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أمهيته، عنارصه، طبيعته، لغته، قوالب إعداده« للدكتور فايز شاهني، األستاذ املساعد يف قسم اإلعالم بجامعة 
قطر، ليمأل فراًغا كبرًيا يف املكتبة العربية إذ يستطيع القارئ أن جيد فيه كل ما يطمح إىل معرفته عن التقرير 
تقارير  خالل  من  موضحة  عملية  بأمثلة  مدّعمة  وحديثة  ودقيقة  موثوقة،  نظرية  مادة  خالل  من  اإلخباري 
إخبارية تم تفريغها بالنص والصورة ملا هو كائن حالًيا بأحدث املامرسات يف الفضائيات العربية واألجنبية 
ومقارنتها بام جيب أن يكون؛ مما يسمح للقارئ أن يقارن بني املامرسات احلالية بام فيها من أخطاء، واملامرسات 
املثىل بعد تصحيح جوانب اخلطأ، ما من شأنه أن حييط القارئ علاًم باملعرفة الدقيقة الشاملة؛ ذلك أن من شأن 

ربط املفاهيم النظرية باألمثلة احلية التطبيقية أن يدعم املعلومات ويربطها بام حيدث عىل أرض الواقع.

تتعدد اجلامهري املستهدفة من هذا الكتاب ما بني أساتذة وباحثي وطالب اإلعالم يف مرحلتي البكالوريوس 
بوجه  واإلخباري  عام  بوجه  اإلعالمي  للعمل  املامرسني  واملعدين  املحررين  إىل  إضافة  العليا،  والدراسات 

خاص، ويضاف إليهم الراغبون يف ممارسة العمل اإلعالمي وفق أسس علمية ومنهجية دقيقة وصحيحة.
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ومما يميز الكتاب مصادره لتشمل مدارس واجتاهات فكرية أكاديمية متنوعة، ما بني املدرسة األملانية التي يندر 
لدراسة  تتوجًيا  الذي جاء  املرجع  هلذا  قيمة مضافة  يعد  مما  األنجلوسكسونية،  واملدرسة  العريب،  العامل  ظهورها يف 

أكاديمية للباحث، إضافة إىل خربته العملية يف العمل اإلخباري التليفزيوين.

ويتمتع الكتاب بدرجة عالية من االنقرائية الناجتة من بساطة الكلامت وسالسة اجلمل وترابط الفقرات، والبعد 
الكتاب معرفة علمية دقيقة، ولغة  القارئ بني طيات هذا  العبارات اجلوفاء، ولذا سيجد  أو  الطابع اإلنشائي  عن 

بسيطة مدعمة برباهني مثبتة وسهلة االستيعاب، ومصحوبة بأمثلة وصور ورسوم واضحة ومرتمجة عند الرضورة.

إنني أدعوك -عزيزي القارئ- لتصفح وقراءة هذا الكتاب واالستفادة مما يطرحه من معرفة وثقافة متنوعة 
يف جمال التقرير اإلخباري، وإنني عىل ثقة أنك ستحرص عىل اقتنائه يف مكتبتك اخلاصة ألنه سيشكل إضافة نوعية 

مهمة ال غنى عنها يف مكتبتك اخلاصة.

اجلزء  املقدمة يف  تشمل  أجزاء  املتوسط يف عرشة  القطع  من  واثنني وستني صفحة  الكتاب يف مخسمئة  ويأيت 
األول، واخلامتة يف اجلزء العارش، وبينهام ثامنية أجزاء.

ويف اجلزء الثاين، يتناول الكاتب مفهوم التقرير اإلخباري، سواء تقرير املراسل أو املحرر، مع استعراض ألمهية 
كل منهام، حيث أثبتت الدراسات احتالل كل منهام مساحة واضحة يف نرشات األخبار من حيث عدد تكرارات 
النسبية  األفضلية  مع  األخبار  نرشات  داخل  منهام  لكل  املخصصة  الزمنية  املساحة  أو  اإلخباري،  العرض  أشكال 

لتقرير املراسل. 

منها  يتكون  التي  اجلزئية  العنارص  وتشمل  اإلخباري،  التقرير  عنارص  إىل  الثالث  اجلزء  يف  املؤلف  تطرق  ثم 
التقرير، وهي النص بأنواعه املختلفة، سواء كان مقروًءا أو مكتوًبا أو حمكًيا، والصوت سواء كان طبيعًيا أو وظيفًيا أو 
مقتبًسا أو موسيقيًّا، أو كان صورة متحركة أو ثابتة. ويقارن املؤلف بني التقرير اإلخباري التليفزيوين والصحفي، إذ 
يتميز نص التقرير اإلخباري املصور بأنه حمدد اهلدف وهو نتاج لعمل مجاعي، وأحادي اخلطاب ويعتمد عىل نصوص 
وكالم اآلخرين، حيث توجد أربع طبقات للنص اإلخباري، منها النص اآلين أو اإلعالمي، ومسودة النص، وقصة 

أو تاريخ النص، وقراءة املتلقي للنص اإلعالمي.

