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Abstract 

This research aims to identify the ways in which the opinion article is built in the 
American press and the forms adopted by the opinion book in dealing with the topics 
of the presidential elections 2020 AD to influence the readers and to highlight the way 
in which the contents were written that are consistent with the editorial agenda of 
the newspaper in terms of the technical structure of the opinion article, its type, and 
template in which he wrote.The researcher chose the opinion articles in the Washing-
ton Post and the Wall Street Journal, which amounted to (284) opinion articles, using 
the comprehensive inventory method for the period that accompanied the voting 
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process, the objection to the results, and the election day. Opening. The period was 
set at three months, and given the affiliation of this research to descriptive research, 
the researcher used the survey method to answer the research questions and achieve 
its results, depending on the method of the content analysis tool to collect data and 
information. related to the research topic.

Keywords:  opinion article; article writers; technical structure; American press.
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الباحث
اإلعالمي

كلية اإلعالم - جامعة بغداد

البنــاء الفنــي لمقــاالت الــرأي فــي الصحافــة االمريكيــة _ دراســة تحليليــة فــي صحيفتــي 
الواشنطن بوست و الوول ستريت جورنال للمدة من 1\11\2020 الى 2021/1/31

بحث مستل من رسالة ماجستير 

 جهاد جعفر علي اكبر
أ.م.د. ليث بدر يوسف

مستخلص

يهــدف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى الكيفيــات التــي يبنــى فــي ضوئهــا مقــال الــرأي فــي 
الصحافة األمريكية واألشكال التي اعتمدها كتاب الرأي في تناول موضوعات االنتخابات الرئاسية 
2020م للتأثيــر فــي القــراء وإبــراز الطريقــة التــي كتبــت فيهــا المضاميــن التــي تتفــق مــع األجنــدة 
التحريريــة للصحيفــة مــن حيــث البنــاء الفنــي لمقــال الــرأي ونوعــه والقالــب الــذي كتــب فيــه، وقــد اختــار 
الباحــث مقــاالت الــرأي فــي صحيفتــي الواشــنطن بوســت والــوول ســتريت جورنــال التــي بلغــت )284( 
مقــال رأي باســتخدام أســلوب الحصــر الشــامل للمــدة التــي رافقــت عمليــة التصويــت واالعتــراض 
علــى النتائــج ويــوم التنصيــب للرئيــس المنتخــب وتحــددت بثالثــة اشــهر، ونظــرا النتمــاء هــذا البحــث 
للبحــوث الوصفيــة اســتخدم الباحــث المنهــج المســحي لإلجابــة علــى تســاؤالت البحــث وتحقيــق نتائجــه 
معتمــدًا علــى اســلوب اداة تحليــل المضمــون لجمــع البيانــات والمعلومــات الخاصــة بموضــوع البحــث.

*  مشرف رسالة الماجستير: قسم الصحافة – كلية االعالم – جامعة بغداد

* باحث في قسم الصحافة  – كلية االعالم – جامعة بغداد 

الكلمات المفتاحية: )مقال الرأي; ُكتاب المقال; البناء الفني للمقال; الصحافة االمريكية (
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 Introduction مقدمة

شــكلت أزمــة االنتخابــات الرئاســية االمريكيــة لعــام 2020 حدثــًا بــارزا لــم يألفــه االمريكيــون 
والعالــم ، نظــرا لطبيعــة التداعيــات التــي رافقــت عمليــة التصويــت المبكــر ويــوم االقتــراع فــي المراكــز 
االنتخابيــة وإعــالن النتائــج التــي أحدثــت موجــة مــن االعتراضــات ودفعــت المئــات مــن مؤيــدي ترامــب 
للخــروج باحتجاجــات رافضــة لنتائجهــا ووصفوهــا بالمــزورة وغيــر الشــرعية مطالبيــن بإلغائهــا وســط 
تصاعــد لوتيــرة العنــف ومظاهــر الســالح وأدت الــى اقتحــام الكونغــرس االمريكــي وفــي ضــوء هــذه 
المعطيــات لــم تغــب الصحافــة االمريكيــة عــن تطــورات األزمــة االنتخابيــة فــي التغطيــة والتحليــل 
واســتخدام مختلــف الفنــون الصحفيــة ومــن أبرزهــا مقــاالت الــرأي التــي واكبــت وقائعهــا وأبــدت مواقــف 
تخضع للسياســة  التي تنتهجها المؤسســة الصحفية، وســعى الباحث للكشــف عن الطرق التي عبر 
بهــا كتــاب المقــال عــن أفكارهــم فــي هيكلــة موضوعــات االزمــة االنتخابيــة واالحتجاجــات التي رافقتها.

)Research problem( اوال: مشكلة البحث

تتلخــص مشــكلة البحــث فــي الكشــف عــن طبيعــة البنــاء الفنــي الــذي تعتمــده الصحــف 
االمريكيــة فــي بنــاء مقــاالت الــرأي ، خاصــة الكيفيــات التــي مارســتها فــي ابــراز االفــكار المتعلقــة 
باالنتخابات الرئاسية االمريكية للتأثير في الجمهور وتكمن المشكلة البحثية في التساؤالت التالية:

ما العناصر البنائية التي يبنى على وفقها  مقال الرأي في صحيفتي الدراسة؟ 	
ما نوع مقاالت الرأي األكثر استخداما في صحيفتي الدراسة؟ 	

research importance ثانيا: اهمية البحث

  يتصــدى البحــث لموضــوع جديــد لــم يتــم التطــرق إليــه بحســب علــم الباحــث  ومــن جوانــب 
عــدة أهمهــا :

مجتمــع البحــث يمثــل صحفــًا اجنبيــة عالميــة ناطقــة باللغــة االنكليزيــة تــم دراســتها وتحليلهــا 
وفــق حدودهــا الجغرافيــة المتمثلــة بالواليــات المتحــدة االمريكيــة ومــن زاويــة كتــاب مقــاالت الــرأي 
والكشــف عن الطرق التي اعتمدوها في بناء مقاالتهم وهذا يشــكل إضافة للحقل العلمي والمعرفي.

مــن الناحيــة العمليــة واألكاديميــة يحظــى مقــال الــرأي باهتمــام الصحــف االمريكيــة التــي 
تخصــص لــه ثــالث صفحــات علــى األقــل فــي العــدد الواحــد وهــذا االهتمــام يختلــف بدرجــة كبيــرة 
عــن الصحــف العربيــة وبالتالــي ســيتيح البحــث للعامليــن فــي الوســط الصحفــي والباحثيــن فــي مجــال 
الصحافــة إمكانيــة االطــالع علــى التجربــة االمريكيــة فــي بنــاء مقــال الــرأي وعناصــره وقوالــب كتابتــه.
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)The research goals( ثالثا: اهداف البحث

يسعى البحث لتحقيق االهداف التاليةـ :
ــي  	 ــي صحيفت ــرأي ف ــال ال ــى وفقهــا  مق ــى عل ــي يبن ــة الت ــى العناصــر البنائي ــرف عل التعـ

الدراســة.
تحديـد نـوع مقاالت الرأي االكثر استخداما في صحيفتي الدراسة. 	

)Research community( رابعا: مجتمع البحث

يتصــف بحجـــمه األكبــر ويتكــون مــن مجمـــوع المفــردات التــي يستهدفهـــا الباحــث فــي دراستـــه 
بغية تحقيق النتائـــج المطلوبة ، والتي من الممكن تعمـــيم نتائجها على جميع المفردات المستهدفـــة 
، وقــد يصعــب أحيانـــًا الوصــول الــى المجتمــع برمتــه لضخامتـــه ، حينهــا يتــم التركـــيز علــى المجتمــع 
المتاح واختيـــار عينة ممثلـــة عنه تلـــبي أغراض البحـــث وأهدافـــه )الحميد، 2000، صفحة 130(.

