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الوحدة األولى
مفهوم الحديث الصحفي
األهداف التعليمية:
بعد دراسة هذه الوحدة يجب أن يكون الدارس قادراً على أن:


يدرك أهمية الحديث الصحفي



يميِّز بين التسميات المختلفة للحديث الصحفي



يحيط بتعريف الحديث الصحفي



يدرك هل الحديث الصحفي نوع إخباري أم فكري؟



يعرف أهداف الحديث الصحفي



يفهم العالقة بين الحديث الصحفي والفنون الصحفية



يعرف متطلبات تطوير الحديث الصحفي

العناصر:


أهمية الحديث الصحفي



التسميات المختلفة للحديث الصحفي



تعريف الحديث الصحفي



هل الحديث الصحفي نوع إخباري أم فكري؟



أهداف الحديث الصحفي



الحديث الصحفي والفنون الصحفية



متطلبات تطوير الحديث الصحفي
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مقدمة
من بين الوظائف األساسية للجريدة اليومية كوسيلة اتصال بالجماهير تحليل األحداث وتفسيرها،
أي وضعها في إطار أكبر وأشمل يضفي عليها معنى ومغزىِّ ،
ويقدم مواقف وجوانب جديدة حول
الحدث  ،ويبرز األسباب والعلل والدوافع والنتائج المتوقعة  ،وإلى جانب هذا الدور التحليلي
والتفسي ري للجريدة ثمة دور استقصائي يكشف ويبحث ويح ِّق ق في نواحي القصور والفساد أو
االنحراف أو سوء اإلدارة واإلهمال.

أهمية الحديث الصحفي:

يحتل الحديث الصحفي مكانة متميزة بين الفنون التحريرية الصحفية  ،فكلنا يدرك اليوم أن عصر
المعلومة البسيطة انتهى ،وأن الصحافة المطبوعة لتحافظ على مكانتها البد لها من أن تقدم
المعلومات التفصيلية والخلفيات والتفسيرات وكل هذا يأتي من خالل الفنون االستقصائية ،ويأتي
بمقدمة هذه الفنون الحديث الصحفي الذي يمارس فيه الصحفي دور الباحث عن المعلومات التي
تفيد القارئ وتخدم سياسة الوسيلة ليكشف للصحيفة عما يختبئ وراء األخبار .كما يمكن بواسطته
الحصول على اإلجابة عن أسئلة مجهولة ،أو الكشف عن نقاط ومعلومات جديدة ،ويصبح الحد يث
الصحفي بدون قيمة إذ ا أجري مع شخصية آراؤها معروفة مسبقاً لدرج ة أن الصحفي ال يعرف ما
يضيف إليه من آراء جديدة ،
وإن اكتشاف الحقيقة هو دأب كل صحفي حقيقي ،وعبر األحاديث الصحفية يحصل الصحفي على
ما يريده من معلومات ويجمع األدلة والتفاصيل وحتى والخلفيات عن األحداث ومسبباتها ،وتزداد
أهمية ا لحديث الصحف ي ت بعاً ألهمية الشخصية المحا َورة  the Intervieweeومدى شهرته  ،ولكن
ليس معنى ذلك أن الحديث الصحفي ال يؤخذ إال من المشاهير البارزين في المجتمع وحدهم  ،فقد
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تكون األحداث المثيرة التي تقع لبعض المغمورين من الناس سببا ً في االهتمام الشديد بأحاديثهم
وتصريحاتهم ،وخاصة حين تكون مادة الحديث متصلة أشد االتصال بموضوع من موضوعات
الساعة.
ويعتبر الحديث الصحفي من أهم األشكال واألنواع التحريرية ،فهو كثيراً ما يحمل مادة إخبارية
أو يتضمن معلومة جديدة أو يجيب عن كثير من األسئلة التي تشغل بال القراء ،فيما يسمونه
بأحداث الساعة ،وكثيراً ما يتضمن الرأي الفاصل في مسألة يتلهف العالم إلى معرفة الرأي فيها.
وقد يكون مضمون الحديث الصحفي مادة علمية نافعة وتجربة مفيدة أو لونا ً من ألوان التسلية
المحببة ،وما أحوج اإلنسان إلى الجلوس إلى العظماء من الناس وإلى ذوي الخبرة .ومن هنا نجد
أن الحديث الصحفي مادة أساسية في ربط القارئ بالدورية أو الصحيفة وتوثيق صلته بها ،ألنه
عن طريق هذا الحديث يتصل بأصحاب الرأي والفكر والشخصيات التي تسيطر على مجريات
األمور ،وكذلك ترضي عند القارئ غريزة حب االستطالع في معرفة ما يتصل بحياة تلك
الشخصيات التي ال يستطيع القارئ أن يتصل بهم أو يجلس إليهم إال عن طريق الصحف ،حيث
تم ِّكنه من ذلك عن طريق المحرر الصحفي الذي يتحدث إلى هؤالء المشاهير والزعماء والقادة
نيابة عن القارئ أو يساعدهم في أخذ العبرة منهم ،ويسلك مسالكهم ويسترشد بتجاربهم لتحقيق ما
يرجوه من آمال ونجاح في أموره الخاصة.
كذلك فإن الحديث الصحفي يعتبر من أمتع وألمع الفنون اإلعالمية في الوقت الحاضر ،ومن
أكثرها استهواء للقراء ،وقد يظن البعض أن الحديث الصحفي ال يزيد عن كونه مجرد تسجيل
لمناقشة أو حوار دار بين طرفين ،غير أن حقيقة األمر أن الحديث الصحفي أهم من ذلك ،ألنه
يتطلب قدراً كبيراً من المهارة والتفنن ويحتاج إلى توافر صفات من نوع خاص في المخبر
الصحفي.

مهمات الحديث الصحفي:
 حصول المحرر من شخصية مهمة على تصريح مهم حول ما يدور في رأسه من
أفكار وما يقوم به من نشاط وما يعتزم تنفيذه من مشروعات.
 الوصول عن طريق الحديث الصحفي إلى أوثق األنباء.
 عرض مختلف وجهات النظر بالنسبة لموضوع إخباري معين تتشعب اآلراء بشأنه
وتختلف ويتحتم على الصحفي األمين عرض هذه اآلراء جميعها.
 الحصول من شخصية مهمة على بعض التصريحات أو المعلومات التي تهم الرأي
العام.
 الحديث الصحفي هو مصدر للقصص الصحفية ،وإهماله يعني إهمال رؤساء
التحرير لواجبهم ،ألن من عملهم اختيار مناسبات الحديث الصحفي وتكليف
المحررين بها.
 إن الحديث الصحفي يجري مع الشخصيات المهمة لمعرفة آرائهم ومن أجل إتاحة
الفرصة لنظرة عميقة إلى ذواتهم ،ثم لكي يحصلوا على المعلومات الحقيقية التي
تتصل باألحداث ،وألنها في النهاية أكثر الطرق سرعة وسهولة في الحصول على
هذه المواد.
َ
َ
ولكي يحافظ الحديث الصحفي على مكانته كفن في الصحافة المطبوعة عليه أن يخرج من إطار
إعادة وتكرار الشخصيات المتحدثة واالتصال الوثيق بقضايا ومشكالت الواقع المعاش ،وتطوير
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طرق الكتابة واإلخراج الصحفي وزيادة مساحة وسائل اإلبراز التي تجذب نظر القارئ إلى
الحديث وتثير اهتمامه لقراءته.

التسميات المختلفة للحديث الصحفي:

 من الناحية المهنية والعلمية:
تترادف أربعة مسميات رئيسية للتعبير عن هذا الفن الصحفي ،فالبعض يسميه الحديث
الصحفي والبعض يسميه اللقاء الصحفي والبعض اآلخر يسميه المقابلة الصحفية ،فيما يسميه
اآلخرون الحوار الصحفي .والحق أن المسميات األربعة تقريبا ً بمعنى واحد وهي مترادفة في
الصحف والمجالت وأيضا ً في الوسائل المسموعة والمرئية لتعبِّر عن شكل واحد من أشكال
األداء اإلعالمي.

 من الناحية اللغوية:
ً
ً
فإن الناظر إلى المسميات األربعة يجد اتفاقا وتباينا في الداللة اللغوية لكل كلمة ،فمادة اللقاء
تدور حول معاني االستقبال والمصادفة والطرح واإلبالغ ،وألقى :قذف وطرح بمودة .أما
مادة الحديث فتعني االبتداع واإليجاد ،وحادثه :كالمه وتعاهده وأخبر وأشاع ،والحادث :ما
يجد ويحدث وهو ضد القديم .أما مادة الحوار فتدور حول معان معينة ،فحار :بمعنى رجع،
وفي القرآن الكريم "إنه يظن أن لن يحور" وحار نقص بعد ما زاد ،وتردد وتفكر بعمق،
وحار الثوب غسله وبيضه وهيأه ،وحارت العين :اشتدت وضوحاً ،أي اشتد البياض واشتد
السواد ،وحاوره :جاوبه وراجعه وبادله ،وفي القرآن "وهللا يسمع تحاوركما" والحواري الذي
أخلص واختير ونقي من كل عيب والمحاور :المرجع والسند ،واستحاره :استنطقه في
الحوار.

تعريف الحديث الصحفي:
ينتمي الحديث الصحفي إلى منظومة الفنون
الصحفية التفسيرية التي تقوم بدورها في شرح
األسباب الكامنة وراء األحداث المختلفة التي
تقع في المجتمع والتي تتولى الصحيفة مراقبتها
إخباريا ً ثم شرحها وتفسيرها والبحث عن
أسبابها فيما تنشره من تحقيقات وأحاديث.

ويعد الحديث الصحفي أحد المؤشرات الدالة على الدور الذي تمارسه الصحافة في دعم الممارسة
الديمقراطية داخل المجتمع من خالل دعم خطوط االتصال بين القاعدة العريضة من القراء
والشخصيات القيادية والمحورية على مستوى المجتمع ،وبذلك فعندما يزدهر هذا الفن ويبتعد عن
الطابع الرسمي ويلتزم بالتعبير اإلعالمي فإنه يعبر عن حالة ديمقراطية أكثر تقدما ً ،والحديث
الصحفي فن مستقل بذاته ،ولكن هذا ال يمنع من أن يكون أداة للحصول على خبر صحفي أو أن
يكون جزءاً من تحقيق صحفي ،فالحصول على الغالبية العظمى من األخبار يتم عن طريق
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المقابالت الصحفية مع مصادر األخبار ،لكن هناك فرقا ً كبيراً بين إجراء مقابلة للحصول على
خبر ،وإجراء مقابلة للحصول على الحديث الصحفي.
وتتعدد تعريفات الحديث الصحفي ،فهناك من يعرفه من خالل تحديد أهدافه ووظائفه ،وآخر ينظر
إليه من حيث طريقة إجرائه ،وثالث من حيث أساليب تحريره .وفيما يلي نعرض لعدد من
التعريفات لهذا الفن التحريري:
بالتركيز على شخصية :يعرِّف الدكتور "محمود سمهان" الحديث الصحفي فيقول "إن الحديث
الصحفي هو الحوار الذي يجري بين صحفي وشخص تكون له إحدى الصفات اآلتية:
 رئيس وزارة أو عضو من أعضائها يب ِّسط سياسة الحكومة ومشروعاتها المختلفة للشعب.
 موظف كبير متخصص يدلي برأيه في حادث معين ،أو مشروع عظيم مزمع القيام به ،أو
أمر قطع بالرأي فيه ،ويحتاج إلى استطالع آراء المتخصصين.
 رئيس حزب أو مسؤول حزبي يتحدث إلى األمة بوجهة نظر حزبه.
 ضيف يعتبر شخصية كبيرة أو مندوبا ً في مهمة رسمية تتعلق ببالده أو بالبالد التي نزل
فيها أو ببالد أخرى هو في طريقه إليها".
بالتركيز على المعنى الوظيفي :يرى "الدكتور عبد اللطيف حمزة" أن األصل في الحديث هو أن
القارئ ال يمكنه أن يشاهد مكان الحادث الذي يهمه ليقف بنفسه على حقيقة األمر فيه ،ومن ثم
وجب على الصحافة أن تقوم له بذلك عن طريق الصحفي فيذهب أحدهم إلى مكان الحادث،
وتكون مهمته توجيه األسئلة إلى المتواجدين في قلب الحدث ،وبهذه الطريقة يقف القارئ على
الحقيقة.
ويتم من خالل الحديث الصحفي الوصول إلى أوثق األنباء ،وعرض مختلف وجهات النظر
بالنسبة لموضوع إخباري معين تتشعب اآلراء بشأنه وتختلف ويتحتم على الصحفي األمين
عرض هذه اآلراء بمجموعها.
بالتركيز على الهدف :يعرِّف البعض الحديث الصحفي فيقولون "إن الحديث الصحفي هو تقرير
يكتبه المحرر الصحفي بلغة واضحة وجذابة ليتم نشره في الوقت المناسب في صحيفة أو مجلة أو
توزعه وكالة أنباء عن مضمون مقابلة حديثة ،أجراها وحده أو مع غيره نيابة عن القراء ،أو
مكالمة هاتفية طويلة أو عبر البريد العادي أو البريد اإللكتروني أو وسائل االتصال الحديثة ،مع
فرد أو أفراد من المسؤولين أو أهل الثقة أو صناع األخبار للحصول بالتساؤل والمناقشة على
المعلومات واآلراء والمواقف الخاصة بهم ،أو المتصلة باألحداث والقضايا واألفكار الجديدة التي
تهم القراء والمجتمع ،بهدف إعالمهم وتوعيتهم وتوجيههم وتثقيفهم وتعليمهم وتنمية مجتمعهم
وتسليتهم وتحقيق الربح المادي لوسيلة النشر".
ويقوم المحررون الصحفيون بإجراء الحديث الصحفي مع شخصيات منتقاة بدقة وعناية للحصول
على معلومات وآراء ذات أهمية إخبارية كما أنهم يجدون في هذه األحاديث وسيلة للحصول على
أخبار ومعلومات جديدة أو شرح وجهة نظر معينة أو تصوير جوانب غريبة أو طريفة أو مسلية
في حياة هذه الشخصية.
وإن هدف الحديث الصحفي الحصول على بيانات وحقائق حول بعض األحداث أو القضايا أو
الموضوعات أو التعرف على وجهات نظره أو آرائه في أمور تشغل الرأي العام أو إللقاء الضوء
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على مالمح هذه الشخصية وتعريف القراء بها أو تسلية القراء وإمتاعهم عن طريق سرد األحداث
الطريفة أو الخفيفة أو كل هذه األهداف معا ً.
الحديث الصحفي على اعتبار أنه مقابلة :إن المقابلة العصرية تتألف من اتصال شخصي يقوم بين
شخصين ،المحرر والشخص الذي تجري معه المقابلة ،وهي تؤلف بين انطباعات المحرر
ووصفه ،وتعليقات الضيف نفسه في إجاباته على أسئلة المحرر.
تعريف "القاموس الموسوعي" للحديث الصحفي :هوعبارة عن لقاء يتم بين الصحفي وشخصية
من الشخصيات بهدف الحصول على أخبار ومعلومات جديدة أو شرح وجهة نظر معينة أو
تصوير جوانب غريبة أو طريفة أو مسلية في حياة هذه الشخصية ،وقد يجري صحفي أو أكثر
الحديث مع شخصية أو أكثر .ويعتبر الحديث الصحفي من المواد الصحفية التي تعنى بها
الصحف حاليا ً ألنه يتيح لها فرصة االنفراد بمادة صحفية ال تتكرر في الصحافة المنافسة ،وهناك
أنواع عدة للحديث ،منها حديث الخبر أو الحقائق وحديث الرأي وحديث المعلومات والتسلية
واإلمتاع وحديث الجماعات وحديث المؤتمرات الصحفية.
تعريف "رضا عكاشة" للحديث الصحفي :وقد أورد أن الحوار الصحفي  Interviewيعد واحداً
من أهم األشكال الفنية التي تستخدمها الصحيفة المطبوعة في نشر المعلومات والحقائق واآلراء
واألخبار على القراء ،ومن هنا فإن المقابلة بمعناها البسيط والعام هي اتصال الصحفي بالمصدر
الستقاء معلومة أو رأي هي أساس كل العمليات اإلعالمية ،فالخبر في مجمله يتم باستقاء
المعلومات من مصادرها عبر المقابالت المباشرة أو غير المباشرة مع صناع الخبر والتحقيق
الصحفي يعتمد باألساس على مجموعة من المقابالت التي يجريها المحقق مع الخبراء أو الوزراء
أو أصحاب الشأن بالقضية المثارة ،ونفس المعنى يقال في التقرير الصحفي بل وفي المقاالت،
فرغم أن المقال يقوم في األصل على رأي الكاتب إال أنه قد يلجأ إلى مقابالت خاصة يوفر من
خاللها معلوماته ومواقفه وقد يذكر هذا صراحة في المقال أو ال يذكره.
وهكذا تبدو كلمة الحوار أكثر داللة للتعبير عن معاني المناقشة واالستنطاق والمواجهة والمجادلة
المتوازنة والمشاركة اإليجابية والتفاعل بين الصحفي والمصدر ،كما تتجاوز كلمة الحوار معنى
السؤال المجرد أو التلقي السلبي أو مجرد المقابلة.
خصائص مفهوم الحديث الصحفي:
 أن يجري نشر المادة الصحفية منسوبة مباشرة
إلى الشخصية التي تم التحاور معها،
فالمضمون هنا وارد مباشرة على لسان
المصدر وليس على لسان الصحفي أو على
لسان مصدر مجهول في اسمه أو صفته كما
يحدث في األخبار أحياناً.
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 استقالل هذا الفن في الصياغة وفي اإلخراج بحيث ال يعد مجرد مقابلة الصحفي لمصدر
ما نوعا ً من الحوار الصحفي الذي نعنيه ،إذ إن هذه المقابلة تعد أحد مصادر جمع المواد
وليست المادة الوحيدة أو المصدر الوحيد كما في الحوار المعني.
 تحقق أمرين على درجة عالية من األهمية في تحديد مفهوم الحوار الصحفي وهما المبادأة
والخصوصية ،بمعنى أن الصحيفة هي التي تحدد الموضوع وتساؤالته ،وهي التي تسعى
في األساس إلى المصدر وتقصده بعينه ألسباب خاصة بطبيعة الموضوع وموقع وحجم
واهتمامات الشخصية ،ونادراً ما يسعى المصدر إلى الصحيفة بعينها ألسباب خاصة
بأهمية الصحيفة أو نفوذها عند المسؤولين أو انتشارها عند الجماهير أو لكونها هي التي
أثارت القضية ،فيرغب المصدر بالحوار مع الصحيفة بعينها التي أثارت الموضوع.
المهم أن تحدث هذه المبادأة المتعمدة والمقصودة من الصحفي نحو مصدره أو من
المصدر نحو الصحفي أو منهما معا ً ،وهذه المبادأة هي التي تحقق أيضا ً عنصر
الخصوصية ،أي أن الحوار ينشر في الصحيفة بعينها وليس في صحف أخرى ،ولعل هذا
هو الذي يف ِّسر لنا لماذا تقرن الصحف كلمة "في حوار خاص" مع معظم األحاديث التي
تنشرها ،فالخصوصية هنا إحدى مميزات الحوار ،كما أن من مميزاتها أيضا ً أن الصحفي
هو الذي يتحكم في سير المناقشة ويحدد اتجاه األسئلة.
وانطالقا ً من مجمل األفكار المتكونة حول الحديث الصحفي يمكننا تعريفه بأنه "فن تحريري
استقصائي يتألف من طرفين ،األول الصحفي أو مجموعة الصحفيين الذين يقومون بإعداد أسئلة
تناسب الهدف من إجراء الحديث ،لطرحها على شخصية لها أهمية كبرى لدى الجمهور أو
مجموعة شخصيات ،بهدف الحصول على المعلومات من مصادرها األساسية أو الحصول على
رأي هذه الشخصية أو لتقديم لمحة عن حياة هذه الشخصية".
فالحديث الصحفي هو نوع صحفي إخباري ظهر وتطور وازدهر في ظروف اجتماعية معينة،
ومن أجل تلبية حاجات إعالمية محددة ،ويقوم الحديث الصحفي على أساس الحوار الحي
والمباشر الذي يجريه صحفي بعد تحضير واستعداد كاملين ،مع شخصية أو أكثر من شخصية
واحدة بارزة أو متخصصة أو مسؤولة وأحيانا ً مع شخصية عادية برزت بفعل ظروف معينة
حول موضوع أو حدث أو حول الشخصية ذاتها بحيث يجري تقديم آرائها ومواقفها ووجهات
نظرها إلى القراء ،وذلك بقصد نقل المعلومات واآلراء ووجهات النظر بعد معالجتها صحفيا ً من
مصدرها األصلي إلى الجمهور الواسع والمعني أو المهتم بهذا الموضوع أو الحدث أو الشخصية،
وذلك من أجل تحقيق هدف محدد وإنجاز وظيفة معينة.
هل الحديث الصحفي نوع إخباري أم فكري؟
البد من اإلشارة إلى أن ثمة جدالً حول تصنيف الحديث الصحفي ،هل هو نوع إخباري أم فكري؟
عوامل تصنيف الحديث الصحفي:
 التباين الشديد في األنواع المختلفة والمستخدمة لألحاديث الصحفية (حديث إخباري ،حديث
شخصي ،مؤتمر صحفي).
 األهداف والوظائف التي يسعى كل نوع من األحاديث إلى تحقيقها (الحصول على معلومات،
تقديم آراء ومواقف)
 الشخصيات التي تجري معها هذه األحاديث (عابر سبيل ،فيلسوف ،شاعر ،مسؤول حكومي،
فنان ،عالم)
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 كيفية استخدام المادة التي يحصل عليها الصحفي ،أي كيفية نشر الحديث الصحفي (إغناء
نوع صحفي آخر كالخبر أو المقال أو التحقيق أو ينشر كمادة مستقلة)
 المساحة المخصصة لنشر الحديث (عدة سطور في مادة ضخمة أو نصف صفحة وربما
صفحة مع صور وعناوين)
لذا فإن الغالبية الساحقة من الباحثين في مجال األنواع الصحفية يعتبرون أن أي شكل من أشكال
االتصال بالناس وسؤالهم عن أي حدث أو موضوع ومن أجل تحقيق أي هدف هو نوع من أنواع
الحديث الصحفي .وترتب على هذه الحقيقة أن مفهوم أو مصطلح الحديث الصحفي أخذ يشمل
السؤال البسيط الذي يوجهه أحد المحررين إلى أي شخص بقصد حصوله على معلومات ما
إلغناء خبره أو تقريره ،وكذلك الحديث الطويل والمقابلة الخاصة التي يجريها صحفي كفؤ مع
شخصية بارزة ومسؤولة حول موضوع مهم وحساس ومعقد .كما ترتب على ذلك أن محتويات
الحديث جميعها ،أي جميع ما يحصل عليه الصحفي من الحديث سواء أكان معلومات أم آراء أم
وجهات نظر أم تقويمات هي بمعنى ما عبارة عن أشياء جديدة (معلومات ،أخبار) كشفت عنها
الشخصية ونقلها الصحفي عبر الحديث إلى الجمهور ،وبالتأكيد أصبح من المحتم تصنيفه ضمن
األنواع الصحفية اإلخبارية.

تصنيف الحديث الصحفي:
الحديث كنوع صحفي إخباري :أكدت الباحثة
اإلعالمية البلغارية "ستيفكا بوبوفا" على زيادة
استخدام الحديث الصحفي في الصحف
والمجالت المعاصرة وفي اإلذاعة والتلفزيون،
وهو أحد أشكال التعبير المستخدمة إلخبار
المجتمع بشكل سريع ودقيق ومن خالله يحصل
الجمهور وبشكل مباشر ومن شخصيات كفؤة
على معلومات آنية متنوعة ،وتضيف الباحثة
بوبوفا أن الحديث نوع صحفي إخباري يجب أن يتضمن أشياء جديدة ،ولكن ما هي في الحقيقة
المعلومات الجديدة؟ أليست هي في الواقع كل شيء ال يعرفه الجمهور وبغض النظر عما إذا كان
قد حدث أمس أو قبل أسبوع أو قرون.
الحديث كفن صحفي :ويوضح الباحث واألكاديمي البلغاري "م .مينكوف" أن الحديث الصحفي
يعتبر طريقة من طرق جمع المعلومات وكنتيجة لخضوعها فيما بعد للمعالجة بهذا القدر أو ذاك،
يتم وضع أساس وإيجاد مكان لها في اإلبداع الصحفي المتنوع حسب النوع الصحفي ،وبهذا
المعنى يصبح الحديث مصدراً للمعلومات بغض النظر عما إذا كنا قد أخذنا من الحديث أو حصلنا
من خالله على أخبار أو آراء أو على مجرد إيضاحات بصدد قضية معينة.
الحديث الصحفي كنوع أساسي من األنواع الصحفية الفكرية :ويقصر الباحثون الذين يؤيدون هذا
االتجاه مفهوم الحديث الصحفي على المقابالت الخاصة التي يجريها صحفيون أكفَاء مع
شخصيات مهمة وحول موضوعات مهمة وفي مناسبات قليلة ،والتحقيق الصحفي ينشر كمادة
صحفية مستقلة ومن الواضح أن عناصر الرأي والتحليل والتفسير والتعليق والتقويم والعامل
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الذاتي واألسلوب هي العناصر السائدة والغالبة في مثل هذا النوع من األحاديث وبالتالي يصنف
هؤالء الباحثون الحديث الصحفي ضمن األنواع الصحفية الفكرية أو ذات الطابع الفكري.
الحديث الصحفي كعمل إخباري :وحول التحول الذي شهده الحديث الصحفي من نوع إخباري إلى
نوع فكري كتب الباحث األلماني كارل شتوركان " أن الحديث الصحفي بدأ يتحول وبالتدريج من
عمل إخباري صرف ليصبح امتحانا ً لطريقة في التفكير ،وأخذ يعكس األفكار الداخلية للشخصيات
ووجهات نظرها ومواقفها وتصوراتها ،وأصبح بالتالي طريقة مهمة للبحث ،كما أخذ يرتبط دائما ً
بإحدى قيم المعرفة واإلطالع والعلم".
وثمة من يؤكد أن األحاديث الصحفية الضخمة والجدية ذات الطابع التوضيحي والتثقيفي ويرى
أن الوظيفة األساسية للحديث الصحفي هي الدعاية ،أي اإلقناع من خالل نشر األفكار وتحليل
الظواهر واألحداث ،وبالتالي ليس خطأ أن نصنِّف هذا النوع من األحاديث الصحفية كنوع
صحفي فكري ،فقد عرفه الدكتور أديب خضور في كتاب أدبيات الصحافة كنوع صحفي فكري
حيث قال :إنه نوع صحفي يعتمد أساسا ً على فن الحوار الذي يجريه الصحفي مع شخصية متميزة
بقصد شرح قضية أو تفسير ظاهرة وتقديم آراء هذه الشخصية ومواقفها ووجهات نظرها ،وهو
نوع صحفي فكري يوجه أساسا ً إلى ذهن القارئ بقصد ترسيخ قناعة أو إيجاد وخلق هذه القناعة.
ورغم ازدياد حدة التمايز بين األنواع المختلفة للحديث الصحفي فإن السمة الغالبة على الحديث
الصحفي المعاصر هي الطابع اإلخباري ،ولكن بالمعنى العميق والشامل لمفهوم الخبر ،أي الخبر
الذي يتضمن قيما ً إخبارية جديدة ومختلفة عن السائدة والذي يركز أساسا ً على العملية Process
وليس على الحدث  ،Eventوهكذا وبالرغم من بعض التوجهات الجديدة فإن المتعارف عليه
علميا ً هو تصنيف الحديث ضمن األنواع الصحفية اإلخبارية.
وإن ظهور وتطور وسائل اإلعالم منذ أشكالها الجنينية األولى وحتى عصرنا الراهن كان
استجابة لحاجات اجتماعية واقتصادية إيديولوجية ،وكان محاولة لتلبية وإشباع حاجات إعالمية
لدى الفرد والمجتمع ،كما أن الفن الصحفي المستخدم عبر المراحل المختلفة من تطور الصحافة
العالمية كان يعكس إلى هذا الحد أو ذاك مستوى نضج وتطور المجتمعات المختلفة وحاجاتها
اإلعالمية ،وكذلك مستوى نضج وتطور الوسائل اإلعالمية في هذه المجتمعات ،واستناداً إلى ما
تقدم يمكن تأكيد الحقيقتين التاليتين.
 الحقيقة األولى :يعود سبب ظهور وتطور وتنوع أشكال التعبير الصحفية (األنواع
الصحفية) إلى تنوع المتطلبات االجتماعية والحاجات اإلعالمية لدى الفرد والمجتمع،
وبالتالي تنوع المهام اإلعالمية التي يجب أن تقوم بها الصحافة .وبذلك يمكن القول إن
الظروف االجتماعية والمهام والحاجات الموضوعية تشكل التربة التي تنمو فيها األنواع
الصحفية.
 الحقيقة الثانية :أن نضج الوسائل اإلعالمية وظهور وسائل إعالمية جديدة لها خصوصية
صحفية معينة ،ولها بالتالي خصوصية تكنولوجية متميزة ،من شأنه أن يؤدي إلى إحداث
تبدل في األنواع الصحفية الموجودة بشكل يجعلها تالئم هذه الوسائل الجديدة ،كما قد
يؤدي إلى ظهور أنواع صحفية جديدة.
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أهداف الحديث الصحفي:
الحديث الصحفي أو المقابلة أو االستجواب أو الحوار كما يسميه البعض هو الشكل الصحفي الذي
يسعى فيه المحرر إلى بعض األشخاص للحصول على أفكارهم وآرائهم ،أو عرض معلومات
يملكون تفاصيلها ،وفي بعض األحيان إللقاء الضوء على شخصياتهم ،وهدفه كشكل صحفي
تحقيق جانب أو أكثر من الجوانب التالية:
 الحصول على أخبار أو معلومات أو حقائق جديدة.
 الحصول على آراء بعض أهل الخبرة أو ذوي الرأي في بعض القضايا أو المواقف
واألحداث.
 إلقاء الضوء على شخصية ما ،وبيان ال ِّسمات المختلفة التي تميزها.
 التسلية واإلمتاع بتركيزه على الطريف والممتع في الشخص أو الموضوع.
 اعتماد معظم الفنون الصحفية على السؤال الذي يسأله المحرر للمصدر من أجل
الحصول على الخبر أو التصريح أو المعلومة أو الرقم أو وجهة النظر أو الرأي أو
االنطباع والتي تعالَج بطريقة فنية ما عن طريق فن التحرير الصحفي لتصبح مادة جديرة
بالنشر.
ويختلف الحديث الصحفي عن االتصال
التقليدي بالمصادر والحصول من خالل
الحديث معهم على المادة الصحفية منهم،
لنشرها في شكل أخبار أو تحقيقات أو
بمصاحبة صور ،وهذا أساس العمل
الصحفي ،وهناك كلمة شهيرة تقول "
األحاديث تصنع األخبار" بمعنى أن االتصال
بالمصادر ينتج األخبار.

ويهدف الحديث الصحفي إلى تحقيق ثالث وظائف رئيسة.
 الحصول على المعلومات والحقائق التي تتصل باألحداث.
 التعرف على اآلراء واالتجاهات نحو القضايا التي تشغل بال المجتمع.
 تسلية القارئ وإمتاعه من خالل الكشف عن الجوانب غير المعروفة في شخصية
المتحدث.
وبهذا نصل إلى أن الحديث الصحفي يهدف إما الحصول على األخبار أو على وجهة نظر أو
للتعريف بشخصية ،ويتحقق هدف الحصول على األخبار عندما يقوم صاحب الحديث بعمل أشياء
تستحق اإلخبار عنها ،أو عندما يكون قد شارك في عمل األخبار ،كالقيام باختراع يؤثر في حياة
البشرية أو شاهد تصادم طائرتين في الهواء .أما الهدف الثاني للحديث ،وهو إبراز رأي ما،
فيحدث عندما يكون صاحب الحديث الصحفي شخصية كبيرة لها تأثيرها السياسي ،كما يمكن
للمحرر الصحفي أن يقوم بعمل األحاديث الصحفية مع بعض أفراد الجمهور لسماع رأيهم في
أمور تمس حياتهم ،ويمكن للصحفي أن يقوم بعمل أحاديث مع المشاهير من سياسيين واقتصاديين
وكتاب وأدباء وممثلين وموسيقيين للوقوف على طبيعة حياتهم وتفاصيل عنها تسترعي اهتمام
القارئ.
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الحديث الصحفي والفنون الصحفية:
ً
ِّ
يمثل الحديث الصحفي فنا ً صحفيا ً بذاته ومدعما للفنون الصحفية األخرى ،والحديث الصحفي فن
حديث نسبيا ً تعود بداية ظهوره في الصحافة إلى نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن
العشرين.
وقد جمع بعض أساتذة الصحافة عدداً من الفنون الصحفية تحت عباءة الحديث الصحفي ،على
أساس أنها جميعا ً تعتمد على ما يقوله الناس وليس ما يفعلونه ،وبذلك يشمل مفهوم الحديث
الصحفي تغطية األحاديث العامة والمحاضرات وجماعات النقاش والمؤتمرات الصحفية
والمحاكمات واالجتماعات العامة ،إضافة إلى األحاديث الشخصية ،فما تنشره الصحف عن
اجتماع مجلس المدينة أو اجتماع مجلس اآلباء في مدرسة ما ،أو جلسات مجلس الشعب أو
المجلس النيابي ،تدخل ضمن فن الحديث الصحفي على أساس أنها تدور حول ما يقال وليس ما
يفعل ،وبالتالي فإن األحاديث الصحفية ال يشترط أن تتضمن متحدثا ً واحداً ،وقد تتسع لتشمل
عشرات المتحدثين.
وإذا نظرنا إلى الحديث الصحفي نجده قد قام في البداية على أكتاف فن الخبر الصحفي ،فالحديث
في بدايته كان مماثالً للتصريحات الصحفية التي تعتمد عليها األخبار اعتماداً كبيراً ،فمن منطلق
الحاجة إلى تقديم تفاصيل أكبر للقراء عن الحدث اتجه الصحفيون إلى توسيع نطاق التصريحات
التي يحصلون عليها من مصادر األخبار ،ووضعها في قالب تحريري جديد ،يقوم على توجيه
أسئلة محددة للمصادر ،ونشر إجابات المصدر عليها ،فالحديث الصحفي كفن نشأ في أحضان
الخبر الصحفي باألساس لتقديم معلومات إضافية أو تفسيرات أو آراء حول الحدث على لسان
المصدر أو المصادر المعنية.
ومع نجاح هذا القالب الفني الجديد وسع الصحفيون من نطاق وظائفه لتضم إلى جانب وظائف
اإلخبار والتفسير وظيفة التسلية ووظيفة اإلرشاد والتوجيه ،ومن هنا ظهرت أحاديث الرأي التي
تركز على تقديم آراء المتحدث في حدث معين أو قضية محددة ،وأحاديث التسلية التي تركز على
ما يقدمه المتحدث من معلومات شخصية وعامة ،ذات طابع خفيف ومسلِّي للقارئ ،وأحاديث
القدوة أو المثل أو ما نسميه أحاديث التوجيه التي تركز على تقديم الجوانب اإليجابية في حياة
المشاهير من العلماء واألدباء والفنانين.
إن بين الحديث الصحفي وكل من الخبر والتحقيق نسب وثيق يعود إلى ظهور األول كفن صحفي
مشتق من الثاني ،واستمرار هذا النسب قائما ً بين الفنون الثالثة فيما يمكن أن نسميه عالقة
االستفادة المتبادلة واالستيعاب المتبادل بينهم وتتجلى مظاهر هذه العالقة في:
 أن الخبر الصحفي يكون في الغالب مصدر فكرة الحديث الصحفي ،فالمحرر ال يختار
موضوع الحديث الصحفي الذي سيجريه إال إذا توافرت فيه شروط الحداثة والحالية،
ولذلك فإن غالبية موضوعات األحاديث الصحفية تأتي مستمدة من أخبار منشورة
بالصحف أو مذاعة باإلذاعة والتلفزيون ،وبالمقابل فإن الحديث الصحفي يمكن أن يش ِّكل
مصدراً مهما ً لألخبار الصحفية.
 أن الخبر الصحفي يستوعب الحديث الصحفي بمعنى الحوار مع شخصية من الشخصيات
في داخله ،وذلك فيما يتضمنه من تصريحات صحفية لمصادر متخصصة ومسؤولة
وصانعة لألحداث ،ويعد الخبر القائم على سرد تصريحات أحد أهم أنواع األخبار،
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وبالمقابل فإن الحديث الصحفي يستوعب الخبر في داخله بما تتضمنه األحاديث الصحفية
من أخبار جديدة ومعلومات إضافية يقدمها المتحدث.
 إن التحقيق الصحفي يستوعب داخله الحديث الصحفي فيما يتضمنه من حوارات مع
المتخصصين وصانعي األحداث وأطراف القضية التي يتناولها مع المسؤولين المعنيين،
فالمعلومات واآلراء التي يستمدها محرر التحقيق من مصادره الشخصية ما هي إال
حوارات يجريها مع هذه المصادر ،ومن جانب آخر فإن التحقيق نفسه قد يكون مصدراً
لفكرة حديث صحفي مستقل يجري مع أحد األطراف الذين ورد ذكرهم في التحقيق أو
يجري حول القضية التي تناولها التحقيق مع أكثر من شخصية (حديث الجماعات)
وبالمقابل فإن الحديث الصحفي قد يق ِّدم فكرة تحقيق صحفي ،وعلى سبيل المثال فإن
حديث صحفي مع وزير مسؤول عن األسعار يؤكد فيه استقرارها في األسواق قد يمثِّل
فكرة جيدة إلجراء تحقيق ميداني عن هذه الظاهرة وهل هي حقيقة بالفعل أم ال.
متطلبات تطوير الحديث الصحفي:
في ضوء التحديات التي يواجهها الحديث الصحفي كفن صحفي مستقل في الصحف العربية،
يصبح من الضروري البحث عن وسائل تعيد لهذا الفن الصحفي المهم مكانته وتعلي من شأنه،
خاصة الصحف اليومية ،والواقع أن هناك متطلبات يجب أن تتحقق حتى يزدهر الحديث الصحفي
في الصحف العربية.
و إن نقطة البدء في تطوير الحديث الصحفي هي إدراك الصحفيين ورؤساء التحرير أن الحديث
الصحفي هو الوسيلة الرئيسية للحصول على المعلومات منذ ظهور الصحافة وسيستمر كذلك ما
بقيت الصحافة ،وبالتالي البد أن يولي الصحفيون والصحف اهتماما ً أكبر لألحاديث الصحفية،
سواء استخدمت حصيلتها في فنون صحفية أخرى أو نشرت كمواد مستقلة.
وتتمثل أهم المتطلبات الخاصة بازدهار الحديث الصحفي في الصحافة العربية فيما يلي:
 تبني التكنولوجيا الحديثة :لقد خطت الصحف العربية أو أغلبها على األقل خطوات واسعة
في تبني تكنولوجيا االتصال الحديثة ووظفتها لخدمة العمل الصحفي ،ومع ذلك مازال
هناك قطاعات واسعة من الصحفيين عازفة عن استخدام التكنولوجيا ،سواء في جمع
المعلومات والبيانات أو في التحرير الصحفي بوجه عام ،فاستخدام الكمبيوتر واستخدام
اإلنترنيت أصبح أمراً ال غنى عنه للصحفي العربي والصحف العربية لتطوير محتواها
وفنونها والوصول إلى قرائها
 االهتمام باألحاديث الجادة :في ضوء غلبة األحاديث الخفيفة يصبح من المهم إلدارات
الصحف أن تشجع الصحفيين على إجراء األحاديث الجادة التي تزود القراء بالمعلومات
واآلراء في جوانب الحياة المختلفة ،ويرتبط بذلك تنويع المتحدثين والخروج من أسر
المتحدثين الحكوميين الذين يطالعهم القارئ في وسائل اإلعالم المختلفة من خالل التركيز
على المتخصصين غير الحكوميين الذين يثق القارئ في معلوماتهم وآرائهم وبالتالي
تزداد ثقته بالصحيفة التي تنشر أحاديثهم.
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خالصة الوحدة األولى:
يحتل الحديث الصحفي مكانة متميزة بيين الفنيون التحريريية الصيحفية ،وتتيرادف أربعية مسيميات
رئيسية للتعبير عن هيذا الفين الصيحفي ،فيالبعض يسيميه الحيديث الصيحفي واليبعض يسيميه اللقياء
الصحفي والبعض اآلخر يسميه المقابلة الصحفية ،فيما يسميه اآلخرون الحوار الصحفي.
ويمكيين تعريييف الحييديث الصييحفي بأنييه نييوع صييحفي إخبيياري يقييوم علييى أسيياس الحييوار الحييي
والمباشر ،الذي يجريه صحفي بعد تحضير واستعداد كاملين ،ميع شخصيية أو أكثير مين شخصيية
واحدة بيارزة أو متخصصية أو مسيؤولة وأحيانيا ً ميع شخصيية عاديية بيرزت بفعيل ظيروف معينية
حول موضيوع أو حيدث أو حيول الشخصيية ذاتهيا بحييث يجيري تقيديم آرائهيا ومواقفهيا ووجهيات
نظرها إلى القراء ،وذلك بقصد نقل المعلومات واآلراء ووجهات النظر بعيد معالجتهيا صيحفيا ً مين
مصدرها األصلي إلى الجمهور الواسع والمعني أو المهتم بهذا الموضوع أو الحدث أو الشخصية،
وذلك من أجل تحقيق هدف محدد وإنجاز وظيفة معينة.
ويهدف الحديث الحصول على أخبار أو معلومات أو حقائق جدييدة ،وآراء بعيض أهيل الخبيرة أو
ذوي اليرأي فييي بعيض القضييايا أو المواقيف واألحييداث أو إلقياء الضييوء عليى شخصييية ميا ،وبيييان
السِّمات المختلفة التي تميزها.
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 ليلى عبد المجيد ،محمود علم الدين ،فن التحرير الصحفي :المفاهيم والمتطلبات
واألشكال ،القاهرة ،دار الحكيم.2111 ،
 محمد فريد عزت ،القاموس الموسوعي للمصطلحات اإلنجليزية ،ط،2القاهرة ،العربي
للنشر والتوزيع.2112 ،
 محمود أدهم ،األسس الفنية للتحرير الصحفي العام ،د.ن ،د.ت1984.
 محمود سمهان ،الصحافة ،ط ،1القاهرة ،د.ن1948.
 محمود علم الدين ،مدخل إلى الفن الصحفي ،القاهرة ،ركالم للنشر والتوزيع.2112 ،
 محمود علم الدين ،الصحافة في عصر المعلومات ،القاهرة ،العربي للنشر والتوزيع،
.2111
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نموذج سؤال الوحدة األولى
الحديث الصحفي مصطلح يطلق على:
 .Aالحديث الصحفي فقط.
 .Bالحوار والحديث الصحفي فقط
 .Cاللقاء والمقابلة والحديث فقط
 .Dأربعة مسميات هي الحديث واللقاء والمقابلة والحوار.
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الوحدة الثانية
أنواع الحديث الصحفي
األهداف التعليمية:
بعد دراسة هذه الوحدة يجب أن يكون الدَّارس قادرا ً على أن:
 يميز بين أنواع الحديث الصحفي ويفهمها بوضوح.
 يعرف مفهوم الحديث اإلخباريInformation Interview
 يعرف مفهوم حديث الشخصيات personality Interview
يفرق بين نماذج أحاديث الشخصيات

ِّ
 يعرف مفهوم حديث الموضوعات

العناصر:
 )1أنواع الحديث الصحفي.
 )2مفهوم الحديث اإلخباري Information Interview
 )3مفهوم حديث الشخصيات personality Interview
 )4نماذج أحاديث الشخصيات.
 )5مفهوم حديث الموضوعات.
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أسباب االختالف في تحديد أنواع الحديث الصحفي:
يختلف الباحثون اإلعالميون في تحديد أنواع الحديث الصحفي ويقدمون بالتالي تصنيفات مختلفة
ويعود سبب ذلك إلى العوامل اآلتية:
 وجود خالفات جذرية في فهم مهمة ووظيفة الحديث كنوع صحفي مستقل ومتميز.
 وجود فروق في نضج وتطور الممارسة اإلعالمية في البلدان المختلفة.
 المبالغة في التركيز على أحد قطبي الممارسة اإلعالمية  :الممارسة أو النظرية.
 الفهم المختلف والمتناقض أحياناً للدور الذي تقوم به الصحافة في المجتمع والمرتبط
دائماً بالنظام السياسي السائد وبالقوى التي تص ِدر هذه الصحيفة أو تلك.
و بالتأكيد يختل تصنيف األحاديث الصحفية وفقاً لهذه المعطيات ،حت ى أننا نجد أحيانا ً تقسيمات
بحسب مهنية الصحفي الذي يجري الحديث الصحفي ،كونه فن استقصائي متميز أحياناً يكسب
الصحيفة تفوقا ً على غيرها من الصحف.

أنواع الحديث الصحفي:

ال يمكن الحديث عن تقسيم واحد لألحاديث الصحفية على أساس أنها تتنوع تنوعاً كبيراً وفقاً
للمحكَّ ات التي يتم التقسيم على أساسها .وكذلك فإن في التقسيم ات تداخل واضح ،والتقسيم غالباً ما
يقوم على السمة الغالبة ،وال تهدف التقسيمات المطروحة بغالبيتها إال إلى تسهيل دراسة هذا الفن
للدارسين.
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 على أساس المضمون والهدف:
اعتبر حسني نصر أن أحد أهم محددات تقسيم الحديث يكون من خالل مضمونه والهدف منه.
ويستند هذا التقسيم إلى فرضية وضوح الهدف من إجراء الحديث الصحفي في ذهن الصحفي قبل
إجرائه ،فعندما يقرر الصحفي أن يجري حديثا ً مع شخص من األشخاص من الضروري أن يح ِّدد
لنفسه ولرؤسائه في العمل ما الذي يريده من هذا الحديث بالضبط ،هل يريد الحصول على
معلومات خبرية جديدة ،أم تفسير بعض األخبار ،أم يريد رصد رأي المتحدث أم المتحدثين من
حدث أو قضية معينة ،أم يريد تقديم الجوانب الشخصية واإلنسانية للمتعة والتسلية؟ وهناك من
يق ِّسم الحديث الصحفي إلى قسمين فقط هما الحديث الرسمي والحديث غير الرسمي.
وهناك من يق ِّسمه إلى قسمين آخرين مختلفين هما الحديث الفردي والحديث الجماعي ،أو يق ِّسمه
إلى الحديث الخاص والحديث العام ،ومن الواضح أن هذه التقسيمات يمكن أن يوجه لها أكثر من
نقد يتناول إيجابياتها وسلبياتها كما يقول محمود أدهم فقد ق َّسمها إلى الحديث اإلخباري وحديث
الرأي وحديث الشخصية وحديث الجماعة ،ويندرج ضمن إطار حديث الجماعة حديث الجماعة
التي تعاني مشكلة ما ،وحديث الجماعة المتغيرة ،وحديث المقدمات والنتائج ،وحديث الجماعة
النوعية المتخصصة ،وحديث السؤال الواحد ،والندوة ،وحديث المؤتمرات وحديث المناسبات،
والحديث اإلعالني.

 على أساس مقياس التقسم وزاويته:
ق َّسم رضا عكاشة الحديث الصحفي أو ما أسماه الحوار الصحفي وفق محددات قال إنها تعتبر
العامل األبرز في التقسيم الصحيح ،وهذه المحددات هي مقياس التقسيم وزاويته .وق َّسم عكاشة
الحديث الصحفي:
 oمن زاوية الموضوع إلى موضوع سياسي واقتصادي واجتماعي إذا كان الحوار أحادي
الموضوع .وأضاف أن هناك حوارات ذات موضوعات متعددة ،وفيه ال يتحدد المحرر
بفكرة واحدة ،ولكنه يتناول أكثر من فكرة وموضوع.
 oكذلك من زاوية العناصر المشاركة في الحديث الصحفي ،فإنه ينقسم إلى حديث ( فردي –
فردي ) وهو الحوار الذي يجريه محرر واحد مع شخصية واحدة في القضية موضوع
الحديث أو حديث (جماعي – فردي) وهو الحوار الذي يشارك فيه أكثر من محرر
للحديث مع مصدر واحد.
 oأما من زاوية توقيت الحوار مع األحداث أشار رضا عكاشة إلى وجود الحوار التمهيدي،
حيث تقوم الصحيفة بإعداد ونشر الحوار تمهيداً لحدث معين والحوار اآلني ويركز على
ما يحدث اآلن على لسان المتحاور معه عندما يفسر حدثا ً أو يناقش رأيا ً أو يعطي إيضاحا ً
لما يدور ويرد على الشائعات .وكذلك حوار المتابعة ،حيث يقدم المصدر تداعيات ما
جرى وتوقعات الصحيفة بردود الفعل المتتابعة .وحوار المناسبات وهو الذي يرتبط
بمناسبة دينية أو وطنية أو اجتماعية ويكون السبب األبرز للحديث هو المناسبة.
 oمن حيث زاوية مراحل اإلعداد الصحفي فهناك لقاء المعلومات األولية واللقاء الودي
واللقاء الرئيسي واللقاء االستكمالي ولقاء التصويب.
 oومن زاوية الوظيفة اإلعالمية العامة ،فهناك حوار اإلعالم وحوار التثقيف وحوار الدعاية
وحوار التنشئة السياسية وحوار االتصال الحضاري وحديث التسلية واإلمتاع.
 oأما من زاوية المحتوى المنشور وهو أشهر أنواع التقسيمات الصحفية ويندرج ضمنه
الحديث الخبري وحديث الرأي وحديث الشخصية والحديث المتنوع.
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كما يق ِّسم محمد يونس الحديث الصحفي إلى األنواع الرئيسة اآلتية:
 حديث المعلومات :وهو الحديث الصحفي الذي يستهدف أساسا ً الحصول على المعلومات.
 حديث الرأي :وهو الحديث الذي يستهدف بالدرجة األولى استعراض وجهة نظر شخصية
ما في قضية أو قضايا معينة تهم القراء ،مثل قضايا ثقافية على نحو الغزو الفكري أو
نواحي فنية مثل تطور الموسيقى العربية.
 حديث الشخصية :وهو الحديث الذي يدور حول شخصية من الشخصيات البارزة ،سواء
أكانت هذه الشخصية سياسية أم اقتصادية أم رياضية أم فنية.
 الحديث المتنوع :وهو الحديث الذي يضم أكثر من نوع من األنواع السابقة.
وبناء على ما سبق ذكره يمكن الحديث عن أهم أنواع الحديث الصحفي وفق اآلتي:
 الحديث اإلخباري
 حديث الشخصيات
 حديث الموضوعات

مفهوم الحديث اإلخباري Information Interview

تعريف الحديث اإلخباري:
يسمى عادة الحديث اإلخباري أو حديث األخبار  The News Interviewأو حديث المعلومات،
وهو الحديث الذي يرتبط باألحداث الراهنة ،ويسعى للحصول على معلومات وليس على آراء
ومواقف ووجهات نظر ،وفق التعبير األمريكي الشائع  ،News not Viewsوتنحصر المهمة
األساسية لحديث األخبار في الحصول على المعلومات والوقائع المتعلقة بحدث آني تعالجه
الصحيفة في هذه اللحظة ،وذلك بهدف تطوير وتحسين وإغناء المعلومات اإلخبارية المتعلقة
بحدث يش ِّك ل جوهر وأساس القصة اإلخبارية أو التقرير اإلخباري المتعلق بتغطية حدث معين،
ويُستخدم الحديث اإلخباري ،والذي يسميه البعض الحديث القصير ،لتزويد القراء بخلفية عن
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حدث ،أو لتوضيح وتفسير أحد جوانب الحدث ،أو لنقل رؤية المتواجدين في قلب الحدث لحادثة
ما ،أو للتعريف السريع والعاجل لبعض األسماء التي تبرز فجأة في األخبار ،وإن التطور الذي
شهدته الصحافة العالمية في مجال تركيز األضواء على اإلنسان وجعله المحور الذي تدور حوله
األحداث ،والسعي إلى تقديم األنواع الصحفية كافة ،وخاصة األخبار من خالل الناس العاديين أو
على لسان شخصيات متميزة ،نقول إن هذه الظاهرة انعكست على الحديث اإلخباري وأدت إلى
زيادة استخدامه واالعتماد عليه من جهة ،وإلى عدم اقتصاره فقط على جمع المعلومات من جهة
أخرى .وإن السعي ألنسنة القصص اإلخبارية  News Storyبمعنى إعطائها الطابع
اإلنساني Personalizing News Storiesأدى إلى تضييق الفجوة بين الحديث اإلخباري
واألنواع األخرى من الحديث الصحفي ،وأصبح يجري التركيز ويتم تسليط األضواء على الشرط
أو الظرف اإلنساني ،وأصبح الحدث يروى مباشرة عن طريق الناس العاديين أو المسؤولين،
وذلك في الموضوعات اإلخبارية السياسية أو االقتصادية أو الرياضية وغيرها ،كما أصبح
العنصر اإلنساني شرطا ً ضروريا ً لهذه القصص .ومن المؤكد أن هذا التطور يتطلب مهارة
صحفية عالية كما يتطلب الحصول على معلومات ذات نوعية أفضل وجمع إيضاحات وتفسيرات
دقيقة ومحددة.

