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 ةماع ةحمل

 لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف يمالعإلا طاشنلا نم ةلقتسم/ةليدب لاكشأ ىلع سردلا اذه يف نوكراشملا فرعتي

 ديدحت لجأ نم ةلاحلا تاسارد نوكراشملا أرقي لقتسملا/ليدبلا مالعإلا تاسرامم لوح راوحو ةريصق ةرضاحم دعبو .ايقيرفأ

 كراشتي اهدعبو .ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف لقتسملا/ليدبلا مالعإلا تاسرامم ةلثمألا هذه حضوت فيك

 نم ةنوكم تاعومجم نمض وأ ىدارف نوكراشملا لمعي ثيحب سردلا اذه ريسيت نكميو .راوحلا لالخ نم مهثاحبأ نوبردتملا

 .نيصخش

 

 ةيميلعتلا جئاتنلا

 :نم نوكراشملا نكمتيس

 لقتسملا/ليدبلا مالعإلا تاسرامم كاردإب ءدبلا •

 ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف لقتسملا/ليدبلا مالعإلاب ةصاخ تاسرامم ديدحت •

 

 داوملاو ريضحتلا

 قئاقد ۱۰ ةدمل لقتسملا/ليدبلا مالعإلا تاسرامم لوح راوحو ةرضاحم ريضحت :ىلوألا ةوطخلا

 :عيمجلل حاتملا يلاتلا صنلا نم تافطتقم ىلإ لوصولا نم نيكراشملا نيكمت :يرايخ •
Forde, S. (2011). Chapter 1: Understanding alternative and ‘independent’ 

journalism. In Challenging the News: The Journalism of Alternative and 
Community Media. New York: Palgrave Macmillan. 
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 :طبارلا نم صلختسملا
 -elpmas/escuroesrm/oc.ehinallimca.mwww//:sptth

fpd.elpmsa_5693302429780/rsethapc 
o ةحرتقم تافطتقم:  

“How do practitioners see ‘alternative journalism’?” pp. 9-11 
“Working towards a meaningful definition” 19-18  

 :"ةيارٍِد" عقومو ةيلاعفلل ةينورتكلإلا ةحفصلا ىلإ لوصولا نم نيكراشملا نيكمتل ريضحتلا :ةيناثلا ةوطخلا

• /aidem.ayraid.www//:sptth 
 

 لمعلا ةيلآ

 يمالعإلا طاشنلا نم ةلقتسملا/ةليدبلا لاكشألا لوح قئاقد ۱۰ ةدمل راوحو ةرضاحم ريسيتب مق :ىلوألا ةوطخلا

 ؟لقتسملا/ليدبلا مالعإلا لعفي اذام :لأسا •

o رخآ دحأ يأ اهحرطي ال ةلئسأ حرطي 

o اهيلع لمعلاو اياضقلا مهف نم سانلا نيكمت لواحي 

o عضو لوح ءانجسلا عم تالباقم يرجيو ،يرابخإلا ثدحلا ىلإ برقألا مه نم رظن تاهجو قِّثوي 

 ...خلا ،سرادملا لوح ةبلطلا عمو ،نوجسلا

o ةيعامتجالا تايلوؤسملاو ةطشنلا ةيريهامجلا حئارشلاب ربكأ لكشب مزتلي 

o مهل توص ال نم توص ِعمُسيو ةماعلا تاسايسلا لالخ نم لولح داجيإ ىلع زفحيو رابخأللً اقايس مدقي  

o تانالعإلاً اضيأ امنإو ةيفحصلا تاقيقحتلاو ةيسيئرلا رابخألا طقف سيل( رابخألل ًاديدج ًاراطإ مسري 