 وقــد اختــار الباحــث نموذجيــن مــن الطبعــة االمريكيــة لصحيفتيــن تتمتعــان بحضــور دولــي 
ووطني ، وتمثالن السمـات العامة للمجتمـع االمريكي وتختلفان في التوجه واأليديولوجيا ، وتصدران 
بشــكل يومــي ، لتصــل اعــداد النســخ الصــادرة منهمــا الــى جميــع الواليــات االمريكيــة وبأعــداد مليونيــة  
وهمــا )صحيفــة الواشــنطن بوســت ، وصحيفــة الــوول ســتريت جورنــال( واســتخدم الباحــث أسلـــوب 
الحصــر الشــامل الــذي يتــم بواســطته دراســة جميــع وحــدات مجتمــع البحــث للوصــول الــى نتائــج اكثــر 
دقــة وقابلــة للتعميــم )جخــدل، 2019، صفحــة 119( خــالل مــدة البحــث البالغــة ثالثــة أشــهر امتــدت 
مــن )2020/11/1 ولغايــة 2021/1/31( وكانــت بواقــع )156( مقــال رأي لصحيفــة الواشــنطن 
بوســت و)128( مقــال رأي لصحيفــة الــوول ســتريت جورنــال ليبلــغ العــدد الكلــي للمقــاالت الخاضعــة 
للتحليــل)284( مقــال رأي توزعــت بيــن المقــاالت االفتتاحيــة والتحليليــة والتعليــق واألعمــدة الثابتــة.

)Type of the research( خامساً: نوع البحث

المناهــج  أبــرز  مــن  يعــد  الــذي  الدراســة  فــي مجتمــع  المســحي  المنهــج  الباحــث  اســتخدم 
ــمدة فــي البحــوث اإلعالميـــة ويعــرف بأنــه« منهـــج بحثــي يهــدف الــى مســـح الظاهـــرة  العلميــة المعتـ
موضـوع الدراسة ، لتحديدهـا والوقوف على واقعهـا بصورة موضوعيـة ، تمكن الباحث من استنـتاج 
علمــي ألسبابهـــا ، والمقارنــة فيمــا بينـــها وقــد تتجــاوز ذلــك التقييـــم تبعـــًا لمــا تخلــص لــه مــن نتـــائج« 

)المشــهداني، 2019، صفحــة 132(.
وقــد اســتعان الباحــث بـــأسلوب تحليــل المضمــون الــذي وجــده األكثــر مالءمــة لطبيعــة البحــث 
، ويعرفــه عالـــم االجتمــاع االمريكي)برنــارد بيرلســون( بأنــه« أحــد األساليـــب البحثيـــة التــي تســتخدم 
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في وصـــف المحـــتوى الظـــاهر أو المضمون الصريح للمـــادة األعالميـــة وصفا موضوعـــيا ، كميـــا ، 
ومنتظمـا« )يوسف، 2019، صفحة 129( وفي ضوء االطالع على وحدات التحليل المستخدمة 
ضمــن أداة تحليــل المضمــون اعتمـــد الباحــث علــى وحــدة الموضــوع او الفكــرة التــي تعــد مــن الوحــدات 
االكثــر اســتخداما فــي تحليــل المــواد االعالميــة والقيــم واالتجاهــات، وتتنــاول محتــوى المقــال بجميــع 
فقراته التي تتكون من جملة أو فقرة معينة )المشاقبة، 2014، صفحة 85( ، وقد عمد الباحث الى 
تصنيــف مضمــون مقــاالت الــرأي فــي صحيفتــي الدراســة وفــق فئــات الشــكل)كيف قيــل؟( التــي تعنــى 
بالطريقة التي قدم بها المضمون محل التحليل ، ويرى بعض الباحثين أن البحوث التي تخلو من 
دراســة شــكل المضمــون تعــد بحوثــا ناقصــة الصدقــًا وال ثبــات فيهــا )زهيــر، 2015، صفحــة 24(. 

)Search terms( سادساً: مصطلحات البحث

البناء الفني للمقال الصحفي:« هو شيء مبـني أو مشيد كبـناية أو سـد ، يقوم على الترتيب 
أو التداخل لألجــزاء ككل واحد ، وكل شيء يوضع مع بعض بنـظام » ويعرف أيضًا بأنه« نظام معقد 
مأخوذ من وجهة نظر الكـلية أكثر من أي جزء معـزول بحاله ، كل شيء مؤلف من أجزاء مرتبة 
بطريقــة معينــة كتنـــظيم األجــزاء األساسيـــة للعمــل األدبـــي والفــــني« )يوســف، 2017، صفحــة 67(.

مقــال الــرأي: افــكار معينــة يُكتبهــا متمرســون فــي الفــن الصحفــي او مــن خــارج المؤسســة  	
الصحفيــة  تــروج لهـــا عبــر مقــاالت افتتاحيــة او عموديــة او تحليليــة تحمــل مضاميــن مختلـــفة توجــه 
القراء الى اجندتهـــا التي تدافع عنها ، وتعتـــقد انها القضـــية العادلـــة وقد وظفت الصحافة االمريكية 
هــذا الفــن الصحـــفي فــي مقاالتهـــا التــي تتنــاول االحــداث اليوميـــة لتمريــر فلسفتـــها ووجهــة نظرهــا ، 
وجانبهــا المنـــحاز اتجـــاه حــدث مــا خاصــة فــي الصراعــات السياسيـــة الدائــرة بيــن الحزبيـــن الحاكميــن 

، ورؤيتهـــما لمصالــح المجتمـــع االمريكـــي )معــوض، 2020، صفحــة 111( .

)Theoretical framework( االطار النظري

يعــد البنــاء الفنــي للمقــال مــن أهــم الطــرق واالســاليب البنائيـــة التــي يجــري مــن خاللهــا تركيـــب 
وتوزيــع مضاميــن المــادة التحريريــة وتختلــف حســب نــوع الفــن الصـــحفي وطبيعــة السياســـة التحريريــة 
للوسيلـــة االعالميــة مــن حيــث وضــع أولويــات للملفــات المطروحــة والشــخصيات والموضوعــات التــي 
تدخــل ضمــن فقــرات المقــال وعلــى الرغــم مــن ان البعــض مــن الكتــاب يرفــض التقـــيد بهيكليـــة معينــة 
إال أن مخيلـــة الكاتب وسياسة المؤسسة تفرض أحيانا البناء الفني الذي يأطر به المقال الصحفي 
مــع االخــذ باالعتبــار مهــارة المحــرر وقراءاتــه الخاصــة وخبرتـــه المتواصلــة فــي تحديــد الشــكل الفنــي 
المنظــم  للخــروج بمقــال متميــز )الشــعرواي، 2020، الصفحــات 145-146( ويقــول الصحفــي 
مايــكل بوجيجــا احــد كتــاب الــرأي فــي معظــم المجــالت االمريكيــة ان المقــاالت المميــزة تحتــاج الــى 
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عناصــر بنائيــة اساســية عندمــا تجتمــع معــا تصنــع مقــاال مميــزا يســتحوذ علــى اهتمــام القــراء وهــي 
)فكــرة الموضــوع ، العنــوان ، وجهــة النظــر، االلمــام والربــط بيــن االحــداث ، اللحظــة ، النهايــات( 
هــذه المقومــات ســتجعل مقاالتــك االفضــل واالكثــر مبيعــًا مــع الحفــاظ علــى اســلوب الكتابــة الجيــد 
والنثــر البســيط المباشــر بعيــدا عــن التكــرار بالكلمــات )Garrison, 2010, p. 82( فيمــا تركــز 
أليــن غودمـــان التــي تعــد مــن الصحفيــات المدافعــات عــن حقــوق المـــرأة ، وناشــطة فــي مجــال الــرأي 
، تركــز علــى خطــة كتابـــة عمــود الــرأي بقولهــا« يجــب ان يعــرف الكاتـــب الهــدف مــن العمــود ويحــدد 
حجـــمه ، والموعــد النهـــائي لكتابتـــه وتســليمه للصحيـــفة مــن خــالل معرفــة المكونــات الرئيســة فــي 
كتابـــة الــرأي ، وهــي بدايــة جيـــدة ، ووســط لموضــوع واف ، ونهايـــة حكيمـــة تــزود الجمهــور بالحقائــق  

.)Standring, 2013, pp. 30-51(
واســتمر المقــال الصحفــي فــي الصحافــة الغربيــة يخضــع لألســلوب المعتــاد فــي الطبعــات 
الورقيــة لكــن الحداثــة والممازجــة بيــن القوالــب طغــت علــى معظــم كتابــات المقــال وأنواعــه ، ويتكــون 

