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 ظهور وتطور وكاالت االنباء :المحور الثاني : 
أمام املشكالت النامجة عن الثورة الصناعية اليت ادت اىل التوسع يف التصنيع وزيادة الطلب على املواد اخلام 

اساليب سريعة  ،وكذلك التوسع يف فتح اسواق جديدة خارج احلدود ،كما برزت احلاجة اىل استكشاف
اليت يشهدها  الضخمةلتبادل املعلومات التجارية ،وبالتايل االساليب االتصالية السابقة ال تليب التطورات 

اجملتمع الصناعي ،وكانت وكاالت االنباء يف مقدمة وسائل االتصال استخداما لتلك املخرتعات واكثرها 
ليت من بينها التلغراف واهلاتف ، فقد جاء اخرتاع فظهور العديد من االخرتاعات اجلديدة ا ،استفادة منها

ورة يف عامل االعالم غريت وجه ثبفضل االمريكي صموئيل مورس فكان مبثابة  1837التلغراف سنة  
" إن نقل االخبار بالتلغراف سوف يوقظ الجماهير ويجعلها أكثر اهتماما بالمسائل العامة الصحافة 

جماهيير أكثر عدد وأشد إنارة وأعمق تفكيرا عن أي وقت ، وسوف يصبح للمفكريين والصحفيين 
 . " مضى

تعريف اليونسكو : فإن وكالة االنباء العاملية ، هي اليت متلك إمكانيات تقنية واسعة ، الستقبال أخبارها 
ونقلها ،وتستخدم شبكة كبرية من املراسلني جلمع االخبار من عدد كبري من دول العامل ، كما تستخدم 

 بريا من احملررين يف املركز الرئيس لتحرير هذه االخبار العاملية واحمللية وإرساهلا بأسرع ما ميكن اىل : عددا ك

 مكاتب الوكالة يف اخلارج للتوزيع احمللي على الصحف وحمطات االذاعة والتلفزيون وغريها . 1

 . وكاالت االنباء احمللية املتعاقدة معها .2

 لتلفزيون باخلارج املشرتكة فيها مباشرة .. الصحف وحمطات الراديو وا3

إن إنشاء وكالة أنباء عاملية أمر معقد يتصل بالسياسة ،والنفوذ الدويل ،والقدر االقتصادية ،واالنتشار 
اللغوي ،والدول اليت تستطيع ذلك البد أن يكون هلا : سوق داخلية مهمة ،ونفوذ سياسي واقتصادي 

نة دولية رفيعة ،ومثل هذه الدولة هي اليت تستطيع إنشاء وكالة ضخم ،ووضع حضاري جيعلها حتتل مكا
أنباء عاملية مؤثرة ،ونتيجة لذلك جند أن عدد وكاالت األنباء العاملية حاليا أربع وكاالت أنباء فقط على 

( ،والثانية  Charles Louis haves مستوى العامل : واحدة فرنسية هي )وكالة االنباء الفرنسية
 Associated pressهي وكالة رويرتز ، واثنتان أمريكيتان مها )االسوسيتد براس   هي بريطانية

(A.P) ( ووكالة )اليونايتد برس إنرتناشيونالUnited press international  (U.P.I) ، )
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( السوفيتية اليت تفككت ومل تعد وكالة أنباء عاملية  Tassوكانت اىل جوارها خامسة هي )وكالة تاس 
 د تفكك االحتاد السوفيايت نفسه حاليا بع

 أهنا جتد ،اليت نفسها الرمسية اجلهات من املعلومات على احلصول يف أسبق العاملية الوكاالت تكون أن
 ترمي الوكاالت تلك أن على ،عالوة سياستها أو موقفها حتديد عند املصدر هذا على لالعتماد مضطرة

