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 على قارَعِة الطريِق(، بل 
ٌ
 عبارته الشهيرة )املعاني ُملقاة

ً
لم يطلق الجاحظ جزافا

،
ً
ما إعالًء لصوغ األشكال، فاملعنى  كان يقصدها تماما  من شأن املعنى، وإنَّ

ً
ليس تقليال

 ملن يمتلك مهارة األشكالتاحة للجميع، لكن صناعة فكرة ُم 
ّ
ستعداد ال ا قد ال تتوافر إال

 واملوهبة.  الكافي

، شغلت مساحة
ً
 املدركة مبكرا

ُ
 يالباحثين ف هتمام أغلباكبيرة من  هذه الحقيقة

 من الحياة ال يعدو جتماعية العلوم اال 
ً
 كبيرا

ً
لتعليمنا كيفية بناء األشكال، ألنَّ جانبا

 .
ً
 أن يكون أشكاال

تصال الجماهيري عن هذه الحقيقة، بل كمنت وظيفته الجوهرية في اال دَيِح  لمو 
ه، الجمهور والتأثير في اهتمامفنية قادرة على جذب  أشكالكيفية سكب املعاني في 

 ما تعُجّل املعان ومع أنه واكَب 
ً
 أنُه كثيرا

ّ
رَ ي الشاغلة للجمهور، إال

ّ
، افي بناء أشكاله ث

 فن نقل املعاني على جزء كبير من 
َ
اء اإلعالم والعاملين في ر هتمام خباولذا استحوذ

 عالميةإهذا املجال. وكانت حصيلة التأمالت النظرية والتجربة امليدانية ابتكار فنون 

 ملاد بتتجّد 
ً
تصالية والجوانب النفسية واالجتماعية اال ليةالعم غيراتتستمرار تبعا

 
ً
 . يةتصالاال العملية ري في إطارهاعن البيئة التي تج للجمهور، فضال

ومع أنَّ الفنون اإلعالمية املستخدمة في وسائل االتصال الجماهيرية واحدة، 

 أنَّ االستخدامات م
ّ
تلفة بين األفراد والهيئات والوسائل. ويرتبط هذا خإال

بنى هاا تلك الفنون، ونقصد االختال 
ُ
 في الكيفيات الفنية التي ت

ً
 أو إخفاقا

ً
 ف نجاحا

كيفية خلق عالقات إيجابية بين العناصر التي ترتكز علياا الفنون اإلعالمية  بذلك

ابة وفاعلة، ففي البناء الفني تكمن سمة التفرّ 
ّ
 د وإمكانية التأثير لتكون جذ

 وتشكيل هوية املؤسسة. 
 أنَّ املهتّم  الرغم منوعلى 

ّ
مناا  ةكثرة األدبيات التي تناولت الفنون اإلعالمية، إال

، ما يجعل الخوض في غمار هذا الشأن
ً
على نطوي ي بالبناء الفني شحيحة جدا

د ّس تتجهويتاا  نمونت كارلو الدولية أل  ذاعةإل  املؤلف ختيار اجاء و ، صعوبات عديدة
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ي ذلك الجمهور علياا. ويعن خاللها يستدّل  اا، والتي منفي األشكال البرامجية التي تبثّ 

 زوارتكاأنَّ القائمين علياا  ، بل البّد بطريقة عشوائية أنَّ بناء هذه األشكال لم يأِت 

متراكمة أو حصيلة ثقافة  خبرةطيات سواء تلك التي نتجت عن علة من اململى جع
تي النماذج ال نَّ تصال الجماهيري وغيره من املجاالت. وبالتالي فإعميقة في مجال اال

متاا مونت كارلو   ال الدولية قدَّ
ً
سس البناء الفّني للفتصلح أن تكون مثاال

ُ
نون ستنباط أ

ى عمل علهذا الكتاب ي وبخاصٍة الريبورتاجات مناا. وعلى هذا األساس فإنَّ  اإلعالمية
عد عامة قوا تحديدأثبتت نجاحها وفاعليتاا ل إعالمية التفكيك البناء الفني ألشك

في  تههميأسترشاد هاا في عمليات التأثير في الجمهور. وفي هذا الجانب تكمن كن اال يم

لب علياا املالتي تغل صائحأنه يتجاوز األدبيات التي انشغلت في التنظير اإلنشائي والن
ُ
 ث

ر تنفيذها في غالب 
َّ
.  يقّدماألحيان لالتي يتعذ

ً
 ينحو منحًى إجرائيا

ً
 عمال

كتاب بمنظور التركيب أو البناء، بمعنى أنَّ العالقات ويأتي التفكيك في هذا ال

التيّقن من قدراتاا التأثيرية من  األحوالحال من  بأيالرابطة بين العناصر ال يمكن 
متاا ادون تفكيك نماذج جرى   ليس خُتبرتاقد  اإلذاعةختبارها، والنماذج التي قدَّ

 فاعليتاا في امليدان. على مستوى املهتّمين بالعمل اإلعالمي، بل على مستوى 

ُبغية تقويم هذا العمل أو املؤسسة،  اإلذاعة املذكورةوعلى هذا لم تأِت دراسة الريبورتاج في 
 لكيفيِة صياغِة أشكاٍل فاعلٍة في إيصال اإلذاعة هذهِ  بْل ِبوصِف 

ً
 املضامين. أنموذجا

لت برامجف
َّ
 مميز راديو مونت كارلو  على مدى عقود من الزمن مث

ً
 ذا إيقاع أسلوبا

ً
ا

أننا  ر كأذالرسمية الناطقة بالعربية آنذاك، و اإلذاعات  سريع لم نكن نألفه في برامج
ن ، ونحوالسنوات األولى من القرن الحالي يرين من القرن املاض يفي العقدين األخ

ع مساًء حول جهاز املذياع  أجواء الحروب والحصار في العراق، نعيش كّنا نتجمَّ

 ما تملكتنا تلكترامج التي طبعت بصملنستمع إلى تلك الب
ً
األصوات  اا في ذاكرتنا، وكثيرا

ل أصوات مذيعي مونت كارلو، فاستمتعنا 
ّ
ر والتي كانت تمث

ّ
الرخيمة ذات الوقع املؤث

 وكابي لطيف، رقص، وحكمت وهبي، وسعد املسعودي،نطوان بارود، وحنا مأ بنبرات

ننا إلى يومنا هذا. وكانت إذاعة اأصواتام مكاناا في أذه الذين حفرت وسواهم من
 ألجياٍل من شبابنامونت كارلو ُمتن

ً
سا  السنوات.  تلك طوال فَّ

واتجاهاتاا وأهملوا بناءها  البرامج هتمَّ أغلب الباحثين بدراسة مضمون ا لقد

بفاعليتاا حتى الوقت  مازالت تحتفظ أنَّ اإلذاعة املسموعةالواضح  ومنالفني.. 
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ية ت التلفزيونية الفضائالقنوا التطور الكبير الذي شهدته رغم منالحاضر، على ال

 اهتمام الباحثين في الدراسات الحديثةنترنيت، فهي موشبكة اإل 
ّ
ذاعة إل ، وبما أنَّ احط

هي عالقة بين صوت وأذن، لذلك يشكل البناء الفني حلقة حاكمة في العملية، بمعنى 
 علمي مدروس جياٍق وُمعّد بشكٍل فياا، فإذا لم يتوافر بناء فني ر  أنه مفصل رئيس

ً
دا

 . ية إدراك الرسالة وفهمها سينتابه بعض اإلرباكاإلعالمية، فإنَّ عمل للرسالة

ميع ، لكن جي إذاعة مونت كارلو الدولية بطرق مختلفةلقد ُبنيت الريبورتاجات ف
ت إلى لفت انتباه املتلقيتلك ا ،  ة، ما يعني اهتمام الجمهور هاذِه اإلذاعلطرق أدَّ

ً
عموما

، وجاء
ً
 .ذلك نتيجة بناء فني ُمتفّرد وبالريبورتاجات خصوصا

نة للبناء  وهذا الكتاب معني بالكشف عن العالقات الرابطة بين العناصر املكّوِ
تهالفني في الريبورتاج اإلذاعي الذي 

ّ
ى دولية، ومثل هذا املوضوع علمونت كارلو ال بث

كل ش مناا؛ أنَّ البناء الفني معنّي بسباكةعتبارات عديدة ال قدر كبير من األهمية، 

 من تأثيراالريبورتاج، ا
ً
 كبيرا

ً
 من أنَّ جزءا

ً
ت املادة اإلعالمية يرتبط بالشكل نطالقا

بنى هاا املضاميباملضمون، باملقابل فإنَّ الكيفيات التي  أكثر من ارتباطه
ُ
ن لتكون ت

لى إ ق منهج علمي للوصول درس بالقدر الكافي على وففاعلة ومؤثرة في الجمهور لم ت

كونة لها نَّ تفكيك األشكال ومعرفة العناصر املئق معينة بشأن البناء الفني، إذ إحقا
بت هاا، بما يكشف ِ

ّ
عن البناء الفني، قد يقودنا إلى حقائق يمكن  والكيفيات التي ُرت

 صوى ي سباكة األشكال اإلعالمية، ومثل هذا األمر يعّد ضرورة قاالستناد إلياا ف

 للعاملين في املجال اإلعالمي. 
  همبعض، فإنَّ تصالفي ظاهرة اال هي الثورة األولى إذا كانت الكلمةو

َ
 يعّد اإلذاعة

باعة، كالثورة 
ّ
صال االع في وناا الوسيلة األسر الرابعة بعد الكتابة والط ِ

ّ
تي تخترق والت

 يرة اإلعالملتصل إلى بقاع بعيدة من العالم. تقول خب الحدود والحواجز الجغرافية
ِعْش جياان ر  ةالدكتور 

َ
ْم ن

َ
نا ل  اإلذاَعِة ألنَّ

َ
َر ِقيَمة ّدِ

َ
ق

ُ
ْعِب علينا اآلَن أْن ن شتي )ِمَن الصَّ

ٍم ِبُدوِن إذاَعة(.
َ
 في عال

ً
 أَبَدا

االنتشار الهائل للقنوات التلفزيونية الفضائية التي صار التقاطها  رغم منعلى الف
تى في املنازل ح طباق الفضائية التي متأت سطو أيسر من وسائل أخرى كثيرة، عبر األ 

ار االنفجطع وتوسعت قنواتاا. كما لم يست أبعد قرية نائية، فقد استمرت اإلذاعة

سموعة التي امل تحت أقدام اإلذاعة نم نترنت من سحب البساطاإل الهائل لشبكة 
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جها رامب ، فغيرت أنماطملواجهة املنافسة املحتدمة للتطّور ومواكبة العصرت سع

ة، وايقاعاتاا ضائي والتقنيَّ
َ
 الف

ّ
أدية تستمر في تلِ  رقميةال ووصلت بدورها إلى البث

ن الوسائل األخرى من أْن تسلبه من
َّ
 اا.دورها الذي لم تتمك

 عل، األجهزة املجّردةعلى  بنىومن املؤكد أنَّ التقّدم الَحقيقي ال يُ 
ً
ى بل يقوم أساسا

بدورها  تمدعالتي تاملتمثلة هنا بالبرامج ومضموناا، و  ها،االتصالية التي تحمل الرسالة

كبيرة ألساليب البناء  هور ورغباته، ما يولي أهميةمن حاجات الجاا معلى مدى قره
نه من توظيف لتلبرامج بما تا الفني لتلك  .دةّد ناصر متععضمَّ

نَّ البناء الفا
َ
 من ذلك، وأل

ً
 ي، فقدلكافلقدر االلفنون اإلذاعية لم ُيدرس بّني نطالقا

أنَّ هذا  للريبورتاج اإلذاعي، ذلكي دراسة البناء الفنّ ل ّدىصهذا الكتاب ليت اءج
ك

َّ
ةالش ت مون اختيار  ما جاءكاألخرى،  ل من البرامج يتسع لكثير من الفنون اإلذاعيَّ

ة لكوناا من اإلذاعات الدولية وليَّ الوطن  بجمهور واسع في تتمتع التياملتفّردة  كارلو الدَّ

اا منال صورة ب التقني والفني فياا التطّور  ر هظذاعات التي ياإل  عربي والعالم، كما أنَّ
 في  سريعة وواضحة

ُ
 برامجها التي ت

ّ
 عن إيقاعها الخاص  بث

ً
على مدار الساعة، فضال

 الشباب استقطبتلها في طليعة اإلذاعات الدولية التي عواملميز عن سواها، ما ج

 ذا.منا هوحتى يو  انطالقتااذ نالعربي م
 فْستخدامها تقنّيات حديثة اوُيالحظ على هذه اإلذاعة 

ّ
ي تسجيل وبث

ف فياا العديد من العناصر امل
َّ
ر إلى أكث تميل هاتلفة، ما جعلخالريبورتاجات التي توظ

ها املجتمع العربي ك حالشكل الفرنس ي ولكن بلغة عربية، ُمستادفة شرائ
ّ
نسب بل

 مختلفومستخدمة أ، متفاوتة
ً
بناء ل واألساليب املتجددة من القوالب الفنية ةنواعا

اذا ه ذاعةوالضوابط التي وضعتاا اإل ، املؤثرة في ذلك وفق العوامل الريبورتاجات

 .االستماعفي  ودفعه لالستمرار  لضمان تقليل ملل الجمهور  الخصوص
 بـ التحقيق( وأسميناهبـ ) ويتناوُل هذا الكتاب ما تعار ف الصحفيون على تسميته

 أم مل)ا
ً
، ذلَك أنَّ ريبورتاج( سواء أكان مكتوبا

ً
 أم مرئيا

ً
 لهذا املصطلح استخدامنا ذاعا

ف 
ّ
ينطلق من كونه أكثر شمولية، السيما في التغطية املباشرة لتأحداث، كما أنه يوظ

 أكثر. من العناصر ما هو 

سم
َّ
 بأسلوب يت

ً
 فنيا

ً
 إلى تناسابالعمق  كما يدرس الريبورتاج اإلذاعي بوصفه قالبا

ً
دا

 .التحليل العلمي واملزج بين النص املكتوب والعناصر الصوتية األخرى بأشكالها املختلفة
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 للتطورات التي شهدتاا األشكال اإلعالمية التي أخذت 
ً
ويأتي هذا املوضوع مواكبا

 جديدة بحكم التقدم الهائل والسريع في تكنولوجيا الصحافة املقروءة 
ً
أبعادا

في عصر التقنية الرقمية التي زحفت على وسائل االتصال بال واملسموعة واملرئية، 
، تلك التقنية التي أتاحت أعلى درجات الجودة واإلتقان والوضو ، ما جعل استثناء

بتعددية وسائل االتصال  اتسممن االستماع إلى اإلذاعة متعة وفائدة في عصٍر 

 وسيطرة ثقافة الصورة.
ناء وصياغة البرامج اإلعالمية في تطورات إجرائية وفنية في ب لقد حصلت

القنوات االتصالية الجماهيرية كافة في السنوات العشر األخيرة، كما تحققت 

خطوات تكنولوجية في نقل هذه البرامج، وكانت اإلذاعة من بين الوسائل االتصالية 
األساسية التي انتفعت من تلك التطورات وال سيما اإلذاعات الدولية. وبما أنَّ 

ذاع على صعيد العالم الريب
ُ
ورتاجات اإلذاعية التي تبثاا إذاعة مونت كارلو الدولية ت

 عن تعرضها لقضايا دولية 
ً
كله، وتستاد ف قضايا عربية في أحياٍن كثيرٍة، فضال

 من 
ً
 كبيرا

ً
مختلفة بعضها ذات عالقة بقضايا العرب واملسلمين، وان هناك كما

 بشكٍل شبه يومي
ّ

بث
ُ
درس من ناحية بنائاا الفني الريبورتاجات التي ت

ُ
، لكناا لم ت

نَّ غالبية الدراسات اإلعالمية تناولتاا من جانب تحديد إعلى حد علم الكاتب، إذ 
مضاميناا واتجاهاتاا، وإذا ما أخذنا بالحسبان أن تلك الريبورتاجات قد استحوذت 

ات على اهتمام واسع من الجمهور العربي، ما يؤكد أناا تستخدم كإحدى القنو 

املهمة إليصال توجهات اإلذاعة إلى هذا الجمهور، لذا وجدنا أنَّ تحليل هذه 
الريبورتاجات من أجل تحديد أساليب بنائاا املستخدمة، يشكل أحد جوانب العمل 

ة نَّ املعرفة العلميأال سيما ج اإلذاعي وتشخيص مكوناته، العلمي لفهم الريبورتا

ة تساعد في بلورة تصور علمي عن اآلثار التي بالبناء الفني للريبورتاجات اإلذاعي
 عن أنَّ البحلقوالب في نفوس الجمهور وعقولهم، تخلفها تلك األساليب وا

ً
 وثفضال

 عن االنط والدراسات
ً
اعات باملستندة إلى مناهج البحث العلمي وأدواته يجعلها بعيدة

 الشخصية واألحكام الجاهزة.
اإلذاعي من كونه معني بسباكة شكل  وتأتي أهمية البناء الفني للريبورتاج

 ،
ً
 ملحوظا

ً
الريبورتاج، ال سيما أنَّ املعنيين بالعمل اإلعالمي قد أولوا الشكل اهتماما

 من تأثيرات املادة اإلعالمية يرتبط بشكلها أكثر من ا
ً
 كبيرا

ً
 من أنَّ جزءا

ً
نطالقا
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 امضموناا، كما أنَّ أغلب األشكال الفنية تجري صياغاتاا 
ً
دستنادا

َّ
ت إلى معطياٍت تول

نتيجة خبرات متراكمة وليس في ضوء عمل علمي، ومع أنَّ تلك الخبرات قد قادت إلى 

ستغرقت الكثير من الوقت لتتبلور في انتائج تبدو صحيحة، لكناا من دون شك قد 
.
ً
 عن عدم التيقن مناا علميا

ً
 وضعها الحالي، فضال

من ناحية البناء الفني والخواص  اإلذاعيبدراسة فن الريبورتاج  اهتمامناإنَّ 

ي، اإلذاع ما يؤكد الشكل األخير لهذا الفن واملميزات الوظيفية للعمل اإلذاعي، وهو 
 بما يتضمنه الريبورتاج من قدرة على 

ً
 وأخيرا

ً
يأتي من أنَّ تحديد الشكل يرتبط أوال

 عتقديم األحاديث الحية وخلق اللوحات الصوتية املعبرة سواء أكان ذلك معتم
ً
لى دا

 في هذا الكتابكلمات كاتب الريبورتاج أم العناصر األخرى، وعلى هذا فإننا نحاوُل 
ي بناء خدمة فالوصول إلى عدة أهدا ٍف تتمثل في التعر ف على األساليب الفنية املست

 .ومدى توظيفها في بنائه د العناصر املستخدمة فيه، وتحديالريبورتاج اإلذاعي
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تيني )Reportageَيرِجُع أصُل كلمِة )ريبورتاج 
ّ
( ويعني نقَل reporter( إلى الفعِل الال

ْسليَم أو إعطاء، وتأتي كذلَك بمعنى اإلعالم َعْن ش يٍء أو ال
َ
تقرير عن ُمجرياِت ذلك أو ت

يَن في َمجاِل  خَتّصِ
ُ
ح )االالش يِء. ويقوُل بعُض امل

َ
( ينقسُم Reportageتصاِل إنَّ ُمصطل

( ويعني إعادة نقَل السلِع ِمْن ميناٍء إلى آخر، وقد Re – port – ageعلى ثالثِة مقاطع )
ُه بحيث أصبَح يعني عملا

ْ
َرت صطلح َوطوَّ

ُ
 هذا امل

ُ
ية إعادة ونقل سَتخَدَمت الصحافة

ي. ِة ِمْن مكاِن الَحَدِث إلى املتالَحَدث أو الحديث أو الصورة بزواياها املختلف  لّقِ

غ
ُّ
لفظ الكلمة )الل

ُ
ِة ت َرنسيَّ

َ
ْقريLe reportageِة الف

َ
ٍر أو ت ْقريرٍ ُمَصوَّ

َ
َوِر، ( بمعنى ت رٍ بالصُّ

ُيطلُق عليِه )أما في اللغِة اإل 
َ
( ومعناها الحرفّي مقالة photo feature articleنجليزية ف

رِة.  املعالم املصوَّ

ِقَل معنى كلمِة )
ُ
ُهناَك َمْن يرى Reportageوقد ن

َ
ة، ف ِة بأشكاٍل عدَّ ِة الَعَربيَّ

َ
غ

ُّ
( إلى الل

 أو بي
ً
ا  وصفيَّ

ً
 تعني بيانا

َ
 أنَّ الكلمة

ُ
، فيما ترجمتاا امل

ً
ا  صحفيَّ

ً
 عَجماُت اإلعالميَّ انا

ُ
ة

ُه الصحفيُّ َعْن موُضوٍع ياتمُّ )تحقيق صحفي( وجاَء في م
ّ
عناها: التحقيُق الذي يتوال

أُي العام ( (1)بِه الرَّ حريٌر إعالميٌّ
َ
( َو )، وتعني كذلَك )ت حريٌر إقناعيٌّ

َ
تحقيٌق صحفيٌّ َو )ت

 . (2)بالفيلم(

ُه(، أي ت ِة بمعنى )حقَّ األمَر وأحقَّ ِة الَعَربيَّ
َ
غ

ُّ
 )تحقيق( في الل

ُ
د َوَرَدْت كلمة

َ
 َوق

َ
ق ُه حقَّ

( أي 
ً
ُه )تحقيقا َق( قولُه وظنَّ (، و)َحقَّ َق( عندُه الخبُر )َصحَّ َحقَّ

َ
َوصاَر منُه على يقيٍن، و)ت

ٌق( أي رصين ُه، وكالٌم )ُمَحقَّ
َ
ق ْقُت األمَر (3)َصدَّ نُه. وَحقَّ َيقَّ

َ
َق الرَّجُل األمَر أي ت . وتحقَّ

، و 
ً
 الزما

ً
نُتُه أو جعلتُه ثابتا َيقَّ

َ
ُه إذا ت ( أحقُّ َبَتُه، و)َحقَّ

ْ
ْنتُه وفالٌن أث ْقتُه وتيقَّ َحقَّ

َ
األمُر ت

: َصحَّ وَصَدَق. ويقال: َيِحقُّ عليَك أْن تفعَل كذا: َيِجب. ويحقُّ  –األمُر 
ً
، وحقوقا

ً
ا حقَّ

 :
ُ
ُه. والُعْقَدة

َ
ق َنُه وَصدَّ َيقَّ

َ
: ت

ً
ا لَك أْن تفعَل كذا: َيُسوغ. وهَو حقيٌق بكذا: جدير. واألْمَر حقَّ

ْت(، أح اا َوَحقَّ ْت ِلَرّهِ
َ
. وفي القرآن الكريم:)وأِذن ( لُه أْن يفعَل كذا: حقَّ ها )َحقَّ كَم شدَّ

َق املخطوط: أحكَم فحصه َبَتُه وأوَجَبُه. وحّق (4)ويقال: َحقَّ
ْ
: أث

ً
ا . َوِقيَل: َحقَّ هللا األمَر حقَّ

 ،
ً
 وحقوقا

ً
هُ األمُر بنفسِه حقا ْقُت ظنَّ ْقتهُ ، موقاَل الِكسائي: حقَّ ْقُت األمَر  ،ثل حقَّ وحقَّ

ِتِه. ويقوُل 
َ
ْفُت على َحِقَيق

َ
ُه: َوق قُت الخبَر فأنا أُحقُّ ْقتُه: كنُت على يقيٍن ِمنُه. وحقَّ

َ
َوأْحق

ُمُه 
َ
َبر، أي أعل

َ
م هذا الخ

ُ
ك

َ
يِقُنوه: أنا أحقُّ ل

َ
ْم َيْست

َ
ل
َ
 ف

ً
َبرا

َ
هم خ

َ
غ

َ
ُجُل ألصحابِه إذا َبل الرَّ
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َ
 َحِقَيق

ُ
م وأعر ف

ُ
ك

َ
اا تسعى ل حقيق( على إنَّ

َ
 لكلمِة )ت

ُ
ة غويَّ

ّ
 الل

ُ
اللة َهُر لنا الدَّ

ْ
ظ

َ
ُته. وهكذا ت

َبرِ 
َ
ِة الخ

َ
ُموِر، والوقو ِف على َحقيق

ُ
ِة ُهَو (5)إلى )الَيقيِن( ِمَن األ

َ
غ

ُّ
حقيِق في الل ، فمعنى التَّ

تابَ 
ُ
ي وامل ِ

ِد ِمْناا َعْبَر التقص ّ
ُّ
وضيَحها والتأك

َ
 َعِن الحقائِق َوت

ُ
الَحظِة الكشف

ُ
، َعِة وامل

ٌق: ُمحكم النظم ْقُت الخبَر وقفُت على حقيقتِه، وكالٌم ُمَحقَّ ْسَتِمدُّ (6)وَحقَّ
َ
، فالحقائُق ت

دو التحقيق الصحفي )أي الريبورتاج( 
ْ
ُه التفسيُر علياا، وهكذا َيغ

ُ
َتاا ِمّما َيْسِبغ أَهميَّ

 ِمْن ِفُنوِن الوُصوِل إلى الَحقائِق َحوَل َموُضوٍع 
ً
وُضوعاِت، َوَعرِض هذِه  فنا

َ
ِمَن امل

مُهوِر.  الحقائق على الجُّ

َنواِت التلفزيون 
َ
اِت الراديو وق

ّ
طُبوعِة وفي َمَحط

َ
حافِة امل  في الصَّ

ُ
طلُق هذِه الكلمة

ُ
َوت

ة.  ُه ِسماتُه وأغراضُه الخاصَّ
َ
ِة، ل ِة والَبراِمِج اإلذاعيَّ ٍن ِمَن املواد الصحفيَّ وٍع ُمَعيَّ

َ
على ن
ِجُد رتباوقد 

َ
، ففي قاُموِس )روبر( الفرنس ي ن

ً
طُبوَعِة أصال

َ
ِة امل

َ
حاف  ِبالصَّ

ُ
ْت الكلمة

َ
ط

ٍة 
َ
 مقاالٍت يروي فياا الصحفي ِبِصف

ُ
اا )مقاٌل أو َمُجموعة  لكلمِة )ريُبورتاج( بأنَّ

ً
ْفِسيرا

َ
ت

ٍة ما شاهدُه وما سمعُه( ُل َمْن ا(7)َحيَّ َدَم هذِه الكلمِة في الَعْصرِ . َوأوَّ
ْ
الحديث ُهم  ْسَتخ

وا ُيطلُقوَن 
ُ
 كان

ْ
ّتاُب  اسماإلنكليز، إذ

ُ
الريبورتاج على أخبارِ الجلساِت في الَبرملاِن، َوكاَن ك

حافِة. لسات ِضْمَن ُممثلي الصَّ َك الجَّ
ْ
َك الريبورتاجات َيحضُروَن ِتل

ْ
 ِتل

ْت في قالٍب ص
َ
ِة ِصيغ  ِمْن ُصَوِر الحياِة الواقعيَّ

ً
بّيٍ حفّيٍ ال أدوُيعد الريبورتاج )ُصورة

كاِتِه و وا حرُّ
َ
عاِتِه َوُمراجعاِتِه وت

ُّ
طل

َ
ُر في صياغتاا ِبَتجارِبِه َوت حّرِ

ُ
صاستعاَن امل ِ

ّ
 .(8)االتِه(ت

 الريبورتاج بأنُه )ا وهناَك َمْن 
َ

ستطالٌع للوقائِع واألحداِث ولجميع األشخاِص َعرَّ ف

ة ِهاذِه الوقائع واألحداث وتفسير الظر 
َ
ُهم ِصل

َ
 هاالذيَن ل

ُ
البسات التي تحيط

ُ
ا و ف وامل

ناسبِة للُمشكلِة أو الواِقَعِة التي 
ُ
م علياا وتقديم الحلوِل امل

ْ
رة فياا والُحك ِ

ّ
ؤث

ُ
والعوامل امل

ختلفِة ذاِت الطابِع (9)يتناولها(
ُ
، فالريبورتاج هو )شكٌل إعالميٌّ خاصٌّ ِبَسْرِد الَحوادِث امل

ثير(
ُ
نُّ الذي َيْس (11)امل

َ
ِف ، و)ُهَو الف

ْ
ش

َ
ليمِة َوك ْضَح التصرفاِت غير السَّ

َ
 ف

ُ
كاِت نتاااَتْاِد ف

سات( ؤسَّ
ُ
وِن أو النظام أو معاييرِ السلوِك التي يقوُم هاا األفراُد أو امل

ُ
ُهَو ليَس (11)القان

َ
، ف

د التعرُّ ف على  ُه يتجاوُز ُمَجرَّ  النقاُب عناا، إنَّ
ُ

د َمجُموَعٍة ِمَن الحقائِق التي ُيكشف ُمَجرَّ

 
ُ
شكلِة امل

ُ
 ِمْن ذلَك، إعادة التفكير في امل

ً
شكلِة في إطارِ الحدوِد القائمِة، ليطلَب ِمّنا، بدال

ٍة. ليَّ
ُ
ٍة ك   كقضيَّ

صين بأنُه )أخبارٌ تتعلُق بحادثٍة معينٍة أو ُمشكلٍة ما ّصِ
َ
َتخ

ُ
فُه بعُض امل يجري  ،وقد عرَّ

وِعها َوعَ 
ُ
ِة ِلوق وُضوعيَّ

َ
ِة هافياا التحقيُق َعن األسباِب امل

َ
حيط

ُ
ِة امل وُضوعيَّ

َ
ا ْن بيئِتاا امل
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ستقِبل في 
ُ
ستقِبل أو يرغُب امل

ُ
ِة ِبالَحَدِث والتي تامُّ امل

َ
ق ِ

ّ
تعل

ُ
وانِب امل وجميِع الجَّ

باشر في تناوِل األخبارِ ويتمُّ ذلَك  بعُضهم. وَوَصفُه (12)معرفتاا(
ُ
 وامل

ُ
 النشيط

ُ
ُه )البحث بأنَّ

 إذا 
ً
َبعا

َ
ُرٍق ُمختلفٍة ت

ُ
(ِبط

ً
 أو ُمفاِجئا

ً
عا

َّ
َبُر ُمَتَوق

َ
 استجالء، وهو ُيَعد كذلك )(13)كاَن الخ

اٍب(
ّ
حيط بنا وُمعالجتاا بأسلوٍب واقعّيٍ َوَجذ

ُ
 (14)حقيقٍة مَن العالم امل

ٌ
ة ُهَو )مادَّ

َ
، ف

 َحوَل ما يجري ِمْن أحداٍث ُيشاِهُدها الصحفيُّ 
ً
ا  َجليَّ

ً
َصّورا

َ
ستمَع ت

ُ
عطي امل

ُ
 ت

ٌ
ة إعالميَّ

شتركون فياا(ِبعين
ُ
 َعِن األسباِب (15)ِه أو امل

ٌ
ْقٍل للوقائِع، َبْل )َبْحث

َ
د ن . إنُه ليَس ُمَجرَّ

 للخفايا و 
ٌ

ف
ْ

ش
َ
ُه (16)ستقصاٌء للنتائِج(واستخباٌر َعِن األبعاِد اوك ُه ِبأنَّ

َ
، وُهناَك َمْن َوَصف

 ِهَاَد ِف كشِف َجوانِب 
ٌ

، إحدى املشاكل)تقريٌر بالصورِة يقوُم بإجرائِه صحفيٌّ ُمحتر ف

أي العام ِمْن َحوِلها(اوإثارِة  عامة التحريرية للصحافِة (17)نتباِه الرَّ . وُيَعد الريبورتاج )الدَّ
ِة  حفيَّ لَّ الفُنوِن الصَّ

ُ
ْسَتوِعَب ِبَبساطٍة ك

َ
 التي ُيمكُن أْن ت

ُ
ة رِة، َوُهَو املادَّ صوَّ

ُ
امل

خرى(
ُ
 َعْن )بحٍث علمّيٍ َعن ا(18)األ

ٌ
حفي(. إنُه عبارة ُق الصَّ َحّقِ

ُ
َبرِ يقوُم ِبِه امل

َ
، مهمتُه (19)لخ

أي العام( جتمِع أو بالرَّ
ُ
 ِبامل

ٌ
ة

َ
  إ، إ(21))تناول حاالٍت معينٍة بالذاِت لها ِصل

ْ
نُه يقوُم ذ

ٍة ِمْن  ٍة أْم سلبيَّ ٍة إيجابيَّ ٍة أو ظاِهَرٍة آِنيَّ
َ
ِكل

ْ
َرٍة أو ُمش

ْ
وِء على ِفك بعمليِة )تسليِط الضَّ

حليِل ِباال او ِخالِل تن رِ  والتَّ
َّ

ُعوَن في داِئرِتاا(لها ِبالش
َ
خاِص الذيَن َيق

ْ
ِة ِباألش

َ
. (21)ْسِتعان

ستمِع ِبنشاٍط 
ُ
 للتأثيِر على امل

ً
جاَعٍة ساعيا

َ
َوُهَو )يعكُس لنا الحقائَق ِبُعْمٍق وُيعالُجها ِبش

َرٍة( ِ
ّ
ابٍة ُمؤث

ّ
ٍة جذ

َ
غ

ُ
 وصفي ع(22)َوِبل

ٌ
ُه )َحديث  بأنَّ

ُ
 ، وُيوَصف

ُ
ن حادثٍة ما أو مناسبٍة ُمنذ

، أي إذا لم يكن هناَك َحَدث أو ُمناسبة فليَس ُهناَك ريُبورتاج، (23)بدايتاا حتى ناايتاا(

ُر َويَ  ّسِ
َ
ُهَو )يشرُ  وُيف

َ
 في األسباِب والعوامِل االجتماعيِة أو االف

ُ
ِة أو ْبَحث قتصاديَّ

َبر أو 
َ
ة الكامنِة وراء الخ ِة أو الفكريَّ اِهَرِة السياسيَّ

ّ
رِة أو الظ

ْ
شكلِة أو الِفك

ُ
ِة أو امل القضيَّ

 .(24)التي يدوُر َحولها(

 
ُ
وماِت التي تشعُر اإلذاعة

ُ
ستمعيَن بحاجٍة إلي نَّ أ والريبورتاج يشمُل جميَع املعل

ُ
اا، امل

ُر في حياِة الناِس ونشاطهم، َوُهَو )تغطيأو أ ِ
ّ
 ُيؤث

ً
ا  ُمِهمَّ

ً
َبرا

َ
ُر خ ّسِ

َ
ف

ُ
ُح وت وّضِ

ُ
اا ت  تحنَّ

ٌ
 ة

ٌ
ريرية

 وتكوُن أكثر ِمْن 
ً
ة  ُمِهمَّ

ً
 أو مشكلة

ً
 قديما

ً
 املزيَد إلى خبرٍ جديٍد أو تتناوُل موُضوعا

ُ
ضيف

ُ
ت

رٍب أو يثُق الجمهوُر في 
ُ
ُم آراء َمْن يتصلوَن بِه َعْن ق قّدِ

ُ
ٍة أو تقريٍر عنُه، ت ِد ِقصَّ ُمَجرَّ

ِر أو  حّرِ
ُ
ِة( ِدرايتام بجوهرِه، مَع جواِز تقديمها لرأي امل ِر الَوسيلِة اإلعالميَّ

َ
ظ

َ
 ن

َ
، (25)وجهة

فإذا كاَن )الخبُر عبارة َعْن سرٍد موضوعي دقيٍق للحدِث، فالريبورتاج ُهَو تفسيٌر وتعليٌق 

 . (26)وإيضاٌ  لهذا الَحَدث(
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نٌّ يقوُم على التفسيِر اال  الريبورتاُج اإلذاعيُّ 
َ
جتماعّيِ لتأحداِث ولتأشخاِص الذيَن )ف

جتمع، وتحليل إ، إذ (27)(فياا اشتركوا
ُ
واِجُه امل

ُ
ُه )تحليٌل واقعي لتأحداِث واملشاكِل التي ت نَّ

صلون هاذِه األحداِث، وتحليل موضوعي لتأبعاِد والظرو ِف  نفس ي لتأشخاص الذيَن يتَّ
واهِد واآلراِء(

َّ
وماِت والش

ُ
 ِباملعل

ً
 هاا، ُمدعما

ُ
حيط

ُ
َبٍر أ(28)التي ت

َ
نٌّ يقوُم على خ

َ
و ، َوُهَو )ف

ضيَّ 
َ
َرٍة أو ُمشكلٍة أو ق

ْ
ها الصحفي ِمن املج ،ٍة ِفك

ُ
تمع الذي يعيُش فيِه، ويقوُم يلتقط

مَّ ُيزاوُج بيناا للوُصوِل إلى الَحّلِ 
ُ
وماٍت أو آراٍء، ث

ُ
تِه ِمْن بياناٍت أو معل  الذي بجمِع مادَّ

 لعالِج املشكلة
ً
عٌل ميداني قبَل ، والريبورتاج )ف(29)أو الِفكرة التي يطرُحها( يراُه صالحا

 
ً
ُهَو ليَس تقريرا

َ
، ف

ً
ة  مرئيَّ

ً
، أو ُصورة

ً
 َمْسُموعا

ً
، أو َصوتا

ً
 مكُتوبا

ً
ا صَّ

َ
أْن يكوَن في آخرِ األْمرِ ن

 مَع املقاِل، َبْل 
ُ

ٍل أو تفكيٍر، كما يحدث حريِر في لحظاِت تأمُّ  ُيكَتُب على طاولِة التَّ
ً
ا ذهنيَّ

 
َ
ُه أو راف

َ
ٍة، أي شاهدُه ُهَو تقريٌر َعْن َحَدٍث عاش َق تفاصيلُه الصحفي ِبُصورٍة واقعيَّ

 
ً
ُهَو َعَمٌل وظيفي ُمتداخُل العناصِر( ،وسمعُه قبَل أْن ينقَل أحداثُه كتابة

َ
 . (31)ف

 
ً
ٍد، لكناا إجماال اا لم تستقر على تعريٍف ُمَحدَّ دِة إنَّ تَعّدِ

ُ
عريفات امل  ِمَن التَّ

ُ
ونالحظ

َدْت على مجموعة من النقاط امل
َّ
شتركة يمكن توظيفها لتحديد تعريف شامل أك

ها   يعدُّ
ٌ
ة حريِر الصحفي، َوُهَو مادَّ نٌّ يستوعُب الفُنوَن األخرى للتَّ

َ
للريبورتاج بكونه: ف

دٍر ِمن املعلوماِت الظاهرِة 
َ
الصحفي َعْن َحدٍث أو شخصيٍة أو موضوٍع على أكبِر ق

ِة، وُيحاوُل في الناا  جاٍت لها.يِة إيجاد حلوٍل وُمعالوالخفيَّ

 

 
مَّ 

ُ
د بدأ في الصحافِة املقُروءِة ث

َ
ِة املهمة، وق ُيعد الريبورتاج ِمْن الفُنوِن الصحفيَّ

إلى اإلذاعِة املسموعة وبعدها إلى التلفزيون، َوُهَو ِمْن أكثِر الفُنوِن الصحفيِة  انتقل
 للجمهوِر على 

ً
ربا

ُ
 في الصحافِة أجناسهم ومستو  اختال فق

ً
 جديدا

ً
ياتام، وُيعد فنا

جتمِع  استقاءالحديثِة، نشأ نتيجة الحاجة إلى 
ُ
ِر امل زايَدْت مَع تطوُّ

َ
املعلوماِت التي ت

َهَر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، لكنُه 
َ
ُه ظ الحديِث، وعلى الُرغَم من أنَّ

 في مطلِع القرِن 
ّ
َدم على نطاٍق واسٍع إال

ْ
الِعشرين، وإْن كاَن ُهناَك َمْن يقوُل  لم ُيْسَتخ

 قبل ذلَك بقرٍن كامٍل على األقل.
َ

ُه ُعِر ف  أنَّ

 للريبورتاج،  اعتبار وُيمكُن 
ً
ا  ِبدائيَّ

ً
وَعا

َ
ِة للُعُصوِر القديمِة ن ظُهور الكتاباِت التوثيقيَّ
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 َيروي لنا ال
ْ
ُحْتُمس الثالث تاريخإذ

ُ
ِة ِتِه الحكاَن يصطحُب معُه في َحَمال *أنَّ امللك ت ربيَّ

 
َ

 ُيسجلون األحداث العسكرية، كما ُعثَر على أوراق البردي التي تروي حوادث
ً
ّتابا

ُ
ك

وُر الريبورتا البطولِة، والفتن الداخلية، واملؤامرات، في قُصور الفراعنِة.
ُ
ج وتمتدُّ ُجذ

ُجبير  وابنفضالن  وابنبطوطة  ابن، فكتاباُت **بشكٍل خاص إلى أدِب الرحالِت 

جاحظ واملسعودي، كانْت تتميُز بالوصِف والحواِر، وما صاحَب ذلَك ِمْن بلورٍة وال

ٍة مِلا شاهدوُه أو سمعوُه، ما يجعُل لها  النطباعاٍت  ٍة، وإصداِر أحكاٍم تقويميَّ شخصيَّ
 واالعتباُر 

ُ
 في كتاِب عبد اللطيف البغدادي )اإلفادة

ً
 هاذا الفن، ونرى ذلَك أيضا

ً
صلة

ش
ُ
 في األموِر امل

ُ
 اَهَدِة والحوادِث امل

َ
 وصف

ْ
فيِه مصَر خالل القرِن عاينِة ِبأرِض مصر(، إذ

 َعْن آخريَن (31)الثالث عشر امليالدي
ً
مثُل كتاباتام في  اشتاروا، فضال

ُ
بأدِب الرحالِت وت

حفي خيَر تمثيل ون الصَّ
َّ
صاِئِصها هذا الل

َ
البدايات األولى  اعتبار ، كما يمكُن ***خ

سافرين والُفرسان التي َوَرَدْت في للريبورتاج صادرة 
ُ
َعْن قصِص الُتّجاِر والَبّحاَرِة وامل

 إلى مجُموعاٍت ِمَن 
ً
هة ٍة، وكانت ُموجَّ َنْت معلوماٍت َعْن أحداٍث ُمهمَّ َضمَّ

َ
رساِئلهم وت

الّناِس )البالط أو هيئات التجار(، وكذلك رحالت الرّحالة االيطالي )ماركوبولو(، 

 . 1587)موريس( عن حرِق الساحراِت عام وكتابات )سنايدرز( و

 
ُ
وقد ظهرت مالمُح هذا الفن في الكتاباِت الصحفيِة األولى التي نشرتاا الصحافة

رِد األدبي والجانِب الوصفّيِ للّرِحالِت واألماكِن   وأخذْت شكَل السَّ
ُ
 والعربية

ُ
األوربية

عال
َ
رِ امل

ْ
دِن، وكذلَك املقاالت التي كانت تاتم ِبِذك

ُ
فسيِر واإليضاِ  َعْن ُمختوامل لِف م والتَّ

َبِه 
َّ

َجوانِب الحياِة. وفي هذا املجال ظهرت الكثيُر ِمَن الكتاباِت الصحفيِة قريبة الش
 على مصر أصدرْت َصحيفة )

ُ
 الفرنسية

ُ
 Le courierِبفّنِ الريبورتاج الحالي، فالحملة

Egyptde L)حَتَوْت على ريبورتاجاٍت ا، و ****( أي )بريد مصر  
ً
َنْت َوصفا ضمَّ

َ
صحفيٍة ت

لساحاِت القتاِل وحفالِت نابلُيون، وتفاصيل الزياراِت التي كاَن يقوُم هاا للُعلماِء 
يِن في مصر، كما أنَّ الصحيفة الثانية ) ( أي La Decade Egyptienneورجاِل الّدِ

نْت هي األخرى *****)الصحيفة العشرية( ضمَّ
َ
، التي أصدرها نابليون بونابرت ت

 )اللطائف( الصادرة عام 
ُ
ْت مجلة

َ
في مصر  1886ريبورتاجاٍت صحفيٍة، وكان

ِة.  َوِر والدراساِت الجادَّ  في نشِر الريبورتاجاِت الطريفِة املدُعومِة بالصُّ
ً
َصة ّصِ

َ
 ُمَتخ

ُهوِر الريبورتاج الصحفي 
ُ
 ظ

َ
ومَع ذلَك فإنَّ الكثيَر ِمْن الباحثين يذهُب إلى أنَّ بداية

 بظُهو 
ُ
ِر هذا النوع في الجرائد اإلنكليزية نااية القرن التاسع عشر على َيِد يرتبط
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حريِر  َل صحفي مارَس هذا اللون من فُنوِن التَّ الصحفي اإلنكليزي )ديفو( الذي ُيعد أوَّ

حافِة، وجاَء بعدُه الصحفي اإلنكليزي )نورث كليف( عام  ليجعَل ِمْنُه  1896في الصَّ

 صحفية أساسية في جري
ً
ة دتِه الشعبية )الديلي ميل(، وكان لهذا الفن أثرُه في مادَّ

ِرَبِة 
َ
ْضط

ُ
 ِمْن جانِب الُقّراء في األوقاِت امل

ُ
ة  اإلنكليزيَّ

ُ
حافة التأييِد الكبيِر الذي نالتُه الصَّ

ِة  ناقشاِت البرملانيَّ
ُ
ِة وامل َر املواضيِع السياسيَّ

ْ
ش

َ
ْتاا إنكلترا، السيما فيما يخصُّ ن

َ
التي عاش

ٍة.َعْبَر   ريُبورتاجاٍت َصَحِفيَّ
ِة  ورِة الصناعيَّ

َّ
حافِة وتنامي الث حافِة مع تطّوِر الصَّ ُهوُر الريبورتاج في الصَّ

ُ
لقد بدأ ظ

 
ُ
ْت الحاجة د أدَّ

َ
ق

َ
واصالت، ف

ُ
ّوِر امل

َ
ط

َ
ِة وت

َ
اِمل

ّ
ِة والحضارِة الش وليَّ وِق الدَّ وِء السُّ

ُ
ونش

حافِة وفُنوِناا  ِق الصَّ
ْ
ل
َ
نُّ الريبورتاج، للمعلُوماِت إلى خ

َ
عاصِر ِبما في ذلَك ف

ُ
ِبَمْفُهوِمها امل

ّوره 
َ
ط

َ
مَّ ت

ُ
ْضُل في ظُهوِر الريبورتاج ث

َ
ئي وانتشارهَوَيُعوُد الف ى صاَر أحد الفُنوِن الرَّ سِة حتَّ

ِة، إلى  حافِة العامليَّ عنيِه ِمْن  انتشار في الصَّ
َ
ِة بما ت يمقراطيَّ عليِم وظُهوِر األفكاِر الّدِ التَّ

ر ُح 
ْ
ّدُم الِفك

َ
ق

َ
مَّ جاَء ت

ُ
أي. ث ِة الرَّ ِة َوُحريَّ

َ
ناقش

ُ
ِة امل يَّ بما َيعنيِه ِمْن تنبيٍه  االجتماعيّرِ

 هاا ِمْن قضايا ومشاكل 
ُ
ة وغيرها، وُهَو األمُر  اقتصاديةلتأذهاِن إلى ما يحيط وسياسيَّ

اَس إلى العَمِل ِمْن أْجِل تغييِر واقعهم  األفضل. وقد كاَن  إلى االجتماعيالذي دفَع النَّ

ناقشِة هذِه املشاكل والقضايا 
ُ
ِة مل همَّ

ُ
ِة امل حفيَّ الريبورتاُج هو أحُد األدواِت الصَّ

ِرَحت العديُد ِمَن الحلول ِلتلَك املشاكل ِمْن اال 
ُ
ٍة، وط ٍة َوُحرَّ ة ِبُصوَرٍة موُضوعيَّ جتماعيَّ

ج ضل. غيَر أنَّ الريبورتاالوُصوَل إلى ُمجتمعاٍت أف استادفتخالِل الريبورتاجاِت التي 

 بعَد 
ّ
ر َوْيَنتشر بشكٍل واسٍع إال وَّ

َ
ْم َيَتط

َ
حفي ل ّنِ ِطباعِة )الرتوجرافور( أو  ازدهار الصَّ

َ
ف

رِة. َصوَّ
ُ
ِت امل

ّ
حِف واملجال  فّن الطباعِة الغاِئَرِة وهو األمُر الذي ساعَد على ظُهوِر الصُّ

ْت اوبعَد 
َ
ِة األولى كان  الجُنوِد في  ندالِع الحرِب العامليَّ

ُ
عارِك وسيرها وحياة

َ
أخباُر امل

َك 
ْ
 في الصحافِة األوربيِة، وكانْت ِتل

ً
 واسعا

ً
زا غلْت َحّيِ

َ
 ش

ً
ة  ثريَّ

ً
ة َجَبااِت الِقتاِل مادَّ

 كاَن للُحروِب 
ْ
 ِمْن الريبورتاج الصحفي الحالي، إذ

ً
 قريبة

ً
ة  صحفيَّ

ً
 أشكاال

ُ
الكتاباُت تأخذ

 على الفُنوِن 
ً
 كبيرا

ً
 الحرِب التي تأثيرا

ُ
َدْت أحداث الصحفيِة السيما الريبورتاج، فقد َوحَّ

ميِع، فأصبَح القارُئ نفسُه َيعيُش تلَك األحداث،  هذا  قلوانتعاشها املالييُن بيَن الجَّ
َق هذا اال ْم ُيشاركوا في تلك الحُروب، وِمّما َعمَّ

َ
جاه هو ُحبُّ الشعوُر إلى أولئك الذيَن ل ِ

ّ
 ت

 
َّ
 ِة ومعرفِة الَحقائِق والتفاصيِل.الناِس إلى الدق

 ِبدايتاا،  واحتل
ُ
حافِة العربيِة ُمْنذ  ال بأَس هاا في الصَّ

ً
حفي مكانة الريبورتاج الصَّ
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ْت على شكِل 
َ
 في هذا الجانِب إلى أنَّ بداياِت الريبورتاج الصحفي كان

ُ
وتشيُر األبحاث

ور  مَّ دخلت الصُّ
ُ
 إلى جانِب التقريِر لُيعطي تقارير تناولْت ُمختلف جوانِب الحياِة، ث

ُ
ة

 ِمْن أشكاِل الريبورتاج الصحفي املقروء. استعمالها
ً
 شكال

شيُر الرواياُت إلى أنَّ 
ُ
 1912الريبورتاج الصحفي كان في عام  استخداموفي العراِق ت

 
ً
اٍل وَدخَل مدينة عّبادان ونقَل صورة ِر ِبَزّيِ َحمَّ

ُّ
َنك ِمْن خالل صحفي عراقي قاَم ِبالتَّ

ْت عناا ح
َ
ذ

َ
ِة وأخ حافِة العراقيَّ ِشَرْت في الصَّ

ُ
 َعْن مجاالِت الحياِة في هذِه املدينِة، ن

ً
ة يَّ

ِة. ُحِف الَعَربيَّ  َبْعُض الصُّ

َل   للريبورتاج يرجُع  استعمالأّما في اإلذاعِة املسُموعٍة فتشيُر الدراساُت إلى أنَّ أوَّ

 السوفيت 1925إلى عاِم 
ُ
ِت اإلذاَعة

َّ
َل ريبورتاٍج َحّيٍ ُمباِشٍر على الهواء عندما َبث ية أوَّ

ناسبِة 
ُ
 بالذكرى السابعِة لثورِة أكتوبر. االحتفالمل

َز اإلذاعات على ضرورِة  اندلعت 1929وفي عام   ِمّما َحفَّ
ُ
 العاملية

ُ
 االقتصادية

ُ
األزمة

ي  االهتمام ٍل جّدِ
ْ
ستمعين ِبشك

ُ
جتم بحياِة الّناِس  واالهتمامبرغباِت ُجمُهوِر امل

ُ
ع، وامل

وُمواَزنِة مواد البرامج بطريقٍة تضمُن تحقيَق هذا الهد ف، وكاَن ذلَك من األسباِب التي 

َعْت 
َ
 َعمدْت ُمعظم اإلذاعات في  باتجاهَدف

ْ
تطوير الريبورتاج اإلذاعي املسُموع، إذ

وع قالعالم، السيما األوربية، إلى إجراِء الريبورتاجاِت اإلذاعيِة التي تتناوُل أسباب و 
األزمة وآثارها في حياِة الشعوب وكيفية تجاوزها والحديث عّما يتصُل هاذا املوضوع 

هم الذي َيمسُّ ُصلَب حياِة الناِس 
ُ
 .(32)الحيوي امل

وكاَن للحرِب العامليِة الثانية وويالتاا ومآسياا على شُعوِب العالم الدوُر األكبُر في 
 تتقاتُل باإلذاعاِت إلى إغناء مسيرِة الريبورتاج اإلذاعي، فقد كان

ُ
تحاربة

ُ
ت الدوُل امل

 ِبذلَك إلحاَق الَهزيَمِة ِبَبْعِضها َعْن 
ً
جانِب قتالها الّدامي باألسلحِة والطائراِت، ُمحاِولة

ْسُموِع إلى التطّوِر 
َ
َعت ِبالريُبورتاِج اإلذاعي امل

َ
ْد َدف

َ
ت تلَك الَحرُب ق

َ
عاَيِة. وكان طريِق الّدِ

ِتعاِش، واال 
ْ
 فان

ْ
ِة في هيئِة اإلذاعِة البريطانيِة ِخالل ش تَاَر هذا النوُع ِمَن البرامِج اإلذاعيَّ

 لحياِة الجُنوِد على َجَبااِت القتاِل ِبكّلِ ما 
ً
ُم صورا قّدِ

ُ
َهَرْت ريبورتاجات ت

َ
الَحرِب، َوظ

 عن التسجيالِت التي أجريت لحياِة الناِس 
ً
فياا ِمْن واقعيٍة ومشاعر وأحاسيس، فضال

 َجَبااِت القتاِل. وبعَد وايثام وأحاد
َ

نتااِء الَحْرِب أصبَح هذا الشكُل اهتماماتام خلف

َدٍة في مجاالِت اإلعالِم املختلفة  .(33)البرامجي ُيسَتخَدُم لتحقيِق أغراٍض ُمَتَعّدِ

ل ريبورتاج في إذاعِة القاهرِة عام  وفي اإلذاعاِت العربيِة ُيمكُن تحديد ظُهور أوَّ
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 نقلت 1952
ْ
  إذ

ُ
 في ميداٍن عام في العاصمِة املصريِة تخللُه ااإلذاعة

ً
 شعبيا

ً
حتفاال

حتشدين 
ُ
خطاٌب للرئيِس املصري الّراحل جمال عبد الناصر أماَم جُموِع املواطنين امل

 على الهواِء َوسمَع الجمهوُر خاللُه صوَت إطالِق النار على 
ً
ِقَل ُمباشرا

ُ
ِلَسماعِه، وقد ن

ثيرِة. الرئيِس، ِمّما َجعلهُ 
ُ
 ُيَعدُّ ِمَن الريبورتاجاِت امل

 السنواِت األولى 
ُ
َهَر الريبورتاُج اإلذاعيُّ ُمنذ

َ
د ظ

َ
ق

َ
اعِة اإلذ النطالقأما في العراِق ف

 بغداد حفَل  1938العراقيِة، ففي عام 
ُ
قلْت إذاعة

َ
وِت ِبحُضوِر امللك  افتتا ن

ُ
ِة الك سدَّ

ذيع حسين ا
ُ
ِقَل الحفُل ِبَصوِت امل

ُ
 َعْن غازي ون

ً
 إذاعيا

ً
لكيالني الذي أعدَّ ريبورتاجا

 َعْن حفِل  1939ُمجرياِت الحفل. وفي عام 
ً
ـا  َحيَّ

ً
 إذاعيا

ً
 بغداد ريبورتاجا

ُ
قلْت إذاعة

َ
ن

ن في اإلذاعاِت 
َ
ُهوُر هذا الف

ُ
هيِد في بغداد. وتبَع ذلك ظ

َّ
َوْضِع الَحَجرِ األساس لجامِع الش
 
ُ
 عتادِة.العراقيِة واعتمادُه في برامجها امل

 

 
 في 

ً
 طويال

ً
ستمع لتأحداِث  اتجاهلقد قطَع الريبورتاج اإلذاعي شوطا

ُ
ُمعايشة امل

ٍة وقت وقوعها، أو نقل صورٍة واقعية دقيقٍة عناا مدُعومة بالوثائق  ِبُصوَرٍة َحيَّ
ختلفة

ُ
 إلى  ،والصور الصوتيِة واملؤثرات امل

ً
 َدِث في َسْمِع ُصورِة الَح  اكتمالوُصوال

الئم 
ُ
ستمع ويخلق لُه الجو امل

ُ
ْستقِبِل، ليمتلَك الريبورتاج التأثير الكامل على امل

ُ
امل

وِب.
ُ
ِر املطل

َ
 الستيعاِب مضُمونِه وتحقيِق األث

ٍة فريدٍة في   تتميُز بخاصيَّ
ُ
 على الصوِت، ِبكّلِ ما ينتجُه ِمْن تأثيراٍت  اعتمادهافاإلذاعة

ٍة،   للمتحدث، أو صوت األشياء، أو أصوات عقليٍة ووجدانيَّ
ً
 بشريا

ً
سواء أكاَن صوتا

ة االنتقال الزماني واملكاني،  املوسيقى، أو املؤثرات األخرى، وتمنُح كاتَب الريبورتاج ُحريَّ
 ِلخياِل الجمُهوِر، وتيهئ 

ً
 هي التي تفسُح مجاال

ً
وإنَّ أكثر الريبورتاجات اإلذاعية نجاحا

َهِد الذي حاوَل الكاتُب تصويرهلكّلِ ُمستمٍع الُفرَصة 
ْ

ش
َ
 ُصورة امل

ً
، (34)ِليخلَق ذهنيا

ْسُموعِة املرتبطِة باملوسيقى واملؤثرات 
َ
ُن، بالكلمِة امل

َّ
فالريبورتاج اإلذاعي َيَتَمك

ٍق يفهمُه الجمهوُر، لكونه يتضمن  ّيِ
َ

الصوتيِة، ِمْن عرض املعلوماِت واألفكارِ بأسلوٍب ش

، واألحداث، واملؤثرات غير املباشرة، واألفكار الخاصة، األحاديث، والوصف املؤثر

ومناقشات معد الريبورتاج، وتلك العناصر املختلفة كلها تتحد مع بعضها لتشكل 
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الصيغة الناائية التي تقدم للمستمعين. وهنا يأتي دور األسلوب اإلذاعي املتمثل في 

 بناء الجمل، والتعبير شخصية القائم بالريبورتاج، وقدرته على اختيار األلفاظ و 

الصوتي، ودقة املالحظة، والقدرة على الوصف، واملهارة في الربط بين التسجيالت 
 الصوتية املتنوعة، وإعطاء صورة متكاملة عن املوضوع الذي يتناوله.

