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نصوصية اخلرب االإلكرتوين :دراسة الاقتباسات يف أخبار
موقع  NRTاالإلكرتوين
هاوزين معر محمد
قسم االإعالم ،لكية الآداب ،جامعة صالح ادلين-أربيل ،أربيل ،العراق
______________________________________________________________________________________

املس تخلص
للتناص دور حموري يف تشكيل النصوص ،وتوجهيها .ال ميكن دراسة أي نص أو تفكيكه دون الانتباه اإىل تعالقاته مع نصوص معارصة أو سابقة ،فهو داخل يف بنائه الفين ،مؤثر
يف تأطري لغته ودالالته املتنوعة .يمتظهر دوره يف العمل االإعاليم بشلك أوحض مقارنة بنتاجات الفكر االإنساين الخرى ،ال س امي يف الفنون التحريرية ،وعىل رأسها فن اخلرب
االإعاليم .يتصدى حبثنا املعنون نصوصية اخلرب االإلكرتوين -دراسة الاقتباسات يف أخبار موقع  NRTاالإلكرتوين ظاهرة الاقتباسات يف الخبار الس ياس ية وفق املهنج الوصفي،
اعامتد ًا عىل التحليلني املضموين واالإحصايئ ،لعينة ادلراسة املكونة من الخبار الس ياس ية  -االإلكرتونية املنشورة يف موقع  ،NRTلشهر حزيران من عام  .2021يبني البحث أ َّن
لالقتباسات املبارشة ،الس امي غلبة النصوص املوهجة-احلامكة ،دور مفصيل يف تشكيل البناء التحريري للخبار ،ولها همينهتا السلوبية .وأ َّن الاقتباسات بنوعهيا ،أثرت سلب ًا يف
البنية التحريرية للخبار ووظيفهتا االإعالمية ومبادئ التحرير االإلكرتوين ،مع تسجيل بعض حس نات أسلوبية من خالل الاقتباسات غري املبارشة ،لكن دون اإفادهتا ملبادئ
التحرير االإعاليم .وتبني أيض ًا توظيف الكثافة النصية للنصوص اخلارجية وتعالقاهتا يف أخبار كثرية ،لغاايت ختدم مصاحل القامئ بعملية االتصال يف مؤسسة انليا االإعالمية ،ويه
غاايت غري مرتبطة بوظائف الوس يةل االإعالمية .وقدمت ادلراسة يف ضوء ما ظهر من نتاجئ ،توصيات علمية عدة ،ويه؛ رضورة الاهامتم من قبل وسائل االإعالم بكيفية اس تخدام
التناصات ،مبا ختدم تعزيز املعلومة وإاغناهئا ،وإاجراء دراسات علمية أخرى من قبل متيص اللغة واالإعالم ،هتمت بكشف اجلوانب اخلفية لالس تخدامات النصية بكرثة يف الفنون
التحريرية.
مفاتيح اللكامت :التعالقات النصية ،البنية التحريرية ،الاقتباس املبارش وغري املبارش ،النصوص الصحفية املوهجة واملبارشة ،مبادئ التحرير االإعاليم.
______________________________________________________________________________________

 .1املقدمة
تبوأ اخلرب ماكنة ممتزية بني الفنون التحريرية ،حيظى ابنقرائية واسعة عند املتلقي ،ال
س امي اخلرب االإلكرتوين اذلي يشلك ركزية أساس ية يف العملية االتصالية ،بفضل
تكنلوجيا االتصال احلديثة ومنصات االإعالم اجلديد .اللغة بأساليهبا اخملتلفة يه املادة
الساس لتشكيل البناء التحريري للخبار ،اإحداها الاقتباسات الضمنية واملبارشة
______________________________________________________________
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اليت ال ميكن لي فن حتريري الاس تغناء عهنا .النصوصية معلية داخةل بقوة يف تشكيل
اخلرب االإلكرتوين ،ويه معلية رضورية لتدعمي الفاكر والحداث الىت تبىن علهيا
النصوص اخلربية.
تتناول دراستنا هذه دور التناصات يف اخلرب االإلكرتوين الكردي ،من خالل الرتكزي
عىل تشخيص أنواع الاقتباسات ،ومصادرها ،وانعاكساهتا عىل البنية التحريرية
للخبار ،اعامتداً عىل املهنج الوصفي ،بغية اإعالن وصف حمدد لتعالقات اخلرب
االإلكرتوين بنصوص متلفة املرجعيات ،وما لها من تأثريات بنيوية يف تشكيل القالب
التحريري للخبار ،وتوجيه املادة الصحفية.
تقوم دراستنا املوسومة (نصوصية اخلرب االإلكرتوين -دراسة الاقتباسات يف أخبار موقع
 NRTاالإلكرتوين )-عىل مقدمة ،ومطلبني ،وخامتة .يقدم املطلب الول مهنجية
البحث ،وحيدد مفهوم التناص وأنواعه ،وحضوره يف الفنون االإعالمية ،مع تناول اخلرب
االإلكرتوين الكردي .وتوقف املطلب الثاين عند التعريف مبؤسسة انليا االإعالمية وموقع
 NRTاالإلكرتوين ،ودراسة نصوصية اخلرب الس يايس يف املوقع املذكور ،عرب حتديد
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أنواع الاقتباسات ،ومصادرها ،وتأثرياهتا عىل البنية التحريرية ،ومبادئ العمل االإعاليم

ابالإعالم اجلديد .كذكل يدرس اخلرب االإعاليم من منظور مغاير عن ادلراسات
االإعالمية اخلالصة .و أخري ًا يبني أنواع الاقتباسات ومصادرها يف املوقع املذكور.

 1.1موضوع البحث

 1.4أهداف البحث
ترتكز الهداف الساس ية لهذه ادلراسة يف حتقيق:

طريق معل ترتيب املقاةل البحثية
النص االإعاليم بنظامه املعني ،كسائر النصوص الخرى ليس نص ًا خالي ًا من ارتباطات
وتعالقات خبطاابت أو نصوص أخرى ،فهو نص من خالل اعامتده عىل الاقتباسات
املتنوعة ،داخل يف معلية التناص ومتأثر مبا جترها هذه العملية من انعاكسات لغوية
وداللية عىل بنية النص االإعاليم الصيل .واخلرب ،ال س امي اخلرب االإلكرتوين أكرث الفنون
التحريرية املعمتدة عىل الاقتباسات ،بنوعهيا املبارش وغري املبارش ،ومرد ذكل طبيعة
هذا الفن ا إالعاليم املتك عىل ادلقة واملوضوعية ،اللتان تفرضان عىل املراسلني وحمرري
الخبار تدعمي معلوماهتم بس يل من الاقتباسات املتشلكة يف هيأة تصارحي أو بياانت
أو خطاابت أو أرقام....اإخل ،ذات صةل بفحوى املوضوعات الرئيسة والفرعية يف اخلرب.
من هنا ،فا َّإن نصوصية اخلرب وال س امي اخلرب االإلكرتوين الكردي توصيف لوقع هذه
الظاهرة السلوبية يف فن اخلرب يف االإعالم الكردي ،ظاهرة تصل بعض الحيان دلرجة
االإفراط والغلو دون الانتباه اإىل ما ترتكها التناصات ،ال س امي املبارشة من تغيريات
بنيوية عىل البنية الساس ية للنص اخلربي من النوايح املضمونية واللغوية ،وانقرائية
اخلرب وموضوعيته.
ا َّإن دراسة اخلرب االإلكرتوين من هجة تشاباكهتا مع نصوص مغايرة ،أو مشاهبة ،أو
نصوص حامكة ،تفتح لدلارسني فضاءات رحبة لتشخيص مواطن التشاباكت النصية،
وأنواع الاقتباسات ومصادرها ،وحتديد تأثري الاقتباسات عىل البنية التحريرية
للخبار ،وانعاكساهتا عىل موضوعية اخلرب وتوازنه..
 1.2مشلكة البحث

.1
.2
.3
.4

بيان أنواع التناصات ادلاخةل يف بنية الخبار االإلكرتونية.
حتديد مصادر الاقتباسات ،وتأثرياهتا عىل البنية اللكية للخبار.
كشف مقاصد القامئ بعملية االتصال التباين يف الافراط من اس تخدام
التناصات من خرب لآخر.
بيان جزء من عالقة اللغة مبهنية العمل االإعاليم ،من خالل تأثر موضوعية
الخبار واتزاهنا ابالقتباسات.