 من الكبري العدد إرضاء بغرض أهنا من بالرغم كوذل ، يةاملعن حلكوماهتا السياسية االهداف خدمة اىل
 على الظاهر حيث من ولو التوازن من نوع حتقيق ،حتاول االرضية الكرة أرجاء كافة  يف املنتشرين مشرتكيها

 لألخبار تقدميها طريقة يف األقل

 وكالة األنباء الفرنسية :
ل مرة معىن ومفهوم كلمة " وكالة أنباء " من أوجد ألو  أول،و يعترب هافاس  1835ظهرت الوكالة يف 

،وذكر أن الوكيل هو العميل الذي يسهل أمر املشرتي والبائع يف السوق التجارية ، فكان جيمع األخبار 
 األخبارويبيعها اىل التجار والبنوك والصحف ورجال السياسة والصحف الفرنسية ،فقد أوجد نظرية احتكار 

 سوق الطلب،فمصادره كانت متعددة ،وأعوانه وعمالئه كان حيسن من خالل الوصول اوال وبيعها يف
"  وذلك بوضع شبكة اإلعالم من أجل اإلعالماختيارهم وقد فهموا غرضه وجنحو يف حتقيقه وهو شعار "

اتصال خمططة وحمكمة أدى ذلك اىل دفع بعض املكاتب اإلعالمية الفرنسية األخرى للشكوى ،وخاصة 
وكالة اإلعالن ، وجعلهما وكالة واحدة متده باملال الكثري ، فطلب منه  اإلعالم وعندما ضم هافاس وكالة 

 فرصة اختيار بني وكالة االعالم ووكالة االعالن .
فكان اخلطأ الذي وقع فيه هافس هو اختياره لوكالة اإلعالم رغم أنه كان يشعر بأنه اختيار خاطئ ولكنه 

 1940شعاره املعروف "اإلعالم" ،فوقع يف عجز مايل حىت عام مل يرغب يف أن يشعر الناس بأنه ختلى عن 
فعندما دخلت أملانيا باريس حولت مكاتب هافاس اىل دعاية نازية ، عند هزمية فرنسا على يد األملان 

ومست املكتب " املكتب األملاين لألخبار" ويومها انتقل هافاس مرة ثانية اىل جنوب فرنسا ومنها اىل 
وحتولت الوكالة اىل "الوكالة الفرنسية احلرة " ،وما  الفرنسيةجهوده خلدمة املقاومة  بريطانيا حيث حول

،حىت انضمت املكاتب اخلاصة  1944كادت تتم عمليات التحرير وانتصار احللفاء على أملانيا يف عام 
وقد صدر القرار  " وكالة األنباء الفرنسيةفرنسا كوكالة جديدة " إىلهلافاس يف اجنلرتا ومشال أفريقا وعادت 

 وفيها ختضع الوكالة لثالثة التزامات أساسية هي : 1957النهائي يف سنة 
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ال جيوز للوكالة بأية حال أن تتأثر بأي نوع من النفوذ أوي أي شكل من االعتبارات اليت من  .1
 شأهنا أن تعرض صحة األنباء للخطر وموضوعيتها للضرر .

الفرنسيني منهم أو األجانب خبدمة منتظمة ومستمرة جيب على الوكالة أن تزود عمالءها سواء  .2
 من املعلومات واألخبار الصحفية الصاجقة واجلديرة بالثقة .

تلتزم الوكالة بأن تكون هلا صفة عاملية من حيث االنتشار وقوة املصادر وتعددها كما تؤمن وجود  .3
 شبكة من املؤسسات اليت تستطيع أن متنحها تلك الصفة .