المقــال مــن أربعــة أجــزاء يضــع الكاتــب فيهــا كلمـــاته التــي يصيغـــها وفــق هــذا البنـــاء الفنــي وهــي :
عنــوان المقـــال: يــرى آلــن باركــر بــأن الكاتــب يجــب أن يعتنــي بالعنــوان جيــدا فهــو ملخــص 
الموضــوع ومحــدد لرغبــة القــارئ فيمــا اذا قــرر القــراءة أو تــرك المقــال وتلعــب المفـــردة والجملــة 
المختصرة والبســيطة المجردة من المصطلحات المعـــقدة والتعابير الزائدة تلعب دورا كبيرا في زيادة 
شــهية القــارئ للتنقــل بيــن فقــرات المقــال ومعرفــة تفاصيلــه ويشــير باركــر الــى ضــرورة االبتعــاد عــن 
الكلمــات الترويجيــة والتســويقية فــي اختيــار العنــوان ألنهــا ســتضيع الفكــرة والهــدف المــراد ايصالهــا 

.)Barker, 2011, p. 164( مــن فحــوى الموضــوع
المقدمـــة : تحتــوي علــى زاويــة تمهـــيد يعهــد بــه الكاتــب لموضــوع المـــقال بهــدف تهيئــة ذهــن  	

القــارئ  وتذكيــره بالقضيــة أو المشــكلة موضــوع المقـــال وهــذه المقدمــة لهــا أهميــة بالغـــة ، فهــي تجذبــه 
وتمضــي بــه  للقــراءة اذا كانــت جيــدة ومشـــوقة ، وربمــا تصــده اذا كانــت رديئــة ومملـــة .

ــاصيل الحــدث  	 ــوع: وهــو الجــزء الــذي يحتــوي علــى جوهــر مــادة المقــال وتفـ صلــب الموضـ
أو القضيــة التــي يطرحهــا الكاتـــب والتــي تتضمــن الشــواهد واألدلـــة والحجــج والبراهيــن المنطقيــة التــي 

تدعــم وجهــة نظــر الكاتـــب وتشــبع رغبــة القــارئ وتقنعـــه )عــزت، 1998، صفحــة 9( .
الخاتمـــة: وهــي خالصــة موضــوع المقـــال التــي تحتــوي علــى مالحظــات الكاتــب وتأمالتــه 
واستنتاجاتـــه يعــرض فيهــا تجربتــه بعبــارة موجــزة ومركــزة وواضحـــة تمثــل ثمــرة المقــال ومختصــر لمــا 
يريــد أن ينبــه القــارئ إليــه وتتســم باإليجـــاز والدقــة وقــد تكــون فــي فقــرة واحــدة يلخــص فيهــا الكاتــب 
النتيجــة التــي توصــل إليهــا أو قــد تكــون تنبـــئًا او توصيــات او اقتباســا مــا تعطــي بعــدا لألحــداث او 

القضيــة التــي تعــرض لهــا المقـــال )مصطفــى و أبــو زيــد، 2005، صفحــة 55(.
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)practical framework( االطار العملي

أوال: تحليل فئــات الشكـل )كيـف قيـل؟( لصحيفـة الواشنطـن بوســت:
يتنــاول هــذا المحــور اإلجابــة علــى تســاؤالت البحــث المتعلقــة بشــكل الموضوعــات التــي 
طرحــت فــي صحيفــة الواشــنطن بوســت الخاصــة باالنتخابــات الرئاســية االمريكيــة عبــر مقــاالت 
الــرأي التــي بلغــت )156( مقــال رأي أخــذت أشــكااًل عــدة إلبرازهــا وإحــداث التأثيــر المطلــوب فــي 

ذهــن القــارئ ، وقــد تمثلــت عناصــر البنــاء الفنــي لمقــال الــرأي فــي الصحيفــة وفــق اآلتــي:
المــادة  تعبــر عــن مضمــون  التــي  الكلمــات  بــه  المقــال الصحفــي: ويقصــد  1. عنــوان 
المكتوبــة وتحمــل خالصتهــا بالشــكل الــذي يشــد القــارئ وتكــون مفرداتــه عــادة ســهلة وبســيطة وجاذبــة 

ذات معنــى مقصــود ودال علــى الموضــوع المكتــوب .
وبعــد االطــالع علــى مجتمــع الدراســة وتحليــل مقــاالت الــرأي بــرز لــدى الباحــث عــدد مــن 

انــواع العناويــن المســتخدمة فــي صحيفــة الواشــنطن بوســت يدرجهــا فــي الجــدول )1(:
جدول )1( يوضح أنواع عناوين مقاالت الرأي في صحيفة الواشنطن بوست

المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتأنواع العناوينت
االولى7246،2العنوان المطول1
الثانية3824،4العنوان الوصفي2
الثالثة1811،5العنوان المختصر3
الرابعة159،6العنوان التشويقي4
الخامسة138,3العنوان االستفهامي5

%156100المجموع

    ممــا تقــدم يتبيــن لنــا مــن الجــدول )1( ان العنــوان المطــول فــي صحيفــة الواشــنطن بوســت كان 
االكثــر ِاســتخدامًا إذ حظــي بالمرتبــة االولــى بعــد حصولــه علــى )72( تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت 
)46%( ، ونــال العنــوان الوصفــي المرتبــة الثانيــة بعــد حصولــه علــى )38( تكــرارًا وبنســبة مئويــة 
بلغــت )24،4%( ، فــي حيــن شــغل العنــوان المختصــر المرتبــة الثالثــة بواقــع )18( تكــرارًا وبنســبة 
وصلــت الــى )11،5%( ، وتــاله العنــوان التشــويقي الــذي حــل بالمرتبــة الرابعــة بعــدد تكــرارات بلغــت 
)15( وبنســبة مئويــة بلغــت )9،6%( ، بينمــا جــاء العنــوان االســتفهامي فــي المرتبــة الخامســة بواقــع 

)13( تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت )%8،3(.
أظهــرت النتائــج ان اعتمــاد صحيفــة الواشــنطن بوســت علــى العنــوان المطــول جــاء إلبــراز 
فحــوى المقــال عبــر مانشــيت طويــل يوضــح مقاصــد الكتابــة ويجــذب القــراء للمتابعــة وقــراءة تفاصيــل 
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الموضــوع وفــي جنبــة اخــرى كان المقــال االفتتاحــي أكثــر االنــواع اســتخدامًا للعنــوان المطــول وحاولــت 
الصحيفــة هنــا ان تبيــن موقفهــا بشــكل واضــح عبــر اختيــار جملــة متكاملــة توصــل رســالتها بشــكل 

ســريع ومقصــود نظــرا للوقــت القليــل الــذي يقضيــه القــارئ فــي تصفــح الجريــدة.
2. مقدمة المقال الصحفي: ويقصد بها الفقرات التي يستهل بها الكاتب بدايات الموضوع 
التــي توجــه القــارئ نحــو مضمــون المــادة المكتوبــة وتمهــد لــه الفكــرة للمتابعــة واالهتمــام بالتفاصيــل 

علــى ان تعمــل علــى تهيئتــه للموضــوع مــن خــالل التشــويق والدقــة واالسترســال بالمعلومــات.  
وبــرزت للباحــث عــدد مــن المقدمــات لمقــاالت الــرأي اعتمدهــا الُكتــاب فــي مقاالتهــم فــي 

صحيفــة الواشــنطن بوســت نوردهــا علــى النحــو التالــي فــي جــدول )2(:
جدول )2( يوضح أنواع المقدمات في مقاالت الرأي لصحيفة الواشنطن بوست

المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتأنواع المقدماتت
االولى4528،8المقدمة الوصفيـة1
الثانية2616،6المقدمة الخبريـة2
الثالثة2113،5المقدمة المقارنـة3
الرابعة1912،2المقدمة االقتباسيـة4
الخامسة1710،9المقدمة االحصائية5
السادسة127،7المقدمة االستفهاميـة6
السابعة95،8المقدمة الحوارية7
الثامنة74،5المقدمة التاريخية8