 1.5مهنجية البحث
وفق ًا لطيبعة موضوع البحث ،فا َّإن املهنج الوصفي  Descriptive Methodهو
القرب لتحقيق أهداف هذا البحث وتقدمي اإجاابت علمية عىل تساؤالته ،كونه مهنج
هيمت بدراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو
مجموعة من احلوادث أو مجموعة من الاوضاع ،هبدف احلصول عىل معلومات اكفيـة
ودقيــــقة عنـها ،وتقديــــر عـــدد مرات تـكرار حـدوث ظاهــــرة ما ،ومدى ارتباطها
بظاهرة أو مجموعة أخرى من الظواهر.
أدوات البحث :اس تكامالً الس تخدامات املهنج الوصفي ،اس تخدم الباحث أسلوب
حتليل املضمون  Content Analysisلتحليل عينة البحث ،حيث يعد هذا
السلوب أداة مهنجية لدلراسة المكية والكيفية ملضمون وس يةل االتصال ،كام أن َّه أداة
ملالحظة ووصف وحتليل مادة االتصال املمتثةل يف هذه ادلراسة مبجموعة من أخبار
س ياس ية -اإلكرتونية منشورة يف وس يةل اإعالمية جديدة (عبدامحليد.) 147،2009 ،
عينة البحث :مت اختيار عينة البحث ابلطريقة املنتظمة ،كوهنا غالب ًا ما تقرتن بكيفية
متثيل العينة خلصائص جممتع البحث الصيل أو املس هتدف ، Target Population
يف اإطار مفهوم المك والكيف املرتبط ابس تخدامات حتليل املضمون ،فاختار الباحث
مجيع الخبار الس ياس ية املنشورة يف موقع  NRTاالإلكرتوين ،خالل شهر حزيران
من عام  ، 2021املمتثةل يف عينة مكونة من ( )53خرب ًا س ياس ًا.