إذ يفترض أن  فقط،إن مهمة الريبورتاج ال يمكن تحديدها بوصف الحوادث 

ال يمكن تحقيقه بدون وجود نصوص مهيئة يقدم لوحة صوتية فنية مثيرة، وهذا 
، بلغٍة إذاعيٍة تشمل الصوت واملوسيقى واملؤثرات، وتغيب عناا الصورة واللون 

ً
مسبقا

والحركة، مما يعطي للمستمع حرية التصور لكالٍم ومدلوالٍت ال حدود لها، ويرفق 

 وجود وسائل
َّ

ا  إيض املوسيقى واملؤثرات بتصورات ال يعترضها عائق، إذ كلما خف
ق.

ّ
 كلما دفعت املخيلة إلى لعب دورها الخال

عد نتيجة تضافر جهود 
ُ
إنَّ اللوحة الصوتية للريبورتاج اإلذاعي كلُّ متكامل، ت

إبداعية وحرفية يمكن إجمالها في مجموعة عناصر، وبصر ف النظر عن ترتيب أهميتاا 
 بت

ّ
لى األقل، كاملها أو جزء مناا عوأولوياتاا، فإنَّ الشكل الناائي للريبورتاج ال يتكامل إال

 
ْ
 له حيوية، إ إذ

ُ
ساعُد على تطوير فكرة الريبورتاج، وتضيف

ُ
 ت

ً
نَّ تلَك العناصر ُمجَتِمَعة

، وديناميكية، وذلك كله يساعد على تنشيط استيعاب املستمع، وإنَّ االستخدام 
ً
ولونا

رامي بناء الدالجيد لهذه العناصر، وتركيباا، وتوحيدها في إطار متجانس، يشكل ال
  للريبورتاج ويحقق له النجا .

 يأتي:ويمكن تحديد العناصر األساسية املكونة للريبورتاج اإلذاعي بما  
 . الكلمة الحية )اللغة(:1

تعد الكلمة الحية املرتكز األساس للريبورتاج اإلذاعي، فال وجود لريبورتاج إذاعي 

د النص التصويري الذي يكتبه معال يتأسس على كلمة، مهما كان مضموناا، وتتمثل ب
الريبورتاج، وهي وصف حي، أي تصوير الحوادث في أماكناا الحقيقية، وقد تستعمل 

 بالنص، وبالكلمة الحرة أو املرتجلة، وهذا ما يعبر عنه باألحاديث 
ً
 متصال

ً
تمهيدا

 املتبادلة، أو بتصوير الحوادث ووصف املناسبات.
، وهناك نظرية شائعة منذ أرسطو اتصالات وتوصف الوحدات اللغوية بكوناا أدو 

، والكلمة (35)تقول أنَّ لكل كلمة معنى، ما يفسر قدرة الكلمات على خلق معاٍن جديدة

املسموعة صلة الكاتب األساسية باملستمع، فهي غير حاضرة للمراجعة في اإلذاعة، 
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 أثير، فهيما يوجب أن تحمل في نطقها ومدلولها أكبر قدٍر من الوضو  والدقة والت

رسم في األذهان، وإن 
ُ
سال  اإلذاعة وعن طريقها يمكن خلق صورة مختصة هاا ت

طبيعة اإلذاعة فرضت إيجاد فن جديد للكلمة املنطوقة هو فن مخاطبة الجماهير 
بطريقة أساسها األلفة واليسر والبساطة، وإيجاد أسلوب جديد لكتابتاا يمكن 

 ان ترجمتاا داخل الذهن إلى صوت، مطوقة يمكتسميته باألدب اإلذاعي، فالكلمة املن

يساعد على تكوين صورة ذهنية تجعل املستمع يرى ما يسمع، إذ يمكن خلق صورة 
 ذهنية من خالل األصوات. 

إنَّ الكتابة لإلذاعة عملية تنسيق معلومات وأفكار، وليست تدوين دفقات 

فاللغة غة اإلذاعية، شعورية غامضة، واألسلوب اإلذاعي البد أن يراعي قواعد الل
، باعتبارها مرآة تعكس (36)نجازات الفكرية للناطقين هااتجسد األفكار وتعبر عن اإل 

الفكر أو وسيلة للتعبير عنه وإيصاله أو تبادله، فالفكر ال يتولد من اللغة، ولكن اللغة 

هي التي تتولد من الفكر، ووظيفتاا األساسية أن تكون وسيلة لنقل العواطف 
 . (37)ومات أو سواهما من األمور واملعل

اللغة علم، مثل فروع العلم واملعرفة اإلنسانية األخرى، وهي كنواحي الثقافات 

، وهي تمثل (38)اإلنسانية كلها، عبارة عن نتاج ملاض ي البشرية، ومادة ملستقبلها
اإلنسان الذي يستخدمها، وتعبر عن أفكاره وأحاسيسه ورغباته، وهي األداة التي 

 في املجتمع.يستط
ً
  يع عن طريقها الفرد أن يكون مؤثرا

واللغة ليست هي الواقع، وإنما هي تبليغ عنه، أي أن األلفاظ واسطة إلى حقيقة 
. إناا الوعاء الذي يحوي معاني الرسالة وأداة (39)الواقع، وليست الواقع بحد ذاته

 وتتحمل اللغةفهمها، وهي فهم منظم ثابت يعبر به اإلنسان عن فكرة أو إحساس، 

، إذ يتوجب االلتزام بأسس 
ً
 العتمادها على اللغة اللفظية أوال

ً
 كبيرا

ً
اإلذاعية عبئا

اإللقاء، والتعبيرات الصوتية األخرى، أما اللغة غير اللفظية فياا فتتمثل في املوسيقى 

، والرسالة عبر اإلذاعة تبدأ من كاتباا صاحب الفكرة أو (41)واملؤثرات الصوتية

 لطبيعة اإلذاعة كوسيلة  ،ةاملعلوم
ً
الذي يختار اللغة املناسبة للتعبير عناا، وفقا

اتصالية، وكلها حلقات متصلة، متداخلة ومتكاملة، تكون في مجموعها عملية 

م الناجح للريبورتاج في قدرته على إثارة  قّدِ
ُ
ى إمكانية امل

ّ
االتصال بالجمهور. وتتجل

ميناا، والصوت، والتالعب بنبراته، ويجري املستمعين، وذلك بمساعدة الكلمات ومضا
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تطبيق هذا األسلوب في الحاالت التي تفتقر إلى تصوير حالة واضحة، وإبراز املعالم 

الباهتة لحدٍث ما، فاألسلوب اإلذاعي التعبيري هو الذي يجتمع الناس على فهمه 

م ومحاكاته حين يتكلمون أو يكتبون، وقد وجد هذا األسلوب طريقه إلى العال
أي الصوت، وهنا  ،نَّ لغة اإلذاعة ترتبط بلغة تقنيتاا التي تستخدمها، وإ(41)بأسره

يأتي دور الصوت الجيد ملذيع الريبورتاج، وهو الصوت القوي الواضح الخالي من 

وترتا  له األذن، وذلك يتوقف على مهارة املتحدث نفسه من  ،العيوب أثناء النطق
وتلوينه بما يناسب املعاني، وتقويته  ،لفاظحيث نطق الكالم وسالمة مخارج األ

نَّ الصوت اإلنساني يضفي على املعنى إ، إذ (42)ومضاعفة تأثيره على املستمعين

 قد ال يتوافر في نّصٍ مطبوٍع 
ً
 فالصوت يقّوي املعنى. ،حضورا

 وليست 
ً
 صوتية

ً
وتتميز لغة اإلذاعة عن لغة الصحافة في أنَّ ألفاظها تصبح رموزا

 بالشكليات من الكتابة للصحف، وتعد االتحاد بصرية، وب
ً
ذلك تكون أقل التزاما

 الحقيقي بين لغة الكتابة ولغة الحديث.
واإلذاعة بوصفها وسيلة اتصال جماهيري، تتحمل مسؤولية في املحافظة على 

اللغة من االندثار والذوبان، تحت تأثير اللغات الدخيلة، ما يجعل كاتب الريبورتاج 

 ب
ً
با

َ
  إثرائاا لتكون أداة وصل فعالة بين الوسيلة والجمهور.ُمطال

ومن أهم سمات اللغة اإلذاعية استخدام األلفاظ البسيطة الصحيحة والكلمات 

القصيرة املألوفة، وكذلك الوضو  واالقتصاد والسالمة، لتصل إلى الجمهور، مع مراعاة 

على  عرفة وقعها الحقيقيتقدير القيمة الصوتية لتألفاظ والتدقيق في استخدامها وفي م
، واالبتعاد عن (43)األذن، فتكون الجملة بسيطة التركيب، سلسة، مترابطة العبارات

استخدام األلفاظ الغريبة غير املألوفة والتركيبات اللغوية الفنية الصعبة، ألنَّ اإلذاعة 

لكلمات اا يتطلب استبدال تالفها وتعدد مستويات ثقافتاا، متخاطُب الفئات كلها على اخ
الغامضة بأخرى واضحة، والطويلة بواحدة قصيرة، والغريبة بمراد ف شائع، والصعبة 

 يثير اهتمام املستمع، كما أنَّ من النقاط (44)بلفٍظ أسهل
ً
، وأن تتضمن كل جملة شيئا

ء إلى واملهمة في هذا املجال هو ما يتعلق بنقل املصطلحات األجنبية، إذ يجب تحاش ي اللج
 إلى سم بالدقة، مكلماٍت ال تت

ً
ا يشوه املفهوم املقصود باملصطلح األجنبي، بل يؤدي أحيانا

، وال شك في أنَّ اختيار الكلمة املناسبة الصحيحة من بين الكلمات (45)زرع مفاهيم خاطئة

َم تأثيرها.(46)الشائعة هو دليل على حرفية الكتابة
ُ
 ، وكلما كانت الرسالة موجزة، َعظ
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 للحوادث، بل االلتزام بتقديم أفكار  إنَّ هد ف الريبورتاج
ً
 سريعا

ً
اإلذاعي ليس نقال

مسؤولة في إطاٍر إذاعي مقبول وواضح وقادر على اإلقناع، فصوت مذيع الريبورتاج 

يمارُس تأثيرُه على املستمع في حدود قواعد التكوين، وضمن أصول اإللقاء املعبر 
 الصوتية على مضاميناا. الصادق، ويعبر عن ذلك بالكلمات، وما تضفيه الطبقة

 األخبار:. 2

الخبر حجر األساس في أية وسيلة إعالمية بشكٍل عام، وهو املادة األولى لكل ما 
نه يشبع الحاجة إلى املعرفة وحب االستطالع، اوله اإلذاعة من ريبورتاجات، إذ إتتن

 للريبورتاج املقروء واملسموع واملرئي. 
ً
 أساسا

ً
 ويشكل عنصرا

بمعنى اإلخبار ال يقتصر على صيغة األخبار االعتيادية التي تذاع ضمن  إنَّ اإلعالم
 
ً
إلى تحليل واسع وتعليق علياا وشر  جوانباا  نشرات األخبار، فهي تحتاج غالبا

ن أومضاميناا وتفاصيلها، في مجاٍل قد ال يسمح به إطار النشرة اإلخبارية، ففي حين 

فإنَّ محرر الريبورتاج يبحث عن األسباب  محرر األخبار تتجه موضوعاته إلى ما يراه،
 على أكثر من نشرة 

ً
 ما يكون الخبر املذاع مجزءا

ً
الكامنة وراء القصة اإلخبارية. وغالبا

إخبارية، وال يمكن استيعاب كل الجوانب املتعلقة بالحدث، وال شك في أنَّ بعض 

 إلعداد ريبورتا
ً
 يشكل تمهيدا

ً
نى ج إذاعي، فيتبالنقاط الواردة فيه تستدعي تحليال

خبر ن الفرق بين الإالكاتب طريقة ذاتية لتصوير الصفة اإلنسانية في املوضوع، إذ 

والريبورتاج يكمن في االختيار واملعالجة، ويتطلب ذلك من املحرر حصوله على معلومات 

إضافية عن الخبر أو وجهة نظر جديدة عن مضمونه، ما يمكنه من تطوير وتفسير معناه 
الريبورتاج، وإذا كان الخبر يحمل إجابة عن أدوات االستفهام الستة، ضمن سياق 

)ملاذا؟( فيقوم بتفسير الحدث والظرو ف  االستفهامفالريبورتاج يحاول اإلجابة عن أداة 

املحيطة به ومكانه وزمانه ودوافع حدوثه والعناصر املشاركة فيه. وفي الوقت الذي 
 ما يكشف يفترض بمحرر الخبر عدم إظهار شخصيته، 

ً
نجد أن الريبورتاج اإلذاعي غالبا

عن شخصية كاتبه الذي يحاول عن طريقه رسم صورة واقعية للحياة، وسواء أكان 

 بأحداث متوقعة أم قضايا متصلة باألخبار، فإنه يمثل عملية نقل 
ً
الريبورتاج متعلقا

  داث ليستاألفكار واآلراء والتعليقات والصور واألحداث إلى املستمعين، وهذه األح
ً
شيئا

 
ً
، بل هناك العنصر البشري الذي يصنعها، ويشارك فياا، أو يتأثر بنتائجها سلبا

ً
مجردا

، أو يرتبط هاا بصورة أو بأخرى. 
ً
 أو إيجابا
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 . املوضوع:3

املوضوع في الريبورتاج يعني العمل الفني التحريري نفسه، فاملحرر يبذل جهوده في 

ن يستقر عليه حتى ينتقل إلى الخطوات التي تليه. إالبداية للحصول على املوضوع وما 
ويجب مراعاة اختيار املوضوع الذي يميل املستمعون ملعرفة تفاصيله ويحظى باهتمامهم، 

وموضوع الريبورتاج اإلذاعي يخضع إلى معظم املقاييس التي تنطبق على مواضيع الفنون 

 للريبورتاج البد أن يكون اإلذاعية األخرى، فلكي يصلح حدث ما أو ظاهرة معينة موض
ً
وعا

 محط اهتمام الجمهور، وأن يتحلى باألهمية فيما يتعلق بممارسات الفرد أو املجتمع.

إن موضوعات الريبورتاج اإلذاعي يمكن أن تستوعب حياة املجتمع بمجاالته 

املتنوعة، إذ يمكن أن تشمل الظواهر واألحداث واملسائل التي ياتم هاا الناس ويتأثرون 
ا، وقد يكون املوضوع عن شخصية عامة أو بحث علمي أو كشف أو اختراع جديد ها

 ي أو حفل أو مهرجان أو غير ذلك من املوضوعات التي تمتلئ هاا الحياة. تاريخأو موقف 

 في 
ً
ويرتبط اختيار املوضوع بوقت إذاعة الريبورتاج، أي أن يكون املوضوع ُمثارا

ذلك له عالقة بجذب  نَّ عالقة بأحداث ُمثارة، إذ إأو له  املجتمع وفي وسائل اإلعالم،

 املواضيع للريبورتاج يرتبط بأكثر الحاالت فاختيار كبر عدد من املستمعين، اهتمام أ

 وتتناسب مع الخط الذي تسير عليه اإلذاعة، ومن الضروري أن يكون 
ً
 وجاذبية

ً
حيوية

 اهتمام شريحة واسعة من الجمهور، فال ينصح بالتطرق مل
َّ
 وضوعات تثير الجدلمحط

 في أوساط محدودٍة منه، لكناا ال تام األغلبية في ش يء. 

وقد يختار الصحفي املوضوع دوَن أْن يحدَّ نفسه بما يحدث، كأْن يثير بعمٍق 
 
ً
القضايا الكبرى، االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، والثقافية، فيعالج موضوعا

 الناس.ال يرتبط باآلنية ولكنه يتعلق بحياة 

ويعالج الريبورتاج اإلذاعي األحداث والحاالت االجتماعية والظواهر الطبيعية 
الحقيقية التي تنطوي على عنصر دراماتيكي، وعلى متناقضات، وُيعّد اإلنسان في 

 واإلنسان في موضوعه، أو 
ّ
صلب موضوع الريبورتاج، إذ ليس هناك من ريبورتاج إال

 له، أو نتيجة له، أو على 
ً
 .(47)عالقة معهسببا
 . املقابلة:4

، ألن تبادل الحوار بين 
ً
 مكانة مهمة جدا

ً
تشغل املقابلة في البرامج اإلذاعية عموما

صوتين وبشكٍل متتابع يساعد املستمع على استقبال الحوار املسموع بصورة أفضل 
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 عن اإلسهام الذي يمارسه الحوار ذاته 
ً
مما لو قام صوت واحد بقراءة النص، فضال

 بما يقدمه في 
ً
تطوير الفكرة نفسها، وما يتصف به من متابعٍة سهلة وطبيعية مقارنة

النص اإلذاعي في هذا املجال، فالحوار بطبيعته أكثر جاذبية من الحديث املباشر، 
 لتعدد الشخصيات، والتلقائية التي تظهر فيه، وألنه يثير األسئلة التي تراود 

ً
نظرا

  املستمع بشأن املوضوع املطروق،
ً
 ما يكون باللهجة التي تلقى إقباال

ً
وكذلك فإنه عادة

من الجمهور أكثر مما تلقاه لغة الكتابة، ويمكن الوصول عن طريقه إلى أخبار 
ومعلومات وثيقة، وعرض وجهات النظر املختلفة فيما يتعلق بموضوع الريبورتاج، 

 وقد تتشعب اآلراء بشأنه وتختلف.

 ال ي
ً
 مهما

ً
مكن االستغناء عنه في غالبية الريبورتاجات، لكوناا وتعد املقابلة جزءا

من أشكال الحوار بين الناس وارتبطت بظهور التعامل واالختالط بينام، وهي من أبرز 

عناصر الريبورتاج اإلذاعي، وتجري مع شخصيات مشاركة في األحداث، وينبغي أن 

باهاا، يعتاا وأستشغل الحيز الذي توجهه األحداث نفسها، وتشغل بعمق بواعثاا وطب
بالقدر الذي يساعد على التعر ف على األشخاص املشاركين في األحداث ودورهم فياا، 

مقابلة ن للفاصيلها بطريقة مرتبة وسلسة، إذ إما يسهم في تطوير الفكرة وعرض ت

، هقدرة على االستحواذ على انتباه املستمع، وذلك بالحديث الصريح الذي تقدمه ل
ي وأحالمهم وأمانيام، وسواء تم تسجيل املقابلة ف همبعضه بأفكار وبقدرتاا على تعريف

 طالع املستمع على آراء الخبراءاألستوديو، فإنه يمكن عن طريقها إمكان الحدث أو في 

واملختصين في املوضوع أو القضية املطروحة في الريبورتاج، والكشف عن عالقة 
 .(48)لذي يتوقع حدوثهفهي تغطي الحدث الواقع أو ا ،األحداث بشخصياتاا

، فهي 
ً
 وسطا

ً
واملقابلة فن هادئ ال يتحمل التطر ف، والفضيلة، بل يتخذ له مكانا

فن له هد ف محدد، إْن كان الحصول على معلومة، أو الوقو ف على رأي، أو عرض 
 . (49)لشخصية

ومقابلة الريبورتاج تصنف على فئتين: مقابلة املعلومات، ومقابلة أشخاص في 

، وفياا ال ياتم الصحفي بالحقائق وحدها، بل بالظر ف الذي حدثت (51)قلب الحدث
فيه، وكيفية حدوثاا، وانفعاالت األشخاص الذين تجري معهم املقابالت، فاألسلوب 

األمثل لجمع املعلومات للريبورتاج هو أسلوب الحوار ألن ذلك يعطيه حيوية ويبعده 

 عن الرتابة وامللل.
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ضيف اج على حسن اختيار املقابلة وشخصية الوقد يتوقف نجا  الريبورت 

م، م  ا يعني أنَّ املقابلة تعتمد على عنصرين أساسين هما:وإدارتاا من قبل املقّدِ

م ِّ
د 
َ
ق
ُ
 :أ. امل

م الذي يجب أن يكون  ّدِ
َ
ق
ُ
 من نجا  املقابلة يتوقف على شخصية امل

ً
 كبيرا

ً
إنَّ قدرا

  صاحب خبرة إذاعية، وليس بالضرورة أن يكون 
ً
في املوضوع الذي يتناوله، وأن  خبيرا

يمتلك نوعين من مهارات االتصال: األولى اإلنصات والتركيز على إجابات الضيف 
وكالمه، واألخرى مهارة التحدث التي تعتمد على حصيلته اللغوية وإمكاناته الثقافية 

 ثن املعلومات ال تجمع بصورة آلية عبر تجاذب أطرا ف الحدي، ال سيما أ(51)والفكرية

قاَبل )بفتح الباء(، ألنه قد يقدم صورة مشوهة عن املوضوع بصورة 
ُ
مع الشخص امل

م أْن يحصل في الوقت املناسب على  ّدِ
َ
ق
ُ
مقصودة أو غير مقصودة، لذلك على امل

األجوبة التي تنطوي على قيمة معلوماتية للريبورتاج من الشخص املؤهل واملناسب، 

ي الحدث الواحد نفسه بطريقة مختلفة كما أنَّ الشخص الواحد يمكن أن يرو 
 
ً
ف إلى كش باختال ف جمهوره، فاإلذاعي الذي يتصدى ملحاورة الشخصية يسعى دائما

قها وطرازها، ومن املحتمل أن تؤدي نتيجة ذلك إلى حصوله 
ُ
ل
ُ
النقاب عن طبيعتاا وخ

 بعنصر الزمن
ً
 .(52)على قصة أطول وأخف وأقل تقيدا

وإدارتاا في الريبورتاج اإلذاعي يشكل جوهر نجاحه، ويقال إنَّ ُحسن اختيار املقابالت 

نَّ األسئلة الجيدة قادرة ل نفسه، إذ إإنَّ االكتشا ف ال يكمن في الجواب بل في السؤا

على اختراق عمق الحقيقة وتجزئتاا إليجاد ما يمكن أن يكون مناا السبب وما يمكن أن 
 عن اكتشا ف األحداث الثانو 

ً
ية غير املرتبطة في الظاهر والربط يكون النتيجة، فضال

بيناا، والعبرة هنا ليست في صياغة برنامج وخطة األسئلة، فالقضية أوسع من ذلك 

وتشمل طريقة قيادة الحديث والقابلية على إدارة الحوار مع املتحدث، ليكتشف نقاط 
 
ً
 مشحونا

ً
الجدل في أجوبته ويحاصره باألسئلة املتوهجة، فيكون الحديث متدفقا

التوتر، وهذه هي نقاط التنوير في املقابالت الناجحة. وهاذا الصدد تقول أوريانا ب

 بالشخص الذي يجري الحوار أكثر منه بالشخص  ******فاالس ي
ٌ
)إن نجا  املقابلة منوط

الذي تجري معه الحوارات، وفي مثل هذه اللقاءات ينبغي أن يسود مناخ خاص يبعث 

وامل املساعدة أن تكون األسئلة مرتبطة بالخبرات على االستفزاز الفكري(، ومن الع

 بالعموميات.الحديثة واملباشرة للضيف، وذلك أفضل بكثير من ارتباطها 
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 :ب. الضيف

ُم وحده، بل البد أن يتوافر لها عامل  ّدِ
َ
ق
ُ
املقابلة اإلذاعية الناجحة ال يحددها امل

  ،تمرسآخر هو الضيف الذي تجري معه املقابلة، فالصحفي البارع امل
ً
 على يكون قادرا

 الختيار إذ ال توجد قواعد محددة  ،اختيار الشخصية املالئمة ملوضوع الريبورتاج

املشتركين في املقابالت، فهناك من يرى أنَّ ذلك يتم على أساس معيار الخبرة، فيما 

، (53)يفضل البعض اختيار الشخصيات التي تمتلك الشهرة والجاذبية لدى املستمعين
االعتبار موضوع الريبورتاج ومجال إذاعته، مع مراعاة ضرورة بيأخذ آخرون في حين 

نَّ نجا  املقابلة يعتمد، ، إذ إ(54)أن تكون هناك عالقة خاصة بين الضيف واملوضوع

فيما يعتمد عليه من عناصر، على شخصية الضيف، وما يمتاز به من براعة ولباقة، 
عن نفسه، وعلى مخاطبة الجمهور واجتذابه  وما يتمتع به من تنوع وقدرة على التعبير 

 عن إعطاء (55)والتأثير فيه
ً
، فهو القطب الثاني من أقطاب املقابلة، وإذا كان قاصرا

معلومات بسبب عدم أهليته للحديث في املوضوع، أو ألسباب أخرى كالخو ف أو التردد 
م، فإنَّ أبرع الصحفيين لن يكون ق ّدِ

َ
ق
ُ
 على بعث الحأو عدم الشعور بالثقة بامل

ً
ياة ادرا

في تلك املقابلة، ويتجلى هذا النوع بوضو  في الحوارات التي ترمي للحصول على آراء 

في القضايا السياسية واالجتماعية، ال سيما في املجتمعات املتعصبة والبلدان التي 
 تنعدم فياا الديمقراطية. 

و الجتماعي أو الثروة أإنَّ أهمية الشخصية في املقابلة قد ال تكون بسبب املركز ا

 يجعلها مهمة 
ً
الجاه أو بفعل دورها السياس ي، وإنما قد تكون لسبٍب آخر مختلف تماما

 ملفهوم اإلذاعة
ً
 . (56)طبقا

 . املؤثرات الصوتية:5

 في الريبورتاج اإلذاعي، إذا ما تمَّ استخدامها 
ً
 ضروريا

ً
تعد املؤثرات الصوتية عنصرا

 لكلمةفي مكاناا املناسب، ليكون أث
ً
 لفكرته، إذ إ رها معززا

ً
اا تعمل نالريبورتاج ومكمال

على توضيح الحدث وزيادة االقتناع به، بما تضفيه عليه من واقعية تؤكد للمستمع 

 عن التأثير النفس ي القوي الذي يمكن 
ً
حقيقة املكان وما يجري فيه من أحداث، فضال

يقته للمستمع، فأحاديث أن تحققه في بعض األحيان، ألناا تقدم املوقف على حق

املراسلين اإلذاعيين ترسم الصورة العامة، واللوحات املعبرة للناس، مدعومة باألصوات 

الحية للمشتركين في الريبورتاج، وذلك كله يقدم مؤثرات صوتية متكاملة تساعد 
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املستمع على الشعور باملشاركة في جولة في مكان الحدث نفسه، فالصيغة التي يكتب 

يبورتاج تمتاز بالشكل التصويري الذي يتمكن، بمساعدة التسجيالت الصوتية، هاا الر 

ِعَرُه بأنه مشارك في حوادث الريبورتاج، غير أنَّ 
ْ

ل لدى املستمع ُيش يُّ
َ
خ

َ
من تكوين ت

املؤثرات الصوتية يجب استخدامها في حدود الغرض املطلوب وبدقة متناهية، ألن 

 استخدامها في غير املوضع املناسب أ
ّ
و الضروري قد يأتي بنتائج عكسية، ويجب أال

نَّ املؤثرات الصوتية التي أثبتت أهميتاا، ورسمت يغيب عن بال القائم بالريبورتاج أ
، بعد أن تكون قد حققت 

ً
للمستمع تلك اللوحة الصوتية املؤثرة، ينبغي إخفاتاا تدريجيا

 الهد ف املنشود. املطلوب مناا، ألن اإلكثار من الش يء يعطي نتائج تتناقض مع

إنَّ املؤثرات الصوتية في الريبورتاج اإلذاعي ذات أهمية ثانوية من ناحية إسهامها 
 أنَّ لها مكاناا املشروع في أي ريبورتاج ،في إكمال صورة حديث معد الريبورتاج

ّ
 ،إال

 على املستمع
ً
 قويا

ً
 نفسيا

ً
 تمارس تأثيرا

ً
 فصوُت سيارة اإلسعا ف يمارس ،ألناا أحيانا

لفعل ذلك التأثير، كما أنَّ صوت دقات الساعة في لحظات التوتر النفس ي وعند با
، وهكذا نرى أنَّ  ّصٍ إذاعّيٍ

َ
 أكثر من أّيِ ن

ً
 مؤثرا

ً
توقع أحداث خطيرة قد يولد انطباعا

دورها ليس في مجال إيضا  وشر  األحداث، بل إناا تمارس وظيفة مؤثرة وفاعلة، 

كن السما  لها بأن تطغى على الكلمة املنطوقة، سواء ولكن مهما كانت أهميتاا، ال يم
 يكون هناك أي عائق أمام وصول 

ّ
، إذ يجب أال

ً
 أم سؤاال

ً
 أم رأيا

ً
 أم تعليقا

ً
أكانت وصفا

 الكلمة إلى املستمع، ألن الكلمة هي الش يء الرئيس في الريبورتاج.

 وتنقسم املؤثرات الصوتية املستخدمة في الريبورتاج على نوعين: 
  :مؤثرات صوتية خلفية أ.

ر حوافهي النوع الذي ال يحتاج إلى توضيح ألناا بسيطة ومفهومة، مثل أصوات 

ذان وأجراس الكنائس وبوق السيارة، والتي تعطي للريبورتاج الخيل وصوت القطار واأل 
 صورة واقعية عن مكان الحدث.

 : ب. مؤثرات صوتية موضوعة

، مثل أصوات تستتمثل في املؤثرات كافة التي تتطلب إ
ً
التي  اقط املطر،يضاحا

هل يتساقط على الشارع في املدينة أم على نوافذ السيارات أم تحتاج إلى توضيح، 

 على سطح بيت طيني في الريف أم على سقف خيمٍة في البادية؟

وهناك الكثير من املؤثرات الصوتية اإليضاحية التي تعد أداة إقناع للمستمع، 
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وليس  حد املصانعالحديث الذي يستمع إليه يجري في أتؤكد له أنَّ  كأصوات املكائن التي

القذائف وأزيز الرصاص التي تدل على إجراء الحديث  قطال وات إفي مكاٍن آخر، أو أص

في منطقة تدور فياا معارك، فاالستعمال الحاذق والبارع للوسيلة الصوتية هو أحد 
 عناصر نجا  الريبورتاج، إذ على القائم بالريب

ً
 أساسا

ً
ورتاج أن يضع نصب عينيه هدفا

هو صياغة صورة كاملة معبرة للموضوع، وفي سبيل ذلك ال يتردد في استخدام العناصر 

اإلذاعية التي تعينه على أداء مهمته، فهو قد يستخدم املؤثرات الصوتية الواقعية كما 
 ستوديو.مؤثرات صوتية مناسبة من داخل اال  جرت في مواقع األحداث، أو 

 . املوسيقى:6

املوسيقى شكل معبر من أشكال الفن، تعد من وسائل التعبير الفنية الصادقة 
 ، وتمار *******ألناا قادرة على تكوين املزاج املناسب، وتغييره بكل يسر وسهولة

ً
س دورا

 ال يمكن إغفاله أو التقليل من أهميته، فهي تضفي على الريبورتاج 
ً
 بارزا

ً
تعبيريا

ملزاج ناا تساعد على خلق اإمن املالمح التي تكسبه التميز والتفرد، إذ اإلذاعي الكثير 
الضروري للمستمع ليكون على استعداٍد كامٍل من الناحيتين النفسية واملوضوعية، 

 لتلقي املعطيات التي يعرضها عليه الريبورتاج.

 في إسباغ املسحة التعبيرية الالزمة ع
ً
 ومساعدا

ً
 مهما

ً
الكلمة  لىوتعد املوسيقى عنصرا

املنطوقة، وترمي للتعبير عن فكرة أو رسم جو مقصود لتساعد على إكمال الصورة املطلوبة 

ل لدى املستمع، وعلى الرغم من أناا ذات طابع فني يرتبط باإلخراج  وتحريك عملية التخيُّ

 أناا قادرة على مساعدة اإلذاعي في الخروج من رتابة موضوع أو إيقاع معين 
ّ
لى إاإلذاعي، إال

 ستمع تحرك مشاعره وتفجر أحاسيسه.إيقاع جديد، فقوة تأثيرها على امل

وتؤلف املوسيقى الشكل املستقل واملتفرد بذاته للريبورتاجات اإلذاعية، وتنعكس 

على أدوار مختلفة، فقد تستعمل كوسيلة انتقال من موضوع إلى آخر، أو من َمْسَمٍع 
ن، ْسَمَعيِن وحدثين مختلفين في الزمان واملكاإلى آخر يرتبط به بشدة، أو للفصل بين َم 

 في الفصل بين مسمع واحد من جهة ومسامع عدة من الجهة 
ً
 مهما

ً
كما أن لها أثرا

األخرى كانت قد سجلت في أوقات متباينة، وقد تستغل كعامل مساعد للمشاركين 
لى شكل تدمج عفي الريبورتاج اإلذاعي على تغيير الطبقة الصوتية أثناء اإللقاء، أو قد 

جو ناطق لتنوب عن املؤثرات الصوتية، إذ تصف أجواء خاصة كاألفرا  الشعبية، 

 لفقرة إذاعية، فتقوم 
ً
والحفالت الدينية، أو أجواء داخلية في معمل، وقد تكون ختاما
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ً
مقام )ضرب الصنج( التي طاملا تحلت هاا بعض البرامج اإلذاعية، وقد تدمج أيضا

 .(57)ئيةعلى شكل موسيقى إيحا

 تطغى على املادة 
ّ
ومن أهم شروط استخدام املوسيقى في الريبورتاج اإلذاعي هو أال
 اإلذاعية، وأن تكون ذات صلة هاا، ومختارة بدقة لجذب املستمعين.

 ضمن شكل محدود، وهذا يعني 
ً
أما في البرامج الوثائقية فإن استعمالها يتم أحيانا

ية لها دور بارز في البرنامج إلى حد يجعل أهمية أنَّ أهمية الحقائق الوثائقية الصوت
 .(58)املوسيقى ثانوية

وال يوجد خال ف على أنَّ معرفة الخلفية الثقافية للموسيقى املستخدمة في 

 ،
ً
 في إثراء مادته، وإذا كانت الكلمة تحمُل معنًى فكريا

ً
 مهما

ً
ُل عامال ِ

ّ
َمث

ُ
الريبورتاج ت

ناقلِه َبيَن 
َ
 ت

َ
ُل َوسيلة ِ

ّ
َمث

ُ
اا البشر، فإنَّ املوسيقى في الريبورتاج تشارك اللغة في صفات َوت

الفكرية نفسها عن طريق مفرداتاا الصوتية السمعية، وتوصف بأناا فن العقالء 

 الذي يحمل الفكر واملشاعر واألحاسيس.
بتداًء امما تقدم نرى إنَّ صناعة الريبورتاج تتطلب خبرة في العناصر الصوتية واللغوية، 

الحية وما تتميز به من فنون األداء، واملؤثرات الصوتية األخرى، وقدرتاا على التأثير  بالكلمة

في األحاسيس، عن طريق نغمات األصوات وألحاناا املعكوسة من الواقع، وهذه األمور 
 للوقائع واألحداث، فالكلمة واملوسيقى واملؤثرات 

ً
 صادقا

ً
 تقدم صورة حية وانعكاسا

ً
مجتمعة

رى، تمثل املادة الخام ألي برنامج إذاعي، إذ يعتمد علياا بشكل فعلي كوسيلة والعناصر األخ

 من أشكال الصحافة اإلذاعية.
ً
 أساسية للتعبير في الريبورتاج بوصفه شكال

 

 
إنَّ الطبيعة االستقصائية االستطالعية للريبورتاج، جعلتُه بحاجٍة إلى الدقة 

اتِه وشواهدِه، وكذلك الجرأة في معالجة موضوعه، والشجاعة في والحرص في معلوم

 ُيعد ريبورتاج ما لم يكن هناك ما يستحق ذلك، وإنَّ 
ّ
إبداء الرأي، ولذلك يفترض أال

 في الريبورتاجات جميعها، ألنَّ القضايا التي 
ً
مستوى الجرأة والشجاعة ليس متساويا

أنَّ الهد ف من الريبورتاج يفرض  تتناولها ليست بمستوى واحد من األهمية، كما

 طريقة معالجته وإعدادِه، ولهذا تعددت أنواع الريبورتاجات اإلذاعية. 
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د نمط الريبورتاج يكون باالستناد إلى نوع املادة  حّدِ
ُ
إنَّ إطالق التسميات التي ت

ظِهُر مضامين الريبورتاجات في اإلذاعات املختلف
ُ
 ةاإلذاعية الوثائقية التي يحتوياا، وت

 مناا، وتتنوع الريبورتاجات 
ً
أناا تناولت جميع أو معظم جوانب الحياة، ولم تترك مجاال

 اإلذاعية بتنوع أهدافها وغاياتاا، وهي في مجملها أهدا ف الفن اإلذاعي نفسه. 

ومن مالحظة تنوع تعريفات الريبورتاج، فإنَّ ذلك يشير إلى تعدد أنواعه وأشكاله 

د يخضع لوجهات نظر، ومدارس إذاعية مختلفة، ومجاالت استخدامه، وهو تعد
 فإنه ينقسم على نوعين، 

ً
 اوعمليا

ً
 إلى محتواه، فهو إما أن يكون إخباريا

ً
يرمي  ،ستنادا

ة إلى املستمع  عن طريق  ،إلى تقريب األحداث اآلنيَّ
ً
ويحاول إغنائاا وتوضيحها ميدانيا

 يتناول عرض كشف جوانب إخبارية غير ظاهرة ومالبساتاا، أو أن يكون م
ً
وضوعيا

ة، لها طابعها السياس ي أو  ة ُملحَّ مشكلة أو قضية أو ظاهرة غير مرتبطة بأحداث آنيَّ

 جديدة عن طريق 
ً
 أبعادا

ُ
االقتصادي أو االجتماعي أو اإلنساني، وفي الحالتين يضيف

 الشر  والتفسير والتعليق، ويقدم في النااية اقتراحات ايجابية فعالة. 
 أناا أجمعت وعلى الرغم من 

ّ
تعدد اآلراء بشأن تصنيف الريبورتاج اإلذاعي، إال

على ضرورة األخذ بالحسبان الغرض الذي يستخدم فيه، وطبيعة البرنامج، ونوعه، 

 ومحتواه.. وعلى ذلك يمكن تصنيفه إلى األنواع اآلتية:
  :( الريبورتاج الحي من مكان وقوع الحدث1

باشر، ويقوم على حدٍث آني من الحياة الريبورتاج األثيري امل همويسميه بعض

 
ً
الواقعية يام أكبر عدد من الجمهور، وُيعد أقدم أنواع الريبورتاجات وأكثرها تشويقا

 مجهولة، ويمتاز بالتلقائية وصدق 
ً
للمستمع، إذ يقوده إلى زيارات ممتعة، ويرتاد آفاقا

م ال يمنح القائنه صادقة من مواقع األحداث، غير أالتعبير، ألنه يقدم صورة صوتية 

عضهم ببِه القدرة على التحكم في وقتِه، وتالفي األخطاء التي قد تحدث أثناء بثِه. ويرى 
أنه أهم أنواع الريبورتاج، بسبب تأثيره املباشر في املستمع، الذي يشعر بأنه أصبح 

ولُد وتقُع ف
ُ
 أناا ت

ً
اللحظة  يشاهد عيان على األحداث التي ينقلها إليه، والتي يفكر دائما

 نفسها التي يسمعها فيه.
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  :( الريبورتاج املسجل في مكان وقوع الحدث2

ويتم تسجيله بالكامل في موقع األحداث، وقد حدد الصحفي الجيكوسلوفاكي 

 :(59))كاوتسوريك( محتوياته بما يأتي
 أ. كلمة معد الريبورتاج مجردة، بدون مؤثرات صوتية خلفية. 

 ب. حوار بين شخصين. 

 حوار جماعي مصحوب بمؤثرات صوتية خلفية أو بدوناا. ج. 
  :( ريبورتاج النص3

ستوديو بعد عودة يو، ويتم إعدادُه وتسجيلُه في اال ستودويسمى ريبورتاج اال 

الصحفي إلى اإلذاعة، وهذا النوع يوفر إمكانية اختيار األشياء الرئيسة مع التركيز على 
عاله النفس ي الذي يكون بمثابة رد فعل ملا األحداث املهمة، وهنا يفقد الصحفي انف

ُم بعد إجراء عمليات املونتاج، والتحكم في إدخال  دَّ
َ
يشاهده في مكان الحدث، وُيق

العناصر املختلفة كاملوسيقى واملؤثرات الصوتية، ويعتمد على جمع املعلومات 
 عوتسجيلها من واقع األحداث، واختيار أفضل التسجيالت لتقديمها إلى املستم

بأسلوب جذاب ومثير، ويمكن تقديم ريبورتاج قصير ومتكامل حول حدٍث استمرَّ 

 ساعات عدة عن طريق التركيز على املراحل املميزة للحدث وربطها بعبارات مناسبة.
  :( ريبورتاج التآليف اإلذاعية4

ة من الوثائق الصوتية القديمة مع نصوص وتعليقات تقدم  وهو مزيٌج ألشكاٍل عدَّ

بة املوسيقى، وهو يتألف من مقاطع صوتية متعددة يتم تسجيلها في مواقع بمصاح
األحداث وتجمع بيناا فكرة واحدة، وبذلك يمكن وصفه بريبورتاٍج )ُمَمْسَر ( ألنه 

 مهمة 
ً
 بارزين، وأصواتا

ً
 ملموسة وأشخاصا

ً
يتألف من تسجيالت وثائقية تتناول أحداثا

ولضمان إنتاج برنامج جيد من هذا النوع ينبغي  ألناا ُمنتقاة من أفواه الناطقين هاا،
 .(61)االهتمام الفائق باملونتاج

 :( ريبورتاج التعليق5

في هذا النوع يقوم مذيع الريبورتاج بالتعليق على الحدث، فيقدمه بصوته عن 
طريق الوصف والشر ، ويضيف لذلك الوثائق الصوتية املسجلة من مكان الحادث، 

 لوثائق املمزوجة باملؤثرات الصوتية للوقائع أو بدوناا.ويتم تسجيله مع تلك ا
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  :( ريبورتاج السيرة6

يتكون من النص املركب املكتوب من قبل معد الريبورتاج، الذي يتم تسجيله في 

ات إلى أسلوب املالحظ أقربمكان تسجيل الوثائق الصوتية نفسه، وهو بذلك يكون 
ناول مجريات األحداث فقط، بل يتناول والتعقيبات، وال يقتصر هذا النوع على ت

املوضوعات العلمية واألدبية ومشاهدات الصحفي اإلذاعي عن طريق جوالته في 

 األماكن املختلفة.
  :( ريبورتاج الكلمة7

يقوم على حديٍث أو كلمة يدلي هاا شخص متخصص أو خبير، ويجري تسجيلها في 

 أو مختبر أو حقل أو غيره. املكان نفسه الذي يعمل فيه، سواء كان داخل معمل
 :( ريبورتاج املحاضرات8

يسجل املحاضرات وما يدور حولها من أسئلة أو مناقشات، ويتم تسجيله في املكان 

لقى فيه املحاضرة. 
ُ
 نفسه الذي ت

 :( ريبورتاج الحديث املشترك9

ويطلق عليه ريبورتاج املناقشات، كبرامج املائدة املستديرة، إذ تدور املناقشات 

 بين أصحاب االختصاص في موضوع معين يجري تناوله من وجهات نظر مختلفة. 
مسة خ إلىوهناك تصنيف آخر للريبورتاج يقوم على أساس الهد ف منه، ويقسمه 

 أنواع، هي:

 :( ريبورتاج الخلفية1
ويستاد ف شر  وتحليل األحداث والكشف عن أبعادها ودالالتاا، وهو ريبورتاج 

 ولذلك فإنه يحاول اإلجابة عن أداة االستفهام )ملاذا؟(.  يبحث عما وراء الخبر،

ِّي 2
  :( ريبورتاج االستعالم أو التحر 

أدوات تشكيل الرأي العام، ولذلك فهو  أحديستند هذا النوع إلى َعّد الريبورتاج 

يتناول املسائل والقضايا التي تام الرأي العام، فيجمع التفاصيل املتعلقة هاا ويعرضها 

تمعين، ويلقي الضوء على الجوانب جميعها، ليترك للجمهور تكوين الرأي على املس
 .(61)واتخاذ القرار
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ق3
ُّ
َحق

َّ
 :( ريبورتاج البحث أو الت

نه يشبه إلى حد كبير التحقيق الذي تجريه اول املوضوعات بشجاعة وجرأة، إذ إيتن

ور، لجمهالشرطة لكشف الجرائم الغامضة، فهو يستاد ف الوصول إلى ما ال يعرفه ا
مثل اكتشا ف تالعب في توزيع املواد التموينية، أو االختالسات في بعض املرافق 

الحكومية، أو الفساد وانحرافات السياسيين وسوء استغالل السلطة، ويطلق عليه 

الريبورتاج املدقق، ملا يتضمنه من إضافة ال توجد في األنواع األخرى، وهي فضح 
ات القانون أو النظام أو املعايير السلوكية، وهو ال التصرفات املشينة، وكشف انتااك

يركز فقط على األخطاء، وإنما على األشخاص الذين يقومون بذلك، ما يجعل نتائجه 

، ويبدأ هذا 
ً
 وجرأة

ً
 في الغالب، ولهذا فإنه يوكل إلى أكثر الصحفيين خبرة

ً
أكثر خطورة

 ما تأتي ف
ً
كرته من الشارع أو من مباني الريبورتاج من االعتقاد بوجود خطأ، وغالبا

 .(62)املؤسسات ومالحظات املحررين أو رسائل واتصاالت املستمعين

 :( ريبورتاج التوقع4
يرمي إلى مساعدة املستمع، ليس فقط على معرفة حقيقة ما جرى، وكيف وقع 

الحدث، بل يسعى، وبدرجة أكثر أهمية، إلى مساعدته على معرفة كيف سيتطور األمر 

بل، وإلى أين ستنتهي القضية، أي أن القائم بالريبورتاج ال يقول للمستمع في املستق
: ماذ

ً
ا ماذا جرى؟ أو ماذا يجري؟ وإنما يقول له ماذا سيجري في املستقبل؟ مثال

 سيحدث بعد ارتفاع أسعار النفط؟

  :( ريبورتاج الهروب5
تمعين ة املسويسمى كذلك ريبورتاج التسلية واالبتعاد عن الواقع، ألنه يلبي حاج

 عن مشاكله اليومية، واهتماماته 
ً
إلى التسلية واإلمتاع، وهو يشد املتلقي ويارب به بعيدا

السياسية التي تؤرقه، ليقدم له الجوانب الطريفة واملسلية واملمتعة في الحياة، مثل 
الرحالت املثيرة، والقصص العاطفية، واألحداث الغريبة، وموضوعات تدور عن املوضة 

السينما والرياضة، ويقول بعض املتخصصين إنَّ انغماس املستمع في التخيالت  ونجوم

 .(63)التي تقدمها اإلذاعة لجمهورها هو أحد أشكال الهروب من الرتابة
 إياها بالعمومية التي  

ً
َم الريبورتاجات اإلذاعية بطريقة مختلفة، واصفا سَّ

َ
وهناَك َمْن ق

 يستقبلوناا بدورهم باألهمية نفسها، في حين تستاد ف فئات املستمعين جميعها الذين

يصح أن تكون هي من السمات املهمة والخصائص املميزة للريبورتاج اإلذاعي، وبعض هذه 



- 11 - 

 التفرقة بيناا، كما قد يدخل أحدها 
ً
الريبورتاجات قد تقترب من بعضها حتى يصعب أحيانا

عد من اختصاص النوع اآلخر. ويمكن تمييز خمسة أ
ُ
 نواع مناا، هي:في أموٍر ت

ِّق 1
  :( الريبورتاج املشو 

 أمام عدد كبير من األفكار التي يمكن أن يحولها إلى 
ً
يجد املحرر نفسه أحيانا

ريبورتاجات ناجحة، ويصعب إدراجها تحت نوع معين، إذ قد تجمع موضوعات عديدة 
 و تختلف فيما بيناا، لكناا تشترك برابط واحد يتصل بعنصر اإلثارة والتشويق، فه

القاسم املشترك بين تلك املوضوعات، ومن صور التشويق، االستدالل على الخفايا 

 ن بشكل عبارات ذات دالالت طريفة.واألسرار والغرائب عن طريق الريبورتاج، أو يكو 

  :( ريبورتاج املشكالت2
 في اإلذاعات، ويمكن تحديد 

ً
يعد من أهم أنواع الريبورتاج، وأكثرها شيوعا

ة وصفاته العامة ببساطة، وكذلك تكوين رأي عام واٍع عن طريقه، خصائصه املميز 

 واملساهمة في تتبع هذه املشكالت ودراستاا وتقديم الحلول لها.
  :( ريبورتاج الرحالت3

عندما يقوم الصحفي برحلة، ويصف مشاهداته وانطباعاته، ويسجلها لتبث عبر 

كثر من غرض، ويقوم هذا النوع اإلذاعة، يمكن تسميتاا بريبورتاج الرحالت، لتؤدي أ
 على األسس اآلتية: 

 . االعتماد على الرؤية واملشاهدة ثم الوصف.أ

. براعة التصوير ودقته وصدقه وحسن اختيار ما يعبر عن الصورة الواقعية ب
 والجذابة واملشوقة.

 أخرى.جـ
ً
 معه تارة

ً
 غيرُه تارة، ومتفقا

ً
ة جهد اإلمكان، مخالفا

َّ
 . تحّرِي الدق

االهتمام بقواعد ريبورتاجات وتقارير الرحالت األربعة )الزمان، واملكان، والناس، . د
 وصور الحياة(.

  حين تتا  الفرصة لذلك. ،. إبراز الجانب اإلخباري هـ

السفر إلى األماكن الجديدة والغريبة، التي لم يألفها الناس، أو يعرفوا  اختيار . و
 مة ومؤثرة أو أحداث الساعة.عناا الكثير، أو التي ترتبط بأحداٍث مه
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 :( ريبورتاج الشخصية4

هو نوع مهم ترمي اإلذاعة منه إلى أكثر من مجرد حديث مع شخصية معينة، ومعرفة 

آرائاا في أموٍر عامة أو متصلة بظاهرة، بل يتعدى ذلك إلى التعر ف التام على صاحب 
أو  دائرة اهتماماته، الشخصية وأفكاره ومبادئه وعمله وهواياته، وعلى كل ما يدخل في

بعٍض مناا، ويحاول املحرر معرفة بعض الجوانب الخاصة في حياته، وقد يتناول مشكلة 

تؤرقه أو تحوُل بينه وبين العمل واإلنتاج، أي باختصار، يتناول هذا الريبورتاج تغطية 
 .(64)الجوانب املهمة والبارزة في تلك الشخصية كافة، مما يام الجمهور معرفته

  :يبورتاج املناسبات( ر 5

، يأتي من ارتباطه بمناسبة 
ً
 مميزا

ً
 خاصا

ً
ويسمى الريبورتاج املوسمي، ويحمل طابعا

أو موسم أو عيد، وليس بالضرورة أن تكون املناسبة سارة أو حزينة، كما ليس من 

املهم أن تكون وطنية أو قومية أو دينية، أو ترتبط بفصل من فصول السنة، بل يكفي 

إحدى ظواهر ذلك الفصل. وإنَّ الطابع الخاص واملميز املسيطر على هذه أن يتناول 
 بتلك املناسبات، من قبيل التسمية فقط، أما دائرة 

ً
الريبورتاجات، هو ارتباطها زمنيا

بعد من حدود املناسبة التي قد ال يربطها بالريبورتاج أاالرتباط نفسها فتتسع إلى 

 في إطاره.  سوى الرابط الزمني الذي تدور وقائعه
عتمدُه بعض خبراء اإلعالم، ويقض ي اوهناك تصنيف آخر للريبورتاج اإلذاعي،  

 بوجود األنواع اآلتية: 

  :( الريبورتاج السياس ي1
يتناول قضية سياسية تحتاج اإلملام بظرفها، وتقديمها إلى الرأي العام، وعرض 

ذ سلسلة يلتزم فيه املحرر بأخأسباهاا، والعوامل املؤثرة فياا واملتحكمة في تطوراتاا. و 

من األحداث املتوقعة، أو معالجة أحداث طارئة بعد اطالعه على حيثياتاا، وتكون 
مهمته متابعة األحداث املهمة وتطوراتاا، ما يضفي على الريبورتاج الوضو ، والعرض 

، دون انتظار وقوع 
ً
الجيد، إذ يقوم بتحليل املوقف السياس ي، كلما رأى ذلك مناسبا

دٍث مهم، ويتطلب ذلك من املحرر حضوره الدائم في قاعات املجالس ومكاتب ح
 ما يجري فياا، وأخذ التصريحات واملعلومات من 

ً
الوزراء وسكرتاريات األحزاب، مراقبا

 نه ال يستطيع أن يضأالكتل البرملانية، املشاركة وغير املشاركة في الحكم، غير 
ً
ع حلوال

 تي يعالجها، وال التنبؤ بنااياتاا، ألنه ال يملكها، بل قد ال أو نتائج للقضية السياسية ال
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، اتملكها حتى الدولة املعنية، وتشترك دول أخرى وعوامل متباينة املصالح في وقائعه

 .ومثال ذلك القضية الفلسطينية

 :( الريبورتاج القضائي2
يختص بمعالجة الدعاوى القضائية املختلفة، ويقوم باستعراض ودراسة ملف 

لدعوى محل النظر، ويتطلب ذلك من املحرر ذهابه بصورة منتظمة إلى دور القضاء ا

واملحاكم، ومتابعة تطورات التحقيقات القضائية، عبر الحوار مع القضاة واملحامين 
 وكتاب املحاكم.

  :( الريبورتاج الرياض ي3

يتناول األحداث الرياضية املختلفة، ويشمل متابعة البطوالت واملسابقات 
 لطبيعة ال

ً
رياضية، وتطور النوادي الرياضية، ويستلزم ذلك من املحرر أن يكون ُمدركا

الجمهور الرياض ي الذي ال يكتفي بسماع األحداث املوضوعية في اإلذاعة، إذ يبقى 

 لتدخل املحرر الذي يعالج ذلك بحذٍر، فهذا الجمهور يتميز بكونه 
ً
 متروكا

ً
هامشا

، لذلك ال ُيْسَمُح بوقوع
ً
  خطأ في نقل وتحليل الوقائع. حساسا

  :( ريبورتاج املنوعات4

هو الريبورتاج الذي ال يعالج موضوعات سياسية أو دبلوماسية أو اقتصادية أو 
اجتماعية أو قضائية أو ثقافية، بل يتناول موضوعات الحوادث والحرائق واألحداث 

ن لتنّوع في األحداث مالطارئة، كالكوارث الجوية والزالزل واالغتياالت، ويتطلب هذا ا

ف مع األحداِث ومحيطها املتغير، كما يفرُض   تتيح له التكيُّ
ً
 فائقة

ً
الصحفي مرونة

 عليِه الوجود املستمر في مراكز الشرطة ومالجئ الفقراء والحفالت االجتماعية وغيرها.

 :( الريبورتاج العسكري 5

 على جباات ويسمى الحربي كذلك، ويختص بنقل األحداث العسكرية واملعارك
القتال ومعالجتاا، إذ يسيطر هذا النوع على مساحات كبيرة من البث اإلذاعي في زمن 

الحروب، ويصبح املادة األساسية لها، وتوظف مضامين جوانب الحياة كلها لتكون 

، وأخرى تختص بوصف البالد التي تعسكر فياا (65)ريبورتاجات تعبوية لصالح الحرب
 ت وتقاليد شعوهاا. وعادا ،القوات املحاربة
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 :( الريبورتاج االقتصادي6

يختص بدراسة ومعالجة القضايا االقتصادية، ويشمل القطاعات التي تندرج 

واملصار ف، والتجارة وأنشطتاا املختلفة كاالستيراد  ،تحت هذا الجانب، كالنفط
والتصدير، والزراعة وما يتصل هاا من مواضيع تخص الريف والفالحين وتربية 

 انات والطيور وقوانين اإلصال  الزراعي، وغيرها.الحيو 

 :( الريبورتاج االجتماعي7
يختص باملواضيع التي تتعلق بجوانب حياة الفرد واملجتمع كلها، والنشاطات 

 االجتماعية املختلفة.

  :( الريبورتاج الثقافي8
 يعالج املواضيع والنشاطات الثقافية املختلفة كاملعارض والندوات الثقافية

والدورات واملهرجانات األدبية، والحلقات النقدية، واملسر ، وعروض األوبرا، وكل ما 

 يتعلق بالجوانب الثقافية في الحياة.
  :( الريبورتاج الفني9

يتناول النشاطات الفنية بأشكالها كلها، كاألعمال الفنية في السينما والتلفزيون 

أعمالهم، واملهرجانات السينمائية واإلذاعة، ويتعرض إلى حياة الفنانين الخاصة و 
 والتلفزيونية وغيرها. 

 :( الريبورتاج العلمي11

هو ريبورتاج متخصص بالجوانب العلمية املختلفة، كالطب والطبيعة والكيمياء 
والفضاء والفلك وعلوم البحار والحشرات والكومبيوتر وغيرها، إلشباع حاجة 

 ، وشرحه، وتفسيره، والتعليق عليه، وبياناملستمعين إلى معرفة ما وراء الخبر العلمي

 من مستواه 
ً
التفاصيل املختلفة التي تتصل به، وتقديمها للمتلقي بمفاهيم أكثر اقترابا

 عن اللغة املعقدة واملصطلحات الصعبة.
ً
 العادي، بعيدا

 :( الريبورتاج اإلعالني11

اج كه الريبورتهدفُه اإلعالن عن السلع وتسويقها، ويقوم على أساس إدراك ما يتر 
من أثر نفس ي على املتلقي، وينبغي أن يستوفي متطلبات اإلعالن املتمثلة بتشويق 

املستمع، وجذب انتباهه، ومخاطبة وجدانه، ليشعر بالحاجة املاسة للحصول على 

ر ا يتطلب العناية بالعبارات املستخدمة في تحريعة التي تسد حاجته القوية لها، مالسل
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،  اج، ألنااالريبورت
ً
 ذكيا

ً
ما يفرض على املحرر التجديد في أسلوبه تواجه مستمعا

 
ً
 إعالنيا

ً
وصياغاته التي تستوعب األساليب الخاصة باإلعالنات، ليظهر ريبورتاجا

، وقد يتخذ هذا النمط طريقة غير مباشرة في الترويج لسلعٍة ما، أو اإلشادة 
ً
ناجحا

ن عن بضائعهم وسلعهم، ال سيما بمشروٍع معين، ويستغل املعلنون هذا النوع لإلعال 

 للتطور االقتصادي في املجتمعات  ازدادتفي املجتمعات الرأسمالية، وقد 
ً
أهميته تبعا

 للتوازن املالي بين 
ً
 أساسا

ً
األوربية، ال سيما بعد الثورة الصناعية، وأصبح عامال

 .(66)املؤسسات اإلعالمية

 الريبورتاج صنفينوهناك َم 
َ

ف  :ْن َصنَّ

 :ورتاج اإلخباري ( الريب1
 ،

ً
يرمي إلى تقريب األحداث اآلنية من املتلقي، ومحاولة إغنائاا وتوضيحها ميدانيا

وذلك بكشف مالبساتاا، وجوانباا غير الظاهرة، ويعد أحدث وأفضل وسيلة إليصال 

املعنى الذي نريد قوله في التعليق، حتى قال عنه أحد الباحثين اإلذاعيين )لقد انتهى 
، ولذلك فإنَّ العديد من (67)تعليق، وبدأ عصر الريبورتاج بجاذبية أكبر(اآلن عصر ال

، بعد أن ثبت لها ارتباط الجمهور به، 
ً
املحطات اإلذاعية تستخدم هذا الشكل كثيرا

 
ً
، ويكون عندها مرتبطا

ً
وينصبُّ هذا النوع على الحاالت املتوقعة أو املعروفة مقدما

تي تقع فياا، وكذلك يتطرق لقضايا عامة متصلة بإذاعته في اليوم نفسه أو املدة ال

 يمس اهتمامات املستمعين فيعالجه 
ً
 معينا

ً
باألخبار، إذ يختار القائم بالريبورتاج خبرا

نَّ ع مسؤولين وفئات من الجمهور، إذ إعلى أوسع نطاق ممكن، عن طريق لقاءات م
 من األخبار تحتاج إلى الشر  والتفسير هاذه الكيفية، فض

ً
 عن املتاكثيرا

ً
  .(68)بعةال

  :( الريبورتاج الكبير2

يرمي إلى عرض مشكلة معينة غير مرتبطة بالضرورة بأحداث آنية ملحة، ولها طابع 
سياس ي أو اقتصادي أو اجتماعي أو إنساني أو تربوي عام، ومن ثم التصدي ملا فياا 

 من تعقيدات، وذلك بدراسة جوانباا املتعددة، الظاهرة والخفية.