  AP  Associated pressالمترابطة )اسوشيتد براس (  وكالة الصحافة
عندما اجتمعت عشر شخصيات  1848بدأت فكرة إنشاء وكالة أنباء أمريكية يف ناي من سنة     

متثل ست صحف يف والية نيويورك وعقدت اجتماعا تارخييا كان من نتائجه حصر إمكاناهتا احملددة 
يت بالصحافة املرتابطة وقد احنصر نشاطها يف البداية داخل إلنشاء وكالة تعاونية جلمع األنباء ومس

الواليات املتحدة االمريكية ،وظلت حىت هناية القرن عندما مسح هلا بأن متد نشاطها اىل املكسيك 
وكندا وبعدها اىل أمريكا الوسطى واجلنوبية وذلك يف هناية احلرب العاملية االوىل ، أما اليوم فتعد وكالة 

آالف  سبعةرتابطة من أوسع وأكرب املؤسسات اإلخبارية نفوذا ،وهلذه الوكالة املندجمة الصحافة امل
مكتبا عرب البحار ،و للوكالة معمل إلكرتوين يرجع  60دولة ،كما أن هلا  113مشرتك عرب البحار يف 

 ورة إليه الفضل يف كثري من التحسينات يف عملية استالم وختزين اخلدمة اإلخبارية واألخبار املص
إن وكالة الصحافة املرتابطة تعد األوىل يف اخلدمة اإلخبارية يف الواليات املتحدة  من حيث احلجم 

 ونسبة التغطية اإلخبارية 
 UPI United press international وكالة الصحافة المتحدة الدولية   

لتوفري اخلدمة   scrippsوكانت تابعة مللكية سكريبس     1907تأسست وكالة  اليونايتد براس يف عام 
اإلخبارية لكل الصحف اليت ترغب فيها ،ولالذاعات املنتشرة يف الواليات املتحدة ،واليوم توزع هذه 

 االخبار املصورة وخدمات اخرى اليت تقدمها الصحافة املتحدة الدولية هي اخلدمات التالية :
 تقدم من خالهلا  1952 بدأت عام أوىل اخلدمات الرئيسية اليت تقدمها الوكالة للتلفزيون الدويل،

 حمطة تلفزيون  85األخبار اليومية والصور والتقارير اىل أكثر من مخس ومثانني 
  خدمات وكالة الصحافة املتحدة الدولية السمعية اليت جتهز التقارير الصوتية اليت حتدث يف اماكن

 وخارجها . راديو وحمطة تلفزيون يف الواليات املتحدة 900كثرية توزعها اىل 
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   تقوم بنقل األخبار املستمرة طوال اليوم اىل اكثر من مشرتكي التلفزيون يف الداخل او يف اخلارج
. 
  تزويد املكاتب و املؤسسات احلكومية ورجال األعمال والشركات الصناعية بالتقارير اإلخبارية

ىل السفن والناقالت يف اليومية ، كما أهنا تقدم النشرات اإلخبارية املستمرة عن أحوال اجلو ا
 البحار والطائرات .

 وكالة رويترز : 
رحب هافاس باثنني من رجال األخبار األملان جاءا اىل باريس طلبا للعمل يف وكالته ،االول برهنارت ولف 
والثاين هو بول جوليوس رويرت ،ورمبا يرجع سبب الرتحيب اىل اهنما كان يهوديان مثله ،او الهنما موهوبني 

تقاء األخبار ،أو حلاجته إليهما يف تلك احلقبة ،املهم أنه أحلقهما للعمل يف وكالته ،لكنهما مل ميكثا يف اس
ليعمل مدير لصحيفة أملانية ، ومل يكن رويرت أقل طموحا من زميله  1840كثريا فقد غادر ولف اىل أملانيا 

ادين السياسة والصحافة والتجارة خاصة بعد أن عرف أسرار مهنة األخبار وأدراك قيمة املعلومات يف مي
ذاهتا ولكنه مل يستطع منافسة وكالة هافاس ، لريحل اىل  واملال ، فحاول افتتاح مكتب أنباء يف باريس

 . 1851لندن سنة 
إن الظروف املساعدة واإلجيابية اليت مرت هبا الدول األوربية يف أوخر القرن الثامن عشر كانت ظروفا 

