
السیاسة التحریریة لصحیفة الحدث



السیاسة التحریریة لصحیفة الحدث·

فيالعاملالصحفيوالطاقمالتحریرأسرةبینمابالتشاورالحدثصحیفةفياخترناھاالتيالمنھجیةھي

رسالتنا،معرفةیمكنخاللھامنالتيالھویةوھياإلعالمیة،والموادوالتقاریراألخبارلتقدیمالصحیفة

التي تتم صیاغتھا من خالل مجموعة من المبادئ والقواعد والخطوط العریضة المتفق علیھا والمعلنة.

أھداف السیاسة التحریریة لصحیفة الحدث ومعاییرھا:·

حقوقناإحقاقأجلمنمستمرصراعفيوالمعنویةوالمادیةالحیةمكوناتھبكافةفلسطینيكشعبإننا

ھذهصمیمومنوتبعاتھ،وآثارهالصھیونياالستیطانياالستعمارمنوالتخلصواالستقاللبالحریة

علىعامبشكلواإلنسانيوالدوليوالعربيالفلسطینيالسیاسيللواقعتغطیتھافيالحدثتنطلقالركیزة

أساس تدعیم صمود الشعب الفلسطیني ونضالھ، ضمن المحددات التالیة:

الحدثتطرحھاالتياإلعالمیةالمضامینخاللمنالنضالفيشعبناحقعلىالتأكید.1

التاریخیة،الفلسطینيشعبناحقوقعلىوالتأكیدواضح،بشكلالفلسطینیةالوطنیةعنوتعبر

ومنح ھذه المضامین أولویة في التغطیة والمتابعة الصحفیة.



تتسعالفلسطینیةالساحةأنقاعدةعلىالفلسطینیةالساحةفيالسیاسیةالتعددیةاحترام.2

فإنناذلكعلىوبناءرأیھ؛عنبالتعبیرالعامالفلسطینيالحقإطارفيوالتیاراتاالتجاھاتلكل

ضمنیأتيالتیاراتھذهتخصالتيالقضایامعوتعاطیناصحیة،حالةالسیاسیةالتعددیةفينرى

المعاییر التالیة:

بكافةاالحتاللضدوالنضالالتاریخیةالفلسطینیةالحقوقمنالتیاراتھذهموقفأ .

أشكالھ.

ومدىالتیاراتلھذهاالختالفوأدواتووسائلالمخالف،والرأيالعامةالحریاتاحترامب .

تأثیرھا على الحریات بشكل عام.

وتیرتھا،منویزیدالخالفاتیؤججأویثیرالبشكلباالنقسامالمتعلقةاألخبارتغطیةت .

ولكن بما یحفظ حق المواطن في المعلومة، نحو تغییر نأملھ لصالح المصالحة.

صففيونقفالرسمي،غیرأوالرسميسواءالتطبیعموضوعفيمحایدینغیرنحنث .

یضمنوبماالتخوین،لغةالستخداماللجوءبدونولكنالتطبیع،أشكاللكلمضادمعارض

حق الجمیع في الرفض والرد.



یحافظموضوعيبشكلالتیارات،ھذهمنتیارأيضداإلسرائیلیةالدعایةتفنیدمحاولةج .

على مصداقیة الطرح المضاد للدعایة اإلسرائیلیة.

حقواحترامالمعلومة،فيالمواطنحقعلىالحفاظمعالتیاراتھذهخصوصیةاحترامح .

ھذه التیارات في توصیف الحاالت واألشخاص بشكل ال یتناقض واألسس الوطنیة الجامعة.

فيأولویةلھااالجتماعیةالقضایاإنبلفقط،السیاسیةالتغطیةفيتنتھيالاإلعالمیةالحدثمھمةن

مضامین المواد اإلعالمیة لصحیفة الحدث، ضمن المعاییر التالیة:

لفلسطین الوطن شعبا وحضارة.الحفاظ على الثقافة العامة والطابع العامأ .

أواجتماعیةأومذھبیةأسسعلىالنعراتإثارةعنواالبتعاداألھليالسلمعلىالحفاظب .

أوالجنسأساسعلىالعنصریةیذكيأنشأنھمنماكلعنكذلكواالبتعادعرقیة،أوجغرافیة

الشریحة االجتماعیة أو الطائفة الدینیة.

