة، لوجهة حدة عىل منها كلٍّ نقُل يتعنيَّ التي الثقيلة السلع بعكس واحد
— اإللكرتونية األخبار — الوزن العديم الجديد املعلوماتي املنتَج هذا نسخ بالطبع بعدها
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الرتجمة (كتكلفة بسيطة إضافية تكلفة مقابل العالم حول املرات من محدود غري لعدد
.(١٩٩٧ (رانتانن، العمالء من له حرص ال عدٌد ليستخدمه إليها) الحاجة دَعِت إن

الجديد بني باملزج السلع من الجديد النوع هذا األوىل التلغراف وكاالت سو مؤسِّ خلق
مع الرسعة أضحت هنا ومن التلغراف؛ هي جديدة وتقنية املعلومات بني باملزج والقديم؛
ملكيًة فباتت وتُشرتَى، تباع أن يمكن سلع إىل األخبار لتحويل أساسيٍّا ملمًحا التلغراف

:(١٩٠٨) بورش كتب كما فهي حداثتها، هو أهمها محددة، بخصائص تتسم

نُرشها يعقب أن يجب السمة بهذه ولِتحتفظ جديدة، دامت ما قيِّمة سلعة
مباَرشًة. نفسه الحدَث

كانت فقد لها، وزن ال سلعة أنها عىل الجديدة السلعة هذه تعريف أمكن إن حتى لكن
مع بدأت ثقافية سلعة ألنها األحيان؛ بعض يف الثقل بالغة بل ثقيلة، سلعة ذلك مع
قد الذي بمحتواها مثقلة وكانت والقومية، الثقافية الحدود تجاُوز يف التلغراف ظهور
ُعني والكل بالتناقضات. نفسه الوقت يف مثقلة كانت أنها غري كثرية، أماكن تتشاركه
وغريها واألحزاب والدول والرشكات الحكومات أيًضا بل فحسب، األفراد ليس باألخبار،

املنظمة. الكيانات من

والعامة الخاصة السلع (2)

للصناعات أخرى نواتَج نَُعدُّ ما بقدر ثقافيًة سلعًة اإللكرتونية األخبار ر تصوُّ يمكن
تشرتك مؤسسات أنها عىل عادًة الثقافية الصناعات تُعرَّف كذلك. املعارصة الثقافية
مشاركته يمكن محتًوى تنتج إنها إذ االجتماعي؛ املضمون إنتاج يف مباِرشة بصورة أغلبها
وتميِّز والخاصة، العامة السلع الثقافية؛ السلع من نوعان وثمة .(٢٠٠٢ (هيزموندهيج،
يُتناَزع ال سلع أنها عىل العامة السلع تُعرَّف النوعني. بني عادًة االقتصادية النظريُة
دون املواقع شتَّى يف عديدين مستخدمني ِقبَل من استخدامها تكرار باإلمكان ألنه عليها؛
أنه أي حرصية؛ غري سلع وهي ،(٢٠٠٣ (كواه، األصلية املعلومة قيمُة تنخفض أن
من ثالثًا خياًرا ثمة أن كما إنتاجها. فوَر إليها الوصول من مستخِدِميها منع يستحيل
العامة السلع سمات بإحدى يتسم إذ والخاصة)؛ العامة السلع (بني مزيٌج هو السلع،
وماكفادن (هوسكينز األخرى سماتها دون حرصية) غري تكون أو عليها يُتناَزع ال (كأْن

.(٢٠٠٤ وفني،
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يستخدمها أن أمكن إذ عليها؛ يُتناَزع ال سلًعا األمر بادئ يف اإللكرتونية األخبار كانت
متكرِّرة بصفة األخبار استخدام يمكن وال عليها، يتنازعوا أن دون الُكثُر جمهورها شتَّى
فهي ثَمَّ ومن جديدة؛ كانت إذا إال بقيمتها تحتفظ ال ألنها نفسه؛ الشخص ِقبَل من
إضايف شخص استهالك يؤثِّر ال عندما استهالكها يف بالتشارك تسمح جمعية سلعة
لشتى فأمكن ،(١٩٩٧ وفني، وماكفادن (هوسكينز إرسالها تكلفة َخَال تكاليفها عىل
مختلفة؛ زمنية مناطق يف شتَّى مواقع يف نفسه الوقت يف باألخبار االنتفاُع املستهلكني
فلم أخرى مواقع يف مستهلكون بها علم إن وحتى لهم، جديدة تزال ال كانت فاألخبار

قيمتها. ترتاجع
أيًضا؛ خاصة سلعة كانت أنها غري عامة، كسلعة دوًما األخبار ُعرِّفت السبب لهذا
بل األفراد، من جمهوًرا غالبيتهم تكن لم الذين لعمالئها وباعتها أنتجتها الرشكات ألن
أعاَدْت أو ًدا مجدَّ باعتها ثم خدماتها، عىل الحصول لقاء دفعت أخرى ومؤسسات رشكات
الحصول لقاء األموال دفَعِت الرشكات هذه ألن عليها؛ يُتناَزع سلعة األخبار كانت نرشها.
الرشكات هذه ألن حرصيًة األخبار أضحت منها. االنتفاع قبل نَرشها تُِرْد ولم عليها
جديد من تغدو حتى لجمهورها، تسليمها يتم إن وما لحمايتها، التدابري جميع اتخذت

عليها. يُتناَزع ال حرصية غري سلعة
عىل بل ورويرت، ووولف هافاس إليه هَدَف ما تكن لم عامة كسلعة األخبار أن غري
ثالثتهم به قام ما كان عرش، التاسع القرن يف إلكرتونيٍّا األخبار نقل بدأ عندما العكس،
ظهور مع بالفعل بدأت عملية وهي سلعة، وإىل صناعي منتج إىل األخبار تحويل هو
هذه أن غري الجديدة. القصص بيع يف الصحف بعدهم ومن الون الدجَّ بدأ عندما الطباعة
املنقولة األخبار فصارت التلغراف؛ وكاالت عمل مع تماًما جديًدا مستًوى بلَغْت العملية
يت وُسمِّ كها، مالَّ معروف رشكاٌت تملكها عليها، يُتناَزع حرصية خاصة» «سلعًة إلكرتونيٍّا
التلغراف وكاالت وجمعت ذلك. إىل وما ووولف، وهافاس رويرت سيها؛ مؤسِّ بأسماء نًا تيمُّ

والحكومات. والصحف الرشكات من لعمالئها وباعتها اإللكرتونية األخبار
ثم ومعالجتها، بجمعها أخبار إىل املعلوماِت األوىل التلغراف وكاالت سو مؤسِّ حوَّل
ِقيَم وتمثَّلت والعمالة؛ املال تكلََّف إنتاجها ألن لهم مملوكًة وعدُّوها مشرتيها، إىل نقلها
الراغبني العمالء من كافيًا عدًدا يضمُّ الذي املكان يف وتوافره ته وِدقَّ حداثته يف الخرب
التلغراف وكاالت عدَّْت ثَمَّ ومن إليه؛ الحاجة وقت عليه الحصول لقاء األموال دفع يف
كانت األخبار. سلعَة تنتج التي والعمالة املال رأس من تتألَّف مؤسساٍت ذاتها األوىل
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الخرب وهو النهائي، املنتج إىل ذلك بعد من وتُحوَّل تُجَمع التي املعلومات هي الخام املادة
الخرب، منتجة أنها التلغراف وكاالت زعمت هنا ومن للمشرتي؛ يُجَلب الذي اإللكرتوني

ملكيته.3 بحقوق تمتَّعت ثَمَّ ومن
نحٍو عىل لكن عنها»، «يذهب أو بها الحداثة عنَرص تفقد اإللكرتونية األخبار كانت
قد َمن ثمة ألن املثال؛ سبيل عىل األلبان منتجات تفقده عندما يحدث قد ا عمَّ مختلف
نرشها يمكن املعلوماتية املنتجات أن مع أنه (٢٠٠٣) كواه فريى بالفعل. استهلكها
وتتناقص للنرش قابلة غري وتصبح قيمتَها تفقد اإللكرتونية األخبار فإن النهاية، ما إىل
من غريَها اإللكرتونية األخباُر تشبه ثَمَّ ومن اآلخرين؛ قبل شخٌص استهلكها إْن قيمتها
ناحية ومن اآلَخرين. قبل مستهِلك استقبلها إْن قيمتَها تفقد قد إنها حيث من السلع
والبنوك الرشكات ذلك يف سواء — واحد آٍن يف املستهلكني لجميع أُرِسلت إن أخرى،
استخدامها العديدين بإمكان ألن قيمتها؛ تفقد فال — واألفراد والحكومات والصحف

نفسه. بالوقت
فأمكن استخدامها، طريقة حيث من مبتكرًة بالتلغراف املنقولة األخبار كانت
كلٌّ مختلفتني، ناحيتني من جديدًة األخبار تغدو وقد طرق. بعدة استخدامها للكثريين
ُمستقِبِليها تُعِلم أن باألخبار يُفرتَض أوًال: بها؛ يُتاَجر كسلعة قيمتها يف يسهم منهما
كل أن يعني بل به، التام الجهل رضورة يعني ال هذا أن غري قبُل، من يُعَرف لم بأمٍر
بصورة ق يتحقَّ ما وهو — ثانيًا قبُل. من تُعَرف لم ما معلومًة يضيف أن يجب خرب
الخرب يكون أن يُفرتَض عرش: التاسع القرن يف بالفعل كذلك كان الحال أن غري متزايدة،
وبني الخرب عليه يرتكز الذي «الحدث» بني الزمني الفاصل يكون أن بمعنى ا، مستجدٍّ
والزمان؛ املكان باختصار هذا يف التلغراف أسهم وقد يمكن، ما أقَرص الخرب استقبال
يسنح لم نحٍو عىل جديدًة ثَمَّ من وأضَحْت بنفسها، تساِفر األخباُر بدأَِت استخدامه فمع

قبُل. من قطُّ
قبل استقباله وآثروا مبكًرا، الخرب استقبال إىل التلغراف وكاالت أوىل عمالء احتاج
وسنح إليه، املعلومات وإضافة عليه التعديالت إجراء لهم سنح استقباله وبعد سواهم،
متداوًال منتًجا التلغراف عرب املنقولة األنباء وباتت نرشه، — الصحف حال يف — لهم
واضطر التلغراف، عرب مرات عدة نسخه بسهولة ويمكن وزن بال ألنه واسع؛ نطاق عىل
بإمكان يكن فلم املساواة؛ قدم عىل جميًعا بمعاملتهم القبول إىل التلغراف وكاالت عمالء
وكاالت أرسلتها التي األخبار نرش أمكن أكرب. برسعة األخبار عىل الحصول منهم أيٍّ
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لها سنح الصحف أن غري األوىل، أيامها يف كثريًا الحال كان كما هي، كما التلغراف
لها. ملًكا ذلك بعد ليصبح بها ا خاصٍّ خربًا منه تجعل خام كمادة النبأ استخدام

مواطن من بالكثري التلغراف وكاالت أنتجتها التي اإللكرتونية السلع اتسمت
املعلومُة ِت ُعدَّ إذ والخرب؛ املعلومة بني الخالف أوجه حول اآلراء اختلفت أوًال: الضعف؛
وكاالت أن مع أخرى، جهة من حرصية. غري وتكون عليها يُتناَزع ال ثَمَّ ومن عامة، سلعًة
الجميع أن أي — للمعلومات احتكار أو حرصي حق يوجد ال بأنه أَقرَّْت األوىل التلغراف
السلعة األخبار؛ عىل حرصية حقوًقا لها أن زعمت فإنها — املعلومات جمع بحق يتمتَّع
كانت إذ الخرب؛ حرصية حقوق حجم حول اآلراءُ اختلَفِت ثانيًا: املعلومة. من أنتَجتْها التي
عىل الحرصية الحقوق تلك بفقدان عمالئها إىل األخبار بيعها بفعل مهددة األنباء وكاالت
بيعه ذلك يف بما له، يحلو يشء أي به يفعل قد الذي ملشرتيه ملًكا يغدو عندئٍذ ألنه الخرب؛
الجميع وتملََّك للصحف، األفراد رشاء عند عامة سلعة األخبار غَدِت ثالثًا: ثالث. لطرف
إنتاج مراحل كل يف نزاع محل لألخبار الحرصية الطبيعة فكانت منها؛ باالنتفاع ا حقٍّ

تماًما. ُفقدت املطاف نهاية ويف إلكرتونيٍّا املنقولة األخبار
الذين عمالئها من ممكن عدد ألكرب األخبار بيع األوىل التلغراف وكاالت حاولت
ما رسعان أنها غري والحكومات، واألفراد والرشكات املصارف من باألساس تشكَّلوا
واحد، بلد عند أنشطتهم ف تتوقَّ ألن يدعو ما ثمة يَُعْد ولم للصحف، البيع يف بدأت
وكان تُرِجمت. إن مواقع عدة يف إلكرتونيٍّا املنقولة األخبار استخدام أمكن العكس فعىل
لوا فتنقَّ زمانهم؛ يف الثقافية املشارب متعددي األوىل األوروبية التلغراف وكاالت أصحاب
باريس يف بهم الخاصة األخبار مكاتب تأسيس وفور األوروبية، البلدان بني بسهولة
الذي التلغراف عرب هذا وسنح البلدان، حدود عرب األخبار بيع تابعوا ولندن، وبرلني
إليه األخبار إرسال تكلفة كانت لو حتى املكان، أهمية وقلص والزمان، املكان اختَرصَ

أعىل.
سعيهم إطار يف إلكرتونيٍّا تُنَقل التي األنباء وكاالت أوىل أصحاُب مبكًرا اكتشف
ألسواق منتجهم بيَْع بإمكانهم أن اإللكرتونية؛ لألخبار املتناقضة للطبيعة حلٍّ إليجاد
بيع إعادُة يمكنهم حيث رءوسهم، مسقط سوق خارج أو بالدهم سوق خارج أخرى
هنا ومن قبُل؛ من يُستخَدم لم ألنه جديًدا الخرب بها ظلَّ التي املواقع هذه يف الخرب
وكاالت ألصحاب وأمكن مبكرة، مرحلة يف عاملية سلعًة إلكرتونيٍّا املنقولة األخبار أصبحت
إىل لندن من — أخرى لسوق التلغراف بمساعدة الخرب إرسال طريق عن التلغراف
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تنافسوا الذين العمالء من أخرى ملجموعة بيَعه يُِعيدوا أن — املثال سبيل عىل نيويورك
من نقله بسهولة يمكن دوليٍّا منتًجا األخباُر غَدِت ثَمَّ ومن األخبار؛ أحدث عىل للحصول
بهذه األخبار نَْسخ يسنح أن من بذلك بقيامها التلغراف وكاالت وتأكَّدت أخرى، إىل سوق

مختلفة. زمنية مناطق يف — حداثتها — األساسية السمة

التكاليف (3)

(٢) الخرب. إرسال تكاليف (١) فئتني: إىل األخبار لجمع الرئيسية التكاليف تقسيم يمكن
من ٪٥١ األخبار نقل تكاليف مختلف تشكِّل ،1-4 الجدول من يتضح كما الرواتب.

منها. ٪٣٧ الرواتب تشكِّل فيما السنوية، امليزانية
.(١٩٣٣ بينيه، (املصدر: العاملية اإلخبارية الخدمات إحدى ميزانية :1-4 جدول

املئوية النسبة بالدوالر سنويٍّا امليزانية  

١٨ ١٤٠٠٠٠٠ الالسلكي والبث الَكبْالت رسوم
٢٦ ٢١٠٠٠٠٠ املؤجرة واألسالك التلغراف معدات
٧ ٥٥٠٠٠٠ املحلية والهواتف التلغراف رسوم
١١ ٩٠٠٠٠٠ واإلدارة امليكانيكا عمال رواتب
٢٠ ١٦٠٠٠٠٠ الصحفيني رواتب
٦ ٥٠٠٠٠٠ وباعة جزئي بدوام العاملني املراسلني رواتب

الرسية املعلومات
٣ ٢٠٠٠٠٠ واألجنبية) والحكومية (الفيدرالية الرضائب
  ٢٠٠٠٠ بالخارج األمريكيني املوظفني دخل رضائب
  ٢٥٠٠٠٠ اإليجارات
٣ ٢٠٠٠٠٠ السفر تكاليف
  ٢٥٠٠٠٠ فيها (بما املكتبية واملستلزمات التوريدات

التلغرافية) الطابعات

  ٧٩٧٠٠٠٠  
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الرشكات (4)

املؤسسات تنشأ األفراد، عرب منه املؤسسات عرب أرخَص الصفقات إجراء يغدو عندما
فمتى األخبار؛ إنتاج عىل نفسها القاعدة تطبيق يمكن .(٢٠٠٢ ودوجويد، براون (سييل
إنتاج يغدو وعندما األنباء، وكاالت تنشأ ذاتيٍّا، إنتاجها من أرخَص األخبار رشاء كان
املؤسسات. تنشأ ووولف)، هافاسورويرت ميرسز (مثل لفرد منه أرخصملؤسسٍة األخبار
وكان خرب، إىل وتحويلها املعلومات جمع مهمة ألداء األنباء وكاالت لوجود الرضورة دعت
األخبار إنتاج تكاليف أن غري بأنفسها، بذلك القيام الصحف مؤسسات أو لألفراد يمكن
لها وأُِتيحت املعلومات، لها أُِتيحت التي األنباء وكاالت بذلك اضطلعت عندما أقل كانت

الحديثة. التقنيات لها وأُِتيحت وتحريرها، املعلومات لجمع لة املؤهَّ العمالة
بعض، من بعضها األخبار برشاء مصادرها «تجميع» أيًضا األنباء لوكاالت أمكن
ووولف هافاسورويرت جمع السبب ولهذا ونقلها؛ املعلومات جمع تكاليف َخار ادِّ ثَمَّ ومن
بالرضورة جميًعا خدماتهم تغطي أالَّ املنطقي من كان إذ مصادرهم، بني البداية يف
أنه غري لعمالئهم، خدماتهم لتوفري بينهم فيما األخبار تباُدل عىل فاعتمدوا ذاتها، املنطقَة
بحيث منتجهم توحيد وهو ذاته، الخرب مفهوَم جميًعا يتشاركوا أن الرضوري من كان

خربًا. مكان كل يف يَُعدُّ

الحديثة التقنيات (5)

أحَد الخرب عىل تُضِفي فأوًال: األخبار؛ عىل األقل عىل نواٍح خمس من التكنولوجيا تؤثِّر
وقوع بني املستغَرق الوقت يف تنحرص ال هنا واملسألة حداثته، وهو الرضورية، عنارصه
أرسع نحٍو عىل لقيمته الخرب فْقُد أيًضا فيها يدخل بل ونرشه، الخرب يتناوله الذي الحدث
زمنية مناطق يف األخبار ببيع الحديثة التقنيات تسمح ثانيًا: الثقافية. السلع من غريه من
التكنولوجيا تسمح ثالثًا: مختلفة. أسواق يف مرات عدة بيعها تتيح ثَمَّ ومن مختلفة؛
الخرب، تسعري عىل التكنولوجيا تؤثِّر رابًعا: قريبة. وكأنها النائية البقاع عن األخبار بنقل
كبرية أهميًة احتلَّ الذي األمر سعره؛ تحديد آلية عىل مباِرش تأثريٌ الخرب نقل فلتكاليف
املسافة عىل الخرب نقل تكاليف فت توقَّ عندما التلغراف، َكبْالت ظهور من األوىل األيام يف
ظهور من األوىل األيام يف فتعنيَّ الخرب، شكل عىل التكنولوجيا تؤثِّر خامًسا: يقطعها. التي
َس أسَّ مما إرساله؛ تكاليف لبعض توفريًا اإلمكان قدَر قصريًا الخربُ يصبح أن التلغراف
ممكن. نحو أقرص عىل الخرب صياغة بموجبه َ تعنيَّ الذي الربقية» «أسلوب ب يُدَعى ما
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توزيعها؛ دورة أشكال من شكلني تخدمان لتقنيتني األخبار تحتاج ذلك، عىل عالوة
— الصحف أي — عمالئها إىل تنتقل أن يجب حتى — الخرب أي — السلعة تُصنَع إن فما
الصحُف «ترسل» ثم الخرب، «بث» ل الالسلكي والتلغراف التلغراف تقنيُة تُستخَدم وهنا
بها. املشرتكني عىل مباَرشًة ع يُوزَّ أو ليُبَاع و«نقله» بطباعته قرَّائها لجمهور الخربَ
— عرصاملعلومات من العكس عىل — التصنيع عرصحركة يف اإللكرتونية السلع احتاجت
بطبيعتها مقاَرنًة األخبار وصول ر تأخُّ إىل مًعا كالهما املطلبان هذان وأدَّى ونقلها، بثها إىل

املعلومات. عرص تميِّز التي اآلنية

الشكل (6)

ألواُن إليه تفتقر خاصة وضًعا عليه يضفي فهذا خربًا، بوصفه الخرب عىل التعرف يجب
مجانًا، عليها الحصول يمكن التي املعلومات وبني بينه الفصل أيًضا ويجب األخرى، األدب
عىل يُستخَدم ألنه قاله؟) وأين قاله؟ ومتى ذلك؟ قال (َمن ًدا محدَّ أسلوبًا يلزم أن وينبغي
وسائل لشتى بسهولة يتيح نحٍو عىل الخربُ ن يتكوَّ أن يجب كما للقوميات. عابر نطاق
جزئيٍّا، أو كليٍّا صياغته وإعادة ونسخه منه املقتطفات أْخذَ العالم بقاع شتَّى يف اإلعالم
الخرب موضوعية بمدى تتعلَّق ال التي باملوضوعية ى يُسمَّ بما الحال واقع يف يتصل وهذا
شتى إعالم وسائل تستخدمه بحيث مختلفة، آراء عن بها يعرب التي بالكيفية بل نفسه،
السمة فبهذه بموثوقيته، الخرب يتَِّسم أن يجب يشء كل وفوق العالم. أنحاء مختلف يف
انتهاء إعالَن يزيِّف (كأْن الحقائق يزيِّف أن يمكنه فال عينه؛ الثقايف املنتج هذا يتَّصف

يمثِّله). الذي للمنظور (وفًقا االنحياز له سنح إْن حتى األوىل)، العاملية الحرب

األسواق (7)

من العديد إىل وإرسالها األخبار إنتاج إعادة الحديثة التقنيات بفضل بسهولة يمكن
األخبار عىل الحصول يف يرغب فالكل رصاًعا، يولد عامل هذا أن غري واحد، آٍن يف العمالء
األخبار جمع يغدو عندما إذ أوًال؛ عليها الحصول الجميع يملك ال أخرى جهة ومن أوًال،
بذلك بأنفسهم األفراد هؤالء يضطلع األفراد، من للعمالء أرخص وإرسالها وتحريرها
وإرسالها وتحريرها األخبار جمع تكلفة تغدو وعندما املحلية). األخبار ذلك عىل (مثال
أخبار؛ وكالة من أي لها، مورِّد من األخبار تُشرتَى أو املشرتكة املؤسسات تنشأ باهظًة،
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بحجم مرتهنًة — أخرى سوق أي شأن شأنها — املطاف نهاية يف األخبار سوق لتصبح
إنتاج يمكنها التي املؤسسات إال تستمر فلن باألخبار، السوق تتشبَّع وعندما الطلب،

املثال). سبيل عىل املالية، (األخبار األخبار من مختلفة أنواع
االختالف تمام مختلفتني فئتني تخدم مزدوجة بسوق عادًة األنباء وكاالت تمتََّعْت
الذين والتجار األسهم وسمارسة كاملرصفيني األفراد من األوىل الفئة تتشكَّل العمالء؛ من
وحاشية الدبلوماسيني إىل إضافًة املالية، املعلومات عىل األوىل بالدرجة اهتمامهم ينَصبُّ
األساس يف املالية األخبار وكانت األجنبية. األخبار عىل اهتمامهم ينَصبُّ الذين امللوك
فهي العمالء، من الثانية الفئة أما املالية. األوراق أسواق يف األسعار عن ماليًة معلوماٍت
أيًضا، السياسية األخبار إىل بل فحسب، املالية األخبار إىل بحاجة تكن لم التي الصحف
يمكن إذ كُمنتَج؛ مرونتها مدى العمالء من بفئتني األخبار تمتُّع إمكان من ويتضح
نشأة منذ املزدوجة السوق هذه ُوِجدت وقد أشكال. بعدة متعدِّدة ألغراض استخدامها
املالية األنباء وكاالت أو َكبْلومبريج، املالية األنباء وكاالت تأسيس إىل وأدَّت األنباء، وكاالت

معلوماتية. وكالة بأنها اليوم نفسها تصف التي رويرتز كوكالة األوىل بالدرجة
وتتمتَّع الدولة، حدود تحدِّدها محلية بسوق تتمتَّع اإلعالمية الوسائل أغلب تزال ال
أسواق بعدة تتمتَّع أن لألخبار يمكن هنا ومن بالسوق؛ خاصة بمكانة املحلية األخبار
مناطق يف تقع أسواقها ألن األسواق؛ مختلف يف مرات عدة تُستخَدم أن ويمكن محلية،
أو عنًرصا يضيف أن يمكن مختلفة بقعة يف يقع محيل وسيط كل وألن مختلفة، زمنية
للكلمة؛ املبتكر باملعنى السوق «تدويل» بعملية يُعَرف ما وهو لألخبار، محليٍّا منظوًرا
املختلفة، املحلية األسواق من سلسلة من تتشكَّل وإنما دولية، الواقع يف السوق تغدو فال
األخبار وأن وأجنبية، محلية أسواق بعدة تتمتَّع أخبار وكالة كل أن يعني هذا أن بَيَْد

جميًعا. بها تُستخَدم أن يمكن

األسعار (8)

عامة سلعًة بوصفها املزدوجة طبيعتها بسبب مشكالت عىل األخبار تسعري ينطوي
ألن عامة سلعًة بدايًة فتكون إنتاجها، عملية خالل األخبار طبيعة تتغريَّ إذ وخاصة؛
سعرها يف فارًقا يشكِّل قد توقيتها أن مع مجانيًة، األحوال أغلب يف كانت معلوماتها
كذلك وتبقى خاصة، وسلعًة حرصيًة تصبح خربًا املعلومة تغدو وعندما األوىل). (األولوية
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لتتحوَّل كخرب وصفها عنها وينتفي عامًة سلعًة جديد من تغدو أن إىل أو نرشها حتى
معلومة. إىل جديد من

احتكاَر األنباء وكاالت من الكثري اعتاد فقد املنافسة، عىل أيًضا األخبار تسعري يتوقَّف
كثريًا لالحتكار اللجوءُ هذا ويُربَّر املحلية، سوقها يف مناَفسًة تواجه ال ثَمَّ ومن األخبار؛
للجماهري ثَمَّ من ويمكن رشاؤها، كافة للصحف يمكن عامة كسلعة األخبار إىل بالحاجة
مباِرشة بصور األخبار وتقنيات األخبار تُدعم نفسه وللسبب رشاؤها، مباِرشة غري بصورة
احتكارية تدابريُ عادًة تُتََّخذ — األمريكية السوق يف كما — تُحتَكر لم وإن مباِرشة. وغري
برشاء بِرس أسوشيتد وكالة ألعضاء يُسَمح ال املثال، سبيل (عىل الحرة املناَفسَة تمنع

بالوكالة). األعضاء لغري األخبار ببيع لهم يُسَمح وال أخرى، رشكات من األخبار

األخبار حرصية (9)

تكن لم أنه يرجح الجديد، التجاري نشاَطهم ووولف ورويرت هافاس ميرسز ابتَكَر عندما
إذ أوجدوها؛ التي الجديدة املعلوماتية السلعة حماية صعوبة مدى عن فكرة أدنى لديهم
كالكتب الثقافية املنتجات من غريها من أقرص بعمر إلكرتونيٍّا املنقولة األخبار اتسمت
إْن إال لها قيمَة ال بالزمن مرتهنة سلعة بأنها ُوِصفت ثَمَّ ومن الفوتوغرافية؛ الصور أو
(رينجز، السلع بني من للهالك قابليًة األكثر السلعة وهي .(١٩١٥ (بورش، جديدة كانت
ما هناك فليس ولذا الثقافية؛ السلع من غريها من كثريًا أرسع قيمتها وتفقد ،(١٩٣٦

األمس. بأخبار ى يُسمَّ
يرى حسبما — دورتها مراحل من العديد يف إلكرتونيٍّا املنقولة األخبار تحتاج
بكل لكن مالكها، ويختلف وتُشرتَى الدورة هذه أثناء تباع إذ حمايتها؛ إىل — مالكوها
حرصيتها؛ قضية إثارة جديد من علينا ليتعنيَّ هيئتها تختلف مالكها، بها يختلف مرة
بالرضورة يشبه ال يشء إىل لتتحوَّل الدوام عىل هيئتها وتتبدَّل متقلِّبة، بطبيعة تتسم فهي

السابقة. هيئتها
العامة امللكية ملشكلة الحلول وضع إىل الطرق من بالعديد التلغراف وكاالت سَعْت
يمكن واألخبار. املعلومات بني الفصُل استخَدَمتْها التي الحلول بني ومن والخاصة،
ال األمر أن غري للجميع. متاحة أي عامة؛ ملكية باألساس أنها عىل املعلومة تعريف
بعدها وِمن التلغراف وكاالُت عرَّفت هنا ومن التطبيق؛ عند السهولة بهذه أبًدا يكون
الذي الحدث معرفة حقَّ يملك الكل أنَّ وارتَأَْت معلومات، أنها عىل األحداَث األنباء وكاالُت
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التثبُّت قبل — الوقائع إىل الوكاالت هذه تنظر ولم العامة. املعلومات إطار يف يُصنَّف
تدخل كانت الوقائع أن بَيَْد خاص. لغرض ا رسٍّ حجبَتْها إْن إال لها ملك أنها عىل — منها
نتاًجا بوصفها مناسب بشكل وتُصاغ رسيًعا وتُجَمع تتكشف عندما ملكيتها إطار يف
استهالكها إمكان بحكم تجارية قيمة ذات ثَمَّ من لتغدو ذلك، يف بُِذلت ونفقات لجهود
كما — األخبار حرصيُة تعني فال .(١٩٣٠ (روزووتر، للعموم تُعَرف أن قبل رسيًعا
اإلعالنات كل باحتكار أو حرصي بحق التمتَُّع — 4١٩١٧ عام بِرس أسوشيتد نرشت
عىل أي صنعتها؛ التي امللكية عىل حرصية بحقوق املؤسسات تمتُّع يعني بل الحدث، عن

الرسالة. هذه رشاء إىل يسعون مَلن الحدث عن رسالتها
لتحويل األنباء وكاالت توظِّفها التي الجهود إىل الشأن هذا يف آَخر رأي يشري
يمكن ال أنه إىل رويرتز وكالة من جونز رودريك السري أيًضا ويذهب ملكية، إىل املعلومات
التي املعلومات عىل بها التمتُّع يمكن وإنما اإلخباري، الحدث عىل ملكية بحقوق التمتُّع

فكتب: فقط؛ ملكية إىل ل تتحوَّ

ومبدأ املال، وإنفاق البرشية، واألعمال البرشي، النشاط مبدأ إىل بالنظر لكن
لحمايته. حاجَة ال املنتج هذا أن إىل لوهلة ما شخص يشري قد امللكية؛ حق
الخرب يتناوله الذي فالحدث اإلخباري؛ الحدث المتالك حق يوجد أن يمكن ال
فينقله الحدَث يأخذ َمن ُمنتَج إىل امللكيُة تئول أن يجب بل للجميع، ِمْلٌك
العمالة ترتبط وبهذا األخرى؛ ربوعه أحد إىل العالم من جزء من معيَّنة بصورة
النشاط هذا نتاج هو حمايته وجبَْت وما مًعا، التجاري والنشاط والتكلفة

والعمالة.5 املبذولة والتكلفة

التلغراف وكاالِت بيع يف ويتمثَّالن شديًدا، تهديًدا دانها يهدِّ ضعف بموطنَْي األخبار تتسم
األوىل، الحالة يف أخرى. جهة من لألخبار عمالئها نرش ويف جهة، من لعمالئها األخباَر
يف منه أسهل العملية هذه يف التحكُّم كان لعمالئها، األخبار األنباء وكاالت باعت عندما
كما عمالئها. مع الوكاالت اتفاقيات يف محدَّدة آليات استخدام عرب وذلك الثانية، الحالة
طريقه يف رسقته الصعب من كان ألنه املنتَج؛ — التلغراف — الخرب توزيع نظام حمى
األخبار إرساَل التلغراف أتاح كما الكهرباء. برسعة له حامل دون انتقل ألنه العمالء، إىل
لقاء وحدهم دفعوا الذين العمالء إىل بأمان وصولها بذلك ن ليؤمِّ مسبًقا؛ ُمعرَّف ملستقِبل

عليها. الحصول
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تعقب التي الزمنية الفرتة به يُقَصد وصار الحاسمة، املسألَة جديد من الزمن شكَّل
متاحة معلومات إىل ل ليتحوَّ نرشه بعد لقيمته الخرب فقد رسعة مدى ما الخرب. نرش
إىل األحيان من كثري يف امللكية حقوق زمن امتدَّ أسرتاليا يف املثال: سبيل عىل للجميع؟
أنه غري الصباحية، الصحف برقيات نرش عىل املسائية الصحف حرص بسبب ساعة ٧٢
أنه: ١٨٩٥ عام أسرتاليا لغرب العام النائب أوضح وقد كافيًا، يكن لم اإلجراء هذا حتى