يعد اخلرب العمود الفقري للعمل االإعاليم ،فهو الرافد واملصدر لبقية الفنون الصحفية.
والتناص أكرث الظواهر السلوبية حضور ًا يف هذه الفنون ،ال س امي اخلرب ،ذلا فا َّإن
دراسة الاقتباسات يف اخلرب االإلكرتوين تفتح اشاكليات متنوعة ،بسبب تركزيها عىل
دراسة االإعالم وفق قواعد أسلوبية ،تكشف ما الس تخدام اللغة يف حبك النصوص
االإعالمية من مقاصد اإيديولوجية غري مرتبطة بوظائف االإعالم يف اجملمتع.
وعليه ،تمكن املشلكة البحثية يف هذه ادلراسة يف كشف تأثري مصادرالاقتباسات يف
البنية التحريرية للخبار الس ياس ية املنشورة يف موقع  NRTاالإلكرتوين ،واملقصد من
االإفراط يف اس تخداهما .وتفتح هذه االإشاكلية البحثية الباب أمام أس ئةل حبثية عدة .2 ،الاقتباس واخلرب االإلكرتوين
ويه:
 2.1التناص وحضوره يف الفنون التحريرية
 .1ما يه أنواع التناصات ادلاخةل يف رمح الخبار االإلكرتونية؟
 2.1.1مفهوم التناص وأنواعه
 .2ماذا تعين الغلبة العددية لنوع تنايص عىل الآخر؟
التناص مصطلح حديث ،ظهرت بذوره الوىل يف منتصف س تينيات القرن املايض،
 .3ما يه مصادر الاقتباسات ؟
وعرفته بقولها ":اإنه أحد ّممزيات النص
 .4ما يه تأثرياهتا عىل قمي املوضوعية والتوازن الواجب توافرهام يف اخلرب حني اس تخدمته الناقدة اللسانية جوليا كريستيفاّ ،
الساس ية ،واليت حتيل عىل نصوص أخرى سابقة عهنا أو معارصة لها"(علوش،
الصحفي؟
 ،)215 ،1988فالتناص يف أبسط أشاكهل " مجموعة من النصوص اليت تتداخل يف
 1.3أمهية البحث
معطى "(براكت ،)91 ،1996،ويرجع الفضل يف ابتاكر هذا املفهوم اإىل الرويس
نص ً
ميخائيل ابختني اذلي" قارب مفهوم التناص ولكن مبصطلحات أخرى مثل احلوارية
تمكن أمهية هذا البحث يف أمور عدة ،أمهها:
يدرس اخلرب االإلكرتوين ،الفن االإعاليم الكرث انتشاراً بني الفنون الخرى ،الرتباطه والتعدد الصويت"(غلييس ،)391 ،2008 ،اإذ يرى ابختني أنه ال وجود ل إالبداع
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احملض ،ومن هنا فالنص املتناص هو النص اذلي يقبل الامتيه مع نصوص أخرى
قدمية أو معارصة ،لن َّه أش به بلوح من زجاج ،يويح بنص أآخر أو يلوح من خلفه
نص أآخر.
ويف النقد العريب احلديث التفت نقاد العرب ملصطلح التناص يف مثانينات القرن
املايض ،بعد الانتشار الواسع لهذا املصطلح يف ادلراسات النقدية الغربية .ومن أبرز
نقاد العرب اذلين ّدرسوا التناص ،محمد مفتاح اذلي قدّم يف كتابه (املفاهمي معامل :حنو
تأويل واقعي) تعريف ًا جديداً للتناص ،فالتناص عنده "نصوص جديدة تنفي مضامني
النصوص السابقة وتؤسس مضامني جديدة خاصة هبا ،يس تخلصها مؤول بقراءة
اإبداعية مس تكشفة غري قامئة عىل اس تقراء واس تنباط"(مفتاح.)42-42 ،1999 ،
ويعرف الباحث التناص ابلتّداخل والتّشابك الواعي وغري الواعي احلاصل بني نص
ونص أآخر أو مجموعة من النصوص احلارضة أو السابقة أو الَالحقة ،أ ًاي اكن نوعها،
أدبية ،اإعالمية ،فلسفية ،س ياس ية ،دينية ،بشلك مبارش-من خالل الاقتباس
احلريف ،أو غري املبارش -من خالل الفاكر واملعاين ،-خللق مدلوالت وأفاكر جديدة،
بأسلوب متلف ،يف نص ذي تركيبة داللية ولغوية مس تقةل ،ال يش به يف تركيبته اللغوية
خاصة باكتب معني.وقد يكون هذا
اللكّية ،النصوص الخرى ،وحيمل بصامت أسلوبية ّ
النص اجلديد قراءة نقدية ،أو تأويلية لنتاج ما ،أو مقاةل عن أحد جماالت اجملمتع ،أو
متلق عن نص اإعاليم منشور يف االإعالم اجلديد.
سطر ًا يكتبه ًّ
وفامي خيص أنواع التناص وفروعه ،فا َإن هل أنواع عدة ،وهذا التنوع متأيت من دراسة
الباحثني عن نتاجات الفكرالانساين يف جماالت احلياة اخملتلفة ،مع مالحظة غلبة
الفكر النقدي يف تقس اميهتم ،دون الخذ بنظر الاعتبار أ َن النصوصية كعملية اإنتاجية،
داخةل يف البىن السلوبية لنتاجات الفكر االإنساين اكفة.
مفن حيث املضمون هناك التناص ادليين ،الس يايس ،الاجامتعي ،التارخيي ،الفلسفي،
االإعاليم ،الاقتصادي..اإخل (الزعيب.)25-9 ،2008 ،
ومن حيث اجلنس ينقسم التناص عىل التناص ادلاخيل واخلاريج .وهناك التناص
الرضوري ،والاختياري أيض ًا (مفتاح.)124 ،1986 ،
ومن حيث املبارشة واالإخفاء للتناص نوعان رئيسان ،الول :التناص املبارش ،وهو
التناص اذلي يقتبس بلغته اليت ورد فهيا وبلكامته وترتيبه ،مثل الآايت القرأآنية
والحاديث النبوية الرشيفة والشعار واحلمك واخلطاابت والتصارحي االإعالمية ،سواء أ
اكنت س ياس ية أم دينية أم اجامتعية...اإخل .والثاين :التناص غري املبارش ،وهو التناص
اذلي يأيت يف هيئة الفاكر واملعاين ،يدخل النص دون ترصحي ،ال اقتباس ًا وال حرفي ًا،
وقد يشمل اإىل جانب الفكرة  ،السلوب ،وهل احلضور يف مجيع النتاجات ،االإعالمية،
والدبية ،والفكرية ،وادلينية..اإخل .يتفرع هذا النوع اإىل نوعني رئيسني ،هام-1 :تناص
الفاكر .2 .تناص املعاين (مفتاح.)125-122 ،1999 ،
 2.1.2التناص يف الفنون التحريرية االإعالمية
مجيع نتاجات الفكر االإنساين من الدب ،واالإعالم ،والفن....اإخل ،تمنو يف عامل حماط
بأفاكر وأساليب الآخرين ،والنصوص مبختلف أنواعها يتأثر تأثري ًا مبارش ًا أو مضني ًا مبا
حوهل من أآراء وأساليب وأفاكر ،سواء أ اكنت سابقة او حديثة ،يقوم بتحولهيا لفائدته،
وكام أرشان النتاج االإعاليم ليس خارج هذه العملية املس مترة يف اإعادة اإنتاج النصوص.
فالنص االإعاليم أكرث النصوص اس تعان ًة واس تخدام ًا للتناصات ،فال خيلو فن من
الفنون االإعالمية من هذه الظاهرة ،كوهنا وس يةل رضورية -غري اإختيارية ،دلمع املعلومة
والوقائع والفاكر.
عليه ،ال مبالغ ًة لو قلنا النص االإعاليم والفنون التحريرية عبارة عن كتةل من
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الاقتباسات ،مرد ذكل طبيعة هذه الفنون اليت تتسم ابملوضوعية والتجرد عن اذلاتية.
فالصحفي حباجة ماسة لتصارحي ،بياانت ،معاين وأفاكر صانعي الحداث وشهودها ،
لرفد نصه وتدعميه مبا خيدم احلدث الرئيس أو الفاكر الرئيسة يف نتاجه االإعاليم.
والتناص حبضوره ّ
البني يف التحرير االإعاليم يؤدي وظيفة حيوية يف تشكيل البناء
ادلاليل ،وتتجىل هذه الوظيفة يف الانعاكسات السلوبية اليت ترتكها الاقتباس يف البنية
الصلية للنص الصحفي ،وما تشلكها من انعاكسات حتريرية و وظيفية يف العملية
االتصالية.
 2.2اخلرب االإلكرتوين يف االإعالم الكردي
تقبل شهدت صناعة اخلرب يف العقود الثالثة الخيـرة تطور ًا كبري ًا عىل املس توايت
التحريريـة والفن ّية .فكام اكن الخرتاع املطبعة والراديو والتلفزيون بصامته الواحضة عىل
البنية التحريرية للخرب وألية مجعه وكيفية تقدميه ،كذكل اكن للتطور التكنلويج وظهور
الش بكة العنكبوتية(انرتنيت) ،انعاكساهتا البي ّنة ليس فقط عىل صناعة اخلرب و اإمنا عىل
العمل االإعاليم برمته.
ويف االإعالم الكردي املعارص ،ميثل اخلرب الفن الصحفي الرئيس ،اإذ حيتل ماك ًان واسع ًا
يق فضاء هذا االإعالم ،فهو املكون البرز بني مكوانته .فاإذا اكن االإعالم الكردي يف
القرن املايض عبارة عن حصافة الرأي ،لغلبة فن املقال عىل الفنون الصحفية الخرى،
فا َّإن املعارص منه خيتلف جذر ًاي عن سابقه ،فليس غلواً لو وصفناه إابعالم اخلرب
واحلدث ،بسبب طغيان فن اخلرب عىل سواه من الفنون االإعالمية الخرى.
يف بداية اللفية الثالثة للميالد ،بفضل التطورات التكنلوجية واالتصالية ،ودل ما يسمى
ابالإعالم االإلكرتوين ومعه اخلرب االإلكرتوين() Electronic newsاذلي يعرف بـ
"الخبار اليت يتـم بهثا عىل مواقع الصحف االإلكتـرونية واملــواقع االإذاعيـة والتلفزيونية
واملواقع االإخبارية اخملتلفة عىل مدار الساعة ،وختضع هذه الخبار يف غالبية املواقع إاىل
معليات حتديث مس مترة ،تُمكن االإعاليم من اإضافة أية تفاصيل جديدة اإىل احلدث
وتزويده ابلصور واخللفيــات و ربطه كذكل ابلحداث املشاهبة وقواعد البيـاانت
واملعلومات(نرص.)30 ،2009 ،
ومل يكن االإعالم الكردي بعيد ًا عن هذه التطورات ،ابلرمغ من تواضع بداايته ،ميثل
االإعالم االإلكرتوين مرحةل جديدة من مراحل االإعالم الكردي ،بدأت يف هيئة حصافة
اإلكرتونية يف هناية تسعينيات القرن املايض ،مفع بداية اس تخدام احلاسوب من قبل
املؤسسات الصحفية الكردية أواسط التسعينيات من القرن املايض ،طرأ تغيري جذري
يف شلك الصحف يف اإقلمي كردس تان العراق ،اإذ ُوظف اس تخدام احلاسوب لتصممي
بعض الصحف مثل حصيفيت(برايةىت-التأآيخ) و (كوردس تاين نوى-كردس تان اجلديدة)
اليوميتني ،مث طال اس تخدامه يف معلية الكتابة والتحرير واالإنتاج حملطات التلفاز
واالإذاعات .وعىل الرمغ من هذا ،فقد تأخر النرش االإلكرتوين الكردي عىل ش بكة
االإنرتنت اإىل هناية تسعينيات القرن املايض ،حيث بدأ بداايت خشصية -متواضعة من
قبل أشخاص عاديني ال من قبل مؤسسات اإعالمية حكومية أو حزبية ،اإذ أنشأ بعض
املقميني الكرد يف أورواب والوالايت املتحدة المريكية مواقع حصفية خشصية وحصف ًا
اإلكرتونية.
بني هذه البداية املتواضعة واملرحةل املعارصة ل إالعالم االإلكرتوين الكردي ،حمطات
اإعالمية عدة ،قدمت لك واحدة مهنا اإضافات ملسرية هذا النوع االإعاليم .تُمثل املواقع
االإلكرتونية االإعالمية ووسائل التواصل الاجامتعي ،االإعالم االإلكرتوين احلايل ،حيث
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تنرشاملواقع االإعالمية االإلكرتونية الكردية مئات الخبار يومي ًا ،وكذا احلال ابلنس بة
ل إالذاعات والتلفزة والصحف الكرديـة االإلكرتونية .وتقسم هذه الخبار من حيث
أنواعها عىل ادلاخليـة (احمللية) واخلارجية (ا إالقلميية وادلولية) ،ومن حيث مضاميـهنا
تتفرع اإىل الس يايس ،والاقتـصادي ،والاجامتعي ،والثقايف ،والراييض ،والعلمي،
والفين ،مع مالحظة غلبة اخلرب الس يايس ،عىل بقية املضامني.
يعرف الباحث اخلرب االإلكرتوين املنشور يف االإعالم الكردي اجلديد ابخلرب اذلي يمت
و ّ
نرشه يف املواقع االإعالمية املتصةل ابالإنرتنيت ،عىل اختالف أنواعها .وهو ن ّص متعدد
الوسائط ،،أخذ من الصحافة اللكمة ،ومن االإذاعة الصوت ،ومن التلفزيون الصور
املتحركة ،ويتّسم ابلتحديث املس متر ،صور ًا و ٍ
بياانت ومعلومات.
يتسم اخلرب االإلكرتوين الكردي بسامت عدة ،مهنا طغيان املضمون الس يايس،