ويصنف املؤلف املشاركني أو الفاعلني يف النص اإلعالمي ما بني القائم بعملية االتصال وهو الذي يعد وينتج 
التقرير، واملمثل الذي يظهر يف التقرير ليقدم وجهة نظر مؤسسته، أو قد يكون صاحب املوضوع املقدم يف التقرير، 

وأخرًيا يأيت املتلقي الذي حيكم عىل ما يشاهده وإذا ما كان يلبي رغباته وتطلعاته من القناة أم ال.

ويتناول املؤلف تصنيف الصورة اإلخبارية من ستة جوانب، يأيت يف مقدمتها وفق عملية إنتاجها، حيث تنقسم 
فة أو خمتلقة وصور تسجيلية، وال غنى عن كل منهام يف التقرير، كام أن التكنولوجيا احلديثة قد جعلت  إىل صور مؤلَّ
الفوارق بني كل منهام بسيطة جًدا، كذلك هناك اجلوانب اإلعالمية للصورة حيث يمكن التمييز بني الصور املتحركة 
الداللية  اجلوانب  حيث  فمن  التصنيفات  هذه  ثالث  أما  الغرافيكس،  أو  الفوتوغرافية  الثابتة  والصور  الفيلمية، 
للصورة، أي ما تثريه الصور من معاٍن لدى املتلقي وقدرته عىل تفسري ما يراه من صور، ورابع هذه التصنيفات من 
حيث اجلوانب السيميائية للصورة، والتي تشمل ثالثة أنامط هي العالقة األيقونية كالصورة الفوتوغرافية التي تشبه 
املالمح الطبيعية للشخص، والعالقة الداللية بني الدال واملدلول؛ فتصوير دخان متصاعد بكثافة قد يشري إىل وجود 
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النار، والعالقة الرمزية التي تستخدم لإلشارة إىل عالقة غرب مبارشة بني الدال واملدلول. ويأيت خامس التصنيفات 
أو  بالنص  ربطها  عند  الصورة  تؤدهيا  التي  الفعلية  الوظائف  أي  للّصورة،  والرباغامتّية  الوظيفّية  اجلوانب  ليتناول 
بالسياق املقدمة الصورة يف إطاره. وتأيت اجلوانب التفاعلية للصورة لتشكل آخر تصنيفات الصور وتنقسم العالقات 
املتلقي  إىل  بنظرهم  الصورة  يف  الظاهرون  األشخاص  يتوجه  حيث  النظرة  إىل  بينها  التمييز  يمكن  التي  التفاعلية 
تفاعلية بني األشخاص  اللقطات يقصد منه خلق عالقة  مبارشة، واأللفة والتجايف االجتامعي؛ فاختالف أحجام 

الظاهرين يف اللقطة واملشاهد.

ويف موضع آخر يتناول العالقة بني النص والصورة ويقسمها إىل العالقات الشكلية التي تصف تركيب النص 
املتزامنة بني النص والصورة، ثم العالقة بني البث احلي  املتزامنة وغري  مع الصورة من حيث الشكل، والعالقات 
النص  بني  املتداخلة  أو غري  املتداخلة  والعالقات  والصورة،  للنص  املشاهد  استقبال  بزمن  ترتبط  والتي  واملسجل 
والصورة. ثم يتطرق املؤلف إىل العالقات السيميائية بني النص والصورة من خالل ثالثة مستويات من العالقات 
وهي عالقة اإلطناب بني النص والصورة، والعالقة التكاملية بني الصورة والنص، وكذلك العالقة البالغية. ثم 
والعكس،  للصورة  النص  يؤدهيا  التي  الوظيفة  أو  اخلدمة  العملية من خالل  الوظيفية  العالقات  إىل  املؤلف  ينتقل 
إىل  الكاتب  ينتقل  ثم  ودقيقة،  متكاملة  رسالة  تقديم  يف  البعض  بعضهام  مزايا  من  والصورة  النص  يستفيد  حيث 

الصوت وتوظيفه يف التقرير اإلخباري، سواء كان الصوت الطبيعي أو الوظيفي االقتبايس، أو املوسيقى. 