ظهرت التي الربقيات نرش بإعادة صحيفة ألية يُسَمح ال … الراهن الوقت يف
مرور أو ساعة، وسبعني اثنتني ميض بعد إال أخرى، صحيفة صفحات عىل
ودفعت استقبَلتْها التي الصحيفة يف الربقيات لهذه نرش أول من أيام ثالثة
بعَض يمنع ال يبدو ما عىل الرشط هذا أن غري عليها. الحصول لقاء األموال
دون العاصمة صحف تستقبلها التي الربقيات استخدام من املحلية الصحف
هذه ببساطة فتقرِصن صورة؛ بأية منها بأخذها اإلقرار أو مقابلها الدفع
بريث، صحف يف صدورها فور مراسلني بواسطة إليها تُربَق التي الربقيات
التي الخرب حماية فرتة انقضاء بعد املعتادة أعدادها ضمن نرشها ويُِعيدون

.(٢٠٠٢ (بوتنيس، أيام لثالثة تدوم

بحق التمتُّع عىل اللندنية التايمز صحيفة مع تريبيون شيكاجو صحيفة اتفقت عندما
حرب عن النرش بحقوق املحفوظة للمقاالت املتحدة الواليات يف الحرصي االستخدام
الشوارع يف املباعة التايمز صحيفة رشاءَ لندن يف بِرس األسوشيتد مراسل واَصَل البوير،
من كجزء نيويورك يف بِرس أسوشيتد مكتب إىل بمحتواها موجز وإرساَل صباح، كلَّ
بالتجاهل، ذلك عىل تريبيون شيكاجو صحيفة احتجاُج وُقوِبل اليوم، أخبار حصة
عن والتعويض بِرس لألسوشيتد قضائي إنذار بتوجيه التماُسها ُرِفض ثم وُعوِرض
النرش مع ينتهي والعادة العرف قانون بموجب الحرصي النرش حق أن «بما خسائرها
.(١٩٣٠ (روزووتر، رصاحًة» القانون يكفله ما بخالف حماية توجد ال ثَمَّ ومن لندن؛ يف
الترشيعات يف خاصة بحماية — (٢٠٠٢) بوتنيس يشري كما — األخباُر تحَظ لم
الحالَة تكن لم تلك أن بما ذلك يف عجب وال البالد، من كثري يف النرش بحقوق املتصلة
حول هنا متعاِرضان منظوران وثمة الترشيعات. الحديثة التقنيات بها تسبق التي األوىل
تلحق أن يمكن وال نرشها، عند عامة سلعًة األخباَر األول املنظوُر يَُعدُّ األخبار؛ حرصية
قبل ما عهد يف األمور سارت النهج هذا وعىل .(٢٠٠٢ (بوتنيس، نرش حقوق أي بها
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لكون أهمية تُول فلم أخرى، صحف من أخباَرها إبَّانه الصحف نسخت عندما التلغراف،
ق متفوِّ بموقف تمتَّعت أوًال نرشتها التي الصحف أن بما قبُل، من مستخدمة األخبار
يف األجنبية األخبار أغلب تكن لم هنا من الخرب. نرش يف األوىل كانت ألنها ببساطة؛
بإشارة ُملَحقة أخرى صحف من «مستعارة» أخباًرا إال التلغراف قبل ما بعهد الصحف
رانتانن، املثال، سبيل (عىل السليمة الصحفية املمارسات نهج عىل سريًا مصدرها إىل

.(١٩٩٠
من الكثري يف نُوِقش فقد — األخبار يف الفكرية امللكية حقوق — الثاني املنظور أما
العالم؛ حول ألعوام املحاكم يف حوله النزاع وسيستمر صة، املتخصِّ واملؤتمرات الربملانات
أكثر األخبار حرصيِة مسألَة — التلغراف — آنذاك الجديدة العرص تقنية جعلت إذ
الحدود مجاوزة نفسه الوقت يف أماكن عدة إىل فوًرا تنتقل كانت الرسائل ألن تعقيًدا؛
من سهولًة أكثر ونقلها األخبار إنتاج إعادة باتَْت اإللكرتونية، االتصاالت ومع القومية.
ذي من بكثري صعوبًة أكثر عليها السيطرُة أضَحِت تحديًدا نفسه للسبب لكن قبُل، ذي

قبُل.
«شكل» ُعدَّ وقد بملكيتها، غالبًا باألخبار الحرصية االنتفاع حقوق مسألة تتصل
كان خاصًة، ملكيًة األخبار كانت فعندما الشأن؛ هذا يف ا مهمٍّ عامًال ما يوًما ملكيتها
ومن للدولة؛ تابعًة أضَحْت لها الدول تملُّك مع لكن وتُشرتَى، تُباع سلعة كأيِّ إليها يُنَظر
ظهور مع لكن األرباح. جنَْي األوىل بالدرجة تستهدف تَُعْد ولم «عامة»، ملكية باتَْت ثَمَّ

غريهم. دون وحدهم االتحاد أعضاءُ يتقاسمها ملكيًة باتَْت التعاونية، امللكية
عىل اتََّفَقْت — لألخبار ملكيتها صورة كانت أيٍّا — األنباء وكاالت أغلب أن مع
جوهريٍّا اختالًفا بينها فيما اختلفت فقد النرش، حقوق قوانني بموجب أخبارها حماية
أم كها، ملالَّ األرباح لجنِْي األوىل بالدرجة تُصنَع سلعًة كانت إن حول األخبار؛ طبيعة حول
تماًما، متناقضني بالرضورة يكونَا لم املنظورين هذين أن غري الجميع. يتقاسمها سلعًة
أخرى إجراءاٍت األمُر تطلََّب كذلك ا ُعدَّ عندما لكن لآلَخر، أحدهما مكملني أيًضا ا ُعدَّ بل

األخبار. حرصية لحماية

ومحليٍّا عامليٍّا األخبار احتكار (10)

يتصل أنه عىل عادًة إليه يُنَظر كان الذي — األخبار احتكار أن للدهشة املثري من
من سوقني يف مشكلة شكََّل قد — حكومية أو خاصة احتكارية بمؤسسات األوىل بالدرجة
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وأسرتاليا األمريكية املتحدة الواليات سوق يف العالم؛ مستوى عىل املحلية األسواق كربى
التعاونية األنباء وكاالت اتهام عىل طويل وقت منذ العادُة جَرِت حيث ،(١٩٩٧ (رانتانن،
ما — (١٩٨٦) شمانسكي أوضح كما — هناك فليس املحلية؛ األخبار سوق باحتكار
الوسيلة ببساطة كانت إذ التعاونية؛ امللكية نمط يف اإلطالق عىل أخالقي ق تفوُّ عن ينبئ
وسياسة األسعار يف التمييز سياسَة األمريكية بِرس أسوشيتد أعضاءُ بها ماَرَس التي

املقصورة. العضوية
األجنبية السوقني بني فصلنا إْن األخبار احتكار فهم يمكننا ال أخرى، جهة من
تكرََّر العاملية، بالسوق محتكرة سلعًة إلكرتونيٍّا املنقولة األخبار أضحت فعندما واملحلية؛
السوقني كلتا بني الحاسمة املشرتكة النقطة أخرى، بعبارة املحلية. السوق يف نفسه املنوال
املحلية بالسوق بل فحسب العاملية بالسوق ليس حرصية، سلعة إىل األخبار ل تحوُّ هي
يف تحدث العملية هذه أن استيعاب يف ذلك عىل السابقة الدراسات فشلت وقد أيًضا،

السوقني. بكلتا نفسه الوقت
لها؛ تتعرَّض التي املخاطر من يزيد عاملي نطاق عىل األخبار بصناعة االضطالع
لم فإنها مباَرشًة، املستقلة للصحف أحيانًا األخباَر باعت األوىل التلغراف وكاالت أن فرغم
وضع املواقع، شتى يف التلغراف وكاالت تأسيس ومنذ منتجها. حرصية حماية تستطع
أنه وبما عاملي، نطاق عىل إلكرتونيٍّا املنقولة األخبار لبيع نظاًما ووولف ورويرت هافاس
لتباُدل نظاًما األنباء وكاالت وضعت النرش، حقوق لحماية نظام آنذاك هناك يكن لم
دويل، احتكاري إخباري باتحاد بعُد فيما ُوِصف نظام وهو القومية، الحدود عرب األخبار
طرًفا األخرى األنباء وكاالت وبني طرًفا، ووولف ورويرت هافاس بني اتفاقية عىل وقام

آَخر.
الثالث، الوكاالت بني األخبار حرصية وعدم التنافس عدم مبدأ عىل النظام هذا قام
املنقولة األخباُر ِت فُعدَّ األخرى؛ الرشكات وبني بينها األخبار وحرصية التنافس مبدأ وعىل
وكاالت بني بحرية تباُدلها وأمكن عليها، يُتناَزع ال حرصية غريَ البداية يف إلكرتونيٍّا
األخرى. لألطراف وتُباع عليها يُتناَزع حرصيًة تُعتَرب باتَْت ثم ووولف، ورويرت هافاس
األطراف ومع بينها فيما أُبِرمت اتفاقياٍت دورية بصفة الثالث الوكاالت عت وقَّ وقد
عت وُوقِّ عليها، والرقابة إلكرتونيٍّا املنقولة لألخبار العاملية البيع حركة لتنظيم األخرى
العقُد أنهى ثم ،١٩٣٢ عام آخرها عت وُوقِّ ،١٨٥٩ عام باريس يف االتفاقيات هذه أوىل
عىل الوكالتني اتفاَق ١٩٣٤ عام نيويورك يف بِرس واألسوشيتد رويرتز وكالة بني ع امُلوقَّ

العاملية. باألخبار الحرصي االنتفاع
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الخاصة، رشكاتهم جميًعا سوا أسَّ قد ووولف ورويرت، هافاس، ميرسز أن مع
وكالة إنشاء فكرة كانت هنا ومن البداية؛ منذ تحديًا شهدت الخاصة ملكيتهم فإن
ورانتانن، بويد-باريت ١٩٩٨؛ بويد-باريت، املثال، سبيل (عىل مهمة تعاونية أخبار
السعر من أقل بسعر والدولية املحلية باألخبار عمالءها أَمدَّْت الوكاالت هذه ألن ٢٠٠١)؛
األخبار توفري تكلفَة باملقابل قلََّص مما ألنفسهم؛ األخبار لتوفري العمالء سيتكبده الذي
أيًضا للديمقراطية. الرضوري املطلب وهو الواعي، الشعب تشكيل يف وأسهم للجمهور،
اإلعالم (من اإلعالم وسائل خدمت إذ العمالء؛ من عريًضا نطاًقا الوكاالت هذه خدمت
املحدودة واألفراد املؤسسات ومن الصغرية، إىل الكبرية ومن اإللكرتوني، إىل املطبوع
السياسية املؤسسات تلك والجنسيات، الثقافات املتعددة واألفراد املؤسسات إىل النطاق
تنقيحه يمكن شكل يف األخباَر الوكاالت هذه وقدََّمت واملالية)، واالقتصادية والحكومية
فحسب يسهم ال مما الدول؛ من بالعديد ذاته الوقت يف استخدامه وإعادة إليه واإلضافة

العالم. حول الجماهري خاضتها التي العاملية التجربة يف أيًضا بل األخبار، عوملة يف
األخبار، نقل حركة عىل السيطرة يف األخرى الدول من العديد يف الحكومات نجحت
وسيطرت العام؛ الصالح يف تصبُّ أنها إىل باإلشارة إجراءاِتها األحيان من الكثري يف مربِّرة
املحلية سوقها احتكرت قومية كوكاالت األحيان من كثري يف عملت التي األنباء وكاالت عىل
دول من والعديُد املجرية النمساوية واإلمرباطورية وأملانيا روسيا فقامت وتملكتها،
شأن شأنها — تمتعت حكومية؛ أنباء وكاالت بضمِّ األوىل، العاملية الحرب قبل البلقان
الحصول مقابل دفعوا األجنبية الدول من بعمالء — والتعاونية الخاصة األنباء وكاالت
أو موَّلتها أو عليها سيطرت التي للحكومات مملوكًة أنباء وكاالِت وكانت خدماتها، عىل
من األخبار نقل مقابل خاصة رسوم عىل األحيان من كثري يف وحصلت هذا، كل مارست
عىل الصعب من باَت بها تمتَّعت التي املتميزة املكانة وبفضل حكومية. تلغراف وكالة

والدويل. الوطني الصعيدين عىل منافستها التعاونية أو الخاصة الوكاالت
تحتاج الحكومات بأن األخرى الدول من العديد ويف أسرتاليا يف أصوات تصاَعَدْت
بتأسيس نرشها، ويف التلغراف عرب املنقولة األخبار توفري يف ريادي بدور االضطالع إىل
حكومات عدة وغازَلْت .(٢٠٠٢ (بوتنيس، العام القطاُع يموِّلها مجانية إخبارية خدمات
انطالًقا للجمهور املهمة الخارجية األخباَر الحكومُة تتيح أن بفكرة العقوَل أسرتالية
كما — أنها غري الهامة، للمعلومات العادل التوزيع لضمان الوحيدة الوسيلَة كونها من
رضورًة كانت لألخبار الخاصة امللكية ألن مساعيها؛ يف تنجح لم — بوتنيس ح يوضِّ

.(٢٠٠٢ (بوتنيس، النرش حقوق قانون كفلها هامة
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املحيل االحتكار (11)

أنباء وكالة ملكية يف الصحف تشرتك حيث — التعاونية األنباء وكاالت نموذج يقوم
أوىل كانت وقد األخباَر. الرشاكة هذه أعضاءُ يتشارك ولكن الرتبُّح، عدم فكرة عىل —
التي األمريكية بِرس أسوشيتد وكالة هي العالم مستوى عىل التعاونية األخبار مؤسسات
نيويورك بمدينة صحف ستُّ ست أسَّ عندما ،(١٩٩٤ (بلوندهايم، ١٨٤٦ عام ست تأسَّ
القادمة بالسفن التَقْت التي األخبار» «زوارق عرب األخبار جمع تكاليف لتقاُسم مؤسسًة
يف الرشكات قوانني بموجب للتنظيم الحًقا بِرس أسوشيتد وكالة خضعت أوروبا. من
ملكيتها يف يتشارك ال للربح، هادفة غري تعاونية مؤسسة كانت إذ نيويورك؛ والية
األساس يف أعضاؤها ويُنتَخب األخرى، التجارية امللكية صور عنها وانتفت أسهم، َحَمَلُة
عمل بإنهاء لكن املؤسسة، أعضاء أخماس أربعة عن يقل ال ما موافقة عىل بالحصول
هذا ُصدِّر وقد .(١٩٥٣ أجانس، (نيوز واملزايا الحقوق جميع عنهم تسقط األعضاء،
أمريكا إىل أوًال فُصدِّر املتحدة؛ الواليات ع توسُّ مع العالم دول لسائر بحماس النموذج
الثانية العاملية الحرب بعد العالم سائر إىل انتقل ثم األوىل، العاملية الحرب بعد الجنوبية

.(١٩٤٢ (كوبر،
ستُّ اتفَقْت عندما ،١٨٤٨ عام تعاونية بصورة األخبار لجمع رسمية اتفاقيٌة أُبِرمت
جورنال هريالد، إكسِربس، إنكوايرر، آند كوريري ذا (صحيفة بنيويورك صباحية صحف
غري التلغراف، عرب املنقولة األخبار تكلفة تقاُسم عىل تريبيون) صن، كومريس، أوف
نيويورك باسم أو — بِرس أسوشيتد باسم يُعَرف صاَر ما بمصادفٍة التحالُف هذا أن
منذ اتضح .(١٩٤٦ سويندلر، ١٩٣٠؛ (روزووتر، الالحقة السنوات يف بِرس أسوشيتد
األخباَر تُبِقي أن أراَدْت االتحاد هذا ست أسَّ التي الصحف أن سويندلر، يشري كما البداية،
سلطات أيِّ تفويَض ننوي «ال بعُد: فيما لالتحاد رئيٌس ح رصَّ وقد املحكمة، سيطرتها قيَد
انظر ١٩٤٠؛ (جراملينج، أحٌد» إياه يشاطرنا أن نعتزم وال نشاطنا، هو األخبار جْمُع …

.(١٩٢١ ستون، أيًضا
سيطرة حدوَد (١٩٣٠ (روزووتر، الرسمية املنظمة لوائح عدَّلت ،١٨٥٦ سنة ومن

نصها: وكان وعزَّزتها، باالتحاد األعضاء

عليها املنصوص االستثناءات بعض عدا — التلغراف عرب املنقولة األخبار جميع (١)
األعضاء. لجميع تُتاح —
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باإلجماع. املوافقة دون باالتحاد جدد أعضاء قبول يتم ال (٢)
بغرض أخرى ألطراٍف وكالؤهم أو األعضاءُ عليها يحصل التي األخبار بيع يمكن (٣)

لالتحاد. العام النفع تحقيق
من أو األعضاء غري الصحف من األخبار عىل الحصوُل األعضاء للصحف يحقُّ ال (٤)

.(١٩٤٦ (سويندلر، الصحف لهذه األخبار عن تُفِصح وال آَخر، إخباري اتحاد أي

غري األعضاء، بني األخبار إنتاج تكاليف تقاُسم عىل التعاونية األنباء وكاالت فكرة تقوم
فحسب األعضاء بني عامة لكنها — عامًة ثَمَّ من أضَحْت التي السلعة هذه حماية أن
مَلن السماح يمكن ال فإنه عامة، سلعة أنها فمع األخبار، حرصية مبدأ وجود تتطلَّب —
— (١٩٤٦) سويندلر يشري كما — هنا ومن ملكيتها؛ يف باملشاركة لقاءها يدفعوا لم
أنشطتَه (١٨٩٢ عام َس تأسَّ (الذي إلينوي والية يف الجديد بِرس أسوشيتد اتحاد تابََع

عليه: السابقَة االتحادات سياساِت جوهرها يف تشبه بسياسة

مع العالقات تأسيس عدم وعىل الحرصية، العضوية عىل الخاصة قوانينه ْت نصَّ (١)
األخرى. األنباء وكاالت أو الصحف

بها االتحاد صحف نرش يتمُّ التي النطاقات يف به جدد أعضاء قبول يتم وال (٢)
مجالسهم. أو املحليني باألعضاء الخاصة القوانني بموجب إال بالفعل،

نرشها أو خارجية أطراف ألي تقديمها أو األخبار قبول عضو أي عىل يُحَظر (٣)
النرش. موعد قبل

عدة رفع عىل بِرس أسوشيتد وكالة انتهجتها التي املحلية الحرصية سياسة َعْت شجَّ
وكالة صن نيويورك صحيفة قاضت ،(١٩٤٦) سويندلر كتب فكما ضدها؛ قضايا
التعامل بعدم للوكالة تابعة أخرى صحٌف اتخذَتْه قراٍر عقب ١٨٩٨ عام بِرس أسوشيتد
للحصول صن نيويورك مساعي وُرفضت «خصم». صحيفة لكونها صن نيويورك مع
نيويورك صحيفة أن غري املحكمة، خارَج املدنية الدعوى تسويُة وجَرْت زجري أمر عىل
وقانونًا ١٨٩٠ لعام شريمان) (قانون الفيدرايل االحتكار مكافحة ترشيَع استغلَّْت صن
قضائيٍّا الوكالة مالحقة ملتابعة ١٨٩١؛ عام املقاطعة حركات ملكافحة بإلينوي صادًرا
األخبار جمع الحتكار التآُمر أو العقود «جمع إىل بِرس أسوشيتد وكالة سعي بدعوى
أو باالتحاد، قبولها عدم بعد بِرس أسوشيتد وكالَة أخرى صحٌف وقاَضْت وبيعها».
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الصحفية الربقيات لكل مكافئة مرافَق التجارية التلغراف رشكات توفري عدم بسبب
.(١٩٤٦ (سويندلر،

عضويَة بِرس أسوشيتد اتحاُد علَّق عندما ١٩١٥ عام أخرى قضائية دعوى ُرِفعت
أُعِلن التي صن نيويورك صحيفة مع األخباَر تباُدِلها بعد أوشن إنرت شيكاجو صحيفة
السعي إىل أوشن إنرت شيكاجو صحيفة دفع مما لالتحاد؛ خصًما كونها قبُل من
األصلية، املحكمة من القضية واستئناف تعويض، وطلب زجري أمر عىل للحصول
املحكمة إىل القضيَة الصحيفُة فرفعت االتحاد، إجراءاِت االستئناف محكمُة أيَّدت حيث
وزارة رفَعْت وقد .(١٩٨٧ بالنشارد، ١٩٤٦؛ سويندلر، ١٩٣٠؛ روزووتر، (انظر: العليا
ملكافحة شريمان قانون عىل بناءً بِرس األسوشيتد ضد مدنية دعوى ١٩٤٢ عام العدل
واملعلومات األخباَر يقيِّد وتآُمًرا للعقود جمًعا مثَّلت الوكالة أنشطة أن بدعوى االحتكار،
التجارة، هذه من جزء الحتكار محاولٍة يف العديدة، الواليات بني التجارية واالستخبارات
وقد .(١٩٩٨ رانتانن، ١٩٨٧؛ (بالنشارد، الحتكارها وتآُمًرا للعقود جمًعا أيًضا ومثَّلت
َغَدا وقد تجاريٍّا، نشاًطا أضَحْت األخبار أن باألمثلة القضائية الدعاوى هذه كلُّ أوضَحْت

خالف. مثاَر آَخر؛ تجاري نشاط بأي مساواتها تجب كانَْت إْن تحديُد

األخبار؟ اقتصاد عهد نهاية هي هل (12)

وتُباع تُشرتَى أن يمكن أخبار إىل وحوَّلتها الجديدة القصَص األخبار تصنيع حركة َْت غريَّ
الخرب ناقِيل أدواُر انفصلت وفيها املهنية، حركَة العملية هذه شملت وقد واسع، نطاق عىل
لألخبار صار نفسه، الوقت ويف بعض. عن بعضها ومحرِّريه الخرب محتوى ِري وموفِّ
إىل لالنتقال جاهًزا — األخبار — الجديد املنتَج كان فريد. زمني وإطار وشكل محتًوى

الجماهريية. العاملية األسواق
بيعها املمكن من كان أنه ومع تسعريه. يصعب ُمنتًَجا البداية منذ األخبار كانت
تبياُن الصعب من كان كذلك بسهولة. قيمتها فقدت خفيفًة سلعًة كانت فقد للكثريين،
كان ِلَم املعلوماتية. السلع من غريها عن مختلفًة جعَلتْها التي لألخبار ا جدٍّ الفريدة السمة
التجارية، عالمتها أم موثوقيتها، أم رسعتها، أم محتواها، أجل من األخبار؟ يشرتي املرء
أضَفْت — األنباء وكاالت أْي — األخبار خلَف وقفت التي الجديدة املؤسسات مكانتها؟ أم
مصدر من بل مصدر، أيِّ من أخباًرا تَُعْد فلم تجارية، وعالمة وانتظاًما مكانًة عليها

به. وموثوق مميَّز
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كان الكربى الرشكات أو الدول عليها وسيطرت التكنولوجيا نطاق اتََّسع عندما
واالتصاالت اإلعالم تقنيات أحدث ر تطوُّ ومع أسهل، حرصية أخبار إىل األخبار ل تحوُّ
القصص كانت الوسطى العصور ففي كثريًا؛ أسهل الطريق يف األخبار «رسقة» باتَْت
فكانت الرسُل يحملها التي األخبار أما الناس، يتشاركها قصًصا الغالب يف اإلخبارية
وكانت التلغراف، خطوط عرب األخبار أُرِسلت عرصالتصنيع، ويف الرسقة. وسهلة حرصية
األحيان من كثرٍي يف لكنها سلك، عرب تُرَسل كانت ألنها بكثرٍي؛ أصعَب الطريق يف رسقتها
املشارب متعددَة األخبار فباتَِت عرصاملعلومات، يف أما نرشها. لدى تتعرَّضللرسقة كانت
األبدية طبيعتها تفقد تقريبًا صارت أنها درجة إىل عدة مصادر من كثرية بطرق وتنتقل
أرسع نحو عىل قيمتها وفقدت أقرص، بعمر تتمتَّع األخبار صارت الفور؛ عىل وأصالتها

إلكرتونيٍّا. متاحة ألنها رسقتها السهل من بات يشء كل وفوق قبُل، ذي من
واألخبار؛ واملصادر واملعلومات األحداث بني واضًحا فصًال الفصل صعوبة تزايَدْت
حولنا من املعلومات وتتوافر تقع، أن قبل حتى «إخبارية» وتغدو منظَّمة األحداث فأغلب
أليٍّ ويمكن ضخم، بشكل متنوعة األخبار ومصادر األخبار. شكلها يف وتشبه مكان، بكل
عىل عالوًة الجديدة، واالتصاالت اإلعالم تقنيات بفضل لألخبار مصدًرا يصبح أن كان َمن
وعىل اإلنرتنت. شبكة عىل االلتقاء نقاط ويف نوايصالشوارع، عىل مجانًا متاحة األخبار أن
والعرشين األربع مدار عىل القائمة دورتها يف األخبار من املزيَد يرفض أن أحيانًا املرء

واملعلومات. واملصادر واألخبار باألحداث املزدحمة ساعة
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الخامس الفصل

األخبار املحيلعىل الطابع إضفاء

الخرب يف أماكن

كوسائل تخدمنا منها، األدبية أم اليومية الحياة عن أكانت سواء القصص،
.(١٩٨٤ سريتو، (دي عام نقل

األخبار، «محتوى» عىل االهتمام من الكثريَ واالتصاالت اإلعالم وسائل يف الباحثون سلََّط
هارولد «نموذج فإن ،(١٩٩٠) فريجسون يشري وكما أخرى. بقضايا االهتمام عن عوًضا
الزمانية املالمَح يغفل الخرب) تركيبَة تركيبتها تحاِكي (التي االتصال لعملية السويل
الخرب نقل وقناة الخرب قائل من تتكون التي فالرتكيبة للخرب؛ والتاريخية/السياقية
الرتكيبة هذه الخرب، نقل وراء من تحقق الذي واألثر إليهم الخرب نُقل الذين واألشخاص

«أين».» وال الخرب نُقل «متى» تتضمن ال
:(١٩٩٥) شودسون كتب أيًضا

و«متى؟» و«ماذا؟» «َمن؟» التالية: األسئلة عىل تجيب أن الخرب بقصة يُفرتَض
فئة أي سؤال يتطلَّب ثقافًة» بوصفها األخبار «فهم لكن و«ملاذا؟» و«أين؟»
تندرج األشياء من فئة وأي «َمن»، فئة تحت يندرجوا أن يمكن األشخاص من
تحت يندرَجا أن يمكن للوقت مفهوم وأي جغرافيا وأي «ماذا»، فئة تحت

«ملاذا». عن يجيب رشًحا يَُعدُّ الذي وما و«متى»، «أين» سؤاَيلْ
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أيًضا تبنَّوا بل فحسب، «املكان» عنَرص االتصاالت حقل يف الباحثون يتجاهل لم
حقل يف للباحثني «املكان» «يبدو — (١٩٨٦) هالني بتعبري — له تقليديٍّا مفهوًما
يف البحث حقل أن غري مهمة.» غري هي ما بقدر مباِرشة هي بسيطة، حقيقًة االتصاالت
بشكل (١٩٨٩) كاري تطرََّق املكان. الباحثون فيها درس حاالت شمل االتصاالت مجال
عملية عن التقليدية النظر ووجهات النقل بني مؤثًِّرا فصًال فصله يف املكان إىل مباِرش غري
أنها عىل مشرتك اعتقاد وتشاُطر واالشرتاك واملشاركة املقاسمة إىل أشار عندما االتصال،
قائًما ليس التواُصل نموذج أن (١٩٨٩) كاري ويرى التقليدي، لالتصال املميزة السمات
من عالم إىل القارئ فيه ينَضمُّ بالحركة «مفعم ِفعل لكنه املعلومات»، «اكتساب عىل
العالم لهذا القارئ بها ينضمُّ التي الطرق وإحدى ملرسحية»، كمشاهد املتصارعة القوى

باملكان. الشعور هي
االتصال، ودراسات اإلعالمية للدراسات عنه غنى ال املكان مفهوم فإن ثَمَّ من
١٩٩٠؛ جيدينز، بينهم (من العوملة حول املنظِّرين من للعديد النظرية األعمال وتشري
جيدينز بتعبري مىض؛ وقت أي من أهميًة أكثر صار املكان مفهوم أن إىل (١٩٨٩ وهاريف،
حول القائمة االجتماعية العالقات تكثيف أنها عىل العوملة تعريُف «يمكن :(١٩٩٠)
فيه تتشكَّل نحٍو عىل بعض عن بعضها البعيدة املحلية» «البقاع بني تربط التي العالم
أن بسهولة يُغَفل لكن والعكس.» كثرية، أميال بُْعد عىل تقع بأحداث املحلية الوقائع
وزادت العوملة، حركة يف بالفعل أسهَمْت قد عرش التاسع بالقرن إلكرتونيٍّا املنقولة األخبار
عرش التاسع القرن يف إلكرتونيٍّا املنقولة األخبار فبدأت باملكان، الخرب قارئ شعور ثَمَّ من
قارئ من األحداث فيها وقعت التي األماكن بتقريب األماكن، شتى بني الجسور بناء يف

الخرب.
التاريخي؛ للبُْعد األحيان من كثري يف واالتصاالت اإلعالم وسائل حول األبحاث تفتقر
اإللكرتونية الوسائط أن تغفل ثَمَّ ومن العرشين، القرن عىل الضوءَ أبحاثها أغلب تسلِّط إذ
مفهوَمِي َ غريَّ ما هي — األنباء وكاالت أْي — عرش التاسع القرن يف ظهرت التي األوىل
يف اإللكرتونية اإلعالم وسائل كانت وقد للعوملة، مبكرة أداة وأصبحت واملكان، الزمان
البقاع من األخبار بنقل املسافات عن الزمان فصل يف األوىل هي عرش التاسع القرن

.(١٩٩٧ (رانتانن، آنيٍّا النائية
انحَرصْت األخبار، حقل يف الفعلية للدراسة املكان خضع عندما الحظ، لسوء
منذ األخبار ق تدفُّ حركة دراسات فبدأت التقليدية؛ الجغرافية الدراسات يف دراسته
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،١٩٥٣ األخبار» ق «تدفُّ دراسة املثال سبيل عىل (منها العرشين القرن خمسينيات
يف «املكان» مسألة لْت فتأمَّ األخبار، جغرافيا دراسة يف وآَخرين) لرسيبريني-محمدي
رسمتها كما (القومية) للدول الجغرافية الحدود وتتبَّعِت عليه، اشتملت التي الدول إطار
بالكيفية األوىل بالدرجة األخبار ق تدفُّ حركة دراساُت ْت اهتمَّ أخرى، بعبارة الخرائط. عىل
االهتمام هذا وحتى وتعدادها، بأحجامها مقاَرنًة األخبار يف الدول مختلف بها تمثَّلت التي
املكان أهميَة األخبار ق تدفُّ حركات دراساُت عادًة وتجاهلت املئوية. النسب إطار يف َد تحدَّ
الدائر الجدل بفضل إال بحثية أهمية الحتالل املكان ينتقل ولم تشكيله، يف الخرب ودوَر

العوملة. حركة ظلِّ يف القومية الدول هيمنة تضاؤل حول

العقول جغرافيا بديل: منهج (1)

واملدن كاألقاليم األهمية، يف عليها تربو أو الدول أهمية بقدر مهمة لفئات املكان يصنف
يف الجغرافيا علماء يشري وكما .(١٩٧٦ (رالف، واملنازل والطرق والشوارع والقرى
للعالقات دراسة أنها عىل الظاهراتي املنظور من الجغرافيا تفسريُ يمكن الحديث، العرص
العقول» «جغرافيا هي وهذه ،(١٩٧٦ (رالف، فيه يحيَْون الذي والعالم األفراد بني
التقليدية الجغرافيا من النقيض طرف عىل الظواهر جغرافيا تقف .(١٩٩٨ (كرانج،
تَِصُف التي الحقائق بتجميع األوىل بالدرجة تختص أنها (١٩٨٩) سوجا يرى التي
بتعبري عنها؛ ط املبسَّ النظري والتعبري بتصنيفها وتختص األرض، سطح مناطق تمايَز

:(١٩٩١) إنرتيكني

الحياة يف له الفرد تفسري وبني للعالم الجغرايف تفسري بني االختالُف ف يتوقَّ
واختياره التفسري لواِضع الذاتي الوعي درجة عىل األوىل بالدرجة اليومية
دقيق وصف بوضع الجغرايف اهتماُم يلتقي ال قد ثَمَّ ومن تفسريه؛ ملعايري

العالم. يف دور لعب يعنيه الذي الفرد أهداف مع للعالم

جغرافيا أن هو الظواهر وجغرافيا التقليدية الجغرافيا بني الرئيس االختالف وجه
تعربِّ بينما األماكن، حيال شعورهم وحول األفراد، تجارب حول تتمحور الظواهر
ومن الخرائط؛ عىل يعتمد ألنه املوضوعية يزعم خارجي منظور عن التقليدية الجغرافيا
فئاٍت، إىل األخبار محتوى صنََّفْت التي — األخبار ق تدفُّ حركة دراسات َحذَْت فقد ثَمَّ
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التقليدية؛ الجغرافيا نهَج — منه نبَعْت الذي الجغرايف املنبع عىل بناءً األخباَر وأحَصِت
حجمه إىل نسبة بلد من أخرى أو بصورة ورَدْت إْن موضوعيٍة غريَ األخباَر ِت فَعدَّ
جنسية حول األخبار ق تدفُّ حركة دراسات يف األخبار جغرافيا دارت طاملا إذ الجغرايف؛
بتطبيق الخرب يف املكان دراسة أن غري األماكن. عن عوًضا الجغرافية األقاليم وحول الخرب،
بمفهومها الجغرافيا عىل تقترص أن يمكن ال العقول بجغرافيا الخاص رالف مفهوم
مفهوم من قريب املنهج هذا ولعل باألماكن. األفراد عالقة أيًضا تشمل بل التقليدي،
بها ينضمُّ بالحركة مفعمًة «عمليًة االتصاَل هذا يَُعدُّ الذي التقليدي االتصال عن كاري
بني األخبار بها تصل التي الكيفية يف نظرنا وإن العوالم.» من عالم إىل الخرب قارئ
محل «هو — هايدجر قول حدِّ عىل — ألنه رضوري عنرص املكان أن فسنجد األفراد،

.(١٩٩٣ (هاريف، العالم» يف الوجود

باملكان شعور ال (2)

اإلعالم وسائل أن باملكان» شعور «ال املؤثِّر كتابه يف (١٩٨٥) مايروفيتز ح يوضِّ
«جغرافيا تغيري عرب وإنما محتواها، خالل من األوىل بالدرجة فينا تؤثِّر ال اإللكرتونية

:(١٩٨٥) كتب ثَمَّ ومن االجتماعية؛ الحياة يف املوقف»

الدوام؛ عىل بينها العالقة يف املايض يف األماكن عىل طرأت التي التغيريات أثََّرِت
التي املعلومات ويف األماكن، إىل األفراد يجلبها التي املعلومات يف أثَّرت فقد
زاَدْت اإللكرتونية اإلعالم وسائل أن غري األماكن، بعض يف األفراد يمتلكها
املادي املكان عن تامٍّ شبه انفصاٍل إىل تقريبًا تقود فهي درجًة؛ ذلك عىل
التلفاز أو الراديو أو الهاتف عرب نتواصل رصنا فعندما «االجتماعي»؛ واملكان
و«هويتَنا» االجتماعي «مكانَنا» يحدِّد املادي مكاننا يَُعْد لم الكمبيوتر أو

االجتماعية.