ت

النوع

التكرارات

النس بة املئوية

املرتبة

والضعف التحريري يف بعض املواقع ،والاتسام ابلس بق واجلرأة عىل حساب ادلقة

1

التناص املبارش

161

69%

1

واملوضوعية يف أحيان كثرية ،والانقرائية ،عدم المتيزي بني أصول الكتابة التحريرية يف

2

التناص غري املبارش

112

31%

2

273

%100

اخلرب الصحفي .فيحدد البحث التناص بنوعيه املبارش وغري املبارش ،دون التطرق اإىل
التقس مي املضموين لنواع الاقتباسات ،كوهنا أخبار ذات مضمون واحد ،وهو املضمون
الس يايس.
 3.1.1أنواع الاقتباسات
حيدد البحث من خالل اعامتد ادلراسة االإحصائية ،عدد تكرارات نوعي التناص،
املبارش وغري املبارش يف أخبار موقع  NRTاالإلكرتوين البالغة () 53خرباً س ياس ي ًا،
ومن مث تشخيص تكرارات النواع الفرعية لالقتباس غري املبارش.
اجلدول رمق ( )1يوحض عدد تكرارات التناصني املبارش وغري املبارش يف أخبار
( )NRTونس هبام املئوية

االإعالم اجلديد والالكس ييك ،الاحنياز االإيديولويج ّ
البني جلهات أو خشصيات أو ممويل
املؤسسات االإعالمية الكردية.
 .3نصوصية اخلرب الس يايس يف موقع  NRTالناطق ابلعربية
 3.1موقع  NRTاالإلكرتوين
مؤسسة انليا االإعالمية :تأسست مؤسسة (انليا) االإعالمية عام  ،2010مببادرة مجموعة
من حصفيني مس تقلني ،وبدمع مايل من قبل رشكة (انليا) العامةل يف حقل
الاستامثرات .الهدف الرئيس لـناليا ،كام جاءت يف التعريف بنفسه ،نقل املعلومة اإىل
املتلقي بطريقة همنية ،اإعامتد ًا عىل قمي املصداقية ،التوازن ،واجلرأة اليت تنادي هبا
املؤسسة منذ انطالقهتا .يقع املقر الرئيس ملؤسسة انليا االإعالمية يف مدينة السلامينية يف
اإقلمي كردس تان العراق ،ولها ماكتب داخلية ،وإاقلميية ،ودولية ،موزعة عىل مدن أربيل،
وأآمد ،وبغداد ،والبرصة ،وكربالء ،والقاهرة ،وديب وأسطنبول ،وأنقرة ،وبروكسل،
وابريس ،ولندن ،و ابزل ،و واش نطن .تضم مؤسسة انليا االإعالمية مجموعة من
مؤسسات اإعالمية فرعية ،ويه - :فضائية  NRTالس ياس ية  - .2010فضائية
 NRT2الرتفهيية  -.2012فضائية  NRTالعربية– .2016،فضائية  ،NRT3اخلاصة
ابلطفال -.2018فضائية  ،NRT4ادلينية والاجامتعية -.2019بوابة  NRTادلجيتالية
االإعالمية ،تضم س تة مواقع اإلكرتونية -اإعالمية ،انطقة ابللغة الكردية ،اللهجتني
السورانية والهبدينية ،والعربية ،واالإنلكزيية  - .2011انليا أف أم ،حمطة اإذاعية
س ياس ية -منوعة ،تأسست عام -.2010معهد انليا االإعاليم - .2015 ،ابم ميداي،
رشكة خاصة ابإنتاج وتوزيع االإعالانت التجارية ،تأسست عام .2014
موقع  NRTاالإلكرتوين  :افتتح موقع  NRTاالإلكرتوين الناطق ابللغة العربية ،أو
النسخة العربية من موقع  ، https://www.nrttv.com/AR/ NRTيف /10/2
 .2015يت يف :صفحة مصصة للمواضيع التكنلوجية.
 3.2نصوصية اخلرب الس يايس يف موقع  NRTاالإلكرتوين
نركز يف هذا احلقل عىل تشخيص أنواع الاقتباسات ،ومصادرها ،مث حتديد تأثرياهتا
عىل البنية التحريرية للخبار ،وما لها من انعاكسات عىل القمي الواجب توافرها يف نرش
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يلحظ يف اجلدول املذكور التفاوت الواحض بني تنايص املبارش وغري املبارش ،حيث
جسل الاقتباس املبارش ،بفئته الس ياس ية أعىل تكرارات ،بواقع () 161اقتباس ًا مبارش ًا
ونس بة مئوية بلغت  ،69%يف مقابل( ) 112تكراراً للنوع املبارش ،بنس بة 31%
املئوية .وفامي ختص فئة التناصات غري املبارشة ،حدد البحث مس تعين ًا ابدلراسة
االإحصائية ،تكرار ثالث فئات رئيسة ،عىل النحو الآيت:
اجلدول رمق ( )2يوحض نسب فئات التناصات غري املبارشة يف أخبار ()NRT
ت