ثم ينتقل املؤلف للحديث عن حتليل البنية التكوينية للتقرير من جوانبها املختلفة، سواء يف الصوت أو الصورة، 
مع رشح واٍف للعنارص البنائية يف التقرير اإلخباري مع الرتكيز عىل املقتطفات الصوتية املصورة، والكتابة للصورة. 
وزوايا  واللقطات  وفنونه  التليفزيوين  التصوير  مبادئ  مستعرًضا  اإلخباري،  للتقرير  الفنية  العنارص  إىل  يتطرق  ثم 
وحركات الكامريا واإلضاءة وأنواعها، وطرق تصوير املقابلة الشخصية وأخطاء التصوير اإلخباري، وكيفية وضع 

خطة التصوير، والقصة املصورة واستخداماهتا.

التليفزيوين، وأمهها حمدودية  الرابع يتطرق املؤلف إىل معضالت الفهم اخلاصة بالعمل اإلخباري  اجلزء  ويف 
التي  التقرير  التقرير اإلخباري، وكذلك حمدودية زمن  يتناوهلا  التي  املركبة  للمعلومات  استيعاب حواس اإلنسان 
أن  يمكن  أخرى  معلومات  هتميش  مع  مهمة،  أهنا  نظره  وجهة  من  يرى  التي  املعلومات  عىل  يقترص  معّده  جتعل 
أنه خياطب يف نرشات األخبار خمتلف فئات املشاهدين، مما قد يدفعه إىل  التقرير، خاصة  تزيد من وضوح أو فهم 
تقديم األحداث بصورة تراعي اهتامماهتم املختلفة، كام أن اختالف املعرفة املسبقة لدى اجلمهور، بفئاته املتنوعة، 
عن موضوعات التقارير قد جتعل من الصعوبة عىل البعض من اجلمهور فهم هذه التقرير يف ضوء تباين املستوى 
االجتامعي والثقايف هلم، وعدم قدرهتم عىل التعبري عن رد فعلهم أو طلب استيضاح لنقاط معينة نتيجة خصائص 

عملية االتصال اإلخبارية عرب التيلفزيون.

اجلزء اخلامس يتطرق املؤلف إىل موضوع الواقع اإلعالمي يف التقرير اإلخباري، حيث يتصور املشاهد  ويف 
معلومايت  برنامج  ضمن  وُيبث  خربية  مادة  عىل  حيتوى  كونه  الواقع  من  األصل  طبق  صورة  اإلخباري  التقرير  أن 
للواقع  مفتعلة  إنتاج  اإلخباري يف حقيقته عملية  التقرير  احلقيقة خمتلفة عن ذلك؛ ألن  أن  إال  األخبار،  مثل نرشة 
احلقيقي، وألن التقرير يستخدم لغة تقريرية وتعبريات لغوية ومواد فيلمية ومصورة، وأساليب إنتاج تعطي انطباًعا 
م هو واقٌع حقيقي، حتى يمكن أن يتقبلها املشاهد ويشعر بصدقيتها، ومنها مثاًل التقديم اجلاد  للمشاهد بأن ما يقدَّ
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الرزين ملقدمي التقرير اإلخباري من خالل مذيعني موهوبني ومتمرسني ومدربني عىل فن اإللقاء والتقديم، وكذلك 
استخدام لغة تقريرية حمايدة خالية من املحسنات اللغوية والتعبريات العاطفية، وبصيغة الفعل املايض، مما يكسب 
النص نوًعا من القوة والتأكيد وضامن رسد األحداث واحلقائق عىل أهنا وقائع ال جدال فيها؛ فالفعل املايض يعطي 
االنطباع بأن ما حدث حقيقة مطلقة ال يمكن تغيريها أو التشكيك فيها، وُيسهم كذلك يف خلق الواقع اإلعالمي 
أن املشاهد يرى التقرير يف صورته النهائية من دون أن يرى مراحل إعداده التي قام فيها فريق العمل بإسباغ الطابع 
الواقعي عىل التقرير عرب العنارص الفنية املختلفة، ومن ثم يتعامل املشاهد مع التقرير عىل أنه صورة طبق األصل من 
الواقع ألن ُمعّد التقرير خمتٍف عن أعني املشاهد، بعكس مثاًل الريبورتاج الذي يكون فيه املعّد أو الصحايف جزًءا من 
الواقع، ويضاف  املقدم صورٌة من  التقرير  أن  املشاهد معتقًدا  التقرير ومصادره جيعل  إنتاج  احلدث. فإخفاء طرق 
املراقب حلدث  تتقارب مع وضع اإلنسان  املهتزة  الكامريا  البعيدة وحركات  التصوير للقطات  إىل ذلك أن طريقة 
السينامئية  املؤثرات واخلدع  التقرير من  يشاهده، خاصة مع خلو  ما  بواقعية  الفرد  يعزز من إحساس  بعيد، مما  من 
ومؤثرات املونتاج الفنية واستخدام زاوية تصوير يف مستوى العني، وهي الزاوية الطبيعية بعكس األفالم السينامئية 

التي تستخدم زوايا مرتفعة أو منخفضة حسب املشهد املطلوب.