ك اتجاه آخر لبعض خبراء اإلعالم يقسم الريبورتاج على أساس الغرض الذي وهنا
يستخدم فيه، وهو التقسيم الذي تسير عليه عادة املحطات األمريكية، ويرى أصحاب 

هذا االتجاه أن املوضوع أو البرنامج الخاص يختلف عن الحادث أو الواقعة الخاصة، 

 بين الحوادث الخ
ً
اصة وبين البرامج واألفالم التسجيلية، فهو يحتل برأيام، موقعا
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ولكنه يختلف عن الحوادث الخاصة بإمكانية اإلعداد املسبق له، وتحديد ناايته 

والنتيجة املطلوبة، في حين أنَّ الحوادث الخاصة قد يتعذر إعداد نص مكتوب أو 

، لكن في الحالتين البد أن يب
ً
 مفاجئا

ً
ى نترتيب مسبق لها، ال سيما إذا كان حادثا

الريبورتاج على أساس واقعي موجود بالفعل. وبناًء على ذلك ذهَب أصحاُب هذا الرأي 

 :(69)إلى التفرقة بين ثالثة أنواع، هي

 ( التغطية اإلخبارية لألحداث والوقائع الخاصة1
 ( املوضوع أو البرنامج الخاص2

 ( الفيلم التسجيلي )التلفزيوني(3

، على أساس التفرقة بين الوسط الذي ويمكن تصنيف الريبورتاجات اإلذاعية
 :(71)تعالج قضاياه، إلى نوعين

 رتاجات تتعلق بأنشطة الدولة( ريبو 1

 ريبورتاجات تتعلق بأنشطة الجمهور ( 2
 :(71)كما أنَّ هناك تصنيفات أخرى للريبورتاج اإلذاعي، يمكن إجمالها بما يأتي 

 ( ريبورتاجات إعالمية1

 ( ريبورتاجات تفسيرية2
 بورتاجات توجيهية( ري3

 ( ريبورتاجات إرشادية4

 ( ريبورتاجات تعليمية5
ويلبي الريبورتاج الوظائف الرئيسة للصحافة اإلذاعية، فهو من جهة يقوم بوظيفة 

اإلعالم، إذ يقدم الحقائق واملعلومات الجديدة للجمهور، ومن جانب آخر يمارس عملية 

عادها االجتماعية واالقتصادية، ودالالتاا تفسير األخبار واألحداث وشرحها، بالكشف عن أب
بتلبية وظيفة الصحافة في التوجيه واإلرشاد، عن طريق تصديه  السياسية، كما يقوم

لقضايا املجتمع ومشكالته، والبحث عن حلوٍل لها، أما من الناحية األخرى فإنه يقدم 

ل هذه ياة، وقد تتداخالتسلية واإلمتاع عندما يركز على الجوانب املسلية والطريفة في الح
الريبورتاجات بما يجمع بين أهدافها وفنوناا، وإن الخيط الفاصل بيناا خيط وهمي رفيع، 

 في وقٍت واحد.
ً
 وتفسيريا

ً
 وتوجيايا

ً
 ومشوقا

ً
 ما نجد الريبورتاج إعالميا

ً
 فكثيرا

وبجانب هذه األنواع الكثيرة التي ذكرناها، هناك أنماط أخرى من الريبورتاجات  
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ية، أو اريختاملحررين اإلذاعيين، مثل تلك التي تتناول القضايا ال باهتمامتحظى  التي

موضوعات األزياء واملوضة، إذ ال غنى عن هذه األنواع في معظم اإلذاعات، مع األخذ 

 يتم تناولها بشكٍل روتيني، بل يجري ذلك 
ّ
ام زوايا جديدة ت باختيار بالحسبان أال

 هو اختيار املوضوع الذي يام الجمهور. املستمع وتدفعه لإلصغاء لها،
ً
 فاملهم دائما

 كان نوع الريبورتاج وشكله، فهو يعد وثيقة تسجيلية ماداَم يسجل واقعة أو 
ً
وأيا

مناسبة، ومن ثم يمكن استخدام هذه التسجيالت الصوتية في أعمال أخرى أو برامج 
 منه.

ً
 خاصة تتصل باملوضوع نفسه، وتمثل هذه الوثائق جزءا

، فإنه يستخدم في وإذ
ً
 أو فكرة

ً
 أو شخصا

ً
 أو موقفا

ً
ا كان الريبورتاج يتناول حادثة

العديد من األغراض، من تغطية األحداث بصورة شاملة وتفصيلية لجوانباا كافة، 
 عن تقديم 

ً
، فضال

ً
 أو إيجابا

ً
إلى تفسيرها وشر  مغزاها، وعالقتاا باملتلقي، سلبا

ؤون ية والخدمات والشتاريخعلمية والتعليمية والاملوضوعات املختلفة، الثقافية وال

 العامة على اختال ف أنواعها. 
 

 
يمارس محرر الريبورتاج دوره املألو ف كوسيٍط بيَن األحداث والجمهور املتلقي، وهو 

 بتفاصيل ُمتقنة ولوٍن مميز
ً
 دراميا

ً
 ، فالريبورتاج(72)ُيضفي على تلك األحداث طابعا

اإلذاعي يقوم على خبر أو فكرة أو مشكلة يلتقطها الصحفي من املجتمع الذي يعيش 
فيه، ثم يقوم بجمع مادة املوضوع بما يتضمنه من بيانات أو معلومات أو آراء أو وجهات 

 لعالج املشكلة أو القضية 
ً
نظر تتعلُق بِه، ويزاوُج بيناا للوصول إلى الحل الذي يراُه صالحا

، وينبع فن الريبورتاج من طبيعة عمل الصحفي في مالحقة (73)ي يطرحهاأو الفكرة الت
قد يصنع  نهأاألحداث التي تحتاج إلى بحث ومعالجة لبعض جوانباا الخفية، كما 

 الحدث بنفسه دون التقيد بمصادر محددة، عبر إثارته لقضايا كبرى تام املجتمع.

لتي تواجه املجتمع أو فئة وأفضل مجال للريبورتاج هو مجال املشكالت العامة ا
 ،

ً
منه، على أن يتضمن الحلول العملية لها، ويتناول املحرر أكثر األحداث أهمية

ويحاول توثيق الصالت بين الحقائق املنفصلة، وتوضيح العالقات بيناا وبين املبادئ 

 العامة وما يتصل باملجتمع.
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واسه املختلفة من إنَّ مصادر الريبورتاج اإلذاعي هي كل ما يدركه الصحفي بح

جوانب الحياة حوله، إذ عليه أن يتبع في سعيه وراء األفكار ما تسمى بحاسة أنفه 

الصحفية، للحصول على الفكرة الحقيقية التي تام املستمع، وعليه التفكير في كل 
شخص وتجربة وحدث وكل ما يراه أو يسمعه أو يتذوقه، وحتى كل ما يشمه، بنظرٍة 

 نية تحويله إلى ريبورتاج يحظى باهتمام الجمهور.تبرُز أو تلمح إمكا

ومن التحديات التي قد يواجهها الصحفي، قدرته على التعامل بأسلوٍب حديٍث مع 
نَّ نجاحه في ذلك يضمُن حصوله على قصٍة إاملوضوعات التي قد تبدو مستالكة، إذ 

 مها.ديأفضل لريبورتاجه، أما املستمع فيحصل على معلوماٍت جديدة لم يسبق تق

وعلى الرغم من تعدد اآلراء في املصادر التي يستقي مناا املحرر اإلذاعي مادة الريبورتاج، 
 شبه تام بوجوب أن يلجأ إلى 

ً
 عدد مناا، ومن تلك املصادر: أكبر غير أنَّ هناك اتفاقا

 :( املالحظة الشخصية1

 لريبورتاجاٍت، هي معلو 
ً
حظاته ماته ومال من املصادر التي يستقي مناا الصحفي أفكارا

 ملواضيعه، ولذلك يظهر الريبورتاج بوصفه صورة 
ً
 حياتيا

ً
الشخصية، التي تعد مصدرا

من صور الحياة املختلفة، إذ تؤدي املالحظة الشخصية أثرها في انتقاء األفكار واملواضيع، 

 ومن البديهي أنَّ ذلك يحدث مع محرر الريبورتاج الذي يتميز بالحركة واالنتقال السريع،
واالختالط مع أفراد املجتمع، واملالحظة يمكن أن تنقسم بدورها إلى مالحظة املجتمع، 

والجديد، وغير االعتيادي، واالجتماعات، وحياة الريف ونشاطه، واملنازل والحدائق 

ومشكالت األسرة، والفنون، وغيرها، إذ يتبادر إلى الذهن منذ الوهلة األولى أن ذلك كله 
 لريبورتاج إذاعي، كما يمكن أن يكون موضوع
ً
ن الحوادث االجتماعية تكون بطبيعتاا أا

 راء، ويستمد مناا الصحفي أفكاره.مادة يتركب علياا الفكر واآل 

  :( التجربة الشخصية واإلنسانية2
وتقدمها للمحرر صالتُه العديدة، وعالقاته اإلنسانية املتنوعة، وهذا املصدر قريب 

، فالحياة من املصدر السابق، لكنه يختل
ً
ف عنه بكون املحرر يعيش التجربة شخصيا

االجتماعية التي يعيشها تقدم له العديد من املوضوعات التي يمكن معالجتاا عبر 
ريبورتاجات إذاعية، فتأتي األفكار من املحررين الذين يتمتعون بسعة إطالع 

وراء  عيويستمعون إلى أحاديث الناس ويخوضون غمار املجتمع، ويتمتعون برو  الس

 كل ما هو جديد ومهم.
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  :( وسائل االتصال الجماهيري 3

كالصحف ومحطات اإلذاعة وقنوات التلفزيون والسينما واملسر  وغيرها، إذ تمثل 

مصادر ال غنى عناا ملحرر الريبورتاجات، إليجاد أفكار ومواضيع تصلح ملعالجة، فهو 
ر أو ُيب

َ
ث أو يظهر في هذه الوسائل يمكنه استنباط أفكار جديدة عن طريق ما ُينش

املكتبة اإلذاعية والتلفزيونية وأرشيف الصحف،  استغاللاإلعالمية، ويستطيع 

واملكتبات العامة، وكذلك الدوريات املنتظمة التوزيع، لتنشيط أفكاره ومعلوماته 
 باملوضوعات (74)الخاصة وتطويرها باملواضيع املختلفة

ً
 حافال

ً
، وتعد الصحف سجال

 ما يكون في التي يمكن 
ً
لكاتب الريبورتاج أن يختار مناا العديد من الزوايا، وكثيرا

النشرات العلمية واملجالت الفنية املتخصصة معلومات مهمة يقوم الصحفي 
بتبسيطها وتقديمها للمستمعين بشكل واقعي مستساغ، كما أن األبواب الثابتة 

حي والتلفزيون وغيرها، قد تو  املوجهة لفئات الجمهور املختلفة عبر الصحافة واإلذاعة

 بموضوعات قيمة للريبورتاجات. 
  :( شبكة اإلنترنيت4

أهم املصادر التي يمكن أن يستقي مناا املحرر موضوعاته في عالم اليوم،  منتعد 

وأصبحت وسيلة تكنولوجية مهمة لالتصال، وانتشرت بسرعة هائلة في الحقبة 
، وهي مصدر مهم إلغناء الراهنة، وصارت تمثل الوسيلة األكثر أهم

ً
 واألسرع تطورا

ً
ية

مضمون الرسائل االتصالية في اإلذاعة وغيرها، وال يعني ذلك نقل املعلومات من 

نترنيت إلى اإلذاعة بطريقة مباشرة، بل يجب ترشيحها وتعزيزها بموارد معلوماتية اإل 
األحداث ط بأخرى، واستثمارها كأفكار ومواضيع يمكن معالجتاا عبر ريبورتاجات ترتب

 
ً
الجارية، ما يتيح فرصة حقيقية إلنتاج رسالة إعالمية مبتكرة ومتجددة، مواكبة

املعلومات(، أو ثورة املعلوماتية، في سعياا إلى تطوير الرسالة اإلعالمية  انفجار لظاهرة )
 ووصولها إلى قطاعات واسعة من الجماهير. 

 :( األخبار5

ِة لنُ 
َّ
برهَن على أهمية الخبر كمصدر للريبورتاج، بوصفِه ال نحتاج إلى كثيٍر من األدل

لة الروحية بيننا املحور الذي تدور حوله مواد اإلذاعة املختلفة، فاألخبار هي الص

تباعها في جمع األخبار هي التي تحدد ما يصل ان الطريقة التي يجري وبين العالم، وإ

 
ً
ها مصدرا  مامناا للجمهور، وطريقة معالجتاا، وإمكانية عدَّ

ً
 للريبورتاج، فاملحرر غالبا
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يلتقط أفكار موضوعاته من األخبار املهمة املنشورة في الصحف واملجالت، أو ما تذيعه 

اإلذاعة، أو ما يعرضه التلفزيون من أخبار في البرامج املختلفة، ال سيما أنَّ األخبار 

جات ا يجعلها من أهم مصادر الريبورتاالى في هذه الوسائل بدون توقف، متتو 
نَّ الريبورتاج يبدأ من النقطة التي إاإلخبارية بالذات، ويقول بعض املتخصصين 

ذاع أو التي لم تأخذ 
ُ
ينتهي فياا الخبر، أي أْن تكون فكرته نابعة من األخبار سواء التي ت

، إذا كان املحرر يمتلك معلومات إضافية، أو وجهات نظر جديدة، أو 
ّ

طريقها للبث
 أو ية عن مضتاريخخلفية 

ً
 أو اقتصاديا

ً
مون الخبر، السيما عندما يكون سياسيا

، وأن معالجتاا وإذاعتاا سيثير اهتمام الجمهور، فالريبورتاج ليس عملية نقل تاريخ
ً
يا

مجردة للوقائع، بل هو انطالق من قضية أو مشكلة أو معاناة ذات طابع عام وشامل، 
اد والنتائج، واستقصاء عن األبع واستخبار وبحث عن األسباب، وكشف للخفايا، 

للحقائق وتفسير لها، وإنَّ وظيفته تالية للخبر، إذ يضيف إلى الوقائع أبعادها، ويسبُغ 

علياا معناها، ويقدم مغزاها، ويشر  ويفسر ويعلق ويبين األسباب النفسية والعوامل 
 إيجابية فعالة.  اقتراحاتاالجتماعية واملادية، ويقدم في نااية األمر 

  :األحداث ( أبطال6

هم الشخصيات التي لها صلة رئيسة باألحداث، وُيَعّدون مصادر مهمة للريبورتاج، 
 عن كونام من عناصره باعتماد أخبارهم ورواياتام عن األحداث والوقائع، 

ً
فضال

ويمكن وصفهم كمصادر للريبورتاجات اإلنسانية، كما أن الشخصيات التي لها دور 

اهير، والنجوم، كلها مواضيع تنبض بالحيوية وتصلح ريادي في حياة الشعوب، واملش
 .(75)إلعدادها كريبورتاجات إذاعية

  ر:( رسائل الجمهو 7

التي  لكترونيهور واتصاالتام ورسائل البريد اإلتعد الرسائل التي تصل من الجم
 تحمل شكاواهم ومعاناتام كلها مصادر ألفكار ومواضيع للريبورتاجات اإلذاعية. 

 :العامة( األماكن 8

وهي تتوزع على مسر  الحياة، في األندية واملقاهي، واملدارس والجامعات، واملصانع 
 واألسواق، يمكن أن يستنبط مناا الصحفي موضوعات مهمة للريبورتاج.

 :( مصادر أخرى 9

وتشمل العديد من املصادر، كالكتب والدوريات والرسائل العلمية والنشرات 
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 عن الندوات والبحوث، وكذلك دواوين الحك
ً
ومة والهيئات الرسمية، فضال

واملهرجانات واملعارض والحفالت، وكذلك يمكن عّد الظواهر الطبيعية من املصادر 

التي تصلح كمادة للريبورتاج، وحتى تقويم املناسبات واألعياد على اختال ف أنواعها، 
 يستطيع املحرر استثمارها في مواضيع لريبورتاجات إذاعية مميزة. 

 :(76)ب آخرون إلى تحديد أنواع أخرى من املصادر وهيويذه

الذي يتناول فيه املحرر موضوع الريبورتاج الخبري بطريقة  ( املصدر االعتيادي1
 العرض الذاتية مع االلتزام بسرد الحقائق والوقائع.

ويكون املوضوع فيه غير معرو ف لدى املستمعين، ويفرض  ( املصدر غير املألوف2

 في لكي يعالجه على شكل ريبورتاج.نفسه على الصح
 ويتمثل في األحداث التي تالزم كل تغيير في التقويمات. ( املصدر الدوري3

 ملوضوع اختياري عام. ( املصدر التكميلي4
ً
 وفيه يكون موضوع الريبورتاج مكمال

 وهو الذي تتوافر فيه عناصر الدراما. ( املصدر الدرامي5
الريبورتاج عن طريقه بتوجيه املستمعين يقوم كاتب  ( املصدر التوجيهي6

 وإرشادهم.

. ( مصدر التجارب الشخصية7
ً
 ويعد من أكثر مصادر الريبورتاج شيوعا

وهي التي تزود كاتب الريبورتاجات باملوضوعات الفنية  ( مصادر الفنون 8

 املختلفة.

 نيقوم محرر الريبورتاج بنشر الحقائق االيجابية أو السلبية ع ( نشر الحقائق9
 أية دائرة أو مؤسسة.

 

 
إن إعداد املادة اإلعالمية يعني )املفاضلة بين الوقائع الكثيرة واختيار ما ينشر مناا 

 . (77)في الفراغ املحدد واملتا  وتقرير الكيفية التي تعرض هاا(
 عة(متوقوسواء أكان الريبورتاج تغطية لحادث أم واقعة )مفاجأة أو 

ً
، أم عرضا

ملوضوع من موضوعات الشؤون والخدمات العامة، فإنه في الحاالت كلها يعد وثيقة 

تسجيلية مادام يسجل واقعة أو مناسبة، ويتطلب ذلك اإلعداد املسبق له، 
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 إذا كان على 
ّ
فالصحفي املتخصص بالريبورتاجات ال يبدأ في معالجة ريبورتاج إال

هذه الحالة سيعلم من أين يستقص ي الوقائع والبيانات  دراية بخفايا املوضوع، ألنه في

واملعلومات وملن يتجه بالسؤال عن الوسائل املؤدية إلى عالج الحالة. ولضمان نجا  
، الريبور 

ً
التي تبدأ بتحديد أهمية الريبورتاج وأي تاج اإلذاعي يجب رسم خطته أوال

 عن قطاع من قطاعات الجمهور يامه موضوعه، وملاذا يامه، ومد
ً
ى االهتمام، فضال

وضع قائمة تبين املصادر الحية وغير الحية التي سيستعين هاا الصحفي، ثم جمع 
الوقائع والبيانات واملعلومات من هذه املصادر وغيرها، ويستخلص بعدها النتائج أو 

 . (78)التوصيات أو املقترحات أو الحلول التي يضعها خاتمة للريبورتاج

تاج أن يضع حدوده وأهدافه منذ البداية، فهذا يساعده على وعلى القائم بالريبور 
معرفة ما إذا كان على الطريق الصحيح، ومتى يكون قد وصل إلى النااية، فيحدد 

 .
ً
أهدافه ويراجع ما أحرزه من تقدم إزاءها، وينقحها، ويسعى وراءها أو يقفلها تماما

ار الصحفيين وهي أن وهناك نقطة مهمة في موضوع إعداد الريبورتاج يؤكدها كب
يتفرَّغ الصحفي ويعطي ُجلَّ وقته لُه، أي أنُه بمجرد الشروع في الريبورتاج فال ينبغي 

 للمحرر أن يعمل في أي ش يء آخر.

ة إلعداد الريبورتاج اإلذاعي وهي:  ويمكن تحديد خطوات عدَّ
 ختيار الفكرة أو تحديد املوضوع ( ا1

، )ومثلما يبدع الريبورتاج أو موضوعهختيار فكرة أول خطوة في اإلعداد هي ا

 رحيته،مساألديب في اختياره لفكرِة مقالتِه األدبيِة أو انتقاء أشخاص قصته أو نماذج 
 يقوم به الصحفي املمارس والخبير من أجل العثور على فكرة 

ً
 مماثال

ً
فإنَّ إبداعا

يدة يتناول أو العثور على زاوية جد أحد،لم يسبقه إلياا  طازجة، جديدة، مناسبة،

 . (79)من خاللها الفكرة القديمة أو املطروقة(
وال يعتمد خلق الفكرة للريبورتاج على عملية خلق وإبداع يرتكن إلى خيال املحرر، 

وإنما ينصر ف جهده في صياغة األفكار واملعلومات التي يتم تجميعها من مصادر مختلفة، 

ولة لصياغة الفكرة أو املعلومة فالفن الصحفي ليس محاولة لخلق الفكرة، بل هو محا
 .(81)في قالب معين بعد اتخاذ قرار باختيارها، فهو متعلق بمسألة املعالجة الصحفية

إن الحصول على فكرة ريبورتاج إذاعي مبتكر هي أصعب جزء في عمل املحرر، إذ 

تخضع عملية اختيار فكرة الريبورتاج إلى اعتبارات عدة أهمها أن تكون مستوحاة من 
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حداث الجارية أو مرتبطة بالقضايا التي تشغل الناس، والبد أن تكون جديدة األ 

ومبتكرة وقادرة على جذب انتباه املستمع واهتمامه باملوضوع، سواء كان هذا 

 باملوضوع
ً
يد ا يتطلب االهتمام الجككل أو بجانب معين من جوانبه، م االهتمام متصال

ا، والغرض من إجرائه، فقد يكون لغرض بفكرته، وتحديد الزوايا التي سيركز عليا

جمع معلومات، أو الكشف عن خلفيات بعضها، أو الكشف عن بعض الحقائق، أو 

 من ذلك كله.
ً
 مزيجا

 في الجوانب املختلفة لفكرٍة ما، سواء مع 
ً
إنَّ مجرد جلوس املحرر للتفكير مليا

 كان مصدر فكنفسِه أو مع زمالئه، يعد بداية طيبة في فكرة ريبورتاج إذاعي، و 
ً
رة أيا

الريبورتاج اإلذاعي فإناا تكتسب لدى كاتباا خصوصية معينة تأتي من املعالجة 
الصحفية املتميزة التي يقوم هاا عند تنفيذها والتي يمكن أن تفرق بين الريبورتاج 

الذي قام به والريبورتاجات األخرى التي يقوم هاا زمالؤه حول الفكرة أو املوضوع 

تتضح حدود الذاتية واملوضوعية في األفكار الصحفية التي تظهر في ذاته، وبذلك 
الريبورتاجات اإلذاعية، وفي هذا الصدد يقول خبراء اإلعالم )إن املحررين الذين ال 

 ما يكون لديام فكرة ريبورتاج، على الرغم من 
ً
نه أيعملون في ريبورتاج متعمق، نادرا

ورتاجات التي تظهر بالفعل(، فالصحفي ال يكون لديام الكثير من األفكار حول الريب
يقع عادة على املوضوع الكبير بالصدفة أو باالتكال على الحظ، ومهما كان املصدر 

 هاا سواء أكانت 
ً
فإن فكرة املوضوع البد أن تتبلور عند املحرر والبد أن يكون مقتنعا

 ة التي تعد شرطن االقتناع يعني توفر الرغبإمن اختياره أم من اختيار اآلخرين، إذ 
ً
ا

 
ْ
 للتنفيذ، إذ

ً
 عند الكتابة، وُيشترط في الفكرة أن تكون قابلة

ً
ار ليست نَّ األفكإأساسا

 لذلك في وقٍت أو موسٍم معين، 
ً
جميعها صالحة للتنفيذ، كما أنَّ بعضها يكوُن صالحا

 ومهما كانت األفكار فهي انعكاس صادق ملواهب املحررين.
 ( تحديد خطة العمل 2

الريبورتاج اإلذاعي عمل ميداني، وهو عملية بحث نشيطة وآنية عن املعلومات إنَّ 

أينما وجدت، ولذلك بعد تحديد موضوع الريبورتاج وهدفه، يجري تعيين عناصر 
العمل امليداني، فيتم تحديد بداية ونااية مرحلة العمل امليداني، ومكان الريبورتاج، 

مشاهدة عينية، وكذلك تحديد شخصيات  واملواقع التي ينبغي زيارتاا ومشاهدتاا

الريبورتاج التي يتوجب االتصال هاا وأماكن مقابلتاا والكيفية التي يتم هاا ذلك، 
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واملواضيع التي ستطر  على تلك الشخصيات، كما يستلزم تعيين العناصر اإليضاحية 

ع إلياا و األخرى التي يحتاجها الريبورتاج، وكذلك املصادر أو املراجع التي يمكن الرج

 لدعم مادة الريبورتاج اإلذاعي.
 ( جمع املادة األولية3

املادة األولية للريبورتاج اإلذاعي هي البيانات األساسية واملعلومات الخلفية 

، وإن أساس العمل الصحفي الجيد كان وما زال هو القدرة على العثور *******للموضوع
مات إذا كانت جميعها جاهزة وعامة على املعلومات الدقيقة بسرعة، غير أن املعلو 

، فالصحفي الذي يستخدم أسهل الطرق 
ً
أكثر من الالزم فلن يكون الريبورتاج مثيرا

لبحث قصته، يعد كمن يغش الجمهور، ألن املعلومات ستكون ناقصة أو خاطئة أو 
مكررة أو سبق نشرها، وبالنتيجة يكون قد حرم املستمعين من معرفة ما هو جديد 

معلومات، ومن الضروري أن يحتفظ املحرر بقاعدة معلومات ليستثمرها  ومثير من

في الريبورتاجات ذات الصلة، فهي توفر عليه عناء البحث عن الخلفية أو االعتماد 
على الذاكرة، ويمكنه أن يستعين للحصول على ذلك بأرشيف املعلومات في اإلذاعة 

عيد، من قريب أو بتناولت املوضوع واملكتبة اإلذاعية وكذلك الكتب واملؤلفات التي 

نُه من الحصول على التطور الم ِ
ّ
ي للموضوع من ناحية، وعلى البيانات تاريخا ُيَمك

 عما يرتبط به من أرقام إحصائيات، ما يتيح له 
ً
األساسية له من ناحية أخرى، فضال

 ثقافة واسعة وإملام كامل بجوانبه كلها. 

 وتعني هذه املرحلة دخول املحرر معت
ً
 ومستجليا

ً
 مستقصيا

ً
رك املوضوع باحثا

لفقراته جميعها حتى جذوره األولية، وإذا كان املحرر يبحث في مشكلة أو ظاهرة 

معينة فإن عليه أن يتعمق في وجودها وأن يتعر ف على مشاكلها لكي يتمكن من الربط 

 بين املاض ي والحاضر ويستخدم املفارقات أو املقارنات.
الصحفي بإصرار لجمع معلومات ملوضوع ريبورتاجه يجعل إن البحث الذي يجريه 

 بين ريبورتاج إذاعي يسجل الحقائق وريبورتاج آخر يشر  وينير املستمع، 
ً
هناك فرقا

والبراعة تكمن في قدرة املحرر وسرعته في الوصول إلى األماكن التي تنطوي على 
ملكتبات العامة الحقائق الدقيقة، كاللجوء إلى دوائر وشبكات املعلومات، أو ا

واملتخصصة، وقد يكون على صلة ممتازة بمن يعرفون أسرارها ويعرفون أين يجدون 

له ما يحتاجه من معلومات، وال يكفيه أن يجمع معلوماته حسبما يسمح الوقت، إذ 
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البدَّ أْن يستوثَق من أناا تمثل الحقيقة، ويمكن تأكيدها، وتسمى هذه العملية تقييم 

.املعلومات، وهي م
ً
يا  ن أهم أوجه عمل املحرر وأشّدها تحّدِ

 ( تصنيف املعلومات وإبداء املالحظات عليها 4
أن  نَّ عليهإ بعد جمع املعلومات يبدأ الصحفي بمرحلة تصنيف هذه املعلومات، إذ

ية أم ختارييحدد فيما إذا كانت املعلومات التي يريد معرفتاا واقعة حقيقية أم خلفية 

 اسم
ً
أم معلومات إحصائية، فاملهم أن يعد قائمة بأنواع املعلومات لشخص متخصص  ا

ـة للريبورتاج أم  إن كانتالتي يريدها للريبورتاج، وعليه أن يحدد  هذه املعلومات ُمِهمَّ

ثر أهمية ألكأنَّ أهميتاا ثانوية؟ وهل تثيُر االنتباه؟ فيقوم بترتيب قائمة املعلومات ا

عر ف كيف سيستخدم هذه املعلومات، وهل سيذيع ثم عليه أن ي فاألقل أهمية وهكذا.
نص املعلومات كما ذكرها له املصدر أم سيوظفها بصورٍة أخرى، ويستلزم ذلك منه 

تحديد كل معلومة يريدها وكيف يحتمل أن يستخدمها. وتلك املالحظات هي التي تحدد 

بقاء على يتم اإل للمحرر نوع املعلومات التي يحتاج إلياا، فتبدأ عملية تركيز البحث، إذ 
ز 

َّ
َرك

ُ
املعلومات املطلوبة وتدوين املالحظات علياا واستبعاد املعلومات األخرى، والبحث امل

 على قراءة ما يتوقعه املستمع 
ً
في حصيلة املعلومات التي جمعها الصحفي يجعله قادرا

 نه يوفر له الخلفية التي عى بذلك إلى إرضاء توقعاته، كما أبصورة سليمة، فيس
ُ
نُه ِك َم ت

 من توجيه أسئلة جيدة للمصادر لغرض حصوله على أفضل اإلجابات. 

 ( تنفيذ الريبورتاج 5

يبدأ تنفيذ الريبورتاج عندما يخطو املحرر خطوته األولى في البحث عن املعلومات الحية 
في املوضوع، واملعلومات الحية توجد بالدرجة األولى لدى األشخاص الذين يدور حولهم 

أو يمسهم من قريب أو بعيد، ومعنى ذلك إنَّ املحرر قد يجري العديد من املقابالت  الريبورتاج

الصحفية مع عدد من األشخاص الذين قد يضيفون معلومات مهمة عن املوضوع، سواء 
أكانوا مسؤولين أم متخصصين أو باحثين أو مواطنين يمسُّ املوضوع حياتام أو مصالحهم، 

 
ً
 من املحرر، ومن الضروري مالحظة إنَّ املعلومات  وهذه املقابالت تتطلب إعدادا

ً
ُمسبقا

ة( في الريبورتاج ال تؤخذ فقط من الشخصيات التي َيمّسها املوضوع وإنما من بعض  )الَحيَّ
  الوثائق أو البيانات أو 

ُ
 وتحتوي على بيانات مهمة فيالتقارير أو األرقام التي لم ت

ً
 علن سابقا

 
ً
 أكثر حيوية من الشخصيات الحية. املوضوع ويمكن أن تشكل مصدرا
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 ( كتابة الريبورتاج 6

تختلف كتابة الريبورتاج اإلذاعي من واقع املعلومات التي يتم جمعها واملالحظات 

التي يبدياا املحرر علياا عند كتابة الريبورتاج الذي يعتمد على ما يشاهده ويسمعه 
خاصها وعناصرها األخرى، وإن ويتفاعل معه املحرر عبر التصاقه بمواقع األحداث وأش

األساس في فن التحرير اإلذاعي هو اإلفهام، والتعريف بما يجري من حول املستمع، 

 . (81)وجذب املستمع وتشويقه للمتابعة، ثم التأثير واإلقناع والتوجيه واإلرشاد
إن الكتابة من واقع املعلومات التي يتم جمعها تستاد ف التنوير والتثقيف، ولذلك 

 أو فإن 
ً
 أو يعرُض تجربة

ً
ُم خبرة الريبورتاج في هذه الحالة ُيكتب باألسلوب الذي ُيقّدِ

 للمعلومات هاد ف 
ً
 وتقصيا

ً
 واستطالعا

ً
عايَش معها املحرر دراسة

َ
 ت

ً
يتناوُل قضية

تسليط الضوء على زواياها املتعددة. في حين أنَّ الكتابة عبر االلتصاق ببيئة 

املناقشة وتقديم صورة واقعية تجسيدية لتأحداث الريبورتاج تعتمد على الحوار و 

واملشاعر واملعاني، ولذلك فإنَّ الريبورتاج في مثل هذه الحالة يقدم نفسه كفن 
تصويري تتفاعل فيه الكلمات مع العناصر األخرى بما يلقي الضوء على موضوع 

  الريبورتاج ويخلق اإلحساس بواقعيته.

وفق أّيٍ من القوالب الفنية، تتكون من ثالثة  إنَّ كتابة الريبورتاج اإلذاعي على
  :(82)أجزاء هي: املقدمة، والصلب، والخاتمة، وذلك على النحو اآلتي

يبدأ الريبورتاج اإلذاعي باملقدمة التي يجب أن تكون قصيرة في مساحتاا الزمنية،  .أ

يسمعونه  اكافية لجذب املستمعين ملتابعة البرنامج، مثيرة الهتمامهم، ومقنعة لهم بأن م
 أن تكون املقدمة واضحة ومختصرة ومفيدة. متصل بحياتام، ولهذا يجب

 )حلقة الوصل( التي تربط بين املقدمة والصلب وتمهد النتقال   .ب
ً
يلي ذلك مباشرة

 إلى ذكر 
ً
املستمع من املقدمة إلى صلب الريبورتاج، وفياا يعمد كاتب الريبورتاج عادة

 مع وإشعاره بأنَّ ما سيسمعُه جديٌد على مسمعِه.معلومات جديدة ومثيرة لكسب املست

 الوقائع واألدلة واألمثلة   .ج
ً
بعد ذلك يتدرج الريبورتاج إلى )صلبه( متضمنا

، بحيث ال يشعر املستمع في أي فقرة من  ،والشواهد
ً
 ومسلسال

ً
 شائقا

ً
معروضة عرضا

 فقرات الريبورتاج بأنه يميل إلى عدم متابعة االستماع له.

 عن بعد ذلك يأ .د
ً
 تقل هذه الخاتمة أهمية

ّ
تي )ختام الريبورتاج( وينبغي أال

 في ذهن املستمع بعد انتااء البرنامج.
ً
  املقدمة، بوصفها آخر ما سيبقى منطبعا



- 56 - 

 
حمد زكي بدوي، معجم مصطلحات اإلعالم، القاهرة، بيروت، دار الكتاب أ( 1)

 .142، ص1985املصري ودار الكتاب اللبناني، 

براهيم السامرائي، املعجم الوجيز في مصطلحات اإلعالم، بيروت، مكتبة لبنان إ( 2)

 .112، ص1999ناشرون، 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحا ، الكويت، دار ( 3)

 ، باب الحاء، مادة حقق.1983الرسالة، 

، 1994رة التربية والتعليم، ( مجمع اللغة العربية، املعجم الوجيز، القاهرة، وزا4)
 باب الحاء.

باء، دار ق القاهرة،( عبد العزيز شر ف، األساليب الفنية في التحرير الصحفي، 5)

 عن: كرم شلبي، معجم املصطلحات اإلعالمية، 312-311، ص ص2111
ً
، نقال

 .825ص

، مادة 1979( محمود بن عمر الزمخشري، أساس البالغة، بيروت، دار صادر، 6)

 حقق.
 .157، ص1987كرم شلبي، فن الكتابة للراديو والتلفزيون، جدة، دار املشرق، ( 7)

، القاهرة، دار 3( عبد اللطيف حمزة، املدخل في فن التحرير الصحفي، ط8) 

 .416، ص1965الفكر العربي، 
حديثة في التحرير الصحفي، القاهرة، دار الهنا  اتجاهاتإجالل خليفة، ( 9)

 .65، ص1972للطباعة، 

 .176كرم شلبي، فن الكتابة للراديو والتلفزيون، مصدر سابق، ص( 11)
جون أوملان، التحقيق الصحفي: أساليب وتقنيات متطورة، ترجمة: ليلى ( 11)

 .19، ص2111زيدان، القاهرة، الدار الدولية، 

البرامج اإلذاعية والتلفزيونية، بغداد، بيت الحكمة،  املحنة،( فال  كاظم 12)
 .283، ص1988

قيس الياسري ويونس الشكرجي، فن املقابلة والتحقيق الصحفي، بغداد، ( 13)

 عن: فيليب غليار، تقنية الصحافة.144، ص1991دار الحكمة، 
ً
 ، نقال



- 57 - 

إبراهيم إمام، دراسات في الفن الصحفي، القاهرة، املكتبة االنجلو مصرية،  (14)

 .139، ص1972

الفنون اإلذاعية والتلفزيونية، املوصل،  القادري،فال  كاظم املحنة وسؤدد ( 15)
 .24، ص1991دار الحكمة، 

 .116، ص1967إجالل خليفة، الصحافة، القاهرة، دار الطباعة الحديثة، ( 16)

، 1987دار املريخ،  الرياض،، 2محمد حمد خضر، مطالعات في اإلعالم، ط( 17)
 .711ص

، القاهرة، دار 3ط( عبد اللطيف حمزة، املدخل في فن التحرير الصحفي، 18)

 .246، ص1965الفكر العربي، 
إجالل خليفة، فن التحرير الصحفي، القاهرة، املكتبة االنجلو مصرية، ( 19)

 .245، ص1981

( جالل الدين الحمامص ي، من الخبر إلى املوضوع الصحفي، القاهرة، دار 21)
 .179، ص1966املعار ف، 

 .144ص سابق،( قيس الياسري ويونس الشكرجي، مصدر 21)

ايوار تريكل وآخرون، الريبورتاج اإلذاعي، ترجمة: حافظ القباني، بغداد، دار ( 22)
 .12ص ،1973الحرية، 

 .66ص نفسه،املصدر ( 23)

(24) Wolfe Tom, The New Journalism, Pan Books ltd. London, 1975, 
p.15. 

رة، دار وصحافة الغد، القاه األنموذجي( محمود أدهم، التحقيق الصحفي 25)

 .12، ص1984الثقافة، 
 .247املصدر نفسه، ص( 26)

 .247( عبد اللطيف حمزة، مصدر سابق، ص27)

السيد احمد مصطفى عمر، الكتابة والتحرير الصحفي: رؤية جديدة، دبي، ( 28)
 . 256، ص2114دار القلم، 

(29) Novak R. D, The journalism , New York , 1976 ,p.16. 

 .53ص ،1986كرم، مدخل إلى لغة اإلعالم، بيروت، دار الجيل، جان جبران ( 31)
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ق.م(، وكان يدون  1436 – 1491* أحد قادة مصر في زمن الفراعنة، عاش للفترة )

بنفسه األحداث اليومية في درج جلدي أثناء حصار جيشه ملدينة مجدو الفلسطينية. 

صرية الهيئة امل القاهرة، أنظر: رمزي ميخائيل جيد، تطور الخبر في الصحافة املصرية،
 . 11، ص1985العامة للكتاب، 

** درَج العرُب على استخدام عبارة )أدب الرحالت( لإلشارة إلى كتابات الرّحالة 

املسلمين وغيرهم التي يصفون فياا البلدان واألقوام، ويذكرون فياا أحداث تجوالهم 
، 138الم املعرفة، العدد ودوافع رحالتام. أنظر: حسين محمد فهيم، أدب الرحالت، ع

 .13، ص1989الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، يونيو 

( محمود أدهم، التعريف باملجلة، ماهيتاا، قصتاا، مادتاا، خصائصها، 31)
 .213، ص1985القاهرة، بدون ناشر، 

 *** ظهرت كتابات كثيرة مشاهاة آلخرين ومنام: أبو دلف املهلهل، واالصطخري 

الكرخي، وياقوت الحموي، والبيروني، وابن سعيد العبدري، وابن رشيد السبتي، وإبن 
حوقل، وعبد الرحمن بن خلدون، والرحالة ابراهيم بن يعقوب وغيرهم. أنظر: املصدر 

 .213نفسه، ص

م واستمرت بالصدور لغاية 1798أغسطس  29 تاريخ**** صدر العدد األول مناا ب
، وكانت موجهة لجنود الحملة. أنظر: تيسير  116ناا م، وصدر م1811يونيه  31

ً
عددا

. 32ص ،2111 مجدالوي،أبو عرجة، دراسات في الصحافة واإلعالم، عمان، دار 

 .19ص سابق،مصدر  جيد،ورمزي ميخائيل 
وسميت بالصحيفة العشرية ألناا  م،1798أكتوبر  1 تاريخ***** صدرت في مصر ب

 ورمزي ، 32ظر: تيسير أبو عرجة، مصدر سابق، صكانت تصدر مرة كل عشرة أيام. أن

 . 21ميخائيل جيد، مصدر سابق، ص
، تاريخمحمود فهمي، الصوت والصورة، القاهرة، مطبعة املعرفة، بدون ( 32)

 .25ص

 .175( كرم شلبي، فن الكتابة للراديو والتلفزيون، مصدر سابق، ص33)
ترجمة: محمد فتحي، القاهرة، ( ولبر شرام، أجهزة اإلعالم والتنمية الوطنية، 34)

 .7، ص1971الهيئة العامة للكتاب، 

، 164صال  فضل، بالغة الخطاب وعلم النص، عالم املعرفة، العدد  (35)



- 59 - 

 .16-14، ص ص1992الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، أغسطس 

رفة، فلوريان كوملاس، اللغة واالقتصاد، ترجمة: احمد عوض، عالم املع( 36)

 .11، ص2111، الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 263
، 1991 الجيل،أنظر في ذلك: عبد العزيز شر ف، اللغة اإلعالمية، بيروت، دار ( 37)

، 1983 ،وعبد العزيز شر ف، العربية لغة اإلعالم، الرياض، دار الرفاعي 43-41ص ص

 .58ص
اللغة في الغرب، ترجمة: أحمد عوض، عالم علم  تاريخ( ر. هـ. روبنز، موجز 38)

، الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، نوفمبر 227املعرفة، العدد 

 .17، ص1997
عبد الرحمن عزي، دراسات في نظرية االتصال: نحو فكر إعالمي متميز، ( 39)

 .21، ص2113بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 

يتي، في فلسفة اللغة واإلعالم، القاهرة، الدار الثقافية ( هادي نعمان اله41)
 .26، ص2117للنشر، 

( محمد حسن عبد العزيز، لغة الصحافة املعاصرة، القاهرة، دار املعار ف، 41)

 .5، ص1979
عبد الوارث عسر، فن اإللقاء، القاهرة، الهيئة املصرية العامة للكتاب، ( 42)

 .22، ص1993

د، الكلمة املذاعة، القاهرة، مكتبة الناضة املصرية، محمد إسماعيل محم( 43)
 .65، ص1961

يوسف مرزوق، الخدمة اإلخبارية في اإلذاعة الصوتية: دراسة حول القائم ( 44)

 .37، ص1986باألخبار، اإلسكندرية، دار املعرفة الجامعية، 
، 265( نبيل علي، الثقافة العربية وعصر املعلومات، عالم املعرفة، العدد 45)

 .386، ص2111الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، يناير 

روبرت هيليارد، الكتابة للتلفزيون واإلذاعة ووسائل اإلعالم الحديثة، ترجمة: ( 46)
 .85، ص2113مؤيد حسن فوزي، العين، دار الكتاب الجامعي، 

ة العربية ( محمد الدروبي، الصحافة والصحفي املعاصر، بيروت، املؤسس47)

 .224، ص1996للدراسات والنشر، 
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 ة،القاهر ( شيرلي بياجي، املقابلة الصحفية فن، ترجمة: كمال عبد الرؤو ف، 48)

 .167، ص1991الجمعية املصرية لنشر املعرفة الثقافية العاملية، 

 .271، ص1985فائق فهيم، اإلعالم املعاصر، الرياض، دار الوطن، ( 49)
 .93سابق، ص وملان، مصدر ( جون أ51)

( محمد معوض إبراهيم، برامج الحوار في القنوات الفضائية ظاهرة تحتاج إلى 51)

إذاعات الدول العربية،  اتحاد، تونس، 3 عالج، مجلة اإلذاعات العربية، العدد
 .15، ص2112

التغطية اإلخبارية للتلفزيون، ترجمة: محمود شكري  لويس،( كارولين ديانا 52)

 .139، ص1993املكتبة األكاديمية،  العدوي، القاهرة،
****** صحفية ايطالية تعد واحدة من الصحفيات املشهورات في فن إجراء 

 .16الحوار. أنظر: املصدر نفسه، ص

يوسف مرزوق، املدخل إلى حرفية الفن اإلذاعي، القاهرة، مكتبة كمال ( 53)
 .111، ص1987الدين، 

ة، بغداد، مطبعة األديب البغدادي، ( سعد لبيب، دراسات في الفنون اإلذاعي54)

 .168، ص1973
دار الفكر  القاهرة،( محمد معوض، املدخل إلى فنون العمل التلفزيوني، 55)

 .211، ص1992العربي، 

( عبد املجيد شكري، اإلذاعات املحلية لغة العصر، القاهرة، دار الفكر 56)
 .73، ص1987العربي، 

 لنظرية أفالطون فإن ا
ً
ملوسيقى خدمت البشرية في تحقيق التوحد ******* وفقا

بين أحاسيس البشر، ومختلف عناصر الحياة في املجتمع الواحد، وبين املجتمعات 
، 46املختلفة. أنظر في ذلك: يوسف السيس ي، دعوة إلى املوسيقى، عالم املعرفة، العدد

 .9، ص1981الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، أكتوبر 

 .23، صتاريخعبد هللا شقرون، فن اإلذاعة، تطوان، املطبعة املهدية، بدون ( 57)
 .187، مصدر سابق، صللراديو والتلفزيون ( كرم شلبي، فن الكتابة 58)

 .11يوار تريكل وآخرون، مصدر سابق، صإ( 59)

 .178كرم شلبي، فن الكتابة للراديو والتلفزيون، مصدر سابق، ص( 61)
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، 1983، القاهرة، عالم الكتب، 2فن الكتابة الصحفية، طفاروق أبو زيد، ( 61)

 .97ص

( ليوناردو راي تيل ورون تيلر، مدخل الى الصحافة: جولة في قاعة التحرير، 62)
 . 217، ص1991ترجمة: حسن حمدي، القاهرة، الدار الدولية، 

( جلين ويلسون، سيكولوجية فنون اآلداب، ترجمة: شاكر عبد الحميد، عالم 63)

، الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، مارس 258عرفة، العدد امل
 .18، ص2111

 .68، ص1981، التحقيق الصحفي، القاهرة، دار الثقافة، أدهم( محمود 64)

 .159قيس الياسري ويونس الشكرجي، مصدر سابق، ص( 65)
ة، الهيئة ( بيير البير، الصحافة، ترجمة: فاطمة عبد هللا محمود، القاهر 66)

 .63، ص1987املصرية العامة للكتاب، 

(67) William Bluem, Documentary in America Television. P.P. 197. 
( سعد لبيب وكرم شلبي، الصحافة اإلذاعية، بغداد، معهد التدريب اإلذاعي، 68)

 .26-25، ص ص1972

 .181-179ص( كرم شلبي، فن الكتابة للراديو والتلفزيون، مصدر سابق، ص 69)
( جالل الدين الحمامص ي، من الخبر إلى املوضوع الصحفي، القاهرة، دار 71)

 . 178، ص1966املعار ف، 

إبراهيم إمام، دراسات في الفن الصحفي، القاهرة، املكتبة االنجلو مصرية، ( 71)
 .154، ص1972

 ،تاريخ( خليل صابات، الصحافة مهنة ورسالة، القاهرة، دار املعار ف، بدون 72)

 .6ص
 (73) Lwies James, The Active Reporter, Vikas Publications Press Institute 

of India, India, 1969.p.p.35-41.  

، ترجمة: سميرة أبو 2( هربرت سترنر، املراسل الصحفي ومصادر األخبار، ط74)
 .68، ص1989سيف، القاهرة، الدار الدولية، 

، 1964العالم، القاهرة، دار املعار ف،  محمود فهمي، الفن الصحفي في( 75)

 . 121ص
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، إنتاج البرامج اإلذاعية، 3( عبد العزيز الغنام، مدخل في علم الصحافة، ج76)

 .151، ص1983القاهرة، املكتبة االنجلو مصرية، 

وستن راني، قنوات السلطة: أو تأثير التلفزيون في السياسة األمريكية، أ( 77)
 .45، ص1986، دار الشؤون الثقافية العامة، ترجمة: موس ى جعفر، بغداد

( محمد فريد محمود عزت، دراسات في فن التحرير الصحفي في ضوء معالم 78)

 .218-217، ص ص1984قرآنية، جدة، دار الشروق، 
، أدب الجاحظ من زاوية صحفية، القاهرة، بدون ناشر، أدهممحمود ( 79)

 .25، ص1986

درويش البان، اتجاهات حديثة في اإلنتاج ( محمود إبراهيم خليل وشريف 81)
 .121، ص2111، القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، 1الصحفي، ج

عطيات األولى التي 
ُ
)*******( الفرق بين البيانات واملعلومات هو أنَّ البيانات هي امل

،
ً
 وتركيبا

ً
 تستخلص مناا املعلومات، أما املعلومات فهي ناتج معالجة البيانات، تحليال

ما تتضمنه أو تشير إليه من مؤشرات وعالقات ومقارنات وموازنات  الستخالص

ومعدالت وغيرها، وعليه فإنَّ البيانات هي ركيزة املعلومات، وهي املتغير املستقل الذي 

ال يستحدث، واملعلومات هي املتغير التابع، وتعر ف املعلومات بأناا تلك التي تؤدي إلى 
وبعضهم قال عناا إناا أّي إختال ف يؤدي  القرارات،واتخاذ تغيير سلوك وفكر األفراد 

، 184إلى اختال ف. انظر: نبيل علي، العرب وعصر املعلومات، عالم املعرفة، العدد

 .44-43، ص ص1994الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، أبريل 
ة، ة وتطبيقي( عبد الجواد سعيد محمد ربيع، فن الخبر الصحفي: دراسة نظري81)

 .15، ص2115القاهرة، دار الفجر، 

 .211( محمد فريد محمود عزت، مصدر سابق، ص82)
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ء( على أنُه نقيُض الهدِم، واستعملت هذه املفردة ُيحيُل لساُن العرِب داللة )البنا

، ويبدو أنَّ اللغويين العرب رأوا أنَّ البناء (1)للداللة على إنشاء القصور والسفن

روُه على   عن البناء مقابل اإلعراب، كما تصوَّ
ُ
 الُنحاة

َ
ث )الهيكل الثابت للش يء فتحدَّ

ن بناء القصيدة، وبناء الخطبة، ، ومنُه دخلوا للحديِث ع(2)أنُه التركيب والصياغة(
 مفهوم البناء بمعنى اإلنشاء والتكوين والصياغة عند ناقدين مهمين 

َ
خ واملقامة، ليتَرسَّ

، وهو املعنى القريب إلى االستعمال املعاصر للبناء الفني في (3)هما اآلمدي والحاتمي

املقال رتاج و القصيدة والقصة والرواية والفنون الصحفية املتعددة كالخبر والريبو 
 وغيرها. 

تتأسُس البنية املوضوعية للرسالِة اإلعالميِة على جدليِة العالقِة بيَن الشكِل 

 على مستوى أشكال معينة 
ّ
واملحتوى، فمعظم األفكار الصحفية ال تصلُح للمعالجِة إال

 وقوالب تكون بمثابة اإلطار أو الوعاء الذي تبنى فيه املادة لتقدم للمتلقي، وِمْن ثمَّ 

فإنَّ لتأساليب والقوالب الصحفية تأثيرات على طبيعة مضمون املادة املقدمة 

للجمهور، كما أن التطورات التي تحدث سواء على القوالب أو املضامين فإناا تترك 
، وعلى هذا فإنَّ العالقات الرابطة بيناا هي عالقات تأثير وتأثر، 

ً
تأثيراتاا على االثنين معا

أساس في العمل اإلعالمي وينطوي على أهمية كبيرة حينما  ذلك أنَّ الشكل ركن

 إذ يسهم في رفع مستوى املادة اإلعالمية من الناحية اُيسَتخَدم 
ً
 جيدا

ً
ستخداما

 على إحداِث التأثيِر املطلوِب في نفِس املتلقي، فعندما 
ً
الجمالية ويكون بذلَك قادرا

الشكل أو القالب الفني الذي  ختيار ايسعى الصحفي لتقديم مادٍة ما فإنَّ ِمْن واجبِه 

  من شأنِه إيصال هذه املادة كاملة وواضحة إلى الجمهور.
دة هي التي تخلُق األشكال والقوالب الصحفية املناسبة لها  تعّدِ

ُ
إنَّ الوظائف امل

 فلكّلِ وظيفٍة أشكالها وأساليباا الفنية التي سواء في الصحف أو اإلذاعة أو التلفزيون،

تناسباا، وتقوُم الوسيلة اإلعالمية عن طريقها بأداِء وظائفها املتعددة في ظّلِ املنافسِة 
التطور التكنولوجي للمجتمع الشديدِة ِمْن جانِب وسائِل االتصاِل األخرى، وفي إطار 

 ككل ولوسائله االتصالية وتغير قيم الجمهور واهتماماته. 

إنَّ اإلنتاج اإلذاعي لبرامج الريبورتاج ووضعها موضع التنفيذ الفني يتطلب معرفة 
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طبيعة العمل في هذا املجال وإدراك طبيعة املادة األولية األساسية لتشكيل هذا 

والب الفنية التي تستخدم في تحديد هذه املادة األساسية اإلنتاج، ومن ثم أشكال الق

وتشكيلها. ومن هذا املنطلق فإنَّ أشكال اإلنتاج اإلذاعي تحددت سماتاا كأشكال 
وقوالب فنية قائمة بذاتاا، وهي قوالب تستخدمها جميع محطات اإلذاعة في العالم 

 . (4)بشقياا املسموع واملرئي

 م 
ً
ُد عناصر السيرة الشخصية أو الوُيعد الريبورتاج أسلوبا  ُيَوّحِ

ً
ة ومواد يتاريخركبا

 
ً
الحوارات والعرض والتقرير بعنصري التأثير والفاعلية، وكلها تقدم لنا ُمجتمعة

كمضموٍن في إطار الريبورتاج الذي يمكُن تشبياُه بلوحٍة تصويريٍة لتطور األحداث 

 .(5)على اختالفها
اعي هو إنتاج فني، شأنُه شأن أّي فن آخر، البد أن إنَّ إنتاج برامج الريبورتاج اإلذ

 للناس إنما يقدمه عن طريق 
ً
ينطوي على شكٍل ومضموٍن، وإنَّ الفنان الذي يقدم فنا

شكٍل معيٍن، وهذا الشكل هو بمثابة القالب الذي يصب فيه املضمون ليقدمه إلى 
 . (6)جمهور املستمعين

تاج اإلذاعي، َوِإْن كانت قد استخدمت والقوالب الفنية التي تستخدم في الريبور 

نه من املمكن ة قبل ظهور اإلذاعة وبعدها، إال أمن قبل في وسائل اإلعالم املقروء
ِضَعْت لطبيعِة اإلذاعة واشتراطاتاا وأصبحت قوالب فنية إالقول 

ْ
خ

ُ
نَّ هذه القوالب أ

ة هاا، لذلك فإنَّ معرفة هذه القوالب ومحاولة حصرها وفهمها  ضرورة من ُمختصَّ

 .(7)ضروراِت إنتاج الريبورتاج اإلذاعي الناجح
ُسِس نفسها التي يقوم علياا البناء الدرامي إذ 

ُ
يقوُم بناء الريبورتاج اإلذاعي على األ

 ليتمكنوا من تقديم 
ً
ْهَم هذه الحقيقة جيدا

َ
يقتض ي من العاملين في اإلذاعة ف

 ن. فبرامج الريبورتاج يمكنريبورتاجات إذاعية مقبولة من ناحيتي الشكل واملضمو 
أن تكون درامية ولكن ليس باملعنى الدرامي املتعار ف عليه في املسر  والتلفزيون 

 ملوقف حقيقي، ولكن بطريقة تختلف عن 
ً
 ملخصا

ً
وغيرهما، فالريبورتاج يقدم عرضا

 التقديم الدرامي املحض. 
كد في الوقت الذي يؤ وبما إنَّ الريبورتاج هو أسلوب مركب، فإنه يسعى إلى اإلقناع 

 عن قوته التأثيرية أو ما يطلق عليه بـ
ً
ارسها )االنفعالية( التي يم فيه الحقائق، فضال

كاتبه بأسلوبه الخاص الذي يستجيب فيه الحتماالت تأويل تلك الحقائق املطروحة 
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فيه، فالريبورتاج يمتلك قوة مؤثرة على التصور الدقيق للمستمع ويحوله من مجرد 

ى مشارك بوجدانه في الحوادث التي يقدمها تحت قوة ذلك التأثير، بل يجعُل مستمع إل

 في 
ً
 للقضايا العامة التي تنبع نتيجة ذلك التحليل، بمعنى يجعله مشاركا

ً
ال ِ

ّ
منه ُمحل

 تأويل دالالت الحدث.

 ما نجد في الريبورتاج معالجة ذاتية متميزة للجوانب ذات السجية 
ً
لذلك غالبا

درامية أو الشخصية، أي الجوانب التي تنطوي على ما يثير االهتمامات العاطفية أو ال
ر  اإلنسانية، بمعنى آخر إنَّ كاتب الريبورتاج يتبنى طريقة ذاتية من أجل أْن يصّوِ

الصفة اإلنسانية في املوضوع، فهو يركز على زاوية الطابع اإلنساني للموضوع ويعالجها 

الريبورتاج التي تمثل املعالجة الفنية لنص املادة معالجة ذاتية عبر عملية إعداد مادة 
اإلذاعية لكي يقدمها بالطريقة املناسبة والقالب الفني املالئم لطبيعة اإلذاعة 

 املسموعة كوسيلة إعالمية.

فالريبورتاج اإلذاعي البد أن يقدم الحقائق واملعلومات إلى املستمعين بطريقة 
 مناا، وهدفُه يتجاوز تجذب انتباههم وتدفعهم إلى االستماع 

ً
من دون أن يضيع شيئا

 املشاركة واإلمتاع إلى ما هو أغنى.

