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رسالة

مذيعي الربنامج النمساوية ىف اإلذاعات الحرة
„Freies Radio bedeutet nicht nur freien Zugang und eine freie Stimme für jene,
die sonst in den Medien nicht zu Wort kommen, sondern auch einen kritisch-beobachtenden
Blick auf die jeweiligen Regionen und über diesen Tellerrand hinaus. Freies Radio
ist das mediale, von BürgerInnen für BürgerInnen organisierte Netzwerk einer Region.“
Thomas, Radio Freequenns

„Freies Radio ist ein großes Abenteuer im Wort, eine Möglichkeit mich mit der Welt
in Verbindung zu setzen. Freies Radio ist ein Ort an dem ich willkommen bin,
eine Drehscheibe der Vernetzung, ein dynamisches Soziotop...“
Tanja, Radio B138

„Radio machen bedeutet für mich viel Kreativität, eine ordentliche Dosis Mut,
jede Menge Humor und ein kleines bisschen Verrücktheit.”
Dorota, Radio FRO

„Das Freie Radio bietet die Möglichkeit Programm zu machen,
das nicht ausschließlich dem Diktat der Ökonomie unterliegt
und das fördert die Kunst und die Kultur, speziell die regionale!“
Pete, Proton – das freie Radio

„Radio ist für mich ein Medium, das sehr schnell und informativ sein kann.
Und es erzeugt ein „Wir-Gefühl“!
Lois, Freies Radio Salzkammergut

„Ich mache Radio, weil ich dort meinen Ideen freien Lauf lassen kann.“
Hilde, campus & cityradio 94.4

„Nun, Freies Radio ist für mich: Der Fels in der Brandung der belanglosen Medienwelt,
die zentrale Benutzeroberfl äche in einer kulturvernetzten Region, ein Egobooster.“
Rudolf, Radio B138

„Das Stadtteilradio ist für mich gelebte Partizipation
und gibt allen Menschen im Stadtteil eine Stimme.“
Sarah, Radiofabrik

„Habt ihr Euch schon damit auseinandergesetzt, wie das ist im Rollstuhl
durch die Stadt zu fahren? Auf schrägen Gehsteigen? Dann borgen wir uns Rollstühle
“!aus und fahren durch die Stadt und machen eine Sendung daraus
Tina, Radio Helsinki

„It‘s not a one man‘s work, it‘s a team-work
“and I found myself respected by everyone.
Sunday, radio AGORA 105,5

«‹انا اعالمي حر› هو أهم شعار اكتسبته من خالل
عميل ىف اإلذاعة املجتمعية الحرة منذ دخويل مجال اإلعالم.
ومن خالل تجربتي أرى أن رادیو فابريك هو عائلة يحتاج اليها اى اعالمي».
محمد الشامىRadiofabrik ,

مقدمة
منذ عام  ،1998تم إنشاء  14محطة إذاعية حرة يف دولة النمسا وإتاحة الوصول الحر لألشخاص املهتمني إىل اإلذاعة ومرافقتها
يف طريقهم إىل برنامجهم .عدة آالف من األشخاص اآلن تستخدم إمكانية صناعة برامجهم اإلذاعية ومحتوياتها يف اإلذاعات
غري التجارية ،ومناقشة موضوعاتهم والتحدث بأصواتهم الخاصة .من خالل التعامل مع وسيلة اإلذاعة يلعب التدريب الفعال
واملستمر دورا مركزيا .الغرض من هذا العمل «اإلذاعة الحرة  »1X1من خالل تعاون بني جميع املحطات اإلذاعية املستقلة ان
تقدم دليل تدريبي مشرتك ملساعدة الدخول يف العمل اإلذاعي .نتوجه بالشكر إىل كل من شارك من اإلذاعات الحرة يف دولة
النمسا ولكن أيضا يف دولتي سويرسا وأملانيا ،من خالل األفكار والخربات والتي تم إدراجها يف املواد الحالية.
نحن نشغل اليوم حيز كبري من العامل وذلك من خالل وسائل اإلعالم.إن كون مجتمعنا يتشكل من دول متعددة اللغات وعادة
ما يكون ليس عىل دراية كاملة مبجريات األمور ،ونادرا ما تنعكس خصوصا يف اإلذاعة الحرة والتلفزيون املجتمعي.مع وجودها
املحيل والربامج متعددة اللغات تتحمل اإلذاعات الحرة يف املشهد اإلعالمي التجاري مساهمة هامة يف الدميقراطية الحية والتنمية
االجتامعية.
يف خريف عام  ،2015قدم اآلالف من األشخاص الفارين من الحرب واملعاناة إىل دولة النمسا ،حاولت محطات اإلذاعة املستقلة
كلام كان ذلك ممكنا التحدث معهم وتشجيعهم عىل االستخدام املستقل لإلذاعة الحرة .يف كثري من األماكن ،وورش عمل اإلذاعة
أطلقت باللغة اإلنجليزية والعربية وغريها من اللغات،و تم امليض باملحررين واملشاريع الخاصة بهم.أنه من الهواجس االلتزام
بدعم هذه األنشطة عىل املدى الطويل .ترجمة النصوص الحالية باللغتني العربية واإلنجليزية لتسهيل للعديد من األشخاص
الذين هم جدد يف دولة النمسا ،الطريق إىل اإلذاعات الحرة.
أن تسخري إمكانيات اإلذاعات الحرة وإنشاء املحتوى اإلعالمى الخاص بها هو وسيلة جيدة الكتساب مهارات متنوعة ،الكتشاف
املواهب مل تكن متخيلة ،إلجراء اتصاالت جديدة ،إليجاد أماكن جديدة ،واشخاص ومنظامت .خالل تعاون األشخاص مع مختلف
السري الذاتية واللغات واالفضليات واألحالم واألفكار يكتشفون أنفسهم من خالل عملية التعلم املثرية .ونحن نأمل أن هذا العمل
«اإلذاعة الحرة  »1X1باللغتني العربية  /اإلنجليزية يعمل عىل توسيع وتعميق الحوار.
هيلموت بيسل  -رئيس مجلس إدارة كوميت
فيينا ،ديسمرب 2016

اإلذاعة الحرة
 .1ما هي اإلذاعة الحرة؟
اإلذاعات املستقلة ،تتمتع بتوجه إجتامعي،وهي منظامت غري
تجارية وغري ربحية التي تكفل وتقدم بث إذاعي متاح للجميع.
حيث تقوم بالعمل من أجل السامح لجزء أكرب من الجمهور
باملشاركة يف وسيلة البث اإلذاعي التقليدي ,التي تهدف ايل تقديم
مساهمة كبرية يف حرية التعبري.ان اإلذاعات املحلية تشكل
العمود الثالث من وسائل اإلعالم بجانب البث اإلعالمي العمومي
و اإلذاعات الخاصة و هي مهمة يف توسيع التنوع يف الرأي .
املنظمة النمساوية لإلذاعة املحلية

اإلذاعة ال تزال الوسيلة التي تصل ألكرب عدد من الناس .تنقل ومرونة اإلذاعة يساعد ىف الحفاظ
عىل شعبيتها الهائلة عرب كل فئات السكان.
اإلستخدام املتوسط لإلذاعة والتلفزيون يف النمسا (سنة )2013
• 6,1مليون شخص منساوي يستمع إىل اإلذاعة ملدة  3ساعات و  10دقائق يوميا
• 4,5مليون شخص منساوي يشاهد التلفزيون ملدة ساعتني و  48دقيقة يوميا

ملزيد من اإلحصائيات املتاحة عىل

http://mediaresearch.orf.at/

مقارنة مع الدول األوروبية األخرى ,فإن االستامع اإلذاعي اليومي يف النمسا هو أعىل بكثري
من املعيار عىل الرغم من وجود عدد كبري من املستمعني حيث العديد من اآلراء ,األفكار ،و
الرغبات ،لعديد من فئات املجتمع غري مستمع لها .اإلذاعة التقليدية غالبا ما تكون ربحية.
حيث يتم تصميم مواد البث لتكون مشهورة و تصل ايل اكرب عدد من املستهدفني وذلك من
أجل بيع وقت االعالنات التجارية.
لكن اإلذاعة املحلية ال تتبع قواعد السوق
اإلذاعة املحلية تسمح ألي ولكل مواطن أن يفعل هذا بعيدا عن مستوى التعليم ،املعدات أو
السن أو الوضع املايل .املذيعني املتطوعني من محطات اإلذاعة املحلية ،و األفراد أو املجموعات
أو فرق التحرير ،كلها جزء من املجتمع املتنامي .وتضمن مشاركتهم أن املستمعني يتمكنون من
الوصول إىل األفكار ،واملوسيقى ،واملحتوى ،والتي تقع عادة ضحية للضغوط التجارية وضعت
عىل املذيعني.
الوصول الحر لإلذاعات املجتمعية تساعد عىل توسيع تنوع املعلومات املتاحة للمجتمع.
الطبيعة غري التجارية الخاصة هي ضامن االستقالل والخطاب النقدي وكذلك املوسيقى
ومحتوى خارج التيار الرئييس.
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اإلعالميون هم وسائل اإلتصال .وهم
يستخدمون اإلشارات والرموز :الكتابة
والكالم والصور والصوت واملوسيقى.
وسائل اإلعالم هي التكنولوجيات
توزيع املحتوى إىل جمهور واسع.
ميكن أن تكون هذه املطبوعة
واإلذاعة والتلفزيون واإللكرتونية
وسائل اإلعالم الرقمية.
وسائل اإلعالم والصحافة عىل وجه
الخصوص ،وكثريا ما يشار إليها باسم
السلطة الرابعة .يجب أن تلعب دورا
هاما مثل مؤسسات الحكومة الرئسية
مثل السلطة الترشيعية (الربملان)
والسلطة التنفيذية ،والقضائية.

أمثلة من املشاريع التي طورتها
اإلذاعات املحلية:
ربط املجتمعات  -امرأة متعددة

اللغات أنشئت إذاعة )(Radio B138

learnforever.at/connectingcommunities

راديو املدينة  -الهاتف النقال خارج
ستوديو سيتي )(Orange 94.0

o94.at/orangerie/stadtradioorange/

ونحن ال نزال! معلومات هامة من
واىل الالجئني )(Freirad
wir-bleiben.at

من مستمع سلبي إىل منتج فعال
اإلذاعات املحلية متد املذيعني مبعدات التسجيل وغرف املونتاج و تساعدهم عىل تنفيذ
أفكارهم.متد أيضا اإلذاعات املحلية بقدر كبري من املساهمة يف تطوير الثقافة اإلعالمية :أي
شخص قام بانتاج برنامج وأصبح عىل دراية بالطرق املعنية بإنتاجه سيبدأ بالتفكري بطريقة
مختلفة تجاه املحتوى اإلعالمي.
اعتامد عيل قدرتها كمركز تعليمي واجتامعي ،تلعب أيضا اإلذاعة املحلية دورا يف تطوير
املشاريع الوطنية واملحلية والدولية .وهي تسعى بنشاط لتشمل الفئات التي عادة ما يحرمون
من الحصول عىل إنتاج وسائل اإلعالم.املتمثلة ىف جامعات مثل املهاجرين وكبار السن واملعوقني
واألطفال واملراهقني.
اإلذاعات املحلية هي أماكن ملجموعات متنوعة من األفراد للعمل معا وتقديم مساهمة أساسية
يف تنمية املجتمع التعددي .حيث تشجع الوصول العام و املشاركة املدنية.

راديو الناس املعوقني وغري املعوقني

)fro.at/radiabled (Radio FRO

نحن وأخبار أطفال العامل

)(Radiofabrik

blog.radiofabrik.at/kiznewz

 .2اإلذاعات املحلية يف النمسا.

أيام اإلذاعة املدرسية radiobox.at/

وغريها الكثري

يف ملحة:
 14إذاعة محلية تبث يف النمسا كام
إذاعة عىل شبكة اإلنرتنت.
أكرث من  4مليون شخص يف النمسا
ميكن لهم االستامع إىل اإلذاعات
املحلية.
أكرث من  3000من مذيعى الربامج
والتي تبث برامجها بانتظام,
 25لغة ميكن االستامع اليها.

املدينة

إسم اإلذاعة
Orange 94.0
Radiofabrik 107,5 MHz
Radio FRO
Radio AGORA 105,5
Freies Radio Salzkammergut
Radio Freequenns
Proton – das freie Radio
Radio Helsinki
Radio Ypsilon
Campus- & Cityradio
Freirad
Freies Radio Freistadt
Freies Radio B138
Radio OP
aufdraht

فيينا
سالزبورغ
لينز
كالغنفورت
باد إشل
ليزن
دورنربن
غراتس
هوالبرون
سانكت بولنت
إنسربوك
فرايشطادت
كريخدورف أن دير كرميس
أوبريبوليندورف
النغنلويس
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رخصة البث

املوقع اإللكرتوين

1998 .08

o94.at

1998 .09

radiofabrik.at

1998 .09

fro.at

1998 .10

agora.at

1999 .03

freiesradio.at

1999 .04

freequenns.at

1999 .04

radioproton.at

2000 .03

helsinki.at

2000 .10

radioypsilon.at

2002 .04

cr944.at

2002. 07

freirad.at

2005 .03

frf.at

2008 .09

radio-b138.at

2009 .10

radioop.at

اإلنرتنت

aufdraht.org

يف املشهد اإلعالمي النمساوي نتحدث عن نظام ثالثة أعمدة عىل أساس املعيار األكادميي التي
طورتها جوانا دورر .اإلذاعات املحلية تعمل املرأة للمجتمع و كملحق صحي يف املنطقة اللتي
يبثون فيها.
وظيفة اإلذاعات املحلية مبثابة مرآة للمجتمع و كملحق صحفي يف املنطقة التي تبث فيه.
إذاعة تجارية

البث العام

البث غري العام

نظام املعايري

تسويق اإلعالنات

صحفي

مختلطة ،والتمويل التجاري مجانا
(الدعم الحكومي ,رسوم الطوعية
واالستقالل الذايت)...

امللكية

املستهلكني

عمومي

املجتمع املدين واملواطنني

الغرض

املنحى حول املدى وسوق اإلعالن

تحقيق خدمة عامة

املنحى أقلية ،للفئات املهمشة
اجتامعيا ،واملجتمعات املحلية،
واملهاجرين والرعايا األجانب

الهدف التنظيمي

التعددية الخارجية

االستفادة القصوى االجتامعية (عىل
سبيل املثال؛ التأهيل يف عملية
تشكيل الرأي)

التعددية الداخلية والخارجية

التغطية

الدميقراطية الليربالية

النظرية التغطية الكاملة كجزء من
متطلبات الواجب العام العميل:
إهامل قطاعات معينة من الجمهور

الدميقراطية الراديكالية  /املبارشة

االقتصاد

متثيل هيمنة  /بناء مجتمع املستهلكني
وتحقيق موجه

اقتصاد السوق االجتامعي ،دولة
الرعاية االجتامعية

مكافحة الهيمنة التمثيل  /بناء
يف العامل

التمويل

اقتصاد جميع مجاالت الحياة

الجامعي (رسوم الخدمات العامة)

مختلطة ،والتمويل التجاري مجانا
(الدعم الحكومي ,رسوم طوعية
واالستقالل الذايت)...

املتلقي

املستهلكني

املواطنني و املستهلكني

املجتمع املدين واملواطنني

الربمجة

تسويق اإلعالنات

املنحى حول مدى وسوق اإلعالن
والربمجة للجميع والتعليم
الحكومي ،والثقافة واإلعالم والرتفيه
والية

منحى أقلية ،للفئات املهمشة
اجتامعيا ،واملجتمعات املحلية،
واملهاجرين والرعايا األجانب

التنوع
املفهوم الدميقراطي

املستهلكني

التعددية الداخلية

التعددية الداخلية والخارجية

املنحى حول مدى وسوق اإلعالن

الدميقراطية التمثيلية

الدميقراطية الراديكالية  /املبارشة

الصورة املسقطة للمجتمع

التعددية الخارجية

الهيمنة التمثيل  /البناء يف العامل
والدول

مكافحة الهيمنة التمثيل  /بناء
يف العامل

التأثري عىل املجتمع ككل

الدميقراطية الليربالية

املساهمة يف إنتاج تأثري عىل
املجتمع باعتباره استثامر جميع
املناطق توافق اجتامعي (كام
يفهمه ستيوارت هالز و نوام
تشومسيك)

نظام اإلنذار املبكر وانتقادات
للمشاكل االجتامعية واملدنية

املنفعة االجتامعية

متثيل الهيمنة  /بناء مجتمع املستهلكني
وتحقيق موجه

املهمة العامة والخدمات األساسية
لفئة كبرية من السكان

امللحق الصحفي لرشائح التي ال
تخدمها البث العمومي

جوانا دورر (:)2004
االتصال اآلخر ممكن  -نظام البث
وتاريخ املحطات اإلذاعية املستقلة يف
النمسا فييناS. 4-15 ،
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 .3ميثاق اإلذاعات املجتمعية يف النمسا
نسخة من  ،12مايو  ،2007الجمعية
العمومية التحاد اإلذاعات املحلية يف
النمسا يف دورنبرين.

ميثاق اإلذاعات املجتمعية النمساوية ويحدد املتطلبات ومن املتوقع الوفاء بها من قبل كل
اإلذاعات املجتمعية .14
حرية الوصول و الدخول العام :اإلذاعات املحلية تعطي كل الناس والجامعات داخل اإلطار
القانوين الفرصة من أجل الحرية التعبري غري املراقب ونقل املعلومات .وتعطى األولوية
لألقليات االجتامعية والثقافية ،والعرقية ،وكذلك لألشخاص والجامعات الذين ،بسبب تهميشهم
االجتامعي أو الجنيس  /التمييز العنرصي ،ونادرا ما أو ال يكون لهم صوت يف وسائل اإلعالم.

توفر اإلذاعات املجتمعية الخدمات
العامة:
اإلذاعات االجتامعية ،توفري البث
اإلذاعي ملذيعى الربامج املجتمعية
بسهولة
بث برامج عن الفئات املهمشة
وبرامج االندماج
الربامج التي تأخذ الثقافة واملوسيقى
املحلية بعني االعتبار
إنتاج برامج بلغات متعددة و  /أو
غري أملانية
تشجيع املشاركة السياسية
وضع وتنفيذ املشاريع املحلية
والوطنية والدولية
التدريب

املشاركة :توفر اإلذاعات املحلية إمكانيات التدريب واإلنتاج والتوزيع .ألنها تخلق مناهج
املوسيقى املحلية والوطنية والفنون واإلنتاج الثقايف للمبادرات االجتامعية والسياسية
للمجتمعات املهمشة اجتامعيا أو إعالمي.حيث تدعو جمهورها إىل املشاركة الفعالة،و تعكس
التنوع االجتامعي والثقايف واللغوي ملنطقة البث ،ودعم الحوار بني الثقافات.
غري هادفة للربح  /غري التجارية :اإلذاعات املجتمعية ليست ملكية خاصة .وبدال من ذلك،
جعلت أنها شكل من أشكال التنظيم من قبل املستخدمني واملبادئ التالية غري هادفة للربح.
ال ترتكز أنشطتها عىل الربح واملثل األعىل لإلذاعة الحرة أنها تخلو من اإلعالنات التجارية  .من
أجل الحفاظ عىل وجودها واستقاللها تعتمد عىل تنويع مصادر دخلها .ويتحقق التمويل من
خالل التربعات ،من خالل املشاريع أو الرشكات ،التمويل الحكومي ،رسوم العضوية والتربعات.
الشفافية  /املنظمة :يف اإلذاعات املجتمعية من املهم أن معايري التنظيم واختيار الربامج أن
تكون شفافة وقابلة للتحقق .صناع القرار تتعامل مع القرارات اإلدارية والربمجة وعملهم
بطريقة مينع التمييز ،ويجب أن تكون مسؤولة عن ذلك من خالل االنفتاح عىل كل املؤيدين
واملوظفني واملتطوعني .أنها تشجع عىل مشاركة املهاجرين والنساء يف جميع املجاالت.
االستقالل :اإلذاعات املجتمعية تكون مستقلة ىف ممتلكاتها  ،شكل من أشكال التنظيم والنرش
والربمجة .كام أنها خالية من التبعية لألحزاب السياسية وكذلك الحكومية والتجارية ،واملؤسسات
الدينية.
القضايا املحلية  /التنمية اإلقليمية :اإلذاعات املجتمعية عىل فهم لنفسها أن تكون وسيلة
لالتصال يف املنطقة املحلية واإلقليمية ،وأنها تدعم التنمية اإلقليمية .كام أنها تعمل كمنصة
داعمة لإلنتاج الفني والثقايف يف املنطقة من خالل توفري الفنانني االحتامالت عند األداء واإلعداد.
كام أنها توفر تغطية موضوعات وطنية ودولية .املجتمع الراديو العمل بنشاط معا من خالل
برنامج تبادل الزيارات وتنفيذ وسائل اإلعالم والثقافية والفنية واالجتامعية املشاريع السياسية.
املتطلبات :اإلذاعات املجتمعية تشجع التضامن وتعزز املجتمع.حيث تتجنب أي شكل من
أشكال التمييز من حيث األشخاص أو الجنس أو التوجه الجنيس أو األصل أو النسب أو لون
البرشة أو العرق أو االنتامء الديني أو السيايس ،والقدرة الجسدية أو الفكرية أو الخلفية
االجتامعية ،أو اللغة ،أو السن .وكام يدعون لحرية التعبري والتنوع يف الرأي واملساواة يف الحقوق
واحرتام كرامة اإلنسان والدميقراطية.
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 .4تاريخ اإلذاعات املجتمعية يف النمسا
جعل قانون اإلذاعة اإلقليمية  1994من املمكن ،للمرة األوىل يف النمسا ،لإلذاعة املجتمعية غري
التجارية (وكذلك الراديو التجاري الخاص) لبدء البث .حتى هذا الوقت فقط ( ORFاإلذاعة
النمساوية الوطنية) سمح للبث اإلذاعي والتلفزيوين .جعل هذا النمسا بلد أورويب تحافظ عىل
احتكار الدولة للبث  .بينام شهدت بلدان أخرى إنشاء محطات إذاعية تجارية وغري تجارية،
أي بث من خارج  ORFيف النمسا كان يعاقب بشدة .وكانت الرحلة باتجاه املشهد اإلعالمي
املفتوح طويلة …
تطوير اإلذاعات املجتمعية يف النمسا وميكن تقسيمها إىل أربع مراحل:
				
مرحلة القرصنة
				
مرحلة التقنني
				
مرحلة التنمية
		
اإلنشاء واملرحلة الثانية من التوسع

1993 – 1987
1997 – 1991
1999 – 1998
1999

راديو املجتمع :البدايات
يف النمسا ،وأجهزة الراديو القراصنة
موجودة بالفعل بقدر ما يعود إىل
عام  .1924السخط من االذاعة من
الجمهورية االوىل ( RAFAG ،إذاعة
املرور  ،AGالسلف إىل  ،)ORFأدىل
البث القراصنة من قبل االتحاد
راديو االجتامعي للدميقراطية الحرة
(راديو فري االتحادية)  ،مطالب
إلضفاء الرشعية عىل محطات اإلذاعة
الربوليتارية ما انخفضت يف نهاية
املطاف من قبل مكتب التخطيط
االسرتاتيجي كام حاول الحزب لبناء
عالقات أفضل مع رواج.
راديو  KPFAيف بريكيل ،كاليفورنيا
بدأت البث يف عام  1949والتي
واحدة من محطات اإلذاعة املحلية
األوىل عىل هذا الكوكب.
«راديو الطالب» ما إن أول محطة
اإلذاعة املحلية يف أوروبا ،وبدأت البث
يف ليوبليانا ،سلوفينيا يف عام .1969
يف عام  1977انتهت إيطاليا من
احتكار البث.
يف عام  ،1981بداية حرية الراديو يف
فرنسا .يف البداية برامج تحرير البث
تلك سمح بها للمحطات غري التجارية
فقط.