ومن ناحية أخرى، فإن هناك بعض العنارص التي ُتبعد التقرير اإلخباري عن الواقع، منها استخدام مبدأ اهلرم 
املقلوب، أي البدء باألهم فاملهم، حتى إن كان ذلك خمتلًفا عن التطور الزمني للحدث كام حيدث يف الواقع، كام أن 
مسألة اختيار الصور وترتيبها وطريقة تصويرها ال تتم وفق ما حدث يف الواقع ولكن وفق قيمتها اإلخبارية حسب 
سابقة  بأحداث  ربطه  خالل  من  وبنائه  اإلخباري  التقرير  معاجلة  زاوية  حيدد  الذي  التقرير  ملعّد  الشخيص  التقييم 
أو مشاهبة لغرض التعمق باملعلومات أو خللق انطباع معني، مما يعني أن معّد التقرير يتدخل إلعطاء انطباع مغاير 
التشويه أو االستهزاء كام يف اسم »داعش«  أو  التبسيط  للواقع، ويعزز ذلك استخدامه ملصطلحات جديدة هبدف 

الذي يدل عىل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام، فهذه األسامء املجازية قد ال تعكس الواقع بالرضورة.

األساسية  احلاضنة  تعّد  التي  األخبار  نرشة  ضمن  اإلخباري  الّتقرير  فهم  السادس  اجلزء  يف  املؤلف  ويتناول 
واألخبار  اإلخباري  كالتقديم  أخرى  إخبارية  أشكال  إىل  إضافة  التقرير،  األخبار  نرشات  تتضمن  حيث  للتقرير، 
البسيطة واملقابالت املتنوعة والفواصل املوسيقية واإلعالنات، ويميز املؤلف بني مصطلحي »املوضوع اإلخباري« 
و »العنارص اجلزئية« يف التقرير؛ فاملوضوع اإلخباري هو احلدث الذي ُيعرض عرب شكل إخباري واحد أو أكثر، أما 
العنارص اجلزئية يف التقرير فهي سلسلة العنارص اجلزئية املرتبة بشكل متتابع يف التقرير، والتي تظهر عىل شكل فقرات 
نصية متصلة ببعضها البعض، ولذا حتى نستطيع أن نفهم التقرير اإلخباري ال بد من معرفة السياق الذي يأيت فيه 
والرتكيبة البنائية له يف إطار املوضوع اإلخباري، واملحرر أو املراسل هو الذي يقّدر عدد العنارص اجلزئية املعاجلة يف 

التقرير نفسه.

اللغة حيث  وحيدد املؤلف ثامنية أساليب لالنتقال والّربط بني املوضوعات اإلخبارية يف نرشة األخبار، منها 
يمكن اإلشارة إىل املوضوع اإلخباري رصاحة عىل لسان مقّدم نرشة األخبار، وكذلك الكتابة الرّصحية عىل الّشاشة 
الربط  التي قد تكون مصحوبة باملوسيقى للداللة عىل  من خالل استخدام الصور والرشائح املكتوبة عىل الشاشة 
أيًضا تغرّي مرجعّية املحتوى اإلخباري من خالل االنتقال املكاين  واالنتقال بني املوضوعات، ومن بني األساليب 
من مكان وقع فيه حدث أو عدة أحداث ملعاجلة مكان آخر بحدث آخر، كام يمكن كذلك حتقيق هذا االنتقال عرب 



239 جملة أنساق، املجلد 4، العددان 1-2، 2020، دار نرش جامعة قطر

الزمان، وكذلك يمكن استخدام األسامء الفاعلة كاألشخاص أو اهليئات الرسمية أو غري الرسمية كأداة لالنتقال من 
موضوع آلخر.