ويتوقف نجا  الريبورتاج اإلذاعي على اختيار املوضوع، وأسلوب عرضه، والوصف 
الدقيق لعناصره املختلفة، ومما يساعد على ذلك إظهار الكاتب للمسة إنسانية في 

 .(8)رهم املختلفةاملوضوع يبرز فياا آمال اآلخرين ومشاع

نه أحد املشاركين في إإنَّ صياغة الريبورتاج ال تتوقف على املحرر فحسب، بل 
 كتابٍة، كما يقول خبراء التأليف إالتأليف والكتابة، إذ 

ُ
نَّ الكتابة اإلعالمية هي إعادة

اإلعالمي، فكتابة الريبورتاج األساسية ما هي إال نسخة أولى، أما النسخة األخيرة فهي 

الصة شطب وتحوير وتلخيص وإضافات وتجزئة وتوجياات تقوم هاا جهات متعددة خ
في املؤسسة اإلعالمية، وهدفها في النااية تقديم ريبورتاج تتكامل في إطاره العام فكرة 

 كان. 
ً
ا
َّ
 االتصال املباشر باملستمع أيـ

ي طريقة فويجمع الريبورتاج بين عرض الوقائع ورأي الكاتب أو املنتج، ويتمثل ذلك 
انتقاء الحقائق واألسلوب الفني الذي تعرض فيه بشكل جذاب، فهو يقدُم وجهاَت 

ة، عاطفية ومادية، بأسلوٍب درامي متصاعد إلى أن يتم الوصول إلى الذروة،  نظٍر عدَّ

ها مرتبطة مع بعضها 
ّ
كما هو الحال في بناء املسرحية، والبد أن تكون هذه العناصر كل
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 مح
ً
 بنائيا

ً
، وحاملة عنصر التشويق إلى مكان )االنفجار األخير( إْن َصحَّ ترابطا

ً
كما

ُسوه بصورٍة أفضل.  التعبيُر. فاملستمعون يجب أن يوضعوا في مركز الفعل ليتحسَّ

والريبورتاج بحد ذاته مادة إذاعية يمكن وصفها باملادة املنقوشة أو املزخرفة، فهو 
ف الجمالي يوحد تلك املواد يتألف من خليط متنوع، جميل ومتجانس، والتآل

املتجانسة، ويتألف كذلك من عناصر عدة، تقدم بأساليب مختلفة يتم توحيدها 

 بشكل فني متجانس.
إن األساليب الفنية املعاصرة لفن الريبورتاج اإلذاعي تقترب فيما بيناا وتأخذ من 

ألساليب ن ابعضها البعض أفضل الجوانب، إذ أناا تؤثر وتتأثر بغيرها، ويمكن القول إ

ه اآلخر، وإن لكل أسلوب مناا عالمات أحدهاغني يالفنية املعاصرة في كتابة الريبورتاج 
أو ملحاته التي تحدد سماته األصلية، فالريبورتاج هو )إطار تحفظ بداخله الحوادث 

 .(9)مضغوطة بكل حيويتاا(

 

 
فني معين وثابت لكتابة الريبورتاج اإلذاعي،  ليست هناك وصفة جاهزة أو قالب

فهو الذي يحدد الطريق  الريبورتاج،ولكن الذي يقرر شكل القالب الفني له هو معد 

الذي يسلكه في كل حالة في ضوء الفكرة وطبيعة املوضوع أو الحدث الذي يتناوله 

رة لف بالضرو ن إعداد ريبورتاج حول األحداث السياسية الجارية يختإالريبورتاج، إذ 
 .

ً
 مثال

ً
 ثقافيا

ً
 عن إعداد ريبورتاج يتناول موضوعا

وعلى الرغم من وحدة هد ف الريبورتاج اإلذاعي في البحث عن الحقيقة وكشفها 

للجمهور املستاد ف إال أن شكله وطريقة بنائه الفني تختلف من موضوع إلى آخر ومن 
 لتأنظمة اإل بلد إلى آخر، وتتعدد األساليب الفنية لكتابة الريبورت

ً
ن اعية، وإذاج وفقا

على كاتب الريبورتاج اختيار القالب أو الشكل املناسب له، وال توجد عالقة ملدة وقوع 

ة في دقائق فقط،  الحدث مع الريبورتاج فقد يقدم ريبورتاج ملهرجان يستمر ألياٍم عدَّ
وص ويتم ذلك بعرض أهم أجزاء الحدث وأكثرها درامية وصالحية، مع ربطها بنص

 مالئمة ضمن قالب فني مناسب.

وفي القوالب جميعها فإن الخروج من املقدمة إلى جسم الريبورتاج يحكمه التدرج 
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الطبيعي لالنتقال وعدم القفز بشكل مباشر إلى املوضوع، فعن طريق تقديم األسباب 

املهمة التي دعت إلى تناول املوضوع، يبدأ الدخول التدريجي عبر اإلجابة عن مجموعة 

من األسئلة التي يطرحها الريبورتاج على وفق قالب أو أكثر من القوالب الفنية 
املعروفة للريبورتاج، وهذا األمر يتطلب من كاتب الريبورتاج البحث في مضمون املادة 

 الصحفية والنظر إلى أي القوالب التي تتناسب معها.

 ه
ً
عتدل و شكل الهرم امليشير بعض املختصين إلى أن شكل الريبورتاج اإلذاعي عموما

إذ يبدأ بالتقديم للمشكلة التي يعالجها الريبورتاج ثم املقابالت والوصف واالنطباع 

الذي يتولد عند املحرر، فالخاتمة التي تتوصل إلى حل املشكلة التي ينبغي أن تكون 

قاطعة ومشحونة بالحيوية. وتستمد الخاتمة خصائصها من طبيعة الريبورتاج نفسه، 
ن من النوع اإلعالمي الذي تعرض فيه الحقائق واآلراء املختلفة فإن الخاتمة فإذا كا

 بعضفكار واآلراء وتربطها مع بعضها املناسبة له هي تلك التي توجز مجموع األ 
ً
 ا

وتستخلص مناا النتائج املنطقية املترتبة على املعلومات واألحاديث واآلراء. أما 
 هي التي تقدم اقتراحات خاتمة املناسبة لهاموضوعات البحث في املشاكل العامة فال

 فيما يتصل باملسائل العامة املطروحة للمناقشة والدراسةإ
ً
 .(11)يجابية وحلوال

 

 
هناك أنواع مختلفة من القوالب التي يستخدمها املحررون لكتابة موضوعات 

 الختيار الق
ً
 الب نذكُر مناا:الريبورتاج، غير أن هناك ضوابط عامة وأسسا

إن كل قالب يتكون من ثالثة أجزاء رئيســــة هي: مقدمة وجســـــم وخاتمة، يتم  (5

التــدرج أثنــاء االنتقــال من جزء إلى آخر، ويجــب مراعــاة التنــاســـــــــــــب الكــامــل بين أجزاء 
 )املقــــدمــــة( عن )الجســـــــــــــم(

ً
وإنَّ تطور املوضـــــــــــــوع في  ،الريبورتــــاج بحيــــث ال تزيــــد مثال

نين معينة وهذه القوانين تبدأ من املقابلة التي تعتمد الريبورتاج الجيد يخضــــــــــع لقوا

على الكالم كمادة أساسية، أو الخطاب في املناسبة، أو الكلمة االفتتاحية في الحفل، 
 توضـــــــــــــع 

ً
أو الحـــدث التمهيـــدي، ثم تــأتي الـــذروة أو قمـــة الحــدث أو املنـــاســـــــــــــبـــة، وأخيرا

 للحقائق األ 
ً
بورتاج ســاســية ملوضــوع الريالصــيغة املناســبة للخاتمة التي تمثل تلخيصــا

 للقضـــــــــــــيــــة املهمــــة التي من أجلهـــــا عرض الريبورتــــاج في اإلذاعــــة وعنــــدئـــــٍذ 
ً
أو تـــــأكيــــدا
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 يستطيع كاتب الريبورتاج أن يقدم االستنتاجات املستخلصة.

 يمكن استخدام أكثر من قالب في ريبورتاج واحد. (0

 لقالبهناك صــــيغة تكاد تكون موجودة في أي ريبورتاج إذاعي مهما اختلف ا (5
تخص صـــــــــــــيغـــة الريبورتـــاج من حيـــث الشـــــــــــــكـــل والتســـــــــــــلســــــــــــــل تبـــدأ بـــاملـــدخـــل وتطور 

 املوضوعات ومن ثم الخالصة.

لكــل مــادة من مواد الريبورتـــاج إيقـــاع معين قــد يختلف عمــا قبلــه ومــا بعـــده  (2
وهنـــا تظهر براعـــة القـــائم على الريبورتـــاج، فـــاإليقـــاع أمر على غـــايـــة األهميـــة إذ ينبغي 

اد وحـــدة إيقــاعيـــة تجمع في خط واحـــد بين اإليقــاعـــات املختلفـــة ملعــد الريبورتـــاج إيجــ

 بحيث تمتزج كلها في إيقاع واحد متكامل.
 بورتـاجــات في املوضـــــــــــــوعيختلف املحررون فيمــا بينام عنــد اختيــار قوالــب الري (1

نَّ كل واحد منام ينظر إلى املوضـــوع من زاوية معينة يجري على أســـاســـها الواحد، إذ إ

الذي ينســـــــــجم مع مضـــــــــمون الفكرة أو املشـــــــــكلة أو الظاهرة التي  اختيار القالب الفني
يتناولها، فطبيعة املوضــــــوع هي التي تفرض على املحرر نوع القالب الفني أو األســــــلوب 

 الذي يختاره في كتابة الريبورتاج.

املوازين التي يتم عن طريقهــــا تقييم الريبورتــــاجــــات وفرز  أحــــديعــــد القــــالــــب  (4
 الجيد مناا.

 على املحرر في  ونضــيف هنا أنَّ  (1
ً
 ختيار اطبيعة الجمهور املســتاد ف تؤثر أحيانا

 لشــــريحة املســـــتمعين التي 
ً
القالب أو األســــلوب الذي يختاره للريبورتاج ليكون مناســــبا

د حشــد أو متلٍق ســلبي، وأصــبح فلم تعد النظرة إلى الجمهور على أيســتادفها،  نه ُمَجرَّ

، وإنَّ العنصـر الضروري في (11)ة االتصـاليةُينظر إليه على انه شـريك إيجابي في العملي

ِق  ســــــَ
َ
رســــــل واملتلقي، إذ  االتصــــــالن

ُ
ســــــل البدَّ نَّ املر إيتمثل في التوافق والتناغم بين امل

َنُه ِمْن تحقيق هذا العنصـــر الواضـــح  ِ
ّ
َمك

ُ
ريقٍة ت

َ
أن يضـــع في حســـبانِه إعداد رســـالتِه ِبط

 بربط الرسـا
ّ
ق إال لة بجوانب من خبرته تشــابه إلى حّدٍ كبير في اإلذاعة، والذي ال َيَتَحقَّ

 . (12)خبرة الجمهور 
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ً
 ختال فال لقد اختلفت تصنيفات القوالب الفنية لكتابة الريبورتاج اإلذاعي تبعا

 خبراء اإلعالم على النحو اآلتي:
 قالب الهرم املعتدل املبني على العرض املوضوعي:. 1

ير عن املوضوع املراد إيصاله إلى الجمهور من دون املوضوعية تعني أن يتم التعب

التأثر مباشرة بالجوانب الذاتية وقضاياها واهتماماتاا وال بالعواطف أو التصورات 
والتخيالت والعقائد وامليول الشخصية، بمعنى االحتكام إلى املوضوع من أجل 

 املوضوع نفسه. 

ي ي القضية أو املشكلة التوفي هذا القالب يعرض محرر الريبورتاج وبشكل موضوع
يتناولها الريبورتاج من خالل مقدمة يحرص فياا على إثارة اهتمام املستمع باملوضوع، 

 عدة مناا قيام املحرر بالتركيز على الزاوية األساسية 
ً
وتأخذ هذه املقدمة أشكاال

 يملوضوع الريبورتاج، أما بقية زوايا املوضوع فيعرضها في جسم الريبورتاج، ثم تأت
الخاتمة لتقدم خالصة ما انتهى إليه املحرر من آراء وتصورات أو حلول للقضية أو 

 املشكلة التي يتناولها ريبورتاجه. 

وقد تأخذ املقدمة شكل التلخيص السريع لزوايا املوضوع جميعها، ثم عرض كل 
 املقدمة القصصية

ً
 زاوية من هذه الزوايا بالتفصيل في جسم الريبورتاج، وهناك أيضا

 التي ترمي إلى إثارة تعاطف املستمع مع موضوع الريبورتاج. 

أما الخاتمة فتتولى تقديم خالصة النتائج التي توصل إلياا املحرر، وقد تكون في 
شكل التأييد أو املعارضة لرأي من اآلراء التي طرحت داخل جسم الريبورتاج، وقد 

 لم يذكر في الجسم، ولكن
ً
 جديدا

ً
يجب أن يكون هذا الرأي  يتبنى الصحفي اتجاها

 مع مجموعة الشواهد واألدلة التي وردت في الريبورتاج. 
ً
 منسجما

ر و التي تثير اهتمام جمه ى طر  املحرر ملجموعة من التساؤالتيقوم هذا القالب عل

اإلجابة عن التساؤالت املطروحة جميعها، وذلك عن طريق املستمعين باملوضوع، و 

بيانات التي حصل علياا، وكذلك من عرض املقابالت عرض املعلومات والوقائع وال
 من خالل 

ً
الصحفية التي أجراها مع الشخصيات التي لها عالقة باملوضوع، وأيضا

املعلومات الخلفية والبيانات التي جمعها عن املوضوع سواء من أرشيف املعلومات 

فكار لتي تعالج األ في اإلذاعة أو من املكتبة، ويشكل ذلك في النااية الشواهد واألدلة ا
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 والتساؤالت التي طرحت في املقدمة.

إن فن الريبورتاج ال يمنع املحرر من إبداء رأيه في املوضوع الذي يتناوله، إال انه ملزم 

 مع مجموع الشواهد واألدلة التي قدمها في جسم الريبورتاج، 
ً
بأن يكون رأيه هذا منسجما

 للمستمع، أي البد أن يكون 
ً
. وكما موضح في الشكل ) لكي يكون مقنعا

ً
 (.1موضوعيا

 
 ( يوضح طريقة كتابة الريبورتاج اإلذاعي 1شكل )

 وفق قالب الهرم املعتدل املبني على العرض املوضوعي

 

 قالب الهرم املعتدل املبني على الوصف التفصيلي: .2

في هذا القالب يصف املحرر في مقدمة الريبورتاج صورة عامة وسريعة للحدث،  
وم بوصف جزء بارز منه، في حين يترك كتابة الوصف التفصيلي للحدث في أو يق

جسم الريبورتاج. أما الخاتمة فهي إما أن تربط بين التفاصيل املتناثرة لصورة 

الحدث لتقدم للمستمع في النااية الصورة املتكاملة للحدث أو أناا تقتصر على 
 االنطباعات األخيرة للمحرر. 
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كتابة الريبورتاجات اإلذاعية التي تدور حول الرحالت أو ويصلح هذا القالب ل 

املسابقات الرياضية أو املناقشات البرملانية أو االحتفاالت واملهرجانات أو االجتماعات 

 (2والندوات االنتخابية. وكما موضح في الشكل )

 
 ( يبين طريقة كتابة الريبورتاج اإلذاعي 2شكل )

 على الوصف التفصيلي عتدل املبنيوفق قالب الهرم امل

 

 قالب الهرم املعتدل املبني على السرد القصص ي: .3
يلجأ املحرر في هذا القالب إلى كتابة الريبورتاج على شكل قصة يسردها بالطريقة  

نفسها التي تسرد هاا القصص األدبية، وبالرغم من أنَّ هذا القالب يتماثل في بنائه الفني 

داية وعقدة ونااية، إال انه يختلف عناا في أنه يقوم على مع القصص األدبية، أي أن له ب
 الوقائع الحقيقية وليس على الوقائع الخيالية كما هو الحال في القصص األدبية.

ولذلك فهو يستخدم في الريبورتاجات التي تتناول موضوعات إنسانية كوفاة عروس  
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 عن ليلة زفافها، والحوادث مثل غرق باخرة أو وقوع زلزال أو سق
ً
وط طائرة، فضال

الريبورتاجات التي تدور حول الجرائم. فالريبورتاج هنا يكتب بلغة أدبية سردية تعتمد 

 (3على التأثير العاطفي، ويحضر فياا عنصرا الزمان واملكان، وكما مبين في الشكل )

 
 ( يبين طريقة كتابة الريبورتاج اإلذاعي 3شكل )

 السرد القصص ي.في قالب الهرم املعتدل املبني على 

 

َد القوالب التي تستخدم في صياغة الريبورتاجات اإلذاعية باآلتي:  وهناك َمْن َحدَّ
 قالب العرض: .1

ن ب الريبورتاج إال بقدر ضئيل، إذ إوهو قالب يعرض املادة من دون تدخل كات

 ما تكون خاتمة الريبورتاج 
ً
املادة هي التي تتحدث عن املوضوع وتعرض نفسها وغالبا

 ي هذا القالب هي استخالص لنتائج املادة املعروضة. ف

وُيعد قالب العرض من أبسط القوالب الفنية التي يمكن أن يتخذ مناا محرر 
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 لكتابته، إذ 
ً
ن هذا القالب يسمح بتقديم مادة الريبورتاج عن إالريبورتاج أسلوبا

راء، أما اآل طريق عرضها بشكل مشوق يتفنن فيه املحرر لتقديم الوقائع والحقائق و 
 :(13)طريقة كتابته فتتلخص باآلتي

عرض الفكرة الرئيسة أو القضية أو املسألة املهمة التي يدور حولها الريبورتاج  .أ

 اإلذاعي وذلك بعد املقدمة.

 الحقائق والوقائع واملعلومات التي تتصل هاذه الفكرة. .ب
 آراء بعض املتصلين بالفكرة عن قرب أو املؤيدين لها.جـ. 

 املعارضة للفكرة أو القضية في الجانب اآلخر.اآلراء  .د

 رأي لشخص معرو ف أو عالم كبير أو شخصية مشهورة.هـ. 
 النتائج املستخلصة وتكون موجهة إلى تحديد املسؤولية. .و

َع لديِه ِمْن مادة التحرير أومعنى ذلك  َجمَّ
َ
حرر كّل ما ت

ُ
ُم امل نه في هذا القالب ُيقّدِ

 بعد أن
ً
 بسيطا

ً
يقوم بتصنيفها وعلى أساس هذا التصنيف الذي  ويعرضها عرضا

تمثل كل فقرة من فقرات الريبورتاج تلك املجموعة املصنفة واملتشاهاة من املعلومات 

َعْت لديه، فالفقرة األولى هي التي تعرض الفكرة الرئيسة للريبورتاج، والفقرة  َجمَّ
َ
التي ت

ين، فقرة الثالثة تتضمن آراء املعارضالثانية هي التي تقدم أكثر آراء املؤيدين أهمية، وال
 أهم الفقرات وهي فقرة النتيجة املهمة التي تم استخالصها من املقدمات 

ً
ثم تأتي أخيرا

 
ً
 . (14)السابقة جميعها

 قالب القصة: .2
يتشابه هذا القالب مع أسلوب كتابة القصة، إذ ينساق املستمع وراء الريبورتاج 

أو تطور املشكلة على غرار ما يجذب قارئ القصة اإلذاعي ليطلع على مصير أبطاله 

 األدبية أو املستمع لها. 
 أسلوب القصة في بناء الجسم 

ً
ويتدخل كاتب الريبورتاج في هذا القالب مستخدما

 ما تتضمن خاتمة هذا النوع 
ً
كالعقدة والحبكة والبناء والشخصيات والحل، وغالبا

 اولها.املوضوع أو املشكلة أو القضية التي تنمن الريبورتاجات الكيفية التي انتهى إلياا 
 قالب الوصف: .3

 عن عنصري 
ً
 في الكتابة يسمح بتوالد األفكار فضال

ً
يأخذ هذا القالب أسلوبا

التشويق واإلثارة، ويوصف فيه الجو العام للريبورتاج، ويقدم املحرر موضوعه 
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 على الوصف املباشر لبيئة الريبورتاج وموضوعه وأشخاص
ً
 ه، وهذا القالبمعتمدا

 ما تكون الخاتمة 
ً
يصلح لوصف االكتشافات العلمية أو األثرية أو الرحالت، وغالبا

 للمعاني التي أراد كاتب الريبورتاج تأكيدها عن طريق رسم صورة ذهنية 
ً
فيه تجسيدا

 لها أو لوحة حية ملا شاهده.

 قالب الحديث: .4

حدثه، وفيه يقف تتوارى في هذا القالب شخصية الصحفي خلف شخصية م
الصحفي في الوسط بين أسئلته التي يوجهها وإجابات املتحدث، وعلى الصحفي أن 

ينقلها مسجلة كما هي بمفرداتاا وألفاظها نفسها، أما إذا كان فياا ما هو خارج عن 

الذوق واآلداب العامة فيجوز له حذ ف مثل هذه املفردات واأللفاظ عبر عملية املونتاج 
 على الهواء، فيجب على قبل بث الريبور 

ً
، أما إذا كان يبث مباشرة

ً
تاج، إن كان مسجال

الصحفي مقاطعة املتحدث بما ينسجم مع أصول وآداب الحديث العام، أما خاتمة 

 ما تترك للمستمع ليبدي وجهة نظره في املتحدث وأقواله.
ً
 هذا النوع فهي غالبا

 قالب االعتراف: .5

 ابة اليوميات الخاصة.يشبه هذا القالب إلى حد كبير كت

وهناك من صنف قوالب الريبورتاج على وفق نوع النص الذي يكتبه معد 
الريبورتاج، إذ تختلف كتابة نص الريبورتاج حسب نوعه وأسلوب تنفيذه واملواد 

التي يتضمناا، لذا نجد هنالك ثالثة أنواع من قوالب النصوص التي يجري العمل هاا 

 :(15)عادة وهي
 غير الكامل: .قالب النص1

وهو النص الذي عادة ما يستخدم في الريبورتاج الحي، إذ يكتفي مقدم الريبورتاج 

بتسجيل رؤوس أقالم للموضوعات أو النقاط التي سيتناولها، أو األسماء أو األرقام 
التي يصعب عليه أن يحتفظ هاا في الذاكرة، ثم يقوم املذيع بعد ذلك باستخالص 

 ملكان واألحداث والناس.مادته من الواقع حيث ا

 . قالب النص التفصيلي أو نص التنفيذ:2
هذا النص في اإلذاعة محدودة، لكنه كثير االستخدام في التلفزيون،  استخدامات

توضح فيه التفاصيل والتعليمات كافة أو اإلشارات الفنية لظهور املذيع وحركة 

 الكاميرا ونوع اللقطة واألشياء التي سيجري تصويرها.
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 قالب النص الكامل: .3

ستوديو عادة، ويلتزم املذيع بكل كلمة فيه، هو النص الذي يتم تنفيذه داخل اال و 

 املقدمة واملواد األخرى كاملؤثرات واألصوات األخرى 
ً
 متضمنا

ً
إذ يكتب البرنامج كامال

واملوسيقى والتعليق واملقابالت وموضع كل مناا في النص واملوضوعات التي تتناولها 

 ابلة.كل مق

إنَّ صياغة الريبورتاج بأسلوٍب أدبي تشير إلى حقيقة عدم خضوعه لقواعد 
ألة سمحددة أو ضوابط كثيرة أو معقدة، تفرض على الصحفي االلتزام هاا، فهذه م

 من ذاتية إلى أبعد الحدود، إذ إ
ً
 عن غيره انطالقا

ً
نَّ كل كاتب ريبورتاج يتميز عمليا

يتميز شاعر عن شاعر وكاتب عن كاتب، لكن أسلوبه الخاص في الكتابة مثلما 
الريبورتاج مثله مثل األدب، مع تطوره تبلورت بعض األساليب والقوالب )البعض 

يراها غير ملزمة( وأخذت تنتشر بكثرة في برامج الريبورتاج وتظهر فاعلية جمالية على 

 إلى هذه املعطيات أعط
ً
بعض  ىشكله الناائي وتؤدي وظيفته بقدر اكبر، واستنادا

 لقوالب الريبورتاج في ضوء أسلوب الكتابة الذي 
ً
املهتمين بالشأن اإلعالمي تصنيفا

 : (16)يتبناه كاتب الريبورتاج وعلى النحو اآلتي

 . قالب األسلوب السردي:1
وهو األسلوب الذي يعر ف في كتابة القصة والرواية ويتضمن قيام الصحفي 

 التسلسل الحد
ً
ثي من دون تدخالت )مونتاجية(، فهو يورد بصياغة الريبورتاج متتبعا

األحداث والحقائق على وفق تسلسلها الزمني، أو تسلسلها الحدثي والتطوري، وهذا 
 عند الصحفيين، كما 

ً
 واستخداما

ً
سرع نه األكثر سهولة واأل أاألسلوب هو األكثر انتشارا

، وربما كان ذلك أحد األسباب الرئيسة النتشاره الواسع.
ً
 إعدادا

ب  املوضوع:. 2
ُ
 قالب ل

هذا األسلوب أخذ باالنتشار بين كتاب الريبورتاجات في السنوات األخيرة بتزايد 

مستمر، وقوامه طر  املوضوع أو باألحرى )لّب( املوضوع في مقدمة الريبورتاج ومن 

ثم ينتقل إلى التعامل مع الحقائق األخرى في محاولة للكشف عن الجوانب املختلفة 
 على كاتب لجوهر املوضوع

ْ
. ويتطلب هذا األسلوب مهارات صحفية رفيعة، إذ

الريبورتاج تركيز األحداث والشخصيات كافة في إطار الفكرة الرئيسة للموضوع، بمعنى 

ّب( املوضوع.
ُ
 إن كل ما يرد في الريبورتاج يكون على عالقة بمجمل الجوانب ملعالجة )ل
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 . قالب التفاصيل املبعثرة:3

ُل فحواه بمقولة، يعد هذا األسلوب م
َّ
، يتمث

ً
ن القوالب التي بدأ استخدامها حديثا

)إننا ربما نظرنا إلى مشهد أو لوحة فنية فوجدنا أن هناك تفاصيل وألوان وأشكال 
 
ً
مبعثرة بغير انتظام وغير جميلة فرادى، ولكن اللوحة أو املشهد بكامله يترك انطباعا

، كما يمكن التوصل إلى عالقات منطقية
ً
تربط تلك األلوان واألشكال وتظهر  جميال

لنا املغزى أو الحقيقة األساسية في هذا كله(. في الريبورتاج الذي يكتب وفق هذا 
القالب تبدو الحقائق واألوصا ف واالستعارات الجمالية كأناا غير مترابطة، ولكناا في 

 إلى حقائ
ً
 أو إيجابا

ً
 ق وأحكامالواقع تعبر عن عالقة أو عالقات منطقية تشير سلبا

 ت الواقع املعالج في الريبورتاج.حول أحداث وشخصيا
 

 
ر(، وتفيُد 

َ
 االستداللجاَء في )لسان العرب( أنَّ كلمة )عنوان( تحمُل معنى )األث

ة (17)والتعريض والظهور أو البروز  ، فهو بمثابة الالفتة التي تقود املتلقي إلى املادَّ

فة املقروءة أو املسموعة أو املرئية، والغرض من عنوان الصحفية سواء في الصحا
 في االستماع للمادة املذاعة ومتابعتاا، ومن ثم االنتقال 

ً
الريبورتاج جعل املتلقي راغبا

لي للمستمع على تلك  إلى املقدمة وما يتبعها من بقية األجزاء، وبالتالي فإنَّ الحكم األوَّ

ذلك يجب أن تكون ألفاظ العنوان مطابقة املادة يكون بمجرد سماع عنواناا، ول
 
ً
ما يشتمل على مضمونه، أو الحقيقة الجوهرية فيه وأهم  ملحتوى الريبورتاج، وغالبا

 .(18)عنصر بارز في موضوعه

وعنوان الريبورتاج اإلذاعي يعد أحد أسباب نجاحه في القيام بدوره اإلعالمي 
عنه وعن محتواه، ويبرز دوره في التفسيري املنوط بِه، إذ يمثل واجهته التي تعلن 

 ،
ً
 وثيقا

ً
لفت االنتباه إلى املوضوع بما يحمله من مادة جذابة ومشوقة تتصل به اتصاال

نه يساعد في مزيٍد من الرؤية والوضو ، ويعمل على زيادة إثارة دوافع املستمعين أكما 
 .(19)إلى املتابعة ورفع درجة حب االستطالع لديام
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إذا كاَن العنواُن بمثابِة )إعالٍن( ألهّمِ ما يتضمنُه موضوع الريبورتاج، فلكي يكوَن 
 البدَّ لُه مْن أن ُيشيَر إلى الزاويِة البارزِة في املوضوِع، ويستجيَب 

ً
 الهتماماتناجحا

 
ً
الجمهوِر، ويجُب أن يتضمَن العنواُن أهمَّ حقيقٍة في الريبورتاج، وأن يكوَن ُمالئما

ِسَم العنواُن لل
َّ
ِة أو الطرافِة أو الغرابِة وغيرها، وينبغي أْن يت موضوِع من حيث الجدَّ

بالوضوِ  وعدم الغموض والدقة، وكذلك باملوضوعيِة وعدم املبالغِة أو التاويِل أو 

ِر أْن ُيراعَي عنَد كتابتِه عنوان ريبورتاج َحّرِ
ُ
 اإلثارِة غير املبنيِة على أسٍس سليمٍة، وعلى امل

إذاعي عدم التناقض في كلماِت العنوان ومضمونِه، وكذلك االنتباه إلى نقطٍة مهمٍة في 
 ردَّ فعٍل ُمعاكٍس بعد 

ُ
حدث

ُ
 تحمَل أكثر من معنًى ألناا قد ت

ّ
 يجُب أال

ْ
صياغِة كلماتِه إذ

االنتااء من االستماع للبرنامِج، ويجُب االبتعاد عن العناوين املستفزة التي تتضمن 

، كلمات أو 
ً
مصطلحات لها مكانة خاصة أو معنى خاص كالتعابير القرآنية أو الدينية مثال

 .(21)ألن ذلك قد يحدث رد فعل معاكس للبرنامج وللمحطة اإلذاعية نفسها

 

 عدة لعناوين الريبورتاج اإلذاعي، يمكن 
ً
لقد أورَد الباحثون واملتخصصون أنواعا

 إجمالها باآلتي:
 اإليضاحي: ( العنوان1

هو عنوان شامل يدل على مضمون الريبورتاج في جملة واحدة ومركزة وموجزة 

 إيضا  الحقائق وتفسيرها.  وصريحة، وهدفه
 ( العنوان املقارن:2

يبرز هذا العنوان التطور الذي طرأ على املوضوع الذي يتناوله الريبورتاج، فيوضح الوضع 

على أساس إبراز جوانب التفضيل أو الصورة القبلية يقوم  إنهالسابق والوضع الجديد له، أي 
 للجذب ولفت انتباه املستمع للبرنامج، 

ً
 مميزا

ً
والبعدية أو املقدمات والنتائج، ما يجعله لونا

 .(21)وهدفه إجراء مقارنة دقيقة بين حالتين أو شكلين مطلوب الحديث عناما
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 ( العنوان االنتقائي:3

ار فكرة معينة تمتاز بالجاذبية وخفة الظل وربما هو عنوان محدد يقوم على اختي

 الغرابة أو الطرافة وإبرازها في جملة العنوان.
 ( العنوان الوصفي:4

هو عنوان تصويري وتجسيدي يرمي إلى رسم صورة ذهنية في خيال املستمع، 

ويعتمد على رسم صورة دقيقة للموضوع والربط بين املالحظات املختلفة لتقديم 
تجذب املستمع ملعرفة تفاصيلها عن طريق متابعة الريبورتاج،  صورة وصفية

 وال يقوم على الخيال. 
ً
 ويشترط فيه أن يكون الوصف واقعيا

 ( العنوان االقتباس ي:5
يعد من العناوين الناجحة التي يستخدمها كتاب الريبورتاجات اإلذاعية املسجلة، 

ي له داللته، ويشترط أن تكون وهو يعتمد على جملة مهمة أو تعبير له مغزاه، أو رأ

 ما تكون هذه الجملة على 
ً
الجملة املقتبسة قوية وتام أغلب مستمعي البرنامج، وغالبا

لسان أحد الشخصيات املهمة في الريبورتاج كمسؤول سياس ي أو قائد عسكري، إذ 

 أو وجهة نظر، من بين أقوال أحد شخصيات الريبورتاج، 
ً
يختار الصحفي رأيا

 ذب املستمع للبرنامج. ويستخدمه لج
 ( العنوان االستفهامي:6

 يدفع إلى تحريك غريزة االهتمام، وحب التطلع لدى 
ً
هو عنوان يتضمن سؤاال

 املستمع، ودفعه ملعرفة اإلجابة عن طريق االستماع للريبورتاج.
 ( العنوان الخطابي:7

، ويقوُم على أساِس التوجيِه املبا
ً
شر وشر  هو عنوان يخاطُب املستمع مباشرة

 والطريق الذي يجب أن يسير املستمع فيه. اتخاذهأسلوب العمل الذي ينبغي 
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وِجُز في عباراٍت 
ُ
املقدمة في الريبورتاج اإلذاعي كأّي مقدمة في الفنون األخرى ت

، وتوضع في 
ً
 وثيقا

ً
 .قدمتاامقصيرٍة أهم ما في تلك املادة املذاعة، وترتبط هاا ارتباطا

 اهتماموالغرض من املقدمة التقديم للموضوع املراد الحديث عنه، ثم جذب وإثارة 

املستمع، وتشجيعه على متابعة املادة اإلذاعية حتى ناايتاا، وذلك بما تحمله املقدمة 
من عناصر جذب وتشويق وما يشير إلى أهمية محتوى املادة اإلذاعية نفسها، ولذلك 

، على نوع فقد يتوقف نجا  أي ف
ً
 أم مرئيا

ً
 أم مسموعا

ً
ن إعالمي، سواء أكان مقروءا

 ،
ً
 ومترابطا

ً
 ومتسلسال

ً
صياغة املقدمة وأسلوهاا، إذ ينبغي أن يكون األسلوب مبسطا

 واملقدمة إما أن تكون دعوة لالستماع للبرنامج أو االنصرا ف عنه.

واء فياا األض إن مقدمة الريبورتاج اإلذاعي هي تلك املساحة الزمنية التي تسلط

على موضوع الريبورتاج بكلمات منتقاة ومعبرة عن أهمية املوضوع فيما يتعلق 
باملستمعين واملحطة اإلذاعية، وهي الفقرة التي تحتوي على جمل قليلة وقصيرة 

تلخص موضوع الريبورتاج، إذ يتوجب على املقدمة أن تبرز، وبجمل قصيرة وسريعة، 

 أن تثير اهتمام املتلقي بالقضية القضية كلها أو وجهها البارز 
ً
، كما ينبغي لها أيضا

 التي يعرضها البرنامج لكي ينصر ف إلى االهتمام ببقيته. 

وهذه املقدمة مهما كان نوع الريبورتاج وقالبه الذي تتصدره وأسلوبه الفني، تؤدي 

 مهما فيه إلى حد بعيد، ألناا تتضمن القدرة على استقطاب املستمعين وعلى 
ً
دورا

إمكانات خلق املزاج املناسب للجمهور لالستماع للريبورتاج، واملقدمة الناجحة تعتمد 

عد ضرورة واقعية على براعة معد الريبورتاج نفسه، فاالنطالق من نقطة معينة ي

في جانباا العملي أكثر أهمية من وضع مخطط مسبق  همبعضبحد ذاتاا ويرى 
 للريبورتاج.

)إننا قادرون على وضع نظام ملقدمة  *بلمان(وهاذا الصدد يقول الصحفي )غو 

 
ً
عن إخضاع الحياة نفسها بكل  الريبورتاج يساعدنا في عملنا، إال أننا عاجزون دائما

ما فياا من صور تثير اإلعجاب أو التعاطف ملقاييس صحفية هي وليدة الخبرة 

 
ً
 إلثبات إن هناك نوعا

ً
التي  الصحفيةمن القوانين  والتجربة، وإنني أرى في ذلك اتجاها

 ال تقبل النقض بصورة عامة وقوانين الصحافة اإلذاعية بشكل خاص(.
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وبما أن القدرة على الكتابة هي واحدة من املهارات األساسية ملحرر الريبورتاج 

الذي يجب أن يجيد اختيار ومعالجة الكلمات، لذلك تحتل مقدمة الريبورتاج عناية 

تركيز على زاوية معينة مهمة في الريبورتاج أو في كبيرة من اهتمام املحرر، سواء في ال
اختيار الكلمات والصياغات املناسبة، وتكثيف وإيجاز الجوانب الجوهرية ليحوز على 

 اهتمام الجمهور.

وتشترك املقدمة مع العناصر األخرى للريبورتاج في لفت انتباه املستمع إلى أهم ما 
م يعه لالستمرار في االستماع للبرنامج وعدفي البرنامج وجذبه لالستماع، ومن ثمَّ تشج

 تغيير املحطة اإلذاعية. 

عّد األساس في جذب الجمهور ملتابعته إلى 
ُ
فاملقدمة االفتتاحية في الريبورتاج ت

 
ْ
نَّ من املهم أْن يبدأ الريبورتاج إالنااية، ويتطلب ذلك أن تكون حيوية وقوية، إذ

تمامه إلى أهم جزء في مضمون بجذب املستمع بافتتاحية جيدة مما يشد اه

الريبورتاج، ويكون ذلك بإدخاله مباشرة وبسرعة إلى املحور األهم في املوضوع، وذلك 
َجّنب البداية الضعيفة ألناا تصر ف املتلقي عن املتابعة وربما تدفعه إلى 

َ
ما يستلزم ت

ُه لاختيار برامج أخرى لالستماع إلياا، فاملقدمة ينبغي أن تكون مشوقة وجذابة  تشدَّ

ستمع سرعان ما يامل الريبورتاج الذي تفشل مقدمته في جذب 
ُ
إلى الريبورتاج، وامل

  .(22)انتباهه وقد يغير املحطة اإلذاعية

ويمكن جعل البداية قوية عن طريق نقل املستمع إلى موقع الحدث الذي يدور 

 تصريٍح مهم إل حوله الريبورتاج، وي
ّ

تي تمت لحدى الشخصيات امكن تحقيق ذلك ببث
استضافتاا في البرنامج، وبلقطات صوتية سريعة ومتنوعة للجمهور الذي جرى 

تسجيل لقاءات معه وغير ذلك، ويجب مالحظة عدم اإلطالة في مقدمة الريبورتاج 

 حتى نحافظ على تعرض الجمهور له.
وقد تكون املقدمة مجموعة من الحقائق األساسية حول الحدث الذي يتناوله 

ُق إليِه بطريقٍة  الريبورتاج، ترمي إلى تذكير املستمع أو تعريفه باملوضوع الذي يتطرَّ

دٍة، وذلك لكي يكون املستمع على بّينٍة من موضوع الريبورتاج  سريعٍة وُمختصرٍة وُمحدَّ
  إليه. االستماعقبل أن يمض ي في 

إن كتابة املقدمة الجذابة واملثيرة هي واحدة من الشروط الواجب مراعاتاا من 

كاتب الريبورتاج ألناا تعد النافذة التي يطل مناا على الجمهور، وبقدر ما تكون 
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صياغتاا جيدة وأسلوهاا مشوق وواضح بقدر ما يضمن املحرر مرافقة املستمع له 

حتى النااية، والصحفي الجيد هو الذي يستطيع كتابة املقدمة املناسبة ملوضوعه 

 وحها وجاذبية أسلوهاا.بحيث يسترعي انتباه املتلقي عن طريق وض
 للجمهور 

ً
 ما توجز للمستمع ما هو مهم في الريبورتاج، وتعد حافزا

ً
فاملقدمة غالبا

 من العوامل التي يعتمد علياا في املحافظة على 
ً
على مواصلة االستماع وعامال

 لهم بأن ما يستمعون إليه متصل هام وبحياتام. 
ً
 اهتمامهم باملوضوع ومقنعا

 من أبرز ما في الريبورتاج وأهم نقاطه فتؤدي دورها في وتتضمن املقدمة 
ً
بعضا

قيادة املستمع إلى املوضوع، إذ تسهم بكلماتاا املعبرة واملوحية وبأساليب تحريرها 

املبدعة وعناصرها املختلفة في زيادة إقبال املستمعين على املتابعة ومضاعفة درجة 
ر في االستماع إلى ريبورتاج إذاعي اهتمامهم هاا وتحريك دوافعهم إلى قضاء وقت مثم

أو آخر، فاملقدمة تمثل واجهة الريبورتاج وهي بمثابة إعالٍن عن نوعيته وموضوعه 

 بالنسبة إلقبال الجمهور أو عدم إقباله 
ً
وأفكاره ومحاوره، وبذلك يتحدد املوقف تماما

لقوية اعلى االستماع له، فهي تشبه في كثير من األحوال مقدمة القطعة املوسيقية 

املعبرة التي تسهم في اجتذاب آذان بعض املستمعين من غير هواة املوسيقى أو 

االستماع، وبذلك تنجح في اجتذاب عدد من املستمعين الجدد إلى الريبورتاج، حتى 
 وإن كان يدور في غير مجاالت اختصاصهم أو اتجاهاتام أو ميولهم أو هواياتام.

حرر وأسلوبه وثقافته وخبرته، ولكناا قد وتتصل مقدمة الريبورتاج بشخصية امل

 لتأجوبة املحيطة باملوضوع، أو خالصة أولية ملا سبق الريبورتاج 
ً
 علميا

ً
تكون تمهيدا

 ألهم نقطة أو اكتشا ف 
ً
أو ما سيرد فيه من معلومات وأسئلة، وقد تكون املقدمة عرضا

 من تسا
ً
 منطلقا

ً
 ترغيبيا

ً
ها ؤالت معينة يرددبارز في الريبورتاج، وقد تكون تمهيدا

الناس في حلهم وترحالهم، في همساتام وأحاديث ندواتام، وقد تكون أي ش يء آخر 
 إلى صلب املوضوع ويشوقه ملتابعته.

ً
 رويدا

ً
 يمكن أن يدخل املستمع رويدا
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 ،املقدمة الناجحة للريبورتاج اإلذاعي البد أن تتوافر فياا مواصفات عدة مناا
القدرة على جذب اهتمام املتلقي ولفت انتباهه دون مبالغة أو تاويل، وأن تتضمن 

أهم معلومة أو واقعة تدفع املستمع لالستمرار في االستماع حتى نااية البرنامج، 

)فاملعلومات مهمة لإلقناع إذا ما قدمت استمالة عقلية لتبرير املواقف املستندة 
 إلى العاطفة، واملعلومات

ً
يمكن أن تعزز أو تضعف املواقف، فهي تحد من  أساسا

سهلة ميسرة، ومليئة ، وعلى املحرر أن يصوغها بطريقة (23)نقد الجمهور للرسالة(

قل عدد ممكن من الكلمات، وينبغي أن تكون املقدمة قصيرة ومركزة بالحركة، في أ
دة، دوغير متعددة املحاور لكي ال تشتت ذهن املستمع إلى موضوعات وتفاصيل متع

كما يجب أن تكون مالئمة ملضمون الريبورتاج، فاملوضوع الجاد ال يمكن أن تكون 

 مع حجم 
ً
مقدمته هزلية أو ضاحكة، ومن الضروري أن يتناسب حجم املقدمة طرديا

 ستكون 
ً
جسم الريبورتاج ومدة بثه الزمنية، فالريبورتاج الذي مدته ثالث دقائق مثال

ريبورتاج مدته ربع ساعة، واملقدمة الناجحة علياا مقدمته بالتأكيد أقل من مقدمة 
املستمعين العاجلة، وعلى املحرر أن يعمل، قدر  استفساراتتقديم إجابات عن 

طاقته، على توفير أقص ى قدر من الوضو  للمقدمة والذي يساعد املستويات املختلفة 

 يتعارض ذلك مع درجة الجاذبية وال
ّ
ناما تشويق، ألمن املستمعين على الفهم، على أال

 أليِة مقدمة مهما كان نوعها، كما يفترض به أن يدرك بأنَّ 
ً
 وأساسا

ً
 ثابتا

ً
يعدان أصال

املقدمة ال تنشأ من فراغ وال تتجه إلى فراغ، وإنَّ عليه أن يجيد عقد الصلة الواجبة 

بيناا وبين جسم الريبورتاج بصورة واضحة وأصيلة ووثيقة وأن يختار لها الكلمات 

خص بعض فيما ي البسيطة املوحية واملعبرة وحتى الشاعرية والرقيقة بالنسبة السهلة
 الريبورتاجات التي تتطرق للفن واألدب، دون إسرا ٍف، أو تغليب الشكل على املضمون.
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إنَّ لكل ريبورتاج مقدمته األكثر مناسبة ملوضوعه وقالبه وأسلوبه الفني ومضمونه 
املحطة اإلذاعية وطبيعة الجمهور املستاد ف بمستوياته املختلفة، التحريري وطابع 

وعلى هذا فإن على املحرر أن يحسن اختيار ما يصلح من بين تلك املقدمات 

 
ً
 وتشويقا

ً
للريبورتاج الذي يكتبه، وإن أفضل أنواع املقدمات هي ما تكون أكثر جاذبية

في  اج والغاية من وراء تقديمهوأكثر داللة على املوضوع والتفاصيل في جسم الريبورت

 اإلذاعة.

 
ً
 وهناك أنواع متعددة من املقدمات، لكن املادة التي يتضمناا الريبورتاج، فضال
عن نوعية الجمهور املستاد ف، هي التي تحدد نوع املقدمة التي يمكن أن يستخدمها 

 ااملحرر في تقديم مادته للمستمعين، وفي األحوال كلها يجب أن تقيم اإلذاعة 
ً
عتبارا

لتفكير مستمعياا بقدر ما تحرص على إثارتام وجذهام إلى ما تقدمه من برامج تتناسب 
مع طبيعة املستمعين ومخاطبتام بما يتفق وتقاليدهم ورغباتام، فكل فرد من 

الجمهور يريد من اإلذاعة ووسائل اإلعالم األخرى أن تتحدث معه ال أن تتحدث 

 يكو (24)إليه
ّ
ن بمعزل عن املستمع فالصحفي الجيد هو الذي يكون ، وعلى املحرر أال

 بأنه يخاطب عبر اإلذاعة جماهير عريضة من 
ً
 ملا يجري حوله ويفهم جيدا

ً
حساسا

الناس متباينة في السن والطبقة واملكانة االجتماعية واالقتصادية، لذلك عليه 

 معه
ً
 ما يأتي: . ومن أبرز أنواع املقدمات(25)مخاطبة املستمع كما لو كان جالسا

 ( املقدمة املقارنة:1

هي املقدمة التي تحتوي على التناقض واملقارنة، ويعتمد هذا النوع من املقدمات 

(
ً
 51على املفارقات والتناقض كاملاض ي الجيد وغير الجيد مثال

ً
(، وتسمى أحيانا

راء آل )استاالل املفارقة( وهي تتجه إلى عقد مقارنة سريعة بين املعلومات أو األفكار أو ا
أو وجهات النظر، وتعتمد هذه املقدمة على التباين أو التناقض بين حالة قديمة وبين 

الجديد الذي طرأ علياا، وجوهر املوضوع هنا يكون الربط بين الحالتين وإظهار ما 
حدث من حقائق ومفاجآت أو ظرو ف أو مالبسات، إلى الوضع الجديد غير املألو ف، 

 أو التغيي
ً
ر املفاجئ يجذب الكثير من املستمعين إلى متابعة مثل هذه فاملفاوضات مثال

الحاالت وما حدث لها من تطور أدى إلى تغيير وضعها إلى الوضع الجديد، إذ تقوم 
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هذه املقدمة على أساس إن جوهر موضوع الريبورتاج يوجد في التباين، أو تصادم 

، طارئة وحالة أخرى سابقةالحقائق املتعارضة أو املتناقضة أو املقارنة بين الحالة ال

 وقد يكون الجوهر في ربط التطور الجديد بحالة قديمة لها عالقة به.
 ( مقدمة اإلثارة:2

هي املقدمة التي تحتوي على فكرة غريبة، أو تنطوي على معالجة غريبة ملوضوع 

.
ً
 قد يكون عاديا

 ( املقدمة املثيرة للدهشة:3

ناا تأتي على عكس توقعاته أو معلوماته، هذا النوع من املقدمات يستفز املستمع أل

 .
ً
 وقد تكون هذه املقدمة مثيرة للتشويق أيضا

 ( املقدمة املجازية:4

هي املقدمة التي تستخدم الكلمات بمعاٍن مجازية وليس بمعناها الحرفي الحقيقي، 

 ز )مع املهارة في اختيار العالقة بين املعنى املجازي واملعنى األصلي بحيث يكون املجا
 للمعنى املقصود خير تصوير(

ً
 . (27)مصورا

 ما يستعين باألساليب األدبية للتعبير املشوق 
ً
وهذا النمط من املقدمات غالبا

 الجذاب، أي أناا تستعير من األسلوب األدبي بعض تعابيره الجذابة.
 ( املقدمة التي تنطوي على حكم أو تصريح:3

فة أو مقولة لشخص معين من هذه املقدمات تعتمد على تصريح لشخصية معرو 

 الذين يتناولهم الريبورتاج ضمن موضوعه.
 ( مقدمة الحوار:4

في هذا النوع من املقدمات يبدأ املحرر ريبورتاجه بحوار لطيف مع شخصية أو 

محاورة نفسية، وتعتمد على الحوار الذي يجريه املحرر ضمن الريبورتاج، فيتم 
املقدمة، وكلما كان ذلك الجزء أو املقطع اختيار جزء من ذلك الحوار لعرضه ضمن 

 كان أفضل بشرط دقة االختيار التي تعكس ذكاء املحرر وقدرته 
ً
الصوتي قصيرا

 واستشعاره بمواطن األهمية في املقابالت والحوارات التي يجرياا ضمن الريبورتاج. 
إن استخدام مقدمة الحوار يكسر رتابة عرض املقدمة، غير أن استخدام هذا 

 غير مألو ف، فلو كانت الكلمات الن
ً
 دراميا

ً
 اعتياديةوع من املقدمات يتطلب حوارا

ومألوفة ملا جذبت املقدمة انتباه املستمع وحفزته على متابعة البرنامج، بل كلما كانت 
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 لغة الحوار قوية ومعبرة وذات ألفاظ مؤثرة حملت املستمع على إكمال البرنامج.

 ( مقدمة الحقائق:5

ملقدمة على مجموعة من الحقائق واملعلومات الواقعية التي تستعين تحتوي هذه ا
بلغة األرقام والجداول واملعطيات العلمية، التي يجري تناولها في مقدمة الريبورتاج 

 اإلذاعي.

  ( املقدمة الثورية:6
في هذا النوع من املقدمات يتفنن املحرر باأللفاظ واملفردات وبشكل غير مباشر، 

 تسمية )املقدمة املتفجرة( التي تتسم بقلة الكلمات ويطلق على هذ
ً
ا النوع أحيانا

 تتسم كّل كلمة فياا بالقوة. وتصلح هذه املقدمة لريبورتاجات األحداث 
ْ
وقوتاا، إذ

 له نتائج مهمة.
ً
 املثيرة أو التي تحمل في طياتاا مفاجأة أو حدثا

 ( املقدمة الجادة:7

ة  هذا النوع من املقدمات يتم استعارته  بالجدَّ
ً
من فنون األدب، وتتميز عادة

 واملثابرة والوضو  الذي يرتكز على إبراز الحقائق. 

 ( املقدمة االقتباسية:8

 من جمل 
ً
 مكتوبا

ً
 لجملة أو عبارة، وقد تتضمن نصا

ً
تتضمن هذه املقدمة نصا

 من أقوال إحدى 
ً
عدة يستخدمها املحرر كمدخل للريبورتاج، ويكون مقتبسا

وتعد هذه املقدمة من أكثر املقدمات  بورتاج أو لشخصية من خارجه.شخصيات الري

 وتعتمد في أساسها على اختيار عبارات أو جمل مهمة أو فقرة قصيرة ذات شأن 
ً
نجاحا

أو تعليق له خطورته أو رأي من اآلراء يتم وضعها في مقدمة الريبورتاج، وكذلك يمكن 

هم من خطاب أو تصريح أو ندوة أو أن تعتمد على اقتباس أو اقتطاع مقطع صوتي م

 ما تكون هذه 
ً
مؤتمر أو ملتقى ووضعه في بداية الريبورتاج لتكون مقدمته، وغالبا

 ،
ً
املقدمة مقاطع ألصوات املسؤولين وأصحاب القرار ومن هم في دائرة الضوء عموما

وان قوة هذا النوع من املقدمات يكمن في قوة املقطع الصوتي املقتبس، ويكثر 

 مال هذا النوع في عرض خطاب رئيس أو زعيم أو قائد خاص.استع
 ( املقدمة التساؤلية:9

 من  استفهامالسؤال في معناه اللغوي هو )
ً
لطلب العلم بش يٍء لم يكن معلوما

 املقدمة االستفهامية أو مقدمة )كيف( وهي تبدأ (28)قبل(
ً
، لذلك يطلق علياا أحيانا
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ال )كيف..؟(، وهذه املقدمة تحمل في بداية بعبارة واحدة هي البحث عن إجابة لسؤ 

 
ً
 أسئلة عدة، وهذه األسئلة بمجموعها تشكل إطارا

ً
 وأحيانا

ً
 واحدا

ً
الريبورتاج سؤاال

ملادة الريبورتاج. وهي من نوع املقدمات التي يلجأ لها الصحفي عندما تكون توجهات 
 في حالة إذا كان موضوع الريب

ً
ّرٍ ورتاج يتعلق بساألحداث غير واضحة. وتستخدم أيضا

لم يكشف النقاب عنه من قبل، أو مناقشة مسألة عامة تام الجمهور أو تتعلق 

 بين املستمعين. ويشار إلى ضرورة اختيار األسئلة 
ً
 ونقاشا

ً
بموضوع يمكن أن يثير جدال

املهمة والجذابة التي يمكن أن يتوقف عندها املستمعون ألناا تعكس بعض مشاكلهم 

مالهم، ويمكن أن تبدأ باملعلومات املهمة في شكل تساؤل أو مجموعة أو مشاعرهم أو آ

تساؤالت حول أهم ما في الريبورتاج للفت انتباه املستمع إلى أهمية املوضوع ومحاولة 
إشراكه فيه، ومن ثم تأتي اإلجابات عن هذا التساؤل أو مجموعة التساؤالت في جسم 

 والتي الريبورتاج بعد ذلك، وتستخدم هذه املقدمة 
ً
في املوضوعات التي تثير جدال

 تسعى املحطة اإلذاعية إلى إشراك الجمهور فياا.
 ( املقدمة الوصفية:11

وهي مقدمة تقوم بوصف الحدث في الريبورتاج لكي تجعل املستمع يشعر بأنه 

موجود في قلبه وكأنه يشاهده بنفسه. وتحاول هذه املقدمة نقل املستمع إلى موقع 
التركيز على تجميع املالحظات والربط بيناا، ووصف الشخص أو الحدث عن طريق 

في موضوع الريبورتاج، وال تكون هذه املقدمة ناجحة  االعتياديالحدث أو املظهر غير 

إال إذا كان املحرر نفسه شاهد عيان على الواقعة التي يكتب عناا، وعن طريق الربط 
ذي يتناوله في املوضوع ال االعتياديةير بين الوقائع واملالحظات املختلفة أو التصرفات غ

الريبورتاج يمكن جذب انتباه املستمع إليه. وفي هذه املقدمة يستخدم األسلوب األدبي 

في وصف شخصيات الريبورتاج أو مضمونه، وتعتمد أكثر من غيرها على حسن اختيار 
، ويتحقق نجا  هذ

ً
ة ه املقدماأللفاظ املوحية واملعبرة والرقيقة والشاعرية أحيانا

اصرها، إلى الوصف في إبراز عن باالستنادبالتركيز على طبيعة القصة في الريبورتاج، 

 والتركيز على وصف الشخصيات واألماكن في الريبورتاج.
 ( املقدمة الشاملة:11

تستخدم هذه املقدمة بشكل واسع في الريبورتاجات اإلذاعية التي يتناول فياا 

 وضوع. املحرر مجموعة من محاور امل
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 ( املقدمة اإلخبارية:12

 تسمية )مقدمة الحدث(، وهي كما يفهم من اسمها، تقدم 
ً
ويطلق علياا أحيانا

 بعض األخبار الجديدة أو املادة اإلخبارية في داخل إطارها أو تقدم خبر 
ً
 بأسلا

ً
وب جديدا

 ر مجرد ليكون هو البداية ملثل هذا الريبورتاج، وهي تجيب هنا على أهم عناصر الخب

 يطلق علياا 
ً
وأركانه )أدوات االستفهام(، أهم تلك األدوات وليس جميعها، وأحيانا

 
ً
مصطلح املقدمة )املتفجرة أو القنبلة(، إذ تستخدم في الريبورتاج الذي يتناول حادثا

 .
ً
 ومؤثرا

ً
 قويا

 ( مقدمة الشخصية:13

ا لهفي هذه املقدمة يركز املحرر على جانب التعريف بالشخصية التي يتناو 
الريبورتاج، ال سيما إذا كانت غير مشهورة أو معروفة لغالبية املستمعين، ويرتبط 

ذلك بأهمية الشخصية واختيارها وإقبال الجمهور على البرنامج نفسه، إذ تكون هذه 

  املعلومات عن تلك الشخصية بمثابة مفتا  إلى عقول املستمعين.
 :**( مقدمة التلخيص14

 املقدمة
ً
)املختصرة(، ولهذه املقدمة أكثر من طريقة في أسلوب الكتابة  وتسمى أحيانا

تتجه جميعها إلى التركيز على أهم األخبار أو املعلومات أو اآلراء التي سو ف ترد بعد ذلك 
في الجسم، وتضم هذه املقدمة أكثر من عنصر أو خيط ليحتل صدر الريبورتاج وهي 

ناا تقدم خالصة أو وقائع، أي إ علومات أو تصريحاتبذلك تلخص أهم ما جاء من م

الريبورتاج لتأتي بعد ذلك التفسيرات في الفقرات املتتابعة التي تلياا في الجسم، وهي 
 تناسب املوضوعات التي تتساوى فياا العناصر جميعها في القيمة واألهمية.

 ية:تاريخ( املقدمة ال15

تناول الريبورتاج، كما ت هي التي تقدم تطور الحالة أو مسار املشكلة التي يتناولها
الذكريات املتصلة باملوضوع واملحيطين بشخوصه، وتستخدم في الريبورتاجات التي 

تغطي املناسبات الوطنية والقومية والعاملية والدينية وبذكريات مرور األعياد الفضية 

ين ذوالذهبية للدول واملدن وقيام الثورات وميالد الزعماء والقادة والعلماء واألدباء ال
  ية.تاريخالبشرية أثناء حياتام الحافلة باألحداث ال تاريخثروا أ
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 ( مقدمة قصة الريبورتاج:16

ناا غير املقدمة القصصية، فهي ية كما أتاريختختلف عن املقدمة الهذه املقدمة 

تركز هنا بالدرجة األولى على الجهود التي قام هاا محرر الريبورتاج من أجل الحصول 
ات واملقابالت مع األشخاص من ذوي العالقة بموضوعه، وتنفيذ على املعلوم

 الريبورتاج، واملصاعب التي واجهها في سبيل ذلك. 