طرق إجراء الحديث اإلخباري
ويمكن إجراء الحديث اإلخباري بأي طريقة من طرق إجراء الحديث المعروفة ومن األمثلة على
الحاالت التي يمكن أن يستخدم بها الحديث اإلخباري:
 يصل إلى الصحيفة خبر من وكالة أنباء محلية عن حدث ما -
حادث مرور ضخم ،حريق ،تدشين مصنع ،تحطم طائرة - ،إذا
ما رأت الصحيفة أن الخبر يستحق االهتمام ترسل على الفور
صحفيا ً إلى مكان الحادث ،إما ليقوم بتغطية إخبارية شاملة
للحدث أو إلعداد تقرير شامل عن الحدث ،ولذلك يذهب هذا
الصحفي إلى مكان الحادث ويسأل األشخاص الموجودين هناك
واألشخاص المعنيين بالحدث أو المشاركين فيه ،وذلك من أجل
أن يحصل على معلومات ال يتضمنها الخبر الذي أرسلته الوكالة ،وبالتالي يستطيع أن
يغطي الحدث بطريقة شاملة ومميزة عن الصحف األخرى .وهنا يكمن االرتباط بين
الحدث اإلخباري اآلني والحديث الصحفي والفكرة ،التي يجب الحديث عنها بهذا الصدد
ارتباط الحديث اإلخباري بالتطورات الحاصلة ،وهذه التطورات تفرض آليات جديدة في
تحرير الحديث الصحفي ،بمعنى الحالة الديناميكية لألحداث تفرض تطوراً مستمراً
للحديث الصحفي.
 يصدر قرار معين أو تتخذ الحكومة إجراءات معينة عادة ما
تصاغ هذه القرارات والمراسيم واإلجراءات بلغة خاصة لها
طابع رسمي ،كما يغلب عادة على أسلوبها الطابع التقني
واالختصاصي ،كما قد ال تكون دوافع أو أسباب أو نتائج أو
تأثيرات هذه اإلجراءات واضحة ومفهومة بالنسبة للمواطن
العادي ،والصحيفة الجيدة يجب أال يقتصر دورها على مجرد
نشر المراسيم والقرارات كمجرد مادة رسمية جافة ،طبعا ً يجب
نشرها بنصها الحرفي كوثيقة ،ولكن إلى جانب ذلك عادة ما تلجأ الصحف الجدية إلى
إجراء العديد من األحاديث اإلخبارية السريعة مع عدد من األشخاص المعنيين
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والمسؤولين والخبراء إللقاء الضوء على هذه القرارات والمراسيم واإلجراءات ،وذلك
بقصد تقريبها من فهم وإدراك المواطن العادي.
 يقوم أحد الصحفيين بإعداد تقرير صحفي أو تحليل إخباري
أو تحقيق صحفي حول موضوع محدد أو حتى يقوم بإعداد
مقال أو دراسة عن ظاهرة معينة ،ومن المؤكد أن هذا
الصحفي سيحتاج أثناء إعداد هذه المادة اإلعالمية إلى
الحصول على معلومات معينة من أشخاص مختلفين ،وذلك
نظراً ألن هذه المعلومات ال يمكن الحصول عليها من
مصادر أخرى  -أرشيف ،كتب ،مراجع  -وبالتالي فإن هذه
المعلومات ستكون خاصة وسينفرد الصحفي غالبا ً بنشرها
كما أنها ستعطي المادة اإلعالمية قدراً كبيراً من المصداقية والوثائقية ،وبالتالي الفعالية
وقوة التأثير ،وذلك ألنها وردت على لسان خبير أو مسؤول أو متخصص ،إذ من المؤكد
أن هذا النوع من المعلومات أكثر قوة من المعلومات التي يتم الحصول عليها من المصادر
الثابتة والعامة والجامدة.
وإن المعلومات التي يحصل عليها الصحفي بواسطة الحديث اإلخباري هي المعلومات التي تميِّز
موضوعه عن نظيره في الصحف األخرى ،وهي التي تعطي للموضوع هويته وسماته الخاصة
ومقدرته على التأثير ،وبالتالي فإن مجمل هذه المعلومات وفي جميع المواد التي تنشرها الصحيفة
وفي تميزها عن غيرها من الصحف ،وفي الحد من ظاهرة التشابه في الصحف اليومية التي تعتمد
في أخبارها على مصادر واحدة ،وهي وكاالت األنباء.
ويمكن للصحفي أن يجري الحديث اإلخباري بالطريقة التي يراها مناسبة له وللموضوع ولظروف
ومواعيد صدور الصحيفة ،ولكن الغالب هو أن يستخدم الصحفي أكثر من طريقة في تغطية الحدث
أو في الحصول على معلومات إيضاحية يذهب الصحفي إلى مكان الحدث أو إلى المسؤول أو
الخبير ويقابله شخصيا ً ويسأله شفهيا ً ،ثم يعود إلى مكتبه في الصحيفة ويجري أحاديث إخبارية
أخرى مع أشخاص آخرين بواسطة الهاتف ،وذلك حتى يحصل على ما يراه ضروريا ً من
المعلومات إلغناء الموضوع.
وفي الصحافة اإلخبارية المتطورة يجري الحديث اإلخباري عادة مع أشخاص يمثلون جمهوراً
معينا ً لمعرفة ردود فعله إزاء األحداث ،وعلى سبيل المثال يعلن عمال النقل إضرابا ً فيذهب
المحرر إلى الشارع ويسأل مواطنين عدة عن رأيهم في هذا اإلضراب ويو ِّجه لكل واحد منهم
سؤالين أو ثالثة أسئلة فقط ،كما يستخدم الحديث اإلخباري للحصول على انطباعات وآراء مباشرة
من قلب الحدث  -أشخاص شهدوا حادث احتراق القطار ،أشخاص نجوا من حريق.
السؤال األول الذي يجب أن يوجه إلى األشخاص الموجودين في مكان وقوع الحدث هو "ماذا
حدث؟ "،وذلك بهدف أن تعرف ما رأى وسمع هذا الشخص حيث يمكن أن يقول" :سمعت صوت
انفجار ،نظرت إلى سكة القطار ،رأيت النيران بدأت تلتهم منتصف القطار ،يبدو أنها أسطوانة غاز
كان يستعملها أحد الركاب_ هذا السؤال يقود بدوره إلى السؤال التالي" هل كان يبدو أن أي جزء
بالتحديد من القطار يحترق أو يخرج منه الدخان؟ ،الجواب" :نعم المقطورة الخامسة من األمام
وكان يصدر منها دخان كثيف وبدأ الركاب يقفزون منها والقطار يسير".
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ونظراً ألن الحديث اإلخباري قصير جداً ويتطلب إجراؤه المزيد من السرعة ،وإنه يجري مع عدد
من األشخاص في وقت قصير نسبيا ً ،فإن هذا يفرض على الصحفي أن يصل إلى هدفه بسرعة،
وأن يوجه سؤاله للحصول على المعلومات التي يبحث عنها ،أي يسأل مباشرة عن الموضوع الذي
يريد ،طبعا ً هذا يعكس األحاديث الصحفية األخرى التي يبدأ الصحفي الحديث بأسئلة تمهيدية
وتفصيلية ثم يتدرج باتجاه األسئلة األهم.
إن أحاديث ردود الفعل واالنطباعات ،وما يسمى باألشخاص الموجودين في موقع الحدث ال تحتاج
عادة إلى أكثر من سؤالين أو ثالثة أسئلة واضحة ،وغالبا ً ما تحدد القصة اإلخبارية طبيعة هذه
األسئلة ،وكما هو الحال في جميع األحاديث ،فإن كل حديث ينطلق أو يتفرع من سابقه.

أسباب فعالية الحديث اإلخباري
و يعتبر تزايد استخدام الحديث اإلخباري بشكل مستقل أو ضمن أنواع صحفية أخرى كالخبر أو
التقرير أو التحقيق أو المقال إحدى السمات البارزة للتحرير الصحفي المعاصر وتعود قوة فعالية
هذا النوع من األحاديث إلى األسباب التالية.
 ملموسية المعلومات التي يقدمها الصحفي ،بحيث يرى ويسأل األشخاص الموجودين
في موقع الحدث عن حدث محدد.
 مصداقية المعلومات التي يقدمها على لسان الشخص أو األشخاص المعنيين.
 وثائقية المعلومات التي يقدمها.
 األثر اإليجابي الذي تحدثه رواية المعلومات على لسان شخص معين ،أي قوة العنصر
البشري.
 تواجد وحضور الصحفي وما يوفره ذلك من إمكانية لمواجهة أي تطورات أو متغيرات
وللحصول على المعلومات الضرورية لتحقيق الهدف المطلوب.

مفهوم حديث الشخصيات personality Interview
تزايد اهتمام جمهور القرّاء بالشخصيات البارزة والمشهورة
في شتى المجاالت ،وتؤكد أبحاث الق َّراء أن الناس يحبون أن
يقرؤوا أكثر عن الشخصيات التي تصنع األخبار ،كما
أصبحوا يفضلون االطالع على األحداث والظواهر
والتطورات من خالل روايات األشخاص ،وتش ِّكل هذه الحقيقة
األساس الصلب الذي يفسِّر تطور وازدهار الحديث الصحفي
في عصرنا ،هذا العصر الذي أصبحت فيه الشخصيات تثير
الجمهور أكثر مما تثيره القضايا واألحداث.

تعريف حديث الشخصيات:
إن حديث الشخصيات هو الحديث الذي تش ِّكل فيه الشخصية التي يجري الحديث معها مركز الثقل
األساسي في الحديث ،والذي يتر َّكز بالتالي حول الشخصية التي توجه إليها األسئلة أكثر مما يتركز
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على الموضوع ،كما أنه الحديث الذي يجري مع الشخصية التي تصنع األخبار وتكون معنية
بصورة جديدة بما يجب إعالم الجمهور به.

يستخدم حديث الشخصيات في حاالت عديدة أبرزها:
 تقديم شخصية معينة للقرَّاء بهدف التعريف بها وتسليط األضواء عليها وإبرازها.
 تقديم جانب محدد من شخصية معينة إلى القراء  -تقديم شخصية موظف من ذوي
الدخل المحدود كنموذج لشريحة اجتماعية واسعة .-
 تقديم تعريفي سريع وموجز بشخصية معينة ،كفن صحفي إلضفاء الطابع اإلنساني
على التغطية اإلعالمية لألحداث.

نماذج أحاديث الشخصيات
يمكن تحديد النماذج اآلتية لألحاديث التي تجري مع الشخصيات:
 )1الحديث الذي يقدم صورة شخصية كاملة (بروفيل) :وهو الحديث الذي يجري مع شخصية
متميزة بقصد تقديم صورة كاملة لهذه الشخصية إلى الق ِّراء تشتمل على مختلف جوانب هذه
الشخصية  -الحياة الخاصة ،واألصدقاء ،والزوجة ،واألوالد والمعارف ،والدخل،
والمواقف واألفكار والمزاج الهوايات ،اإلنتاج ،العمل ،المشاريع والطموحات - ،إن
الشخصية هي مركز الثقل األساسي والوحيد في هذا النوع من األحاديث الصحفية هي في
دائرة الضوء
وإن األمور األساسية في هذا النوع من الحديث هي:
 اختيار شخصية مهمة ،لها وزن كبير على صعيد المجتمع ككل ،أو في مجال محدد -
سياسي ،اقتصادي ،أدبي ،رياضي - ،ويجب أن تتمتع هذه الشخصية بقدر كبير من
االحترام والنفوذ والتأثير ،كما يجب أن يكون ثمة إجماع على جدارتها وكفاءتها
وأهميتها.
 تعاطف الصحفي وإعجابه وتقديره لهذه الشخصية شرط أساسي إلجراء ولضمان نجاح
هذا النوع من األحاديث الصحفية ،صحيح أن ثمة من يرى أن باستطاعة الصحفي أن
يقف موقفا ً موضوعيا ً أو محايداً أو مهتما ً بهذه الشخصية إال أننا نعتقد أن هذا الموقف
صعب إن لم يكن مستحيالً.
 فترة تحضير واستعداد طويلة وصعبة ،وذلك بهدف الحصول على أقصى قدر من
المعلومات المتعلقة بهذه الشخصية من خالل الوثائق المكتوبة أو المراجع أو
األشخاص الذين يعرفون جانبا ً أو أكثر من جوانب هذه الشخصية.
 معايشة الصحفي ومالزمته لهذه الشخصية لفترة من الزمن ودراسته لها عن قرب
ومراقبته لها في حياتها الخاصة والعامة ،في المنزل مع العائلة ومع األصدقاء
والمعارف ومواقفها وسلوكها ومدى تطابقه مع أفكارها ،ثم الدراسة الدقيقة للمنزل
والمكتب واليقظة الدائمة والمالحظة الثاقبة والدقيقة ،وذلك شرط أن يتم ذلك كله بقدر
كبير من التعاطف البعيد عن التعصب واالنبهار والمتطابق تماما ً مع الذهن المفتوح
القادر أن يرى ويفهم كل شيء بدون تحيز أو تعصب.
كتب الباحث األمريكي غراهام بيتسي  Graham Betsyمن جامعة جورجيا" :حين تجري حديثا ً
بهدف تقديم صورة شخصية كاملة حاول أن تكشف لماذا يتصرف هذا الشخص على هذا النحو،
واضعا ً في ذهنك أن ماضي هذا الشخص يف ِّسر حاضره ،اسأل عن األشياء المهمة التي يتأثر بها
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في حياته وسلوكه ،كيف يقضي يومه ،كيف يحب أن يتذ َّكره اآلخرون ،كيف يق ِّوم األشياء والحياة،
راض عما أنجزه اسأله عن أي شيء فشل في تحقيقه ،اسأله عن نماذج
وإذا ما قال إنه غير
ٍ
البشرية التي يحبها .عن األصدقاء المقربين إليه ،اسأله عن األزمات في حياته وخيباته ومشاكله
وأخطائه ،حاول أن تعرف كيف يحل مشاكله وكيف بتغلب على ضعفه ويصحح أخطاءه.
إن من شأن هذه المعايشة أن تزيل أي شكليات أو رسميات أو تحفظات قد توجد بين الصحفي
والشخصية كما أنها تعمق من معرفة الصحفي بهذه الشخصية ،وتم ِّكنه من تقديمها كاملة إلى
القارئ ،كما أنها تغني الحديث بكثير من الشرح والتعليق والوصف والتفاصيل واالنطباعات التي
تعطي الحديث حيوية ،وتجعل القارئ يشعر وكأنه يعيش مع هذه الشخصية ويعرفها عن قرب.
إن مسألة الحصول على المعلومات التفصيلية العامة والخاصة عن حياة الشخصية على قدر كبير
من األهمية في هذا النوع من األحاديث الصحفية ،ولكن الشيء األكثر أهمية من ذلك هو معرفة
استخدام وتوظيف وفهم هذه المعلومات لتسهم في تقديم صورة كاملة عن الجوانب المختلفة لهذه
الشخصية ،ليس المهم في هذا النوع من أحاديث تقديم أقصى قدر من المعلومات المتعلقة
بالشخصية ،بل إن األمر األكثر أهمية هو تصوير انعكاسات هذه المعلومات وحتى التفاصيل
الدقيقة ،ولكن المعبرة عن بينة هذه الشخصية ،أي أن من المهم هو ما يستطيع الصحفي استنتاجه
من هذه المعلومات والتفاصيل في حديث الصورة الشخصية بحيث يرى الصحفي التفاصيل
ويعطيها معنى ،والشخصية التي يجري معها الحديث ويقارنها مع األفكار والمواقف المعلنة ،كما
يعتمد عليها اكتشاف األبعاد السرية وغير المعلنة في السلوك واألفكار والمواقف وفي البنية العامة
للشخصية.
وإن مركز الثقل األساسي في هذا النوع من األحاديث الصحفية هو الشخصية لتعريف القارئ بها،
ولذلك إذا ما تعرض هذا الحديث إلى موضوع أو موضوعات معينة فإن الحديث عنها يجري من
خالل الشخصية ،أي أنه ليس المهم تقديم الموضوع ،بل المطلوب هو رؤية أو فهم أو موقف أو
رأي هذه الشخصية بهذا الموضوع المحدد ،إننا بصدد دراسة الشخصية وتقديمها للقارئ ولسنا
بصدد دراسة الموضوع.
ً
 )2الحديث الذي يقدم جانبا من الشخصية أو يقدم صورة شخصية غير كاملة:
وهو الحديث الذي يجريه صحفي مع شخصية ما بقصد تقديم صورة شخصية له بشكل
عام ،ومختصر وال تغطي جميع جوانب هذه الشخصية ،بل في كثير من األحيان تر ِّكز
على جانب واحد ،على سبيل المثال الحديث الذي تجريه مجلة رياضية مع شاعر أو
سياسي ،ولكنه يتركز على االهتمامات الرياضية لهذا الشاعر أو ذاك السياسي ،ما هو
فريقه المفضل ،الالعب الذي يفضله ،أسلوب اللعب ،الرياضات التي يحبها أو يمارسها،
وقد يكون هذا النوع من األحاديث سرديا ً أو ذا خلفية ،ويكون بالتالي عبارة عن معلومات
خلفية مهمة عن شخصية ما أصبحت اآلن مهمة ،وينشر عادة تحت عنوان " شخصيات
وراء األخبار" أو أسماء وراء األحداث  -تعيين في منصب مهم ،اكتشاف ضخم ،فوز
بجائزة.
ويرى بعض علماء التحرير أنه يمكن تقسيم حديث الشخصيات أيضا ً إلى ستة نماذج
 تقديم سريع وموجز للشخصية Personal Sidelight
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موضوع جانبي The Personality Sidebar
صورة شخصية Personality Sketch
تعريف بالشخصية The Feature Interview
حديث حول حالة محددة The Case History
حديث يقدم صورة كاملة للشخصية The People or Personality Interview
حديث المؤتمرات الصحفية Press Conferences

مفهوم حديث الموضوعات:
تعريف حديث الموضوعات
الموضوعات هي المادة األساسية والعنصر الجوهري في كل مادة إعالمية وفي كل نوع صحفي
تحدد كل صحيفة الموضوعات التي تغطيها وتعالجها على ضوء سياستها العامة بما يكفل تحقيق
األهداف التي تسعى هذه الصحيفة إلى تحقيقها وخدمة المصالح التي صدرت هذه الصحيفة أصالً
من أجل تحقيقها وخدمتها ،وعلى ضوء ما تقدم يمكننا أن نفهم
اختالف الصحف في مدى تركيزها واهتمامها بالموضوعات
المختلفة ،حيث تستخدم الصحيفة مختلف األنواع الصحفية من
أجل معالجة مختلف أنواع الموضوعات ،متوخية بذلك استخدام
أقصى قدر من طرق وأساليب الفن الصحفي من أجل الوصول
إلى أوسع دائرة من القراء ،وبالتالي تحقيق أقوى تأثير ممكن
على القارئ من أجل إيصال الرسالة المحددة التي يتضمنها
الموضوع أو الظاهرة على ضوئها ،ليسلك هذا القارئ في
المجتمع سلوكا ً ينسجم مع هذا الفهم.
و إن الحديث الصحفي كنوع صحفي متميز هو أحد أساليب الفن الصحفي الذي تستخدمه الصحافة
من أجل التنويع في أساليب معالجة الموضوعات لتوسيع دائرة القراء وزيادة قوة نفوذ وفعالية
المادة اإلعالمية ،معتمدة في ذلك على المزايا الخاصة للحديث وخاصة ما يتعلق بضخامة
الموضوع وأهمية الشخصية التي يجري الحديث معها ،وبراعة الصحفي الذي يجري الحديث
وحيوية وقوة تأثير الحوار ثم قوة الحضور التي يجسدها كل من الصحفي والشخصية.
ويختلف الموضوع من نوع صحفي إلى آخر ،وذلك باختالف الهدف الذي يسعى الصحفي إلى
تحقيقه من الحديث .وإذا كانت المعلومات هي العنصر األساسي والمركزي في الحديث اإلخباري،
وإذا كان تقديم صورة كاملة وشاملة للشخصية هو المحور الرئيس والمهمة المركزية ألحاديث
الشخصيات ،فإن توضيح موضوع معين وتقديم آراء ووجهات نظر شخصيات بارزة ومختصة
بهذا الموضوع يشكل القضية المركزية في حديث الموضوعات.
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استخدام الشخصية في حديث الموضوعات

صحيح أن الشخصية تلعب دوراً مهما ً في حديث الموضوعات ،لكن أهميتها تتوقف على مدى
مقدرتها على خدمة الموضوع ،وعلى مدى فهم هذه الشخصية واستيعابها واطالعها على هذا
الموضوع ،وبالتالي يمكن القول إن الموضوع هو الحلقة األساسية المركزية في حديث
الموضوعات ،ولكن الصحيفة وخوفا ً من صعوبة المعالجة النظرية للموضوع ،وتهربا ً من
المعالجة المجردة وربما الجامدة للموضوع تلجأ إلى هذا الفن الصحفي ،وهو تقديم الموضوع إلى
القارئ من خالل إجراء حوار مع شخصية خبيرة أو مطَّلعة أو مسؤولة  -أو مع أكثر من شخصية
 ليس بقصد إبراز هذه الشخصية وتقديمها للقارئ  -كما هو الحال في حديث الشخصيات -بلبقصد إلقاء المزيد من الضوء على هذا الموضوع بقصد تبسيطه وشرحه ،وتقديم مختلف اآلراء
ووجهات النظر المتعلقة به ،وما تقدم يؤكد الحقائق التالية:
 إن حقيقة كون الموضوع هو الحلقة المركزية في حديث الموضوعات تحتم ضرورة
االقتصاد في استخدام هذا النوع من األحاديث ،واستخدامه بأقصى قدر من الحرص
والعناية والحذر حتى ال يفقد أهميته وقوة تأثيره.
 ويترتب على ذلك ضرورة أن يقتصر استخدام حديث الموضوعات على معالجة القضايا
والظواهر والتطورات العامة والشاملة والبالغة األهمية والتي تهم قطاعا ً واسعا ً من
الجمهور.
 إ ن حقيقة كون الشخصية هي الوسيلة أو األداة المستخدمة من أجل معالجة الموضوع تحتم
ما يلي:
 oضرورة انتقاء الشخصيات الكفؤ والخبيرة والقادرة على إغناء الموضوع
وإيضاحه ،وتقديم معلومات وآراء ووجهات نظر جدية.
 oضرورة انتقاء الشخصيات التي ال تتعارض آراؤها ومواقفها ووجهات نظرها مع
سياسة الصحيفة ومع الهدف الذي تسعى الصحيفة إلى تحقيقه من جراء تقديم هذا
الحديث الصحفي ،طبعا ً ما لم يكن مطلوبا ً تقديم وجهات نظر مختلفة ،ومن ثم الرد
عليها أو مجرد إجراء حوار مفتوح حول موضوع معين من أجل تأكيد حقائق
معينة.

حاالت استخدام حديث الموضوعات:
يستخدم حديث الموضوعات في حاالت متعددة أبرزها:
 شرح موضوع معقد أو قضية مهمة أو ظاهرة غامضة.
 تقديم موضوع معين من خالل شخصية معروفة أو مشهورة ومتخصصة.
 إعطاء المواقف واآلراء والمعلومات والوقائع وزنا ً خاصا ً من خالل تقديمها وروايتها
أو إيضاحها من خالل شخصية مهمة ومسؤولة ومحترمة ومعروفة.

تصنيف نماذج أحاديث الموضوعات:
وعلى ضوء مجمل ما تقدم يمكن تصنيف نماذج أحاديث الموضوعات على النحو التالي:
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 1الحديث الذي يهدف إلى تقديم صورة كاملة وشاملة في موضوع محدد :وهو الحديث الذي
يجريه الصحفي مع شخصية واحدة أو مع عدد من الشخصيات حول الجوانب المختلفة
لموضوع محدد أو لظاهرة أو قضية معينة ،ويكون الهدف منه تعريف القارئ بهذا
الموضوع وتقديم صورة تفصيلية واضحة وكاملة عنه ،كيف نشأ؟ ،وكيف تطور؟ ،وما
آفاق المستقبل بالنسبة له وما جوانبه المختلفة؟ ،وإذا ما كان الموضوع واسعا ً وضخما ً
يمكن أن يق ِّسمه الصحفي إلى أقسام متعددة أو إلى جوانب مختلفة ،ويجري سلسلة من
األحاديث مع شخصيات متخصصة بكل جانب من جوانب الموضوع ،ظاهرة التسول في
مجتمع ما على سبيل المثال يمكن للصحفي أن يختار شخصية اجتماعية مرموقة ومعينة
لهذه المشكلة يجري معها حديثا ً صحفيا ً حول الجوانب المختلفة لهذه الظاهرة ،أو قد يجري
الصحفي حديثا ً مع مسؤول كبير في وزارة الشؤون االجتماعية حول الجوانب المختلفة
لهذه الظاهرة ،كما قد يلجأ الصحفي وخاصة حين تريد الصحيفة شن حملة صحفية تهدف
إلى تسليط الضوء وتركيز االهتمام على ظاهرة التسول من أجل التوصل إلى حل علمي
لها ،وبالتالي التوصل إلى حلول عملية لها ،نقول قد يلجأ الصحفي إلى إجراء سلسلة من
األحاديث الصحفية لشخصيات متعددة حول الجوانب المختلفة لهذه الظاهرة ،بحيث تتكامل
هذه األحاديث لتعالج الظاهرة بشكل كامل ،وفي هذه الحالة يجري الصحفي حديثا ً مع
مسؤول رسمي عن موقف الدولة من هذه الظاهرة ،وعن الجهود المبذولة والمشاريع
المزمع تنفيذها للقضاء على هذه الظاهرة ،كما يجري حديثا ً ثانيا ً مع مسؤول في وزارة
الداخلية لمعرفة آثار هذه الظاهرة على الجريمة ،وحديثا ً ثالثا ً مع مسؤول في إحدى
اإلصالحيات أو مراكز إعادة التأهيل أو السجون ليتعرف على مدى نجاعة هذه المؤسسات
في معالجة هذه الظاهرة .وحديثا ً رابعا ً مع متخصص في علم االجتماع لدراسة الظاهرة من
وجهة نظر اجتماعية ،وقد يجري أكثر من حديث مع أكثر من متسول حول الظروف
واألسباب التي دفعتهم لممارسة هذا النوع من الحياة ،وهكذا تتعدد األحاديث ولكنها تتكامل
لتغطي الجوانب المختلفة للظاهرة.
كما قد تلجأ بعض الصحف في بعض األحيان إلى دعوة هؤالء االختصاصيين والمعنيين بهذه
الظاهرة ليجلسوا حول الطاولة المستديرة في مقر الصحيفة لعقد ندوة يديرها صحفي كفؤ حول
الجوانب المختلفة لهذه الظاهرة ،وفي هذه الحالة البد من أن يختار لعقد وإدارة هذه الندوة صحفي
كفؤ كما البد من التدقيق في اختيار الشخصيات والبد من االتصال بكل واحد من هذه الشخصيات
وقبل فترة طويلة والتحدث معها عن موضوع الندوة وإعالمها بالمكان والزمان واطالعها على
أسماء الشخصيات األخرى المدعوة لالشتراك في الندوة ،ومن المفضل بعد ذلك توجيه رسالة
رسمية ب اسم الصحيفة وبتوقيع رئيس تحريرها إلى كل شخصية من هذه الشخصيات في الزمان
والمكان المحددين.
و يتوقف نجاح أو فشل الندوة على شخصية الصحفي وعلى مدى فهمه واستيعابه للموضوع
والهدف ،ومدى معرفته بالشخصيات المشتركة وبالتالي مدى مقدرته على إدارة الندوة وتحويلها
إلى مجرد عرض كمي متتابع وآلي لمجموعة من اآلراء إلى حوار حي ونوعي يدور بين
شخصيات كفؤة ومتخصصة مسؤولة حول موضوع محدد بهدف إيضاح هذا الموضوع من جوانبه
المختلفة.
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ولذلك يجب أن يكون هذا الصحفي قوي الشخصية ،مدركا ً بشكل جيد للهدف من الندوة ،وقادراً
على الوقوف في وجه أي محاولة لحرف الندوة عن هدفها ،ومستعداً لمنع الحوار من أن يصبح
شكليا ً أو أن يسير باتجاه ال يخدم هدف الندوة ،أو أن يغرق في بعض التفاصيل ويهمل جوانب
مهمة وأساسية من الموضوع.
 2موضوع جانبي يقدم من خالل شخصية :هذا النوع من األحاديث الصحفية عبارة عن مادة
مستقلة تنشرها الصحيفة باالرتباط مع موضوع عام ضخم حول موضوع معين  -أزمة
السكن ،ارتفاع األسعار ،هجرة األدمغة ،نظام التعليم -،ومع هذا التحقيق أو بشكل مترافق
مع هذه التغطية الشاملة لهذا الموضوع تنشر الصحيفة مادة منفصلة وتوضع عادة ضمن
إطار داخل الموضوع الضخم ،وتكون هذه المادة عبارة عن حديث صحفي مع شخص
معني بهذا الموضوع ،ويكون الهدف األساسي لهذا الحديث هو إبراز أحد جوانب
الموضوع من خالل إبراز شخصية إنسانية معنية بالموضوع وتقديم بعد أو رؤية شخصية
للموضوع .وهذا الحديث يكون عادة قصيراً وموجزاً ومحدداً ومرتبطا ً بالموضوع ،وغالبا ً
ما يكون على شكل رواية على لسان الشاهد أو الشخص المعني.
 3الحديث الخاص :وهو عبارة عن حديث ينفرد به الصحفي ويجرى مع شخصية مشهورة
أو مسؤولة حول موضوع واحد أو عدة موضوعات ،ويؤكد هذا النوع من األحاديث الطابع
الوثائقي آلراء المشتركين فيه ،ويستخدم عندما تبرز الحاجة إلى إعطاء الحقائق والوقائع
ذات القيمة اإلخبارية ،وكذلك اآلراء والحجج والبراهين وزنا ً خاصا ً .ومن أجل تحقيق ذلك
يلجأ الصحفي إلى إجراء مقابلة خاصة مع شخصية لديها إمكانية حقيقية ألن تقدم شيئا ً
خاصا ً جديداً حول الموضوع ،وذلك نظراً لما تتمتع به من مكانة اجتماعية ،ومن تخصص
في هذا المجال ،ولما تمتلكه من تجارب الشخصية.
وثمة أنواع من هذا الحديث:
 حديث غير محدد بموضوع واحد :وهو نوع منتشر في الصحف اليومية واألسبوعية،
وينشر غالبا ً على شكل سؤال وجواب وتدور فيه األسئلة حول موضوعات متعددة،
ويطلب فيها الصحفي رأي هذه الشخصية حول هذه الموضوعات.
 حديث يدور حول موضوع واحد محدد :وهو الحديث الذي يدور حول موضوع واحدد
محدد ،وأحيانا ً حول موضوعات عدة متقاربة مترابطة بشكل وثيق ،وإن ميزة هذا
النوع من األحاديث الصحفية هي أنه يم ِّكن الصحفي من إدارة حوار مط َّول نسبيا ً حول
موضوع محدد ،وبالتالي يتعرض لتفاصيل هذا الموضوع ولجوانبه المختلفة ،وذلك
بعكس النموذج السابق الذي يكتفي بتقديم لمحة سريعة عن موضوعات متعددة .ولكن
ومع ذلك فإن هذا النوع من األحاديث ورغم أهميته فإنه ال يرقى ،سواء من حيث
الحجم أو األهمية أو التفاصيل ،إلى مستوى الحديث الذي يهدف إلى تقديم صورة كاملة
وشاملة لموضوع محدد.
 حديث قصة وضع أو تاريخ حالة وضع :حين يعالج الصحفي موضوعات أو ظواهر
مهمة  -مشكلة السكن ،ارتفاع األسعار ،مشكلة الطالق ،الحياة الزوجية ،المرأة
العاملة -،يلجأ غالبا ً وفي محاولة منه لتجنب المعالجة النظرية المجردة والجافة وربما
العامة إلى إجراء سلسلة من األحاديث مع شخصيات متعددة معنية ومهتمة ومشتركة
في هذا الوضع أو في هذه الحالة ،وتعاني منها شخصيا ً بحيث تروي كل شخصية من
هذه الشخصيات الحدث ،أو معاناة أو الرأي أو آثار المشكلة من وجهة نظرها ،أي أن
تقدم قصة وضعها أو حالتها ،ويختتم الصحفي سلسلة أحاديثه هذه بحديث مع شخصية
بارزة ومثيرة لتقويم مجمل األحاديث السابقة.
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 إن مفتاح نجاح هذا النوع من األحاديث الصحفية هو الصراحة والتفاصيل الكثيرة
وتؤكد األبحاث أن السبب الرئيس إلقبال القراء بشكل كبير على هذا النوع من
األحاديث يعود إلى مقدرتها على أن تقدم وتظهر وبالتفصيل الشخصية من خالل
األحداث المشروحة والمصورة والموضحة ولذلك غالبا ً ما ينظر إلى هذا الموضوع
من األحاديث كيوميات ذات طابع حميمي تقوم وتظهر ليس فقط ما فعله الشخص بل ما
فكر به أيضاً.
 4الحديث الرسمي :هو الحديث الصحفي الذي يجريه الصحفي مع شخصية رسمية حول
موضوع محدد أو ربما أكثر من موضوع ،وذلك بقصد نشر وجهة النظر الرسمية حول
هذا الموضوع بأقصى قدر من الدقة والوثائقية .وغالبا ً ما ترسل األسئلة مسبقا ً مكتوبة إلى
هذه الشخصية المسؤولة ،ومن ثم يتم الحصول على األجوبة المكتوبة والجاهزة ،وكذلك
غالبا ً ما ينشر هذا الحديث على شكل تسجيل حرفي شامل وكامل لألسئلة واألجوبة ،وبدون
أي تعليقات أو أي إضافات .ومن الواضح أن هذا النوع من األحاديث الصحفية يفتقد إلى
الطابع الشخصي وإلى اللمسات اإلنسانية ،كما يفتقر إلى الحيوية التي يحققها الحوار الحي
والمباشر في الحديث الصحفي .ولكن من الواضح أيضا ً أن هذا الحديث يتمتع بقدر كبير
من:
 الفعالية الناجمة عن كونه يجرى مع شخصيات متميزة وذات أهمية خاصة ويعبر عن
وجهة النظر الرسمية.
 اآلنية الناجمة عن كونه غالبا ً ما ينشر مرافقا ً لحدث أو مناسبة أو تطور معين.
 قوة التأثير الناجمة عن كونه يمثل وجهة نظر السلطة المسؤولة ،والتي يريد أن
يعرفها الرأي العام.
 5حديث المؤتمر الصحفي :أصبحت المؤتمرات الصحفية واحدة من المصادر الرئيسية
للحصول على األخبار واآلراء والمواقف إزاء القضايا واألحداث السياسية واالقتصادية
والرياضية ،ويلجأ الكثير من المسؤولين أو المتحدثين الرسميين وبسبب ضيق الوقت
واستحالة مقابلة كل صحفي لوحده إلى عقد مؤتمر صحفي لإلعالن عن أمور معينة أو
لتوضيح قضايا أو مواقف محددة .وغالبا ً ما تفتتح الشخصية المركزية المؤتمر الصحفي
بقراءة بيان أو تصريح معد مسبقا ً حول الموضوع أو الموضوعات مثار االهتمام ،وبعد
ذلك تعلن هذه الشخصية عن استعدادها لإلجابة عن أسئلة الصحفيين المدعوين ،وليس من
الضروري أن يكون المتحدث في المؤتمر الصحفي شخصية واحدة ،بل قد يشترك في
المؤتمر أكثر من شخصية .كذلك ليس من الضروري أن يدور المؤتمر حول موضوع
واحد ،بل قد تدور األسئلة التي يطرحها الصحفيون حول العديد من الموضوعات ،وليس
ثمة أي قيد على أي صحفي سيحضر المؤتمر الصحفي من أن يوجه أي سؤال يريد ،كذلك
ليس ثمة أي قيد على حرية الشخصية في أن تجيب أو تمتنع عن اإلجابة عن السؤال الذي
تريد ،وإن المعلومات واآلراء التي تكشف عنها أو تعلنها الشخصية في المؤتمر الصحفي
جوابا ً عن األسئلة التي توجه إليها ليست ملكا ً خاصا ً للصحفيين الذين يوجهون هذه األسئلة،
بل يستطيع كل صحفي حاضر للمؤتمر أن يضمنها موضوعه أو تقريره عن المؤتمر،
ومن المؤكد أن كل صحفي يوجه السؤال الذي يدور حول الموضوع الذي يهم الصحيفة
التي يعمل فيها وبالتالي فإن المؤتمر الصحفي يشهد غالبا ً مهرجانا ً من األسئلة المتنوعة
والمختلفة .كذلك فإن الصحفيين الذين يحضرون المؤتمر ليسوا فقط من الصحافة المكتوبة

30

بل قد يعملون في وكاالت أنباء ومحطات إذاعة وتلفزيون ،أي في وسائل إعالمية قادرة أن
تبث وتنشر المعلومات واآلراء والمواقف التي تم الكشف عنها أثناء المؤتمر الصحفي
بطريقة أسرع من الصحفي الذي يعمل في صحيفة يومية أو أسبوعية ،وإن الوقت المحدد
للمؤتمر الصحفي والوقت الضيق للشخصية التي تعقد المؤتمر الصحفي والعدد الكبير من
الصحفيين المقيمين والمراسلين الذين يحضرون هذا المؤتمر ،وإن مجمل هذه العوامل
تزيل من حدة المنافسة أثناء انعقاد المؤتمر ،األمر الذي ال يتيح للصحفي أي فرصة ألن
يوجه أكثر من سؤال أو سؤالين وأحيانا ً قد ال تتاح له الفرصة لتوجيه أي سؤال .ويفرض
هذا على الصحفي أن يدرك جيداً النقطة أو الجانب أو الموضوع األكثر أهمية بالنسبة
لصحيفته حتى ولو كان هذا بعيداً عن الموضوع المحدد سلفا ً للمؤتمر الصحفي ويجعله
محوراً للسؤال الذي يوجه إلى الشخصية ،كذلك يمكن مع مراعاة قواعد صياغة األسئلة أن
يضمن الصحفي سؤاله أكثر من استفسار أو أكثر من طلب استيضاح وكذلك باعتبار أن
هذا السؤال هو فرصته الوحيدة .ولكن من الواضح والمؤكد أن المؤتمر الصحفي ليس هو
مكان مناسب ليظهر فيه الصحفي براعته كما أنه ليس المكان المناسب لتوجيه أسئلة
مترابطة ،متتابعة ،متطورة ،ويجب أن يبقى الصحفي يقظا ً طوال فترة انعقاد المؤتمر وأن
يستمع بجدية إلى أجوبة الشخصية عن جميع األسئلة ويستوعبها ويسجلها ويسجل
مالحظاته عليها وعلى المؤتمر ككل ،ليستفيد من ذلك كله في صياغة تقريره عن المؤتمر.
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الوحدة الثالثة
جوهر الحديث الصحفي .إعداد األسئلة
األهداف:
بعد دراسة هذه الوحدة يجب أن يكون الدارس قادراً على أن:


يم يِّز أنواع األسئلة واستخداماتها



يدرك مفهوم أسئلة الحديث الصحفي



يعرف معنى أسئلة المجسات أو االنطباعات الصامتة



يعرف ما المقصود بتعبيرات إعادة صياغة الجملة

 يجيد لغة السؤال في الحديث الصحفي

العناصر:
 أنواع األسئلة واستخداماتها
 مفهوم األسئلة المفتوحة واألسئلة المغلقة
 مفهوم األس ئلة األولية واألسئلة الثانوية
 مفهوم أسئلة المجسات أو االنطباعات الصامتة
 مفهوم أسئلة الوكز أو الدفع
 مفهوم أسئلة اإلزالة أو االنتهاء أو التنظيف
 مفهوم أسئلة التعبيرات أو المالحظات المعلوماتية
 تعبيرات إعادة صياغة الجملة
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 مفهوم أسئلة التعبيرات االنعكاسية
 مفهوم أسئلة المرآة
 مفهوم األسئلة المحايدة واألسئلة الموحية باإلجابة
 مفهوم األسئلة المعقدة أو المحملة بالمعاني
 لغة السؤال في الحديث الصحفي
 أخطاء يجب تجنبها أثناء إعداد أسئلة الحديث الصحفي

المقدمة:
تعتبر عملية توجيه األسئلة وانتظار اإلجابات عنها من أبرز مالمح األحاديث الصحفية المختلفة،
وبعض هذه األحاديث تتكون بالكامل من مجموعة من التساؤالت ومجموعة من اإلجابات ،ومن
الصعب أن يكون هناك حديث صحفي بدون أن يحوي مجموعة من األسئلة ،ألن هذه األسئلة
تعتبر األدوات التي يوظفها المحاور للحصول على المعلومات ،كما يمكن من خاللها التأكد من
دقة الرسائل الموجهة للضيف ،والتي يتلقاها منه ،ونتحقق من خاللها من صحة انطباعاتنا
وافتراضاتنا ،كما أنه يمكن من خاللها التعبير عن المشاعر واألفكار ،ومن ثم يقاس نجاح أغلب
المحاور على توجيه األسئلة وتلقي اإلجابات.
األحاديث من قدرة
ِ

مفاهيم أسئلة الحديث الصحفي:
من الصعب تخيُّل أي حديث صحفي دون وجود
مجموعة من األسئلة وإجاباتها ،ومن ثم فإن
التعرف على أنماط هذه األسئلة واستخداماتها
يعتبر من القضايا المهمة والحاسمة ،سواء أكان
المحرر يتحاور مع متخصص أم مسؤول ذي
منصب ما أم مبحوث في أحد األبحاث
الميدانية ،وفي كل األحوال سيحتاج المحرر إلى
األسئلة للحصول على بعض الحقائق ،ولتقييم
مدى صحة ودقة اآلراء ،ولتوضيح بعض ما
سمعه عن أحد الموضوعات ،أو التحقق من أن
الطرف اآلخر يفهم ويستوعب ما يقوله،
وبالتالي فإنه ال يوجد حديث صحفي دون أسئلة ،وفي حقيقة األمر فإن بعض األحاديث تتكون
كلية من مجموعة من األسئلة وإجاباتها ،والسؤال هو أي جملة أو تعبير لفظي يحتاج إلى إجابة،
وبالتالي فهو أي جملة تحتاج ألن يوضع بعدها عالمة استفهام.
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وتعتبر األسئلة المحور الذي يؤسس لحديث صحفي ناجح ،بحيث يعبِّر كل سؤال أو مجموعة
أسئلة عن فكرة محورية يريد المحرر الحصول من خالله عن إجابة ،لذا فإن السؤال يجب أن
يجري توظيفه في الحديث الصحفي بحيث يخدم التسلسل المنطقي لألفكار ،ويحقق الوظيفة
المحددة التي أرادها المحرر ،فالسؤال هو أداة مهمة وضرورية لتحقيق نجاح الحديث ،وهذا هو
الحال بالضبط بالنسبة لألسئلة ،حيث يحتاج المحرر إلى التعرف على أدوات وأنواع األسئلة
المتاحة له ليتسنى معرفة استخداماتها حتى يستطيع أن يختار المناسب منها دون أن يضيع وقته
وال يعاني من الشعور باإلحباط ،بل يفاجئ الطرف اآلخر وال يتأخر في استكمال المهمة المطلوبة
منه ،وإذا كان المحرر على دراية بأنواع األسئلة المتاحة واإلمكانيات المميزة لكل منها عندها
يمكنه أن يجري المقابلة أو يشارك فيها بشكل كفء ومتكامل ،فعلى سبيل المثال قد ال يسأل
المحرر سؤاالً مصمما ً للحصول على إجابة من كلمة واحدة ،وذلك عندما يريد أن يحصل على
إجابة تفصيلية أو يسأل سؤاالً يقدم لموضوع جديد ،في الوقت الذي يكون فيه الموضوع السابق لم
يتم استكماله أو تغطية كل جوانبه بالشكل الكافي ،أو يسأل سؤاالً يدفع الضيف ألن يعطيه إجابة
يعتقد أنه يريد سماعها ،في حين أنها قد ال تكشف المعلومات الحقيقية المطلوب الحصول عليها أو
المشاعر الصادقة للضيف ،ورغم أن أنواع األسئلة بشكل عام واألسئلة الفرعية أيضا ً قد تبدو ال
نهاية لها ،إال أن كل سؤال له ثالث خصائص مميزة:
 أسئلة مفتوحة أو مغلقة
 أسئلة أساسية أو ثانوية
 أسئلة محايدة أو رئيسية موجهة.

مفهوم األسئلة المفتوحة واألسئلة المغلقةOpen and Closed :
Question
تختلف األسئلة المفتوحة عن األسئلة المغلقة في حجم المعلومات التي يتعين على الضيف أن يرد
المحاور لإلبقاء على حجم المعلومات المطلوب
عليها ،فضالً عن درجة التحكم التي يريدها
ِ
توفيرها ،والتي تتدرج بدءاً من كلمة واحدة حتى مئات الكلمات.

أولا) األسئلة المفتوحة:
تتسم األسئلة المفتوحة بأنها ذات مدى واسع،
غالبا ً ما تعمل على تحديد الموضوع األساسي
فقط ،وتسمح للضيف بعد ذلك حرية معقولة
لتحديد حجم المعلومات التي يعطيها ،ومع ذلك
تعتبر بعض األسئلة ذات مدى واسع للغاية،
وبالتالي قد ال يكون لها أي ضوابط كالسؤال
مثالً:
 حدثني عن نفسك؟
 ماذا تعرف عن شركتنا؟
 بماذا تشعر تجاه اإلصالحات التي طرأت على التمويل المالي للحملة؟
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وتعتبر بعض األسئلة األخرى ذات مدى متوسط في كونها أسئلة مفتوحة بحيث تشتمل على بعض
المحاذير وأساليب التحكم في اإلجابات ،ولكنها في الوقت نفسه تعطي الضيف مساحة محدودة من
الحرية كاألسئلة التالية:
 حدثني عن عائلتك؟
 ماذا تعرف عن طريقة تعامل شركتنا مع العمالء؟
 بماذا تشعر تجاه اإلصالحات التي طرأت والتي قام بها المسؤول فالن ،بالنسبة للتمويل
المالي للحملة؟
وفي استطالعات الرأي العام ،قد يجري توجيه جملة ،صورة منتج ،أو لشخص ما تسأله أن
يراجع أو يعطي وجهة نظره في سلسلة معينة من اإلعالنات ،وبالتالي قد تسأله:
 كيف يمكنك أن تجيب عن العبارة التالية؟
 ما الذي يخطر ببالك عندما تنظر إلى هذه الصورة؟
 اختر اإلعالن الذي تفضله من هذه اإلعالنات ،ولماذا اخترته؟

مزايا وعيوب األسئلة المفتوحة:
ولألسئلة المفتوحة مزايا عديدة منها على سبيل
المثال:
 oأنها توحي للضيف بأن يبدأ
الحديث بانطالق ،وقد يحدد طبيعة
وحجم المعلومات التي سيعطيها.
وبالنسبة لإلجابات الطويلة فإن
الضيف قد يكتشف ما يعتبره مهما ً
كمحاور
والتي قد تعتبرها أنت
ِ
ليست كذلك.

المحاور والضيف ،وهي غالبا ً
وجد األسئلة المفتوحة نوعا ً من الثقة واالهتمام بين
 oت ِ
ِ
ً
أسهل في اإلجابة ،كما أنها أقل تهديدا وإثارة لدى الضيف ،وقليالً ما تظهر الشك
وعدم الثقة لديه ،أو إحساسه بالقلق ،وتفتح آفاق الحوار وتثير لدى الضيف قدرة على
إظهار إدراكاته والصور النمطية لديه أكثر من اإلجابات التي تنتج عن األسئلة
المغلقة.
ولألسئلة المفتوحة أيضا ً عيوب كثيرة يمكن أن نذكر منها:
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اإلجابات المفردة أو الواضحة قد
تضحي بنسبة معينة من الوقت في
المحاور يمكن
مخطط البرنامج ألن
ِ
أن يحدد طول كل إجابة من الوقت
للمحاور
المحدد ،وبالمقابل يمكن
ِ
أيضا ً أن يتجنب أو يتجاهل المعلومات
غير المهمة،

 oأو غير ذات الصلة ،كما أنها قد تحمل معلومات غير مهمة أو غير واضحة بحيث
يمكن أال يجري ذكرها أو أن تكون تلك المعلومات معروفة جداً أو حساسة وخطيرة
للمحاور أن يكون ماهراً ومدربا ً على إبقاء الضيف في الخط األساسي
ومن ثم البد
ِ
ً
للحديث ،كما البد أن يكون مدربا بشكل جيد للتحكم والتدخل ولالنتقال إلى السؤال
التالي ،ومن عيوب األسئلة المفتوحة أيضا ً أنها صعبة التسجيل.

ثانيا ا ) األسئلة المغلقة:

تعتبر األسئلة المغلقة نوعا ً من األسئلة المحكومة في طبيعتها ،كما أنها يمكن أن تقدم بدائل
لإلجابة ،وهناك نوع من األسئلة المغلقة متوسطة اإلغالق (إن جاز التعبير) حيث تسأل عن جزء
معين من المعلومات ،كالتساؤالت اآلتية على سبيل المثال:
 ما منهج الكيمياء الذي تدرسه؟
 منذ متى وأنت تجمع الطوابع البريدية؟
وهناك أسئلة أخرى مغلقة تماما ً بحيث يختار الضيف
أو المبحوث اإلجابة من قائمة من اإلجابات مثلما هو
الحال بالنسبة لالختبارات القائمة على االختيارات،
فالتساؤالت اآلتية على سبيل المثال تعتبر من
التساؤالت الشائعة في االستبيان الذي يتم ملؤه لشغل
الوظائف:

 مع أي من شركات االتصاالت تتعامل داخل سورية (.)،،،( )،،،
 ما أعلى مستوى تعليمي وصلت إليه (تعليم دون الثانوي) ( تعليم ثانوي) (تعليم
جامعي) ( حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه)
ويالحظ أن بعض األسئلة المغلقة تبدو ضعيفة جداً حتى أنها تحدد الضيف بإجابة واحدة أو اثنتين،
فعلى سبيل المثال قد تسأل.
 هل تشتري القهوة عادة بدون كافيين أم بالكافيين.
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 هل تشتري عادة الكوال العادية أم تلك الخاصة بالريجيم.
وقد تسأل بعض األسئلة المغلقة حول تقييم شيء ما أو اتجاه ما ،على سبيل المثال:
 هل توافق أو ال توافق على قرار المحكمة؟
 هل توافق أو ال توافق على إجراء اختبارات عشوائية لتناول المنبهات بالنسبة
للرياضيين؟
 هل توافق أو ال توافق على إجراءات التسجيل الجديدة؟
ربما يكون أكثر أنواع األسئلة المغلقة استعماالً هي تلك التي تكون إجابتها بنعم أو ال ،كالسؤال
على سبيل المثال:
 هل ستشارك في برنامج كذا؟
 هل تستخدم السيارة المخصصة للطالب بالجامعة؟
 هل أنت على علم بآخر قرار صدر بخصوص الدورة االستثنائية؟
وبصرف النظر عن طبيعتها المحددة ،يالحظ أن األسئلة المغلقة غالبا ً ما تفرض وجود إجابة
واحدة أو إجابتين فقط للسؤال (يحب ،يكره  -يوافق ،ال يوافق -مرتفع ،منخفض -نعم ،ال)
(يستحسن ،ال يستحسن) وهي غالبا ً ما ال تسمح بعبارة (ال رأي لدي  -أو  -لم أقرر بعد  -أو  -ال
أعرف).

مزايا وعيوب األسئلة المغلقة:
ولإلجابات المغلقة مميزات عديدة منها على سبيل المثال:
أن المحرر يستطيع أن يتحكم بطول اإلجابة ،وتحتاج األسئلة المغلقة إلى مجهود أقل من الطرف
اآلخر الذي يجيب وبالتالي تسمح للمحرر بتوجيه مزيد من األسئلة في مجاالت عديدة وفي وقت
أقل ،كما أن اإلجابات من السهل تكرارها ،تكويدها ،جدولتها وتحليلها من مقابلة لمقابلة أخرى.
ولألسئلة المغلقة عيوب عديدة أيضا ً منها:
أن األسئلة المغلقة تحتوي إجاباتها على
معلومات قليلة جداً ،وبالتالي تحتاج من المحرر
أن يسأل أسئلة إضافية ،كما أنها ال تكشف عن
السبب الذي يدفع الضيف لتحديد اإلجابة بنعم
أو ال مثالً ،أو يجعله يختار إجابات بعينها،
فعلى سبيل المثال قد ال يستطيع المحاور أن
يعرف ما سبب تفضيل الشخصية المستضافة
لسلوك سياسي معين
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ويقدم تبريراته لسلوك سياسة معينة ،وغالبا ً ما يحتاج السؤال المغلق إلى أسئلة مساعدة أخرى
للتوضيح وهو ما يتطلب من المحاور أن يسأل مزيداً من األسئلة ،وفي األسئلة المغلقة ال يوجد
المحاور فرصة للتوضيح أو التطوع ببعض المساعدة.
أمام
ِ
المحاور مزيداً من الرقابة على األسئلة ،قلت كمية المعلومات المتاحة وصغر حجم
وكلما مارس
ِ
المحاور في األسئلة ،قل الوقت المطلوب وزادت الحاجة
البيانات والمعلومات ،وكلما زاد تحكم
ِ
إلى مزيد من المهارة ،ودرجة الدقة والتأكد ،والمصداقية ،ومن جهة أخرى كلما قلل المحاور من
درجة التحكم ،زادت كمية المعلومات المتاحة وتفهم المحاور مستويات أعلى من المعرفة ،والفهم،
وأسباب المشاعر أو التصرفات والتعرف على الدوافع الخفية.
وعادة تتضمن األحاديث الصحفية أسئلة مفتوحة وأسئلة مغلقة بدرجات مختلفة من القيود
للحصول على المعلومات المطلوبة ،فعلى سبيل المثال ،قد يبدأ المحاور بسؤال مغلق كسؤال
الضيف عمن يعجبه من الفرق الرياضية ،ثم يتبعه بسؤال أكثر مرونة بالسؤال لماذا يعجبه الفريق
الذي اختاره.