يف  رئيًسا  دوًرا  تؤديان  ولغته  املذيع  جسد  فإيامءات  اجلسد؛  ولغة  اإليامءات  أيًضا  االنتقال  أساليب  بني  ومن 
إبراز رصانته وجاذبيته، وكذلك هلا دور كبري يف االنتقال من موضوع إىل آخر، كأن يتنفس نفًسا طوياًل أو ينظر نظرة 
رسيعة عىل الورق الذي أمامه. ومن األساليب أيًضا االنتقال عرب حركة الكامريا مثل انتقال الكامريا إىل األمام يف 
اجتاه املذيعة عرب حركة الكامريا كلها )DOLLY IN( وليس حركة العدسة )ZOOM( عند االنتقال إىل موضوع جديد. 
ويعد تغرّي الّصورة اخلربّية خلف املذيع سادس هذه األساليب حيث تضع بعض املحطات صوًرا هلا عالقة باملوضوع 
املقدم، وتتغري هذه الصور اخللفية بتغري املوضوع. ويمّثل تغرّي حجم الّصورة سابع هذه األساليب؛ فاالنتقال من 
لقطة صغرية أو متوسطة إىل لقطة كبرية جًدا عىل كامريا أخرى يعّد أسلوًبا لالنتقال، ويأيت شعار املحّطة أو النَّرشة 
املحطة  شعار  خالل  من  آخر  إىل  موضوع  من  االنتقال  املحطات  بعض  تفضل  إذ  االنتقال،  أساليب  آخر  ليكون 

مصحوًبا باملوسيقى املميزة هلا، كام هو احلال يف نرشات األخبار يف قناة »اجلزيرة«.

أما عن أساليب االنتقال أو )الّربط( بني أشكال العرض اإلخباري املختلفة يف املوضوع اإلخباري الواحد، 
فتشمل مستوى اللغة من خالل اسم ُمعّد الّتقرير يف املقّدمة اخلربّية، واملعلومات اخلربّية يف املقّدمة اخلربّية، واملقابلة 

اإلخبارية، والصوت، وتغري حجم الصورة،

وتشمل أساليب االنتقال )الّربط( بني العنارص اجلزئّية للتقرير اإلخباري نفسه كاًل من اللغة من خالل ظريف 
املكان والزمان وأحرف العطف، والعبارات اللغوّية الّضمنّية مثل »يف الشأن اخلارجي«، والعنرص املكاين، وأسامء 
الشخصيات واهليئات، وكذلك قد يتم الربط عن طريق بناء التقرير اإلخباري، أو من خالل املقتطف الصويت أو من 

خالل الصوت الطبيعي أو حوار الكامريا، أو الكتابة عىل الصورة، أو من خالل املواد املصورة التوضيحية.

ويتناول املؤلف يف اجلزء السابع خصائص الكتابة للّصورة، ويؤكد أن التقرير اإلخباري يمكن أن خيتلف معناه 
ومغزاه حسب طريقة معّد ومنتج وخمرج التقرير يف ترتيب صوره، ويعرض املؤلف نامذج من عدد من الصور، ليتم 
إنتاج تقارير خمتلفة منها بناء عىل الطريقة التي يرتب هبا الكاتب هذه الصور، ولذا فان إمكانية قراءة الصور بأكثر من 
قراءة جتعل من املمكن الشك فيام تقدمه التقارير اإلخبارية، ألن احتاملية وقوعها يف اخلطأ أو خروجها عن الواقع 
أمر وارد، ولذلك جيب عىل معّد ومنتج التقرير اإلخباري مشاهدة كل املواد املصورة يف غرفة املونتاج، ومن ثم حتديد 
التقرير اإلخباري حتى يكون  التي سيتناول موضوعه من خالهلا قبل الرشوع يف كتابة تعليقه عىل  هدفه والزاوية 

تقريره مقارًبا للواقع إىل حد بعيد.

ويتناول املؤلف يف اجلزء الثامن من الكتاب موضوع الكتابة اإلنشائية والتقريرية من خالل التمييز بني التقرير 
املثرية،  املوضوعات  اختيار  عىل  يركز  الذي  األديب  األسلوب  إىل  أقرب  اإلنشائي  فالتقرير  واإلنشائي؛  اإلخباري 
حيث يقوم راوي التقرير اإلنشائي باستخدام العنارص اإلنشائية بكل سهولة، وخلق انطباعات نفسية عن تفاصيلها 
وروايتها بطريقة مثرية ومتحيزة من دون مواربة. ويبدأ هذا النوع من التقارير بصورة درامية مثرية وجذابة، وصواًل 
إىل الذروة يف بناء مشوق أقرب إىل األعامل الدرامية، وعىل العكس من ذلك يأيت التقرير اإلخباري املوضوعي الذي 
يعتمد عىل الطابع احلقائقي من خالل اإلجابة عن األسئلة اخلمس: من، وماذا، ومتى، وأين، وكيف؟ مع تدعيم 
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اإلجابة باألرقام واألدلة واإلحصاءات والنسب املئوية ومصادر املعلومات والتواريخ واألوقات املحددة.