للخطر.الحفاظ على خصوصیات الناس وعدم تعریضھم وممتلكاتھمت .

السلبیة داخل المجتمع الفلسطیني.االبتعاد عن كل ما من شأنھ أن یشیع السلوكیاتث .



تسلیط الضوء على قضایا الفساد التي تمس حقوق ومقدرات المواطن الفلسطیني.ج .

داخل المجتمع الفلسطیني.إبراز مظاھر التسامح االجتماعي واالنسجام االجتماعيح .

الرأي العام.منح المواطن حقھ في الوصول للمعلومات في قضایاخ .

بشكلنشرھا،الممكنمنفإنھعامرأيوقضایاعامةبقضایاارتبطتماإذاالجنسیةالقضایاد .

التعاملعدمعلىالتشدیدمعالتقریر،أوللخبراألساسیةالمادةھيالجنسیةالقضیةفیھتصبحال

بمنطق الفضائح.

منسواءللترجمة،أھمیةتوليالحدثفإنالصحیفة،فياإلعالمیةللموادالذاتيلإلنتاجباإلضافة

الصحافة اإلسرائیلیة أو من الصحافة الغربیة، ضمن المعاییر التالیة مدعمة باألھداف:

أننحاولالترجمةخاللومنالطبیعي،الوضعفيحالھلسانھيمجتمعأيفيالصحافةإنأ .

أواجتماعیةحتىأوسیاسیةناحیةمنسواءالمجتمعاتبعضواقعصورةفيالمتلقينضع

تحلیلوحدةتعتبرالتيالمنفصلةوالتحلیالتالتقاریرأوالخلفیاتبعضسردمعاقتصادیة،

الصحافةخاصوبشكلوالمجتمعات،والدولالكیاناتبعضفيالصحفيالطرحلطبیعة

اإلسرائیلیة.



الحصولنحاولفإنناوبالتاليللمعلومة،مصادرھيدولةأومجتمعأيفياإلعالموسائلإنب .

المعلوماتمنوالغایاتاألجنداتتحلیلعلىالقدرةمعبالتزامنكحق،المعلوماتھذهعلى

بموضوعیة ال تخرجھا من سیاقھا الطبیعي.

من باب الشفافیة والمصداقیة.ذكر المصدر وتضمین المادة المترجمة للمادة األصلیةت .

فإنوبالتاليطرف،حسابعلىطرفلصالحوفئویاسیاسیاالمترجمةالموادتجنیدنرفضث .

أجندتنا في الترجمة معرفیة ووطنیة.

إالالصحیفة،مصادرخاللمنمتابعتھاومحاولةالمترجمة،بالمعلوماتالتسلیمعدمج .

المصادر التي یشكل التواصل معھا نوعا من أنواع التطبیع.

مھمة ھیئة التحریر والقواعد العامة للتحریر:·



ھیئةقبلمنالمعلومات؛دقةعلىنھائيبشكلوالحكمالمعلومات،صحةمنالتأكد.1

التحریر.

الصحیفةفيوالصحفیینالمراسلینوإبالغمعینة،مرحلةفيأھمیةاألكثرالقضایاتحدید.2

مقتراحاتبطرحالصحفيأوالمراسلیقومأنھامشمعفیھا،البحثوضرورةالقضایابتلك

لمواضیع وقضایا ویتطلب البدء في العمل على تقریر معین موافقة ھیئة التحریر.

واالستشرافات.والوقائعوالحاالتالظواھروبینوالمعلوماتاآلراءبینالتمییز.3

وأھدافتتناقضكانتإذاالمضمنة،المعلوماتأواألخبارأوالتقاریربعضرفض.4

السیاسة التحریریة في الصحیفة.

المعلومات.علىالحصولفيالمقترحةالوسائلبعضعلىاالعتراضحق.5

معللصحیفةالتحریریةالسیاسةضمنأخرىإعالموسائلعنالمنقولةاألخبارمعالجة.6

ضمان عدم المس بجوھر المعلومة كما نقلت من المصدر وذكر المصدر.

ھذهضمنالمنقول؛الخبرأوالتقریروبیناألصیلالتقریرأوالخبربینالتمییز.7

المحددات:



وتقاریرأخبارفيوردتالتيللمعلوماتتكرارااألصیلالتقریرأوالخبریحتويالأنأ .