 ( املقدمات املختلطة:17
املقدمات املختلطة تتميز باتصالها املباشر هاذا النوع من الفن اإلذاعي، وبإحرازها 

 لبعض الريبورتاجات، ومن أبرز صور املقدمات امل
ً
ختلطة التي يمكن أن تجمع نجاحا

 :(29)بين مقدمتين أو أكثر يمكن تمييز ثالثة أنواع وهي
 أ. مقدمة مختلطة )شخصيات الريبورتاج + قصة الريبورتاج(:

تخلط بين تقديم الشخصيات املهمة إلى املستمعين وبين الجهد الذي قام به 

 عبة.املحرر واإلعداد الذي قام به وسط ظرو ف شخصيات الريبورتاج الص
 ب. مقدمة مختلطة )موضوع + تصويرية(:

 عن قيامها بتصوير 
ً
تجمع بين تقديم املوضوع وأهم املعلومات البارزة فيه فضال

 املناخ العام والجو واملكان الذي تم فيه تنفيذ الريبورتاج.
 مقدمة مختلطة )مبرزة لفكرة أو زاوية + تصويرية(: ج.

زواياه للمستمعين وكذلك تصوير الجو العام تقوم بإبراز فكرة الريبورتاج أو إحدى 

 واملناخ الذي جرى فيه تنفيذ الريبورتاج وإعداده للبث عبر اإلذاعة. 
 ( املقدمة التي تبرز فكرة أو زاوية:18

وتسمى كذلك مقدمة )العبارة القوية أو املتفجرة(، كما يطلق علياا البعض املقدمة 

دمة تتكون من عبارات قوية تتصل بجانب واحد )الحية أو املثيرة(، وتقوم على كتابة مق
من جوانب موضوع الريبورتاج وتبرزه على غيره من الجوانب األخرى، أي أن يجهد 

 عن زاوية جيدة 
ً
املحرر فكره وعقله وان يستخدم موهبته أقص ى استخدام لها باحثا

 ب.سفي الريبورتاج يمكن إبرازها في املقدمة وتقديمها للمستمعين بالشكل املنا
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 ( املقدمة القصصية:19

هي مقدمة تعمل على شد انتباه املستمعين عن طريق البداية بقصة معينة تكون 

قد وقعت ألحد الشخصيات في الريبورتاج أو املقربين منه وتتصل به بشكٍل ما، ويكون 
 لها دالالتاا املعينة فيما يتعلق هاذا الريبورتاج بالذات.

 ( مقدمة العنوان املباشر:21

 املقدمة )التوجياية املباشرة(، إذ يقوم املحرر بصياغتاا ليمنح و 
ً
يطلق علياا أحيانا

 بأنُه معهم، ويشعر كل مستمع إن هذا الريبورتاج اإلذاعي يدور من 
ً
املتلقين إحساسا

اجله هو وحده، وإن املحطة اإلذاعية قامت بتنفيذه من أجل أن يرد على ما يدور في 

 للمستمعين، إذ أناا تأتي  ذهنه من تساؤالت، وتتضمن
ً
 مباشرا

ً
هذه املقدمة توجياا

 كمدخٍل للمواضيع التي تقدم لهم خدمات معينة أو توجههم إلى هد ٍف يفيدهم.

 ( املقدمة الساخرة:21

شخصيات  ىحدإتقوم هذه املقدمة على أساس تسجيل سخرية املحرر أو 
رية رتاج وإبراز هذه السخالريبورتاج بوضع من األوضاع التي جرى تنفيذها في الريبو 

للفت األنظار إلى املوضوع. وقد يستال املحرر مواضيع النقد الالذع التي يريد طرحها 

في الريبورتاج بالسخرية من املعارضين لها أو املؤيدين لها أو الذين يتخذون مواقف 
 غريبة غير منطقية ملجرد العناد والتمرد والخروج عن املألو ف، وذلك ليتم التجانس

 بين املقدمة وجسم الريبورتاج. 

 ( املقدمة التقريرية:22
 من األوضاع 

ً
وتسمى في بعض األحيان )االستاالل الحكمي( وذلك ألناا تقرر وضعا

 على وضٍع ما وتصفه بما هو جدير به من صفات، فتشد 
ً
الجديدة أو تطلق حكما

وضوع ا يتصل املاملستمعين وتجذهام بعبارات الحكم والتقرير القوية، السيما عندم
 بأمٍر جديد أو بوضٍع يشغل بال املستمعين. 

 ( مقدمة الغرابة أو الطرافة:23

 عتياديةاوهي مقدمة تعتمد على عنصر الغرابة في املوضوع، أو ما يشير إلى مفارقة غير 
 
ً
 للريبورتاج الذي يتناول موضوعا

ّ
أو أحداث نادرة. وهذا النوع من املقدمات ال يصلح إال

 نخدام هذا النوع بكثرة، ال سيما وأشاذ أو غريب أو غير متوقع، وال يمكن استعن حدث 

العالم قد أصبح قرية صغيرة في متناول الجميع عن طريق الوسائل اإلعالمية املختلفة، 
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ومع ذلك في بعض األحيان يكون هناك الغريب الذي يستحق اإلبراز، وهو ما تاتم به 

عالم األخرى لتقدمه بشكل مثير في التحرير بعض املحطات اإلذاعية ووسائل اإل 

 بكل ما هو غير عادي.(31)واإلخراج
ً
 ، فقد أثبتت الدراسات أن الجمهور أكثر اهتماما

إن النجا  في صياغة مقدمة الريبورتاج اإلذاعي وجعلها نابضة بالحياة والحركة 

اغة اعة في صيال يعتمد فقط على أنواع املقدمات، بل يتحقق في إجادة البداية والبر 

 مثيرا لالنتباه والترقب 
ً
 جميال

ً
االستاالل أو املدخل للمادة الصحفية، وان يكون جذابا

واالهتمام بما يتضمنه من مشاكل وهموم للناس، فالجمهور يختار املضمون الذي 

 
ً
يعتقد انه سيدعم آراءه ووجهات نظره وتجاربه ويميل إلى تعريض نفسه اختياريا

 أو ال للرسالة اإلعالمية
ً
، ش التي تنسجم مع رغباته واتجاهاته ويتجنب، شعوريا

ً
عوريا

تلك التي ال تتالءم مع أفكاره ورغباته الراهنة، وهو يميل إلى تفسير الرسالة اإلعالمية 

 بطريقة أكثر مالئمة التجاهاته وقيمه
ً
 .(32)وتحريفها اختياريا

 

 نه يبنى من مقدمةاإلذاعي أو االستغناء عنه، إذ إ جال يمكن قطع أي جزء من الريبورتا
 وجسم وخاتمة، وإذا ما تم حذ ف أي جزء مناا يصبح الريبورتاج غير ذي معنى.

إن الخاتمة أو النااية في الريبورتاج اإلذاعي تمثل وحدة فنية تحريرية لها وجودها 

املقدمة الجيدة وكياناا املادي الفني التحريري، وهي ال تقل أهمية عن املقدمة، ف
 فيما 

ً
، ألناما رو  املادة الصحفية، وهي عملية مهمة جدا

ً
تتطلب خاتمة جيدة أيضا

يتعلق بتحرير املادة الصحفية املذاعة، ألناا آخر ما تسمعه آذان املستمعين ويستقر 

 إلحداث األثر املطلوب مناا في 
ً
 حيويا

ً
في أذهانام، لذلك فإن االهتمام هاا يعد أمرا

 ستمعين وتفكيرهم. عقول امل

 للحقائق األساسية في املوضوع الذي يتناوله الريبورتاج 
ً
وتتضمن الخاتمة تلخيصا

أو لتأكيد القضية التي نفذ البرنامج من أجلها، ويفضل أن تكون مقتضبة وسريعة 
، ما يجعلها مستقرة في الذهن حتى بعد إقفال الراديو. 

ً
 وغريبا

ً
 مشوقا

ً
 وتحمل جديدا

 من الوظائف واألدوار التي تساعد على أداء إنَّ لنااي
ً
ة الريبورتاج أو خاتمته عددا

البرنامج لوظيفته ودوره في اإلذاعة وتحقيق الهد ف منه، وجميعها ترتكز على حقيقة 
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ن الخاتمة تكون آخر الكلمات التي يسمعها الجمهور املتلقي، ومن ثم فإناا أ مهمة هي

املستمع من املعلومات واآلراء جميعها التي قدمت  تمثل االنطباع األخير الذي يخرج به

في الريبورتاج، وتتيح للمحرر الفرصة لوضع املادة املهمة التي يريد لها أن تثبت ملدة 
 وردت ضمن طويلة في ذهن املستمع، وتأكيد ما يريده من معاٍن وأفكار سابقة مهمة

ورة املستمعين إلى ضر ن بعض الناايات تقوم بلفت انتباه سياق الريبورتاج، كما أ

اتخاذ إجراء معين أو تصر ف ما أو القيام بعمل يكون في صالحهم في مجموعة من 
 العبارات التوجياية املختلفة.

إن تحرير خاتمة الريبورتاج مسألة تعتمد بشكل أساس على املواهب الكامنة 

ة لبعض مللصحفي والتي يفجرها التدريب وتدعمها الثقافة واملمارسة، إذ تمثل الخات
 من 

ّ
من وسائل اإلعالم صورة أخرى من صور األدب الصحفي الذي ال يقدر عليه إال

 من اإلبداع الفطري، من هنا كان البد من مراعاة املضمون 
ً
 من املوهبة وقدرا

ً
أوتي حظا

، حتى يمكناا الصمود في هذا املوقع الناائي 
ً
القوي فياا، واللغة املعبرة واملؤثرة أيضا

 
ّ
 بعض الش يء. الصعب، وإال

ً
 كان األثر الذي يتركه البرنامج في نفس املستمع ضعيفا

 من مكوناته تستمد طبيعتاا من طبيعة 
ً
 ضروريا

ً
عّد خاتمة الريبورتاج مكونا

ُ
وت

 ما تكوُن 
ً
 أناا وبوجٍه عام غالبا

ّ
مادته، ومن القالب الفني الذي استخدم في كتابته، إال

ِكَر في البرن
ُ
 ملا ذ

ً
 موجزا

ً
امج، غير معبرة عن وجهة نظر الكاتب، متضمنة لحّلٍ تلخيصا

ة على املعاني املستخلصة.
َّ
 أو متوجهة برسالة، في عباراٍت قوية ومعبرة ودال

وهناك نقطة مهمة في هذا املوضوع هي ضرورة وجود عالقة وروابط وتالزم بين  
مة املقدمة والخاتمة في املادة الصحفية، فمن حسن الصياغة أن ترتبط املقد

 يكون بيناما انفكاك يفسد الغرض الذي من أجله توضع املقدمات 
ّ
بالخاتمة لئال

والخواتم، لتسهيل الفهم واالستيعاب لدى املستمع، فالبد أن تتضمن كل مناما 
معلومات وحقائق متصلة بفكرة املوضوع األساسية، فاملقدمة تنقل املستمع إلى غيرها 

ورتاج إلى أن ينتهي بالخاتمة، وال يمكن فصل من التفاصيل التي ترد في جسم الريب

دور املقدمة عن دور الخاتمة، فلكّلٍ مناما دور تؤديه ويكمل كل مناما اآلخر، ما 
يستلزم أن تكون خاتمة الريبورتاج قوية قوة املقدمة ومرتبطة هاا، وصدى لها، وأن 

اا من طبيعتتكون واضحة غير مسرفة في الطول حتى ال ينعدم تأثيرها، وأن تستمد 

الريبورتاج نفسه، وتكون منطقية معه، وال تلصق به كجزٍء مفروٍض عليه، وإنَّ خير 
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 واقتراحات إ خاتمة للريبورتاجات اإلذاعية
ً
يجابية للقضايا هي التي تقدم حلوال

واملسائل التي يطرحها الريبورتاج، إذ توجز تلك الخاتمة مجموع األفكار واآلراء وتربطها 

، وتستخلص مناا النتائج املنطقية املترتبة على تلك املعلومات واآلراء ببعضها البعض
 ما تنجح الخاتمة إذا وفق الصحفي إلى تضميناا 

ً
واألفكار التي وردت في الجسم، وكثيرا

 عبارة قوية تركز صلب الريبورتاج وتكون عموده الفقري. 

 

ويتطلب ذلك منه أن يتعامل مع كل  يعد الريبورتاج ذروة جهود الصحفي،
ريبورتاج كما لو كان الفرصة الوحيدة التي قد تتا  له من أجل القيام بنوٍع متميٍز 
من العمل اإلعالمي. فالريبورتاج يمتلك قدرة االستحواذ على اهتمام املستمع، وتتمثل 

تسجيالت ن القدرته هذه في الحركة وفي التطور املتغير لتأحداث واملهارة في الربط بي
 عن األسلوب الشخص ي الذي يتحدث به 

ً
الصوتية على اختال ف موضوعاتاا، فضال

 . (33)كاتب الريبورتاج

وليس هناك أدنى شك في حقيقة أن هذه املكانة التي وصل إلياا الريبورتاج في 
 ليؤدي دوره املطلوب، وأهم تلك  امتالكهاإلذاعة تتطلب 

ً
 ومؤثرا

ً
سمات تجعله فاعال

 هي: السمات

 . الحيوية:1
 بالحيوية حتى 

ً
 وكتابة الريبورتاج خصوصا

ً
يجب أن تتسم الكتابة اإلذاعية عموما

فاملستمع البد أن يشعر عن طريق الريبورتاج  ،تجذب املستمعين وتحفظ اهتماماتام

بالحياة النابضة في كل لحظة من  –بوصفه تصوير لحدٍث عايشه املحرر اإلذاعي  –
نقل إلى املستمع الزهو والبهجة، فتقديم املوضوع اململوء لحظات الحدث بحيث ي

طريق  عن ذاعي الناجح، وال يتحقق ذلك إال بالحيوية من أولى مستلزمات الريبورتاج اإل 

 عن استخدام الكلمات 
ً
رة، التي ترسم املعنى، فضال َصّوِ

ُ
دة امل َحّدِ

ُ
استخدام الكلمات امل

، والتي لها عالقة مباشرة بالحياة املعاصوالعبارات واألفكار التي يسهل تلويناا صو 
ً
 رة.تيا
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 . الفعالية:2

هي شرط أساس ينبغي توافره في العمل الصحفي، ولقد أعطت اإلذاعة عنصر 

دعم لبرامج الريبورتاج ساعدها في تحقيق عنصر الفعالية الضروري لنجاحها، ما 
د ة، ويمكن تحديمنح الريبورتاج اإلذاعي األفضلية على سواه في الصحافة املقروء

تلك األفضلية في القدرة على خلق تخيل غير مباشر لدى املستمع وهذا ما يفسر 

بعملية املشاركة الوجدانية املنبثقة عن ذلك التخيل في املادة املذاعة، وهكذا تم 
إضافة لون جديد إلى العمل الصحفي يتمثل باللوحة الصوتية الوثائقية وبدورها 

 والذي يمتاز بالسرعة والقدرة على اإلنتاج في الوقت نفسه.اإلعالمي ذي الفعالية 

 . وحدة املوضوع:3
يتكون الريبورتاج من مجموعة عناصر تحدد في النااية مضمونه، وكل عنصر مناا 

يشكل وحدة أو فكرة تخدم الهد ف الرئيس له، والبد أن يكون هناك رابط بين عناصره 

املختلفة، لكي يظهر الشكل الناائي للريبورتاج كوحدة واحدة تخدم أهدافه، ويتحقق 
إلى أخرى، ومن فكرة إلى التي تلياا، بحيث  ذلك عن طريق سالسة االنتقال من فقرة

 تظهر كل فكرة كجزء من وحدة املوضوع وتخدم كلها هد ف البرنامج.

إنَّ ضمان سماع مؤكد للريبورتاج يتم عبر استجابته ملصلحة املتلقي وذوقه 
هد الجو نه يمورتاج التأثير الكامل عليه، كما أوتطلعاته، وعندها فقط، يمتلك الريب

ملساعد على استيعاب مضمونه، من أجل الوصول إلى مرحلة االستحواذ املناسب ا

على انتباه املستمع، وجعله يتلقى املوضوع ضمن إطار وحدة الفكرة أو املوضوع، 
وعدم تشتيت أفكاره بتضمين الريبورتاج أكثر من فكرة، وإنما االلتزام بوحدتاا، 

دد الذي يستجيب لرغبة وينبغي للفكرة نفسها أن تخدم الجانب اإلعالمي املح

املستمع وعالقته بالقضايا املطروحة، وإذا ما وفق املحرر في ذلك فإنه سيتمكن من 
 إلى حّدٍ ما.

ً
 موفقا

ً
  إقناع املستمع ويكون قد قدم عمال

 . العرض املختصر:4

لكي نعطي الريبورتاج الحيوية والسرعة املطلوبة فالبد من االختصار واختيار 
ت التي تؤثر على املتلقي، ولذلك ُيْنَصح القائم بالريبورتاج بأن يكتب الكلمات والعبارا

 العموميات والجمل الطويلة التي تؤدي 
ً
ويتحدث بأسلوب وصياغة سليمة متحاشيا

إلى ملل املستمع. واالختصار هنا ضروري كواحد من مستلزمات نجا  الريبورتاج 
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 يؤثر ذلك على عرض الحقائق
ّ
املهمة في البرنامج، وفي هذا املجال  اإلذاعي مع مراعاة أال

 ،
ً
يقول خبراء اإلعالم إن اإلخفاق في )عرض كل الحقائق( ال يشكل، بحد ذاته، تحيزا

فكل دارس لالتصاالت اإلنسانية يعر ف أن العرض هو عملية انتقائية ال مناص مناا، 
فليس بوسع أي مراقب أن يستوعب وينقل كل حقيقة عن أي وضع ُيالحظُه، 

 . (34)حفيون ال يشذون عن هذه القاعدةوالص

 . الوضوح:5
املقصود هو الوضو  في العرض الذي يؤدي إلى فهم املحتوى، وإن على اإلذاعة 

أن تعرض برامجها بطريقة واضحة يفهمها املختصون وعامة الناس على السواء، 

 في اإلذاعة، إذ إوهذه 
ً
راءة نَّ قارئ الصحيفة يستطيع أن يعيد قالسمة مهمة جدا

فرصة أخرى جملة أو فقرة قد ال تبدو واضحة، ولكن املستمع لإلذاعة ليس لديه 

نه يمتلك فرصة واحدة فقط لسماع ما تقوله اإلذاعة، ليسمع جملة غامضة، بل إ

فإذا فاتُه ش يء، يكون أمامه العديد من الخيارات في أيام تعدد املحطات اإلذاعية، 
نُه يسيُر على حافة سطو  البيت طوال الوقت، والنص اإلذاعي ال يحتمل الغموض، )إ

، ما أسرع ما تمتد يد املستمع إلى مؤشر الراديو 
َ
ط

َ
 أو غير مفهوم َسق

ً
فإذا صاَر ممال

 . (35)ليحكم عليه باإلعدام(
ويجب أن تكون كتابة الريبورتاج اإلذاعي واضحة ليتحقق الفهم السهل للكلمات 

موضوع يتخلل كل القصة ويتطور مع تحركها والجمل واألفكار وتسليط األضواء على 

من بدايتاا حتى وسطها ثم ناايتاا، فاملعلومات والسرد والصوت واملؤثرات كلها يجري 
انتقاءها وترتيباا إليضا  املوضوع. ولكي يحقق كاتب الريبورتاج اإلذاعي صفة الوضو  

رد ادة، والسالبد أن يستخدم الجمل القصيرة البسيطة باستمرار، والكلمات املعت

املباشر لتأفكار، وكذلك تكرار الحوادث واألفكار املهمة، وضرب األمثلة واستعمال 
 
ً
 وافيا

ً
 والتي يفهمها فهما

ً
النماذج، وكذلك عليه استخدام املعلومات التي يعرفها جيدا

 أو حقائق كثيرة 
ً
 يستعمل املحرر أفكارا

ّ
حتى يتمكن من عرضها بوضو ، ويجب أال

الغرض من الكلمات املستخدمة في نص الريبورتاج هو نقل املعنى وجّو  نَّ إللغاية، إذ 
البرنامج وفكرته، كما يستلزم تأمين الوضو  ملتلقي الرسالة اإلذاعية، االبتعاد عن 

 ادواعتمالكلمات التقنية الشديدة االختصاص، والصور الذهنية والجمل املعقدة، 

 .(36)ة ودون عناٍء كبيرالصور واألفكار التي تلتقطها حواسُه بسرع
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 . املعايشة:6

إن كاتب الريبورتاج اإلذاعي ومعده ومقدمه هو بالضرورة شاهد عاش الحدث 

ـُه على املستمع  حد أصدقائه الذي لمبسهولة ومباشرة كأنه يتحدث إلى أ وبدأ يقصُّ
يشاهد الحدث، ولذلك البد من جعل املستمع يشعر بأنَّ املتحدث )القائم 

( كان في مكان الحدث أثناء وقوعه، وعلى هذا األساس يتوجب على كاتب بالريبورتاج

الريبورتاج أن يفهم أنه ال يعلق على الحدث بقدر نقله إلى املستمع وكأنه يعايشه 
بالفعل، فاملستمع هنا يرى نفسه أمام شاهٍد عاَش الحدث الذي يجري الكالم عنه، 

 للوقوينقل شاهد عيان تجربته في الحدث املعين، في
ً
ائع بدو القائم بالريبورتاج ناقال

 بحيادية من موقعها إلى املستمعين. 
 . الواقعية وااللتزام:7

الواقعية تعني محاولة تقديم الحياة بصيغة قريبة من الواقع دون اإلغراق في 

 يصورها أو 
ً
املثاليات، والواقع ليس بالضرورة الحقيقة وإنما يمكن أن يكون جزءا

 عن طريق معايشته، و يجسدها، وال يمك
ّ
ن على كاتب إن التعبير عن الواقع إال

الريبورتاج أن يختار الكلمات واأللفاظ الدقيقة امللموسة وأن يتحاش ى العبارات 

عليه أن يصف املسميات بأسمائاا، فال يكتفي بالقول  يجبالجوفاء والرنانة، كما 
 )الطريق محفو ف بالشجر( بل البد من تحديد نوع الشج

ً
 ر، وال يقول )سيارة( بلمثال

البد من تحديد نوعها، وهكذا، من أجل تقريب الحدث إلى املستمع، وفي هذا املجال 

 يحتار في معرفة مكان الحادث( ***تقول ليونا هود
ً
 . (37))ال تدع املستمع أبدا

 . التماسك أو الترابط:8

 مع باإلذامن الضروري أن يكون الريبورتاج 
ً
 ومترابطا

ً
 بعضعضه عي متماسكا

ً
، ا

ينتقل بانسيابيٍة ومرونٍة من فكرٍة إلى أخرى، بشكٍل يدعم املوضوع األساس الذي 
اٍب، من دون 

ّ
يدور حوله الريبورتاج، ويشر  الفكرة األساسية له بأسلوٍب لبٍق جذ

ٍت في األفكار، أو القفز من فكرٍة إلى أخرى ال عالقة لها باملوضوع الرئيس، وبالنااية 
ُّ
تشت

 . (38)ستمع إلى فهم موضوع الريبورتاج وهدفه األساس بسهولةيقود امل
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إنَّ الريبورتاج اإلذاعي الناجح يقتض ي الدراسة والبحث والتنقيب واالستطالع، 
ومعرفة الزوايا املتعددة للحقائق الواقعة، والبحث في األسباب والعوامل االجتماعية 

لسياسية أو الفكرية التي تكمن وراء الحدث أو القضية أو املشكلة أو االقتصادية أو ا

أو الفكرة أو الظاهرة التي يدور حولها، فهذا النوع من الفن اإلذاعي يتطلب من الصحفي 
تسجيل ما يرى وما يسمع، أي استعمال أكثر من حاسة من حواسه، السمع، والنظر، 

 عن اليقظة واإلدراك وهو ما ي
ً
طلق عليه الحاسة السادسة. ويعني ذلك واللسان، فضال

سام الريبورتاج باملوضوعية، أي تجرد القائم بالريبورتاج من أهوائه افي جانٍب منه  ِ
ّ
ت

وق حق احترامالحزبية والفكرية واالجتماعية والسياسية حين يصوغ مادته، وعليه 

ر ف، وأن نة والشاألشخاص الذين لهم عالقة بالريبورتاج ومراعاة املعايير املشتركة لتأما

 أمام الجمهور عن عدالة ودقة معلوماته
ً
 .(39)يكون مسؤوال

 
ً
إنَّ أّي ريبورتاج مهما اختلف نوعه، يتطلب من شخص القائم عليه استعدادا

، دون االكتفاء 
ً
 وعمليا

ً
، وأن يكون ذو طبيعة مزدوجة، أي يكون اإلعداد نظريا

ً
كبيرا

نَّ التحرير اإلعالمي هو تعبيٌر موضوعي وليَس أهنا كان على املحرر مراعاة بأحدهما. من 
دة، وهو )بوصفِه القائم باالتصال( يجب أن  ُم حقائَق ُمجرَّ ذاتي من جانبِه ألنِه يقّدِ

يكون لديه مفهوم عن دوره الخاص وبعض التوقعات عن الجمهور الذي يتوجه إليه 

ومعتقداته وبيئته ، ذلك أنَّ للجمهور ذوقه الخاص وثقافته ومفاهيمه (41)برسالته
َرُض وضعها بالُحسبان، والريبورتاج اإلذاعي البد أن 

َ
ومتطلباته الخاصة التي ُيفت

يخضع في شكله وأسلوبه ومدة عرضه، وطبيعة مادته، لنوع الجمهور الذي يتوجه 

 إليه، والغرض الذي يسعى لتحقيقه.
َر الريبورتاج بأنُه مزيٌج من امل  بعُض املتخصصين ُمحّرِ

ُ
ل قاتل العنيد ورجوَيصف

اإلنسانية على الشرطة السري الذي يتعقب الجريمة والرذيلة والفساد واألخطاء 

ي الريبورتاجات هم أناس ميالون إلى النقد  همبعضالدوام، بل إنَّ  يعتقد أنَّ )صحفّيِ
 على عقب 

ً
العنيف والسخرية، ومتعتام الوحيدة في الحياة هي تقليب الصخور رأسا

 .(41)أن يخرج من تحتاا(ليروا ما يمكن 

إنَّ من أهم عوامل نجا  الريبورتاج اإلذاعي هي ثقة معد الريبورتاج بالعمل الذي 
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يقوم به، وإنَّ األساس الذي ينبغي أن ترتكز عليه دوافع وسلوك كاتب الريبورتاج هي 

 تحقيق تمهيدات نفسية لخلق الوضعية املناسبة للفهم املتبادل.

 ورتاج اإلذاعي الناجح، منها:وهناك شروط عامة للريب
أن يام املستمعين ويتوافق مع سياسة التحرير وتتوافر له املصادر املادية  -1

 يكون قد سبق تناوله، وأن تكون قيمته بوصفه ريبورتاج إذاعي 
ّ
وعناصر اإليضا ، وأال

 أفضل من قيمته كأّيِ شكٍل صحفي آخر.
حداث اآلنية لكي يحوز على إصغاء أن يتناول األفكار والخواطر واملشاكل واأل  -2

املستمع، وفي هذا املجال يقول جالل الدين الحمامص ي: )ش يء واحد مهم يتعلق 

 ال يشغل أذهان الجمهور، ألن نجا  
ً
 يعالج الصحفي موضوعا

ّ
بالريبورتاج، ذلك هو أال

 .(42)الريبورتاج يتوقف على مدى تجاوب الرأي العام مع صلب املوضوع(

رة من صور الحياة الواقعية التي تثير اهتمامات الجمهور، ونقل أن يقدم صو  -3

الوقائع بدقة، واإلحساس هاا، ونقلها إلى املستمعين، والنزول إلى أعماق األحداث، 
 واالبتعاد عن سطحية املعالجة. 

ترك يأْن يتسم أسلوبه بالتشويق، وهو أقرب إلى نقل صورة واقعية، أو قصة، ما  -4

 ا
ً
 في ذهن املستمع، وتتجلى مهارة املحرر بقدرته على السيطرة نفعاليتأثيرا

ً
 يبقى طويال

ً
ا

على عناصر التشويق وحسن توظيفها بين ثنايا الريبورتاج، فكتابة موضوع شيق 

 باألحداث واألشخاص، وخلفياتام، 
ً
 ووثيقا

ً
 كامال

ً
 إملاما

ً
تتطلب أن يكون الصحفي ملما

 رورية لكتابة نص دقيق للريبورتاج.ومكونات شخصياتام والحقائق األخرى الض
أْن ُيجسد ما هو ملموس ومحسوس ومدعم بالزمان واملكان والوقائع والحقائق، لكي  -5

 نما يقول عبر رسالة إعالمية تمثل ايدرك املستمعون بأنام أمام صحفي يفهم ويعي 
ً
عكاسا

 للواقع، وتقدم املضمون الذي يوفر املعلومات الصحيحة والكاملة
ً
، (43)للجمهور  صادقا

 وقادرة على اإلقناع باستخدام صحة املعلومات ودقة األرقام واإلحصاءات.

عبر الحياد في نقل املعلومات بطريقة خالية من الغرض  ****االلتزام باملوضوعية -6

والتحيز، إذ على املحرر أن يختار األحداث ويتفحصها ويقيمها ويعرضها بضميٍر حي، 
 يتأثر بأحكامه ال

ّ
 بلغة املشاركين وأال

ً
شخصية، أو تحيزاته السابقة، وال يكون مفتونا

 آخر لتغطيته، وإعطائه فرصة 
ً
 أنَّ هناك جانبا

ً
في األحداث، بل يفترض دائما

، مع أنَّ هناك من يرى أنَّ املوضوعية املطلقة ال وجود لها، وإنَّ الصحفي (44)للظهور 
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معلومات يمكن أن تشكل حقائق  باستمرار يضلل نفسه وجمهوره إذا ظنَّ أنَّ هناك 

 أنَّ هذه الصفة يمكن تحقيقها عن 
ّ
مجردة ال تتأثر باملدركات الحسية اإلنسانية، إال

طريق التوازن والحرص على تضمين الريبورتاج اآلراء املتعارضة في املوضوع كافة، 
وإسناد كل معلومة أو رأي إلى مصدرِه، وعدم خلط املعلومات برأي املحرر، مع 

رص على تقديم معلومات خلفية توضح الحدث وهنا تتحقق املوضوعية الح

 للريبورتاج اإلذاعي.
إنَّ موضوعات الريبورتاج اإلذاعي البد أن تعالج مشكلة معينة أو ظاهرة من  -7

الريبورتاج ُيبنى على مشكلة يتلقفها الكاتب من الوسط الذي يعيش  إذ إنَّ الظواهر، 

رة أن يدور الريبورتاج حول موضوع أو مشكلة، بل فيه. وهناك من قال بعدم ضرو 
 يمكن أن يدور حول شخصيات أو أحداث أو غير ذلك. 

الديناميكية واإلثارة شرط أساس ومالزم للريبورتاج اإلذاعي، إذ عليه أن  -8

، أي أن يسهم في حل املعضلة التي يتصدى لها، فهو نمط يجعل 
ً
يكشف شيئا

 الصحفي في خضم الحدث نفسه.

الواقعية والصدق ومراعاة مسؤولية الكلمة وأمانتاا وشرفها، ينبغي أن تكون  -9

املنابع األصيلة والثابتة ألفكار الريبورتاجات اإلذاعية، ألناا تصبُّ في عقول الناس 
ذاع ولو كانت مرة، وعلى املحرر  إذ إنَّ وتمسُّ أفكارهم ومشاعرهم، 

ُ
الحقيقة ينبغي أن ت

ن طريق الواقع امللموس، ويبتعد عن املثالية وتضخيم أن يتعامل مع األحداث ع

 غير موجود، وأن يستند في تفسيرِه على الحقائق 
ً
 يبتكر أو يضيف شيئا

ّ
جوهرها، وأال

  .(45)الفكرية، دون أن ُيبطلها، أو يبدلها، أو يحّرِفها

أن يستعين بالخيال عندما تكون الحاجة ماسة إليه، )فعندما يستنطُق  -11

َحرِّ 
ُ
 عن الرياِ ، واآلمال واألحالم، وعن امل

ُ
ث ، أو يحسُّ بآالِم حيواٍن، أو يتحدَّ

ً
ُر صخرة

عالٍم مجهوٍل، فإنُه بذلَك ُيحرُك خياله، ولكن ذلك ال يبيُح لُه الحشو مللء وقت 

 .(46)البرنامج، فاملستمع يعر ف ويتذوق الجيد من الرديء(

 عن ا -11
ً
ين الستئناس بآراء الخبراء واملختصيستند الريبورتاج إلى املعلومات فضال

 الوصول إلى األسباب ومناقشتاا وتحليلها.
ً
 والفنيين، مستادفا

فاملستمعون ال يامهم أن يعرفوا  ،أن يلتحم بحواس املستمعين ومشاعرهم -12

أنَّ املحرر قد سافر أو كان في موقع الحدث، بل يريدون معرفة ماذا رأى، ومع من 
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ا قالوا له، وأن يجعلهم في صورة لوحة صوتية إذاعية تحدث، وماذا قال، وماذ

ر ألسماعهم ما لم يتح الزمان واملكان لهم معرفته ومشاهدته بعيونام.  تخبرهم وتصّوِ

 وهناك شروط تخص جانب البناء الفني للريبورتاج اإلذاعي، أبرزها:
أن يستند إلى تخطيط مسبق قبل كتابته، ووفق هندسة تحدد املالمح  (5

لبيئة الريبورتاج وعناصره ووقائعه وشخصياته، وهذا يتطلب التفكير قبل  األساسية

الشروع في عملية الكتابة، فالتخطيط املسبق يسهل عملية الكتابة وتناول جوانب 
املوضوع املختلفة وإبراز أهم محتوياته، ومن ثمَّ يزيد من فرص نجاحه، كما أنَّ 

 بحد ذاتاا. االنطالق من نقطة معينة ُيعد ضرورة واقعية 

0)  
ً
مراعاة التناسب الكامل بين أجزاء الريبورتاج اإلذاعي بحيث ال تزيد مثال

 )املقدمة( عن )التفاصيل(.

 في تأليف الصورة الصوتية التي تخاطب  (5
ً
أن يكون القائم بالريبورتاج ماهرا

خيال املستمع، وأن يدرسها ويطورها، ويوجهها بالشكل الصحيح، ليغدو برنامجه 
 للواقع، والذي يرتبط بخصائص اإلدراك السمعي، مما يساعد على صدًى إذاع

ً
يا

خلق تصورات اللون والشكل واإلثارة والحركة واأللم والسعادة، ويجعل املتلقي يشعر 

 كأنه يعيش األحداث ذاتاا. 
 كافية إلقناع املستمع بأهمية املوضوع الذي يطرحه الريبورتاج.أن تكون املادة  (2

عي بما يقدمه من صور مختلفة، ويعتمد ذلك على التعبير بأسلوب واق (1

االستيعاب الشخص ي ملعد الريبورتاج، فهو يقرر الطريق الذي يسير عليه في كل حالة 
 تستوجب إعداد ريبورتاج عناا. 

 في كتابته،  (4
ً
 متميزا

ً
أن يحرص كاتب الريبورتاج على أن يضع لنفسه أسلوبا

دام األلفاظ املألوفة، والعبارات ولكن يشترط في هذا األسلوب الحرص على استخ
املوجزة، واالبتعاد قدر اإلمكان عن املصطلحات واأللفاظ العلمية الصعبة أو النادرة 

 في مجال املتخصصين، مع الحذر من االنزالق إلى العامية، والبعد 
ّ
التي ال تستخدم إال

 ت.عن الحشو واإلسهاب، وكذلك التزام املوضوعية في نقل اآلراء واالتجاها
يجب أن تكون الكتابة لإلذاعة مختصرة وموجزة ألناا تكون محددة بالوقت،  (1

فقد يكتب ريبورتاج في الجريدة باستخدام مئات أو آال ف الكلمات، في حين يجب أن 

 يوجز الريبورتاج نفسه في اإلذاعة لكي يمكن إذاعته في ثالث دقائق فقط أو أقل.
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6)  
ً
بين طرفين هما: املقدم وراء  إنَّ عملية االتصال اإلذاعية تكون أساسا

امليكرفون، والشخص املتلقي في البيت، لذلك يجب أن تكتب مادة الريبورتاج اإلذاعي 

ف أو 
ُّ
وكأنَّ املقدم يقدم مادته وهو جالٌس في غرفة معيشة املستمع بدون تكل

رسميات، وكذلك يجب أن تبدو املادة املذاعة كأناا موجهة لشخٍص محدد، أي أن 
ملحرر أن تكون هناك صلة وعالقة بين مضمون وأسلوب كتابته وبين يحاول ا

، بكل فرٍد من الجمهور، كما يجب على مقدم الريبورتاج 
ً
الجمهور، وإذا كان ممكنا

 التحدث بوضو  وبساطة لكي يفهمه كل من يستمع إليه.

الدرامية والتشويق والوضو ، إذ تعني الدرامية إدخال العنصر اإلنساني  (9

الحقيقي إلى املضمون، كما أنَّ تشابه األصوات املختلفة والبناء الحيوي، الواقعي 
ُل الريبورتاج إلى نتاج درامي حقيقي يحافظ على جوهر املادة كما هي في األصل،  يحّوِ

ويتم إغناءُه بالحدس والتنبؤ عن طريق املشاركة وقوة الفعالية واألثر العاطفي، إذ 

التحرير اإلعالمي هو جعل األحداث واملعلومات والثقافة،  يشير خبراء اإلعالم إلى أنَّ فن
 . (47)بل الفلسفة والعلم، في متناول الجميع بطريقة واضحة ومشوقة للغاية

مراعاة التبسيط في بناء النص اإلذاعي للريبورتاج، فالرسالة اإلعالمية   (52

 من طبيعة الرموز املشتركة بين املرسل واملست
ً
 قبل.تتحدد معاملها انطالقا

نبرة غير رسمية في إعداد وتقديم الريبورتاج، فاملستمع يفضل ما  استخدام  (55

يقدم له من مادة تخاطبه بأسلوب بسيط، ال أن يستمع إلى قراءة يصعب عليه 

ٍة واحدٍة فقط، وعلى الرغم من أنَّ اللغة  إذ إنَّ فهمها،  رَّ
َ
ْسَمُع مِل

ُ
املادة اإلذاعية ت

ين والرصيني ن يصلحان للبرامج اإلذاعية، فإنَّ املستمع الذي لم ينتبه واملضمون الجادَّ

 إلى جزٍء سابٍق من الريبورتاج ال يمكنه متابعة الذي يليه. 

حسن توظيف عناصر الكتابة بما يحقق إثارة االهتمام والتشويق فيما يتعلق   (50
لتكوين  ةباملستمع، مما يتطلب االهتمام ببناء عنوان الريبورتاج، واختيار العناصر املؤثر 

اللوحة الصوتية للبرنامج، والعناية بكتابة املقدمة وطريقة العرض والتناول، بما يزيد 

 .(48)من فاعلية وتأثير املادة املذاعة، لخلق معاٍن جديدة أو لتأكيد معاٍن قائمة
إنَّ الشخصية الواقعية لكاتب الريبورتاج اإلذاعي هي التي تثير اإلعجاب وتستقطب 

عين إلى ما يقدمه من مقاطع إذاعية وصور مختلفة هي نتاج براعته انتباه املستم

وخبرته، فهذه الشخصية تحقق النجا  في الحالة التي يستوعب فياا الصحفي نفسه 
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 على تحليل مواد 
ً
الحوادث الجارية ويفهم مدلوالتاا بشكل جيد، وعندها يكون قادرا

فر وعه وشكله، يتطلب من كاتبه تواالريبورتاج بعمٍق وإدراٍك، فالريبورتاج مهما كان ن

ثقافة عامة واطالع واسع وذكاء يتناسب مع ما ينبثق من مواضيع مفاجئة واستعداد 
كبير. وبناًء على ما تقدم يقول بعض خبراء اإلعالم انه ال توجد هناك )وصفات( ثابتة 

 
ً
ل هو ، بإلنتاج الريبورتاج، غير إنَّ النظر إليه كعملية إبداعية تؤكد انه ليس سهال

 إلى االمتحان من أي ش يء آخر.  أقرب
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 .175، ص1987العامة، 
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 .145-144ص
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، وتقوم بتدريس الصحافة اإلذاعية. أنظر: أميرة الحسيني، مصدر ABCعن شبكة 
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في إمارة  )*(من مدينة مونت كارلو 1942أول مرة عام بدأ بث إذاعة مونت كارلو 
 عن اللغة املحلية لسكان اإلمارة التي يطلق علياا  (1)*موناكو

ً
باللغة الفرنسية، فضال

يطالية، ولم يكن هي خليط من اللغتين الفرنسية واإل ( و Monegasque )مونكازكو

 أو من أجل تطلعات خارجية،
ً
ولهذا كانت برامجها  الغرض من إنشائاا آنذاك سياسيا

، ولكن سرعان ما (1)ال تتعدى املوسيقى العاملية واألوبريتات والبرامج الرياضية املختلفة

تغير هذا الوضع بعد وقوع فرنسا تحت االحتالل األملاني في الحرب العاملية الثانية، ما 

َرت إمكاناتاا لخدمة  َسخَّ
َ
الدعاية جعل اإلذاعة في قبضة قوات االحتالل النازية، ف

 .1944عام النازية، وتضمنت برامجها نشرات لتأخبار منذ شهر شباط 

الحرب قام األمير لويس الثاني حاكم إمارة موناكو آنذاك بإصدار قراٍر  انتااءوبعد 

)الشركة املالية  SOFIRADجعَل بموجبه أسهم املحطة اإلذاعية مع شركة سوفيراد 
من أسهم  %83.34ية تمتلك ما قيمته لإلذاعة(، وبذلك أصبحت الحكومة الفرنس

 . (2)فيعود إلى خزانة اإلمارة %16.66اإلذاعة، أما ما تبقى من األسهم وهو 

 
ً
وألسباٍب سياسيٍة واقتصاديٍة وجغرافيٍة ظلَّ تطور إذاعة مونت كارلو مرتبطا

بتطور األوضاع في فرنسا، وكذلك بدرجة استقالل إمارة موناكو عن السيطرة املركزية 

 .(3)*حكومة الفرنسيةلل

بين العرب و)إسرائيل( شعر الرئيس الفرنس ي  1967بعد حرب حزيران عام 
 أنَّ 

ً
الجنرال شارل ديغول بأهمية تأسيس إذاعة فرنسية تخاطب العرب بلغتام، مدركا

وسيلة  بد منالعالم ليس بالعابر، ومن ثمَّ ال االضطراب السياس ي في تلك املنطقة من 

 في منطقة إعالمية تتمتع باس
ً
تقالل معين في موادها التحريرية، ولتعطي لفرنسا صوتا

 باللغة العربية وبمنظور 
ّ

ما يسمى بالشرق األوسط، فطلب استحداث إذاعة تبث

 واملرشحة، حسب رؤيته، 
ً
فرنس ي، توجه برامجها إلى تلك املنطقة املضطربة أصال

 يراد(، وكان يديرها آنذاكملزيٍد من االضطراب، وأوكلت مهمة التنفيذ إلى شركة )سوف
 من ديغول، وهو الذي رأى أنَّ قبرص هي 

ً
بيير لوفرون، أحد املساعدين املقربين جدا

املكان املناسب لبث اإلذاعة الجديدة طاملا أنَّ املدى يمكن أن يصل إلى العراق ويغطي 

املشرق العربي، لكن تعذرت تغطية مصر. وجرى التفاوض مع الحكومة القبرصية 
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إمكانية نصب املرسالت فياا والحصول على امتياز البث اإلذاعي، فوجدت قبرص حول 

نفسها محرجة بين الطلب الفرنس ي والعالقة مع بريطانيا، وكان البدَّ من غطاء 

 في راديو مونت 
ً
للعملية، فجاء الغطاء عبر فكرة تقوم على أنَّ )سوفيراد( تمتلك أسهما

 وإطالق اإلذاعة  خداماستفي موناكو، ويمكن  اكارلو ومقره
ً
االسم املوجود سلفا

  اسمالجديدة تحت 
ً
)راديو مونت كارلو/الشرق األوسط(. بعد ذلك سارت األمور سيرا

 ونصبت املرسالت وبدأ البث باللغة العربية في عام 
ً
 . (3)1972حثيثا

 حتى اآلن )األمير 
ً
 ويتكون مجلس إدارة اإلذاعة بالكامل من فرنسيين، ويترأسه شرفيا

، وقد عانت إدارة اإلذاعة من بعض املصاعب ال سيما موضوع (4)*بيير( أمير موناكو

الضيو ف ومشكلة إيصالهم إلى موناكو بسبب عدم وجود مطار في اإلمارة ما يضطر الضيف 
 مسافة زمنية 

ً
 إلى موناكو قاطعا

ً
القادم إلى اإلذاعة الستخدام مطار مدينة )نيس( ثم يأتي برا

اع الساعة، لذلك قامت الشركة املالكة بتأجير مقر جديد لإلذاعة في باريس تقدر بثالثة أرب

 في املبنى وبقيت فيه حتى عام  1987سنة 
ً
 واحدا

ً
 . (4)1998وكانت تشغل طابقا

وهي شركة ملنظمة اإلذاعة  SOMERAم راديو مونت كارلو تحت إدارة انض

( في إشرافها عليه، إذ ORTFالفرنسية خلفت )دائرة الراديو والتلفزيون الفرنسية 

 بين شركة 
ً
الحكومية  SOFIRADأصبحت أسهم الحكومة في تلك املدة مناصفة تقريبا

، وبقية الجهات %51وراديو مونت كارلو، فكانت الحكومة الفرنسية تشارك بنسبة 

 في تمويل اإلذاعة. %49املساهمة األخرى تشارك بنسبة 

فة التي سبق أن أثبتت فعاليتاا في وقد اعتمدت اإلذاعة منذ بداية بثاا الوص
فرنسا، أي تقديم وسيلة إعالمية مسموعة تمزج بين البرامج الشاملة واإلعالنات، ما 

جعلها أسرع في االنتشار، وجذبت املستمعين العرب عبر األصوات اإلذاعية املتحررة 

حر(، ايوصف بأنه )س اسممن النبرة الرسمية والتقليدية التي تأتيام من إمارة ذات 
فكان فريق البرامج يقيم في موناكو بالفعل، وفريق األخبار في باريس برئاسة )أنطوان 

، وساعد ذلك االنتشار الذي تواصل في عقد الثمانينيات على اجتذاب املزيد (5)*نوفل(

 بتمويل اإلذاعة، لكن انخفاض أسعار الدوالر (6)*من اإلعالنات
ً
، وكان ذلك كفيال

  وتراجع أسعار النفط
ً
في خفض املداخيل اإلعالنية التي كانت تأتي في الغالب  أسهما

من الدول العربية، ما تطلب مواجهة ذلك التراجع الحاد في املوارد، فلجأت إدارة 

لت آنذاك تمويل قسم عربي  اإلذاعة إلى وزارة الخارجية الفرنسية، لكن الوزارة فضَّ
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رلو، فدخل الراديو عقد التسعينيات في إذاعة فرنسا الدولية على نجدة راديو مونت كا
وهو يعيش ضائقة مالية أدت إلى تراجعه، واعتمد في تلك املدة على شهرة العاملين 

إدارة اإلذاعة إلى  اضطرت 1996فيه لالحتفاظ بنسبة من مستمعيه. وفي أواخر عام 
، (5)املوافقة على ضم راديو مونت كارلو إلى القسم العربي في إذاعة فرنسا الدولية

نك واحد فقط( إلى الحكومة الفرنسية وأصبحت فبيعت اإلذاعة بسعٍر رمزي )فر 

ُل من قبل وزارتي الثقافة  َموَّ
ُ
مملوكة األسهم بالكامل إلذاعة فرنسا الدولية وت

اإلذاعة إلى مقرها الجديد في  انتقلت 1999والخارجية الفرنسيتين، وفي شهر مايس 

 France24بدأت قناة  2116كانون األول عام دار اإلذاعة الفرنسية بباريس، وفي 

زية والعربية( نكليالتلفزيونية الفضائية الفرنسية بثاا بثالثة لغات )الفرنسية واإل 
 إلى القسم العربي في تلفزيون )فرانس 

ً
( 24فأصبحت إذاعة مونت كارلو تابعة إداريا

 .(6)تلفزيون كذلكوصار لهما إدارة واحدة، أي أن الذي يعمل في اإلذاعة يعمل في ال

سم اإلذاعة من )راديو مونت كارلو الشرق األوسط( إلى اتغير  2117ومع حلول عام 
، وبدأت تغييرات أساسية في إدارتاا وتوظيف أصوات جديدة، (7)*)مونت كارلو الدولية(

بعد أن وصل اإلعالميون الكبار في مونت كارلو إلى سن التقاعد، فغادروا اإلذاعة ومنحتام 

 تقاعدية، واستبدلت معظم األصوات اإلذاعية املؤ 
ً
سسة اإلعالمية الفرنسية حقوقا

، وجرى إعداد مجموعة منوعة من البرامج وتنفيذ (7)القديمة املعروفة بأخرى جديدة

 .(8)*أقيمت في بعض العواصم واملدن العربية FMمشاريع تقوية البث عبر محطات 

بإضافة صفة )الدولية( لها، تمثلت  ومع دخول مونت كارلو الدولية مرحلة جديدة
في االنفتا  على كامل الوطن العربي، بعد أن كانت متجهة في السابق نحو املشرق 

العربي فقط، ومع دخول موريتانيا إلى قائمة األقطار العربية التي تبث فياا اإلذاعة 

غناء وكذلك باقي أنحاء املغرب العربي، برزت رغبة إدارة اإلذاعة بإ FMعبر موجة 
 من دول املغرب 

ً
برامجها بأصوات تمثل لهجات عربية متنوعة، فاستقطبت أصواتا

العربي حتى صار الجمهور يسمع معظم اللهجات العربية في اإلذاعة وظهرت حالة 

 . (8)التبادل في اللهجات العربية املتعددة في برامجها
 :(9)وبشأن أقسام اإلذاعة فإناا تتألف من األقسام الرئيسة اآلتية

 ( قسم اإلدارة1

 ( قسم األخبار2
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 ( قسم البرامج3

 ( قسم الكومبيوتر4

  ( قسم هندسة الصوت5
 :(11)أما هيكلية اإلذاعة فتتكون من 

 الرئيس 

 املدير العام 
 نائب املدير العام لتأخبار والبرامج 

 نائب املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية 

اعة تميل إلى الشكل الفرنس ي أكثر من حتى صارت اإلذ 2111ن دخل العام إوما 
السابق، ملواكبة العصر بعد دخول الفضاء املنافس، فمنذ بداية ذلك العام أصبحت 

 بين التخصص في العمل، فأصبح الصحفي هو مذيع 
ً
 عمليا

ً
اإلذاعة ال تضع فرقا

ومحرر أخبار في الوقت نفسه، وأصبحت اإلذاعة دائرة واحدة، فالذي يعمل في األخبار 
يمكن أن يعمل في برنامج ثقافي أو فني، إذ صار الجميع بمثابة الصحفي الشامل ولم 

 .(11)يعد هناك محرر فقط أو مذيع فقط

عشرة ماليين يورو لتطوير  باستثمار  2111مونت كارلو الدولية العام  وابتدأت
ث من الب %81اإلذاعة وعملها والبث على مدار الساعة وجعل نسبة البرامج املباشرة 

اليومي واالعتماد على أساليب جديدة في البرامج مع الحفاظ على األسس القديمة 

، وتحاول اإلذاعة )مّد (12)للتقرب من املستمع وجعله يشعر كأنه مع فريق مونت كارلو
جسور للحوار مع الوطن العربي، وكذلك التعريف بالقيم والخصائص الفرنسية 

الفرنس ي، من خالل تقديم الخبر والترفيه وتحقيق أهدا ف سياسة اإلعالم الخارجي 

 يتمحور حول مفهوم اإلعالم الترفيهي 
ً
والتعليم، لخلق نطاق إعالمي أكثر اتساعا

 .(13)التثقيفي والبث املباشر والحضور الدولي(
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تقدم إذاعة مونت كارلو الدولية شبكة متنوعة من البرامج تتغير من دورة برامجية 

 اريختى أخرى، وتتضمن الدورة البرامجية في املدة الخاضعة للدراسة واملمتدة من إل

 يأتي:  ما 31/6/2111لغاية  1/7/2119

نشرة متواصلة تقدم كل يوم من الساعة الرابعة إلى الثامنة  * صباح مونت كارلو:
 بتوقيت باريس، يقدمها وليد عباس وعماد خياط، وتتضمن:

ً
 صباحا

 دقيقة تقدم كل ساعة. 15ة مدتاا جريدة إخباري -

 دقائق يقدم كل نصف ساعة. 3موجز لتأخبار مدته  -
 من كل ساعة. 45تذكير بالعناوين في الدقيقة  -

كما تستعرض في هذه املدة معلومات عن الحالة الجوية وحركة الطيران وأخبار  -

ة في اإلذاعثقافية وجديد النجوم واملشاهير ومداخالت مباشرة للمراسلين وصحفيي 
 تحليل الحدث.

 بالتوقيت  * نشرة أخبار الساعة الواحدة:
ً
 الساعة الواحدة ظهرا

ً
تقدم يوميا

 الفرنس ي.
يقدم كل يوم من الساعة الخامسة إلى السادسة  * مساء مونت كارلو الدولية:

 ومداخالت ملراسلي وضيو ف 
ً
 وريبورتاجا

ً
مساًء بالتوقيت الفرنس ي، ويتضمن أخبارا

 لتأحداث الرياضية واالقتصادية والتكنولوجية والسينما اإلذاعة و 
ً
كذلك عرضا

 واملسر  والثقافة واملوسيقى. تقدم بصوت كمال طرابيه ومليكة ليشاني.

برنامج يعالج تغطية الصحافة واإلعالم للحدث في العالم مع  * منتدى الصحافة:

بت واألحد من الصحفيين واملراسلين العرب في فرنسا وخارجها، يقدم يومي الس
 بتوقيت باريس. 16.1الى 15.12ومن  11.1إلى  9.12الساعة 

 من  * نيو ويف:
ً
برنامج موسيقي متواصل وأخبار خفيفة منوعة، يقدم يوميا

بالتوقيت  15.1إلى الساعة  13.21وكذلك من الساعة  12إلى الساعة  11الساعة 
 الفرنس ي.

نجوم األغنية الفرنسية والعاملية مجلة املوسيقى وتشمل لقاءات مع  * ميوزك آور:

 من الساعة 
ً
 بتوقيت باريس. 13-12وتسجيالت حية ومواهب شابة. يقدم يوميا
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في هذا البرنامج يقوم عاِلُم الفلك الفلسطيني إبراهيم حزبون برصد حركة  * أبراج:

 
ً
 الكواكب والنجوم ومواقعها في األزمان املختلفة ويفسر تأثيرها على اإلنسان مستخدما

، وتقدم هذا البرنامج ريتا خليل وفيروز كافة تأبراجقواعد التنجيم في توقع األحداث ل
 في الساعة 

ً
 بتوقيت باريس.  11.15دقيقة ويعاد بثه في الساعة  6.51توفيق، يوميا

 برنامج يعالج أبرز التطورات على صعيد التكنولوجيا الحديثة. * إي ميل:

بعد الظهر  3ين إلى الجمعة في الساعة ثنيقدم من اإل * الصحة املستدامة:
من صبا  اليوم التالي، وهو برنامج يفتح  9بتوقيت باريس، ويعاد بثه في الساعة 

ملفات طبية بشكل عصري مع أطباء واختصاصيين يجيبون عن أسئلة املستمعين 

 حول الصحة والتغذية والجديد في عالم الطب، وهو من إعداد وتقديم صونيتا ناضر.
فقرة يومية تاتم بأبرز األحداث الرياضية في العالم العربي  شرة الرياضية:* الن

 والعالم.

برنامج أسبوعي يستضيف نجوم األغنية الشباب ويتحدثون عن  * أنتم والنجوم:
إنتاجهم، ويتحاورون مع أصدقائام الذين يفاجؤونام عبر الهاتف، كما يردون على 

 يز مقدس ي.أسئلة املستمعين. من إعداد وتقديم فا

برنامج يسلط الضوء على شخصية معروفة في امليدان السياس ي أو  * بدون قناع:
الثقافي أو الفني، إذ يبحث في األوجه املتعددة للشخصية عبر شهادات األصدقاء 

 وتساؤالت املستمعين ويتعر ف عليام. من إعداد وتقديم كابي لطيف. 

صنع الحدث. يعد البرنامج برنامج يسلط األضواء على شخصية ت * بورتريه:
 ويقدمه كمال البني. 

وصالت انتقائية أسبوعية من باريس إلى أبرز الساحات الفنية  * ثقافات:

والثقافية العاملية والعربية، ويتضمن هذا البرنامج وقفات مع آخر نتاجات وإبداعات 
تنوع بالفّنانين والكّتاب وياتم بصورة خاصة بالشارع الثقافي الفرنس ي املعرو ف 

 مصادره وأهوائه، وهو من إعداد وتقديم علياء قديح.

برنامج أسبوعي يقدم جديد املوسيقى العربية كل يوم اثنين في الساعة  * توب تن:
 دقائق بتوقيت باريس، وهو من إعداد حنان الصباغ وتقديم عبير نصراوي. 8.3

ويعرض الظرو ف بتوقيت باريس،  5.35برنامج يومي يقدم في الساعة  * حكاية نغم:

 التي تولد فياا األغاني واملعزوفات املوسيقية. وهو من إعداد وتقديم عبير نصراوي.
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برنامج يومي يتناول قضايا اجتماعية واقتصادية وصحية عن طريق  * حياة وناس:

إثارة مواضيع ذات صلة بالواقع اليومي لحياة الناس ويستضيف مختصين في هذه املجاالت 

 سئلة املستمعين. هذا البرنامج من إعداد وتقديم نعمات املطري.ويستقبل آراء وأ
 بالشر  والت * خبر وتحليل:

ً
 أو خبرا

ً
حليل وبيان فقرة إخبارية تتناول حدثا

 بتوقيت باريس  4.15ثنين إلى الجمعة عند الساعة تداعياته، ويبث من اإل
ً
صباحا

من إعداد وتقديم عبد  ويعاد بثاا خالل الفترات اإلخبارية الصباحية واملسائية.
 الوهاب بدرخان.

برنامج يتناول االبتكارات التقنية املختلفة. تعده وتقدمه نايلة  * ديجيتال:

 الصليبي.
 بأرضنا:

ً
فقرة يومية تبرز املبادرات الفردية والجماعية لحماية البيئة وتعزيز  * رفقا

 .التنمية املستدامة. يقوم بإعداد وتقديم الفقرة إحسان التليلي

فقرة يومية تقدم ريبورتاجات إذاعية يقوم هاا صحفيو ومراسلو  * ريبورتاج:
 عند الساعة 

ً
دقائق مساًء  4.5اإلذاعة في فرنسا والوطن العربي والعالم، ويقدم يوميا

 بتوقيت باريس.