مفهوم األسئلة األولية واألسئلة الثانوية:
قد يحتوي الحديث الصحفي أسئلة أولية رئيسة
وأسئلة ثانوية ،وتقدم األسئلة األولية
موضوعات أو مناطق جديدة في الموضوع،
ومن ثم يمكنها أن تعطي معن ًى ذا داللة حتى
وإن كانت خارج السياق العام .وعلى سبيل
المثال يمكن أن نسأل فناناً:

 لماذا لم تشارك في المهرجان الصيفي ،مع أنك صرحت بأنك ستكون أو المشاركين؟
ثم نسأله سؤاالً ثانوياً:
 ما أحب األغنيات في ألبومك الجديد؟
وكل األمثلة الخاصة باألسئلة المفتوحة أو المغلقة التي ذكرت سابقا ً هي أسئلة أولية أما األسئلة
الثانوية فتحاول أن تثير مزيداً من األسئلة إلعطاء المزيد من المعلومات ولذلك عادة ما تسمى
بأسئلة المتابعة وقد تكون أسئلة مفتوحة أو مغلقة وتكون األسئلة الثانوية ضرورية عندما ال يجيب
الضيف على سؤالك أو يجيب إجابة تبدو غير مكتملة ،أو غامضة ،وغير ذات عالقة بالموضوع،
أو غير صحيحة.
المحاور الخبير وذلك غير
ضح الفرق بين
ويالحظ أن استخدام األسئلة الثانوية أو المك ِّملة تو ِّ
ِ
المحاور غير الخبير أنه البد مثالً وأن ينتقل إلى السؤال التالي في الموضوع
الخبير ،حيث يعتقد
ِ
ً
أو يتسرع في ذلك ،في حين أن المحاور الخبير أو المدرب يستمع جيدا لكل إجابة لتحديد ما إذا
والمحاور الخبير يحدد هنا نوعية السؤال المطلوب الستكمال اإلجابة
كانت كافية ومرضية أم ال،
ِ
أو الستثارة المزيد من المعلومات الدقيقة وذات الصلة بموضوع المقابلة ،ومن ثم يمكن للمحاور
الخبير أن يرفع دافع الضيف بشكل يجعله فيه مهتما ً وموليا ً المزيد من االنتباه لما يقال.
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وقد تسبب التساؤالت الثانوية مجموعة من المشكالت ،فإذا لم يجيب الشخص أو الضيف على
واحد من أسئلتنا مثالً فقد نتسرع إلى سؤاله سؤاالً ثانويا ً آخر في حين أنه كان من الممكن أن
نحصل على اإلجابة المطلوبة من السؤال األساسي فيما لو كنا أكثر صبراً ،ويوضح خبراء
التحرير أن سؤال "لماذا" بمفرده قد يعطي معاني عديدة مختلفة إذا أكدت على كلمات بعينها مثل:
 لماذا (تقول) ذلك؟ بالتأكيد على فعل القول
 لماذا (أنت) تقول ذلك؟ بالتأكيد على لفظ أنت أو كاف المخاطب
 لماذا تقول (ذلك)؟ بالتأكيد على ذلك الذي يشير إلى ما يقوله
وبالتالي فإن أداة االستفهام البسيطة تلك قد تعني عدم التصديق ،عدم االستحسان ،عدم الثقة،
أو قد تجعل الطرف اآلخر في موقف دفاعي أو أن يطلب منك العدالة ،والتفسير ،وقد يغير
السؤال المعنى كلية أو قد يحرف اإلجابة ،وتجنب األسئلة الفضولية للحصول على معلومات
ال تحتاجها خاصة إذا كانت هذه المعلومات محرجة.

مفهوم أسئلة المجسات أو النطباعات الصامتة:
يستخدم المحاورون المهرة في األحاديث
الصحفية رموز منطوقة وأخرى غير منطوقة
تكون مفيدة جداً في حال استخدمت في وقتها
المناسب.
وهذه الرموز الداللية غير اللفظية أهم مميزاتها
أنها تكون ذات تأثيرات مهمة وتساوي أهميتها
أحيانا ً األسئلة المكتوبة ،ويستشعر الضيوف
المحنكون والخبراء قوة وضعف المحاور الذي
يجري الحديث من هذه اإلشارات ،فبراعته
وخبرته في استخدامها بالوقت الصحيح
والمناسب والمالئم تعطي مؤشراً قويا ً لخبرته.

المحاور أن اإلجابة غير مكتملة أو أن الضيف
ويستخدم مثل هذا النوع من األسئلة عندما يشعر
ِ
متردد في أن يكمل إجابته ،وبالتالي يبقى صامتا ً للحظات صغيرة في إشارة إلى طلب المزيد من
الضيف.
كما تستخدم االنطباعات غير اللفظية المناسبة مثل:
 التواصل بالعينين
 اإلشارة بالرأس
 الرجوع إلى الوراء في المقعد
 التركيز في وجه الضيف لتشجيع الشخص على استكمال اإلجابة.
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والصمت أيضا ً يرمز إلى االهتمام بما يقال واحترام كل من الضيف واإلجابة التي يقولها ،وقد
يعني الصمت االعتقاد أو دعم االعتقاد ،الفهم أو دعم الفهم واالرتباك أكثر من الكلمات ،كما أنه قد
يجنب المحاور جواً من الدفاع والعداء قد يتخذه شكل المقابلة إذا تحدث مباشرة.

مفهوم أسئلة الوكز أو الدفع:

تستخدم مثل هذه األسئلة عندما يفشل الصمت أو عندما تشعر أن هناك حاجة الستخدام اإلشارات
والتعبيرات اللفظية للحصول على المعلومات التي تريدها ،وبالتالي توكز الضيف أو تدفعه ألن
يستكمل اإلجابة ،وغالبا ً ما يكون هذا االنطباع سهالً ومختصراً مثل:








(و)؟
(إذاً)؟
(من فضلك أكمل)
(فهمت)
(استمر)
(وبعد ذلك)؟
(نعم)

و هناك خطأ شائع لدى كل من المحاور والضيف وهو االعتقاد بأن كل األسئلة البد أن تكون جمل
مكونة من العديد من الكلمات ،وليس مجرد تعبير لفظي مشجع وحسب ،ففي الغالب بدالً من
تشجيع أو حث الضيف على االستكمال ،فإن وضع سؤال مبدئي قد يفتح المجال لمنطقة جديدة أو
موضوع جديد ،وقد يكون في عكس االتجاه الذي يتطلبه الحديث وبالتالي يضيع الهدف في
المحاور.
الحصول على مزيد من المعلومات وتبقى مشاعر عدم التأكد والشك قائمة لدى
ِ
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مفهوم أسئلة اإلزالة أو النتهاء أو التنظيف:
تعتبر هذه األسئلة أداة مهمة عندما يكون
المحاور غير متأكد من أنه قد استثار كل
ِ
المعلومات المهمة والمتاحة لدى الضيف،
وليس لديه أسئلة أخرى في ذهنه ،كتلك األسئلة
التي تعطي الضيف فرصة لتقديم المزيد من
المعلومات التطوعية ،وبالتالي فهذا األسلوب
ينظف بالفعل مجال الحوار أو الموضوع من
أية نقاط إضافية ،ومثل هذه االنطباعات يمكن
أن تكون:
 ما الشيء المهم الذي يمكن أن أكون أغفلته في هذه المقابلة؟
 هل يمكن أن أكون قد نسيت شيئا ً أنت تفكر فيه؟
 قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر ،هل هناك أي جزء لم نغطه بعد؟
وفي حال سأل المحاور سؤاالً نهائيا ً جيداً فإنه يمكنه أن ينتقل إلى موضوع آخر بشكل منطقي
وواثق بأنه قد بدد كل ما يمكن أن يتطرق إليه الفكر في الموضوع السابق ،وأن المحاور لم يفشل
في أن يعرف شيئا ً ما ،ألنه لم يسأل السؤال الخاص بهذا الجزء تحديداً.

مفهوم أسئلة التعبيرات أو المالحظات المعلوماتية:
تعتبر األسئلة من هذا النوع وسيلة مهمة للحصول على المزيد من المعلومات أو التفسيرات ،فعلى
سبيل المثال إذا بدا للمحاور أن إجابة الضيف سطحية فإنه قد يبدأ بسؤال تفسيري أو سؤال لمتابعة
الجمل كالتالي:






أخبرني عن
وماذا حدث بعد ذلك؟
هل لك أن تفسر أكثر المعايير التي؟
كيف يمكن أن يكون رد فعلك نحو؟
ماذا تقول عندما؟

لمحاور أن بعض اإلجابات غامضة أو غير واضحة ،وبالتالي يحتاج إلى مزيد من
وقد يبدو ل
ِ
التفسيرات وبالتالي يجري توجيه انطباعات إيحائية لطلب المزيد من المعلومات مثل:
 لست متأكداً إن كنت أفهم هذه النقطة.
 ما الذي يدور ببالك عندما تقول إن هذا الراتب ،راتب متواضع؟.
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 من فضلك اشرح المقصود بعبارة عائلة متعددة.
للمحاور ببعض المشاعر أو االتجاهات باإلضافة إلى مجموعة الحقائق
وقد توحي بعض اإلجابات
ِ
التي تحملها ،وبالتالي قد يوجه بعض األسئلة كالتالي:
 لماذا تشعر بهذا األمر هكذا؟.
 ما هي اتجاهاتك نحو األقليات العرقية اآلن؟
 كيف تشعر اآلن بهذا األمر؟

تعبيرات إعادة صياغة الجملة:
قد ال يجيب الضيف عن أحد األسئلة الرئيسة أو األولية التي وجهها المحاور له ،أو قد يجيب فقط
عن جزء من السؤال ،أو قد يجيب ببعض المعلومات التي ال تقدم شيئا ً أو تقدم القليل حول ما سأله
المحاور يمكن أن يكون أكثر كفاءة ويعيد صياغة
عنه ،وبدالً من توجيه سؤال ثانوي جديد فإن
ِ
كلمات سؤاله األصلي مرة أخرى ،ربما باستخدام بعض التأكيدات اللفظية لجذب انتباه الضيف
الهتمام المحاور األصلي أو بإعادة صياغة السؤال األصلي وتغييره بشكل خفيف ،ويجب هنا أن
المحاور حذراً ومنتبها ً إلى عدم إحراج الضيف أو التعالي عليه ،وتقدم األمثلة التالية تطبيقا ً
يكون
ِ
لتوضيح المعنى:
 المحاور :أخبرني عن خلفيتك وخبراتك؟
 الضيف :نحن نمتلك عائلة كبيرة ،فأنا واحد من خمسة ذكور وفتاتين عشنا أياما ً جميلة
معا ً ومازلنا نتواصل كلنا تعلمنا في الجامعة ،واحد من أخوتي مقاول واألخرى جراحة.
 المحاور :وماذا عن ذكرياتك وخلفياتك بعيداً عن إخوتك وأخواتك؟.
المحاور قد يكون
أما إذا بدا الضيف متردداً باإلجابة ،وأجاب عن جزء واحد فقط من السؤال ،فإن
ِ
مخطئا ً بطرح أو صياغة السؤال ألنه قد يكون غير واضح أو قد يكون السؤال يطلب شيئا ً يصعب
المحاور إعادة صياغة سؤاله بشكل أوضح وأسهل ،لإلجابة بشكل صحيح،
اإلجابة عنه ،لذا فعلى
ِ
وعلى سبيل المثال:
 المحاور :من فضلك هل لك أن تعرف لي مفهوم المسؤولية؟.
 حسنا ً إنه.
 في رأيك وبكلماتك الخاصة ما الذي يعنيه أن تكون مسؤوالً ؟.
المحاور أنه أخطأ في إعداد سؤال متعدد األجزاء ،وأجاب الضيف عن جزء منه
إذا عندما يشعر
ِ
فقط ،فعلى المحاور أن يعيد صياغة الجزء الذي لم يجيب عنه الضيف وال يعود إلى سؤاله
المبدئي مرة أخرى .على سبيل المثال:
 المحاور :ما بعض هواياتك وأنشطتك غير الرسمية؟.
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 الضيف :أحب كثيراً النجارة وخاصة صنع األثاث ،كما أني أحب االهتمام بالحديقة خالل
شهور الصيف ،ولكن ال أزرع الخضراوات ،فقط الزهور.
 المحاور وماذا عن أنشطتك غير الرسمية خارج نطاق التخصص؟.

مفهوم أسئلة التعبيرات النعكاسية:
ويقصد بها تلك النوعية من األسئلة التي تعكس اإلجابة بشكل واضح لتحديد مدى دقتها أو
لتوضيح اإلجابة ،وبالتالي يصبح المحاور متأكداً من أنه فسرها بالضبط ،كما يريد الضيف،
وعلى المحاور أن يكون متأكداً من أن الضيف يفهم أنه يسعى نحو مزيد من التوضيح والدقة وأنه
ال يحاول أن ينصب له فخا ً أو يقوده نحو اإلدالء باإلجابة التي يريد هو فقط أن يسمعها ،أو أنه من
المحاور يعتقد أن اإلجابة غير صحيحة (تاريخ،
خاللها يتحدى أمانة الضيف أو ذكاؤه ،وإذا كان
ِ
رقم خطأ ،تعليق غير دقيق ،أو هناك خلط في استخدام الكلمات) فإنه يمكنه أن يسأل مثل هذا
النوع من األسئلة كالتالي:
 أنت بالتأكيد تعني القرن الحادي والعشرين ،أليس كذلك؟.
 هل أنت متأكد من أنك قدمت مذكرة للوزير بهذا الخصوص؟.
إذا كنت غير متأكد بشأن ما قاله الضيف أو سلكه ،فإنه يمكنك أيضا ً أن تسأل سؤاالً انعكاسيا ً لحل
مشكلة عدم الثقة كالتالي:
 أنت تشعر إذاً أن الشقة ستكون جاهزة أثناء الخريف المقبل؟.
 هل قلت أنك كنت تغش؟!.

مفهوم أسئلة المرآة:
سؤال المرآة يعتبر أداة أساسية عندما يريد
المحاور أن يتأكد بأنه فهم سلسلة من اإلجابات
أو أنه استوعب المعلومات بشكل صحيح
ودقيق ،ويرتبط سؤال المرآة ارتباطا ً وثيقا ً
بالسؤال االنعكاسي ولكن سؤال المرآة بدالً من
أن يعكس اإلجابة التي تلقاها المحاور من
الضيف تواً فإنه ِّ
يلخص مجموعة اإلجابات أو
العالقات للتأكد من صحة ودقة فهمها،

وبالتالي فقد يعتبر ملخصا ً شامالً ،ويمكن لهذين الفرعين من األسئلة أن يساعدا على تج ُّنب
األخطاء التي تسببها االفتراضات الخاطئة ،الذاكرة الضعيفة ،سوء الفهم والتفسير ،فعلى سبيل
المثال قد يسأل الشخص مثل هذا السؤال للتأكد من بعض التعليمات ،وقد تحتوي بعض األحاديث
الصحفية على أسئلة المرآة كالقول مثالً:
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 بالطبع أنت قلت إن المشروع سيكون بمنطقة كذا وسيحتوي على عشرة آالف وحدة
سكنية وسيكون هناك شبكة طرقات وري وصرف صحي وكل جزيرة ستكون مؤلفة
من أبنية وحديقتين ومدرسة أليس كذلك أم أنني أخطأت بشيء ما؟،

مفهوم األسئلة المحايدة واألسئلة الموحية باإلجابة:

تعتبر األسئلة التي سبق استعراضها جميعا ً أسئلة محايدة ،حيث يمكن للضيف أن يجيب دون
توجيه مباشر أو ضغط من المحاور لإلدالء بإجابة بعينها ،ففي األسئلة المزدوجة مثالً يمكن
للضيف أن يجيب ويختار بين إجابتين (نعم-ال) (أستحسن-ال أستحسن) (أوافق-ال أوافق)

وتسمى األسئلة التي توحي باإلجابة سواء بصراحة أم بشكل ضمني وبشكل متعمد أو غير متعمد،
باألسئلة الموحية باإلجابة ألن المحاور يقود الضيف نحو إجابة بعينها من خالل توجيه الضيف
لإلجابة عن السؤال بإجابة بعينها من خالل موافقة الضيف على ما يقوله المحاور وقد تكون هذه
النوعية من األسئلة بتعبيرات صريحة ولفظية أو بتعبيرات غير لفظية.
وتظهر الفروق بين األسئلة المحايدة وتلك التي توحي باإلجابة في األمثلة التالية:
أسئلة محايدة

أسئلة موحية باإلجابة

هل تحب القواقع البحرية؟.

أعتقد أنك تحب القواقع البحرية

هل أنت في سنة التخرج؟.

أعتقد أنك ستذهب إلى سنة التخرج أليس كذلك

ما شعورك نحو طعام المدينة الجامعية؟.

هل تكره طعام المدينة الجامعية مثل بقية الطالب؟.

بماذا تشعر نحو قواعد العمل الجديدة؟.

بماذا تشعر نحو قواعد العمل الجديدة الغبية؟.

هل غششت من قبل في االمتحانات؟.

هل توقفت مرة عن الغش في االمتحانات؟.

بماذا تصنف نفسك محافظ أم ليبرالي؟.

هل تصنف نفسك باعتبارك محافظ أم راديكالي؟.

أخبرني عن عادات السهر لديك

متى كانت آخر مرة سهرت فيها؟.

كل األسئلة السابقة تجعل من السهل على الشخص أن يجيب بطريقة معينة ،ومن ثم فإن احتمال
تحيُّز المقابلة يبدو شيئا ً واضحا ً (الموقف ،طريقة المقابلة وإيقاعها العام وطريقة توجيه السؤال)،
فضالً عن عالقة الضيف بالمحاور ،تبدو كلها دليالً على قدرة أو نية المحاور توجيه مثل هذه
األسئلة.
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وتبدو األسئلة األربعة األولى التي توحي باإلجابة معتدلة في توجهاتها حيث تسأل عن نعم أو ال،
أوافق أو ال أوفق ،وإن كانت كل منها ترشد الضيف نحو اإلجابة المطلوبة في حين أن باقي
األسئلة تبدو ذات توجهات أخرى.
مفهوم األسئلة المعقدة أو المحملة بالمعاني :Questions Loaded
هذه النوعية من األسئلة هي أكثر أنواع األسئلة
الموحية باإلجابة تطرفاً ،نظراً ألنها تعمل على
استثارة المشاعر ،وفرض بعض الصفات،
وإطالق بعض المسميات ،وطالما أن األسئلة
الموحية باإلجابة توحي بتحيز المحاور فيجب
المحاور يعرف
االبتعاد عنها تماماً ،إال إذا كان
ِ
تماما ً ماذا يفعل ،ويالحظ أن بعض العبارات
االفتتاحية كالقول مثالً "طبقا ً للقانون" ،أو "كما
نعرف جميعاً" أو "كما شهد جميع الشهود"
قد توحي للضيف بضرورة إعطاء اإلجابة المقبولة بدالً من ذكر مشاعره الحقيقية وانطباعاته أو
معتقداته .وينبغي تو ِّخي الحذر من تحول السؤال المحايد إلى سؤال قصدي من خالل التعبيرات
غير اللفظية ،فقد توحي للضيف أنك تريد إجابة بعينها إذا نظرت مح ِّدقا ً بعينيه أو عن طريق
تأكيدك على بعض الكلمات األساسية:
 هل (تحب) هذه البذلة؟.
( متى توجهت) للعمل هذا الصباح؟
 هل ستذهب (للتصويت على) القانون الجديد؟
ويستخدم المحاور هذه النوعية من األسئلة في األحاديث الصحفية اإلقناعية للحصول على
الموافقة كالقول مثالً "هل ترى كم هو مربح أن تشتري اآلن" ويسأل المراسلون مثل هذه النوعية
من األسئلة للحصول على اإلجابات خارج نطاق الرقابة.
لغة السؤال في الحديث الصحفي:
ً
ً
الصياغات الدقيقة لألسئلة تعتبر شيئا ضروريا للحصول على اإلجابات الحرة ،الدقيقة واألمينة
واألسئلة التعبيرية ،خاصة عندما تكون أسئلة مركزية ،وينصح علماء الحوار أطراف الحديث أن
يستخدموا اللغة التي تحقق التواصل بينهم بنجاح بأقل مستوى من المعاناة والتعقيد .وفي نفس
الوقت عليهم أن يتجنبوا الوصول إلى درجة عالية من التبسيط الزائد وبالتالي ال تنحدر إطالقا ً
المحاور أال يقلد لكنة الضيف أو يتساهل ببعض
لمستوى الطرف اآلخر في الحديث ،وعلى
ِ
العبارات وال يضع التعابير العامية في األسئلة ،بل يجب استخدام األلفاظ البسيطة والسهلة
المحاور أثناء إعداد األسئلة أن يتذكر أن العديد من
والواضحة القريبة لفهم القارئ ،وعلى
ِ
الكلمات لها معان مختلفة قد تكون غامضة أو تتشابه في طريقة فهمها ،وقد يكون لها معن ًى إيجابيا ً
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وآخر سلبيا ً ويوضح الحوار التالي بين مريض وطبيب التعبيرات المهنية المتخصصة والكلمات
التي تتشابه في نطقها ومشكالتها:
 الطبيب :ماذا عن األوعية لديك؟
 المريض :أنا أعرف أن لدي أوعية دموية ،لكني ال أعرف إن كانت متقاربة أم ال.
والحوار التالي أيضا ً بين وكيل النائب العام وأحد األطباء يوضح كيف أن صياغة كلمات السؤال
يمكن أن تؤدي إلى رد فعل غاضب بدالً من تبادل المعلومات بين الطرفين بشكل جيد:
 الوكيل :هل تذكر الوقت الذي كشفت فيه على الجثة تحديداً؟،
 الطبيب :لقد بدأ الفحص الساعة  8.31مسا ًء.
 الوكيل :وقد كان السيد ( _______ ) ميتا ً وقتها أليس كذلك؟.
 الطبيب :ال ،لقد كان جالسا ً على المنضدة ،ويتعجب لماذا أقوم بتشريحه!
وقد يكون أغلب المحاورين مخطئا ً باإلشارة إلى بعض الكلمات ذات المعاني الغامضة كما لو
كانوا دائما ً يتوقعون إجابات مقبولة ،وتحدث عملية التضارب بين مفهومين أو مصطلحين يحمالن
معنى متناقضا ً والنتيجة عادة ما تأتي على حساب الشخص الذي يستخدمها حيث تكون غريبة
ومضحكة في نفس الوقت كالقول مثالً:
 زجاج بالستيكي
 تقريبا ً بالضبط.
ووفقا ً لالتجاهات وللخبرات يمكن للحديث بأحد طرفيه أن يعتبر بعض الكلمات التالية نوعا ً من
التضارب:
 رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء.
 منظمة الحكومة.
ً
وببساطة على المحاور أن يكون دقيقا في لغته عندما يعد أسئلته وفي اختياراته اللفظية ،وعليه أن
يف ِّسر كل كلمة ربما تكون غير مفهومة ،غير واضحة ،خاطئة ،أو تحمل نطقا ً مشابها ً لكلمة أخرى
والطريقة التي نختار بها الكلمات ونربطها معا ً يمكن أن تتسبب أيضا ً بمشكالت في التواصل بين
طرفي الحديث
وفي أحد األبحاث التي دارت حول التلفزيون واألطفال سأل المحاور األبوين " هل تتحكمان في
نمط مشاهدة أوالدكما للتلفزيون؟ فقال األغلبية ال ،ولكن عندما سأل الحقا ً " هل تسمحان
ألطفالكما أن يشاهدوا أي برنامج تلفزيوني يرغبون في مشاهدته؟ قال األغلبية أيضا ً ال ،ومن ثم
بدا السؤال الثاني أكثر اقترابا ً من الحقيقة ،وحتى إذا لم يكونوا يتحكمون في مشاهدة أطفالهم
للتلفزيون إال أنهم كانوا رافضين أو ممتنعين أن يقولوا إنهم ال يفرضون أي تحكم أيضاً.
على المحاور أن يقوم بصياغة سؤاله بشكل جيد حتى يتجنب أي لغة غامضة أو غير مقبولة وقد
يؤثر ترتيب األسئلة أو موقعها على مدى وجهاتها ،فالسؤال عن المتغيرات الديموجرافية مثالً
كالسن ،الدخل ،المستوى التعليمي ،النوع والمنطقة الجغرافية التي يسكن الضيف بها ،قد تبدو
وجيهة إما في البداية أو في النهاية ،وهي ليست كذلك إذا جاءت في المنتصف.
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أخطاء يجب تجنبها أثناء إعداد أسئلة الحديث الصحفي:
هناك جملة من المحظورات يجب على المحاور أن يتجنبها وال يقع بها أثناء إعداد أسئلة الحديث
الصحفي وأهم هذه المحظورات:
 مراعاة المستوى المعرفي للضيف:
ِّ
البد أن يكون لدى الضيف مخزونا ً معرفيا ً يمكنه من أن يجيب عن األسئلة بذكاء وراحة ،وقد
تسبب األسئلة الخارجة عن نطاق معارف الضيف إحراجا ً ،ألنه ال يوجد أيا ً منا يحب أن يظهر
جاهالً أو ضعيف المعلومات أو غير متعلم أو غير ذكي ،سواء على المستوى الخاص أم عند
مقابلة الغرباء ،ومن ثم فإن دافع الضيف للتعاون سيقل بسرعة .لذا على المحاور بهذا اإلطار أن
يكون واعيا ً لما يلي:
 oالسؤال عن المعلومات في نطاق الفئات أو األطر الخاصة بمعارف الضيف،
والحذر من أن الضيف قد يعطي إجابات خاطئة أو غامضة أو غير صحيحة بدالً
من االعتراف بالجهل ،إذا سألت الضيف مثالً إذا كان يعرف ميل جبسون
(شخصية هوليودية مهمة) فقد تحصل على إجابات مثل "االسم ال يبدو غريبا ً
لدي"" ،أعتقد أني سمعت عنه" "لست متأكداً" بدالً من سماع كلمة "ال" مباشرة
خاصة إذا شعر الضيف أنه البد وأن يعرف مثل هذه الشخصية.
 oاألسئلة خارج نطاق معلومات الضيف قد تهين ذكاءه ،حكمته أو خبرته ويحدث
المحاور كلمات بسيطة للغاية أو تطلب معلومات أولية من
هذا عندما يستخدم
ِ
خبير أو تفسر بشكل شديد ،ولذلك على المحاور أن يحدد إذا كان الضيف شخصا ً
عاديا ً أو خبيراً بالموضوع.
االبتعاد عن التعقيد complexityفي صياغة األسئلة:

البد أن تكون األسئلة واضحة ،سهلة ،تسأل عن حجم صغير من المعلومات ،وعلى المحاور
تجنب األسئلة المعقدة التي تتحدى قدرات الضيف أو تلك التي ال تحتوي على حدود واضحة
لإلجابة ،فالسؤال التالي يشير إلى صعوبة اإلجابة:
ً
" أريد أن أعرف رأيك في ماركات معجون األسنان وأريدك أن ترتبها وفقا للمقياس التالي إذا
كنت تستخدم هذه الماركة وتحبها فأعطها رقم خمسة ،إذا كنت ال تحبها فرتبها بإعطائها رقما ً
أقل"
االبتعاد عن األسئلة الفضفاضة جداً:

ً
يجب على المحاور أن يكون حذرا عند توجيه األسئلة العامة مثل "حدثني عن نفسك" أو
" حدثني عن مهمتك" ،فبعض الضيوف يعتبر مثل هذه األسئلة المفتوحة من الصعب جداً
اإلجابة عنها بدون تحديد بعض المؤثرات واللمحات حول ما تحتاجه أو ما هو مناسب.
عدم االنتقال من السؤال المفتوح إلى السؤال المغلق:

ويحدث مثل هذا النوع من االنتقال عندما تسأل سؤاالً مفتوحا ً ،ولكن قبل أن يتمكن الضيف من
اإلجابة تقوم بإعادة صياغة السؤال أو الجملة وتحويلها إلى سؤال مغلق ويتضح هذا الخطأ في
األمثلة اآلتية:
 oماذا كانت مشاعرك عندما أخبروك أنك فزت بالمسابقة؟ هل صدقت هذا النبأ؟.
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 oأخبرني عن تدريبك في مجال الهندسة؟ .هل تضمن مناهج دراسية خاصة
باإلدارة؟.
 oلماذا فضلت لعبة كرة القدم على ألعاب الجري؟ .هل كان ذلك بسبب شهرة لعبة
كرة القدم؟.
ويبدو أن هذا النوع من األخطاء يحدث عندما يستمر المحاور في التفكير بالسؤال في ذهنه ثم
يقوم فجأة ولسوء الحظ بتعديله من سؤال مفتوح إلى سؤال مغلق ضيق ،وهنا فإن الضيف غالبا ً ما
يجيب عن السؤال الثاني ويتجاهل الجزء األول من السؤال وغالبا ً ما يجيب عليه بنعم أو ال.
عدم طرح التساؤالت متعددة األجزاء

يحدث مثل هذا الخطأ عندما يحتوي السؤال على اثنين أو أكثر من األسئلة في نفس الوقت ،بدالً
من أن يكون سؤاالً واحداً محدداً بدقة ،وعلى المحاور أن يستمع إلى أسئلته ليدرك هل كل سؤاله
يوحي بإجابة واحدة وعندها سيكون قادراً على أن يقول أنه وقع في الخطأ أم ال ،مثال على
التساؤالت متعددة األجزاء:
 oلماذا ومتى وكيف استهوتك فكرة العزف على البيانو؟.
فالضيف هنا سيكون غير قادر على تذكر كل أجزاء السؤال وبالتالي سيجيب فقط عن الجزء الذي
يتذكره وغالبا ً ما يكون آخر جزء قد سمعه ،وعلى األقل سيحتاج المحاور أن يكرر مرة أخرى
األجزاء التي لم يجب عنها الضيف للحصول على المعلومات التي يريدها وفي حاالت أخرى
المحاور إلى االنتقال إلى السؤال التالي ،وبالتالي قد يفقد بعض المعلومات
سيئة قد يضطر
ِ
المهمة ،لذا على المحاور أن يسأل سؤاالً واحداً محدداً حتى ال يصاب باإلحباط إذا لم يجبه
الضيف إال عن جزء واحد.

تجنب المقدمة الموحية باإلجابة

ً
ً
يقع المحاور في هذا الخطأ عندما يسأل سؤاال موحيا باإلجابة بشكل غير متعمد ،وذلك عندما
يمزج مشاعره واتجاهاته بالسؤال ،كما هو واضح في المثال اآلتي:
 oأنت تلعب ألعاب الفيديو  Video Gamesيومياً؟ .أنا أحب هذه األلعاب ماذا
عنك؟.
وكي يتجنب المحاور الوقوع في مثل هذا الخطأ عليه أن يصيغ سؤاله بشكل محايد إذا أراد
الحصول على إجابات محايدة وصحيحة ،فهناك بعض الضيوف يتجاوبون سريعا ً مع اإلجابة التي
يريد المحاور سماعها.
االبتعاد عن لعبة التخمين

يقع المحاور في هذا الخطأ عندما يحاول طرفا الحديث أن يخمن المعلومات بدالً من السؤال عنها
وغالبا ً ما يحدث هذا الخطأ بشكل شائع .ومثال هذا الخطأ:
 oهل يمكن أن يكون الحريق قد اشتعل نتيجة عقب سيجارة؟
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 oهل تحضر محاضرات الكلية للحصول على وظيفة مناسبة؟
بعض األحاديث الصحفية قد تضم مثل هذه األسئلة للحصول على معلومات بطريق التخمين ،في
حين أن سؤاالً واحداً مفتوحا ً قد يقوم بنفس المهمة بكفاءة وفي بعض األحيان قد ال يصل المحاور
إلى اإلجابة الصحيحة ألنه لم يسأل عنها ،لذلك يجب على المحاور أن يتبع قاعدة بسيطة "ال
تخمن ،فقط اسأل"
عدم طرح األسئلة التي يكون إجابتها واضحة بنعم أو ال

ً
يحدث مثل هذا النوع من الخطأ عندما يسأل المحاور على سبيل الخطأ سؤاال ليس له إال إجابة
واحدة (نعم أو ال) واألمثلة التالية تبين ذلك:
 oهل تحب أن تحصل على وظيفة مناسبة بعد التخرج؟
 oهل تريد أن تصاب بسرطان الرئة؟
ويمكن للمحاور أن يتجنب الوقوع في هذا الخطأ إذا فكر بالسؤال أثناء صياغته ،لذا فعليه أال يسأل
األسئلة واضحة اإلجابة ،إال إذا كان يفعل ذلك لغرض دفع الضيف لإلجابة أو لتنظيم شيء ما.
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خالصة
عملية توجيه األسئلة وانتظار اإلجابات عنها تعتبر جوهر الحديث الصحفي ،ومن الصعب أن
يكون هناك حديث صحفي بدون أن يحوي مجموعة من األسئلة ،ألن هذه األسئلة تعتبر األدوات
التي يوظفها المحاور للحصول على المعلومات.
وتعتبر األسئلة المحور الذي يؤسس لحديث صحفي ناجح ،بحيث يعبِّر كل سؤال أو مجموعة
أسئلة عن فكرة محورية يريد المحرر الحصول من خالله عن إجابة.
وهناك عدة أنواع ألسئلة الحديث الصحفي أهمها األسئلة المفتوحة واألسئلة المغلقة ،وكذلك
األسئلة األساسية و األسئلة الثانوية .باإلضافة لألسئلة المحايدة و األسئلة الرئيسية الموجهة.
ويجري تحديد أنواع أخرى لألسئلة منها أسئلة المجسات أو االنطباعات الصامتة ،وأسئلة الوكز
أو الدفع ،وأسئلة اإلزالة أو االنتهاء أو التنظيف ،وأسئلة التعبيرات أو المالحظات المعلوماتية،
وأسئلة التعبيرات االنعكاسية ،وأسئلة المرآة ،باإلضافة إلى األسئلة المحايدة واألسئلة الموحية
باإلجابة ،واألسئلة المعقدة أو المحملة بالمعاني.
وكذلك فإن هناك مميزات للغة السؤال في الحديث الصحفي من حيث استخدام األلفاظ البسيطة
والسهلة والواضحة القريبة لفهم القارئ ،وشملت الوحدة على التحذير من أخطاء يجب تجنبها
أثناء إعداد أسئلة الحديث الصحفي.
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 .Bيعمل على استثارة المشاعر ،وفرض بعض الصفات ،وإطالق بعض المسميات
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 .Dيعكس اإلجابة بشكل واضح لتحديد مدى دقتها أو لتوضيح اإلجابة.
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الوحدة الرابعة
كيف نجري الحديث الصحفي
األهداف:
بعد دراسة هذه الوحدة يجب أن يكون ال َّدارس قادراً على أن:
 يعرف ويدرك خطوات إجراء الحديث الصحفي
 يفهم أسلوب تحرير الحديث الصحفي
 يعرف عناوين الحديث الصحفي
 يلم بأهم قواعد صياغة عنوان الحديث الصحفي
 يفهم آلية صياغة مقدمة الحديث الصحفي
 يعرف مما يتكون جسم الحديث الصحفي
 يدرك آلة تحرير خاتمة الحديث الصحفي

مقدمة:

إن أهم ما يواجهه الصحفي عند إجراء الحديث الصحفي هو كيف يعد إلجراء الحديث؟ ،وكيف
يقنع الناس الذين لم يعتادوا على التحدث للصحافة بالتحدث إليه والموافقة على نشر ما قالوه في
الصحيفة التي يعمل بها؟ ،وكيف يتأكد بعد إجراء الحديث أنه د َّون أو س َّجل ما قاله المتحدث
بالضبط؟ ،وكيف سيحرر الحديث ويكتبه؟
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خطوات إجراء الحديث الصحفي:
يمر إجراء الحديث الصحفي بعدد من الخطوات التي تبدأ باختيار الفكرة أو الموضوع ،وبالتالي
اختيار المتحدث أو المتحدثين ،ثم التخطيط للحديث وتحديد زاوية أو زوايا التركيز ،ثم إجراء
الحديث بالفعل وتحريره وكتابته ومراجعته قبل تسليمه للمحرر المسؤول.
وليجري المحرر الصحفي حديثا ً صحفيا ً البد أن يتبع الخطوات اآلتية:



اختيار فكرة الحديث الصحفي:

يمثل اختيار الفكرة نقطة البداية في الحديث الصحفي ،ويمكن أن تنبع فكرة الحديث من أشياء
كثيرة مثل حادث أو حريق أو اجتماع عام أو قضية محلية أو قومية أو عالمية مهمة ،فزيارة
رئيس دولة أخرى أو مسؤول دولي كبير أو ممثل أو مخرج سينمائي شهير أو حتى العب كرة،
قد ت َّولد لدى الصحفيين فكرة إجراء حديث صحفي معه.
وقد ال يكون الصحفي صاحب فكرة الحديث،
ففي بعض األحيان يتم تكليف الصحفي من قبل
محرر التكليفات أو مدير التحرير بإجراء
الحديث مع شخص ما تريد الصحيفة إجراء
حديث معه ،أو قد يقوم رئيس التحرير نفسه
بإجراء الحديث في ظروف معينة ،خاصة مع
رؤساء وملوك الدول والحكومات ،أو مع
الشخصيات العالمية البارزة.

والشك أن بعض أفكار الحديث الصحفي تكون واضحة ومحددة ،فعندما تعقد وكالة الطاقة الذرية
اجتماعا ً لمناقشة أمر ما ،يكون المدير العام للوكالة هو المرشح األول إلجراء حديث معه ،وعندما
يفوز فريق ببطولة الدوري العام لكرة القدم يكون مدرب الفريق أو رئيس النادي أو كبار الالعبين
هم المرشحون إلجراء أحاديث صحفية معهم.



اختيار شخصية المتحدث The Interviewee

أهم خطوة في تنفيذ الحديث الصحفي اختيار شخصية المتحدث ،ومن الضروري أن يراعى في
هذا االختيار أن يكون المتحدث ملما ً بموضوع الحديث .وتشكل الشخصية التي يدور الحوار معها
ركنا ً أساسيا ً ومركزيا ً من أركان الحديث الصحفي ،ولذلك يجب أن يتم اختيار هذه الشخصية
بأقصى قدر من الدقة واالهتمام والحذر ووفق معايير دقيقة.
ومن أهم قواعد وأسس اختيار الشخصية سياسة الصحيفة والهدف من إجراء الحديث ونوعية
المعلومات أو اآلراء المطلوب الحصول عليها وطبيعة الموضوع الذي سيدور الحوار حوله،
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وأهمية الشخصيات وموقعها ومسؤوليتها ،وكذلك اهتمامات الجمهور والمزايا المتاحة لهذه
الشخصية.
وقد يتم إجراء حديث صحفي مع شخص يمكن أ ّال يكون معروفا ً بشكل جيد من الجمهور ،وفي
لحظة معينة كان قادراً على القيام بعمل ما له أهميته االجتماعية أو لديه شيء سيقوله حول إحدى
.
المشاكل أو القضايا االجتماعية



الصحفي الذي يجري الحديث The Interviewer

يمارس الصحفي الدور الحاسم في عملية إجراء الحديث الصحفي ،إنه المسؤول األول واألخير
عن نجاح أو فشل الحديث ،وإن القارئ ال يعرف الكثير عن المالبسات والظروف التي تتم بها
الكثير من األحاديث الصحفية ،بل يرى أمامه الصحفي الذي يجري الحديث ،وبالتالي يعتبر
مسؤوالً عن نجاح أو فشل الحديث ،وإن قلَّة من الصحفيين يملكون الشروط الصعبة والضرورية
إلجراء الحديث الصحفي ،ومن أبرز هذه الشروط:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



مهارة التواصل مع اآلخرين.
كسب ثقة المتحدثين وربما محبتهم.
التصرف بلباقة وكياسة.
التحدث بلطف وتهذيب.
فهم سياسة الصحيفة.
فهم المغزى والهدف من إجراء الحديث
االستعداد والتحضير الجيدين للموضوع والشخصية
قوة الحضور وقوة الشخصية
االستماع الجيد – المستمع الجيد متحدث جيد).
القدرة على إدارة الحوار.

تحديد موعد اللقاء:

بعد تحديد الشخصية يبدأ المحرر إجراءات
االتصال بالشخصية التي سيتم معها الحديث،
وذلك إما بالتليفون أو بالمقابلة المباشرة أو عن
طريق بعض األصدقاء أو الزمالء ،وذلك
لتحديد موعد اللقاء إلجراء الحديث .ويكفي أن
يتصل المحرر بالشخص الذي يريد أن يجري
معه الحديث ويخبره من هو وماذا يريد ولماذا
يريده،
وفي بعض الحاالت قد يجد الصحفي أنه من األفضل له أن يتصل بالشخص الذي يريد إجراء
الحديث معه عن طريق مكتب الصحافة أو قسم العالقات العامة بالشركة أو المؤسسة أو الوزارة
التي يعمل فيها ،فالمعروف انه قد صار اآلن لكل شركة أو مؤسسة أو وزارة قسم للعالقات
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العامة ،وظيفته تسهيل االتصال بأجهزة اإلعالم وفي مقدمتها الصحافة ،لذلك قد يضطر الصحفي
في كثير من األحوال إلى العمل من خالل أقسام العالقات العامة.



اإلعداد للحديث الصحفي

يحتاج الحديث الصحفي الجيد إلى إعداد جيد ،وفور تحديد الموضوع وتحديد المتحدث واالتفاق
معه على مكان وزمن الحديث يبدأ اإلعداد للحديث بوضع قائمة مبدئية باألسئلة التي سيوجهها إلى
المتحدث ،وتفيد هذه القائمة في تذكير الصحفي أثناء إجراء الحديث بما جاء من أجله وتمكينه من
العودة بالمتحدث إلى موضوع الحديث إذا أسهب بالحديث في موضوعات أخرى.
ويمكن للصحفي في هذه المرحلة أن يستعين بآراء رؤسائه وزمالئه ويسألهم عن األسئلة التي
يريدون إجابات عنها من المتحدث ،كما يمكنه أن يضع سيناريو لسير الحديث وسيناريو بديل
يمكن اللجوء إليه في حالة رفض المتحدث اإلجابة عن بعض األسئلة ،ويتضمن سيناريو الحديث
قائمة أسئلة طويلة ،وقائمة أخرى قصيرة يستطيع أن يلجأ إلى أي منها وفقا ً لسير الحديث وردود
فعل المتحدث .وتتضمن مرحلة اإلعداد التأكد التام من سالمة األدوات التي سيستخدمها الصحفي
في تسجيل الحديث مثل األوراق واألقالم وجهاز الكمبيوتر الشخصي والكاميرا الفوتوجرافية،
وفي حالة استخدام جهاز التسجيل الصوتي يجب أن يتأكد الصحفي من سالمة الجهاز وكفاية
األشرطة والبطاريات.
كما تتضمن هذه المرحلة دراسة موضوع الحديث ودراسة شخصية المتحدث من خالل األرشيف
الورقي واإللكتروني للصحيفة والصحف والمجالت والكتب التي تناولت الموضوع أو سبق
للمتحدث التحدث إليها ،وتساعد هذه الدراسة الصحفي في استثمار وقت الحديث وعدم استنفاده في
طرح أسئلة غير ضرورية.

 جمع المعلومات الكافية عن الموضوع:
ال بد للمحرر الصحفي في مرحلة اإلعداد للحديث أن
يجتهد للحصول على أكبر قدر متاح من المعلومات
عن الموضوع الذي سيدور حوله الحديث وعن
الشخصية التي سيجري معها الحوار ،وللمحرر أن
يلجأ في ذلك إلى قسم المعلومات بالصحيفة ،حيث
يوجد ملف كامل لكل شخصية من الشخصيات العامة
في المجتمع ،ولكل موضوع من الموضوعات ا لتي
تدخل في اهتمامات الصحيفة.
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كذلك يمكن للمحرر أن يقرأ الكتب التي أصدرها المتحدث إذا كان سياسيا ً أو مفكراً أو كاتبا ً أو
أديبا ً أو شاعراً ،وأن يقرأ بعض أبحاثه إذا كان عالما ً أو باحثا ً وأن يقرأ أيضا ً الكتب التي تم تأليفها
عنه إن وجدت ،ومن الضروري أن يحرص المحرر على قراءة أهم األحاديث الصحفية التي
سبق أن أدلى بها الشخص الذي سيجري معه الحديث حتى يعرف طريقة تفكيره ونوع اهتماماته،
وحتى ال يكرر بعض األسئلة التي سبق وأن وجهت إليه في أحاديث سابقة ،ويمكن للمحرر أن
يحصل على معلومات قيمة عن شخصية المتحدث من خالل االتصال بالصحفيين الذين سبق لهم
مقابلته.
وال يكتفي كثير من المحررين الصحفيين في الصحف التي تصدر في دول العالم المتقدم بما بين
أيديهم من معلومات معلنة عن شخصية المتحدث ،وإنما يحاولون أيضا ً الكشف عما هو مجهول
في حياة هذه الشخصية ،مثل محاولة الرجوع إلى أيام دراسته الثانوية أو الجامعية ومحاولة
االلتقاء بأصدقائه القدامى الذين زاملوه في هذه الفترات ليكشفوا عن جوانب تاريخه وشخصيته،
فعن طريق زمالئه القدامى يلتقط المحرر كمية كبيرة من المعلومات المهمة وغير المعروفة عن
الشخصية التي يجري معها الحديث ،وهو ما يكسب الموضوع مزيداً من الجدة والطرافة ،أضف
إلى ذلك أن إدراك المتحدث أن الصحفي يعرف هذا القدر الكبير من المعلومات عنه سيزيد من
ثقته به ،وسيمنحه كل ما عنده من معلومات أو آراء حول موضوع الحديث.
وإلدراك أهمية اإلعداد المسبق للحديث الصحفي نشير إلى أنه يمكن للصحفي غير المتخصص
أن يحصل على حديث صحفي جيد من شخص متخصص في مجال معين من مجاالت الحياة ،إذا
أعد نفسه للحديث إعداداً جيداً عن طريق الدراسة المسبقة للموضوع وللشخصية التي سيجري
معها الحديث ،وعلى سبيل المثال يمكن لصحفي لم يدرس الطب أن يجري حديثا ً جيداً مع دكتور
جراح قلب عالمي إذا أعد نفسه عن طريق قراءة كل ما يتعلق بجراحة القلب ،وبتجاربه السابقة
في زرع القلوب ،ونسبة العمليات الناجحة إلى العمليات الفاشلة ،ويمكن لهذا المحرر الصحفي
غير المتخصص في الطب أن يحصل أيضا ً على معلومات ال بأس بها عن حياة الدكتور نفسه
وثقافته ودرجاته العلمية أو االلتقاء ببعض الصحفيين الذين سبق وأن أجروا معه أحاديث صحفية
أو التحدث مع بعض أصدقائه .ونفس األمر ينطبق على الحاالت األخرى المشابهة التي يضطر
فيها الصحفي غير المتخصص إلى إجراء حديث صحفي مع شخص متخصص.



إعداد أسئلة الحديث الصحفي

إن المحرر الصحفي الذي يذهب لمقابلة مصدره بدون
أسئلة معدة سابقا ً قد يتوه منه الموضوع األصلي الذي
جاء من أجله أثناء الحوار ،وقد ينحرف المتحدث
بالحوار إلى مجاالت بعيدة عن نطاق الموضوع
األصلي،
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كذلك فإن المحرر قد ينسى بعض األسئلة ا لمهمة التي بدونها يظهر الحديث إلى القراء ناقصا ً،
لذا فإن اإلعداد المسبق لألسئلة من شأنه أن يجعل المحرر الصحفي أكثر ثقة بنفسه وأكثر دراية
بموضوعه ،وعلى قدر كبير من اللباقة واالستعداد للحوار والمناقشة ،وأكثر قدرة على ضبط
المناقشة ،حتى ال تبتعد إلى موضوعات خارج الموضوع األصلي.
ومن الضروري أن تقوم أسئلة الحديث الصحفي على أساس قراءات الصحفي في الموضوع
ودراسته لشخصية المتحدث ،وال بد أن يوضح المحرر من األسئلة ما الموضوع الرئيسي الذي
سيدور حوله الحديث ،فمن غير المعقول أن تدور غالبية األسئلة حول قضايا فرعية أو ثانوية ،في
حين ال يكون من نصيب الموضوع الرئيسي غير عدد ضئيل من األسئلة.
وهناك عدة أسئلة أساسية يجب أن يقوم عليها أي حديث صحفي وهي ماذا ،ولماذا ،ومتى ،وكيف،
وأين ،ومن ،وال يشترط أن يجيب الحديث الصحفي عن هذه األسئلة بنسبة واحدة ،وإنما يتم
التركيز على عدد قليل منها حسب طبيعة كل حديث وموضوعه.
ومن الضروري أن تكون أسئلة الحديث الصحفي أسئلة إيجابية ،ال أسئلة سلبية ،والمقصود
باألسئلة اإليجابية هي تلك األسئلة التي تقدم إجاباتها أخباراً أو معلومات أو وجهات نظر جديدة،
أما األسئلة السلبية فهي تلك األسئلة التي ال تقدم إجاباتها أي شيء جديد ،وإنما هي مجرد تكرار
لمعلومات معروفة.
كذلك فإن كل سؤال يجب أن يكون إيجابيا ً بالنسبة للسؤال الذي سبقه مباشرة ،بمعنى أن تقدم
إجاباته إضافة إلى ما قدمته إجابات السؤال السابق ،فال بد أن تكمل األسئلة بعضها بعضا ً وتدفع
الحوار إلى األمام ،ال أن تقف به عند قضية واحدة تتكرر في كل سؤال وبالتالي في كل إجابة
وتترك بقية القضايا المتعلقة بموضوع الحديث دون مناقشة.
وال بد أن تكون لغة األسئلة دقيقة وواضحة ،بحيث يأتي السؤال واضحا ً محدداً وخاليا ً من أي لبس
أو سوء فهم ،بحيث يساعد المتحدث على أن يقدم إجابات واضحة ومحددة أيضا ً ،فلغة الحديث
البد وأن تكون مفهومة من جميع القراء باختالف ثقافاتهم وتعدد مستوياتهم االجتماعية.
وال يجب أن يخشى المحرر من إعداد أسئلة عنيفة أو مشاغبة أو أسئلة تتضمن اختالفا ً أو
معارضة للشخص الذي يجري معه الحديث ،ولكن بشرط أن يتم ذلك بطريقة الئقة ،كما يجب أال
يخشى المحرر من إعداد أي أسئلة يرى أنها يمكن أن تضع يده على معلومات مهمة حتى ولو
أدى طرحه لهذه األسئلة إلى أن يبدو جاهالً بالموضوع ،فقد يكون في طريقه إلى إجراء حديث
صحفي مع وزير االقتصاد ويسمع أو يقرأ وثيقة تقول إن هناك عجزاً في ميزان المدفوعات في
هذا العام ،فال يجب أن يخشى أن يسأله عن أسباب هذا العجز حتى ولو لم يكن يفهم معنى كلمة
عجز في ميزان المدفوعات.
ومن الضروري أن يكتب المحرر األسئلة قبل أن يلتقي بالمصدر ،ولكن ال يجب أن يذهب إليه
ومعه األسئلة مكتوبة ،فاألفضل أن يحفظها حتى ال يضطر لقراءتها من الورقة التي أمامه ،فإن
هذا قد يعطي للمتحدث انطباعا ً خاطئا ً بـأن المحرر لم يدرس موضوع الحديث.
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األمور التي يجب مراعاتها أثناء إجراء الحديث الصحفي:








االبتعاد قدر اإلمكان عن األسئلة المغلقة  Closed-ended questionsوهي األسئلة
التي تنحصر إجابة المتحدث عنها بنعم أو ال ،أو ال تعليق ،أو ال أعرف فهذه األسئلة
ال تعطي المتحدث فرصة لذكر التفاصيل ،ويعتبرها البعض أسئلة محبطة للحديث،
وفي بعض األحيان عندما يخرج الصحفي من اللقاء دون أن يحصل على ما يريد من
المعلومات ،فإن السبب يعود في المقام األول إلى نوع األسئلة التي طرحها على
المتحدث خاصة األسئلة المغلقة .ومع هذا فإن هناك أسئلة مغلقة ال يمكن االستغناء
عنها في الحديث ،مثل تأكيد معلومة معينة أو السؤال عن عدد الضحايا وما إلى ذلك.
االعتماد على األسئلة المفتوحة  Open-ended questionالتي تشجع المتحدث
على تقديم إجابات تفصيلية عنها ،ويطلق على هذه األسئلة أيضا ً أسئلة اإلشارات
الخضراء  Green light questionsالتي تفتح الطريق أمام المتحدث لإلجابة
التفصيلية ،ويقابلها األسئلة المغلقة أو أسئلة اإلشارات الحمراء Red light
 questionsالتي تجبر المتحدث على التوقف عن الكالم.
االبتعاد عن األسئلة ذات الطابع االستجوابي ،بمعنى عدم إزعاج المتحدث بسؤاله عن
أشياء يعتبرها شخصية أو ال يريد الخوض فيها ،فقد يؤدي إصرار الصحفي على
طرح مثل هذه األسئلة إلى دفع المتحدث للتوقف عن الكالم أو تقديم إجابات مقتضبة
عنها.
تحويل الحوار إلى نوع من المحادثة ،فأكثر األحاديث نجاحا ً هو ما يحوله الصحفي
إلى حديث متبادل ومفتوح مع المتحدث بعيداً عن قيود الرسمية والتحفظ ،وتشجع هذه
المحادثة المتحدث على االنطالق في الحديث وتدفق المعلومات واآلراء.

النصائح التي قدمها الصحفيين في طرح األسئلة:

ويحدد بعض كبار الصحفيين عدداً من النصائح في طرح األسئلة أهمها.
 يجب أن ال تعتذر للمتحدث عن طرح سؤال ما ،ألن هذا االعتذار قد يكون مدخالً
مناسبا ً للمتحدث للتهرب من اإلجابة أو رفض اإلجابة عن السؤال.
 ال تخجل من إعادة طرح السؤال مرة ثانية وربما مرة ثالثة ،خاصة إذا شعرت أن
المتحدث لم يفهم السؤال أو يتظاهر بعدم فهمه أو يريد التهرب من اإلجابة.

أسلوب تحرير الحديث الصحفي:
بعد أن يجري المحرر الصحفي الحديث
ويستكمل كل ما كان ينقصه من مستلزمات
يعود إلى مكتبه ليبدأ عملية التحرير.
وتختلف أساليب تحرير الحديث الصحفي من
محرر إلى آخر ومن حدث إلى حدث آخر،
ولكنه عادة ما يضم
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العنوان الرئيسي وأحيانا ً عناوين فرعية ومقدمة ومتن وخاتمة وصور مصاحبة أو رسوم أو
كليهما ،ويجري تحرير الحديث إما بأسلوب السؤال واإلجابة التقليدي أو السرد العادي أو القصة
اإلخبارية أو التقرير اإلخباري.
وعملية التحرير التي يمارسها الصحفي ليس لها ترتيب نهائي بمعنى أنه يمكن البدء بصياغة
العناوين فالنص فالمقدمة أو العكس ،ولكن يفضل خبراء التحرير أن تكون البداية بجسم الحوار
نفسه ،ومن خالل البدء بصياغة الجسم يستوعب المحرر كل تفصيالته وأهم الجزئيات والعبارات
الواردة فيه ،ومع هذا التشبع بالموضوع يذهب إلى صياغة العناوين التي تستهدف أبرز ما يريد
الصحفي إبرازه ،وبعد العناوين يذهب إلى صياغة المقدمة التي تقوم على أفكار العناوين والمتن
الذي سبق صياغته ،ثم ينظر بعد هذا فيما إذا كان الحوار يحتاج إلى خاتمة ،أم أنه قد ختم نفسه
بنفسه .هذا هو الترتيب المعقول ،مع التأكيد على القاعدة األفضل وهي حرر أي جزء متى انفعلت
وتوفرت لك القدرة على التحرير مع التأكيد أيضا ً أن عملية الصياغة ال تأتي اعتباطا ً ،بل هناك
قواعد وأطر فنية لتحرير كل جزء من أجزاء الحوار.