التفخيم،  صيغ  باستخدام  األشخاص  عىل  الرتكيز  وأمهها  اإلنشائية،  الكتابة  خصائص  املؤلف  ويستعرض 
واستخدام تعبريات أجنبية أو بالغية أو شعرية مع أوصاف ذات معاٍن تقييمية، وامليل إىل استخدام أفعال من أزمنة 
الراوي  نظر  الصوتية خلدمة وجهة  املقتطفات  خمتلفة، والتشبيه واملقارنة بني موضوعات خمتلفة، وكذلك توظيف 
واستخدام عبارات غربية، واإلشارة إىل معّد التقرير يف النص مع احلفاظ عىل مقدمة خربية وتقريرية، وعدم موافقة 
النص للصورة، ووضوح هدف التقرير، وعدم ظهور صورة الراوي، كام أن التقرير اإلنشائي أطول من اإلخباري، 

سواء من حيث عدد لقطاته أو معدل مدة لقطاته.

ويف املقابل، تأيت خصائص الكتابة الّتقريرّية لنجدها مل تركز عىل األشخاص أو مسمياهتم الوظيفية أو صيغ 
التفخيم، كام ختلو اللغة التقريرية من التعبريات البالغية أو املعاين التقييمية، مع الرتكيز عىل استخدام زمن واحد 
أخذ  مع  املقارنة  أو  التشبيه  عبارات  من  التقريرية  الكتابة  ختلو  كام  املايض،  الفعل  وهو  التقارير  أغلب  يف  لألفعال 
واألدلة  واإلحصاءات  والنسب  األرقام  استخدام  مع  الراوي  إىل  اإلشارة  وعدم  متعددة  وزوايا  نظر  وجهات 
والرباهني، وإن اختلفت الصورة مع النص، كذلك ال تستخدم اللغة التقريرية األسلوب البالغي أو الشعر مع البعد 

عن الكلامت والتعبريات الغربية.

اإلنشائي؟  أم  اخلربي  األسلوب  للتقارير:  أفضل  الكتابة  أساليب  من  أيٌّ  وهو  مهاًم،  سؤااًل  املؤلف  ويطرح 
املهنية  باملبادئ  االلتزام  إىل  واألقرب  األنسب  األسلوب  يظل  املوضوعي  اإلخباري  التقرير  أن  املؤلف  وجييب 
حني  الستخدامهام  األسلوبني  كال  الصحافيني  تعلم  أمهية  ينفي  ال  الرأي  هذا  لكن  اإلخباري،  للعمل  األخالقية 

يتطلب األمر؛ ذلك ألن لكل أسلوب إجيابياته وسلبياته، واألمر يتوقف عىل طريقة توظيف كل منهام.

حمدد  فني  بناء  نموذج  وجود  بالقالب  واملقصود  اإلخباري،  التقرير  قوالب  املؤلف  يطرح  التاسع  اجلزء  ويف 
لكل  كتايب خاص  بأسلوب  إخبارية خمتلفة  معاجلة موضوعات  يمكن من خالهلا  معينة  تراكبية  أو سامت  بعنارص 
قالب ليحقق هدًفا إعالمًيا معينًا بام جيعله مميًزا من نامذج التقارير األخرى، وتتنوع هذه األهداف ما بني اإلخبار، 

والوصف، والتحليل، والعرض، والتوضيح، والتعريف، واالستنتاج، والتذكري، والتصوير اللغوي.

يف  وضوًحا  القوالب  هذه  توفر  حيث  اإلخباري،  التقرير  إعداد  عملية  من  وجودها  يسهل  الفنية  فالقوالب 
طريقة بناء التقرير وحتديد املوضوعات اإلخبارية التي تصلح لكل قالب، ويمكن حتديد قوالب التقرير اإلخباري يف 
عدد من األنواع الرئيسة التي يندرج حتت كل منها تصنيفات فرعية، ويأيت يف مقدمة قوالب التقرير اإلخباري التقرير 
متعدد الزوايا الذي يشمل جمموعة من األخبار اجلزئية املتعلقة بموضوع رئيس واحد بام يعطي صورة فسيفسائية عن 
حدث عام، وغالًبا ما تكون هذه األخبار جممعة من عدة مصادر إخبارية خمتلفة، ويندرج حتت هذا النوع من التقارير 

التقرير التفكيكي الذي يناسب تقرير املحرر، والتقرير التتابعي الذي يناسب تقرير املراسل.