تحقيقات ثقافية وفنية في البلدان العربية والعاملية يجرياا  * ريبورتاج ثقافي:
ملنتشرون في العالم، وقسم الريبورتاج في مقرها بباريس، وتستعرض مراسلو اإلذاعة ا

 أحداث الساعة الثقافية مسلطة الضوء على أهمها.

برنامج يومي يمزج املاض ي بالحاضر ويكشف عادات وتقاليد  * ساعة موسيقى:
 الشعوب وحكايات الفنانين. إعداد وتقديم ميساء عيس ى.

اعة السابعة وخمس دقائق بتوقيت باريس برنامج يقدم في الس * سهرة خليجية:

مساء كل يوم أحد، ويتابع أهم األحداث الثقافية والفنية ويستضيف الفنانين 
واملثقفين من صانعي الحدث في الخليج العربي كما يسلط الضوء على جديد 

 املهرجانات والتظاهرات املختلفة، وهو من إعداد وتقديم سعد املسعودي.

رنامج يستضيف شخصيات تزور باريس وتقدم أنشطة ب * سهرات باريسية:
وفعاليات، كما يلقي الضوء على التظاهرات الثقافية والفنية في العاصمة الفرنسية. 

 وهو من إعداد وتقديم كابي لطيف.
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سبوعي يستضيف شخصيات من أصول ٍ عربيٍة برنامج أ * شخصيات من باريس:

 جتمع الفرنس ي، يمثلون رجال ونساءمتعددة يعيشون في باريس ويعكسون تعددية امل

السياسة والثقافة والرياضة والفن، ويستعيدون ذكريات طفولتام ويتحدثون عن 
حياتام الحالية وتطلعاتام والتزاماتام وإنتاجهم ومواهبام، ويسافر البرنامج من وقٍت 

. اإلى آخر إلى الخارج ليلتقي شخصيات عربية تصنع املشهد الثقافي والفني في بالده

 البرنامج من إعداد وتقديم سميرة إبراهيم.
فقرة تتكون من دقيقتين، تتضمن نصائح وإرشادات ألجل  * صحتكم تهمنا:

 الرشاقة. الفقرة من إعداد وتقديم إيلي أيوب.

 مع شخصيات مختلفة. * مقابلة:
ً
 برنامج يتضمن حوارا

ة ملكتوبة، املسموعنافذة يومية تطل على آخر أخبار الوسائل اإلعالمية ا ميديا:* 

مختلف أنحاء العالم، وتقدم كل صبا  شخصية إعالمية أو اجتماعية  واملرئية من

 ه.أهلخر إشكاليات عالم اإلعالم و أو صحافية تحاورها املذيعة نضال شقير عن أهم وآ
برنامج يقدم كل أربعاء يتضمن سباق األغاني األجنبية األوربية  * هيد باراد:

 ن إعداد وتقديم ميساء عيس ى.واألمريكية. وهو م

حوارات على هامش الندوات واملعارض، مع فنانين  * لقاءات مونت كارلو:
 ومثقفين، وهي من تقديم صحفيي ومذيعي اإلذاعة.

 

 
يجري إعداد وتنفيذ برامج إذاعة مونت كارلو الدولية في استوديوهات حديثة 

إلى تحديث طاقات البث فقامت بتجهيز  2111ي عام ورقمية، وقد عمدت اإلذاعة ف
 البرامج جميعها على االستماعمحطة إرسال جديدة في قبرص لتحسين نوعية 

ُّ
َبث

ُ
. وت

. وفيما يأتي (FMاإلذاعة بتطوير بثاا عبر موجات ) املوجات املتوسطة كما تقوم

 :(14)موجات االستماع لإلذاعة
 في الشرق األوسط

 KHz 1233ة على املوجة املتوسط
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  FM موجات

 FM 95,3املتحدة: اإلمارات العربية 

 FM 97,4 األردن: عمان، 
 FM 106,2  األردن:عجلون، 

 FM 88  :بغداد، العراق

 FM 103 العراق: أربيل 
 FM 89,4  العراق:البصرة، 

 FM 88 :املوصل، العراق

 FM 95 العراق: تكريت، 
 FM 107,3 : الكويت

   FM 90,9 :ريناملنامة، البح

     FM 93,4:الدوحة، قطر
  FM 90,4:جوبا، السودان

   FM 93:الخرطوم، السودان

   FM 97,2:أرتا، جيبوتي
   FM 90,2:نواكشوط، موريتانيا

   FM 94,6:هللا، فلسطين رام

   FM 97,3:نابلس، فلسطين
   FM 99,7:الخليل، فلسطين

   FM 103,3:طرابلس، لبنان

    FM 103,3:صور، لبنان
     FM 103,3:صيدا، لبنان

  FM 103,3: بيروت، لبنان

 التقاط بوساطة األقمار الصناعية
Atlantic Bird 3: 3,727 Ghz PID: 881 

Eutelsat W3: 11,283 Ghz PID: 1608 

BADR6: 11,747 PID: 82 
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Nilsat 101: 11,843 PID: 2004 

Astra 01: 12,207 PID: 1915  

Afristar World Space: East 
ADSL 

  Maroc Telecom املغرب اتصاالت

 Free Telecomفرنسا 
 التقاط بوساطة األقمار الصناعية في القارة األميركية

NSS 806: 3,803 GHz DVB 

 179 الرقمي:على التردد  البث عبر باقة القمر الصناعي كانال ساتيليت
 Live Radio Orange ،Nokia Internet Radio service اإلذاعة الرقمية

، أصبح باإلمكان االستماع في األراض ي األميركية كافة إلى 2111ومنذ األول من آذار 

 اآلتي:برامج مونت كارلو الدولية عبر الهاتف، وذلك باالتصال على الرقم 
212.292.5185 

وفي فرنسا صار باإلمكان متابعة أحداث الساعة من مونت كارلو الدولية، بتسع لغات، 

أو  RFIثم اختيار  3223على الرقم  RFIذلك بفضل إذاعة فرنسا الدولية عبر الهاتف و 
سنت/ يورو للدقيقة الواحدة، ما جعل باإلمكان متابعة  34، بكلفة 734كتابة الرمز 

 عن )
ً
( لغات إضافية وهي )العربية، 8أخبار مونت كارلو الدولية باللغة الفرنسية فضال

 (.كمبوديةوال والفيتنامية،واالسبانية،  نكليزية،واال والصينية، والروسية، والفارسية، 
 

 
إذاعة مونت كارلو الدولية ببرامج الريبورتاج منذ انطالقتاا األولى ولحد  اهتمت

َمته فقرة مستقلة أو ضمن نشرات األخبار أو فقرات البرامج، ودأبت اإلذاعة  دَّ
َ
اآلن، وق

قديم ريبورتاجات ضمن برامج أخرى بصورة شبه يومية، وفي أوائل شهر كانون على ت
 عنوانه )ريبورتاج( كان من إعداد  1991الثاني من عام 

ً
 يوميا

ً
قدمت اإلذاعة برنامجا

 
ً
 في كل حلقة يعالج موضوعا

ً
وتقديم اإلعالمي )سعد املسعودي( وتضمن ريبورتاجا

، إذ تناولت حلقته األولى موضوع
ً
)الوشم(، في حين كانت حلقته الثانية عن  معينا
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)الليل في باريس(، والثالثة تناولت )متحف اللوفر(، واستمر البرنامج ملدة ستة أشهر 

. ثم توالت الريبورتاجات ضمن (15)فقط، إذ توقف بعد انتااء تلك الدورة البرامجية

فقرة يومية  بدأت اإلذاعة بتقديم 2116مفردات منهج الدورات اإلذاعية، وفي عام 
مستقلة عنواناا )ريبورتاج( تتضمن ريبورتاجات يقوم بإعدادها صحفيو اإلذاعة 

 بعد موجز أخبار الساعة الرابعة (16)ومراسلوها
ً
، وهي مستمرة حتى اآلن، وتذاع يوميا

، كما ظهر في أيلول 
ً
 بالتوقيت الفرنس ي، ويبث فياا ريبورتاج واحد فقط يوميا

ً
عصرا
  اسمبرنامج يحمل  2119

ً
)أهواء( يقدم ريبورتاجات ثقافية وفنية، وكان يبث يوميا

، ثم يعاد بثه في الساعة الرابعة وعشر 
ً
في الساعة الرابعة وأربعين دقيقة صباحا

( دقائق، ثم قررت إدارة اإلذاعة 5دقائق مساًء بتوقيت باريس، ومدته ال تتجاوز )
 ن دقيقتين ونصف إلى ثالثتقليل وقت الريبورتاجات بأنواعها كلها لتكون ما بي

دقائق، وكان برنامج أهواء يقدم ريبورتاجات لصحفيتين هما )ميشا خليل ولينا 

ة أسند البرنامج إلى )ميشا خليل( لتستمر في تقديم  محمود( ثم بعد حلقاٍت عدَّ
ريبورتاجات يومية من خالله حتى توقف البرنامج بعد ثالثة أشهر إثر انتااء الدورة 

فجرى دمج الريبورتاجات الثقافية والفنية مع باقي األنواع األخرى ضمن البرامجية، 

 .(17)فقرة )ريبورتاج( اليومية املستمرة في البث
 عند الساعة 

ً
وتخضع أفكار الريبورتاجات للمناقشة في اجتماع هيئة التحرير يوميا

، يجري ف
ً
 وكذلك االجتماع الثاني عند الساعة الثانية ظهرا

ً
حديد يه تالتاسعة صباحا

وتقييم املواضيع وتحديد املهام وتكليف الصحفيين بإجراء الريبورتاجات وتحديد 
، وقد تقوم هيئة التحرير بتحديد مواضيع الريبورتاجات أو يمكن أن (18)متطلباتاا

 ليقوم بعدها بخطواته في هذا األمر، أما إذا كان موضوع 
ً
يقتر  الصحفي موضوعا

ك ملراسل اإلذاعة تقرير فيما إذا كان املوضوع يستحق الريبورتاج خارج فرنسا فيتر 
عمل ريبورتاج أو قد تكلف اإلدارة أحد صحفيي اإلذاعة بالسفر لتغطية حدٍث ما أو 

موضوع معين في دولة أخرى أو تكلف مراسلها في تلك الدولة بذلك، وينطلق معظم 

، وأول خطوة (19)ين(الصحفيين في اإلذاعة من مبدأ )الذي يامني يمكن أن يام املستمع
يقوم هاا الصحفي هي عمل دراسة سريعة للموضوع عبر االنترنيت ليختار الزاوية التي 

، (21)يعالجها، ويحدد نوع األشخاص الذين يسعى ملقابلتام حسب وجهة املوضوع

 ما يسعى الصحفيون الختيار 
ً
فاملوضوع هو البوصلة الختيار الشخصيات، وغالبا
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ل ذات العالقة املباشرة بالحدث، وتمنح اإلذاعة صحفيياا شخصيات من الخط األو 

، ويقوم كل صحفي (21)ومراسلياا الحرية الختيار طريقة املعالجة بدون قيود رقابية

 إلى مقر 
ً
بإعداد وتنفيذ وكتابة ومونتاج وإخراج الريبورتاج بنفسه، ليسلمه جاهزا

رج فرنسا، يزود بجهاز اإلذاعة، وعندما يكلف صحفي من املقر بعمل ريبورتاج خا

 ملا هو متوافر في 
ً
كومبيوتر محمول مجهز بأحدث البرامج والتقنيات املماثلة تماما

استوديوهات باريس، فيأخذ الصحفي حاسوبه أينما يذهب ليكمل ريبورتاجاته 
 قد تحدث مشكلة في جهاز التسجيل فيرسل 

ً
ويرسلها جاهزة إلى اإلذاعة، ولكن أحيانا

الهاتف لتقوم اإلذاعة بإعادة )مونتاجه( وإضافة العناصر  النص الصوتي عبر 

 في العواصم (22)واملؤثرات إليه داخل استوديوهاتاا
ً
. أما املراسلون املقيمون أصال

األخرى فقد يرسلون ريبورتاجاتام كاملة أو قد يرسلون املواد بدون مونتاج ليتم 

 .(23)لهماستكمال ذلك في استوديوهات باريس حسب طبيعة وظرو ف عم

ويعتمد صحافيو مونت كارلو على مصادر متنوعة ملعلوماتام، فاإلذاعة تتعامل مع 
 للمعلومات، وكذلك الصحف 

ً
 رئيسا

ً
وكالة الصحافة الفرنسية التي تعد مصدرا

 عن مكتبات فرنسية عدة توجد ضمن بناية 
ً
الفرنسية والعربية والعاملية، فضال

نفسها مع إذاعة فرنسا الدولية، وتذكر إحدى اإلذاعة بحكم كوناا تشترك بالبناية 
الصحفيات املتخصصات بالريبورتاجات في إذاعة مونت كارلو الدولية أناا ال يمكناا 

كتابة الريبورتاج قبل أن تذهب إلى موقع الحدث وتشاهد التفاصيل بنفسها، ألناا 

ناك ه يمكن أن يكون لدياا تصور معين قبل أن تذهب للمكان، ولكن حين تصل إلى
قد ترى أشياء أكثر أهمية من التي تصورتاا في البداية، مما يسهم في تغيير أولويات 

إجراء الحوارات وإبراز املعلومات األهم، فقبل تنفيذ الريبورتاج يكون لدى الصحفي 

رؤية معينة للموضوع، ولكن عند وصوله ملوقع الحدث قد يرى أن هناك أشياء لم 
ارزة في الريبورتاج، وحينما يكمل عمله في املوقع يجد أن تكن في باله تصلح لتكون ب

 حول املوضوع قد تكونت لديه، ما يجعل ريبورتاجه أغنى 
ً
رؤية أخرى أكثر تكامال

باملعلومات واألفكار، فتصبح لدى الصحفي ثالث رؤى )قبل وأثناء وبعد( العمل 
، وتذكر (24)اجاائي للريبورتامليداني، ليقوم باملزاوجة بيناا أثناء كتابته للسيناريو الن

إحدى معدات الريبورتاج أن مدخل الريبورتاج املتمثل بأول ثالث ثواني أو ثالث 

كلمات يعد أصعب ش يء فيه، ألنه يحدد إمكانية جذب املستمع ولفت انتباهه، ثم 
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تكون التكملة أسهل، ففي أحد الريبورتاجات عن االحتالل األمريكي للعراق، وضعت 

وت انفجار كبير تبعته أصوات صافرات اإلنذار وصيحات الجنود في املدخل ص

 وقع في الفلوجة، وعندما سمع زمالؤها في 
ً
األمريكان وهم يذكرون أن انفجارا

األستوديو هذا الصوت تجمعوا حولها ألن الصوت لفت انتباههم وظلوا يستمعون 

ل املناسب للريبورتاج إلى ناايته، فأدركت الصحفية أن ذلك الصوت هو املدخ

 .(25)لريبورتاجها لجذب الجمهور 
 على تفاصيل الحدث في ريبورتاجاتام، ووصف صورة 

ً
ويركز صحفيو اإلذاعة كثيرا

املشاركين، وإتاحة الفرصة للتفاصيل الصغيرة كلها للظهور، مثل ضحكة ممثلة أو خلفية 

ُب كّل ش يٍء تتحدث عن ش يٍء حميمي وغيرها، فال ُيكت امرأةصوٍت ُمحيٍط بمهرجاٍن أو 
ُض عن ذلك بإعطاء الفرصة ألصواٍت من الواقع لتحكي القصة، هاد ف  للمستمع، بل ُيَعوَّ

َر املشهد ، كما أن للمقابالت دورها الذي ال يستغنى (26)تحريك خيال املستمع وذكائه ليتصوَّ

عنه داخل الريبورتاجات، إذ يجري االستشهاد بأناٍس يطرحون شهاداتام وآراءهم تجاه 
قضية التي يتناولها، ويعمل الصحفيون بجد لجلب ما ال يقل عن ثالثة أصوات )أي ال

 .(27)مقابالت( في كل ريبورتاج، ويجري الربط بين املسامع والفقرات بمعلومة

إنَّ طريقة تركيب الريبورتاج هي جزء أساس من كل ش يٍء له عالقة بالتحرير، 
 على نوع  اختياروذلك يؤثر على الجو العام له، وإنَّ 

ً
القالب الفني له يعتمد كثيرا

املوضوع وتوافر املؤثرات واألجواء العامة، وهناك قواعد عامة يلتزم هاا معظم صحفيي 

 تقلَّ الحوارات في الريبورتاج الواحد عن ثالثة 
ّ
اإلذاعة في الريبورتاجات، إذ يجب أال

 يتخطى املسمع الواحد أكثر من ثالثين ثانية، وضر 
ّ
وت ورة التنوع في صأصوات، وأال

املذيع وأصوات الضيو ف واملقاطع األخرى لتكون مدة الريبورتاج دقيقتين ونصف وال 

 عن املؤثرات الصوتية الضرورية، ووضع 
ً
تزيد في األحوال كلها عن ثالث دقائق، فضال

إيقاع معين يختلف من ريبورتاج إلى آخر. وتوجد في اإلذاعة الفرنسية مكتبة صوتية 

أنواع املؤثرات الصوتية كلها، غير أنَّ معظم صحفيي اإلذاعة يفضلون ضخمة تحوي 

األصوات الخلفية الطبيعية من موقع الحدث إذا كانت متوافرة، ويقض ي النظام 
 .(28)الجديد لإلذاعة بأن يقوم كل صحفي بعمل مونتاج لريبورتاجه بنفسه

قديم ويستخدم صحفيو اإلذاعة اللغة العربية الفصيحة املبسطة في ت

 )اللغة البيضاء( التي تعني لغة اإلعالم أو لغة الصحافة، 
ً
الريبورتاجات، وتسمى أحيانا
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وتقول إحدى املذيعات أناا تحاول عبر لغتاا أن تكون قريبة من الجمهور، وتجعلهم 

 تضع 
ّ
يحسون أناا تشعر هام وبمشاكلهم وتعيش في مجتمعهم نفسه، وتحاول أال

 بيناا وبين املستمع
ً
 .(29)ين لتضمن تفاعلهم مع املادة التي تقدمها لهمحدودا

 الرأي 
ً
وتشير صحفية أخرى متخصصة بعمل الريبورتاجات أناا ال تناصر كثيرا

القائل أنَّ استضافة الخبراء أو املسؤولين يعطي مصداقية للموضوع، بل هو فقط 

 على زوايا معينة فيه، ففي كثيرٍ من األحيان يكون كالم امل
ً
حكومي سؤول اليلقي ضوءا

رٍة للعالقات العامة،  ُق معلوماٍت جاهزٍة وُمَحضَّ سّوِ
ُ
هو لغة رسمية خالية من الصدق ت

 .(9)*وهي ما يطلق عليه )لغة الخشب(

ويسعى صحفيو الريبورتاجات في اإلذاعة إلى االبتعاد عن الكالسيكية وذلك 
ياء لون عن أشبالتركيز على جوانب غير معروفة ملعظم املستمعين، وتركهم يتساء

 عن اختيار املوسيقى املعبرة النابعة من املجتمع الذي يتعلق به 
ً
معينة فيه، فضال

 إلى 
ً
ُه معُه وصوال موضوع الريبورتاج، فكل موضوع ال يشبه اآلخر، وهو يحمل جوَّ

 .(31)تحقيق صفة الحيوية في الريبورتاج

 

 
موا ريبورتاجات في اإلذاعـة أثناء مدة جرى حصر أسـماء اإلعالميي ن الذين أعّدوا وقدَّ

ولغاية  1/7/2119تسجيل الريبورتاجات لهذا الكتاب واملمتدة لسنة واحدة من )من 
، واختلف عدد الريبورتاجات التي 31/6/2111

ً
(، فكان عددهم أربع وعشرون صحفيا

 في أدناه: قدمها كل منام، وكذلك مواقعها ومواضيعها، ونورد أسماؤهم

قدمت ريبورتاجات من داخل فرنسا ودول عربية وأوربية  –ميشا خليل  (1
 والواليات املتحدة األمريكية.

قدمت ريبورتاجات من داخل فرنسا وبعض الدول  –رامتان عوايطية  (2

 العربية واألجنبية.
 قدمت ريبورتاجات من داخل فرنسا ودول عربية وأجنبية. –تاتيانا مسعد  (3

 قدمت ريبورتاجات من داخل فرنسا. –لينا محمود  (4

 قدم ريبورتاجات من داخل فرنسا. –عّباد خالد  (5
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م ريبورتاجات من بلجيكا. –سليم بدوي  (6  قدَّ

مت ريبورتاجات من فلسطين. –شروق أسعد  (7  قدَّ

م ريبورتاجات من فلسطين –عّباد يحيى  (8  قدَّ
م ريبورتاجات من فلسطين. –إسالم عبد الكريم  (9  قدَّ

م ريبورتاجات من السودان.  –من إسالم عبد الرح (11  قدَّ

م ريبورتاجات من مصر. –نبيل درويش  (11  قدَّ
م ريبورتاجات من مصر. –هااء الدين عبد هللا  (12  قدَّ

م ريبورتاجات من مصر. –عبد الباسط يونس  (13  قدَّ

م ريبورتاجات من مصر. –ممدو  عبد املجيد  (14  قدَّ
م ريبورتاجات من باكستان. –فؤاد احمد  (15  قدَّ

م ريبورتاجات من لبنان. –هيري وسيم الز  (16  قدَّ

م ريبورتاجات من لبنان. –ميشيل معيكه  (17  قدَّ
م ريبورتاجات من روسيا. –مراد أحمد  (18  قدَّ

م ريبورتاجات من املغرب. –جالل الحكماوي  (19  قدَّ

م ريبورتاجات من تركيا. –حسن الطهراوي  (21  قدَّ
م ريبورتاجات من تونس. –خميس الخياط  (21  قدَّ

م ريبورتاجات من السعودية. –أحمد الديحاني  (22  قدَّ

م ريبورتاجات من سوريا. –خالد إسماعيل  (23  قدَّ
مت ريبورتاجات من اإلمارات. –إيمان الحمود  (24  قدَّ
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هي إحدى مدن إمارة موناكو على ساحل البحر  Monte Carlo)*( مونت كارلو 

جعات السياحية العاملية، وتشتار األبيض املتوسط، وتعد واحدة من أهم وأفخم املنت

 1866( نسمة، ويعود تأسيسها إلى العام 3111بكازينوهاتاا، ويبلغ عدد سكاناا حوالي )

 بإسم 
ً
وإسمها إيطالي املنشأ وترجمته )جبل شارل( أو )جبل كارلو( وقد أطلق تيمنا

، والجبل املذكور يقع أقص ى 1889 – 1856شارل الثالث أمير موناكو بين عامي 

 من جبال األلب البحرية والذي تقع املدينة على سفحه، أنظر املوقع : 
ً
النقاط جنوبا

http://ar.wikipedia.org 31/5/2111 تاريخب. 
في جنوب القارة األوربية، على الضفة الشمالية  Monaco( تقع إمارة موناكو 1)*

ها حدود فقط مع فرنسا، وتعد ثاني اصغر بلد في العالم، للبحر األبيض املتوسط، ل

ألف  32ميل مربع، ويبلغ عدد سكاناا  1.7بعد الفاتيكان، إذ ال تتجاوز مساحتاا 
وهي محاذية للريفيرا  ،م1215نسمة فقط، ويرجع تأسيسها إلى العاشر من يونيو عام 

ن مدينة نيس الفرنسية، كيلومتر ع 18الفرنسية وقريبة من الحدود االيطالية، وتبعد 

 على بداية هضاب جبال األلب، وتتميز بجمال طبيعتاا، وإسم عاصمتاا 
ً
وتقع تحديدا
 .1/6/2111 تاريخب http://marefa.orgأنظر املوقع :  ،Ville-Monaco موناكو فيل

دار الفكر العربي،  رة،القاهماجي الحلواني، مدخل إلى اإلذاعات املوجهة، ( 1)

 .159، ص1982
 .161ص نفسه،املصدر ( 2)

كانت الحكومة الفرنسية تفرض سيطرة صارمة على حركة  1962( حتى عام 3)*

البضائع بيناا وبين إمارة موناكو عن طريق حاجز الرسوم الكمركية، وبعد عاٍم من 
عديد من جرى رفع هذا الحاجز، ووقعت معاهدة جديدة جلبت ال تاريخذلك ال

الشركات الفرنسية للتأسيس في موناكو تحت السلطة املالية للحكومة الفرنسية، 

فقامت مجموعة من رجال اإلعالم في فرنسا بالتنسيق مع الحكومة الفرنسية 
بإنشاء راديو مونت كارلو، وذلك باالستفادة من  ORTFومنظمتاا اإلذاعية السابقة 

ه اإلمارة، وهو النظام الذي يتيح لتأفراد النظام اإلذاعي التجاري الذي تأخذ ب

 والشركات التجارية والهيئات بأنواعها امتالك محطات إذاعية ألغراض تجارية.

http://ar.wikipedia.org/
http://marefa.org/
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( مقابلة مع أنطوان شوارتز، رئيس إذاعة فرنسا الدولية، جريدة الشرق 3)

 .11/2/2117 تاريخالصادر ب 11312األوسط، الطبعة الدولية، لندن، العدد 

ألبرت الكسندر لويس بيير، أمير موناكو، وهو نجل األمير الراحل رينييه  ( األمير 4)*
، ونصب األمير بيير 2115الثالث، وقد اعتلى عرش اإلمارة بعد وفاة والده في نيسان 

 ، أنظر املوقع:2115تموز  12في يوم 

speciales-net/pages-palais.mc/monaco/xhttp://www.  2/6/2111 تاريخب. 
ي ف( مقابلة أجراها الباحث مع اإلعالمي العراقي سعد املسعودي، صحفي ومذيع 4)

 .24/5/2111 تاريخب ،إذاعة مونت كارلو الدولية

أنطوان نوفل كان رئيس القسم العربي في راديو مونت كارلو، وكانت هناك ( 5)*
اعية اشتارت بقوة بين املستمعين العرب عبر اإلذاعة مثل سناء منصور أصوات إذ

وهيام وحنا مرقص )وهو أول من تكلم بامليكرفون في راديو مونت كارلو(، وكذلك 

 انطوان بارود ومجدي غنيم ورواد طرابيه وحكمت وهبي وغيرهم.
امي و في ع( تراوحت األربا  السنوية الصافية لإلعالنات في راديو مونت كارل6)*

 دوالر، أنظر: مقابلة مع انطوان شوارتز، مصدر سابق. ماليين 4و 3 بين 1985و 1984

 املصدر نفسه.( 5)
 ( مقابلة أجراها الباحث مع اإلعالمي سعد املسعودي، مصدر سابق.6)

دخلت اإلذاعة في سلسلة قضايا قانونية أمام املحاكم الفرنسية بسبب ( 7)*

ها عن )راديو مونت كارلو( الناطق بالفرنسية، وبما إناا سمها األصلي بعد انفصالا
صارت حكومية فال يحق لها االحتفاظ باالسم القديم، ما استدعى تغيير االسم وجعله 

 )مونت كارلو الدولية(، وردت هذه املعلومة في: املصدر نفسه.

 ،مقابلة أجراها الباحث عبر الهاتف مع اإلعالمية التونسية: عبير نصراوي  (7)
 .15/6/2111 تاريخ، بامج في إذاعة مونت كارلو الدوليةمذيعة ومقدمة بر 

لتقوية بث اإلذاعة في عدد من العواصم واملدن العربية،  FMأقيمت محطات ( 8)*

 عن استمرار البث على املوجة املتوسطة 
ً
، والبث عبر األقمار KH 1233فضال

 الصناعية ألجهزة االستقبال الفضائية )الساتاليت(.

 ( املصدر نفسه.8)

( مقابلة أجراها الباحث مع اإلعالمية األردنية: نعمات املطري، مذيعة ومقدمة 9)

http://www.palais.mc/monaco/x-net/pages-speciales
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 .15/6/2111 تاريخ، بمج في إذاعة مونت كارلو الدوليةبرا

 ( أنظر موقع:11)

 mcd-mesnoushttp://www.france24.com/ar/quisom 1/6/2111 تاريخب. 
 ( مقابلة أجراها الباحث مع اإلعالمي سعد املسعودي، مصدر سابق.11)

حديث لإلعالمية ناهدة نكد، مديرة األخبار والبرامج في إذاعة مونت كارلو ( 12)

منشور على املوقع االلكتروني:  دمشق،الدولية خالل مؤتمر صحفي مشترك في 
http://www.champress.net 3/2/2111 تاريخب. 

حديث لإلعالمي أالن دو بوزياك، رئيس إذاعة مونت كارلو الدولية، خالل ( 13)

مؤتمر صحفي مشترك في دمشق، منشور على املوقع االلكتروني: 
http://www.champress.net 3/2/2111 اريخبت . 

 نظر املوقع:ا( 14)

mcd-http://www.france24.com/ar/frequences 28/6/2111 بتاريخ. 
 ( مقابلة أجراها الباحث مع اإلعالمي سعد املسعودي، مصدر سابق.15)

 .12/6/2111 تاريخب douliya.com-http://mc( أنظر املوقع: 16)

( مقابلة أجراها الباحث عبر الهاتف مع اإلعالمية اللبنانية ميشا خليل، 17)
الفضائية في باريس،  France24صحفية ومذيعة في إذاعة مونت كارلو الدولية وقناة 

 .27/5/2111 تاريخب

 سعد املسعودي، مصدر سابق. ( مقابلة أجراها الباحث مع اإلعالمي18)
( مقابلة أجراها الباحث مع اإلعالمية اللبنانية: تاتيانا مسعد، صحفية ومذيعة 19)

 .1/6/2111 تاريخ، ب24كارلو الدولية وتلفزيون فرانس في إذاعة مونت 

 مقابلة أجراها الباحث مع اإلعالمية نعمات املطري، مصدر سابق.( 21)
مع الصحفي العراقي: باسل محمد، مراسل إذاعة  ( مقابلة أجراها الباحث21)

 .24/5/2111 تاريخمونت كارلو الدولية في بغداد، ب

( مقابلة أجراها الباحث مع اإلعالمية الجزائرية: رامتان عوايطية، صحفية 22)
 .4/6/2111 تاريخالفضائية، ب France24ومذيعة في إذاعة مونت كارلو الدولية وقناة 

 ا الباحث مع الصحفي باسل محمد، مصدر سابق.( مقابلة أجراه23)

 ( مقابلة أجراها الباحث مع اإلعالمية ميشا خليل، مصدر سابق.24)

http://www.france24.com/ar/quisommesnous-mcd
http://www.champress.net/
http://www.champress.net/
http://www.france24.com/ar/frequences-mcd
http://mc-douliya.com/
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 املصدر نفسه.( 25)

 مقابلة أجراها الباحث مع اإلعالمية رامتان عوايطية، مصدر سابق.( 26)

 ( مقابلة أجراها الباحث مع اإلعالمية نعمات املطري، مصدر سابق.27)
 قابلة أجراها الباحث مع اإلعالمية تاتيانا مسعد، مصدر سابق.م( 28)

 ( مقابلة أجراها الباحث مع اإلعالمية نعمات املطري، مصدر سابق.29)

وهي لغة  Langue de boisلغة الخشب هي ترجمة حرفية للعبارة الفرنسية ( 9)*
عن  تبتعد السياسيين الجاهزة لإلجابة بصورة مثالية عن أي سؤال، وهي لغة رسمية

الحقيقة وعن النقد، وسميت لغة خشب ألن املتلقي ال يستطيع أن ينفذ من خاللها 

إلى حقائق األمور، فالخشب مادة عازلة. جاء ذلك في مقابلة أجراها الباحث مع 
 اإلعالمية رامتان عوايطية، مصدر سابق.

 املصدر نفسه. (31)
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تبين من خالل تحليل الريبورتاجات املذاعة في مونت كارلو الدولية أنَّ هناَك 
 بين مقدمة الريبورتاج وجسمه وخاتمته في جميع الريبورتاجات، كما في 

ً
تناسبا

 تاريخ)األعراس على الحدود السورية التركية( املذاع ب الريبورتاج الذي تناول 

(، ما يؤشر احترافية الصحفيين القائمين على إعداد الريبورتاج في 21/1/2111)
اإلذاعة، بما يحقق التناسب بين أجزاء القالب الفني املتكون من )مقدمة وجسم 

الريبورتاجات وخاتمة(، إذ لم يلحظ أي ريبورتاج غير متناسب األجزاء، بل كانت 

ة وفق تناسٍب محسوٍب بين األجزاِء املكونِة لكل واحٍد مناا، كما في  جميعها ُمَعدَّ
 (. 15/2/2111) تاريخالريبورتاج الذي تناول )دور األمان في باكستان( املذاع ب

وظهَر تنوع في القوالب التي استخدمها صحفيو اإلذاعة لريبورتاجاتام، فإختيار أّي 

إحدى صحفيات اإلذاعة( يعتمد على نوع املوضوع وتوافر املؤثرات  قالب )حسب رأي
 من كل ش يء له 

ً
 أساسا

ً
واألجواء العامة، كما أن طريقة تركيب الريبورتاج تعد جزءا

. وقد جاء الوصف في طليعة األساليب التي استخدمها محررو (1)عالقة بالتحرير

لي، تدل املبني على الوصف التفصيالريبورتاجات في اإلذاعة، سواء في قالب الهرم املع
 تاريخكما في الريبورتاج الذي تناول )احتفال مصر بعيد املوسيقى( املذاع ب

(، أم قالب الوصف، كما في الريبورتاج الذي تناول )أجواء رمضان في 24/6/2111)

(. ومعرو ف أن قالب الهرم املعتدل املبني على 25/8/2119) تاريخباكستان( املذاع ب
التفصيلي يصلح لكتابة الريبورتاجات اإلذاعية التي تدور حول الرحالت أو الوصف 

املسابقات الرياضية أو املناقشات البرملانية أو االحتفاالت واملهرجانات أو االجتماعات 

والندوات االنتخابية، وهو ما ظهر في الريبورتاجات التي استخدمت هذا القالب في 
(. 21/1/2111) تاريخبو ظبي للثقافة والتراث( املذاع ببنائاا، مثل ريبورتاج )مهرجان أ

وكذلك الحال مع قالب الوصف الذي يصلح لتقديم ريبورتاجات تتناول االكتشافات 

العلمية أو األثرية أو الرحالت، كما في الريبورتاج الذي تناول )اآلثار البحرينية( املذاع 
 قالب (. وتقول إحدى صحفيات اإلذاعة 15/11/2119) تاريخب

ً
)إنني استخدم غالبا

، وبالفعل (2)الوصف في الريبورتاجات التي أعدها لكي يعر ف املستمع ماذا أرى أنا(

ة اعتمدت هذا القالب، مثل ريبورتاج  فقد قدمت هذه الصحفية ريبورتاجاٍت عدَّ
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(، إذ تصف أجواء املعرض 11/5/2111) تاريخ)معرض املسنين في باريس( املذاع ب

تشاهدها هي، فتقول )جمعيات ومؤسسات تعنى بحقوق وصحة  ومحتوياته كما

سّهل حياتام اليومية وتساعدهم على مواجهة 
ُ
َعة ألدواٍت ت املتقاعدين.. شركات ُمَصّنِ

الشيخوخة.. كلها حضرت في معرض املسنين بباريس، إلى جانب وكاالت سفٍر تعرُض 

بة في جزٍر بعيدٍة أو في فرنسا(. 
ّ
 ملناظر خال

ً
 صورا

تخدم أسلوب العرض بالدرجة الثانية بعد الوصف، فالتزم صحفيو اإلذاعة واس
قالب الهرم املعتدل املبني على العرض املوضوعي، وكذلك قالب العرض، في عدد من 

 ريختاريبورتاجاتام، فالريبورتاج الذي عالج )الرشوة والفساد في مصر( املذاع ب

 بصورٍة موضوعي31/11/2119)
َ
ة ٍة، وأخذت املقدمة شكل التلخيص ( َعَرَض القضيَّ

السريع لجميع زواياها، وعرض تساؤالت حولها، ثم كانت اإلجابة من خالل عرض 

ْت 
َّ
املعلومات والوقائع والبيانات التي حصل علياا املحرر في جسم الريبورتاج، وتول

الخاتمة تقديم خالصة النتائج التي توصل إلياا املحرر، ما يجعل هذا الريبورتاج 
 تحت قالب الهرم املعتدل املبني على العرض املوضوعي. وكذلك الحال فيما من

ً
ضويا

(، 17/5/2111) تاريخيتعلق بالريبورتاج الذي تناول )العلمانية في تركيا( املذاع ب

والذي عرض الفكرة الرئيسة ثم الوقائع واملعلومات والحقائق املتصلة هاا، تبعتاا آراء 
 إلى النتائج املستخلصة من ذلك، ما يجسد املؤيدين لها ثم آراء املع

ً
ارضين لها، وصوال

 استخدام قالب العرض بالفعل.

ّب املوضوع بعد ذلك والذي استخدم في نسبٍة أقل من 
ُ
ثم جاء قالب ل

الريبورتاجات، فكان الريبورتاج الذي تناول )قيام "إسرائيل" بسحب هويات 

 لهذا القالب بالفعل، إذ طرَ  ( ُم 4/12/2119) تاريخفلسطينيي القدس( املذاع ب
ً
َدا َجّسِ

ّب املوضوع في املقدمة ثم انتقل للتعامل مع الحقائق األخرى ليكشف عن الجوانب 
ُ
ل

َد في  املختلفة لجوهره، وهذا القالب يتطلب مهارة رفيعة من املحرر، وذلك ما تجسَّ

متُه واحدة من أقدم الصحفيات في تُه وقدَّ اإلذاعة وهي  هذا الريبورتاج الذي أعدَّ

 الصحفية الفلسطينية شروق أسعد.
َل في عدٍد من 

َّ
ّب املوضوع بفارٍق ضئيٍل، وتمث

ُ
أما القالب السردي فجاء بعد قالب ل

 اريختالريبورتاجات مثل الريبورتاج الذي تناول )مناجم امللح في باكستان( املذاع ب

 األحداث و 16/9/2119)
ً
الحقائق على وفق ( بطريقٍة تتبع التسلسل الحدثي موردا
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راِج 
ْ
 الَعَمُل في إْسِتخ

َ
 )َبَدأ

ً
ِمِه قائال ّدِ

َ
تسلسلها الزمني، إذ يبدأ الريبورتاج بصوت ُمق

 باإلسِتعماِر 
ً
وَدِة ِمْن هذِه الجباِل ُمرورا وعّياِت عاليِة الجَّ ِح الذي ُيَعّد ِمن النَّ

ْ
امِلل

ِة التنقيِب في َمناِجِم ا َل ُمِهمَّ
َ
حو البريطاني الذي أوك

َ
ِح إلى ن

ْ
عائلة تعمُل في هذِه  14مِلل

 إلحدى الشخصيات ذات العالقة 
ً
رَجما

َ
 ُمت

ً
املناجم حّتى زمننا هذا....(، ثم ُيوِرُد حديثا

 عهد اإلسكندر املقدوني إلى يومنا هذا يُقوُم نحو 
ُ
 1711باملوضوع والتي تقول )ُمْنذ

ِح 
ْ
... ومع مض ي السنين َبَرَز اهتماُم .عامل بالتنقيب واستخراج آال ف األطناِن ِمَن امِلل

ل إلى  ومِة هاذا املنجم....(، ويسترسُل املذيع بعد ذلك ليذكر أن هذا املنجم تحوَّ
ُ
الُحك

ٍم سياحي للزوار... وهذه الطريقة في اإلعداد تنضوي تحت قالب األسلوب السردي.
َ
 َمْعل

 هرم املعتدلوجاء بعد ذلك األسلوب القصص ي، سواء في قالب القصة أم قالب ال
َل في عدة ريبورتاجات جرى إعدادها 

َّ
مث

َ
املبني على السرد القصص ي، فقالب القصة ت

بطريقة مشاهاة ألسلوب كتابة القصة، ففي الريبورتاج الذي تناول )موسم الزيتون 

م عن قصة املعصرة التي 28/11/2119) تاريخفي فلسطين( املذاع ب قّدِ
ُ
( تحدث امل

 إلى يتجمع حولها األطفال ب
ً
 بخروج الرجال والنساء صباحا

ً
انتظار العصير، مبتدئا

 إلى انتااء العملية 
ً
املعصرة وقضاء اليوم في هذا العمل مع وصٍف لتفاصيله، وصوال

باستخراج عصير الزيتون في نااية اليوم. وكذلك فيما يتعلق بقالب الهرم املعتدل 
تناول )معرض عن القيروان في الريبورتاج الذي  إذ إنَّ املبني على السرد القصص ي، 

( ابتدأ بقصة مدينة القيروان ثم تناول قصة 15/12/2119) تاريخباريس( املذاع ب

املعرض وكيف بدأت فكرة إقامته، وكانت أحاديث القائمين عليه تتناول تلك القصة 
 التي قدمها الريبورتاج بأسلوٍب يتطابق مع القالب املذكور.

ة في املركز األخير، إذ يعد من القوالب التي بدأ وجاء قالب التفاصيل املبعثر 

، فإذا أخذنا الريبورتاج الذي تناول )حديقة الحيوانات في قلقيلية( 
ً
استخدامها حديثا

( نالحظ أنَّ املعلومات والحقائق تبدو كأناا غير مترابطة، 1/11/2119) تاريخاملذاع ب

 للمستمع بأ
ً
ة بين ناا تعبر عن عالقات منطقيولكناا بالنتيجة الناائية تعطي انطباعا

 
ً
تلك املعلومات والحقائق التي ذكرت في الريبورتاج، ما يجعل هذا الريبورتاج متوافقا

 مع قالب التفاصيل املبعثرة.
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تشير الصحفية ميشا خليل إلى أنَّ املدخل هو أصعب ما في الريبورتاج، فإذا ما 
صحيحة، يكون اختيار باقي األجزاء أسهل، ألن املدخل هو الذي جرى اختياره بصورة 

يجذب اهتمام املستمع ويجعله يستمر باالستماع إلى آخر الريبورتاج. وتضيف 

 لكل الريبورتاج وألفت انتباه 
ً
صحفية أخرى قائلة )أحاول أن اجعل من املدخل عنوانا

 .(3)املستمع ليبقى معي ويستمع له حتى النااية(

 للمستمع من باقي الخيارات، وقد ال 
ً
يكون صوت املذيع في مدخل الريبورتاج أكثر جاذبية

ولكن على الرغم من ذلك جاء في املرتبة األولى ولكن بنسبة لم تصل حتى إلى ما يقرب 
النصف، فكانت تلك الريبورتاجات تبدو ذات مدخل تقليدي، مثل الريبورتاج الذي تناول 

 من املؤثرات 8/9/2119) تاريخن( املذاع ب)محاكمة السودانية لبنى حسي
ً
(، وكان أغلباا خاليا

الصوتية أو املوسيقى في أجزائاا جميعها، مثل الريبورتاج الذي تناول )األمثال الشعبية في 
(، لكن بعض الريبورتاجات إحتوت على مؤثرات صوتية 26/3/2111) تاريخمصر( املذاع ب

املدخل بصوت املذيع، مثل الريبورتاج الذي ضمن فقراتاا، وعلى الرغم من ذلك جاء 

(. كما أن جميع 23/3/2111) تاريختناول )معرض كونتام أرابيا في بيروت( املذاع ب
الريبورتاجات التي جرى بثاا عبر الهاتف كان مدخلها هو صوت مذيع الريبورتاج، مثل 

(، 11/1/2111) ختاريالريبورتاج الذي تناول )ظاهرة حليقي الرؤوس في روسيا( املذاع ب

، وضعف نقاء أصوات 
ً
ويأتي ذلك لعدم وجود مقاطع موسيقية أو مؤثرات فياا أصال

 لجذب املستمع.
ً
 الضيو ف املتحدثين عبر الهاتف، ما جعلها غير مناسبة لتكون مدخال

أما الريبورتاجات التي استخدمت مؤثرات صوتية من موقع الحدث، فقد كانت 

حتوت على مدخل غير تقليدي متمثل بصوت املذيع، إذ األعلى نسبة بين تلك التي ا
احتوت على أصواٍت َبَدْت مثيرة لشهية املتلقي إلكمال االستماع إلى الريبورتاج حتى 

 أنَّ الريبورتاج الذي تناول )السجون في بلجيكا( املذاع ب
ً
 اريختناايته، فنالحظ مثال

الرجال تبعه تعليق ( بدأ بمدخل يمثل أصوات غناء ملجموعة من 16/2/2111)
بصوت املذيع يبين أن هذه األصوات هي لسجناء بلجيكيين فرحين بمغادرتام سجنام 

الحالي إلى سجن جديد في هولندا، ما يجعل املستمع يتساءل عن هذا األمر الغريب، 

 إلى سجٍن في دولٍة أخرى، وهكذا يتتبع الريبورتاج ليصل 
ً
إذ كيف ينتقل السجين فرحا
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لى حقيقة أنَّ بلجيكا تعاني من إكتضاض سجوناا ما جعلها تقوم باستئجار في النااية إ

 سجوٍن في داخل أراض ي جارتاا هولندا.

 للريبورتاجات فكانت بنسبة أقل من املؤثرات 
ً
أما املوسيقى التي استخدمت مدخال

لْت في األغلب املجتمع الذي تنبع منه القضية أو املوضوع، 
َّ
الصوتية الطبيعية، إذ مث

 عن البلد الذي جرت معالجة موضوع من داخله، ففي 
ً
 معبرا

ً
أو أضفت طابعا

( 4/12/2119) تاريخالريبورتاج الذي عالج )أجواء األزمة االقتصادية في دبي( املذاع ب
 يجعل 

ً
 خليجيا

ً
كان املدخل أغنية خليجية تتغنى بمدينة دبي اإلماراتية، ما يشيع جوا

 ي.املستمع يشعر كأنه وسط مدينة دب

وجاءت املؤثرات الصوتية املوضوعة كمدخٍل للريبورتاج بمرتبٍة أقّل لتمارس دورها 
 
ً
 مناسبا

ً
في شد املتلقي إلى املوضوع، إذ كانت أصوات املعاول التي تضرب الصخر مدخال

 (.1/3/2111) تاريخللريبورتاج الذي تناول )البحث عن الذهب في السودان( املذاع ب

 لبعض الريبورتاجات، وكان اختيار الحديث  وجاء حديث الضيف ليمثل
ً
مدخال

 في معظمها، إذ جرى اختيار جملة مركزة ذات دالالت مشوقة ال تخلو من اإلثارة 
ً
دقيقا

لتعطي إشارة للمستمع بأهمية املوضوع، فالريبورتاج الذي تناول )االنتخابات في 

 ( إبتدأ بصوت سائق سيارة األ 22/11/2119) تاريختونس( املذاع ب
َ

ث جرة الذي تحدَّ
ِة الريبورتاج وهو يقوُل بلهجٍة تونسيٍة )أنا مهتم بنفس ي وعملي وأحب كرة  إلى ُمِعدَّ

 بعدم اهتمام الناس هناك 
ً
 عن االنتخابات(، ما يعطي انطباعا

ً
القدم وال اعر ف شيئا

 إلكمال االستماع للريبورتاج.
ً
 بما يجري من انتخابات رئاسية، ويجعل املتلقي متلهفا

 

 
أغلب مقدمات الريبورتاجات التي بثتاا اإلذاعة بالجاذبية ولفت انتباه  اتسمت

في أغلب الريبورتاجات التي قدمتاا اإلذاعة، في حين كانت  اتضحاملستمع، وهذا ما 

رو ر املقدمة تقليدية بنسبة أقّل بكثير، ما تشير إلى نسبة االهتمام العالية التي يولياا مح

اإلذاعة لصياغة مقدمات ريبورتاجاتام، ففي الريبورتاج الذي تناول )قرية أبو رواش 

( كانت املقدمة ُمصاغة بطريقٍة مميزة تجذب انتباه 23/2/2111) تاريخاملصرية( املذاع ب

املستمع، إذ يقول املذيع فياا )عندما تدخل قرية أبو رواش التي تبعد ستة كيلومترات 
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 من لسعة عن أهرامات الجي
ً
زة جنوبي القاهرة، يجُب أْن تحتاط وتأخذ حذرك خوفا

أفعى أو لدغة عقرب، فهذه القرية التي يسكناا ما يقرب من خمسة آال ف نسمة، 

 
ً
تخصصت في صيد األفاعي والزواحف وتربيتاا، ومن املألو ف أن ترى في هذه القرية مثال

 مستأنسعائلة تعيش مع ثعابين يلهو معها األطفال وكأنام يدا
ً
 أو طائرا

ً
(. عبون عصفورا

ً
ا

في حين يالحظ أن مقدمة ريبورتاج آخر كانت مصاغة بصورة تقليدية، مثل الريبورتاج 

(، إذ 6/5/2111) تاريخالذي تناول )نجا  املسلسالت التركية في العالم العربي( املذاع ب
ركات بتنفيذها شيقول املذيع فياا )األعمال التركية املدبلجة باللهجة السورية بدأت 

اإلنتاج الفني في سوريا، لتصبح ظاهرة فنية على شاشات التلفاز العربية(، ثم يدخل 

 إلى مقابلة أجراها مع شخصية ذات عالقة باملوضوع.
ً
 مباشرة

وقد حرص القائمون بالريبورتاجات على تضمين مقدماتاا معلومات محددة، 

يمة أو أقل حداثة، بغية تزويد ومعالجة مواضيع جديدة أو زوايا جديدة ألخرى قد

املستمع بمعلوماٍت تدفعه ملتابعتاا، فالريبورتاج الذي عالج موضوع )العودة املدرسية 
 في ُمقدمتِه وهي عودة الدوام في 4/9/2119) تاريخفي فرنسا( املذاع ب

ً
( أوَرَد معلومة

ا تلك لخنازير. أماملدارس الفرنسية بعد توقٍف دام لعدة أياٍم إثر تفش ي وباء أنفلونزا ا

التي لم تتضمن مقدماتاا معلومات أو وقائع فكانت نسبتاا قليلة، كما هو الحال في 
( إذ لم تتضمن 13/8/2119) تاريخالريبورتاج الذي تناول )آمال سكان غزة( املذاع ب

 مقدمته أية معلومات وال وقائع محددة.

عداد وتركيب أجزاء وظهرت هنا قدرة محرري إذاعة مونت كارلو الدولية على إ
الريبورتاج بصورٍة مناسبٍة، إذ كانت املقدمة مالئمة للموضوع في الريبورتاجات جميعها 

 (.25/5/2111) تاريخمثل الريبورتاج الذي تناول )معرض بيروت الدولي لليخوت( املذاع ب

 ةوالتزم معدو الريبورتاج في اإلذاعة بقواعد بناء الريبورتاج ومناا أن تكون املقدم
 مع حجم جسم الريبورتاج ومدة بثه الزمنية، 

ً
قصيرة ومركزة ويتناسب حجمها طرديا

 لطول البرنامج في جميع الريبورتاجات، مثل الريبورتاج 
ً
فكان طول املقدمة مالئما

 (. 19/4/2111) تاريخالذي تناول )املهرجان الدولي الوحيد في فلسطين( املذاع ب
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ريبورتاجات اإلذاعة بنسبة تتجاوز النصف على املقدمة الوصفية، ففي  اعتمدت

( أعطى 17/5/2111) تاريخالريبورتاج الذي تناول )فن األراجوز في مصر( املذاع ب

 لتأراجوز بقوله )في عرض األراجوز يختبئ الفنان داخل صندوٍق خشبي 
ً
املذيع وصفا

العروسة التي يحركها ويتكلم على لساناا  بحيث ال يرى الجمهور سوى ما يسمى
 بأصواٍت مختلفٍة، وذلك هاد ف تسلية املشاهدين عبر أدواته البسيطة(.

وجاء استخدام املقدمة اإلخبارية بالدرجة الثانية، فالريبورتاج الذي تناول 

( جاء في مقدمته 19/5/2111) تاريخ)شركات األمن الخاصة في باكستان( املذاع ب
شركات األمن الخاصة بدأت بالظهور على الساحة الباكستانية كمصدٍر  )املئات من

 لزيادة الطلب على خدمات األمن والحماية في بلٍد 
ً
لجني املال واألربا  الطائلة، نظرا

ة(.   غير آمنة منذ سنواٍت عدَّ
ً
 يعيش ظروفا

لذي اأما فيما يتعلق باملقدمة االقتباسية، فيمكن مالحظتاا في مقدمة الريبورتاج 

(، إذ تبدأ بصوٍت ألحد 18/3/2111) تاريختناول )مسرحية الحبل السري( املذاع ب

 ليبرز 
ً
املمثلين وهو يصيح )إصحوا يا عالم.. إصحوا يا بشر(، ثم يخفت صوته تدريجيا

صوت مذيعة الريبورتاج التي تبدأ كالمها بالقول )هاذه العبارة افتتح عرض مسرحية 

 ٍب كوميدي ساخر...(.الحبل السري في غزة وبقال

ية في الريبورتاج الذي تناول )ظاهرة تاريخكما يمكن مالحظة املقدمة ال
(، إذ تبدأ بالقول )على الرغم من اختال ف 7/6/2111) تاريخاالستشراق( املذاع ب

  تاريخاملؤرخين في تحديد 
ً
 أنَّ هناك اتفاقا

ّ
معين لنشأة االستشراق كتياٍر فكري، إال

ذا التيار تعمق وتوسع بشدة مع الناضة الصناعية والعلمية في أوربا، بينام على أنَّ ه
 ومع الحركة االستعمارية األوربية التي غزت املشرق بأكمله(.

أما املقدمة التساؤلية فتتجسد في ريبورتاجات عدة، مناا الريبورتاج الذي تناول 

( املذاع ب
ً
تبدأ املقدمة بسؤال (، إذ 18/1/2111) تاريخ)إمكانية بقاء السودان موحدا

 أم سينزلق نحو االنفصال؟(.
ً
 )هل سيبقى السودان موحدا

أما مقدمة قصة إعداد الريبورتاج فيمكن مالحظتاا في الريبورتاج الذي تناول 

(، إذ تبدأ مقدمته بالقول 21/12/2119) تاريخ)عيد امليالد في بيت لحم( املذاع ب
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..
ً
الجنود عند الحاجز العسكري  )مساًء عند مدخل بيت لحم انتظرُت طويال

.. كثيرون باالنتظار في 
ً
"اإلسرائيلي" يكثفون من تفتيشهم وأسئلتام.. الجو بارد جدا

سياراتام أو في طابوٍر طويل.. عبرنا الحاجز ومررنا قرب الجدار األسمنتي الشاهق الذي 
ت لحم.. بي يطوق بيت لحم، لكن حاملا اجتزناه بدأنا نرى الزينة واإلضاءات امللونة في

.)
ً
 وصلنا إلى ساحة كنيسة املهد أخيرا

 

 
 بنسبة تجاوزت النصف، مثل 

ً
 موجزا

ً
تضمنت خاتمة الريبورتاج تلخيصا

(، إذ جاء في 9/4/2111) تاريخالريبورتاج الذي تناول )االنتخابات السودانية( املذاع ب

وامتعاض من البعض وقبول من اآلخر  خاتمته )حيرة لدى جمهور واسع من الناخبين

ملواقف أحزاب املعارضة، كل ذلك عشية االنتخابات الرئاسية والبرملانية السودانية(، 
 ملا جاء في الريبورتاج.

ً
 ما يشكل تلخيصا

وتضمنت بعض الريبورتاجات خاتمة وجهت رسالة إلى الجهة املعنية، إذ أن خاتمة 

( 27/1/2111) تاريخارع في باكستان( املذاع بالريبورتاج الذي تناول )أطباء الشو 
عي الطب  تضمنت توجيه رسالة إلى الجهات الصحية في الحكومة الباكستانية ملنع ُمدَّ

من مزاولة نشاطاتام بين الناس، وجاء فياا )األطباء املتخصصون يحّملون الحكومة 

ي اض خطيرة فمسؤولية السما  لهؤالء بمزاولة مهنة الطب وما يسببونه من نشر أمر 
املجتمع الستخدامهم أدوات طبية تفتقر إلى الحد األدنى من التعقيم، إضافة إلى 

 أدوية وعقاقير منتاية الصالحية(.

معاٍن معينة، فإذا استمعنا إلى  استنباطاآلخر  همعضبفي حين تضمنت خاتمة 
( نجد 23/4/2111) تاريخخاتمة الريبورتاج الذي تناول )سوق الذهب في دبي( املذاع ب

 ملعاٍن محددٍة عن هذا السوق، فمذيعة الريبورتاج تقول في 
ً
أناا تضمنت استنباطا

خاتمته )إذن.. األزمة املالية وارتفاع األسعار واشتداد املنافسة، عوامل تسببت في 
اذ 

ّ
الركود الذي يشهده سوق الذهب في دبي، لكناا لم تتمكن من سرقة بريقه األخ

 من زاره(. والذي يلمع في عيون كّل 

وتضمنت خاتمة نسبة قليلة فقط من الريبورتاجات تقديم حلوٍل ومعالجاٍت، 
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ويمكن تلّمس ذلك من خالل االستماع إلى الريبورتاج الذي تناول )أزمة الدراما 

(، إذ يقول املذيع في خاتمته )االهتمام بالقضايا 29/3/2111) تاريخاملصرية( املذاع ب

كرار، وتفضيل الكيف على حساب الكم، هي عوامل الحيوية للمجتمع، وعدم الت
اإلنقاذ للدراما التلفزيونية املصرية، وعلى أمل التغيير قبل موعد االختبار في رمضان 

 بذلك معالجاٍت مقترحة لحل أزمة الدراما املصرية.
ً
ما  القادم(، ُمقّدِ

 

 
 يمكن تسميته نااية الريبورتاج، إهتماميلقى املسمع األخير من الريبورتاج والذي 

ً
ا
 في الذهن 

ً
 ألنه آخر ما يسمعه املتلقي، ما يجعله مستقرا

ً
من صحفيي اإلذاعة، نظرا

ملدة طويلة، لذا يحرص القائمون على الريبورتاج في اإلذاعة على اختيار الثواني األخيرة 

 مهور. رارها في ذهن الجمنه بعناية وتضميناا األفكار أو املعلومات التي يسعون الستق
ويالحظ من النتائج أنَّ أغلب الريبورتاجات التي انتات بصوت املذيع كانت تحمل 

فكرة قوية في فقرتاا األخيرة، كما في نااية الريبورتاج الذي تناول )فيلم أفاتار في 

(، إذ كانت آخر فقرة في ناايته تقول )إنَّ تشبيه 11/3/2111) تاريخفلسطين( املذاع ب
الفلسطينيين ألنفسهم بسكان الكوكب الذي تعرض للغزو يختصر الكثير من الشر  

ملن ال يعر ف عن قضيتام الكثير(. كما أنَّ جميع الريبورتاجات التي جرى بثاا عبر 

الهاتف كانت ناايتاا بصوت املذيع، كما في الريبورتاج الذي تناول )صناعة الحلويات 
 على مؤثرات 7/9/2119) تاريخالفلسطينية( املذاع ب

ً
(، وذلك لعدم احتوائاا أصال

صوتية أو موسيقى، وضعف نقاء أصوات ضيو ف الريبورتاج كوناا تبث عبر الهاتف، 

ما يضعف قدرتاا على ترسيخ الفكرة أو املعنى املطلوب في ذهن املتلقي إذا ما وضعت 
 في نااية الريبورتاج وكانت آخر ما يسمعه الجمهور.