الفئة

التكرارات

النس بة املئوية

املرتبة

1

تناص املعلومات

71

63.39%

1

2

تناص املعاين والفاكر

29

25.84%

2

التناص الاختياري

12

10.71%

3

112

%100

اجملموع

يتضح من اجلدول أعاله الفارق ّ
البني بني فئات الاقتباسات غري املبارشة ،إاذ شاركت
فئة تناص املعلومات مشاركة فعاةل يف تشكيل البناء التحريري للخبار الس ياس ية،
بواقع () 63نس بة مئوية ،تلهيا تناص املعاين والفاكر ،مث التناص الاختياري بنس بة
بلغت أكرث من عرشة ابملئة.
تقاطعت الاقتباسات بالك نوعهيا (املبارش وغري املبارش) مع البنية الصلية للخبار ،و
توزعت يف وحدات اخلرب الربع ،مع مالحظة كثافهتا يف وحديت املقدمة والوسط ،مث
اخلامتة ،وتراجعها يف وحدة العنوان ،حيث شهدت هذه الوحدة أقل حضور
لالقتباسات ،ال س امي املبارش فهيا.
تعدد حضور الاقتباسات الس ياس ية املبارشة يف النصوص اخلربية بني بياانت رمسية
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وخطب س ياس ية ومقابالت حصفية وترصحيات لصناع القرار ،وإاحصاءات جلهات
رمسية وغري رس مية ،فانترشت يف وحدات اخلرب ،مع مالحظة تباين حضورها من
وحدة لخرى.
يف خرب يتناول اإدارة ادلوةل العراقية منذ  ،2003يبين احملرر خربه الس يايس عىل
اقتباسات مبارشة عدة ،موزعة يف أراكن وحدات اخلرب الربع ،من العنوان اإىل اخلامتة،
فيصوغ العنوان متناص ًا" ،حتالف القوى :الفاعل الس يايس الش يعي أخفق يف اإدارة
ادلوةل منذ  2003اإىل الآن("موقع  ). 21-6-2021 ،NRTويف املقدمة ،يلجأ احملرر
اإىل الاقتباس املبارش أيض ًا ،فيبين هذه الوحدة البنائية عىل اقتباسني مبارشين"،
النائب عن حتالف القوى حيىي احملمدي ،يف حديث متلفز اتبعه  NRTعربية21( ،
حزيران  ،)2021أشار اىل ان الفاعل الس يايس الش يعي هو القوى يف املشهد (موقع
 )21-6-2021 ،NRTوأضـاف ،حنن نــتـــلكم عن طبقـة س ياسيــــة مأزومـة ومريـضة
وفاســدئ (موقع  )21-6-2021 ،NRTويس متر التداخل النيص بني النص الصيل
للخرب والنص املتقاطع معه-املتشلك من هيئة ترصحي س يايس -اإىل هناية اخلرب ،فيبين
احملرر الوحدة الخرية مقتبس ًا اقتباس ًا مبارش ًا ،حمو ًال اخلرب خلطاب خاص بفاعل س يايس
معني ،وخمت احملمدي ابلقول :أنه "نس تطيع أن نصف املشهد احلايل ،بأن احلكومات
املتعاقبة يه حكومات اكنت غري قادرة( ...موقع .)27-6-2021 ،NRT
ويف الاقتباسات غري املبارشة ،يلحظ انتشار هذا النوع من التناص بفئاته الثالث يف
البناء الفين للخبار ،مع مالحظة غلبة بي ّنة لتناص املعلومات عىل حساب تنايص
املعاين والاختياري.
يف هذا اخلرب" ،السلطات الايرانية حتذر مرحشي الرئاسة من جتاوز اخلطوط
معان
امحلراء"(موقع  ،) 1-6-2021 ،NRTيعنون احملرر اخلرب متناص ًا ،اعامتداً عىل ٍ
مأخؤذة من مصدر يف السلطات القضائية االإيرانية .ويبين الوحدة الوىل للخرب عىل
اقتابسني غري مبارشين مبنيني عىل معلومات حمددة "،حذرت السلطة القضائية
االإيرانية ،الاحد ،املرحشني لالنتخاابت الرئاس ية من جتاوز "اخلطوط امحلراء للنظام يف
محالهتم وخطاابهتم"(موقع  .) 1-6-2021 ،NRTوأكد القايض همر ،أنه عىل العكس
"س هنمت هبم حبزم" حمذرا خصوصا من شن أي جهوم عىل "مسعة" السلطة القضائية....
(موقع  .)1-6-2021 ،NRTويس متر الاعامتد عىل تناص املعاين يف وحدة الوسط
أيض ًا" ،وحدد املرشد العىل للجمهورية االإيرانية ،أآية هللا عيل خامنيئ ،بنفسه امخليس
حدود اخلطاب الرئايس ،فأمر املرحشني ابلرتكزي عىل املسائل الاقتصادية عىل غرار
بطاةل الش باب وس بل عيش الطبقة احملرومة ،وهام موضوعان أساس يان يف محةل رئييس
(موقع  .) 1-6-2021 ،NRTمث خيمت احملرر خربه ابقتباس اختياري غري مبارش ،ذاكر ًا
فيه املتلقي مبعلومات عن امحلةل الانتخابية ،وطبيعهتا ،وانخبهيا ،وبيئهتا ا إاليرانية"،
وانطلقت امحلةل الرمسية لالنتخاابت الرئاس ية هبدوء امجلعة يف أجواء استياء عام من
الزمة الاقتصادية والاجامتعية اخلطرية اليت متر هبا البالد"(موقع .)2021،1-6 NRT
 3.3مصادر الاقتباسات
نقصد مبصادر الاقتباسات ،املرجعيات اليت تعمتدها القامئ بعملية االتصال يف حترير
الفنون االإعالمية ،ويه أربعة مصادر أساس ية؛ -1النصوص احلامكة-املوهجة-2 .
النصوص الصحفية املوازية-3 .النصوص الصحفية املغايرة -4 .خطاب القراء.
رصد البحث ثالثة من هذه املصادر ،اعمتدها احملرر يف البناء السلويب للنصوص
اخلربية ،عىل النحو الآيت:
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النصوص احلامكة -املوهجة :متثل النصوص اليت تدخل النص االإعاليم ،من خالل
الاقتباسات املبارشة وغري املبارشة ،وتشمل :اخلطاابت الرئاس ية وبياانهتا ،الواثئق
واحملارض العدلية والنيابية ،ومستندات اجلهات الرمسية ،والبياانت االإحصائية والرمقية
الخرى(محمود.)2000 ،
تشلك هذه النوعية من التناصات نس بة كبرية من اقتباسات الخبار الس ياس ية يف
موقع  NRTاالإلكرتوين ،بسبب االإكثار يف اس تخدام الاقتباسات املبارشة .متظهر
حضورها يف بياانت رئاسة؛ امجلهورية العراقية الفدرالية ،ورئاسة االإقلمي ،ورئاسة
جملس الوزراء العرايق ،بياانت رئاس ية دلول أجنبية ،بياانت رئاس ية برملانية،
اإحصاءات ،واثئق ومستندات.
يمتثل حضور النص املوجه أو احلامك يف اخلرب املعنون" خلية االإعالم المين :انفجار يف
أحد أسواق مدينة الصدر "(موقع  (28-6-2021 ،NRTيف هيئة بيان عسكري
خللية االإعالم المين ،حيث وظف حمرر اخلرب هذا البيان من رأس النص اإىل ختامه
يف تشكيل البناء السلويب ،موزع ًا فقراته عىل العنوان "،خلية االإعالم المين :انفجار
يف أحد أسواق مدينة الصدر" ،فاملقدمة" ،وقالت اخللية يف بيان تلقى  NRTعربية
نسخة منه اليوم ) 28حزيران  ،(2021أن بعد التحري ومجع املعلومات تبني أن
احلادث عبارة عن انفجار عبوة انسفة حملية الصنع ،اكنت موضوعة أسفل اإحدى
الاكشاك يف سوق مريدي " )موقع  ،28-6-2021( ،NRTمث اخلامتة " وأضافت أن
التفجري أدى اإىل اإصابة  15مواطنا جبروح بس يطة أغلهبم غادر املستشفى بعد" )موقع