%156100المجموع

    بعــد إجــراء التحليــل للجــدول )2( تبيــن ان الصحيفــة تعتمــد فــي بنائهــا الفنــي المتعلــق بمقدمــة 
المقــال علــى المقدمــة الوصفيــة التــي حلــت بالمرتبــة االولــى بحصولهــا علــى )45( تكــرارًا وبنســبة 
مئويــة قدرهــا)28،8%( ، فيمــا شــغلت المقدمــة الخبريــة المرتبــة الثانيــة بعــدد تكــرارات )26( تكــرارًا 
وبنســبة مئويــة وصلــت الــى )16،6%( ، وتالهــا المقدمــة المقارنــة التــي جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة 
بواقــع )21( تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت )13،5%( ، فــي حيــن نالــت المقدمــة االقتباســية المرتبــة 
الرابعة بواقع )19( تكرارًا وبنسبة مئوية قدرها )12،2%( ، بينما حصلت المقدمة اإلحصائية على 
المرتبــة الخامســة بواقــع )17( تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت )10،9%( ، أمــا المقدمــة االســتفهامية فقــد 
حلت في المرتبة السادســة بواقع )12( تكرارًا وبنســبة مئوية قدرها ) 7،7%( ، فيما حققت المقدمة 
الحواريــة المرتبــة الســابعة بحصولهــا علــى )9( تكــرارات وبنســبة مئويــة بلغــت )5،8%( ، لتأتــي 

المقدمــة التاريخيــة فــي المرتبــة الثامنــة واألخيــرة بعــدد تكــرارات بلــغ )7( وبنســبة مئويــة )%4،5(.
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نســتدل مــن النتائــج فــي أعــاله علــى أن الصحيفــة وظفــت المقدمــة الوصفيــة فــي مقــاالت 
الــرأي اكثــر مــن بقيــة المقدمــات لتعطــي وصفــا لألحــداث ومجرياتهــا يســاعد علــى فهــم االمــور مــن 
خــالل مخاطبــة الجمهــور بطريقــة ســهلة وواضحــة تصــف بهــا خطــوات ترامــب التصعيديــة وتداعياتهــا 
علــى المشــهد االنتخابــي ليــس بالطريقــة العاطفيــة لكــن باالنتقــال لمشــهد الواقعــة والوقــوف علــى 
طبيعتهــا ومســبباتها وهــذه النتيجــة تتوافــق مــع المقدمــة الخبريــة التــي حلــت فــي المرتبــة الثانيــة التــي 

تعطــي األولويــة للفكــرة فــي مقدمــة الموضــوع لشــد القــارئ.
3. جـــسم المقـــال الصحفي: ويقصد به صلـــب المادة المطروحة بما تضمه من تفاصيـــل 
يســتعرض فيهــا الكاتــب الشواهـــد والمعلومــات والوقائـــع التــي يعبــر عنهــا بشــكل أعمــق ومتكامــل مــن 
خــالل التفســـير والشـــرح الوافــي ، وقــد ظهــرت للباحــث مجموعــة مــن الفئــات الفرعيــة الخاصــة بجســم 

المقــال الصحفــي فــي صحيفــة الواشــنطن بوســت كمــا مبيــن فــي الجــدول )3(:
جدول )3( يوضح فئات جسم المقال الصحفي في صحيفة الواشنطن بوست

المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتجسم المقال الصحفيت
االولى7044،8تحليل الوقائع وتفسيرها1
الثانية5032،1االدلة والشواهد2
الثالثة2415،4تفاصيل االحداث3
الرابعة127،7بدايات الموضوع4

%156100المجموع

     تشير نتائج التحليل في الجدول)3( الى ان جسم المقال في صحيفة الواشنطن بوست قد استعان 
بتحليــل الوقائــع وتفســيرها بشــكل رئيســي وتقــدم علــى باقــي األجــزاء الفرعيــة محققــا المرتبــة األولــى 
بعدد التكرارات التي بلغت )70( تكرارًا وبنسبة مئوية قدرها )44،8%( ، لتحتل األدلة والشواهد في 
المرتبة الثانية بواقع )50( تكرارًا وبنسبة مئوية وصلت الى )32،1%( ، وحازت تفاصيل االحداث 
علــى المرتبــة الثالثــة بحصولهــا علــى )24( تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت )15،4%( ، أمــا بدايــات 
الموضــوع فقــد اخــذت المرتبــة الرابعــة واالخيــرة بواقــع )12( تكــرارًا وبنســبة مئويــة قدرهــا )%7،7(.
يالحظ من النتائج في أعاله ان الصحفية ركزت في بناء جسم المقال على تحليل وتفسير 
الوقائــع بغيــة إيصــال المعلومــات وفــق رؤيــة الكاتــب وأهــداف القائــم باالتصــال بمعنــى ان الصحيفــة 
تســعى ان تتــرك انطباعــا لــدى القــارئ بــأن الحــدث كان هكــذا وال ســبيل آخــر لتفســير الوقائــع بحيــث 
تشــبع ذهــن القــراء بمعلومــات وتحليــالت واسترســال مدعــوم بالمنطــق لترســيخ افكارهــا بمــا ينســجم مــع 
توجهــات الصحيفــة وبالتالــي نجــد ان نــوع االدلــة والشــواهد قــد حــل بالمرتبــة الثانيــة بمــا يتوافــق مــع 
الطــرح وهــذا ال يعنــي ان الصحيفــة قــد أهملــت باقــي االجــزاء التــي كان لهــا دور فــي إيصــال الفكــرة.
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4. خاتمــة المقــال الصحفــي: ويقصــد بهــا النهايــة التــي تمثــل عصــارة الفكــرة التــي طرحهــا 
كاتــب الــرأي وتذكــر فيهــا خالصــة الموضــوع فــي جوانبــه الســلبية أو اإليجابيــة أو تضــع الحلــول 

وأحيانــا تشــارك القــارئ وتنتظــر منــه المقترحــات إلنضــاج الفكــرة او التعديــل عليهــا.
وبــرزت للباحــث عــدد مــن أنــواع الخاتمــات فــي مقــاالت الــرأي لصحيفــة الواشــنطن بوســت 

يوردهــا علــى النحــو االتــي فــي الجــدول )4( :  
جدول )4( يوضح خاتمة المقال الصحفي في صحيفة الواشنطن بوست

المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتخاتمة المقال الصحفيت
االولى5233،3الخاتمة التوقعية1
الثانية4025،6الخاتمة التحريضية2
الثالثة2013الخاتمة االرشيفية3
الرابعة1710،8الخاتمة التفاؤلية4
الخامسة159،6الخاتمة المقارنة5
السادسة127،7الخاتمة التساؤلية6

%156100المجموع

    تبين نتائج تحليل جدول)4( أن الخاتمة التوقعية قد حظيت باالهتمام االكثر عند كتاب المقاالت 
فــي صحيفــة الواشــنطن بوســت بعــد حصولهــا علــى عــدد تكــرارات مرتفــع بواقــع )52( تكــرارًا وبنســبة 
مئويــة بلغــت )33،3%( ، فيمــا نالــت الخاتمــة التحريضيــة المرتبــة الثانيــة بعــدد تكــرارات لــم يتجــاوز 
)40( تكــرارًا وبنســبة مئويــة قدرهــا )52،6%( ، فيمــا اخــذت الخاتمــة االرشــيفية المرتبــة الثالثــة بواقــع 
)20( تكرارًا وبنسبة مئوية بلغت )13%( ، لتليها الخاتمة التفاؤلية التي حصلت على المرتبة الرابعة 
بواقــع )17( تكــرارًا وبنســبة مئويــة وصلــت الــى )10،8%( ، بينمــا شــغلت الخاتمــة المقارنــة المرتبــة 
الخامسة بحصولها على )15( تكرارًا وبنسبة مئوية قدرها ) 9،6%( ، وقد حظيت الخاتمة التساؤلية 
فــي المرتبــة السادســة واالخيــرة بعــد ان حــازت علــى )12( تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت )%7،7(.