 ألنباء الوطنية وهذه الظروف هي :مواتية لرواج وكاالت ا
 . الطلب املستمر من قبل رجال السياسة واملال والتجارة على األخبار احمللية والدولية . 1
 . تزايد الصحافة املطبوعة وتطورها واعتمادها على وكاالت األنباء كمصدر رئيسي .2
 باء .. مد السلك النحاسي الذي أحدث ثورة يف عملية استالم وإرسال األن3
 . الصلة والصداقة اليت كانت قائمة بني جتار األنباء وممثلي احلكومة ،4

 مجيع هذه االسباب كانت نقطة انطالق وفرصة جيدة لرويرتز ألن يبدأ مشروعه جلمع األنباء وتوزيعها 
ارة وبدأ الطريق من أوله فافتتح عدة مكاتب لألخبار على غرار املكاتب التقليدية اليت شهدهتا يف الق

األوربية ،وعين بأنباء البورصة وأسعار األوراق املالية والسندات ،مقتفيا يف ذلك جهود أستاذه هافاس 
ومتابع خطاه ،فهو جيمع األخبار السياسية  العامة واألخبار االقتصادية واملالية املتخصصة ،  لكنه واجه 

أن الفرصة جاءت من حمرر جريدة غري ،  مشاكل مع الصحف الربيطانية الهنا ظنت أنه جاء لينافسها
الذي عقدت معه اتفاقية لتزويدها باألخبار وما لبثت الصحف الربيطانية األخرى    Avertiserاملعلن  
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)اثنتا عشرة جريدة يف اجلزر الربيطانية ( منها التاميز تعتمد على وكالة رويرتز كمصدر رئيسي ملدها باألنباء 
 دة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية ...إخل .احمللية والعاملية يف جماالت عدي

فقط  Avertiserأن السبب احلقيقي يف تبديد شك املؤسسات اإلعالمية يف بريطانيا ليست الصحيفة  
هو السبب احلقيقي يف التعامل معه والثقة فيه ، اىل جانب  1858، بل حصول رويرتز على اجلنسية سنة 

 إعدادا دقيقا بطريقة جعلت الصحف ال ترتدد يف طلبها باستمرار . نشرته اجملانية اليت كانت معدة
 : Tassوكالة أخبار االتحاد السوفياتي 

هي احدى الوكاالت العاملية اخلمس واملتحدث الرمسية بلسان االحتاد السوفيايت ،ومسئولة عن توزيع األنباء 
( ،كما أن تاس تتحمل مسئولية 15شر )الدولية بني مجهوريات االحتاد السوفيايت  والبالغ عددها مخس ع

باسم وكالة األنباء  1918،انشئت يف البداية وكالة وطنية ظهرت عام مجع األخبار وتوزيعها خارج البالد 
" وقد وجدت من خلدمة السياسة احمللية، وذلك بنشر التعاليم الدعائية والعقائد    Rostaالروسية "روستا 

جنازات احلزب وتطوره ،ومن هذا املنطلق كانت نشرة مستمرة تابعة هبدف تثقيف مجيع فئات الشعب با
للحزب باسم "أجيت روستا" تقوم بالواجب التوجيهي ونشر املذاهب ودور املفسر داخل مجهوريات 

 . 15االحتاد السوفيايت اخلمس عشر 
كانت ختتلف ،ومنذ بداية نشأهتا   1925ظهرت وكالة تاس على أنقاض الوكالة الوطنية روستا يف عام 

عن الوكاالت العاملية األخرى ،فهي جزء ال يتجزأ وأداة وامتداد للسياسة الداخلية واخلارجية لالحتاد 
 . 1972السوفيايت حىت أصبحت باللجنة الوزارية يف عام 

تراجعت الوكالة عن مكاسب الدولية بعد تراجع مكانة االحتاد السوفيايت وخاصة بعد سقوطه وتفتته اىل 
 . دويالت

 
 
 

 
 
 