أما النوع الثاين من التقارير فهي تقارير اخلطابات والترصحيات حيث يتم الرتكيز عىل خطاب أو ترصيح ألحد 
الترصحيات  تكون  حيث  مكتوب،  بيان  أو  مؤمتر  أو  خطاب  أو  صحفية  مقابلة  يف  ترصحيه  جاء  سواء  املسؤولني، 
الذي يقدم  التوثيقي  التقارير كلٌّ من تقرير اخلطاب  النوع من  التقرير، ويندرج حتت هذا  الرئيس ملوضوع  املحور 
احلقائق اخلربية اخلاصة باخلطاب نفسه مثل مناسبته واسم املتحدث ومسامه الوظيفي، وزمن ومكان اخلطاب، ثم 
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يظهر الشخص املتحدث وهو يلقي خطابه، وكذلك هناك تقرير الترصحيات املرتكز عىل سري اخلطاب، حيث يعتمد 
التقرير عىل ترصحيات املتحدث وفًقا لتسلسلها وورودها يف حديثه أو خطابه من دون النظر إىل أمهيتها، لذا يعتمد 

بناء التقرير عىل سري اخلطاب نفسه.

شخصية  جزئيات  بضع  عىل  يركز  الذي  املوضوعايت  الترصحيات  تقرير  أيًضا  الترصحيات  تقارير  أنواع  ومن 
ما، ويستفيض فيها بدرجات متفاوتة من دون االلتزام بسري موضوعات اخلطاب األصيل، حيث يتم الرتكيز عىل 
املوضوعات البارزة من اخلطاب. وكذلك هناك تقرير الترصحيات متعدد األطراف الذي يتناول ردود أفعال خمتلفة 
من عدة أطراف، حيث تكون ترصحيات األطراف املختلفة هي اللبنات األساسية التي يقوم عليها التقرير كاملباحثات 
متعّدد  التَّرصحيات  تقرير  الربملانية، وكذلك هناك  واملناقشات  والدولية  اإلقليمية  واملؤمترات  السياسية  واجللسات 
األطراف واملوضوعات الذي يعالج موضوعا رئيًسا تتشعب منه موضوعات فرعية خمتلفة عرب عدة أطراف خمتلفة، 
فال يركز التقرير عىل ترصحيات األطراف بصورة رئيسة، بل عىل موضوعات احلدث ذاهتا والتي تشكل بمجموعها 

احلدث العام.

أما النوع الثالث الرئيس من التقارير فهو التقرير الوصفي الذي تفرع منه التقرير الوصفي الزماين الذي يتناول 
حدًثا واحًدا وفق تسلسله الزمني من وجهة نظر معّده، حيث جيري تقسيم احلدث وفق ترتيب وقوعه عىل األرض، 
أماكن خمتلفة ويف  التقرير عىل أحداث وقعت يف  فيه معّد  يركز  الذي  املكاين  الوصفي  التقرير  فهو  الثاين  النوع  أما 

فرتات زمنية خمتلفة، حيث يركز معّد التقرير عىل جغرافية املكان من خالل أحداث خمتلفة يف أماكن خمتلفة.

ويأيت الّتقرير اإلخباري التمثييّل ليشكل النوع الرابع من التقارير، حيث يتم استخدام قصة فردية لشخص ما 
لالنطالق منها لعرض معلومات خلفية عن قضية أو مسألة خربية هتّم فئة كبرية من أفراد املجتمع، ويف هذا التقرير 
ملعاجلة  أو كموضوع توضيحي  ممثلة عن جمموع عام  التقرير كحالة  بداية  الفردية يف  القصة  احلديث عن  يكون  ال 
الفردية  احلالة  وصف  بني  تتنوع  التي  العنارص  جمموعة  من  التقارير  من  النوع  هذا  ويتكون  جمرد،  خربي  موضوع 
وعرض املعلومات اخلربية املجردة، وكذلك عرض مقتطفات صوتية لشخصيات خمتلفة تلقي الضوء عىل اجلوانب 

املختلفة للقضية اخلربية.