 1.4مرحلة القرصنة
1979

كانت إذاعة القراصنة األوىل يف الجمهورية الثانية منتجي «-Oفري» يف غراتس .بدأت البث
ملدة  15دقيقة يف ديسمرب عام .1979

1987

تبدأ املرحلة األوىل لإلذاعة القراصنة املكثفة« :مقربة الراديو االجتامعي» و «راديو سربينت»
تبدأ تغطية البث من اإلرضابات الطالبية واملظاهرات ضد التخفيضات االجتامعية يف فيينا.
«راديو  ÖGBالنمسا انها املبهر» تحدثت عن حالة الصناعات اململوكة للدولة يف لينز بالنمسا
العليا.

1988

يف فرباير «راديو  »Rückrittبدأت التقارير حول االحتجاجات املناهضة فالدهايم يف فيينا تحت
شعار «العودة ،كوريت ،انتقل».

1989

يف فرباير عقدت فريل (الرابطة األوروبية ملحبى الراديو) حلقة نقاش حول حرية اإلعالم يف
النمسا وأوروبا .هذا النقاش الذي بث عىل الهواء مبارشة عىل تردد  103.5ميغاهرتز .برامج
بعنوان(راديو الربيع) الذي ظل فقط عىل الهواء لبضع دقائق قبل مصادرت معداتهم ما من
قبل السلطات .يف انخفاض أجورا بعد ما تأسست كارينثيا .ثم رشع أجورا لتقديم شكوى إىل
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ضد احتكار البث يف النمسا.
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منذ بداية عام  1980معظم البلدان
يف أوروبا الغربية شمل الرتخيص فئة
خاصة من محطات اإلذاعة املحلية يف
قوانني البث.

صودرت بني عامي  1991و 1993

 34جهاز من أجهزة إرسال .كانت
عمليات البث العادية التي علقت يف
يوليو عام .1993

1991

يف  13مارس الذي أعلن «يوم قراصنة» ،كام ذهبت محطات القراصنة متعددة عىل الهواء يف
وقت واحد.

1992

الوضع مع سلطات البث تصاعد بشكل كبري ألجهزة راديو القراصنة يف نهاية هذا العام .حدث
أن هذا نتيجة إلذاعة الترشيعات اإلقليمية التي مل تتضمن حكم اإلذاعات املحلية.

1993

يف مارس ،وقعت غارات عىل نشطاء إذاعات املجتمع املتعدد يف جميع أنحاء البالد .صودرت يف
كثري من األحيان املعدات التقنية .وفرض الغرامات عىل البث غري القانوين 100.000 - 5.000
 ATSاودى بنشطاء اإلذاعة إىل الخراب املايل.

وركزت القراصنة عىل تنفيذ أهدافهم السياسية منذ البداية .يف ديسمرب من عام  ،1991مع
مساعدة من  FERLوحزب الخرض ،تم وضع مرشوع بديل للترشيع اإلذاعة الخاصة عىل أساس
أمثلة من الرشكات األوروبية األخرى .كانت الرتددات املفتوحة ليتم توزيعها بالتساوي بني
املحطات التجارية واملجتمع .صندوق ميول بنسبة  ٪3من الدخل اإلعالين الناتجة عن ORF
واملحطات التجارية ،يكون مبثابة أساس متويل محطات املجتمع.
محطات القراصنة يف الواليات االتحادية
كارينثيا
قبل انتخابات محلية مارس  ،1989بث أجورا  8برنامج استمر ساعة« ،راديو  Drugačniزا
كروسكا  /اذاعة اخرى كارينثيا  »/من الجانب اآلخر من الحدود اإليطالية .بعد ذلك تقدموا
بطلبات للحصول عىل ترخيص البث اإليطايل و تم بث ملدة عامني برنامج ثنايئ اللغة كل يوم.
النمسا العليا
«فتح تردد راديو « يف لينز و «جوزيف ك راديو نويس» تم بث يظهر  15دقيقة منذ خريف
عام  .1991ويف عام  1992راديو « Schtarkschtromيف شتاير» راديو تحت الحجر «يف غموندين
و» جزيرة راديو « Wurschtيف ويلز.
راديو بونغو  :500يف اليوم الثاين من
العمليات 3O.11.92 ،كان نشطاء
اإلذاعة مستهدفني من عملية للرشطة:
مصادرة  20فريق رجل هوايئ،
وبطارية السيارات ،ومعك بطاقة
تعريف و «كائنات مختلفة»

سالزبورغ
راديو بونغو « 500بدأت البث األسبوعي  60-30دقيقة يظهر يف سالزبورغ عىل .23.11.1992
ارتبطت بالنشطاء يف معهد الصحافة يف جامعة سالزبورغ ،وتلقى الدعم الفني من الزمالء يف
فيينا .و تم إنهاء البث الذي صودر يف صيف عام .1993
شتويامارك.
سترييا محطات القراصنة ،راديو « Zargوبريم راديو» كل من ذهب عىل الهواء يف عام .1992
وميكن رؤية محطتني حد ذاتها جذور راديو هلسنيك.بعد ذلك الخريف بوقت قصري ،يف
مريتزتال ،راديو فلور «ذهب عىل الهواء .وكان اإلغالق من قبل السلطات خالل العرض األول له
يف مارس  .بني سبتمرب  1995و  1997استضافت اذاعة  STEIERMARKاستمر  5ساعة برامج
مستقلة .وكانت هذه والدة راديو هلسنيك ،مام يجعلها أول محطة اإلذاعة املحلية يف النمسا
بث قانونا.
تريول
يف عام  1991بدأت محطة القراصنة «راديو املشعاع» البث املتقطع يف انسربوك .انضم أعضائها
مع ناشطني آخرين ومحطات القراصنة يف جميع أنحاء النمسا وشكلت «مجموعة الضغط
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راديو  .»Freiesيف عام  1993أسس نشطاء اإلذاعة جمعية  FREIRADغري الربحية وطالبوا
بالحصول عىل رخصة البث يف تريول .عندما تم رفض طلب الرتخيص والرتدد املعني للمجموعة
غري التجارية تقدموا بشكوى رسمية لدى املحكمة الدستورية النمساوية .وافقت املحكمة عىل
طلبهم :تم اإلعالن عن الرتاخيص وأجزاء من قانون البث اإلقليمي غري الدستوري.
فورارلربغ
يف بداية التسعينات كان هناك ما يصل إىل  5محطات من محطات القراصنة النشطة ،مبا يف
ذلك الراديو  Xibergحرة « »،راديو  »،« Föhnراديو امليكروويف « »،راديو  .« Lästigوكانت
هذه املحطات النشطة بشكل مستقل يف أربعة من األحياء السياسية يف فورارلربغ .بعد قمع
,عىل نطاق النمسا ,محطات القراصنة من قبل السلطات ،شكل نشطاء منظمة لنهوض التنوع
اإلعالمي ،وهي منظمة لدعم اإلذاعات املجتمعية يف فورارلربغ.
فيينا
يف حزيران عام  1992كان هناك  25مجموعة إذاعية تبث  40ساعة من الربامج أسبوعيا.
وشملت هذه غالبية اإلذاعات «راديو  »Hotzenplotzراديو قملة «وراديو  .».breifوتضمن
برنامج عرض الحدث الثقايف  ،وإذاعة وجبة اإلفطار ،ويوم األحد عرض إنتاجها بشكل مشرتك
من قبل كل من القراصنة.
يف البداية كان رد الفعل الحكومة القوى غري املتناسب مع العرض ضد القراصنة ،مبا يف ذلك
عمليات مروحية تابعة للرشطة .وبحلول صيف عام  1993تم وقف بث جميع محطات
القراصنة وبدأت تركز طاقتها بدال من ذلك عىل عملية الترشيع .وكانت األهداف السياسية
للقراصنة أن تدرج أحكاما لإلذاعة غري التجارية ،فضال عن الدعم املايل الذي تقدمه يف
الترشيعات لتحرير البث.

 2.4مرحلة تقنني النرش
1992

يف عام  1992و  1993حاول القراصنة تشكل الجمعيات بهدف تشغيل املحطات غري التجارية
يف أقرب وقت يسمح به القانون النمساوي .وقد تم عرقلت هذه العملية من قبل السلطات،
وخاصة يف فيينا.

1993

الحكم يف قضية معلومات جمعية  :LENTIAأقرت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان باإلجامع
الحكم ضد جمهورية النمسا ملخالفته املادة « 10حرية التعبري» واملادة « 14عدم التمييز»
وفقا لالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان .االحتكار الذي تتمتع به  ORFميثل تعديا عىل
مامرسة الحق يف إيصال املعلومات واألفكار.

وتم رفع قضية مبادرة أجورا أمام
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
من قبل اإلذاعات الحرة ،و»معلومات-
 »VEREIN LENTIA 2000وثالثة
شاكني آخرين

هذا الحكم مهد الطريق لتشكيل نظام البث ثالىث الركائز يف النمسا .يتألف النظام من
املجتمع ،القطاع الخاص والقطاع التجاري وغري التجاري لإلذاعة.
تشكلت رابطة اإلذاعات الحرة يف دولة النمسا  -فريباند فرايرز راديو النمسا (. )VFRÖحيث
كان من الصعب يف فيينا منذ قامت السلطات بالتشديد  ،وسجلت الجمعية يف غراتس.
1994

قانون اإلذاعات اإلقليمية الذي أقره املجلس الوطني تم تفعيله يف  1يناير .تم تشكيل لجنة
من  20شخص لتوزيع تراخيص البث.حيث تم كرس جزيئ الحتكار .ORF
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أيضا يف عام  :1993تأسيس الجمعية
النمساوية الخاصة لإلذاعات
واملحطات الحرة http://voep.at

1995

أعلنت املحكمة الدستورية النمساوية حظر محطة اإلذاعة املحلية الخاصة أن يكون غري
دستوري .أول محطة تجارية خاصة تذهب عىل الهواء («إذاعة « ،»STEIERMARKراديو
ميلودي» يف سالزبورغ) ويف غراتس وسالزبورغ ومحطات اإلذاعة املحلية األوىل وقدمت
اإلذاعات التجارية عىل امليض قدما للبث باستخدام قانون نوافذ البث.

1997

مل يدخل قانون اإلذاعات اإلقليمي املعدل حيذ التنفيذ حتى  1مايو  1997حتى أن أصبحت
اإلذاعة الخاص حقيقة وواقع شامل .أصبحت اإلذاعات اإلقليمية والسلطات اإلقليمية ومنذ ذلك
الحني السلطة املسؤولة عن البث فضال عن توزيع تراخيص األقامر الصناعية وترددات البث.
بعد فرتة بدء تقديم الطلبات ،قدمت أكرث من  300طلب من طلبات الرتخيص قبل املوعد
النهايئ ىف  15يونيو  1997وكام كان متوقعا ،كان املتقدمني بدعم من وسائل اإلعالم املطبوعة
املستفيدين من الرتاخيص اإلذاعية اإلقليمية .ولكنها أيضا فرقت  42من الرتددات املحلية،
وكان نجاح اإلذاعات االجتامعية أكرث من ذلك بكثري .من اثني عرش طلب للحصول عىل
تراخيص اإلذاعة املحلية ،مثانية حصلت عىل رخصة خاصة بهم حيث كانوا قادرين عىل تقديم
برامجها يف إطار البث من محطة أخرى.

 3.4مرحلة التطوير
بني السنوات  1998و  1999مثاين محطات التي تبث مع الرتخيص الكامل هى:
• ،Orange 94.0فيينا
•O Radio FROا ،لينز
•إذاعة  ،Freies Salzkammergutباد ايشل
•بروتون  -داس فرايز راديو ،بلدنز
•إذاعة ( Freeduennsسابقا إذاعة )CCW Ennstal
مع اثنني من الرتاخيص الجزئية:
•مورا ،بورغنالند (حتى عام )2001
•أجورا ،كارينثيا (منذ يونيو  2011مع ترخيص كامل)
بدأ االثنان مع نافذة البث:
•راديو فابريك ،سالزبورغ (منذ يناير عام  2004مع ترخيص كامل)
•راديو هلسنيك ،غراتس (البث بالفعل منذ عام  ،1995ومنذ عام  1998مع رخصة
التعليمي ومنذ عام  2002مع ترخيص كامل)
فقط عن طريق االنرتنت:
•راديو  ، aufcdrahtالنمسا السفىل،بث عىل اإلنرتنت منذ عام 1997
قدمت مبادرات إذاعة من انسربوك الذي حرم من تراخيص شكوى املحكمة الدستورية .وقد
ركز الضغط الذي أعقب عىل التكتالت واإلعانات من القطاع العام .تم العثور عىل متويل
املرشوع من خالل الدعم لقسم الفنون يف املستشارية االتحادية ،ولكن هذه مل تكن كافية
إلنشاء هذه املحطات وقطع التمويل بعد التحالف بني الحزبني األسود واألزرق يف .2000
1999

.تم تغيري اسم سلطة اإلذاعة والبث اإلقليمي إىل هيئة اإلذاعة الخاصة .هذا أيضا من وضع
أساس وقت الرتاخيص املحدودة لهذا الحدث واإلذاعات التعليمية.
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 4.4مرحلة التوسع وإنشاء اإلذاعات املجتمعية
2000

تلقى راديو ( YPSILONسابقا  )GymRadio Hollabrunnرخصة يف عام
وبدأ البث ىف الـ  14أكتوبر .2000

2001

بدعم من الحزب االزرق و االسود صوت املجلس الوطني ومجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة
لتشكيل «هيئة االتصاالت النمساوية» ( )Komm Austriaوالهيئة االتحادية االتصاالت
النمساوية .)UCS( »Bundeskommunikations.senatىف  1إبريل قانون خاص لراديو ()PrRG
وقانون  KommAustriaدخل حيز التنفيذ .إنشاء  PrRGأول فرصة للحصول عىل الرتاخيص
الوطنية التي تم توزيعها .إنه اآلن من املمكن الحصول عىل تراخيص إلنشاء إذاعة مجتمعة
وميكن أن يبنى سالسل بث واسعة بدولة النمسا.

نظرة إىل الخلف :مورا ،اإلذاعة
املجتمعية يف بورغن الند ،اضطر إىل
التوقف عن البث بسبب تخفيضات
التمويل يف عام  .2001كام يجد
أجورا نفسها يف الصعوبات املالية
ويبدأ البث بالتعاون مع .ORF

2002

 FREIRADتم انطالق بث راديو سيتي يف سانت بولنت من الحرم الجامعي يف انسربوك .بدأت
ىف ذلك الحني اإلذاعات املجتمعية يف الرتكيز عىل دورها املكمل الصحفي لوسائل اإلعالم
الرئيسية ،وتحسني جودتها ،وزيادة نطاق الربامج ،وايضا التكتالت الوطنية والدولية (عىل سبيل
املثال  )»Babelingo ،« LifeRadioوالبدء يف تبادل الربامج الداخيل (أرشيف اإلذاعة الثقافية).
حيث شكلت رابطة اإلذاعات الحرة بدولة النمسا شبكة جيدة يف الساحة األوروبية وبدأ
الضغط من أجل االعرتاف الترشيعي للقطاع الثالث والقاعدة املالية لتقديم الدعم لها.

يف هذه املرحلة بالفعل ،بدأت
االذاعات املجتمعية بالفوز بجوائز
وطنية ودولية للمشاريع والربامج.
اآلن مذيعى االذاعات املجتمعية
تنتمي للفائزين بجائزة alongside
أنشأتها .ORF

2003

يزداد عدد اإلذاعات املجتمعية ،يف حني أن عدد املحطات التجارية ىف تقلص .عىل الرغم من أن
عدد من املحطات التجارية يف عام  1998كان  ،45بحلول عام  2003ظل فقط نصفهم عىل
الهواء ومعظمهم ينتمي إىل العالمات البث التجارية الرئيسية مثل »HitFM ،« KRONEHIT ،أو
أرابيال «.

2004

يف كارينثيا تكتل راديو أجورا و  2 Radioالتجاري املشرتك عىل ترخيص منذ عام  1998وأنتج
الربنامج اليومي للمجتمع املحيل السلوفيني ،وافقت عىل التعاون مع  .ORFأعطيت ORF
نافذة البث  8ساعة لتقديم برامج الخدمة العامة التي تنتج عن املجتمع السلوفيني .برامج
يطلب من قبل  ORFمن خالل قانون اإلنتاج .وكانت هذه هي املرة األوىل لــــــ  ORFتم بث
مواد أكرث من املحطات الخاصة .يشري  ORFإىل هذا التطور باعتباره عالمة فارقة يف السياسة
اإلعالمية .ومبا أن الربمجة ملقطع محدد جدا من املجتمع املحيل ،ومل تكن لـــــ Komm
 Austriaأية اعرتاضات عىل االتفاق.

2005

فراي راديو فرايشدات يبدأ البث.

2008

راديو  B138هو اإلذاعة املجتمعية رقم  13التي تبدأ البث مع رخصة اإلذاعة التعليمية،
وحصل يف عام  2012عىل ترخيص كامل.حيث أعلن الربملان األورويب ،بأغلبية كبرية ,دعمه
لوسائل اإلعالم املجتمعي.

1999
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منح أول ترخيص وطني والوحيد
حتى اآلن إىل اإلذاعة الخاصة
« »KRONEHITيف عام 2004

2009

راديو  ،OPومقرها يف املدرسة الثانوية يف  Operpullendorfيتلقى رخصة التعليمي .يف أبريل
 2010بدأ البث .املذيع « »KRONEHITاستئنافا ضد الرتخيص املتجدد لإلذاعة
 .Salzkammergut Freienحكمت املحكمة الدستورية ،بقرار مستند عىل تنوع برنامج الذي
تقدمه إذاعة .Salzkammergut Freien
يف إعالن عىل دور اإلعالم املجتمعي يف تعزيز التامسك االجتامعي والحوار بني الثقافات أكد
مجلس وزراء اللجنة األوروبية أن مساهمة االذاعات املجتمعية وقطاعات البث غري التجارية
أدت إىل النهوض بالتضامن االجتامعي .ودعت الدول األعضاء عىل التعريف بأهمية هذا
القطاع وزيادة مقدار الدعم له.

املزيد من اإلنجاز للقطاع الثالت هي
ترخيص محطات التلفزيون املحيل:

2010

تم متويل جزيئ لقطاعات البث غري التجارية يف النمسا من خالل تقاسم األتعاب .بعد
سنوات طويلة من النضال ،وهذا االعرتاف اللوجستي حيث جلب خطوة هامة أقرب األهمية
االجتامعية لإلذاعات والتلفزيون املجتمعية.

2011

(1000

قدمت الدراسة األوىل الشاملة والتمثيلية من التغطية و إمكانيات البث غري التجارية
املستطلعني) دليل عىل الوعي املتزايد للقطاع كعامل يف املشهد اإلعالمي النمساوي .وكانت
 ٪60من الذين شملهم االستطالع عىل علم باإلذاعات املجتمعية ٪12 .من السكان فوق سن
 51عاما ينتمون إىل جمهور متابع لإلذاعات املجتمعية.

2013

 15عاما من اإلذاعات املجتمعية يف دولة النمسا يف احتفاالت ال تعد وال تحىص ،حيث تم
تسليط الضوء ليس فقط عىل قصة نجاح اإلذاعات املجتمعية ،ولكن صياغة حجج جديدة
لزيادة مقدار الدعم املادي املتاحة لصندوق البث غري التجاري .ووفقا لبيان صحفي من رابطة
اإلذاعات املجتمعية بالنمسا ،وهذا “يلزم النمسا” باالمتثال لتوصيات الربملان األورويب واملجلس
األورويب واألمم املتحدة و  OSZEإىل دعم وسائل اإلعالم املجتمعية  .لقد لعبت دور ىف
الحفاظ عىل التنوع اإلعالمي والتامسك االجتامعي “

2014

وبعد عامني من املفاوضات بني رابطة اإلذاعات املجتمعية بالنمسا ومربمجى  ،CBAوعدد
كبري من الخرباء وصل يف النهاية إىل اتفاق تعاقدي مع  AKMو .LSGهذا االتفاق جعل وصول
الجمهور إىل  CBAممكن.

