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تقنيات كتابة البالغ الصحفي

يحتل البالغ الصحفي مكانة هامة يف املنظومة اإلخبارية ملختلف وسائل اإلعالم، 

فهو مادة دسمة ملعظم الصحفيني عىل اختالف مواقعهم ومنابرهم اإلعالمية، 

وبالرجوع إىل التحديدات اإلعالمية ملفهوم البالغ نقول: إنه قالب تعبريي لغوي 

يفرتض إيصال وتبليغ املعلومات لعموم الناس، وال يدخل ضمن قامئة األجناس 

الصحفية املتعارف عليها يف التحديدات اإلعالمية العاملية، بل يتم اعتامده يف 

إضافية يف  األجناس كامدة  الصحفي وغريها من  والتحقيق  كالروبرتاج  بعضها 

الصياغة والتحليل.

لتقنيات  تخضع  تركيبته  يف  أساسية  عنارص  ثالثة  من  الصحفي  البالغ  يتكون 

وآليات، وجب استثامرها بالشكل املطلوب، رغم ندرة مواثيق آداب املهنة التي 

تتوقف بوجه خاص عند التدبري التحريري للبالغ  حيث ندرجها تباعا كاآليت:

1. عنوان البالغ:

وجب صياغة عنوان البالغ بطريقة جامعة مانعة ومعرفة. يكتب أو ينطق عىل 

شكل جملة مكتوبة تفيض إىل معنى تلخص الفكرة الرئيسية للبالغ، تستخدم 

يرفض عنوان  أو نعت(،  به  فاعل، مفعول  )فعل،  مألوفة، بسيطة  فيه كلامت 

مبواصلة  يقرأه  من  كل  يغري  أن   ويجب  الغريبة،  والكلامت  اإلطناب  البالغ 

اإلطالع عىل البالغ كامال بحيث يرتك أثرا يف مشاعر قارئه.

2. منت البالغ: 

يقصد به الحدث أو موضوع البالغ حيث يقوم الصحفي يف هذه املرحلة بكتابة 

صناعة  يف  واملتدخلني  به  املعنيني  واألشخاص  أحداثه  أهم  مستحرضا  البالغ 

الحدث موضوع البالغ، مع ذكره لزمان ومكان هذا األخري وسياقه ومناسبته. 

3. خامتة البالغ:

بشأن  إليها  املتوصل  واالستنتاجات  الخالصات  أهم  بتقديم  الصحفي  يقوم 

الحدث موضوع البالغ، وأيضا عرض التوصيات واإلخبار بشأن الدعوات للمواعيد 

القادمة.

ورغم كون البالغ مادة دسمة ألغلب الصحفيني إال أنه يطرح إشكالية إخراجه 

بحذافريه أو نرش مقتطفات منه، حيث يجيب األستاذ جامل الدين الناجي يف 

كتابه "موجز آداب املهنة" عن هذا اإلشكال بقوله:"فإن إخراج البالغ بحذافريه 

أو بنرش مقتطفات منه وما يتطلبه ذلك من مراعاة دقيقة ملسألة االنتقاء، ثم 

إىل  الصحفي  تعرّض  قد  عوامل  املصادر،كلها  موثوقية  من  التثبّت  مسألة 

إشكاليات يف أخالقيات املهنة ")1(.

وبالرجوع إىل املدّونة األملانية للتوجيهات الديونتولوجية "فإنها تشّدد بدورها 

أن كل بالغ صحفي صادر عن سلطات أو أحزاب أو فيدراليات أو جمعيات أو 

غريها من جامعات الدفاع عن املصالح، يجب اإلشارة إىل كونه بالغاً مبجرد نرشه 

من لدن هيئة التحرير بدون معالجته أو التعديل عليه ")2(.

اإللكرتونية يف حوار مع شبكة  بنهدا صحفي بجريدة هسربيس  ويشري طارق 

الصحفيني الدوليني " بأنه يتلقى العديد من البالغات بشكل يومي من جهات 

مختلفة قد تكون رسمية أو غري رسمية، وأنه يتأكد من موثوقية البالغ بالعودة 

إىل الربيد اإللكرتوين للمرسل، أو عرب التواصل معه هاتفياً من أجل التأكّد، ثم 

االطالع عىل مضمون البالغ والتثبت من التوقيع "الذي يجب أن يكون مختوماً" 

عىل  بنهدا  يؤكد  البالغ  تحرير  طريقة  وبخصوص  اإلصدار.  تاريخ  مراعاة  مع 

رضورة جرد أهم املواقف التي يتبناها البالغ والرسائل التي تريد الجهة املرسلة 

مادة  إنتاج  أجل  من  الحايل  بالسياق  البالغ  ربط  ثم  العام،  الرأي  إىل  إيصالها 

إعالمية، وأحياناً كثرية، ميكن االتصال بالجهة املرسلة للبالغ من أجل تأكيد نقط 

إطار نوع  البالغ يف  أو إضافة نقط أخرى، فضالً عن أن طريقة تحرير  معينة 

االتصال  علينا  تفرض  قد  غريه(،  أو  مركب  تقرير  أو  )استطالع  معني  صحفي 

جميع  تشمل  متكاملة  مادة  إخراج  أجل  من  البالغ  يعنيها  أخرى  بأطراف 

اآلراء")3(. 

يف نفس السياق يؤكد "جامل الدين ناجي" "بأنه من واجب الصحفي أن يعرّف 

باملصدر الباعث ويحدده، ويحدد رصاحة طبيعته إن كانت املادة تدخل يف باب 

فال  يخضعها،  التي  الصحفية  املعالجة  يف  يقظاً  يكون  أن  وأن  إشهاري.  إدراج 

املقتطفة  الشذرات  أو  تنقيح لالستشهادات  خيانة وملضمونها وال تحريف وال 

منها... بحيث ال يخون مضمون البالغ وال يحرّف االستشهادات املأخوذة منه، 

مستطرداً أن للصحفي كامل الحق يف نرش بالغ أو عدم نرشه، وله كامل الحق 

كذلك يف اتخاذ القرار فيام يتعلق بالشكل وطريقة املعالجة والنرش")4(.
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