«عاملنا ألن تزايََد؛ قد باملكان» شعورنا «ال أن إىل (١٩٨٥) مايروفيتز يخلُص هنا، من
الحديث عرصنا تاريخ يف األوىل للمرة رصنا ألننا منَّا، الكثري لدى ُمدَرك غريَ يغدو بدأ
هنا مايروفيتز أفكار وتشبه األركان.» متَِّحد عالم من جزءًا رصنا أْي نسبيٍّا؛ مكان بال
يف أخذ الذي للعالم آَخر بُْعًدا يضيفان اللذين (١٩٩٣) وهاريف (١٩٩٠) جيدينز أفكار
هاريف فيشري باألساس)؛ ماكلوهان له (انتبه وآَخرون مايروفيتز إليه انتبََه الذي التقلُّص
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من يتجزأ ال كجزءٍ اآلَخر عن أحدهما انفصال أو والزمان املكان النضغاط وجيدينز
تشييء وعن الزمكان» «انضغاط عن (١٩٨٩) ناحيٍة من هاريف ويتحدث العوملة، عملية
فريى ،(١٩٩٠) جيدينز أما الزمان. بفعل املكان وفناء واملكان، الزمان مفهوَمِي وتعميم
ويرى اآلَخر، عن أحدهما تباعد أو الزمان عن املكان بانفصال صلة ذات املسألة أن
أكثر يف عليه هي مما أكربَ واملكان الزمان بني املسافُة باتَِت الحديث العرص ظل يف أنه
أن يرى ألنه جيدينز؛ مفهوَم انتَقَد فقد ،(١٩٩٥) ووترز أما ًما. تقدُّ الزراعية املجتمعات
االجتماعية العالقات أن حني يف ممتدين، يغدوان بأنهما يوحي الزمان عن املكان انفصال
أن إىل ووترز يذهب ذلك، عىل عالوًة كبرية. مسافات عرب تمتد بدأت التي هي باألحرى
أضحت العالم عرب املمتدة االجتماعية العالقات أن تضمن الجديدة االتصاالت تقنيات
عن هاريف مفهوم أن حني يف جيدينز، يشري كما بالضعف تتسم وال وقوة، تماسًكا أكثر
هامة) غري املكانية املسافات تغدو (بحيث االجتماعية للعالقات املكانية الحدود تقلُّص

أكرب. بدرجة العوملة نموذَج يناسب
وتجاَهَل العوملة، حول الدائر الجدل هذا بكثري يسبق أوان يف كتابه مايروفيتز كتب
جيدينز عىل يزيد أنه إال نفسها، الظاهرة إىل الواقع يف أشاَر أنه غري الزمان، عنَرص فيه
األخباُر عزَّزت لقد باملكان». «الالشعور هي الزمكان انضغاط تبعة أن بافرتاضه وهاريف
من باملكان الخرب قارِئ شعوَر األمر بادئ يف عرش التاسع القرن يف إلكرتونيٍّا املنقولة
وعيًا أكثر يغدو القارئ فبدأ األماكن، من العديد من نفسه الوقت يف األخبار جلب خالل
بقاع من أتَْت أنها حني يف منزله يف األخبار قرأ إذ جديد؛ نحو عىل به وعى وقد باملكان،

نائية.
قاِرئُها فهَم إْن إال تُفَهم وال قارئها، مكان خالف مكاٍن يف تحدث األجنبية األخبار
عىل املحلية» و«األخبار األجنبية» «األخبار إىل ننظر ونحن ومكانها، مكانه بني االختالَف
أجنبي كلمَة اإلنجليزية للُّغة أوكسفورد قاموُس يعرِّف بينما منفصلتان، فئتان أنهما
عن بعيد «يشء أنه هو لألجنبي يسوقها التي التعريفات وأحد طرق؛ بعدة foreign
بأنه يصفه ثالث وتعريٌف للمحيل»، «املناِقض بأنه األجنبي آَخر تعريٌف ويصف الوطن»،

مألوف». وغري وغريب، مختلف، «يشء
فتُعرف جوانبها؛ من بالعديد بعالقتها األجنبية األخبار تعريُف يتحدَّد كما
وكأخبار (٣) البالد، داخل أجنبية وكأخبار (٢) البالد، خارج محلية كأخبار (١)
اإلخبارية القصة مصدُر يكون وقد .(١٩٨٥ وآخرون، (رسيبريني البالد خارج أجنبية
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األجنبية» «األخبار مصطلَحا يكون ما وعادًة أجنبية، حولها تدور التي والعنارص أجنبيٍّا
القومية». «األخبار مقابل يف األجنبية» «األخبار ملصطلح مكافئني املحلية» و«األخبار
القبول وإىل للدراسة، بديهية بدء نقطَة القومية الدول اعتبار إىل املنهج هذا ويستند
عىل بناءً «محلية»، وإما «أجنبية» قصة إما الجديدة اإلخبارية القصة بأن ٍظ تحفُّ بال
ال. أم الخرب نقِل وسيُط بها يوجد التي الدولة خارَج وقَعْت قد أحداثها كانَْت إن معرفة
األجنبية األخبار ألن خاطئ؛ منهج أنه (١٩٩٢ (رانتانن، يل آَخر عمل يف أوضْحُت وقد
من الفئتان هاتان وتَُعدُّ «املحيل»، مع «العاملي» يلتقي ما بقدر بقوة تتشابكان واملحلية

خربًا. الخرب تجعل التي العنارص تحديد يف تؤثِّران ألنهما مهمتنَْي؛ األخبار
أن ُمسبًَقا يقتيض التمييز هذا أن اعتبار عىل خاطئ واملحيل األجنبي بني التمييز
ال الثقافة، «مجهول» مكان من أو البعيدة، املسافات من تَِرُد وحدها األجنبية األخبار
قومية دولة داخل البقاع بني الفاصلة املسافات ْلنا تأمَّ إن أننا غري أجنبي. أنه إال لسبب
بقعتني بني الفاصلة املسافات من أكرب األحيان من كثري يف تكون أنها فسنجد واحدة،
إدنربة عن لندن تبعد باألميال، قياًسا املثال، سبيل فعىل مختلفتني؛ قوميتني دولتني يف
تَِرد ألنها «محلية»؛ أخباًرا إدنربة من األخباُر تَُعدُّ ذلك مع باريس، عن تبعد مما أكثر
عن نتحدَّث عندما ثَمَّ، من «أجنبيًة». باريس من األخباُر تَُعدُّ فيما املتحدة، اململكة من
فاصل إىل كذلك نشري بل فحسب، تقني فاصل إىل نشري ال عليها، والتغلُّب املسافات
بأنهم الواحد البلد أبناءَ ومتكررة دورية بصفة واألخباُر الصحُف ذكََّرِت وهكذا، ثقايف.

له. شهرٍي تنويٍه يف (١٩٩١) أندرسون أشار كما القومية، الدولة نفس إىل ينتمون
هويته، تعنيِّ نقطًة للقارئ يطرح الخرب كان إْن إال لها معنى ال االنتماءات أن غري
واحد؛ وقت يف األماكن بشتَّى يكونوا أن — لهم يتيح زال وما — للقرَّاء أتاح ما وهي
عن للتعبري األماكن تعدُّد مصطلَح (٢٠٠٠) بيك ويستخدم باملكان. شعوَرهم يعزِّز مما
يشري إذ فحسب؛ واحد مكان إىل ال األماكن من العديد إىل الوصوُل لألفراد به يُتاح موقف
االختالف ووجه الخرب، لجمهور مفهومه نطاق بسط بإمكاننا لكن فعليٍّا، يسافرون مَلن

يسافر. ما هي األخبار تكون بينما بمنزله يمكث الخرب جمهور أن هو بالطبع
اإلعالم وسائُل طها تتوسَّ التي االجتماعية العالقات مسألة إىل نتطرَّق هنا من
العالقات جميع بأن َقِبْلنا فإن ،(١٩٩٤ توملينسون، ١٩٩٥؛ (طومسون، الجماهريية
العالقات بني االختالف مسألُة أماَمنا تظل املثال)، سبيل عىل (كاللغة وسيط عرب تقوم
وساطتها؛ عىل القائمة غري والعالقات الجماهريية اإلعالم وسائل وساطة عىل تقوم التي
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أن أبًدا يمكنه ال التلفاز شاشات عىل نراه الذي الرئيس أن (١٩٩٤) توملينسون فريى
إليه نتحدَّث نائية نقطة يف شخص يكون كما حتى أو جرياننا يكون كما لنا مألوًفا يغدو
عىل نراه الذي الرئيس أن هو لذلك توملينسون يسوقها التي األسباب وأحد الهاتف، عرب
يتشارك عندما حتى أخرى جهة ومن محادثة، يف كرشيك أبًدا لنا يبدو ال التلفاز شاشات
ويف موقَعيْهما. بني باالختالف كبري وْعٍي عىل يكونان الهاتف، عىل محادثة يف شخصان
وموقع الخرب موقع بني الفجوُة تغدو األخبار، كقراءة حواٍر عىل تقوم ال التي العالقات
لم هنا ومن الخرب؛ يقرأ فيما بموقعه وثيًقا ارتباًطا يرتبط الخرب فقارئ أكربَ؛ قاِرئه
يف أنهم عرش التاسع بالقرن الصحف يف املطبوعة إلكرتونيٍّا املنقولة األخبار قرَّاءُ م يتوهَّ
والتاريخ املكان خالل من هناك وما هنا ما بني الفارق تجىلَّ إذ نفسه؛ بالوقت مكانني
العالقة قامت بل وقرَّائها، األخبار بني محادثة تَُقْم ولم إخبارية، قصة بكل الخاصني

الخرب. وموقع موقعهم بني االختالَف القرَّاءُ يعَي بأن ضمني عقد عىل
آَخر، بمكان االنشغال عىل القرَّاءَ تحثُّ فهي ما، بمكاٍن تقع األخبار ألن لكن
الوجهة») عن «االنحراف (أو املشهد» «تغيري أوكيل تعبريَ (٢٠٠٠) روبوثام ويستخدم
أخرى، عوالم إىل لالنتقال كوسيلة صغرها يف للكتب بوفوار دي سيمون لقراءة وصفه يف
الفرنسية اللغة دقة أن إىل روبوثام ويشري بوفوار. دي سيمون عىل الكتب أثر عن َ ليعربِّ
وأفضل اإلنجليزي، الوعي يف غامضًة تزال ال ذهنية عمليات عىل تحثُّ كلماتها تجعل
(عوًضا املشهد» «تغيري تعبري هو تحلييل يف الخرب قراءة مع املكان ِ تغريُّ فكرَة يِصُف تعبري
يفوِّت املصطلح هذا حتى أنه مع املكان)، بالتباس يُوِحي الذي الوجهة عن االنحراف عن
تتيحها التي الواقع، يف ماديٍّا املكان تغيري دون الجديدة باألماكن الوعي قدرة عن التعبريَ

الخرب. قراءُة

كمكان املوطن (3)

ويفتقدون باألماكن، يحيَْون فاألفراد ،(١٩٩٢ (ساك، العالم لفهم املكان عن غنى ال
يشعرون حيث بهم الخاصة األماكن إىل ويحتاجون بها، مكثوا أو أقاموا التي األماكن
يعرِّفون بل فحسب، بها مواقعهم — (١٩٩٨) كرانج يشري كما — يتخذون وال بالراحة،
املكان؛ مفهوم من ا جدٍّ املوطن مفهوم ويقرتب باملكان. شعورهم إطار يف أنفسهم أيًضا
املنزل» من أفضل مكان من «ما التعبري ويشري آَخر، يشء لكل البدء نقطة هو فاملوطن
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أماكن بوصفها بمنازلنا نقرنها التي واملشاعر األلفة إىل there’s no place like home
بني املشرتكة للتجارب «عماد أنها األماكن عن (١٩٩٨) كرانج ويكتب بنا. خاصة
وهي أماكن الفضاءات تغدو أخرى بعبارة الزمن.» مدار عىل ولالستمرارية األفراد
حولها، من األشخاص بني يربطان ومستقبل بماٍض تتمتع فهي زمنية»؛ «كثافة تكتسب
ذاتهم تعريف من وتمكِّنهم املكان، وبني بينهم تربط األفراد يخوضها التي والعالقات

بينهم. فيما املجتمعات وتشكيل اآلخرين مع التجارب وتشاُطر
لألماكن فالزيارات يعرفونه، مكان أكثر هي األفراد/أماكنهم مواطن كانت إن وحتى
للعودة شوقهم عن يتحدَّثون ما وكثريًا مواطنهم، من أكثر بالقرب تُشِعرهم الجديدة
حاملني يعودون و/أو األماكن لهذه ذهنية صوًرا ويختزنون زاروها، التي األماكن إىل
تساعدهم فقد بأنفسهم، يزوروها لم إن وحتى بها، لتذكِّرهم لها التذكارات أو الصور
عىل باملراسلة) صديًقا أم صديًقا أم قريبًا أكان (سواء هناك من بشخص معرفتهم
فإن مواقعهم، بخالف بأماكن روابُط تجمعهم قد أنهم ومع بها. يجمعهم رباط بناء
قد الفئتني كلتا أن مع مختلفتني، فئتني تشكِّالن عنهم النائية والبقاع وجودهم مواقع
يف أنهم بَيَْد موطنهم، حيث باألمن للشعور يحتاجون فاألفراد أذهانهم؛ تستحرضهما
كل أن (١٩٩٨) كرانج كتب الجديدة. األماكن تجاه فضوٌل يساورهم قد نفسه الوقت
فقد املرء، موطن ألفة ومع إليه، نعود وإما يُفتَقد إما وطٍن بناءَ تعكس األسفار قصص
وبتحديد أنفسهم، لتحرير األخرى األماكن إىل األفراد يشتاق هنا ومن ؛ وممالٍّ مقيًَّدا يغدو
بني بالتمييز يدركونه الذي املكاني الفضاء يف موقعهم تحديد أيًضا يمكنهم مواطنهم

واملجهول. املعلوم
حارضين يكونان كليهما أن مع األخرى، واألماكن مكانهم بني األفراد يميِّز إذن
مكانًا دوًما ن يتضمَّ البرشي» «الوجود أن هايدجر فريى البرشي؛ الوجود تجربة يف
األماكن بلوغ عىل قدرتنا تتزايد لكن الحارض، موقعنا يف نحيا فنحن ١٩٩٥)؛ (دريفوس،
األملاني املصطلح هايدجر يستخدم هنا ومن واالتصاالت؛ النقل وسائل عرب البعيدة
«إزالة بمعنى :desevernce اإلنجليزي التعبري من معناه يقرتب (الذي entfernung
(دريفوس، والبعيدة القريبة األشياء بني املسافات محو إىل به يشري الذي الفواصل»)
إىل — (١٩٩٦) سكانل كتب ما حدِّ عىل — الفواصل إزالة مصطلح يهدف .(١٩٩٥
أو املسافات، إزالة من معناه يقرتب الذي الفواصل بإزالة هايدجر يسميه ما جوهر «فهم
إمكانية سكانل يصف كما قريب». نطاق إىل املجيء أو التقريب، أو البُْعد، من التخلُّص
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اهتمامنا، نطاق تبلغ بحيث األشياء يقرِّب وأن لألشياء، املكانية الصفَة الراديو يغريِّ أن
متناولنا) عن البعيد الشاسع (العالم العالم إىل الوصول من والجميع املرء يُمكِّن وأن
كتابه يف اإلعالم وسائل عن القليل إال يكتب لم هايدجر أن ومع متناولنا. يف ويجعله
عىل (انظر والصحف الراديو إىل عابرة بمالحظات إال يُِرشْ لم إذ والزمان»؛ «الوجود
حيث املكان؛ قضية عىل األوىل بالدرجة فكره انصبَّ فقد ،(١٩٩٥ هايدجر، املثال: سبيل
اآلَخر يشكِّل مًدى أي إىل وهي: أََال جوهرية، قضيًة املسافية الفواصل إزالة مسألة تثري
والتغلب لنا. مألوًفا ليس ألنه عنَّا بغرابته لنا يوحي إليه ننتمي ال الذي فاملكان وجودنا؛
العالقات عرب األوىل بالدرجة ممكٌن العالم سكان من العظمى للغالبية املسافات عىل
األخبار دور إىل نتطرَّق هنا ومن الجماهريية؛ اإلعالم وسائُل طها تتوسَّ التي االجتماعية

املكان. بناء يف

الخرب يف للمكان الخارجية السمات (4)

األخبار عن املتلهفة األسئلة من لوابل يتعرضون كانوا املسافرين أن (١٩٢٩) شابار كتب
ُعدَّ جمعها التي لألخبار املسافر نقل أن حد إىل زاروها؛ التي املناطق من حملوها التي
ضيافته. لُحْسن كمقابل — واجبًا يكن لم إن — الخلق ُحْسن من رضبًا تقدير أقل عىل
القرون أوروبا عرب وجهته إىل الطريق عىل املرء بها استدلَّ التي القياسية الطرق ومن
األماكن الرتتيب عىل فيها ُسجل مخطوطة عىل يدوِّنها للرحلة بيوميات االحتفاُظ الوسطى
.(٢٠٠٢ (سبافورد، بينها فصلت التي املسافات إىل إشارٍة مع بها، املرور جرى التي
واملكان صدورها مكان بني الفارق إىل دوًما الربيدية والبطاقات الخطابات وأشارت
(عىل صدورها وتوقيت مكان إىل بإشارة األحيان من كثري يف بدأت ألنها إليه؛ امُلرَسلة
التي الربيدية البطاقاُت ذلك: عىل آَخر مثال ،«١٨٥٩ يونيو، ٦ «هلسنكي، املثال: سبيل
وردت التي البلدان أسماء بها تُطبَع ولم منها، وردت التي األماكن أسماء عليها ُطِبعت
ذلك مع والصحف، والرسائل األخبار كتب نفسه النهج عىل سارت وقد تقريبًا). قطُّ منها
املكان، أهمية عن املعلومات من الكثريَ القياسية اإلعالمية التاريخية املسارد تحوي ال
صدورها؛ وتوقيت بمكان بدأت إخبارية قصة كل أن مع بالخرب، عنًرصا ليس وكأنه
من إنجليزي نبيل من مزدوج خطاب من «نسخة بعنوان أخبار كتاُب ذلك عىل مثال
يف بروما، حريٍق يف أتكينز ريتشارد لوفاة … الحقيقية األحداث يشمل … البحار خلف
أوستند، من «أخبار بعنوان ١٦٠١ عام من كتاب أو ،«١٥٨١ عام أغسطس من الثاني
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أخرى وأخبار … وقواته ألبريتوس األرشيدوق رضبه الذي الشديد والحصار الهجوم
وتوقيت مكان إىل يشري عنوان تحت كورونتوس يف منشورة أخبار أو أوستند»، من
العديد اسُم َن وتضمَّ .(١٩٢٩ (شابار، يناير» ١٣ البندقية، «من كالتايل: جاءت صدورها
عام مرة أول صدرت التي جازيت لندن صحيفة املثال سبيل عىل منها — الصحف من

.(١٩٧٨ (هاريس، طباعتها مكاَن — أسبوعيٍّا مرتني تصدر وكانت ،١٦٦٥
املنقولة األخبار فصَال ما هما والتاريخ املكان كان األخبار عناوين ابتكار قبل لكن
بالساعة، صدورها توقيُت بعُد فيما إليها أُِضيَف (التي بعض عن بعضها بالتلغراف
املنقولة األخبار وأصبحت ،(1-5 الشكل ح يوضِّ كما مساءً والنصف الواحدة يُكتَب كأْن
متزايًدا. دوًرا والزمان املكان فيها يلعب الحديث العرص يف سفر قصَة تحكي إلكرتونيٍّا
فكرة عن (١٩٧٦ رالف، عنه نقله مقتبس (يف لوكرمان كتب املكان، ملفهوم تحليله ويف
يمكن املكان أن ويرى األخرى، واألماكن باألشياء عالقته حيث من سيما وال املكان،
(املوقف)؛ األخرى باملواقع الخارجي واتصاله (املوقع) الداخلية سماته حيث من وصفه
الجزء يف اهتمامي وينصب أيًضا. وخارجي داخيل وفراغ فضائي امتداٌد لألماكن ثَمَّ ومن
بها تتصل التي الكيفية أي لألماكن؛ الفضائي االمتداد عىل لألخبار دراستي من األول

األخرى. باألماكن األماكن
سوى بينها يفصل ال التي عشوائيٍّا، واملنشورة األماكن، شتى من لألخبار ق التدفُّ هذا
تَِرد لم األخبار أن شك ال أكرب. بشكل كثب عن نظرة يستأهل واملكان والزمان التاريخ
املثال سبيل عىل فاستغرق السفن؛ متن عىل يَِرد بعضها ظلَّ فقد التلغراف، عرب جميعها
فيما أيام، سبعة لندن يف رويرتز وكالة مكتب إىل وأثينا القسطنطينية من األنباء وصوُل
أحدهما ارتباًطا أكثر واملكان الزمان وغدا نفسه، اليوم يف وتريستي برلني من وصلت
األخبار ق تدفُّ حركة فولَّدت مىض، وقت أي من وضوًحا أكثر نحٍو عىل األخبار يف باآلَخر
األماكن جميُع واحد آٍن ويف الدوام عىل فيه تتصل عاملي فضاء بوجود انطباًعا اإللكرتونية
فقد إلكرتونيٍّا؛ األخبار نقل عن تمخضت التي اإلنجازات أهم يَُعدُّ وهذا ببعض، بعضها

الحال. يف املرء يَدِي بني ليكون بالعالم أُتي بأنه أَوحى
جميًعا كانت أنها إال مشرتكة قواِسَم األخبار هذه منها وردت التي األماكن تجمع لم
ببعض بعضها اتصل فقد بينها، املسافية الفوارق من وبالرغم رويرتز، شبكة من جزءًا
وبعدما يوميٍّا، انقطاع دون بغزارة األخبار قت تدفَّ األخبار. من عامليٍّا فضاءً لتشكِّل
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برقيات لوكالة رويرتز

تم استالم الربقيات التالية بمكتب السيد رويرت يف ٧ من مايو عام ١٨٥٩:

برل?، السبت، ٧ من مايو، الثامنة صباًحا

خيََّم الحزن عىل برل? مع أنباء وفاة رائد العلوم األEاني العالم الخالد 
ألكسندر فون هومبولت أمس يف الثامنة مساًء.

تريستي، صباح السبت، ٧ من مايو

وصلت باخرة أوسرتيان ليلويد حاملة األنباء التالية:

القسطنطينية، ٣٠ من أبريل

الباب العايل العثماني يصطفي ٥٠٠٠٠ رديف، وعمستار باشا 
ترك بغداد بالفعل ويف طريقه إىل القسطنطينية.

أثينا، ٣٠ من أبريل

وصل دوق روسيا األكرب قسطنط? إىل هنا يف السادس والعرشين من الشهر اEايض.

ُطِبعت بمكتب السيد رويرت، 
١ بنايات رويال إكستشينج، لندن.

من بإذن نُِرشت ،١٨٥٩ عام مايو من ٧ يف نُِرشت رويرتز، وكالة من برقيات :1-5 شكل
رويرتز. وكالة أرشيفات
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وردت التي األماكن أسماء وتعددت ساعة، كل بغزارة قت تدفَّ نقلها، وترية تسارعت
ما. بدرجة متكرِّر نحٍو وعىل نهاية بال قت تدفَّ أنها غري منها،

أغلب أن فمع األخبار؛ ق تدفُّ حركة دراسات اكتشافات أهم من التكرار هذا كان وقد
للحقب الدراسات أظهرت فقد املعارصة، الحقب عىل اهتمامه ينصبُّ الدراسات هذه
وبرلني وفيينا وباريس لندن مدَن أن املثال سبيل عىل عرش التاسع كالقرن عليها السابقة
الدراسات هذه وأكَّدت ،(١٩٩٠ (رانتانن، الجديدة الرائدة األخبار نقل مراكَز آنذاك كانت
وال كأماكن؛ العواصم هذه أهمية من زاَد الهامة العواصم هذه يف األخبار تركُّز أن عىل
عاملي» شبكي «مجتمع قيام عىل األوىل املؤرشات من كان أنه ويف هذا، صحة يف شك
نفسه بالوقت بدأت لكن الكربى، املدن من األوىل بالدرجة يتشكَّل (١٩٩٦ (كاستيلز،

وتكراًرا. مراًرا تكرَّرت ألنها أهميتها تفقد األماكن هذه أسماءُ
عن مايروفيتز مفهوم من يقرِّبنا األماكن هذه ألسماء واملستمر الرسيع التكرار هذا
يصفه ما أو املكان انعدام أو الالمكان عن (١٩٩٥) أوجيه مفهوم أو باملكان» «الالشعور
عادًة تُستخَدم ال املصطلحات هذه أن غري املعنى»، من الخايل «الفضاء ب (١٩٧٦) رالف
حديث عرص سياق يف ال املعارص، زماننا سياق يف أي ا؛ جدٍّ الحديثة العصور سياق يف إال
تاريخية لحظاٌت به تحيط (الذي «املكان» بني أوجيه ويميِّز عرش. التاسع القرن غرار عىل
وال متماثل، نحٍو عىل األفراد يجتمع (حيث والالمكان االجتماعية)، الحياة من وقبسات
إىل (٢٠٠٠) باومان وينظر .(٢٠٠٠ ودونكريل، (باينون عضوية) حياٌة تتخلَّله أن يمكن
ال ماديًة، استهالٍك فضاءاِت املستهلكون فيه يتشاَرك استهالكي فضاء أنه عىل الالمكان
املنتجعات أو العروض قاعات أو املوسيقية الحفالت يف كما اآلَخر، مع أحد فيها يتفاعل
كتب هنا ومن املقاهي؛ أو التسوق مراكز أو الرياضية األنشطة مواقع أو السياحية

:(٢٠٠٠) باومان

العامة األماكن من لدينا األوىل الفئة مع مشرتكة قواِسَم الالأماكن تجمع
«االستقرار» عن العزم تثني والتي ذلك، مع بألفة توحي ال التي لكن ظاهريٍّا،

الصور. بكل مستحيلًة مقرٍّا اتخاذها أو بها اإلقامة فكرة يجعل مما بها؛

كبريًا فضائيٍّا حيًزا قبُل من تشغل لم «الالأماكن أن: إىل يخلُص (٢٠٠٠) باومان أن مع
مثاًال يطرح قد عرش التاسع القرن فإن العالم»، تاريخ من وقت أي يف الحد هذا إىل
ويكمن ل، بالتنقُّ تتسم أنها هو الالأماكن بني فالشائع إليه؛ خلص مما النقيض عىل
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التي الطرق يف عرش التاسع القرن يف والالأماكن املعارصة الالأماكن بني االختالف وجه
األوىل للمرة األخبار سافرت عرش، التاسع القرن ففي ل؛ التنقُّ وعدم ل التنقُّ بني بها تمزج
العرشين القرن يف أما قرَّاؤها. يتنقل لم حني يف التلغراف، عرب لها حامل دون من بنفسها
أثناء ُل التنقُّ للقرَّاء ويمكن متنقلني، وقرَّاؤها األخبار فباتَِت والعرشين الحادي والقرن
:(٢٠٠٠) ماتالرت كتب هنا ومن اإلنرتنت؛ عىل يحدث كما مواقع لعدة األخبار استهالك

اآلَخر مع وبالعالقة بالهوية يتصل فهو نواٍح؛ ثالث من رمزية داللة للمكان
اآلخرين مع عالقتهم وعىل بأنفسهم، يحتلونه َمن عالقة عىل فيدل وبالتاريخ؛
«الالأماكن» أعداد وتضاُعف املشرتك. بتاريخهم عالقتهم وعىل نفسه، باملكان
(كالطرق املرور أماكن سمات ومن املعارص، عاملنا سمات من سمة هو
الكبرية) ق التسوُّ (كمتاجر االستهالك وشبكات الجوية) واملمرات الرسيعة،
املتنقل أو املستهلك ووضع والتلفاز)، والفاكس (الهاتف االتصال وشبكات
التي املعيشة الالأماكن وهذه املجتمع، مع تعاقدية عالقة عىل ينطوي الوحيد
عاملنا سمات من هي العالم مع العالقات من وأنواًعا عقلية اتجاهات تولد
األبكر. الحديث العرص مراحل عن باختالفها وتُعَرف تتكشف التي املعارص

املستهلك لعالقة مماثلة تعاقدية عالقٌة عرش التاسع القرن يف وقرَّائه الخرب بني َجَمَعْت
دعته األخبار لكن به، وظلَّ بمكانه القارئ وعى إذ العرشين؛ القرن يف الوحيد املتنقل أو
إخبارية قصة أي مقدمة يف يَِرد الذي املكان اسم دعاه إذ حوله؛ من املشهد» «تغيري ل
الواردة األماكن أسماء أن غري باملكان، معرفة عىل القارئ أن عىل بناءً بالطبع وهذا لذلك،
تمييزه؛ بخالف املكان عىل للتعرُّف كبرية فرًصا تتيح ال اإللكرتونية األخبار مقدمة يف
أكثر ماَلْت إصدارها) تواريخ باألحرى (أو إلكرتونيٍّا واملنقولة املطبوعة األخبار فعناوين
الالمكان، منظور أو املكان عن الغريب منظور إىل أي التقليدية؛ الجغرافيا منظور إىل
العالم يشكِّله فضاء وهو العاملي، اإلخباري الفضاءَ يشكِّل التسمية بهذه املكان أن غري
أخرى، بعبارة املوضوعية. عشوائيته من بالرغم منطقي، نحٍو عىل العالم فيه، نحيا الذي
أن غري لتمييزها، موقعها يف هي إلكرتونيٍّا املنقولة األخبار بداية يف األماكن أسماء إن

تعريفه. وتبني املكان تبني ما هي نفسها اإلخبارية القصة
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األخبار يف لألماكن الداخلية السمات (5)

لنرى الداخلية سماته وَسْرب الخرب قلب يف الغوص املهم من الخرب، يف املكان أهمية لفهم
يتجزَّأ ال جزءًا املكان يجعل مما محدَّد؛ موقع يف بمكان األحداث تقع الخرب. يُبنَى كيف
خلفيًة مًعا يشكِّالن والزمان املكان أن (١٩٩١) بيل ويرى للحدث، اإلخباري البناء من
يمكن منهجه فإن اليوم، اإلذاعية لألخبار تحليله يضع بيل أن ومع اإلخباري. للحدث
البقاع وراء ملا للذهاب فرصًة يتيح منهج فهو عرش؛ التاسع القرن أخبار عىل تطبيقه
واملثال السابق. الجزء يف سلكناه الذي التحليل غرار عىل والبلدان كاملدن بالخرب املهمة
عام لباريس قسطنطني األكرب روسيا دوق زيارة بمناسبة رويرت السيد من برقية التايل

.١٨٥٨
الربقية. هذه يف واملكان الزمان بناء إليضاح بيل نهج سأتبع

ألنه بلندن؛ مكانه إىل اإلشارة دون رويرت السيد مكتب هو ذكُره يَِرد مكان أول
حركة بحوث حقل يف إليه يشار ما رويرت السيد مكتب يمثِّل الواقع، يف بديهيٍّا. معروف
يَِرد جغرايف موقع أول أما الخرب، تنقل التي الوكالة أو «املصدر»، ب األخبار ق تدفُّ
الخرب يف املكان أن شك ال باريس؛ فهو الخرب به ويبدأ (التاريخ) «التوقيت» مع اسمه
األخبار ق تدفُّ حركة دراسات تتناول قبل، من أرشت وكما الشخص. باختالف يختلف
عىل املختلفة األجنبية األخبار أنماط بني وتفصل (القومية)، الدول مستوى عىل الخربَ
وإما كمحيل إما الخربَ يُعرِّف اإلخبارية القصة يف ذكُره يَِرد مكان وأول موقعها، أساس
دراساُت تستخدمها التي الخرب أنماَط الحالة هذه يف استخَدْمنا إِن ثَمَّ ومن كأجنبي؛
الرويس القارئ لدى بالخارج محيل نبأ أنها عىل الربقيُة فستُصنَّف األخبار، ق تدفُّ حركة
الفرنيس القارئ بلد يف أجنبي كنبأ ستُصنَّف فيما باريس)، يزور األكرب الرويس (الدوق
أجنبية مدينًة يشمل أجنبي كنبأ اآلخرين القرَّاء لدى وتُصنَّف بلده)، يف رويس (دوق
(١٩٨٦) هالني يشري كما — األحيان من كثرٍي يف األماكن أسماءُ تعربِّ إذ أجنبيٍّا؛ وفاعًال
منطقة وليس سيايس فاعل املكان؛ إىل اإلشارة عن عوًضا الفاعل عن — (١٩٩١) وبيل

جغرافية.
هذه يف يعربِّ ثَمَّ ومن ما؛ مكان عن األحيان من كثري يف الخرب يف الفاعل يعربِّ باملثل
ويعربِّ ومكان، فاعل عن اإلمرباطورية األرسة أفراُد أو األكرب قسطنطني الدوُق الحالة

فرنسا. يف اإلمرباطورية روسيا عن نفسه الوقت يف األكرب الدوق
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أخبار منقولة إلكرتوني�ا

تمَّ استالُم هذه الربقية بمكتب السيد رويرت يف ٢٠ من ديسمرب.