يف فيينا 2006 Okto

http://okto.tv

يف لينز 2010 dorf tv

http://dorftv.at

يف سالزبورغ 2012 FS1
http://fs1.tv

 .5رابطة اإلذاعات املجتمعية بالنمسا
تأسست رابطة اإلذاعات املجتمعية بالنمسا ( )VFROيف عام
 1993وهي رابطة من كل اإلذاعات الحرة الـــــ .14
لعبت رابطة اإلذاعات املجتمعية بالنمسا دورا هاما يف تطوير املسائل القانونية التي جعلت
توزيع تراخيص البث لإلذاعات املجتمعية ممكن .وعالوة عىل ذلك ،نجحت رابطة اإلذاعات
املجتمعية بالنمسا ىف ضغطت إلنشاء وتنفيذ قانون منوذج متويل الدولة لإلذاعات املجتمعية.
وتشمل قضايا السياسة األولية عىل الحفاظ عىل األساس القانوين املستمر والثابت ومتثيل
اإلذاعات املجتمعية يف النظام القانوين النمساوي يف الطريقة التي تستوعب الصفات الفريدة
من اإلذاعات التجارية فيام يتعلق باإلذاعات التجارية و  .ORFوالضغط من أجل الدعم املادي
للمحطات املجتمعة ال تزال وظيفة هامة ومستمرة للمنظمة.
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كام تنظم رابطة اإلذاعات املجتمعية بالنمسا املشاريع والفعاليات وورش العمل .هذه الفعاليات
تلعب دورا هاما يف التنمية الوطنية والدولية والتبادل بني محطات اإلذاعة املجتمعية ودعم
عمل ألكرث من  3000من املذيعني باالذاعة يف النمسا وحدها.
أرشيف الثقافة اإلذاعي  CBA ،باختصار ،هو مرشوع آخر تديره رابطة اإلذاعات املجتمعية
بالنمسا .ألكرث من  10أعوام قدم  CBAمكتبة لوسائل االعالم عىل االنرتنت التي تتكون من
أكرث من  45.000منتج إذاعي حيث توفري دليل طويل األمد ومثرية لإلعجاب من التنوع الهائل
من إنتاج وسائل اإلعالم النشطة الذي أصبح ممكنا من قبل اإلذاعات املجتمعية .وهذه كانت
مجرد بداية.
عىل الصعيد األورويب  VFROمنخرط يف منتدى الجمعيات اإلعالمية بأوروبا مثل ( )CMFEو
األمارك أوروبا.

روابط ذات عالقة:
VFRÖ Verband Freier Radios
http://freie-radios.at Österreich
CBA Cultural Broadcasting
Archive http://cba.fro.at

 .6املجموعات الدولية املنارصة لإلذاعات املجتمعية
املجموعات  AMARCو  AMARCاألوروبية و  CMFEهي مجموعات املنارصة الدولية .وترتكز
أنشطتها حول التنسيق والتواصل ألعضائها ،وتعزيز املواقع وتطوير وسائل اإلعالم باملستوى
الثالث عىل املستوى األورويب ،فضال عن البحوث واالستشارات.

روابط ذات عالقة:
http://www2.amarc.org/

AMARC

http://amarceurope.eu

مجموعة ( AMARCالرابطة العاملية) هي املنظمة املظلة العاملية لإلذاعات املجتمعية مع
 4000من األعضاء من  130دولة .يف عام  1983قاموا بتنظيم املؤمتر العاملي األول لإلذاعات
املجتمعية .شهد عام  1988التأسيس الصحيح للجمعية .مقر AMARCهو يف مونرتيال ،كندا.
وهي منظمة دولية غري حكومية تعمل أيضا مع اليونسكو .كل ثالث سنوات تنظم مؤمترا عامليا
لإلذاعات املجتمعية .
 - AMARCأوروبا
-AMARCأوروبا هى منظمة مبظلة أوروبية تدعم اإلذاعات املجتمعية مع  1500عضو يف 40
دولة أوروبية .تأسست يف عام  ،1994لديها مكاتب يف ليوبليانا ،سلوفينيا وكذلك يف شيفيلد،
بريطانيا وايرلندا الشاملية.
CMFE

( CMFEمنتدى املجتمع اإلعالمى  -أوروبا) هي الجمعية األوروبية اإلذاعات والتلفزيون
املجتمعية مع  101عضوا يف  25دولة ومقرها يف بلجيكا .تأسست  CMFEيف عام  2004بأملانيا.
ويركز عملها عىل الشبكات من وسائل اإلعالم املجتمعية والضغط الجامعي أمام املؤسسات
األوروبية .منذ عام  2009لديهم صفة املراقب يف مجلس أوروبا.
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http://cmfe.eu

 .7منظمة التدريب
املعلومات متعلقة بورش العمل و
الندوات و كذالك الدورات التدريبية
كام املواد املتاحة عىل املوفع التايل
http://www.commit.at/

معهد اإلعالم املجتمعي للتدريب والبحوث والتشاور
( )COMMITتأسست يف عام  2010يف النمسا كمؤسسة
وطنية ,تتخذ اتجاها بني اإلذاعات غري التجارية ،وتعليم
الكبار والبحوث.
جمعية غري ربحية تقيم ورش عمل تدريبية للمتطوعني والعاملني يف وسائل اإلعالم املجتمعية
وتنفيذ املشاريع والبحوث بالتعاون مع املنظامت غري تجارية و وسائل اإلعالم املجتمعية
ومؤسسات تعليم الكبار ،واألكادمييني.
محورها املهم هو العمل عىل االعرتاف العام بوسائل اإلعالم غري التجارية واملنافع االجتامعية
التي يقدمونها عىل نطاق اوسع.
أهداف النهوض املعينة هي
•التدريب والتعليم املستمر يف سياق وسائل اإلعالم غري التجارية وتعليم الكبار.
•التعاون بني وسائل اإلعالم غري التجاري ،واملؤسسات التعليمية واألكادميية.
•االعرتاف بالدور االجتامعي لوسائل اإلعالم غري التجارية ميكن أن تقوم به ،مع إيالء
اهتامم خاص لقيمتها العامة ومساهمتها يف التمكني االجتامعي والتنوع الثقايف.
•محو األمية من خالل وسائل اإلعالم و التدريس يف املدارس وتعليم الكبار.
تتعاون مع املبادرات واملؤسسات املخصصة للتعليم وسائل اإلعالم بشأن الفعاليات واملشاريع
يف جميع أنحاء النمسا وأوروبا.

اإلذاعة الحرة – الفصل  / 1صفحة 20

قانون اإلعالم وحقوق النرش
 .1قانون االعالم
قانون اإلعالم يحمي حقوق الشعب ،والتي أعلن عنها يف وسائل اإلعالم .ويصف اإلطار الذي
ميكن  /يسمح  /يلزم أن تكون قادرة عىل التحرك يف الراديو بحرية ويحدد قواعد معينة يجب
مراعاتها بشكل طبيعي.
املوضوعات واملحتويات التي يتم التعامل معها وكيفية تصميم برنامج خاص باملذيع  ،و بطبيعة
الحال ،ال تزال مرتوك له .هنا لديك الكثري من الحرية يف الهواء الطلق الراديو .يف التعامل مع
قانون اإلعالم ،نحن فقط نذكر بقول مأثور:

باإلضافة إىل الرشوط القانونية ،وهناك
أيضا مبادئ توجيهية داخلية للراديو.
هذه املبادئ التوجيهية تكون يف
االتفاق بني املربمجني و اإلذاعات
املجتمعية ويجب مراعاتها.

ما ال تريد أن يفعله اآلخرين معك ال تقدم عىل فعله مع شخص آخر!

 1.1انا و الرائ العام
أن املذيعني يعملون ضمن الوسط الجامهريي ،وبالتايل يف املنتدى العام .وهذا يعني أن
محتويات البث يصغي لها كثري من الناس .من املهم أن تكون عىل وعي بحقيقة أنك مذيعا
باإلذاعة ،وهذه هي وحدها املسؤولة عن كامل املحتويات من العرض الخاص بك!
•الترشيعات :املدنية والجنائية وسائل اإلعالم و قوانني حقوق النرش
•إرشادات البث :االتفاقات املربمة بني اإلذاعات املجتمعية و املذيعني
•ميثاق الرشف الصحفي :املبادئ التوجيهية األخالقية
•أخالقيات :ما أنا قادر عليه و اريد دعمه أمام العامة
•الجمهور :كيف يدرك الجمهور العرض الخاص يب
•املجتمع :املعايري الحالية تحددها الثقافة والتقاليد واألديان والثقافات الفرعية يف البلد
•األوضاع السياسية :يف بعض الدول واألنظمة وجود اإلذاعات املجتمعية غري وارد (الرقابة)
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مالحظة! عىل من يرغب يف التسجيل
يف بلدان أخرى ،يجب أن يكون عىل
دراية بالوضع السيايس هناك .وينطبق
هذا أيضا إذا كانت مقابالت مع
ضيوف من الخارج.

النص الكامل لالتفاقية محكمة حقوق
اإلنسان األوروبية توجد عىل
http://www.echr.coe.int/

Documents/Convention_ENG.

 pdfمنشورة.

أساس العمل للعمل يف وسائل اإلعالم الحرة هو املادة  10من االتفاقية األوروبية لحقوق
اإلنسان (حقوق اإلنسان األوروبية) ،والتي تنص عىل الحق يف حرية التعبري يف الفقرة  1و 2
و تحدد القيود يف الفقرة:
املادة  - 10حرية التعبري
) (1لكل إنسان الحق يف حرية التعبري .هذا الحق يشمل حرية اعتناق اآلراء
وتلقي وتقديم املعلومات واألفكار دون تدخل من السلطة العامة ،وبرصف
النظر عن الحدود الدولية .وذلك دون إخالل بحق الدولة يف تطلب الرتخيص
بنشاط مؤسسات اإلذاعة والتلفزيون والسينام.
) (2هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات .لذا يجوز إخضاعها لشكليات
إجرائية ،ورشوط ،وقيود ،وعقوبات محددة يف القانون حسبام تقتضيه الرضورة
يف مجتمع دميقراطي ،لصالح األمن القومي ،وسالمة األرايض ،وأمن الجامهري
وحفظ النظام ومنع الجرمية ،وحامية الصحة واآلداب ،واحرتام حقوق اآلخرين،
ومنع إفشاء األرسار ،أو تدعيم السلطة وحياد القضاء.

 2.1الحرص الصحفي واملسؤولية
للعمل الصحفي ،واألحكام القانونية وميثاق اإلذاعات الحرة ،واملبادئ التوجيهية للبث يف كل
محطة إذاعية ،فضال عن مسؤولية املذيعني.
الصحافة النمساوية ترى نفسها
كجهاز التنظيم الذايت الحديث يف
الصحافة ،والتي تقوم عىل مبدأ
الطوعية وضامن جودة التحرير
وضامن حرية الصحافة:
http:// presserat.at

الصحافة النمساوية تعرف واجبات وحقوق الصحفيني عىل أساس الصحافة وحرية التعبري عىل
النحو التايل:
الصحافة تتطلب الحرية واملسؤولية .رؤساء تحرير الصحف ودور النرش
الداخلية ومديري اإلذاعة والتلفزيون والصحفيني يتحملون بطريقة خاصة
مسؤولة عن الدور الحيوي للدميقراطية من حرية وسائل اإلعالم.
أولئك الذين يرغبون يف العمل يف وسائل اإلعالم يدخلون ضمن مجال من التقاليد القدمية
والجديدة من حيث الطباعة والبث املوجه ،األعراف األخالقية والقوانني (السوق) .اإلذاعة
املستقلة تختلف قليال :هناك عوامل إضافية باإلضافة إىل املبادئ التوجيهية القانونية ،أيضا
ميثاق اإلذاعة املستقلة وإرشادات بث املحطة اإلذاعية واملسؤولية الشخصية وااللتزام بني
الهواية واملهنة.
بغض النظر يف أي قطاع :يجب عىل الصحفيني املهنيني العمل بشكل مستقل و صادق من
خالل البحث الدقيق،ينبغي عليهم تجنب أن يتم نرش تقارير غري صحيحة أو جارحة بشكل
غري رضوري .الحرص الصحفي هي الحد الفاصل لتحديد املخالفة يف قانون املخالفات اإلعالمى.
أولئك الذين يستطيعون إثبات أنهم عملوا وبحثوا مع الحرص الصحفي،يحد من فرصهم يف
اإلدانة يف نزاع قانوين.
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مبادئ الحرص الصحفي الواجب
•مينع التسجيالت الرسية من محادثات طرف ثالث
•مينع تشويه البيانات من خالل عملية التحرير
•املوضوعية وتجنب الحزبية
•تقديم التقارير كنتيجة للبحث الدقيق
•مينع نرش مزاعم عن األفراد أو املؤسسات دون مشاورة األشخاص املتأثرين مسبقا
ميثاق الرشف للصحافة النمساوية (مقتطفات)
•الدقة :يجب أن تكون التقارير صادقه والنظر يف تعليقات جميع األطراف املعنية.
االقتباسات هي ألداء التقارير الكاذبة و يجب أن يتم تصحيحها عىل الفور.
•يجب أن يكون الجمهور قادرا عىل التمييز بني :ما هو تقرير واقعي وعندما تكون اآلراء
مستنسخة ،سواء الخاصة أو غريها.
•يحظر التأثري الخارجي كمساهمة للتأثري عىل مضمون وشكل التحرير ،كاى ميزة غري
مستحقة يتمتع بها من قبل الصحفيني .ويجب تجنب التأثري أو التالعب يف التقارير من
خالل حوافز مالية للصحفيني أو املنشورات.
•يجب احرتام وحامية الخصوصية وينبغي تجنب التشهري الشخيص والشتائم
والسخرية،ينبغي تجنبها فضال عن الشكوك والقذف ،وكذلك التمييز عىل أساس أسباب
عرقية أو دينية أو قومية أو جنسية أو غريها.
•إن خصوصية كل شخص ،خصوصا من األطفال واملراهقني محمي بشكل عام.
•يف تجمع املواد والبحوث الطرق غري العادلة مثل التضليل ،ومامرسة الضغط والرتهيب
واستغالل حاالت اإلجهاد العاطفي والوحشية واستخدام أجهزة تنصت رسية محظورة.
•يجب النظر يف املصلحة العامة يف أي قرار نرش او عدم نرش املعلومات .هذا ينطبق
بشكل خاص عند التعامل مع التحقيق يف الجرائم الخطرية ،وحامية الصحة العامة أو
السالمة العامة ،وذلك ملنع سوء فهم العامة.
ماذا ميكنك أن تفعل إذا كنت غري متأكد؟
البحث :استخدام مصادر متعددة للحصول عىل تقرير (اعتامدا عىل موثوقية املصدر) .املوازنة
بني املصلحة العامة يف املعلومات يف الوقت املناسب وتأثري تقارير كاذبة املحتملة عىل األطراف
املعنية .وهذا يعني فحص مرة أخرى مع األطراف املعنية!
يف القضايا الحساسة عىل وجه الخصوص :التحدث مع مدير برامج املحطة قبل البث ومناقشتها
و /أو املوافقة من مدير برنامج املحطة قبل البث.
يف الحاالت الخاصة املثرية للجدل :استشارة األفراد يف املحطة املطلعة يف املسائل القانونية أو
االتصال مبحام .النظر واملوازنة بني املصلحة العامة ومخاطر االفصاح عن املعلومات.
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املبادئ التوجيهية للحرص الصحفي

الواجب ميكن العثور عليها يف §29

من قانون اإلعالمhttp://bka.gv.at :

انتبه! يف حالة الجرائم ذات الصلة
للقانون الجنايئ ،يصبح مكتب املدعي
العام (الذي ميثل جمهورية النمسا)
مسؤوال .وباإلضافة إىل ذلك ،يحق
لألطراف املترضرة املطالبة بتعويضات
مبوجب أصول قانون املحاكامت
املدنية.

 3.1حامية الرشف

مفهوم الرشف من الصعب جدا تعريفه.جنبا إىل جنب مع وسائل اإلعالم واألخالق والقانون،
يأخذ الرشف أهمية خاصة عند التعامل مع مسؤولية املذيعني و مع أولئك املتصلني بوسائل
اإلعالم .القانون الجنايئ ،والقانون املدين وقانون اإلعالم يحمي هؤالء الناس.
فيام ييل أمثلة من أكرث الفقرات ذات الصلة مبامرسة املذيعني:
القذف (انظر الفقرة  111من القانون الجنايئ)
•القذف هو وسيلة التهام شخص ما ،بالطريقة التي متكن لآلخرين أن تسئ إليه ،مثل
الترصف بطريقة مخلة بالرشف أو غري الئقة
•ميكن أن يعني أيضا وصف شخص ما بأن له طابع مشني (االغتيال املعنوي)
•املتهم برئ حتى يتم ثبوت اإلدعاء
اإلدعاء بارتكاب جرمية جنائية (انظر الفقرة  311من القانون الجنايئ)
•يخدم هذا القانون حامية الحق يف إعادة التأهيل ،والتي أثبتت التجربة ميكن أن تتعرض
للخطر إذا ميكن أن يكون املتهمون يف القضايا التي تم «فصلها» والتي عقدت حتى
ملعاينتها يف كل الفرص املتاحة.
التشهري (انظر الفقرة  297من القانون الجنايئ)
•إذا كان الشخص عىل علم،انه تم اتهامه زورا ىف عمل إجرامي ،وقد ترضرت سمعته.
عقوبة التشهري هي ذات الصلة مبارشة إىل العقوبة املقررة للجرمية املزعومة.

انتبه! ايضا السلطات (املجلس
الوطني والجيش االتحادي ،وغريها)
ميكن أن تتأذى ،ألن لديهم أيضا الحق
يف حامية الرشف .لكن الرشكات ال.
ينص الحكم الوارد يف الفقرة  6من
قانون اإلعالم النمساوية أن ضحية
القذف والسب،والتشهري ميكنه أيضا
تقديم مطالبة بالتعويض ضد أصحاب
وسائل اإلعالم.

اإلهانة (انظر الفقرة  115من القانون الجنايئ)
•اإلهانة :عندما يتم االستخفاف بشخص دون مربر عن طريق استخدام اللغة غري املهذبة.
ما إذا كان هناك مربر أم ال هو مفتوح للتفسري وتقرر عىل أساس فردي .يف النمسا،
األحكام القضائية صارمة نسبيا يف هذا الصدد،و ايضا كام مل يتم تقديره إىل حد كبري من
قبل الجمهور اللغة الدارجة( .أمثلة :أنت أحمق!» و «أنت معتوه!»)
•السخرية :أشخاص يقومون بحركات بدنية و أقوال مثرية للسخرية وذلك يشء»ال
ميكن»أن تفعل شئ بصدده .
•اإليذاء الجسدي  /التهديدات :إن االعتداء الجسدي جرمية متاما كام أن التهديد جرمية
من جرائم الرشف.
تشويه السمعة (انظر الفقرة  152من القانون الجنايئ)
•يحدث تشويه السمعة عندما ينقل شخص وقائع غري صحيحة  ,التى تؤثر عىل التقدم
املهني  ,إذ ميكن أن يفقد الشخص سمعته أو تصبح سيئة.

لذلك يجب عىل سبيل املثال ،يجب
إعالم املتصل عن طريق الهاتف من
حني أن يصبح عىل الهواء املبارش.

إساءة استخدام التسجيل الصويت وأجهزة التنصت (انظر الفقرة  120من القانون الجنايئ)
•أي شخص يستخدم التسجيل الصوىت أو جهاز االستامع بشكل غري مرصح بنفسه مع
شخص آخر للحصول عىل ترصيحات خاصة أدىل بها دون علمه يخضع للعقوبة.
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•يجب أيضا أن تفرض العقوبات عىل أي شخص يقدم عىل تسجيل خاص لشخص دون
علمه ،أو الذين يثبت أنهم قاموا بتسجيل من دون الحصول عىل إذن من الشخص
املعني باألمر.
الحامية املدنية للرشف (انظر  § 1330من القانون املدين)
•الشخص الذي يعاين رضر أو خسارة يف األرباح بسبب التشهري والقذف  ،هذا الشخص
لديه الحق يف املطالبة بالتعويض.
•وهذا ينطبق أيضا عندما ينترش شخص الحقائق الكاذبة التي تهدد السمعة أو التقدم
لآلخرين .يف هذه الحالة أيضا ،يطلب اإللغاء ونرش بيان تصحيحي.

 4.1حامية الخصوصية
حامية الخصوصية تنظم مبوجب قانون وسائل اإلعالم (قانون اإلعالم) .فإنه يهدف إىل منع
معاناة األشخاص من خالل تقديم التقارير الخاطئة يف وسائل اإلعالم .فعالية هذه الحامية
أصبح مشكوك فيها مع الصور املرتابطة لدينا مع وسائل اإلعالم العاملية.
قد يشكل انتهاكا لحقوق الخصوصية يف الحاالت التالية:
حامية الحياة الخاصة (انظر الفقرة  7من قانون اإلعالم)
•تنتهك الحياة الخاصة لشخص ما ،عندما يتم تغطية حياته العائلية و  /أو الحياة الخاصة
يف وسائل اإلعالم دون صلة مبارش بحياته العامة .الطرف املترضر له الحق يف املطالبة
بالتعويض املادي واملعنوي (الدفع ،الرتاجع) من مالك وسائل اإلعالم.
حامية الهوية (انظر الفقرة  7Aمن قانون اإلعالم)
•واملقصود من حامية الهوية منع وقوع الضحايا ،واملشتبه فيهم و املجرمني املدانني من
التشهري بهم عن طريق أسامئهم ،وصورهم وغريها .األطفال واملراهقني يتمتعون أيضا
بشكل خاص بحق حامية الهوية.
انتهاك افرتاضية الرباءة (انظر الفقرة  7Bمن قانون اإلعالم)
•انتهاك افرتاضية الرباءة يتحقق عندما يعامل املشتبه بهم دون حكم قضايئ عىل أنهم
الجناة .دون الحكم يجب أن يكون كل الجناة واملشتبه بهم املشار إليهم يف وسائل
اإلعالم مزعومني .
حامية املصالح وعدم تعريض النفس للخطر
•حامية املصالح مينع نرش األرسار املهنية واألرسار التجارية و التى ترض املصالح الخاصة.
وهذا مينع تسجيالت املراقبة .أيضا التسجيالت التي تظهر عىل الشخص املعني يف حالة
تعارض مصالحهم للرضر  ،ال يسمح.
•حامية عدم تعريض النفس للخطر مينع الناس من تعريض أنفسهم للخطر من خالل
االقوال واالفعال.
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يف حالة األطفال واملراهقني بالتايل
القرص ،ينطبق زيادة حامية
الخصوصية! ويقارن هذا مع حامية
الخصوصية للبالغني حيث خففت
قليال فيام يتعلق باألنشطة العامة.