عناوين الحديث الصحفي:
يمكن تصنيف عناوين الحديث من ناحية وضعها ووظيفتها الشكلية على الصفحة إلى ثالثة أنواع:
 العنوان التمهيدي :أو عنوان اإلشارة ،وقد يسمى العنوان الجانبي ألنه يوضع أحيانا ً على
جانب الصفحة ،وهو في الحوار شديد التميز ألنه يقدم الشخصية في األساس ويشير إلى
منصبه ووزنه الفكري ويمهد لموضوع المقابلة.
 عناوين الفقرات :أفضل موضع لعناوين الفقرات الفرعية فوق السؤال مباشرة في نمط
السؤال والجواب ،وفوق الفقرات ذات األفكار المستقلة في األنماط األخرى ويخطئ
بعض المحررين عندما يضعون عنوان الفقرات بين السؤال والجواب ،وأحيانا ً وسط
الجواب ،بينما المكان الطبيعي جداً لعنوان الفقرات فوق السؤال ،ألنه طالما أنه يعبر عن
فكرة ،والفكرة تشمل فقرة أو فقرات ،فإن هذا المعنى واضح جداً مع كل سؤال وفي حالة
ما إذا كان السؤال والجواب صغيرا جداً أو الجواب طويل يمكن االستغناء عن فكرة أن
يكون مع كل سؤال عنوان فقرات.
 العناوين الرئيسية الشاملة :هو العنوان الواحد األبرز أو مجموعة العناوين التي تمثل
الحوار وتعبر عن مجمل قضاياه وأخباره وآرائه .هذه العناوين هي األهم في التعبير عن
شخصية الحديث ومضامينه ،وغالبا ً ما تحمل عنوان الفضل أو النجاح للحوار.
وقد تحدث علماء الصحافة ومحرروها عن خصائص هذا العنوان من زاوية التعبير
الصادق عن المضمون واإليجاز في العبارات والوضوح في المعنى ،وضرورة عدم
المبالغة ،وأن يكون للعنوان أصل في الحوار ،إذ كثيراً ما تقع الصحيفة في خطأ بالغ
عندما ينسب للمصدر معنى أو رأيا ً ولم يرد بلفظه أو بمعناه في متن المقابلة ،وينبغي
التأكيد على ضرورة امتالك المحرر القدرة على التعبير بشكل الفت عن المعنى.
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العناوين التي قدمها علماء الصحافة من زاوية األساليب التحريرية:













العنوان اإلخباري  :News Titleوهو الذي يحمل خبراً أو موقفا ً أو قراراً أو رقما ً
جديداً ،ويتناسب هذا العنوان غالبا ً مع أحاديث األخبار والمعلومات.
عنوان الشخصية  Personality Titleوهو من أنسب العناوين للحوارات خاصة
أحاديث الشخصية والتسلية
الجملة المقتبسة Quotation Title :وهي عبارة عن أهم جملة مقتبسة من الحديث
وموجودة بالنص ،ويتالءم هذا النوع من العناوين مع الحوارات التي تعبر عن رأي
وموقف.
عنوان االعتراف :يأتي على لسان المصدر لالعتراف بواقعة أو قرار أو رأي معين.
عنوان التفسير :يبرز المصدر ويفسر قراراً أو رأياً.
مخاطبة القارئ :يوجه العنوان للقراء ،بما يحمله من مضمون إخباري أو شخصي مثل:
"تصوروا مكتبي بدون كمبيوتر" ،أو "أبشروا ،حل مشكلة الدروس الخصوصية".
العنوان االستفهامي :قد يكون االستفهام للتساؤل عما وراء العنوان ،مثل "لماذا لم يتم
تجهيز المدارس قبل موعد بداية العام الدراسي؟ ،".وقد يكون استفهام إنكاري وتعجبي
من الموقف ،مثال" :ماذا يقول مدرب المنتخب الوطني عن خسارتنا مع فريق مبتدئ؟"،
العنوان الوصفي أو التصوري :يصف الموقف أو الشخوص أو األماكن أو األزمنة مثل:
"جنوب لبنان على فوهة بركان"" ،المناخ الكروي يعاني الفساد والشللية"" ،الشارع
الثقافي مليء بالحفر والمطبات".
العنوان الغامض ،المثير ،اإليحائي :يحمل فكرة قد تبدو غامضة ولكن لها دالالت
وإيحاءات بارزة ومثيرة لدى القارئ ،مثل" :هؤالء هم المتكئون على األريكة"،
العنوان المقارن :يحمل أكثر من فكرة مقارنة ،وقد يبدو فيها المفارقة والعجب ،مثل
"العلماء جائعون والعبو الكرة يلعبون بالماليين".
العنوان الروائي  :Anecdotal Titleيحكي قصة الموضوع محور الحدث أو قصة
الشخصية نفسها أو قصة الحوار ومالبساته ،مثل" :هذه هي حكايتي الحقيقية مع ملحم
بركات".
عنوان الممازحة والسخرية :وفيه يأخذ الصحفي موقفا ً مازحا ً ويطرحه في العنوان ،وقد
يتناسب مع حوار الشخصية أو أي موقف تبدو فيه الطرافة الدالة ،مثال" :الرجال
يطالبون المساواة باألنثى!"

أهم قواعد صياغة عنوان الحديث الصحفي:
تتجلى أهم قواعد صياغة العنوان باآلتي:
 أن يتضمن العنوان أهم حقيقة في
الخبر.
 أن يعبر عن أكثر األحداث أو
الموضوعات إثارة الهتمام القارئ
بالموضوع ،وال يقصد بها اإلثارة
المستمدة من التهويل المعيب أو
الخداع ،وإال فقدت الصحيفة ثقة
القارئ.

61














أن يكون مفيداً ،ويدل على مغزى الموضوع في أقل عدد من الكلمات.
أن يجيب عن أحد األسئلة الستة المعروفة أو بعضها.
وضع العالمات والفواصل التي نريد من خاللها إبراز بعض الكلمات أو الجمل.
تجنب استخدام الكلمات غير الدارجة وغير المعروفة للقارئ ،وإن لزم األمر استخدامها
فإنه يمكن وضعها بين أقواس.
عدم تكرار جملة أو كلمة في العنوان.
عدم استعمال االختصارات (لألسماء واألماكن) إال إذا كانت شائعة.
عدم قطع جملة واحدة للعنوان على سطرين ،ويفضل أن يكون كل سطر من سطور
العنوان ،في حالة تعدادها ،مستقالً عن اآلخر.
تجنب عناوين النفي أي الذي يستخدم كلمات وحروف النفي ،مثالً" :لم وال ولن" ،إال إذا
كانت مقتبسة من تصريح ألحد المصادر.
أن يكون العنوان مطابقا ً لمضمون الحديث.
تجنب أن تحمل كلمات العنوان أكثر من معنى ،والتي قد تحدث رد فعل سلبي لدى القارئ
بعد اكتشافه أن المعنى الذي استشفه من العنوان ليس هو المقصود.
تجنب التناقض في كلمات العنوان ومضمونه.

صياغة مقدمة الحديث الصحفي :The Lead

مقدمة الحديث الصحفي هي جزأ ال يتجزأ من الحديث ،وهي في الوقت الذي تشكل فيه كيانا ً له
استقالله الذاتي وطرق عرضه وأساليب إبداعه الخاصة ومهامه المستقلة ،فإنها جزء ال يتجزأ من
الحديث ككل.
إن االتجاه السائد في الصحافة الحديثة هو
االستغناء عن المقدمة بشكل كامل ونهائي،
وخاصة في الصحف اليومية والمجالت
األسبوعية العامة ،واالستعاضة عنها بجمل عدة
تعتبر بمثابة مدخل للموضوع ،وهذا االتجاه
يشمل األنواع الصحفية األخرى كالتقرير
والتحقيق والمقال والعمود ،كما أنه يترافق معه
ازدياد الصيغة اإلخبارية أو المعلوماتية للحديث
الصحفي ،وكذلك مع االتجاه نحو انكماش
المساحة المخصصة لنشر الحديث مع العمل
في الوقت ذاته على زيادة عدد األحاديث.
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ورغم كثرة اآلراء المتناقضة حول المقدمة إال أنها تشكل جزءاً حيويا ً وعضويا ً من الحديث
الصحفي ،ويمكن تحديد أهم أهدافها على النحو اآلتي:
 تعطي المقدمة القارئ فكرة أو أفكاراً عامة عن مجمل القضايا واآلراء والمواقف التي
يتضمنها الحديث.
 ال تغطي المقدمة الموضوع بكامله ،بل تقدم أساسياته ،وبالتالي تدفع القارئ وتجذبه
باتجاه االطالع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمعلومات والمواقف واآلراء
واالتجاهات ،أي تقنعه بضرورة قراءة جسم الخبر.
 المقدمة خطوة متقدمة عن العنوان باتجاه االطالع على الموضوع ،ولكنها ليست
الموضوع ،أي ليست جسم الموضوع ،وبالتالي البد أن تحتوي العنصر الذي يدفع القارئ
لمتابعة قراءة الموضوع.
 صحيح أن المقدمة ليست الموضوع ،ومع ذلك يجب أن تحقق للقارئ المتعجل أو غير
المعني أو غير المتخصص أو غير الراغب ،تماسا ً أوسع مع الموضوع ،أي يجب أن
تحوي مادة إعالمية مستقلة ومتميزة.
 المقدمة هي صلة الوصل البصرية والفكرية بين العنوان والجسم.

شروط تحرير المقدمة:







التماسك الفكري المنطقي.
الترتيب المنطقي وأحيانا ً الزمني.
األسلوب السلس.
اللغة الموجزة والواضحة والمفهومة.
األلفاظ الدقيقة والمحددة والسهلة.
التعبير الرشيق والجذاب والمؤثر.

أنواع المقدمة في الحديث الصحفي:
ثمة أنواع متعددة للمقدمة المستخدمة في
األحاديث الصحفية ويعود هذا التنوع إلى
جملة عوامل أبرزها:
 نوع الحديث الصحفي المستخدم:
وغالبا ً ما تأخذ المقدمة طابع ونوع
الحديث المستخدم ،فإذا كان الحديث
إخباريا ً كانت المقدمة خبرية.
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 الهدف من إجراء الحديث :تبرر المقدمة المعلومات واآلراء والمواقف المتوافقة مع
الهدف من نشر الحديث ،وتقوم بعرض هذه المعلومات واآلراء والمواقف بطريقة تؤدي
إلى تحقيق الهدف.
 العامل الذاتي :أي الحالة الخاصة ،وتشمل الصحفي الذي يجري الحديث ،والشخصية
التي يجري الحوار معها ،والظروف التي يتم فيها الحديث ،وظروف النشر وطبيعة
المعلومات واآلراء التي يتضمنها الحديث.

أبرز أنواع المقدمات المستخدمة في األحاديث الصحفية:

 مقدمة إخبارية :وتضم األنواع اآلتية
 oمقدمة العناصر المتعددة :تستخدم مع األحاديث الصحفية اإلخبارية ،وتسعى إلى تقديم
أبرز العناصر اإلخبارية مرتبة حسب أهميتها.
 oمقدمة العنصر الواحد :قد تقتصر المقدمة على عنصر واحد تبرزه وتسلط عليه
األضواء ،ويحدث ذلك عندما تقتضي ذلك سياسة الصحيفة ،والهدف من الحديث أو
طبيعة العنوان ،أو عندما يبرز أحد العناصر ويتفوق إلى حد بعيد من األهمية.
 مقدمة تعريفية :وهي المقدمة التي تحتوي على معلومات مهمة وموجزة عن موضوع
الحديث ،وكذلك معلومات سريعة وموجزة عن الشخصية التي يجري الحديث معها،
وتستخدم هذه المقدمة فقط عندما يدور الحديث حول موضوع ،قضية ،أو ظاهرة تعني
الرأي العام ،ولكنها ليست مفهومة بشكل واضح ودقيق.
 مقدمة استفهامية :هذه المقدمة ال تقدم جوابا ً عن أي سؤال ،بل هي تطرح العديد من
األسئلة التي تدور حول أمور متعددة ،تتحدث عنها شخصية بارزة أو حول جوانب متعددة
لموضوع واحد ،وتصاغ بطريقة تدعو القارئ إلى البحث عن أجوبة لها ،وبالتالي قراءة
جسم الحديث.
 مقدمة وصفية :وهي المقدمة التي تقدم وصفا ً كامالً لمجمل الظروف التي جرى فيها
الحديث ،وهذا يتضمن مناسبة إجراء الحديث والمكان والزمان وأية معلومات أخرى من
شأنها إعطاء صورة كاملة.

جسم الحديث الصحفي :The Body
وهو الكتلة األساسية والمركزية في الحديث ،والذي تبرز فيه بنية الحديث ،ويلعب الدور الحاسم
في مدى فاعلية وتأثير الحديث ،وذلك نظراً ألن القارئ أو المتخصص أو المعني يقرأ جسم
الحديث كامالً.
ومن أبرز اإلرشادات في صياغة جسم الحديث الصحفي:
 تحقيق الترتيب المنطقي المتماسك لجسم الحديث الصحفي.
 تسلسل األسئلة وتدرجها بشكل منطقي.
 اختيار المعلومات وترتيبها وعرضها استناداً إلى وجهات نظر منطقية ونفسية.
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 ربط األفكار الرئيسية بشكل مناسب ،وعدم الغرق في التفاصيل أو األمور الفرعية
والثانوية ،بل استخدامها لتدعيم األفكار الرئيسية وإيضاحها وإحكام ربطها.
 أن تكون االستنتاجات واضحة ومستندة إلى المعلومات واألدلة.

خاتمة الحديث الصحفي:
ليس بالضرورة أن يكون للحديث نهاية مكتوبة ،وجل األحاديث تنتهي نهاية طبيعية مع نهاية
جواب السؤال األخير ،خاصة أن بعض الحوارات تنتهي بتساؤالت مثل" :هل هناك ما يمكن أن
تضيفه؟" "ماذا تريد أن تقول في نهاية الحوار؟" أو أشكر صحيفة كذا أن أتاحت لي فرصة
الحديث.
ولكن قد يميل بعض الصحفيين إلى وضع نهايات لحواراتهم بهدف ترك انطباع جيد عند القارئ
حول القضية أو الشخصية ،والخاتمة قد تكون مهمة مثل البداية ،وال يصل كثير من القراء إلى
النهاية ،ولكن إذا وصلوا على المحرر مكافأتهم بنهاية ممتازة وال تنسى ،والنهاية التي ال تنسى قد
تكون خالصة الموضوع أو حكم على الشخصية أو دعوة القارئ إلى فعل شيء ما.
ومن أنواع النهايات المقترحة للحديث الصحفي:
 النهاية الدائرية  :Circle Kickersحين ينتهي الحديث بما بدأت به في االستهالل ،سواء
باإلجابة عن التساؤالت أو بإعادة طرح األزمة كما عرضتها .مثال :لو أجريت حديثا ً مع
وزير الزراعة عن أزمة المبيدات الضارة في الزراعة يمكن أن تنهي الحديث بما بدأت
به حول كيف أن األزمة مازالت قائمة رغم توضيحات الوزير وعالمات االستفهام
الكبرى مازالت مطروحة.
 الخاتمة النصية  :Quote Kickersوتظهر في الصياغات السردية والعروض
المختصرة وغيرها من األحاديث التي ال تستخدم أسلوب النص الكامل ،وفيها يرى
المحرر أن أفضل خاتمة هي النص المقتبس على لسان صاحب الحوار وبه يجمل
الموضوع ويؤكده.
 العبارة التوجيهية :حيث ترشد القارئ إلى ما يجب فعله في المستقبل ،كأن يقول المحرر:
"وهكذا فإن صحة المواطن في أيد أمينة ونرجو أن ال يسمع بعضنا تلك الشائعات التي
يثيرها البعض من آن آلخر حول انتشار المبيدات".
 النهاية التصويرية :وفيها يصور المحرر نهاية الحوار حين يقف على وقت انتهائه كأن
يقول مثالً" :وهنا دقت الساعة الثامنة مساء" أو يحدد مكان انتهائه" :وفي هذه اللحظة
هبطت الطائرة على أرض المطار" .أو وصف المتحدث نفسه كأن يقول" :هنا أحس
محدثي باإلعياء بعد يوم شاق من العمل فآثرت إنهاء الحديث".
 نهاية الذروة  :Climaxوتصلح هذه النهاية مع الحديث الذي يصاغ في قالب القصة
الروائية ،حيث تصبح آخر فقرة أهم ما في الحوار ،فلو افترضنا أن المحرر يجري
حواراً مع قاتل والدته ،فإن أهم نقطة هي لحظة اعترافه بارتكاب الجريمة ،وقد تكون
الخاتمة عندئذ.
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 النهاية الفارغة :عندما ال يكون لدى الضيف شيء يمكن أن يضيفه هنا قد تكون الخاتمة
طبيعية.
 النهاية المقطوعة :عندما يرفض المصدر اإلجابة عن السؤال وينتهي الحوار.
 النهاية التقليدية :مثل :ما النصيحة التي توجهها إلى ،هل أثقلنا عليك بالحوار؟ ،هل لديك
إضافة؟
 نهاية الرد :إشارة إلى رد الصحيفة أو شخصية أخرى على ما ورد بالحوار تشير
الصحيفة إلى أن هذا الحوار سيجري الرد عليه باألسبوع التالي.
 العدد القادم :عندما ينشر الحديث على حلقتين ،قد تعتبر اإلشارة إلى بقية الحديث نوع من
النهايات ،وقد تصاغ على هذا النحو" :بقية الحوار األسبوع القادم ولكن ماذا عن تداعيات
الوضع في ( ) ،،،وكيف يمكن معالجته؟ هذا ما سنراه في األسبوع القادم".
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خالصة
يمر إجراء الحديث الصحفي بعدد من الخطوات التي تبددأ باختيدار الفكدرة أو الموضدوع ،وبالتدالي
اختيار المتحددث أو المتحددثين ،ثدم التخطديط للحدديث وتحديدد زاويدة أو زوايدا التركيدز ،ثدم إجدراء
الحديث بالفعل وتحريره وكتابته ومراجعته قبل تسليمه للمحرر المسؤول.
وأثناء إجراء الحديث الصحفي على الصحفي االبتعاد قدر اإلمكان عدن األسدئلة المغلقدة واالعتمداد
على األسئلة المفتوحة و االبتعاد عن األسئلة ذات الطابع االستجوابي ،وأيضا ً على الصحفي أثنداء
طرح األسئلة عليه أن ال يعتذر للمتحدث عن طرح سؤال ما وأن ال يخجل من إعادة طرح السؤال
مرة ثانية وربما مرة ثالثة.
ويتألف الحديث الصحفي من عنوان يحوز درجة عالية من اهتمام الصحفي أثناء تحريدره ومقدمدة
وجسم وخاتمة.
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مقدمة:
قبللت تنللالل القوالللب الفنيللة التللي ي صللا بهللا الحللديث الصللحفي نللوح أن نومللر أن المحللرر الصللحفي ينمللا
يشرع في صياغة ديثه ال يكون في ذهنه االلتزام الكامت بهذه القوالب لعدة أسباب منها:
 ) 1أن لكت ديث ظرلف تختلف عن اآلخر  ,لذا قد يحتاج إلى طريقة معينة عند كتابته.
 )2إن هللذه القوالللب ن ريللة يللتم تدريسللها فللي منللاه التحريللر الصللحفي فللي أقسللام الصللحافة بكليللا
اإلعالم ،لذا فهي كامنة في عقت المحرر لعند الممارسة العملية فإن طبيعة األمر قلد تختللف للي
في فن الحديث فقط ،للكن مع الفنلون الصلحفية األخلرذ لذللع تبعلا و ل لرلف السياسلة التحريريلة
للصحيفة لطبيعة القضايا لالموموعا لالشخصيا لا لمصاحر التي نجري معها الحوارا .
 )3تشهد الفترة الحإلى ة في مجال العمت اإلعالمي حخالء على المهنة من غير الدارسين لإلعالم ،لإن
كللان بعضللهم لدىله الموهبللة لممارسللة العمللت ،إال أن طبيعللة الدراسللة الن ريللة ل العمليللة تفيللد كثيللراو
لتقديم منت ماحة إعالمية نموذجية للجمهور ،لإذا اختصينا الصحافة بهذا الصدح  ،فإن هناك الكثير
من الصحفيين غير الدارسين للصحافة ،بت لهناك الكثير منهم الذين لم يتلقوا حلرا تدريبية بعلد
التحاقهم في مهنة العمت الصحفي ،كما هو الحال في بعض الصحف الخاصة.

القوالب التقليدية لبناء الحديث الصحفي:

يبنى الحديث الصحفي على قوالب فنية تقليدية معرلفلة منلذ فتلرة يمنيلة طويللة لكلان لهلذه القواللب الفنيلة
صفة الثبا  ،لأكثر هذه القوالب استخداما و قاللب الهل رم المقللوب ،كملا هلو الحلال بالنسلبة للخبلر الصلحفي،
كونلله أكثللر القوالللب مناسللبة لتقللديم األهللم فاألقللت أهميللة لكللذلع مللن القوالللب التقليديللة قالللب الهللرم المعتللدل
لالهرم المقلوب المتدرج لالهرم المعتدل المتدرج.
قالب الهرم المقلوب :
)1
يالئللم هللذا القالللب كلالو مللن األ احيللث اإلخباريللة لأ احيللث
اللللرأي ،لتتنلللوع طلللرل صلللياغة الحلللديث فلللي إطلللار هلللذا
القالب ،فالبعض يجعت جسم الحديث عبلارة علن ؤسل ال ل
جواب) ،أي يذكر الس ال لتعقبه اإلجابة ،لالبعض اآلخلر
يلذكر السل ال يللم يعقبلله بملخصلا ألقللوال المتحللد  ،لقللد
يللزالج بينهللا لبللين عبللارا منقولللة مللن نلل الحللديث،
لأ يان لاو يقللوم المح لرر بعمللت فواصللت أل اسللترا ا بللين
األسئلة لاإلجابا من خالل تصوير الجو العام للحديث أل
إعطللاء خلفيللا عللن المومللوع أل عللن الشخصللية التللي
تجلللري معهلللا الحلللوار ،لفلللي لللاال كثيلللرة تلللأتي هلللذه
المعلوما على هيئة براليز مع الحديث.
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لمن أجت مسلتقبت مهنلة الصلحافة ال يمكننلا تجاهلت الهلرم المقللوب ألن لله صلفة لا لدة مهملة جلداو ينب لي
تطبيقهللا فللي كللت ألللكال الكتابللة الصللحفية هللذه الصللفة تتمثللت فللي أن تكللون ألل فقللرة بال للة القللوة فكللت
الموموعا الصحفية الجيدة لربما الكتب أيضا و تجيء الفقرة األللى فيها أيضا و جيدة لالفقلرة األلللى هلي
سبيت الكاتب الجيد ليقول "انتبه يا صديقي فأنا في طريقي أل كي بع قصة مدهشة" ،لفلي الهلرم المقللوب
تلخ ل الفقللرة األللللى كللت للليء بينمللا فللي األلللكال األخللرذ تكتفللي الفقللرة األللللى بتقللديم الشللخو أل
بالتركيز الشديد على بعض التفاصيت ال ريبة لينب ي كتابة الفقرة األللى حائما و بنعومة ليقة ليشعر القلار
أن هنللاك كاتبلا و محترف لا و لأفضللت الفقللرا األللللى هللي التلي تجعللت القللار يحل لكأنلله يللرذ لبالتفاصلليت
السليمة لبالتصورا يمكن الوصول إلى الهرم المقلوب.
ب ) قالب الهرم المقلوب المتدرج:
ليتكون الحديث الصحفي في هذا القاللب ملن مقدملة
لجسللم فقللط ،لالمقدمللة فللي قاعللدة الهللرم المقلللوب،
لتحتلللوي أهلللم التفاصللليت أل أهلللم األ لللدا أل أهلللم
التصريحا  ،أملا جسلم الحلديث فلي الهلرم المقللوب
المتللدرج فيحتللوي علللى جميللع التفاصلليت مللن خللالل
مجموعللة مللن الفقللرا يللث بعللد كللت فقللرة أل عللدة
فقللرا مقتبسللة مللن أقللوال الشخصللية يقللوم المحللرر
بتلخي األقوال المقتبسة التي ألرحها سابقاو ،لذللع
إملللا بشلللرا هلللذه االقتباسلللا أل للللرا معناهلللا أل
الخرلج باستخالصا منها:

لفي بعض األ يان قد يبدأ المحرر جسم الحديث بتلخي ألقوال الشخصلية ،يلم يلورح بعلد ذللع اقتباسلا
من أقوال الشخصية من لأنها تفسير لتفصيت هذا التلخي الذي بدأ به يم يورح تلخيصا و آخر يتبعله بفقلرة
أل فقرا من أقوال الشخصية ،لذلع لفق الشكت اآلتي:
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ج) قالب الهرم المعتدل:

يقوم البناء الفني لهذا القالب عند تحرير الحديث الصلحفي مثلت البنلاء الهندسلي للهلرم العلاحي ،لتكلون فيله
قمة رأس الهرم في األعلى لقاعدته في األسفت.
ليتكون الحديث في هذه الحالة من يالية أجزاء:
 )1مقدمة الحديث :تحتت قمة الهرم لتكون تمهيداو لموموع الحوار ،أي أنها تهيئ القار للحلوار ملن
خالل لصف الشخصية أل اإللارة إلى موموع الحوار ،أل لصف الجلو ،أل المكلان اللذي تلم فيله
إجراء الحوار ،أل تحكي قصة اللقاء بين الصحفي لالشخصية.

 )2جسللم الحللديث :يحللوي تفاصلليت الحللوار مرتبللة تصللاعديا و سللب أهميتهللا ،أي يبللدأ جسللم الحللديث
بالمعلوما األقت أهمية ،يم األكثر أهمية ،لقد يكون جسم الحديث في صورة ؤس ال ل جلواب) أل
في لكت سرحي.
 )3خاتمة الحديث :هي عبارة عن قاعلدة الهلرم المعتلدل لتحتلوي عللى أهلم المعلوملا أل األخبلار أل
التصريحا التي أحلى بها المتحد  ،لقد تحوي انطباعا المحرر عن لخصية المتحد أل تقيليم
المحرر ألقوال لتصريحا .
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د) قالب الهرم المعتدل المتدرج:

يقوم بناء هذا القالب على أساس تشبيه بناء الحلديث الصلحفي بالبنلاء الفنلي للهلرم المعتلدل المتلدرج ،لفلي
هذا الحلديث يتكلون القاللب ملن ياليلة أجلزاء :المقدملة لالجسلم لالخاتملة مثلملا هلو الحلال فلي قاللب الهلرم
المعتدل ،للكن يأتي االختالف بينهما أن الفقرا في جسم الهرم المعتدل المتدرج هي نتاج للمزالجلة بلين
األقوال المقتبسة للمتحد لفقرا التلخي لهذه األقوال.
لمقدمة الحديث تحتوي على لصف للمتحد أل لصف لمكان اللقاء أل تصوير جو اللقاء.
بينما يحتوي جسم الحديث على أقوال مقتبسة من تصريحا المتحلد يتبعهلا تلخلي لهلذه األقلوال ،لقلد
يحللد العك ل إذ قللد يبللدأ المحللرر بتلخللي أقللوال المتحللد يللم يكتللب األقللوال المقتبسللة المرتبطللة بهللذا
التلخي المسبق لقد يكون مكتوبا و بالطريقة التقليدية ؤس ال لجواب) أل في لكت سرحي قصصي.
أما خاتمة الحديث فتحتوي على تقييم المحلرر لتصلريحا المتحلد أل انطباعلا المحلرر علن لخصلية
المتحد أل أهم التصريحا أل أهم اآلراء للمتحد .

األنماط الحديثة في تحرير جسم الحديث الصحفي:

لقللد ظهللر لتحللدح نتيجللة لهللذه المسللتويا لتللأيراو بمرلنللة العمللت الصللحفي لتفاعللله مللع االسللتخداما
التكنولوجية الحديثة مجموعة من األلكال لاألنماط الفنية في بناء لكتابة جسم الحديث لمن هذه األلكال.
 )1نمططا المقططاط  Section Techniqueلفيلله يقسلم الحللديث الصللحفي إلللى عللدة مقللاطع ،كللت مقطللع
يسللت رل جللزءاو مسللتقالو مللن الحللديث ،لقللد يشل ت المقطللع تطللوراو يمنيلا و لمحللور الحللوار فللي المامللي
لالحامر أل المستقبت ،أل يش ت جوانب رئيسية من القضية ،ليتم التعاملت ملع كلت مقطلع ،كملا للو أن
واراو مستقالو بحيث يكون له عنوان لمقدمة لجسم خا .

عنوان رئيسي لعنالين تمهيدية
مقدمة عامة أل لخصية
المقطع الثاني

المقطع األلل
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عنوان يانوي
مقدمة بسيطة
جسم المقطع

عنوان يانوي
مقدمة بسيطة
جسم المقطع

المقطع الثالث
عنوان يانوي
مقدمة بسيطة
جسم المقطع

المقطع الرابع
عنوان يانوي
مقدمة بسيطة
جسم المقطع

جدلل رقم ؤ ) يبين نمط المقاطع
 )2نما القائمة  :List Techniqueلفيله يلتم لملع قائملة أل ملا يسلمى أ يانلا و علبلة المعلوملا حاخلت
الحديث الصحفي ،لفي هذه العلبة يشار إلى معلوما إمافية أل معلوما لخصية أل أخبار مرتبطلة
بللالحوار .لفللي الحللوارا التللي تللتم عبللر البريللد اإللكترلنللي أل تنشللر فيلله فإنلله يمكللن لمللع صللورة
لأصوا إمافية في علبة المفاتير هذه ،كما يتم لمع رحلح الفعت من القراء أل المتخصصلين -رجلع
الصدذ -ول الحديث لملا أيلاره ملن قضلايا ،ل لول الشخصلية لملا أيارتله ملن تعليقلا لقلد توملع
قائمة مستقلة بالعنالين الفرعية بدالو من لمعها حاخت الحديث كما يحد في الحوار المطبلوع لرقيلا و،
لهذا يعك تأيير الصحافة اإللكترلنية على الصحافة الورقية.
ليمكن تمثيت نمط القائمة في الشكت التإلى:
علبة المعلوما

جسم الحديث

 معلوما لخصية معلوما إمافية لقطا لخصية صور لمراجع رحلح فعت تعليق اإللكترلني صو عبر اإلنترنيت---------------

العنالين
المقدمة
متن الحوار
------------------------------------------------------------------

 )3نما الدائرة  Circle Techniqueلفيله يأخلذ الحلديث للكت اللدائرة التلي تكلاح تنفصلت حلائرهلا
عن بعض لتتشابع في سلسلة متصلة أيضا و كت جزء يصب في النقطة األهم تى الخاتملة ترتلد فلي خدملة
االستهالل ؤالمقدمة)
أنماط بناء الحديث الصحفي األسلوبية:
األسلوب القصصي السرحي:
لفيه يقدم الحديث في لكت قصة قلد تل خر فيله العقلدة أل النقطلة المركزيلة إللى ألاخلر الحلديث ،التفاصليت
تعطى لقصة المقابلة لحلاعيها يم إلى الخبر نفسه أل لجهة الن ر لظرلفها لمن األسإلىب السرحية.
 األلصاف الجسمانية ،مع إيجاح الجو العام للحوار لموموعه.
 الجمع بين الوصف الفعلي للوقائع للجهة ن ر المتحد لصي ة الس ال لالجواب.
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 التركيز على النهاية قدر التركيز على البداية ،النهاية الضعيفة ستضعف الحديث
ليقول جون فرانكلين  Jon Franklinفي كتابه  Writing for Storyإن مع م األ دا هي نهايا بال
بدايا ملحقة بها ،لالمعنى أن األسلوب السرحي ال يجوي أن يش ت المحرر عن ذكر النهايا لهو األهم.
أسلوب العرض:
لهو من ألهر قوالب صلياغة الحلديث ،لفيله يعلرض الصلحفي ملا جلاء فلي الحلديث بشلكت إجملإلى ناسلبا و
الن للشخصية مكتفيا و بدلر مقدم عبارا المصدر كأنه بدلن تدخت في العرض لقد يتم بأسلوب:
العرض المبالر :ال تعلدل تلدخال المحلرر أكثلر ملن اسلتخدام عبلارا مثلت أكلد ،أملاف ،ألملر ،نبّله،
ذر ،لرا ،تساءل ،نفى ،قرر ،رأذ ،ألاح ،علّق ،ث.
لفي هذا األسلوب ينصر أساتذة التحرير باستخدام المفرحة المعبرة عن المعنلى ،لأيضلا و ،لهلذا هلو األهلم،
استخدام المفرحة المالئمة للمضمون أل الفكرة المعرلمة ،بمعنى أن يسلتخدم مفلرحا أعللن لقلال لقلرر،
تأتي فلي المعلاني الخبريلة الجديلدة لأملاف لكلرر تلأتي فلي المعلاني المتراحفلة التلي سلبق اإلللارة إلىهلا،
لتساءل لتعجب لاندهش ،تلأتي فلي المعلاني التلي تثيلر الدهشلة لالحيلرة ،لتقلع بعلض الصلحف فلي خطلأ
استخدام مثت هذه الكلما التي ال تتناسب مع المعنى الموجوح ففي بعض األ يان يقال مثالو أكد على أهمية
مر لة الشباب أل أعلن أن مصر حللة عربية أل ألمر أن العباحة في اإلسالم مهمة لهي كما نرذ أملوراو
ال يتناسب معها مفرحا أعلن لألمر لأكد.
العرض الوصفي :باستخدام كلما لصفية مشوقة يستخدمها المحرر للتقديم للن المعرلف ال قا و ،مثلال
ذلع :لوا بيده إلىسرذ يم صمت فجأة لن ر إلى فيده لهم بصمت لكأنه يحاح نفسه ،غاللب حموعله
يث ديته عن هذا الموموع للكنه قال.
العرض الموموعي :يقسم الحديث إلى موموعا عدة يم يعرض الصحفي كلت موملوع عللى لدة ملع
تقديم سريع من المحرر باستخدام مثت هذا األسلوب :لعن تطورا المنطقة العربية قال ؤ )..لفيملا يتعللق
بالتطبيع مع العدل الصهيوني ؤ )...ل ول قضية قول اإلنسان في مصر نفى ؤ)..
أسلوب االعتراف :يصا الحلديث ككلت عللى لسلان الشخصلية ،لتختفلي عبلارا المحلرر ليبلدل الحلديث
لكأن المصدر يحاح نفسه أل هو وار من طلرف لا لد ،ليتناسلب هلذا القاللب ملع األ احيلث الشخصلية
لالتجارب اإلنسانية لنقت األ اسي فاعترافا م تصب فتاة ؤ )...ل كاية السيدة التي قتللت يلجهلا ؤ)...
لتجربللة الفنانللة ؤ )....حاخللت السللجن يمكللن صللياغتها فللي هللذا الشللكت االعترافللي اإلنسللاني علللى لسللان
الشخصية ،تى لو كانت العبارة لالصياغة في األصت من صياغة المحرر.
أسلوب الوصف :يقدم الحديث لصفا و لما جرذ على لسان أ د الموجلوحين فلي قللب الحلد  ،ليتناسلب ملع
األ للدا اإلنسللانية لالم ل تمرا لاأليمللا السياسللية ،ليللتم فيلله التركيللز علللى تقللديم المتحللد للتفاصلليت
ممزلجة بقدرة المحرر كذلع على الوصف ،مثال :مضيفة للطيران ترلي لح ا تعرض الطائرة لخطلر
لهبوطها امطراريا و ،أستاذ األلرام يصلف اللح لا األخيلرة فلي يلاة فنلان مشلهور .ليمكلن تمثيلت هلذا
األسلوب في الشكت اآلتي:
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 لصف المحرر للحد لالشخصية الشخصية تقدم نفسها بنفسها المصدر يصف التفاصيت كما لاهدهاالترتيب الزمني الطبيعي أل العكسيالمشاهد اإلنسانية المثيرة المحرر يصف الحد لالشخصيةلكما يال ظ فإن األسإلىب الخمسة األخيرة تقترب من التقارير الصحفية لتتناسب مع المقابال الشخصية
لاأل دا اإلنسانية لالخبرية.
وار الن الكامت ،الس ال لالجواب:
لهذا الشكت من صيغ الكتابة الصحفية لمتن الحديث لهو أفضلت لأنسلب نملط ،يعبلر علن المفهلوم الشلامت
لالواقعي للحديث الصحفي ،بيد أن هذا النمط ال يتداخت مع فن تحريري آخر لإن صي ة الس ال لالجواب
أفضت عالمة يدرك بها القار فن الحديث الصحفي ،لتتميز صي ة الس ال لالجلواب بعلدة خصلائ فلي
الشكت لالمضمون يمكن إجمالها باآلتي:
 الس ال لالجواب لما يستتبعه من نقاش لمقاطعة لربما ا تداح لانفعال يساعد القلار عللى إحراك
المضمون بعد إحراكه للشكت ،باعتبار أن الحركة لالمجاحلة لالصلراع اللذي يستشلعره القلار ملن
أبري لسائت التأيير في كت فنون األحاء اإلعالمي.
 القدرة في التعبير عن المضامين ذا السما الفكري لالقضايا النقالية لتناقض اآلراء لعراكها،
لالكشللف عللن مللا لراء األ للدا  ،لهللذا المضللمون هللو مللا تحتاجلله صللحافة إلىلوم سللواء العامللة أم
المتخصصة على لجه الخصو بسبب ما نال ه من تراجع الدلر الخبلري للصلحافة ،لملن يلم
يبري حلرها في اإلقناع لالتعبئة لالتوجيه ،للعت هذا ملا يفسلر ظهلور لوارا المواجهلة الفكريلة
في الصحف المتخصصة أل الشعبية فضالو عن الفضائيا .
 المسا ة الكبيرة التي ينشر عليها هذا الشكت من األ احيث تعطي سلكرتير التحريلر قلدرا لاسلعة
فللي اإلخللراج لاإلبللداع فللي توملليب الحللديث ،لللي فقللط بالتمللايز بللين الس ل ال لالجللواب لاللعللب
بالعنالين لالمقدما  ،بت باستخدام الرسوم لالصور في لقت ط ت فيه الثقافة البصرية.
 القدرا اإلقناعية التلي تتلوافر لحلديث السل ال لالجلواب ،فالشخصلية عنلدما تسلأل تجيلد الحلديث،
لعنللدما تتأكللد أن نل مللا يقللال سينسللب مبالللرة لهللا لعنللدها سللتجيد أكثللر ،لهللذا الللنمط يولللد لللدذ
القلار حرجلة عإلىلة مللن المصلداقية فلي المللاحة المسلتقاة ،ملن مصللداقية المصلدر لمصلداقية نسللب
الماحة إلىه.
 الفصت الكامت بلين السل ال اللذي يطر له المحلرر لالجلواب اللذي يقدمله المتحلالر معله هلذه ميلزة
كبرذ في د ذاتها تتفاحذ التداخت الكبير الذي يحد بين عبارا المصلدر لالصلحفي فلي أللكال
الكتابة األخرذ ،كما أن هذا الفصت يحدح المسل للية القانونيلة لالمعنويلة لالسياسلية بلين العبلارا
الوارحة لهت هي عبارة الشخصية أم عبارة الصحيفة.
أسلوب الصورة القلمية :Profiles
لفيه تشبه عملية تحرير الحديث بكتابة المقال تى اعتبر البعض أن صي ة المقلال إ لدذ طلريقتين لكتابلة
الحديث ،لهذا اللرأي رغلم تجلاليه إال أنله يعنلي أن المحلالر يمكلن أن يصليغ ملع محلالره بصلورة ذاتيلة
متداخلة تشبه مقال الرأي لاالنطباع للكن أقرب اسم يمكن أن يسمى به هلذا األسللوب ملن كتابلة المقلاال
هللو الصللورة القلميللة ،ف فللي بنللاء هللذا الللنمط مللن الحللوارا يللتم التركيللز علللى تقللديم خلفيللة تاريخيللة عللن
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األلخا لالوقوف على فكرة جوهرية في الشخصية لالتوقف أمام :يم ماذا ؟ ،المحرر يعتمد على الجمع
بين االنطباعا لاالقتباسا من نوع المستوذ الثاني ،أي الذي ت هر فيه االنطباعا هي األهم ،ليفضت
أن يكون مثت هذا القالب في جم لسط أل ص ير ،ليضم العناصر األساسية اآلتية:
 فكرة جديرة معتمدة على يالية مركزية.
 أسلوب ليق لصفي كت فقرة بها ليء جديد.
 لخصية جذابة في ياتها لح ا مهمة يمكن التركيز على يالية لا دة أل أكثر
 قللد يعتمللد المللتن علللى التتللا بع الزمنللي بمعنللى :ابللدأ بالحامللر يللم اذهللب إلللى المامللي لارجللع إلللى
المامي .قد تكون البداية بما يقوله الناس عنه يم بما يقوله هو يم بما تقوله أنت.

نموذج تطبيقي للحديث الصحفي:
نمللوذج للديث خبللري مكتللوب بطريقللة الس ل ال لالجللواب لمقدمتلله مكتوبللة بطريقللة خبريللة لاأل احيللث
الخبرية تتلأير تماملا و بأسللوب تحريلر الخبلر لطبيعلة األهميلة الخبريلة تفلرض نفسلها أساسلا و عللى الحلديث
الخبري ليتألف هذا النموذج من:
مقدمة خبرية :ملخصة ألهم األ دا
الجسم :عبارة عن إجابا المتحد على طريقة الس ال لالجواب.
لهو ديث رأي عنوانه اقتباسي يتلألف ملن مقدملة خبريلة تلخيصلية لخصلت بشلكت كبيلر أهلم المعلوملا
التي لرح في الحديث الصحفي لكانلت مطوللة بعلض الشليء لذللع ألنهلا ملمت استعراملا و ألهلم نقلاط
الحديث ،لجسم الحديث تم ترتيب أسئلته باألهم فاألقت أهمية على طريقة الهلرم المقللوب .فلاألهم هلو فلوي
قول اإلنسان لطريقة التصويت لالخطلوا العمليلة التلي سلتقوم بهلا مصلر أينلاء
مصر بعضوية مجل
عضويتها في المجل  ،لال يوجد خاتمة للحديث.
قول اإلنسان:
عنوان تمهيدي :السفير ماجد عبد الفتاا عقب فوي مصر بعضوية مجل
مصر ترفض أي معايير لحقول اإلنسان تتعارض مع يوابت مجتمعاتنا العربية
المصدر :نيويورك :طارل فتحي
 )1أكد السفير ماجد عبد الفتاا مندلب مصر الدائم لدذ األمم المتحلدة
مقدملللللللللة خبريلللللللللة
أن فللوي مصللر المسللتحق بعضللوية مجل ل األمللم المتحللدة لحقللول
لخصلللللللت مجملللللللت
اإلنسللان ،لتقللدمها علللي حلل عديللدة بنسللبة األصللوا يعكل الثقللة
الموملللوعا التلللي
الدللية في مصر لي كد رياحتها في القضايا المتعلقة بتطوير آليا
جلللرذ تناللهلللا فلللي
لمعايير قول اإلنسان في القارة اإلفريقية.
الحللللديث الصللللحفي
 )2لقال في وار مع'األهرام' عقب جلسة التصويت بالجمعيلة العاملة
لكأنهلللللللللا مقدملللللللللة
لألمم المتحدة الختيار 14حللة تقدمت للترللير لعضلوية المجلل :
تلخيصلللللللللللللللللللللللللللية
إن مصر ستعمت بالتنسيق مع بقية الدلل األعضاء على لمع لد
للموموعا  ،لهي
للمعللايير المزحلجللة لالتسلليي لاالنتقائيللة فللي التعامللت الللدللي مللع
طريقلللة تقلللوم عللللى
قضايا قول اإلنسان.
تقللديم كللت معلومللا
 )3لأكلللد رفلللض مصلللر فلللرض أيلللة معلللايير حلليلللة لحقلللول اإلنسلللان
الحللللللللللديث عبللللللللللر
تتعارض مع الثوابت الثقافية لالدينية لمجتمعاتنا العربية.
المقدمة ،بذلع تفسلر
 )4لنفي السفير ماجد عبد الفتاا تجاهت القلاهرة لمال لا من ملا
المجال أملام القلار
قول اإلنسان لول ألملاع قلول اإلنسلان فلي مصلر لقلال :إن
إن للللللم يكلللللن لدىللللله
توجيهللا الللرئي مبللارك بللأن تسللعي الحكومللة إلللى تحقيللق نتللائ
الوقلللللللللت لقلللللللللراءة
أفضللت فللي ألمللاع قللول اإلنسللان هللدفها تحسللين قللول اإلنسللان
الحلللللديث كلللللامالو أن
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يعللرف فحللواه لأهللم
نقاطه من المقدمة
فقرة انتقإلىة للحوار
التفاصللللليت األكثلللللر
أهميلللللللة :عللللللللرض
لجهلللة ن لللر السللليد
السفير لول طبيعلة
الللدلر الللذي سللتقوم
به مصر بعد فويهلا
في العضوية
تفاصلليت مهمللة عللن
طريقللللة التصللللويت
لكيفيللة فللوي مصللر
رغللللم أنهللللا أخفقللللت
السنة المامية.

تفاصلللللللليت لللللللللول
الخطللللوا العمليللللة
التلللللي سلللللتقوم بهلللللا
مصر في المجل

تفاصلليت أقللت أهميللة
عللللن مللللدذ تطللللابق
المعايير الدلليلة ملع
المعللللللايير العربيللللللة
قلللول
فيملللا يخللل
اإلنسان.

المصري ألال لأخيرا للي مجرح تحسين صورتنا الدللية.
 )5لطالب السفير ماجد عبد الفتاا جميع الدلل المتقدملة بفلتر أبوابهلا
لبعثا التفتيش الدللي الخاصة بقضايا التعذيب قبت مطالبلة مصلر
لالبلدان النامية بذلع.
لفيما يلي ن الحوار:
* بعد فوي مصر بعضوية مجل األمم المتحدة لحقول اإلنسان ل صلولها
علللى أعلللى نسللبة أصللوا  ،كيللف تن للرلن لطبيعللة الللدلر المصللري حاخللت
المجل .
** لقد دحنا هلدفنا منلذ البدايلة لهلو الحصلول عللى أعللى األصلوا بلين
الللدلل اإلفريقيللة األربللع المرلللحة للعضللوية لهللي نحللن لجنللوب إفريقيللا
لمدغشللقر لأنجللوال.لجللاء نجا نللا لي كللد مللن جديللد الثقللة الدلليللة فللي بلللدنا
لرياحتها في تدعيم لمساندة قضايا قول اإلنسان في القارة األفريقية.
* لكن مصر أخفقت في الفوي بعضوية المجل العام المامي؟
** هذا الكالم غير صحير بالمرة.فمصلر للم تتقلدم أصلال لعضلوية مجلل
قول اإلنسان عندما تأس العام المامي.لما د هو أن قلانون انتخلاب
الللدلل األعضللاء يتللير ألي حللللة عضللو بالجمعيللة العامللة لألمللم المتحللدة أن
تضللللع فللللي بطاقللللة التصللللويت اسللللم أي حللللللة تراهللللا مناسللللبة لعضللللوية
المجل .لقامت عدة بلدان باختيار مصر للمع اسمها تقلديراو للدلرها فلي
مجال قول اإلنسان ،لاعترافا بمكانتها حلن أن تتقدم القاهرة أصال بطللب
الترللير للعضلوية.لطبعلا عنلد إعلالن النتيجلة ل صلر بطاقلا التصللويت
صللت مصلر علللى العديلد مللن األصلوا لاعتقلد الللبعض خطلأ أن مصللر
أخفقت في الفوي بالعضوية ،لهي مرة يانية أقولها لع لم تتقدم أصال بطلب
الترلير لعضوية المجل .
* سنا،لماذا يمكن أن تقدمله مصلر بعلد فويهلا فلي اللدلرة الحاليلة لالتلي
ستستمر تى2111؟
** لقد ألرنا فلي خطلاب التقلدم لعضلوية المجلل هلذه اللدلرة إللى زملة
قول اإلنسان لالتي سنسعى
متكاملة من االلتزاما المتعلقة بموموعا
إلى تنفيذها عللى المسلتويين المحللي لاللدللي.لقلد كتبنلا بوملوا التعهلدا
التللي سللتكون باسللتطاعتنا الوفللاء بهللا ،للللم نكتللب التزامللا خللارج نطللال
التطبيق.لبالنسبة لتحديلد جلدلل يمنلي لتنفيلذها فقلد بلدأنا بالفعلت فلي بعلض
اإلصال ا لسنبدأ العمت في تنفيذ البعض اآلخر فلي المر للة القاحملة.لال
تن َ أن عوامت عديدة تتحكم في تحديد جدلل يمنلي للذلع ،مثلت اعتبلارا
قبول المجتمع لهذه التعديال لمدذ استعداحه للتفاعلت معهلا لإللى أي ملدذ
تتفق هذه اإلصال ا مع القيم لالعاحا المصرية لالعربية ،إننا مصلرلن
علللى التعامللت مللع ملفللا قللول اإلنسللان مللن من للور عربللي للللي مللن
المن ور ال ربي.
* لهت تعتقلد أن من ورنلا العربلي لحقلول اإلنسلان يتعلارض ملع المعلايير
الدللية لال ربية؟
** كللت منطقللة فللي العللالم لهللا معاييرهللا الخاصللة بهللا،مللثال هنللاك بعللض
المعللايير التللي تختلللف بللاختالف الديانللة .فمللا ينطبللق علللي المسلللمين قللد ال
يتوافللق مللع المسلليحيين أل اليهوح،فضللال عللن اعتبللارا الثقافللة السللائدة فللي
المجتمع ،نحن ن من بأن الموموع ال يعني بالضرلرة فرض أنماط جديدة
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تفاصلليت أقللت أهميللة
عن التناقض بين أن
تكلللون حلللللة عضلللو
قلللول
فلللي مجلللل
اإلنسللان للهللا سللجت
غيلللر جيلللد فلللي هلللذا
المجال.

تفصلليت أكثللر للفقللرة
السلللللللابقة :مصللللللللر
نفسلللها توجهلللت لهلللا
مال لللللللا بهلللللللذا
الصدح.

اسللللللللتكمال لفقللللللللرة

علينا ،للكنه يعني أيضا تطوير األنماط القاحمة من ال رب على النحو الذي
تستطيع مجتمعاتنا العربية التعامت معها ،لذلع تى نضمن التأييلد الشلعبي
لهللللا ل تللللى ال يقللللال إن الحكومللللا تفللللرض أنماطللللا و مسللللتورحة لحقللللول
اإلنسللان .نحللن فللي اجللة إلللى حعللم لللعبي هائللت مللن قبللت المجتمللع المللدني
لالمن مللا غيللر الحكوميللة لالعمللت الللوطني المخل ل لالرتقللاء بألمللاع
قللول اإلنسللان .لال نقبللت أن يفللرض علينللا أ للد أي معللايير معينللة لحقللول
اإلنسان،نحن نضع ما يتفق مع مجتمعاتنا لإيماننا بالمباح الدللية.
* بعض الدلل التي صلت على عضوية المجل لها سجت غير طيب في
قول اإلنسان أال ترلن تناقضا في ذلع؟
** من لجهة ن رنا نلرذ أنله ملن األفضلت أن يسلعى المجلل الجديلد إللى
استقطاب الدلل التي تحتاج إلى تحسين ألماع قول اإلنسان لمساعدتها.
لسوف نعمت من خالل عضويتنا في المجل على إصلالا هلذه األلملاع
خاصلة لأن هنلاك آليلة المراجعلة لكافلة التزاملا اللدلل المعنيلة فلي مجلال
قول اإلنسان بما فيها مصر لكت الدلل التي ستنضم إلى المجلل .لهنلاك
أيضللا مبلللدأ الملكيلللة الوطنيلللة لمشللرلعا قلللول اإلنسلللان بمعنلللى أن أيلللة
مشرلعا لحقول اإلنسان البد أن تنبع من الدللة المعنية.لإذا كانت الدللة
المعنية لي لديها القدرا الفنية لالماحية لتنفيذ هذه الخطط فهنا يأتي الدلر
المصري مع بقية الدلل األعضاء لبالتنسيق مع الم سسا المانحلة لتقلديم
المسللاعدا الفنيللة لالماليلة لتللدعيم فللر تطبيللق هللذه المشللرلعا بحيللث
تتمكن هذه الدلل من التوافق مع معلايير قلول اإلنسلان الدلليلة المتعلارف
عليها.
* لقد كانت مصر لا دة من البلدان التي تعرملت النتقلاحا ملن جمعيلا
قول اإلنسان!
** الللرئي مبللارك فللي برنامجلله االنتخللابي أكللد تطللوير لتحسللين ألمللاع
قول اإلنسان في مصر ،لملن هنلا نشلأ مفهلوم المواطنلة.لبجانلب ذللع تلم
قول اإلنسان في مصر ل ققنا انجايا كبيرة جلدا سلنبني
تأسي مجل
عليها من منطلق عضلويتنا فلي مجلل األملم المتحلدة.لالحقيقلة أنهلا ليسلت
مصر فقط التي تعرمت النتقاحا لاحعاءا من قبلت هلذه الجمعيلا فيملا
قللول اإلنسللان،هللذه لجهللا ن لر نعتبرهللا متميللزة لمن مللا غيللر
يخل
كومية قامت بإعداح ملفا لكلت حلللة تقلدمت بالترللير لعضلوية المجلل
لقامت بإجراء مقارنا بلين االلتزاملا لالتعهلدا الدلليلة لبلين ألملاع
قلللول اإلنسلللان فلللي هلللذه اللللدلل ،الحكوملللة المصلللرية ملللن جانبهلللا تأخلللذ
مال ا هذه الجمعيا في الحسبان لتعمت على إحخالها فلي' الماللينري'
ذاتيلة الللدفع عنللدنا ،لهللي تفيللدنا فللي التعللرف علللى الصللورة التللي يرانللا بهللا
اآلخرلن،إننا نسعى لتحقيق نتائ أفضت فالمسألة ليست سجاال.بلين من ملة
هيومللان للتشللرايت لبللين مختلللف الللدلل التللي اتهمتهللا بانتهللاك قللول
اإلنسان .لكنني أريد أيضا أن أؤكد أن تقارير مثت هلذه المن ملا ال تشلكت
أي معيار ملزم بالنسبة لنا للي لها أي قيمة أحبية،نحن نعمت عللى تحسلين
قول اإلنسان لنضع المواطن المصري نصب أعيننا ،لتوجيها الرئي
مبارك لامحة ل اسمة هنا ،إننا نسلعى لكلي يتمتلع الملواطن بأقصلى قلدر
ممكللن مللن الحقللول األساسللية.للللي ال للرض مللن ذلللع هللو الحللر علللي
تجميت صورتنا الدللية أل الت اهر بذلع أمام العالم الخارجي.
* إذن لماذا ترفض مصلر ييلارا المقلرر الخلا لألملم المتحلدة لقضلايا
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تعللللللللرض مصللللللللر
النتقلللاحا من ملللا
قلللللللول اإلنسلللللللان
برفضلللللللها ييلللللللارة
المقلللللللرر الخلللللللا
لحقول المعتقلين في
السجون المصرية.