توضــح النتائــج أن الصحيفــة حرصــت علــى إبــراز الخاتمــة التوقعيــة فــي خالصــة مقــال 
الــرأي مســتخدمة التحذيــر او التداعيــات فــي نهايــة فكــرة المقــال الــذي اعطــى اشــارات مســتقبلية 
لمصيــر المجتمــع االمريكــي فــي حــال اإلبقــاء علــى ترامــب مصــورة تهديداتــه بالكارثــة التــي ســتقود 
البــالد  للمجهــول وتنعكــس علــى الديمقراطيــة االمريكيــة والواقــع االمنــي واالقتصــادي والصحــي ، 
وهــذا مــا يفســر حصــول الخاتمــة التحريضيــة علــى المرتبــة الثانيــة التــي دعــا فيهــا كتــاب مقــال الــرأي 

الــى محاســبة ترامــب ومســاعديه لتجنــب المشــاكل التــي تعصــف بالحيــاة االمريكيــة . 
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5. قوالـــب كتابـــة المقــــال الصحـــفي: ويقصــد بــه الشــكل الــذي يختــاره كاتــب المقــال لبنــاء معلومــات 
فكرتــه فيــه مــن حيــث االهميــة وتسلســلها واضعــًا كلماتــه فــي قالــب فنــي ُيكتــب أغلــب األحيــان فــي 
شــكل هــرم معتــدل قائــم أو يتخــذ شــكل الهــرم المقلــوب احيانــا اخــرى وهنــاك قوالــب صحفيــة توظــف 
فــي فنــون أخــرى لكــن الباحــث أعتمــد علــى هذيــن القالبيــن كونهمــا اكثــر اســتخداما فــي كتابــة مقــال 
الــرأي عنــد العــرب والغــرب ويوضــح الجــدول )5( التكــرارات األعلــى نســبة فــي قالبــي الكتابــة لمقــاالت 

الــرأي فــي صحيفــة الواشــنطن بوســت وهــي كاآلتــي: 
جدول )5( يبين قوالب كتابـة المقال الصحفي في صحيفة الواشنطن بوست

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارقالب الكتابةت
االولى10567،3قالب الهرم المقلوب1
الثانية5132،7قالب الهرم المعتدل2

%156100المجموع

   تشــير نتائــج التحليــل للجــدول)20( أن كتــاب مقــاالت الــرأي فــي صحيفــة الواشــنطن بوســت 
يســتخدمون قالــب الهــرم المقلــوب بشــكل أساســي فــي كتاباتهــم أذ حظــي هــذا القالــب الفنــي بمســتوى 
مرتفــع مــن التكــرارات بحصولــه علــى المرتبــة االولــى بواقــع )105( تكــرارًا وبنســبة مئويــة وصلــت 
الــى )67،3%( ، متقدمــًا علــى قالــب الهــرم المعتــدل الــذي حــاز علــى المرتبــة الثانيــة بعــد ان حصــل 

علــى )51( تكــرارًا وبنســبة مئويــة قدرهــا )%32،7(.
أظهــرت النتائــج أن قالــب الهــرم المقلــوب هــو القالــب الفنــي المعتمــد فــي بنــاء موضــوع مقــال 
الرأي في صحيفة الواشنطن بوست نظرًا لكون هذا النوع يعطي أهم المعلومات في المقدمة ثم يفسرها 
ويحللهــا فــي جســم المقــال بشــكل موســع وذي اهميــة ومــن ثمــة يتــم اختتــام ملخــص الفكــرة فــي معلومــة 
أقل أهمية على الرغم من أن الكتاب لم يغفلوا قالب الهرم المعتدل الذي استعانت به في موضوعات 
دوليــة وداخليــة أيضــا لتشــمل مضمونــات المقــاالت بأكثــر مــن قالــب يوصــل المعلومــة للمتلقــي.  
6. نــوع المقــال الصحفــي: ويقصــد بــه نــوع الــرأي الــذي اســتخدمه الكاتــب فــي نقــل رســالته أن كان 
يعبــر عــن موقــف الصحيفــة او عــن رأيــه الشــخصي أو إعطــاء قــراءة تحليليــة للحــدث او التعليــق 
علــى خبــر مــا يحتــاج للتفســير وااليضــاح للقــراء وقــد بــرزت للباحــث أنــواع مقــاالت الــرأي خــالل مــدة 

الدراســة وتمثلــت باالتــي حســب الجــدول )6(:
جدول )6( يوضح انواع المقاالت المنشورة  في صحيفة الواشنطن بوست

المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتنوع المقال الصحفيت
االولى7648،7افتتاحي1
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الثانية5032،1عمودي2
الثالثة3019،2تحليلي3

%156100المجموع

   يتبيــن مــن الجــدول)6( أن المقــال االفتتاحــي فــي صحيفــة الواشــنطن بوســت قــد حصــل علــى اكبــر 
قــدر مــن التكــرارات وبواقــع)76( تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت)48،7%( ليحتــل المرتبــة االولــى، إمــا 
المقــال العمــودي فقــد حــل بالمرتبــة الثانيــة بواقــع)50( تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت )32،1( وتــاله 
المقــال التحليلــي الــذي حصــل علــى المرتبــة الثالثــة بواقــع)30( تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت )19،2(.

تأسيســا لمــا تقــدم يتضــح للباحــث ان صحيفــة الواشــنطن بوســت وضعــت بنــاًء فنيــا للمقــال 
الصحفــي يعتمــد علــى عناصــر تجدهــا االمثــل إليصــال فكــرة الموضــوع حيــث اتخــذت مــن العنــوان 
المطــول أساســا فــي التعريــف لعنــوان المقــال فقــد تقــدم العنــوان المطــول علــى باقــي االنــواع االخــرى 
مــن العناويــن بعــدد التكــرارات بحصولــه الــى النســبة االعلــى وبواقــع )72( تكــرارًا، فيمــا احتلــت 
المقدمــة الوصفيــة علــى أعلــى التكــرارات وبواقــع )45( تكــرارًا لتكــون المقدمــة االكثــر اســتخدامًا فــي 
الصحيفــة، أمــا جســم المقــال فقــد تغلبــت تحليــل الوقائــع وتفســيرها علــى النســبة االكبــر بعــدد التكــرارات 
بعــد ان حققــت )70( تكــرارًا لتكــون النمــوذج االفضــل لبنــاء جســم المقــال، فيمــا حصــدت الخاتمــة 
التوقعيــة علــى )52( تكــرارًا مســتحوذة ً علــى النســبة االعلــى مــن التكــرارات فــي بنــاء خاتمــة مقــال 
الــرأي لصحيفــة الواشــنطن بوســت. وفــي ضــوء ذلــك يتبيــن للباحــث ان مقــاالت الــرأي فــي الواشــنطن 
بوســت تبنــى فنيــًا علــى اربعــة أجــزاء تمثلــت بالعنــوان المطــول والمقدمــة الوصفيــة وتليهــا تحليــل 
الوقائــع وتفســيرها وتنتهــي بخاتمــة توقعيــة للوصــول الــى فكــرة مكتملــة العناصــر فــي بناءهــا الفنــي 

فــي الصحيفــة والجــدول التالــي يوضــح ذلــك:
الجدول )7( يوضح عناصر البناء الفني للمقال الصحفي في صحيفة الواشنطن بوست والتي حصدت نسب 

أعلى من التكرارات

عناصر البناء الفني للمقال ت
الصحفي

البناء الفني للمقال الصحفي في 
النسبة المئويةالتكراراتصحيفة الواشنطن بوست

7230،1العنوان المطولالعنوان1
4518،8المقدمة الوصفيةالمقدمة2
7029،3تحليل الوقائع وتفسيرهاجسم المقال3
5221،8الخاتمة التوقعيةخاتمة المقال4

%239100المجموع
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ثانيا : فئــات الشكـل )كيـف قيـل؟( لصحيفـة الوول ستريت جورنال:

يعالج هذا المحور تساؤالت البحث الخاصة بشكل الموضوعات التي طرحت في صحيفة 
الــوول ســتريت جورنــال المتعلقــة باالنتخابــات الرئاســية االمريكيــة عبــر مقــاالت الــرأي التــي بلغــت 
)128( مقال رأي خضعت للتحليل والتدقيق لتبيان الكيفيات التي عرضت بها مضمونها إليصال 
فكرتهــا للقــراء ، وتبيــن أنهــا أتخــذت أشــكااًل مختلفــة يتناولهــا الباحــث فــي الجــداول المبينــة فــي أدنــاه:     
1. عـــنوان المقـــال الصحـــفي: بعــد االطــالع علــى مجتمــع الدراســة وتحليــل مقــاالت الــرأي فــي 
صحيفــة الــوول ســتريت جورنــال ، بــرز لــدى الباحــث عــدد مــن انــواع العناويــن التــي اســتخدمها ُكتــاب 

المقــال فــي كتاباتهــم نبينهــا فــي الجــدول )8(:
جـدول )8( يوضح أنواع عـناوين مقـاالت الرأي في صحيفـة الوول ستريـت جورنـال