 )راوحلا جماربو ةيعامتجالا

o ةماعلا ةمدخلا ةفاحص ربع ًالثم( ةماعلا ةايحلا يف نينطاوملا كرشُي( 

o ةزاحنم ريغ اهنأب ةيسيئرلا مالعإلا طئاسو ءاعدا مغر ةيمالعإلا لئاسولا زايحنا يرعي نايحألا نم ريثك يف 
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 ؟لقتسملا/ليدبلا مالعإلا ددحت يتلا ةماعلا ةيميظنتلا تاسرامملا يه ام :لأسا •

o رخآ ءيش وأ )ةيحبر ريغ تامظنم( يراجت ريغ وأ )حابرألا ينج لجأ نم لمعت تاكرش( ًايراجت نوكي دق 

o يمالعإ لتكت ىلإ يمتني ال هنكلو ةيراجت ةلسلس لبق نم ًاكولمم وأ ًالقتسم نوكي دق 

o ةليدب رظن ةهجو نم تامولعملاو رابخألا مدقي 

o ةيعامتجالا تاكرحلا وأ ةسايسلاب مامتهالا رهظي 

o نوفظوملا وأ/و نوعوطتملا ىرخأ ةيحان نمو نوفرتحملا وأ/و ةاوهلا هجتني دق 

o ةيئاصقتسالا ةفاحصلاو ةيلحملا ةفاحصلا نيب عونتم ىوتحم قاطن رفوي 

o صصختم روهمج وأ عساو روهمج ىلإ )ثبي( ىوتحملا مدقي 

 عقوم ىلإ نيكراشملا هيجوتب مق .ةقيقد ۳۰ ةدمل نيصخش نم ةنوكم تاعومجمب وأ ىدارف نوكراشملا لمعي :ةيناثلا ةوطخلا

 .اهوراتخا يتلا ةلاحلا ةسارد ىلع عالطالا ةيفيك نع تامولعملاب مهدِّوزو "ةيِارد"

 نيصخش نم ةنوكم تاعومجمب وأ ىدارف لمعلل نيكراشملا مظن – يرايخ •

 تاسارد ىلإ رظنا ، /https://www.diraya.media ةيارد عقوم نم ةدحاو ةلاح ةسارد رتخا :تاميلعتلا •

 لعجي ام لوح كتاظحالم نودو أرقا .سنوت وأ ندرألا وأ رصم وأ قارعلا وأ نيطسلف وأ نانبل نم ةدحاو رتخاو ةلاحلا

 لِّجسو كتءارق هيجوتل ةيلاتلا ةلئسألا مدختسا .لقتسملا/ليدبلا مالعإلا تاسرامملً الاثم ةراتخملا ةيمالعإلا كتليسو

 :راوحلا نمض كثحب ةكراشم لجأ نم كتاظحالم

o ؟ةليدب رظن ةهجو نم امه له ،يريرحتلا فقوملاو ةلاسرلا يه ام 

o عمتجملاب وأ يندملا عمتجملاب وأ ةيعامتجا وأ ةيسايس تاكرحب ةطبترم اهترتخا يتلا ةلاحلا ةسارد له 

 ؟خلا ،يلحملا

o ؟اهتعيبط يه امو ةلجسم ةسسؤم يه له ؟ةيكلملا ةيلكيه يه ام 

o ؟نوفظوم وأ نوعوطتم مه لهو نوفرتحم وأ ةاوه – يمالعإلا ىوتحملا جاتنإب موقي نم 

o ؟جتنملا ىوتحملا ةعيبط يه ام 
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o ؟ةسسؤملا لَّومت فيك 

o ؟فدهتسملا يمالعإلا مدختسملا نم 

 ىلع زيكرتلا لجأ نم مهثاحبأ جئاتن نوكراشتي نيكراشملا عد .ةقيقد ۲٥ ةدمل نيبردتملا عم راوح ريسيتب مق :ةثلاثلا ةوطخلا

 :نيتلأسم

 ؟هب موقت امب ةيمالعإلا لئاسولا هذه موقت اذامل )1

 ةروصلا هيوشتو بايغلاو شيمهتلاو توصلا عامسإ اياضق يف ريكفتلا ىلع نيبردتملا عِّجش -

 ...خلا

 ؟فادهألا هذه قيقحت لبس يه امو اهفادهأ وأ اهعفاود يه ام ؟كلذب موقت فيك )2

 يف توافتت فيكو يمالعإلا طاشنلا تاسسؤمل ةليدبلا ميقلا يف ريكفتلا ىلع نيكراشملا عِّجش -

 ؟...خلإ ،ةيلامجلا ةرظنلاو ،دويقلاو ،ليومتلاو ،رارقلا ذاختا تايلآ

 

 

 
 