یمكنالذيالتقریروھوالجدید.التقریرأوللخبركخلفیاتاستخدامھاحالفيإالأخرى،

نسبتھ لكاتبھ.

صناعةیعنيالصیاغتھاوإعادةالوسیلةملكھيالمراسلونیرسلھاالتيالمعلوماتب .

تصبحبحیثالمعلوماتمتابعةتمحالفيإالبعینھ،لشخصنسبتھالممكنمنتقریرأوخبر

أساسا لتقریر فیھ على األقل معلومات جدیدة من مصدرین حیین.

جدیدةمعلوماتیقدموأنجدیدةفكرةعلىیحويأنیجباألصیلوالتقریراألصیلالخبرت .

%.40عنتقلالبنسبة

نشرقبلالمعلوماتتثبتالتيالتسجیالتأوالوثائقعلىاإلطالعالتحریرلھیئةیحقث .

المعلوماتبنسبةالصحفيمناقشةالتحریرھیئةحقومنالنشر،بعدوكذلكالخبرأوالتقریر

وطریقةالمعلوماتھذهمنالمرجوةوالرسالةالخبرأوالتقریرفيقدمھاالتيالجدیدة

تقدیمھا.

معالفكرة،صاحبنقاشخاللمنخبرأولتقریرفكرةأيرفضالتحریرھیئةحقمنج .

االحتفاظ بحق الرفض.



یومي.بشكلإنجازهالصحفيمنالمطلوبالتحریرھیئةتحدد.8

تراھاالتيبالطریقةوالمراسلینالصحفیینعلىالمھامتوزیعالتحریرھیئةحقمن.9

فيیعملمنكلبأناعتقاديأدنىبحداالحتفاظمعالمتفاوتة،اإلمكانیاتمراعاةمعمناسبة

العملمناألدنىبالحدوالقیاممختلفةمھماتفيالعملعلىالقدرةلدیھتكونأنیجبالصحیفة

الصحفي المتنوع في مجال الصحافة.

آلیة التعامل مع األخبار العاجلة:·

تعذرحالوفيالتحریر،مدیرأوالتحریررئیساستشارةبدونعاجلخبرأينشریتمالأ .

جمھوروصاحبةمعروفةإعالموسیلةقبلمنالخبرنشربعدالنشرالضروريمنفإنھذلك

كبیر.

رئیس التحریر ومدیر التحریر یحددان شكل النشر.ب .

المؤسساتعلىاالعتمادیتممعتقلینأووفیاتأوبشھداءتتعلقالتيالعاجلةاألخبارت .

الرسمیة في ذكر األسماء واإلحصائیات أو على مراسل الصحیفة المعتمد في منطقة الخبر.



عنكالحدیثالعامة،للشخصیاتالرسميولیسالشخصيبالجانبتتعلقالتيالعاجلةاألخبارث .

علىمصادر3خاللمنأوالرسمیةالمعلومةخاللمناعتمادھایتممسؤولأوالرئیسصحة

األقل، على أن یطلع رئیس التحریر على ھذه المصادر وطبیعة المعلومة.

رئیسیقّرھامحدداتضمنمعلومتھمعالتعاملویتمالعاجلة،للمعلومةمھممصدرالمراسلج .

التحریر ضمنیا تتعلق بشخص المراسل وقدراتھ وعالقاتھ.

آلیة التعامل مع المقاالت:·

oدونالصحیفة،وصلتالتيوبالطریقةعلیھاتحفظأيدونالرأيمقاالتكلتنشر

مساس بھا إال في حاالت التدقیق اللغوي.

oالمقاالت.زاویةعنالمباشرالمسؤولأوالتحریرلرئیستعودعدمھمنالمقالنشرصالحیة

oالتالیة:الحاالتفيفقطالمقاالتوترفض

الموضحة سابقا أعاله.إذا تناقضت وأھداف السیاسة التحریریة للحدث؛أ .

إذا كانت تحتاج إلعادة صیاغة.ب .



العناصر التالیة:آلیة التعامل مع الصور: یمنع نشر الصور ذات·

الشھداء في أوضاع وفاة مؤلمة.أ .

األشالء حتى لو كانت لشھداء.ب .

الصورة المتضمنة للدماء.ت .