 5.1معايري التقييم يف النزاعات
يف حاالت النزاعات القضائية قانون اإلعالم واملحاكم تقرر أوال وقبل كل يشء وفقا للحقيقة .إذا
كان ميكن تقديم دليل عىل الحقيقة ،او تأكيد حقيقي من الواقع.
ليس هناك دامئا متييز واضح بني
القيمة والتقييم .ويعتمد قرار النزاع
القضاىئ دامئا عىل أساس كل حالة عىل
حدة .القضية نفسها ميكن الفصل فيها
بشكل مختلف وفقا للقايض.

ومع ذلك ،فإن الشخص الذي ال يريد مجرد نقل الحقائق ،ولكنه يرغب يف التعبري عن رأيه،
يجب أن يجعل هذا واضح ،كام هو الحال مع العمود الصحفي يف وسائل اإلعالم املطبوعة.
الرأي ،ومع ذلك ،يجب أن يستند عىل حقيقة ميكن التحقق منه .عرض الرأي ال أساس له من
الناحية القانونية  .ميكن للمرء االستغناء بحرية عن الرأي ،طاملا ميكنك التحقق من مربرات
وحجج واقعية وليست «مفرطة» .وبخالف ذلك ،يشار إليها باعتبارها التقييم املفرط.
وفيام ييل عوامل ومعايري إضافية للحكم عىل النزاعات تستخدم يف صنع القرار القضايئ:
االقتباس
عندما يقول شخص شيئا مهني نقال عن طرف ثالث وهذا يستخدم يف البث ،وهذا نقال عن كالم
بهي تشهري .ليك ال يكون مسؤوال ،يجب عىل املرء أن يكون عىل بينة من ما ييل:
•البيانات املقتبسة يجب أن تكون بوضوح من موقف واحد  .يجب أن ال تأيت أبدا عرب
رأي.
•يجب ذكر املصدر بشكل صحيح
•يجب أن يكون هناك مصلحة عامة يف البيان الذي أدىل به.
•يجب أن يعطى الطرف الثالث املعني الفرصة للتعليق.

املحطات اإلذاعية املستقلة هي
مثل أي وسيلة أخرى تلتزم بأرشفة
الربنامج بأكمله عىل مدى فرتة ثالثة
أشهر من هذه التسجيالت لتمريرها
إىل السلطات («تسجيل») يف حالة
الشكوى القانونية.

البث الحي
يف البث الحي وغالبا ما يكون هناك أي وسيلة للتدخل ملنع بعض الترصيحات .ومع ذلك ،يجب
توخي الحرص الصحفي املطلوب .وعندما ينبغي عرض مثل هذا الترصيح ،فإنه من املستحسن
أن تنأى بنفسك عن الترصيحات وتوضح أن هذا الرأي ليس وفقا لك وال للمحطة .وباإلضافة
إىل ذلك ،ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار اختيار الضيوف وطريقة الحوار .وباملثل ،عند التعامل مع
خصوصيات املكاملات الهاتفية  ،يجب عليك التأكد من قبل مجرد عرضه عىل الهواء.
السياق
مع اإلهانات يأيت دور عامل السياق  :من يقول وماذا و ملن و يف أي سياق وما االستخدام
اللغوي الشائع؟
الهجوم املضاد
«البادئ أظلم».من املحتمل أن يتم سحب االعتداءات اللفظية السابقة يف النزاع الحايل واعتباره
من قبل املحكمة.
الحرية الفنية
الحرية الفنية كام ينطبق عىل اإلعالم الحر ،تعني عادة فن السخرية ،املالهي أو رسوم الكاريكاتري
«سمحت» بفسحة أكرث بكثري من التقارير «املوضوعية» ،ولكن ليس يف كل الحاالت .تطبيق
لوائح حامية الرشف والخصوصية هنا أيضا ،وإن كان بدرجة أقل.
الصالح العام
وهذه نقطة حساسة! الجمهور  -والصعاب  -وغالبا ما تستخدم كحجة :ولكن الناس تريد أن
تكون عىل دراية! السؤال القانوين هنا ،ولكن :هل هناك مصلحة عامة مرشوعة يف التقرير؟
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 6.1الحريات
الحق األسايس يف حرية التعبري
املقصود من الحق األسايس يف حرية التعبري وسائل اإلعالم التقليدية يف شكل الصحف واملجالت
واإلذاعة والتلفزيون تلعب دورا هاما يف الحياة الدميقراطية .بشكل مستقل ومتنوع ينبغي أن
يعلم الجمهور حول األحداث السياسية واملجتمعية واالقتصادية والثقافية .ويف هذا السياق،يتم
وصف وسائل اإلعالم املطبوعة واملذاعة بـــــ «السلطة الرابعة» يف البالد.وهذا يعني أنه يف ظل
نظام دميقراطي ،وسائل اإلعالم ،إىل جانب فروع الحكومة الكالسيكية بني السلطات الترشيعية
والتنفيذية والقضائية ،تشكل ما يسمى ب «السلطة اإلعالمية» .وعىل هذا النحو ،فإنه يفرتض
املهمة تراقب الترشيعات واإلدارية و السلطات إىل جانب القضاء.يف أوقات زيادة تركيز وسائل
اإلعالم وتسويق وسائل اإلعالم الخاصة ،يجب أن يدرس هذا املنهج عىل نحو متزايد ،وخاصة
فيام يتعلق باستقالل وسائل اإلعالم.
دور وسائل اإلعالم كــــــــــــ «سلطة اعالمية»
يتم تعريف الوظيفة الرقابية بشكل مختلف ىف حالة وسائل اإلعالم العامة واإلعالم الخاص.
لضامن الحصول عىل معلومات وآراء متنوعة  ،تلتزم وسائل اإلعالم العامة واململوكة بــــــ
«التعدد الداخيل» .لذلك تحتاج إىل تقديم مجموعة واسعة من الربامج وأشكال مختلفة.ىف
حالة وسائل اإلعالم املجتمعية الخاصة ،يعتقد أن مجموعة متنوعة من املعلومات واآلراء يتم
تأمني من قبل مجموعة متنوعة من وسائل اإلعالم «التعدد الخارجي» .إذا كانت وسائل اإلعالم
ميكنها الحفاظ (ميكن) عىل كل من هذين القطاعني ،فهذه مسألة أخرى.وسائل اإلعالم غري
التجارية الحرة ،هي ،واإلعالم املستقل تحدد الذات املستقلة ،التي تدير بها البث املجتمعي.
من قبل االعتامد عىل النفس وحرية اإلعالم قد يكون الدراسة الدقيقة للعالقات االجتامعية
القامئة عىل حرية التعبري والتنوع يتم النهوض بها.
رسية مصادر التحرير
رسية التحرير هو الحق يف التزام الصمت هو أن محرري وسائل اإلعالم والعاملني يف املحكمة
أو السلطات اإلدارية األخرى الحق يف عدم استدعاء املصدر أو الشاهد وعدم تقديم الوثائق.
لكن املذنبني ال ميكنهم االعتامد عىل رسية مصادر التحرير .يف الوقت الحارض ،يعترب األشخاص
الذين يحصلون عىل دخلهم الرئييس من األنشطة الصحفية فقط هم العاملني يف وسائل اإلعالم.
حرية التعبري واإلعالم هي واحدة من الحقوق والحريات األساسية.مام ال غنى عنه هو الحفاظ
عىل دميقراطية فعالة ،ألن وسائل اإلعالم تقوم باإلبالغ بكفاءة األحداث حول السياسية والرقابة
عىل املؤسسات السياسية ،وغالبا ما تكشف سوء الترصف .رسية مصادر التحرير هو حجر
الزاوية يف هذا حرية الصحافة.وبالتايل الذي يحد من حامية رسية مصادر التحرير يهدد حرية
الصحافة .إذا املصدر ميكن أن يعتمد عىل الحفاظ عىل رسية التحرير ،وقال انه سوف ميرر
بعض املعلومات الهامة .لذا يجب أن يكون املصدر قادرة عىل ثقة النارش وسائل اإلعالم كام
يثق املريض يف الطبيب.
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الحق يف حرية التعبري هو واحد من
املبادئ األساسية لقانون الدميقراطية
واملحددة يف املادة  10من االتفاقية
األوروبية لحامية حقوق اإلنسان
والحريات األساسية.

من خالل املجال املتاح للجميع،
وسائل اإلعالم البديلة تفي باملهام
الخاصة بها تجاه الجمهور (قيمة
الجمهور) ،وجهة نظر وسائل اإلعالم
البديلة يف املنطقة املحلية واإلقليمية
ان صورة املجتمع تأيت من خالل
مشاركة الجمهور الفعالة.

انتبه! الشهادة الطوعية ألحد الشهود
يجب أن تكون صحيحة! عىل سبيل
املثال ،شخص يعرف مؤلف من مقال،
ولكن ال يريد أن يشري له ،وإن أمكن،
وفقا لحامية املصادر ،ورفض إعطاء
أي بيانات بنفسه .ال يجوز له أن
يدعي زورا حيث أنه ال يعرف من هو
املؤلف.هذا من شأنه أن تكون شهادة
زور و عرضة للمحاكمة!

حرية الفن
«اإلبداع الفني ،وتدريس الفن وكذلك تعليمهم مجانا( ».القانون األسايس
للدولة ،مادة )17a
ىف  12مايو عام  ،1982تم إصدار قانون حرية الفن بقرار الربملان باإلجامع .ولكن ما هي مكانة
الفن يف الواقع؟ أين هي حدوده؟ يوجد الفن بأي هدف بالنسبة للنزاعات السياسية والقانونية
واألخالقية .هناك عدد هائل من املراسيم واللوائح والقوانني يضمن الحريات مضمونة ولكن ال
تتحول «إىل الحرية» املطلقة .ما هو مسموح به وما هو محظور هي مهمة الترشيعات.
وبالتايل الوقاية من محتوى إباحي يف األعامل الفنية يلزم كثري من الرشح يف نظام القانوين
النمساوي .الرقابة يشار اليها دامئا ىف قانون املواد اإلباحية لبث األعامل الهامة أو غري مرغوب
فيها سياسيا للتداول .يجب أن ال تحتوى األعامل الفنية يف أي حال عىل أي تحريض أو الكراهية
أو التمييز العنرصي.
الهجاء  /الكاريكاتري  /املحاكاة الساخرة
الرسوم الكاريكاتريية (الرسم) مقارنة بالهجاء (كلامت وصور) له ميزة :ال يعترب حقيقية .هجاء،
ومع ذلك ،يجب أن يكون التعرف عىل هذا النحو ،ويحتوي عىل جزء من الحقيقة .هذا ليس
من السهل دامئا ،وخاصة يف اإلذاعة.
ولكن ،بدال من أن تقول «تحذير ،هجاء!» ميكن مثال يف موسيقى الربنامج أو التنويه الشكىل
املتعارف عليه.
املحاكاة الساخرة والسخرية وميكن أيضا أن تكون قاتلة يف املوقف األقل حساسية .وهكذا نجد
يف قانون العقوبات النمساوي § :248
«) (1أي شخص يقوم ,وهو معروف لجمهور واسع ،وبطريقة بغيضة ،بإهان
أو االستخفاف بجمهورية النمسا أو أحد الدول الفيدرالية ،يخضع ملعاقبة مع
السجن ملدة تصل إىل سنة واحدة «.
وعليه من يقوم يف عمله الفني بانتقاد العلم النمساوي ،النشيد الوطني أو املعطف العسكري
الوطني ،ستواجه مخاطر املالحقة القضائية.
فريق التحرير
يف حالة العمل ىف فريق التحرير ،سيكون من املستحسن،وذلك لغايات قانون اإلعالم ،عىل سبيل
املثال دامئا اإلشارة إىل الشخص أو األشخاص املسؤولني عن املحتوى ،وذلك لغايات حقوق
الطبع والنرش،و توضيح الذي شارك يف إنتاج العمل ،وبأي صفة.
وبهذه الطريقة ،فإنه لن يأيت إىل التزامات واضحة يف حالة املنازعات.هذا ليس مهم فقط أن
يثبت يف املسائل القانونية ،ولكن أيضا عن طريق تقديم مقرتحات ،عىل سبيل املثال املسابقات
واملهرجانات والربامج اإلذاعية األخرى يف وسائل اإلعالم أو املعارض ،الذي قد يشمل العائد املادى.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن الشخص املسؤول عن البث،والذي يوقع أيضا عىل عقد البث ،يجب
االشارة اليه مقابل البث.
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 .2حقوق الطبع والنرش
حقوق الطبع والنرش هي دامئا مرتبطة يف النمسا بالشخص الذي
ابتكر أداة معينة (االبتكار) أو عمل (اإلبداع) وينظم أيضا مطالبها
والحقوق املتعلقة بها.
أجزاء من هذه املطالبات (عىل سبيل املثال ،حقوق االستخدام) ميكن أن يباع ،ولكن ملكية
حقوق الطبع والنرش نفسها تبقى دامئا مع املؤلف األصيل (عىل سبيل املثال ،عىل عكس الوضع
القانوين يف الواليات املتحدة ،حيث ميكن أيضا أن تباع سلطة حق املؤلف) .دون موافقة صاحب
حق املؤلف أو الرشكة املصنعة ،ال يجوز نرش العمل أو استخدامها بأي شكل آخر (مثل تحرير).

قانون حق املؤلف وحقوق الطبع
والنرش ،الذي ينظم حقوق الطبع
والنرش ميكن قراءتها عىل
.http://ris.bka.gv.at

امللكية الفكرية ،لرشحها ببساطة ،يعني الخدمات اإلبداعية ومنتجاتها ،وهذا يعني عىل
سبيل املثال األفالم ،وأجهزة الراديو والصور والكتابات والصور ومنشآت الفن (املرئية) ،ألعاب
الكمبيوتر ،املؤلفات ،الخ هذه امللكية الفكرية اململوكة دامئا للمؤلف .اإلنجاز اإلبداعي وراء
هذه امللكية الفكرية يتمتع بحامية خاصة أمام القانون.
من جهة أخرى املذيعون منتجى الربامج ،مام يجعلها تخضع مللكية الفكرية التي يحميها
قانون حقوق الطبع والنرش .من ناحية أخرى فإنها غالبا ما تستخدم امللكية الفكرية لآلخرين
(كــاملوسيقى) ،وبالتايل يجب أن تتبع مبادئ توجيهية محددة.

كمبدأ أسايس :إن املحاور هو تلقائيا
صاحب املقابلة.

 1.2التسجيل
يف حالة تسجيل الصوت والفيديو واملواد املصورة ،هناك عدد من العوامل التي قد تؤثر عىل
مصالح اآلخرين تؤخذ يف االعتبار:
التسجيل يف األماكن العامة مسموح
وتعرف األماكن العامة مثل أي مكان مفتوح الذي ال أحد لديه حق الخصوصية فيه .وتشمل
هذه الشوارع العامة والساحات والحدائق العامة وغريها.
املناطق املتوسطة بني الجمهور واألماكن الخاصة هي ،عىل سبيل املثال ،مداخل املطاعم
والرشكات.
من حيث املبدأ،يجوز تسجيل الصوت والفيديو والتصوير يف األماكن العامة دون إذن طاملا أنه
ال يؤدي إىل عرقلة( .عىل سبيل املثال ،إذا كنت تريد أن تقوم بتسجيل الفيديو يف الشارع،هل
يسمح يل فعل ذلك ،طاملا أنني ال أغلق الشارع أو اتسبب يف إعاقة لحركة املرور« ،عىل نطاق
السياحية «ما دمت ال تتجاوز).

املكاتب ومحطات القطارات
ومحطات املرتو والرتام واملقابر…..
الخ ،ليست باألماكن العامة .تخضع
إىل القوانني التي تحكم املؤسسات
(العامة) التي تتطلب إذن ،مثل
مجلس املحلية ومجلس البلدية،
والسكك الحديدية النمساوية.… ،الخ

يف حالة الفعاليات يف مكان عام ،ترصيحات املتحدثني والفنانني يفرتض أنه سيتم تسجيلها.
وكقاعدة عامة ،ال يحتاج املرء ،عىل سبيل املثال ،املوافقة عىل تسجيل والبث يف ساحة البلدة.
متى يجب أن يتم أخذ إذن عىل التسجيل؟
إذا مل تكن يف مكان عام ،يجب أن تحصل عىل إذن من الشخص الذي لديه الحق امللكية .يف
مطعم ،من شأنه أن يكون املالك أو املستأجر .يف متجر ،من املوظف املختص (عىل سبيل املثال
مدير)؛ يف حفل أو مهرجان ،فإنه سيكون املنظم .الفنانني واملؤلفني ومحمية حقوقهم مبوجب
قانون حقوق الطبع والنرش.كام يجب أيضا أن يعطوا موافقتهم للتسجيل.
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يف حالة املقابالت ،ميكنك تسجيل
إذن من الضيف تفيد موافقته عىل
تسجيل والبث قبل أن تبدأ املقابلة.

نرش  /بث تسجيل صويت
مبجرد أن ترغب يف نرش تسجيل صويت علنا بأي شكل من األشكال ،يجب مراعاة ما ييل:
•التعريف عن النفس :يف وقت التسجيل ،يجب أن تعرف من أنت وسائل اإلعالم التي
متثلها،وملاذا ترغب يف استخدام التسجيل ،وما إذا كنت سوف تقوم بتحرير التسجيل
ومتى وأين من املتوقع أن يتم بث تسجيل.
إذن مع التحرير يف مقابلة يعني
موافقة الحقة من الضيف إىل نسخة
محررة من املحادثة والبث التابعة
لها.إذن مع التحرير ليس األسلوب
التقليدي يف سياق اإلذاعة املحلية
وسيتم التعامل معها بحذر.

•قد يتطلب إذن من الضيف قبل تسجيل املقابلة ،إن أي يشء سيتم فرض الرقابة عليه!
•من الواضح أن التعديالت التي تشوه املعنى ال يجوز بثها .ال يجوز تعديل الصوت يف
مثل هذه الطريقة لتغيري معنى ما قاله ضيف املقابلة .ومن شأن ذلك أن يتعارض مع
الحرص الصحفي.
حق األشخاص الذين يتم تصويرهم
حتى إذا سمح بالتصوير دون موافقة الشخص ،نرش الصور ليس من املمكن بسهولة.عىل غرار
قانون اإلعالم ،يعترب الحق يف الصورة ذات صلة جديرة بالحامية يف قانون حقوق الطبع والنرش.
لذلك كنت ال تسأل للحصول عىل إذن لتصوير فيلم أو صورة شخص ما (إال إذا أخذنا أيضا
التسجيل الصوىت) ،ولكن لديك بشكل جيد الحاجة للتساؤل عام إذا كان ميكن نرش الصورة.

 2.2استخدام املواد املوجودة
عادة كل هذه األعامل مع عالمة ©،
«جميع الحقوق محفوظة» وتلك هى
 -الرتخيص املقدم.

عند استخدام املواد املوجودة بالفعل (عىل سبيل املثال ،والصور ،واملوسيقى ،والربامج املسجلة،
واملواد املسموعة ،واألفالم،والرسومات ،الخ) إلنتاج أعامل جديدة يجب دامئا أن يوضح من هم
أصحاب الحقوق وكيف تم ترخيص األعامل.
عادة ما تكون هناك عددا من الحقوق املختلفة التي يجب الحصول عليها يف سياق معني.
وهذا له خلفية ،أن اإلنتاج (اإلبداعي) عمل يف كثري من األحيان مرهق وإجراء هكذا عمل
مربح نسبيا .املرشعني يريدون تأمني وحامية املنتجني والعاملني مع العلم أيضا .تأمني وحامية
األجيال القادمة.

هذا ال ينطبق عىل فرقة مرآب ابن
عمك! يف مثل هذه الحاالت ،فمن
األفضل أن نسأل شخصيا.

عىل http://aufsicht-verwges.

 justiz.gv.atميكنك أن تجد معلومات
عن جميع وكاالت حفظ البيانات
النمساوية.

استخدام املوسيقى
بالطبع ميكنك استخدام فقط املوسيقى التي يتم الحصول عليها قانونيا يف البث الخاص بك.
التحميالت االكرتونية ،و تسليط الضوء عىل الحفالت املوسيقية بدون أذن (الغش) ،وما إىل ذلك
يحظر! غالبية املوسيقى يف السوق هي ملزمة بحقوق الطبع والنرش .هذه الهيئات متنح اإلذن
الستخدام أسامء األعامل والفنانني الذين هم عىل تعاقد معهم.
الجمعية النمساوية لإلذاعة الحرة ،كـــــ ممثل لجميع االذاعات املجتمعية ،هي أيضا رشيك
التعاقد مع رشكات حفظ البيانات  AKMو  .LSGويشمل االتفاق العام عىل حقوق البث
لإلذاعات وكذلك حقوق البث املتزامن والبث عرب اإلنرتنت يف وقت واحد .يف األساس ،أي
موسيقية التي يتم الحصول عليها من الناحية القانونية ميكن أن تقوم عىل اإلذاعة املحلية
دون املذيعني الحاجة إىل تتبع قوائم املوسيقى الخاصة بهم .عند استخدام املشاع اإلبداعي
املوسيقية ،يجب مراعاة أخذ الرتخيص منها.
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استخدام مواد من وسائل اإلعالم األخرى
محطات اإلذاعة والتلفزيون تتمتع بحامية األداء يف بث برامجها .يحظر استخدام غري مرصح
به ملقتطفات من وسائل اإلعالم األخرى .ال ميكنك تسجيل املواد من اإلذاعة النمساوية األوىل
الستخدامه عىل البث الخاص بك .يجب الحصول عىل موافقة من وسائل اإلعالم (أصحاب
الحقوق) .عند استخدام عمل املحطات التجارية والعامة ،ميكن توقع التكاليف.

خدمات حامية امللكية الفكرية
الصحيحة التي يتم تقدميها يف اتصال
مع األعامل التي تستحق الحامية.
هذه هي فوائد التسجيالت الصوتية
ومنتجي األفالم ،فضال عن عروض
فناين األداء.