 ، 28-6-2021( ،NRTفتحول اخلرب اإىل كتةل من اقتباسات مبارشة ،أثرت يف بنية
اخلرب الصلية ،من خالل نصوص حامكة ،حرضت حبرفيهتا يف النص الصحفي.
يتكرر حضور هذا املصدر يف أخبار أخرى عدة ،لكن عرب هجات أخرى ،هذه
املرة من خالل بيان رمسي لرئاسة حكومة اإقلمي كردس تان ،تناول االتفاق املايل بني
حكوميت املركز واالإقلمي ،اإذ تنترش فقراته يف مجيع وحدات اخلرب ،بدء ًا ابلعنوان"،
ابرزاين يكشف عن اتفاق جديد بني بغداد واربيل بشأن املس تحقات املالية يف املوازنة
)موقع  ،(15-6-2021 ،NRTمروراً ابملقدمة والوسط" اكد رئيس حكومة اقلمي
كوردس تان مرسور ابرزاين ،الثالاثء ،التوصل اىل اتفاق جديد بني بغداد واربيل
بشأن املس تحقات املالية يف املوازنة .وذكر ابرزاين يف بيان تلقى موقع  NRTعربية
نسخة منه ،اليوم)  15حزيران  ،(2021انه حتدثت مع رئيس الوزراء الاحتادي
مصطفى الاكظمي يف اطار املفاوضات ") .موقع  ، ( 28-6-2021 ،NRTواضاف،
انه يرسين أن أعلن عن التوصل اإىل اتفاق سيمت مبوجبه اإعادة اإرسال املس تحقات من
املوازنة الاحتادية اإىل اإقلمي كوردس تان وبأثر رجعي ابتداء من اكنون الثاين " 2021
)موقع  ، (28-6-2021 ،NRTوانهتاء ًا ابخلامتة " ،واوحض ،انه وخالل ماكملتنا
الهاتفية ،شكرته عىل قيادته ،ووهجت شكري للحكومة الاحتادية عىل دمعها لهذا
املنعطف" ) . .موقع . (28-6-2021 ،NRT
لقد أثر هذا احلضور للنصوص احلامكة يف توجيه املادة الصحفية ،وفرض س ياقات
لغوية ،اتركة انعاكسات بنيوية عىل التحرير االإعاليم س نعرضها الحق ًا.
النصوص الصحفية املغايرة :ويه النصوص الصحفيـة اليت تدخل النص االإعاليم عن
طريق الاقتــباسات ،سواء اكنت مبــارشة أو غري مبارشة ،وتشمل الخبار واملقابالت
واملقاالت املنشورة يف وسائل اإعالمية مغايرة للوس يةل اليت تس تعني هبذه الوسائل،
ويتجىل التقاطع يف اجتاه الوس يةل ،من وهجة مملوكيهتا ،ونوع الوس يةل وطبيعة موادها
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املنشورة (محمود.)2000 ،
شلكت هذه النصوص نس بة متوسطة يف تكوين الخبار الس ياس ية يف NRTومشلت
اقتباسات مبارشة وغري مبارشة ،اس تقى مهنا حمرر اخلرب معلومات من وسائل اإعالمية-
أجنبية ،مغايرة ملؤسسة انليا االإعالمية.
يف خرب يتناول وصول إارسائيل اإىل مستندات تتعلق ابمللف النووي االإيراين ،يس تعني
حمرر الخبار يف موقع  NRTاالإلكرتوين بوس يةل اإعالمية مغايرة من حيث اجتاهها
وس ياس هتا االإعالمية ومملوكيهتا ،ويه القناة العربية  12فيحول مقابةل أجراها هذه القناة
مع يويس كوهني ،رئيس هجاز موساد السابق ،مقاطع مهنا اإىل تناصات غري مبارشة،
يبين علهيا وحدات اخلرب .يف الوحدة الوىل (العنوان) يُلحظ بناهئا عىل معلومات من
هذه الوس يةل املغايرة" ،رئيس موساد السابق يبعث رساةل عاجةل اإىل اإيران" (موقع
 (11-6-2021 ،NRTمث ينسج احملرر مقدمة اخلرب عىل معلومات وأفاكر مأخوذة من
نص اإعاليم مغاير "،أجرت القناة العربية الـ ،12أمس امخليس ،حوارا مطوال مع
كوهني ،هو الول بعد تركه منصبه ،أوحض من خالهل أن العملية الرسية اخلاصة
ابحلصول عىل الرش يف النووي االإيراين من قلب العامصة ،طهران ،اكنت تتضمن
رسائل هممة ل إاليرانيني ) موقع . 11-6-2021( ،NRTتس متر س يطرة النص املغاير
داللي ًا عىل النص الصيل يف عنرص الوسط أيض ًا ،لكن مرفدة جانب املعىن يف اخلرب،
عرب طرح معلومات مفصةل عن معلية املوساد يف امجلهوريـة االإسالمية االإيرانية"،
واعرتف رئيس هجاز املوساد السابق ،يويس كوهني ،بعملية اقتحام الرش يف النووي
االإيراين يف قلب العامصة ،طهران ،واذلي اكن موجودا داخل مقر يف اإحدى ضوايح
طهران ،واحتوى عىل أرسار املرشوع النووي االإيراين ،وكيف مت هتريبه رمقيا إاىل
إارسائيل ،حىت قبل خروج معــالء املوساد من مقـر الرش يف االإيـراين نفسه" ) موقع
. ( 11-6-2021 ،NRT
ويف خربأآخر معنون بـ"أمرياك وإارسائيل تدرسان التصدي لطائرات اإيران
املسرية")،موقع  ، 25-6-2021( ،NRTيُالحظ سلطة النص املغاير يف لك وحدات
اخلرب ،من املقدمة اإىل الوسط ،حيث يصيغ احملرر العنوان واملقدمة اعامتد ًا عىل تقرير
نرشه موقع أكس يوس المرييك تناول مباحثات الرئيس المرييك جو ابيدن ،ونظريه
ا إالرسائييل نتنياهو حول أليات التصدي للصوارخي واملسريات اليت تقدهما اإيران
لجنحهتا العسكرية يف منطقة الرشق الوسط " ،وذكر التقرير ،اذلي اتبعه NRT
عربية اليوم امخليس  24حزيران  2021أنه خالل اجامتع يف واش نطن ،يف  27أبريل
املايض ،اتفق مستشار المن القويم المرييك ،جيك سوليفان ،ونظريه ا إالرسائييل،
مائري بن ش بات ،عىل تشكيل (مجموعة معل مشرتكة) تركز عىل الطائرات املسرية
والصوارخي ادلقيقة املوهجة اليت تنتجها اإيران وتقدهما لوالكهئا ا إالقلمييني" (موقع ،NRT
 .(25-6-2021ويف وسط اخلرب ،يوظف احملرر مج ًال مقتبسة اقتباس ًا مبارشاً من
النص املغاير املذكور ،يوحض العوامل اليت سامهت يف تكوين هذه القناعة عند ا إالدارة
المريكية للتصدي سو ًاي مع إارسائيل لهذا التحدي " ،ونقل أكس يوس عن املسؤولني
ا إالرسائيليني قوهلم ،اإن انطباعهم هو أن مجموعة العمل س تواصل الاجامتع ،لن اإدارة
ابيدن ترى أن هتديد الطائرات بدون طيار للقوات المريكية يف املنطقة ميثل أولوية
قصوى" (موقع .)25-6-2021 ،NRT
ع
جتلت سلطة النص املغاير يف اخلربين السابقني من املصادر اليت ا متدها احملرر ،وهام
القناة ا إالرسائيةل  ،12وموقع (اإكسوس المرييك) ،كوهنام وس يلتان مغايراتن ملؤسسة
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انليا االإعالمية ،من حيث هجة المتويل ،واللغة املس تخدمة ،والس ياسة االإعالمية،
وإانتقائية موقع  NRTيف نقهل للمعلومات الواردة يف املصدرين وفقام يدمع توهجه
االإعاليم.
اخلطاب السائد بني القراء :يُقصد به الثقافة اللغوية ،واخللفية التعلميية والاجامتعية اليت
يمتتع هبا املتلقي ،مفراعاة هذه اخللفيات رضورية عند صياغة النصوص االإعالمية من
قبل ُمرسل اخلطاب ،حىت يفهمها املتلقي بسهوةل.