باريس، مساء اإلثن6، ٢٠ من ديسمرب

وصل قسطنط6 دوق روسيا األكرب اليوم يف الساعة الواحدة والنصف،
وزاَر اإلمرباطور يف الثانية مساًء، ثم التقى بأفراد األرسة اإلمرباطورية، 

َه بعدها صاحُب السمو اإلمرباطوري للسفارة الروسية حيث وتوجَّ
استقبََل السفراَء والنبالء. ومن اUقرر أن يتناَوَل العشاء هذا اUساء 

َه بعدها لزيارة دار األوبرا بصفة غX رسمية. يف قرص تويلXي ليتوجَّ

وتُقام غًدا مأدبُة عشاء كبXة بالسفارة الروسية يحرضها الكونت والفيسكي 
واUارشال فاليانت والوزير فولد واألدمXال هامل6 ودوق مونتبيلو.

ويعود الدوق األكرب يف الثامنة مساًء Uارسيليا.

ُطِبعت بمكتب السيد رويرت، 
١ بنايات رويال إكستشينج، لندن.

أرشيفات من بإذٍن ونُِرشت ،١٨٥٨ ديسمرب ٢٠ يف رويرتز وكالة من برقيٌة :2-5 شكل
رويرتز. وكالة
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الخرب. يف واملكان الزمان بنية :1-5 جدول

الزمان املكان

ديسمرب من ٢٠ رويرت السيد مكتب
ديسمرب من ٢٠ اإلثنني، مساء باريس

والنصف الواحدة الساعة يف اليوم األكرب) روسيا دوق (قسطنطني
مساءً الثانية الساعة (اإلمرباطور)

بعدها اإلمرباطورية) (األرسة
ذلك بعد الروسية السفارة
املساء هذا تويلريي قرص
بعُد فيما األوبرا

غًدا الروسية السفارة
مساءً الثامنة يف الغد مساء مارسيليا

األذهان يف تبني فاألخبار املكان، من األعم املستوى عن يعربِّ الحدث مكان اسم
األماكن أن شك وال به، عالقته حيث من الحدث موقع بتحديد للقارئ تسمح أصغر أماكَن
زارها َمن أو باريس يف يقيم فَمن قارئ؛ لكل مختلًفا مدلوًال تحمل األعم املستوى عىل
هذه يألفون ال أو يألفون فقد اآلَخرون القرَّاء أما التويلريي، قرص أو األوبرا مكاَن يعرف
زيارتها له سبقت الذي أو بباريس املقيم والقارئ عنها، السماع أو القراءة من األماكن
للدولة مرادفة أنها يعرف ال يكون قد أنه مع الروسية، السفارة مكاَن األرجح عىل يَِعي
للدولة مرادًفا األكرب روسيا دوق قسطنطني يَُعدُّ وكما الحالة، هذه يف هي كما الروسية
القرَّاء من للعديد مألوفة وهي باريس، مثل األماكن فئة لنفس مارسيليا تنتمي الروسية.
بها يُِقيموا لم ْن ممَّ القرَّاء من ا جدٍّ القليُل إال عنها املزيَد يعلم ال لكن فرنسية، كمدينة
أماكن ببناء إال معنًى للمواقع األخباُر تجعل فال بها؛ عالقٌة تجمعهم أو يزوروها أو
عنارص وهذه القصة، هذه يف الروسية والسفارة التويلريي وقرص كاألوبرا األذهان يف
يميِّزها أماكَن تحوي العواصم فجميُع عاصمة، ألي معاِلَم بالواقع أضَحْت التي الالمكان

الجميع.
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ومارسيليا) باريس مدينتَْي (عدا الربقية يف األماكن جميع أن هو مالحظته تجدر ما
تشكيل يف دخولها وعرب املشرتكة التجارب عرب وتُعَرف الذهن يف تُكوَّن عامة أماكن هي
التويلريي وقرص الروسية والسفارة فاألوبرا ١٩٧٦)؛ (رالف، مشرتكة ومعاٍن رموز
هو رموز تكوين يف اشرتاكها ومدى والنفوذ، للسلطة رموز أنها يف جميعها تشرتك
األخباُر وتتيح باريس، يزوروا لم مَلن حتى باريسية كمعالم تشتهر لكنها مختلفة مسألة

عليها. للتعرُّف فرصًة العامة األماكن أسماء بذكر
تداُخًال يتداخالن إذ مًعا؛ الخرب يف واملكان الزمان يتَِّحد كيف مالحظة أيًضا املهم من
بمكتب الربقية وصول تاريخ هو هنا يَِرد توقيت أول بأرسه. الخرب عرب ويتشابكان وثيًقا
(باريس، الخرب من التايل السطر يف يَِرد الذي نفسه التاريخ أنه وبما رويرت، السيد
يف شك وال نفسه، اليوم يف صدرت الربقية أن عىل يدل فهو ديسمرب)، من ٢٠ اإلثنني،
عمالئها إقناع إىل األنباء وكاالُت فيها سَعْت حقبة يف األهمية شديَد أمًرا كان هذا أن
مفهوم حول بُنِيت بأرسها اإلخبارية والقصة يمكن. ما بأرسع الخرب نقل بإمكانها بأن
(١٩٩١) بيل كتب كما — الحدث خ تؤرِّ اإلخبارية القصص يف اإلشارات فبعُض الحارض،
يف ديسمرب ٢٠ (كتاريخ التاريخي التقويم عىل قائم توقيت يف أو املطلق الزمان يف —
عىل (مثال األخرى باألحداث عالقته وفَق الحدَث اآلَخر بعُضها يؤرِّخ فيما الحالة)، هذه
فيجعل بالحارض، عالقته بحسب يؤرِّخه اآلَخر وبعضها بعُد»)، و«فيما «ثم»، كلمة ذلك:
وظروف واألوقات التواريخ وتوحي «غًدا»). املساء»، («هذا له مرجعية الحارضنقطًة من
تحدث تكن لم إن ا، جدٍّ قريب ماٍض يف حدثَْت اإلخبارية القصة بأن املستخَدمة الزمان
املستخَدمة التعابري أن املايضغري الزمَن اإلخبارية القصة تستخدم هنا ومن بالفعل؛ اآلن
اآلني الطابع عىل يشدِّد وهذا بخطوة، خطوًة الدوق يتتبعون بأنهم القرَّاء إىل توحي بها

التلغراف. لربقيات

والالمكان املكان (6)

وتخلق بالالمكان، اإلحساس تخلق إلكرتونيٍّا املنقولة األخبار أن الفصل هذا يف أوضحُت
يف اإلصدار تاريخ سطر يف األماكَن ل نتأمَّ فعندما نفسه؛ بالوقت للمكان جديًدا إدراًكا
تلو الواحدة بها ق تتدفَّ التي الكيفية ونالحظ اإللكرتونية، اإلخبارية القصص مقدمة
أو املكان انعدام عن وأوجيه رالف مفهوم مع نتَّفق أن السهل من سيكون األخرى،
سطحيًة األكثر املستوى هي للمكان الجمعية الهويات أن (١٩٧٦) رالف يزعم الالمكان.
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داخلية سمات أي ويبيل التشاركية الداخلية سماته إلظهار مجاًال يَدَُع ال الذي هويته، من
عرب املكان تصوير يف أصيل غري اتجاه عن رالف يتحدث كما هويته. أسس بتدمري للمكان
ويعرف بالالمكان، الشعوَر مباِرشة غري أو مباِرشة بصورة ع تشجِّ التي اإلعالم وسائل
األماكن عنده تبدو حدٍّ إىل املكان هوية من يقوض تأثري بأنه اإلعالم وسائل أثر رالف

ذاتها. املعنى من الخاوية التجربة وتقدم اختالفها، من بالرغم متشابهة
القارئ تعرُّف خالل من إال املكان لتعريف مجاًال تقريبًا تفسح ال األخبار قات تدفُّ
القصص تثريها التي األماكن جميع تبدو املكان. هذا عىل املكان اسَم يعرف الذي
املتاح العاملي األخبار فضاءَ مًعا تشكِّل لكنها مشابه، بانطباع وتوحي متشابهة اإلخبارية
الكثري يف تجاُهلُها يتم التي إلكرتونيٍّا املنقولة األخبار مزايا أهم املواقع. مختلف يف للقارئ
أوىل بوصفها تعمل فهي ثَمَّ ومن القارئ؛ يَدِي بني العالم تضع أنها هي األحيان من
عرب ل بالتنقُّ لنا تسمح أنها الحديدية السكك عن (١٩٨٤) سرياتو دي كتب العوملة. أدوات
— اإللكرتونية األخبار بعيدة. مسافة من العالم برؤية لنا تسمح قطاراتها وأن املكان،
ينتقلون ال قرَّاءها أن غري نقل، كوسيلة تفيدنا — اإلخبارية القصص سائر شأن شأنها
يَِرد الذي الحدث مكان اسم ويسمح بأماكنهم، يمكثون بل مسافرين)، كانوا إْن (إال
ال — السفر عن سرياتو دي يشري كما — لكنه املكان، ر بتصوُّ للقارئ اإلخبارية بالقصة
السفر رحالت بعكس األخبار أن غري به، نلمسه ما قلَّ الرؤية مجال زاَد فكلما ملسه؛ يتيح
يها يسمِّ كما — البينية األماكن وتختفي وصول. ونقطة مغادرة نقطة إال لها ليست
تسافر التي هي نفسها األخبار ألن األخبار؛ عربها تنتقل التي — (١٩٧٨) شيفلبوش
الحدث محاكاَة إلكرتونيٍّا املنقولة األخبار يف واملكان الزمان انتفاء ويتيح القارئ، وليس
القارئ هو بدئها ونقطة األخبار بني الفارق يصنع والذي الحارض، يف يحدث أنه لو كما

االثنتني. بني البيني املكان يف يقف الذي
عن للتعريف نقاًطا األخباُر تطرح كيف نرى األخبار، يف األماكَن ل نتأمَّ عندما
األغلب يف هي األخبار يف األماكن أسماء بتسميتها. األماكن عرب القارئ إرشاد طريق
املسافات وتمحو للقارئ، الفواصل إلزالة وسيلة تكون أن مهمتها عامة ألماكن أسماء
األحيان من كثري يف هي األخبار يف تَِرد التي األماكن هنا. القارئ وبني هناك املكان بني
كاملباني للنفوذ رمز وهي تقريبًا، الكربى املدن كل يف عليها العثور يمكن عامة أماكن
وجه أن غري املسافرين، أدلة يف تعميمها يشبه لألماكن التعميم هذا والسفارات. الحكومية
ألن له؛ تنقُّ عدم أو القارئ ل تنقُّ يف جديٍد من يتمثَّل املسافرين وأدلة األخبار بني االختالف
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فحسب السفَر األخبار قصُص تحاِكي بينما جديدًة، أماكَن بالفعل يقصدون املسافرين
أماكنهم. يف قرَّاؤها ويبقى

فقرَّاء القارئ؛ ومكان األخبار مصدر بني تناُقًضا إلكرتونيٍّا املنقولة األخبار يف نجد
إىل األخبار هذه وتسعى بعيد. من تَِردهم األخبار لكن أماكنهم، يف يكونون األخبار هذه
حياُة تكون هذا سعيها من وبالرغم الراهنة، باللحظة باإليحاء األماكن بني الجسور بناء
(سوجا، املنقسم» «الوجود هذا ذلك. يَُعون وهم موطنهم، يف آَخر، مكان يف اليومية القرَّاء
الوجودي الجوهَر يبنيِّ للسفر، محاكاتها يف األخبار قصص منه زادت الذي ،(١٩٨٩
أول ظهور مع مبكًرا بدأت ظاهرة وهي الحداثي، بعد ما أو الحديث العرص يف للبرش

عرش. التاسع القرن يف إلكرتونيٍّا املنقولة األخبار
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والدولة األخبار

يف وقت أي يف نشأ أخالقي مفهوم أسمى هي املوضوعية الحقيقية األخبار
(كوبر، بِرس أسوشيتد لوكالة العام املدير كوبر، (كينت للعالم وُمِنح أمريكا

.((١٩٤٢

تذكريًا أو القومية، السيادة «راية» ل دائًما إشهاًرا ثمة القائمة األمم يف أن بيليش كتب
وضع هي القومية بتبعيتهم املواطنني تذكري طرق وإحدى ،(١٩٩٥ (بيليش، بها دائًما
املواطنني دوًما تذكِّر رايات بمنزلة القومية اإلخبارية القصص تَُعدُّ بالخرب. األعالم
أندرسون بينيديكت وأشهرهم قبيل، من املؤلفني من الكثري أشار وقد القومية، بأجندتهم
قراءُة تسمح أندرسون، كتبه ما حد عىل األمة. بناء يف اإلعالم وسائل دور إىل ،(١٩٩١)
األمة إىل ينتمون أنفسهم بتخيُِّل بعًضا، بعضهم يعرف ال الذين لألفراد املتزامنة الصحف
سلوك عىل ال األخبار مستهِلِكي سلوك عىل هنا القوية أندرسون حجة وتقوم نفسها؛
تماًما؛ العكس إىل ذهبت واالتصاالت اإلعالم وسائل حقل يف الدراسات أن غري منتجيها.
بأن جديرًة تَُعدُّ ال — تنتجها التي املؤسسات سيما وال — القومية األخبار أن فرتى
صانعة أنها عىل لدورها نقدي تحليل دون حمايتها، كذلك تستحق بل فحسب، س تُؤسَّ
(انظر والثمانينيات الخمسينيات يف اليونسكو وثائق من الكثري يقرُّ هنا من أوهام.
القومية األنباء وكاالت بأهمية (١٩٨٥ وآخرون، رسيبريني-محمدي ١٩٥٣؛ اليونسكو
القومية الدول صالح تحمي التي األخبار إنتاج يف ودورها القومية الصحف و/أو
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جوهرها يف نفسه الوقت يف تَُعدُّ القومية األخبار أن لالهتمام املثري ومن بها. املوجودة
املجاورة. القومية الدول من القادمة األخبار أو الدولية األخبار من «موضوعيًة» أكثر

إكساُب يَُعدُّ ولذا الخرب؛ بجنسية دوًما متَّصًال الخرب موضوعية مفهوم كان هنا من
تشاالبي جني فريى األخبار؛ صناعة مع بدأ نسبيٍّا حديثًا ابتكاًرا قوميٍّا طابًعا األخبار
إنجليزي ابتكار هو للحقائق» موضوعي «توصيف ک لألخبار الحديث املفهوم أن (١٩٩٦)
كوزموبوليتانية الوقت هذا قبل األخبار كانت إذ عرش؛ التاسع القرن إىل يرجع أمريكي
اليوَم «طبيعيٍّا» نراه الذي األخبار وَوْضُع الكربى، املدن يف األوىل بالدرجة بطبيعتها ترتكَّز
األنظمة ذات الدول من العديد يف نفسه بالوقت قام عام، ملائتَْي يرجع ابتكاٍر وليَد كان
وكاالت ر تطوُّ حول حالة دراسات ثالَث الفصل هذا يف وأعرض املختلفة. السياسية
كلٌّ العرشين؛ القرن وأوائل عرش التاسع القرن يف واألمريكية والروسية األملانية األنباء
املنطقية الحجج تستخدم لكنها والثقايف، السيايس املنظور من األخرى عن تختلف منها
ل وتدخُّ األنباء وكاالت بني التناُفس كان قوميٍّا. طابًعا األخبار بإكساب يتعلَّق فيما نفسها
وما قومية، وكاالٍت تصبح أن عىل أرغمها ما هو عملها يف بها تقع التي الدول حكومات

وعاملية. قومية أخبار إىل ل تتحوَّ األخبار جعل

أوروبا يف املبكر التاريخ (1)

القرن منتصف يف األوروبية التلغراف وكاالت أوىل ووولف ورويرت، هافاس، ميرسز س أسَّ
رشكاٍت وكاالِتهم األمر بادئ يف ثالثتهم واعترب ولندن، وبرلني باريس يف عرش التاسع
هذه نقلت األرباَح. ق لتحقِّ أُنِتجت خاصة سلعًة إلكرتونيٍّا املنقولة األخباَر وعدُّوا خاصًة،
هذه نسق بواكري يف مالحظته تجدر وما وإليها، «املدن» من األخباَر البداية منذ الوكاالت

دولية. أو قومية وليست كوزموبوليتانية مدنًا األمر بادئ يف كانت أنها هو املدن
األخبار هي — وزن بال سلعة عىل قامت التي املدن حدود عرب التجارة هذه كانت
من طون يبسِّ أنهم موا توهَّ قد ووولف ورويرت هافاس لعلَّ مسبوقة. غريَ — اإللكرتونية
يف موا توهَّ قد كانوا لو حتى لكن دها. يعقِّ هذا أن ثبت عمليٍّا لكن تجارتهم، تدابري
تقع التي املدن بني القومية الحدوَد يتجاوز تجاريٍّا نشاًطا يديرون أنهم األمر بادئ
إىل إضافًة هذا، دولهم حكومات عارضت أن لبث فما األخرى، واملدن وكاالتهم بها
الوكاالُت َسِت أسَّ لذلك ونتيجًة عليه؛ اعرتضوا لهم املناِفسة والوكاالت أنفسهم هم أنهم
بحسب العاملية األخبار سوق تدريجيٍّا م قسَّ (١٨٦٩–١٩٣٤) التعاقدات من نظاًما الثالث
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نفسها الحكومات أن حدِّ إىل قويٍّا الدويل األخبار تباُدل نظام وأضحى مصالحها، مناطق
أم مبارشة بصورة ذلك أكان سواء اإلخباري، النشاط يف طرًفا تصبح أن رضورَة ارتأَْت

مبارشة. غري
األخبار، نقل عملية يف ما مرحلٍة يف حكومتها تتدخل لم دولة توجد ال اآلن حتى
رئيسني: شكلني ل التدخُّ هذا أخذ وقد عادًة؛ الخارجية أو الداخلية األزمات وقت يف
يكون أن يمكن كان الحالتني كلتا ويف األنباء، وكاالت عرب أو الحديثة التقنيات عرب
املصلحة ضد وقام القومية، املصلحة باسم دوًما تمَّ لكنه مباِرش، غري أو ا مباِرشً ل التدخُّ
عمليَة قوميٍّا طابًعا األخبار إكساُب اعرتََض ما رسعان ثَمَّ ومن أخرى؛ لدولة القومية
إكسابها بعكس — قوميٍّا طابًعا األخبار إكساب ويُعرف كوزموبوليتانيٍّا. طابًعا إكسابها
القومية املصلحة باسم الحكومات فيه تدعم موقف بأنه — كوزموبوليتانيٍّا طابًعا
بالدرجة والوكاالت الرشكاُت هذه لتخدم األنباء ووكاالت التلغراف كرشكات مؤسساٍت
الحكومات تملُّك عرب مبارشة غري بصورة هذا يتم وقد بعينها، قومية دولة مصالَح األوىل
أو رسومها، من الخصم أو الرتخيص منحها أو األنباء، وكاالت أو التلغراف لرشكات
التلغراف رشكات أو وكاالت تأسيس عرب مباِرشة بصورة أو سياسيٍّا؛ دعمها أو تمويلها

عليها. االستحواذ أو

واألخبار الدولة (2)

الجدل من الكثري دار عاًما، وسبعني مائة عن يزيد ما قبل األنباء وكاالت نشأة منذ
ملكيتها صور إطار يف إال عادًة الدولة دور إىل يُنَظر ولم مللكيتها، امُلثْىل الصورة حول
فئات ثالث إىل املايض يف األحيان من كثري يف األنباء وكاالت تقسيم جرى األنباء. لوكالة
تعاونية. (٢) خاصة. أنباء (١) وكاالت: إىل مت فُقسِّ ملكيتها؛ صورة عىل بناءً أساسية
التي الخاصة الوكاالت من األوىل األوروبية األنباء وكاالت غالبية كانت حكومية. (٣)
مدريد، يف فابرا وكالة املثال: سبيل (عىل سيها مؤسِّ باسم األحيان من كثرٍي يف يت ُسمِّ
ووكالة روما، يف ستيفاني ووكالة لندن، يف رويرتز ووكالة باريس، يف هافاس ووكالة
األنباء وكاالت جميع تقريبًا يت ُسمِّ بعُد وفيما برلني)، يف وولف ووكالة فيينا، يف توورا
السويدية، األنباء ووكالة الروسية، التلغراف وكالة املثال سبيل (عىل جنسيتها إىل نسبًة

به. األسايس العنرص كانت الخرب جنسية أن أوضح مما النرويجية)؛ األنباء ووكاالت
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أوىل كانت األخرى. األنباء وكاالت ِملكية صور كِقَدم قديمة الحكومية الوكاالت
هي التعاونية األنباء وكاالت وأوىل ،(١٩٣٥) هافاس وكالة هي الخاصة التلغراف وكاالت
كيه وكالة فهي الحكومية الوكاالت أوىل أما نيويورك، يف (١٨٤٦) بِرس أسوشيتد وكالة
املقاالت توزيع يف ١٨٦٠ عام بدأت التي فيينا، يف بيورو كوريزبوندانز تيليجرافني كيه
.(٢٠٠١ وبينسولد، (دورفلر املجرية النمساوية الحكومُة نَرشها تولَّْت التي الصحف عىل
التي األنباء وكاالت حظيْت ما فرسعان آَخر، إىل بلد من اختلف الدولة دور أن ومع
عىل البلقان ودول وإيطاليا وروسيا أملانيا يف النطاق واسع باعرتاف الحكومات تديرها
خاصة وكاالت اعتُِربت التي األنباء وكاالت من الكثري فإن أخرى، جهة ومن املثال. سبيل
رويرتز وكالة وتَُعدُّ بها، عملت التي الدول حكومات مع وثيقة عالقاٌت ذلك مع جمعتها
عىل كبرية حكومية بمعوناٍت بلندن الكائنة الوكالة هذه تمتَّعت فقد ذلك، عىل مثال خريَ

.(١٩٩٩ (ريد، العرشين القرن مدار
طويل وقٌت يمِض لم فإنه خاصة، وكاالت كانت أوروبا يف األنباء وكاالت أوىل أن ومع
احتاَجِت فقد أنشطتها؛ يف طرًفا البلدان مختلف يف والدولة الحكومات تغدو أن قبل
عن القرارات ألخذ واألجنبية واملحلية واالقتصادية السياسية األخبار إىل أوًال: الحكوماُت
،(١٩٩٠ (رانتانن، وآرائها أخبارها لتوزيع ناقل إىل احتاَجْت وثانيًا: أكرب، بشكل دراسة
صورة بناء يف املساعدة من كبرية بدرجة الحكومات استفاَدِت األهم، وربما وثالثًا:
من العديد هناك كان ثَمَّ ومن ١٩٨٦)؛ (بويد-باريت، وخارجها البالد داخل لها إيجابية
عرب ذلك فعل وإمكانية األخبار، عىل القومي الطابع إضفاء لرضورة دَعْت التي األسباب

املؤسساتي. ل التدخُّ
عالقة أنها عىل األنباء ووكاالت الحكومات بني العالقة إىل النظر الخطأ من أنه غري
التي األسباب من العديد وثمة االتجاه، ثنائية عالقة الواقع يف فهي واحد؛ اتجاه يف تسري
بطبيعة األنباء وكاالت احتاجت فأوًال: للحكومات؛ حاجة يف لتكون األنباء وكاالت َدَعْت
كانت وقد بشدة، تحتاجها التي االشرتاك رسوم الستيفاء لها كعميل الحكومات إىل الحال
احتاجت ثانيًا: الطويل. للمدى عليه يعول عميًال الخاصة الصحف أغلب بعكس الدولة
أي قبل إليها الوصول إىل واحتاجت ومنها، الحكومات عن األنباء إىل األنباء وكاالت
الحكومات أخبار عىل للحصول حرصية بحقوٍق التمتَُّع أراَدِت السبب ولهذا أخرى، جهة
دعم إىل األنباء وكاالت احتاَجْت ثالثًا: .(١٩٩٠ رانتانن، ١٩٨٠؛ (بويد-باريت، الرسمية
كان ما وكثريًا واألجنبية، املحلية األسواق يف منافِسيها مواجهة يف الحكومية السلطات
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يحسم عاِمًال — املبارش وغري املبارش واأليديولوجي، املايل سواء — الحكومي ل التدخُّ
واملحلية. األجنبية األخبار مؤسسات مع املنافسة

حول السابقة األبحاُث قلََّلِت ما كثريًا (٢٠٠١) وبويد-باريت رانتانن كتب كما
ملكية إىل األنباء وكاالت ملكية صور تقسيم املعقدة. ملكيتها طبيعة من األنباء وكاالت
الخاصة األنباء وكالة تُدَرج قد فأوًال: كاٍف؛ غري ببساطة هو حكومية أو وتعاونية خاصة
وكالة مع َق تحقَّ ما (وهو «عامة» وكالًة ما نوًعا تكون ثَمَّ ومن البورصة؛ أسواق يف
الخاصة األنباء وكالة أن عىل عالوًة ،(١٩٨٤ عام عامة أخبار وكالَة غَدْت عندما رويرتز
غري أو املباِرشة الحكومية اإلعانات من — الوكاالت هذه غالبيُة انتفَعْت كما — تنتفع قد
قد األنباء وكالة ملكية أن أي التعاونية؛ الهياكل من مختلفة أنماط ثمة ثانيًا: املباِرشة.

خاصة. أخبار وكالَة تظلُّ لكنها املختلفة، اإلعالم وسائل من مجموعة بني تنحرص
غري تعاونية أخبار كوكالة سابًقا بِرس أسوشيتد وكالة ست تأسَّ املثال: سبيل عىل
إن عضويتها من الصحف إقصاء بمقدورها كان لكن الصحف، أجل من للربح هادفة
يف تضمَّ لم التعاونية األنباء وكاالت وبعض الفعليني، ألعضائها منافسة صحًفا كانَْت
ثالثًا: وعمالية. وخاصة حكومية تمثيل هيئات ضمَّ اآلَخر وبعضها الصحف، إال عضويتها
الوكاالت تسعى قد فيما للربح، هادفة غري كوكاالت العمل الخاصة األنباء لوكاالت يمكن
الحكومية األنباء وكاالت يف الحكومات ل تدخُّ درجة أن كما األرباح، ِلَجنِْي الحكومية
من كثرٍي يف تحدُّ أو تشدِّد التي السياسية اإلجراءات تتبايَن ما بقدر كبريًا، تبايُنًا تتبايَن
.(٢٠٠١ وبويد-باريت، (رانتانن اليومية األنباء وكاالت أنشطة يف ل التدخُّ من األحيان

فهم يمكننا ال ثَمَّ ومن التقنيات؛ عرب عادًة األنباء وكاالت أنشطة يف الدولة تتدخل
نقل تقنيات وملكية األنباء وكاالت ملكية بدراسة إال األخبار عىل القومي الطابع إضفاء
سابًقا. فعلنا كما األخرى عن بمعزل منها أي وليس مًعا، بهما التحكم وآليات األخبار
استقاللها، يف يؤثِّر الذي والوحيد األهم العامل أنها عىل األنباء وكالة ملكية إىل عادة يُنَظر
سيطرتها الدولة تماِرس فقد وثيًقا، ترابًطا ترتابطان نقلها وتقنيات األخبار أن بما لكن
ومع الحكومات، تملكها التلغراف وكاالت فأغلب األخبار؛ نقل تقنيات عرب األخبار عىل
رشكات رشاءَ الربيد ملكاتب َل خوَّ الذي ١٨٦٨ لعام بريطانيا يف التلغراف قانون صدور
الدولتني وكندا املتحدة الواليات أضَحِت وإدارتها؛ املتحدة اململكة يف كافًة التلغراف
.(١٩٨٤ بوف، (دو خاصة مللكية تاِبعًة التلغراف وكاالت بهما ظلَّْت اللتني الوحيدتني
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صورُة كانت فأيٍّا ثَمَّ ومن تقريبًا؛ البداية من القومي الطابَع التلغراف رشكات اكتسبت
األخبار. نقل تقنيات عرب بالدولة الدوام عىل متصلًة ستظل األنباء، وكالة ملكية

العالقات شكَّلت ثَمَّ ومن املختلفة، بالدول البقاع ربطت التلغراف خطوط أن بما
باسم الخطوط هذه عىل السيطرة عن هذا يُسِفر أن قبل طويل وقت يمِض لم بينها؛
مع العمَل تطلََّب الدويل التعاون أن غري قومية، ملكيًة التلغراف خطوُط اعتُِربت الدولة.
بطرسربج سانت يف التلغراف لخطوط دويل مؤتمر أوُل ُعِقد ثَمَّ ومن األخرى، الدول
أخرى دول يف انتَهْت التي التلغراف خطوط يف التحكُّم الصعب من كان .١٨٧٥ عام
حدث كما الحرب، حالة يف تُصاَدر التلغراف َكبْالت فكانت أخرى، بلدان يف أقاليم وعربت
القناة يف األملانية التلغراف َكبْالِت اإلنجليُز وقَطَع األوىل العاملية الحرب اندلعت عندما
من التلغراف كان .(١٩٩١ (هيدريك، أخرى أماكن يف الَكبْالت عىل واستوَلْوا اإلنجليزية،
تتطلَّب لم التي الالسلكية باملوجات باملقارنة فيها التحكُُّم «يسهل» تقنيًة الدولة منظور
تتبع أن يمكن ال التي الهوائية املوجات هو تتطلَّبه ما كل بل لعملها، َكبْالٍت أو خطوًطا
خطوط شأن شأنها الراديو موجات أن غري «تنترش». بل للدول، القومية الحدوَد جربًا
الواليات يف — وجيزة لفرتة ذلك كان وإْن — حكومية ملكيًة أضَحْت ما رسعان التلغراف

األمريكية. املتحدة
عن نظريتي عىل تجريبيٍّا دليًال ألقدِّم حالة دراسات ثالَث الفصل هذا يف أتناَوُل
ثالَث تتبع أنباء وكاالت يف الدراسات هذه وتتمثَّل األخبار، عىل القومي الطابع إضفاء
عملها يف الحكوماُت فيها ل تتدخَّ مرحلًة تواِجه منها كالٍّ لكنَّ مختلفة، ملكية صور
القومية الصفَة ذاتها الوكاالت فيها تستخدم أو كذريعة، للخرب القومية الصفة باستغالل

الحكومات. من ل التدخُّ لطلب للخرب

حكومية تغدو وولف وكالة األول: ل التدخُّ (3)

رويرتز وكالة محاولُة األنباء وكاالت عمل يف الحكومي ل التدخُّ عىل األوىل األمثلة أشهر من
وَسْعُي وولف، وكالة بسوق فرعية مكاتب بتأسيس وولف وكالة سوق اخرتاَق ١٨٦٥ يف
يف الطبيعي من كان بأرسها. وولف وكالة لرشاء ١٨٦٩ عام ذلك فوق رويرتز وكالة
عدة يف لهم فرعية مكاتَب ووولف ورويرت هافاس من كلٌّ س يؤسِّ أن األوىل السنوات
من الثالث الوكاالت هذه وبني ناحية من األخرى الوكاالت بني املناَفسُة كانت وقد بلدان،
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أخبار وكالة إىل وولف وكالة تحوُّل إىل دَعْت التي الرئيسية األسباب أحَد أخرى ناحية
حكومية.