تفاصلليت أقللت أهميللة
علللن طبيعلللة تعاملللت
مصللر لع الواليللا
المتحلللدة األمريكيللللة
التلللي صلللوتت ملللد
إنشاء المجل .

التفاصللللللليت األقلللللللت
أهميلللللللللللللللللللللة :حلر
المن مللا اإلقليميللة
فللللي حعللللم ترلللللير
مصر.

التعذيب؟
** الموموع ال يتعلق بمصر فقط ،لإنما يتعلق بتنفيذ قرارا لالتزاملا
قول اإلنسان بأسللوب متلواين عللى كافلة اللدلل ،الواليلا المتحلدة ملثال
ترفض ييارة المقرر الخا لحقول اإلنسان للمعتقلين في سلجونها بسلبب
الهجرة.لال تنسلى معتقلت جوانتنلامو،أيلن هلي قلول اإلنسلان التلي تتحلد
عنها أمريكا؟! نحن نريد من كت الدلل المتقدمة لالنامية أن تخضع للتفتيش
للإلجراءا المتعلقة بحقول اإلنسان ،نحن نريد االتفلال عللي إطلار للامت
جللامع إلتمللام عمليللا التفتلليش لالتحقللق مللن لجللوح للاال تعللذيب ألالو،
لعندها ستسمر مصر بهذه الزيارا ،لالمناقشا ال تزال جارية ول هلذا
قول اإلنسان.لمصر ترذ أن ما ينطبق عليها يجب
الموموع في مجل
أن ينطبلللق عللللى اللللدلل الكبلللرذ.نحلللن غيلللر مسلللتعدين أن نفلللتر األبلللواب
للمقررين الخاصين للتفتيش على السجون عندنا لفي الدلل الناميلة لال يلتم
السماا بالتفتيش على السجون في الدلل المتقدمة.البد أن يلتم فلتر األبلواب
للتفتيش في جميع البلدان.
* ذكللرتم الواليللا المتحللدة ،كيللف سللتتعامت مصللر باعتبارهللا اآلن حللللة
قللول اإلنسللان ملع الواليللا المتحللدة التلي أعلنللت منللذ
عضلوة فللي مجلل
اليوم األلل عدم تر يبها بتأسي المجل ؟
** الواليللا المتحللدة كانللت لا للدة مللن مللمن أربللع حلل فللي العللالمؤمللنهم
أيضا إسرائيت) صوتت مد إنشاء المجل  .لنحن نرذ أنه من الضرلري
أن ت ير الواليا المتحدة لجهة ن رها.إن مصر التي أسهمت بشلكت كبيلر
فللي تأسللي المجل ل تتمنللي أن تسللهم أيضللا فللي تقويللة حلره ،لأن يسللالي
المجل بين الدلل في الموموعا المتعلقة بحقول اإلنسان بحيلث يخلرج
من مجال التهديد باستهداف حلل معينلة إللى مجلال بنلاء القلدرا لمسلاعدة
الدلل علي تحقيق طمو ا لعوبها.
* كيللف تقيمللون حلر المن مللا اإلقليميللة مثللت الجامعللة العربيللة لاالتحللاح
قول اإلنسان؟
اإلفريقي في حعم ترلير مصر لعضوية مجل
** الجامعللة العربيللة لاالتحللاح األفريقللي لعبللا حلرا مهمللا فللي مجللال تعزيللز
قللول اإلنسللان مللن نا يللة ،لفللي تللدعيم فللوي مصللر بالعضللوية مللن نا يللة
أخللرذ،االتحللاح اإلفريقللي أصللدر قللرارا علللى مسللتوي القمللة بللدعم مصللر
باعتبارها المرلر الو يلد ملن للمال إفريقيلا لعضلوية المجلل .لجلاء ذللع
كللاعتراف إفريقللي بللدلر مصللر فللي مسللاندة آليللا قللول اإلنسللان حاخللت
اإلتحللاح األفريقللي.ففللي مبللاحرة النيبللاح هنللاك آلي لة المراجعللة المدققللة لسللجت
قلول اإلنسللان لرللاحة الحكللم لالتللي قلرر الللرئي مبلارك ييللاحة مسللاهمة
مصللر بشللأنها إلللى مليللون حلالر فللي القمللة األفريقيللة األخيللرة لتمكللين حلل
القلللارة األفريقيلللة ملللن تطلللوير نفسلللها لتحسلللين أحائهلللا فلللي مجلللال قلللول
اإلنسان.أيضا و مصر لعبت حلرا رائلدا فلي صلياغة الميثلال العربلي لحقلول
اإلنسان بالجامعة العربية.
انتهى
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الخالصة:
يبنى الحديث الصحفي لفق قوالب فنية متعدحة ،تقسم إلى قوالب تقليدية لأخرذ ديثة.
لأهم القوالب التقليدية قالب الهرم المقلوب؛ كونه أكثر القواللب مناسلبة لتقلديم األهلم فاألقلت أهميلة ،لقاللب
الهرم المقلوب المتدرج ،ل قالب الهرم المعتدل لقالب الهرم المعتدل المتدرج.
أما القواللب الحديثلة فأهمهلا نملط المقلاطع لنملط القائملة لنملط اللدائرة ،لأهلم األنملاط األسللوبية فلي بنلاء
الحديث األسلوب القصصي السرحي لأسلوب العرض ل وار الس ال لالجواب لأسللوب الصلورة القلميلة
.Profiles

التمارين:
نموذج س ال الو دة الخامسة:
يجري ترتيب المعلوما ممن قالب الهرم المقلوب من األقت أهمية إلى المهم:
 .Aتقديم أهم معلومة يم تلخي يم معلومة أقت أهمية يم تلخي .
 .Bمن المهم إلى األقت أهمية.
 .Cالبداية بنقطة مهمة يم العوحة في الخاتمة إلى نف النقطة المهمة.
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المراج والمصادر:
مصدر نموذج الحديث الصحفي:
 مصر ترفض أي معايير لحقول اإلنسان تتعارض مع يوابت مجتمعاتنا العربية ،صلحيفة األهلرام،
يوم األ د ،العدح  ،43994السنة  ،131تاريخ  21مايو/أيار .2117
 Stewart J Charles and Cash B William, Interviewing: principles and
Practices, U.S.A: WCB Brown & Benchmark, 2000.
 إسماعيت إبراهيم ،فن التحرير الصحفي بين الن رية لالتطبيق ،القاهرة ،حار الفجر للنشر لالتوييع،
.1997
 أحيب خضور ،الحديث الصحفي ،ح.ن.2113 ،
 ليونارح راي تيت ،رلن تايلور ،مدخت إلى الصحافة :جولة في قاعة التحرير ،ترجمة مدي عباس،
القاهرة ،الدار الدللية للنشر لالتوييع.1991 ،
 محمد فضت الحديدي ،مطالعا في الحديث لالتحقيق الصحفي ،حمياط ،مكتبة نانسي .2116
 رما عكالة ،الحوار الصحفي :فنون الصياغة لإحارة الحديث ،القاهرة ،العالمية للنشر لالتوييع،
.2115
 ليرلي بياجي ،المقابلة الصحفية فن ،ترجمة كمال عبد الرؤلف ،القاهرة ،الجمعية المصرية لنشر
المعرفة.
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الوحدة السادسة
مفهوم التحقيق الصحفي
العناصر:
 - 1أهمية التحقيق الصحفي.
 -2تعريف التحقيق الصحفي.
 - 3تاريخ التحقيق الصحفي.
 -4التحقيق الصحفي في الصحافة العربية.
 - 5مصادر التحقيق الصحفي.
 - 6وظائف التحقيق الصحفي.
 - 7التحقيق الصحفي واألحداث الجارية.
 - 8التحقيق الصحفي والفنون الصحفية.
 - 9الفرق بين التحقيق الصحفي والخبر.
 -11الفرق بين التحقيق الصحفي والتقرير.
 -11الفرق بين التحقيق الصحفي والريبورتاج.
 -12مميزات المحقق الصحفي.
 -13مميزات جمهور التحقيق الصحفي.
 -14أخطاء يجب تجنبها في التحقيق الصحفي.

مقدمة:
التحقيق الصحفي واحد من أهم الفنون الصحفية ،فهو يجمع بين عدد من الفنون التحريرية في آن واحد،
حيث يجمع بين الخبر والحديث والرأي ،وهو من أصعب الفنون التحريرية ،إذ يتطلب مقدرة وكفاءة عالية
من المحرر ،لذلك يعد المحقق أو الصحفي بقسم التحقيقات من أهم الصحفيين في الجريدة ،وحتى يكون
الصحفي في هذا القسم البد وأن يكون ذا خبرة ومراس ف ي مجال الصحافة ،حيث يكون قد تعل َّم وعرف
كيف يحصل على الخبر ،وكيف يجري الحوارات واللقاءات الصحفية ،وكيف يف ِّسر أو يعلِّق على ما يقال
من آراء ،وكيف يوازن بينها ،ليقدم ف ي النهاية تحقيقاً صحفيا ً يف ِّسر الواقعة أو الحادثة أو القضية موضوع
التحقيق.
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أهمية التحقيق الصحفي:

يعتبر التحقيق الصحفي فنا ً من أهم الفنون
الصحفية ،وتتمثل مهمته في البحث عن الوقائع وما
يتبعها من قضايا.
يتميز التحقيق الصحفي بأنه فن صحفي غير
تقليدي ،إذ أنه دراسة واستطالع وبحث وتقصي
أسباب الوقائع ،فالتحقيق ال يعنى فقط برصد
األحداث وتسجيلها لتحقيق وظيفة اإلعالم فقط،
وإنما هو فن بحثي استطالعي يهدف إلى تقصِّي
حقائق األحداث ومعرفة أسبابها وتأثيراتها
المستقبلية ،وإمداد القارئ بالمعلومات التي تكفل له
التعامل مع األحداث.
والبد للقائمين بهذا النوع من التحرير أن يكونوا على خبرة وافية بالحوادث الجارية ،وبالرغم من وحدة
هدف التحقيق الصحفي وهو البحث عن الحقيقة إال أنه يختلف في ككله من بلد خآخر ،وهو أحد وسائل
الصحيفة لممارسة دورها التفسيري واالستقصائي وأداء مهمتها الرقابية الكاكفة عن نواحي االختالل
والقصور وسوء اإلدارة في المجتمع وفقا ً لمفهوم الصحافة الليبرالية ودور الصحافة المهم في مراقبة
البيئة.
ويحب الكثيرون اختيار التحقيق الصحفي ،نظراً ألنه أكثر أككال الكتابة الصحفية حيوية ،ففي التحقيق
الصحفي يروي الصحفي عن كيء كارك فيه بنفسه ،بحيث يشعر القارئ أنه في وسط الحدث .ويمكن
للتحقيق الصحفي تناول أحداث سياسية وتاريخية مهمة كما يمكن له أن يتناول قصصا ً من الحياة اليومية.
يرى علماء التحرير أن التحقيق الصحفي هو الفن الرئيس الذي يمكن أن يقف في وجه المنافسة القادمة
من التلفزيون والصحافة اإللكترونية إذا تم تطويره ،لذلك على محرر التحقيق أن يبحث في الجذور
التاريخية لألحداث ،ويشرحها للقارئ ،وأن يتناول الشخصيات المهمة المشتركة في حوادث التحقيق
بالبحث ،ليستطيع إيجاد الصلة بين األحداث والشخصيات ،ويجب عليه تقديم تحقيقه بأسلوب ممتاز.
تتطلب صياغة التحقيق ثقافة عالية في الفلسفة وعلم النفس والعالقات الدولية والتاريخ وأنظمة الحكم
والعلوم االجتماعية واألدب والعلوم الطبيعية.
يعتبر التحقيق الصحفي في الواقع إجابة عن السؤال "ماذا" ألن محرر التحقيق يبحث عن الحقائق
واألسلوب.
موضوع التحقيق الصحفي هو توضيح المعلومات التي تحيط بالقصة الخبرية وهو أكثر موضوعية ،بينما
المقال تغلب عليه الذاتية ،وذلك ألن األول أقرب إلى المجتمع.
وال يشترط في التحقيق الصحفي أن يكون موضوع الساعة على الرغم من محاولة بعض محرريه إضافة
عنصر اخآنية إليه حتى يجذب الجمهور.
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تعريف التحقيق الصحفي:
من الصعب أن ننطلق مباكرة في تعريف واحد للتحقيق الصحفي ،فالتحقيق كأنه كأن الفنون الصحفية
األخرى ال يمكن تعريفه إال من خالل محددات عديدة وظيفية وبنائية ،ويتجه البعض إلى تعريف التحقيق
الصحفي انطالقا ً من عدة نواحي:

من ناحية البحث والتدقيق:
الذي يقوم به الصحفي للكشف عن مخالفات أو قضايا فساد يسعى بعض الناس إلى إخفائها ،وبالتالي فإن
التحقيق الصحفي من هذه الزاوية هو التقرير الذي يكشف عن أكياء ذات أهمية يود بعض األكخاص أو
المنظمات أن تظل طي الكتمان ،وتضع بعض إدارات التحرير في الصحف كرط أن تكون هناك محاولة
من جانب اخآخرين إلخفاء أمور عن الجمهور من بين أهم كروط اعتماد أفكار التحقيقات التي يقدمها
الصحفيون.
ويعرِّف البعض التحقيق الصحفي بأنه الفن الذي يستهدف فضح التصرفات غير السليمة وكشف انتهاكات
القانون أو النظام أو معايير السلوك أو حتى البديهيات وحسن السلوك التي يقوم بها أفراد أو مؤسسات،
وعلى هذا األساس فإن التحقيق الصحفي الجيد هو الذي ينطلق من االعتقاد بوجود خطأ ما ،وأن كخصا ً
ما قد فعل كيئا ً ما خطأ ،وهذه التحقيقات كما يقول جون أولمان نادراً ما تأتي فكرتها من داخل صالة
التحرير ،ألنها تأتي من الشارع ،بمعنى أنها ناتجة عن حدث إخباري أو إدانة قضائية أو سلسلة من
المالحظات لمحرر صحفي ل َّماح يبدأ بها تحقيقا ً صحفيا ً يبحث في التفاصيل.
من الناحية الوظيفية:
والتحقيق الصحفي أو االستقصاء هو التحري والبحث واالستقصاء في واقعة أو حادثة أو قضية أو مشكلة
ومعرفة األسباب والدوافع الخاصة بها ،واالستماع إلى كل اخآراء في هذه الواقعة أو الحادثة أو القضية
محور التحقيق ،وقد يصل المحقق إلى إصدار حكم في النهاية ،وقد يكتفي بعرض جوانب هذه الواقعة أو
الحادثة أو القضية فقط.

من الناحية البنائية:
ويمكن القول إن التحقيق الصحفي هو:
 تقرير مفصل يتناول جميع زوايا الحدث أو القضية أو الفكرة بالتفسير والتحليل والمناقشة
ويعرض معلومات ووجهات نظر األطراف الفاعلة فيها.
 عملية بحث وتنقيب في األحداث واألفكار والظواهر لإلجابة عن سؤالي " كيف ولماذا ".
 بحث يقوم به الصحفي خلف األحداث ليقدم ما لم يعرفه الناس عن الحدث أو الموقف أو القضية
أو الظاهرة التي يتناولها.
 مجموعة الجهود التي يقوم بها الصحفي لتتبع حدث أو قضية أو فكرة أو كخص بهدف الكشف
عن الجوانب الخفية التي ال يعرفها الناس.
 تركيبة من البحوث والمقابالت والمالحظات التي يقوم بها الصحفي وراء األحداث أو القضايا أو
األفكار أو األكخاص.
ويرى ميشيل خيَّاط أن الت حقيق الصحفي أحد أهم األنواع الصحفية ،ألنه عمل تأليفي رغم اعتماده الكبير
على التحليل الدقيق لمشكلة كبيرة يرسم مالمحها عبر إفادات الناس ،ويستوضح أسبابها منهم ومن
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المتخصصين والفنانين والمسؤولين ،سالحه السؤال الجريء بال خوف أو كسل أو تهافت لالنتهاء من هذا
العمل الصحفي الذي يحتاج إلى الدأب والصبر.
والتحقيق الصحفي هو تغطية تحريرية مصورة تضيف مزيداً إلى خبر جديد أو يتناول موضوعا ً قديما ً أو
مشكلة مهمة ،وتكون أكثر من مجرد قصة أو تقرير عنه ،مقدمة لظواهره ،وتربط بين أسبابه القريبة
والبعيدة ونتائجه الحالية والمتوقعة ،وتقدم كذلك آراء من يتصلون به من قريب أو يثق القراء في درايتهم
بجوهره مع جواز تقديمها لرأي المحرر نفسه أو وجهة نظر وسيلة النشر ،ولتضرب المثل بوقائع مشابهة
في الداخل والخارج حديثة أو قديمة ،يقوم بها محرر يجمع بين صفات المخبر الصحفي والباحث ،وله
دراية باللغة العربية وقدر من التذوق األدبي ،ومعرفة بلغة أجنبية أو أكثر ،ومعرفة بالتصوير واالختزال،
ويق ِّدم لقرائه بهذه التغطية مادة مفيدة ومشوقة ،وقد يوجههم إلى وجهة معينة كما يقدم لصحيفته أو مجلته
زيادة في عدد النسخ المباعة.

تاريخ التحقيق الصحفي:
نشأة التحقيقات الصحفية:
عرف العالم صحافة التحقيقات أو ما يطلق عليه  Investigative Journalismفي فترة مبكرة بعد
ظهور الصحافة في القرن السابع عشر في أوربا ،ولكنها لم تزدهر إال في نهايات القرن التاسع عشر
والربع األول من القرن العشرين في الواليات المتحدة األمريكية ،وإن كان التاريخ يحدثنا أن التحقيق
الصحفي فن قديم في الصحافة األوربية.
كان ديفو  Defoeأول من اهتدى إلى هذا الفن في الصحافة اإلنجليزية ،ثم أتى بعده نورث كليف North
 kliffعام  1896فجعل من فن التحقيق الصحفي ركنا ً مهما ً في صحيفته الشعبية ديلي ميل ،وبفضل
الجهود التي بذلها هذا الصحفي األخير وبذلها أمثاله من الصحفيين تغيَّر مزاج القراء اإلنجليز وأصبح
هؤالء يشيعون رغباتهم عن طريق التحقيق الصحفي بأكثر مما يشيعونها عن طريق القصص.
وتعود أصول صحافة التحقيقات إلى السنوات العشرين األخيرة من القرن التاسع عشر ومطلع القرن
العشرين في الواليات المتحدة األمريكية ،وقد حظي الصحفيون الذين كانوا يعملون في إعداد التحقيقات
الصحفية بشهرة واسعة وتقديراً متزايداً في المجتمع ،نظراً لقدراتهم على كشف الكثير من حاالت الفساد
المالي واإلداري وتنبيه المجتمع إلى األخطار التي تحيط به ،ويذكر تاريخ الصحافة األمريكية أن الرئيس
األمريكي تيودور روزفلت كان يعتبر رأي ستانارد بيكر أحد محرري التحقيقات في مجلة ماكلير الشهرية
واحداً من أهم مستشاريه ،واعترف روزفلت أنه يقرأ تحقيقات بيكر بحثا ً عن المساعدة في إدارة كؤون
البالد ،وأطلق مؤرخو الصحافة على عالقة روزفلت وبيكر تعبير "الزواج السعيد بين الصحافة
والسياسة" .وكان القراء ينتظرون كل كهر ليعرفوا ما سيكشف عنه بيكر في العدد الجديد من المجلة.
ارتبط ظهور صحافة التحقيقات في الواليات المتحدة األمريكية بظاهرتين صحفيتين مهمتين كهدتهما
الصحافة األمريكية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ،وهما:
 ظاهرة الصحافة رخيصة الثمن  The Penny Pressأو ما يمكن أن نسميه الصحافة الشعبية.
 ظاهرة صحافة اإلثارة أو الصحافة الصفراء .The Yellow Press
فنتيجة للتنافس الشديد بين هذه الصحف اتجهت كل منها إلى إرضاء القراء بشتى الوسائل ومن بينها
البحث والتحقيق المتعمق في األحداث والقضايا المختلفة وتقديم تحقيقات صحفية كبيرة حول أهم األحداث
والقضايا واألكخاص.
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نشأة التحقيقات العدائية:
ظهر في هذه الفترة ما يسميه الباحثون األمريكيون "صحافة التحقيقات العدائية "" التي صاحبت فترة ما
يعرف باسم الصحافة الصفراء التي تميزت بالتركيز على التغطية المثيرة للجرائم والفضائح والشائعات
والكوارث.
ما لبثت أن وجهت الصحافة األمريكية اهتمامها إلى خدمة المجتمع من خالل نشر التحقيقات المتعمقة التي
تطارد الفساد والفاسدين في المجتمع ،وتكشف األخطاء وتفضح المخطئين في جميع المجاالت.
اكت سبت التحقيقات في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين كهرة واسعة ،األمر الذي دفع
الرئيس تيودور روزفلت إلى إطالق عبارته الشهيرة عن الصحافة بأنها "تغوص في قذارة المجتمع
 " Raked The Muck of Societyوهي العبارة التي اكتسبت منها صحافة التحقيقات اسمها الشهير
وهو الفضائح أو صحافة التشهير  Muckrakingواكتسب الصحفيون الذين يعملون في التحقيقات هذه
الفترة االسم الشهير  The Muckrakersأي "المنقبون عن العيوب".
وكان الرئيس األمريكي روزفلت استخدم هذا المصطلح للتعبير عن غضبه من الصحفيين الذين
يتعرضون للجوانب السلبية والمظلمة في الحياة األمريكية بدالً من االهتمام بالجوانب اإليجابية والمشرقة
في هذه الحياة ,وقد استعار روزفلت هذا التعبير من رواية للكاتب جون بانين الذي ص ّور كخصا ً ال يهتم
إال بالجوانب السلبية في الحياة.
انتهت ظاهرة صحافة الفضائح باعتبارها امتداداً لصحافة التحقيقات مع نشوب الحرب العالمية األولى،
وعادت صحافة التحقيقات إلى طبيعتها األولى التي ال تعتمد على التشهير واإلثارة بقدر اعتمادها على
الحقائق الموضوعية ،وساهم في ذلك ظهور تيار المجالت اإلخبارية ومن أكهرها مجلة  Timeومجلة
نيوزويك .The Newsweek

صحافة التحقيقات وفضيحة "وترجيت":

أعيد إحياء صحافة التحقيقات واكتسبت زخما ً كبيراً
في الواليات المتحدة األمريكية في سبعينات القرن
العشرين نتيجة التحقيقات التي نشرها كل من بوب
وودورد  ard Bob Woodwوكارل بيرنشتين
 Carl Bernsteinفي صحيفة واكنطن بوست
 Postعن فضيحة "وترجيت" التي أثبتا فيها قيام
الحزب الجمهوري بالتنصت على مقر الحزب
الديمقراطي والتي أدت إلى استقالة الرئيس
األمريكي ريتشارد نيكسونWashington.
وينظر البعض إلى هذه الحملة باعتبارها تحوالً مهما ً ومحوريا ً في عالقة الصحافة األمريكية بالحكومة،
وقد بدأ هذا التحول بحرب فيتنام ( )1976-1966وكمل فضيحة "وترجيت" عام  1972فقد بدأت
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الصحافة تنظر إلى نفسها على أنها رقيبة على الحكومة ومؤسسات المجتمع األخرى .وفي عام 1984
أعلنت دورية  Editor and Publisherموت التحقيق الصحفي.
وقد ثبت أن هذا الحكم كان مغرقا ً في التشاؤم بال داع ،ومع ذلك فإنه من المعروف على نطاق واسع أن
هناك عمليات خفض في أقسام التحقيقات في التلفزيونات المحلية ،وفي أقسام التحقيقات الصحفية في
الصحف.
ومنذ فضيحة "وترجيت" يتفق عدد من المراقبين على أن صحافة التحقيقات اتجهت إلى المتاجرة
بالفضائح كما حدث في فضيحة "كلينتون – مونيكا" التي اتهم فيها الرئيس األمريكي بيل كلينتون
بالتحرش بالمتدربة السابقة بالبيت األبيض مونيكا لوينسكي.
وتولي الصحافة األمريكية المعاصرة اهتماما ً كبيراً بالتحقيقات الصحفية المتعمقة التي لها مساحات كبيرة
على صفحاتها ،ويتزايد هذا االهتمام في الصحف األسبوعية والمجالت والصحف اليومية والمحلية
والقومية ،كما تخصص محطات التلفزيون وقتا ً كبيراً من بثها للقصص اإلخبارية التي تقوم على التحقيق
المتعمق سواء للبث في النشرات اإلخبارية اليومية أو في البرامج الخاصة.

التحقيق الصحفي في الصحافة العربية:
يعود ظهور التحقيق في الصحافة العربية إلى
بدايات ظهور الصحافة في العالم العربي أثناء
الحملة الفرنسية على مصر ( )1811-1798فقد
أصدرت الحملة الفرنسية التي حملت معها أول
مطبعة تدخل إلى مصر منشورات موجهة
للمصريين باللغة العربية وصحيفتين األولى موجهة
لجنود الحملة هيle courier de l' Egypt
وأخرى موجهة لعلماء الحملة وهي la decade
 Egyptianباللغة الفرنسية ولما كان هدف
صحيفة  le courier de l' Egyptربط جنود
وضباط الحملة بالوطن األم فرنسا،
وإطالعهم على أحوال مصر ورفع روحهم المعنوية فقد اكتملت الصحيفة على بعض أنواع ما يمكن أن
نطلق عليه التحقيق الصحفي الوصفي ،أما صحيفة  la decade Egyptianالتي كانت مخصصة لنشر
بحوث ونتائج أعمال علماء الحملة في مصر ،فقد تضمنت ما يمكن أن نسميه تحقيقات صحفية تقريرية
تقوم على رصد نتائج هذه البحوث ،وتقديم الدراسات التي قام بها علماء الحملة في كتى النواحي األثرية
والبيئية واالجتماعية واالقتصادية.
وكان محرر جريدة الوقائع رفاعة الطهطاوي أول من عرف فن التحقيق الصحفي في فرنسا ،فأخذ يبذر
بذوره األولى في تلك الصحيفة الرسمية ،كما استطاع السوريون القادمون من بالد الشام أن يجلبوا معهم
هذا الفن الذي تعلموه من البعثات التبشيرية وأساتذة الجامعة األمريكية وخاصة ما يتصل بالعلوم والفنون،
ويالحظ أن الصحافة المصرية في الثلث األول من القرن العشرين كانت تشير إلى التحقيق بألفاظ متعددة
منها البحث والدراسة والجولة والرسالة والمشاهدات واالنتقادات والمالحظات وهي جميعا ً تدل على حس
صحفي سليم لفهم طبيعة التحقيق الصحفي ووظيفته ،وأول استخدام لكلمة التحقيق الصحفي كان في 4
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أغسطس  1939في مجلة المص َّور ،كما استخدمت بعض الصحف تعبير "حملة" لوصف التحقيقات
الصحفية التي كانت تتعرض فيها لقضايا الفساد اإلداري أو االقتصادي أو السياسي أو االجتماعي .ومن
أكهر الحمالت الصحفية التي نشرت في الصحافة المصرية سلسلة التحقيقات التي نشرتها عامي 1933
و  1934جريدة السياسة التي كان يصدرها حزب األحرار الدستوريين بعنوان " نزاهة الحكم" واتهمت
فيها الحكومة بعدم النزاهة في بعض المشروعات مثل إنشاء كورنيش اإلسكندرية ،وكانت هذه الحملة من
بين أسباب إسقاط حكومة إسماعيل صدقي عام .1934

مصادر التحقيق الصحفي:
يقوم التحقيق الصحفي على خبر أو فكرة أو مشكلة
أو قضية يلتقطها الصحفي من المجتمع الذي يعيش
فيه ،ثم يقوم بجمع مادة الموضوع بما يتضمنه من
بيانات أو معلومات أو آراء تتعلق بالموضوع ،ثم
يزاوج بينها للوصول إلى الحل الذي يراه صالحا ً
لعالج المشكلة أو القضية أو الفكرة التي يطرحها،
أي أن التحقيق الصحفي هو فن الشرح والتفسير
والبحث عن األسباب والعوامل االجتماعية أو
االقتصادية أو السياسية أو الفكرية التي تكمن وراء
الخبر أو القضية أو المشكلة أو الفكرة أو الظاهرة
التي يدور حولها التحقيق.
وال بد أن تكون فكرة التحقيق أو قضيته مهمة ألكبر عدد ممكن من الجماهير الذين تستهدفهم ،وأن تتم
الفكرة بالجدة أو تقدم معالجة جديدة في حالة ما إذا كانت قديمة.
ويمكن للمحرر الصحفي أن يلتقط أفكار تحقيقاته من خالل مصادر متعددة وكثيرة أهمها:
 ما تقدمه وسائل اإلعالم كالصحافة أو الراديو أو التلفزيون أو اإلعالم عبر اإلنترنيت من مواد،
وتدخل فيها اإلعالنات التي قد تكون مصدر الفكرة أو التحقيق الصحفي.
 المشاهدات المختلفة للصحفي ،وتجاربه أو تجارب غيره ،سواء أكانت في بيئته المحلية ،أم في
رحالته وتجاربه ،أم في مختلف قطاعات أو مؤسسات الدولة.
 يمكن أن تكون المناسبات واألعياد واالحتفاالت المختلفة مصدراً مهما ً من مصادر التحقيق.
 إضافة إلى القصص اإلنسانية والحاالت الغريبة والشاذة.
 يمكن للمحرر أن يعتمد على الدراسات واألبحاث والتقارير والنشرات والوثائق المختلفة ،وبصفة
عامة ،فإن محرر التحقيقات الصحفية النشيط يمكنه أن يحصل على أفكار موضوعاته من كل ما
تقع عليه عيناه ،وأفضل التحقيقات الصحفية هو ما كان متصالً بهموم وقضايا الناس ومشاكلهم.

وظائف التحقيق الصحفي:
وظيفة اإلعالم:
يحقق التحقيقق الصقحفي وظيفقة اإلعقالم بمقا يحويقه
مقققن معلومقققات وأخبقققار جديقققدة أو إضقققافات خبريقققة
لألحداث.
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وظيفة التفسير واإليضاح:
ً
تتوضح هذه الوظيفة في التحقيق وأيضقا فقي المققال
الصحفي ،إذ يقوم كل منهما بتفسير وكرح وإيضاح
أسققباب وقققوع الحققدث وخلفيتققه التاريخيققة والنتققائج
التقققي يمكقققن أن تترتقققب عليقققه سقققواء علقققى مسقققتوى
القارئ الفرد أو على مستوى المجتمع ككل.

وظيفة اإلرشاد والتوجيه:
ً
تتوضح هذه الوظيفة في التحقيق وأيضقا فقي المققال
الصققحفي ،إذ يحتققاج القققارئ إلققى مققن يركققده إلققى
السلوك المناسقب تجقاه حقدث معقين أو قضقية معينقة
تمسققه أو يحتمققل أن يتعققرض لمثلهققا فققي المسققتقبل،
فتحقيق صحفي عن حادث حريق بأحد المراكز

التجارية قد يركد القارئ إلى السلوك اخآمن الذي يمكن أن يتبعه في حالة تعرضقه لمثقل هقذا الحقادث ،كمقا
يوجِّ ه أصحاب المراكز التجارية المشابهة إلقى ضقرورة مراعقاة كقروط السقالمة فقي مراكقزهم وتزويقدها
باألجهزة الالزمة لمواجهة مثل هذه الحوادث.
وظيفة التثقيف:
تكون في التحقيقات واالستطالعات التقي تنشقر عقن
بعققض الققدول أو المققدن أو الشخصققيات أو األمققاكن
الشهيرة.

وظيفة التسلية والترفيه:
مثل التحقيقات الصحفية التي تنشر في مجاالت الفن
وغيرها من المواد الصحفية الخفيفة.
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وظيفة توثيقية:
يناظر التحقيق الصقحفي الفقيلم التسقجيلي السقينمائي
إذ يتوافر فقي كقل منهمقا عناصقر الواقعيقة والصقدق
والتغطية الكاملة لزوايا الحدث أو الموضوع ويتسقم
بالتشويق والتحليل والتبسيط وإثارة انتباه الققارئ أو
المشاهد بما وراء األخبار من خلفيات وكخصيات.

يلبي التحقيق الصحفي وظائف الصحافة األساسية وهي:
وظيفة اإلعالم:
حيث يقوم التحقيق بنشر الحقائق والمعلومات الجديدة بين القرَّاء.
تفسير األنباء:
يقوم التحقيق الصحفي بتفسير األخبار واألحداث وكرحها ،وذلك بالكشف عن أبعادها االجتماعية
واالقتصادية وداللتها السياسية.
التوجيه واإلرشاد:
وذلك بتصديه لقضايا المجتمع ومشكالته والبحث لها عن حلول.
التسلية واإلمتاع:
ير ِّكز التحقيق الصحفي في كثير من األحيان على الجوانب الطريفة والمسلية في الحياة.
اإلعالن:
ً
يشيد أحيانا التحقيق الصحفي بمشروع معين ويسمى في هذه الحالة بالتحقيق اإلعالني.
ولو أجملنا وظيفة التحقيق نستطيع القول إن وظيفة التحقيق الصحفي الحديث هي تقديم صورة مدروسة
للواقع ،وهي تضيف إلى الواقع أبعاده وتسبغ عليه معناه وتقدم للجماهير مغزاه ،فليس التحقيق مجرد
صورة وجملة كتلك التي يصورها األديب ،ولكنه دراسة واعية هادفة ،فال يكفي أن تقدم المعلومات
التقريرية السطحية ،وإنما ينبغي البحث عن المسببات ذات المعنى ،وإن وظيفته األولى هي أن يقدم من
المعلومات أكثر مما قدمه محرر األخبار.
يق ِّسم محمود أدهم وظائف التحقيق الصحفي إلى:
 وظائف وطنية وقومية :يتمثل ذلك في كشف الثَّغرات والمثالب والعيوب التي قد توجد في مجتمقع
ما ،وأداء دور وطني في الدفاع عن قيم المجتمقع وتقاليقده وفقي الكشقف عقن طقرق العقالج وتققديم
الدواء للظواهر المرضية.
 وظائف صحفية ومهنية :يتمثل ذلك في تكوين الشخصية التحريرية للصحيفة أو المجلقة ،واعتبقار
التحقيق من أبرز المواد التقي تسقاعد الصقحف العامقة واألسقبوعية والمجقالت بشقكل خقاص علقى
مواجهققة المنافسققة الحققادة مققع وسققائل اإلعققالم األخققرى ،والسققيما اإلذاعققة والتلفزيققون ،واعتبققار
التحقيق الصحفي من أهم المواد التي تمثل الصحافة الجديدة التي ال تهتم باألخبار وحدها.
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التحقيق الصحفي واألحداث الجارية:

يتميز التحقيق الصحفي باتصاله الوثيق باألحداث الجارية واتصاله باألفكار الجديدة ،ومن المهم هنا أن
نميِّز بين األحداث واألخبار حتى ال يفهم أن التحقيق البد أن يرتبط بخبر.
الخبر هو الحدث الذي تعتقد الصحيفة التي تنشره أنه يهم أكبر عدد من القراء ،وبالتالي فإن هناك أحداثا ً
كثيرة تتصف بالحالية واألهمية وال تنشر في الصحف ،أي ال تتحول إلى أخبار صحفية دون أن ينفي هذا
حالية وجدة هذه األحداث.
ً
ً
يتصل التحقيق الصحفي اتصاال وثيقا باألحداث الجارية وليس باألخبار فقط ،فانفجار سيارة صغيرة على
طريق داخلي قد ال يرقى كحدث أن يكون خبراً ينشر في الصحف ،ولكنه يبقى حدثا ً جديداً يمكن أن ينطلق
من التحقيق الصحفي وعلى هذا فإن التحقيق الصحفي يتسم بالحالية.

التحقيق الصحفي والفنون الصحفية:
يقوم التحقيق الصحفي على خبر أو فكرة أو مشكلة أو قضية يلتقطها الصحفي من المجتمع الذي يعيش
فيه ،ثم يقوم بجمع مادة الموضوع بما يتضمنه من بيانات أو معلومات أو آراء متعلقة بالموضوع ،وثم
يزاوج بينها للوصول إلى الحل الذي يراه صالحا ً لعالج المشكلة أو القضية أو الفكرة التي يطرحها.
والتحقيق الصحفي فن يقوم على التفسير االجتماعي لألحداث ولألكخاص الذين اكتركوا في هذه
األحداث ،وهو كفن صحفي قد يشتمل على بقية الفنون الصحفية األخرى كالخبر أو الحديث أو الرأي أو
االستفتاء أو البحث بجانب أنه كثيراً ما يستعين بالصور الفوتوجرافية أو الرسوم أو الكاريكاتير.
يرتبط التحقيق الصحفي ارتباطا ً وثيقا ً بالفنون الصحفية األخرى مثل الخبر والحديث والمقال والكاريكاتير
والتقرير الصحفي ،ويتميز التحقيق الصحفي عن هذه الفنون بأنه يجمعها كلها أو معظمها في قالبه الفني،
فالتحقيق يمكن أن يشتمل على األخبار كما يمكن أن يتضمن حديثا ً فرديا ً أو أحاديث جماعية ،باإلضافة
إلى احتوائه على الكاريكاتير والصور والرسوم والرأي.
ومن هنا يمكن القول إن فن التحقيق الصحفي فن جامع للفنون الصحفية وباستثناء فن التقرير الصحفي
الذي يعد تطوراً لفن التحقيق فإن التحقيق الصحفي يمكن أن نطلق عليه "فن الفنون الصحفية".
وينطلق التحقيق الصحفي في الغالب من الخبر ويتضمنه ،بمعنى أنه قد يبدأ من الخبر ثم يضيف أخباراً
جديدة أو زوايا جديدة إلى الخبر ،والخبر الصحفي فن قائم بذاته وال يشمل فنونا ً صحفية أخرى داخله ،إذ
إن من كروط موضوعية الخبر الصحفي عدم تلوينه من خالل خلطه بالرأي ،وبالتالي ال يمكن أن يحتوي
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الخبر الموضوعي على رأي مكتوب أو رأي مرسوم (كاريكاتير) ،كما ال يمكن أن يتسع الخبر ليشمل
أحاديث صحفية ويقتصر في الغالب على تصريحات صحفية للشخص أو الشخصيات صانعة الحدث.
وي تضمن التحقيق الصحفي بداخله األحاديث الصحفية مع األفراد والجماعات من المتصلين بموضوعه
من المسؤولين الحكوميين والمتخصصين والجمهور ،إضافة إلى ذلك فإن التحقيق الصحفي يتضمن الرأي
الذي يعبر عنه األكخاص الذين التقى بهم محرر التحقيق ،أو رأي محرره الذي قد يبرز في العناوين أو
المقدمات أو خاتمة الموضوع ،كما يستخدم التحقيق الفنون الصحفية األخرى مثل التحليل والكاريكاتير،
وكذلك تستخدم معه الصور الشخصية والموضوعية والرسوم البيانية والتوضيحية.

الفرق بين التحقيق الصحفي والفنون الصحفية:
الفرق بين التحقيق الصحفي والخبر:
يبدأ التحقيق كفن صحفي من حيث ينتهي الخبر على أساس أن التحقيق ينطلق من وقائع أو أحداث أو
معلومات تضمنتها األخبار بمعناها الواسع ،ويمثل التحقيق إضافة نوعية للخبر بمعنى انه يضيف إلى
الخبر معلومات جديدة قد تمثل خبراً جديداً في حد ذاته ،ويقدم التحقيق الصحفي المعلومات التفصيلية التي
قد ال يتسع الخبر لسردها ،فالخبر الصحفي يتميز بأنه ذو مساحة محدودة مهما كانت المساحة التي يشغلها
بالمقارنة بالتحقيق الصحفي ،ورغم تو ِّسع بعض الصحف في نشر ما يسمى بالتقارير اإلخبارية الطويلة
التي تعالج مختلف زوايا الحدث ،إال أننا ال يمكن أن نرى خبراً منشوراً على صفحة كاملة كما هو الحال
في التحقيق الصحفي ،وتتيح المساحة غير المح َّددة لمحرر التحقيق التوسع في سرد جميع المعلومات،
واخآراء المتصلة بالحدث دون خشية قيود المساحة التي يعاني منها محرر الخبر.
الفرق بين التحقيق الصحفي والتقرير:
ال يشترك مع التحقيق الصحفي في خاصية تجميع الفنون الصحفية إال فن التقرير الصحفي الذي يمكن أن
يجمع حسب نوعه بين الخبر والحديث ،ومع هذا فإن التحقيق الصحفي يتميَّز عن التقرير الصحفي بقدرته
على الجمع بين موضوعية الخبر وذاتية الرأي ،وهو ما يفتقده التقرير الصحفي ،فالتقرير الصحفي يكتفي
بتقديم صورة سريعة للحدث أو يقوم بالتركيز على جانب منه دون أن يغرق في التفاصيل المدعمة بالبحث
والدراسة ويقدم التفاصيل أقل من التحقيق .ويتميز التحقيق الصحفي إذا قارناه بالتقرير الصحفي بالتعمق
في بحث ودراسة األبعاد المختلفة للموضوع ،كما أنه ،أي التحقيق يستهدف إقناع القارئ بأهمية وخطورة
القضية أو المشكلة أو الفكرة التي يطرحها ،وذلك بهدف كسب الرأي العام لصالح القضية أو الفكرة أو
الحل الذي يق ِّدمه للمشكلة ،فالتحقيق يحاول أن يشرح ويفسِّر ويعلِّق ويبحث في األسباب والعوامل
االجتماعية واالقتصادية أو السياسية أو الفكرية التي تكمن وراء الخبر أو القضية أو المشكلة التي يدور
حولها.
الفرق بين التحقيق الصحفي والريبورتاج:
يخطئ من يظن أن الريبورتاج هو التحقيق ،إن كلمة ريبورتاج  le Reportageتعني باللغة الفرنسية
التقرير المصور ،في حين أن كلمة تحقيق تترجم إلى اللغة الفرنسية ' Enquete Lوهي تدل على
التحقيق في الجرائد والمجالت والتلفزيون واإلذاعة ،وإن الريبورتاج يصف الحدث في حين أن التحقيق
يقول لنا لماذا حدث ذلك وكيف حدث .وإن الريبورتاج لوحة من الحدث وتجسيد لفعل مجموعة من
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األكخاص ،لكنه ليس تحقيقا ً ،إنه نوع إخباري يعيد خلق األحداث اليومية عبر تقديمها لنا حية ومباكرة،
ولعل أهم امتيازاته أن الصحفي فيه معايش للحدث ،وهدفه جعل القارئ مشاركا ً في األحداث اليومية وهو
مكرِّ س لألحداث أو الوقائع الجديدة غير المعروفة واخآنية تحديداً.

مميزات المحقق وجمهور التحقيق الصحفي:
مميزات المحقق الصحفي:
المحقق الصحفي إن جاز التعبير أقرب إلى الباحث
الذي ينطلق من مشكلة ما تحتاج إلى حل أو ظاهرة
غامضة تحتاج إلى إيضاح ،ثم يجمع المعلومات
التي تساهم في حل المشكلة أو في إزالة غموض
الظاهرة من جميع المصادر المتاحة ،ثم يرتبها في
ككل صحفي مناسب ،ويق ِّد مها بلغة بسيطة
وواضحة للقراء.
وقد يستدعي األمر قيام الصحفي بمعايشة المشكلة
بنفسه أو االنخراط في الظاهرة ومعايشة صانعيها
ثم ينقل في التحقيق خبرته ورؤيته للظاهرة.
يعتبر العمل في التحقيق الصحف ي عمال ً صحفياً مرهقاً قد يتطلب من الصحفي المكلف به قضاء أيام أو
أسابيع أو ربما أعوام في البحث والتقصي وجمع المعلومات من المكتبات والمحاكم ومن الميدان وإجراء
المقابالت المباكرة في أماكن متفرقة ،إضافة إلى المقابالت التلفونية ورسائل البريد اإل لكتروني،
ويضرب المثال على ذلك بالصحفي فريد كولتي  Fred Schulteمن صحيفة News Sun Sentinel
األمريكية ،والذي قضى أربعة أعوام يبحث في أوضاع مستشفيات كبار السن ،ليكشف سر غموض
حاالت الوفاة المتكررة في هذه المستشفيات في فلوريدا ،ولعل أبرز مثال على االستطالع الذاتي
والمعايشة المباكرة والبحث المتعمق والتقصي الذي يمتد لفترة طويلة لألحداث في الصحافة العربية
سلسلة التحقيقات الصحفية التي كتبها الصحفي الراحل عبد العاطي حامد في صحيفة أخبار اليوم تحت
عنوان "يوميات صحفي في قاع المجتمع" حول معايشته فئات المجتمع والتي نشرت بعد ذلك في كتاب
حمل نفس العنوان.
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مميزات جمهور التحقيق الصحفي:
التحقيق الصحفي أحد الفنون الصحفية التي تناسب
قارئا ً معيناً ،وهو القارئ األفضل تعليما ً وثقافة،
والذي يستطيع أن يوازن بين اخآراء ،فالتحقيق
الصحفي غالبا ً ال يخاطب عامة القراء ،وإنما
يخاطب كريحة معينة من القراء تتوافر لديهم
الحاجة إلى الشرح والتفسير وكشف الغموض.
ويتميز قارئ التحقيق بأنه واسع الثقافة واإلطالع
وذو مستوى اقتصادي وتعليمي متوسط أو مرتفع.

أخطاء يجب تجنبها في التحقيق الصحفي:

هناك جملة أخطاء يجب على محرر التحقيقات تجنبها حتى ال يفسد التحقيق ،وأهم هذه األخطاء:
 الخروج عن أسس هذا النوع :فالتحقيق الصحفي عمل تأليفي يحتاج إلى ربط محكم بين أفكاره
المستقاة من األخبار أو المقابالت أو األحاديث الصحفية أو القراءة والتأمل ،وغالبا ً ما يتحول
التحقيق بسبب هذا الخروج عن أسس النوع إلى مقابلة أو مجموعة مقابالت أو إلى سرد إخباري،
ونالحظ أن الصحفيين يؤثرون في الحيز المك َّرس للتحقيقات إثارة قضية واالكتفاء بمقابلة مسؤول
أو متخصص مع مقدمة وخاتمة وانتهى األمر.
 غياب التوثيق :إن سحر التحقيق وفعاليته األكد بالمقارنة مع باقي األنواع الصحفية يعودان إلى
وثائقيته ومصداقيته المحسوسة ،من خالل غناه بالمقابالت واألحاديث ألكخاص معروفين في
اختصاصاتهم ،وثرائه بالوثائق واألرقام والمعلومات المستقاة من الملفات الحكومية والمحاضر
والضبوط والنشرات والكتب ،ولعل إسناد كل واقعة وفكرة ومعلومة وتدوين مصادر المعلومات
يعطي التحقيق فعالية كبيرة ويجعله كيِّقا ً والعكس صحيح.
 الهروب من العقدة :ويحدث ذلك بسبب الخوف ،إذ يبتعد الصحفي عن ذكر التناقضات الحادة بين
الجهات ذات العالقة بالمشكلة التي يحقق فيها ،والخالفات بين األكخاص وكثير من السيئات
األخالقية ،وقد يحتال على هذه المهمة بالحديث عن الماضي ،كأن يقول "إن أوضاعنا التربوية
والخدمية بشكل عام أو االقتصادية كانت سيئة وهي تتحسن حاليا ً" .وبذلك يصوغ العقدة عن
الماضي ،األمر الذي يفقد التحقيق قوته وجاذبيته وفوائد االجتماعية
 الموضوعانية :وهي عكس الموضوعية التي تعني أن نرى الواقع كما هو ال كما نريد نحن أن
نراه ،إن المصطلح يتكئ على الموضوعية لجهة إيراده بعض الحقائق ،لكنه بالمقابل يتجاهل
الكثير من التفاصيل المهمة وينتقي ما يالئم مصلحته ،ومن األمثلة التي طرحها البروفسور فرانز

95

















فابر في هذا السياق دخول صحفي إلى مصنع وكتابة عدة كلمات عن سلبياته ثم تسطير 2111
كلمة مديح لإلدارة وللنجاحات المزعومة مما يحرم القراء من فرصة االطالع على الحقيقة،
وبهذا المعنى يكون التحقيق بال عقدة ،وتغيب عنه الشخصيات السيئة التي نتوخى عادة أن يتجنب
القراء سلوكها وأن يشعروا أن ممارستها مخجلة.
ً
اختيار التفاصيل الضرورية :إن العمل في التحقيق الصحفي غالبا ما يقود إلى رزمة من
األوراق ،والصحفي الجيد هو من اهتم بالنوعية وبانتقاء المعلومات واخآراء واألرقام التي تجعل
صوته يصل بوضوح إلى قرائه ومشاهديه أو مستمعيه ،وتبدو الكثير من التحقيقات سيئة ،ألنها
مساحة كاسعة لكالم ال مبرر لثالثة أرباعه.
عدم مشاهدة الحدث :يضطر بعض الصحفيين ألسباب عديدة إلى تخيل األحداث كما كان يجب أن
تجري ،وغالبا ً يكونون ضحايا الصدفة السوداء.
عدم الربط بين المقدمة والخاتمة :أبرز مثال على هذا الخطأ أن تشيد المقدمة بمؤسسة أو مسؤول
أو واقعة ،وأال يوضح التحقيق مسوغات هذه اإلكادة أو أسبابها.
التركيز على الجانب السياسي فقط وإهمال بقية الجوانب التقنية واالجتماعية واإلنسانية.
الحياد :إن الحياد في الصحافة مضيعة للوقت وخسارة للتكاليف ،إلى جانب أنه خيانة للناس الذين
يرون في الجريدة أو الوسيلة اإلعالمية مناصراً لهم ،ولهذا فإن المحقق يجب أن ال يكون محايداً،
بل عليه أن ينتصر للحقيقة وأن ينذر نفسه لإلعالء من كأنها وإيضاحها.
غياب رأي من يعاني المشكلة :إن من أكبر األخطاء في أي تحقيق صحفي أن يغيب عنه رأي
أصحاب المشكلة وهم الناس ،العمال ،الفالحون والمستهلكون.
عدم تحديد األسباب.
الرأي اخآخر :ال يجوز أن يقتصر التحقيق على رأي طرف دون طرف آخر حتى ولو كان
مسؤوالً كبيراً ،كالوزير مثالً.
استخدام مصطلحات فنية غامضة.
الرقم الخاطئ واإلحصائيات الخاطئة وتأخر صدورها وقدم اإلحصائيات الرسمية.
األحادية :أي االقتصار على األمثلة المحلية.
عدم اإلجابة على أداة االستفهام كيف :إذ إن ذلك يجعل المحقق يدور في حلقة مفرغة.
تصديق المسوغات :ال يجوز أن يص ِّدق المحقق بعض المسوغات ،كأن يقال له عدم توفر المال
أ َّخر إنجاز المشروع ،بل عليه أن يشك ككا ً منهجيا ً ديكارتيا ً (الشك يؤدي إلى الحقيقة)
غياب التشويق :ال يجوز رمي الكالم كيفما اتفق ،علينا أن نجود األسلوب وأن نتعب على المقدمة
الشيقة وأن نكثر من األسئلة التي تستخدم لغة سليمة وجميلة ومملوءة بالصور األدبية واألفكار
العميقة.
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تعريف بأنواع التحقيق الصحفي:
تتنوَّع التحقيقات الصحفية بتنووع أدودااها وياياتهوا
وال يمكن الزعم أن دنواك تقسويماو وااوداو متفوق عليو
بووين العوواملين اوووي الحقوول الصوووحفي وال ووااثين اوووي
الصووووحااة وتتنوووووع التحقيقووووات الصووووحفية بتنوووووع
أددااها وياياتها ودي اي مجملهوا أدوداف ويايوات
الفووون الصوووحفي نفسووو اهنووواك تحقيقوووات ع ميوووة
وأخوورت تفسوويرية وموون التحقيقووات مووا دووو تووو يهي
رشادي ومنها أيضواو تحقيقوات اإلمتواع والتشوويق
اضو و و عووون التحقيقوووات التعليميوووة و موووة تحقيقوووات
ع نيووة يسووت لها المعلنووون لنع و ن عوون بضووا عهم
وسووولعهم ودنووواك تحقيقوووات تووودور اوووو ال ريوووب
والطريف من الموضوعات المشوقة.