كام تتمتع االذاعات املجتمعية بحامية األداء .عادة ،ومع ذلك ،فمن املفرتض أن الترصيح يف
هذه الحالة سوف يكون من السهل الحصول عليها و مجانا .ميكنك الوصول إىل الربامج اإلذاعية
والتقارير الواردة من محطات اإلذاعة املحلية األخرى من خالل ( CBAاألرشيف اإلذاعة
الثقافية) .ومتشيا مع مفهوم الربط الشبيك ،ويجب أن تعطي دامئا إشعار عند استخدام مواد
للبث الخاص بك.
يوتيوب هو مصدر مشكوك فيه من املوسيقى والفيديو .يجب عليك مامرسة أقىص درجات
الحذر هنا ،ألن قضايا حقوق التأليف والنرش هي ،إىل حد كبري،يتم تجاهلها من قبل
املستخدمني ،وهناك تعديات ثابتة عىل حقوق الطبع والنرش و  /أو حامية األداء  .وعالوة عىل
ذلك ،فإن االتفاق بني اإلذاعة املحلية ورشكة  AKMال ميتد إىل يوتيوب .بغض النظر عن ذلك،
واحرتام الفنانني يتطلب أن يكون لعبت امللفات جودة منخفضة والتي غالبا ما وجدت هناك
ال .فإنه ال يرض إال الفنانني ،ولكن نوعية البث اإلذاعي كذلك!

 3.2حقوق االستخدام ،والتحرير
حقوق االستخدام تنظم عدد كبري من االستخدامات الخاصة .وبحكم التجربة هو أنه من
األفضل دامئا للحصول عىل حقوق أكرب عدد ممكن الستخدام املواد الخارجية وللحصول عىل
كل اإلذن يف صورة كتابية .وبالتايل ،يجب النظر يف جميع حاالت النرش املمكنة قبل بثها إدراجها
اوال يف اتفاق مكتوب .ويشمل ذلك عىل سبيل املثال الحق يف البث عرب اإلذاعة وعرب اإلنرتنت.
ومن املهم أيضا أن تتمكن أخذ املوافقة عىل عدد من الربامج اإلذاعية .ولكن حذار ،ال يوجد
رشط عام ،والذى ميكن للمرء بسهولة أن يقوم بنقل جميع حقوق النرش.
أي شخص يرغب يف تعديل مقطع موسيقى (كــــــــ رمييكس ،مزيج ) واستخدامه للبث،
يحتاج إىل الحصول عىل املوافقة عىل التعديل!

حقوق االستخدام ،وغالبا ما يعرف
بالرتخيص ،وحقوق امللكية الفكرية.
منح حقوق استخدام يسمح للرشيك
التعاقدي استخدام املادة بطريقة
معينة.

وما يطلق عليه التحرير الحر ال يكون ممكنا إال إذا كان هذا العمل له قيمة فنية وإبداعية،
وهذا هو صناعة عمل جديد متاما (كام هو السخرية) ،التي لها عالقة محدودة مع املواد األصل.
مدة حقوق النرش وحقوق االستخدام
ال تزال حقوق الطبع والنرش صالحة ملدة  70عاما بعد وفاة املؤلف ،وحقوق االستخدام ملدة
 50عاما بعد التسجيل .وهذا يعني ميكن استخدام تسجيل أغنية إذا كان امللحن متوىف ألكرث
من  70عاما والتسجيل ألكرث من  50عاما.ولكن ،إذا كان التسجيل األصيل هو أكرث من  50عاما،
ولكن تم إصداره مؤخرا (ألنه كان ،عىل سبيل املثال ،مسجل رقميا) ،فإنه ال ميكن استخدامها،
كام سيتم استحقاق حقوق استخدام جديدة من النارش.
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انتبه! ال توجد معايري دقيقة لتقييم
جودة العمل .عندما توجد حاالت
الشك ،راجع قرارات املحكمة.

 4.2االقتباسات

ميكن للمرء االقتباس فقط تلك املواد
التي تم «إنتاجها» .مل يتم تصنيف
النرش عىل اإلنرتنت يف بيان ألغراض
حقوق التأليف والنرش ،عىل األرجح
سيكون مقاال وهو متاح للتحميل من
االنرتنت.

واالقتباس هو االستنساخ الحريف ملقتطفات من نص .قراءة هذا املقتطف عىل الراديو يف إطار
قانون االقتباس هو خال من حقوق التأليف والنرش والرتخيص .يف هذه الحالة ،يجب أن يكون
االستنساخ محدد ،أي من حيث العرض والحجم ،وتقترص عىل ما هو رضوري لتوثيق هذه
املسألة .هذا هو الحال أيضا عندما تنقل املقاالت والصور من وسائل اإلعالم املطبوعة.
االستنساخ املبارش من اقتباسات حرفية مأخوذة من املقاالت واملقابالت هو أيضا جائز مبوجب
قانون حق النرش .يف هذه الحالة ،ومع ذلك ،االقتباس يجب أن يساهم يف فهم القصة الخاصة
بك ويجب أن تحتوي القصة الخاصة بك عىل موضوع مستقل.
احذر :استنساخ نص كامل ال يجوز .وهذا ينطبق أيضا عىل قصيدة شعرية أو مقطع نرثي.
تسجيل االقتباسات املقروءة يخضع التفاق مع النارش ،الذي سيأيت إىل اتفاق مع املؤلف عن
جواز لالستخدام أثناء البث .إذا كانت القراءة يجب أن تكون ملرة واحدة عىل الهواء بث أو يتم
حفظها بشكل دائم عىل اإلنرتنت ،هو التمييز الذي قد يتعني القيام به .يف حالة البث املبارش أو
التسجيالت لالقتباسات املقروءة ،يجب الحصول عىل حقوق بث من الجهة املنظمة.

 5.2جعل الربامج  /التقارير اإلذاعية متاحة عىل شبكة اإلنرتنت
يستطيع مذيعي املحطات اإلذاعية املستقلة أرشفة برامجها اإلذاعية عىل األرشيف الثقايف
لإلذاعة ( )CBAلالستامع إليها يف وقت الحق.يف حني كان عليه أن من الرضوري أن الربامج
اإلذاعية وعىل وجه التحديد املوسيقى تحتفظ بحقوق الطبع والنرش وال تتالىش مع الزمن .هذا
الحال مل يعد كذلك .اتفاق ثابت مع  AKMو LSGيسمح للمذيعني باألرشفة ومشارك الربامج
اإلذاعية عىل اإلنرتنت عن طريق .CBA

 6.2املشاع اإلبداعي

املعلومات عن موقع  ،CBAعىل
 http://cba.fro.atويف االذاعة
املجتمعية الخاص بك.
انتبه :ال يتم إصدار قوائم التشغيل
الكاملة للربنامج اإلذاعي وذلك من
أجل منع عمليات البحث املستهدفة
للمقطوعات املوسيقية الفردية.

منظمة املشاع اإلبداعي (يف اللغة اإلنجليزية )CC.هي منظمة غري ربحية توفر اتفاقيات ما قبل
الرتخيص للمبدعني.أن هذه األعامل اإلبداعية ميكن أن تكون مشرتكة مجانا وبدون بريوقراطية.
بطريقة تكون دقة العمل محمية من قبل القانون ،وذلك باستخدام وحدات الرتاخيص املختلفة.
ميكنك أيضا جعل عملك الخاص متاح لالستخدام املجاين ولكن أيضا لديك القدرة عىل االحتفاظ
(«بعض الحقوق محفوظة») بعض الحقوق .ومع ذلك ،عىل سبيل املثال ،ملحن قطعة موسيقية
من املمكن إكامل العمل تحت رخصة ( CCاملشاع اإلبداعي) أن يتيح لكل فرد إمكانية
استخدام العمل ،ونرشه والعمل به  -طاملا ال يتم تغيري رشوط الرتخيص ويتم وذكر اسم امللحن.
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أهم عالمات الرتخيص هي:
اسم املؤلف
BY
يجب ذكر اسم املؤلف.
غري تجاري
NC
ميكن استخدام هذه األعامل فقط ألغراض غري تجارية.
يجب تداول العمل تحت نفس الرشوط
SA
يجب أن يتم توزيع العمل مبوجب الرشوط نفسها ،حتى لو تم تعديله.

باإلضافة إىل املوسيقى والربامج
اإلذاعية والتقارير ،ما ميكن أيضا
أن تغطيها رخصة  CCالصور
والفيديوهات والنصوص ….الخ.

ال يجوز تعديل العمل
ND
هذا العمل ال يجوز تعديله.
عالمات الرتخيص هذه يتم الجمع بينها حسب الحاجة وثم الواجب مراعاتها عندما يتم املزج
بينها (عىل سبيل املثال BY-NC-SA ،اسم املؤلف -غري تجاري-يجب تداول العمل تحت نفس
الرشوط).
استخدام موسيقى الـ  CCيف برنامج له العديد من املزايا:
•التحميل من االنرتنت مجانا وقانونيا
•موسيقى جديدة ،ومل يتم «استخدامها»بعد من مختلف األمناط ومن مختلف البلدان
ميكن اكتشافها.
•موسيقى خارج االتجاه السائد ميكن الحصول عليها.
•دعم مجال مفتوح وحر يف الفن والثقافة
•سهولة البحث عن املوسيقى عرب منصات متعددة مثل
http://jamendo.com/de
http://soundcloud.com
http://audioagency.de
http:/ /dig.ccmixter.org/
http://opsound.org

 .3ملخص قانون اإلعالم وحقوق املؤلف والنرش
املمنوع عىل الهواء:
•املحتويات العنرصية ،الجنسية أو اإلباحية أو العنيفة أو غري الدميقراطية ،الخوف من
املثليني ،والدعاية الدينية بالكالم أو باملوسيقى أو اإلعالنات.
•انتهاك خصوصية اآلخرين من خالل االفرتاء ،واالدعاءات غري صحيحة والشكوك والشتائم،
وتشويه السمعة ،ونرش معلومات حول الهوية أو الحياة الخاصة خاصة (األطفال)،
واألرضار للمصالح أو األحكام املسبقة (افرتاض الرباءة).
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كل يشء عن عالمات الرتخيص وكيف
التعامل باملشاع اإلبداعي يوجد عىل
www.creativecommons.org

مع املشاع اإلبداعي يعمل ليس فقط
 CBA http://cba.fro.atولكن ايضا
مجتمع الصور عىل شبكة اإلنرتنت
فليكر ،بايريش روندفونك لبث كوير
وليلة الفضاء أو قناة الشباب فريتز
روندفونك برلني ىف براندنبورغ .أيضا،
تم ترخيص إذاعة  1X1حاليا .CC

االحتياطات عند التسجيل:
•التسجيالت الرسية ممنوعة!
•عند إجراء املقابالت (املقابالت الهاتفية) ،أو استطالعات الرأي ،يجب أن تشري دامئا إىل أن
املحادثة يتم تسجيلها ،أذكر إمكانية التحرير  ،وأين ومتى سيتم بث تسجيل!
•يسمح بالتسجيل يف األماكن العامة.
•عند التسجيل يف األماكن الخاصة ،يجب الحصول عىل إذن من الشخص الذي لديه الحق
امللكية و  /أو يحمل حقوق التأليف والنرش.
االحتياطات بالبث الحي:
•اعالم ضيوف االستوديو بلوائح قانون اإلعالم مقدما.
•إبالغ املتصلني عندما يتم تحويلهم عىل الهواء.
•بالنسبة النتهاكات حقوق وسائل اإلعالم من قبل الضيوف  /املتصلني عىل الهواء ،ينبغي
عليك التربؤ فورا.
االحتياطات عند استخدام املواد املوجودة:
•يجب الحصول عىل املوسيقى املستخدمة يف البث من الناحية القانونية .ال التحميل غري
املرشوع ،وتسجيالت الحفالت املوسيقية ...،الخ!
•مينع منعا باتا استخدام محتوى غري مرصح به من مصادر خارجية!
•ال يجوز استخدام االقتباسات خارج سياقها.
حقوقى كمذيع باإلذاعة:
•حرية التعبري عن الرأي عىل الهواء!
•البث اإلذاعي هو منشئ امللكية الفكرية ! ميكنك وضعه تحت حامية حق املؤلف مع
رخصة املشاع اإلبداعي ،وإتاحتها لالستخدام مع بعض الحقوق املحفوظة .عىل سبيل
املثال ،يجب تداول العمل تحت نفس الرشوط ،و االستخدام غري التجاري  .…،الخ
أخالقيات املهنة والحرص الصحفي:
•احرتام كرامة اإلنسان
•عدم تحريف الترصيحات من قبل التحرير
•املوضوعية وتجنب الحزبية
•تقديم التقارير نتيجة البحث الشامل
•عدم نرش االدعاءات عن األشخاص أو املؤسسات دون تشاور مسبق مع األطراف املترضرة.
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الصحافة اإلذاعية
 .1األشكال الصحفية الكالسيكية يف اإلذاعة
أكرث من قرن من الزمان ،وتتواجد اإلذاعة بالفعل .منذ أول بث لها يف عام  ،1906وضعت
أشكال مختلفة لتصميم الربامج واملقاالت اإلذاعية  .حتى يف اإلذاعة املجتمعية أننا لن نخرتع
اذاعة جديدة ،ولكن نسرتشد بهذه األشكال الصحفية الكالسيكية .وفيام ييل بعض منها:
عناوين األخبار
اليشء األكرث أهمية ىف رسالة قصرية وموجزة يف البداية وما يتبع ذلك ليس بنفس األهمية.
الجملة األوىل لها األهمية لجذب انتباه املستمعني وتشجيعهم عىل مواصلة القراءة.
املقاالت
املقاالت تبنى عىل توسع الرسالة واملعلومات األساسية املوضوعية ،دون إصدار األحكام
املسبقة .من؟ ماذا؟ متى؟ أين؟ كيف؟ ملاذا؟ يجب اإلجابة عىل أسئلة االستفهام الكالسيكية
هذه .اإلبداع الدرامى ممكن باملثال طبقات الصوت املختلفة يف الحديث ،التسجيالت الصوتية،
واملوسيقى،والتسجيالت الحية…...الخ.
التقارير
يجب أن تقدم التقارير املعلومات بطريقة حية ،وذلك باستخدام العنارص الصوتية واللغة
التعبريية ملنح املستمع انطباع من األحداث الجارية .ويرصد التقرير مجريات األحداث
(مظاهرة عىل سبيل املثال) .والتقرير هو أيضا يف بعض األحيان وصف شخيص من األحداث
وقت حدوثها.
التعليق
التعليق،هو الرأي الشخيص بخصوص موضوع أو حدث جاري .أن التعليق منفصل متاما عن
تحليل املعطيات .يجب أن يكون موضوعي و يتعلق باملحتوى بشكل واضح.
التحليل
يتم استخدام التحليل لتوفري معلومات أشمل عن الوقائع واألحداث .وينبغي تجنب اآلراء
الشخصية .وينبغي أن يكون هيكل ومنشأ التحليل شفاف للمستمع.
تقرير وثائقي إذاعي
التقرير الوثائقي اإلذاعي هي املونتاج من التسجيالت الصوتية والنصوص الخاصة ،من الضوضاء،
واالقتباسات.وهى الصورة الصوتية ،استنادا عىل وقائع فيلم روايئ.
املقابلة
الهدف من املقابلة هو الحصول عىل آراء الناس حول موضوع وطرح الخرباء اعتامدا عىل مجال
خربتهم أو لجمع املعلومات املبارشة من شهود عيان أو املشاركني يف قصة معينة .تتطلب مقابلة
«جيد» أيضا اإلعداد الجيد والتحرير.
التنويه
التنويه هو مبثابة ملحة إعالنية عن الربنامج .وينبغي أن يكون من السهل بالنسبة للمستمع
التعرف عليها لربنامج محدد .وميكن أيضا أن تستخدم لتحديد نقاط محددة أو أجزاء من الربنامج.
الصحافة اإلذاعية – الفصل  / 3صفحة 35

التسجيالت الحية تشري إىل تسجيالت
األصوات التي تستحوذ عىل اجواء
من األماكن العامة أو مكان معني.
عىل سبيل املثال األصوات يف أماكن
السباحة العامة أو الغابات.
التسجيالت الصوتية تشري إىل
التسجيالت الصوتية األصلية ،مثل
استطالع من املارة أو مقتطفات من
مقابالت يف األماكن العامة أو أجزاء
من مؤمتر صحفي.

املقتطفات الصوتية املجمعة  /املرسحية اإلذاعية
كام يف مرسحية أو فيلم ،يتم عرض النصوص يف مشاهد سمعية .تستخدم الدراما يف اتجاه معني
لخلق صور يف أذهان املستمعني.
النقد  /واملراجعة
الناقد  /املراجع يعطي رأيه يف أداء فني ،لذلك الكتاب ،الفيلم..…،الخ املعروف .وميكن أن
تكون إيجابية أو سلبية ،ولكن ينبغي أن يستند إىل وقائع ميكن التحقق منها.
النقاش
النقاش هي أداة مفيدة لجمع آراء مختلفة أو مثرية للجدل حول موضوع أو حدث.
أي شخص مهتم بشكل معني من اشكال الربنامج،يجب ببساطة أن يقوم بتشغيل الراديو و
يقوم باالستامع و التحليل املوضوعي للربامج اإلذاعية.عىل منصة ارشيف املحطات اإلذاعية
املجتمعية  http://cba.fro.at ، CBAتوجد أشكال مختلفة لالستامع املبارش.

 .2التقديم

يقوم مقدم الربنامج بأخذ املستمع من جهة ،وإرشادهم من خالل الربنامج اإلذاعي.حيث يوفر
التقديم عامل التشويق والخيط املشرتك ،و يبني الجسور بني العنارص املحددة للربنامج,مثل
املوسيقى أو املقاالت.
عند محاولة صناعة الصور الذهنية
للمستمعني!هذا يتطلب مقدمة مثرية
ونص مدروس جيدا.

التقديم يجب أن يسوق الربنامج ،وبالتايل إثارة االهتامم باملحاور القادمة وتشجيع املستمعني
عىل أن تستمر يف املتابعة.
شخصية املقدم لها تأثري كبري عىل منط وأجواء الربنامج.

 1.2أهم األشياء عن التقديم
لغة التقدم
لغة اإلذاعة هي لغة الحديث الطبيعى .الكالم اليومي ،وليس خطاب مكتوب! اللهجة ،العامية
أو لهجات ميكن استخدامها يف اإلذاعة املحلية .من املهم فقط أن يكون النطق واضح ومفهوم.
يجب أن توضح بجالء الحروف املتحركة والساكنة .ومن املفيد الحفاظ عىل فم مفتوح ومرن.
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أسلوب الحديث
ما يعنيه هذا هو كيفية التعامل مع الجمهور« .حرضتك» هو الشكل األكرث تهذيبا ،ولكن هذا
النوع هل يتطابق مع اإلذاعات املجتمعية؟ هو برامج معدة للشباب إذن «أنت» هي املناسبة.
ومثة خيار آخر يف التعامل مع املستمعني بـ»انتم».من املهم اختيار أسلوب وااللتزام به!
وضعية الجسد
وضعية الجسم مهمة عند التحدث.ابحث عن وضعية مستقيمة،سواء كنت جالسا أو واقفا.
التنفس مهم هو أيضا .عند الجلوس ،يف محاولة للحفاظ عىل الزوايا (الذقن  /الرقبة والفخذين
والركبتني) .من الجيد قبل التقديم الهدوء و االسرتخاء وأخذ نفس عميق .االبتسام عند التحدث.
خالل الحديث ميكن أن تساعد وضع ملسات صوتية.
مدة التقديم
القاعدة العامة يف االذاعة انه بعد ثالث دقائق من املعلومات املنطوقة يبدأ يقل انتباه املستمع.
انها ليست قاعدة ثابتة ،ولكن يف حالة املقدمة السيئة أو اململة،التي تتجاوز ثالث دقائق ميكن
ذلك أن يشجع املستمع لتغيري املحطة.
التقديم املشرتك
التقديم املشرتك أو املقابالت املشرتكة توفر عنرص التنوع وميكن جعل الربنامج أكرث إثارة
لالهتامم .حذار من املونولوجات الطويلة! املقدمات الطويلة جدا ميكن أن «تدمر» املحتوى،
واملقدمات القصرية جدا أيضا ميكن أن ترك املستمعني «معلقني يف الهواء».
نصائح لتقديم جيد
•ابحث عن إيقاع التقديم الخاصة بك( .ليس بطيئا جدا ،وليس رسيع جدا).
•استخدام املصطلحات يف الحديث (أسلوب الحوار).
•التحدث بأسلوب حيوي ومتوازن.
•اضبط نربة الصوت وفقا للموضوع (جاد  /فكاهى).
•نصوص التقديم يجب أن تكون معدة بشكل جيد وايضا معدة بنقاط رئيسية.
•كن عىل طبيعتك وغري متصنع.
كن حذرا مع
•الطرائف والنكات :هذه ميكن أن تأيت بسهولة بنتائج عكسية و تتسبب يف ذعر املستمعني.
•عدم تحديد الهوية مع املحطة والربنامج :الجمهور يشعر عندما ينأى املقدم من مواضيع
التي يتم عرضها مثال عن طريق جملة ثانوية يف برنامج املوسيقى أو املحتوى.
•التباهي بالذات خالل الحديث :ميكن أن تبدو عجرفة وتزعج الجمهور.
•رتابة الحديث :اجعل نربة الصوت متغرية خالل التقديم .استخدام مستويات مختلفة
من الطاقة والرتكيز.
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النطق والصوت هو مجرد مسألة
التدريب .ال أحد يولد مع صوت
إذاعي .ولذلك وضع الفلني يف الفم
وتدرب عىل التحدث بطريقة واضحة!

 2.2التعامل مع األخطاء واألخطاء اللغوية
نصيحة! ىف جميع األحوال،اختيار
جملة ثابتة ميكن استخدامها يف مثل
هذه الحاالت .بعد ذلك يعود كل
يشء إىل طبيعته.

