
 (1) المقال الصحفي محاضرات فن 

 صحافة  – لثةالمرحلة الثا

 استاذ المادة أ جمال عسكر

 العمود الصحفي 

تعريف العمود الصحفي ) هو عبارة عن فكرة او رأي أو حل لمشكلة ،تنشر في عمود أو جزء 

لدى من عمود وغالبا ما ال يتغير كاتبه وفيه تظهر ذاتيته وحاسته الصحفية التي عرف بها 

 القراء(

ومن هذا التعريف للعمود الصحفي نستنتج إن العمود الصحفي يطرح أفكار معينة متنوعة قد 

تكون اجتماعية او سياسية او اقتصادية  وقد يطرح آراء حول هذه المشاكل او الظواهر أو 

ر يقترح حلول معينة لمشاكل او ظواهر يعاني منها المجتمع وال يعتبر عمود صحفي إال إذا نش

في عمود صحفي وينشر في جريدة ،ويختلف العمود الصحفي عن االفتتاحي والتحليلي انه 

 يطرح افكار ذاتية وقناعات شخصية للكاتب .

 مواصفات كاتب العمود الصحفي 

 لكي يقال عن اي كاتب انه كاتب عمود صحفي يجب ان تتوفر فيه المواصفات التالية :

)يجب ان االحداث ومتابعا دقيقا لما يدور من حوله .ان يكون على علم تام بمجريات  -1

يتابع كل االحداث التي تقع ضمن مجال اهتمامه ويتابعها متابعة دقيقة فال يغفل عن 

شيء منها كي يكون على علم دائم بكل التطورات الحاصلة في الحدث الذي قد يتناوله 

 بالكتابه في عموده الصحفي(

) ان يكون وى وحجة في الميدان الذي يكتب به .ان يكون ثقة ومرجعا رفيع المست -2

متخصص في المجال الذي يكتب فيه سواء كان المجال سياسيا او فنيا او اقتصاديا 

 ومعروف انه مرجع في هذا المجال من خالل تخصصه الدقيق فيما يكتب (

) من يكتب العمود الصحفي يجب ان ان تتوفر له الخبرة الكافية بالعمل الصحفي . -3

لديه مدة كافية في العمل الصحفي الميداني والتحريري وله قدرة على الكتابة  تكون

 التي يجب ان تتوفر فيها الحيوية واللغة والسالسة والجذب للقارىء (

)الكاتب الصحفي يجب ان تكون لديه ان يكون كاتبا مسيطرا على ادوات البالغة . -4

كتابته سليمة وخالية لنحو كي تكون الخبرة اللغوية الكافية في مجال البالغة واالدب وا

من االخطاء اضافة الى اللغة الصحفية السهلة التي يستطيع القارىء البسيط ان 

 يقرأها ويفهمها (

) االطالع على ان تتوفر له احدث مصادر المعلومات عن الموضوع الذي يكتب عنه. -5

للقارىء احدث ماكتب عن المجال الذي سيكتب عنه كي اليفوته شيء منها ويظهر 

 وكأنه يجهل الكثير من التطورات الحاصلة من حوله (



) التعرف على مزاج ان يكون على علم ومعرفة بنفسية الجماهير التي يكتب عنها . -6

 الجمهور واهتماتهم كي يستطيع الكتابة فيما يهتمون له فعال ويؤثر في حياتهم (

) استمرار االطالع على كل ة .ان يجدد باستمرار معرفته بالميدان الذي يتناوله بالكتاب -7

 ماينشر عن موضوع اهتمامه ويجدد معلوماته عنه (

) الصدق صفة ان يكون كاتب العمود الصحفي صادقا مع نفسه ومع جمهوره . -8

اساسية لدى الصحفي لكي يحترمه جمهوره عليه ان يكون صادقا في طرحه بعيدا عن 

 ب جمهوره (المصالح الشخصية او مراعاة لمصالح اخرين على حسا

 :الصحفي العمود خصائص

 :التالية بالخصائص الصحفي العمود يتميز 

)كلما .العامية وغير األدبية اللغة جمال وبين.. ووضوحها الصحفية اللغة بساطة بين الجمع -1

 تكون اللغة سهلة وبمتناول الجميع من ناحية الفهم لها كلما كان الكاتب اقرب للقارىء (

) التجربة الذاتية قد تكون بالمشاهدة او بخوض .للكاتب الذاتية التجربة عن يعبر أنه-2

 او احيانا عن تجربة شخص يرويها له (التجربة بنفسه 

 المعاني من كم أكبر: تقول والتي الصحافة في الذهبية القاعدة تطبيق على يقوم أنه-3

) االختصار الذي اليضيع من المعنى .(ودل قل ما) األلفاظ من ممكن قدر أقل في والمعلومات

 شيء وعدم الحشو الزائد والممل (

) ان يكون الكاتب قريب من هموم القراء ان تتوافر العالقة الحميمة بين الكاتب والقراء . -4

 ومعاناتهم واهتماماتهم (

فمثال  ) العمود الصحفي يكون له عنوان رئيسي ثابت اليتغيران يكون له عنوان ثابت . -5

عنوان العمود الثابت )صدى ( يبقى هذا االسم كل عدد ويتغير العنوان الفرعي الذي يكتب 

 بمواضيع مختلفة كل اسبوع مثال (

) ان اليتغير العمود الصحفي من مكانه اال ان يكون له مكان ثابت في صفحات الجريدة . -6

نشر العمود سواء كان في  اضطرارا وتنويه عن ذلك قبلها بسبب اعتياد القراء على مكان

 الصفحة االخيرة او غيرها (

) ان يظهر العمود بموعده المحدد وان كان هناك االلتزام الدقيق بمواعيد ظهور المقال . -7

مانع لمرض او سفر او ظروف اضطرارية تمنع كتابته فيجب التنويه عن ذلك رغم ان تطور 

 ل المادة او الغتها تقريبا(.تكنلوجيا االتصال قد خففت كثيرا من موانع ايصا