هذا وامتدَّ ،١٨٥٦ عام فقط املالية األنباءَ يغطِّي بينهما عقد أوَل ووولف رويرت َع وقَّ
اتفاقية رشوط وبموجب هافاس؛ وليشمل السياسية األخبار ليشمل ١٨٥٩ عام العقد
وشتوتجارت. وفورتسبورج أوسبورج مدينة إىل األخبار نقَل هافاس احتَكَر ،١٨٥٩ عام
يف أخبار وكالَة هافاس مع َس فأسَّ شبكته، نطاق توسيع يف رويرت أخذ نفسه، الوقت ويف
ديالمار أخبار وكالَة رويرت واشرتى وجينت. أنتويرب يف فرعية مكاتب تتبعها بروكسل
(باس، وهانوفر وفرانكفورت هامبورج يف لوكالته فرعية مكاتَب َس وأسَّ أمسرتدام، يف
مع رسيًة اتفاقيًة وعقد سوقه، يف رويرت ع توسُّ من شديًدا استياءً وولف استاء .(١٩٩١
ومن رسميًة؛ رساالٍت السياسية التلغراف رساالت كل تعدَّ بأن قَضْت الربوسية الحكومة
من الصحفية الربقيات عىل األولويَة الحكومية التلغراف خطوط جميع يف نقلها يُمنح ثَمَّ

.(١٩٥٣ (ويليامز، الصحفية املراسلة وكاالت من وغريها رويرتز وكالة
أكثر بالسوق دراية عىل وكان وآخن، برلني يف قبُل من وعمل عاش الذي رويرت لكنَّ
دويتشالند نورد بيورو تيليجرافيشن مكتَب َس وأسَّ ذلك عىل زاد آَخر؛ شخص أي من
كوريزبوندانز سيديوتشني مكتَب َس أسَّ كما برلني، يف ألربتس هوفرات ترأسه الذي
هانوفر حكوماُت ١٨٦٥ عام عت ووقَّ فرعية، مكاتب عدة تبعته الذي ميونيخ، يف بيورو
قبالة الفريزيني، جزر برشق نورديرني، جزيرة عىل َكبْل بمدِّ تقيض تسويًة امللكية
.(١٩٥١ (ستوري، هانوفر يف مكتب تأسيس حقَّ رويرت وُمِنح الشمايل، هانوفر ساحل
بمدِّ جديدة اتفاقيٌة وسمحت ،١٨٦٦ عام األخبار لنقل نورديرني جزيرة َكبْل افتُِتح
— وكاسل وبريمني لهامبورج هانوفر من رويرت يشيدهما — جديدين أرضيَّنْي خطَّنْي
يدرُّ هانوفر مكتب بات عام غضون ويف ،(١٩٥٣ (ويليامز، لوكالته الحرصي لالستخدام
يسدِّدها التي الربقيات رسوم من شهريٍّا اسرتليني جنيه ألَفْي قوامه ربًحا رويرت عىل
رويرت أحَرَز (١٩٩١) باس يشري وكما .(١٩٥١ (ستوري، وحدهم الخارجيون العمالء
حيث الكوزموبوليتاني؛ الطابع إىل تميل التي الهانسا تحالُف مدن يف كبريًا نجاًحا
التي هامبورج عمالء قاعدُة لرويرت ها أهمَّ كانت العمالء، من ثابتة قاعدًة وكالته حصدت
لدفع املقابل يف اضطرَّ وولف أن غري ،١٨٩٨ عام اتفاقية بموجب إال عنها يتخلَّ لم

.(١٩٧٣ (إنجمار، لقاءها سنويٍّا له مارك ١٢٠٠٠
الحكومة إىل رويرت عات لتوسُّ نتيجًة وولف أعمال مديُر ِوينزل ريتشارد لجأ
الربوسية الحكومة من كلٌّ فعقد للمساعدة، طلبًا ١٨٦٩ عام يونيو من ١٠ يف الربوسية
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مع باليخرودر، وفون ماجنوس وفون أوبنهايم فون «القومية»، امليول ذوي واملرصفيني
األجنبي؛ ل التدخُّ من املحلية األخبار سوق حماية إىل يهدف جديًدا تأسيسيٍّا اتفاًقا وولف
َحَمَلة بني من ْت ضمَّ كومباني، تليجرافن كونتيننتال جديدة، رشكة ست تأسَّ ثَمَّ ومن
أعوام تسعة ميض بعد لكن ويمل. وثيودور ووينزل ووولف والبنوَك الحكوماِت أسهمها
وُعقدت ،(١٩٧٧ (هونه، الرشكة مع العالقات كلَّ وولف برينهارد الوكالة س مؤسِّ قَطَع
للوكالة َضمنَْت والحكومة كومباني تليجرافن كونتيننتال وكالة بني الحقة جديدة اتفاقيٌة
وقد التلغرافية، الرسائل نقل يف لرسائلها األولوية إعطاء أهمها املزايا، بعَض الجديدة
بحق الرشكة تمتُّع جانب إىل — كومباني تليجرافن كونتيننتال رشكَة املزية هذه مكَّنَْت
تصبح أن من ومكَّنَتْها الداخل، يف أعدائها هزيمة من — الرسمية األخبار لنقل حرصي
السلطات بمنح جانبها من الرشكُة َدِت تعهَّ إذ الدولية؛ األسواق يف التناُفس عىل قدرًة أكثَر
ُمسبَقة لرقابة برقياتها إخضاع عىل الوكالة ووافقت مراسالتها، كل من مجانية نَُسًخا

.(١٩٩١ باس، ١٩٩٠؛ رانتانن، ١٩٦٣؛ (ناويوكس، نرشها قبل
ورويرت كومباني تليجرافن كونتيننتال وكالة بني هجومية-دفاعية اتفاقية عقب
عام كريسبي فرانسيسكو اإليطايل الوزراء رئيس َم تقدَّ ،(١٩٧٦ (باملر، ١٨٨٧ عام
هافاس، وكالة ضد تحالٍُف تشكيل إىل يهدف بسمارك األملاني للمستشار بطلب ١٨٨٨
كوريزبوندانز هنجاريان أوسرتو ومكتب كومباني تليجرافن كونتيننتال وكالة بني وذلك
الحكومية للسيطرة خاضعة وكاالت (وجميعها اإليطالية ستيفاني أخبار ووكالة بيورو
كانت البلقان. منطقة يف سيما ال الوكاالت، هذه عمل حرية زيادة أجل من آنذاك)؛
وقد عليها، ا تامٍّ اعتماًدا وتعتمد هافاس، وكالة سيطرة نطاق يف تقع ستيفاني وكالة
وكالة عىل واإليطالية األملانية الرسمية األنباء وكاالت اعتماد أن وكريسبي بسمارك رأى
تحالًُفا كانت عة املتوقَّ النتيجة أن املفاجئ من لكن .(١٩٧٦ (باملر، مذالٍّ الفرنسية األنباء
ومكتب كومباني تليجرافن كونتيننتال ووكالة رويرت بني وجمع ستيفاني وكالة أقىص
رويرت أن من بالرغم أنه بسمارك رأى إذ هافاس؛ وكالة مواجهة يف كوريزبوندانز
أقل يكذب لم «رويرت أن من وبالرغم ،(١٩٧٣ (إنجمار، أكاذيب مصنع كَليْهما وهافاس
هافاس. من أفضل رشيًكا ثَمَّ ومن هانوفر؛ عن عجوًزا رويرت كان فقد هافاس»، من

وكالة إىل بالنسبة وهافاس رويرت ريادة تحطيم يف اإلجراءات هذه من أيٌّ ينجح لم
عجزت الحكومات فحتى األنباء، وكاالت قدرَة هذا يُظِهر كومباني. تليجرافن كونتيننتال
أن بَيَْد نفوذًا، األكثر األنباء وكاالت صنعتها التي املنظومة يف كبرية تغيريات إحداث عن
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عىل األخبار نقل يف الحكومات ل تدخُّ إىل خالله من يُنَظر نهج تأسيس هو به قاَمْت ما
األنباء وكاالت من املزيد تأسيس إىل أدَّى الذي األمر القومية، املصلحة باسم مربَّر أنه

العالم. حول الحكومية للسيطرة الخاضعة
القومي الحزب صعود مع كومباني تليجرافن كونتيننتال وكالة نشاط َف توقَّ
الوكالة، حصة من ٪٥١ بالفعل تملك األملانية الحكومة كانت السلطة. إىل االشرتاكي
أخرى وكالة يف الوكالة وأُدِمجت لها، املتبقية الخاصة األسهم سائر ملكية وانتقلت
أن ومع ناخريشتنبريو، دويتشه وكالة هي جديدة وكالة ست وتأسَّ ١٩٣٣ عام جديدة
(رايتز، الحكومية للسيطرة تماًما خضَعْت فقد اسميٍّا، مساهمة رشكًة كانت الرشكة هذه

.(١٩٩١

حكومية تغدو بطرسربج سانت يف األنباء وكاالت الثاني: ل التدخُّ (4)

الخاصة األنباء وكاالت من العديَد ِت ضمَّ التي بطرسربج سانت مدينة هو آَخر مثال ثمة
حكومُة املطاف نهاية يف عليها استحوذت ولكن ،١٨٦٦ عام منذ قامت التي والتعاونية
لوكالة الوكاالت هذه تبعية إىل األوىل بالدرجة هذا ويرجع ١٩٠٤؛ عام بطرسربج
يتوقَّف لم الوقت ذاك ومنذ ،(١٩٩٠ (رانتانن، برلني يف كومباني تليجرافن كونتيننتال

اليوم. إىل قائمًة ظلَّْت التي روسيا يف الحكومية األنباء وكاالت قياُم
العديد يف نظرياتها شأن شأنها — اإلمرباطورية روسيا يف األنباء وكاالت بدأَْت
وقد الروسية، الحكومُة بعُد فيما عليها استحوذَْت خاصة، كرشكات — البلدان من
أحدها استُخدم ما وكثريًا هناك، الحكومية لإلجراءات وخارجية داخلية مربرات ِسيَقْت
ملكية عىل تقليدي وغري متطرًِّفا مثاًال النواحي من العديد من روسيا تَُعدُّ اآلَخر. لتربير
األنباء ووكاالت األخبار نقل تقنيات عىل الدولة سيطرت حيث األنباء؛ لوكاالت الحكومات
بني مزج حاالت شهدت حقبًا نرى أن يمكننا فعَلْت عندما حتى لكن الوقت، ألغلب مًعا
عهد من روسيا أن إىل نشري أن املنصف من أنه بَيَْد والخاصة، الحكومية األخبار رشكات
عمل يف استثنائية بدرجة حكوميٍّا ًال تدخُّ شهدت اليوم إىل وصوًال اإلمرباطوري الحكم

ونقلها. األخبار تقنيات
سانت يف صحف ثالث إىل السياسية الربقيات نقل يف ١٨٥٧ عام وولف وكالة بدأت
األخبار نقل يف رويرت بدأ ثم الوكالة، خدمات عىل الحصول تكلفَة تقاَسَمْت بطرسربج
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تأسيس بطلب وولف َم تقدَّ كَليْهما. بني مناَفسٌة نشبت وكنتيجة بطرسربج، سانت ملدينة
محاباة قرَّرت الروسية الحكومة أن غري بطرسربج، سانت يف به خاصة أخبار وكالة
سها أسَّ التي الروسية التلغراف وكالة بتأسيس اإلذن بمنحه املحليني األعمال روَّاد أحد

وكالته: بتأسيس التماسه يف كتب الذي ،١٨٦٦ عام تروبنيكوف قنسطنطني

من استالمها يجري والحكومية السياسية الربقيات جميع الراهن، الوقت يف
روسيا بأن الجدل إىل الظروف هذه ظلِّ يف نتطرَّق ولن فقط، «بروسيا»
نواِجه هنا أننا عىل عالوًة «أجنبية». تلغراف وكالة لتبعية تماًما خاضعة
كما األخبار برقيات لروسيا الربوسية األنباء وكالة تنقل أوًال: التاليَة؛ املشكالِت
الرويس»، «الصالح يف يصبُّ ما بعكس ف تترصَّ أن يمكنها ثَمَّ ومن ترتئي؛
الدول شتى من تَِرد التي األخبار ثانيًا: فقط. بروسيا صالح يف يصب ما ووفق
عىل روسيا تُدرج وكنتيجٍة بروسيا؛ احتياجات إطار يف فقط تُفرسَّ بروسيا إىل
بال تُوىل أن يجب روسيا مصلحة أن حني يف األخرى، الدول مع نفسه املستوى

.(١٩٩٠ (رانتانن، التلغرافية األخبار رسائل يف األوىل األهميَة شكٍّ

من الواردة اإلخبارية الربقيات واختفت رويرت، من اإلخبارية الربقيات تروبنيكوف ى تلقَّ
الصحف بعض استاءت التايل العام بحلول لكن الروسية، الصحف من وولف وكالة
إىل االنضمام وقرَّرت الخاصة، وكالتها ست وأسَّ تروبنيكوف، وكالة خدمات مستوى من
املنقولة اإللكرتونية لألخبار الرئيس املصدَر وولف وكالة وباتت جديد، من وولف عمالء
وكالة إىل تروبنيكوف لوكالة منحته الذي اإلذَن الحكومُة نقلت بعدما الخارج، من
بطرسربج سانت إىل الواردة اإللكرتونية األخبار عىل حرصية بحقوق تمتعت التي وولف
وكونتيننتال ورويرت هافاس بني ١٨٧٠ عام اتفاقية يف الوضع هذا تأكََّد وموسكو.
لنطاق خاضعتني كمنطقتني وموسكو بطرسربج سانت عرَّفت التي كومباني تليجرافن
سانت يف ست تأسَّ أخبار وكالة كل وأرغمت كومباني، تليجراف كونتيننتال وكالة سيطرة

كومباني. تليجرافن كونتيننتال وكالة مع اتفاقية عقد عىل بطرسربج
تليجرافن كونتيننتال وكالُة به باتَْت الذي — الوضع هذا َغ سوَّ املطاف، نهاية يف
سيطرتها إحكام يف الروسية الحكومة رغبَة — الخارج من لألخبار الوحيد املورَد كومباني
لوكالة الحرصية الحقوق بمنح الروسية الحكومة كانت وقد األخبار. تناُقل عىل أكثر
وكاالت عىل االستحواذَ لها ل خوَّ بموقٍف أنشطتها، وتمويل محدَّدة فرتة يف واحدة أخبار
أن: إىل ١٩٠٢ عام الروسية املالية وزارة من مذكرٌة أشارت هنا ومن شاءت؛ إْن األنباء
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الدويل األنباء وكاالت اتحاد يف مكافئًا عضًوا ليَسْت الروسية التلغراف وكالة
ى تتلقَّ التي برلني يف وولف لوكالة تابع فرعي مكتب هي بل االحتكاري،
وكالُة تخترص قد ثَمَّ ومن وترسلها؛ األخباَر الروسية التلغراف وكالُة عربها
وهكذا تماًما، لها تعدِّ أو بطرسربج سانت من الواردة األخبار برقياِت وولف
وترد مضلِّل. «أملاني» وسيٍط عرب األجنبية الدول إىل روسيا من األخباُر تمرُّ
به، القبول يمكن ال موقف وهو مماِثٍل، نحٍو عىل بلدنا إىل الخارج من األخبار
األخباُر دامت ما التام باالستقالل التمتُّع يمكنها ال الخارجية تجارتنا إن حيث

.(١٩٩٠ (رانتانن، «أجنبية» أيٍد سيطرة تحت التجارة حول التلغرافية

أماكن ويف روسيا يف استُخِدمت مماِثلة بحجج الحكومية األنباء وكاالت نشأة ُسوِّغت
التلغراف لوكالة التنفيذيني املديرين أحد كتب وقد عرش، التاسع القرن من بدءًا أخرى
مقال يف — ١٩٩٥ عام من بدءًا تاس إيتار وكالة يت ُسمِّ التي — الروسية اإلعالمية
يف رويرتز وكالة سيطرة اتساع من فيها يشكو مريرة شكوى رويرتز» «عبيد بعنوان

منافستها: عن تاس إيتار وكالة وعجز السوق،

نشاط ملنع الدول من العديد يف تدابري تبنِّي تمَّ أنه املصادفة قبيل من ليس
تماًما؛ مفتوح املعلوماتي فضاؤنا املناطق. من العديد يف املستقل رويرتز وكالة
هذه تشاء؛ كما هنا أنشطتها إدارة [األجنبية] الوكاالت هذه لكلِّ يمكن إنه أي
يف أجنبية معلومات «إمرباطوريات تُبنَى النحو هذا وعىل برمتها، القضية هي

.(٢٠٠٢ (رانتانن، منطقتنا»

بِرسويونايتد أسوشيتد وكالة تدعم األمريكية الحكومة الثالث: ل التدخُّ (5)
التقنيات بِرسعرب

إذ األخرى؛ بالدول عنه شديًدا اختالًفا األمريكية املتحدة الواليات يف الوضع يختلف
األوروبية. الدول حكومات امتلكتها كما التلغراف خطوَط األمريكية الحكومة تمتلك لم
عىل انقسمت التي األمريكية املتحدة الواليات يف األنباء وكاالت عىل نفسه الوضع انطبق
املثال: سبيل فعىل ؛ قطُّ حكومية ملكية تتبع ولم خاصة، أو تعاونية وكاالت إىل الدوام
وثالثينيات عرشينيات يف الصحف بعض إىل بِرس أسوشيتد نيويورك وكالة أصول ترجع
دوريٍّا اشرتكت ثم مشرتك، مكان من أنشطتها إدارَة تشاَطَرْت التي عرش التاسع القرن
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ظهور عىل الرسيع الربيد نقل لخدمات رشكات اتحادات يف بعُد فيما الصحف هذه أغلب
شهد الذي العام وهو ،١٨٤٦ عام الرسائل نقل يف مرة ألول التلغراف استُخِدم الجياد.
عىل بعدها زعمت وقد ،(١٩٨٩ (شفارزلوزا، بِرس أسوشيتد نيويورك وكالة تأسيس
كينت وبشهادة األمريكية. الحكومة عن التام باستقاللها األمريكية األنباء وكاالت الدوام

:١٩٢٧ يف بِرس أسوشيتد لوكالة العام املدير كوبر

عالقة أيُّ تجمعها ال الوكالة أن شك ال بِرس، أسوشيتد بوكالة يتعلَّق فيما
وال — قطُّ الوكالة تسَع ولم ، قطُّ بها عالقة تجمعها ولم األمريكية، بالحكومة

حكومة.1 أي ِقبَل من خاصة معاملة إىل — تسعى

نقل يف األمريكية الحكومة فيها لت تدخَّ حاالت هناك كانت املتحدة بالواليات حتى لكْن
من وبالرغم املثال. سبيل عىل وروسيا، أملانيا يف منه وضوًحا أقل نحو عىل لكن األخبار
األنباء وكاالت تحقيقه عن عجزت ما تحقيق يف األمريكية األنباء وكاالت نجحت يشء، كل
العاملية الحرب بعد الرائدة األنباء وكاالت تصبح أن يف نجحت إذ والروسية؛ األملانية
للواليات اململوكة األخبار نقل تقنيات خدَمْت حملٌة مكانتها يف َ التغريُّ هذا سبق وقد األوىل،

لها. اململوكة واألخبار األمريكية املتحدة
تقنيات حقل يف الرائدة تزال ال املتحدة اململكة كانت العرشين، القرن بداية يف
ألكثر تمتد بحرية َكبْالت مدُّ جرى قد كان ١٩٠٧ عام وبحلول اإللكرتونية، االتصاالت
إىل أدَّى الذي األمر بريطانيا؛ وسيطرة مللكية يخضع أغلبها بحري، ميل ٣٨٠٠٠ من
بموقف نفسها وجدت الربيطانية «الحكومة ألن األمريكية املتحدة الواليات حكومة ل تدخُّ
ألكثر سيطرت ثَمَّ ومن ا؛ ً تحرضُّ الشعوب أكثر بني املعلومات تباُدل مراقبَة لها ل يخوِّ
ترتيب كان وقد .(١٩٢٨ إنداسرتي، راديو (ذا الدولية» االتصاالت عىل عاًما خمسني من
.1-6 الجدول يف ح ُموضَّ هو كما العاملية التلغراف َكبْالت منشآت عىل املسيطرة البلدان
القرن منتصف يف أما األوىل، العاملية الحرب بعد األوضاَع 1-6 الجدول ح يوضِّ
التلغراف عرب املنقولة األخباُر أُِتيحت عندما تماًما. مختلفة األوضاع فكانت عرش التاسع
وتقنياتها، األخبار محتوى عىل الربيطانية الرشكات سيطرت املتحدة، الواليات يف مرة ألول
وبالطبع باملعوقات، ومليئًا ا جدٍّ مكلًِّفا األمريكية الحكومة منظور من الوضع هذا كان وقد
الجنوبية أمريكا خاصيف بوجه للقلق مثريًا كان الذي األمر القومية؛2 السيطرة عن خارًجا
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(املصدر: ١٩١٩ عام العاملية التلغراف َكبْالت منشآت عىل املسيطرة الدول :1-6 جدول
.(١٩١٩ البحرية، الشئون لجنة عن املنبثقة الفرعية اللجنة تقرير األمريكي، الشيوخ مجلس

األميال املئوية بالنسبة الحصة الدولة

١٤٠٠٠٠ ٥١ املتحدة اململكة
٧٢٠٠٠ ٢٦٫٥ األمريكية املتحدة الواليات
٢٥٠٠٠ ٩ فرنسا
٢٠٠٠٠ ٧٫٥ أملانيا
٨٤٠٠ ٣ الدنمارك
٣٠٠٠ ١ إسبانيا
٢٠٠٠ ١ اليابان
٢٠٠٠ ١ إيطاليا

شهادة يف ورد وقد متنامية. ومالية سياسية بمصالح األمريكية الحكومة تمتَّعت حيث
:١٩١٧ عام النواب مجلس لجان إحدى أمام الشأن بهذا

األمريكية املتحدة الواليات من املنقولة الرسائل جميع عىل كان ،١٨٧٨ عام يف
وهيمنت بريطاني، َكبْل خط عرب أوروبا، عرب املرور الجنوبية أمريكا إىل
«لندن» أن يف شك ال االتصاالت. وسائل عىل بالسيطرة التجارة عىل «بريطانيا»
يف األخبار مركز فهي كذلك، أنها وبما العاملي؛ التلغراف َكبْالت مركز هي
مركز هي «لندن» أن إىل منها جزء يف العالم بني بريطانيا مكانة وتعود العالم،

١٩١٩ب). (روجرز، العالم يف األعظم األخبار نرش

جديدة تقنية ظهور (6)

إذ تغيريات؛ إىل — الالسلكي التلغراف وهي — الزمان ذاك يف الجديدة التكنولوجيا ِت أدَّ
التلغراف. من أقل بتكلفة شاسعة مساحة نطاق عىل األخبار لنرش الًة فعَّ وسيلًة كانت
الراديو موجات استخدمت التي أو الالسلكية االتصاالت أتاَحِت التلغراف، عكس وعىل
فأمكن مختلفة؛ وجهات عدة يف واحد وقت يف استقبالها ليتم الرسائل نقَل للمستخدمني
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أن أمكن أو مستقبِليها، إىل تسليمها أمكن أو التلغراف، سلطاُت الرسائَل تستقبل أن
.(١٩٥٦ (يونسكو، بهم الخاصة االستقبال أجهزة عرب مستقبلوها يلتقطها

دييل صحيفة ِقبَل من األخبار لنقل بنجاٍح مرة ألول الالسلكي تقنيُة استُخِدمت
١٨٩٨؛ عام يوليو يف ريجاتا كينجستون زوارق سباق نبأ لنقل بأيرلندا، دبلن إكسِربسيف
وكيب وكورنوول بولدو بني األطلنطي امتداد عىل مرة ألول السلكية وصل حلقة وامتدت
وبدأت .(١٩٣٧ (ديزموند، ١٩٠١ عام ديسمرب يف سكوشا بنوفا باي جالس يف بريتون
أيرلندا بني األطلنطي عرب الراديو موجات باستخدام أخبار نقل خدمة ١٩٠٨ عام بحلول
البحرية شبكتها كانت األوىل العاملية الحرب املتحدة الواليات دخول وقبل سكوشا. ونوفا
هذه تألَّفت وقد عملها، تؤدِّي الهادئ املحيط عرب واملمتدة للقارات العابرة الطاقة العالية
بمنطقة وداريان بكاليفورنيا، دييجو وسان بفرجينيا، أرلينجتون يف محطات من الشبكة
الفلبني جزر يف وجافيت ماريانا، بجزر جوام وجزيرة بهاواي، هاربور وبريل بنما، قناة
شبكة إنشاء املهم من كان إذ كافيًا؛ يكن لم هذا أن غري .(١٩٢٨ إندسرتي، راديو (ذا
روجرز: إس والرت شهادة يف جاء وكما املتحدة. الواليات لسيطرة تخضع شموًال أكثر

منشآت إىل وتحتاج التلغراف، َكبْالت من مزيد إىل املتحدة الواليات تحتاج
عرب الالسلكية االتصال وسائل ملكية انتقاُل سيكون إذ السلكية؛ اتصاالت
أو «أجنبية» أليٍد مملوكة رشكة «سيطرة» إىل الهادئ املحيط وعرب األطلنطي
السيطرة فهذه منه؛ رين املترضِّ أكثَر الصحف ستغدو جرًما أجنبية» «حكومة ل
تُسِفر وقد وأسعارها، «األمريكية» الصحافة خدمات شكَل ستحدِّد األجنبية
للوكاالت املنافسة األنباء لوكاالت واألسعار الخدمات يف األفضلية َمنْح عن

«األمريكية».3 والصحف

تلغراف َكبْل إال األقىص والرشق املتحدة الواليات بني يصل لم الهادئ، املحيط صعيد عىل
بني حاَل حدٍّ إىل باهظًة التلغرافية الَكبْالت عرب األخبار نقل أسعار كانت وقد واحد،
كانت خدمة نظري — سنتًا ٣٣ بني التلغرافية الربقية يف الكلمة سعر فرتاوح استخدامها،
املستعجلة الخدمات لقاء رسعة كرسِم دوالرات وثالثة — التأخري أشكال لكل عرضًة
أخبار بخدمة التمتُّع باإلمكان يكن لم الظروف، هذه ظل ويف الرسيع. للنقل وضمانًا
— الفلبني جزر فيه بما — األقىص الرشُق ى تلقَّ ثَمَّ ومن الهادئ؛ املحيط عرب منتظمة
واليابان، لندن عرب األمريكية) املتحدة الواليات من األخبار فيها (بما الدولية األخباَر

نفسه.4 املباِرش غري املسار عرب األقىص الرشق من األخبار ووردت
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الحكومة ُعنيت املتحدة، بالواليات اإللكرتونية االتصاالت تاريخ يف األوىل للمرة لكن
آنًفا: ذُِكر كما بداياتها، من الجديدة بالتقنية األمريكية

وسائل يف تتحكم تزال ال وكانت البحار، سيدَة التاريخ مدى عىل إنجلرتا كانت
بفضل طويل وقت منذ االتصاالت حقل عىل سيطرتها وبسطت الدولية، النقل
الربقيات عهد تهدِّد الالسلكي التلغراف تقنية بدأت فيما التلغرافية. َكبْالتها
من فستتملك األحدث، املعجزة هذه عىل أيًضا إنجلرتا سيطَرْت إْن لكن الَكبْلية،

.(١٩٢٩ (يونج، العالم عىل الثالث السيطرة رضورات من اثنتني البداية

وسائل من واحدة صورة عىل األمريكية الرشكات تعتمد أالَّ أيًضا الرضوري من كان
دويل اتصال نظام من بأكثر تتمتَّع اليوم عالم يف الثقل ذات الدول «فجميع االتصال؛

.(١٩٢٩ (وينرتبوتوم، واحد»

الدولية االتصاالت برقيات يف للكلمة والحالية املاضية األسعار بني االختالف :2-6 جدول
.(١٩٢٨ سارنوف، (املصدر: األمريكية املتحدة الواليات من

االدِّخار نسبة
للكلمة

للكلمة الحايل السعر
األمريكي) (بالدوالر

للكلمة السابق السعر
األمريكي) (بالدوالر

إىل

٠٫٥ ٠٫٢٠ ٠٫٢٥ إنجلرتا
٠٫٢ ٠٫٢٣ ٠٫٢٥ فرنسا
٠٫١٠ ٠٫٢٥ ٠٫٣٥ أملانيا
٠٫٦ ٠٫٢٥ ٠٫٣١ إيطاليا
٠٫١١ ٠٫٢٤ ٠٫٣٥ النرويج
٠٫١٣ ٠٫٢٥ ٠٫٣٨ السويد
٠٫٥٠ ٠٫٧٢ ١٫٢٢ اليابان
٠٫١٠ ٠٫٢٥ ٠٫٣٥ هاواي
٠٫٨ ٠٫٤٢ ٠٫٥٠ الربازيل
٠٫٨ ٠٫٤٢ ٠٫٥٠ األرجنتني
٠٫٤٠ ٠٫٦٠ ١ فنزويال
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االدِّخار نسبة
للكلمة

للكلمة الحايل السعر
األمريكي) (بالدوالر

للكلمة السابق السعر
األمريكي) (بالدوالر

إىل

٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٦٥ كولومبيا
٠٫٤٨ ٠٫٥٠ ٠٫٩٨ ليربيا

١٩١٧ عام أبريل يف أملانيا عىل الحرَب املتحدة الواليات إلعالن التايل اليوم يف
للبحرية أوامره توجيَه ويلسون األمريكي الرئيس أعلن األوىل، العاملية الحرب ودخولها
ممتلكاتها وعىل األمريكية، الواليات يف الالسلكي محطات كل عىل باالستحواذ األمريكية
َلِت تدخَّ كما .(١٩٣٨ (آرترش، األمريكي الجيش لسيطرة بالفعل خضعت قد تكن لم التي
والتلغراف، الالسلكي خدمات إدارة ورشعت األخبار، محتوى إنتاج يف األمريكية الحكومة
١٩١٧ عام سبتمرب يف الخارج إىل األمريكية األخبار نقل يف كومباب، باسم ُعِرفت التي

.(١٩٢٠ (كريل،
العاملية الحرب بعد استمرت الالسلكية االتصاالت عىل الحكومية السيطرة أن غري
األمريكية للبحرية التابعة االتصاالت خدمُة ظلَّْت ،١٩٢٤ عام فحتى طويل؛ بوقت األوىل
األخبار لنقل التجاري السعر أن بما الهادئ، املحيط منطقة يف األخبار جميع نقل تتوىلَّ
فعىل مقبول؛ مستًوى عىل أخباٍر نقِل خدمِة أيِّ توافر بني حال حدٍّ إىل باهًظا ظلَّ
سان من كلمة ألف قرابَة يوميٍّا املتوسط يف بِرس أسوشيتد وكالة بعثَْت املثال: سبيل
راديو رشكة استحوذت وقد مانيال، إىل كلمة ٨٠٠ وقرابة هونولولو، إىل فرانسيسكو
خدمة بها اضطلعت التي الالسلكية االتصاالت نقل أنشطة عىل أمريكا أوف كوربوريشن
ساينس باسيفيك (فورث ١٩٢٥ عام يوليو يف األمريكية للبحرية التابعة االتصاالت
أقل سعر إىل الربقيات سعَر الالسلكي الربق خدمة ظهوُر قلََّص .(١٩٢٩ كونجرس،

.(١٩٢٨ (سارنوف، املنافسة الَكبْلية الربقيات نقل رشكات لدى منه ٪٢٥ بنسبة
ورويرت هافاس غرار عىل االنقسام وشك عىل الالسلكية االتصاالت سوق كانت
إلكرتيك جنرال رشكة كانت التي أمريكا أوف كوربوريشن راديو رشكة فاشرتت ووولف؛
خاضعة كانت (التي ماركوني أمريكان رشكة يف الربيطانية األسهَم بها األكرب املساهم
باإلمرباطورية ماركوني رشكة تستأِثر بحيث العالم بتقسيم وقبلت بريطانية)، لسيطرة
كلتَيْهما، بني كندا تقسيم ويتم الالتينية، بأمريكا املتحدة الواليات وتستأِثر الربيطانية،
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راديو لرشكة ضمن مما ١٩٩١)؛ (هيدريك، لكلتَيْهما مفتوًحا العالم بقية ويغدو
ألمريكا. الدولية الالسلكية االتصاالت وسائل عىل فعليٍّا احتكاًرا أمريكا أوف كوربوريشن
التي الرابحة الورقَة الالسلكية األرضية االتصاالت محطات عىل الحكومية السيطرُة كانت
راديو لرشكة الرئيسية املهمَة الدولية االتصاالُت لتصبح البيع، عىل الربيطانيني أرغمت
راديو رشكة نجحت ١٩٢١ عام وبحلول .(١٩٨٢ (تشيرتوم، أمريكا أوف كوربوريشن
أطلسية عرب السلكية دوائر خمس عن يقل ال ما تأسيس يف أمريكا أوف كوربوريشن
اليابان إىل هاواي وعرب وفرنسا، وأملانيا والنرويج املتحدة اململكة إىل املتحدة الواليات من
فأرسلت دولة؛ ٢٥ مع يوميٍّا املتحدة الواليات تواَصَلِت وكنتيجٍة .(١٩٢٨ (سارنوف،
والنرويج وإيطاليا وأملانيا وفرنسا املتحدة اململكة إىل نيويورك من الالسلكية الرسائل
وفنزويال مارتني وسانت وبورتوريكو وليربيا وتركيا وبولندا وبلجيكا وهولندا والسويد
وكانت واألرجنتني، والربازيل اآلن) سورينام (جمهورية الهولندية وجويانا وكولومبيا
وجزر الفلبني وجزر واليابان هاواي إىل فرانسيسكو سان من تُبعث الالسلكية الرسائل
والوس (كمبوديا الفرنسية الصينية والهند اآلن) (إندونيسيا الهولندية الرشقية الهند
.(١٩٢٨ (سارنوف، والصني وشنغهاي كونج هونج إىل الفلبني جزر وعرب اآلن)، وفيتنام
تقدِّمها التي الخدمة من كثريًا أبطأ األمريكية للبحرية التابعة االتصاالت خدمة ظلَّْت
َكبْل كومريشال رشكة أو بالكامل)، (الالسلكية أمريكا أوف كوربوريشن راديو وكالة
والرشق املتحدة الواليات بني نشاطها مارست وكلتاهما بالكامل)، (الَكبْلية كومباني
عرب بِرس يونايتد رشكة من املرَسلة العاجلة الرسائل تستقبل طوكيو فكانت األقىص؛
اثنتي عن قليلة بدقائق تقل زمنية مدة غضون يف أمريكا أوف كوربوريشن راديو رشكة
كانت األمريكية بالبحرية الخاصة االتصاالت لخدمة الوحيدة املزية أن إال ساعة، عرشة
سعر فبلغ متاح؛ سعر أزهد بثاني باملقاَرنة للكلمة سنتات ستة رت وفَّ أنها هي الواقع يف
نيويورك من األمريكية للبحرية التابعة الالسلكية األخبار نقل خدمة عرب املرسلة الكلمة
سنتًا، ٢٤ لها) مة متمِّ كانت التي البحرية والَكبْالت األرضية الخطوط (عرب طوكيو إىل
سعر وبلغ سنتًا، ٣٠ أمريكا أوف كوربوريشن راديو رشكة عرب إرسالها سعر بلغ فيما

