
10 قواعد لكتابة مقاالت رأي

ات خمتلفة  هة إىل الصحفيِّني، لكن يمكننا االستفادة من بعض األفكار الواردة فيها عندما نكتب يف منصَّ  هذه املقالة موجَّ
للتعبري عن رأينا.

1. قدِّم مقالتك في الوقت المناسب أو باكًرا

ِّ الذي تزامن، حلسن احلّظ، مع  مُت مقالتي حول سلسلة متاجر ‘‘كاي. مارت’’ )Kmart( يف أثناء أسبوع افتتاح فرعها املحلِّ قدَّ
ي الدقَّة يف التوقيت رضوريٌّ مع  ر الصفحات األوىل يف الصحف حول تسلُّل املتاجر الكربى إىل منهاتن.  إنَّ توخِّ جدٍل تصدَّ
ث مواقعها اليوم عىل مدار الساعة. وعىل صعيد آخر،  ة اإللكرتونيَّة حتدِّ هذا النوع من املقاالت، ال سيَّام أنَّ املواقع اإلخباريَّ
لت االنتخابات الرئاسيَّة موضوًعا ساخنًا لكتَّاب مقاالت الرأي حتَّى الرابع من شهر ترشين الثاين/نوفمرب، وبعد هذا  شكَّ

التاريخ، توىلَّ كتَّاب األعمدة العاديُّون الكتابة عن هذا املوضوع.

ر للردِّ عىل طلبك )ال سيَّام إذا مل يكن  ة التي يمكن أن يستغرقها املحرِّ من هذا املنطلق، احرص عىل مراعاة املهل الزمنيَّة واملدَّ
هلا لتتالءم مع عيد  يعرفك(. وإذا كان عيد االستقالل حيلُّ األسبوع املقبل، فقد فات األوان لتقديم مقالتك الوطنيَّة، لذا عدِّ
ة أخرى  ا حتلُّ كلَّ عام، لذا يمكنك التخطيط هلا مسبًَّقا )أو املحاولة مرَّ آخر. ومتثُِّل األعياد الرسميَّة نقاَط جذٍب موثوقة ألنَّ

يف العام املقبل(.

2. تشبَّث برأيك

ر. لذا، جتنَّب الليونة، أو اللباقة، أو الدبلوماسيَّة، أو عرض األوجه اإلجيابيَّة  هذه هي احلالة الوحيدة التي يفيدك فيها التهوُّ
ة املقنعة أفضل بكثري من املناقشة. والسلبيَّة ملوضوع ما؛ فاحلجَّ

3. بيِّن ارتباطك الوثيق بموضوعك

د عىل كونك مرجًعا موثوًقا فيه باستخدام صوت ضمري املتكلِّم، ال سيَّام إذا كان  نًا من موضوع ما، شدِّ عندما تكون متمكِّ



تك الشخصيَّة صدى عاملّي. واحرص أن تكون مرجًعا موثوًقا. فإن مل تكن قد قاتلَت يف حرب العراق، أو فقدَت أحد  لقصَّ
نك من بيع مقالة عن هذا البلد ضئيلة. أفراد أرستك هناك أو إن مل تكن عراقيًّا، فإنَّ فرصة متكُّ

ف حقائق غير معروفة
ِ

4. أض

رين  عند صياغة مقالتك، أِضف إليها دائاًم كلَّ ما هو جديد وحديث واستثنائيٌّ ومناسب. يف هذا اإلطار، قال أحد املحرِّ
دة أو غامضة وإحصائيَّات  ن مقالتك حقائق حمدَّ لطلبتي يف الصحافة: ‘‘هذه صحٌف وليست كتب تاريخ’’. واحرص أن تتضمَّ

تك. ثة واقتباسات مبارشة لدعم حجَّ حمدَّ

5. ال تكتْب عن اتِّجاهات بديهيَّة

ًة ذكيَّة إلثبات فكرة معيَّنة، فلن يرغب أحد يف طباعة أخبار معروفة من اجلميع. لذا، كْن  د لك أنَّك حتَّى لو كتبَت حجَّ أؤكِّ
ا، وأدِّ دوَر حمامي الشيطان، وحاول إثبات وجهة نظر غري مألوفة، أو فسِّ ما ال يستطيع أحد سواك تفسريه. قويًّ

6. اكتب مقالة قصيرة وممتعة

يرتاوح عدد كلامت معظم مقاالت الرأي التي نرشها تالميذي عىل مرِّ السنني، سواء يف صحف عامليَّة مثل صحيفة ‘‘وول 
فيكتبها صحافيُّون  املقاالت األطول  ا  أمَّ ما بني 350 و700 كلمة.  يَّة،  أو يف صحف حملِّ سرتيت’’ و‘‘واشنطن بوست’’، 

مشهورون وأعضاء جملس شيوخ وكتَّاب األعمدة الثابتون، وال يكتُبها كتَّاب مستقلُّون.