التحقيق الصحفي العام والخاص:
يقسِّم محمود أددم التحقيقات الصحفية لى:
 التحقيق الصحفي العام:
يقوووووم بدعوووودادل محوووورر التحقيقووووات الصووووحفية أو
المحقووق أو محوورر االختصوواص العووام وينضوووي
ضمن التحقيق العام
المشوق وتحقيق المشك ت
ِّ
وتحقيوووق الووورا ت وتحقيوووق دراسوووة الشخصوووية
وتحقيق المناس ات.
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 التحقيق الصحفي الخاص:
مووا تنشوورل الصووحف والمج و ت العامووة موون ن
آلخر علوى فوفحات التحقيقوات اوو القضوايا
التي تثيور ادتموام الجمهوور وتموا مصوالحهم
ويال ا و ما تكون تحقيقات خدميوة وينشور عواد
تحت مسمى تحقيق خاص.

تقسيم التحقيق الصحفي على أساس الهدف منه:
يمكن تقسيم التحقيقات الصحفية لى:
 )1التحقيقات اإلعالمية:
يهووودف دووووا النووووع مووون التحقيقوووات لوووى تقوووديم الحقوووا ق
والمعلومووات للقوورات وتفسوويردا وت سوويطها وتحويلهووا لووى
ل ووة مفهومووة للقووار وعلووى سوو يل المثووا توفوول أاوود
ال ااثين لوى عو ج ديود لننفلوونزا ودوو أمور يهوم عودد
ك ير من الناس معراة تفافيل كثير عن قد ال يتسع لها
الخ وور وبالتووالي يووتتي التحقيووق اإلع مووي ليعطووي القووار
المعلومات الخافوة بهووا الودوات الجديود وي سور التركي وة
الكيميا ية ل وااعليت وطرق تناول والجرعوات المحودد
ل.

 )2التحقيقات التفسيرية:
يتصوول دوووا النوووع اتصوواالو و يق وا و بالتحقيقووات اإلع ميووة
ويعنووي التركيووز علووى تفسووير بعووو الاوودا أو القضووايا
بتقديم خلفياتها وتداعياتها و اردا المستق لية ويتعلق دووا
النوووع أكثوور بووالاوادر الط يعيووة واإلنسووانية مثوول تقل ووات
الجو الحاد وظادر الثرات السريع والفسواد االقتصوادي
وظادر التسو وييردوا مون الاووادر اوي المجتموع وال
يشوووترط أن يتسوووم التحقيوووق التفسووويري بالحاليوووة ومتابعوووة
الادا ذ من الممكن أن يفسِّر ظوادر قا مة اي اترات
طويلة.
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 )3التحقيقات اإلرشادية:
يهوودف دوووا النوووع موون التحقيقووات لووى التصوودي لمعالجووة
مشكلة من مشك ت المجتمع وال حث عن الو لها مون
موووع المعلوموووات واآلرات واالتجادوووات اولهوووا
خووو
واسوووووتط ع رأي المتخصصوووووين والمسوووووؤولين ايهوووووا
ومقارنة القوا والمعلوموات المختلفوة والوفوو منهوا
لى الو واقترااات محدد و يجابية لحل المشكلة.

 )4تحقيقات التسلية:
دووي التحقيقووات التووي توودور اووو ال ريووب والطريووف موون
الموضووووعات والهووودف منهوووا تسووولية القوووار مووون هوووة
وتقديم معلومات ومعارف او بعو الاوادر والعادات
والسلوكيات من هوة أخورت ومون أمثلوة التحقيقوات التوي
تستهدف التشويق واإلمتاع والتسلية تلك التوي تودور اوو
الموضووووعات الفنيوووة والرياضوووية والعوووادات اال تماعيوووة
الطريفوة كعووادات الوزواج واالاتفوواالت الشوع ية وعووادات
الشعوب الخرت والادا الطريفة وال ري ة.

 )5التحقيقات اإلعالنية:
دووي التووي يكووون الهوودف منهووا التوورويد لسوولعة أو خدمووة
معينة ويلجت المعلنون لوى وضوع رسوالتهم اإلع نيوة اوي
فور تحقيق فحفي لجوب أك ر عدد ممكن مون القورات
لوووى قراتتووو واللجووووت لوووى وضوووع اإلعووو ن اوووي قالوووب
تحريري أمر يير أخ قي ويضلل القار خافة ذا لم
يتم تمييزل كدع ن باإلشار لى أن ع ن فرااة لولك
ين ووي أن يووتم تمييووز دوووا النوووع موون اإلع نووات.وتسووود
الصوووحف عاموووة مو وووة ك يووور مووون اسوووتخدام التحقيقوووات
والخ وار والااديووث اإلع نيووة ييور المميووز كدع نووات
ايووث تشووت ل اووي التوورويد للسوولع والخوودمات والشووخاص
والمؤسسات العامة.
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 )6تحقيقات المناسبات:
دووي التحقيقووات التووي يكووون الهوودف منهووا مواك ووة مناس و ة
معينووة دينيوووة أو رسوومية أو عاموووة إللقووات الضووووت عليهوووا
وتقديم المعلومات الخافة بها وال يقتصر المر كما دوو
شا ع على المناس ات الدينيوة و نموا يشومل كول المناسو ات
العامووة كعيوود العمووا وبوودت ااتتوواو الموودارس والجامعووات
وبدت االمتحانات.

تقسيم التحقيق الصحفي على أساس الوظيفة:
يرت بعو المهنيين اإلع ميوين أنو يجوري تقسويم التحقيقوات الصوحفية علوى أسواس أن التحقيوق الصوحفي
يمكوون أن يسووتوعب بموضوووعات ايووا المجتمووع بمجاالتهووا المتنوعووة ذ يمكوون أن يكووون موضوووع اوودت
المشك ت أو القضايا العامة التي تهم المجتمع كل أو ادت ط قات أو ائات وقود يكوون موضووع التحقيوق
شخصية من الشخصيات العامة اي المجتمع أو بحثا و علميا و أو كشفا و أو اختراعوا و أو مكانوا و تاريخيوا و أو افو و
أو مهر انا و أو يير ذلك من الموضوعات التي تمتلئ بها اياتنا اال تماعية وعلى دوا الساس اودن دنواك
خمسة أنواع ر يسية من التحقيق الصحفي دي:
 )1تحقيق الخلفية:
يستهدف شرو وتحليل الادا والكشف عن أبعاددا ودالالتها اهو تحقيق ي حث عما ورات الخ ر.
 )2تحقيق االستعالم والتحري:
ير ِّكووو ز علوووى ظوووادر مووون الاووووادر الط يعيوووة أو اال تماعيوووة أو اإلنسوووانية ويلقوووي الضووووت علوووى ميوووع
وان ها.والمحرر اي دوا النوع أش بر ل الم ااث الوي يتولى مسوؤوليت اوي اوك الل وال وال حوث عون
السرار التي تكشف يموض الادا وتهدف لى الوفو للحقيقة.
 )3تحقيق ال حث أو التحقق:
يستهدف الكشف عما ال يعرا أاد اي بعو الادا والقضايا.
 )4تحقيق التوقع:
يستهدف رشاد القار لى تطورات الادا وما يمكن أن توؤو ليو وكيوف سوتؤ ر عليو كشوخ أو
على المجتمع ككل ودووا النووع ال يكتفوي بوفوف الوقوا ع أو الاووادر أو المشواكل وكيوف وقعوت ولكنو
يهتم بتطور الادا وما يمكن أن تسفر عن اي المستق ل ويقابل تحقيق الهروب.
 )5تحقيق الهروب:
دو التحقيق الوي أشرنا لي اي التقسيم السوابق علوى أنو تحقيوق اإلمتواع والتسولية ودوو مون أخطور أنوواع
التحقيقات ذا ما تم است ل إللهات الناس و بعاددم عن التفكير اي مشاكلهم أو قضايادم اهو يشود القوار
بعيداو عن مشاكل اليومية ويهرب ب عن ادتمامات السياسية ليقدِّم ل الجوانب الطريفة والمسلِّية والممتعوة
اي الحيا مثل الرا ت والادا ال ربية والموضوعات التي تدور عن نجوم الفن والمجتمع.
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تقسيم التحقيق الصحفي على أساس زاوية التركيز:
ريم أدمية التقسيمات السابقة لنواع التحقيق ال أن تداخل النواع اوي كول تقسويم يوداعنا لوى تقوديم وت نوي
تقسيم أكثر تحديداو ويقوم على التمييز بين التحقيقات ليا على أساس وظا فهوا لن التحقيوق الوااود يمكون
أن يؤدي أكثر مون وظيفوة ولكون علوى أسواس لاويوة التركيوز وموا ذا كانوت عاموة أم نسوانية وعلوى دووا
تنقسم التحقيقات الصحفية لى نوعين اقر دما تحقيق الشؤون العامة وتحقيق الشؤون اإلنسانية.
 تحقيق الشؤون العامة:
يتعلووق دوووا النوووع بكوول مووا يتصوول بحوود أو قضووية أو مشووكلة أو ظووادر عامووة تهووم المجتمووع كلو وتتصوول
بووالقرات أاووراداو و ماعووات وائووات وط قووات ويركووز دوووا النوووع موون التحقيقووات مهمووا اختلفووت موضوووعات
وتنوعت وظا ف على ال حث اي الادا والقضايا ذات الطابع العام ودراستها ومعراة الس اب والودوااع
واقتووراو الحلووو ويصوودق علووى دوووا النوووع مووا ذكرنووال اووي التقسوويمات السووابقة عوون التحقيووق اإلع مووي
والتفسيري واإلرشادي وتحقيق الخلفية واالستع م والتحري وال حث والتحقق والتوقع اهو نوع يشمل كول
دول النواع وتصف معام تحقيقوات الشوؤون العاموة اود ا و معافوراو مثول وقوا ع ا تمواع سياسوي مهوم أو
ريمووة قتوول أو سوورقة أو اريووق مجمووع تجوواري أو ااد ووة وتووؤدي دووول التحقيقووات وظيفووة ع و م القوورات
بالموضوووعات المهمووة المحليووة أو العالميووة أي أنهووا توودور اووو أاوودا وواد دووداها اإلع و م والتفسووير
والتو ي اي المقام الو .
 تحقيق الشؤون اإلنسانية:
لما كان للصحااة دور مهم اي التسلية و متاع القار ظهر تحقيوق الشوؤون اإلنسوانية لويمكن الصوحااة مون
تتدية دول الوظيفوة ويوزداد اسوتخدام دووا النووع مون التحقيقوات اوي المجو ت المصو َّور والمجو ت العاموة
والصووفحات المتخصصووة اووي التسوولية اووي الصووحف ويركووز تحقيووق الشووؤون اإلنسووانية الوووي يهوودف لووى
التسلية على وفف شخ أو مكان أو اكر ولويا اود ا و ولموا كوان دودف دووا النووع مون التحقيقوات دوو
التسلية ادن ال يشترط ايها عامل الحدا ة "التوقيت" وال تلتزم بقاعد الدمية والضخامة.
وير ِّكز تحقيق الشؤون اإلنسانية على المعالجة العميقوة للموضووع والتركيوز علوى التفافويل والمقتطفوات
ومخاط ووة مشوواعر القورَّات ومووع دوووا اوودن دوووا النوووع موون التحقيقووات يتفووق مووع تحقيووق الشووؤون العامووة اووي
ضرور أن يتعلق بالحقا ق اهو ليا نوعا و من الحكايات كما يجب أن يتسم بالموضوعية كون ليا مقواالو
للرأي.
ويعد اختيار الموضوع أدم خطو اي كتابة تحقيق نساني يد االموضوع يجب أن يكون شويِّقا و وبو نووع
من الدراما والتشويق ومون الممكون أن يوتم اختيوار اكور التحقيوق مون أخ وار ع ميوة اديثوة ودنوا يجوب
اختيار مدخل أو لاوية ديد للمعالجة أو متابعة تطورات الحد من دول الزاوية.
ويعتمد محرر الشؤون اإلنسانية على م ااات الشخصية وادتمامات الخافوة اوي اختيوار الموضووعات
كما يمكن للمحرر أن يختار اكر تحقيق الشؤون اإلنسانية من واقع تجارب الشخصية أو تجارب أفدقا
المقربين من أو تجارب أقارب و يران وعلى س يل المثا اقد يجد المحرر أن فديقا و لو توم تجواولل اوي
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اخت ارات التقدم إلادت الوظا ف الحكومية ويكون دوا داعيوا و إلعوداد تحقيوق عون الواسوطة اوي التعيينوات
الحكومية أو قد يمر المحرِّ ر نفس بتجربة دخو ادت المستشفيات العامة أو الخافة للعو ج وم يكتشوف
ردات الخدمة الط ية وارتفاع أسعاردا ايكتب تحقيقا و عن مستوت الخدمة الط ية.

تقسيم التحقيق الصحفي على أساس الموضوعات:

تقسم التحقيقات الصحفية على أساس الموضوعات التي تتناولها لى اآلتي:
 )1التحقيقات السياسية:
تشمل التحقيقات السياسويِّة الموضووعات التوي تودور اوو كول موا يتصول بالناوام السياسوي بموا يشومل مون
سلطات وأازاب و ماعات وقضوايا ومناسو ات ومون أمثلوة دووا النووع مون التحقيقوات التوي تتعلوق بكفوات
الناام السياسي والناام الحزبي والع قة بين السلطة التنفيوية والسلطتين التشريعية والقضا ية والقورارات
السياسووية للحكومووة وأعمووا الووولارات السوويادية.وت وورل أدميووة التحقيقووات السياسووية اووي أوقووات اللمووات
السياسووية كاسووتقالة اكومووة أو اسووتقالة وليوور أو كشووف اسوواد اووي الحكومووة كمووا ت وورل أوقووات االنتخابووات
العامة ايث تتصارع الازاب وفحفها لشورو تفسوير ال ورامد الحزبيوة المختلفوة وكشوف النوواق اوي
برامد الازاب المنااسة وتمثل القرارات الحكومية والقوانين الجديد ماد أساسية للتحقيق السياسي واي
الصحف الحكومية أو المؤيد للحكوموة وي لوب علوى دووا النووع مون التحقيقوات الطوابع الودعا ي للحكوموة
وأعمالها بينما ي لب عليها الطابع النقدي اي الصحف المعارضة.
 )2التحقيقات االقتصادية:
دووي التووي تر ِّكووز علووى موضوووعات اقتصووادية فووراة أو موضوووعات ي لووب عليهووا الطووابع االقتصووادي
والتجاري وتعد التحقيقات االقتصادية مجاالو را ا و لمعالجة قضايا ومشك ت المجتمع التوي يكوون أساسوها
اقتصادي مثل ارتفاع السعار وعدم التوالن بين ال ور والسعار وي ت المعيشة والع قة بوين المالوك
والمستت ر وأوضاع ال ورفة واخت سات ال نوك وقضايا الفساد االقت فادي.
 )3التحقيقات االجتماعية:
تر ِّك وز علووى الاوووادر والمشووك ت اال تماعيووة والحووواد ذات الطووابع اال تموواعي مثوول ظووادر الووزواج
العراي والع قات الشخصية والتتمين اال تماعي والتتمين الصحي بواإل ضوااة لوى البعواد اال تماعيوة
اي الجرا م والحواد كاادر قتل اللواج أو قتل البنات.
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 )4التحقيقات الفنية:
تركووز علووى الموضوووعات ذات الطووابع الفنووي الرفوودي أو النقوودي مثوول التحقيقووات التووي تتعوورض للمووة
السينما أو المسرو أو الينية الش ابية أو روات الفنانين وقضايادم العامة والخ قية.
 )5التحقيقات الرياضية:
تر ِّك وز علووى القضووايا والاوودا ذات الطووابع الرياضووي مثوول المنااسووات الرياضووية والمسووابقات وأوضوواع
الندية واللعاب المختلفة والتمثيل الدولي والمحلي.
 )6التحقيقات التاريخية:
و
تر ِّكز علوى الاودا والموضووعات التاريخيوة أيوا كوان نوعهوا سووات بمناسو ة الوو ذكرادوا أو اكتشواف
لوايا ديد ايها لم تكن معرواة من ق ل أو عاد ارتها من ديد.
وال تشمل دول التقسيمات كول موضووعات التحقيوق الصوحفي اهنواك أيضوا و موضووعات أخورت ومتعودد
مثوول موضوووعات الليووات والنوودوات والقص و العاطفيووة والوورا ت المثيوور وعوورض الكتووب والاوودا
ال ري ة.
كمووا يمكوون تقسوويم موضوووعات التحقيووق اسووب الفئووة العمريووة التووي يوودور اولهووا لووى موضوووعات تتصوول
بالطفا وموضوعات تتصل بالش اب وموضوعات تتصل بالشيوخ واسب النوع لوى تحقيقوات تتصول
بالمرأ وتحقيقات تتصل بالر ل.

تقسيم التحقيق الصحفي على أساس الشكل:
دناك من يقسِّم التحقيقات الصحفية لى نوعين أساسيين:
صل والمعتمد أساسا ً على الكلمة:
 التحقيق الصحفي الطويل المف َّ
تكوووون ايووو الكلموووة دوووي السووواس تعاونهوووا الموووواد
المصور (فور رسوم وأشكا توضيحية) وي و
المحوورر قصوووارت هووودل اوووي االلتقوووات بالمصوووادر
وقوورات الو ووا ق واالسووتعانة بكوول و هووات الناوور
واآلرات المؤيوووووووود والمخالفووووووووة لو هووووووووة ناوووووووور
المحرر.ويعتمووووود محووووورر التحقيقوووووات دنوووووا علوووووى
المصووادر الحيووة موون خو لقوواتات مووع الشووخاص
المرت طين م اشر بالقضية أو الفكر من مسؤولين
و مهوووور أو مهتموووين وبوووااثين ودارسوووين كوووولك
يمكنك االعتماد على المصوادر ييور الحيوة اويمكن
للمحرر االعتماد مث و على قرات الو ا ق وال يانات
واإلاصوواتات المتعلقووة بالموضوووع وأن يسووتطلع
مختلف و هات النار.

ودوا النوع من التحقيقات يتناو الموضوع من ميع وان و وي طوي كول عنافورل اهوو يقودم خلفيوة
عن الموضوع أو القضية م يطرو كل السوئلة المتعلقوة بو ويحواو الحصوو علوى ابوات عنهوا
ب يووة الوفووو لووى الموضوووع ويتصووف مثوول دوووا النوووع موون التحقيقووات بالموضوووعية.وقوود يسووتعين
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المحوورر اووي تحليلو وتفسوويرل بالحاسو ات اإللكترونيووة التووي تعطووي ال يانووات مصونَّفة وم َّوبووة ومجدولووة
و ادز للتحليول ويسوتفيد التحقيوق الصوحفي الطويول المفصَّول مون التيوارات الصوحفية الجديود بشوكل
مكثَّف امن ايث الرؤية أو الفكر أو التخطير يستفيد من تيار اسوتخدام أدوات منوادد ال حوث العلموي
اال تماعي وتقنيات خافة اي مجوا العلووم السولوكية اوي التخطوير للتحورك الصوحفي وم اوي موع
المووواد الصوووحفية وتصووونيفها وتحليلهوووا والوفوووو لوووى خ فوووات منهوووا مثووول الم ااوووة بالمشووواركة
والتجربة الميدانية والدراسة المنامة للو ا ق واستقصات الرأي وارض الفروض واخت اردوا وقيواس
الثَّ ووات والصوودق واالسووتنتاج السوو ي وخطوووات معالجووة ال يانووات ولعوول دوووا ياهوور بوضوووو اووي
التحقيقووات الصووحفية التووي أ رتهووا مدرسووة وفووحفيو اتجووال فووحااة التحديوود أو التوودقيق Precision
 Journalismالتووي تز َّعمهووا ايليووب موواير  Philip E.Meyerولم و ؤل وت ميووول منووو العووام 1972
واتووى اآلن وظهوور تط يقهووا العملووي ايمووا يسوومى بعوود ذلووك بالت طيووة االستقصووا ية التووي تتخووو شووكل
التحقيقات الصحفية الكاشفة التي قد يجري نشردا اي يوم وااد أو أكثر.
 التحقيق الصحفي المصور:
ويعتمود علووى الموواد المصوور (الصووور الفوتو راايووة)
كعنصووور أساسوووي وتعووود الكلموووة أو الموووتن دنوووا عوووام و
مسوواعداو أو معضِّ ووداو للصووور أي عكووا النوووع الو
لولك اي دوا النوع من المهم داو االعتنات بالصوور مون
ايووث الوضوووو والشوومو .وتخص و بعووو الصووحف
فوووفحات يوميوووة لهووووا النووووع مووون التحقيقوووات ودنووواك
وكاالت فحفية متخصصة بهوا الشكل الصوحفي علوى
مستوت الواليات المتحد المريكية.

أساليب البناء الفنية للتحقيق الصحفي:
القالووب الفنووي الوووي تكتووب بو التحقيقووات يعتموود علووى
عوورض المعلومووات التووي تووم معهووا موون المصووادر
المختلفة عرضا و منطقيا و ما علوى أسواس أدميوة كول
معلومة اتتتي المعلوموة الدوم اوي ال دايوة وم يليهوا
المعلوموووات القووول أدميوووة أو علوووى أسووواس تطوووور
القضية أو الحد موضوع التحقيوق مون القودم لوى
الاووود .أو علوووى أسووواس أدميوووة أطوووراف القضوووية
اتعرض أقووا الطوراف الر يسوية اوي القضوية وم
يليها أقوا المتخصصين م أقووا المسوؤولين عون
دول القضية ويختار المحرر القالب المناسب لكتابوة
التحقيووق اووي ضوووت رؤيت و لدميووة المعلومووات التووي
معها وأدمية المتحد ين الوين التقى بهم.
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وناراو لدمية القالب الفني الوي يتم وضع التحقيق اي اقد ش َّ بعو أساتو الصوحااة المحورر الصوحفي
بالمهندس على أساس أنهما يت عان نفا القاعد التي تقو " ن المحتوت دو الوي يح ِّدد القالب" ويعني دوا
أن ق ل أن نص ِّمم فندوقا و علينا أن نعرف على و الدقة ما الوي سنضع اي .

القوالب التقليدية لتحرير التحقيق الصحفي:
دناك عدد من القوالب الفنية لتحرير التحقيق الصحفي تستخدم منو اتر طويلة ومالالت فالحة ل ستخدام
اتى يومنا دوا وأدم دول القوالب:
 .1قالب الهرم المقلوب:
مالا قالب الهرم المقلوب المعروف باسوم Inverted
 Pyramidيثير دالو بوين الصوحفيين وأسواتو التحريور
الصوحفي ريوم اسوتخدام علووى نطواق واسوع منوو أكثوور
من قرن مون الوزمن وريوم االنتقوادات التوي تو و لوى
استخدام دوا القالب اي التحرير يتفق الجميوع علوى أنو
سيستمر اي تحرير التحقيقات الصحفية.
ويقوم دوا القالب التحريري على وضع أدم معلومة اي
الموضوووع الصووحفي اووي المقدمووة وترتيووب المعلومووات
الخرت تنالليا و مون الدوم االقول أدميوة ويكوون الهورم
واسووعا و اووي قمت و المعكوسووة علووى أسوواس أن دوووا الجووزت
يجيووب عوون كوول السووئلة التووي تثووور اووي ذدوون القووار
ويثيووور اسوووتخدام قالوووب الهووورم المقلووووب اوووي التحقيوووق
الصحفي
بعو الجد االهرم المقلوب يرتِّب أ زات الموضوع واقا و للحقا ق وليا واقوا و للتطوور الزمنوي للحود أو
الاكار الوارد اي بينما تتطلوب التحقيقوات الصوحفية تت وع مسوار الحود أو القضوية واسوتعراض الاكوار
الوووارد اي و ولعوول دوووا مووا يووداع الصووحفيين لووى عوودم اسووتخدام قالووب الهوورم المقل ووب بكثوور اووي تحريوور
التحقيقات الصحفية.
والواقع أن استخدام قالب الهرم المقلوب اوي التحريور الصوحفي عموموا و واوي تحريور التحقيقوات الصوحفية
على و الخصوص يوا انتقادات عديد من بعو الصحفيين وبعو أساتو الصحااة الوين يورون أنو
أف ح قال ا و قديما و ومنحالاو واقيراو وال يسمح للصحفي باإلبداع وأن أاد أسو اب انخفواض قوار ي الصوحف
على أساس أن يروي الحد بطريقة عكسوية تتعوارض موع الطريقوة الط يعيوة للتفكيور ال شوري اوي روايوة
الادا والتي تعتمد على ال داية والوسر والخاتمة وبدالو من مكاات القار اي نهاية الموضووع بخاتموة
ترضي ادن الهرم المقلوب يعلي من شتن المقدمة اقر ويُفقد التفافيل أدميتها كما يُفقد القار الري ة اي
قرات الموضوع الصحفي كام و.
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 .2قالب الهرم المعتدل:

شكل رقم ( ) قالب الهرم المعتد لكتابة تحقيق العرض الموضوعي
ناراو لن دوا القالب يشمل المكونات الساسوية

يعتمد التحقيق الصحفي بط يعت على قالب الهرم المعتد
لكتابة التحقيق الصحفي ودي المقدمة والجسم والخاتمة.
وتتمثل أدم القوالب الساسية التي تعتمد على قالوب الهورم المعتود اوي كتابوة التحقيوق الصوحفي وأدوم دوول
القوالب.
 قالب الهرم المعتد الم ني على العرض الموضوعي:
يصوولح دوووا القالووب لتحريوور التحقيقووات التووي تتنوواو مشووك ت وقضووايا عامووة ويقوووم علووى عوورض الزاويووة
الر يسية اي الموضوع م عرض بقية الزوايا اسب أدمية كل منها م عرض نتيجة ال حث والتحقيق.

ويستخدم دوا القالب عند عرض قضية أو مشكلة من ميوع وان هوا أو أبورل التسواؤالت التوي تتعلوق بهوول
القضووية والتووي تهووم القووار اووي التعوورف علووى ابووات خافووة بهووا.وموون خو مقدمووة دوووا القالووب يعوورض
المحرر القضية بحيث يعمل على ار ادتمام القار بالموضوع وذلك:
 oما بوالتركيز علوى لاويوة معينوة اوي القضوية وم يقووم بعورض بواقي لوايوا المشوكلة اوي سوم
التحقيق بالتفصيل.
 oأو قد يلجت المحرر لى عرض مختصر وسريع لجميع لوايا القضية م ي دأ بعرضها تفصيليا و
اي سم التحقيق.
وأبرل الشكا التي يتخودا دوا القالب اي كتابة التحقيق الصحفي يقوم على طرو المحورر لمجموعوة مون
السئلة أو التساؤالت التي تثيور ادتموام القوار بالموضووع وم يقووم باإل ابوة بعود ذلوك عون كول سوؤا أو
تساؤ منها اي سم التحقيق وذلك من خ عورض المعلوموات والوقوا ع وال يانوات التوي اصول عليهوا
وكولك من خ عرض المقاب ت الصحفية التي أ رادا مع الشخصيات التي ترت ر بالموضوع م أيضا و
من خ ال يانات والمعلومات الخلفية التي معها عن الموضوع سوات من أرشويف المعلوموات الصوحفية
أو من مصادر معلومات الخرت وذلك كل يش ِّكل اي النهاية الشوادد والدلة التي يجيب بها المحرر عون
ميع السئلة أو التساؤالت التي طراها اي المقدمة.
أما خاتمة التحقيق اتحتوي على النتا د التي توفل ليها المحقق الصوحفي ويقووم بعرضوها موا مون خو
خ فات الستنتا من الموضوع أو من خ تصريحات أاد مصادر التحقيوق عون أدوم النقواط أو أدوم
الو القضية.
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 قالب الهرم المعتدل الوصفي:
يصلح دوا القالب لكتابة التحقيقات التي تدور او ظوادر عامة أو راو ت وايو يعطوي المحورر وفوفا و
م ينتقل لوى تفافويل سووات علوى أسواس الترتيوب الزمنوي للاودا الفرعيوة أم علوى أسواس
عاما و للحد
ترتيب لوايال واقا و لدميتها.ويقوم دوا القالب على عرض وفف تفصيلي للحد ا عد االسته بمقدمة
سوم
وففية سريعة للحد ي ودأ المحقِّوق الصوحفي اوي تفافويل دووا الحود مون لوايوا مختلفوة مون خو
التحقيق والخاتمة ما توربر بوين التفافويل المتنوا ر لصوور الحود بحيوث تقودم لنوا اوي النهايوة الصوور
المتكاملة ل أو تقتصر على االنط اعات الخير للمحرر عن دووا الحود ويصولح دووا القالوب اوي عمول
تحقيقووات تتنوواو اووواد معينووة أ ووارت ادتمووام الجمووادير مثوول سووقوط الطووا رات أو انهيووار أاوود الم وواني
الك ير وأيضا و يصولح لتحقيقوات تودور اوو الورا ت والمسوابقات الرياضوية والمناقشوات واال تماعوات
والمهر انات ويوضح الشكل التالي طريقة كتابة التحقيوق الصوحفي اوي قالوب الهورم المعتود الم نوي علوى
الوفف التفصيلي

 قالب الهرم المعتدل القصصي:
يناسووب التحقيقووات الصووحفية التووي تتنوواو بالتفسووير أاوودا ا و يري ووة أو طريفووة أو درامووا نسووانية مثوول لواج
المسنين اوق الس عين أو سقوط طا ر أو انتحار ممثل مشهور ويعتمد دووا القالوب علوى تقوديم المعلوموات
اي شكل قصة لها بداية ولها نهاية واي دوا القالب يتم كتابة التحقيق الصحفي اي شكل قصوة كتلوك التوي
تسرد اي العما الدبية والقصة يكون لها بداية (المقدمة) وعقد (الجسم) ونهاية (الخاتمة) ودووا النووع
من التحقيقات يستخدم يال ا و اي القص اإلنسانية التي تتنواو وقوا ع متسلسولة اوي أاودا ها مثول القصو
اإلنسانية التي تقع نتيجة اواد أو كوار أو را م.
والشكل التالي يوضِّ ح طرق كتابة التحقيق الصحفي اي قالب الهرم المعتد الم ني على السرد القصصي:
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شكل رقم ( ) قالب الهرم المعتد الم ني على السرد القصصي

القوالب الحديثة لتحرير التحقيق الصحفي:
مووع تطووور أشووكا اتصووالية ديوود ووسووا ل عوو م
ديووود ممثلوووة اوووي اإلنترنيوووت التوووي ييَّووورت بعوووو
مفاديم االتصا وبعو مفاديم التحرير اإلع موي
ظهووورت قوالوووب ديووود اوووي التحريووور الصوووحفي توووم
تط يقهوووا اوووي ال دايوووة اوووي المواقوووع الشخصوووية علوووى
اإلنترنيت م انتقلت لى مواقع الصحف والمج ت
ومنها لى الصحااة المط وعة.

وقد أدت انفجوار المعلوموات علوى شو كات االتصوا المختلفوة وعلوى رأسوها اإلنترنيوت لوى ت نوي الصوحااة
أنماط ديد اي التحرير الصحفي وخافة اي مجا تحرير التحقيقات الصحفية االقوار الووي يسوتطيع
الوفو لى اإلنترنيت والحصو علوى كوم دا ول مون التفافويل والمعلوموات اوو الحود أو القضوية أو
المشكلة أو الاادر ال يقنع بالضرور بوتن تقودم لو الصوحيفة ال يانوات والمعلوموات واآلرات والحقوا ق اوي
شكل درم مقلوب أو درم معتد وبالتالي كان على الصحااة أن ت حث عن قوالب انيوة ديود تمكنهوا مون
ش اع ري ة القار اي الحصو على معلومات وااية عن الموضوع أو الحد .
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العوامل التي سادمت اي ظهور قوالب ديد اي تحرير التحقيق الصحفي اي:
 )1ن القوالب التقليدية للتحرير الصحفي لم تعد تفي بحا ات القرات وال تواكب المسوتجدات المهموة اوي
فناعة الصحااة اقوالب الهرم المقلوب والهرم المعتد وييردا أف حت عا ز عن استيعاب الكم
الها ل من المعلومات التي تتواار للصحفي او موضوع معوين وال ينوتد عنهوا فوحااة المعلوموات
التي تناسب عصر المعلومات.
 )2ن تطور الوسا ر اإلع مية المتعدد وما يمكن أن نسمي انفجار المعلومات وظهور منااسوين ودد
للصحااة المط وعة كش كات المعلومات واإلنترنيت تج ر فناعة الصحااة على مرا عوة مودخ تها
ومخر اتها ومن بين دول المخر ات القوالب الفنية التي تصب ايها الماد الصحفية.
 )3ن التحديات التي توا التحرير الصحفي اي عصور اإلنترنيوت علوت مون الضوروري ال حوث عون
قوالب ديد للتحرير اي المواقع اإلخ ارية ومواقع الصحف اإللكترونية على الش كة التوي ال توا و
ما يسمى بقيود المسااة وقيود الزمن التوي توا ههوا الصوحااة المط وعوة واإلذاعوة والتلفزيوون اودن
الق َّرات المهتمين بالحد قد يقرؤون الكثير من التفافيل كما أنهم قد يتت عون معلومات ضوااية عون
الحد تقدمها لهم وف ت خ ارية داخل الموقع.

أهم القوالب الحديثة في بناء التحقيق الصحفي:
 )1قالب لوحة التصميم Story Board
من القوالب المهمة اي التحرير الصحفي التي أارلتها تكنولو يا االتصا ع ر اإلنترنيت ما يسومى بقالوب
لواة التصميم  Story Boardالوي يتخوو اوي اعت وارل أن الصوحفي أفو ح مسوؤوالو عون نتواج أكثور مون
نسخة من الماد الصحفية التي يقدمها وااد للصحيفة أو المجلة المط وعوة ووااود للصوحيفة اإللكترونيوة
التابعة لها.خافة اي ظل تحو الصحااة اإللكترونية لى وسيلة اتصا قا مة بواتها تودر أو يمكون أن تودر
أربااا و على المؤسسة الصحفية كما أن الماد الصحفية التي يتم نشردا على اإلنترنيت تتميز عن مثي تها
المط وعووة باسووتخدام كوول اإلمكانيووات التووي تتيحهووا بيئووة العموول علووى اإلنترنيووت خافووة الوسووا ر المتعوودد
التفاعلية ويتم اي دوا القالب دخا الصوت والصور والمنتديات الحوارية مع التحقيق الصحفي وبوولك
أف ح على الصحفي تقان تقنيات الصوت والصور والصور المتحركة.
ويتخو دوا القالوب شوكل اللواوة التوي تضوم اوي الجوزت العلوى منهوا طوارين ر يسويين يضوع الصوحفي اوي
اإلطووار الو أو مووا يسوومى بالصووفحة الر يسووية العنوووان الر يسووي والعنوووان الثووانوي ضووااة لووى مقدمووة
التحقيووق وبووؤر التركيووز اي و ويضووع اووي اإلطووار المقابوول عنافوور الوسووا ر المتعوودد الملحقووة بووالتحقيق
كالمقاطع الصوتية لقوا المصادر المشواركة اوي التحقيوق ولقطوات الفيوديو الخافوة بالحود أو القضوية
ضااة لى الرسووم ال يانيوة والرسووم اإليضوااية المصواا ة.وتحوت اإلطوار الو يوتم تقسويم التحقيوق لوى
أربعة طارات ارعية يتضمن الو معلومات الخلفية عن الموضووع و ودو لمنوي لتطوور القضوية أو
المشكلة أو الحد موضوع التحقيق أما اإلطار الثاني ايتضمن شرير طوولي أو عرضوي لتقوديم الم موح
الشخصووية لصونَّاع الحوود والمصووادر المشوواركة اووي التحقيووق.واووي اإلطووار الثالووث يضووع الصووحفي روابوور
لموضوعات فحفية متصلة بموضوع التحقيق ومواقوع أخورت.أموا اإلطوار الرابوع ايخصو للتفاعول موع
القرات مثل استق ا التعليقات واآلرات من القرات و نشات منتديات او موضوع التحقيق.

 )2قالب المقاطع Section Technique
يناسووب دوووا القالووب التحقيقووات الطويلووة والمرك ووة والمع َّمقووة والقص و المفصوولة كمووا يناسووب الصووحااة
اإللكترونية والمج ت ويقوم على تقسيم التحقيق لى مقاطع والتعامل مع كل مقطع على أن واد مستقلة
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لها مقدموة و سوم وخاتموة ويوتم تقسويم التحقيوق لوى مقواطع واقوا و لترتيوب وقووع الاودا أو واقوا و للتطوور
الزمني للحد أو القضية.
 )3قالب الساعة الرملية Hourglass Structure
يجمع دوا النمر بين قالب الهرم المقلوب وقالب القصة أو الحكاية وبولك تتضات التت يرات السل ية للهرم
المقلوب ويستفيد القار من قالب القصة وتش بداية قالب الساعة الرملية الهرم المقلوب ايث تضم أدم
المعلومات التي توفول ليهوا التحقيوق وم يحتووي علوى سورد تتوابعي لجوزت أو بقيوة التحقيوق.ويتكو َّون دووا
القالب من مقدمة ِّ
ملخ صة وم معلوموات خلفيوة عون القضوية أو الحود موضووع التحقيوق وم عورض أدوم
م عرض لمني متتالي للادا الفرعية اي التحقيق.
و هات نار أطراف القضية أو الحد
ويناسب دوا القالب المحررين الوين يفضلون المودخل التقليودي اوي روايوة الاودا باإلضوااة لوى القورات
الوين ال يستطيعون قرات كل التحقيق أو الوين ال يري ون اي قراتتو اوي شوكل قصوة أو اكايوة وبالتوالي
ادن يمكن استخدام اي التحقيقات المتصلة بالحواد والجرا م والقص اإلنسانية الدرامية.
وواقا و لما س ق يتكون قالب الساعة الرمليوة مون وة أ وزات دوي القموة  The Topوالتحوو The Turn
ِّ
أو أربع اقورات تجيوب عون
الملخصة مت وعة بث
والحكاية  The Narrativeافي القمة تتتي المقدمة
ِّ
أدم السئلة التي يمكن أن تت ادر لى ذدن القار او موضوع التحقيوق وتحقوق دوول المقدموة أدوم مزايوا
قالب الهرم المقلوب اي تلخي أدم معلومات التحقيق للقار المتعجول أموا اوي الجوزت الثواني ايوتم عوداد
القار للتحو لى الحكاية ويال ا و ما يتمثل دووا التحوو اوي ع وار مثول " ويصوف المو وودون اوي قلوب
الحد ما اد اي" أو "وت دأ وقا ع القضية بـــ" أما الجزت الثالوث ايخصَّو لروايوة تطوور الحود أو
القضووية مدعمووة بالمعلومووات وأقوووا المسووؤولين والمتخصصووين والشووهود وأبطووا الحوود ويمكوون وضووع
معلومات الجزت الثالث اي ة أ زات مثل القصة بداية ووسر ونهاية.
 )4قالب وول ستريت جورنال Wall Street Technique
يطلق على دوا القالب أيضا و قالب لب ال ندق  The nut Grafوينسب لوى فوحيفة وو سوتريت ورنوا
المريكية باعت ار أنها أو من استخدمت اي التحرير الصحفي ومالالت تستخدم اتوى اآلن اوي تحريور
يال ية موضوعاتها ويصلح دوا القالب اي تحرير التحقيقات التحليلية والتحقيقات الخ رية.
وي دأ دوا القالب باسته خفيف او شخ أو مشهد أو ااد ة وتقوم اكرت على االنتقوا مون الخواص
لى العام بدتاو بشخ أو مكان أو اد يوضح النقطة الر يسية اي التحقيق من منطلوق أن دووا الشوخ
دو وااد مون كثيورين توت روا بالقضوية التوي تع ور عنهوا الفقور الجودريوة.واالسوته قود يكوون وفوفيا و أو
سرديا و أو قصصيا و ويت ع ذلك اقر مركزية توضح م زت التحقيق م يرتِّب سم التحقيوق اسوب و هوات
نار مختلفة أو تفصي ت تتعلق بمحور التحقيق وتكون الخاتمة دا رية يستخدم ايها ن أو اكايوة طريفوة
تتعلق بالشخ الوي ذكر اي االسته .
 )5قالب الدائرة Circle Technique
وكول النقواط المسواند يجوب أن
يتم تحرير التحقيق اي شوكل دا ور النقطوة الر يسوية ايهوا دوي االسوته
ودو على عكا الهورم المقلووب الووي ترتوب ايو الوقوا ع اسوب
تعود لى النقطة المركزية اي االسته
تدني در ة الدمية افي النمر الدا ري كل زت من التحقيق مسا ٍو اي الدميوة ل قيوة ال وزات وقود تر وع
الخاتمة لى نقطة االسته .
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الخالصة:
تتنوع التحقيقات الصحفية بتنوع أددااها وياياتها انجد التحقيق الصحفي العام والتحقيق الصحفي الخاص
كما يمكن تقسيم التحقيقات الصحفية لى التحقيقات اإلع مية والتحقيقات التفسيرية والتحقيقات اإلرشادية
وتحقيقات التسلية والتحقيقات اإلع نية وتحقيقات المناس ات.
كما يمكن تقسيم التحقيقات الصحفية لى تحقيق الشؤون العامة وتحقيق الشؤون اإلنسانية.
ومن ايث الموضوع يمكن تقسيم التحقيق الصحفي لى التحقيقات السياسية والتحقيقات االقتصادية
والتحقيقات اال تماعية والتحقيقات الفنية والتحقيقات الرياضية والتحقيقات التاريخية.
كما يو د التحقيق الصحفي الطويل المفصَّل والمعتمد أساسا و على الكلمة والتحقيق الصحفي المصور.
أما أدم أساليب ال نات الفنية للتحقيق الصحفي انجد من القوالب التقليدية قالب الهرم المقلوب وقالب الهرم
المعتد ومن القوالب الحديثة لتحرير التحقيق الصحفي يو د قالب لواة التصميم Story Board
وقالب المقاطع  Section Techniqueوقالب الساعة الرملية  Hourglass Structureوقالب وو
ستريت ورنا  Wall Street Techniqueوقالب الدا ر .Circle Technique
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مقدمة
لعل أغلب المؤلفات العربية في الصحافة العربية أو المترجمة إلى اللغة العربيةة لةم تقةدع بعةد ةريقةة عمةل
دقيقةةة فةةي صةةوق التحقيةةق الصةةحفي ،وثم ةة غمةةوك كبيةةر فةةي تلةةا الكتابةةات المويةةرة والمتةةوفرة فةةي كتةةب
الصحافة عن التحقيق الصحفي ،وهناك خلط بين هذا النوع ،وأنواع صةحفية أخةرم موةل التقريةر والمقةال
والريبورتاج  ،وغالب اً مةا يسةمى مو عةو عاً أو برنامجةاً إذا كانةس الواةيلة ا عالمي ةة المعني ةة هةي التلفةا أو
ا ذاعة ،وينظر إليه أحيان اً من اويةة الحجةم ،ولةدم بعةا الصةحفيين قناعةة مفادهةا أن التحقيةق يجةب أن
يكون كبير ًا ،صفحة في جريدة وعدة صفحات في مجلة و ااعة في الواةائل ال مرئيةة أو المسةموعة ،ولعةل
ذلا كله يؤكد جهل هؤالء الصحفيين بأصول إنجا التحقيق.

مراحل صياغة التحقيق الصحفي

إن التحقيق الصحفي ال بد له من خطة تتكون من
عدة مراحل وخطوات ونستطيع إجمالها على النحو
التالي:
 -1اختيار الفكرة :وهي الخطوة األولى
واألهم ،والحصول على فكرة تحقيق
صحفي مبتكر هي أصعب جزء في عمل
محرر التحقيقات الصحفية.
 -2االاتعداد والتجهيةز :وهةي تعنةي التح ةير
والتجهيةةةةةز لكةةةةةل مسةةةةةتلزمات ومتطلبةةةةةات
وعوامةةةةل إنجةةةةاق التحقيةةةةق وتعتبةةةةر هةةةةذ
الخطوة مهمة جداً،
وعلى عوء ما يجمع ويحدِّد ويج ِّهز المحرر ايسير  ،فإذا بدأ المسير وفق حقائق شاملة اينتهي
به المطاف إلى نتيجة اليمة ،لذا البد من تحديد مصادر الفك رة وجمهورها ومكانها من الصحيفة.
 -3بدء العمل والتطبيق :بمعنى إجراء التحقيق الصحفي.
 -4صياغة وتحرير التحقيق الصحفي :وتأتي هذ المرحلة بعد االنتهاء من العمل في التحقيق
الصحفي.
 -5المتابعة :وهي درااة مدم نجاق التحقيق الصحفي من عدمه وابل تطوير األداء.

اختيار فكرة التحقيق الصحفي
كيفية اختيار فكرة التحقيق الصحفي:
ً
في هذ المرحلة يختار المحرر الفكةرة العامةة التةي اةيجعلها محةورا لتحقيةق صةحفي والزاويةة أو الزوا يةا
التي اير ِّك ز عليها في هذا التحقيق ،وقد ال يكون المحرر هو صةاحب فكةرة التحقيةق الصةحفي ،بمعنةى أن
يفرك عليه من جانب رئيس قسم التحقيقات إجراء تحقيةق دون أن يكةون للمحةرر حةق اختيةار تنفيةذها أو
عدع تنفيذها ،و إن بداية التحقيق الصحفي ت بدأ فكرة فةي عقةل المحةرر حةين ي ةرم أنهةا تهةم عةدد ًا كبيةر ًا مةن
الجمهور ،ويرم أن هذ الفكرة تحتاج إلى إي اق وشرق وتفسير ،أو إلى كشف الغموك الذي يحيط بها .
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ويزيةةةد مةةةن أهميةةةة هةةةذ الفكةةةرة أن تكةةةون مرتبطةةةة
باألحداث الجاريةة وبالق ةايا التةي تشةغل المجتمةع،
ولكن ال يعني ذلا أن فكرة التحقيق مرتبطةة بحةدث
قةةةديم يمكةةةن أن تكشةةةف عةةةن جوانةةةب جديةةةدة فيةةةه ال
تصلح ألن تكون موعوع تحقيق صحفي ،فالتحقيق
يمكةةن أن يتنةةاول واقعةةة قديمةةة بشةةرة تقةةديم وايةةا
جديةدة ،والحصةول علةى فكةةرة التحقيةق هةو أصةةعب
خطةةوة يمكةةن أن تواجةةه الصةةحفي فةةي إعةةداد وتنفيةةذ
تحقيقه ،ويتطلب ذلا أن يكةون يقظةا ً متابعةا ً لكةل مةا
يجري من حوله في المجتمع من أحداث ،وأن يكون
متخصص ةا ً فةةي فةةرع بعينةةه ،ألن التخص ة يجعلةةه
يعرف كل شيء عةن تخصصةه ،لةذا يمكةن أن يبةدع
ويبتكر فيه ويالحق كل تطور يحدث في مجاله،
وألهمية هذ الخطوة ،نجد أن الصحف اليوميةة تعقةد اجتماعةات كةل يةوع لقسةم التحقيقةات لعةرك األفكةار
واالقتراحةةات التةةي تحتةةاج لتحقيةةق عنهةةا ،وهةةذا يتطلةةب قةةراءة دقيقةةة ومتأنيةةة للصةةحف بجميةةع أبوابهةةا
وتخصصاتها فهي المصدر األول لألفكار.
ومن الطبيعي أن ال يح ر الصحفي االجتماع كمحرر دون أن يكون لديه أفكاراً لعرعها للمناقشة ،فمن
الجميل أن تكون الفكرة نابعة من ذات الصحفي ،وال تعتمد على رئيس القسم أو مالء المحرر.
وعلى صحفي التحقيقات قبل أن يطرق فكرة التحقيق ،أن يدرس هذ الفكرة جيداً ويتأكد من جديتها،
ويتأكد من أنها غير مستهلكة ولم تتم معالجتها من قبل ،ألنه إذا لم يفعل ذلا ،وعرك فكرة ابق
معالجتها ،فإن ذلا يدل على أن صحفي التحقيقات غير مطلع وغير متابع لما ينشر في الصحف األخرم.

شروط فكرة التحقيق الصحفي:
الواقع أنه ليس كل ما يفكر فيه الصحفي يصةلح ألن
يكةون فكةةرة تحقيةق صةةحفي جيةد ،إذ إن هنةةاك عةةدداً
مةةن الشةةروة وال ةةوابط التةةي يجةةب مراعاتهةةا عنةةد
اختيار فكرة التحقيق وأهمها:
 أن تكةةةون الفكةةةرة جديةةةدة ومتفةةةردة وغيةةةر
مستهلكة ،بمعنى أن يتجنب الصحفي تكرار
معالجةةةة بعةةةا الموعةةةوعات أو الظةةةواهر
والبحث عن الجديد فيها ،وال يعني هذا عدع
معالجة أي موعوع ابق

تناوله من قبل ،فإن كان الموعوع قد ابق تناوله فيجب أن تركةز الفكةرة الجديةدة علةى وايةا جديةدة غيةر
مطروقة.
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أن تكون مهمة ألكبر عدد من الناس ،وتتفق واهتمامات قراء الصحيفة أو المجلة ،بمعنى أن ال يكون
الموعوع عيقا ً جداً ،وال يهم اوم عدد محدود من الناس أو يهم فئة معينة فقط.
مراعاة اهتماع القراء بالموعوع وفقا ً لطبيعة جمهور الجريدة أو المجلةة ،فقةارا الجريةدة أو المجلةة
المتخصصةةة فةةي االقتصةةاد موةةل مجلةةة األهةةراع االقتصةةادي يقبةةل علةةى قةةراءة تحقيقةةات صةةحفية ذات
ةبيعة تختلف عن التحقيقات االقتصادية التي قد يقبل عليها قارا الجريدة العامة غير المتخصصة.
أن تكون فكرة التحقيق متوافقة مع ايااة الجريدة أو المجلة التي يعمل بها الصحفي.
مراعاة ةبيعة القوانين والعادات السةائدة فةي المجتمةع ،فموعةوعات التحقيةق تكةون مقيةدة بمنظومةة
القوانين المرعية في المجتمع الذي تصدر فيه الصحيفة.
على الصحفي وهو يختار فكرة التحقيق أن يتأكد من إمكانية تنفيةذ هةذ الفكةرة ،كةأن يتأكةد مةن تةوفر
المصادر من كتب ومطبوعات وبيانات وشخصيات.

أساس فكرة التحقيق الصحفي:

يبنى التحقيق الصحفي على مشكلة يتلقفها الصحفي من الواط الذي يعةي فيةه وينفعةل بةه ،وكلمةة مشةكلة
هنا بالمعنى الوااع للكلمة ،فهناك مشكالت الصحة والتعليم والفقر والبطالة والجهةل وغيرهةا ،ولةذلا فةإن
أااس التحقيق الصحفي في البداية هو فكرة أو خاةرة أو انطباع أو مالحظة ،وتتعدد مصادر التحقيق من
أخبةةار الصةةحف ومقاالتهةةا إلةةى المالحظةةة الشخصةةية إلةةى التجربةةة ا نسةةانية المباشةةرة ،وكةةذلا األحاديةةث
الصحفية والنشرات والوثائق.
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مصادر فكرة التحقيق الصحفي:
مةةةن المهةةةم أن نفةةةرر بةةةين مصةةةدر فكةةةرة التحقيةةةق
ومصادر معلومات التحقيق ،فالمصادر التي يسةتقي
منهةةا المحةةرر فكةةرة التحقيةةق ينتهةةي دورهةةا عنةةدما
يتخةةةذ المحةةةرر قةةةرار إجةةةراء التحقيق،أمةةةا مصةةةادر
معلومات التحقيق فهي المصةادر التةي يحصةل منهةا
الصحفي على المعلومات الال مة لتحرير التحقيق.