الصورة المتضمنة للنیران.ث .

داخل الخبر.الصورة للسیارات المحطمة إال إذا تم تضمینھاج .

صورتھ وبعد اذن ولیھ.األطفال، إال في سیاق طبیعي ال یؤذي الطفل المنشورةح .

كصور المناضلین.الصور التي قد تشكل مساسا بأفراد أو جماعات،خ .

بشعار الحدث.الحفاظ على حق الحدث في صورھا من خالل وسمھاد .

%.20منأكثركتابةنسبةعلىتحتويالتيالصورنشرعدمذ .

حیث األھمیة وزمن وسرعة النشر واآللیة:إدارة نشر األخبار والتقاریر على الموقع من·



ھیئة التحریر تحدد بشكل أساسي أولویات النشر.أ .

أنبعدمستعجلبشكلمعلومةنشربضرورةالموقعإدارةإعالمیستطیعالصحفيب .

ملزمااإلعالمھذایصبحالتحریرھیئةموافقةوضمنالنشربضرورةالتحریرھیئةیستشیر

إلدارة الموقع.

نقلأجلمنالموقعمدیرإلیھایلجأأنیمكنالتيالمصادرتحدیدالتحریرھیئةحقمنت .

التيواألخبارالتقاریربعضرفضحقھاومنمعینة،قضایافيوالتقاریراألخباربعض

ینشرھا.

أوالموقععلىسواءاإلخباریةالموادبعضنشرمواعیدفيالتدخلحقالتحریرلھیئةث .

وسائل النشر األخرى (مثال: الفیسبوك).

تمّرأنبدونالوسیلةفيالعاملونیعّدھاإخباریةمادةأينشرالموقعمدیرعلىیمنعج .

على المدقق اللغوي وھیئة التحریر.



المراسلون:·

خاللومنالتحریررئیسیختارھاالتياآللیاتخاللمنالمراسلینمعالتنسیقیتمأ .

رؤیتھ.

التحریررئیسوبموافقةذلكاألمراستدعىإذاإالساعةنصفتتجاوزالالالیفبثمدةب .

اكتمالعدمأومتصاعدةبوتیرةالحدثاستمراریةفيتتلخصمعاییرضمنالمراسلوبتقدیر

الحدث في حال كان الحدث معّد لھ برنامج مسبق.

مراجعةاألمراستدعىحالفيالتحریرمسؤولأماممعلوماتھعنمسؤولالمراسلت .

یقتنعالتيالحاالتفيإالالمعلوماتمصادرمعرفةالتحریررئیسحقومنالمعلوماتبعض

فیھا رئیس التحریر بعكس ذلك.

بشكلالبیاناتوإرسالبتصویرهقامماتوثیقالمراسلعلىیجببث،كلنھایةفيث .

مستمر وفوري.



تمثیل الصحیفة:·

إدارةموافقةخاللمنإالرسمیةبصفةباسمھاالتحدثأوالصحیفةتمثیلیمنعأ .

الصحیفة.

الصحیفةإدارةمععلیھااالتفاقیتمالتيالروایةفإنقضیة،أيالصحیفةواجھتإذاب .

تكون روایة جامعة للجمیع.

مصطلحات سیاسیة:

الفلسطیني:بالواقعتتعلقمعتمدةمصطلحات.1

المجردة؛ (مثال: أبو مازن).(الرئیس الفلسطیني)، مع عدم استخدام األلقابأ .

قبلمنسیطرةمن2007عامحدثلماباإلشارةغزة)؛قطاععلىحماس(سیطرةب .

حركة حماس على المؤسسات التي تدیرھا السلطة.

الھرم في حركة حماس.(رئیس المكتب السیاسي لحركة حماس)؛ باإلشارة لرأست .



الشعبیةوالجبھتیناإلسالميالجھادحركةفيالھرملرأسعام):؛باإلشارة(أمینث .

والدیمقراطیة.

الحكومة الفلسطینیة.(رئیس الحكومة الفلسطینیة)؛ باإلشارة لرئاسةج .

نقرالوالذيالفلسطینياإلسرائیليللصراعباإلشارةالفلسطینیة)؛(القضیةح .

بتخصیصھ بوصفھ قضیة محلیة وإنما قضیة عربیة بشكل خاص وإنسانیة بشكل عام.