المرتبـةالنسبة المئويـةالتكـراراتأنواع العـناوينت
االولى4333،6العنوان الثابت1
الثانية3023،4العنوان المختصر2
الثالثة2015،6العنوان المطول3
الرابعة1612،5العنوان الوصفي4
الخامسة129.4العنوان االستفهامي5
السادسة75،5العنوان المبهم6
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   بنــاًء علــى ذلــك يتبيــن لنــا مــن الجــدول )8( ان العنــوان الثابــت فــي صحيفــة الــوول ســتريت جورنــال 
كان االكثــر اســتخدامُا أذ حظــي بالمرتبــة االولــى بعــد حصولــه علــى )43( تكــرارًا وبنســبة مئويــة 
بلغــت )33،6%( ، بينمــا نــال العنــوان المختصــر المرتبــة الثانيــة بعــد حصولــه علــى )30( تكــرارًا 
وبنســبة مئويــة قدرهــا )23،4%( ، فــي حيــن شــغل العنــوان المطــول المرتبــة الثالثــة بواقــع )20( 
تكــرارًا وبنســبة مئويــة وصلــت الــى )15،6%( ، وتــاله العنــوان الوصفــي الــذي حــل بالمرتبــة الرابعــة 
بعــدد تكــرارات بلغــت )16( وبنســبة مئويــة قدرهــا )12،5%( ، ليأتــي بعــده العنــوان االســتفهامي 
فــي المرتبــة الخامســة بواقــع )12( تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت )9،4%( فيمــا حقــق العنــوان المبهــم 

المرتبــة السادســة واالخيــرة بواقــع )7( تكــرارات وبنســبة مئويــة قدرهــا )%5،5(.
أظهــرت النتائــج ان صحيفــة الــوول ســتريت جورنــال تعتمــد علــى العنــوان الثابــت فــي المقــال 
الصحفــي لإلشــارة للكاتــب وأســلوبه الكتابــي الــذي يميــزه عــن غيــره وهــذا ال يعنــي االســتغناء عــن 
العنــوان المختصــر الــذي حــل ثانيــًا موضحــًا بــدوره مقاصــد الكتابــة ودالالتهــا لشــد القــراء وحثهــم علــى 
المتابعــة وقــراءة التفاصيــل ومــن الجديــر بالذكــر إن نوعــي المقــال العمــودي والتحليلــي همــا الوحيــدان 
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اللــذان اســتخدما هــذا النــوع مــن أنــواع العناويــن وحاولــت الصحيفــة ان تحيــط القــارئ بمعلومــات وافيــة 
عــن الموضوعــات محــل التنــاول وســعت الــى ابــراز عناويــن ثابتــة ومختصــرة إليصــال رســالتها بشــكل 
ســريع ومقصــود نظــرا للوقــت القليــل الــذي يقضيــه القــارئ فــي تصفــح الجريــدة لكنهــا لــم تتجاهــل باقــي 

االنــواع لتلبيــة جميــع اذواق ورغبــات قرائهــا.
2. مقدمـــة المقـــال الصحفـــي:  اعتمــد ُكتــاب مقــاالت الــرأي علــى عــدد مــن المقدمـــات فــي الكتابـــة 

لصحيفــة الــوول ســتريت جورنـــال نوردهــا علــى النحــو التالــي فــي الجـــدول )9(:
جدول )9( يوضح أنواع المقدمات في مقاالت الرأي لصحيفة الوول ستريت جورنال

المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتأنواع المقدماتت
االولى3628،1المقدمة الوصفيـة1
الثانية2217،2المقدمة الخبريـة2
الثالثة1914,8المقدمة االستفهاميـة3
الرابعة1410,9المقدمة المقارنـة4
الخامسة129,4المقدمة االحصائية5
السادسة107,8المقدمة الحوارية6
السابعة86,3المقدمة التاريخية7
الثامنة75,5المقدمة االقتباسية8
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   بعد اجراء التحليل للجدول )9( تبين ان الصحيفة تعتمد في بنائها الفني المتعلق بمقدمة المقال 
علــى المقدمــة الوصفيــة التــي حلــت بالمرتبــة االولــى بحصولهــا علــى )36( تكــرارًا وبنســبة مئويــة 
قدرهــا)28,1%(, فيمــا شــغلت المقدمــة الخبريــة المرتبــة الثانيــة بعــدد تكــرارات )22( تكــرارًا وبنســبة 
مئويــة وصلــت الــى )17,2%(, وتالهــا المقدمــة االســتفهامية التــي جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة بواقــع 
)19( تكرارًا وبنسبة مئوية بلغت )%14,8( , في حين نالت المقدمة المقارنة المرتبة الرابعة بواقع 
)14( تكــرارًا وبنســبة مئويــة قدرهــا )%10,9( , بينمــا حصلــت المقدمــة االحصائيــة علــى المرتبــة 
الخامســة بواقــع )12( تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت )%9,4( , أمــا المقدمــة الحواريــة فقــد أخــذت 
المرتبة السادسة بواقع )10( تكـرارات وبنسبة مئويـة قدرهـا )%7,8( , فيما حققت المقدمة التاريخية 
المرتبة السابعة بحصولها على )8( تكرارات وبنسبة مئوية بلغت )%6,3( , لتأتي بعدها المقدمة 
االقتباسية في المرتبة الثامنة واالخيرة بعدد تكرارات بلغ )7( وبنسبة مئوية وصلت الى )5,5%(.

نســتدل مــن النتائــج فــي أعــاله علــى أن الصحيفــة وظفــت المقدمــة الوصفيــة فــي مقــاالت 
الــرأي اكثــر مــن بقيــة المقدمــات واتفقــت بذلــك مــع صحيفــة الواشــنطن بوســت فــي وصــف االحــداث 
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ومجرياتهــا بصــورة تمهيديــة تعــد القــارئ لمعلومــات أكثــر اثــارة وهــي تخاطــب جمهورهــا بمــادة تتســم 
بالســهولة واالنســيابية تســتهل بهــا الفكــرة دون الغــوص بالتفاصيــل وليــس بالطريقــة العاطفيــة فحســب 
لكــن باالنتقــال لمشــهد الواقعــة والوقــوف علــى طبيعتهــا فيعطــي الكاتــب لمحــة عــن بايــدن او ترامــب 
وصراعهمــا االنتخابــي ومــن ثمــة يدخــل فــي صلــب الموضــوع ولذلــك حلــت المقدمــة الخبريــة بالمرتبــة 

الثانيــة كونهــا تتفــق مــع هــذه المعطيــات فــي وصــف الحــدث وإيجـــاز اهــم مضامينــه.
3. جـســـم المقـــال الصحفــي: تظهــر النتائــج الخاصــة بطبيعــة جســم المقــال الصحفــي فــي صحيفــة 

الــوول ســتريت جورنــال شــكل الجســم الصحفــي المعتمــد كمــا مبيــن فــي الجـــدول )10(:
جدول )10( يوضح فئات جسم المقال الصحفي في صحيفة الوول ستريت جورنال

المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتجسم المقال الصحفيت
االولى5442,2االدلة والشواهد1
الثانية3728,9تحليل الوقائع وتفسيرها2
الثالثة2015,6بدايات الموضوع3
الرابعة1713,3تفاصيل االحداث4

%128100المجموع

     تشــير نتائــج التحليــل فــي الجــدول)10( الــى ان جســم المقــال فــي صحيفــة الــوول ســتريت 
جورنــال قــد  أعتمــد بشــكل رئيســي علــى االدلــة والشــواهد وتقــدم بذلــك علــى باقــي االجــزاء الفرعيــة 
محققــا المرتبــة االولــى بعــدد التكــرارات التــي بلغــت )54( تكــرارًا وبنســبة مئويــة قدرهــا )%42,2( , 
لتأتــي بعدهــا تحليــل الوقائــع وتفســيرها فــي المرتبــة الثانيــة بواقــع )37( تكــرارًا وبنســبة مئويــة وصلــت 
الــى )28,9%( , فيمــا حــازت بدايــات الموضــوع علــى المرتبــة الثالثــة بحصولهــا علــى )20( تكــرارًا 
وبنســبة مئويــة بلغــت )15,6%( , أمــا تفاصيــل االحــداث فقــد اخــذت المرتبــة الرابعــة واالخيــرة بواقــع 