ويشكل الّتقرير اإلخباري التعريفّي )البورتريه( خامس أنواع التقارير، إذ يتم الرتكيز عىل إبراز شخصية معينة 
من املجتمع هلا صفات خاصة ومميزة، ويشمل هذا النوع من التقارير ثالثة أنامط فرعية، منها تقرير البورتريه امليدايّن 
العامة، ويقوم  أنظار واهتامم  املجتمع مما جعلها حمط  مميًزا يف  دوًرا  أو  معينة  أدت وظيفة  يركز عىل شخصية  الذي 
املراسل امليداين الذي يعد هذا النوع من التقارير بإبراز مالمح الشخصية وما يميزها، وكذلك هناك تقرير البورتريه 
األرشيفّي الذي يركز عىل احلديث عن شخصية جمتمعية مميزة، ولكن باالعتامد عىل املواد الفيلمية األرشيفية، إما ألن 
الشخصية غري موجودة وإما لصعوبة الوصول إليها، مما يعطي انطباًعا للمشاهد أن التقرير عن مايض شخصية فريدة 
ال حارضها، وهناك أيًضا تقرير بورتريه القّصة الذاتّية الذي يستمع فيه املشاهد لشخصية التقرير وهي تروي جتربتها 

الذاتية، وتتحدث عن عملها أو قصتها املميزة منذ بداية التقرير ، وتنفرد قناة »اجلزيرة« هبذا النوع من التقارير.

ويشكل الّتقرير اإلخباري االستنتاجي سادس أنواع هذه التقارير، حيث جيري التطرق إىل عدة أحداث متشاهبة 
من حيث املوضوع، إال أهنا خمتلفة من حيث زمان ومكان وقوعها للوصول إىل استنتاج عام، بام يعطي انطباًعا عن 
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موضوٍع خربٍي ما أو قضية ما. ثم يأيت التقرير اإلخباري اخللفيايت، حيث يتناول معد التقرير خرًبا حاليًّا باستفاضة، 
ثم يتعمق فيه من خالل التطرق إىل أحداث مشاهبة وقعت يف املايض، حيث يتم ربط احلدث اآلين بالسياق التارخيي 

للحدث بام يعطيه زمًخا وعمًقا أكرب.

ومن أنواع التقرير أيًضا الّتقرير اإلخباري التحلييل الذي جيري فيه التطرق إىل تطورات أو مشاكل أو خلفيات 
ألحداث معينة مع استخالص تفسريات هلا، حيث يتم حتليل احلدث عرب جمموعة من التساؤالت حوله سواء عن 
أسبابه أو نتائجه أو دوافعه وتطوراته املستقبلية، ويشكل الّتقرير اإلخباري البسيط )املوضوعايت( حدًثا إخبارًيا آنًيا 
ذا موضوع واحد يف مكان وزمان واحد بال تشعبات، وبال تسلسل زماين أو مكاين وال يتطرق إىل أحداث أخري 
كردود فعل عليه، وال يرجع إىل الوراء لربطه بأحداث مضت، وال يصل إىل استنتاجات أو يلقي الضوء عىل شخصية 

مميزة، ولذا يطلق عليه التقرير البسيط أو املوضوعايت الذي يتناول موضوًعا خربًيا آنًيا واحًدا.

أما آخر أنواع التقارير فهو التقرير احلي أو الريبورتاج، وهو تقرير وصفي مميز يف مكان مميز من إعداد املراسل 
امليداين، ويصور يف امليدان كأنه بث حي مبارش، إال أنه يف حقيقة األمر تقرير مسجل يركز فيه معّد التقرير عىل رسد 
ما يراه ويشعر به يف املكان أكثر من توثيق املعلومات ومجعها عن موضوع فريد ومميز يف طبيعته، ويمتاز هذا النوع من 
التقارير بوحدة الزمان واملكان، ويتم تصويره بكامريا حممولة بلقطات طويلة، حيث يمكن أن يكون التقرير لقطتني 

أو ثالًثا، وقد تشمل مقابالت كاملة وليس جمرد مقتطفات صوتية.

ويف اجلزء العارش جاءت خامتة الكتاب، وفيها يؤكد املؤلف أن الكتاب رغم تناوله العديد من املوضوعات من 
زوايا متعددة، فإنه ما زال يف حاجة إىل موضوعني آخرين، ومها اخلطوات العملية إلعداد التقرير اإلخباري سواء يف 
غرفة األخبار أو امليدان، وكذلك كيفية االلتزام باملعايري املهنية واألخالقية عند صياغة نص التقرير وإعداد صوره. 

ويف هناية هذا العرض أوجه شكري للمؤلف الذي زودنا بمرجع علمي قيم وذي قيمة مضافة يمكن أن ُيستفاد 
املهنية  ومعايريه  التقرير  إنتاج  آخر عن خطوات  بانتظار مرجع علمي  أننا  كام  واملهني،  األكاديمي  املجالني  منه يف 

واألخالقية.