 ثقافية أما الريبورتاجات 
ً
التي تضمنت ناايتاا موسيقى فكان أغلباا يتناول أحداثا

 اريختوفنية ومهرجانات، مثل ريبورتاج )مهرجان التنوع الثقافي في باريس( املذاع ب
(21/5/2111.) 

في حين أن الريبورتاجات التي انتات بأصوات طبيعية خلفية من موقع الحدث، 

 للحدث أو أضفت عليه الواق
ً
عية، مثل الريبورتاج الذي تناول أعطت توضيحا
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(، والذي 29/4/2111) تاريخ)مسلسل فريج للرسوم املتحركة في اإلمارات( املذاع ب

 من املسلسل الكارتوني الشهير.
ً
 مميزا

ً
 كانت ناايته تمثل صوتا

وجاءت املؤثرات الصوتية املوضوعة في نااية الريبورتاجات لترسخ فكرة الريبورتاج 
ليه، فأصوات ضرب الساطور عند تقطيع اللحم والسالسل التي وتضفي الواقعية ع

ُق هاا قطع اللحوم ممزوجة بأصوات الجو العام، جاءت في نااية الريبورتاج الذي 
َّ
َعل

ُ
ت

(، ما جعل املتلقي يتخيل 2/9/2119) تاريختناول )املأكوالت الحالل في فرنسا( املذاع ب
 مشهد محل لبيع اللحوم.

جاء في عدٍد قليٍل من ناايات الريبورتاجات، وقد تضمنت  أما حديث الضيف فقد

تلك الناايات جملة تحمل فكرة قوية يراد إيصالها عبر الريبورتاج، ففي الريبورتاج 
( 21/11/2119) تاريخالذي عالج موضوع )األموال في املهرجانات العربية( املذاع ب

م وليس النجوم(، وُيفهم من كانت آخر جملة قالها أحد املتحدثين )املهم عندي األفال 

سياق ذلك الريبورتاج أنَّ املتحدث كان يقصد أنَّ نجا  األفالم العربية أهم من وجود 
 نجوم هوليود في املهرجانات العربية لقاء دفع األموال لهم.

 

 
ن م اهتمت إذاعة مونت كارلو الدولية بالقضايا العربية بنسبة أكبر من سواها،

حيث أناا موجهة للجمهور العربي وتخاطبام بلغتام ولهجاتام املحلية لتشعرهم أناا 
 منام، وقد سعت اإلذاعة في السنوات األخيرة إلى إغناء لغتاا املستخدمة 

ً
أكثر قربا

بأنواع اللهجات العربية املحلية عن طريق توظيف أصوات من البلدان العربية 

 من الله
ً
جات، ما أدى إلى إبراز حالة تبادل اللهجات العربية املختلفة تمثل خليطا

، غير أنَّ هذه اللهجات لم تكن طاغية على اللغة الفصيحة، بل (4)املتنوعة في برامجها

كانت تمثل أصوات املتحدثين في املقابالت ضمن الريبورتاجات، أما لغة مقدمي 

وية املستويات اللغ باملقابل فإنَّ لهذه الريبورتاج فكانت جميعها عربية فصيحة.
 للمستمعين 

ً
جانبان: أولهما يزيد من فاعلية وحيوية الريبورتاجات لتغدو أكثر وضوحا

باستخدامها للهجات، وبالتالي إمكانية إحداث التأثير املطلوب، وثانياما ذو تأثيٍر سلبي 

 من زاوية تأثير استخدام اللهجات العامية على اللغة الفصيحة.



- 011 - 

املختلطة، أي )اللغة العربية الفصيحة مع اللهجات العربية لقد استخدمت اللغة 

املحلية التي تشمل اللهجة املصرية والشامية والخليجية واملغاربية وغيرها( بصورة أكبر 

 مياه الشرب في من اللغة العربية الفصيحة، ففي الريبورتاج الذي تناول )مشكلة
ة مختلطة، بينما استخدمت ( جرى توظيف لغ7/8/2119) تاريخالخرطوم( املذاع ب

اللغة العربية الفصيحة بصورة أقل مناا كما في الريبورتاج الذي تناول )تظاهرة ديو 

ذاع ب
ُ
(. ويالحظ أنَّ الريبورتاجات جميعها 23/2/2111) تاريخاملسرحية في باريس( امل

التي استخدمت اللغة املختلطة عالجت موضوعات من داخل الوطن العربي، كما في 

بورتاج الذي تناول موضوع )حرب تكسير األرقام بين لبنان و"إسرائيل"( املذاع الري

(، أو تناولت نشاطات عربية في دوٍل أجنبية، كما في الريبورتاج 17/3/2111) تاريخب
(، أو 8/6/2111) تاريخالذي تناول )اليوم العالمي للثقافة العربية في باريس( املذاع ب

لها عالقة بالعرب أو باملسلمين، كما في الريبورتاج الذي  عالجت قضايا في دوٍل أجنبية

ذاع ب
ُ
(. كما أنَّ جميع 2/9/2119) تاريختناول قضية )املأكوالت الحالل في فرنسا( امل

الريبورتاجات التي استخدمت اللغة العربية الفصيحة كانت تعالج مواضيع دولية غير 

ون في املقابالت يتكلمون لغاٍت عربية وليس فياا أي متحدث عربي، بل كان املتحدث

أجنبيٍة يجري ترجمتاا بأصوات املذيعين العرب، وكان صوت مقدم الريبورتاج باللغة 
ي متحف للجزر ف أصغر العربية الفصيحة، كما في الريبورتاج الذي تناول )افتتا  

ذاع ب
ُ
م عه(، إذ كان موقعه في بلجيكا وكان املتحدثون جمي19/4/2111) تاريخالعالم( امل

 في املقابالت من البلجيكيين، وجرى ترجمة أحاديثام إلى العربية الفصيحة.
 

 
 يمكن مالحظته في غالبية ريبورتاجاتاا 

ً
 وبسيطا

ً
 واضحا

ً
استخدمت اإلذاعة أسلوبا

ذاع ب
ُ
(. في حين لم 9/7/2119) تاريخكما في الريبورتاج الذي تناول )قضية دارفور( امل

 بنسبة محدودة فقط، كما في الريبورتاج الذي تناول ت
ّ
ستخدم األسلوب النخبوي إال

ذاع ب
ُ
ُر ذلَك أنَّ إذاعة 19/5/2111) تاريخ)ملتقى أدب الشباب في رام هللا( امل ِ

ّ
(. ويؤش

 من املستمع، 
ً
مونت كارلو تخاطب جمهورها بأسلوٍب بسيٍط وواضح لتكون أكثر قربا

ائح الجمهور، إذ أناا تتبع في غالبية ريبورتاجاتاا ذلك ولكي تضمن استماع معظم شر 
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األسلوب البسيط الذي يفهمه مختلف املتلقين، حتى في كثيٍر من الريبورتاجات التي 

تعالج قضايا أدبية وثقافية، مثل الريبورتاج الذي تناول )أمسية ثقافية عن محمود 

ذاع ب
ُ
ض أن يتوجه إلى النخبة (، والذي من املفتر 12/11/2119) تاريخدرويش( امل

املثقفة من الجمهور، ولكنه استخدم األسلوب البسيط ليخاطب الشرائح كلها وال 

يقتصر على النخبة فقط، ويبدو أنَّ القائمين على الريبورتاج في اإلذاعة يحاولون في 

الغالًب استخدام األسلوب الذي يجعلهم أقرب إلى املستمع، فمن الضروري أن يحمل 
 إلذاعي في مدلوله أكبر قدٍر من الوضو  والدقة والتأثير.األسلوب ا

أما من حيث تركيب الفقرات فقد استخدمت غالبية الريبورتاجات الفقرة 

القصيرة )املتكونة من جملة واحدة إلى ثالث جمل(، كما في الريبورتاج الذي تناول 
ذاع ب

ُ
(. في حين 9/11/2119) تاريخ)االحتفاالت في أملانيا بذكرى سقوط جدار برلين( امل

 بنسبٍة 
ّ
لم تستخدم الفقرة املتوسطة )املتكونة من ثالث جمل وأقل من خمسة( إال

قليلٍة، إذ يمكن مالحظة ذلك في الريبورتاج الذي تناول )هموم الصحافة املصرية 
(. أما الفقرة الطويلة )املتكونة من خمس جمٍل 3/5/2111) تاريخورهاناتاا( املذاع ب

 من فأكثر( فقد 
ً
كان استخدامها أقّل بكثير إذ لم نلحظ ذلك إال في نسبة قليلة جدا

 اريختالريبورتاجات كما في الريبورتاج الذي تناول )السوق العقارية في مصر( املذاع ب
(28/7/2111.) 

ويتوافق ذلك مع أهم سمات اللغة اإلذاعية التي تقتض ي استخدام األلفاظ 

املألوفة، لتكون الجملة بسيطة التركيب،  البسيطة والجمل القصيرة والكلمات
سلسة، مترابطة العبارات، ما يتطلب استبدال الفقرة الطويلة بواحدة قصيرة، 

 والغامضة بأخرى واضحة. 

ويالحظ أنَّ معظم الريبورتاجات التي استخدمت الفقرات الطويلة أو املتوسطة 
ورتاج الذي تناول كانت من داخل مصر، ويحررها صحفيون مصريون، كما في الريب

(، وقد يكون لذلك عالقة بما 14/8/2119) تاريخ)مؤتمر املهاجرين املصريين( املذاع ب

ُيشاع عن أنَّ املصريين يميلون إلى اإلطالة في الكالم والتفاصيل أكثر من غيرهم، ما 
 يجسد حبام للمعرفة الدقيقة لتفاصيل األمور. 

 اإل  استخدمتأما من ناحية دقة املعنى فقد 
ً
ذاعة في أغلب ريبورتاجاتاا أسلوبا

 على املعنى، كما في الريبورتاج الذي تناول )سوق الذهب في دبي( املذاع ب
ًّ
 اريختداال
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األسلوب اإلنشائي بنسبة أقل، إذ يمكن مالحظته في  استخدم(. بينما 23/4/2111)

 (.9/9/2119) تاريخالريبورتاج الذي تناول )سهرة رمضانية في باريس( املذاع ب

ويؤشر ذلك ميل اإلذاعة إلى استخدام األسلوب املباشر الدال على املعنى، فاألسلوب 
 اإلذاعي التعبيري هو الذي يجتمع الناس على فهمه ومحاكاته حين يتكلمون أو يكتبون.

 

 أ. من حيث الفاعلية:

ة إلى ، وتشيُر رامتان عوايطيأغلب الريبورتاجات التي بثتاا اإلذاعة بالحيويةاتسمت 

أنَّ الحيوية تتحقق بالتفاهم مع كل موضوع، فكل موضوع ال يشبه اآلخر، ويحمل كّل 
 باالبتعاد عن الكالسيكية، والتركيز على 

ً
ُه معه، كما تتحقق هذه السمة أيضا مناا جوَّ

، هجوانب غير معروفة ملعظم املستمعين، لجعل املتلقي يتساءل عن أشياء معينة في

 عن اختيار املؤثرات واملوسيقى النابعة من املجتمع الذي يتعلق به املوضوع. 
ً
فضال

ويالحظ أنَّ معظم الريبورتاجات التي قدمتاا هذه الصحفية كانت تحمل صفة الحيوية، 

 ختاريمثل الريبورتاج الذي تناول )إنتااء الحملة االنتخابية في تونس( املذاع ب

معظم الريبورتاجات التي افتقرت للحيوية كانت خالية من  (. في حين أنَّ 26/11/2119)
املوسيقى واملؤثرات، ال سيما تلك املبثوثة عن طريق الهاتف، مثل الريبورتاج الذي 

(، غير أنَّ ذلك ال ينفي 8/11/2119) تاريختناول )العالقة بين تركيا وأرمينيا( املذاع ب

ة بصورة احترافية جعلوجود بعض الريبورتاجات املبثوثة بالطريقة نف تاا سها كانت ُمعدَّ
تتسم بالحيوية، مثل الريبورتاج الذي تناول )القيود املفروضة على سفر الفلسطينيين( 

 عن بعض الريبورتاجات الخالية من املؤثرات 6/11/2119) تاريخاملذاع ب
ً
(، فضال

امي( الشاب مواملوسيقى والتي حملت هي األخرى سمة الحيوية، مثل ريبورتاج )محاكمة 
(. ويالحظ أن اغلب الريبورتاجات التي حملت صفة الحيوية 3/7/2119) تاريخاملذاع ب

 عن عناصر ناجحة 
ً
كانت تحتوي على مؤثرات صوتية وموسيقى أو إحداهما، فضال

أخرى، كاإلعداد الجيد والصوت املجسم وحسن اإللقاء واختيار الضيو ف وغيرها، 
 (.25/3/2111) تاريخع فرنسا في لبنان( املذاع بكالريبورتاج الذي تناول )أسبو 
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 ب. من حيث وحدة املوضوع:

أغلب ريبورتاجات اإلذاعة بوحدة املوضوع، إذ تحقق ذلك بنسبة عالية،  التزمت

 تاريخكما في الريبورتاج الذي تناول )األطفال الفقراء في باكستان( املذاع ب
واحدة تتعلق باألطفال الذين يعانون معالجة فكرة رئيسة  التزم( والذي 21/1/2111)

 الفقر في باكستان ويعملون إلعالة عوائلهم.

أما الريبورتاجات التي كانت تحتوي على أكثر من فكرة فكانت نسبتاا قليلة، مثل 
 تاريخالريبورتاج الذي تناول )التعاون الثقافي بين فرنسا واإلمارات( املذاع ب

ة، مناا افتتا  فرع لجامعة السوربون وكذلك (، إذ تناول أكثر من فكر 26/4/2111)

ملتحف اللوفر في أبو ظبي، وقضية املواجهة الثقافية بين فرنسا وانكلترا في الوطن 
العربي، وموضوع نقل األعمال الفنية من فرنسا إلى اإلمارات، وصعوبات دراسة 

ن سوربو الطلبة العرب في الجامعات األوربية، وكذلك مميزات الدراسة في جامعة ال

الفرنسية في اإلمارات، كّل تلك األفكار وغيرها كانت متضمنة في هذا الريبورتاج، ما 
 جعله غير ملتزم بوحدة املوضوع كونه احتوى على أكثر من فكرة.

وبدا أنَّ أغلب الريبورتاجات التي احتوت على أكثر من فكرة كانت تعالج مواضيع 

تلك املواضيع متشعبة التأثير والتأثر  من بيئات ساخنة أو متأزمة، ما يجعل اغلب
، إذ يتجسد ذلك في 

ً
ومتداخلة مع جوانب أخرى، كتناول مواضيع من فلسطين مثال

ريبورتاجات عدة مناا الريبورتاج الذي تناول )معاناة أهالي القدس من العبور إلى 
ين ( والذي عالج صعوبة مرور الفلسطيني16/4/2111) تاريخالضفة الغربية( املذاع ب

 أخرى كاالحتالل "اإلسرائيلي" لفلسطين والجدار 
ً
عبر معبر قلنديا، وتضمن أفكارا

العازل واملعاناة االقتصادية واملرض ى الفلسطينيين وغيرها، ما جعله غير ملتزم بوحدة 

 الفكرة بل تعّدى ذلك إلى أكثر من فكرة.
اج الناجح، وبما أنَّ وحدة املوضوع تعد واحدة من الخصائص الرئيسة للريبورت

لضمان عدم تشتيت أفكار الجمهور، لذا فإنَّ هذه النتائج تؤشر التزام اإلذاعة هاذه 

 غلب الريبورتاجات ملتزمة بوحدة املوضوع.أكانت  السمة، إذ
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 ج. من حيث العرض:

تسمت أغلب الريبورتاجات بالعرض املختصر، وفي هذا الصدد حددت إدارة ا

 يتجاوز مدة  2119اإلذاعة في صيف عام 
ّ
الريبورتاج الواحد بدقيقتين ونصف على أال

ثالث دقائق كحد أقص ى، لخفض ملل الجمهور، في حين أن مدة الريبورتاج كانت 

تصل قبل ذلك إلى أكثر من خمس دقائق، وكان أطول ريبورتاج مذاع ضمن مدة 

 تاريخالدراسة هو الذي تناول )أعياد امليالد ورأس السنة في باريس( املذاع ب
(، ويبدو أنَّ سبب طوله يعود إلى ثانية 26ودقائق  5(، إذ بلغت مدته )21/12/2119)

أهمية املناسبة وتأثيرها في املاليين من الناس. وهناك ريبورتاجات أخرى تجاوزت 

الزمن املحدد لكناا لم تصل إلى هذا القدر، فالريبورتاج الذي تناول )حرية املرأة 
  (.ثانية 23ودقائق  3( بلغت مدته )27/11/2119) ريختاوحقوقها في تونس( املذاع ب

أما الريبورتاجات ذات العرض املختصر فتراوحت مدتاا بين دقيقتين ونصف إلى 

ثالث دقائق، غير أنَّ هناك بعض الريبورتاجات كان زمناا اقل من ذلك بكثير، فكان 
 هو الذي تناول )أهازيج وأغاني لكرة 

ً
 القدم من وحي جنوبأكثر الريبورتاجات اختصارا

ثانية( فقط. وجاء بعده  56(، الذي لم يتجاوز )11/6/2111) تاريخأفريقيا( املذاع ب

ذاع ب
ُ
( الذي 1/3/2111) تاريخالريبورتاج الذي تناول )مواجهات املسجد األقص ى( امل

 (.ثانية 12وبلغت مدته )دقيقة واحدة 

 لهذه النتائج تكون اإلذاعة ملتزمة بسمة العر 
ً
اا، ض املختصر في ريبورتاجاتووفقا

 فمن املعرو ف أنَّ االختصار هو أحد مستلزمات نجا  الريبورتاج اإلذاعي. 
 د. من حيث الوضوح:

ذاعة بالوضو ، مثل الريبورتاج الذي تناول  اتسمت
ُ
جميع الريبورتاجات امل

وضو  (، إذ إمتاَز مثل غيرِه بال24/3/2111) تاريخ)سياحة ثقافية في فلسطين( املذاع ب
في العرض ما يؤدي إلى فهم املحتوى من قبل املتلقي، وبذلك تتحقق واحدة من أهم 

 سمات الريبورتاج اإلذاعي الناجح، وهي الوضو  واالبتعاد عن الغموض. 

 هـ. من حيث الواقعية:
تبيَن أنَّ جميع الريبورتاجات كانت تعايش الواقع، مثل الريبورتاج الذي تناول 

(، إذ وصف 12/8/2119) تاريخارتداء املالبس في السودان( املذاع ب)التطور في عادات 

املذيع ما يشاهده من أزياء ترتدياا النساء بصورة دقيقة فلم يكن يعلق على الحدث 
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بقدر ما كان ينقله للمستمع وكأنه يعايشه بالفعل، وذلك ما أكده املختصون في 

 عاش الحدث و 
ً
بدأ يقّصُه على املستمع وجوب أن يكون كاتب الريبورتاج شاهدا

 بسهولة ومباشرة. 
 و. من حيث املوضوعية:

جميع الريبورتاجات التي بثتاا اإلذاعة باملوضوعية، كما في الريبورتاج الذي  اتسمت

(، 29/3/2111) تاريختناول )تظاهرات مطالبة بقانون للزواج املدني في لبنان( املذاع ب
األخرى إلتزم املحرر باملوضوعية عبر نقل  ففي هذا الريبورتاج وبقية الريبورتاجات

املعلومات بطريقة ال يظهر فياا الغرض والتحيز أو التأثر بأحكام شخصية، وبذلك 

 بالتزام املوضوعية.
ً
 يتحقق أحد أهم شروط الريبورتاج الناجح متمثال

 ز. من حيث التوازن:

أي ل )موقف الر تحقق التوازن في أغلب الريبورتاجات، مثل الريبورتاج الذي تناو 

(، إذ تضمن آراًء متعارضة 1/4/2111) تاريخالعام التركي من األزمة السياسية( املذاع ب
ألكثر من طر ف، ولم يقتصر على إظهار وجهات نظر طر ٍف معين من دون آخر، وأسند 

 بذلك التوازن في الطر .
ً
 كّل معلومة أو فكرة إلى مصدرها، محققا

ير متوازنة فكانت نسبتاا قليلة، مثل الريبورتاج الذي أما الريبورتاجات التي كانت غ
(، إذ التزم 26/11/2119) تاريختناول )قضية العاطلين عن العمل في تونس( املذاع ب

بإظهار وجهات نظر الشباب الذين يعانون من البطالة وعدم سما  الحكومة التونسية 

خر لم يتضمن آراء الطر ف اآل لهم بالعمل أو بالدراسة بسبب اتجاهاتام السياسية، بينما 
من املشكلة املتمثل بالحكومة، ما شكل حالة من عدم التوازن في الطر . وعن هذا 

الريبورتاج تقول الصحفية رامتان عوايطية التي قامت بإعداده وتقديمه )وضعُت صوت 

الطالب الذي ُمِنَع من التسجيل في الجامعة والشاب الذي ُمِنَع من التوظيف، بسبب 
اهاتام السياسية اليسارية، وتحملُت املسؤولية في طر  هذا املوضوع بشكله الذي اتج

 ملسؤوٍل حكومي كي ظهر عليه،
ً
ل الريبورتاج إلى لغة الخشب(. ولم أضع ردا  ال يتحوَّ
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تميزت إذاعة مونت كارلو الدولية، بحرصها الدائم على اختيار مذيعين ذوي أصوات 

خالية من عيوب النطق، بحكم خبرتاا الطويلة وكوناا إذاعة دولية، وحسب جهورية 

 في أغلب 
ً
 وجذابا

ً
متابعة الباحث، فقد كان صوت مذيع الريبورتاج جهوريا

الريبورتاجات التي قدمتاا هذه اإلذاعة، كما في الريبورتاج الذي تناول )فيلم حجارة 
ه الصحفية )شروق أسعد( من (، الذي قدمت15/2/2111) تاريخالوادي( املذاع ب

 فلسطين، والتي تتميز بصوٍت جهوري ينطوي على جاذبية. 

وتؤشر هذه النتيجة نجا  اإلذاعة بنسبة عالية في اختيار األصوات القوية الجذابة 
السليمة النطق، املريحة ألذن املستمع والتي يمتلك أصحاهاا القدرة على النطق السليم 

واتام بما يناسب املعنى، وقد ظهر ذلك بصورة واضحة في ملخارج األلفاظ وتلوين أص

الريبورتاجات التي قدمها صحفيون من مقر اإلذاعة في باريس مثل الصحفية )ميشا 
ة، مثل الذي تناول   وقدمت ريبورتاجات عدَّ

ً
 جذابا

ً
 جهوريا

ً
خليل( التي تمتلك صوتا

مراسلو اإلذاعة في  ( من فرنسا، وكذلك9/3/2111) تاريخموضوع )آرتيمو( املذاع ب

العواصم األخرى من القدماء أصحاب الخبرة املعروفين، مثل الصحفي )سليم بدوي( 
 يحمل جاذبية، وقدم ريبورتاجات متعددة مثل الذي تناول 

ً
 قويا

ً
الذي يمتلك صوتا

 (.6/11/2119) تاريخموضوع )مدينة غان البلجيكية( املذاع ب

، على الرغم من أناا جهورية قوية سليمة، أما األصوات التي لم تكن تحمل جاذبية
فكان أغلباا في الريبورتاجات التي قدمها بعض مراسلي اإلذاعة حديثي العهد، ممن 

ْت أسماؤهم في السنوات األخيرة ضمن صحفيي مونت كارلو. 
َ
 ُعِرف
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لى ي تأثيره إينصب اهتمام اإلذاعة بالدرجة األولى على كل ما هو حديث ومستمر ف

 آنية وتناولتاا بتفاصيلها، ما 
ً
الزمن الحاضر، إذ عالجت أغلب الريبورتاجات أخبارا

يجعلها تحوز على اهتمام املستمع الذي يبحث في الغالب عما هو جديد وله عالقة 

 اريختبحياته الحالية، مثل الريبورتاج الذي تناول )املخدرات في أفريقيا( املذاع ب
ما أن القضايا التي تناولتاا كانت في أغلباا قضايا آنية لها امتدادات (، ك19/8/2119)

 تاريخوتأثيرات في الزمن الحاضر، مثل ريبورتاج )صندوق األطفال( املذاع ب

( والذي عالج قضية األطفال مجهولي النسب في أوربا والذين يوضعون 31/7/2119)
 في صناديق خاصة بذلك من قبل مجهولين. 

 

 

ة التركيز على شرائح معينة  اتضح
َّ
تلقي وِقل

ُ
ِة الجمهور امل أنَّ اإلذاعة ُمهتمة بعامَّ

منه، إذ استادفت الوصول إلى شرائح املستمعين كافة على اختال ف مستوياتام، 
فاستادفت أغلب ريبورتاجات مونت كارلو الجمهور العام، كما في الريبورتاج الذي 

(، حتى أنَّ 23/7/2119) تاريخرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون( املذاع بتناول )امله

هناك بعض الريبورتاجات تناولت مواضيع ُيفترض أن تكون موجهة إلى جمهوٍر 
خاص، ولكن طريقة معالجتاا جرت بصورة جعلتاا تبدو أناا مستادفة لعامة 

مثل  من اهتماماتام،املستمعين باختال ف مستوياتام لتكون مفهومة لديام وقريبة 

الريبورتاج الذي تناول )أمسيتين موسيقيتين لعاز ف العود العراقي نصير شمه( املذاع 
(، إذ لم تكن معالجة املوضوع من جوانب ثقافية أو فنية بحتة، 15/4/2119) تاريخب

 عن استخدام 
ً
بل جاءت لتغطي جوانب أخرى إنسانية واجتماعية وغيرها، فضال

 للجميع، ما جعلها أقرب إلى مؤثرات وعناصر أض
ً
 مشوقا

ً
فت على الريبورتاج طابعا

 اهتمام معظم شرائح املتلقين وليس فقط طبقة املثقفين أو املوسيقيين. 

نسبة الريبورتاجات التي عالجت مواضيع موجهة إلى شريحة  انخفضتبينما 

ملذاع معينة من الجمهور، مثل الريبورتاج الذي تناول )مهرجان جورج براسانس( ا
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 إلى 23/11/2119) تاريخب
ً
 أقيم في باريس، وكان موجها

ً
 موسيقيا

ً
(، الذي عالَج مهرجانا

 اريختشريحة جمهور املثقفين أكثر من سواهم، وكذلك األمر مع الريبورتاج املذاع ب

 ( والذي تناول )أدب األطفال في مصر والعالم العربي(. 11/5/2111)
اس األول للمواضيع التي يجري اختيارها يتمثُل وتقول رامتان عوايطية )إنَّ األس

  في اختيار ما يام عامة الناس لجذب اهتمام معظم شرائح الجمهور املتلقي(.

 

 

احتوت الغالبية العظمى من الريبورتاجات على مقابالت، كما في الريبورتاج الذي 
ن مقابالٍت (1/9/2119) تاريختناول )رمضان في القدس( املذاع ب . ويندُر أْن ال تتضمَّ

 مختلفٍة. باهتماماتمع شخصياٍت 

ُر هذه النتيجة عن التزام القائمين بالريبورتاجات في مونت كارلو بما أكدته  عّبِ
ُ
وت

أدبيات اإلعالم من أن املقابلة هي عنصر رئيس ال يمكن االستغناء عنه في غالبية 

مثل لجمع املعلومات للريبورتاج فهو يمنحه الريبورتاجات، إذ يعد الحوار األسلوب األ 

 حيوية ويبعده عن الرتابة وامللل. 
ويؤكد بعض الصحفيين في اإلذاعة أنَّ القواعد الثابتة لعملهم تفترُض أن تكون 

هناك حوارات ال يقل عددها عن ثالثة في كل ريبورتاج بشرط أن تكون مدة كل حوار 

بلة شخصيات لالستشهاد بآرائاا تجاه املوضوع ( ثانية، والسعي بجد ملقا31 – 21بين )
وتقول رامتان عوايطية ) ال يجب أْن نكتَب كلَّ ش يٍء للُمستمِع،  ،(5)الذي تجري معالجته

ياِل 
َ
 لذكاِء َوخ

ً
رَصة

ُ
، ونمنُح ف

َ
ة  ألصواٍت ِمَن الواقع ِلتحكي لُه الِقصَّ

َ
عطي الُفرَصة

ُ
َبْل ن

َر املشهد(. وذلَك  ستمِع ِلَيَتَصوَّ
ُ
 كبير  امل

ً
 في هذِه النتائج التي أظهرت إلتزاما

ً
َن عمليا  ما تبيَّ

ً
ا
ْن تحتوي 

ُ
ك

َ
ْم ت

َ
بإجراِء ُمقابالٍت في الريبورتاجات، ويبدو أنَّ الريبورتاجات النادرة التي ل

ْت على َعَجٍل، إذ تبدو قصيرة الزمن وقليلة اإلفادة من 
َ
ذ ّفِ

ُ
ْت قد ن

َ
على ُمقابالٍت كان

 في أقرب فترة إخبارية، أو قد  العناصر الفنية، وقد
ّ

تكون أعدت ألحداٍث عاجلة لُتبث
ْت بصورة مباشرة عبر الهاتف، كما في الريبورتاج الذي تناول )مواجهات 

َّ
تكون ُبث

( والذي أذيع ضمن النشرة اإلخبارية بصوت 1/3/2111) تاريخاملسجد األقص ى( املذاع ب

 من القدس.بر اتصاٍل هاتفي مباشر الصحفية )شروق أسعد( ع
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اعتمدت اإلذاعة في معظم الريبورتاجات على تسجيل املقابالت في مكان الحدث، 
 اريختمثل الريبورتاج الذي تناول )اليوم العالمي للثقافة العربية في باريس( املذاع ب

ونت كارلو هو عمل (. ويشير ذلك إلى أنَّ عمل صحفيي الريبورتاجات في م8/6/2111)

ميداني يتمثل بوصولهم إلى موقع الحدث وإجراء املقابالت مع ذوي العالقة باملوضوع 
في مسر  األحداث نفسه، مثل الريبورتاج الذي تناول )التجمعات أمام نجمة مايكل 

(. أما الريبورتاجات التي اعتمدت وسائل أخرى 1/7/2119) تاريخجاكسون( املذاع ب

بالت كالهاتف، فنالحظ أناا كانت في أماكن قد يصعب التحرك امليداني في إجراء املقا
فياا نتيجة طبيعة النظام الحكومي هناك أو التقاليد االجتماعية فياا، أو قد تكون 

نتيجة ظرو ف أمنية أو اعتبارات دينية، مثل الريبورتاج الذي تطرق إلى )االنتخابات 

(. وفي هذا الصدد تشير ميشا خليل إلى 26/5/2111) تاريخفي جنوب لبنان( املذاع ب
صعوبة إجراء املقابالت امليدانية في بعض البلدان التي يحكمها نظام معين أو ثقافة 

وعادات وتقاليد معينة، إذ يصعب التعامل مع األشخاص هناك بالطريقة نفسها التي 

ن على يجري فياا التعامل مع آخرين يعيشون في مجتمٍع ُمنفتٍح، أبناؤُه معتادو 

اللقاءات اإلعالمية، ما يشكل صعوبة في االتصال بالناس والتحدث إليام ومشاركتام 

في الحوار، وهناك بعض املواضيع لم يتمكن الصحفيون من إكمالها كما يريدون أو 

 مهمين لهم عالقة مباشرة بالحدث لم 
ً
الوصول إلى النتيجة املطلوبة ألن أشخاصا

 . يتحدثوا لهم لتأسباب املذكورة

كما تصف رامتان عوايطية طريقة إجراء الحوارات في الريبورتاج الذي عالج 

 )أخذُت ارتفاع 31/9/2119) تاريخموضوع )غالء املعيشة في الجزائر( املذاع ب
ً
(، قائلة

 عن ش يٍء أكبر وهو غالء 
ً
سعر البطاطا في السوق كأنه مشهد تمثيلي، وجعلته تعبيرا

، إذ كان هناك أناس في املعيشة في الجزائر، ولم يكن ا
ً
 بل كان حقيقيا

ً
ملشهد تمثيليا

السوق قمُت بتوجيه أسئلة لهم وحاولت إستفزازهم ألحثام على الكالم فتكلموا 
 وشكوا حالهم ما أدى إلى مشادة كالمية قمُت بتوظيفها في الريبورتاج(.
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الريبورتاجات املذاعة في مونت كارلو، فاملؤثرات الَزَمت املؤثرات الصوتية معظم 
 
ً
 للكلمة ومكمال

ً
 في الريبورتاج اإلذاعي ليكون أثرها معززا

ً
 ضروريا

ً
الصوتية تعد عنصرا

للفكرة. وأظهرت النتائج اعتماد اإلذاعة بنسبة عالية على املؤثرات الطبيعية الخلفية 

 عن العراق( املذاع  املسجلة من موقع الحدث مثل الريبورتاج الذي تناول 
ً
)فيلما

(. وفي هذا الصدد تقول تاتيانا مسعد )تتوافر كل أنواع املؤثرات 11/12/2119) تاريخب

 من 
ً
الصوتية املوضوعة في إذاعة فرنسا الدولية، التي تشغل إذاعة مونت كارلو جزءا

بنايتاا، لكننا نفضل األصوات التي نسجلها من موقع الحدث(، وتضيف إناا تقوم 
اختيار املؤثرات واألصوات وتعمل املونتاج بنفسها، إذ يقض ي نظام اإلذاعة الجديد ب

 أن يقوم الصحفي بعمل املونتاج لريبورتاجه بنفسه.

ويالحظ أن معظم الريبورتاجات التي كانت خالية من املؤثرات الصوتية عالجت 
يني( املذاع فلسطمواضيع من فلسطين، مثل الريبورتاج الذي تناول )املؤتمر الثقافي ال

(، ما يشير إلى صعوبة حركة الصحفي في بيئة متأزمة كفلسطين، 14/6/2111) تاريخب

 
ً
 آنيا

ً
أو ريبورتاجات جرى إعدادها وبثاا على عجٍل، ال سيما تلك التي تغطي حدثا
، مثل الريبورتاج الذي تناول )إعالن خطة حكومية ألكراد تركيا( املذاع ب

ً
 اريختعاجال

 ، وهنا يبرز دور الخبرة وتوافر اإلمكانات الفنية. (3/8/2119)

 

 

كانت الوظيفة األولى للمؤثرات الصوتية لريبورتاجات إذاعة مونت كارلو الدولية توضيح 
رات الصوتية لهذا الغرض في العديد من الريبورتاجات، مثل  ِ

ّ
ؤث

ُ
ت امل

َ
ف ِ
ّ
الحدث، فقد ُوظ

(، 9/6/2111) تاريخالذي تناول )النهج الجديد للصوفية في السودان( املذاع ب الريبورتاج

إذ كانت أصوات الدراويش وأناشيدهم توضح جلسة خاصة بالصوفية. كما أن الوظيفة 
كما في الريبورتاج الذي تناول )بائعات  الحدث،التالية لها كانت إضفاء الواقعية على 

 املتحركة في كوبصوت امللعقِة  إذ إنَّ (، 24/3/2111) تاريخالشاي في السودان( املذاع ب

تلّقي حينما يسمُع ذلك الصوت مع أصوات الجو 
ُ
 على املوضوع، فامل

ً
ة الشاي أضفى واقعيَّ
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 من الشاي في مكاٍن عام. واستخدمت املؤثرات 
ً
 يتناوُل كوبا

ً
ُل شخصا العام للمكان، يتخيَّ

جة الثالثة، إذ يالحظ ذلك في بعض الصوتية للتأثير النفس ي على املستمع بالدر 

 تاريخالريبورتاجات، مثل ريبورتاج )تطبيق الشريعة اإلسالمية في غزة( املذاع ب
(، إذ ظهر صوت محرك الدراجة النارية مع صوت يبين أن النساء ممنوعات 11/11/2119)

ع النساء م من ركوهاا في غزة، ما يشكل محاولة للتأثير النفس ي على املستمع باتجاه التعاطف

 للشريعة اإلسالمية في قطاع غزة. في مواجهة تطبيق حركة حماس
 مع وظيفة املؤثرات الصوتية التي تعمل على توضيح الحدث وزيادة 

ً
ويأتي ذلك متوافقا

االقتناع به، بما تضفيه عليه من واقعية تؤكد للمستمع حقيقة املكان وما يجري فيه 

 عن التأثير النفس 
ً
 ن أن تحققه في بعض األحيان.ي القوي الذي يمكمن أحداث، فضال

 

 
يالحظ هنا أنَّ معظم الريبورتاجات التي احتوت على موسيقى كانت خالية من 

 اريختاملؤثرات الصوتية، مثل الريبورتاج الذي تناول )الليلة البيضاء في باريس( املذاع ب

 ال تتوافر مؤثرات (، وفي هذا الصدد تقول رامتان 5/11/2119)
ً
عوايطية )أحيانا

صوتية في الحدث، فنختار الصوت املوسيقي الذي يعبر عنه، ألن املوسيقى لغة(، 

وأضافت بخصوص الريبورتاج الذي تناول موضوع )عودة الحجاب إلى تونس( املذاع 

 )في هذا الريبورتاج لم يكن لدي صوت يمثل الجو العام، 26/1/2111) تاريخب
ً
(، قائلة

 ألناا تنقل ل
ً
ذلك وضعت موسيقى تعبر عما أريد قوله، وهذه األجواء مهمة جدا

 املستمع إلى فضاٍء آخر، هو فضاء التخّيل واالستشفا ف(.

كما يالحظ أنَّ معظم الريبورتاجات التي عالجت مواضيع سياسية كانت خالية 
ذاع ( املمن املوسيقى، مثل الريبورتاج الذي تناول )مؤتمر حركة فتح في بيت لحم

(، وفي هذا الصدد تقول ميشا خليل )في الريبورتاجات السياسية 5/8/2119) تاريخب

، بل يمكن استخدام 
ً
ليس هناك الكثير من العناصر، فال يمكن وضع موسيقى مثال

 أصوات ومؤثرات الجو العام من موقع الحدث لبيان املصداقية(.

ج وضوع كما في الريبورتافقد وظفت املوسيقى لخلق مزاج للمستمع لتقبل امل

(. كما 9/4/2111) تاريخالذي تناول )املهرجان الدولي للموسيقى في بيروت( املذاع ب
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وظفت لتغيير اإليقاع والخروج من الرتابة في عدد من الريبورتاجات مثل الريبورتاج 

(. كما استخدمت 11/5/2111) تاريخالذي تناول موضوع )التلوث في دمشق( املذاع ب

قى لإلنابة عن املؤثرات الصوتية في بعض الريبورتاجات، كريبورتاج )أشجار املوسي
 (. 16/11/2119) تاريخالنخيل في السودان( املذاع ب

ذاعِة ِبِنْسَبِة  اتضحوقد 
ُ
 للريبورتاجاِت امل

ً
أنَّ املوسيقى املستخدمة كانت ُمناسبة

(. 21/9/2119) تاريخذاع بعالية، مثل الريبورتاج الذي تناول )موسم تركيا في فرنسا( امل
كما أنَّ جميع الريبورتاجات التي تضمنت مقاطع موسيقية كانت املوسيقى فياا متوافقة 

مع الكالم، إذ كانت املوسيقى ترتفع وتنخفض حسب مجريات الريبورتاج وبصورة جعلت 

 دورها من دون تأثيٍر سلبي على وضو  الكلمة املنطو 
ً
، مؤدية

ً
ة، قالكالم املنطوق واضحا

 (.6/4/2111) تاريخكما في الريبورتاج الذي تناول )فن غناء الواو في مصر( املذاع ب

وقد استخدمت مساحات موسيقية طويلة في العديد من الريبورتاجات، مثل الريبورتاج 

(. في حين استخدم البعض 7/1/2111) تاريخالذي تناول )سوق أم درمان الحرفية( املذاع ب
الطول، كما في الريبورتاج الذي تناول )حفل باتاكالن الفني( املذاع  اآلخر موسيقى متوسطة

(. وقد كانت املوسيقى قصيرة في بعض الريبورتاجات كما في الريبورتاج 27/1/2111) تاريخب

 .(16/11/2119) تاريخالذي تناول )بلدة الخليل القديمة( املذاع ب
 

 
لتي بثتاا اإلذاعة جرى إعدادها داخل مكاتب اإلذاعة في غلب الريبورتاجات اأ

عواصم الدول املختلفة، مثل الريبورتاج الذي تناول )املنتخب النسائي الفلسطيني 

 (. 29/11/2119) تاريخبكرة القدم( املذاع ب
أما الريبورتاجات التي جرى إعدادها في استوديوهات اإلذاعة بباريس فهي تلك التي تناولت 

 اريختع من داخل فرنسا، مثل الريبورتاج الذي تناول )مهرجان التذوق في باريس( املذاع بمواضي

ويشير ذلك إلى انتشار مراسلي اإلذاعة في عدٍد كبيرٍ من بلدان العالم، ال سيما  (.16/2/2111)
 في الوطن العربي، واهتمام اإلذاعة بالقضايا العربية والدولية من خالل التركيز على معالجة

مواضيع من خارج فرنسا أكثر من تلك التي تناولتاا الريبورتاجات من داخلها، مثل الريبورتاج 

 .5/5/2121 تاريخالذي تناول )تظاهرة ضد التحرش الجنس ي في لبنان( املذاع ب
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اهتمت اإلذاعة بمستوى نقاوة ووضو  الصوت وتوفير األجهزة الحديثة لنقل 
يبورتاج ليظهر بالنتيجة بصورة متكاملة العناصر واملؤثرات، فعلى الرغم من نقل الر 

، ويؤخذ علياا 
ً
 مفهوما

ً
 أّن الصوت فياا كان واضحا

ّ
بعض الريبورتاجات عبر الهاتف إال

، كما في 
ً
أناا كانت خالية من املؤثرات الصوتية والعناصر األخرى كاملوسيقى مثال

(. أما أغلب 21/7/2119) تاريخلس في كتاب غينس( املذاع بالريبورتاج الذي تناول )ناب

قلْت عبر األقمار الصناعية بواسطة جهاز البث )
ُ
( وكان SNGالريبورتاجات فقد ن

، مثل الريبورتاج الذي تناول )معرض السيارات في 
ً
ما ، وُمَجسَّ

ً
الصوت فياا نقيا
 (. 19/1/2111) تاريخديترويت( املذاع ب

ة الريبورتاجات التي جرى نقلها عن طريق الهاتف كانت من داخل وُيالحظ أنَّ غالبي

فلسطين، مثل الريبورتاج الذي تناول )سرقة األعضاء البشرية من الفلسطينيين( 
(، وقد يعود ذلك إلى ضعف اإلمكانات أو صعوبة إيجاد 28/12/2119) تاريخاملذاع ب

نَّ هناك بعض في بيئة ساخنة مثل فلسطين، على الرغم من أ SNGجهاز بث 

قلْت من هناك عبر جهاز 
ُ
عن طريق األقمار الصناعية، مثل  SNGالريبورتاجات ن

 اريختالريبورتاج الذي تناول )معرض التصوير الفوتوغرافي في رام هللا( املذاع ب

(، ولم تقتصر الريبورتاجات املنقولة عبر الهاتف على فلسطين فحسب، 26/3/2111)

قلْت من دوٍل أخرى بالطريقة نفسها، مثل الريبورتاج الذي بل أنَّ هناك ريبورتاجات 
ُ
ن

 (.22/1/2111) تاريختناول )تجارة املخدرات في روسيا( املذاع ب
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 عن مدى 
ً
قد يكون لعامل تحديد وقت الريبورتاج أثره في نوع املعالجة، فضال

موضوع، وكذلك الشخصيات ذات توافر املعلومات التي تخص الجوانب املتعددة لل

العالقة به، ففي الريبورتاج الذي تناول )حضارة مروي السودانية في متحف اللوفر( 

( جرت معالجة عميقة شملت جوانب مختلفة وتضمن 1/4/2111) تاريخاملذاع ب
معلومات كثيرة عن ذلك املوقع األثري السوداني الذي عرضت آثاره في املتحف 

الجته عميقة. بينما الريبورتاج الذي تناول )مؤتمر االسكوا في الفرنس ي، ما جعل مع

 على عرض وقائع ذلك املؤتمر دون 24/7/2119) تاريخمصر( املذاع ب
ً
( كان مقتصرا

، ما جعل 
ً
التطرق إلى جوانب أخرى في املوضوع كان يمكن أن تغنيه بصورة أكثر عمقا

 معالجته سطحية.

ت تحقيق املصداقية في العديد من وقد أظهرت النتائج أن اإلذاعة حاول
ريبورتاجاتاا عبر استضافة خبراء متخصصين، كما في الريبورتاج الذي تناول 

(. كما سعت إلى 31/5/2111) تاريخ)املوسيقى السورية بين التراث والحداثة( املذاع ب

ذلك عن طريق تضمين الريبورتاجات معطيات رقمية، كما في الريبورتاج الذي تناول 
(. في حين افتقر بعضها إلى ما 22/7/2119) تاريخجان أفينون في باريس( املذاع ب)مهر 

يعزز ثقة املستمع باملضمون، كما في الريبورتاج الذي تناول )شجر النخيل في 

 (.16/11/2119) تاريخالسودان( املذاع ب
داِفُع الصحفية رامتان عوايطية عن عدم استضافة خبراء متخصصين في بعض 

ُ
وت

ورتاجات، بأنَّ ذلك ال يعني افتقارها للمصداقية، بل إنَّ استضافة الخبراء الريب

 على زوايا املوضوع من دون أن يعني بالضرورة تعزيز 
ً
)حسب رأياا( يلقي ضوءا

املصداقية، وهي قد تبرر بذلك للريبورتاج الذي تناول )حرية املرأة وحقوقها في تونس( 

امت بإعداده وتقديمه من دون أن يتضمن ( والذي ق27/11/2119) تاريخاملذاع ب

 أنَّ الصحفية نفسها قدمت 
ً
معطيات رقمية أو يستضيف خبراء متخصصين، علما

 وراء تحقيق نوع من 
ً
ريبورتاجات أخرى كانت تتضمن آراء لخبراء متخصصين سعيا

 املصداقية أمام املتلقي، مثل الريبورتاج الذي تناول )الرقابة على مقاهي اإلنترنيت في

 (.26/11/2119) تاريختونس( املذاع ب
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 أنَّ الريبورتاج الذي تناول )يوم السيدا العالمي( املذاع ب
ً
 تاريخويالحظ أيضا

 من أي رأي لخبير طبي حول مرض السيدا، أو أية إحصاءات 1/12/2119)
ً
( كان خاليا

جاني مللعدد ضحايا هذا املرض املميت. على العكس من الريبورتاج الذي تناول )الخبز ا
( والذي استند إلى معطيات رقمية وبيانات 6/8/2119) تاريخفي باكستان( املذاع ب

إحصائية عن كمية الخبز الذي يمنح للفقراء وأعداد أولئك الفقراء املستفيدين من 

ذلك. وكذلك الحال مع الريبورتاج الذي تناول )مهرجان أبو ظبي للموسيقى 
( والذي تضمن استضافة خبراء في املوسيقى 29/3/2111) تاريخالكالسيكية( املذاع ب

 من املصداقية للمادة املقدمة عبر الريبورتاج.
ً
 الكالسيكية العاملية، ما أعطى نوعا
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ً
 إلى إشعار الجمهور العربي بقرهاا منه،  سعت إذاعة مونت :أوال

ً
كارلو الدولية حثيثا

 أساليب لغوية مختلفة عبر استخدام اللغة العربية الفصيحة واللهجات 
ً
مستخدمة

العامية لضمان وصول رسالتاا اإلعالمية إليه، ومخاطبة شرائح املجتمع كلها 

ثر باشرة، لتكون أكباستخدام األسلوب الواضح البسيط الدال على املعنى بصورة م
 للمستمعين 

ً
مستوياتام الثقافية وتعدد شرائحهم، إذ استادفت  باختال فقربا

 الريبورتاجات في الغالب عامة الجمهور.

 
ً
اإلذاعة بأصواٍت رخيمٍة، وعملت على استقطاب أصواٍت جهوريٍة  استعانت :ثانيا

واستقدمت في  سليمة خالية من عيوب النطق، ذات جاذبية، ومريحة ألذن املستمع،

 جديدة في الوقت الذي شرعت فيه األصوات القديمة 
ً
السنوات األخيرة أصواتا

 على 
ً
 من التمازج بين الجيلين جعلت املستمع يتعود تدريجيا

ً
بمغادرتاا، ما خلق حالة

 األصوات الحديثة فال يشعر بالفرق عند غياب القدماء عن ميكرفون اإلذاعة.

 
ً
ة ذات التأثير املستمر للحاضر، واكبت اإلذاعة األح :ثالثا داث والقضايا اآلنيَّ

 إياها بتفاصيلها كلها، لتحوز على اهتمام املستمع عن طريق تقديم ما يبحث 
ً
متناولة

 عنه وله عالقة بحياته الحالية. 

 
ً
اإلذاعة بقدرتاا على تحريك خيال املستمع وذلك عن طريق إجراء  اتسمت :رابعا

عالقة بالقضية أو الحدث الذي تجري معالجته، مقابالت مع األشخاص ذوي ال
فاملحررون ال يكتبون كل ش يء، بل يتركون الفرصة ألصواٍت من الواقع لتحكي القصة، 

ر املستمع املشهد، ما يزيد من تفاعل املتلقي مع اإلذاعة.  ليتصوَّ

 
ً
 ركزت اإلذاعة على العمل امليداني عبر وجود املراسلين في مواقع األحداث، :خامسا

 ما ينمي املصداقية لدى املستمع.

 
ً
كان للمؤثرات الصوتية دورها الفاعل في تعزيز الكلمة املنطوقة  :سادسا

فْت تلك املؤثرات لتوضيح الحدث وإضفاء  واستكمال األفكار في ذهن املتلقي،
ّ
إذ وظ

الواقعية عليه، ما يطلق مخيلة املستمع في تصّورِه للمشهد، ويزيد من تفاعله معها 

 عه لالستمرار في االستماع إلى النااية.ويدف

 
ً
أدخلت اإلذاعة ما يمكن وصفه بتجربة )الصحفي الشامل( التي يمكن  :سابعا
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ة إلى حّدٍ ما، وتسير بخطًى محسوبة، ولكن لم يمِض علياا الوقت  ها تجربة فتيَّ عدَّ

الكافي للحكم بنجاحها أو فشلها، وإذا كانت هذه العملية تساعد في وضع رؤية 

عدام ان إذ إنَّ لصحفي موضع التنفيذ، فإنَّ املستقَبل قد ُيظهُر مضاعفاٍت سلبيٍة، ا
 على كاهل 

ً
 عن أنَّ ذلك قد يشكل ثقال

ً
ل من فرص اإلبداع، فضال

ّ
التخصص قد ُيقل

الصحفيين، ما قد يؤثر في جودة نتاجهم، على الرغم من أنَّ مستوى عملهم لحد اآلن 

 يسير بإتجاه النجا  والتميز.
 
ً
تبين أن تايئة مزاج املتلقي لتقبل مضمون الريبورتاج، كان من بين األمور  :ثامنا

التي أوالها القائم بالريبورتاج أهمية كبيرة، وذلك عن طريق استخدام املوسيقى 

 مع توظيف املؤثرات الصوتية، ومتوافقة مع الكالم املنطوق.ُم 
ً
 تناسبة

 
ً
من األمور املهمة في العمل اإلذاعي، اإلذاعة بنقاوة الصوت، وهو  اهتمت :تاسعا

عدم النقاوة تعني ضعف حضور اإلذاعة، ما يؤشر حرص اإلذاعة على توفير  إذ إنَّ 

أحدث األجهزة ملحررياا ومراسلياا حول العالم، السيما وأناا تملك استوديوهات رقمية 
 حديثة في مقرها بباريس.

 
ً
ة ورتاج باالحترافية والقدر ن بفن الريبين القائمأغلب الصحفيي اتسمت :عاشرا

 عن إبتكارهم لصياغاٍت 
ً
على إيجاد تناسب بين أجزاء القالب الفني للريبورتاج، فضال

قة.  لغويٍة شّيِ

اعتمدت اإلذاعة في معظم ريبورتاجاتاا على أسلوب الوصف كقالٍب  :أحد عشر

، بخاصة أنَّ اغلب الريبورتاجات عالجت مواضيع تتط
ً
ب لفني، ويبدو ذلك طبيعيا

استخدام الوصف في بنائاا، مثل املهرجانات والتظاهرات واالحتفاالت والتجمعات 

 الثقافية والفنية وسواها من املواضيع التي يعد الوصف أكثر مالءمة ملعالجتاا.

على الرغم من أن مداخل معظم الريبورتاجات كانت تقليدية عن  :ثاني عشر
ات الصوتية واملوسيقى كانت أكثر جاذبية طريق الدخول بصوت املذيع، إال أنَّ املؤثر 

في مدخل الريبورتاج، ما قد يدفع املستمع إلى إكمال االستماع له بعد أن تشده 

 الثواني األولى منه.
جهَد املحررون على إيجاد صياغات في ريبورتاجاتام تنطوي على  :ثالث عشر

 للموضوع ولطول  جاذبية للفت االنتباه، متضمنة معلومة أو واقعة، وتكون مالئمة

 البرنامج، األمر الذي يحقق التناسب في تركيب أجزائه.
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  :رابع عشر
ً
 موجزا

ً
رسمت الخاتمة صورة ذهنية متكاملة للحدث، إذ كانت تلخيصا

ملا جاء في الريبورتاج، وارتبط ذلك مع نوع القالب الفني املستخدم في أغلب 

 بالوصف لتجسيد املعاني التي
ً
 وردت فياا. الريبورتاجات متمثال

أخذت الكلمة املنطوقة في الريبورتاج مساحة أكبر بكثير من أي  :خامس عشر

عنصر آخر، وحضرت بقوة في أجزائه كلها، فهي تمثل اللغة اللفظية، وتعد املرتكز 

 األساس للريبورتاج اإلذاعي.
عملت اإلذاعة على خفض ملل الجمهور عن طريق اختصار وقت  :سادس عشر

حديده بدقيقتين ونصف وبما ال يتجاوز الثالث دقائق، وهو ما يأخذ الريبورتاج وت

 بالحسبان إيقاع العصر السريع، والطبيعة املعقدة للحياة املعاصرة.
غالبية الريبورتاجات باملوضوعية والحيادية والتوازن،  اتسمت :سابع عشر

 حددة لها.للوصول إلى إقناع املستمع العربي بحيادية اإلذاعة وعدم إبراز هوية م

  :ثامن عشر
ً
حاولت اإلذاعة إيجاد إيقاع مميز لبرامجها، تمثل بالسرعة أحيانا
وزيادة املساحة الترفياية والفنية والثقافية أكثر من السياسية التي يجري تناولها في 

 فتراتاا اإلخبارية.
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 .1985القاهرة، بدون ناشر، 

. ـادهم، محمود، أدب الجاحظ من زاوية صحفية، القاهرة، بدون ناشر، 12

1986. 
 .1988. ادهم، محمود، فن تحرير التحقيق الصحفي، القاهرة، دار الشعب، 13

الكويت،  ،19. أردش، سعد، املخرج في املسر  املعاصر، عالم املعرفة، العدد14

 .1979املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، يوليو 
. إمام، إبراهيم، دراسات في الفن الصحفي، القاهرة، املكتبة االنجلو مصرية، 15

1972. 

. أوملان، جون، التحقيق الصحفي: أساليب وتقنيات متطورة، ترجمة: ليلى 16
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 .2111زيدان، القاهرة، الدار الدولية، 

الحسن بن بشر بن يحيى، املوازنة بين أبي تمام والبحتري، تحقيق  . اآلمدي،17

 .1944محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة، بدون ناشر، 
. االبياري، فتحي، صحافة املستقبل والتنظيم السياس ي، اإلسكندرية، دار 18

 .1985املعرفة الجامعية، 

حمود، القاهرة، الهيئة . البير، بيير، الصحافة، ترجمة: فاطمة عبد هللا م19
 .1987املصرية العامة للكتاب، 

. البطريق، نسمة أحمد، اإلعالم واملجتمع في عصر العوملة: دراسة في املدخل 21

 .2114 ،االجتماعي، القاهرة، دار غريب
. التائه، سعد، التحقيق الصحفي، بيروت، االتحاد العام للصحفيين العرب، 21

 .تاريخبدون 

، القاهرة، بدون 11ي، ومصطفى أمين، البالغة الواضحة، ط. الجارم، عل22
 .1969ناشر، 

 .1984. الجريدي، نبيل، املدخل لعلم االتصال، اإلمارات، مكتبة اإلمارات، 23

. الحسن، عبد الدائم عمر، الكتابة واإلنتاج اإلذاعي بالراديو، عمان، دار 24
 .1998الفرقان، 

ظفر، حلية املحاضرة في صناعة الشعر، . الحاتمي، محمد بن الحسن بن امل25

 .1979، تحقيق: جعفر كتاني، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 1ج
. الحديثي، وليد، مذيعو البرامج ومقدموها، مجلة البحوث اإلذاعية 26

 .1986، بغداد، 25والتلفزيونية، العدد 

ربية، ، دار الناضة الع. الحسيني، أميرة، فن الكتابة لإلذاعة والتلفزيون، بيروت27
2115. 

. الحلواني، ماجي، مدخل إلى اإلذاعات املوجهة، القاهرة، دار الفكر العربي، 28

1982. 
. الحمامص ي، جالل الدين، من الخبر إلى املوضوع الصحفي، القاهرة، دار 29

 .1966املعار ف، 

 القومية . الحمامص ي، جالل الدين، إنتاج البرامج التلفزيونية، القاهرة، دار 31



- 065 - 

 .2113العربية للثقافة والنشر، 

. الخزاعي، حسني، مهارات االتصال في الخدمة االجتماعية، عمان، دار البركة، 31

2114. 
. الدروبي، محمد، الصحافة والصحفي املعاصر، بيروت، املؤسسة العربية 32

 .1996للدراسات والنشر، 

ر الصحا ، الكويت، دار . الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختا33
 .1983الرسالة، 

. الركابي، زين العابدين، النظرية اإلسالمية في اإلعالم والعالقات العامة، في: 34

 .1979اإلعالم اإلسالمي والعالقات اإلنسانية، الرياض، بدون ناشر، 
 .1979. الزمخشري، محمود بن عمر، أساس البالغة، بيروت، دار صادر، 35

، إبراهيم، املعجم الوجيز في مصطلحات اإلعالم، بيروت، مكتبة . السامرائي36

 .1999لبنان ناشرون، 
، الكويت، 46. السيس ي، يوسف، دعوة إلى املوسيقى، عالم املعرفة، العدد37

 .1981املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، أكتوبر 

تبة االنجلو . الغنام، عبد العزيز، مدخل في علم الصحافة، القاهرة، املك38
 .1977مصرية، 

، إنتاج البرامج اإلذاعية، 3. الغنام، عبد العزيز، مدخل في علم الصحافة، ج39

 .1983املكتبة االنجلو مصرية،  ،القاهرة
. املحنة، فال  كاظم، البرامج اإلذاعية والتلفزيونية، بغداد، بيت الحكمة، 41

1988. 