سنتًا.5 ٣٨ التلغرافية الَكبْالت عرب إرسالها
النقل وسيلة هي الالسلكي موجات تكون أن اعتَزَم األمريكي الكونجرس أن شك ال
سيطرة من حريتها يف تكمن الرئيسية قيمتها أن بما اإلخبارية، التقارير لهذه املشرتكة
سياسة سيطرة من تخلََّصْت قد تكن لم األمريكية البحرية وزارة أن إال الحكومية، الرقابة
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بدولة يرضُّ قد مما التقارير بهذه يَِرُد مما أيٍّ نقل عن املسئولة أنها وارتَأَْت الحرب
مسئويل بعض حَجَز العامة، التعليمات لبعض ووفًقا السياسة هذه وبسبب صديقة؛

امُلرِسلة.6 الدول عن األخبار بعَض األمريكية البحرية
منشآتها باستخدام السماح عىل األمريكية البحريَة األمريكي الكونجرس حثَّ
بها تخدم أن يمكن ال التي النقاط بني واإلخبارية التجارية الرسائل لنقل الالسلكية
من أقل بسعٍر العامة التجارية األنشطة رسائل بنقل يُسَمح أالَّ واشرتط الخاصة، املحطات
هذه وبموجب األخبار. لنقل أقل سعر يُمنَح وأن الخاصة، للمحطات به املسموح السعر
فرانسيسكو سان من املتجهة الجديدة للرسائل سعًرا األمريكية البحرية أعلنَِت السلطة،
إىل فرانسيسكو سان من للرسائل سنتات ثالثة بلغ وسعًرا سنتات، ستة بلغ مانيال إىل

هونولولو.7

األخبار عىل القومية الصبغة إضفاء مربرات (7)

يونايتد ورشكة بِرس أسوشيتد رشكة من لكلٍّ طفرًة أيًضا األوىل العاملية الحرب مثََّلِت
القتحام املربرات األوىل بالدرجة سيقت البالد. خارج ع التوسُّ يف استمرتا اللتني بِرس
املنظور من إليها يُنظر كان املسألة أن (١) مختلفة: طرق بثالث األقىص الرشق سوق
البطء. شديدة لندن عرب الَكبْلية االتصاالت أن (٢) األمريكي. املنظور من ال الربيطاني
التلغرافية الَكبْالت باستخدام آسيا إىل الرسائل نقل أسعار أن ارتأَْت األنباء وكاالت أن (٣)
الحًقا: الزمنية الفرتة هذه عىل شاِهد تعبري وحسب استخدامها. دون حال حدٍّ إىل باهظة

فعليٍّا خاضعًة األقىص الرشق يف والواردة الصادرة األنباء كانت أعوام، قبل
قرابة وقبل — العظمى «بريطانيا» أخبار وكالة — رويرتز وكالة لسيطرة
تنسحب رويرتز، ووكالة اليابان بني اتفاقية ُعِقدت يزيد، أو أعوام خمسة
الصادرة األنباء عىل تماًما اليابان وتستحوذ اليابان، من تماًما بموجبها الوكالُة
وكالتا كانت األوىل العاملية الحرب اندلعت وعندما إليها. والواردة اليابان من
األقىص الرشق عليها حصل التي للمعلومات الوحيد املصدَر وكوكوساي رويرتز
نيويورك»، يف إنجليزي «رجل يُِعدُّها رويرتز وكالة أنباء كانت البلد. هذا من
غري َكبْالت شبكة عرب وتُرَسل لندن»، يف إنجليزي «رجل حها وينقِّ ويحرِّرها
«رجل حها وينقِّ يحرِّرها ثم شنغهاي، إىل إبراقها يعاد ثم أفريقيا، إىل مباِرشة
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لألمريكيني الكراهيَة البلد هذا أبناء حمل «شنغهاي» ويف جديد، من إنجليزي»
.(١٩١٩ (ماكالتيش، تَلتْها التي األعوام ويف الحرب بداية يف

(وينرتبوتوم، والنقل االتصاالت وسائل تتبع التجارة كانت الشهادة، هذه يف جاء وكما
األقىصمهمًة، بالرشق وأرخص وأرسع أفضل اتصاالت خطوط إقامُة ْت ُعدَّ وقد ،(١٩٣٠
واجَهْت وقد كذلك. الحكومات منظور من بل فحسب، األنباء وكاالت منظور من ليس
الذي للوضع مماِثًال وضًعا األقىص الرشق يف بِرس ويونايتد بِرس أسوشيتد وكالتَا
وكالة مع اتفاقيًة بِرس أسوشيتد وكالة عقدت الحرب. قبل الجنوبية أمريكا يف واجهتَاه
يف نشاُطها انحَرصَ حكومية وكالة كانت التي — كوكوساكي وكالة — يابانية أخبار
بالرشق األخبار سوق عىل السيطرَة امتلَكِت التي رويرتز وكالة سيطرة تحت العمل
وكالة بعكس هناك، أنشطتها بإدارة بِرس أسوشيتد لوكالة يُسَمح لم فيما األقىص،
األمريكية الحكومُة حثَِّت ثَمَّ ومن هناك؛ العمل حريُة لها أُِتيحت التي بِرس يونايتد
والرت كتب وكما القومية. للمصالح إعالءً مًعا التعاون عىل األمريكيَة األنباء وكاالت

روجرز:

االتصاالت بحقل تُعنى أن العالم حول الكربى الصحفية االتحادات عىل اقرتحُت
خاص بوجه اهتمامي انصبَّ وقد اإلخبارية، الخدمات نطاق بَْسط فكرة بطرح
بصفة تعمل بحيث الرشق؛ إىل املتحدة الواليات من اإلخبارية الخدمة نقل عىل
وأعتقد الهادئ. املحيط ضفتَِي كلتا بني تفاهم لنشأة ما فرصة لتسنح دائمة
يونايتد وكالة من هوارد والسيد بِرس، أسوشيتد وكالة من ستون السيد أن
مركز إقامة فكرة حول العالم حول متعددة وصل حلقات يراسالن بِرس؛

١٩١٩ب). (روجرز، األخبار لنرش

القومية والصبغة الكوزموبوليتانية الصبغة بني للجدل مثريٌ َمْزٌج (8)

الحكومية للسيطرة األخبار إخضاَع بالرضورة األخبار عىل القومية الصبغة إضفاءُ يعِن لم
أيديولوجي كمربر استُخِدَم بل — ذلك يعني وال — فحسب املباِرش الحكومي ِل التدخُّ أو
القومية النزعَة األنباء وكاالت مديرو استخدم متعددة، حاالت ويف الحكومي. ل للتدخُّ
بدأت التي ووولف ورويرتز هافاس وكاالت وحتى وجودها، أو وكاالتهم لتأسيس للتربير
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قومية. كمؤسسات العمل يف تبدأ أن قبل طويل وقت يمِض لم قومية غري كمؤسسات
قومية أخبار كوكالة قطُّ تعمل لم الثالث الوكاالت بني من باألخص رويرتز وكالة أن بَيَْد
تأسست (التي أسوسييشن بِرس وكالة هي أخرى مؤسسة قامت إذ رسميٍّا؛ بها معرتَف

املتحدة. اململكة يف الوظيفة بهذه (١٨٦٨ عام
أغلُب عليها تنطوي التي التناقضات من والوطني الدويل بني املربكة العالقة تَُعدُّ
تجاه مهمة ذات قومية مؤسسات أنها املؤسسات هذه زعَمْت فقد األخبار، مؤسسات
كتب هنا ومن بلد؛ ألي تتحيَّز ال دولية مؤسسات أنها زعمت نفسه الوقت ويف وطنها،

رويرتز:8 وكالة عن جونز رودريك السري

أنشطتها تدير نموذجية «بريطانية» وكالة األرض أقايص يف الوكالة هذه تَُعدُّ
إطار يف األرجح عىل بذَلْت كذلك وبوصفها واملسئولية، املصداقية من إطاٍر يف
خارَج مؤسسة أيُّ بذلت مما أكثر جهوًدا نشاطها ملزاولة التقليدي سْعِيها
لقرابة وكانت «الربيطانية»؛ األفكار ونرش عام «بريطاني» مناخ لخلق البالد
أو كله، األقىص والرشق الرشق امتداد عىل لألخبار الوحيد َع املوزِّ قرن نصف
تربز ثَمَّ ومن — األخرية السنوات يف — العظمى أو املسيطرة اإلخبارية الخدمَة
يومي كتعبري — اليابان شواطئ أقايص إىل املتوسط البحر من — مكان بكل
الصحافة خالل من ليس الربيطاني، والنفوذ الطموح عن الساعة مدار عىل

كذلك. واألسواق البورصات يف بل فحسب،

بيع لها يتسنى حتى بريطانية غري رويرتز وكالة بأن الزعم كذلك املهم من كان لكن
يضطر آَخر ترصيح يف نفسه جونز يناقض لهذا الربيطانيني؛ غري من للعمالء األخبار

«دولية»: صفة من بدًال «كوزموبوليتانية» صفة الستخدام فيه

«كوزموبوليتانية» إخبارية خدمة فهي األصل، «بريطانية» رويرتز وكالة أن مع
تتسم فهي الحيادية؛ وعدم التحيُّز قيود من التام تحرُّرها منطلق من
السمات هذه وبإضافة التامة، والحيادية واملوضوعية والحصافة باالستقالل
لألجانب مقبولًة تغدو النظري، منقطع نحٍو عىل والتحرُّر بالدقة اشتهارها إىل

جنس.9 كل أبناء من
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القرن أوائل يف رويرتز ووكالة األمريكية بِرس أسوشيتد وكالة بني املتنامي النزاع
بِرس أسوشيتد وكالة فانتقدت الخرب؛ جنسية قضية عىل كبرية بدرجة ارتَكَز العرشين
انصبَّ هنا ومن الربيطاني؛ املنظور من العالم مثَّلت إنها حيث من رويرتز وكالة نفوذَ
هيمنة ملناوئة هب الذي — بِرس أسوشيتد لوكالة العام املدير كوبر كينت انتقاُد تحديًدا
كْوَن واستغلَّ بريطانية، رشكًة رويرتز رشكة كون عىل رويرتز لوكالة — رويرتز وكالة
وكالة فزعمت ضدها؛ اتََّخذَها التي القانونية لإلجراءات غ كمسوِّ بريطانية رشكًة الوكالة
فكتب أفضل، أخبار خدمة إىل تقود األمريكية جنسيتها أن جانبها من بِرس أسوشيتد

كوبر:

األخالقي املبدأ أنه تبنيَّ ما تأسيس عىل بِرس أسوشيتد وكالة بفضل أِقرُّ
صادقة األخبار تكون أن رضورة وهو العالم؛ وحول «أمريكا» يف األسمى

.(١٩٤٢ (كوبر، وموضوعية

يصدر ال واملوضوعي الصادق الخرب إن القائل املنظوَر — جونز شأن شأنه — كوبر تبنَّى
العامَل الخرب جنسيُة أضَحْت لذلك ونتيجًة تنقله؛ التي الوكالُة به تقع الذي البلد عن إال
الحجة؛ هذه تبنَّى َمن وحدهما يكونَا لم وجونز كوبر أن غري موضوعيته. تحديد يف األول
ومن األنباء. وكاالت أوىل تأسيس منذ السنوات مرِّ عىل املرات من العديد استُخِدمت فقد
األنباء وكاالت ألن األخبار يف تمثيلها يُساء الدول بأن القائل الزعُم لها املشابهة الحجج
من الثانية الصورة هذه استخداُم تكرََّر وقد عنها، األخبار تنرش أخرى دول يف تقع التي
حول الثمانينيات يف اليونسكو جدل يف كان آِخرها املناسبات، من عدد يف الحجة تلك
األنباء وكاالت النامي العالم دول انتقدت حيث واالتصال، لإلعالم الجديد العاملي النظام
،(١٩٨٠ (كاثربت، األخبار هذه جنسية إىل اتهامها يف مستِندًة شوَّهتها ألنها الغربية؛
نحٍو عىل النامي العالم دول من مماِثل لنقد الحًقا وكالته تعرََّضْت الذي — كوبر أن غري

كتب: َمن هو كان — عات للتوقُّ مخالف

األمريكية»، املتحدة «الواليات عن تصدر األخبار أي رويرتز وكالة حدَّدت
القانونية غري اإلعدامات وعن الغرب، مع عدائهم يف الهنود عن العالَم ثَِت فحدَّ
لم بأنها عقود مدى عىل واتُِّهمت الشمال، يف الغريبة والجرائم الجنوب، يف
األعمال رجال وانتقد األمريكية». املتحدة «الواليات عن مرشفة أنباء بأي تبعث
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من باإلنقاص رويرتز لوكالة سمحت ألنها بِرس؛ أسوشيتد وكالَة األمريكيون
.(١٩٤٢ (كوبر، بالخارج املتحدة» «الواليات مكانة

عالقاتها فكانت األخرى، األنباء وكاالت ضد عدة مرات استُخِدمت التي األخرى الحجة أما
فمن الخرب؛ جنسية حول والثانية األوىل للحجتني ا جدٍّ مقاِربة حجة وهي بالحكومات،
ألن بينهما الفصل يمكن وال وثيًقا ارتباًطا الدولة بحكومة الخرب جنسية ترتبط ناحيٍة،
إىل يُنَظر أخرى، جهة ومن ألمتها. ممثلة تكون أن يجب املبدأ حيث من منهما كالٍّ
عن االستقالل وهذا القومية، الدولة حكومة عن ومستقلة مختلفة أنها عىل الخرب جنسية
األخباُر به تغدو الذي نفسه النحو عىل الخرب، حياديَة يضمن أن ينبغي الدولة حكومة

تنقلها. التي األنباء وكالة له التابعة البلد من وردت إن حياديًة أكثَر
أو حكوميٍّا مدعومًة كانت إْن استقالًال أقلُّ أنها عىل األنباء وكاالت إىل يُنَظر كان
مثاُل سابًقا؛ الشيوعية البلدان يف األنباء وكاالت ذلك عىل األمثلة وأوضح للحكومة، مملوكًة
الحكومة من األخباَر رسميٍّا تذيع كانت التي السابق السوفييتي االتحاد أنباء وكالُة ذلك
االتحاد أنباء وكالة أن هو — آَخر تناُقٌض يكمن وهنا — هنا لالهتمام املثري السوفييتية.
أساس عىل للحكومة، اململوكة األنباء وكاالت من العديد شأن شأنها قاَمْت، السوفييتي
ومن األخبار. به املعنية البلد يف تقع ال ألنها األخباَر؛ شوَّهت األجنبية األنباء وكاالت أن
عن عجز فقد الجغرافية، القيود من األنباء وكاالت حرَّر التلغراف أن مع أخرى، جهة
للدول األخبار أهمية مع مستحيًال باَت الذي األمر القومية، الدولة قيود من تحريرها
قومية غري أنباء كوكاالت عملها بدأت األنباء وكاالت أوىل أن مع — لذلك ونتيجًة القومية؛

مكان. كل يف قومية قضيًة تغدو أن قبل طويل وقٌت يمِض لم —

القومية األنباء لوكاالت العديدة الوظائف (9)

أوًال: فهي مهمًة؛ وظائَف القومية األنباء وكاالت تؤدِّي ،(٢٠٠٠) بويد-باريت أشار كما
واملحلية، القومية اإلعالم لوسائل مقبول بسعر ودولية محلية إخباريًة خدماٍت تتيح
وخدمتها تمثيلها حيث من شامًال يكون أن إىل الحال بطبيعة أخبارها مجموع ويهدف
لألخبار ومتميز مهم مصدر هي ثانيًا: القومية. بالدولة املهمة القطاعات مختلف ملصالح
وكاالت خدماِت لنقل كقناٍة تعمل كما واملالية، واالقتصادية السياسية القومية للمؤسسات
إىل والقومية املحلية باألخبار وتعود والداخلية، املحلية اإلعالم وسائل إىل الدولية األنباء
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املستوى عىل تتبعها التي القومية الدول تمثيل يف تؤثِّر فقد ثَمَّ ومن الدولية؛ األنباء وكاالت
الدويل.

واٍف نقدي لتقييم يخضع لم لكنه كافية، لدراسة القومية األنباء وكاالت دور خضع
وكاالت إىل األنباء لوكاالت التقليدي التقسيم الشمولية. الحكم أنظمة ذات الدول يف إال
ومن الدولة؛ مصلحة يف وظائف تأدية إىل تحتاج األنباء وكاالت بأن سلََّم وقومية دولية
نقطَة القومي املستوى كون يف العوملة حول املناقشات أحدث إال تشكِّك لم أخرى، جهة
أو األنباء وكاالت أن مسبًقا االفرتاَض يستلزم ما هناك ليس للدراسة. البديهية البداية
من القومية. الدول مصالَح بالرضورة تخدم أن ينبغي أخرى إعالمية مؤسسات أي
يف تحوَّلت اإللكرتونية اإلعالم وسائل أوىل أن األنباء وكاالت تاريخ يثبت أخرى، جهة
وكاالت استقاللية هشاشة بسبب حدث الذي األمر القومية، للدولة أدوات إىل الدول أغلب

وبثها. األخبار الستقبال املطلوبة التقنيات عىل اعتمدت إذ األنباء؛
للسيطرة األنباء وكاالت فيها خضَعْت فرتاٌت الدول أغلب يف هناك كانت لذلك، نتيجًة
فرتات عىل العثور ويمكن فيها، وقعت التي الدول لحكومات املبارشة غري أو املباِرشة
باستقالل دوًما احتُِفي حيث األمريكية املتحدة كالواليات التصور عن الدول أبعد يف كهذه
أسوشيتد وكالة — األمريكيتان األخبار وكالتا فخضعت الحكومة؛ عن اإلعالم وسائل
للحكومة — أخرى جهة من الخاصة بِرس يونايتد ووكالة جهة، من التعاونية بِرس
يف ل التدخُّ األمريكية الحكومة واستطاعت ملكيتهما. صورة اختالف من بالرغم األمريكية
يتشاطرون جميًعا بأنهم األنباء وكاالت مديِري إقناع وعرب التكنولوجيا باستغالل عملهما
مشرتكة كربى قضية باسم الحكومي ل بالتدخُّ األنباء وكاالت تقبل ولم مشرتكة، مصالح
خفيٍّا شكًال األحيان من كثرٍي يف الحكومي ل التدخُّ أخذ وقد كذلك. اعتنقته بل فحسب،

حكوميٍّا. ًال تدخُّ وليس مشرتك مرشوع بأنه أوحى ا جدٍّ
آَمن وقد القومي، الجانب تأثري مدى األنباء لوكاالت التاريخي التطور دراسُة ح توضِّ
يف َق التفوُّ بأن باريس يف ١٩١٧ عام سالم مؤتمر حضور بعد ويلسون األمريكي الرئيس
االتصاالت ووسائل النقل، ووسائل الخام، البرتول مهمة: عوامل ثالثُة ستحدِّده املستقبل
اإللكرتونية األخبار جنسية عىل املعركة استمرت عليه. األمر كان ما وهو ١٩٢٩)؛ (يونج،
األحدث التقنية تُحِدث وقد أخرى، عام ملائة عرش التاسع القرن منتصف منذ بدأت التي

أخرى. بمعركة إال ق يتحقَّ لن فهو هذا، صحَّ وإن تغيريًا؛ اإلنرتنت وهي
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السابع الفصل

اخلامتة
األمس كان اليوم

يشاهدون أنهم الالفت ومن الجادة، الوقائَع يتجنَّبون إنهم الشباب يقول
جميع عىل األخبار لنرشات الشباب من املشاهدين عدُد تضاءَل فقد أقل؛ أخباًرا

املاضية. الخمسة األعوام مدى عىل القنوات
أعماُرهم تربو َمن حياة يف ثابتًا دوًرا والصحف التلفاز من كلٌّ يلعب
األخباَر ويقرءون األخبار نرشات يشاهدون فهم عاًما، وخمسني خمسة عىل
الغالبية ويشكِّلون األخباُر، تستهدفها التي األهم الرشيحة وهم تقريبًا، يوميٍّا
الصحف إحدى قراءة أن ويعتقدون املحلية، األخبار مشاِهدي من العظمى

1.(٢٠٠٦ يس، بي بي ملحطة (تحقيق مهمة يوميٍّا

فيها أمضيُت التي املواقع بني ومن العالم، حول املواقع من العديد يف الكتاَب هذا كتبُت
وهي إسبانيا، يف جاليجوس لوس دي فيليسيز سان قريُة ٢٠٠٦ عام كتابته يف وقتًا
جهاز أحمل كنت الربتغال. مع الحدود من مقربة عىل شخص ٦٠٠ يقطنها نائية قرية
تَلُْح ولم متاًحا، اإلنرتنت بشبكة االتصاُل يكن لم لكن بي، الخاص املحمول الكمبيوتر
كلَّ تدق الكنيسة أجراُس كانت القرية. بميدان الكنيسة برج يف إال عامة ساعٌة للعيان
سكان تحرُّر لذكرى إحياءً نوفينو إل مهرجان توقيَت كان أنه وبما بالوقت، تذكرًة ساعة
دوَّت ،١٨٥٢ عام مايو من ١١ يف ألبا2 ودوقة دوق فَرَضها التي الرضائب من القرية



األخبار

من لألخبار الزماني البُْعد تغريُّ يف للتفكري هذا من أفضل مكان فأيُّ أكثر. األجراس
املعلومات؟ عرص إىل الوسطى العصور

أيًضا ٢٠٠٦ عام الكتاب هذا كتابة يف وقتًا بها أمضيُت التي األخرى البقاع إحدى
رأس فوق يوميٍّا أرى كنُت حيث األمريكية؛ املتحدة الواليات يف أنجلوس لوس والية كانت
الوقت عليها ويتغريَّ والتوقيَت، اليوم تاريَخ تحمل رقمية ساعًة ١٤ رقم الحافلة سائق
ساعاتهم، يف ينظرون معي الراكبني من العديَد أرى كنُت هذا ومع الدقائق؛ بمرور
لهم. الزماَن حدَّدت التي الخاصة حياتهم وأحداث بهم الخاص التوقيت يف ويفكِّرون

طلبها إذا أو التالية، باملحطة تخربنا مؤتمتة رسالًة الحافلة متن عىل نسمع كنَّا
الرأس، سماعات عرب املوسيقى إىل يستمعون معي الراكبني بعض وكان الراكبني، أحد
موادَّ تعرض التي التلفاز شاشة يف ينظر اآلَخر والبعض الصحف، يقرأ وبعضهم
الحافلة ملسار حية وخريطًة يف، تي ترانزيت قناة من املتنقلة التلفاز ألجهزة ترفيهيًة
ترانزيت قناة عرضت التالية. الحافلة وقوف محطات ح توضِّ حمراء نقاًطا تحمل
باإلسبانية واألخباَر املتقاطعة الكلمات وأحجيات الطهي عن ومقاطَع اإلعالناِت يف تي
إخبارية قصة كلِّ ببداية وظهر رويرتز، وكالة من األخبار نرشات وُعِرضت واإلنجليزية،
الزلزال خرب شاشته عىل قرأت لكنني صوٌت، التلفاز عن يصدر لم أحداثها. وقوع محلُّ

والساعة. بالتاريخ مؤرًَّخا الفلبني يف وقع الذي
سابق عرص يف عنها أو آَخر بمكان املسافر تجربة عن تجربتي اختلفت كيف
بني لتسافر كانت لكنها الحافلة، عرب لتنتقل املسافرة تكن لم الوسطى؟ كالعصور
— مني العكس عىل — وستتحدث جياد؛ عربة عىل محمولة وإما األقدام عىل إما حشد
ربما التي التجارب وحول املكان حول معهم املعلومات وتتبادل معها، املسافرين إىل
ستكون قصصمسلية، بابتكار معها املسافرين تسيل ولعلها هناك، خاضوها قد يكونون
القديمة. عىل الجديدة القصَص لون سيفضِّ معها املسافرين ألن بالطبع جديدة» «قصًصا
الجياد تغيري مع أو الحانات يف بآَخرين املسافرون هؤالء يلتِقي قد آلَخر آٍن من
الشوارع أركان يف األخبار منشدي إىل يصغون وقد الجديدة، األخبار معهم ليتبادلوا
يكن لم آنذاك الزمان ألن األخبار؛ هذه ِقَدم ملدى بالرضورة يفطنوا لن أنهم غري بالبلدة،
قد كان إن بما تقاس الخرب حداثة فكانت اليوم؛ يقاس كما قصرية فرتات عىل يقاس

ال. أم قبُل من ُسِمع
تُعَرض التي كتلك ذاتها تلقاء من تتحدَّث قصص أو متحركة صور هناك تكون لن
بني آنذاك تَِرد لم اإلخبارية فالقصص زماننا؛ يف الحافلة متن عىل رحلتنا يف الشاشة عىل
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عن يختلف آَخر زمنيٍّا إطاًرا تطرح لم كما دعوة، دون أو إنذار سابق دون املسافرين
وبغفلتهم املختلفة، الزمنية باملناطق بجهلهم يَْهنَئون املسافرون وكان املسافرين. حارض
تلك وعوا وعندما موقعهم؛ عن نائية بقاع يف نفسها اللحظة يف تقع التي األحداث عن
وكان بالفعل، طويل زمان قبل وقعت أشياء عن تحكي قصص عرب هذا كان األحداث
مشرتٌك زماٌن هناك يكن لم أنه بما ضئيًال، تأثريًا املباِرشة األفراد حياة عىل األحداث تأثري

النائية. البقاع يف تقع التي األحداث وبني حياتهم بني يجمع
اإلعالم تقنيات أحدث ظهور مع كبريًا اختالًفا انتقالها وآليات األخباُر اختلَفِت
الصحافة، عىل التغيري هذا آثار حول الباحثني اختالف من وبالرغم كاإلنرتنت، واالتصاالت
اليوَم منَّا الكثري يحيا عليها. يطرأ بدأ قد جوهريٍّا اختالًفا أن عىل عام بوجه يتفقون فهم
األخبار من حيًة؛ زاَلْت ما السابقة األخبار صور جميع أن مع الرقمي، العرص ظلِّ يف
ُطُرَق التكنولوجي التقارُب ضاَعَف وقد اإللكرتونية. إىل املطبوعة إىل املكتوبة إىل الشفهية
مع لينشأ صورها، أحدث مع السابقة صورها جميع بني ومَزَج ونقلها، األخبار جمع
التواُصل قابليُة تخلق مىض. وقت أي عىل يربو األخبار من كمٌّ الجديدة التقنيات طرح
الجماعة مع الفرد أو آَخر مع الفرد أو بعض، مع بعضها املجموعات بني زهيدة بتكلفة
يحاولون وَمن األخبار، ببيع َب التكسُّ يحاولون مَلن املشكالِت الفرد؛ مع الجماعة أو
اإلذاعات عرب األخبار نقل عىل األكرب التأثري كان ف. توقُّ بال املتزايدة األخبار استهالَك
وال جديدة، تقنيات ظهوُر ولَّده الذي التأثري هو األخرية السنوات يف الصناعية واألقمار

الرقمي. والتلفاز اإلنرتنت سيما
املعلومات؛ وعرص الوسطى العصور هما متباعدتني حقبتني بني باملقارنة يمكننا
كرَّْسُت وقد يختلف، لم وما اختلف ا عمَّ واالستفهام بينهما، والشبه االختالف أوجه إيضاح
ويذهب الحالية. التطورات عن تنشأ التي الخيارات إيضاح وملهمة املهمة لهذه الفصَل هذا
القديم بمفهومنا انعدمت ألنها األخبار مفهوم تشكيل إعادة إىل بحاجة أننا إىل الفصل
أخذَِت فأوًال: مختلفة؛ نواٍح أربع من األخبار عن مفهوَمنا يتحدَّى اليوم فحارضنا عنها؛
يف تُستخَدم الجديدة التقنيات أخذت ثانيًا: جمهوَرها. تفقد التقليدية بصورتها األخباُر
النهاية، ويف . يتغريَّ األخبار يف الزمان مفهوم بدأ ثالثًا: حولها. اآلراء وإبداء ونقلها جمعها

املعارصة. املجتمعات يف الخرب يلعبه الذي الدور تغيري إىل هذا كلُّ يؤدِّي
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تخرسجمهورها القديمة األخبار (1)

استخدام من يتحوَّلون بدءوا الغربية األوروبية الدول يف الشباب أن بالفعل بحوث تُظِهر
املجموعة يف الشباب ملتناول يصل الذي اإلنرتنت، استخدام إىل التقليدية اإلعالم وسائل
وسائل تحرزه مما أكرب بنجاح عاًما وعرشين وأربعة عاًما عرش خمسة بني ما العمرية
اململكة يف البالغني من ٪٦٣ وَلَج الصحف. سيما وال إليهم، الوصول يف التقليدية اإلعالم
النسبة هذه وتزداد ،٢٠٠٦ عام لفرباير السابقة الثالثة األشُهر يف اإلنرتنَت املتحدة
وعرشين وأربعة عاًما عرش ستة بني ما أعمارهم ترتاوح الذين البالغني بني كبرية بدرجة
٪٩١ أجاَب املتحدة اململكة ويف العمرية.3 املجموعة هذه من ٪٨٣ اإلنرتنَت يلج إذ عاًما؛
مقابل يف لألخبار، مفيًدا مصدًرا التلفاَز يجدون زالوا ما بأنهم ذلك حول ُسِئلوا ن ممَّ
وتوماس، (هارجريفز للمجالت و١٣٪ لإلنرتنت و١٣٪ للراديو، و٥٩٪ للصحف، ٪٧١

.(٢٠٠٢
من العديَد متزايدة بصورة حون» «يتصفَّ األفراد أن األبحاث ح توضِّ ذلك، فوق
أن ويرون واحد، أخبار مصدر عىل الدوام عىل االعتماد عن عوًضا األخبار مصادر
ضئيلة نسبة إال ترى وال عنها، األخباُر تَِردهم التي املناطق أقل هي املحلية منطقتهم
عىل املجتمع قطاعات جميع تمثِّل التليفزيونية األخبار أن منهم ٪٤٣ قوامها األفراد من
جمهور عهد نهايَة نشهد نحن أخرى، بعبارة .(٢٠٠٢ وتوماس، (هارجريفز عادل نحٍو

.(٢٠٠٢ وتوماس، (هارجريفز الشباب بني سيما وال التقليدية، األخبار
يشهد التقليدية باألخبار العام االهتمام مستوى أن إىل الباحثني من الكثري أشار
شبكات نرشات مشاهدي جمهور نسبة انخَفَضت املتحدة الواليات ففي منتظًما؛ انخفاًضا
إىل ثم ،١٩٩٣ عام ٪٦٠ إىل العرشين، القرن ستينيات يف ٪٩٠ من التلفاز عىل األخبار
عاَلًما مىض فيما كانت التي — اإلنرتنت عىل األخبار وأضحت .٢٠٠٠ عام بحلول ٪٣٠
نسبة فتزايدت األقليات، من متزايًدا عدًدا تجذب — الشباب من البيض للذكور ا خاصٍّ
عىل النصف بقرابة بانتظام اإلنرتنَت يلِجون الذين األفريقية األصول ذوي األمريكيني
مستخدمي عدد واتََّسع و٢٥٪). ٪١٦ بني ما ترتاوح (بنسبة املاضية األربعة األعوام مدى
الخامس العقد يف األمريكيني ثلثَِي قرابة فذَكَر عمًرا، األكرب األمريكيني ليشمل اإلنرتنت
وارتفعت اإلنرتنَت، يلجون أنهم األمريكيني) من ٪٦٤) العمر من السادس العقد وأوائل
نسبيٍّا؛ محدوًدا الشباب بني الصحف قرَّاء عدد زال وما .٢٠٠٠ عام ٪٤٥ من نسبتهم
السابق اليوم يف صحيفًة قرءوا أنهم عاًما ثالثني سن تحت الشباب من فقط ٪٢٣ فذكر
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التي ٢٠٠٢ عام نسبتهم من طفيفة بدرجة أقل نسبة وهي معهم، املقابلة إجراء عىل
٪٦٠ البالغة عمًرا األكرب األمريكيني نسبة من النقيض طرف عىل وتقف ،٪٢٦ بلغت
قراءة إىل الشباب يميل إذ ذلك؛ عن سؤالهم عىل السابق باليوم صحيفة قراءة زعموا ن ممَّ

