


الصحافة  النقاش حول مهنة  إثارة  بالسیاسة، نحاول  يف عالم مفعم 
غیر  أصیلة  أدبیات  تعوزه  الذي  العربي  املحتوى  وإثراء  ومستقبلها، 
الصحفیة  التجارب  توثیق  رحلتها يف  مترجمة. من هنا بدأت املجلة 
األخبار  غرف  مستوى  یلع  املمارسات  تطویر  يف  منها  واالستفادة 
لتشمل  اإلعالمیة  املؤسسات  حدود  وتجاوزت  الرقمیة،  واملنصات 

الصحفیین املستقلین وحتی املواطن الصحفي. 

تصدر أعداد املجلة الفصلیة مطبوعة کل ثالثة أشهر 
یلع  الیومي  النشر  یتواصل  بینما  العام،  مدار  یلع 
التعرف  يف  تساعد  مساحة  وهي  الرقمیة،  املنصات 

یلع آراء الجمهور والتفاعل معها.





واإلعالمیین  الصحافة  وطلبة  الصحفیین  إلی  الصحافة  مجلة  تتوجه 
والتقنیة  واإلنسانیة  االجتماعیة  العلوم  يف  الباحثین  جانب  إلی 

املهتمین بمهنة الصحافة وتطورها.  



-

یمکن أن تکون القضایا السیاسیة وحقوق اإلنسان موضوعا للتناول 
باألحداث  تهتم  ال  املجلة  لکن  والتحلیل،  بالدراسة  اإلعالمي 

قراءة  تحاول  ما  بقدر  ذاتها،  حد  يف  السیاسیة 
مسار التغطیات اإلعالمیة من مختلف الزوایا، 

ال سیما مع تغول السیاسة یلع الصحافة.

باختصار، تستقبل املجلة الدراسات 
تقارب  التي  والتقاریر  واملقاالت 

الصحافة کمهنة، مع االلتزام بقیم 
املصداقیة والحیاد واملوضوعیة.

سلیمة،  عربیة  بلغة  الکتابة 
الحشو  عن  یبتعد  وبأسلوب 
ویتجه  واإلنشاء،  والتکرار 
الرئیسیة  الفکرة  نحو  مباشرة 
املقال،  ببناء  اإلخالل  دون 

بین  األسلوب  یجمع  أن  یلع 
وعمق  والتشویق  البساطة 

الکاتب  ویلتزم  املضمون. 
الصحفیة،  املهنیة  باملعاییر 

ویشیر إلی کافة املصادر التي استقی 
تام  احترام  واقتباساته، يف  أفکاره  منها 

لقواعد األمانة األکادیمیة.

تختصر  کمقدمة  کلمة،   ٣٠-٣٥ من  للمقال  ملخّصا  الکاتب  یرسل 
متن النص بأسلوب جذاب.

التعاون،  روح  یلع  قائم  والکّتاب  املجلة  تحریر  هیئة  بین  العمل 
متبادال، ومبسوطا یلع طاولة  یکون  املواضیع  وتحدید مقترحات 
النقاش. وترحب هیئة تحریر "الصحافة" بکل الرؤى التي تخدم فکرة 

املجلة وتساهم يف إثراء محتواها.





 



قراءة تقریر صحفي کشف قضیة فساد کبیرة، أو أسقط مسؤوال ما، ال تعني 
معرفة التفاصیل وکوالیس العمل التي أفضت إلی هذا التقریر. يف السنوات 
بقالب  الصحافة  دور  تجسید  أعادت  التي  األفالم  من  الکثیر  أنتجت  األخیرة، 
اغتصاب  الذي یروي قصة تحقیق صحفي حول  درامي. فیلم "سبوت الیت" 
األطفال يف الکنائس، حاز یلع جائزة األوسکار. يف هذه الفسحة، نستعرض 

هذه األفالم التي تجسد نضال الصحفیین.
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• https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/580
• https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/226