أيضا يف اإلذاعات «املتخصصة» تحدث أخطاء وزالت لسان .والفرق هو أن املذيع ال يغرم يف
االذاعات املجتمعية للخطأ .من املهم أن ال يفقد الشخص الهدوء.كلمة «عفوا» عادة ما تكون
كافية ،ميكنك االستمرار يف التقدم.
إعتذار إضايف غري رضورى ،وسوف يلفت االنتباه فقط إىل األخطاء القليلة بدال من بقية املحتويات.
األمر نفسه ينطبق عىل املشاكل التقنية أو خطأ التشغيل عندما يقوم شخص مثال بتشغيل الــ
 CDالخطأ.

 3.2أشكال التقديم
االفتتاحية و الخامتة
االفتتاحية تعطي املستمع فكرة عن ما سوف يتم عرضه ىف الربنامج .ينبغي أن توضح اتجاهات
الربنامج وتثري اهتامم املستمعني .كام ينبغي أن يذكر اسم الربنامج و الشخص أو األشخاص
الذين يقدمون الربنامج .واليشء نفسه ينطبق أيضا عىل الخامتة .إذا كنت استمع اىل برنامج
جيد ،سوف أود أن أعرف من قام بتقدميه وايضا ما هو اسم الربنامج.
التقديم عىل ثالث مراحل
التقديم عىل ثالث مراحل (أو الفواصل الثالثة) هو يف الواقع األسلوب األساىس لكل تقديم
ويتكون عادة من ثالث مراحل:
	1.استعراض املحتوى
	2.املعلومات اإلضافية
	3.استعراض املحتوى التايل ،عىل سبيل املثال الضيوف أو رشكاء املقابلة
باملثال :يف فراي شتات هناك املزيد واملزيد من مذيعى اإلذاعة املحلية .مركز
اإلذاعة املحلية هو فراي شتات.ومبا أن الدولة سوف تعمل عىل دعم مستقبل
أفضل للناشطني يف هذا املجال ،نستمع اآلن إىل الترصيحات التى أدىل بها
رئيس البلدية يف املؤمتر الصحفي الذي عقد اليوم.
التقديم املتتايل
ويتم ترتيب املعلومات بشكل منطقي بحيث يتم ربط املعلومات بعضها البعض .وعادة ما يتم
ذلك باستخدام خمس عنارص من املعلومات املتتالية.
باملثال :ىف الوقت الحاىل لينز ال تزال ثالث أكرب مدينة يف النمسا .لكن هذا قد
يتغري قريبا .ألنه يجري حاليا املناقشة يف مقاطعة النمسا العليا بشأن إدماج
 8البلدات املجاورة األصغر حجام مع مدينة لينز.يتوقع مستقبال ان «لينز
الكربى» سوف تكون مأهولة بحوايل  275.000نسمة .عىل الرغم من أنه
سيتم تحمل التكاليف من خالل النفقات اإلدارية للدولة،ولكن توجد أصوات
معارضة بالفعل.
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التقديم املركز
خطوة بخطوة نعمل عىل توضيح املوضوع .يف البداية (غالبا) ما تكون فكرة عامة ،وبعد ذلك
(عادة يف خمس خطوات) يتم الرشح والتوضيح.
باملثال .:طوىب ملن ينىس.ما إذا كانت هذه الحقيقة البديهية القدمية تنطبق
عىل أرض الواقع ،قد يكون من يشكك  -وخصوصا عندما تقع ضحية
مرض النسيان .يف أسوأ األحوال،مرض الزهامير .يصاب يف النمسا وحدها،
كل عام  10.000شخص .يف مقاطعة النمسا السفىل يناقش األطباء حاليا
االسرتاتيجيات  -ضد مرض النسيان.
التقديم التفاعىل
حيث تبدأ بسؤال تفاعىل ،مزحة أو اقتباس ملفتة للنظر.حيث الجملة بعد الجملة ويصبح
موضوع يكشف عن نفسه.
باملثال :قيادة السيارات مقززة! عىل األقل وفقا لرأي الناشط برنارد كول .حيث
برهن يف هذا الحدث اإلعالمي بدهاء ارتفاع أسعار الوقود.وتم كرس بعض من
الحواجز بشأن هذه املسألة.
القياس
إذا كان هناك موضوع معقد بالنسبة للمستمعني وصعب الفهم ،عىل سبيل املثال ,يتم استخدام
القياس.,يستخدم القياس عن تشبيه املوضوع الذي يصعب فهمه ،باملوضوع اآلخر الذي يكون
الجمهور عىل دراية أوسع به .يف خطوة أوىل ،يفرس هذا املوضوع بالطريقة املألوفة،وبعد ذلك
يف الخطوة الثانية يتم رشح املوضوع الفعيل.
باملثال :تدور حبة البازالء خلف حبة البازالء اآلخر .ومع ذلك ،ليس يف وعاء
الطبخ ،ولكن عىل مسافة متساوية بني فيينا و نيويورك.وهذا من شأنه أن
يكون املسافة النسبية بني نواة الذرة وغالفها .وإذا افرتضنا بالطبع ،هل ميكن
أن يصل حجم النواة إىل حجم حبة البازالء.
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 4.2ملخص التقديم
العوامل التي قد تؤثر سلبا عىل صوت والتحدث
•عدم التجهيز املسبق (عدم قراءة النص)
•الحالة العاطفية
•املسافة بينك وبني امليكروفون
•املالبس الضيقة أو التقييدية
•وضعية الجلوس غري صحيح
•عدم اإلحامء
•بقايا األغذية ،القهوة (الجفاف) والحليب (البلغم) يف الحنجرة
•قصور يف فهم محتوى النص
عند إعداد النصوص نأخذ يف االعتبار:
•لغة اإلذاعة هي اللغة اليومية واللغة املتداولة.
•«اجتذاب» املستمعني .إبقاء الجمهور املستهدف يف االعتبار عند كتابة.
•إنشاء الصور يف أذهان املستمعني.
•أفعال تجعل النصوص حيوية (امليش ،والتنزه ،النزهة ،الهرولة  )...استخدام األفعال التي
توحي بالنشاط بدال من السلبية.
•وفقا للشعار «قصرية وجميلة» :إنشاء ،جمل قصرية وواضحة ترتاوح من  7-5كلامت.
•هيكلة النص مع العناوين.
•إنشاء فواصل من خالل املوسيقى ونربة الصوت والعنارص الصوتية.
•التوضيح الصحيح ألسئلة االستفهام يف البداية :من يتحدث/يحاور؟عن ماذا يتحدث؟
أين؟ ملاذا ؟ متى؟ كيف،وتحت أي ظرف من الظروف؟
•يسمح ويستحسن التكرار يف النص وضمن الربنامج (املستمع ال ميكنه القراءة).
•استخدام كلامت الحشو ،ولكن ليس كثريا :نعم ،وبكل بساطة ،كام قلت .ولكن :إذا أمكن
تجنب «نعم وبشدة».
•تجنب استخدام الكلامت غري املتداولة ،واألرقام املعقدة ،وما إىل ذلك من املستحسن
عىل سبيل املثال أن نقول «إنها قرابة  »10:30بدال من «انها .»10:28
•تحقق من مدة نص التقديم .وكقاعدة عامة ،هي أن  51سطر من  60حرف ،أي تقريبا.
 900حرفا ،والنتائج هي حوايل دقيقة واحدة من وقت البث.
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 .3املقابلة
إلجراء املقابالت الجيدة هذا هو الفن الذي ميكن تعلمه .اعتامدا عىل نوع املعلومات التي
ميكن الحصول عليها من قبل املتحاورين ،املقابلة تتطلب البحوث املبدئية أكرث أو أقل تعمقا،
والتصميم املثري والوقت املستهدف.

املقابلة هي أكرث من مجرد طرح األسئلة املعدة مسبقا!
هذه األسس تساعد يف إعداد املقابلة:
األبحاث
املقابالت ينبغي دامئا أن تكون معدة مسبقا بشكل جيد .وباإلضافة إىل البحوث الفنية لهذا
املوضوع الفعيل يجب عليك البحث عن معلومات عن ضيف املقابلة.
املفهوم العام
انه المر جيد أن يكون هناك مخطط لكيفية امليض يف املقابلة.وميكن أن تكون مثل فيلم مثري:

بطبيعة الحال ،اإلعداد غري ممكن
ملقابلة ريبورتاج قصرية .ىف هذه
الحالة أسئلة االستفهام الكالسيكية
يكون لها دور فعال  :من؟ ماذا؟
متى؟ أين؟ ملاذا؟ كيف؟

•بداية بسيط عرب «أسئلة إذابة الجليد» جيدة.
•تصعيد التوتر مع أسئلة محددة املحتوى.
•أسئلة محددة حول املوضوع.
•سؤال ختامي يلخص املوضوع.
توقع اإلجابات
عند كتابة النص أنه من الجيد أن يكون لديك فكرة عن اإلجابات املتوقعة أو التي سوف تحتاج إليها.
التساؤالت
صياغة أسئلة قصرية وبسيطة بقدر اإلمكان ،إذا لزم األمر تقديم رشح قصري يف البداية .ال تسأل
سلسلة من األسئلة .دامئا أسأل سؤال واحد يف كل مرة.
التساؤالت االفتتاحية
األسئلة االفتتاحية هي األفضل لتجنب اإلجابات األحادية.
الحديث التمهيدي
محادثة قصرية متهيدية للمقابلة ميكن أن تساعد يف خلق جو لطيف والسامح لضيف املقابلة
بفهم موضوع املقابلة .ولكن ال تسأل أي سؤال من األسئلة خالل التمهيد إذا كانت املقابلة عىل
الهواء ،وإال سوف تفقد العفوية عىل الهواء.
دور املحاور
ال ينبغي أن يتم التخيل عن دور املحاور خالل املقابلة .املقابلة ليست محادثة عادية :أن يكون
مهذبا ،ولكن إذا لزم األمر أيضا يضع الحدود وال يفقد السيطرة عىل املقابلة.
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إذا بدأت املقابلة بالخروج عن نطاق
السيطرة ألي سبب من األسباب
وهناك دامئا إمكانية ،بأدب ،لوضع
حد لهذا.

التواصل غري اللفظى
فقط  ٪30من التواصل هو عن طريق الكلامت! لذلك ،ويجب إعطاء االهتامم إىل التواصل غري
اللفظي!
تعابري الوجه واإلمياءات تكشف الكثري عن طريقة التفكري!
دامئا ارتداء سامعات الرأس! فقط
حتى ميكنك سامع ما يتم تسجيله يف
املسجل فعليا.

اختبار املسجل
املقابلة ال ميكن تكرارها ،واملحادثة فريدة من نوعها هو غري قابل لإلعادة .يجب التأكد
من اختبار جهاز التسجيل قبل املقابلة .تأكد من وجود مساحة تخزين كافية ،و البطاريات
املشحونة ،وأداء امليكروفون وتسجيل االختبارات .ارتداء دائم لسامعات الرأس أمر ال بد منه
من أجل رصد ونوعية التسجيل.

 1.3أنواع األسئلة
املقابالت تعتمد عىل األسئلة .من أجل الحصول عىل املعلومات املطلوبة ،ال بد من طرح األسئلة
«الصحيحة» .تحقيقا لهذه الغاية ،لدينا أنواع مختلفة من األسئلة:
األسئلة املفتاحية
صياغات هذا النوع من األسئلة يتطلب اإلجابة أكرث من بنعم أو بال .يف املقابالت ينبغي تفضيل
هذا الشكل من األسئلة.
األسئلة املغلقة
هذه األسئلة ميكن اإلجابة عليها بنعم أو ال .ويشار إىل مثل هذه األسئلة أيضا حاسمة كام وأنه
من األفضل أن تطرح يف نهاية املقابلة.
أسئلة االستفهام املفتاحية واملغلقة
هنا يهدف اإلجابة عىل أشياء مثل بيان املوقع ،اسم ،والوقت ،أو مبلغ :ماذا تدعى؟ أين حدث
هذا ؟ ماذا حدث؟ عدد املصابني؟ ما اإلصابات؟ هذه األسئلة هي منوذجية للتقارير والحصول
عىل املعلومات األساسية حول هذا الحدث.
أسئلة الخريات
هذا النوع من األسئلة يسمح باالختيار بني إجابات بديلة (اثنني أو أكرث أحيانا) .يكون للضيوف
فقط الفرصة للرد مع واحد من الخيارات املتاحة .هذه األسئلة هي طرق فعالة للحصول عىل
املعلومات برسعة ،ألنها تجعل األجوبة املراوغة أكرث صعوبة.
أسئلة املقاطعة
تخدم الوقاية من االستطراد وينبغي أن تؤدي إىل السؤال األصيل.
األسئلة االستفزازية
والتى تؤدى اىل «غضب» الضيف أو تصعيد الترصيحات .ولكن كن حذرا :رسعة انزعاج هذا
الضيف وتغري مناخ املناقشة الجيدة ،مام يؤثر عىل نوعية املعلومات.
األسئلة الرئيسية
ىف هذا الوضع أنك تساعد الشخص باإلجابات املتوقعة ،وبالتايل يجب تجنبها.
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 2.3مقبالت عىل الهواء
ينبغي دامئا أن يكون هناك مخطط منظم للمقابالت .ال ميكنك االعتامد عىل ضيف املقابلة ىف
حالة البث املبارش إذا أنت نفسك لست عىل استعداد .إذا مل يتم هيكلة املقابلة بشكل جيد،
ميكن للمحادثة يف وقت قريب جدا تصبح زائدة عن الحاجة وميل املستمعني .لذلك :تخطيط
بعض العنارص يكرس الروتني وكيف سيتم هيكلة املقابلة.
يف برنامج مدته ساعة واحدة ال يجب أن يتبع كل جزء من املقابلة فاصل موسيقي.
التعريف بالضيوف خالل عملية التقديم هو أكرث أناقة من البساطة املطلوبة عىل أن يقدموا أنفسهم.
مهمة املحاور هي توضيح قيمة الضيف ،إىل املستمع ،ورشح ملاذا هم هناك أو ملاذا هي أهميتها.
باملثال :أنت تستمع إىل «رحالت املوسيقية» .ضيفي اليوم هو السيد والرت ،
وهو خبري يف أمريكا الالتينية وخاصة يف لالغاين الكوبية .يف حلقة اليوم سوف
يشارك خربته معنا وذلك خالل زيارته األخرية إىل كوبا!

 3.3ملخص املقبالت
•أنه من دالئل االحرتام والحرفية للذهاب إىل مقابلة عىل استعداد وإدارتها بودية أيضا.
•التحضري الوايف عن موضوع الحلقة والضيوف.
•البد ان يكون لديك مسلسل/مخطط لكيفية امليض يف املقابلة.
•تحقق من األسئلة :ما يهمني حول هذا املوضوع؟
•صياغة أسئلة قصرية وبطريقة مفتوحة ومفهومة.
•قم بأخذ الوقت الكايف إلجراء املقابلة
•التحقق من املعدات :مسجل ،ميكروفون ،والبطاريات…..الخ.
•ليكن لديك مناقشة أولية مع ضيوف املقابلة وإعالمهم أنه سيتم تحرير املقابلة وبثها.
•إنشاء جو لطيف للمقابلة.
•التواصل عىل قدم املساواة (عقليا وجسديا).
•انتبه إىل التواصل غري اللفظي (اإلمياءات ،وتعبريات الوجه).
•عدم فقدان السيطرة عىل املقابلة.
•الوجوه تتقابل مرة اخرى .اجعل املقابلة ممتعة مع الضيوف بحيث يكون إجراء مقابالت
معهم يف املستقبل متاح مرة أخرى.
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 4.3املناقشات الحية

اليشء املميز يف املحادثات واملناقشات هو ،مثل كل الربامج الحية ،التميز وعدم التكرار.
أحيانا يكون من املنطقي،تقديم
املوضوع عن طريق نص متهيدي أو
تقرير مسجل مسبقا .هذا ميكن أن
يساعد املستمعني والضيوف لتناول
املوضوع من قاعدة معرفية مامثلة.

املوضوع
من حيث املبدأ ،أي يشء ميكن أن يكون موضوعا للمناقشة ،لكن ذلك يعتمد عىل مدة الوقت
املتاح عىل الهواء .حتى لو كانت هذه املواضيع ال ميكن مناقشتها بشكل مستفيض ،ينبغي
للمشاركني الحصول عىل نتيجة جيدة يف نهاية املقابلة وأن ال ترتك بعض األسئلة دون إجابة.
من املهم توضيح مقدما املوضوعات التي ينبغي معالجتها واألسئلة التي ينبغي اإلجابة عنها.
كيف ينبغي باستفاضة تغطية هذا املوضوع؟ الجوانب غري املرغوبة التي ينبغي أن ترتك ؟
وهذا األخري مهم للغاية من أجل البقاء ىف االتجاه الصحيح و تجنب االنجراف يف الجوانب غري
املرغوب فيها يف هذا املوضوع.
التقديم
املقدم يقوم بالتوجه وهيكلة املناقشة .نوعية التقديم له تأثري عىل نوعية املحادثة بأكملها.
مهام الصحفيني و  /أو املقدمني هي:
ىف التحضري:
•انتقاء املوضوع
•انتقاء ودعوة الضيوف
•رشح اإلجراءات (املواضيع واإلجراءات)
•إتاحة عرض عاما يف البداية (النصوص التمهيدية ،واملواد املسجلة مسبقا )...
•االتفاق عىل القواعد (نظام االستديو ،وأسلوب الحوار)... ،
أثناء الحوار:
•الرشوع وتنشيط الحوار،وعدم الخروج عن النص.
•إيجاد حلول لألسئلة و حاالت الغموض
•إرشاك جميع الضيوف يف الحوار
•تنظيم الوقت
•توضيح مراحل ونتائج الحوار بشفافية
•الحفاظ عىل جو لطيف خالل الحوار
•فرض القواعد والتدخل عند الحاجة
•عدم السامح باملقاطعة خالل الحديث والدخول يف الرصاعات
•تلخيص وتحقيق هدف الحوار ،والعثور عىل نتائج إيجابية
•ذكر أسامء الضيوف أثناء الحوار،حيث يساعد ذلك عىل توجيه املستمعني

وبطبيعة الحال ،ينبغي الحرص عىل
تحقيق التوازن بني السيدات و
السادة الضيوف.

الضيوف
عدد و طبيعة االشخاص التى يتم دعوتها للحوار ال يعتمد فقط عىل عامل الزمان واملكان فقط،
ولكن أيضا عىل طبيعة الحوار :سلسلة من املقابالت القصرية مع عدة أشخاص أو حوار مفتوح
حيث سيتحاور الضيوف أيضا مع بعضهم البعض.
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 5.3ملخص الحوارات الحية
أثناء اإلعداد
•إعداد جيد ملضمون الحوار :ماذا أعرف حتى حول هذا املوضوع؟ من هم ضيويف؟ ماذا
يعملون أو ميثلون؟ كيف يتم الرتكيز عىل النقاط املهمة بهذا املوضوع؟
•الجدول الزمني :يتوقف ذلك اعتامدا عىل مدة الوقت الكيل للربنامج  ،يجب تقسيم
اللقاء إىل مراحل ذات مغزى .التفكري مبن سيقوم بطرح األسئلة عىل الضيوف« .الفواصل»
املوسيقية واملوعد املحدد للضيوف واملستمعني.
•إعداد وضعية املقابلة :يف محاولة لتوفري أجواء مريحة للضيوف( .الهواء النقي والتدفئة
والتربيد) موقع املقاعد وامليكروفونات بحيث ميكن لجميع الضيوف رؤية بعضهم البعض.
•املناقشة األولية :اطلب من الضيوف أن تأيت يف وقت مبكر مبا فيه الكفاية وذلك لتجنب،
وجميع املشاركني فرصة للقاء بعضهم البعض والتعرف .وهذا ميكن أيضا التأكد من ميكن
معالجة أي االحتياجات التقنية أو املعدات قبل أن يبدأ البث .ومن املهم أيضا أن يتفق
جميع الضيوف عىل نفس موضوع النقاش.
•إعداد أسئلة إضافية لكل اجزاء الحوار.
•إعداد مقاطع موسيقية إضافية وذلك ىف حاالت التوقف غري املتوقعة.
أثناء الحوار
•االنتباه :واصل الحوار بعناية وحفاظ عىل تدفقه وبنية .يف حوارات االستوديو من
املستحسن أن يكون شخص يهتم بالجوانب التقنية ليك يتمكن املحاور من االستمرار يف
الحوار برتكيز.
•توزيع وقت الكالم :يجب أن يعطى جميع املشاركني الوقت ،والحيز بنفس القدر.
•بعد الفاصل :بعد الفواصل املوسيقية إعادة تذكري املستمعني مبوضوع الحوار :تكرار
اسم الربنامج املوضوع ،والضيوف ،وإذا أمكن ،إعطاء ملحة موجزة عن القضايا التي متت
مناقشتها بالفعل.
األشياء التى ينبغى تجنبها
•التقديم املفرط :ينبغي دامئا أن يقترص التقديم عىل الحد األدىن من الوقت.
•تغيري الدور :ال ترتك دورك ابدأ كمحاور ،وال ملحاولة حزبية و  /أو الحديث عن رأيك
الشخيص حول موضوع الحوار.وال تفقد السيطرة عىل الوضع.وال تصبح من «املستمعني».
•التساؤالت :العديد من األسئلة دفعة واحدة تشوش عىل الضيف املسؤول ،ليس فقط،
ولكن أيضا يعطيه الفرصة الختيار السؤال األسهل واألقل تعقيدا .لذلك نسأل سؤاال تلو
اآلخر.

الصحافة اإلذاعية – الفصل  / 3صفحة 45

 .4املوسيقى يف اإلذاعات االجتامعية
موسيقى املشاع اإلبداعي ميكنك
تحميل العديد منها قانونية وحرة.
منذ انتقالك هنا إىل هذه املنطقة
التي ليست (بعد) ببعيدة عن التيار
الرئييس ،ميكنك بالتايل تطوير نفسك
من خالل العمل املستمر عىل هذا
النوع وتصبح من الخرباء وتقديم
للمستمعني املوسيقى الخاصة بهم
بطريقة جديدة ومختلفة.