الصحف.4 قراءة إىل يميلون مما أكثر يوميٍّا للتسلية كتاب أو مجلة
تُعَرضعىل التي التليفزيونية األخبار كنرشات — األخبار من األخرى الصور صارت
ففي أكرب؛ دوًرا تلعب — الشفهية األخبار وحتى اإلنرتنت، عىل واألخبار ساعة ٢٤ مدار
الثلثني (لدى الغالبية لدى لألخبار األول املصدَر كبري حدٍّ إىل التلفاز يزال ال املتحدة اململكة
مصدرهم هو اإلنرتنت أن يرون َمن نسبُة مرات ثالث تضاعَفْت وقد السكان). تعداد من
الراديو عىل يعتمدون َمن نسبُة انخفضت فيما ،٪٦ إال تبلغ لم أنها إال لألخبار، األول
الِعْرقية الجماعات مشاهدة احتمال يقل بينما الثلث، بنسبة لألخبار األول كمصدرهم
عنه باألخص، الراديو محطات أخبار وسماع التلفاز شبكات ألخبار والسوداء اآلسيوية
أخباَر كلتاهما تشاهد أن احتماالت تزيد أخرى، جهة ومن عام، بوجه السكان تعداد بني
الِعْرقية الجماعاُت تستهلك أن بكثري أكرب بدرجة يحتمل حني يف ساعة، ٢٤ التلفاز
اإلنرتنت وعرب التلفاز محطات عرب الهندية القارة شبه من تَِرد التي األخباَر اآلسيوية
النساء وبني ،(٪١٨) الشباب بني كبرية بشعبية اإلنرتنت ويحظى .(٢٠٠٧ (فيليبس،
٪٣٧ يستخدمه إذ اآلسيوي؛ الِعْرق أبناء بني ا جدٍّ كبرية بشعبية يتمتع كما ،(٪١٢)
يصف والشباب؛ النساء بني انتشاًرا أكثر مصدًرا شفهيٍّا املنقولة األخبار كانت وملا منهم.
مصدر بأنه الشفهي التواُصَل عاًما ٣٤ عمر إىل عاًما ١٦ عمر من الشباب من ٪٤٣
يشعرون مَلن لألخبار «موطن» ک يربز بدأ اإلنرتنت أن الباحثون ويرى لألخبار. مفيد
(هارجريفز املطلوب املستوى عىل تخدمهم ال التقليدية الجماهريية اإلعالم وسائل بأن

.(٢٠٠٢ وتوماس،
أجنبية مواقَع املتحدة الواليات يف اإلنرتنت عىل األخبار مستهلكي ربع يستخدم
مواقع زيارات ثلث وتَِرد ،(٢٠٠٥ وآخرون، (بيست إقامتهم بلد بخالف بلد يف تُنَرش
التقليدية الجغرافية املنطقة حدود خارج من املتحدة الواليات يف التقليدية الصحف
القومية للمصادر الزيارات هذه نسبة وترتفع اإلنرتنت، نطاق خارج أخبارها لتوزيع
املرور حركة من ٪٥٠ من أكثر أن نقلت التي يس بي بي محطة كموقع لألخبار الكربى
وتتشكَّل .(٢٠٠٥ وآخرون، (بيست املتحدة اململكة خارج من تَِرد اإلنرتنت عىل لديها
األمريكيني إجمايل ربَع تقريبًا نسبته تمثِّل الذي — اإلنرتنت عىل األخبار جمهور غالبية
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عىل يعتمدون َمن ويُعِرب ككل. املجتمع من أرفع بثقافة يتمتعون الذين الشباب من —
وهم السائدة، األخبار مصادر تجاه سلبية آراء عن لهم الرئيس األخبار كمصدر اإلنرتنت
األغلب يف يعتمدون ن ممَّ ٪٣٨ إىل تصل نسبة وتذكر الصحافة، ألداء الناقدين أشد من
الفضائية األخبار شبكات تجاه سلبية آراءً تحمل أنها األخبار عىل للحصول اإلنرتنت عىل
السكان، إجمايل من ٪٢٥ مقابل يف يس، بي إن إس وإم نيوز فوكس وقناة إن إن يس مثل

اإلخبارية.5 التلفاز قنوات مشاهدي من فقط و١٧٪
عىل ليس مؤخًرا، الجذرية ات التغريُّ من العديُد طرأ أنه إىل البحوث هذه كل وتشري

كذلك. إنتاجها عىل بل فحسب، األخبار استهالك

جديدة؟ أخبار من هل (2)

الكمبيوتر أجهزة تجربة يف األمريكية اليومية الصحف أخذت الثمانينيات، بداية منذ
لتوفري كبدائل املنتظمة الهاتفية املخابرات وحتى والفاكس التلفاز وأجهزة الشخصية
العنكبوتية الشبكة استُخِدمت وقد .(٢٠٠٤ (بوشكوفسكي، األفراد لعموم املعلومات
موجة فبدأت إخباري؛ كوسيط متزايدة بصورة التسعينيات أوائل يف نشأتها منذ العاملية
الشبكة من املعيارية النسخة صدرت عندما ١٩٩١ عام اإلنرتنت عرب الثانية الصحافة
الشبكة بدأت عندما — األهم وهو — أو سرين، منظمة ِقبَل من العاملية العنكبوتية
هو ،١٩٩٣ عام يف ويندوز نظام عىل قائم مجاني متصفح عرب تتاح العاملية العنكبوتية
لكنها األخباَر، تنتج ال العاملية العنكبوتية الشبكة أن غري .(٢٠٠٨ (بريك، موزايك متصفح
أما واستقبالها، األخبار نقل يف الحديثة التقنيات استخدام صور من جديدة صورًة تمثِّل
بها تخدم التي املختلفة الطرَق هنا وأناقش منفصل. دور فهو األخبار محتوى إتاحة
كخدمة اإلنرتنت عىل األخبار إتاحة (١) ومنها: لألخبار، كأداة العاملية العنكبوتية الشبكة
املدونات. (٣) البحث. محركات (٢) التقليدية. اإلخبارية اإلعالم وسائل عرب إضافية

الجديد ثوبها يف القديمة اإلخبارية اإلعالم وسائل (3)

هذه استخدام يف بالبدء األنباء وكاالت أو كالصحف التقليدية اإلعالم وسائل سارَعْت
الوصول اإلنرتنت عرب للقراء أمكن ،٢٠٠١ عام بحلول املثال: سبيل عىل الجديدة؛ التقنية
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خارج من تصدر صحيفة ١٥٠٠٠ من أكثر وإىل أمريكية، صحيفة ٣٠٠٠ قرابة إىل
جمهور عدد تزايََد العاملي، الصحف التحاد ووفًقا .(٢٠٠٥ وآخرون، (بيست الواليات
األخرية. السنوات يف تقريبًا (٢٠٠٤ (فيولهرياد، ٪٣٥٠ بنسبة اإلنرتنت عىل الصحف قرَّاء
املستخدمني عدُد فتزايََد رسيًعا، املوقُف َل تبدَّ كيف ٢٠٠٨ لعام اإلحصائيات أحدث وتُظِهر
١٧٩٠٣١٧٢ عددها ليبلغ عام بعد عاًما ٪١٦٥ بنسبة العام ذاك Mail Online ملوقع
ليبلغ ٪٦٥ بنسبة Telegraph.co.uk موقع قرَّاء عدُد تزايََد نفسه، الوقت يف مستخدًما.
لريتفع قارئًا ١٣٣٢٢٥٣٥ ليبلغ Sun Online موقع قرَّاء عدُد وتزايََد قرَّاء، ١٢٣٤٨٧٠٦
التايمز صحيفة قرَّاء عدُد تزايََد كما ،٢٠٠٧ عام يناير من ٪٤٠ بنسبة قرَّائه عدد بذلك
موقع ظلَّ فيما قارئًا، ١٥٠٨٧١٣٠ إىل ليصل ٪٣٩ بنسبة Times Online اإلنرتنت عىل
١٩٧٠٨٧١١ قرَّائه عدد بلغ إذ الكربى؛ املرور حركَة َل سجَّ الذي املوقع Guardian.co.ok

.(٢٠٠٨ (كيس، عام بعد عاًما ٪٢٦ بذلك نسبتهم ارتفاع ليبلغ قارئًا،
املثال: سبيل عىل بالرضورة؛ جديدًة املواقع تلك استقبلتها التي األخبار تكن لم
األوىل بالدرجة عرض ،١٩٩٦ عام اإلنرتنت شبكة عىل تايمز نيويورك موقع انطلق عندما
املحتوى وكان .(٢٠٠٤ (بوشكوفسكي، املطبوعة تايمز نيويورك صحيفة من مقاالٍت
منتجات يف ُوِجد الذي للمحتوى تكرار مجرد منه كبري جزء يف املواقع هذه عرضته الذي
من ٪٣ قوامها نسبٌة إال تتقاَض ولم اإلنرتنت، خارج ذاتها اإلخبارية اإلعالم وسائل
وسيلفي، (تشياي محتوياتها عرض نظريَ اشرتاٍك رسوَم اإلنرتنت عىل األخبار مصادر
اإلنرتنت عىل الصحف أن إىل أوروبية دول ألربع فورف دير فان دراسة خلصت .(٢٠٠١
األوىل فالصفحات نفسه؛ الوقت يف وظائف عدَة تؤدِّي وهي لها، دور عن تبحث زالت ما
إىل القارئ وترشد مخترصة، إخبارية موادَّ وتطرح املطبوعة، للصحيفة ج» «تروِّ بها
املوادُّ وتغطِّي أخرى، مواقع إىل أحيانًا ترشده كما نفسه، املوقع عىل األخرى املحتويات
نفسها الجغرافية املناطَق بأخرى أو بصورة األوىل الصفحة يف تُعَرض التي اإلخبارية
صحف وتختلف تنوًُّعا. أقل بصورة لكن املطبوعة للصحيفة األوىل الصفحُة تغطِّيها التي
عنها تختلف مما أكثر يها، تؤدِّ التي الوظائف حيث من املطبوعة الصحف عن اإلنرتنت

.(٢٠٠٥ فورف، دير (فان املحتوى حيث من
العاملية؟ العنكبوتية للشبكة القديمة اإلعالم وسائل استخدام يف إذن الجديد ما
آثار ثالثة هناك يبدو ما عىل أنه إىل (٢٠٠٤ (بوشكوفسكي، بوشكوفسكي يخلص
ه التوجُّ عن عوًضا أوًال: ومحتواه؛ الخرب شكل عىل اإلنرتنت لبيئة تقديٍر أقل عىل محتملة
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عن عوًضا ثانيًا: املستخدم. عىل يركِّز ٍه توجُّ ذات اإلنرتنت عىل األخباُر تبدو الصحايف،
ألَْن تتجه متزايدة بصورة بدأت أنها يبدو أحاديٍّا، فرديٍّا خطابًا األوىل بالدرجة كونها
األخبار تبدو ثالثًا: نطاًقا. أوسع مستمر حوار إطار يف الخطاب األحادية األخباَر تشمل
محيل. طابع ذاَت — والوطني املحيل عىل الضوءَ تسليطها عىل عالوًة — اإلنرتنت عىل
— خرب مصدر أو — خرب بأنه محض نحٍو عىل يُعَرف كان ما مفهوَم أن أضيُف رابًعا:

رسيًعا. التغريُّ يف أخذ قد محليٍّا؛ أم قوميٍّا أم دوليٍّا أكان سواء

البحث محركات (4)

أوىل مختلفة؛ حقب ثالث إىل البحث محركات تاريَخ (٢٠٠٨أ) كوفرينج فان م يقسِّ
عام أواخر إىل ١٩٩٤ عام من التقنيات حقل يف األعمال» «ريادة حقبة هي الحقب
أواخر من الرأيس» والتكاُمل البحث بوابات «ابتكار ب تتميز حقبة هي وثانيها ١٩٩٧؛
توريد ورشكات إعالمية رشكات حاولت وفيها ،٢٠٠١ عام نهاية حتى ١٩٩٧ عام
أما بالرشاء؛ البحث محركات حقل إىل طريَقها تشقَّ أن كربى شبكية إخبارية خدمات
٢٠٠٢ عام من استمرت وقد «افرتاضيَّني»»، وتكامل «دمج مرحلة فهي املراحل آِخر
تخدم مساعدة» مالحة «وسائل البداية يف البحث محركات عىل أُطِلق الحايل. يومنا حتى
حهم تصفُّ تاريخ عرض ويف اإلرشاد، يحتاجون الذين اإلنرتنت مستخدمي مساعدة يف
وياهو إل أو إيه مثل والخدمات .(٢٠٠٠ وليبناو، (يل اإلنرتنت) عىل كانوا (متى لإلنرتنت
يتطلب ال األخبار. عن خصوًصا تنقب كربى بحث محركات هي نيوز وجوجل نيوز
ومحرك إل، أو إيه بحث محرك بعكس — برشيني محرِّرين نيوز جوجل بحث محرُِّك
الروابط عدد عىل بناءً البحث نتائَج جوجل بحث محرك ويرتِّب — نيوز ياهو بحث
مصدر ٤٥٠٠ عن ب وينقِّ .(٢٠٠٧ (كارلسون، املوقع اها يتلقَّ التي الواردة التشعبية
بأربعني العالم مستوى عىل الخدمة هذه وتتاح ويتصفحها، باستمرار تُحدَّث إخباري

محلية.6 بنسخ أو لغة
بنفسها تجمع وال القائمة، املواقع من األخبار بانتقاء إال البحث محركات تقوم ال
وكاالت ملبادئ تمجيد بأنها البحث محركات ماثيسون يصف هنا ومن تنتجها؛ أو األخباَر
وقد األخبار، بنفسها تنتج األنباء وكاالت أن بَيَْد .(٢٠٠٤ (ماثيسون، والتلغراف األنباء
عىل القدرة للمستخِدم تتيح األخبار عن البحث محركات أن (٢٠٠٧) كارلسون كتب

فكتب: اتجاهني؛ يف املعلومات عن بنفسه البحث
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من بيانات قاعدة توجد بل الخرب، مستهلك عن منفصل إخباري منتج يوجد ال
العناوين؛ بني التنقيب خالل من منها الخرب مستهلك ينتقي القصصاإلخبارية
موضوًعا اختياره مع الخرب، لجمهور جديد مستًوى عىل نشاًطا يطرح مما
البحث؛ محرك يجلبها التي الالئحة من يختاره الذي املوضوع تتناول وقصًصا
الصحافة. يف الخرب جمهور دور يف التفكري إعادة عىل العملية هذه تحضُّ
عىل تأويليٍّا تسلسًال الصحايف يفرض أن ضمنًا العرض سلطة مفهوم ن يتضمَّ
إىل الوصول حرية عىل نيوز جوجل تشديد فإن النقيض؛ عىل لكن الخرب،
أنه عىل الخرب جمهور إىل النظر عىل يقوم الخرب، صور تعدد وعىل املعلومات،
األخبار ينتقي جمهوٍر بني الفجوة وهذه به. الخاصة الخرب بيئَة بنفسه يشكِّل
رشوط بموجب األخبار عن يبحث جمهوٍر مقابل يف مسبًقا، مشكل ُمنتَج من
ومحركات التقليدية اإلعالم وسائل بني التعاُرض أساس هي مساعدة، بحث

األخبار. عن البحث

املعلومات عىل تهيمن قد أنه (٢٠٠٣) وجونسون وتسيوتسيليكليس هيندمان يرى
يرى فيما كثيًفا؛ اتصاًال املتصلة املواقع من مجموعٌة اإلنرتنت شبكة عىل السياسية
لوال الوجود ظهر عىل س ليُؤسَّ يكن لم نيوز جوجل بحث محرَِّك أن (٢٠٠٦) باترسون
لدراسة ووفًقا األوىل. بالدرجة األنباء وكاالت تعرضها التي األخبار محتويات بنَْسخ قيامه
تتدخل ال األخبار جمع البحث/محركات بوابات أن تبني ،٢٠٠١ عام يف باترسون أجراها
٪٦٨ أن اتضح إذ األنباء؛ وكاالت تعرضها التي األخبار محتوى تعديل يف ملموسة بدرجة
تعرضها التي للنصوص تكراًرا كانت للدراسة خضعت التي نصوصها من املتوسط يف
لوكاالت اإلخباري املحتوى استخدام متوسُط ارتَفَع ،٢٠٠٦ عام وبحلول األنباء. وكاالت
إىل (٢٠٠٦) باترسون ويخلص .٪٨٥ إىل الخدمات هذه ِقبَل من الواحد بالحرف األنباء
حجم أن نجد بينما ظاهريٍّا، يتزايد اإلنرتنت عىل الجديدة الدولية األخبار ع تنوُّ حجم أن
قصَص تتناول التي هذه املطولة املقارنة ودراسة ثابتًا. يبقى أو يتضاءل الفعيل تنوُّعها
وكاالت قصص إىل األساس يف تستند — كربى إخبارية مواقع تعرضها دولية أخبار
مورِّدي كبار واعتماد النقل، عىل تعتمد ال التي الصحافة ندرة عن تكشف — األنباء

وكتاباتها. األنباء وكاالت تقارير عىل اإلنرتنت عىل اإلخبارية الخدمات
عرب التقليدية األنباء وكاالت عىل جوجل رشكة اعتماد مبارشة غري بصورة يتجىلَّ
األنباء وكالة فأعلنت ٢٠٠٦)؛ (باترسون، الرشكة عىل ُرِفعت التي العديدة القضايا
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الشهري)، (املتوسط اإلنرتنت عىل الكربى األمريكية األخبار مواقع زوَّار أعداد :1-7 شكل
اإلخبارية اإلعالم وسائل وضع تقرير (املصدر: ٢٠٠٧ بعام مقاَرنًة ٢٠٠٦ عام
www.stateofthenewsmedia.org/2008/narrative_online_ownership .٢٠٠٨ لعام

.(٢٠٠٨ أكتوبر، ٢٧ الزيارة: تاريخ .php?cat=4&media=5

يها لتعدِّ فرنسا ويف املتحدة الواليات يف جوجل رشكة مقاضاَة ٢٠٠٥ عام الفرنسية
نيوز جوجل خدمة أن الفرنسية األنباء وكالة زعمت إذ باستمرار؛ نرشها حقوق عىل
يف تَِرد التي اإلخبارية واملقتطفاِت األخبار وعناويَن الصوَر منتجاتها ضمن أدمَجْت
جوجل رشكة بأن الوكالة ِت احتجَّ كما الفرنسية، األنباء بوكالة الخاصة املقاالت بداية
ُمنتِهكًة موادها، عىل من الصور عىل امللكية وتعليقات النرش حقوق إشعارات أزالت
وزعمت دوالر، مليون ١٧٫٥ قيمته تعويض نظري القضية ُرفعت الفيدرايل. القانون بذلك
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ومبتكرة» «جديدة تكن لم الفرنسية األنباء وكالة أخبار عناوين أن جانبها من جوجل
األخبار «عناوين قائلة: النرش، حقوق حماية قانون بموجب لحمايتها الكافية بالدرجة
تحمل وال بالبساطة، وتتسم واقعية حقيقة عن تعربِّ الفرنسية األنباء لوكالة التقليدية
جوجل رشكة أن غري القانونية.» الناحية من للحماية خاضعة ليست واحدة فكرة إال
موقعها، من الفرنسية األنباء بوكالة الخاصة اإلخبارية املحتويات بإزالة قبلت ما رسعان
بوكالة الخاصة املحتويات إىل تؤدِّي والتي تعرضها التي الروابط أن جوجل زعمت كذلك
احتمال يرفع مما الخسائر؛ ال الفرنسية األنباء وكالة عىل األرباح تدرُّ الفرنسية األنباء
الوكالة ملواد عادل» «استخدام ک لألخبار جوجل وكالة جمع إىل األمريكية املحاكم نظر
ووكالة جوجل رشكة لت توصَّ .(٢٠٠٦ (باترسون، النرش لحقوق الخاضعة الفرنسية
عام أبريل يف الفرنسية األنباء وكالة مواد استخدام حول اتفاقية إىل الفرنسية األنباء
التي املحتويات باستخدام «ستسمح بأنها االتفاقية عن الرشكتني بيان َح ورصَّ ،٢٠٠٧
تجربَة كبرية بصورة ن تحسِّ ومبتكرة جديدة بطرق الفرنسية األنباء وكالة تعرضها
.(٢٠٠٥ (أوتس، اإلنرتنت» عىل األنباء بوكاالت الخاصة اإلخبارية للمحتويات املستخدم
الفرنسية األنباء وكالة أن يف اإلطالق عىل عجب ال أنه إىل (٢٠٠٨ب) كوفرينج فان ويشري
التي — اإلنرتنت عىل املرور حركة تحتلها التي املتزايدة لألهمية نظًرا بالتسوية قبلت
نظريٍّا تكون أن لجوجل وأمكن األخبار، مؤسسات ألغلب — البحث محركات هها توجِّ

األخبار. عىل فعيلٍّ رقيٍب بمثابة
عن عوًضا جوجل مع التفاوض آثرت بِرس األسوشيتد وكالة أن يف عجب ال ثَمَّ من
ليست أنها جوجل زعمت وقد النرش، لحقوق الخاضعة ملوادها الستخدامها مقاضاتها
جوجل ألن محتوياتها؛ إىل املؤدية الروابط وضع عىل األخبار منافذ لتعويض مضطرة
أسوشيتد وكالة تعويض عىل جوجل واَفَقْت النهاية يف لكن لألخبار. جامع هو نيوز
اإلخبارية املحتويات أن زعمت أنها بَيَْد وصورها، اإلخبارية قصصها استخدام نظريَ بِرس
وهكذا نيوز؛ لجوجل فقط مكمًال يغدو جديد األساسملنتج بِرسستكون أسوشيتد لوكالة
للمحتويات العادل استخدامها وهو األسايس موقفها تدعم الصفقة أن جوجل ارتأت

.(٢٠٠٦ (ماكارثي، اإلخبارية
األخبار وكالتَِي بأن القائل زعَمه ويؤيِّد باترسون بيانات 1-7 الجدول يدعم
اإلنرتنت؛ عىل اإلعالم لوسائل لألخبار رائد كمورد بمكانتيهما احتفَظتَا اللتني العامليتني
عامليتان أخبار وكالتا لدينا صار فقد هذا، صحَّ إْن بِرس. وأسوشيتد رويرتز وكالتا هما
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جوجل عىل ظهورها بحسب مرتَّبة األمريكية بالصحف املتصلة املواقع أكرب :1-7 جدول
أكتوبر، ٢٧ الزيارة: تاريخ .www.newsknife.com (املصدر: ٢٠٠٨ عام أبريل نيوز،

.(٢٠٠٨

بِرس أسوشيتد ١
تايمز نيويورك ٢

أمريكا أوف فويس ٣
رويرتز ٤

إن إن يس ٥
املتحدة اململكة نيوز، يس بي بي ٦

بني املتبادل االعتماد أن غري عاملية/دولية. أنباء وكاالت خمس عن عوًضا اإلنرتنت عىل
صار أنه يبدو الذي الخرب، جمهور مفاهيم يغريِّ بدأ البحث ومحركات األنباء وكاالت
(بريك، لها كجامعة وليس لألخبار كمصادر األخبار تجميع مواقع إىل اليوم ينظر
القومية األخبار منظمات لكربى التابعة اإلخبارية املواقع أن لالهتمام املثري ومن .(٢٠٠٨
عىل ذاتها؛ املنظمات تلك من كبرية بدرجة أعىل تصنيًفا حصدت املتحدة الواليات يف
موقع تقييم لهم سنح الذين اإلنرتنت مستخدمي من بالكامل ٪٥٤ أعطى املثال: سبيل
الدرجة منحوا فقط ٪٤٠ مقابل يف املصداقية حيث من مرتفعة درجًة املوقَع CNN.com
من ٪٤٤ صنََّف فقد نيوز، يس بي إيه شبكة حالة يف أما إن، إن يس لوكالة ذاتها
منحوا ٪٢٩ مقابل يف كبرية بمصداقية يتمتَّع أنه عىل الشبكة موقَع اإلنرتنت مستخدمي

نفسها.7 نيوز يس بي إيه ملؤسسة أصواتهم

املدونات (5)

أن يمكن ما عىل وتعتمد اإلنرتنت، شبكة به تنفرد الكتابة أشكال من شكل هي املدونات
املدونات أن (٢٠٠٤) ماثيسون كتب بيَّة. التَّشعُّ الروابط وهي لها؛ الرئيسية السمَة يَُعدَّ
«مدونة» مصطلح وأن أخرى، مواقع إىل املؤدية بية التشعُّ بالروابط بامتالئها تتسم
ألحدث كسجلٍّ نشأ اإلنرتنت صفحات من النوع هذا أن إىل تشري األوائل املدونني وإفادات
وأبرز اآلخرين، لعناية يُتاح سجلٌّ وهو املدونة، مستخدم يُجِريها التي ح التصفُّ عمليات
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الزمني التسلسل عىل القائم الرتتيب كانت اإلنرتنت صفحة عىل مادته لتنسيق صورة
إىل باإلضافة اليوم املدونات من العديد أن غري .(٢٠٠٤ (ماثيسون، الهرمي الرتتيب ال
الرشائط يف روابَط تضمُّ بأنها تتسم الزمني، التسلُسل عىل قائم رئييس بتنسيق تمتُّعها
مهمة وهي موضوعاتها، وبحسب هرميٍّا ترتيبًا محتوياتها ترتِّب بها الخاصة الجانبية
وال جيد، نحو عىل بها التشعبية والروابط املدونة شكل بها ويفي كبري، حدٍّ إىل منشودة
أمكن نفسها املواد مجموعة أن بما املدونات، لبعض كبرية بيعية مزية كانت أنها شك

.(٢٠٠٨ (موريس، طريقة من بأكثر واستطالعها إليها الوصول
عن الهاتف عرب أُجِريت رأٍي استطالعاُت فكشَفِت التدوين؛ يف األهم امللمح هي األخبار
الشخصية تجربتهم وصف عىل اهتماُمهم انصبَّ قد املتحدة الواليات يف املدونني أغلب أن
اهتمامها يَنصبُّ منهم قليلة فئًة أن عن أيًضا وكشفت القرَّاء، من ضئيل لجمهور
أنهم يرون ال املدونني أغلب والتقنيات. والحكومة واإلعالم السياسة أخبار تغطية عىل
لكن املختلفة، املوضوعات من للعديد تغطيتهم ويزعمون صحفي، بعمل يضطلعون
«حياتهم أن منهم ٪٣٧ ذكر يتناولونه، الذي الرئيس املوضوع اختياُر منهم ُطِلب عندما
السياسية املوضوعاُت حلَِّت مدونتهم. تتناوله الذي الرئيس املوضوع هي وتجاربهم»
ذكر إذ كبري؛ بفارق الثانية املرتبة يف بعدها األمريكية الحكومَة تتناول التي واملوضوعاُت
مدوناتهم. تتناوله الذي الرئيس املوضوع هي العامة الحياة شئون أن املدونني من ٪١١
الذي بعدها، شعبيًة األكثر املدونات نوَع الرتفيهي باملجال املتصلة املوضوعاُت شكََّلِت ثم
فموضوعات املدوِّنني)، من ٪٦) الرياضة موضوعاُت وتلتها املدوِّنني، من ٪٧ تحته اندرج
،(٪٤) فالتكنولوجيا ،(٪٥) فاألعمال املدوِّنني)، من ٪٥) الحالية واألحداث العامة األخبار
املشكالت أو الخاصة الهوايات ثم ،(٪٢) واإليمانية والروحانية الدينية فاملوضوعات
املوضوعات بني ومن املدوِّنني). من ٪١ تحته اندرج منها (كلٌّ األمراض أو الصحية
وفن والتعليم التطوع وخدمات اآلراءَ تتناول التي املوضوعاُت ذُِكرت، التي األخرى
فريد بطابع لالستطالع وفًقا املدونات وتتسم واملنظمات. والهوايات والقضايا التصوير
بصورة ذواتهم عن بالتعبري املدونات كاتبي أغلب ويُعنى املدونات، أصحاب شأن شأنها
أصدقائهم مع التواصل أو العملية معارفهم وتبادل الخاصة، تجاربهم وبتوثيق مبتكرة،

.(٢٠٠٦ وفوكس، (لينهارت وأَُرسهم
املحرتفني الصحفيني أن يرون املدوِّنني من العديد أن (٢٠٠٥) ماكينتوش كتب
الشخصية آرائهم عن بوضوح يُعِربون ال إنهم حيث من املراوغة؛ منهَج يسلكون
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يكشفون ما عىل بناءً الخرب مدلول حول قرار إىل ل بالتوصُّ للقارئ للسماح ومعتقداتهم
آَخر، مكان من املعلومات تجمع املدونات غالبية فإن حديثًا، أُجِريت لدراسة ووفًقا عنه.
إال يُوَصف أن يمكن ال فيما لها، تحليًال وتُجِري لها عامًة تعليقاٍت فحسب وتضيف
املدونات ساحات أن ومع املشاهدة. واقع من شهادات يتيح بأنه املدونات من قليل عدد
مكثفة بصورة تعتمد الواقع يف فإنها أفكارهم، عن يُعِربون مواطنون عليها يسيطر
ملنظمات تابعون صحفيون يسوقها أخبار وقصص صة، متخصِّ إخبارية مواقع عىل
مصادر أن ألسبوع امتدَّْت دراسة وكشفت .(٢٠٠٧ وآَخرون، (ريس صة متخصِّ إعالمية
َ وتبنيَّ السائدة، الصحافة يف عنها االختالف إىل تميل املواقع هذه عىل اإلخبارية القصص
تشكِّل إذ كربى؛ بشعبية تتمتَّع التي هي الصحفيني غري تدوينها يتوىلَّ التي املدونات أن
اإلخبارية القصص من تقريبًا ٪٣١ قوامها نسبٌة وتنشأ اإلخبارية، القصص من ٪٤٠
يُنِتجه محتًوى بدورها تقدِّم مواقع وهي ،Technoratiو YouTube مثل: مواقع من
التي املقاالت من فقط ٪٢٥ السائدة اإلعالم وسائل مقاالت تشكِّل املقابل، يف املواطنون.
بِرس أسوشيتد كوكالة األنباء وكاالت من األخبار شكَّلت فيما املواقع، هذه عىل تَِرد

األخبار.8 هذه من ٪٥ ورويرتز
املدونات أسلوب استخدام يف متزايدة بصورة أخذت القديمة اإلعالم وسائل أن غري
األسلوب لهذا شهري استخدام أول كان ٢٠٠٥)؛ (كاولينج، األخبار نقل يف طبيعتها لتغيري
عن أوبزرفر تشارلوت مدونة تقرير هو املتحدة الواليات يف العاجلة األنباء تغطية يف
الصحافة معهد أحىص ،٢٠٠٤ عام منتصف وبحلول ،١٩٩٨ عام يف بوني اإلعصار
الكاسحة األغلبية قادت صحفيون. األوىل بالدرجة ينرشها مدونة ٤٠٠ من أكثر األمريكي
أخرى مواقع إىل خاصٍّ بوجٍه التقليدية اإلعالم لوسائل التابعة املدونات بني الروابط من
بالكامل ٪٩٥ قوامها نسبة وشملت ،(٢٠٠٥ (سينجر، السائدة اإلعالم لوسائل تابعة
عام مارس يف صحفيني مدونات املتحدة الواليات يف الكربى صحيفة املائة مواقع من
أجَرتْه لبحٍث وفًقا وذلك ،٢٠٠٦ عام ٪٨٠ نسبة عن بذلك نسبتها لرتتفع ،٢٠٠٧
هذا يف عنها بيانات أُِتيحت التي األعوام آِخر ،٢٠٠٦ عام ويف جروب. بيفينجز مجموعُة
عدُد فتزايََد املدونات؛ صفحات إىل الصحف كربى مواقع عىل املرور حركة قفزت الصدد،
وردت لبياناٍت وفًقا شعبيًة األكثر العرش الصحف مواقع عىل املدونات لصفحات الزائرين
إىل ٢٠٠٥ عام ديسمرب من ٪٢١٠ بنسبة Nielsen/Net Ratings موقع تصنيفات من
هذه إىل املرور حركة من ٪١٣ الزوَّار هؤالء مجموع ويشكِّل ،٢٠٠٦ عام ديسمرب

املواقع.9
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عىل تحوي والتي األمريكيون، املواطنون يديرها التي للمواقع املئوية النسب :2-7 جدول
اإلعالم وسائل وضع تقرير (املصدر: املواقع. من مختلفة أنواع إىل يؤدي واحًدا رابًطا األقل
www.stateofthenewsmedia.org/2008/narrative_overview_ ٢٠٠٨ لعام اإلخبارية

.(٢٠٠٨ أكتوبر، ٢٧ الزيارة: تاريخ .audience.php?cat=3&media=1

مواقع
شاملة

مواقع
أخبار

مواقع
مدونات

 

٪٣٤ ٪٢٤ ٪٤٠ (صحف، تقليدية أخبار مؤسسات مواقع إىل تؤدي روابط
ذلك) إىل وما تلفاز،

٪٣٤ ٪٤٨ ٪٢٨ مواطنني ِقبَل من ُمنَشأة أخبار مواقع إىل تؤدي روابط
٪٥٨ ٪٥٦ ٪٦٠ مواطنني ِقبَل من ُمنَشأة مدونات إىل تؤدي روابط
٪١٤ ٪٤ ٪٢٠ تجارية أخبار مواقع إىل تؤدي روابط
٪١٩ ٪٤ ٪٢٧ تجارية مدونات مواقع إىل تؤدي روابط
٦٤ ٢٥ ٣٩ املواقع عدد

ويصنع الحدث، عن بديًال يكون أن الخرب نص يكاد ،(٢٠٠٤) ماثيسون يشري كما
يف األحداث عىل «الَحَكَم الصحف بذلك ليجعل حدث»، «ما ب معرفته َعاء بادِّ مكانته
يخضع «لم معلومات مصدر هي العكس فعىل املدونات، أما .(١٩٩٣ (زليزر، املجتمع»
(بالرس، شخيص» بأنه ويتسم متقطع، نحو عىل ويصدر خجل، بال بالرأي يستِبدُّ لتنقيح،
لنا يسمح ألنه مهم؛ واملدونات األخبار بني التمييز هذا أن ماثيسون ح ويوضِّ .(٢٠٠٢
أكرب بدرجة لنا يتيح أقل» بصورة «محرًَّفا الخرب كان وإن عنهما، هذا صحَّ إْن بالتفكري

.(٢٠٠٤ (ماثيسون، منمقة» إخبارية «قصة من الحدث ر تصوُّ يف املشاركَة
أن ناحيٍة من سينجر فريى الصحافة؛ عىل املدونات تأثري حول متناقضة آراء ثمة
الصحفية واألساليب للممارسات تقويم أداة باتَْت وأنها مقبولًة، تغدو أخذت قد املدونات
بصورتها األخبار نقَل تتحدَّى املدونات أن آَخرون كتَّاب زعم أخرى جهٍة ومن التقليدية،

التالية: األساليب عرب وذلك ،(٢٠٠٥ كاولينج، ٢٠٠٤؛ (ماثيسون، التقليدية

املؤسساتية التقليدية الصحافُة له تفسح ال الذي الصحفي للتفكري مجال إفساح (١)
كبريًا. مجاًال
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السائدة. اإلخبارية اإلعالم لوسائل جديدة راجعة تغذية أساليب إتاحة (٢)
الرسمية. املصادر عىل السائدة اإلعالم وسائل اعتماد تقليص (٣)

املكانية، الحدوُد تحدُّها ال القراء مجموعات بني جديدة تفاعل عالقات تشكيل (٤)
أقل. بصورة الزمنية الحدود وتحدُّها

التقليدية. الخرب تنقيح عمليات عكس (٥)
للتفاعل. إتاحًة وأكثر ديمقراطيًة أكثر مساحة إتاحة (٦)

القدرة لهم بإتاحته التقليدي األخبار لجمهور تمكني أداة أنه عىل للتدوين كثريًا يُنَظر
يضطلع «َمن مسألُة ستُصِبح سينجر، كتب وكما األخبار. عىل معلِّقني يصبحوا أن عىل
واملمارسات واألساليب األدوار تقلُّب تزايُد مع استفزاًزا أكثر اإلنرتنت عىل الصحايف» بدور
والتعليم الصحفي العمل ملهنة يًا تحدِّ يشكِّل الذي األمر ٢٠٠٥)؛ (سينجر، الصحفية

الصحفي.