نون اإلذاعية والتلفزيونية، املوصل، . املحنة، فال  كاظم، وسؤدد القادري، الف41
 .1991 ،دار الحكمة

، 94. املصمودي، مصطفى، النظام اإلعالمي الجديد، عالم املعرفة، العدد42

 .1985الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، أكتوبر 
. الهادي، محمد محمد، تكنولوجيا االتصاالت وشبكات املعلومات، القاهرة، 43

 .2111بة األكاديمية، املكت

. الهيتي، هادي نعمان، في فلسفة اللغة واإلعالم، القاهرة، الدار الثقافية 44
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 .2117للنشر، 

 .1991. الياسري، قيس، وآخرون، الفنون الصحفية، بغداد، دار الحكمة، 45

. الياسري، قيس، ويونس الشكرجي، فن املقابلة والتحقيق الصحفي، بغداد، 46
 .1991دار الحكمة، 

، ترجمة: 2. ب. ديو بولد. فان دالين، مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ط47

 .1984نبيل نوفل وآخرون، القاهرة، مكتبة االنجلو مصرية، 
. بدوي، احمد زكي، معجم مصطلحات اإلعالم، القاهرة، بيروت، دار الكتاب 48

 املصري ودار الكتاب اللبناني.

 .1975خالق النظرية، الكويت، دار سالم للطباعة، . بدوي، عبد الرحمن، األ 49
. برادلي، دوان، الجريدة ومكانتاا في املجتمع الديمقراطي، ترجمة: محمود محمد 51

 سليمة، القاهرة، مكتبة الناضة املصرية، بدون سنة نشر.

. بياجي، شيرلي، املقابلة الصحفية فن، ترجمة: كمال عبد الرؤو ف، القاهرة، 51
 .1991صرية لنشر املعرفة الثقافية العاملية، الجمعية امل

، ترجمة: عمر الخطيب، بيروت، 1مدخل االتصال الجماهيري، ج ،. بيتنر، ج52

 .1987املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
. بيري، توماس، الصحافة اليوم، ترجمة: مروان الجابري، بيروت، مؤسسة 53

 .1964بدران، 

الريبورتاج اإلذاعي، ترجمة: حافظ القباني، بغداد،  . تريكل، ايوار، وآخرون،54
 .1973دار الحرية، 

. جرين، موري، أخبار التلفزيون بين التحليل والتنفيذ، ترجمة: حمدي قنديل، 55

 .1972وأحمد سعيد عبد الحليم، القاهرة، مكتبة الناضة املصرية، 
قاهرة، الهيئة . جيد، رمزي ميخائيل، تطور الخبر في الصحافة املصرية، ال56

 .1985املصرية العامة للكتاب، 

. جيتس، بيل، املعلوماتية بعد اإلنترنيت: طريق املستقبل، ترجمة: عبد السالم 57
، الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون 231رضوان، عالم املعرفة، العدد 

 .1998واآلداب، مارس 

القاهرة، مكتبة االنجلو  . حاتم، محمد عبد القادر، الرأي العام والدعاية،58
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 .1972مصرية، 

 .1972. ـــــــ، الدعاية واإلعالم، القاهرة، املكتبة االنجلو مصرية، 59

. حجاب، محمد منير، أساسيات البحوث اإلعالمية واالجتماعية، القاهرة، دار 61
 .2112الفجر، 

. حجاوي، عار ف، الكتابة للراديو: مذيع بال نص مذيع أخرس، فلسطين، 61

 .2114جامعة بير زيت، 
. حداد، نبيل، في الكتابة الصحفية: السمات، املهارات، األشكال، القضايا، 62

 .2112عمان، دار الكندي، 

. حسين، سمير محمد، بحوث اإلعالم: األسس واملبادئ، القاهرة، عالم الكتب، 63
1976. 

الدار . حسام الدين، محمد، املسؤولية االجتماعية للصحافة، القاهرة، 64

 .2113املصرية اللبنانية، 
، القاهرة، دار 3. حمزة، عبد اللطيف، املدخل في فن التحرير الصحفي، ط65

 .1965الفكر العربي، 

. خزعل، عبد النبي، فن تحرير األخبار في اإلذاعات الدولية بين التوظيف 66
 .2113واملوضوعية، عمان، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة، 

 .1987، الرياض، دار املريخ، 2، محمد حمد، مطالعات في اإلعالم، ط. خضر67

 .1967. خليفة، إجالل، الصحافة، القاهرة، دار الطباعة الحديثة، 68
. خليفة، إجالل، إتجاهات حديثة في التحرير الصحفي، القاهرة، دار الهنا 69

 .1972للطباعة، 

املكتبة االنجلو مصرية، . خليفة، إجالل، فن التحرير الصحفي، القاهرة، 71
1981. 

. خليفة، إجالل، الوسائل الصحفية وتحديات املجتمع اإلسالمي املعاصر، 71

 .1981القاهرة، مكتبة االنجلو مصرية، 
، القاهرة، مكتبة االنجلو مصرية، 1. خليفة، إجالل، علم التحرير الصحفي، ج72

1981. 

تجاهات حديثة في اإلنتاج . خليل، محمود إبراهيم، وشريف درويش البان، ا73
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 .2111، القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، 1الصحفي، ج

. دانيلون، واين أ، تحليل املضمون وبحوث االتصال في جامعة لويزيانا في 74

الواليات املتحدة األمريكية: املدخل إلى بحوث االتصال الجماهيري، ترجمة: املركز 
 .1988بغداد، دار الحرية للطباعة، العربي لبحوث املستمعين واملشاهدين، 

. دويدري، رجاء وحيد، البحث العلمي: أساسياته النظرية وممارسته العملية، 75

 .2111دمشق وبيروت، دار الفكر ودار الفكر املعاصر، 
. رايت، تشارلز، املنظور االجتماعي لالتصال الجماهيري، ترجمة: محمد فتحي، 76

 .1983ة للكتاب، القاهرة، الهيئة املصرية العام

. راني، أوستن، قنوات السلطة: أو تأثير التلفزيون في السياسة األمريكية، 77
 .1986ترجمة: موس ى جعفر، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 

. راي تيل، ليوناردو، ورون تيلر، مدخل إلى الصحافة: جولة في قاعة التحرير، 78

 .1991ولية، ترجمة: حسن حمدي، القاهرة، الدار الد
. ربيع، عبد الجواد سعيد محمد، فن الخبر الصحفي: دراسة نظرية وتطبيقية، 79

 .2115القاهرة، دار الفجر، 

. رشتي، جياان احمد، األسس العلمية لنظريات اإلعالم، القاهرة، دار الفكر 81
 .1975العربي، 

 يون، القاهرة،. رضا، عدلي سيد، وسلوى العوادلي، اإلعالن في اإلذاعة والتلفز 81

 .2118دار الناضة العربية، 
علم اللغة في الغرب، ترجمة: أحمد عوض، عالم  تاريخموجز  ،. روبنز، ر. هـ82

، الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، نوفمبر 227املعرفة، العدد 

1997. 
واد، ار ج. ريتش، كارول، كتابة األخبار والتقارير الصحفية، ترجمة: عبد الست83

 .2112العين، دار الكتاب الجامعي، 

، ترجمة: سميرة أبو 2. سترنر، هربرت، املراسل الصحفي ومصادر األخبار، ط84
 .1989سيف، القاهرة، الدار الدولية، 

. ستيد، ويكهام، الصحافة، ترجمة: علي رفاعة األنصاري، القاهرة، بدون 85

 .1973ناشر، 
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ير اإلعالمي، القاهرة، الهيئة املصرية العامة . شر ف، عبد العزيز، فن التحر 86

 .1981للكتاب، 

 .1983. شر ف، عبد العزيز، العربية لغة اإلعالم، الرياض، دار الرفاعي، 87
 .1991. شر ف، عبد العزيز، اللغة اإلعالمية، بيروت، دار الجيل، 88

قباء،  دار  . ــ شر ف، عبد العزيز، األساليب الفنية في التحرير الصحفي، القاهرة،89

2111. 
 .2111. شر ف، عبد العزيز، فن املقال الصحفي، القاهرة، دار قباء، 91

. شر ف، عبد العزيز، األجناس اإلعالمية وتطور الحضارة االتصالية، القاهرة، 91

 .2113الهيئة املصرية العامة للكتاب، 
هرة، االصحافة العربية، الق تاريخ. شر ف، عبد العزيز، الجغرافية الصحفية و 92

 .2114عالم الكتب، 

 .1987. شلبي، كرم، فن الكتابة للراديو والتلفزيون، جدة، دار املشرق، 93
. شلبي، كرم، اإلذاعات التنصيرية املوجهة إلى املسلمين العرب، القاهرة، مكتبة 94

 .1991التراث اإلسالمي، 

جدة، دار  ون،. شلبي، كرم، الخبر اإلذاعي، فنونه وخصائصه في الراديو والتلفزي95
 .1985الشروق، 

. شرام، ولبر، أجهزة اإلعالم والتنمية الوطنية، ترجمة: محمد فتحي، القاهرة، 96

 .1971الهيئة العامة للكتاب، 
. شكري، عبد املجيد، اإلذاعات املحلية لغة العصر، القاهرة، دار الفكر 97

 .1987العربي، 

 .تاريخطبعة املهدية، بدون . شقرون، عبد هللا، فن اإلذاعة، تطوان، امل98
 .تاريخ. صابات، خليل، الصحافة مهنة ورسالة، القاهرة، دار املعار ف، بدون 99

. صيني، سعيد إسماعيل، قواعد أساسية في البحث العلمي، بيروت، مؤسسة 111

 .1994الرسالة، 
. طلعت، شاهيناز، وسائل اإلعالم والتنمية االجتماعية، القاهرة، مكتبة 111

 .1981لو مصرية، االنج

. عبد الرحمن، عواطف، قضايا التبعية اإلعالمية والثقافية في العالم الثالث، 112
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، الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، يونيه 78عالم املعرفة، العدد 

1984. 

. عبد الحميد، محمد، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية، القاهرة، عالم 113
 .2111الكتب، 

. عبد الحميد، محمد، تحليل املحتوى في بحوث اإلعالم، جدة وبيروت، دار 114

 .2119الشروق ودار ومكتبة الهالل، 
. عبد املجيد، ليلى، سياسات االتصال في العالم الثالث، القاهرة، دار الطباعي 115

 .1986العربي، 

اإلعالم: األصول . عبد الحليم، محي الدين، وحسن أبو العينين، العربية في 116
 .1988والقواعد واألخطاء الشائعة، القاهرة، دار الشعب، 

. عبد العزيز، محمد حسن، لغة الصحافة املعاصرة، القاهرة، دار املعار ف، 117

1979. 
. عبد النبي، عبد الفتا  إبراهيم، سوسيولوجيا الخبر الصحفي، القاهرة، 118

 .1989العربي للنشر والتوزيع، 

عزيزة، اإلعالم السياس ي والرأي العام: دراسة في ترتيب األولويات، . عبدة، 119
 .2114القاهرة، دار الفجر، 

منهجية البحث العلمي: القواعد والتحليل  ،. عبيدات، محمد، وآخرون111

 .1997والتطبيقات، عمان، دار وائل، 
. عزت، محمد فريد محمود، دراسات في فن التحرير الصحفي في ضوء معالم 111

 .1984قرآنية، جدة، دار الشروق، 

. عزت، محمد فريد محمود، مدخل إلى الصحافة، جدة، مكتب احمد فؤاد، 112
1993. 

. عزي، عبد الرحمن، دراسات في نظرية االتصال: نحو فكر إعالمي متميز، 113

 .2113بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
الهيئة املصرية العامة للكتاب، . عسر، عبد الوارث، فن اإللقاء، القاهرة، 114

1993. 

. علم الدين، محمود، و ليلى عبد املجيد، فنية الكتابة الصحفية والتحرير، 115
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 .1991القاهرة، بدون دار نشر، 

، الكويت، 184. علي، نبيل، العرب وعصر املعلومات، عالم املعرفة، العدد116

 .1994املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، أبريل 
، 265. علي، نبيل، الثقافة العربية وعصر املعلومات، عالم املعرفة، العدد 117

 .2111الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، يناير 

. عليان، ربحي مصطفى، وعثمان محمد غنيم، مناهج وأساليب البحث 118
 .2111العلمي: النظرية والتطبيق، عمان، دار صفاء، 

لسيد احمد مصطفى، الكتابة والتحرير الصحفي، رؤية جديدة، دبي، . عمر، ا119

 .2114دار القلم، 
. عمر، نوال محمد، مناهج البحوث االجتماعية واإلعالمية، القاهرة، مكتبة 121

 .1986االنجلو مصرية، 

. عوض، عدنان، مناهج البحث العلمي، عمان، جامعة القدس املفتوحة، 121
1994. 

ازي زين، األسس الفنية للحديث الصحفي، القاهرة، الهيئة . عوض هللا، غ122
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 .2113، القاهرة، دار الناضة العربية، 3في بحوث املمارسة، ط

، الكويت، 138. فهيم، حسين محمد، أدب الرحالت، عالم املعرفة، العدد 125

 .1989املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، يونيو 
 .تاريخ. فهمي، محمود، الصوت والصورة، القاهرة، مطبعة املعرفة، بدون 126

 .1964ي، محمود، الفن الصحفي في العالم، القاهرة، دار املعار ف، . فهم127

. فضل، صال ، نظرية البنائية في النقد األدبي، بغداد، دار الشؤون الثقافية 128
 .1987 ،العامة

، 164. فضل، صال ، بالغة الخطاب وعلم النص، عالم املعرفة، العدد 129

 .1992داب، أغسطس الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآل 



- 071 - 

 .1985. فهيم، فائق، اإلعالم املعاصر، الرياض، دار الوطن، 131
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 (1ملحق رقم )

 يبين تعريفات فئات التحليل

 
 التحليل مجموعة من الوحدات والفئات، فيما يأتي تعريفاتاا:  استمارةتضمنت 

تخدمها القائم بالريبورتاج اللغة اللفظية التي يس ونعني هاا. وحدة اللغة: 1

اإلذاعي، وتشمل كالم مذيع الريبورتاج وأحاديث الضيو ف املشاركين فيه. وشملت 

 فقرتين:
املفردات العربية الفصيحة فقط سواء  استخدام * اللغة العربية الفصحى:

أكانت مجسدة بصوت مذيع الريبورتاج أو أحاديث الضيو ف، بلغة عربية مباشرة أو 

 ركين األجانب في الريبورتاج.مترجمة للمشا
تشمل استخدام مفردات اللغة العربية الفصيحة إلى جانب اللهجات  * املختلطة:

ه ال يوجد ريبورتاج إستخدَم اللهجة العامية  العامية املختلفة لتأقطار العربية، وبما أنَّ

لوحدها دون وجود اللغة العربية الفصيحة، لذا تمَّ إختيار مصطلح )املختلطة( 
للداللة على وجود نوعين من األلفاظ في الريبورتاج هي الفصيحة والعامية والتي 

 تشمل بدورها لهجات متعددة كالشامية واملصرية والخليجية واملغاربية وغيرها.

ويراد هاا طريقة كتابة موضوع الريبورتاج من حيث تركيب . وحدة األسلوب: 2
 من الفئات اآلتية: الجمل وإنتقاء األلفاظ املعبرة عنه، وتكونت

 وتشير إلى مدى وضو  معاني نصوص الريبورتاج، وشملت: أ. من حيث الوضوح:

هو األسلوب املعتمد على االقتصاد في األلفاظ والتدقيق  * أسلوب واضح وبسيط:
في استخدامها والجملة البسيطة التركيب الواضحة املعنى والعبارات املألوفة التي 

 يعها.تخاطب شرائح الجمهور جم

يتمثل في األسلوب املوجه إلى النخبة في املجتمع، ويعتمد الجمل  * أسلوب نخبوي:
التي تنطوي على مفاهيم ومصطلحات، والتركيبات اللغوية الفنية الصعبة، واأللفاظ 

التي تحمل بعض املعاني التي يصعب فهمها من قبل الجمهور البسيط، ويكون هذا 

 إلى الطبقة امل
ً
 ثقفة في الجمهور.األسلوب موجها
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ويعنى هاا الجمل املستخدمة في الريبورتاج اإلذاعي،  ب. من حيث تركيب الفقرات:

 وتشمل ثالثة أنواع:

هي التي تتكون من جملة واحدة إلى ثالث جمل على أن يكتمل  * فقرة قصيرة:
 املعنى.

هي الفقرة التي تتكون من خمس جمل فأكثر ليكتمل املعنى  * فقرة طويلة:

 مالي.اإلج
 بين النوعين  * فقرة متوسطة:

ً
هي التي تتكون من عدد من الجمل يكون وسطا

 السابقين.

ويقصد هاا مدى دقة داللة األلفاظ على املعاني، ويشمل  ج. من حيث الدقة:
 فقرتين:

هو األسلوب التحريري الدال داللة دقيقة على املعنى  * أسلوب دال على املعنى:

 ل.وينخفض فيه مستوى التأوي
 هو أسلوب يعتمد اإلنشائية في التعبير كاألساليب األدبية. * أسلوب إنشائي:

ويعنى هاا صوت مقدم الريبورتاج، وبما أنَّ اإلذاعة دولية  . وحدة صوت املذيع:3

 مذيعين ذوي أصوات جهورية خالية من 
ً
وبحكم خبرتاا الطويلة، فهي تختار دائما

 وات:عيوب النطق، وقد حدد مستويين من األص

أي الصوت القوي للمذيع والذي ترتا  له أذن املستمع ويمتلك  * جهوري وجذاب:

جاذبية، وتظهر مهارته وسالمة نطقه ملخارج األلفاظ وتلوين صوته بما يناسب املعاني، 
 ويقويه ويضاعف تأثيره.

يشمل صوت املذيع القوي الحاد السليم، لكنه خاٍل من  * جهوري وغير جذاب:

 الجاذبية.
وتشمل املوضوعات التي يعالجها الريبورتاج اإلذاعي، .وحدة املوضوعات: 4

 وحددت أربعة أنواع من تلك املوضوعات:

 عن حدٍث آنّيٍ جديد. * ريبورتاج خبري ألحداث آنية:
ً
 ويتطرق ملوضوع يخص خبرا

 سابقة جرى  * ريبورتاج خبري ألحداث سابقة:
ً
 يخص أحداثا

ً
يعالج موضوعا

 ة جديدة.تناولها من زاوي

يعالج قضية آنية تام املستمعين، أو جانب من تلك  * ريبورتاج يعالج قضية آنية:
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.
ً
 القضية، كالقضية الفلسطينية، أو األزمة االقتصادية العاملية مثال

يتطرق لقضية سابقة، حدثت في املاض ي  * ريبورتاج يعالج قضية سابقة:

ة، كالحرب العاملية الثانية أو حرب واستدعتاا ظرو ف معينة، ويتناولها من زاوية جديد
 الفوكالند بين بريطانيا واألرجنتين.

ويقصد هاا املتلقين الذين توجه إليام الرسالة  . وحدة الجمهور املستهدف:5

 اإلعالمية عبر الريبورتاج اإلذاعي، وهم صنفان:
 يشمل كافة أو معظم شرائح الجمهور. * عام:

ة توجه إلياا الرسالة اإلعالمية كجمهور ويراد به طبقة أو فئة معين * خاص:

 أو فئة املثقفين أو الطلبة الجامعيين.
ً
 الفالحين مثال

وهي الحوار الذي يجري مع أشخاص لهم عالقة بموضوع  . وحدة املقابالت:6

 الريبورتاج اإلذاعي، َوصنفت الريبورتاج على نوعين:

ناس على أي يتضمن حوارات مع ضي * ريبورتاج ينطوي على مقابالت:
ُ
و ف أو أ

 عالقة بالحدث أو القضية التي يتناولها الريبورتاج اإلذاعي.

 وهو الذي ال يتضمن تلك الحوارات. * ريبورتاج خاٍل من املقابالت:

ويقصد هاا طريقة تسجيل املقابلة، واملكان  . وحدة أسلوب تسجيل املقابالت:7
 الضيف. ويشمل: الذي جرى فيه ذلك، ويمكن تمييز ذلك من طريقة عرض صوت

تسجيل املقابلة في املكان الذي جرى فيه الحدث الذي يتناوله  * في مكان الحدث:

الريبورتاج، ويمكن تمييزه إذا كان هناك أصوات مصاحبة لصوت الضيف أو صوت 
 الجو العام املصاحب لصوته.

 تسجيل املقابلة داخل استوديوهات اإلذاعة في باريس أو مكاتب * في األستوديو:

 غير مصحوب 
ً
 صافيا

ً
اإلذاعة في عواصم الدول األخرى، ويمكن تمييزه إذا كان نقيا

بأصوات أخرى مشوشة أو صوت الجو العام، أو تحديد ذلك عن طريق اتصال 

 الباحث بمقر اإلذاعة في باريس.

:
ً
تسجيل الحوارات بطريقتين، داخل األستوديو، وفي مكان الحدث،  * االثنان معا
 من املقابالت. أي أن يتضمن ا

ً
 لريبورتاج النوعين معا

وهي املقابالت التي يجري تسجيلها عبر الهاتف، ويتم تمييز ذلك من  * عبر الهاتف:

 طبيعة الصوت في الريبورتاج.
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هي أصوات طبيعية أو موضوعة مسجلة،  . وحدة أنواع املؤثرات الصوتية:8

 بالواق
ً
في  عية لدى املستمع وتساعدهتستخدم في الريبورتاج اإلذاعي لتعطي انطباعا

 تكوين الصورة التخيلية عند سماعه للريبورتاج. وتشمل:
 ما تكون  * طبيعية خلفية:

ً
أصوات طبيعية مسجلة من مكان الحدث وغالبا

 مفهومة وال تحتاج إلى تفسير في سياق الريبورتاج اإلذاعي.

 في األستوديو، ليست من مكان ال * موضوعة:
ً
حدث أصوات مسجلة مسبقا

 املقصود، تستخدم ضمن الريبورتاج في املكان املناسب.

:
ً
استخدام املؤثرات الطبيعية الخلفية املسجلة في مكان الحدث  * االثنان معا

 الذي يتناوله الريبورتاج مع مؤثرات أخرى موضوعة مسجلة في األستوديو.
 الريبورتاجات التي تخلو من املؤثرات الصوتية.  * بدون مؤثرات:

وتعني طبيعة توظيف املؤثرات الصوتية في حدة توظيف املؤثرات الصوتية: . و 9

 الريبورتاج، وتتضمن:
هدفها توضيح األحداث التي يتضمناا الريبورتاج كأصوات  * توضيح الحدث:

 جمهور في تظاهرة.

تستخدم لجعل املستمع يقتنع بواقعية الحدث  * إضفاء الواقعية على الحدث:
تاج، كصوت ملعقة في كوب شاي، أو صوت هدير املاء في موضوع الذي يعالجه الريبور 

.
ً
 يتطرق للفيضانات مثال

ه تستخدم هاد ف التأثير في نفسية املستمع وجعل * التأثير النفس ي على املستمع:
 يتفاعل مع موضوع الريبورتاج، كصوت بكاء طفل، أو صراخ امرأة.

في املكان املناسب، وفي حال أي أناا لم توضع  * غير مهمة في سياق الريبورتاج:

حذفها من ذلك الريبورتاج فلن يحدث تأثير على مضمون الرسالة االتصالية التي 
 يتوجه هاا نحو املتلقي.

أي أنَّ املؤثرات كانت طاغية على كلمات املذيع أو  * طغت على الكلمة املنطوقة:

الة ويش على الرسالضيو ف وكان لها أثر سلبي في درجة وضو  أصواتام ومن ثمَّ التش
 املوجهة إلى املستمع.

استخدام مقاطع موسيقية في الريبورتاج اإلذاعي، وهناك  . وحدة املوسيقى:11

 نوعان من الريبورتاجات في هذا السياق:
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أي يتضمن مقاطع موسيقية أو أغاٍن أو أجزاء مناا،  * ريبورتاج يتضمن موسيقى:

 طوق.مستقلة ضمن فقراته، أو مصاحبة للكالم املن

وهو الذي يخلو من أي مقطع موسيقي أو أغنية  * ريبورتاج ال يتضمن موسيقى:
 أو جزء من ذلك ضمن فقراته.

ويراد هاا طبيعة توظيف املقاطع املوسيقية أو  أ. الوظيفة العامة للموسيقى:

 املقاطع الغنائية وما تضفيه من تأثيرات على الريبورتاج، وحسب الفئات اآلتية:
تساعد على خلق املزاج الضروري  للمستمع لتقبل املوضوع:* خلق مزاج 

، لتلقي معطيات الريبورتاج.
ً
 وموضوعيا

ً
 للمستمع ليكون على استعداد كامل، نفسيا

تساعد على الخروج من رتابة املوضوع أو  * تغيير اإليقاع والخروج من الرتابة:
 ر.فض من ملل الجمهو إيقاع معين إلى إيقاع جديد يعطي حيوية أكثر للريبورتاج ويخ

تستعمل كوسيلة انتقال من فقرة في  * وسيلة انتقال من فقرة إلى أخرى:

 الريبورتاج إلى أخرى، أو من مسمع إلى آخر يرتبط به، أو للفصل بين فقرتين.
تستخدم لالنتقال بين مسمعين وحدثين  * وسيلة انتقال بين حدثين مختلفين:

 مختلفين في الزمان واملكان.

تستخدم كعامل مساعد ملقدمي  اعدة على تغيير النبرة الصوتية للمذيع:* املس
 الريبورتاج اإلذاعي على تغيير الطبقة الصوتية أثناء اإللقاء.

عندما تدمج املوسيقى على شكل جو ناطق لتنوَب  * اإلنابة عن املؤثرات الصوتية:

كاألفرا   عن املؤثرات الصوتية في الريبورتاج اإلذاعي، فتصف أجواء خاصة،
 .

ً
 الشعبية مثال

أي معرفة ما إذا كانت قد وضعت في  ب. مدى مناسبة املوسيقى للريبورتاج:

املكان املناسب وكان لها أثر في استكمال عناصر رسالة الريبورتاج إلى املتلقي، وهنا 
 تتوافر فئتان:

توظيف املوسيقى بطريقة مالئمة ضمن فقرات الريبورتاج بما يعطي  * مناسبة:

 حيوية وجاذبية وإيحاء أكبر للمستمع ويساعده على تقبل املوضوع والتفاعل معه.
استخدمت في املكان غير املناسب، وبصورة غير موفقة، ويمكن  * غير مناسبة:

 االستغناء عناا من دون تأثير على الرسالة اإلعالمية في الريبورتاج.

رفة ما إذا كانت املوسيقى ويراد بِه مع ج. مدى طغيان املوسيقى في الريبورتاج:
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 على الكالم املنطوق. وقسمت على 
ً
 أو إيجابا

ً
املستخدمة في الريبورتاج قد أثرت سلبا

 فئتين:

بمعنى أنَّ تأثيرها سلبي على وضو  كالم املذيع أو  * طاغية على الكالم املنطوق:
 الضيو ف، وكانت طاغية على املحتوى.

ناا مالئمة ومتوافقة مع كالم املذيع بمعنى أ * متوافقة مع الكالم املنطوق:

وحوارات الضيو ف وكانت خافتة أو متوقفة أثناء الكالم ثم تعلو أو تخفت حسب 
 طبيعة املادة في البرنامج.

أي الوقت الذي شغلته املقطوعات  د. حدود املساحة الزمنية للموسيقى:

 املوسيقية ضمن الريبورتاج اإلذاعي، وقسمت على:
وسيقى طويلة إذا كانت تمتد على كل أو أغلب مساحة زمن تعد امل * طويلة:

 الريبورتاج، كمقطوعة مستقلة عالية أو خلفية ذات صوت خافت أثناء الكالم.

تعد املوسيقى متوسطة إذا كانت مساحتاا الزمنية تقرب نصف وقت  * متوسطة:
 البرنامج.

تين صيرة أو اثنتعد املوسيقى قصيرة إذا كانت تقدم ضمن فقرة واحدة ق * قصيرة:

 في بداية ونااية 
ً
 تتجاوز نصف املساحة الزمنية للريبورتاج، كأن تكون مثال

ّ
على أال

 الريبورتاج أو في إحداهما.

ويقصد هاا املكان الذي أِعدَّ فيِه الريبورتاج، ويشمل . وحدة إعداد الريبورتاج: 11

 فئتين:
 لريبورتاجات التي تعالجويكون ذلك في ا * داخل استوديوهات اإلذاعة في باريس:

مواضيع داخل حدود فرنسا، إذ يتم إعدادها داخل استوديوهات اإلذاعة في 

 العاصمة الفرنسية.
ويكون ذلك في الريبورتاجات  * داخل مكاتب اإلذاعة في عواصم الدول األخرى:

التي تعالج مواضيع خارج حدود فرنسا، ويقوم هاا مراسلو اإلذاعة في العواصم واملدن 

 ملختلفة.ا
وتعني الطريقة التي يجري عن طريقها إيصال . وحدة نقل الريبورتاج: 12

الريبورتاج إلى استوديوهات البث، ويمكن تمييز ذلك من نوعية الصوت املذاع، ويتم 

 بطريقتين:
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يكون النقل في هذه الطريقة  :SNG* عبر األقمار الصناعية بواسطة جهاز البث 

 SNGصناعية املسماة عبر أجهزة البث لتأقمار ال
ً
 ونقيا

ً
، وفياا يكون الصوت مجسما

.
ً
 جدا

ً
 وواضحا

يكون النقل عبر الهاتف إلى استوديوهات اإلذاعة في باريس ومن ثم  * عبر الهاتف:

م كما هو الحال في   للمستمعين، ويكون الصوت غير ُمَجسَّ
ّ

، بل يبدو عليه SNGُيَبث

 
ً
على درجة نقائه ووضوحه، وصعوبة  بجالء انه يصل عبر الهاتف، ما يؤثر سلبا

استخدام العناصر املختلفة فيه كاملوسيقى واملؤثرات الصوتية، نتيجة عدم وضوحها 

 أنَّ بعض الريبورتاجات التي ترسل بصوت املراسل عبر الهاتف 
ّ
إذا ما استخدمت، إال

 تضا ف لها بعض العناصر الفنية األخرى بإعادة )املونتاج( للمادة في استوديوهات
اإلذاعة، غير أنَّ ذلك ال يغير من واقع إنَّ الصوت املذاع ملقدم الريبورتاج والضيو ف 

 بشكله األصلي.
ّ

 مسجل عبر الهاتف وُيبث

وتشير إلى القالب الفني املستخدم في كتابة الريبورتاج . وحدة القالب الفني: 13
. م وخاتمةاإلذاعي، وتحديد شكله وطريقة بنائه، ويتكون كل قالب من مقدمة وجس

 وتقسم هذه الوحدة على ما يأتي:

وتعني مدى التناسب بين مكونات القالب الفني املستخدم في  أ. مدى التناسب:
 الريبورتاج. ويتضمن فئتين:

أي أنَّ املقدمة تأخذ مساحة  * يوجد تناسب بين املقدمة والجسم والخاتمة:

ر من املقدمة والخاتمة، زمنية أقل من الجسم والذي بدوره يأخذ مساحة زمنية أكب
 تزيد مساحتاا الزمنية عن املقدمة.

ّ
 كما أنَّ الخاتمة ُيفترض أال

ويحدث ذلك عندما تأخذ  * ال يوجد تناسب بين املقدمة والجسم والخاتمة:

 املقدمة أو الخاتمة مساحة مقاربة ملساحة الجسم الزمنية أو اكبر منه.
نوع القالب الفني الذي استخدمه ويقصد به  ب. نوع القالب الفني املستخدم:

 
ً
 واستخداما

ً
كاتب الريبورتاج، وهاذا الشأن جرى تحديد أكثر أنواع القوالب انتشارا

في الريبورتاجات التي قدمتاا إذاعة مونت كارلو الدولية، أما القوالب التي لم تذكر في 
 في كتابة الريبورتاجات الت

ً
بثتاا اإلذاعة.  ياستمارة التحليل فهي التي لم تستخدم أصال

 وتم تحديد القوالب اآلتية:

عن طريقه يعرض املحرر  * قالب الهرم املعتدل املبني على العرض املوضوعي:
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املوضوع عبر مقدمة تثير إهتمام املستمع به، ويركز بشكٍل الفٍت على الفكرة األكثر 

م تأتي ، ثأهمية في املوضوع، أما بقية زوايا املوضوع فيعرضها في جسم الريبورتاج

الخاتمة لتقدم خالصة ما انتهى إليه معد الريبورتاج من آراء أو تصورات أو حلول 
للمشكلة، ويقوم هذا القالب على طر  مجموعة تساؤالت مهمة فيما يتعلق 

بالجمهور، ويجيب عناا عن طريق عرض املعلومات والوقائع والبيانات واملقابالت، ما 

ة تعالج في ا
َّ
 لنااية التساؤالت واألفكار املطروحة في املقدمة.يشكل شواهد وأدل

يصف املحرر في هذا  * قالب الهرم املعتدل املبني على الوصف التفصيلي:

القالب صورة عامة وسريعة للحدث أو جزء منه في مقدمة الريبورتاج، ثم يضع 

الوصف التفصيلي له في جسم الريبورتاج، وتقوم الخاتمة بعملية الربط بين 
يل املتناثرة لتقدم في النااية صورة متكاملة للموضوع، أو قد تقتصر على التفاص

 االنطباعات األخيرة للمحرر.

يكتب الريبورتاج في هذا  * قالب الهرم املعتدل املبني على السرد القصص ي:
القالب بلغة سردية تعتمد على التأثير العاطفي، وهو يتماثل إلى حّدٍ ما، مع القصص 

 أنُه يختلف عناا في أنه يقوم األدبية في بنا
ّ
ئه الفني، أي أنَّ له بداية وعقدة ونااية، إال

 على وقائع حقيقية وليس على الخيال.
 بقدٍر  * قالب العرض:

ّ
هو قالب يعرض املادة من دون تدخل كاتب الريبورتاج إال

ضئيٍل، وتتلخص طريقة كتابته بعرض الفكرة الرئيسة ثم عرض الحقائق والوقائع 

صلة هاا، وعرض آراء األشخاص املتصلين هاا واملؤيدين لها، ثم عرض آراء املت
املعارضين، يتبعه عرض رأي لشخص معرو ف أو عالم مشهور، ثم تذكر النتائج 

 املستخلصة.

في هذا القالب يوصف الجو العام للريبورتاج، عن طريق  * قالب الوصف:
 الوصف املباشر لبيئة الريبورتاج وموضوعه وأشخاصه.

يستخدم هذا القالب أسلوب كتابة القصة في بناء جسم  * قالب القصة:

الريبورتاج، كالعقدة والحبكة والبناء والشخصيات والحل، وهو يشبه بحدوٍد معينٍة، 
قالب الهرم املعتدل املبني على السرد القصص ي، لكنه يختلف عنه في عدم 

 إستخدامه طريقة الهرم املعتدل في بناء الريبورتاج.

 لتسلسل  القالب السردي: *
ً
يقوم املحرر في هذا القالب بصياغة الريبورتاج تبعا
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الحدث من دون تدخالت )مونتاجية(، فيورد األحداث والحقائق على وفق تسلسلها 

 الزمني أو التطوري.

بُّ املوضوع:
ُ
ّب( املوضوع في مقدمة  * قالب ل

ُ
يعرض املحرر في هذا القالب )ل

 الكشف عن الريبورتاج، ومن ثم ين
ً
تقل إلى التعامل مع الحقائق األخرى، محاوال

 الجوانب املختلفة للموضوع.

في هذا القالب تكون الحقائق واألوصا ف واالستعارات  * قالب التفاصيل املبعثرة:
 إلى حقائق 

ً
 أو إيجابا

ً
غير مترابطة، ولكناا في الواقع تعبر عن عالقات منطقية تشير سلبا

 صيات الواقع الذي تناوله الريبورتاج.وأحكام حول أحداث وشخ

يتمثل مدخل الريبورتاج باملادة التي تبث في لحظاته  . وحدة مدخل الريبورتاج:14
 األولى، ثم تتوالى الفقرات األخرى املكونة له. وقد حددت املداخل اآلتية:

يبدأ الريبورتاج بأصوات طبيعية من موقع  * مؤثرات صوتية من موقع الحدث:

 تمثل الجو العام للريبورتاج أو أصوات من بيئته.الحدث و 
يبدأ الريبورتاج بأصوات ملؤثرات موضوعة في  * مؤثرات صوتية موضوعة:

 األستوديو.

  * موسيقى:
ً
 معبرا

ً
وفياا يستال الريبورتاج بمقطوعة موسيقية قصيرة، لتعطي جوا

 ملوضوع الريبورتاج.

 بصوت املذيع.وهو الريبورتاج الذي يبدأ مدخ * صوت املذيع:
ً
 له مباشرة

 للريبورتاج،  * حديث الضيف:
ً
وفيه يكون صوت أحد الضيو ف املشاركين مدخال

 ثم تتبعه الفقرات األخرى.

هي املساحة الزمنية التي يسلط فياا الضوء على  . وحدة مقدمة الريبورتاج:15

نتقى بعناية لتعبر عن أهمية املوضوع لإلذاعة
ُ
 موضوع الريبورتاج بكلمات ت

وللمستمعين، وتتكون من جمل قليلة وقصيرة تلخص موضوع الريبورتاج وتبرز وجه 

 القضية أو الحدث لتثير اهتمام املتلقي هاما. وقد حددت الفئات اآلتية:

وتشير إلى العناصر التي من شأناا شد انتباه املستمع، وقد  أ. من حيث الجاذبية:
 حددت لها فئتان:

ني هاا تلك املقدمة التي كتبت بطريقة جذابة وأسلوب نع * جذابة وتلفت االنتباه:

 املستمع. انتباهشيق يلفت 
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هي املقدمة التي حررت بطريقة تقليدية. وليس فياا ما يجعلها تحوز  * تقليدية:

 املتلقي. اهتمامعلى 

أي ما تنطوي عليه مقدمة الريبورتاج من مضامين، وفياا  ب. من حيث مضمونها:
 فئتان:

  مة أو واقعة:* تتضمن معلو 
ً
 عن حدٍث وقع سابقا

ً
أي أن املقدمة تتضمن خبرا

 أو معلومة معينة.
ً
 أو واقع حاليا

 بمعنى إناا مقدمة ليس فياا خبر أو معلومات. * ال تتضمن معلومة أو واقعة:

أي مدى توافق املقدمة مع محتوى الريبورتاج، وفياا  ج. مدى مالءمتها للموضوع:

 فئتان:
 ذلك إن املقدمة تالئم موضوع الريبورتاج وتعبر عنه.نعني ب * مالئمة:

أي أنَّ املقدمة ليست متوافقة مع محتوى الريبورتاج وال تناسب  * غير مالئمة:

 موضوعه.
ويقصد هاا مدى تناسب املساحة الزمنية  د. مدى مالئمتها لطول البرنامج:

 
ً
  للمقدمة مع جسم الريبورتاج، ويجب أن تكون مساحتاا قليلة قياسا

ّ
 بالجسم وأال

، وحددت لها فئتان:
ً
 تكون قصيرة جدا

زمناا متناسب مع زمن جسم الريبورتاج، فهي أقل منه وبذلك تكون  * مالئمة:
 مالئمة لطول البرنامج.

 أو  * غير مالئمة:
ً
زمناا غير متناسب مع زمن الجسم، أي قد تكون قصيرة جدا

، فإذا كان زمناا غير متوافق مع املسا
ً
حة الزمنية لجسم الريبورتاج تكون طويلة جدا

 عندئٍذ غير مالئمة لطول البرنامج.

وتشير إلى أنواع املقدمات املستخدمة في . وحدة أنواع املقدمات املستخدمة: 16
 في ريبورتاجات إذاعة مونت كارلو 

ً
الريبورتاجات، وقد حددت أكثر األنواع استخداما

في استمارة التحليل فهي التي لم تستخدم الدولية، أما األنواع األخرى التي لم تذكر 

 ضمن مقدمات الريبورتاجات في اإلذاعة، وقد حددت األنواع اآلتية:
  * إخبارية:

ً
 أو مادة إخبارية في داخل إطارها، أو تقدم خبرا

ً
وهي التي تقدم أخبارا

 بأسلوٍب مجرد، ليكون بداية الريبورتاج.

 لقول أو عبارة  * اقتباسية:
ً
مقتبسة من أقوال إحدى شخصيات أي تتضمن نصا
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الريبورتاج أو شخصية من خارجه، ويمكن أن تعتمد على اقتباس مقطع صوتي من 

 خطاب أو تصريح أو ندوة أو حديث لشخٍص، ووضعه في بداية الريبورتاج.

 أو مجموعة أسئلة، وتشكل األسئلة  * تساؤلية:
ً
تلك املقدمة التي تطر  سؤاال

 ملادة ال
ً
 ريبورتاج.بمجموعها إطارا

تقوم بوصف الحدث في الريبورتاج، والتركيز على تجميع املالحظات  * وصفية:

 والربط بيناا، ووصف شخص أو حدث أو مظهر في موضوع الريبورتاج.
تقدم املراحل التي مرت هاا الحالة أو املشكلة التي يتناولها الريبورتاج،  ية:تاريخ* 

 واملحيطين بشخوصه.كما تتناول الذكريات املتصلة باملوضوع 

تركز على الجهود التي قام هاا محرر الريبورتاج من  * قصة إعداد الريبورتاج:
أجل الحصول على املعلومات واملقابالت مع األشخاص من ذوي العالقة بموضوعه، 

 وكيفية تنفيذ الريبورتاج، واملصاعب التي واجهها في سبيل ذلك.

عة بين املعلومات أو األفكار أو اآلراء أو أي تتضمن إجراء مقارنات سري * مقارنة:
 األحداث.

نعني بِه الجزء األخير من وحدات قالب الريبورتاج  . وحدة خاتمة الريبورتاج:17

 وتأتي بعد الجسم، والخاتمة في الريبورتاج لها أنواع عديدة كما في الفئات اآلتية:
 يقدم فياا عرض موجز ملوضوع الريبورتاج. * تلخيص موجز:

 للمشكلة التي  تقديم حلول ومعالجات:* 
ً
تطر  عن طريق مقترحات تمثل حلوال

 تناولها الريبورتاج، أو معالجات ملا تم طرحه من قضايا.
توجه عن طريقها رسالة بمضمون معين يراه  * توجيه رسالة إلى الجهة املعنية:

 للقضية املعروضة إلى الجهة التي تعنى بموضوع الريبورت
ً
مسؤولة اج و املعد مناسبا

عن القضية أو املشكلة التي يعالجها البرنامج، وتتضمن الرسالة مقترحات أو عرض 
 حاالت معينة أمام أنظار املسؤولين. 

ُز ُمعد الريبورتاج االستنتاجات التي توصل  * استنباط معاني معينة: وفياا ُيَبّرِ

 إلى ما تم عرضه من دالئل 
ً
 وشواهد.إلياا من أفكاٍر أو معاٍن، إستنادا

وتشير إلى املسمع األخير في الريبورتاج، ويلقى املسمع  . وحدة نهاية الريبورتاج:18

األخير عناية من املحررين بغية جعل األفكار واملعلومات وغيرها مستقرة في الذهن. 

 وفياا الفئات اآلتية:
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 تينتهي الريبورتاج في ثوانيه األخيرة بأصوات ملؤثرا * مؤثرات طبيعية خلفية:

 طبيعية خلفية.

تكون نااية الريبورتاج بأصوات موضوعة من داخل  * مؤثرات صوتية موضوعة:
 األستوديو.

 من أي عنصر  * صوت املذيع:
ً
يختم الريبورتاج في ناايته بصوت املذيع مجردا

 آخر.
 ويقصد هاا نااية الريبورتاج بمقطع موسيقي أو غنائي وما شاهاهما. * موسيقى:

تكون النااية فيه بصوت لشخصية معينة أو أحد ضيو ف و  * حديث الضيف:

 الريبورتاج.
أي الخصائص التي يتميز هاا هذا الفن الصحفي . وحدة سمات الريبورتاج: 19

 اإلذاعي، ويشمل ما يأتي:

، وفياا  أ. من حيث الفاعلية:
ً
 وحيويا

ً
أي قدرة الريبورتاج على أن يكون فاعال

 فئتان:

 ويشد سمع املتلقين عبر وهي السمة التي تج * حيوي:
ً
عل الريبورتاج حيويا

 األساليب املشوقة واألفكار الجديدة والطريفة وغيرها.
،  * غير حيوي:

ً
ال ينطوي على عناصر جذب وفاعلية، األمر الذي يجعله جامدا

 ومن ثم فهو ال يحقق للمستمع القدرة على التخيل.

على فكرة واحدة، أو فكرة  وتعني انطواء الريبورتاج ب. من حيث وحدة املوضوع:
 رئيسة وأفكار ثانوية تصب في مجرى الفكرة الرئيسة، ويشمل فئتين:

وجود فكرة رئيسة في الريبورتاج يدور حولها املوضوع،  * يتضمن فكرة أساسية:

 فيركز املستمع فياا ويتلقى املوضوع في إطار وحدة الفكرة.
 عديدة، ما قد يؤدي إلى تشتيتضمين الريبورتاج أفكار  * يتضمن أكثر من فكرة:

ً
ت ا

 أفكار املستمع وعدم التركيز على املوضوع األساس.

نعني به طول املساحة الزمنية للريبورتاج، ونحدد هنا  ج. من حيث العرض:
 فئتين:

وحددت بمدة ثالث دقائق كحد أعلى لزمن الريبورتاج الذي يمكن  * مختصر:

 
ً
ة إلذاعة مونت كارلو الدولية في أول دورة ، وقد حددت اإلدارة الحاليعّدُه مختصرا
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وبما ال يتجاوز  مدة الريبورتاج بدقيقتين ونصف 2119برامجية لها أواخر صيف عام 

دقائق كحد أعلى، لخفض ملل الجمهور، في حين أن مدة بعض الريبورتاجات  (3)

ذاعة ( دقائق للريبورتاج الواحد، وبما أن هذه اإل 5كانت تصل قبل ذلك إلى أكثر من )
من اإلذاعات الدولية املعروفة ولها خبرة طويلة في هذا املجال ومستندة بالضرورة إلى 

دراسات معمقة في هذا الخصوص، لذا فقد اعتمد الكاتب هذا املعيار في تحديد 

 الريبورتاج املختصر بما ال يزيد عن ثالثة دقائق. 
ل: وَّ

َ
ل بالذي يزيد  * ُمط  وقته عن ثالث دقائق.تم تحديد الريبورتاج املطوَّ

ونقصد بِه إلى أي مدى يمكن فهم الريبورتاج من قبل  د. من حيث الوضوح:

 املستمع، وخصص لها فئتين:
وهو الريبورتاج الذي يكتب بطريقة واضحة يسهل فهمها من شرائح  * واضح:

الجمهور جميعها، عن طريق إنتقاء األلفاظ واألصوات واملؤثرات املناسبة وإعتماد 

 ردات املعتادة والسرد املباشر لتأفكار.املف
 في عرض األفكار  * غير واضح:

ً
 صعبا

ً
وهو الريبورتاج الذي يستخدم أسلوبا

والصور الذهنية والجمل املركبة، ويستخدم املصطلحات املعروفة من ذوي 

 أو حقائق كثيرة للغاية، ما يشتت ذهن املستمع عن 
ً
االختصاص، وقد يتضمن أفكارا

 يسة.الفكرة الرئ

وهو الريبورتاج الذي تطر  موضوعاته بواقعية دون  من حيث الواقعية: .هـ

 عن تناوله مواضيع واقعية بعيدة 
ً
إغراٍق في املثاليات والعبارات الرنانة الفارغة، فضال

 عن الخيال، وقد حددت لهذا الغرض فئتان:

هده أي أنَّ كاتب الريبورتاج يكون قد عاش الحدث أو شا * يعايش الواقع:

ويتحدث إلى املستمع بطريقة سهلة ومباشرة كأنه يتحدث مع صديقه الذي لم 
 يشاهده، فينقله إلى املستمع وكأنه يعايشه بالفعل.

هو الريبورتاج الذي يعده محرر لم يعايش الواقعة أو الحادثة،  * ال يعايش الواقع:

 غير واقعي كاملوضوعات الغيبية وغيرها.
ً
 أو يختار موضوعا

نعني أن يتم التعبير عن املوضوع املراد إيصاله إلى  حيث املوضوعية:و. من 

الجمهور من دون التأثر املباشر بالجوانب الذاتية والعواطف واألهواء وامليول 

الشخصية للمحرر أو آرائه السياسية والفكرية واالجتماعية عند صياغة مادة 
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 الريبورتاج، ولها الفئتان اآلتيتان:

ريبورتاج الذي ال يتأثر باآلراء الشخصية للمحرر، وتبرز الحيادية هو ال * موضوعي:

 فيه جلية وواضحة.
هو الريبورتاج الذي يتضمن آراء ذاتية للمحرر بشكٍل تطغى على  * غير موضوعي:

 مضمونه وتجعله غير حيادي في الطر .

 ويقصد هاا تضمين الريبورتاج آراء األطرا ف املتنافسة أو  ز. من حيث التوازن:
املتصارعة جميعها، الذين لهم عالقة بالقضية التي يجري تناولها، وعدم االقتصار 

 على عرض وجهات نظر جهة واحدة دون أخرى، ويشمل:

وهو الريبورتاج الذي يتضمن معظم اآلراء املتعارضة في املوضوع وإسناد  * متوازن:
 كل معلومة أو رأي إلى مصدره.

 آلراء وأفكار جهة واحدة دون هو الريبورتاج الذ * غير متوازن:
ً
ي يتضمن عرضا

 التعرض إلى وجهات نظر الجهات األخرى املتعارضة معها.
وهي الضوابط التي يجب مراعاتاا عند إعداد  . وحدة شروط الريبورتاج:21

الريبورتاج، وهي كثيرة ولذلك جرى تحديد جانبين فقط يرى الكاتب أنَّ لهما عالقة 

 اج: بالبناء الفني للريبورت
وتعني طريقة تناول املوضوع ومدى عمق املعالجة،  أ. من حيث معالجة املوضوع:

 وتشمل فئتين:

  * معالجة عميقة:
ً
ويقصد هاا عدم االكتفاء بعرض القضية أو املشكلة عرضا

 
ً
، بل الدخول إلى أعماقها وتناولها بالتفصيل من معظم جوانباا وإشباعها بحثا

ً
سطحيا

 إلى 
ً
 وصوال

ً
 الهد ف املنشود للريبورتاج.وتدقيقا

  * معالجة سطحية:
ً
ويجري فياا تناول املوضوع بطريقة مبسطة ومعالجته سطحيا

 دون الدخول إلى أعماق وتفاصيل القضية، وياتم بجوانب معينة دون أخرى.

وتشير إلى العناصر التي من شأناا تحقيق قدٍر معيٍن من  ب. من حيث املصداقية:

 مه له، وتشمل الفئات اآلتية:قناعة املستمع بما يقد
أي إحتواء الريبورتاج على إحصائيات وأرقام تدعم  * يستند إلى معطيات رقمية:

 املعلومات الواردة فيه.

يستضيف الريبورتاج الخبراء والفنيين من ذوي  * استضافة خبراء متخصصين:
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ليلها، حاالختصاص باملوضوع الذي يعالجه هاد ف الوصول إلى األسباب ومناقشتاا وت

 للمستمع.
ً
 ومن ثمَّ محاولة جعل الريبورتاج مقنعا

عندما ال يتضمن الريبورتاج  *يفتقر إلى ما يعزز ثقة املستمع باملضمون:
 معلومات أو بيانات أو أرقام أو آراء املختصين وذوي الخبرة.
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 (2ملحق رقم )

 ستمارة التحليل ونتائجهايتضمن ا

  31/6/2111لغاية  1/7/2119للمدة من 
 

 النسبة املئوية التكرارات الفقرات

   . وحدة اللغة:1

 %29.5 63 العربية الفصحى:

 %71.5 151 املختلطة:

   . وحدة األسلوب:2

   أ. من حيث الوضوح:

 %93.9 211 أسلوب واضح وبسيط

 %6.1 13 أسلوب نخبوي 

   ب. من حيث تركيب الفقرات:

 %79.5 171 فقرة قصيرة

 %2.8 6 فقرة طويلة

 %17.7 38 فقرة متوسطة

   ج. من حيث الدقة:

 %62.6 134 أسلوب داّل على املعنى

 %37.4 81 أسلوب إنشائي

   . وحدة صوت املذيع:3

اب
ّ
 %88.3 189 جهوري وجذ

اب
ّ
 %11.7 25 جهوري وغير جذ

   . وحدة األخبار واملوضوعات:4

 %61.7 132 ريبورتاج خبري ألحداث آنية

 %7.9 17 ريبورتاج خبري ألحداث سابقة

 %24.3 52 ريبورتاج يعالج قضية آنية



- 091 - 

 %6.1 13 ريبورتاج يعالج قضية سابقة

   . وحدة الجمهور املستهدف:5

 %86 184 عام

 %14 31 خاص

   . وحدة املقابلة:6

 %98.6 211 ريبورتاج ينطوي على مقابالت

 %1.4 3 ريبورتاج خاٍل من املقابالت

   . وحدة أسلوب تسجيل املقابالت:7

 %97 215 في مكان الحدث

 %1 2 في االستوديو

 
ً
 %1.5 1 اإلثنين معا

 %1.5 3 عبر الهاتف

   . وحدة أنواع املؤثرات الصوتية:8

 %57 122 طبيعية خلفية

 %5.1 11 موضوعة

 
ً
 %4.7 11 االثنين معا

 %33.2 71 بدون مؤثرات

   ت الصوتية:.وحدة توظيف املؤثرا9

 %51.3 72 توضيح الحدث

 %37.8 54 إضفاء الواقعية على الحدث

 %9.1 13 التأثير النفس ي على املستمع

 %2.8 4 غير مهمة في سياق الريبورتاج

 صفر صفر طغت على الكلمة املنطوقة

   . وحدة املوسيقى:11

 %33.6 72 ريبورتاج يتضمن موسيقى

 %66.4 142 ريبورتاج ال يتضمن موسيقى
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   أ. الوظيفة العامة للموسيقى:

 %45.8 33 خلق مزاج للمستمع لتقبل املوضوع

 %23.6 17 تغيير اإليقاع والخروج من الرتابة

 %2.8 2 وسيلة انتقال من فقرة إلى أخرى 

 صفر صفر وسيلة انتقال بين حدثين مختلفين

 صفر صفر املساعدة على تغيير النبرة الصوتية للمذيع

 %27.8 21 نابة عن املؤثرات الصوتيةاإل 

   ب. مدى مناسبة املوسيقى للريبورتاج:

 %95.8 69 مناسبة

 %4.2 3 غير مناسبة

   ج. مدى طغيان املوسيقى في الريبورتاج:

 صفر صفر طاغية على الكالم املنطوق 

 %111 72 متوافقة مع الكالم املنطوق 

   د. حدود املساحة الزمنية للموسيقى:

 %41.7 31 ويلةط

 %36.1 26 متوسطة

 %22.2 16 قصيرة

   . وحدة إعداد الريبورتاج:11

 %21 45 داخل استوديوهات اإلذاعة في باريس

داخل مكاتب اإلذاعة في عواصم الدول 

 األخرى 

169 79% 

   . وحدة نقل الريبورتاج:12

عبر األقمار الصناعية بواسطة جهاز البث 
SNG 

193 91.2% 

 %9.8 21 هاتفعبر ال

   . وحدة القالب الفني:13



- 096 - 

   أ. مدى التناسب:

 %111 214 يوجد تناسب بين املقدمة والجسم والخاتمة

ال يوجد تناسب بين املقدمة والجسم 

 والخاتمة 

 صفر صفر

   ب. نوع القالب الفني املستخدم:

 %22.9 49 الهرم املعتدل املبني على العرض املوضوعي

 %35.5 76 املبني على الوصف التفصيلي الهرم املعتدل

 %2.3 5 الهرم املعتدل املبني على السرد القصص ي

 %7.5 16 العرض

 %17.8 38 الوصف

 %3.7 8 القصة

 %4.2 9 السردي

بُّ املوضوع
ُ
 %4.7 11 ل

 %1.4 3 التفاصيل املبعثرة

   . وحدة مدخل الريبورتاج:14

 %26.2 56 مؤثرات صوتية من موقع الحدث

 %8 17 مؤثرات صوتية موضوعة

 %19.6 42 موسيقى

 %42.5 91 صوت املذيع

 %3.7 8 حديث الضيف

   . وحدة مقدمة الريبورتاج:15

   أ. من حيث الجاذبية:

 %63.6 136 جذابة وتلفت االنتباه

 %36.4 78 تقليدية

   ب. من حيث مضمونها:

 %74.8 161 تتضمن معلومة أو واقعة
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 %25.2 54 ومة أو واقعةال تتضمن معل

   ج. مدى مالئمتها للموضوع:

 %111 214 مالئمة

 صفر صفر غير مالئمة

   د. مدى مالئمتها لطول البرنامج:

 %111 214 مالئمة

 صفر صفر غير مالئمة

   . وحدة أنواع املقدمات املستخدمة:16

 %31.3 67 إخبارية

 %8.4 18 اقتباسية 

 %2.3 5 تساؤلية 

 %51.9 111  وصفية

 %3.7 8 ية تاريخ

 %1.9 4 قصة إعداد الريبورتاج 

 %1.5 1 مقارنة

   . وحدة خاتمة الريبورتاج:17

 %58.4 125 تلخيص موجز

 %5.6 12 تقديم حلول ومعالجات

 %21 45 توجيه رسالة إلى الجهة املعنية

 %15 32 إستنباط معاني معينة

   . وحدة نهاية الريبورتاج:18

 %12.6 27 ات طبيعية خلفيةمؤثر 

 %4.7 11 مؤثرات صوتية موضوعة

 %61.7 132 صوت املذيع

 %17.7 38 موسيقى

 %3.3 7 حديث الضيف
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   . وحدة سمات الريبورتاج:19

   أ. من حيث الفاعلية:

 %91.2 193 حيوي 

 %9.8 21 غير حيوي 

   ب. من حيث وحدة املوضوع:

 %91.2 193 يتضمن فكرة أساسية

 %9.8 21 حتوي على أكثر من فكرةي

   ج. من حيث العرض:

 %94.4 212 مختصر

ل   %5.6 12 مطوَّ

   د. من حيث الوضوح:

 %111 214 واضح

 صفر صفر غير واضح

   هـ. من حيث الواقعية:

 %111 214 يعايش الواقع

 صفر صفر ال يعايش الواقع

   و. من حيث املوضوعية:

 %111 214 موضوعي

 صفر صفر وضوعيغير م

   ز. من حيث التوازن:

 %89.7 192 متوازن 

 %11.3 22 غير متوازن 

   . وحدة شروط الريبورتاج:21

   أ. من حيث معالجة املوضوع:

 %57 122 معالجة عميقة

 %43 92 معالجة سطحية
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   ب. من حيث املصداقية:

 %25.2 54 يستند إلى معطيات رقمية

 %52.8 113 إستضافة خبراء متخصصين

 %22 47 يفتقر إلى ما يعزز ثقة املستمع باملضمون 