يف اإلذاعة االجتامعية موضوع املوسيقى يتجاوز مجرد مسألة
الذوق الشخيص .املوسيقى ليست مجرد تسلية أو أداة ،ولكن
أيضا جزءا من الثقافة .أن املوسيقى ال تخضع ملعايري مثل
«جيد» و «سيئ» أو التقسيم إىل تجارية أو مستقلة .عوضا
عن ذلك ،فإنه يتطلب القيام بتحليل دقيق عند التعامل مع
املوسيقى:
هذه املوسيقى تتبنى أي ثقافة يف أي سياق ؟ من هي الفرقة
املوسيقية واىل اى مجتمع ينتمي؟ وما يعرب عنه املوسيقيني
بالضبط من خالل الكلامت ؟

بوابات التحميل ملوسيقى املشاع
اإلبداعي :
http://jamendo.com/de
http://soundcloud.com
http:/ /dig.ccmixter.org/
http://opsound.org

وليس من الرضوري دامئا تقديم األغنية ،ولكن يف بعض األحيان اختيار املوسيقى ميكن أن
يتطلب املزيد من املعلومات والتوضيح.
املوسيقى ميكن استخدامها بطرق مختلفة يف تصميم الربامج اإلذاعية .وهذه بعض األمثلة:
كــــــ»حشو» و  /أو عنرص هيكيل
عندما ينبغي بث الكثري من املعلومات  ،ميكن أن املوسيقى توفر املستمع .موسيقى غري صاخبة
أو فعالة ميكن أن تكون جيدة لهذا الغرض.
مبثابة جزء ال يتجزأ من املبدأ الشامل
ما هو املعيار يف برامج املوسيقى ،ميكن إدراج يف أشكال أخرى كعنرص دعم .األغاين ،الكلامت
أو الفنانني ميكن أن تدعم جوانب املوضوعات التي تجري مناقشتها ،أو أنها ميكن أن تستخدم
فواصل أو إلعادة ترتيب املوضوعات .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن للموسيقى خلق جو التي ميكن
أن تدعم النقاش من خالل موضوع أو التأثري الفعال.
كخلفية موسيقية
يف بعض الحاالت،من املنطقي استخدام خلفية موسيقية عند التقديم .املوسيقى الهادئة ميكن
أن تقوم بدعم التقديم .وينبغي تجنب املوسيقى مع الغناء أو األصوات القوية ألنها ترصف
األهتامم عن التقديم!

 .5نصائح وحيل البحث
البحث الصحفي الجيد يكون يف العمق .إنه جمع مستقل للمعلومات بدال من مجرد معالجة
البيانات الصحفية من وكاالت األنباء أو املؤمترات الصحفية .للحصول عىل تغطية متوازنة
يجب جمع املعلومات األكرث تنوعا املمكنة من أجل إلقاء الضوء عىل موضوع معني من زوايا
مختلفة .من الناحية املثالية ،تدعم كل قطعة من املعلومات عن طريق العمل الصحفي من
خالل البحث.
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البحث مل ينته عند معرفة كل يشء ،من شأنه أن يأخذ إىل األبد ،ولكن عندما تكون كافة األسئلة
واضحة وقد تم اإلجابة عليها والربط ما بينهم ميكن ان يكون معقوال.
من الناحية املثالية،البحث يف ثالث خطوات:
	1.افتح موضوع :قبل البحث ،هذا املوضوع ميكن تناوله مبدئيا عن طريق العصف الذهني
أو املخطط العقيل وهذا يعني ،املحاولة للتفكري يف جميع جوانب هذا املوضوع.
	2.استخدام مصادر البحث الشائعة:
•اإلنرتنت (محركات البحث ،وقواعد البيانات ...…،الخ)
•خرباء (من الخارج)
•املشاركون ،املعنيني ،املسؤولني
•األدب
•وسائل اإلعالم املطبوعة
•السلطات (املكاتب ،املتحدثني الرسميني  ،قسم الرشطة ،والوزارات ،وغريها)
•املكتبات واملحفوظات (العامة والصحف وغريها)
•وكاالت الصحافة العاملية ( ،DPA ,APAرويرتز ...…،الخ)

«البحث هو الصحافة الحرة» :هذه
هي الطريقة الوحيدة للشعب
ليكون عىل بينة من األحداث التي
لن تأيت إىل النور دون جهد من
الصحفيني .ليست مهمة الصحافة
هي أكرث صعوبة ،ولكن أيضا تعتمد
عىل الصدف والحظ وهلم جرا.
فقط الصحفيني األكرث كادح وشجاعة
تأخذ املسالة عىل عاتقها «(من دليل
الصحافة :وولف شنايدر ،بول جوزيف
راوي.):

هناك خطأ شائع وهو البحث عىل
نطاق واسع جدا :املواد عىل البيئة،
والتاريخ واألسباب و جمع كل
العواقب املحتملة .رسعان ما ميكن
أن يبدو أن كل يشء مرتابط  -والقصة
يصبح من الصعب جدا التعامل معها
…

	3.التحقق من املصادر :هل هو مصدر ذا مصداقية وجدير بالثقة؟ ما هي اآلراء األخرى
ايضا؟ عند التحقق من بيان رسمي انه المر جيد إلجراء مكاملة إىل الشخص املسؤول أو
املكتب الصحفي املرتبط بالبيان.
كن عىل استعداد جيد للمناقشات التى تستخدم لألغراض البحثية :ماذا أريد أن أعرف؟
جو ودي يساعد عىل ضامن إجراء محادثة جيدة.
عند البحث عىل اإلنرتنت ،من املهم أن تفصل املعلومات عدمية الفائدة عن املعلومات ذات
الصلة .مشكلة واحدة هي تقييم نوعية املعلومات عىل شبكة االنرتنت .ال ينبغي أن تستخدم
اإلنرتنت كمصدر وحيد ،ولكن أيضا مصادر رسمية ومبارشة.
•يتم إنشاء ويكيبيديا بشكل جامعي من قبل الزوار واملهتمني وتوسعته باستمرار .ويرجع
ذلك إىل عدد كبري من املستخدمني ،و نوعية املدخالت اآلخذ يف االزدياد ،واألخطاء ميكن
تصحيحها برسعة من قبل األشخاص الذين يعرفون أفضل .ومع ذلك ،ويكيبيديا ال ميكن
أن تحل محل منشور مطبوع مدروس جيدا.
•محركات البحث تجوب جميع املواقع عىل شبكة اإلنرتنت ومرجعياتها .أنها توفر محتوى
البيانات املوحدة «الفهرس» عىل االنرتنت .وهكذا ،يف البحث ،ومقارنة قواعد وفرزها
وفقا ملعايري مختلفة .يف حالة البحث عن طريق جوجل ،فإنه ال يتم تفحص الشبكة
يف حد ذاتها ،ولكن قاعدة بيانات جوجل التي ليس لها املطالبة الحالية أو ما يصل إىل
التاريخ .ألنه يف كثري من األحيان يستغرق أسابيع ملحتوى جديد ليتم فهرستها.
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ترتيب التميز ملحرك البحث ال يقول
شيئا عن جودة املعلومات!

تصميم الربنامج
 .1التصور الذايت
ياله من يوم رائع!حرضتك تقرأ العمود الصحفى الصادم املعتاد املصحوب
بألفاظ الثمنينات و التسعينات الرائعة.امتنى لك كثريا من املتعة ،وقد أرشقت
الشمس يف جميع أحوال الطقس! و درجات الحرارة املحلية املدهشة يف
السنوات املاضية! امل تكن هذه مقدمة رائعة؟ شخصيا ،اعتقد انها كانت محض
هراء ،ولكن إذا كنت تعتقد أن اإلعالميني املحرتفني ورشكات البث املتخصصة
متعة،إذا يجب أن ينال هذا اعجابك ،أليس كذلك؟!

من «ما هو شكل اإلذاعة؟» تأليف
أوليفر كالكوف الكاتب و الساخر
االملاىن www.kalkofe.de

الربنامج الجيد لديه مفهوم برنامج متطور .لخلق هذا املفهوم ميكن أن تكون هذه األسئلة
واألفكار حول طبيعة اإلذاعة (املجتمعية) مفيدة:
ماذا أريد التواصل به عن طريق الربنامج الخاص ىب؟
من اريد التواصل معه؟ من هو الجمهور املستهدف؟
ما هى معايري الجودة التي ميكنني تحديدها للربنامج اإلذاعي؟
عىل غرار أي منط ينبغي أن يكون الربنامج الخاص ىب؟
القاعدة األهم يف املحطة غري التجارية
املذيعني لهم الحرية الكاملة يف تصميم برامجهم اإلذاعية.ميكنهم ويجب عليهم أن تكون خالقة
ومخالفة لقواعد اإلذاعة قياسية الشكل والتفكري والتجربة .اإلذاعة املحلية ميكن أن تكون
مختلفة! استخدام هذه الحرية ووضع الطوابع الشخصية الخاصة بك عىل العرض الخاص بك!
يبقى الهدف الرئييس الذي يجذب املستمعني وتجعلهم يتابعون الربامج يف املرة القادمة.
قوة اإلذاعة
االستامع إىل اإلذاعة ليس بخالف القراءة .عند قراءة كتاب ،عىل سبيل املثال ،لدينا املدخالت
البرصية واالستامع إىل الراديو،يوفر املدخالت السمعية .كل من يرتك مجاال لخلق صور او قصص
كاملة يف الخيال :العرض الخيايل .هذه القوة هي رمبا األكرث إثارة وميزة خاصة ىف اإلذاعة.
اللغة التصويرية ،واستخدام املؤثرات والضوضاء يعزز مخيلة املستمعني والتى هى جزء من
اإلذاعة!وذلك بخالف املجال التلفزيوين .حيث العديد من الصور واألصوات،التي ال ترتك أي
مجال للخيال الخاص باملشاهد.
الحفاظ عىل التشويق وتحقيق التنوع
العرض الجيد يأرس املستمعني عىل مدى فرتة طويلة إىل اإلذاعة ويحافظ عىل انتباههم .وميكن
تحقيق ذلك من خالل األسلوب الدرامي املاهر ،عىل سبيل املثال ،من خالل التفاعل الدينامييك
املستهدف عن طريق األشكال الصوتية املختلفة مثل التقديم واملوسيقى واملقاطع الصوتية أو
محتويات البث املثرية مثل املقابلة ،التقارير ......الخ
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املوضوع ميكن أن يكون مثريا لالهتامم
وحيوى باستخدام جوانب منتقاة أو
عرض الحقائق مع األمثلة.
هام! أن يتضح للمستمعني بطريقة
حقيقية،وأن تجد املوضوع مثرية
لالهتامم .امللل ميكن االستامع اليه ىف
اإلذاعة!

.2شكل الربنامج
الشكل هو السمة املميزة للربنامج .هل سيكون مجلة،موسيقي ،معلومايت أو أخباري ،أو برنامج
حواري؟ أو يشء آخر مختلف كليا؟

 1.2املعايري واألسئلة لتحديد الشكل
الحافز
هل أفضل بالربنامج الخاص ىب عرض املعلومات أو الرتفيه ،أو عىل حد سواء؟
ما افضل األستامع اليه؟
اى الربامج اإلذاعية التي تحفزين وقبل كل يشء :ملاذا؟
الجمهور املستهدف
الذين أريد الوصول إليهم؟
كيف ميكنني إعداد املعلومات وجعلها مثرية لالهتامم للمستمعني الذين ليس لديهم صلة
مبارشة مع املوضوع ؟
املحتوى الكالمي واملوسيقي
ما هو املقدار املوسيقي املستخدم يف العرض؟
ما هو املقدر الحديثي ىف العرض؟
متى وكيف ميكنني استخدام الحديث واملوسيقى؟
اختيار واستخدام املوسيقى
ما هو اللون املوسيقي للربنامج؟ما هي املوسيقى املناسبة التي تعزز هذا املوضوع؟
كيف أقوم بإجراء اتزان بني جميع األمناط (باستثناء الربامج املوسيقية املتخصصة)؟
حصة املعلومات
كيف اقوم بعرض املعلومات؟ هل أريد التوضيح والتعليق عليها أو مناقشتها؟
نوع العرض
كيف ميكنني التحدث إىل املستمعني؟ هل ميكنني استخدام اللغة األكادميية أو العامية؟
ما هو موقفي؟ االسرتخاء ،غنية باملعلومات ،جاد؟
ما أساليب عمل أفضل نظرا لوقت العرض؟
الفواصل
هل يوجد املضمون الذي ينبغي أن يكون متسق يف الربنامج؟هل ميكن تقديم هذا املحتوى مع
الفواصل إلدارك قيمة املضمون؟
الدراما
هل يجب أن يكون الربنامج الخاص ىب مكثف أو مخترص أو فضفاض نوعا ما؟ كيف ميكنني
تصميم القاسم املشرتك من خالل الربنامج ،حتى يتسنى للمستمعني االستمرار يف املتابعة؟
الجدوى
هناك الكثري من األفكار ،ولكن هل ميكنني تنظيم وتنفيذها؟ إذا كان األمر كذلك ،كيف؟
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 .3تخطيط الربنامج
العنرص األكرث أهمية ،إىل جانب فكرة جيدة للربنامج ،هو التخطيط :ما هي مكونات البث وما
هو تسلسل العنارص األساسية مثل الفواصل ,التقديم،املوسيقى،املحتوى ،واملعلومات .…،الخ.
مثال عىل تسلسل الربنامج يف شكل جدول
العنرص

معد مسبقا/مبارش

االفتتاحية

أهال ومرحبا بكم يف مجلة .!Xمن خلف امليكروفون يرحب ماكيس ولينا .نناقش اليوم… ()...

2

املوسيقى

التوضيح,العنوان,رقم املقطع املوسيقي

3

مقدمة عن تقرير

أي موضوع يجعل الطالب تتحرك بقدر مبادرات الحكومة االتحادية …

1

التقرير

معد مسبقا

4

ختامه عن التقرير

وكان هذا التقرير من قبل هربرت هوبري .ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات حول مبادرة «الجامعة الجديدة» عىل …
()...

1

التعريف املسبق
للضيوف

ضيفنا اليوم كان طالب ايضا )...( .وسوف نستمع آلراء كارل ماير وما تريد أن تقوله عن حركة الجامعة الجديدة ومعرفة ما
أحرضه لنا اليوم من رحالته  -بعد أحدث مساراته من …()....

1

املوسيقى

التوضيح,العنوان,رقم املقطع املوسيقي

3

الفاصل

معد مسبقا مع خلفية موسيقية

1

املقابلة املبارشة مع
الضيوف

حول العامل سريا عىل األقدام .غطت كارل هوبر  20.000كيلومرتا يف السنوات الـ 3املاضية ،وتعلم كيفية خفض استهالك الطاقة
وعيش حياة بسيطة و بيئية .كارل ،ونحن سعداء أن تنضم إلينا اليوم .سؤايل األول هو )...( ...

5

املوسيقى

التوضيح,العنوان,رقم املقطع املوسيقي

3

املقابلة املبارشة مع
الضيوف

عدنا مرة أخرى اىل االستوديو ،انتم تستمعون اىل مجلة  Xضيف اليوم هو الرحالة كارل هوبر.قمنا بالحديث عن تجارب السفر
األكرث إثارة لإلعجاب وقلت شيئا جعلك تحب التحرك ...هل تغريت حياتك؟ ()...

5

الفاصل

دقيقة

معد مسبقا مع خلفية موسيقية إلفتتاحية التقديم

0,5

مثال عىل توقيت الربنامج لربنامج شبايب ملدة نصف ساعة
العنرص
الفاصل
االفتتاحية
التساؤالت  +الختام
املوسيقى
التقارير  +الختام
املوسيقى
املقابلة املبارش  +التقديم
املوسيقى
األساطري ال  10االفضل  +التقديم
الخامتة
املوسيقى

اإلعداد الجيد هو نصف املهمة!
خطة شاملة لربنامج يجعل الربنامج
االذاعى أسهل بكثري .أول بضع مرات،
الخطة ميكن أن يكون أكرث تفصيال.
مع املامرسة ،فإن التخطيط يصبح
أرسع وأكرث تلقائية .فهو يساعد عىل
كتابة النصوص التقديم ،أو عىل األقل
العبارات الرئيسية ،يف وقت مبكر
ومامرستها( .التدريب املكثف)

املدة/دقيقة
0.5
2
3
3
5
3
5
3
2
1.5
2
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 .4االنطباعات واملالحظات

ومن املهم أن تبقى يقظ إزاء أي
عادات (صفع الشفاه« ،نعم»،
«أم» ،وغريها) أو األخطاء التقنية
(امليكروفونات وجهت بشكل يسء،
التقديم الهادئ جدا ،واملوسيقى
الصاخبة ،واألصوات االستوديو ،وما
إىل ذلك).

يف اإلذاعة،يتحدث الشخص مع أشخاص ال يراهم .ردود الفعل ،والتي عادة ما يكون يف مجال
الحديث ،ال وجود لها .التفكري وردود الفعل مهمة لتحسني العمل الخاص وضامن جودة
الربنامج.

 1.4االنطباع الذايت
ميكن للمذيعني أخذ برنامجهم معهم املنزل ،واالستامع إليها وتحليلها .يف الوقت املناسب ،ميكن
أن تصبح خبري بنفسك .يجب أن ال تكون الناقد الذايت ،عىل الرغم من! العمل اإلذاعي هو
«التعلم باملامرسة» ،وأخذ الخربة.
الحوادث التقنية الصغرية أو زالت اللسان ليست مشكلة كبرية .فإنها ميكن أن تجعل لك عرب
وحتى تأيت جذابة جدا .إذا كنت تتعامل معها بشكل صحيح ،ال ميكن ألحد تغيري املحطات
بسبب ذلك!
معايري االنطباع الذايت ميكن أن تكون:
التنفيذ التقني
•تغيري الصوت أثناء االنتقاالت
•تحدث أعىل من املوسيقى
•التعامل مع األخطاء والحوادث
التقديم
•الشمول اللغوي
•الوضوح التام للمحتوى
إعداد املحتوى
•عرض املواضيع
•البحوث
•اإلعداد
•اختيار املوسيقى
•التواصل الجيد مع ضيوف االستوديو
•التشويق
اإلنطباع العام
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 2.4التعليقات
ردود الفعل من الخارج ميكن أن تكون مفيدة جدا من أجل تحديد «نقاط الخلل» والتعرف
عليها.
ردود األفعال يجب أن تشجع وتحفز! باالضافة اىل انه يجدر الحذر من أن ردود األفعال فعالة
أيضا وتجدر اإلشارة إىل أن ردود األفعال هى دامئا شخصية .هو تعبري عن الرأي الشخيص وليس
النقد املوضوعي.
من أجل أن تكون ردود األفعال فعالة ،يجب أن يصاغ الرأي الشخيص يف «أنا» «رسالتى»
البيانات ثم االرسال .عىل سبيل املثال« ،هذا يؤثر عىل ألنه بهذه الطريقة »...
ردود األفعال هو اليشء الذي ميكن للشخص أن يطلبه أو ما ميكن أن يقدمه الشخص  .تعرض
وترسل بشكل واضح.
من يحصل عىل ردود األفعال ،فإنه يجب أن ينظر فيه ،لكنه ال يتوجب عليك قبوله  .و لست
مضطرا للرد ،ال سيام يف الدفاع او التربير.
هناك العديد من الطرق لجعل إبداء اآلراء أسهل .اثنني من أساليب ردود األفعال عىل سبيل
املثال بسيطة جدا لالستخدام:
ردود األفعال القصرية يف أربع خطوات
•رد الفعل الكيل :عن الناتج اإلجاميل أو الوضع الكيل
•املالحظات اإليجابية« :أنا» الترصيحات ,االرسال
•املالحظات السلبية« :أنا» الترصيحات ,االرسال
•التوصيات :الرغبات،تقديم املشورة واالقرتاحات
نافذة كارمن توماس
ما ينال إعجايب بشكل
خاص ومهم بالنسبة يل

ما يعجبنى ،املالحظ و
املهم ودامئا متاح

ما ينال إعجايب

ما ال ينال إعجايب

!

?
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هناك ردود األفعال يف كل اإلذاعات
بناء عىل طلب من املوظفني .تقدم
بعض املحطات اإلذاعية ورش عمل
ملعرفة رد الفعل الخاصة بك.