)17( تكــرارًا وبنســبة مئويــة قدرهــا )%13,3( .
يالحــظ مــن النتائــج فــي اعــاله ان الصحفيــة ركــزت فــي بنــاء جســم المقــال علــى االدلــة 
والشــواهد بغيــة تأكيــد المعلومــات وأحاطتهــا بالمصداقيــة والموضوعيــة وفــق رؤيــة الكاتــب وأهــداف 
القائــم باالتصــال للســعي الــى اخبــار القــارئ بــأن المعلومــة ليســت خاضعــة للتأويــل او االجتهــاد بــل 
تســتند الــى دليــل واقعــي يدمجــه الكاتــب مــع سلســلة مــن الشــواهد لتمريــر رســالته الصحفيــة بمعنــى 
ان الصحيفــة تســعى الــى ان تتــرك انطباعــا لقرائهــا مدعومــًا باألمثلــة الحيــة يوحــي بــأن الحــدث لــه 
دوافــع وخلفيــات وليــس وليــد اللحظــة بحيــث تشــبع ذهــن القــراء بمعلومــات مدعومــة بالمنطــق لترســيخ 
افكارهــا بمــا ينســجم مــع توجهــات الصحيفــة ولذلــك اســتعان البعــض مــن الكتــاب بتحليــل الوقائــع 

وتفســيرها فــي مقــاالت اخــرى والتــي حلــت بالمرتبــة الثانيــة لقربهــا مــن الغايــات نفســها.
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ــي: بــرزت لــدى الباحــث عــدد مــن أنــواع الخاتمــات فــي مقــاالت الــرأي  ــة المقــال الصحف 4. خاتم
لصحيفــة الــوول ســتريت جورنــال يوردهــا علــى النحــو االتــي فــي الجــدول )11( : 

جدول )11( يوضح خاتمة المقال الصحفي في صحيفة الوول ستريت جورنال
المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتخاتمة المقال الصحفيت
االولى4232,8الخاتمة التوقعيـة1
الثانية2922,7الخاتمة االرشيفيـة2
الثالثة2317,9الخاتمة التحريضية3
الرابعة1814,1الخاتمة التفاؤلية4
الخامسة97الخاتمة المقارنة5
السادسة75,5الخاتمة التساؤلية6

%128100المجموع

      تبيــن نتائــج تحليــل جــدول)11( أن الخاتمــة التوقعيــة قــد حظيــت باالهتمــام االكثــر عنــد كتــاب 
المقــاالت فــي صحيفــة الــوول ســتريت جورنــال بعــد حصولهــا علــى عــدد تكــرارات مرتفــع بواقــع )42( 
تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت )32,8%( , فيمــا نالــت الخاتمــة االرشــيفية المرتبــة الثانيــة بعــدد تكــرارات 
لــم يتجــاوز )29( تكــرارًا وبنســبة مئويــة قدرهــا )22,7%( , فيمــا اخــذت الخاتمــة التحريضيــة المرتبــة 
الثالثــة بواقــع )23( تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت )17,9%( , لتليهــا الخاتمــة التفاؤليــة التــي حصلــت 
على المرتبة الرابعة بواقع )18( تكرارًا وبنسبة مئوية وصلت الى )14,1%( , بينما شغلت الخاتمة 
المقارنــة المرتبــة الخامســة بحصولهــا علــى )9( تكــرارات وبنســبة مئويــة قدرهــا )7%( , فــي حيــن 
حظيــت الخاتمــة التســاؤلية فــي المرتبــة السادســة واالخيــرة بعــد ان حــازت علــى )7( تكــرارات وبنســبة 
مئويــة بلغــت )5,5%(. نســتنبط مــن النتائــج التــي بــرزت مــن الجــدول)11( ان الصحيفــة حرصــت 
علــى ابــراز الخاتمــة التوقعيــة فــي المحصلــة النهائيــة لمقــال الــرأي وذلــك باإلشــارة الــى جمــل تحذيريــة 
او توقعــات  لتداعيــات االحــداث مســتقباًل فــي حــال عــدم االهتمــام بهــا ودراســتها بالشــكل الــذي يمنــع 
انعكاســها ســلبيًا علــى المجتمــع االمريكــي ملوحيــن الــى عواقــب االمــور فــي ظــل واليــة بايــدن بالنســبة 
لألوضــاع االمنيــة واالقتصاديــة والصحيــة خاصــة وان اغلــب معالجاتــه تســتند الــى سياســة ســلفه 
ترامــب وهــذا مــا يفســر حصــول الخاتمــة االرشــيفية علــى المرتبــة الثانيــة التــي أســتعان بهــا كتــاب 
مقــال الــرأي لالستشــهاد بخلفيــات االحــداث التــي تعامــل بهــا ترامــب ويعتمــد عليهــا بايــدن فــي ادائــه 
الــذي وصفــوه بأنــه مقلــد ألوبامــا ايضــا فــي التعاطــي مــع المشــاكل التــي تعصــف بالحيــاة االمريكيــة.

ــفي: يوضــح الجــدول )12( التكــرارات االعلــى نســبة فــي قالبــي  ــال الصحـ ــة المقــ ــب كتابـ 5. قوالـ
الكتابــة لمقــاالت الــرأي فــي صحيفــة الــوول ســتريت جورنــال الــذي يســتعين بهمــا الكتــاب فــي بنــاء 
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ــي: ــن علــى النحــو االت ــدرج النتائــج االحصائيــة للقالبي فكرتهــم وموضوعاتهــم  ون
جدول )12( يبين قوالب كتابة المقال الصحفي في صحيفة الوول ستريت جورنال

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارقالب الكتابةت
االولى9070,3قالب الهرم المقلوب1
الثانية3829,7قالب الهرم المعتدل2

%128100المجموع

     تشــير نتائــج التحليــل للجــدول)12( أن كتــاب مقــاالت الــرأي فــي صحيفــة الــوول ســتريت جورنــال 
يســتخدمون قالــب الهــرم المقلــوب بشــكل أساســي فــي كتاباتهــم أذ حظــي هــذا القالــب الفنــي بمســتوى 
مرتفــع مــن التكــرارات بعــد أن حــاز علــى المرتبــة االولــى بواقــع )90( تكــرارًا وبنســبة مئويــة وصلــت 
الــى )70,3%( , متقدمــًا علــى قالــب الهــرم المعتــدل الــذي شــغل المرتبــة الثانيــة بحصولــه علــى )38( 

تكــرارًا وبنســبة مئويــة قدرهــا )%29,7(.
أظهــرت النتائــج أن قالــب الهــرم المقلــوب هــو القالــب الفنــي المعتمــد فــي صحيفــة الــوول 
ســتريت جورنــال الــذي تســتخدمه اغلــب الصحــف االمريكيــة فــي بنــاء موضوعاتهــا حيــث يســتعرض 
الكاتــب اهــم المعلومــات فــي المقدمــة ثــم يفســرها ويوضحهــا بالتحليــل وتمريــر االدلــة والحجــج فــي 
جســم المقــال بشــكل موســع وذي أهميــة ومــن ثمــة يتــم اختتــام ملخــص الفكــرة فــي معلومــة أقــل أهميــة 
, علــى الرغــم مــن أن الُكتــاب لــم يغفلــوا قالــب الهــرم المعتــدل الــذي اســتعانوا بــه فــي موضوعــات 
دوليــة وداخليــة أيضــا لتبنــى مضاميــن المقــاالت بأكثــر مــن قالــب يوصــل المعلومــة للمتلقــي لكــن 
غالبيــة الكتــاب الغربييــن يفضلــون قالــب الهــرم المقلــوب الــذي يتصــدر اهتمامــات القــراء مــن حيــث 

االســتيعاب والفهــم الســريع للمــادة المطروحــة.  
6. نــوع المقــال الصحفــي:  للتعبيــر عــن موقــف الصحيفــة او عــن الــرأي الشــخصي أو إعطــاء قــراءة 
تحليليــة للحــدث او التعليــق علــى خبــر مــا يحتــاج للتفســير وااليضــاح للقــراء اســتخدمت الصحيفــة 
مختلــف انــواع مقــال الــرأي رصدهــا الباحــث بعــد حصــر مجتمــع البحــث المتمثــل بـــ)128( مقــال رأي 
تــوزع بين)االفتتاحــي, العمــودي, التعليــق, التحليلــي( فــي صحيفــة الــوول ســتريت جورنــال  نوردهــا 