الخرب يف الزمان مفهوم تغريُّ (6)

بية التشعُّ الروابط عىل باحتوائها تتسم بأنها اإلنرتنت عىل األخبار جميع نصف أن يمكننا
تنتمي التي الفئُة كانَِت أيٍّا (٢٠٠٣ (ديوز، بالتفاعل تسمح وبأنها بها، الوسائط د وبتعدُّ
ترتبط وألنها الزمن، عن مفاهيمنا تغيري يف تسهم أنواعها بشتى فهي هنا ومن إليها.
فالروابط الخرب؛ وجمهور والخرب الحدث بني االختالف أوجه تتبدل ببعٍض بعضها
اإلخبارية الخدمات بني ليس قائمة عالقات شبكات وثمة الخرب. بنيَة تغريِّ بية التشعُّ
يتعلَّق فيما بولرت تعبري حد فعىل نفسها؛ األخبار بداخل بل فحسب، وبعض بعضها
األفقية الرتاكيب كانت «إْن الكمبيوتر: عىل والكتابة التقليدية الكتابة بني االختالف بأوجه
تركيبيٍّا بُْعًدا اليوم تضيف الكمبيوتر فأجهزة الحالية، الكتابة عىل تسيطران والهرمية
حتى بأنه بولرت يقرُّ ومؤثِّر.» واضح تنظيمي كهيكل املعلومات شبكات وهو ثالثًا،
أشبه خفي تنظيمي عامل هي التقليدية الكتابة عليها تنطوي التي العالقات شبكات
هياكَل التقليدية األخبار مصادر انتهَجْت وقد .(١٩٩١ (بولرت، السطور» بني «بالقراءة
وضوًحا أكثر كانت — الخامس الفصل من يتَّضح كما — أخباَرها تنظِّم مماِثلة تنظيمية
تضيف اإلنرتنت عىل التشعبية الروابط أن غري ماذا)، َمن، متى، أين، (مثل: أدبي كجنس

واألمكنة. األزمنة متعدِّد ثالثًا بنائيٍّا بُْعًدا
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البخاري؛ املحرك وقوَد الفحُم يَُعدُّ ما بقدر الكمبيوتر وقود هو الزمن أن بولرت يرى
الساعات كانت كما عرصنا، ستشكِّل التي التقنية هو الكمبيوتر أن (١٩٨٤) يرى فهو
والقرن عرش السابع القرن يف الغربية أوروبا شكَّلت التي التقنية البخارية واملحركات
الكمبيوتر وأجهزة الساعات بني االختالف وجه يكمن .(٢٠٠٠ وليبناو، (يل عرش التاسع
أما املتطابقة، والساعات والدقائق الثواني من سلسلة إال تنتج ال العادية «الساعات أن يف
١٩٨٤)؛ (بولرت، معلومة» إىل النانوثانية أو امليكروثانية أو الثانيَة ل يحوِّ فهو الكمبيوتر
الزمان صار بل الحدث، عن بمعزل منفصلة ثابتة مرجعية نقطًة الزماُن يَُعِد لم ثَمَّ ومن

.(١٩٨٤ (بولرت، الربامج إىل مباَرشًة للكمبيوتر املركزي املعالج يرتجمها «معلومًة»
ريفكني كتب وكما .(١٩٨٤ (تريكل، املتعدِّدة» «األزمنة عَرص الكمبيوتر مع ندخل

:(١٩٨٧)

ومع به، خاص وزمن وإيقاعات استمرار وفرتات متتاليات برنامج لكل
والدقائق كالساعات االصطناعية الزمنية الفرتات ملفهوم ست أسَّ الساعة أن
الشميس، لليوم نظري فهي البيولوجي؛ باإليقاع مرتهنًة ظلَّْت فإنها والثواني،
املقابل، يف األرض. دوران تحاكي دائرة يف الوقت بتعاُقب نشعر أننا عىل وشاهد
ا خاصٍّ سياًقا يخلق فهو بالطبيعة، مرتهنًا ليس الكمبيوتر منظور من الزمان
بنقطة مرتهن غري وزمانها الفراغ، يف األرقاَم تعِرض رقمية ساعة هو به؛
حسابي زمان هو الكمبيوتر منظور من الزمان بيولوجي. إليقاع مرجعية

ومتواليته. الطبيعي العالم تالبيب من فصلنا إىل يسعى مجرد

أدواٍت ليست العالم إعمار يف واملكانية الزمانية أساليبنا أن (١٩٩٨) ساندبوذي يرى
يف يسري (الذي املتسلسل الخطي الزمان إن ويُقال بالتاريخ. لها عالقة ال واحدة جامدًة
الزمان أن فيما األحادي، الزمن تعتنق التي للثقافات تقليدية سمة هو مستقيم) خط
املتعدد. الزمان تعتنق التي للثقافات تقليدية سمة هو الطبقات) د (املتعدِّ الخطي غري
املتعدد، الزمن إطار يف بينما حدة، عىل واحدة مهمة تُنَجز األحادي، الزمن إطار يف
الساعة أن (١٩٣٤) مامفورد ويرى .(١٩٩٩ ووايتيل، (يل واحد آٍن يف عديدة مهام تُنَجز
به ُفِصل الذي الحديث الصناعي العرص يف الرئيس االخرتاع هي البخاري املحرك ال
ستة أو خمسة املثال سبيل عىل كالعمل الرفاهية، ووقت العمل وقت بني واضًحا فصًال
شخصيٍّا وقتًا الوقت سائر ليغدو مساءً، الخامسة إىل صباًحا التاسعة من أسبوعيٍّا أيام
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َغَدا عندما حتى جمعي، توقيت العرصعىل هذا يف الساعات ُضِبطت .(٢٠٠٠ وليبناو، (يل
مقارنًة الصناعي العرص نواتج أحد هو الجمعي التوقيت كان تُرتَدى. ساعات بعضها

الزراعي. بالعرص
العصور ففي ا؛ وخاصٍّ ا عامٍّ استهالًكا تُستهَلك الساعات شأن شأنها األخبار
الصحف أوىل وُقِرئت الشوارع، يف لجمهورهم بها األخبار ُمنِشدو تَغنَّى الوسطى،
قراءة أصبحت ثم املقاهي. ويف املفتوحة الساحات يف الصغرية الجماعات عىل جهاًرا
موائد عىل األحيان من كثري يف تُقَرأ فصارت أكثر، خصويص طابع ذات تدريجيٍّا األخبار
ساعة، مدار عىل الراديو أخبار نرشات وتكرَّرت العمل، إىل قرَّاؤها ه يتوجَّ أن قبل اإلفطار
أحدث جانب إىل بالتوقيت جمهوَرها وأعَلَمْت الكنائس أبراج عىل الساعات مهمة وأدَّت
بكلِّ الساعة عىل مؤًرشا بالتلفاز التاسعة أخبار نرشُة بعُد فيما صارت ثم األخبار،
بمعزل األخبار استُهِلكت عندما وحتى ملشاهدتها. األَُرس عت وتجمَّ تلفاًزا، حوى مكان
يف وشاهدها وسمعها ذاتها األخبار قرأ ضخم بجمهور تمتََّعْت املنازل، يف اآلخرين عن
حدَّدت إذ حدثًا؛ ذاتها بحد صارت فقد حدث، حول دارت األخبار أن ومع نفسه. الوقت
األخبار، معرفة توقيت اختيار لألفراد ُسنح أنه ومع نرشها، موعَد اإلعالمية املؤسسات
إىل وأشارت صدورها، يُرتَقب دوريًة أصبحت وإنما الوقت، طوال األخبار تسنح لم فإنه

إليه. الساعات أشارت كما التوقيت
وفقه يُنظر ال للزمان جديًدا مفهوًما ولَّد اإلنرتنت أن إىل الكتَّاب من العديد أشار
ليس أْن (١٩٩٨) ساندبوذي فكتب متسلِسًال، خطيٍّا مسلًكا يسلك أنه عىل الزمان إىل
د موحَّ لزمان اإلنرتنت شبكة عىل لها حَرص ال التي االلتقاء مناطق يف وجوٌد هناك
أن التواُصل عمليات لرشكاء إطاره يف ويمكن طبيعيٍّا، زمانًا بأخرى أو بطريقة يَُعدُّ
متناِغَم متسلسًال خطيٍّا زمانًا يَُعْد لم اإلنرتنت عىل الزمان إن بديهي. أنه جدًال يفرتضوا
متعدِّد كزمان يوجد بل التلغراف، وبرقيات الحديدية السكك عهد يف كان كما الرتكيب
الكمبيوتر أجهزَة ذلك عىل مثاًال هونجالدروم يسوق .(٢٠٠٢ (هونجالدروم، الطبقات
بروتوكول تستخدم التي الخوادم بأحد اإلنرتنت عرب اتصال بواسطة مزوَّدًة تأتي التي
يحدِّدها التي الزمنية للمنطقة وفًقا الزمني بالتوقيت العميل تخرب والتي الشبكة، توقيت
بل محلية، منطقة ألي تشري بحيث الكمبيوترات تلك ساعاُت تُضبَط ال املستخدم.
ا جدٍّ نائية نقطة يف شبكة توقيت بروتوكول بخادم باالتصال اإلنرتنت شبكة عرب تُضبَط

.(٢٠٠٢ (هونجالدروم،
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قد — اإللكرتوني الربيد سيما وال — الكمبيوتر أن إىل (١٩٩٥) نيجرابونتي يشري
تعمل التي التليفزيونية األخبار شبكاُت فأفقَدْت األفراد؛ إىل األخبار وصول إمكانيَة َ غريَّ
مع تزايد الذي األمر أهميتَها؛ التاسعة يف األخبار نرشاِت ساعة وعرشين أربع مدار عىل
لجمهور الزمنية املنطقة كانت أيٍّا األوقات جميع ويف مكان بكل املتاح اإلنرتنت ظهور
الدوام. عىل األخبار تدفق ويتيح دائًما، يعمل (٢٠٠٠) وليبناو يل بتعبري فاإلنرتنت الخرب؛
لم والساعات األيام ألن سواه؛ يف عنه اإلنرتنت عىل األخبار عرض توقيت يختلف
صارت التلفاز. وأجهزة الراديو عىل قبُل من إليها أشارت كما األخبار إليها تشري تَُعْد
وقت، أي يف قراءتها يف يبدأ أن للمستخدم ويمكن اإلنرتنت عىل الدوام عىل متاحة األخبار
إىل العودَة التلفاز عىل املسائية األخبار نرشة انتظاُر «يشبه الشابات: إحدى وبتعبري

.(٢٠٠٢ وتوماس، (هارجريفز اليوم» بنا تحيط صارت فاألخبار الظالم، عصور
فقدت ثَمَّ ومن األوقات؛ جميع يف متاحًة صارت ألنها لألخبار زماٌن هناك يَُعْد لم
من األول التقريَر هو الخربُ كان لو وحتى ندرتها، عىل اعتمدت التي املاضية قيمتَها
يف تَِرُد األخباُر باتَِت لذلك وكنتيجة مباَرشًة؛ تعقبه أخرى تقارير فإن ما، حدٍث عن نوعه
تجدنا التي هي «األخبار الشباب: أحد وبتعبري الالمكان، ويف مكان كل يف نفسه الوقت

.(٢٠٠٢ وتوماس، (هارجريفز نجدها» َمن ولسنا
إذ الطبقات؛ د متعدِّ زمانها تجعل التشعبية بالروابط مليئًة بوصفها األخبار طبيعة
تحديثه؛ مع التغريُّ عن يكفُّ ال توقيته أن حدِّ إىل األخرى األخبار من بالعديد الخرب يتصل
نبع التي الزمنية املنطقة عن النظر برصف الخاص توقيته له األخبار من النوع وهذا
عن يتوقف ال توقيتها فإن ت، وتُؤقَّ تُؤرَّخ زالت ما األخبار أن ومع بها. يُستهَلك أو بها
ألول املطبوعة األخباُر أُِتيحت عندما يثبت كان كما أبًدا يثبت وال تحديثها، مع التغيري
وموعد الخرب إرسال موعد بني االختالف تمييز دوًما املطبوعة األخبار لقارئ أمكن مرة؛
ينفكان ال واستقباله الخرب إرسال فتوقيت اإلنرتنت، عىل األخبار حال يف أما له، قراءته
التي األخبار نرشات وبعكس لهما. محدَّد توقيت هناك وليس واحٍد، وقٍت يف التغيري عن
نفسها الشاشة إىل الخاص توقيته اإلنرتنت يضيف نفسه، الخرب يف الزمان بها يتجىلَّ ال

الخرب. عليها يُعَرض التي
يتقلَّص الكمبيوتر فبوجود والخرب؛ الحدث بني العالقَة كذلك التشعبية الروابط تغريِّ
الحدث يقع األحيان من كثري ويف خربه. وصدور الحدث بني الواقع الخرب إرسال زمُن
بعبارة هذا. عليه ينطبق أشمل مجاًال ثمة أن غري واحد، وقت يف عنه الخرب ويصدر
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الحدث ويغدو حدثًا الخرب يغدو عندما والحدث الخرب بني االختالف وجُه يختفي أخرى،
املختلفة واألحداث األخبار مواقع بني باستمرار تصل الخرب يف التشعبية فالروابط خربًا؛

الخرب. وتمييز الحدث تمييز الصعب من املطاف نهاية يف ليغدو
بحاجٍة األفراد يَُعِد ولم األوقات، جميع يف متاحًة األخبار باتَِت اإلنرتنت، وجود ظلِّ يف
الوقت؛ عىل مؤًرشا األخبار تَُعِد ولم التنقل. مع حتى مكان، بكل ألنها األخبار؛ النتظار
فجميع قبُل؛ من له كانت كما بالخرب أهمية للزمان تَُعْد ولم باستمرار. تتدفق ألنها
بني العالقة لبناء حاجة هناك تَُعْد ولم تقريبًا، نفسه حدوثها وقت تُعَرض القصص
أخرى بأخبار تتصل فاألخبار متسلسل؛ متتابع إطاٍر يف والزمن والحدث الخرب مصدر

مصدرها. تحديد إىل الحاجة دون باستمرار ذاتها تُحدِّث األخبار من الشبكة وهذه

الغد (7)

الهتمام مثرية جديدة معلومات بأنها إال األخبار تعريف الحقيقة يف يمكن ال
للتزوُّد الطرق من العديَد األفراد يمتلك الحايل، عرصنا يف لكن اآلَخرين،

.(٢٠٠٠ (هارجريفز، باملعلومات

جزءًا فقَدْت فقد كذلك وألنها مكان، كل يف موجودة األخبار أوًال: مشكلتان؛ تطرأ وهنا
غري عامة، أخبار خدمة لقاء األموال دفع يف يرغب َمن هناك فليس السابقة. قيمتها من
بني األخبار لباعة التقليدي التقسيم صار ثانيًا: الخدمة. بهذه التمتُّع يريد الجميع أن
بالجملة األخبار ببيع األنباء وكاالت اضطلعت حيث — بالتجزئة وباعة بالجملة باعة
ومن ويستهلكها؛ األخبار ينتج صار تقريبًا الكل ألن الطراز؛ عتيَق — اإلعالم لوسائل
إىل اإلخبارية القصص من شكل؛ أيَّ تأخذ قد إذ األخبار، تعريف الصعب من أصبح ثَمَّ
آٍن يف مًعا األشكال هذه كل تأخذ قد أو التعليقات، إىل املعلومات إىل الجديدة القصص

واحد.
سواء، حدٍّ عىل األخبار وجماهري األخبار ومراسيل الدارسني يف خربًا نعدُّه ما أثََّر
أنه الجميع يحسب فقد عرش، التاسع القرن إىل يعود الخرب عن مفهومنا أن ومع
جماهريها تسأل مكان بكل اإلعالم وسائل أن عجب فال هنا ومن الخرب؛ هو ما يعرف
صارت األخبار جماهري أن ذلك وراء من ع وتتوقَّ لها، تبيعها أو باألخبار تزوَِّدها أن
جامًعا األخبار جمهور أصبح لو لكن عليها». «العثور ويمكنها األخبار ماهية تعي
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وحدهم الصحفيون كان مىض، فيما ذلك؟ من الصحفي موقف يكون فماذا لألخبار،
ماذا لكن و«تنقيحها»، «املوضوعية» األخبار عىل «للعثور» لني املؤهَّ ثَمَّ ومن املدرَّبني، هم
جماهري من ظله يف يطلبون الذي الجديد الوضع هذا ظلِّ يف الجديد دورهم يكون
أن حدِّ إىل األخبار بحقل ني ُمِلمِّ هذا يومنا يف الجميع صار باألخبار؟ يزوِّدوهم أن الخرب
األبواب يفتحون — عرش التاسع القرن منذ لهم تعريفنا وفق — املتخصصني الصحفيني
يف األخبار جمع يندر ،(٢٠٠٦) الوري يشري كما لكن صفوفهم. إىل لالنضمام للجميع
نمط أي يهتم ال ذلك وفوق الصحفيني، بني روتينيٍّا عمًال كان فيما املدوِّنني، أوساط
تعتمد األنماط هذه فكلُّ األوىل، بالدرجة األخبار بجمع اإلنرتنت عىل األخبار أنماط من

التقليديني. األخبار جامعي عىل ببساطة
تعريفها يَُعْد لم فإْن األخبار؛ بها نعرِّف التي الكيفية يف بجدية التفكري إىل نحتاج
وموضوعيته، الخرب حداثة عن عرش التاسع القرن إىل يعود الذي مفهومنا يف يتمثَّل
عليه والتعليق الخرب بني االختالف أوجه املثال سبيل عىل كانت إن تعريفها؟ يكون فماذا
ذلك؟ من «الحقائق» عىل يعتمد الذي الخرب يكون فأين املدونات، عىل يحدث كما تختفي
نعتمد أننا أم باألخبار؟ فنا يثقِّ الذي الخرب عىل املعلِّق به يضطلع جديد دور ثمة وهل

آراءنا؟ عنها ونشكِّل مصدرها كان أيٍّا األخبار عىل جميًعا
ويتوقَّف نطاًقا، أوسع االحتماالت تجعل الجديدة اإلعالم ووسائل االتصال تقنيات
هذا لعل متاحًة. تكن لم إْن التقنيات هذه إىل الوصوُل — وجماعات أفراًدا — الكل عىل
عىل باالستيالء يتعلَّق الرصاُع يَُعِد لم إذ املعلومات؛ عرص سيشهده الذي الرصاع هو
أدوات عىل باالستحواذ يتعلَّق صار بل الصناعي، العرص يف كان كما األخبار إنتاج وسائل

األخبار؟ أم املعلومات األهم: املحتوى هو ما لكن واإلعالم. االتصاالت تقنيات
بني االختالف أوجه بدأت أوًال: األقل؛ عىل تطورات أربعة هنا تطرأ بدأت قد أنه أرى
ثالثًا: تختفي. واألخبار املعلومات بني االختالف أوجه بدأت ثانيًا: تختفي. والخرب الحدث
بني االختالف أوجه بدأت رابًعا: تختفي. عليه والتعليق الخرب بني االختالف أوجه بدأت

نعرفها. التي األخبار طبيعَة يغريِّ هذا وكل تختفي؛ الرتفيهية واملواد األخبار
اإلعداد، مسبقَة متزايدة بصورة الخرب يف األحداُث تغدو أن املستغرب من يَُعْد لم
اململكة يف العمال حزب حكومُة وظَّفت املثال: سبيل فعىل العامة؛ األحداث سيما وال
وفوق له، وتوجيههم ا مهمٍّ تعدُّه بما الصحفيني إلبالغ عامة» عالقات «خرباءَ املتحدة
الربيطانية الحكومية واملعلومات االتصاالت مصلحة وظَّفت — للتقديرات وفًقا — ذلك
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لهم ورصدت لهم، مساعًدا طاقًما وعيَّنت إعالمي، مسئول ١٢٠٠ قرابة ٢٠٠٠ عام
تزايََد وقد .(٢٠٠٠ ودينان، (ميلر االسرتلينية الجنيهات ماليني مئات تناهز ميزانيًة
الوزارات يف عامة عالقات ومسئوَل صحفيٍّا مسئوًال ١٨١٥ إىل ٢٠٠٦ عام يف هؤالء عدُد
يف للعمل موظًَّفا ١٤٤٤ إليهم وأُِضيف الربيطانية، الحكومة مستوى عىل الرئيسة
يغدو لذلك، ونتيجٍة الرضائب؛ دافعو يموِّلها التي والوكاالت الحكومية غري املنظمات
اختصاصيِّي من جديدة محرتفة مجموعة أو خامسة، سلطة عن التحدُّث هنا بمقدورنا
كثري عمل وقد ،(٢٠٠٧ (بريي، الخرب يصنعون كيف يعرفون الذين العامة العالقات
أغلب فإن لذا الجانبني»؛ كال يف العمل «يف بخربة يتمتَّعون ثَمَّ ومن صحفيني؛ منهم
الصحفيون ويتناول خربًا. حتى تغدو أن قبل خربًا» «تَُعدُّ السياسية األخبار أحداث
يسرية صورة يف كخرب قبُل من بالفعل ِصيغت مسبًقا ُمَعدَّة موادَّ األحيان من كثري يف

االستخدام.
املواطن، صحافة وظهور والخرب الحدث بني االختالف أوجه تناُقص بسبب ثانيًا:
َجنِْي يف الراغبني األخبار باعة يضطر مما واملعلومة؛ الخرب بني الفصل صعوبُة تزايََدت
ُصنِّف فإْن معلومة؛ وليس خرب هو يبيعونه الذي املنتج أن عىل التأكيد إىل منها األرباح
املناسبة اللحظة يف تصدر باملوثوقية، تتسم حرصيًة معلومًة تكون أن فيجب كمعلومة،
الخدمات من األرباح َجنِْي صعوبُة تزايََدت هنا ومن آَخر؛ مكان يف مجانًا تتاح وال
حتى لكن األوقات. كل يف مكان بكل متاحة معلوماتها/أخبارها ألن العامة اإلخبارية
العديد يف األخباُر وتُمنَح األخبار، من إنتاجها رفعت كالصحف «القديمة» اإلعالم وسائل
العمل إىل طريقه يف مجانية صحيفة اْلتقاط عناءَ يتجشم من لكل اليوم الكربى املدن من

األخبار. إنتاج يف م التضخُّ عىل مثال وهذا منه، العودة يف أو
نوعها، من فريدة تكون الطلب بحسب أخبار عرض هو املشكلة هذه حلول أحد
كاألقليات األفراد من خاصة مجموعة إىل ه تُوجَّ قد أو املثال، سبيل عىل املالية كاألخبار
ومن املعرفة؛ يف وحقهم األفراد بعموم السيناريو هذا يف املشكلة تتصل لكن اللغوية.
بخدمة التمتَُّع السطوة أصحاُب فيه يملك الذي العرص عن بمنأًى بالرضورة فلسنا هنا
التي الجديدة» «القصص من حديثة صورة عىل العامُة يعتمد فيما بهم، خاصة إخبارية

الوسطى. العصور إىل تعود
تتسم لم عليها. والتعليق األخبار بني االختالف هو يضمر بدأ الذي الثالث االختالف
صحافة أما بالواقعية. األوىل بالدرجة اتسمت لكنها التامة، «املوضوعية» ب يوًما األخباُر
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عليها، والتعليق األخبار بني متزايدة بصورة فتمزج — املدونات سيما وال — املواطن
ذلك يف أنها شك وال آرائها. بانحياِز رصاحًة تقرُّ العكس عىل بل الحيادية، تزعم وال
«موضوعيتها» تزعم التي اإلخبارية اإلعالم وسائل أغلب من النقيض طرف عىل تقف
إىل الحاجة تنشأ املعلومات/األخبار، فيضان ومع كذلك. تكن لم إْن حتى و«حياديتها»،

عليها. ومدروٍس واٍع تعليٍق
الرتفيهية، واملواد األخبار بني الكائن االختالف هو يُطَمس بدأ الذي الرابع االختالف
اإلخبارية املوضوعات متزايدة بصورة تغطِّي صارت اليوم األخبار أن يعني ال وهذا
األخبار مقدِّمو صار هنا ومن عرضها؛ طريقة يف أيًضا هذا يؤثِّر بل فحسب، التافهة
األخبار. حول الحديث أطراف تجاذُب وإىل رسمي، غري بمظهر الظهور إىل يسَعون اليوم
الصدد هذا ويف لألخبار، منشًدا ستوظِّف أنها ًرا مؤخَّ ياهو رشكة أعلنَْت الواقع، يف
جديد نوع من إخباريٍّا صحفيٍّا سبًقا املرشوُع هذا «سيولِّد الرشكة: متحدِّث ح رصَّ
طربًا» ترتاقصون سيرتككم املراِسل هذا أن هو قوله يمكنني ما كلُّ فتابعونا. تماًما،

.(٢٠٠٧ (والينشتاين،
إىل الوصول فيمكننا املستطاع؛ قدر تسهيله جرى األخبار استهالك فإن ثَمَّ من
معتادًة األخبار أضحِت اإلنرتنت. مقاهي ويف املحطات، ويف الحافالت، متن عىل األخبار
الدوام؛ عىل واضًحا األخرى األدبية األجناس وبني بينها االختالف يَُعِد ولم كبري، حدٍّ إىل
واملواد األخبار بني الفواصُل اْلتبَسِت الجادة، غريَ املوضوعاِت األخباُر تناَوَلِت فعندما

الرتفيهية.

اليوم كان األمس (8)

أمثلة: بثالثة كتابي أُنِهي سوف

األول املثال

الغنائية القصائد وتجاُر واملشعوذون املتجولون الباعة عرض و١٨٠٠، ١٥٠٠ عاَمْي بني
واملمثلني واملهرجني والبهلوانات بَبَة الدِّ مدرِّبي بجوار الشوارع ة أِزقَّ يف الجديدة القصَص
مثَل تَبُْد ولم جديدًة، بالرضورة قصصهم تكن لم .(١٩٩٤ (بريك، الني والدجَّ الكوميديني
لجنس مميزًة سماٍت تَُعدُّ بعُد فيما صارت عنارص ْت ضمَّ لكنها كخرب، اليوم نعرفه ما
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الحقيقة وبني واألخبار القصص بني يفصل كبريًا اختالًفا ثمة أن يَُر ولم األدبي، األخبار
كذلك بوصفها تباُدلها ويجري جديدًة، قصًصا تَُعدُّ الشخصية الخطابات كانت والخيال.
التواُصل شبكاُت كانت التي املدن داخل الجديدة القصص تباُدُل وجرى اآلخرين، مع

ملكانتها. مهمًة بعضها بني

الثاني املثال

١٥ يف باريس يف ورويرت ووولف هافاس ميرسز من كلٌّ اْلتَقى عاًما، وأربعني مائة قبل
املنقولة األخبار بيع وهو أََال الجديد، التجاري نشاطهم ملناقشة ١٨٥٩ عام يوليو من
لتوقيع تحالفوا وهنا أسماءهم، حملت تلغراف وكاالت سوا أسَّ قد ثالثتهم كان إلكرتونيٍّا.
املنقولة لألخبار العاملية السوَق بينهم َم قسَّ بينهم، باألخبار حرصي انتفاع عقد أول
رودريك السري اْلتَقى ،١٩٣٤ عام فرباير من ١٣ يف عاًما، تسعني قرابة وبعد إلكرتونيٍّا.
وعندما بِرس، أسوشيتد وكالة من كوبر كينت بالسيد رويرتز أخبار وكالة من جونز
قال رويرتز، وكالة مع عقد توقيَع ترفض بِرس أسوشيتد وكالة بأن األوَل األخريُ أخرب
نهاية ويف تصوغه!» عقد أي عىل ع سأوقِّ عقد؛ إىل أحتاج كوبر، «سيد رودريك: السري

10.١٨٥٩ عام يف قام الذي الحرصي األخبار لتباُدل نهايًة يضع عقًدا َعا وقَّ املطاف،

الثالث املثال

يدير اإلنرتنت عىل تكتب مذكراٍت كونها تجاوزت بحيث الحداثة بعد ما مدونات تطوَّرت
القصص مع الحال كانت وكما الشخصية. حياتهم عن مدوَّنة) (أو حسابًا األشخاُص بها
جانب إىل قصَصهم الحديث العرص يف املدوِّنون «أنَشَد» الوسطى، العصور يف الجديدة
هناك تَُعْد ولم العاملية، العنكبوتية الشبكة عىل بل الشوارع، زوايا عند ال آَخرين، مؤدِّين
هؤالء فكل األفراد؛ وال الصحفيون، وال األخبار، ال اآلن، بعد يشءٌ «يسافر» ألن حاجٌة
األخبار عهد انتهى كما العاملية؛ العنكبوتية بالشبكة االفرتايض العالم ظلِّ يف يلتقون
مراِسًال يصبح أن اليوم يمكنه الحديثة للتقنيات الوصول يملك َمن فكلُّ «الخالصة»،

صحفيٍّا. معلًِّقا أو إخباريٍّا
تجار لدينا األول، املثال يف األخري؟ واملثال األول املثال بني فيما حدث الذي ما
وينشدونها مدنهم، يف الشوارع زوايا عند ينشدونها التي األغاني يبيعون لألخبار،
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الخاتمة

الناشئة العاملية األخبار رشكات أوىل فنرى الثاني، املثال يف أما العدد. ضئيل لجمهور
أخبار جمهور عنه نتج مما الحرصية؛ ألسواقها س وتؤسِّ اإلعالم لوسائل أخباَرها تبيع
البداية يف األخبار قرءوا العالم، حول األفراد ماليني إىل عدده ويصل كبرية، برسعة يتزايد
التلفاز عىل يشاهدونها صاروا ثم الراديو، أجهزة عىل لها يستمعون صاروا ثم بالصحف،
الراديو جهاز أو الصحف حمل لهم وسنح السفر، وأثناء األوىل بالدرجة منازلهم يف
بي بي محطة مدير فبتعبري الثالث، املثال يف أما اللهو. أو العمل إىل طريقهم يف معهم
إذ ٢٠٠٦)؛ (سامربوك، األخباَر» تمتلك األخبار مؤسساُت تَُعْد «لم العاملية: لألخبار يس
اإلخبارية للنرشات ويصغي نفسه، بالوقت نفسها الصحَف يقرأ الخرب جمهور يَُعْد لم
االفرتايض العالم أركان يف يسافر صار بل نفسها، التلفاز أخبار يشاهد أو نفسها،
مناسبًا الوقت ارتأى متى األخباَر يشاهد أو ويقرأ اإلنرتنت، شبكة عىل ما نقطٍة إىل
العالم يف رسيعة طرق عىل يقفون أفراد إىل الضخمة األخبار جماهري وانقسمت لذلك،
للميض. جاهزون وهم وحدهم، بل املرة، هذه األفراد من مجموعة مع ليس االفرتايض،

األخبار تحديث حركة دراسة إىل حاجٍة يف لسنا أننا كتابي مرِّ عىل للربهنة سعيُت
واالتصاالت اإلعالم وسائل من أيًضا التاريخي رها تطوُّ لتقيصِّ حاجة يف بل فحسب،
التاريخ، مرِّ عىل األخبار ر تطوُّ االعتبار يف وباألخذ الوسطى. العصور عهد إىل رجوًعا
عرص عهد يف املدوِّنني إىل وصوًال الوسطى، العصور يف الجائلني األخبار باعة من بدءًا
القرن يف لها بمفهومنا «الحديثة» األخبار نهايَة اليوم نشهد بأننا القول يمكن املعلومات؛
تفكريًا نويل أن يجب املوقف، هذا يشهدها التي املتعدِّدة ات التغريُّ ظلِّ ويف عرش. التاسع
ال األمر، حقيقة يف لكن األخبار، ماهيَة يعي أنه يحسب فالكل الخرب؛ يشكِّل ملا ا جادٍّ
الفاصلة الحدود أخذت إذ والعرشين؛ الحادي القرن يف األخبار مفهوم تعريُف ألحٍد يمكن

جديدة. قصص مجرَد جديد من األخبار تغدو وقد جديد، من تلتبس
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