ويستقي المحرر فكرة التحقيق الصحفي من عدة مصادر هي.
 )1المصادر الذاتية:
وتتمول في مشاهدات المحرر نفسه وانطباعاته وتجاربةه الشخصةية ومالحظاتةه ،وعلةى اةبيل الموةال فةإن
تعرك المحرر لواقعة ارقة با كرا أثناء اير في شارع ،قد يولد لديه فكرة إجراء تحقيق صحفي حول
هةةذ الظةةاهرة ،وقةةد ال تكةةون تجةةارف الصةةحفي ومشةةاهداته هةةي مصةةدر فكةةرة التحقيةةق ،ولكةةن تجةةارف
ومشاهدات ومالحظات األشخاص القريبين منه مول األصدقاء واألهل والجيران وقراء الصحيفة.
 )2المصادر اإلعالمية:
وتشمل كةل مةا هةو منشةور أو مةذاع فةي الصةحف والمجةالت والةدوريات المتخصصةة وشةبكة المعلومةات
الدوليةة ،فقةد يسةتقي المحةرر فكةرة التحقيةق مةن األخبةار أو مةن المقةاالت واألحاديةث المنشةورة بالصةةحف
اليومية ومواقع ا نترنيةس ،وال يقتصةر األمةر علةى األخبةار واألحاديةث والمقةاالت ،وإنمةا يمكةن أن تموةل
ا عالنات مصدراً مهما ً مةن مصةادر أفكةار التحقيقةات ،وتموةل راةائل القةراء مصةدراً مةن مصةادر أفكةار
التحقيةةق الصةةحفي ،والواقةةع أن كةةل مةةا ينشةةر فةةي الصةةحف قةةد يموةةل مصةةدراً مةةن مصةةادر أفكةةار التحقيةةق،
وكذلا ما يذاع في ا ذاعة وقنوات التلفزيون المحلية والعربية واألجنبية أي اً.
 )3المصادر األرشيفية:
ونعني بها النشرات التي تصةدرها المؤاسةات العامةة والخاصةة عةن أنشةطتها ونشةرات العالقةات العامةة،
إعافة إلى ما قد يطلع عليه الصحفي من وثائق رامية أو غير رامية ،وكذلا تمول الةدوريات والنشةرات
العلمية المتخصصة التي تصدرها مراكز البحوث والجامعات حول األنشطة البحويةة واالتجاهةات الحديوةة
في البحث مصدراً ال غنى عنه الختيار موعوعات التحقيق الصحفي.
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مصادر معلومات التحقيق الصحفي
تمر مرحلة جمع معلومات التحقيق الصحفي بخطوتين:
 األولى هي تحديد مصادر المعلومات
في المرحلة األولى يقوع المحرر بعد اختيار فكةرة التحقيةق والتأكةد مةن إمكانيةة تنفيةذها ،بتحديةد المصةادر
التي ايستقي منها المعلومات ،وتكمن أهمية هةذ الخطةوة التمهيديةة فةي أنهةا تةوفر كويةراً مةن وقةس وجهةد
المحةةرر ،فةةال يمكةةن أن يجمةةع المحةةرر معلومةةات التحقيةةق حسةةب الظةةروف أو حسةةب مةةا يةةأتي إليةةه مةةن
معلومات ،ويجب أن ي ع المحرر خطة واعحة المعالم لجمع البيانات والمعلومات.
وأهم المصادر التي يحصل منها المحرر على معلوماته هي المصادر األرشيفية وهي المصادر المكتوبةة،
وتشمل الوثائق والمستندات والكتيبات والنشرات والصحف والمجالت والدوريات التةي يمكةن أن تت ةمن
معلومةةات حةةول الموعةةوع ،إعةةافة إلةةى المصةةادر ا لكترونيةةة كمواقةةع ا نترنيةةس المهتمةةة بالموعةةوع،
وقواعد البيانات الحكومية وغير الحكومية.
وكذلا فإن محرر التحقيقات يحدِّد المصةادر الشخصةية وهةي المصةادر البشةرية المنااةبة لجمةع معلومةات
التحقيق ،من خالل تحديد األشخاص المتصلين بالموعوع ،وهم صةناع الحةدث نفسةه أو أةةراف المشةكلة
والمتخصصين في الموعوع والمسؤولين في الحكومة.
تأتي المرحلة الوانية بعد تحديد مصادر المعلومات وهي جمع معلومات التحقيق ،وفي هذ المرحلةة ينبغةي
علةى المحةرر إتبةاع قاعةدة المرونةة علةى أاةاس أن جمةع المعلومةات يأخةذ شةكل العمليةة وليسةس خطةوات
مرتبة يجب االلتزاع الحرفي بها ،إذ يمكن أن يبدأ المحرر من أي نقطة في جمع المعلومات وتشةمل عمليةة
جمع المعلومات.
 )1المعلومات المكتبية
 )2وتشمل المعلومات والبيانات المكتبية التي يمكن أن يقو ع الصحفي بجمعها حةول الموعةوع ،موةل
األرشةةيف الصةةحفي الةةورقي وا لكترونةةي والمكتبةةات العامةةة والمتخصصةةة والسةةجالت الحكوميةةة
وا حصاءات العامة وا نترنيس وقواعد البيانات والمعلومات.
ويرم علماء التحرير أن أول خطوة في إعداد وتحرير تحقيق صةحفي جيةد ،تتموةل فةي درااةة الموعةوع
والمصادر ،ويرجع ذلا إلى ما يلي:
 أنها تعد الصحفي للحديث مع المتخصصين وتساعد في تخطي المشكالت التي يمكن أن تنجم عةن
تكرار لسؤال "ماذا يعني ذلا" ،أو "هل من الممكن أن تشرق لي هذا ا جراء" على المصادر.
 أنها تحدد للصحفي األشخاص الذين تحدثوا في موعوعات مشةابهة فةي الماعةي ،وعةادة فةإن مةن
تحدث مع صحفيين من قبل يكون أكور قبوالً للحديث مع الصحفي.
 أنها تساعد الصحفي في إعداد قائمة باألائلة التةي يجةب أن يطرحهةا علةى مصةادر ،ومن األف ةل
للصحفي أن يعرف ا جابات الكاملة أو ا جابات الجزئية عن األائلة قبل بدء اللقةاء مةع المصةدر،
حتى يستطيع أن يحكم على صحة المعلومات التي يقدمها هذا المصدر.
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 أنها تكشف للصحفي بعا األشياء الجديدة والسيئة التي يجب أن يعيرها اهتمامه أثناء الحديث مةع
المصادر ،فالدرااة المتعمقة للسجالت والوثائق يمكن أن تقدع للصحفي كمةا ً هةائالً مةن المعلومةات
يمكن أن ينطلق منها في الحديث إلى المصادر.
نصائح كبار محرري التحقيقات الصحفيون خالل مرحلة جمع البيانات والمعلومات:
وفي هذا ا ةار ينصح بعا كبار محرري التحقيقات الصحفيون الجةدد فةي هةذا المجةال بإتبةاع النصةائح
التالية خالل مرحلة جمع البيانات والمعلومات:
ً
 العمل علةى جمةع معلومةات تفةور كويةرا مةا يمكةن أن تسةتخدمه ،فةالواقع أن المعلومةات المعاونةة
ينبغي أن تكون متناابة على نحو هنداي مع كل فقرة مكتوبة،والمهارة هنا تتموةل فةي أن تعةرف
متى يكون لةديا الوثةائق الكافيةة ،وتكةون قةد أجريةس اللقةاءات الصةحفية الكافيةة التةي تمكنةا مةن
إثبات وجهة نظرك.
 تدقيق المحرر بنفسه جميع السجالت المتاحةة المتصةلة بالموعةوع ،ونسة أكبةر عةدد ممكةن مةن
الوثائق المساندة ،ذلا ألنه من الصعب على المحقةق أثنةاء جمةع البيانةات والمعلومةات أن يعةرف
أيها ايكون مهما ً لتحقيقه كمةا أن بعةا الوثةائق قةد تختفةي مةن الملفةات أو توعةع وثةائق أخةرم
محلها
 ااتخدع الكمبيوتر فةي تخةزين البيانةات وتحليلهةا لةدم تعامةل المحقةق الصةحفي مةع كةم هائةل مةن
المعلومات.

كيفية جمع المعلومات من خالل المقابالت الشخصية
تشةةمل هةةذ المرحلةةة تحديةةد أةةةراف الموعةةوع أو
الق ية ،أي األشخاص والمتخصصين والمسةؤولين
الذين يمكن إجةراء لقةاءات مباشةرة أو غيةر مباشةرة
معهةةةم للحصةةةول علةةةى معلومةةةات أو تفسةةةيرات أو
مبةةةةررات حةةةةول الظةةةةاهرة أو الحةةةةدث أو الق ةةةةية،
وتت من هذ العملية تحديد أاماء وأرقاع التليفونات
والعنةةةاوين البريديةةةة وا لكترونيةةةة ،وتحديةةةد نةةةوع
ومواعيةةةةد المقةةةةابالت وأماكنهةةةةا ،وقةةةةد ال تقتصةةةةر
المقابالت خةالل التحقيةق علةى األشةخاص الةذين تةم
تحديدهم في هذ المرحلة إذ قد يكتشف الصحفي
مةةن الوثةةائق أو مةةن خةةالل اللقةةاءات مةةع أشةةخاص أن هنةةاك أشخاصةةا ً آخةةرين يجةةب الحةةديث معهةةم فةةي
الموعوع.
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كيفية إجراء مقابالت التحقيق الصحفي
قد تتم المقابالت مع المصادر في موقع الحةدث أو الظةاهرة مةع صةناع الحةدث أو أةةراف الق ةية ،أو فةي
أماكن متفق عليها مسبقا ً مع المتخصصين والمسؤولين ،وهناك خالف بين صحفيي التحقيقات حةول نقطةة
البدايةةة فةةي التحقيةةق ،بمعنةةى أيهمةةا أف ةةل إجةةراء اللقةةاءات مةةع المصةةادر الحيةةة فةةي المراحةةل األولةةى مةةن
التحقيةةق ،أع تأجيةةل إجةةراء هةةذ اللقةةاءات حتةةى نهايةةة التحقيةةق وبعةةد أن يكةةون الصةةحفي قةةد جمةةع البيانةةات
والمعلومات األرشيفية؟
والواقع أن هناك اتجاهين في هذا األمر:
 األول يرم أنه من األف ل إجراء اللقاءات في المراحل المبكرة من التحقيق الصحفي ،حتى يمكن
توجيه البحث في الموعوع وفقا ً ألقوال المصادر.
 والواني يرم أنه من األف ل تأجيل اللقةاءات حتةى قةرف انتهةاء التحقيةق كةي يعةرف الصةحفي مةا
يريد أن يحصل عليه من معلومات من المصادر الحية.
كما أن هناك اتجاهين فيما يتعلق بأي المصادر يجب أن يبدأ الصحفي لقاءاته ،من المصادر األقل أهمية أع
من المصادر األكور أهمية؟ ،والواقع أن صحفيي التحقيقات يف لون البدء من الدائرة الوااةعة لألشةخاص
المتصلين بالموعوع ،إلى أن يصلوا إلى مركز الدائرة التي ت ةم الشةخ أو األشةخاص األكوةر اتصةاالً
بالموعوع واألكور معرفة بأبعاد  ،ألن األشخاص الةذين علةى أةةراف الةدائرة يكةون لةديهم ااةتعداد أكبةر
للحديث مع الصحفي عن األشخاص الذين في مركز الدائرة.
وتتميةةز اللقةةاءات مةةع المصةةادر فةةي التحقيقةةات الصةةحفية بالحسااةةية ،كونهةةا تسةةتهدف كشةةف أاةةرار تةةود
الحكومة أو األشخاص ذوو النفوذ أن تظل ةي الكتمان ،وبالتالي فإن أالوف إجراء هذ اللقاءات يجةب أن
يكون أكور دقة وصراحة وأكور إلحاحاً.

الفرق بين اللقاءات الصحفية التقليدية ولقاءات التحقيقات
يؤكد جيري أورهامار أن هناك اختالفات مهمة بين
إجةةةةةراء اللقةةةةةاءات الصةةةةةحفية التقليديةةةةةة ولقةةةةةاءات
التحقيقةةات الصةةحفية ،وتتموةةل هةةذ االختالفةةات فيمةةا
يلي:
 أن موعوعات التحقيق تكةون عةادة معقةدة
وصعبة ،كما أن األشخاص الذين يجةب أن
تجةةةري لقةةةاءات معهةةةم يةةةودون أن يلةةةوذوا
بالصمس.

 أن المتحدث في اللقاء التقليدي الذي يستهدف الحصول على خبر أو تقرير أو حوار خاص يكةون
لديه رغبة في التحدث إلى الصةحفي دون خةوف مةن توقيةع العقةاف عليةه ،وبالمقابةل فةإن لقةاءات
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التحقيةةق الصةةحفي تحمةةل قةةدراً كبيةةراً مةةن المخةةاةرة بالنسةةبة للمتحةةدث ،ألن التحقيقةةات الصةةحفية
كويراً ما تتصل بارتكاف أخطاء أو إهمال أو غير من التجاو ات.
 أن الشخ الذي يتم معه اللقاء في التحقيق الصحفي قد يصبح معرعةا ً للخطةر ،ومةن شةأن ذلةا
أن يجعله خائفا ً من الحديث إلى الصحفي ،فقد يفقد وظيفته ،كما قد يفقد حياته.

إدارة اللقاء في التحقيق الصحفي
ال توجد قواعد جاهزة لكيفية إدارة اللقةاء الصةحفي فةي التحقيقةات الصةحفية ،إذ إن ظةروف اللقةاء وةبيعةة
شخصية المصدر ،إعافة إلى أن مهارات الصحفي تمارس دوراً مةؤثراً فةي لقةاءات التحقيقةات الصةحفية،
وفي جميع األحوال فإن هناك عدداً من النصائح يمكن ااتخالصها من خبةرات بعةا صةحفيي التحقيقةات
وفق ما يلي:
 يعد اللقاء المباشر أف ل الطرر للحصةول علةى المعلومةات فةي التحقيقةات الصةحفية ،خاصةة إذا
ت من مواجهة مباشرة مع المتحدث حول أفعال أو الوكيات منسوبة إليه ،ومع ذلا وفي حاالت
خاصةةة يصةةعب فيهةةا إجةةراء اللقةةاء المباشةةر ،يمكةةن للصةةحفي اللجةةوء إلةةى اللقةةاء التلفزيةةوني أو
ااةةتخداع البريةةد ا لكترونةةي فةةي إجةةراء اللقةةاء أو ااةةتخداع تقنيةةة التسةةامر عةةن بعةةد فةةي حالةةة بعةةد
المسافات.
 يجب على الصحفي أن يوعح للمتح ِّدث في بداية اللقاء ةبيعة المهمة التي يقوع بها ،وأن يحصةل
منةةه علةةى موافقةةة نشةةر مةةا اةةيدلي بةةه مةةن معلومةةات منسةةوبا ً إليةةه ،وذلةةا لتحاشةةي ظةةاهرة تجهيةةل
مصادر المعلومات التي يصر بعا المتحدثين عليها وت عف إلى حد كبيةر مةن ثقةة القةارا فةي
المعلومات التي يت منها التحقيق.
 من األف ل أن يبدأ اللقاء بأائلة شخصية قصيرة ومباشرة ،وال تنطوي على ما يبعث الخةوف أو
التةوتر فةةي نفةةس المتحةدث كسةةاف اللقةةاء نوعةا ً مةةن األلفةةة،ومن األف ةل أي ةا ً انتهةةاج األاةةلوف
الودي غير العدائي في الحديث مع المصدر ،كما أنه من األف ةل أن يبةدأ الصةحفي بطةرق أاةئلة
يعرف إجاباتها.
 يمكن للصحفي ااتخداع أائلة للتحقق من صدر إجابات المصدر على األائلة الموجهة إليةه ،كمةا
يمكن أن يسأله مباشرة عن إثبات صةحة مةا يقولةه بمسةتندات ووثةائق أو بترشةيح مصةادر أخةرم
لديها نفس المعلومات.
 أثناء اللقاءات يجةب أن يبعةث الصةحفي فةي نفةس المصةدر الشةعور بأنةه موعةع ثقةة وأن دوافعةه
ونوايا ةيبة ،وعلى هذا ال يجب أن يكون الصحفي جافا ً وصارما ً أثناء اللقاء.
 على الصحفي أن يتمتع بالقدرة على إتقان االاتماع والتحدث ،كما يجب عليةه أن يختةار الواةيلة
المنااةةبة لتسةةجيل حةةديث المصةةدر ،اةةواء كتابةةة أع عةةن ةريةةق جهةةا الكااةةيس شةةريطة موافقةةة
المصدر على التسجيل.

لقاء المواجهة في التحقيق الصحفي

يهتم الصةحفيون العةاملون فةي مجةال التحقيقةات الصةحفية اهتمامةا ً كبيةراً باللقةاءات التةي تةتم مةع أشةخاص
متةةورةين فةةي أعمةةال غيةةر شةةرعية أو غيةةر أخالقيةةة ،باعتبةةار أن هةةذ اللقةةاءات تشةةكل صةةلب التحقيةةق
الصحفي،ويطلق البعا على هذا النوع من اللقاءات تعبيرات كويرة تؤكد هذا االهتماع مول:
 لقاءات الطلقات الكويفة.
 أو لقاءات إةالر النار للداللة على المواجهة العنيفة بين الصحفي والمصدر أثناء اللقاء.
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وفةي هةذا النةوع مةةن اللقةاءات يكةون الصةحفي جمةةع
معلومةةةات تؤكةةةد أن الشةةةخ الةةةذي يتحةةةدث معةةةه
مذنب ،وبالتةالي فإنةه ال ي ةيع وقةس اللقةاء باألاةئلة
العامةةةة ،ويتجةةةه مباشةةةرة إلةةةى اةةةؤال المصةةةدر عةةةن
االتهامات الموجهةة إليةه ،ومواجهتةه بمةا جمعةه مةن
معلومات حول أفعاله والوكياته غير السليمة.

تحرير التحقيق الصحفي
بعد أن أكمل صحفي التحقيقات كل المراحل السابقة
بشةةكل جيةةد ،تةةأتي المرحلةةة األخيةةرة وهةةي مرحلةةة
تحرير التحقيق الصحفي ،وعند عودة الصحفي إلةى
مكتبةةه بعةةد جمةةع المعلومةةات الال مةةة للتحقيةةق مةةن
معلومات ولقاءات وآراء وتحليالت وصور وراوع
وبيانات وإحصاءات قد تكون مرافقةة لمةادة الحةديث
يبدأ المحرر في فر ها جميعا ً لتحديد ما يصلح منهةا
للنشر وما ال يصلح.
كما يقوع أي ا ً بتحديد المواد التي يرم أنها أاااية ومهمة لنشرها في ن التحقيق ومن ثم يستبعد المةواد
التةةي يةةرم عةةدع أهميتهةةا ،ويجةةب علةةى المحقةةق الصةةحفي اختيةةار القالةةب الفنةةي المنااةةب لتحريةةر التحقيةةق
واختيار القالب يتوقف على نوعية الموعوع أو الق ية أو الظاهرة التي يتناولها.
كما يجب مراعاة تصةنيف مةواد التحقيةق بصةورة منطقيةة ومسلسةلة ،إذ يجةب تقسةيم الحةديث إلةى نقةاة أو
أجزاء كل جزئية تحوي معلومات متصلة ببع ها البعا ،حتى ولو كانس من مصادر متعددة.

عنوان التحقيق الصحفي
دور عنوان التحقيق الصحفي:
ً
ً
يمارس عنوان التحقيق الرئيسي العريا مع الصةورة أو مجموعةة الصةور دورا رئيسةا فةي إثةارة اهتمةاع
القارا وجذف انتباهه للموعوع ،ويشمل التحقيق ثالثة أنواع من العناوين هي حسب أهميتها:
 العنوان الرئيسي.
 والعنوان الوانوي.
 والعناوين الفرعية وعناوين الفقرات
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وظيفة عنوان التحقيق الصحفي:
ولكل نوع من هذ األنواع وظيفة محددة داخل التحقيق.
 فالعنوان الرئيسي يهدف إلى جذف انتبا القارا للموعوع ودفعه إلى قراءته.
 والعنةةوان الوةةانوي يةةؤدي نفةةس الةةدور تقريبةا ً بةةإبرا وايةةا الموعةةوع التةةي لةةم تبةةر فةةي العنةةوان
الرئيسي.
 أما العنةاوين الفرعيةة فهةي التةي يسةتكمل فيهةا المحقةق الصةحفي األفكةار التةي لةم يسةتطع العنةوان
الرئيسةي التعبيةر عنهةا ،ويجةري اختيارهةا بعنايةة وبدقةة وتكةون موجةودة تحةس العنةوان الرئيسةي
مباشرة.
 أما عناوين الفقرات فيتم وععها فور فقرات التحقيق ،لتجذف اهتماع القارا وتدفعه إلةى ااةتكمال
القراءة من جانب ،وترشد إلى ما يريد قراءته وتخفيف رمادية المتن من جانب آخر.
أنواع عنوان التحقيق الصحفي:
أنةةواع عنةةاوين التحقيقةةات كويةةرة ،فمنهةةا العنةةوان ا خبةةاري والعنةةوان الةةدال والعنةةوان االنتقةةائي والعنةةوان
ا ي ةةاحي والعنةةوان الوصةةفي والعنةةوان االقتبااةةي والعنةةوان االاةةتفهامي والعنةةوان الخطةةابي وعنةةوان
المفارقة.
العنوان ا خباري :هو العنوان الذي يركز على الجديد الذي يكشف عنه التحقيق والعنوان الذي يركز على
فكرة أو اوية واحدة من وايةا التحقيةق ،وموةال العنةوان ا خبةاري "شةركة األلبسةة تفتةتح مصةنعا ً جديةداً
لزيادة ا نتاج وتحقيق فرص عمل جديدة".
العنوان الدال :هةو عنةوان إخبةاري شةامل يةدل داللةة واعةحة علةى م ةمون التحقيةق فةي جملةة تلخيصةية
واحدة مكوفة مركزة ،وموال العنوان الدال "جرائم الوأر تزيد  %21رغم التواع في التعليم".
العنوان االنتقائي :يعمةل علةى اختيةار فكةرة معينةة تمتةا بالجاذبيةة وخفةة الظةل أو األهميةة ،ووعةعها فةي
العنوان كجملة منتقاة ،وموال العنوان االنتقائي "هيالنة جرجس تخرجس من األ هر الشريف"
العنةةوان ا ي ةةاحي :هةةو عنةةوان صةةريح يعطةةي موعةةوع التحقيةةق بشةةكل عةةاع وواعةةح ،موةةال العنةةوان
ا ي احي "فساد النظاع البيروقراةي في و ارة التربية والتعليم".
العنوان الوصفي :هو العنوان الذي يميل إلى التبسيط والتحديد ،وموةال العنةوان الوصةفي "األمطةار تحةول
شوارع العاصمة إلى أنهار".
العنةوان االقتبااةي :هةو العنةوان الةذي يختةار جملةةة أو تصةريحا ً أدلةى بةه أحةد األشةخاص وموالةه "ال تقتةةل
الخاةئة ولكن ادعها إلى ةريق هللا".
العنوان االاتفهامي :هو عنوان يت من اؤاالً يجتذف القارا ومواله "لماذا تتأخر دوائر الخدمات في أداء
واجباتها"
العنوان الخطابي :يتحدث فيه المحقق الصةحفي إلةى القةارا مباشةرة وموالةه "أنةس مةدعو إلةى رحلةة حةول
العالم".
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عنةوان المفارقةةة :وهةةو العنةةوان الةةذي يحتةةوي مفارقةةة بةين أمةةرين متعاكسةةين ،وموالةةه دعةةوة إلةةى السةةالع ال
صيحة إلى الحرف.
صفات عنوان التحقيق الصحفي:
ومهما كان نوع العنوان فإنه يجب أن يتصف ف:
 ا يجا والوعوق والسالاة.
 أن يكةون داالً بصةدر وأمانةة عةن م ةةمون
التحقيةةةق ،مةةةع اختيةةةار الجوانةةةب الطريفةةةة
والجذابة دون مبالغة ،ومالحظة أن التكرار
فةي العنةةوان قةد يشةةير إلةى إفةةالس المحةةرر،
فيشس انتبا القارا ويشعر بالملل.

 ومن المستحسن أن تكتب األعداد باألرقاع ال باأللفاظ ،فيما عدا فيما عدا األعداد الصغيرة المفةردة
والمالحةةأ أن كويةةراً مةةن المحةةررين يف ةةلون صةةياغة العنةةوان بعةةد الفةةراق مةةن تحريةةر التحقيةةق
بأكمله ،حتى يأتي معبراً تعبيراً صادقا ً واليما ً عن م مون التحقيق.

مقدمة التحقيق الصحفي
أقساع مقدمة التحقيق الصحفي:
يعد العنوان الرئيسي والعناوين األخرم المساعدة تأتي المقدمة وهي المدخل إلى الموعةوع الرئيسةي كمةا
أنها تستحوذ على اهتماع القارا وتقود إلى صلب التحقيق ،وقد قسم توماس بيري مقدمات التحقيق إلى ما
يلي:
)1
)2
)3

)4
)5

مقدمةة المفارقةةة :وتشةةمل معنةةى المقارنةةة والتنةةاقا ،موةةل "إلةةى التسةةابق لفعةةل الخيةةر ودعةةم السةةلم
العالمي عن ةريق نفوذ الزعماء الروحانيين بدالً من التسابق على التسلح للحرف".
المقدمة االاتفهامية :وتحتوي على اؤال مول "ما الذي جعل ثالثة شبان يطلقون النار على رجةل
فقير مسكين في الساداة والستين من عمر فيردونه قتيالً؟".
المقدمة المويرة :وتحتوي على فكرة غريبة مول "اقترق أحد علماء االجتمةاع أن يكةف النةاس عةن
الوقوع في الحب ،وقةال إنةه لةيس صةحيحا ً أننةا نقةع فةي الغةراع أو نحةب مةن النظةرة األولةى ،وإن
الحةةب لةةيس ةارئةا ً مفاجئةا ً ولةةيس صةةدفة" ،وقةةد تكةةون المقدمةةة مويةةرة للدهشةةة أو مويةةرة للتشةةويق،
فيتصدر التحقيق موعوع مول "كانس مشكلة أماع موظف قسم االاةتقبال فةي الفنةدر أن يةأتي إليةه
خمسة أشخاص ويطلبون حجز غرفتين بسريرين مزدوجين وغرفة صالون"
المقدمةةة المجا يةةة :وتسةةتعير مةةن فةةن األدف أاةةلوبا ً للتعبيةةر الجةةذاف موةةل "يخلةةع المطةةار كسةةاء
الخريف لكي يزدان ألعظم أياع تاريخه بأعخم ااتقبال مرق شهدته المدينة منذ أعواع".
مقدمة تحتوي على حكم أو تصةريح فاصةل :وموةال هةذ المقدمةة "اللصوصةية مهنةة غيةر مجزيةة
لإلنسةان فةةي جميةع األحةةوال ،فأجرهةا عةةئيل واعتزالهةا يةةتم فةي اةةن مبكةرة إمةةا بسةبب المةةوت أو
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االعةطرار للعةي وراء الق ةبان الحديديةة ،وإنهةا لتبةدو علةى الةورر مهنةة يسةيرة ،يسةتطيع مةن
خاللها فريق من الرجال المختارين بعناية والمقنعين أن يدخلوا إلى بنا يوجد فيه عةادة قةدر كبيةر
من المال ،فيخيفون الحراس والناس ويرهبونهم بأالحتهم ويخرجون االمين بغنيمة كبرم ،إال أن
واقع الحادثة لم يكن كذلا"
 )6المقدمة الجادة في مقاع الهةزل :موةل "تتميةز اةاعة الحةائط فةي مكتةب للشةحن بةأن لهةا وجهةا ً يشةل
الفتاة الجميلة عن العمل ،إن الساعة الكهربائية ب وئها الساةع تسبب حسااةية شةديدة للسةكرتيرة
يجعلها غير قادرة على العمل لما يصيب عينيها من هياج وحسااية ،وهكذا إمةا أن يتوقةف الةزمن
أو تتوقف الفتاة الجميلة عن العمل".
 )7المقدمة االقتبااية :تحتوي على ن جملة أو عبارة يفتتح بهةا التحقيةق الصةحفي موةل" :هةذ هةي
الرأاةةمالية عبةةارة قالهةةا خرتشةةوف مشةةيراً إلةةى بطةةن رئةةيس مجلةةس إدارة أكبةةر شةةركات أمريكةةا
للصلب".
قد تت من المقدمة حواراً ةريفا ً يجذف أنظار القراء ويدعوهم لمتابعة التحقيق الصحفي مول:
 الرجل العصري هو الذي يساعد وجته بعد أن خرجس للعمل
 تقولين إنه يكنس ويطب ويرعى األةفال
 ولم ال
واحتدع النقاش بين عيمة الحزف النسائي وأاتاذ الشريعة في كلية الحقور
 )8قد تكون المقدمةة بموابةة تلخةي يحتةوي علةى العديةد مةن المعلومةات المركةزة موةل" :أصةبح مةن
المؤكد أن تدفق األالحة األمريكية على (إارائيل) بعد أن تعهدت الواليات المتحدة علنا ً بالتزامها
بتسليم ما قيمته ألف مليون دوالر من األالحة األمريكية إلى (إارائيل).
 )9قد تحتوي المقدمة على عنصر التورية واللعب باأللفاظ ،وهو فن النكتة المحبوف مول "ااتطاعس
الموايقى اآلارة أن تأار حقا ً الفتةاة نانسةي ،فبعةد انصةرافها مةن المدراةة توقفةس فةي محةل لبيةع
االاةةطوانات واآلالت المواةةيقية وااةةتغرقس فةةي االهتمةةاع بالمواةةيقى ،حينمةةا أقفةةل العمةةال أبةةواف
المحل وذهبوا إلى بيةوتهم ،وقةد اعةطرت الشةرةة إلةى ااةتدعاء المةوظفين مةن بيةوتهم لفةا أاةر
نانسي الجميلة".
وظيفة مقدمة التحقيق الصحفي:
تطرق مقدمة التحقيةق المشةكلة بشةكل مباشةر ومةوجز وتوعِّ ةح أهميتهةا وتصةوق عةدة أاةئلة تستفسةر عةن
السبب وتتساءل عما إذا كان الحل ممكناً ،وذلا من خالل الوظائف التالية:
 راةةم وتصةةوير وشةةرق تفاصةةيل المشةةكلة ،وتحديةةد أبعادهةةا علةةى صةةعيد الزمةةان والمكةةان والحجةةم
واألهمية ،عبر حوار مواّع مع الناس والمسؤولين واالختصاصيين.
 البحث عن أاباف المشكلة من خالل الشهادات الواقعية مع الناس والمقارنات الرقمية والوثائق.
 تقويم كل ابب على حدة.
 دحا األاباف المزيفة والكاذبة.
 إقرار األاباف الصحيحة والواقعية.
 جمع األاباف الصحيحة ومقارنتها بالخاةئةة والمزيفةة وااةتخالص النتيجةة النهائيةة التةي تصةوق
الحكةةم األخيةةر علةةى جةةذور وبواعةةث المشةةكلة عبةةر مواجهةةة حةةادة بةةين المةةذنبين واألبريةةاء ،وبةةين
الحقيقة والباةل.
 اقتةةراق حةةل لكةةل اةةبب علةةى حةةدة ،ثةةم حةةل شةةامل يسةةتفيد مةةن الحلةةول الجزئيةةة ،ويقةةدع دوا ًء نهائيةا ً
للمشكلة.
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 إقرار النتيجة الجديدة التي كشف عنهةا التحقيةق ،واعتمةاد الحةل النهةائي الةذي خلة
كمنفذ لتطوير الواقع الموعوعي ودفع المجتمع باتجا التقدع.

إليةه المحقةق

جسم التحقيق الصحفي
صياغة جسم التحقيق الصحفي:
تبةةدأ عمليةةة صةةياغة جسةةم التحقيةةق الصةةحفي أثنةةاء جمةةع المعلومةةات والبيانةةات ،حيةةث ي ةةع الصةةحفي فةةي
اعتبار الخطوة الرئيسة للتحرير وبعد انتهاء جمع البيانات والمعلومات الكافية يصةوق الصةحفي النسةخة
األولى من التحقيق ،ثم يسلمه إلى المحرر المسؤول.
وفةةي عةةوء المسةةاحة المخصصةةة لنشةةر التحقيةةق الصةةحفي يكةةون علةةى محةةرر التحقيةةق تنفيةةذ عةةدد مةةن
ا جةةراءات التةةي تسةةاعد فةةي تقةةديم التحقيةةق فةةي أقةةل عةةدد مةةن الفقةةرات ،خصوص ةا ً إثةةر توجةةه الصةةحف
المطبوعة إلى تبني مدخل تقديم التحقيقات القصيرة ،والتواةع فةي ااةتخداع الصةور والراةوع الجرافيكيةة،
وتشمل هذ ا جراءات عغط التحقيق والتركيز على الزوايا المهمةة فقةط ،وااةتبعاد المعلومةات والحقةائق
غير المهمة.
اعتبارات تحرير جسم التحقيق الصحفي:
ً
 جمع المتشابهات من األحداث والمعلومةات واألقةوال ودمجهةا معةا لتجنةب عةدع التكةرار الةذي قةد
يصيب القارا بالملل،
 ترتيب أقوال المتحدثين حسب أهمية وشخ المتحدث أو حسب ترتيب الزوايا في الموعوع.
 الدمج بين أقوال المتحدثين من نوعيات مختلفة (جمهور -متخصصين– مسؤولين) في كل اوية
مةن وايةةا الموعةةوع ،أو وعةةع أقةةوال كةةل نوعيةة مةةن المتحةةدثين بمفردهةةا (أقةةوال الجمهةةور فةةي
جميع الزوايا ثم أقوال المتخصصين ثم أقوال المسؤولين).
 المقابلةةة المباشةةرة بةةين المعلومةةات واآلراء (قةةول للجمهةةور ورد عليةةه مةةن المتخصةة أو مةةن
المسؤول  ،أو المقابلة غير المباشةرة بتأجيةل عةرك الةرد بعةد عةرك األقةوال كلهةا ،مةع مراعةاة
الحياد في عرك أقوال كل ةرف)
ربط الفقرات في جسم التحقيق الصحفي:
لعل أهم القواعد التي يجب أن يلتزع بها كل من الصحفي والمحرر في صةياغة جسةم التحقيةق ،هةو تحقيةق
االنسيابية والتتابع المنطقي لفقرات الموعوع ،ويتطلب ذلا الربط الجيد بةين الفقةرات واالنتقةال مةن فقةرة
إلى أخرم بااتخداع الروابط التي تقود القارا من بداية التحقيق إلى نهايته.
ويتحقق الربط واالنتقال المنطقي بين الفقرات واالنتقال من فقرة إلةى أخةرم مةن خةالل واةائل عةدة ،موةل
التتبةع التةاريخي للحةدث أو الق ةية  ،Chronologyوةةرق المشةكلة بجميةع أبعادهةا ثةم تقةديم الحةل ،كمةةا
يمكن للمحرر تحقيق التدفق المنطقي لمعلومات التحقيق والربط بين فقراته من خالل واةائل أخةرم ،موةل
تكرار كلمة مفتاحية من الفقرة السابقة أو عرك التفاصيل في تتابع منطقي أو ااتخداع كلمات أو عبارات
كأدوات للربط مول (لكن ،وقد ،وفي نفس الوقس ،وممن ناحية أخةرم ،وفةي النهايةة ،وعلةى اةبيل الموةال،
وفي الحقيقة ،وبصفة خاصة ،وبا عافة إلى ما ابق ،وبالطبع).
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صياغة االقتبااات في جسم التحقيق الصحفي:
تم ِّول االقتبااات  Quotationsا لمأخوذ ة عن المصاد ر عنص را ً رئيسي اً في تحرير جسم التحقيق الصحفي،
ولذلا يبذل الصحفي جهد ًا كبي را ً في تدوين هذ االقتبااات خالل لقائه بالمصاد ر ،كما يبذل جهدا ً م ةاعفاً
لت مينها نسيج التحقيق الصحفي.
ولعل أهم قاعدة بهذا الصدد هو أن ينسب كل اقتباس إلى صةاحبه بشةكل واعةح ال لةبس فيةه ،مةع تمييزهةا
عن تعبيرات الصحفي من خالل وععها بين عالمتي تنصي ويمكن هنا ااتخداع أفعال القول أو التأكيةد
أو ا عافة مول (وبهذا الصدد قال وكيل و ارة الصحة  ،وأكد ،وأعاف ).
وإذا ةال االقتباس فمن األف ل وعةعه فةي فقةرتين متتةاليتين مةع ا شةارة إلةى االاةم األخيةر للمصةدر أو
وظيفته ،وفي حال تعةدد المصةادر يجةب أن يبةدأ اقتبةاس كةل مصةدر فةي فقةرة مسةتقلة وال يجةب أن تشةمل
الفقرة الواحدة اقتبااةين مةن مصةدرين ،حتةى وإن كانةا قصةيرين للغايةة  ،إال فةي حالةة رغبةة الصةحفي فةي
المقابلة بين قولين متعارعين مول  :ويقول د أحمد اعد "المرعةى ال يحصةلون علةى رعايةة صةحية جيةدة
فةةي المستشةةفيات الحكوميةةة "فةةي حةةين يقةةول وكيةةل و ارة الصةةحة " إن الرعايةةة الصةةحية فةي المستشةةفيات
الحكومية على أعلى مستوم".
ويتجه بعا المحررين لإلشارة إلى السؤال الذي تم تو جيهه للمصدر قبل ا القتباس موةل وردا ً ع لةى اةؤال
حول مستوم الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية قال د .اةعد النةايف ،كمةا قةد يبةدأ الصةحفي الفقةرة
بكالمه هو أو بتلخي لكالع المصدر ثم ي يف االقتباس ،مول ومةن جانبةه أكةد معةاون و يةر الصةحة أن
الدولة اتستمر في دعم العالج المجاني للمواةنين فهو حق لهم وواجب على الدولة"  ،ويالحأ في الموالين
السابقين أن المحرر كرر في االقتباس المعلومات التي ابقته اواء جاءت في صورة اؤال أع فةي صةورة
تلخي  ،وعلى هذا األااس يجب أن يأتي االقتباس في بداية الفقرة وال يؤجل إلى نهاية الفقرة حتى ال يفقد
قيمته ويكون تك رار ًا لما ور د في بداية ا لفق ر ة.

صياغة خاتمة التحقيق الصحفي
ينبغةةةي أن يكةةةون للتحقيةةةق الصةةةحفي خاتمةةةة قويةةةة
وواعحة ،أشبه مةا تكةون بالكلمةات النهائيةة فةي فةن
المسةةرحية ،وال تكةةون النهايةةة مسةةرفة فةةي ةولهةةا،
وإال انعةةةدع تأثيرهةةةا ،ولكنهةةةا تتسةةةم بةةةالتوافق بةةةين
مساحتها ومساحة التحقيق الصحفي نفسه.
وتعتبةةةر الخاتمةةةة بموابةةةة النتةةةائج التةةةي وصةةةل إليهةةةا
الصحفي مةن تحقيقةه ،ولةذلا فإنهةا كويةراً مةا تةرتبط
بالمقدمة نفسها ،وتكون صدم لهةا ،ونجةد أن بعةا
الصحفيين يجعلون الخاتمة تعبيراً عن رأيهم الةذاتي
بصرف

النظةةر عةةن المقومةةات األخةةرم واآلراء المختلفةةة واألفكةةار الشةةائعة فةةي التحقيةةق،غير أن النهايةةة ينبغةةي أن
تكون منطقية مع التحقيق الصحفي وال تلصق به كتذييل مقحم أو مفروك عليه.
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وبالمنطق التحريري فإن خاتمة التحقيق تسةتمد خصائصةها مةن ةبيعةة التحقيةق الصةحفي نفسةه ،فةإذا كةان
التحقيق من نوع إعالمي يعةرك الحقةائق واآلراء المختلفةة ،فأنسةب خاتمةة هةي تلةا التةي تةوجز مجمةوع
األفكةةار واآلراء وتربطهةةا ببع ةةها الةةبعا وتسةةتخل منهةةا النتةةائج المنطقيةةة المترتبةةة علةةى المعلومةةات
واألحاديث واآلراء ،وال ينبغي أن يفرك الصحفي أحكامه الذاتية الشخصية ،ألن ذلا ميدانه فن آخر مةن
الفنون الصحفية هو المقال أو العمود أو اليوميات.
نموذج تطبيقي لتصميم تحقيق صحفي:
نقدع فيما ي لي مخططاً لتصميم تحقيق صحفي يوعح مكو نات التحقيق بشكل مبسط.

المقدمة

عقد
العقدة

موجز عن المشكلة وأهميتها واالستفسار باختصار عن
أسبابها وهل الحل متاح وممكن؟.

البحث عن األاباف
حوار مع المتأثرين بالمشككلة حكول أسكبابها ومكن سكاه
في صنعها برأيه

نقا األاباف
حوار مع المتهمين بخلق المشكلة واستيضاح رأيه
التحليل

العقدة

المقارنة بين األسباب من وجهة نظر الطرفين المتأثرين
من جهة والمتهمين من جهة أخرى

فا العقدة

دحض األسباب الواهية واستبعادها واستخالص األسباب
التأليف

المنطقية الصحيحة من خالل إعمال الفكر والتأمل والمنطق

السلي واللجوء إلى الوثائق واألرقا والحوار مع المتخصصين

والمسؤولين إذا لز األمر واقتراح العالج لكل سبب صحيح

الخاتمة
إقرار النتيجة الجديدة التي كشف عنها التحقيق والتي
للمشكلة
شام ً
ال- 16
تصوغ حالً -
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الخالصة
التحقيق الصحفي هو فن تحريري يشوبه الغموك ،وهناك خلط بين هذا النوع ،وأنواع صحفية أخرم
مول التقرير والمقال والريبورتاج.
وتمر صياغة التحقيق الصحفي بمراحل عديدة هي اختيار الفكرة واالاتعداد والتجهيز وبدء العمل
والتطبيق وصياغة وتحرير التحقيق الصحفي والمتابعة.
وأهم مصادر فكرة التحقيق الصحفي هي المصادر الذاتية والمصادر ا عالمية والمصادر األرشيفية ،أما
مصادر معلومات التحقيق الصحفي فهي المصادر الذاتية والمصادر ا عالمية والمصادر األرشيفية،
وكذلا فإن تحرير التحقيق الصحفي يمر بمراحل اختيار العنوان المنااب ،وصياغة المقدمة والجسم
والخاتمة التي تخدع األهداف التي يبتغي التحقيق تنفيذها
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التمارين
نموذج اؤال -الوحدة الوامنة.
الخطوة األولى في مراحل صياغة التحقيق الصحفي:
 .Aاالاتعداد والتجهيز
 .Bصياغة وتحرير التحقيق الصحفي
 .Cاختيار الفكرة
 .Dالمتابعة
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الوحدة التاسعة
المقال االفتتاحي ،والعمود الصحفي
األهداف التعليمية:
 يدرك تعريف ووظائف ولغة المقال الصحفي
 يعدد أنواع المقال الصحفي
 يدرك تعريف وخصائص وموضوعات المقال االفتتاحي
 يجيد تحرير مقدمة وجسم وخاتمة المقال االفتتاحي
 يدرك تعريف وموضوعات وأسلوب وخصائص العمود الصحفي
 يدرك االتجاهات الحديثة في السمات العامة للعمود الصحفي
 يعرف أوجه االتفاق واالختالف بين العمود الصحفي والمقال االفتتاحي

مقدمة:

نبدأ بهذه الوحدة فنون مواد الرأي لنتعرف على فن المقال االفتتحاحي وفحن العمحود الصححفي ،وقبح أن نبحدأ
بالتعرف إلى كال الفنيين ،البد من أن نتحدث بشك سري ع عن فن المقال الصحفي بشك عام.
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المقال الصحفي:
تعريف المقال الصحفي:
المقال الصحفي هو األداة الصحفية التي تعبِّر بشك
مباشحححر عحححن سياسحححة الصححححيفة ،وعحححن را بعححح
كتَّابهحححا فحححي األححححداث اليوميحححة ،وفحححي الق حححايا التحححي
تشححغ الححرأي العححام المحلححي أو الححدولي.ويقوم المقححال
الصحححفي بهححذه الوظيفححة مححن خححالل شححر وتفسححير
األحححداث الجاريححة والتعليححا عليهححا بمححا يكشححفه عححن
أبعادها ودالالتها المختلفة

.
وظائف المقال الصحفي:
يمكن أن تكون أهم وظائف المقال الصحفي وفا اآلتي:
 )1اإلعالم :وذلك بتقديم المعلومات واألفكار الجديدة عن األحداث أو الق ايا أو المشاك التي تشحغ
الرأي العام.
 )2شر وتفسير األخبار اليومية الجارية والتعليا عليها :بما يوضح أبعادها أو جوانبها المختلفة.
 )3التثقيف :وذلك عن طريا نشر المعارف اإلنسانية المختلفة.
 )4الدعاية السياسية :وذلك بنشر سياسة الحكومات واألحزاب ومواقفها المختلفة من ق ايا المجتمع.
 )5الدعاية األيديولوجية  :وذلك عن طريحا نشحر األفكحار والفلسحفات والحدفاع عنهحا ضحد خصحومها أو
منافسيها.
 )6تعبئة الجماهير :وذلك لخدمة نظام سياسي أو اجتماعي معين أو للمساهمة في التنمية الوطنية.
 )7تكوين الرأي العام في المجتمع والتأثير في اتجاهاته سوا بالسلب أو اإليجاب.
 )8التسلية واإلمتاع :وهو األمر الذي تحققه المقاالت الترفيهية أو ال حاحكة أو السحاخرة أو المقحاالت
المسلية أو الظريفة.
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لغة المقال الصحفي:
هححي لغححة الحيححاة العامححة ،أي لغححة المححواطن العححادي،
فهححححي لغححححة يفهمهححححا جميححححع القححححرَّا مهمححححا اختلفحححح
مستوياتهم التعليمية أو الثقافية أو االجتماعية.
وتقححوم لغححة المقححال األدبححي علححى الصححور البيانيححة أو
المحسحنات اللفظيحة ،وتقححوم لغحة المقححال العلمحي علححى
النظريححات واألرقححام واإلحصححائيات والمصحح لحات
العلمية التي ال يفهمها سحو المتخصصحون فحي كح
علم

من العلوم ،أما لغة المقال الصحفي فتقوم على السهولة والبسحاطة والوضحو  ،وهحي قحد تسحتفيد بشحي محن
جمال األسلوب األدبي ،وقد تستفيد بكثير من دقة األسلوب العلمي ،ولكن يبقى أن ما يميز المقال الصححفي
هو أسلوبه البسيط الواضح السه .
تطور فن المقال الصحفي:
إن الحديث عن الت ُّور في فحن المقحال الصححفي فحي
النصححف الثححاني مححن القححرن العشححرين وبححديات القححرن
الحادي والعشرين ما هو إال حديث عحن ال فحرة فحي
مجحححالي االتصحححال والمعلومحححات التحححي شحححهدتها هحححذه
المرحلة ،فلقد ت ورت المقالة مجحددة بعح سحماتها
كححي تواكححب ظححروف العصححر وقرائححه ،مسححتفيدة فححي
الوقحح نفسححه مححن اإلمكانيححات الكبيححرة التححي تقححدمها
تقنيات االتصال والمعلومات المت ورة.

العوامل التي ساهمت في تطوير المقال الصحفي بما يأتي:
 المنافسة بين وسائ اإلعالم ،فلقد واجه الصحف منافسة كبيرة محع وسحائ اإلعحالم اإللكترونيحة
التي أصبح قوة ال يستهان بها إثر ظهور ما يسمى بالتغ ية اإللكترونية لألخبحار Electronic
 ،gathering newsأي تغ ية األحداث فور وقوعها وفي أماكنها ونقلها تلفزيونيا ً إلحى المشحاهد،
وساعدتها األقمار الصناعية فحي تجحاوا المكحان لتصح إلحى كح أنححا العحالم ،وعحالوة علحى هحذا،
واجه الصحف منافسة مع الفيديوتيب والكمبيوتر وأنش ة الترويح والترفيه األخر  ،ممحا جعح
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الصحححف تبحححث عححن بححدي للسححبا اإلخبححاري الححذي ضححاع منهححا ،فاتجه ح إلححى مزيححد مححن التفسححير
والشر والتحلي وتقديم خلفيات األحداث وهحذا محا يمكحن تحقيقحه محن خحالل المقحاالت واألحاديحث
والتحقيقات الصحفية.
ظهور مؤسسات مستحدثة للمعلومات بالغة الت ور مثح قواعحد وبنحوك وشحبكات المعلومحات التحي
تشحححتم علحححى كحححم هائححح محححن المعلومحححات المنظمحححة والشحححاملة والدقيقحححة والمتنوعحححة والمتجحححددة
والمتخصصة ،وهذه المؤسسحات قحادرة علحى إمحداد المححرر بالمعلومحات أينمحا كحان موقعحه ،بفح
انحححدماق تقنيححححات الحاسححححب مححححع تقنيحححات االتصححححاالت عححححن بعححححد ،أي محححا يعبححححر عنححححه بالتليماتيححححك
 TeleMatiqueوإدماق وسائ اإلعالم (التلفزيون مع الحاسب الذي أع ى تقنيات VideoTex
وإدماق الكمبيوتر والهاتف والدخول إلى اإلنترن والتي تعد من أبرا مظاهر التزاوق بين تقنيات
المعلومات وتقنيات االتصال عن بعد.
إن المقاالت الصحفية أصبح تجد طريقها إلى خارق ححدود دولهحا ،ممحا يسحبب التقحدم الكبيحر فحي
وسححائ االتصححال الححذي اختصححر الكثيححر مححن الوقح والجهححد والمححال الححالام للتوايححع خححارق الحححدود
الوطنية.وقد شجع هحذا الت حور العديحد محن الصححف المحليحة ،وخاصحة التحي تصحدر باللغحات أكثحر
تداوالً في العالم ،على التواجد في األسواق العالمية.
أما الصحف الدولية فقد اادت فعاليتها واتسع مجال انتشارها ،ووصل إلى أمحاكن لحم تصح إليهحا
ت ور تكنولوجيا االتصال ،فعن طريا جهاا الفاكسيميلي واألقمار الصناعية أمكن
من قب بف
إرسال صفحات الجريدة بالكام محن المقحر الرئيسحي إلحى أي مكحان خحر فحي العحالم ،حيحث يجحري
طبعها وتوايعها علحى القحرا فحي نفحو الوقح الحذي ت بحع وتحواع فحي مقرهحا الرئيسحي ،ولحم يعحد
مستغربا ً أن نجد صحفا ً دولية ت بع في عشر عواصم في وق واحد.
نشححاط حركححة الترجمححة فححي السححنوات القليلححة الماضححية ،وبهححذا أصححبح المقححاالت المنتشححرة خححارق
الحدود معدة للترجمة إلى مختلف اللغات المهمة فور نشرها.

أما عن ابرا االتجاهات المقحال الصححفي فحي النصحف الثحاني محن القحرن العشحرين وبحدايات القحرن الححادي
والعشرين ،فيمكننا إيجااها باآلتي:
 المي ح إلححى التخصححص :فلقححد كححان للنم حو الهائ ح فححي حجححم اإلنتححاق الفكححري والتخصححص الزائححد فححي
الموضحححوعات العلميحححة خحححالل السحححنوات القليلحححة الماضحححية أثحححره الواضحححح فحححي ظهحححور المقحححاالت
المتخصصححة والصححفحات المتخصصححة فححي الصحححف ،محاولححة منهححا لتغ يححة االهتمامححات ال ححيقة
للقرا
 طغيان النزعحة العلميحة :فلقحد أخحذت المقالحة الذاتيحة تفقحد روعتهحا تحدريجيا ً ،وأصحبح هحم الكتَّحاب أن
يقدموا لقرائهم مادة طريفة ،تنم عن تفكير عميا ،وطول تدبر وتمعن مكتوبة بأسلوب أدبي متقن،
ولذا غلب على المقحاالت طحابع الحدر والتمححيص ،بحدل محن طحابع التعبيحر الحذاتي الححر ال ليحا،
وصار الكتَّاب يتنافسون على التعما في دراسة الموضوعات التي يعرضون لها.
 اتساع ن اق المجاالت الموضوعية :فلقد اتسع ن اق المجاالت الموضوعية التي تغ يها المقحاالت
اتساعا ً ال يسه تحديده ،بسحبب تغيِّحر قحرا الصححف ،وتبحاين اهتمامحاتهم وتغيِّحر حاجحاتهم ،وتغيحر
نسب شرائح نوعيات القرا باتجحاه كثافحة نسحبتي الفئحات البرجواايحة المتوسح ة والصحغيرة ،وفئحة
النسا اللواتي أصبح عحددهن يفحوق عحدد الرجحال بالنسحبة للتعلحيم العحالي ،والكثيحرات محنهن دخلحن
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مجال العم  ،وأصبح لديهن قوة شرائية أكبر ،مما دفحع العديحد محن الصححف إلحى التوجحه إلرضحا
اهتماماتهن.
 الصدق والصراحة والموضوعية :فلقد أصبح المعلومات المقدمة من خحالل المقحاالت الصححفية
أكثر صدقا ً وموضوعية ،وهذا بسبب تعدد وسحائ االتصحال المتاححة للفحرد ،فحللى جانحب الصححف
المحلية ،هناك الصحف والمجالت الدوليحة ،واإلذاعحة والتلفزيحون ،والقنحوات الف حائية والشحبكات
اإلخبارية المتعددة.
وإذا كانح هححذه هححي االتجاهححات الحديثححة العامححة لفححن المقححال الصحححفي ،فححلن ك ح نححوع مححن أنواعححه قححد تححأثر
بالمسححتجدات علححى حححدة ،وبححدأ يتجححه نححو التحححديث ،ويتحححرر مححن عححدد مححن السححمات ،ويتخفححف مححن بع ح
السمات التي عرف بها منذ نشأته واستمرت معه منذ ت وراته األولى ضمن األعوام القليلة الماضية

أنواع المقال الصحفي:
وللمقال الصحفي أنواع مختلفة أخذت تت ور حتى صار ك منها يشك فنا ً صحفيا ً مستقالً بذاته وهي:
 المقال االفتتاحي
 العمود الصحفي
 المقال النقدي
 التعليا الصحفي
 المقال التحليلي
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فن المقال االفتتاحي:
نشأة المقال االفتتاحي:
استحوذ المقال االفتتاحي على مكانة متقدمة بين
فنون مواد الرأي منذ بداية االهتمام بالعم
الصحفي ،لدرجة أن الصحافة أولته ج َّ اهتماماتها،
واعتبرته الموضوع الرئيسي فيها ،حتى وأنه ال
تكاد تخلو منه صحيفة.
ً
َ
إال أن المقا ل االفتتاحي بدأ يتراجع شيئ ا فشيئا ويق
اإلقبال عليه إلى أن ترك مكانته المهمة لفن العمود
الصحفي المناسب للقرن العشرين بسبب عام
السرعة والتي هي أهم سمات هذا القرن ،وبسبب
قدرة العمود على تقديم موضوعات أكثر ثرا
كالموضوعات الجادة والخفيفة وال ريفة التي يقب
عليها القرا على اختالف شرائحهم ودرجة ثقافاتهم
واهتماماتهم ،بينما يعد المقال االفتتاحي لصفوة
القرا  ،حيث ال يقرأ أنصاف المثقفين والقرا
المتعجلون االفتتاحيات عادة  ،و ال يزيد قرا االفتتاحيات العربية في صحفنا عن نسبة هامشية ال تذكر من
القرا  ،ألنها ترتبط بمجاالت جادة سياسية واقتصادية واجتماعية وتعالج موضوعاتها بجدية ال يرتا لها
القارئ العادي ،و قلما تعالج االفتتاحيات م وضوعا ً خفيفا ً ،وربما يكون أحد أسباب تراجع مكانة المقال
االفتتاحي عدم توافر الكفا ات التي تست يع أن تكتب االفتتاحيات.
تعريف المقال االفتتاحي:
المقال االفتتاحي مجموعة أفكار ومع يات
وطروحات ومفاهيم يرسم فيها المرس المنحى
العام للوسيلة اإلعالمية ،تجاه حدث مهم أو مسألة
أساسية أو ق ية مرك زية ،م زودا ً المتلقي بأدوات
معيارية شاملة.

140

خصائص المقال االفتتاحي:
ان القا ً من هذا التعريف يمكن إجمال خصائص
المقال االفتتاحي باآلتي:
 تحدد االفتتاحية االتجاه الدقيا للوسيلة
اإلعالمية في تناولها للحدث األهم أو
األنواع
للواقعة األبرا.وتستمد ك
التحريرية األخر منه معالم تعالج بها
الحدث ذاته والواقعة ذاته.
 تقدم االفتتاحية خ وطا ً عري ة واتجاهات
أساسية ومفاهيم عامة يمكن أن يستخدمها
أو كمعيار في فهمه
المتلقي كمقيا
واستيعابه مسائ أخر عديدة متداولة في
المجتمع وفي مجتمعات خارجية ومتزامنة
مع الحدث الذي تتناوله االفتتاحية.