حيظى أخبار موقع  NRTبدرجة عالية من التوافق بيهنا وبني اخلطاب السائد دلى
املتلقي ،مضامني أخباره ُتراعي اخللفيات والثوابت العامة هل ،اللغة املس تخدمة يف
صياغة الخبار لغة سهةل ،تُراعي اخللفية اللغوية للمتلقي ،فهيي نصوص خربية تناسب
البيئة اليت تصدر مهنا ،لغة ودال ًةل ،وأ َّن حاةل تفاعل متلقي الخبار مع املضامني
واملقوالت اليت يبهثا املوقع املذكور ،مناس بة وجيدة ،ويتبني هذا من خالل التعليقات
اليت يطلقها القراء تعقيب ًا عىل الخبار املنشورة.
ا َّإن هذا التوافق رضوري كون ما يقوم به هذا النوع من اخلطاب من أدو ٍار يف توجيه
املعاين اليت حيملها النص االإعاليم ،ويف املقابل يتأثر اخلطاب السائد ،أو ثقافة املتلقي
ابدلرجة ذاهتا ابخلطاب اذلي يوهجه وسائل االإعالم .مبعىن أآخر التفاعل واملوازنة
مطلوبتان بيهنام ،ل َّن التصادم يعين اإعادة لكامت وأساليب ال حتظى بدرجة االإجامع أو
القبول دلى القراء ،فتصادم قامئ بعملية االتصال مع الثوابت السائدة دلى املتلقي،
سواء اكنت اجامتعية أو دينية أو اترخيية ،حيمك عليه ابلفشل ،ويؤثر يف موضوع
الانقرائية اليت جيب أن تمتتع هبا الفنون االإعالمية ،ذلا فا َّإن حتقيق أعىل درجات التناص
بني هذين اخلطابني يعد مسأةل رضورية .
فامي تقدم ،ميكن توضيح مس توى عالقة النصوص اخلربية يف موقع  NRTمع اخلطاابت
الخرى من خالل مصادر الاقتباسات ،بأنه يساوي اخلطاب املوجه والسائد بني
القراء كثري ًا ،ويساوي قلي ًال النصوص املغايرة.
 3.4تأثري الاقتباسات يف البنية التحريرية للخبار
تأثرت البنية التحريرية للخبار الس ياس ية يف ( )NRTابالقتباسات اليت تشابكت مع
النص الصيل ،تفاوت هذا التأثري-سلب ًا وإاجيا ًاب -من نوع تنايص اإىل أآخر ،عىل النحو
الآيت:
 .1يف الاقتباسات املبارشة ،لوحظ:
فقدت البنية التحريرية الصلية خصوصيهتا التحريرية يف كثري من الخبار اليت اعمتدت
التناص املبارش ،بسبب اضطرار حمرر اخلرب صياغته وفق ما جاء به مصدر
الاقتباس ،واكنت للفعال ،مث املصادر ،والسامء دورها املؤثر يف تغيري البنية
التحررية.
احنرصت دور املصادر والسامء يف العناوين ابدلرجة الساس ،حيث صيغت أكرثية
العناوين وفق أوزان املصادر وأســــامء العالم واللقاب التــــي وردت من النص
املقتبس".احباط مطط ارهابـــــــي يف بغداد"(موقع .)19-6-2021 ،NRT
"الاكظمي رئيس وزراء العراق للوالية الثانية...انئب يكشف التفاصيل"(موقع ،NRT
.)24-6-2021
وفرضت النصوص املقتبسة مبارشة ،سطوهتا الرتكيبية يف وحدات املقدمة والوسط،
من خالل بناهئا الفعيل املعمتد ابدلرجة الساس عىل زمن املايض.يف هذا اخلرب ،يس هتل
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احملرر املقدمة بفعيل املايض (اس تأنفت و قال) متاش ي ًا مع زمن الفعل الوارد من النص
املقتبس املبين عىل فعيل (فتحت و جتاوزت) " ،اس تأنفت وزارة العدل ،الاربعاء،
زايرة السجناء()....وقال املتحدث ابمس الوزارة أمحد لعييب يف ترصحي
اتبعه  ،)....( NRTفتحت الزايرات اإىل السجناء بعد تطعمي مجيع الزنالء()...وأضاف
لعيـــــــــيب ،جتاوزت السجون مرحةل االإصاابت ابجلائـــــــحة( ". ...موقع ،NRT
.) 30-6-2021
ومل تتوقف السطة الرتكيبية من خالل الفعال عند املقدمات حفسب ،وإامنا امتد اإىل
املتون أيض ًا .يف خرب يتناول حادثة صفع الرئيس الفرنيس (ماكرون) ،يبين احملرر وحدة
الوسط عىل الفعل املايض (اضاف) تناسق ًا مع زمن الفعل من مصدر الاقتباس
(واصل) " ،وأضاف" :واصلت مصاحفة الناس اذلين اكنوا قرب الرجل (اذلي
صفعين) ( ". ....موقع .) 8-6-2021 ،NRT
صيغت وحديت املقدمة واملتون يف بعض الخبارعىل الفعل املضارع واملصادر ،لكهنا
اكنت صياغة اندرة الاعامتد ،ومرد ذكل غلبة زمن املايض يف مصادر أكرثية النصوص
املقتبسة بشلك مبارش.
يلحظ يف أكرثية النصوص اخلربية الافراط يف اس تخدام امجلل املركبة واملعقدة
والابتعاد عن امجلل البس يطة ،بسبب الاعامتد املفرط عىل صيغة الفعل املايض.
ومعان جاهزة،
فقدت أكرثية النصوص اخلربية أبوهتا النصية بسبب س يطرة أزمنة وصيغ ٍ
انفذة اإىل النص الصيل من خالل الاقتباس املبارش.
مل يستمثر حمرر اخلرب أسلوب (التنوع البنايئ) يف تشكيل النصوص اخلربية( ،فعل
املايض+فعل املضارع)( ،املصادر+الفعال) ،اذلي يعطي للخرب من الناحية املضمونية
احلركة ،والتنوع ،واالإغناء املعلومايت.
 .2أما الاقتباسات غري املبارشة ،فقد اس تطاع حمرر الخبار يف أحيان كثرية تطويع
هذه التناصات مبا خيدم البنية التحريرية وقمي النرشالصحفي ،بسبب ما توفرها هذه
الاقتباسات للمحرر احلرية يف التنويع عىل املس توين اللغوي وادلاليل:
التنوع السلويب ،ال س امي دمج تركيبني(املصادر+الفعال) يف صغة واحدة ،يف مجيع
وحدات اخلرب سامه يف اإحداث الغىن السلويب.يف هذا اخلرب املعنون" ،ايران تكشف
قمية صادراهتا اإىل العراق خالل  5س نوات"(موقع ّ ،) 2-6-2021 ،NRTنوع احملرر
أسلوبه ابلزتاوج بني املصادر والفعال ،ال س امي الفعل املايض " ،قال مدير منظمة
تروجي التجارة االإيرانية ( )TPOفرزاد بلتان ،وفق واكالت اخبار ايرانية ،ان بالده
صدرت ما قميته 11مليار دوالر من املنتجات الزراعية والغذائية اإىل العراق(". ..موقع
 ،) 2-6-2021 ،NRTبدأ احملرر اخلرب املذكور بفعل املايض (قال) و (أن) املصدرية،
مدرج ًا معلومات مس تقاة بشلك غري مبارش يف وحدة املقدمة.مث يس متر يف اعامتد هذا
السلوب يف صوغ الوسط أيض ًا ،فيبين هذه الوحدة اخلربية عىل الفعل املايض
(أضافت) ،و (أن) املصدرية أيض ًا" ،وأفادت واكةل النباء االإيرانية الرمسية (اإران) أن
أرداكنيان قال اإن املبالغ س تخصص لرشاء لقاحات من منظمة الصحة العاملية مضن ألية
كوفاكس ادلولية .ومل يصدر تأكيد من املسؤولني العراقيني بشأن هذه الترصحيات"(موقع
.)2-6-2021 ،NRT
أدت التناصات غري املبارشة دور الربط بني وحدات اخلرب ،وعطف املعاين ،مبا خيدم
الفكرة الرئيسة.
ت
قدمت الاقتباسات الاختيارية يف هناية اخلطاابت نفسها مكتتاليات نبهيية متوافقة مع