المتعارف علیھا.المدن الفلسطینیة تسمى بمسمیاتھا األساسیة أوخ .

مؤسساتتوصیفخاللمنبلدةأومدینةأوقریةإلىالسكانيالتجمعتوصیفیتمد .

السلطة المعنیة باألمر لھذه التجمعات.

استخداممراعاةمعالمقاومة،إطارتحتتندرجاالحتاللضدالنضالأشكالكلذ .

أوصاف ال تمس بأي فعل مقاوم.

توصیفاتخاللمنالقضاءإلجراءاتخاضعةبقضیةالعالقةأصحابتوصیفیتمر .

القضاء بدون إطالق أحكام مسبقة.



جانباتكتسبلھامعنیةصیغةعلىاالتفاقیتماإلشكالیةالمؤسساتأسماءز .

موضوعیا.

ومؤسساتھ:ودولتھباالحتاللتتعلقمعتمدةمصطلحات.2

دولة االحتالل. (باإلشارة لما یعرف بإسرائیل).أ .

الحالة المستعمریة في فلسطین.االستعمار االستیطاني الصھیوني في اإلشارة إلىب .

اإلسرائیلي.رئیس حكومة االحتالل، عند اإلشارة لرئیس الوزراءت .

وزارة الدفاع اإلسرائیلیة".وزیر جیش االحتالل، عند اإلشارة لما یسمى "رئیسث .

.67حدودضمنالواقعةاإلستیطانیةللتجمعاتباإلشارة(المستوطنات)؛ج .

فيالداخلياألمنوزیرذلك؛علىمثالاالحتالل.حكومةفيالوزارة)(طبیعةوزیرح .

حكومة االحتالل.



أواالحتاللدولةبھتقومعدوانيفعلأيتوصیففياالحتاللمصطلحذكرضرورةخ .

أمواالیصادراالحتالل..غزةفيیقصفاالحتاللمثال؛شعبنا.بحقمؤسساتھاإحدى

من الضفة ... الخ.

مھماعدوانایعتبرفلسطینحدودخارجعربیةأرضفيلالحتاللخارجياعتداءأيد .

كانت الرافعات األخالقیة لالعتداء.

مصطلحات في الواقع العربي:

األزمة السوریة. (باإلشارة للحرب في سوریا).أ .

النظام السوري. (باإلشارة لنظام الحكم في سوریا).ب .

كانحالفيالنظام)،تقاتلالتيالمسلحةللمجموعات(باإلشارةالمسلحة.السوریةالمعارضةت .

من الصعب تحدید مسمى المجموعة المسلحة.

فيالسوريالجیشجانبإلىتعملالتيللمجموعاتإشارة(فيإلیران.الموالیةالمجموعاتث .

األزمة السوریة).

التحالف الدولي تندرج في توصیف اعتداء.االعتداءات التي تشنھا الوالیات المتحدة ودولج .



التصنیفاتعنبعیدا"سیطرة"بمصطلحعنھایعبرسوریا،فيمامنطقةعلىالنظامسیطرةح .

القیمیة مثل تحریر أو سقوط أو احتالل.

التمجیدأوالتخوینمصطلحاتعنبعیداشعبیا،حراكااحتجاجأومسیرةأوحراكأياعتبارخ .

لھذه الحراكات.

مععداءحالةضمنتعتبرالتياألحزابأوالتنظیماتعلىمیلیشیاتوصفإطالقیمنعد .

أوالعراقیةالمجموعاتذلكعلىمثالسیاساتھا.بعضمعاختلفنالوحتىاإلسرائیلياالحتالل

اإلیرانیة  التي تقاتل في سوریا.

یتم تحدیث قائمة المصطلحات بشكل مستمر.·

مدیرعنھوینوبكامل،بشكلالتحریریةالعملیةإدارةعنالمسؤولھوالتحریررئیس·

مرجعیةفإنالصحفیینوأحدالتحریرمدیربینخالفھناككانحالفيمباشر..بشكلالتحریر

رئیسصالحیاتیمتلكالتحریرمدیرفإنالروتینيالوضعفيولكنالتحریر،رئیسخالفأي

التحریر إلى الحد الذي یختاره رئیس التحریر.



على قسم الترجمة.ما ینطبق على قسم المراسلین والصحفیین ینطبق·