7. اعرْف ميوَل جمهورك

هات السياسيَّة والتفضيالت اجلغرافيَّة أليِّ منشور، ما عليك سوى قراءته! فصحف‘‘وول سرتيت’’  إذا أرْدَت معرفة التوجُّ
غري  صحفيِّني  بقلم  اليسار  إىل  منحازة  مقاالت  تنرَش  أن  املستبعد  ومن  السيايّس،  اليمني  نحو  منحازة  تايمز’’  و‘‘واشنطن 
‘‘نيشن’’ ، و‘‘نيوزداي’’، مقاالت صاخبة مناهضة  ة مثل  معروفني. ومن املستبعد أيًضا أن تنرش صحف ذات ميول يساريَّ
هة  للحزب الديمقراطيِّ كتبها صحفيٌّ مغمور. واحرتس من اإلشادة بفرق نيويورك ولوس أنجلس الرياضيَّة يف مقالة موجَّ
يُّون أو دوليُّون. ويف املسائل املاليَّة، جيب أن تعتمد املراجع  اء حملِّ حه قرَّ إىل صحيفة ديرتويت نيوز، أو إىل موقع إلكرتوينٍّ يتصفَّ

والتقارير عىل الرتكيبة السكانيَّة.



8. ال تخْف أن تكون ‘‘سيبيل’’

دة، عىل غرار  صة ملقاالت الرأي، عليك أداء دور شخصيَّات متعدِّ إذا أردت نرش مقاالتك يف كثري من الصفحات املخصَّ
دة يف فيلم ‘‘Sybil’’. وسلِّط الضوء  ْت دور الطالبة، ‘‘سيبيل’’، التي تعاين اضطراَب الشخصيَّة املتعدِّ املمثِّلة سايل فيلد حني أدَّ
عىل جماالت اخلربة املختلفة التي تثبت براعتك يف الكتابة عن موضوع ما. فإذا أردت إلغاء حكم صادر يف أثناء حماكمة علنيَّة، 
ر التعليق عىل مسائل متعلِّقة برتبية األطفال، اذُكر أنَّ لديك أربعة أطفال. وإذا  ف عن نفسك عىل أنَّك حماٍم. وعندما تقرِّ عرِّ
ة، أو جملة ‘‘أودري’’ )Audrey( التي تتمحور  ر صحيفة صحيفة ‘‘أيريش تايمز’’ )Irish Times( اإليرلنديَّ أردَت َلْفت انتباه حمرِّ

حول نمط احلياة اآلسيويَّة، جيب أن تذكر انتامءك العرقيَّ يف صفحة الغالف، ويف املقالة التي تكتبها، ويف سريتك الذاتيَّة.

ف عن نفيس عىل أنَّني: ‘‘راغدة عيد،  ذ ُهِويَّات خمتلفة للتعبري عن آرائي. فعندما أعربِّ عن رأيي يف مناقشة تعليميَّة، أعرِّ أنا أتَّ
ت النسائيَّة،  أستاذة الصحافة يف اجلامعة األمريكيَّة ويف اجلامعة الوطنيَّة’’، وعندما أتباهى بنفيس كمدبِّرة للزجيات أمام املجالَّ

ف عن نفيس عىل أنَّني ‘‘راغدة عيد التي دبَّرت 13 زواًجا’’. أعرِّ

9. ال تعلِّق على مقالة أخرى

د أنَّه لن يفعل. أيًضا،  ر قد يوافق عىل نرش رأيك املعاكس للمقالة التي نرشها باألمس، لكْن تأكَّ قد يبدو لك أحياًنا أنَّ املحرِّ
املقاالت الالذعة  أنَّ  دة صدرت يف صحيفة أو جملَّة، كام  التي هتاجم مبارشًة مقالة حمدَّ املقاالت  رون عن نرش  يمتنع املحرِّ
ة وليست مقاالت رأي. لذا، من  ًدا هي أشبه بمراجعة نقديَّ التي هتاجم فيلاًم، أو كتاًبا، أو مسحيَّة، أو برناجمًا تلفزيونيًّا حمدَّ
اهات السائدة، أو التعليق عىل جمموعة من األفالم، أو الكتب، أو املسحيَّات، أو الربامج التلفزيونيَّة  األفضل وصف االجتِّ

احلديثة ضمن موجز أو مقالة ثقافيَّة.

10. تتبَّع مقاالتك

م إذا مل يعيدوا االتِّصال بك يف غضون 48 ساعة من تاريخ تقديم مقالتك، فيعني  ري مقاالت الرأي إنَّ يقول الكثري من حمرِّ
وا مقالتك بسبب خلٍل ما، لذا عاِوِد االتِّصال هبم بعد أسبوع مراعًيا أصول  هذا أنَّ طلبك قد ُرفض. لكن ربَّام هم مل يتلقَّ

اها. ق من تسلُّمهم إيَّ اللياقة، للتحقُّ

ف عن: مرتجم بترصُّ
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