الفكرة الرئيسة للخبار ،وقدمت حس نة داللية جلهة الوحدة العضوية.
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مل يوظف حمرر الخبار التناصات غري املبارشة يف اعامتد مجل بس يطة ،والابتعاد عن
مجل مركبة واملعقدة ،اإذ اعمتد هاتني امجللتني يف حترير وحدات املقدمة والوسط واخلامتة
بكرثة ،كام يُلحظ يف مقدمة هذا اخلرب و وسطه " ،ااثر مقطع فيديو نرشعىل مواقع
التواصل الاجامتعي أمينة أردوغان ،زوجة الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان ويه
تنصح الرئيس الذربيجاين ،اإلهام علييف ،ابحلصول عىل خرائط حقول اللغام مقابل
اإطالق رساح أرسى حرب من الرمن ردود افعال متباينة(.)...وخالل املقطع املصور
ظهر علييف وهو يتحدث اإىل أردوغان وزوجته وخيربهام أن احلصول عىل مجيع خرائط
حقول اللغام س مينح بالده ميـــــــزة كبرية ،لن إازالهتا من مجيع املناطق يـــس تغرق
كثريا من الوقــــــت( ". ...موقع .) 17-6-2021 ،NRT
 3.5تأثري الاقتباسات يف موضوعية الخبار واتزاهنا
ا َّإن تأثر البنية التحريرية ابالقتباسات ،حسب انعاكسات أساس ية يف مبادئ التحرير
االإعاليم ،وبعض قمي النرش ،ووظائف موقع  NRTاالإلكرتوين ،ابعتباره وس يهل
اإعالمية ،لها وظائفها احملددة ،ويتجىل هذا يف مالحظات عدة:
 .1الاعامتد املفرط عىل التناص املبارش ،كبل حمرر اخلرب ،فرض عليه أساليب
حمددة يف صياغة أكرث من  65%من أخبار  NRTصياغة بعيدة عن
أصول الكتابة الصحفية ،مما أفقدت هذه الخبار اتزاهنا ،كون املبىن
واملضمون توأمان ،ال ميكن الفصل بيهنام.
 .2فقدت الس ياسة االإعالمية يف موقع  NRTبوصلهتا بسبب كرثة النصوص
صدى لبياانت خاصة
املوهجة ادلاخةل يف بىن الخبار ،اإذ حتولت بعضها ً
جبهات حكومية أو غري حكومية ،ليس من وظيفة وسائل االإعالم نرشها
هبذه الشألكة مضن فن اخلرب.
 .3العناوين اكنت أكرث وحدات الخبار اتزا ًان وموضوعية ،ويرجع الفضل يف
ذكل اإىل احلركة والانس يابية اليت توفرت فهيا بسب اعامتد احملرر عىل
البناء االإمسي واملصدري يف صياغهتا.
 .4اكنت لالقتاابسات غري املبارشة مسامههتا يف اإجابة الخبار عىل أكرثية
الس ئةل االإعالمية ( َمن ،مىت ،أين ،كيف ،ماذا ،ملاذا) ،الواجب
حضورها يف فن اخلرب.
 .5قدم احملرر معلومات متارة ،بىن علهيا خوامت الخبار ،مبا ختدم القامئ بعملية
االتصال يف مؤسسة انليا االإعالمية من الناحية الس ياس ية ،ال س امي إاذا
عرفنا أ َّن املؤسسة املذكورة مدعومة من قبل (شاسوار عبدالواحد) رئيس
حركة جيل اجلديد املعارضة يف اإقلمي كردس تان ،ويتناىف هذا التوظيف
التحريري مع موضوعية فن اخلربي ،ومبادئ العمل االإعاليم.
 .6اتسمت أكرثية الخبار املبنية عىل التناصات غري املبارشة ابلتكرار املتودل
من اعامتد امجلل املركبة واملعقدة ،ومل يقدم التكرار من الناحية ادلاللية
اإضافة معلومات جديدة للمتلقي ،ومل تسامه زايدة املبىن اإضافة يف املعىن،
والتكرار -كام هو معروف -ظاهرة مرفوضة يف التحرير االإعاليم ،ملا تسبهبا
من انعاكسات سلبية يف موضوعية الخبار وانقرائيهتا ،وتعارضها مع أصول
الكتابة االإعالمية ،وال س امي أصول النرش االإلكرتوين.
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 .4الناجئ و التوصيات
 4.1النتاجئ
 .1سامهت التناصات مسامهة فعاةل يف تشكيل البنية التحريرية للخبار
الس ياس ية ،تصاهرت النصوص املقتبسة بنوعهيا املبارش وغري مبارشمع
البنية الصلية للخبار ،ومشلت هذه املصاهرة مجيع وحدات اخلرب ،من
العنوان اإىل اخلامتة.
 .2متثل حضور الاقتباس املبارش يف الاقتباس الس يايس فقط ،أما
الاقتباسات غري املبارشة توزعت عىل تناص املعلومات ،تناص املعاين،
والتناص الاختياري ،ومالحظة غلبة واحضة لنوع املعلومات عىل بقية
الفئات الخرى.
 .3اكن لتفضيل الاقتباسات املبارشة عىل غري املبارشة سيئاهتا اللغوية ،إاذ
أثرت سلب ًا عىل بنية النصوص اخلربية ،ال س امي جلهة فقداهنا لبوهتا النصية،
وحتولها خلطاابت اإعالمية مبارشة ،وبعدها عن الاختصار ،بسبب كرثة
امجلل املركبة واملعقدة اليت دخلت بنية النصوص اخلربية مبارشة ،ويتناىف
هذا مع أصول الكتابة االإعالمية ،وال س امي أصول النرش االإلكرتوين.
 .4الاعامتد الزائد عىل النصوص املوهجة-احلامكة ،حول موقع NRT
االإلكرتوين اإىل منصة لنرش بياانت وإاحصاءات ومستندات ،فس يطرت
هذه النصوص عىل الخبارمن حيث توجيه املادة الصحفية فهيا ،وفرض
س ياقات لغوية ،وفقدان املوقع املذكور بوصلته وس ياس ته االإعالمية.
 .5فسحت الاقتباسات غري املبارشة فضاءات أسلوبية عدة ،مهنا اس تخدام
أسلوب التنويع ،واملتتالية التنبهيية ،وجعلت هذه الاقتباسات تقوم بوظيفة
العطف والربط بني وحدات اخلرب ،واملعاين والفاكر الرئيسة والفرعية .كام
سامهت يف اإجابة الخبار عىل أكرثية الس ئةل االإعالمية ( َمن ،مىت ،أين،
كيف ،ماذا ،ملاذا).
 .6اس تغل حمرر الخبار التناصات املبارشة يف توجيه املضمون االإعاليم
بشلك مضمر ،مبا خيدم القامئ بعملية االتصال يف مؤسسة انليا االإعالمية،
ومتثل هذا يف انتقاء معلومات متارة وإادخالها يف خوامت الخبار من خالل
الاقتباس الاختياري.
 .7أثرت الاقتباسات بشلك عام سلب ًا عىل البنية التحريرية للخبار،
ووظيفهتا االإعالمية ،ومبادئ التحرير االإلكرتوين ،وقد تؤثر سلب ًا أيض ًا يف
موضوع انقرائية اخلرب ،وعدد متصفحي موقع  NRTاالإلكرتوين.

10.24086/cuejhss.v5n2y2021.pp155-162

 4.2التوصيات
آ
يف ضوء ما ظهر من نتاجئ هذا البحث ،نويص ابملالحظات العلمية التية-:
 .1رضورة الاهامتم ابالقتباسات ،وكيفية توظيفها يف الفنون التحريرية ،ال س امي
فن اخلرب يف املوقع املذكور ،واالإعالم االإلكرتوين الكردي بشلك خيدم
اغناء املعلومة وتعزيزها.
 .2رضورة اهامتم ابحيث اللغة واالإعالم بدور التناصات يف الفنون التحريرية،
والوقوف عند توظيفاهتا القصدية ،لوظائف غري اإعالمية من قبل حمرري
الخبار يف وسائل االإعالم.
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