فــي الجــدول )13( كمــا موضــح فــي ادنــاه:
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جدول )13( يوضح انواع المقاالت المنشورة  في صحيفة الوول ستريت جورنال
المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتنوع المقال الصحفيت
االولى5542,9افتتاحي1
الثانية2821,9عمودي2
الثالثة2418,8التعليق3
الرابعة2116,4تحليلي4

%128100المجموع

   يتبيــن مــن الجــدول)13( أن المقــال االفتتاحــي فــي صحيفــة الــوول ســتريت جورنــال قــد حصــل 
علــى اكبــر قــدر مــن التكــرارات وحــاز علــى المرتبــة االولــى وبواقــع)55( تكــرارًا وبنســبة مئويــة 
بلغت)42,9%(,إمــا المقــال العمــودي فقــد حــل بالمرتبــة الثانيــة بواقــع)28( تكــرارًا وبنســبة مئويــة 
قدرهــا )21,9%( , فــي حيــن حصــل مقــال التعليــق علــى المرتبــة الثالثــة بعــد ان حصــد)24( تكــرارًا 
وبنســبة مئويــة وصلــت الــى )18,8%( ليأتــي بعــده المقــال التحليلــي الــذي نــال المرتبــة الرابعــة 

بواقــع)21( تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت )%16,4(.
تأسيســا لمــا تقــدم يتضــح للباحــث ان صحيفــة الــوول ســتريت جورنــال وضعــت بنــاًء فنيــا 
للمقــال الصحفــي يعتمــد علــى عناصــر تجدهــا االمثــل إليصــال فكــرة الموضــوع حيــث اتخــذت مــن 
العنــوان الثابــت أساســا فــي التعريــف لعنــوان المقــال فقــد أحتــل العنــوان الثابــت المركــز االول متقدمــًا 
علــى باقــي االنــواع االخــرى مــن العناويــن بعــدد التكــرارات بحصولــه الــى النســبة االعلــى وبواقــع )43( 
تكــرارًا , فيمــا احتلــت المقدمــة الوصفيــة علــى أعلــى التكــرارات وبواقــع )36( تكــرارًا لتكــون المقدمــة 
االكثــر اســتخدامًا فــي الصحيفــة , أمــا جســم المقــال فقــد تغلبــت األدلــة والشــواهد علــى النســبة االكبــر 
بعــدد التكــرارات بعــد ان حققــت )54( تكــرارًا لتكــون النمــوذج االفضــل لبنــاء جســم المقــال , فيمــا 
حظيــت الخاتمــة التوقعيــة بـــ)42( تكــرارًا مســتحوذة ً علــى النســبة االعلــى مــن التكــرارات فــي بنــاء 

خاتمــة مقــال الــرأي لصحيفــة الــوول ســتريت جورنــال .
إســتنادًا لمــا ســبق يتبيــن للباحــث ان مقــاالت الــرأي فــي الــوول ســتريت جورنــال تبنــى فنيــًا 
علــى اربعــة اجــزاء تمثلــت بالعنــوان الثابــت والمقدمــة الوصفيــة وتليهــا االدلــة والشــواهد فــي جســم 
المقــال الصحفــي وتنتهــي بخاتمــة توقعيــة للوصــول الــى فكــرة مكتملــة العناصــر فــي بناءهــا الفنــي فــي 

الصحيفــة كمــا موضــح فــي الجــدول )14( :
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الجدول )14( يوضح عناصر البناء الفني للمقال الصحفي في صحيفة الوول ستريت جورنال والتي حصدت 
نسب أعلى من التكرارات

عناصر البناء الفني ت
للمقال الصحفي

البناء الفني للمقال الصحفي في 
النسبة المئويةالتكراراتصحيفة الوول ستريت جورنال

4324,6العنوان الثابتالعنوان1
3620,5المقدمة الوصفية المقدمة2
5430,9االدلة والشواهدجسم المقال3
4224الخاتمة التوقعيةخاتمة المقال4

100%175المجموع

)Conclusions( االستنتاجات

اعتمــدت صحيفــة الواشــنطن بوســت فــي بناءهــا الفنــي لمقــال الــرأي على)العنــوان المطــول , 
والمقدمــة الوصفيــة, وتحليــل الوقائــع وتفســيرها, والخاتمــة التوقعيــة( , ويــرى الباحــث ان ترتيــب هــذه 
العناصــر يأتــي لتحقيــق االثــر المطلــوب فــي ذهــن القــراء عــن طريــق عنــوان يشــرح محتــوى المقــال 
ومقدمــة تصــف االحــداث والوقائــع التــي يتــم تبيــان تفاصيلهــا فــي جســم المقــال وتحليلهــا وفــق األجنــدة 
الصحفيــة للوصــول الــى خاتمــة تتوقــع مســار االحــداث وتداعياتهــا فــي حــال اإلبقــاء علــى ترامــب 
كرئيــس او سياســي يمــارس نشــاطه فــي امريــكا ، فقــد انتقلــت الصحيفــة فــي ختــام مقاالتهــا مــن مرحلــة 

التوقــع الــى التحريــض علــى ترامــب وحزبــه. 
إرتكــزت صحيفــة الــوول ســتريت جورنــال فــي بنائهــا الفنــي لمقــال الــرأي علــى )العنــوان 
الثابــت ، والمقدمــة الوصفيــة ، واألدلــة والشــواهد ، والخاتمــة التوقعيــة( ، ويعــود هــذه النمــط البنائــي 
الــى إبــراز ثبــات الكاتــب وأســلوبه الــذي يعتــاد عليــه القــارئ والــذي يألــف موضوعاتــه التــي قــد تطــرح 
فــي سلســلة افــكار تشــد القــراء للمتابعــة بأســتخدام مقدمــة وصفيــة تســير نحــو أدلــة وحجــج بأرقــام 
مقنعــة للقــارئ تصــل بــه الــى خاتمــة تتوقــع مســتجدات االحــداث تســتند فــي طرحهــا الــى ارشــيف 

معلوماتــي يســتخدم كشــواهد لتأكيــد الموضــوع.
تعتمــد الصحافــة االمريكيــة فــي بنــاء قوالبهــا الفنيــة بالدرجــة االســاس علــى قالــب الهــرم  	

المقلــوب الــذي يفضلــه غالبيــة الكتــاب الغربييــن فــي بنــاء موضوعاتهــم واعتــاد عليــه القــراء ، ويميلــون 
بالدرجــة الثانيــة لقالــب الهــرم المعتــدل فــي ترتيــب االهميــة لألفــكار المطروحــة وقــد اتفقــت صحيفتــا 

البحــث علــى هذيــن القالبيــن لكــن صحيفــة الواشــنطن بوســت كانــت االكثــر اعتمــادًا للنــوع االول.
تصدر المقال االفتتاحي طليعة االنواع المستخدمة لمقال الرأي في كلتي الصحيفتين اللتين 
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تواظبــان علــى كتابتــه يوميــًا ، ويــرى الباحــث ان هــذه االهميــة العتمــاد مقــال الــرأي بشــكل أكبــر مــرده 
االفصــاح عــن موقــف الصحيفــة الرســمي عــن القضايــا المطروحــة فــي الســاحة وإبــراز الموضوعــات 
التــي تتناولهــا لتمريرهــا للجمهــور فــي ظــل تســارع االحــداث واللغــط الــذي احــاط العمليــة االنتخابيــة 
، وانطالقــًا مــن ســمات الــرأي االفتتاحــي الــذي يناقــش القضايــا الســاخنة والتــي تســتحوذ علــى اهتمــام 
القراء ، ولم يغب المقال العمودي والمقال التحليلي عن اعتمادية الصحيفتين اإل ان صحيفة الوول 
ســتريت جورنال اضافت مقال التعليق الى قائمة إهتماماتها وأســتخدمته بكثرة ، بغية تحقيق التنوع 
فــي االفــكار والــرؤى ، مســتعينة بُكتــاب مــن خــارج الصحفيــة يمثلــون شــخصيات ثقافيــة وسياســية 
حاولــت مــن خاللهــم جــذب القــراء ، لتوحــي بأنهــا تســتوعب كل اآلراء مهمــا تباينــت فــي طرحهــا ، 
لكــن تلــك االفــكار لــم تخــرج عــن السياســة التحريريــة للصحيفــة خاصــة فيمــا يتعلــق باالنتخابــات.
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