 .5ملخص تصميم الربنامج أو « 7نصائح للحصول عىل برنامج سيئ»
البقاء مجهوال
ال تقل من أنت يف بداية العرض.ال تقل ما سيحدث يف ساعة القادمة .إذا كنت ،للمرة األوىل،
غري مستعدة مام الشك فيه ،اعلم املستمعني بذلك,سوف يجدون أن ذلك بالتأكيد مثريا.
ال تفكر يف املستمعني
انت حاليا ىف اإلذاعة ,رمبا ال أحد يستمع.واصل مجرد كالم ,و قم بتحية أفضل صديق لك
بأفضل طريقة.
تحدث كثريا عن االخطاء
الخلل الفني يف حد ذاته،ال يجعل الربنامج سيئة .قم فقط بالحديث عن ذلك يف كثري من
األحيان مبا فيه الكفاية .إذا حدث ذلك ،أعتذر عن ذلك مرات عديدة ،تحدث عن املشاكل
الفنية .ثم اعتذر مرة أخرى .فمن األفضل إذا كنت تعتذر جيدا يف افتتاحية الربنامج تحدث عن
«املشاكل الفنية» يف برنامج آخر.
االرتجال دامئا يف املقابالت
ال تقم بتقديم ضيف املقابلة وال برشح ذلك للمستمعني ملاذا هو  /هي يف االستوديو .ال تقم
ابدا بالتفكري يف صلب املوضوع وطرح األسئلة عىل الضيوف املقابلة حتى ان كنت تعتقد من
أي يشء أكرث أهمية من ذلك.
إجراء املكاملات مع أصدقائك
اإلذاعة تصبح مثرية لالهتامم اذا امكن املستمعني أن ينضموا إىل الحديث .لذلك،تشجيعهم عىل
االتصال  .ال تقول لهم ملاذا وما هو املوضوع ،ولكن .اذا مل يكن أحد يود ذلك ،اتصل بعدد من
األصدقاء واسالهم عىل الهواء ماذا يفعلون االن.
استخدم صيغ التفضيل املطلقة
حاول نسخ أسلوب محطات اإلذاعة الجامهريية ( ،3Oعىل سبيل املثال) .استخدام صيغ
التفضيل املطلقة مثل نحن «أفضل» ،و «أجمل» ،و «أكرب» .وسوف يصدقك املستمعني.
الخامتة غري جيدة
يجب عليك عدم الكشف عن هويتك يف نهاية الربنامج .ال تقول من أنت .واألفضل من ذلك،
ال تعطي أي معلومات عن املوقع االلكرتوين الخاص باإلذاعة املجتمعية .إذا كنت ترغب يف أن
تقول شيئا يف النهاية ،ثم اعتذر مرة أخرى عن «املشاكل الفنية».
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األساسيات التقنية
أجهزة دمج الشحنات ،امليكروفونات،أجهزة التشغيل،وأجهزة التسجيل تجعل من املمكن إنتاج
برنامج جيد ،والتي متكن للمرء أن يتم االستامع إىل صوته من اإلذاعة.مع العلم ان جودة
الربنامج تعتمد عىل املذيع بشكل كامل حيث يكون له السيطرة الكاملة.ال يتوجب عىل املرء
دراسة الهندسة الصوتية إلنتاج برنامج جيد.ولكن بالرغم من ذلك ينبغى أن يكون الشخص
عىل دراية ببعض األساسيات التقنية:
كيف تصل اإلشارة من األستوديو إىل مستمعي اإلذاعة
يتم تجميع اإلشارات الصوتية االلكرتونية عن طريق جهاز دمج الشحنات
من امليكروفونات وأجهزة قراءة مختلفة ثم يتم بعد ذلك دمجها يف سترييو
الشحنات.بعد ذلك يتم تحويل هذه اإلشارة من جهاز دمج الشحنات إىل
معالج اإلشارات مام يجعل من بثها ممكن .وهذا يشمل الحد من قمم
اإلرسال وارسال االشارات بصورة غري معقدة.
ثم بعد ذلك يتم تقسيم اإلشارة إىل ثالث إشارات:
•واحدة تذهب إىل السجل القانوين املطلوب (تسجيل الربنامج ألغراض أرشيفية)
•واحدة تذهب إىل البث اإللكرتوين عرب اإلنرتنت
•يتم إرسال إشارة ثالثة إىل جهاز الرتميز ،والذي يقوم بتحويل اإلشارات الصوتية إىل رقمية
تناظرية
عن طريق خط الهاتف أو اتصال السليك ،يتم إرسال اإلشارات الرقمية إىل جهاز اإلرسال و
محول الرتددات الالسلكية والذى يقوم بتحويلها إىل إشارة الرتددات الالسلكية مع (عىل سبيل
املثال)  105ميغاهرتز .ثم تذهب اإلشارة إىل هوايئ اإلرسال مع حوايل  250واط.
من خالل جهاز االستقبال الخاص بالراديو ،يتم تحويل إشارة تردد الراديو مرة أخرى إىل اشارة
تناظرية وإرسالها عرب جهاز مكرب الصوت إىل السامعات.

 .1جهاز دمج الشحنات
جهاز دمج الشحنات أو وحدة التحكم هو حجر الزاوية يف استديو اإلذاعة .فهو يجمع بني كل
املكونات التي هي رضورية إلنتاج الربامج اإلذاعية ويسيطر عليها ايضا:
امليكروفونات وأجهزة التشغيل مثل جهاز كمبيوتر االستوديو ،مشغل األقراص املدمجة،مشغل
االسطوانات،هاتف األستوديو ،وأجهزة
اإلدخال الخارجية ،وما إىل ذلك متصلة
جميعها بوحدة التحكم وميكن التحكم
بها عن طريق «القنوات» املخصصة
لها يف وحدة التحكم.
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الراديو ،هي كلمة مخترصة لإلذاعة
أو البث اإلذاعي ،وتدل عىل جهاز
الستقبال الربامج اإلذاعية .تقوم
اإلذاعات التقليدية بالبث باستخدام
املوجات الكهرومغناطيسية .أو يف
شكل اإلشارات الكهربائية عالية
الرتدد عن طريق تحويلة .يتم تحويل
املعلومات التي وردت إىل صوت.
وميكن أن تحتوي أيضا عىل بيانات
إذاعية ،التي توفر معلومات إضافية
(عىل سبيل املثال ،اسم اإلذاعة).
اإلذاعة ميكن أيضا أن تسمع عن
طريق أجهزة الكمبيوتر (البث
اإلذاعي،البث اإللكرتوين عرب اإلنرتنت)
وأجهزة استقبال األقامر الصناعية.

ديسيبل (اختصار  )dBليس وحده،
ولكنه نسبة .حيث ميثل العالقة بني
املسافة وضغط الصوت.

وضع القناة عىل جهاز دمج الشحنات ىف حالة البث املبارش
مبدئيا البد من تفعيل القناة املطلوبة عىل طريق زر التشغيل ثم تعديل قوة اإلشارة عن طريق
ما يسمى «املؤرش التدريجي» (عىل سبيل املثال.)0dB :
اعتامدا عىل مستوى الصوت أو التحدث عن بعد من امليكروفون مع األخذ ىف االعتبار مستوى
صوت املوسيقى (الطنني يكون عىل سبيل املثال مختلف يف إنتاجه عن املوسيقى الكالسيكية)
وبالتايل يجب تعديل الـ  dBبالزيادة أو الخفض،بحيث أن يحصل املستمعون دامئا عىل إشارة
موحدة.
العروض واملوسيقى ،والتقارير املسجلة ،وضيوف االستوديو...الخ ال ينبغي أن تختلف اختالفا
كبريا يف مستوى الصوت .ألن ذلك يوجب عىل املستمعني تعديل مستوى صوت من جهاز
الراديو دامئا .من سيبقى ويقوم بفعل هذا بشكل دائم؟
التوجيه والحفاظ عىل التحكم
ما هو مستوى الصوت مع األخذ ىف االعتبار اتزان الصوت الكىل ىف الربنامج االذاعى عىل مستوى
املؤرش الصويت ،وهو مؤرش عىل الجزء العلوي من وحدة التحكم ،مام يدل عىل مدى قوة إشارة
(التقديم ،واملوسيقى  )...التي تبث عىل الهواء مبارشة .ال ينبغي أن يكون املؤرش املؤرش الصويت
يف املنطقة الحمراء لفرتة طويلة ،وإال فإن الصوت سيكون عىل مضخم ومشوش.
من جهة أخرى من خالل سامعات األذن،التي يتم التحكم ىف
مستوى الصوت الخاص بها،ميكن للشخص أن يستمع ملا يدور
يف الربنامج اإلذاعي .عىل الرغم من سامع الشخص لصوته يف
بداية األمر ال يزال غري طبيعي ،ودامئا يجب استخدام سامعات
الرأس أثناء عملية البث أو التسجيل ،وذلك مع مستوى صوت
مقبول .وهذا يساعد عىل التعود عىل صوتك والحفاظ عىل
مستوى صوت الربنامج وتوجيه! ضيوف االستوديو بدون خربة
وتزعجهم سامعات األذن ولكن انه أمر البد منه.

السامت الهامة لجهاز دمج الشحنات الكالسييك
ميكنك معرفة الكيفية التي يعمل
بها جهاز دمج الشحنات يف محطة
اإلذاعة الخاصة بك خالل ورشة العمل
التمهيدية.

 .1احادى :عن طريق تفعيل الزر األحادي تتحول إشارة االسترييو إىل إشارة أحادية .وهذا يعني
انه يتم ارسال نفس اإلخراج إىل القناتني.
 :GAIN .2وهذه االداه تتحكم يف مرحلة ما قبل التضخيم عند مدخل قناة وحدة التحكم .كل
ميكروفون وجهاز متصل بالجهاز ويقدم مستويات اإلشارات املختلفة .مع هذه األداة ميكن رفع
مستوى صوت اإلشارة،أو تصبح «محسنة».
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 .3الخط  :Bيف وحدة التحكم ،جانبا اىل امليكروفون،يوجد أيضا اثنني
من أجهزة التشغيل لكل قناة وميكن أيضا أن تكون متصلة .لذلك
من املهم أن الخط  Aأو  Bيتم دامئا تنشيطها ،وهذا يتوقف عىل
اإلعدادات.
 .4امليكروفون :يجب تفعيل هذا املفتاح عند استخدام امليكروفون.
تفعيل هذا الزر يعطل الخط  Aو .B
 7 ,6 ,5فلرت أو معادل :عندما يكون املؤرش ىف الوسط ،تظل اإلشارة
دون تغيري .و بتحريك املؤرش إىل اليسار يقلل مستوى التعديل،و
بتحريك املؤرش إىل اليمني يرتفع مستوى التعديل.
 .5املرتفع :عن طريق هذا الفلرت ميكن تعديل الرتددات املرتفعة
لإلشارة.عند ارتفاع تردد صوت جدا عن طريق هذا الفلرت ميكن
تحريكه بسهولة يف االتجاه السلبي ،عىل سبيل املثال ،عند سامع
صفري قوي.
 .6املتوسط :حيث ميكن تعديل الرتددات املتوسطة.
 .7املنخفض :حيث ميكن تعديل الرتددات املنخفضة نسبيا.ىف حالة
األصوات صاحبة الرتددات املرتفعة عن طريق هذا الفلرت ميكن
تحريكه بسهولة يف االتجاه اإليجايب.
 :SUB .8البد من تفعيله ىف حالة التسجيل عن طريق كمبيوتر
االستوديو.
 :PAN .9التوازن :هذا املؤرش يضع اإلشارة بني القنوات السمعية
اليرسى و اليمنى.
 /CUE .10التحديد :تفعيل خانة التحديد ميكن فتح قناة الناتج الثانية
للمعاينة خالل البث املبارش،وذلك دون البث عىل الهواء،حتى إذا
تم تشغيل مجرد  MP3مبارشة من خالل جهاز كمبيوتر االستوديو،
وميكن االستامع اليه ىف وقت واحد عن طريق عن طريق تفعيل
خانة التحديد .عىل قناة الـ  CDميكن االستامع إليه وقت واحد خالل
البث دون بث اإلشارة .طاملا يتم تنشيط خانة التحديد ،ميكن سامع
اإلشارة املختارة من خالل سامعات االذن.
.11تشغيل :وعند تفعيل هذه الخانة يتم تفعيل القناة املراد تفعيلها
(مع وجود ضوء أخرض) مع العلم انه يتم إبطال مفعول القناة من
نفس الخانة.
 .12الفيدر :حيث يقوم بضبط مستوى تردد القناة,وكذلك ىف مستوى
الصوت .يجب االنتباه إىل مؤرش الصوت يف وحدة التحكم .املؤرش ال
ينبغي أن يصل إىل املنطقة الحمراء 0dB .هو املعيار السليم.
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تحذير! الفالتر تتطلب العمل الدقيق!
األصوات ميكن أن تبدو برسعة
مشوهة ومصطنعة .ملن ليس لديه
خربه يفضل بالتأكيد أن ترتك الفالتر
كام هى!
املرتفع :إذا كان صوت املتكلم
منخفضة جدا وضخم،يتم تحريك
املؤرش إىل الجانب اإليجايب وبالتايل
يرتفع تردد الصوت.
املنخفض :ىف حالة الصوت عميق
جدا أو ضوضاء التنفس القوية ميكن
التحكم يف هذا عن تحريك املؤرش إىل
االتجاه سلبي (يسار).

 .2أساسيات امليكروفون
النطاق السمعي
األذن البرشية ميكنها تصور األحداث الصوتية فقط داخل نطاق معني من الرتدد ومستوى
الضغط الصويت.
النطاق السمعي هو ضغط صوت
واحد أو مستوى ضغط األصوات
والضوضاء التى ميكن سمعها أو
أدركها.
كام هو الحاجز السمعي ،ما بني
حدود الرتددات املنخفضة واملرتفعة
للسمع يسمى بالحد السمعي.

امليكروفون الدينامييك هو محول
كهروسمعي ،الذى يقوم بتحول
نبضات ضغط الصوت (وفقا ملبدأ
الحث الكهرومغناطييس) إىل نبضات
جهد كهربايئ.

امليكروفون الدينامييك

املزايا :يتحمل املعاملة الخشنة،
األصوات العالية ال يتم تشويهها ،ال
يتطلب بطارية.
العيوب :أصوات الخافتة فقط تكون
سيئة عندما يتم تسجيلها.

امليكروفون املكثف هو محول محول
كهروسمعي الذى يقوم بتحول
الصوت إىل إشارة كهربائية مقابلة.
أنها تتطلب طاقة كهربائية و يسمى
الطاقة الوهمية.

امليكروفون املكثف

املزايا :ميكن بالتايل تسجيل الضوضاء
واألصوات الهادئة بطريقة جيدة.حيث
ايضا تبدو األصوات طبيعية أكرث من
ميكروفون دينامييك.
العيوب :األصوات العالية ميكن ميكن
أن يتم تشويهها يف امليكروفون،
ميكانيكية (الحاجز) غري مستقرة مثل
امليكروفونات الديناميكية.
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 1.2خصائص االتجاه يف امليكروفونات
القطبية تصف حساسية امليكروفون ،اعتامدا عىل زاوية سقوط الصوت °0 .يشري إىل االتجاه
الذي يكون به امليكروفون .يتم عرض خصائص االتجاه بوضوح يف بعدين ولكن عليك أن تتخيل
أنه ثاليث األبعاد.

كلوي الشكل

امليكروفونات مع النمط كلوي الشكل
هي املعيار الحايل يف اإلذاعة .وهي
مناسبة للتسجيالت بجميع أنواعها،
عىل سبيل املثال املقابالت و إعداد
التقارير .…،الخ.

كلوي بشكل مفرط

كلوي بشكل مفرط هو شكل متقدم
من كلوي الشكل .عىل عكس كلوي
الشكل،حيث تنخفض الضوضاء
املحيطة قليال .انه مناسب للتسجيالت
من جميع األنواع ،وخاصة إلجراء
املقابالت.

كروي الشكل

تستخدم امليكروفونات مع النمط
كروي الشكل أساسا لتسجيل الصوت
من جميع أنحاء الغرفة ،سواء كانت
املوسيقى أو الحديث أو الضوضاء.

اتجاهي الشكل

تستخدم امليكروفونات مع النمط
اتجاهي الشكل يف الغالب للتسجيل
من أكرب مسافة ممكنة (امليكروفونات
التصويبية) .وهي تركز عىل مصدر
الصوت الرئييس وتقوم بخفض
األصوات املحيطة.
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 2.2املوصالت
املوصالت األكرث شيوعا يف مجال الصوتيات هي:

وصالت الـ  XLRهي املكونات األكرث
انتشارا يف العامل يف إنتاج الصوت.
هناك وصالت ثالثية أو خامسية أو
سباعية املخرج.وصالت الـ  XLRيسمى
األكرث شيوعا ىف العامل.املوصالت الـ
 XLRتنقسم إىل إناث وذكور.

 Phone plugsتأيت يف أحجام مختلفة.
املستخدم املقبس املصغر ( 3.5ملم،
 3قطب) املقبس الكبري ( 6.3ملم،2 ،
أو  3قطب).

وصالت الـ  RCAتستخدم أساسا يف
أجهزة هاي فاي (اسرتيو .)... ،يتم
متييز اإلشارة اليرسى باللون األبيض
أو األسود،و يتم متييز اإلشارة اليمنى
باللون األحمر.

تحذير! ال تقم أبدا بربط جهاز
الصوت بوحدة تحكم أجنبية دون
إذن! مهنديس الصوت حساسون
بشكل خاص حول هذا األمر!

XLR

Phone plugs

RCA

أماكن الفعاليات لديها أنظمة صوتية مختلفة ،حيث ميكنك عادة توصيل جهاز التسجيل بعد
التشاور مع مهنديس الصوت املتخصص ومن ثم التسجيل( .إذا افرتضنا ،بالطبع انه تم إيضاح
حقوق امللكية !).
من حيث املبدأ يوىص دامئا عند التسجيل خارج االستوديوهات اإلذاعية أن يكون الوصالت و
الكابالت واملحوالت املختلفة متوفرة مع الشخص من أجل االستجابة برسعة للوضع القائم.
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 .3ملخص البث املبارش
قبل البث
•تحضري هو نصف املهمة! أنه من األسهل مع املقدمة املجهزة واملوسيقى وخطة الربنامج
للحفاظ عىل ملحة عامة أثناء البث أيضا لتكون قادرة عىل الرتكيز ىف التقنية الفنية.
•االلتزام باملواعيد :كن هناك يف وقت مبكر مبا فيه الكفاية حيث تستطيع االستعداد يف
هدوء.
•مبجرد دخول االستوديو تحقق عىل الفور :هل يعمل كل يشء؟ األجهزة  /القنوات
املطلوبة؟ هل كافة وحدات تحكم يف املوضع الصحيح؟
•إذا كان ذلك ممكنا ،إجراء اختبار صويت قصري مع سامعات األذن و إبقاء العني عىل مؤرش
مستوى الصوت.
•إعداد املوسيقى :هل ملفات الـ  MP3الصحيحة بجهاز الكمبيوتر ،وهل هم يف الرتتيب
الصحيح؟ هل ان املسار الصحيح عىل الـ  CDاملحدد؟
•قم بوضع خطة الربنامج والتقديم يف وضع ميكن رؤيته بوضوح عىل املكتب.
•القضاء عىل مصادر الضوضاء (إغالق النوافذ ،وإغالق الهاتف الخليوي).
•إعداد ضيف االستوديو :إجراء مناقشة أولية ،وترتيب الدالئل ،التحقق بني املسافة
الضيوف وامليكروفون ،ورشح موضوع الربنامج ...،الخ.
•إعداد الحبال الصوتية عن طريق اإلحامء (الهمهمة ،ومتارين الصوت)
•التحكم ىف وضعية الجسد (األرجل عىل األرض ،والوقف الثابت)
•قبل البث بفرتة وجيزة ،قم بأخذ نفس عميييييييييق ،استمتع ،كن عىل طبيعتك!
عىل الهواء
•راقب باستمرار مستوى الصوت وقم باستخدام سامعات األذن! فمن املهم الحفاظ عىل
مستويات صوت جيدة والتأكد من أنه يتم بث إشارة ثابتة!
•إذا حدث خطأ :حافظ عىل هدوء أعصابك! قم بتشغيل املوسيقى يف وقت الحق ال أحد
يتذكر ذلك ... .إال إذا كنت تذكري املستمعني مرة أخرى يف وقت الحق!
•دامئا فكر بخطوة إىل األمام! خالل التقديم من الجيد أن يكون لديك األغنية التالية
والعنرص التايل جاهز للتشغيل .حتى ال تكون هناك فواصل.
•االنتباه للوقت :كم تبقى من وقت الهواء؟ ماذا يأيت بعدي (بث مبارش او قامئة تشغيل)؟
•يف نهاية الربنامج :خطط ملا يكفي من الوقت لعملية االنتقال إىل العرض التايل .نقول
وداعا وقم بتشغيل واحدة أو اثنني من األغاين الطويلة.
بعد البث
•جهاز التحكم :تأكد من أنه ىف وضعية اإلعدادات االفرتاضية
•اإلجراءات :ترك االستوديو كام تريد أن تجده
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 .4ملخص جهاز تسجيل املحمول
تقدم كل إذاعة مجتمعية مجموعة مختلف من أجهزة التسجيل املتنقلة .توفر كل محطة
التدريب الخاص معداتها .ولكن بغض النظر عن الوضع ،وهناك عدد قليل من األشياء لتذكر
من أجل ضامن تسجيل عايل الجودة:
قبل تسجيل
•اختيار األدوات املناسبة لهذه املهمة :هل تحتاج إىل حامل؟ الواقى من الرياح؟ هل
لديك الكابالت والوصالت املطلوبة؟ بطاريات أضافية؟ إلخ?
•دامئا استخدم الواقي من الرياح عىل حد سواء يف الداخل والخارج.
•تحقق من املسجل مرة أخرى :هل كل يشء متواجد؟ قم بإجراء اختبار قصري.
•اختيار مكان التسجيل :يف محاولة إليجاد بيئة للحديث من دون ضجيج ىف الخلفية.
•عند إجراء مقابلة يف األماكن املفتوحة :الطرق و حركة املرور الثقيلة ،ومواقع البناء،
والحشود وغريها من مصادر الضوضاء غري املرغوب فيها تجنبها أو حاول عدم تسجيل
هذه األصوات عند إجراء املقابالت أو التسجيل.
•املقابلة ىف األماكن املغلقة :الحذر من الضوضاء الخفية يف الخلفية من أجهزة الكمبيوتر،
والثالجات ،وأضواء النيون ،وآالت القهوة.…،الخ
•قم مبساعدة ضيف املقابلة عىل االسرتخاء من خالل رشح ما سيحدث قبل بدء التسجيل.
•أمسك امليكروفون بحزم .قم بحزم الوصلة بحيث ال يقم الكابل بإحداث الضوضاء.
أثناء التسجيل
•وضع سامعات األذن رضوري وذلك من أجل السيطرة املثىل عىل التسجيل! الضوضاء
عىل سبيل املثال هي مجرد مسموعة.
•التحقق ما إذا كان الجهاز يقم بالتسجيل فعليا.
•دامئا االنتباه إىل الجهاز،من حيث جودة الصوت ،ومستويات الصوت!
•صوت مرتفع جدا :تسجيل مشوه وغري قابل لالستخدام
•صوت ضعيف جدا :رفع مستويات الصوت أثناء التحرير يظهر ضوضاء الخلفية.
•ال ترتك امليكروفون من يدك ابدا.
•الحفاظ عىل االتصال بالعني أو اإلمياءة أو استخدام لغة الجسد.ال تقم بالتعليقات
الصوتية مثل اممممم ،نعم ،بالضبط ،حقا؟
•تحتوي كل غرفة عىل غالف جوي خاص! لذلك ،ميكن أن يكون مفيدا للتحرير تسجيل
 30ثانية من ضوضاء الغرفة.
تحذير! ال تقم بسحب التسجيالت
مبارشة من برنامج التحرير من جهاز
التسجيل .رمبا تفقد البيانات!

بعد التسجيل
•قم بحفظ التسجيل وإيقاف امليكروفون.
•قبل اعادة األجهزة :قم بحفظ البيانات عىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
•تأكد من أنه ال يوجد شئ مفقود.
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