يكتب المقال االفتتاحي رئيو التحرير أو شخصية مسؤولة عندما تكون الدولة هي المرس  ،أو
شخصية قيادية عندما يكون المرس حزبا ً أو منظمة سياسية أو هيئة اقتصادية أو عسكرية أو
إستراتيجية ،أو مؤسسة مالية أو ثقافية أو رياضية أو علمية.
إن الصفة التمثيلية وال ابع المسؤول الذي يتمتع به المقال االفتتاحي يمنحه مصداقية عالية وقوة
دفع تدعم الوسيلة اإلعالمية في محاولتها الدائمة إقناع المتلقي باتخاذ موقف معين وإتباع سلوك
محدد.
تقترب االفتتاحية من مقال التعليا في معالجتها بع جوانب الحدث دون أخر  ،وفي تقديمه
خلفية مباشرة للحدث عبر التفسير والتوضيح وفي شر المسببات القريبة لهذا الحدث و ليات
تفاعله مع أحداث قريبة ،وفي الكشف عن صالت كامنة بين وقائع نية متزامنة ،غير أن المقال
االفتتاحي يمتاا بسل ة طر ورفعة مسؤولية تجعاله قليالً ما يلجأ إلى الجدال والمناظرة التي
يختص بها مقال التعليا.
يلزم المقال االفتتاحي اآلنية كما التعليا ،إال أنه يتناول الواقعة األهم خالل الفترة الزمنية التي
تحدد دورية الوسيلة اإلعالمية.
رغم أن المقال االفتتاحي يكاد يت ابا في بنيته وكيفية تناوله للحدث و نيته مع مقال التعليا ،غير
أنه يبتعد عن هذا األخير ليدنو من المقال التحليلي من حيث معالجته األكثر راانة واتزانا ً من
التعليا ،ومن حيث احتوائه على عناصر تحليلية ذات عما يفرضه الدور المعياري الذي تؤديه
االفتتاحية ،والموقع الذي تحتله في الوسيلة اإلعالمية.
يتقيد المقال االفتتاحي في من لقاته وتفسيراته و رائه ووجهات نظره بموضوعية مقال التحلي
وعقالنيته ،إذ يخلو من العنصر االنفعالي الذي يشوب أحيانا ً مقال التعليا.
إن الصفة القيادية التي يتمتع بها المقال االفتتاحي ،تتيح له حشد أدلة ومعلومات مستقاة من
مصادر وثيقة االطالع أوجهات مسؤولة ،وهي معلومات غالبا ً ما يوظفها رئيو التحرير أو
الشخصية القيادية لشر وجهة نظر المرس وتثبي رأيه وتوضيح موقفه.
دخ المقال االفتتاحي اإلذاعة والتلفزيون ،غير أن من لقه األول وموقعه األساسي يبقى الصحافة
التي يشك بالنسبة لها نوعا ً تحريريا ً ال غنى عنه.
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يجسد المقال االفتتاحي إعادة الرؤية اإلستراتيجية للوسيلة اإلعالمية ،فهو يتحرك ضمن ن اق
خ وط عامة ثابتة تقريبا ً ،تاركا ً لبع األنواع التحريرية األخر  ،وبخاصة مقال التعليا تنفيذ
بع المسارات التكتيكية المتكيفة مع شروط مرحلية متغيرة بما ال يتعارض ب بيعة الحال،
والمنحى العام للمرس .
من حيث المكان ،فقد كان الصحف تخصص لالفتتاحية مكان نشر ثاب في صدر الصفحة
األولى وفي أول مكان ت العه عين القارئ ،أما اليوم فقد نق في صحف كثيرة من صدر الصفحة
األولى إلى الصفحات الداخلية وغالبا ً ما يوضع في أحد اوايا صفحة الرأي بالصحيفة ،أوفي
صدر الصفحة األخيرة.
نظراً لتلك المكانة المهمة التي كان يحتلها المقال االفتتاحي بين مختلف أنواع المقال الصحفي
اتجه الصحف إلى ايادة المساحة التي تفردها للمقاالت االفتتاحية ،والتوسع في عدد فقرات هذه
المقاالت ،حتى تتمكن من عرض را كتَّابها وأفكارهم والتعبير فيها عن سياستها التحريرية،
وهذه المساحة كان صفحة كاملة وأحيانا ً أكثر عندما كان الصحافة ما تزال صحافة رأي.إال أن
تلك المساحة أخذت في التناقص بعد الحرب العالمية الثانية ،حتى يومنا هذا إلى عمود واحد أو
نصف عمود.
يوقِّع كاتب المقال االفتتاحي إما باسمه أو بكلمتي "رئيو التحرير"أو باسم الصحيفة أو المجلة أو
الدورية.أما الشخصية القيادية فيأتي اسمها في أعلى النص أو توقع في أسف النص.
يمتلك كاتب المقال االفتتاحي خلفية ثقافية غنية وتجربة إعالمية كبيرة ،ويتمتع بن ج سياسي
ومكانة اجتماعية مرموقة ،ويحرص على أن يبقى في تيار األحداث ويتواص باستمرار مع
مراكز القرار.
ب بيعة الحال ،ال يتحرك كاتب االفتتاحية إلى مواقع الحدث ،غير أنه يرصد الواقع بشك يومي،
وينتقي جهات عديدة معنية بالحدث المحوري وبمالبساته ،ويتص بمصادر خاصة تزوده
بمع يات دقيقة.

موضوعات المقال االفتتاحي:
تتعدد موضوعات المقال االفتتاحي ويمكن تصنيفها
وفا اآلتي:
 يعد الموضوع السياسي المحور الرئيسي
للمقال االفتتاحي الذي يتناول دوما ً أبرا
الشؤون السياسية الداخلية واإلقليمية
والدولية.
 يعالج المقال االفتتاحي أهم الشؤون
االقتصادية الوطنية والقومية والعالمية.
 تتناول االفتتاحية أهم الق ايا المالية
والنقدية والتنموية.
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 يعالج رئيو التحرير ،في بع
األهمية.
ً
ً
ً
هذا يعني أن االفتتاحية ال تؤدي دورا إعالميا قياديا في م مار السياسة فحسب ،ب في جميع فروع
الحياة.
األحيان ،موضوعات علمية أو أدبية أو فنية أو رياضية بالغة

أنواع المقال االفتتاحي:







المقال االفتتاحي الذي يكتبه رئيو التحرير أغلب أيام األسبوع في صحيفة يومية.
المقال االفتتاحي الذي يكتبه رئيو التحرير في مجلة أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية أو
فصلية.ويتميز هذا النوع من المقاالت االفتتاحية بآنيته النسبية.
المقال االفتتاحي الموجز الذي يعده رئيو التحرير في مجلة أسبوعية إذاعية.
المقال االفتتاحي القصير الذي يعده رئيو التحرير ويتصدر مجلة تلفزيونية أسبوعية.
المقال االفتتاحي متعدد الموضوعات ،في اإلعالم الم بوع ،حيث يت َّرق رئيو التحرير في
افتتاحية واحدة إلى عدة ق ايا مختلفة في مجاالت متنوعة ،قد ال توجد راب ة فيما بينها وتوضع
بين موضوع و خر متواص يختار المخرق أشكالها

مصادر المقال االفتتاحي:





اطالع مباشر ولقا ات خاصة وعامة
لرئيو التحرير أو للشخصية القيادية.
مصادر مراكز القرار.
مصادر غير إعالمية معلنة أو مستترة.
وكاالت أنبا .
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 وسائ اإلعالم الجماهيري.
 أدبيات وبيانات ووثائا.

تحرير المقال االفتتاحي:

يكتب المقال االفتتاحي ب ريقة مخالفة للخبر الصحفي ومماثلة ل ريقة التقرير الصحفي ،أي أنه يكتب
ب ريقة الهرم المعتدل ويـتألف من ثالثة أجزا  :المقدمة والجسم والخاتمة.
مقدمة المقال االفتتاحي:
وهي تحتوي على مدخ يثير االنتباه إلى أهمية الخبر أو الق ية أو المشكلة أو الفكرة التي يدور حولها
المقال ،وهذه المقدمة يمكن أن ت م النقاط اآلتية:
 عرض فكرة مثيرة الهتمام القرا .
 طر ق ية مهمة تمو مصالح القرا .
 إبراا خبر مهم يشغ الرأي العام.
 وصف مشكلة خ يرة أضح حديث النا بالمجتمع.
وتقوم مقدمة المقال االفتتاحي بعدد من الوظائف أهمها:
 تهيئة ذهن القارئ لموضوع المقال
 إعادة تذكير القارئ بالخبر أو الحادثة أو الق ية موضوع المقال.
 جذب انتباه القارئ ودفعه إلى قرا ة المقال عن طريا ال ر الجيد والشيِّا للموضوع.
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جسم المقال االفتتاحي:
وهو الجز





الذي يحتوي على المادة الجوهرية في المقال.وقد يحتوي النقاط اآلتية:
البيانات والمعلومات والحقائا الكافية عن الموضوع.
األدلة والحجج واألسانيد التي تؤيد وجهة نظر كاتب المقال.
الخلفية التاريخية للموضوع.
أبعاد الموضوع ودالالته السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الفكرية.

وتنحصر وظيفة جسم المقال االفتتاحي في النقاط اآلتية:
 تقديم البيانات الكافية إلشباع رغبة القارئ في الموضوع.
 تقديم الحجج المن قية التي تدعم وجهة نظر الصحيفة في الموضوع.
 إقناع القارئ بموقف الصحيفة أو سياستها تجاه موضوع المقال.

خاتمة المقال االفتتاحي:
هي أهم أجزا المقال وعليها يتوقف مد اقتناع القارئ أو عدم اقتناعه بسياسة الصحيفة ،وغالبا ً ما ت م
الخاتمة النقاط اآلتية:
 خالصة اآلرا واألفكار التي تص إليها الصحيفة في موضوع المقال.
 دعوة القارئ للمشاركة بليجاد الحلول للق ية أو المشكلة الم روحة ،إن كان األمر يفترض
مشاركة القارئ أو تعبئته لتحقيا هدف معين أو لتنفيذ خ ة معينة.
 دفع القارئ إلى اتخاذ موقف معين تجاه موضوع معين.
ويوضح الشك التالي طريقة كتابة المقال االفتتاحي المبني على قالب الهرم المعتدل:

فن العمود الصحفي:
مقدمة:
ت َّور فن العمود كفن صحفي وأضحى يحتح مكانحا ً
بارااً بين الفنون الصحفية وتت ور اتجاهاتحه نتيجحة
عوام عحدة شحهدتها الصححافة الم بوعحة فحي أيامنحا
هححذه بسححرعة ويتغيححر بححال توقححف ،كواقححع م ححموني
وواقححع تحريححري وكواقححع إخراجححي ،ملبيححة الحاجححات
المت حححورة للقحححارئ ومواكبحححة الت حححور العحححام للفنحححون
االتصالية المستفيدة من تراكم التكنولوجيا الحديثة
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وقد بدا العمود في حلقات سلسلة اتجاهه المتواص نحو التحديث ،يتحرر من عدد من السمات – كبقية
أنواع المقال – ويتخفف من بع السمات التي عرف بها منذ نشأته واستمرت معه منذ ت وراته األولى
حتى األعوام القليلة الماضية.
تعريف العمود الصحفي:
يعرَّف العمود الصحفي بأنه مساحة محدودة من
الصحيفة ال تزيد عن "نهر"أو"عمود"ت عه
الصحيفة تح تصرف أحد كبار الكتَّاب بها ،ليعبر
من خالله عما يراه من را أو أفكار أو خواطر أو
ان باعات فيما يراه من ق ايا وموضوعات
ومشاك وباألسلوب الذي يرت يه.ومعظم األعمدة
الصحفية عبارة عن حوار شخصي بين كاتب
وقرائه ،يعبر من خالله عن مكنونات نفسه وذاته،
ويبدو واقعيا ً ذاتياً ،يروي ذكرياته وخبراته
وتجاربه ،ويقدم نصائحه ،وال يكتب العمود
الصحفي إال شخص ذو خبرة ومعرفة بفنون
الصحافة وتجربة في الحياة ،أوفي ميدان من ميادين
المعرفة.

وغالبا ً ما يحت العمود الصحفي مكانا ً ثابتا ً ال يتغير على إحد صفحات الجريدة ،ويجري نشره تح
عنوان ثاب ويظهر في موعد ثاب قد يكون ك يوم أوك أسبوع ،والعمود الصحفي يتسم دائما ً ب ابع
صاحبه أو محرره في أسلوب التفكير وأسلوب التعبير ،فليو من ال روري أن يلتزم كاتب العمود
الصحفي بسياسة الصحيفة ،وإن كان من المتعارف عليه أال يكون معارضا ً لهذه السياسة.
موضوعات العمود الصحفي:
ً
تغ ي األعمدة الصحفية مجاالً واسعا من الق ايا ،تتدرق من السياسة واالقتصاد والمشاك االجتماعية
والق ايا الفكرية والثقافية والفنية واألدبية ،إلى الهوايات وكيفية ق ا وق الفراغ ،ولكتَّاب األعمدة
حرية اختيار موضوعاتهم واوايا المعالجة وأسلوبها.
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أسلوب العمود الصحفي:
يهتم العمحود الصححفي بكح محا يمحوُّ مشحاعر القحرا
وعواطفهم ،لذلك ال بد من أن يتحوافر فيحه شحي محن
جمحححال األسحححلوب الحححذي يقتحححرب فيحححه محححن األسحححلوب
األدبي.فال يعيب أن يعتني صححفي العمحود بألفاظحه،
وأن يختحححححار أوقعهحححححا علحححححى العحححححين وأقربهحححححا إلحححححى
القلب.وذلحححك عحححن طريحححا اسحححتخدام بعححح الصحححور
البيانية والموسيقى اللفظية أو األخيلة األدبية،

ولكن بشرط أال يغرق كاتب العمود في ذلك ،بحيث يفقد العمود صفته الصحفية ،ويصبح أدبا ً خاصا ً.وهنا
يتخ ى العمود الصحفي لغة الصحافة التي تتال م وطبيعة القرا جميعا ً.وفنون الصحافة لم توجد لمخاطبة
فئة محدودة من القرا  ،وإنما وجدت لتخاطب القرا جميعهم مهما اختلف مستوياتهم الثقافية.
خصائص العمود الصحفي:

يتميز العمود الصحفي بالخصائص اآلتية:
 يجمع بين بساطة اللغة الصحفية وسهولتها ووضوحها ،وجمال اللغة األدبية.
 يعبِّر عن التجربة الذاتية للكاتب.
 يقوم على أسا وجود عالقة حميمة بين الصحفي والق َّرا .
 يقوم على ت بيا القاعدة الذهبية من الصحافة والتي تقول :أكبر كمية من المعاني والمعلومات في
أق قدر ممكن من األلفاظ.
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االتجاهات الحديثة في السمات العامة للعمود الصحفي:

عنوان العمود وثبات توقيعه:
مع تغيِّر قرا الصحيفة وت ُّورهم بفع الحياة المتغيرة ،تعددت أذواقهم ومشاربهم واهتماماتهم ،وباتوا
يحتاجون ويرغبون في معرفة ك شي عن العلوم وال ب والهندسة واألدب والشعر والثقافة والفن
والسياسة والعادات والتقاليد وت ور الشعوب األخر وحتى أعقد األمور وأبس ها ،واستمرت نسب
شرائح القرا في التغير أي ا ً بحيث تر ِّكز أعمدة صحفية كثيرة على اهتمامات السيدات ،واهتمامات
الفئات المتوس ة والصغيرة ومحدودي الدخ  ،ومواكبة لتغيِّر نسب شرائح نوعيات القرا بدأت الصحف
تغير من موضوعاتها وت رق موضوعات جديدة ،لم تكن ت رق بمث هذه الكثافة ،خاصة تلك
الموضوعات التي تمو مصالح األفراد والجماعات المتعددة.وقد اتجه العمود كفن صحفي ملبيا ً هذه
االتجاهات الم مونية ،مركزاً على ك ما يهم القرا  ،ولذا وجدنا عدداً من األعمدة التي تنشر مادتها
تح عنوان ثاب  ،وتتناول ق ايا المجتمع مث عمود الشؤون العامة ،أو عمود النقد االجتماعي أو عمود
ال رائف.وتحديداً وبسبب هذا التنوع الرحب في الموضوعات التي ي رقها العمود ،لجأ عدد من صحفيي
األعمدة إلى كتابة عنوان ثان غير ثاب – للمادة التي يحويها العمود ،وهو اتجاه عرف منذ الثالثينات في
الصحافة المصرية ،واستمر يواكب السمة األساسية التي بدأ العمود بها ،وهي االكتفا باسم العمود
كعنوان أوحد للمادة ،مث أعمدة "فكرة "لعلي أمين فمص فى أمين في صحيفة األخبار المصرية.وفي
الصحيفة نفسها نجد عمود "كلمات "لمحمود عبد المنعم مراد ،و"صبا الخير"لسعيد سنب .

أوجه االتفاق واالختالف بين العمود الصحفي والمقال االفتتاحي:
أوجه االتفاق بين العمود والمقال االفتتاحي:
 )1المكان الثاب في الصحيفة.
 )2العنوان الثاب في الصحيفة.
 )3النشر المنتظم.
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أوجه االختالف بين العمود والمقال االفتتاحي:
 )1إن كان المقال االفتتاحي ملزما ً بالتعبير الحرفي عن سياسة الصحيفة ،فلن العمود متحرر من هذا
االلتزام.
 )2إن العمود الصحفي يوقَّع باسم كاتبه ،في حين يوقع المقال االفتتاحي باعتبار أنه يمث را هيئة
تحرير الصحيفة كلها وال يختص بمحرر بعينه.
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الخالصة:
المقال الصحفي هو األداة الصحفية التي تعبِّر بشك مباشر عن سياسة الصحيفة ،وعن را بع كتَّابها،
وأهم وظائف المقال الصحفي اإلعالم وشر وتفسير األخبار اليومية الجارية والتعليا عليها والتثقيف
والدعاية السياسية والدعاية األيديولوجية وتعبئة الجماهير وتكوين الرأي العام في المجتمع والتسلية
واإلمتاع.
لغة المقال الصحفي هي لغة يفهمها جميع القرَّا مهما اختلف
االجتماعية.

مستوياتهم التعليمية أو الثقافية أو

المقال االفتتاحي هو مجموعة أفكار ومع يات وطروحات ومفاهيم يرسم فيها المرس المنحى العام
للوسيلة اإلعالمية ،تجاه حدث مهم أو مسألة أساسية أو ق ية مركزية ،مزوداً المتلقي بأدوات معيارية
شاملة.
يتناول المقال االفتتاحي الموضوعات السياسية وأهم الشؤون االقتصادية الوطنية والقومية والعالمية وأهم
الق ايا المالية والنقدية والتنموية وموضوعات علمية أو أدبية أو فنية أو رياضية بالغة األهمية.
أهم مصادر المقال االفتتاحي هي االطالع المباشر واللقا ات الخاصة والعامة لرئيو التحرير أو
للشخصية القيادية ومصادر مراكز القرار ومصادر غير إعالمية معلنة أو مستترة ووكاالت األنبا
ووسائ اإلعالم الجماهيري واألدبيات والبيانات والوثائا ،ويتألف المقال االفتتاحي من مقدمة وجسم
وخاتمة.
فن العمود الصحفي هو فن تحريري يحوا مساحة محدودة من الصحيفة ال تزيد عن عمود ،ت عه
الصحيفة تح تصرف أحد كبار الكتَّاب بها ،ليعبر من خالله عما يراه من را أو أفكار أو خواطر أو
ان باعات فيما يراه من ق ايا وموضوعات ومشاك وباألسلوب الذي يرت يه.
أهم موضوعات العمود الصحفي فهي موضوعات السياسة واالقتصاد والمشاك االجتماعية والق ايا
الفكرية والثقافية والفنية واألدبية ،إضافة إلى الهوايات وكيفية ق ا وق الفراغ.
يهتم العمود الصحفي بك ما يموُّ مشاعر القرا وعواطفهم ،لذلك ال بد من أن يتوافر فيه شي من جمال
األسلوب الذي يقترب فيه من األسلوب األدبي.
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التمارين:
نموذق سؤال الوحدة التاسعة:
اختر اإلجابة الصحيحة ،يكتب المقال االفتتاحي:
 .Aمحرر متخصص.
 .Bرئيو قسم المقاالت
 .Cصحفي تحدده مالك الصحيفة.
 .Dرئيو التحرير أو شخصية مسؤولة أو شخصية قيادية.
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الوحدة العاشرة
المقال النقدي والمقال التحليل ي والتعليق الصحفي
األهداف التعليمية:
بعد دراسة هذه الوحدة يجب أن يكون الدارس قادرا ً على أن :
 يع رِّف المقال النقدي ويدرك خصائصه و يمييز موضو عاته ومصاد ره
 يفهم لغة المقال النقدي ويعرف آلية تحريره
 ي عرِّف المقال التحليلي ويدرك خصائصه وموض وعاته وأ نواعه
 يعرف آلية تحرير المقال التحليلي
 يعرِّف التعليق الصحفي ويد رك خصائصه وموضو عاته ويمي ّز أن واعه
 يعرف مصادر التعليق الصحفي يعرف آلية تحرير مقال التعليق الصحفي

العناصر:













تعريف المقال النقدي
خصائص المقال النقدي
موضوعات المقال النقدي
مصادر المقال النقدي
لغة المقال النقدي
تحرير المقال النقدي
تعريف المقال التحليلي
خصائص المقال التحليلي
موضوعات المقال التحليلي
أنواع المقال التحليلي
مصادر المقال التحليلي
تحرير المقال التحليلي
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تعريف التعليق الصحفي
خصائص التعليق الصحفي
موضوعات التعليق الصحفي
أنواع التعليق الصحفي
مصادر التعليق الصحفي
تحرير مقال التعليق الصحفي

فن المقال النقدي:
تعريف المقال النقدي:
المقال النقدي هو الذي يقوم على عرض وتفسير
وتحليل وتقييم اإلنتاج األدبي والفني والعلمي ،وذلك
من أجل توعية القارئ بأهمية هذا اإلنتاج
ومساعدته في اختيار ما يقرأه أو يشاهده أو يسمعه
من هذا الكم الهائل من اإلنتاج األدبي والفني
والعلمي الذي يتدفق كل يوم ،سواء على المستوى
المحلي أم على المستوى الدولي.
والمقال النقدي يعرض وينقد في الوقت ذاته ،بحيث
يحقق الغرضين ،وهذا النوع أو الشكل الصحفي
أكثر شيوعا ً وانتشاراً في األركان والمالحق الفنية
الثابتة المتخصصة للجرائد اليومية وفي المجالت.

خصائص المقال النقدي:
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يقوم المقال النقدي بوظائف عدة بآن واحد ،العرض والشرح والتفسير والتحليل لألعمال األدبية
والفنية والعلمية ،والكشف عن أبعادها ودالالتها المختلفة.
يقوم المقال النقدي بتقييم شكل ومضمون العمل الفني والعلمي واألدبي وذلك بالكشف عن جوانبه
اإليجابية والسلبية.
يضطلع المقال النقدي بمهمة إرشاد القارئ ومعاونته على اختيار أفضل األعمال الفنية أو األدبية
أو العلمية المناسبة وذات المستوى المرتفع .فالمقال النقدي هو الذي يشير مثالً على القارئ
بالفيلم الذي يستحق أن يشاهده والفيلم الذي ال يستحق .وكذلك األمر بالنسبة للمسرحيات وبرامج
التلفزيون – والناقد في كل حالة من هذه الحاالت يقدم للقارئ نصيحته من خالل الحجج المنطقية
التي يدعم بها وجهة نظره.
يكشف المقال النقدي عن آثار ونتائج العمل الفني واألدبي على الجمهور المتلقي ،فالناقد
السينمائي ال يهتم فقط بإبراز نواحي الجمال أو القبح وال بنواحي الجودة أو الرداءة في الفيلم
الذي ينقده ،وإنما يمكنه أن يقوم أيضا ً باإلشارة إلى تأثير هذا الفيلم على جمهور المشاهدين ،فإذا
كان بالفيلم جرعة زائدة من الجريمة أو الجنس أو االنحراف مما يشكل خطراً على الشباب،
لكان من حق الناقد أن يكشف عن مثل هذه اآلثار ،وله أن يقترح من اآلراء ما هو كفيل بمعالجة
هذه العيوب ،كأن يطالب بمنع عرض الفيلم مثالً أو حذف األجزاء التي يرى خطورتها ،أو
يكتفي بالمطالبة بمنع عرض الفيلم لمن عمرهم هم أقل من ثماني عشرة سنة.

موضوعات المقال النقدي:
 اإلنتاج األدبي من قصص وروايات وشعر
وأغاني.
 اإلنتاج المسرحي سواء كان إنتاجا ً مطبوعا ً
أم إنتاجا ً معروضا ً على المسرح.
 اإلنتاج السينمائي من أفالم طويلة وأفالم
قصيرة وأفالم كارتون وأفالم تسجيلية.
 اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني من تمثيليات
وأغاني وبرامج منوعة ،وغير ذلك من
ألوان اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني.
 الفنون التشكيلية من رسوم وصور ونحت
وغيرها مما يدخل في مجال الفنون
التشكيلية.
 اإلنتاج العلمي ممثالً في المؤلفات والكتب
الجديدة أو المقاالت واألبحاث والدراسات،
سواء ما كان منها يرتبط بالعلوم
االجتماعية كالتاريخ والفلسفة وعلم
االجتماع وعلم النفس والسياسة واالقتصاد
وغيرها ،أم ما كان متعلقا ً بالعلوم الطبيعية
كالطب والكيمياء والفيزياء وغيرها من
العلوم.
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مصادر المقال النقدي:






اإلنتاج الفكري المحلي واإلقليمي والدولي في العلوم الطبيعية التطبيقية والعلوم االجتماعية.
السينما بما تقدمه من أفالم طويلة أو قصيرة أو تسجيلية.
العروض المسرحية.
المعارض الفنية.

لغة المقال النقدي:
إذا كاااان المقاااال االفتتااااحي يمثااال اللغاااة الصاااحفية
الخالصاااة ،أي تلاااك اللغاااة العربياااة الفصاااحى التاااي
يستعملها المواطن العادي في حياتاه اليومياة ،وكاان
كاتااب العمااود الص احفي يجمااع بااين اللغااة الصااحفية
واللغااة األدبيااة ،فااإن المقااال النقاادي يجمااع بااين اللغااة
الصحفية واللغة العلمية ،وذلاك أن النقاد نفساه ساواء
كان نقداً أدبيا ً أم فنيا ً أم علميا ً يقوم على أساسين:

 النظريات والقواعد واألصول العلمية ،والناقد األدبي أو الفني أو العلمي ملتزم في صياغته للمقال
النقدي بقواعد وأصول ونظريات العلم الذي تخصص فيه.
 انطباعات الصحفي الذاتية وذوقه الفني ورؤيته الفنية والفكرية الخاصة ،فالمقال النقدي ليس
مجرد عملية ميكانيكية لتطبيق قواعد علمية صارمة والخروج منها بنتائج محددة ،وإنما هو في
نفس الوقت علم وفن ،أو مزيج بين موضوعية العالم وذاتية الفنان ،ولعل هذا هو الذي يفرق بين
ناقد وآخر رغم أنهما قد يتصديان لنقد عمل واحد.
ونستنتج من ذلك بأن لغة المقال النقدي ال بد أن تجمع بين موضوعية اللغة العلمية وجمال وذوق اللغة
األدبية ،ولكن ال يجب أن ننسى في الوقت نفسه أن المقال النقدي هو في النهاية فن صحفي ينشر في
الصحف ليفهمه قراء الصحف ،وهو لهذا ال بد أن يتوافر فيه أيضا ً مالمح وخصائص اللغة الصحفية ،أي
البساطة والوضوح والسهولة.
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تحرير المقال النقدي:

ويوضح الشكل التالي طريقة صياغة المقال النقدي المبني على قالب الهرم المعتدل:

يقوم بناء المقال النقدي على طريقة الهرم المعتدل تماما ً كالمقال االفتتاحي والعمود الصحفي بحيث
يتضمن ثالثة أجزاء:
 مقدمة المقال النقدي:
تشمل النقاط التالية:
 oالقضية أو المشكلة أو الفكرة الهامة التي يثيرها موضوع العمل الفني أو األدبي أو
العلمي.
 oالتجديد أو التطوير أو العنصر الجديد الذي يطرحه شكل ومضمون هذا العمل.
 oمدى إقبال الجمهور على العمل أو مدى إدباره عنه.
 جسم المقال النقدي:
يشمل النقاط اآلتية :
 oعرض موضوع العمل الفني أو األدبي أو العلمي.
 oتحليل وتفسير وشرح األبعاد المختلفة للعمل.
 oتقديم المعلومات الخلفية أو التاريخية للعمل نفسه أو األشخاص المشتركين فيه.
 oالمقارنة بين العمل الفني وغيره من األعمال المشابهة.
 خاتمة المقال النقدي:
تشمل النقاط اآلتية:
 oالتقييم النهائي للعمل وتحديد مستواه بالنسبة لغيره من األعمال المشابهة.
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 oدعوة القارئ إلى سماع أو مشاهدة أو قراءة هذا العمل أو دعوته إلى عدم االهتمام به.

فن المقال التحليلي:
لعب المقال التحليلي دوراً متميزاً في تاريخ
الصحافة العربية ،بل إن تاريخ الصحافة العربية
هو في واقع األمر تاريخ صحفيي المقال
التحليلي منذ رفاعة الطهطاوي وأحمد فارس
الشدياق في النصف األول من القرن التاسع
عشر وحتى محمد حسنين هيكل وأحمد بهاء
الدين في النصف الثاني من القرن العشرين،
وبين الفترتين برزت عشرات األسماء الالمعة
في صياغة المقال التحليلي في الصحافة العربية،
منهم الشيخ محمد عبده وعبد هللا النديم وأديب
إسحق ورشيد رضا ومصطفى كامل والشيخ
علي يوسف وأحمد لطفي السيد وأمين الرافعي
وعبد القادر حمزة والدكتور محمد حسنين هيكل
وطه حسين.

تعريف المقال التحليلي:
المقال التحليلي هو أبرز فنون المقال وأكثرها
تأثيراً ،وهو يقوم على التحليل العميق لألحداث
والقضايا والظواهر التي تشغل الرأي العام.
يتناول المقال التحليلي الوقائع بالتفصيل ويربط
بينها وبين غيرها من الوقائع التي تمسه من قريب
أو بعيد ،فهو يستنبط منها ما يراه من آراء
واتجاهات.
ال يقتصر المقال التحليلي على تفسير أحداث
الماضي أو شرح الوقائع الحاضرة فقط ،وإنما
يربط بين االثنين ليستنتج أحداث المستقبل ،وألن
المقال التحليلي يقوم على التحليل العميق
والمدروس لألحداث ،فهو غالبا ً ما يكون أسبوعياً،
ولو كان ينشر في صحيفة يومية ،وليس هناك حجم
معين للمقال التحليلي ،ولكنه قد يحتل مساحة صفحة
كاملة من الجريدة.
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هناك فارق جوهري بين المقال التحليلي والمقال االفتتاحي ،غير الفارق في الحجم والمساحة والمكان
الثابت ،وهو أن المقال التحليلي ال يعبِّر عن سياسة الصحيفة وإن كان يجب أال يختلف معها ،فهناك
مساحة كبيرة من الحرية تمنح لصحفي المقال التحليلي تسمح له بالتميز في رأي الصحيفة.
خصائص المقال التحليلي:
















يتصف التحليل اإلخباري بأنه محاولة إلعطاء تفسير أولي للمعنى الذي تنطوي عليه الوقائع،
وإبراز المغزى الذي تحمله ،مزوداً المتلقي بأدوات تقويمية مبدئية.
يتميز التحليل اإلخباري بالعجالة في التناول وسرعة المبادهة ،فهو يقتنص الحدث في طوره
األول وتفاعالته البدائية.
التحليل اإلخباري نوع إعالمي فعال ،قادر على التواصل اآلني مع المتلقي أو دفعه إلى تبيين
موقف أو تحديد اتجاه ينسجم ومفهوم المرسل للحدث.
يوائم التحليل اإلخباري الفورية واإليجازية والتناول المكثف الذي يتصف به اإلعالم الجماهيري
في الوقت الحاضر.
تتخلل التحليل اإلخباري كمية كبيرة من المعلومات حول الحدث ،ألن األنباء والتقارير التي ترد
عنه للوهلة األولى ال تكون قد أخذت األبعاد التي تستحق والحقت االنتشار المطلوب.
قد يتضمن التحليل ،إذا مست الحاجة وتعذر االستغناء ،إشارات خاطفة إلى وقائع سابقة قريبة
مرتبطة بالحدث موضوع التحليل ،لوضع هذا الحدث في إطار واضح واإلحاطة بمالبساته.
يهتم التحليل اإلخباري بإدراج ردود الفعل األولية التي أثارها الحدث في أوساط مختلفة ،كما يهتم
بتفسيرها.
ً
يعتمد محرر التحليل على الوقائع فحسب ،متحاشيا التحرك في فراغ أو االنطالق من نقاط
ادعائية أو تأويلية ،متجنبا ً االستناد إلى عناصر غير حقيقية أو معلومات تفتقر إلى الدقة.
يعالج محرر التحليل اإلخباري الحدث بموضوعية ،بانيا ً آراءه وافتراضاته على أسس عقالنية
واستنتاجات علمية ،بعيداً عن أي عوامل عاطفية أو ميول ذاتية أو دوافع خاصة.
يلتزم التحليل بآنية مطلقة ،ألنه مادة إعالمية سريعة التلف ،ويجب أن تستهلك بفعالية ضمن
الحيز القائم بين الخبر والتقرير من جهة ،ومقال التعليق واالفتتاحية من جهة أخرى.
تحتل عوامل الصورة واللون والحركة أهمية نسبية في التحليل اإلخباري ،ألن هذا النوع
اإلعالمي ،خالفا ً ألنواع أخرى ،يستمد تأثيره األساسي من الكلمة بالدرجة األولى ،ولذلك نالحظ
أن بث تحليل في التلفزيون قليالً ما ترافقه صور أو مشاهد حية إذا يتم التركيز على المحلل وعلى
الكالم الذي يتفوه به.
يصيغ المراسل تحليله اإلخباري من موقع الحدث ،وقد يعده محرر متخصص إثر ورود أخبار
عن هذا الحدث عبر وكاالت األنباء أو وسائل اإلعالم األخرى.
يشغل التحليل اإلخباري حيِّزاً بسيطا ً في الصفحات الداخلية لإلعالم المطبوع ،وال يتجاوز ثالث
دقائق في المسموع والتلفزيوني.
يتميز التحليل اإلخباري بأنه غير منتظم ،إذ يظهر بين الفينة والفينة في وسائل اإلعالم المختلفة.
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موضوعات المقال التحليلي:
الموضوعات السياسة:
هي مجال رئيس للتحليل اإلخباري الذي ينشره
اإلعالم المطبوع اليومي بقلم محرريه السياسيين
نقالً عن وكاالت أنباء.
أما اإلعالم المسموع والتلفزيوني فإنه يبث هذا
النوع اإلعالمي الذي يعده محررون متخصصون
في اإلذاعة والتلفزيون ،أو ينقله عن وكاالت أنباء:
 في سياق نشرة إخبارية رئيسية.
 عقب نشرة إخبارية.
 في برامج إخبارية مستقلة.
 في زوايا سياسية خاصة.

الموضوعات العسكرية:
يتصدى التحليل اإلخباري لموضوعات ذات
طابع عسكري وحرفي ،يعدها مراسل عسكري
متتبع عن كثب ألحداث صراع مسلح ،أو يكتبه
متخصص بالشؤون العسكرية في الصحف
واإلذاعة والتلفزيون.

الموضوعات االقتصادية:
يستخدم المحرر التحليل اإلخباري في موضوعات
اقتصادية ،حيث يتناول حدثا ً في مجال الصناعة أو
الزراعة أو التجارة أو المال ،ويحاول إعطاء تفسير
موجز وسريع لخلفياته.
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الموضوعات االجتماعية:
يتم انتقاء التحليل اإلخباري في بعض األحيان
للوقوف برهة عند قضايا تتعلق بالرياضة واألدب
والعلم والفن ،ولعل في هذا ما يكشف عن فرق مهم
بين المقال التحليلي والعمود الصحفي.
ففي حين تغلب السياسة على المقال التحليلي نجد
المسائل االجتماعية تغلب على العمود الصحفي،

كذلك فإن هذه الحقيقة تكشف عن فارق آخر بين المقال التحليلي والمقال االفتتاحي ،إذ يغلب على المقال
االفتتاحي طابع التعليق السريع على األحداث الجارية ،في حين يغلب على المقال التحليلي طابع التعليق
العميق على نفس األحداث الجارية .لذلك بإمكان الصحفي أن يكتب المقال االفتتاحي كل يوم ،في حين ال
يستطيع غالبا ً أن يكتب المقال التحليلي إال كل أسبوع.
أنواع المقال التحليلي:
المقال التحليلي المتخصص بالشؤون السياسية
واالقتصادية:
المقال التحليلي القصير:
الذي يعده محرر بالشؤون السياسية واالقتصادية
والمالية والمصرفية ،وينشر بشكل منتظم وغير
منتظم في:
 صفحات ثابتة من صحف يومية عامة.
 صفحات ثابتة لمجالت أسبوعية ونصف
شهرية وشهرية.
 برامج إذاعية مستقلة.
 برامج تلفزيونية منتظمة ذات طابع تنموي.

المقال التحليلي المتوسط والطويل:
يعده متخصص بالشؤون السياسية واالقتصادية والمالية والمصرفية ،وينشر بشكل منتظم أو غير منتظم
في:
 صحف يومية ومجالت أسبوعية ونصف شهرية وشهرية عامة أو متخصصة.
 مجالت فصلية عامة أو متخصصة ودوريات.
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المقال التحليلي المتخصص بالشؤون األدبية والعلمية:
المقال التحليلي القصير:
يعده محرر متخصص بالشؤون األدبية والعلمية والفنية والرياضية ،وينشر بشكل منظم أو غير منتظم
في:
 صحف يومية ومجالت أسبوعية ونصف شهرية وشهرية عامة أو متخصصة.
 مجالت فصلية متخصصة.
 برامج إذاعية وتلفزيونية خاصة.
المقال التحليلي المتوسط والطويل:
يعالج قضايا علمية وأدبية وفنية ورياضية وينشر بشكل منتظم أو غير منتظم في:
 صحف يومية ومجالت أسبوعية ونصف شهرية وشهرية عامة أو متخصصة.
 مجالت فصلية عامة أو متخصصة ودوريات.
المقال التحليل الطويل:
يقدم في حلقات يومية أو أسبوعية وينشر بين حين وآخر ضمن فترة زمنية محددة:
 صحف يومية عامة ومتخصصة.
 مجالت أسبوعية عامة ومتخصصة.
مصادر المقال التحليلي:









االطالع المباشر من مكان الحدث.
االطالع غير المباشر على مقربة من الحدث ،عبر صحفيين أو أشخاص عاشوا الواقعة أو شهدوا
مجرياتها.
وكاالت األنباء.
وسائل اإلعالم الجماهيرية
تصريحات إعالمية
مؤتمرات إعالمية
مصادر غير إعالمية مطلقة أو وثيقة الصلة بالحدث.
تقارير ونشرات صادرة عن جهات متخصصة.

تحرير المقال التحليلي:
يقوم الصحفي بصياغة المقال التحليلي – شأنه في ذلك شأن جميع أنواع المقال الصحفي– بقالب الهرم
المعتدل ،أي يحتوي على مقدمة وجسم وخاتمة ،ولكن المقال التحليلي يتميز عن كل من المقال االفتتاحي
والعمود الصحفي بكبر حجم مساحته في الصفحة ،وهو األمر الذي يسمح لكاتبه أن يحشد في جسم المقال
أكبر كمية من التفاصيل والحجج المنطقية واألدلة والشواهد التي تشرح موضوع المقال ،كذلك فإن كبر
حجم مساحة المقال التحليلي تسمح لكاتبه بحشد كمية كبيرة من المعلومات الخلفية التي تتعلق بموضوع
المقال.
ويتكون المقال التحليلي من:
مقدمة المقال التحليلي:
تحتوي على العناصر التالية:
 إبراز حدث من األحداث الهامة الجارية.
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 طرح قضية تشغل الرأي العام وتمس مصالح الجمهور.
 تقديم اقتراح جديد يثير اهتمام القراء.
جسم المقال التحليلي:
يتضمن العناصر التالية:
 المعلومات الخلفية للموضوع الذي يناقشه المقال.
 حشد األدلة والشواهد والحجج التي تؤكد وجهة نظر الكاتب.
 كشف أبعاد الموضوع ودالالته المختلفة.
 عرض اآلراء المؤيدة أو المعارضة لوجهة نظر كاتب المقال والرد عليها.
خاتمة المقال التحليلي:
تحتوي على العناصر التالية:
 خالصة وجهة نظر الكاتب في الموضوع.
 استثارة ذهن القارئ ودفعه لالهتمام بالقضية التي يطرحها.
 فتح حوار بين الكاتب والقراء من ناحية ،وبينه وبين غيره من الكتاب من ناحية ثانية حول
موضوع المقال.
ويوضح الشكل التالي طريقة كتابة المقال التحليلي المبني على قالب الهرم المعتدل

الشكل رقم ( )
البناء الفني للمقال التحليلي المبني
على قالب الهرم المعتدل
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مقال التعليق الصحفي:
يأتي التعليق دائما ً على األخبار واألحداث بهدف
توضيح األمور وتفسيرها ،إنه بحد ذاته متمم
للخبر ،رغم أنه منفصل عنه تماماً ،وال يكون
التعليق من دون خبر ،وحتى وإن كان الخبر قديماً،
يفترض إعادة التذكير به كحدث.
والتعليق ال يعني آراء الخبراء وغيرهم ،بل كل
المعنيين بالخبر ،حيث يصار إلى تكييف الخبر مع
الرأي العام وتوضيحه وحمايته من األخبار الهادفة
المدسوسة والمغرضة ،إنه امتداد واسع للسؤال
"لماذا" مع التركيز على ما ينفع الرأي العام.

تعريف التعليق الصحفي:

التعليق اإلعالمي هو مجموعة توجهات وطروحات نقدية وآراء ووجهات نظر ومواقف ،تدور حول
جوانب من خبر أو أجزاء من أحداث مترابطة أو وجه أو أكثر من أوجه قضية أو مسألة أو ظاهرة أو أي
شأن عام ،معطية الموضوع المطروح معنى توضيحيا ً معينا ً وتفسيراً محدداً وخلفية تضفي على حيثياته
ى ينسجم واالتجاه العام للوسيلة اإلعالمية.
مغز ً
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خصائص التعليق الصحفي:
ماار مقااال التعليااق بااأطوار تاريخيااة عدياادة ،مرتااديا ً
أشكاالً مختلفة تتناسب وطبيعة التطور الاذي شاهدته
الصااحافة حتااى بلااغ مرحلااة النضااج ،وأصاابح مااادة
إعالميااة ال غنااى عنهااا فااي اإلعااالم المطبااوع ،ثاام
ترسخ كنوع رئيساي فاي اإلعاالم المساموع ،ودخال
كعنصر مهم في البرامج المتلفزة
















التعليق ركيزة أساسية من ركائز التحليل اإلعالمي ،فهو موجود أينما وجد الحدث ،إذ ال يمكن
تصور تدفق أنباء وتقارير إخبارية دون ورود تعاليق ترصد األخبار ،وتعالج معطياتها ،وتترجم
عناصرها وتفسر خفاياها وتبدي الرأي في مضامينها.
يضطلع التعليق باإلجابة عن السؤال :لماذا حدث ؟ لم وقع ؟ ،مثيراً االهتمام وملفتا ً االنتباه إلى
أحداث مهمة ووقائع جوهرية تحتاج إلى تفنيد ،إذ تمر عليها األخبار مروراً سريعا ً أو تشير إليها
التقارير إشارة خاطفة أو تتناولها التحاليل اإلخبارية بعجالة ،ولذلك فإن هذا النوع اإلعالمي يلبي
حاجة ملحة إلى معرفة خلفية ما يجري ،وإدراك ما يقع في دوامة األحداث اليومية المتشابكة التي
ترسم في كليتها مزاييكا ً شديد الغموض.
يهتم التعليق اإلعالمي بشرح مسببات الحدث ودوافع تشكله بصورة معينة دون أخرى ،والعوامل
التي أدت إلى تطوره باتجاه محدد دون آخر ،وآلية تفاعله مع أحداث سابقة له أو متزامنة معه،
والنتائج المترتبة عن هذا التفاعل.
يعيد مقال التعليق األحداث إلى عناصرها البسيطة ،إذ يفك تشابكها وتداخلها ليتمكن من تبديد ما
يكتنف بعض جوانبها من تعقيد ،وليعمل على إزالة ما يحيط بها من تشوش أو فهم غير دقيق.
يكشف التعليق عن روابط كامنة ،قائمة بين أحداث يومية ال صلة ظاهرية فيما بينها ،ويحاول
تفسير ماهية هذه الروابط وتوضيح جوهرها وشرح مدى تأثيرها في فتح آفاق ال يمكن فهمها
وفك رموزها دون مكنون تلك الروابط.
يمارس مقال التعليق الحوار والنقاش والنقد والجدل ،من خالل ما يقدمه من شرح وتوضيح
وتفسير وتفنيد ،في سبيل الوصول إلى بلورة رؤية محددة حول الحدث المتناول.
يدعو محرر التعليق المتلقي ،بشكل ظاهر أو ضمني ،إلى إتباع سلوك محدد واتخاذ موقف معين
من الموضوع المطروح ،يتماشى دوما ً مع االتجاه العام للوسيلة اإلعالمية ،ال مع ميول المحرر
الذاتية.
يبقى التعليق ،رغم هذا كله ،عمالً تحريريا ً إعالميا ً غير مستكمل ،وغير محيط بعناصر الحدث
جميعا ً ،ذلك أن طبيعة هذا النوع اإلعالمي الذي يشكل وجوده في العصر الراهن ضرورة يومية
ال انقطاع فيها ،تفرض عليه حتمية اللحاق المستمر بوقائع متدافعة ال حصر لها ،ومحاولة تفسير
بعض أهم نقاطها ،مما يحول دون تمكنه من التوقف الستيعاب كل جوانب الحدث.
تدخل المعلومات التي يحتويها التعليق في سياق توضيحي وتفسيري ،وتأتي في إطار إيقاعية
موقفية ذات طابع تعليقي ال إخباري.
يتسم التعليق بالموضوعية ،إذ يحرص المحرر على التناول العلمي والمعالجة المنطقية.
يعالج التعليق الوقائع مستنداً إلى مصادر إعالمية وغير إعالمية تحقق له مصداقية.
يتصف التعليق بآنية تفرضها ضرورة مواكبة الحدث بصفة مستمرة.
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 ال ينتقل محرر التعليق إلى مكان الحدث ،وإنما يصيغ مادته استناداً إلى معلومات ترده من جهات
غير إعالمية أو عبر وسائل اإلعالم.
موضوعات التعليق الصحفي:
 السياسة وهي العمود الفقري للتعليق
اإلعالمي ،فالتعليق السياسي يشغل حيزاً
ثابتا ً ويوميا ً في الصحف واإلذاعة ويحتل
زوايا دائمة في المجالت والدوريات
ويظهر كعنصر مهم في البرامج السياسية
التلفزيونية.
 يتناول التعليق موضوعات اقتصادية شتى
في جميع وسائل اإلعالم الكبرى.
 يستخدم التعليق اإلعالمي في معالجة
قضايا اجتماعية وأدبية ورياضية وعلمية.

أنواع التعليق الصحفي:
 التعليق المنتظم الذي يكتبه محرر
متخصص في الشؤون السياسية الداخلية
والدولية حيث:
 oينشر في أمكنة ثابتة على الصفحة
األولى والصفحات الداخلية
للصحف السياسية اليومية.
 oينشر في صفحات ثابتة للمجالت
السياسية األسبوعية ونصف
الشهرية والشهرية.
 oيذاع في أو قات ثابتة تعقب
نشرات األخبار الرئيسة في
اإلذاعة.
 التعليق المنتظم الذي يعده محرر متابع
للقضايا السياسية الداخلية والدولية ويذاع
ضمن برامج سياسية أسبوعية تلفزيونية.
 التعليق السياسي غير المنتظم الذي يدخل أحيانا ً كعنصر من عناصر برامج سياسية تلفزيونية
تحتوي على أنواع تحريرية أخرى.
 التعليق االقتصادي الذي يعده محرر متخصص في الشؤون االقتصادية الداخلية والدولية حيث:
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 oينشر بصورة منتظمة في صفحات داخلية ثابتة للصحف اليومية والمجالت والدوريات.
 oينشر بصورة منتظمة في صحف ومجالت اقتصادية متخصصة.
 oينشر بصورة غير منتظمة في صفحات داخلية للصحف والمجالت.
 oيذاع بشكل منتظم أو غير منتظم في براج اقتصادية إذاعية وتلفزيونية.
 oيبث أحيانا ً ضمن برامج إذاعية وتلفزيونية ذات طابع تنموي.
 التعليق الذي يتناول موضوعات اجتماعية وأدبية وعلمية وفنية ورياضية حيث:
 oينشر بصورة منتظمة في صحف ومجالت متخصصة.
 oينشر بصورة غير منتظمة في اإلعالم المطبوع.
 oيذاع بانتظام في برامج متخصصة في اإلذاعة والتلفزيون.
 التعليق الذي يعالج قضايا متنوعة ذات شأن عام ،وينشر في مختلف وسائل اإلعالم الكبرى.
مصادر التعليق الصحفي:
 مصادر غير إعالمية معلنة أو غير معلنة.
 وكاالت األنباء.
 وسائل اإلعالم الجماهيري.

تحرير مقال التعليق الصحفي:
يكتب مقال التعليق – مثل أنواع المقال األخرى – بقالب الهرم المعتدل ،أي أنه يتألف من ثالثة أجزاء:
مقدمة مقال التعليق الصحفي:
تحتوي على مدخل يثير االهتمام إلى الخبر أو القضية التي يدور حولها المقال ،وعادة تضم النقاط التالية:
 إبراز خبر مهم يشغل الرأي العام.
 طرح قضية أو مشكلة تمس مصالح األفراد.
 عرض فكرة مثيرة الهتمام القراء.
جسم مقال التعليق الصحفي:
هو الجزء الذي يحتوي على المادة الجوهرية في المقال ،وقد يحتوي على النقاط التالية:





عرض وقائع الخبر أو األخبار أو التقارير اإلخبارية موضوع المقال.
المعلومات والبيانات والحقائق الكامنة عن الموضوع.
األدلة والبراهين والحجج المنطقية المؤيدة لرأي الكاتب.
األبعاد السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الفكرية للموضوع.
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خاتمة مقال التعليق الصحفي:
هي الجزء األخير من المقال ،وقد تتضمن النقاط التالية:
 خالصة منطقية نهائية لمضمون المقال.
 الحلول والمقترحات.
 تكوين اتجاهات عامة لدى جمهور القراء.
ويوضح الشكل التالي طريقة صياغة مقال التعليق الصحفي المبني على قالب الهرم المعتدل:
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الخالصة:
المقال النقدي هو الذي يقوم على عرض وتفسير وتحليل وتقييم اإلنتاج األدبي والفني والعلمي ،وذلك من
أجل توعية القارئ بأهمية هذا اإلنتاج ومساعدته في اختيار ما يقرأه أو يشاهده أو يسمعه من هذا الكم
الهائل من اإلنتاج األدبي والفني والعلمي الذي يتدفق كل يوم ،سواء على المستوى المحلي أم على
المستوى الدولي.
ويقوم المقال النقدي بعرض وشرح وتفسير وتحليل األعمال األدبية والفنية والعلمية ،والكشف عن أبعادها
ودالالتها المختلفة،.وتقييم شكل ومضمون العمل الفني والعلمي واألدبي وإرشاد القارئ ومعاونته على
اختيار أفضل األعمال الفنية أو األدبية أو العلمية المناسبة وذات المستوى المرتفع.
ويتألف المقال النقدي من مقدمة وجسم وخاتمة.
ً
أما المقال التحليلي فهو أبرز فنون المقال وأكثرها تأثيرا ،وهو يقوم على التحليل العميق لألحداث
والقضايا والظواهر التي تشغل الرأي العام.
ويتناول المقال التحليلي الوقائع بالتفصيل ويربط بينها وبين غيرها من الوقائع التي تمسه من قريب أو
بعيد ،فهو يستنبط منها ما يراه من آراء واتجاهات.
ويقوم الصحفي بصياغة المقال التحليلي بقالب الهرم المعتدل ،أي يحتوي على مقدمة وجسم وخاتمة ،أما
التعليق الصحفي فهو مجموعة توجهات وطروحات نقدية وآراء ووجهات نظر ومواقف ،تدور حول
جوانب من خبر أو أجزاء من أحداث مترابطة أو وجه أو أكثر من أوجه قضية أو مسألة أو ظاهرة أو أي
شأن عام ،معطية الموضوع المطروح معنى توضيحيا ً معينا ً وتفسيراً محدداً وخلفية تضفي على حيثياته
ى ينسجم واالتجاه العام للوسيلة اإلعالمية.
مغز ً
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التمارين:
نموذج سؤال -الوحدة العاشرة
يقوم المقال النقدي على:
 .Aتوضيح سياسة الصحيفة حيال القضايا السياسية واألحداث المهمة.
 .Bعرض وتفسير وتحليل وتقييم اإلنتاج األدبي والفني والعلمي
 .Cتفسير الوقائع بشكل أولي ،وإبراز المغزى الذي تحمله.
 .Dاإلجابة عن السؤال :لماذا حدث ؟ لم وقع الحدث.

170

المراجع والمصادر
 Brian S Brooks news reporting and writing– st Martin S press, 4thed,
1997
 Carole, Rith Writing and reporting news– Belmont:wads worth
publishing company, 2 nd, ed, 1997.
 Fred, Fedler reporting for the print Media– N Y Harcourt Brag
publishers, 1993.
.1999 ، عالم الكتب، القاهرة، فن الكتابة الصحفية، فاروق أبو زيد
 العربي للنشر،القاهرة،2 ط، القاموس الموسوعي للمصطلحات اإلنجليزية، محمد فريد عزت
.2112 ،والتوزيع

171

