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 :مدخل
( وسيمة خاصة)لكف بواسطة .. المصالحأماـ ضجيج صوتيـ وحيف يممكوف يضيع  الناس ال صوت ليـ

بدؿ أف تعطييـ : "تصبح الصحافة باختالؼ أشكاليا صوتيـ محققة القاعدة في التعامؿ مع أصوات الضحايا
 ".اسمع ليـ ودع صوتيـ بنفسو يصؿ.. صوتؾ لتعبر عنيـ

 .بدؿ إعطائيـ صوتًا اسمع ليـ: والخالصة
ىي أقرب طريقة لموصوؿ إلى الحقيقة، ومف خالليا تمارس ىي الصحافة االستقصائية التي ( الوسيمة)ىذه 

ألنيا تتنقؿ وفؽ دورىا المعاصر مف ، "صاحبة الجاللة"الصحافة دورىا كسمطة رابعة، ما أكسبيا لقب 
يـ، ويتوسط لتحسيف تديسكات تقديـ األخبار واآلراء إلى ميداف يالمس حياة الناس، ويعرض ىموميـ ومشكال

الجميع عبرىا إحداث فرقًا، لكف ليس إلظيار الشجاعة، واقعيـ، ما جعميا صرخة صحافة العالـ اليوـ، ويريد 
وليس لمعرفة كـ أف الصحافي شجاع، فيذا مجاؿ لمساعدة الناس وليس لعرض العضالت والحصوؿ عمى 

 . التقديرات والثناءات
، والصحافة االستقصائية "إذا أراد اهلل أف يذؿ إنسانًا حرمو مف الحقيقة"": بي طالبأعمي بف "يقوؿ سيدنا 

مصحافة دوٌر ميـ وحيوي يتمثؿ في متابعة أداء بشكميا الراىف تحاوؿ أف تضع حدًا ليذا الحرماف، فم
المؤسسات الخاصة والحكومية والعامميف فييا، خدمًة لممصمحة العامة، إضافة إلى تشخيص حاالت الفساد 

تتطمب ومف ىنا  ..الي واإلداري فييا وفؽ أنظمة حرية المعمومات، وتوخي الدقة والموضوعية في ذلؾالم
ثارة لمجدؿ المزيد مف االلتزاـ والوقت كمفة و الصحافة االستقصائية التي تعد مف أكثر األنماط الصحفية  ا 

انحرافات تحدث في المجتمع، إضافة كونيا تضطمع بدور أكثر تحريضًا لمرأي العاـ تجاه أي ل، واالستثمارات
إلى دورىا في تحميؿ المعمومات، وممارسة الدور شبو القضائي في تحديد جيات االتياـ لالنحرافات التي يتـ 

 .تحديدىا
تدخؿ الصحافة بمختمؼ وسائميا اإلذاعية واإللكترونية والمطبوعة ى لإومع تعقد المجتمعات وحاجة جميورىا 

يـ وتكشؼ التجاوزات وتسمط الضوء عمى مكامف تناس في حياتيـ وتحؿ مشكالكسمطة رابعة تساعد ال
التي تتوسط بيف ( الوسيطية)التقصير والفساد، بات التقصي أداة الصحافة في تحقيؽ أىـ وظائؼ اإلعالـ 

وساعدىا في ذلؾ إمكانية تقديـ التكنولوجيات الحديثة لمصحفييف  ،أصحاب القرار والجميور المتضرر
إجراء تحقيقات تفاعمية مع  مف نيـصائييف وسائؿ أكثر تطورًا وقدرة عمى النفاذ إلى المعمومة، ما يمكّ االستق

الصحافة  برزتالجميور عبر مختمؼ وسائؿ اإلعالـ، وخصوصًا عبر شبكة اإلنترنت، ومف ىنا 
 . االستقصائية
الصحفية ىو جعؿ السمطة مسؤولة ف الغرض األساسي مف إعداد التحقيقات أ": "شيفر. ت. شوف"وعميو يرى 

إذ يتيح ذلؾ فرصة إطالع المجتمع عمى الموضوعات التي تكشفيا التحقيقيات، ما يخمؽ ، أماـ الجماىيير
 . المستويات جميعدافعًا لمتغير وتعزيز مبادئ مساءلة الحكومة عمى 
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ا ونضج خالؿ مراحؿ نمإف قدـ استخداـ االستقصاء في الصحافة يرجع إلى تاريخ ممارسة المينة حيث 
االنتشار الواسع لوسائؿ البث الجماعي، واحتداـ المنافسة بػيف وسػائؿ اإلعالـ المختمفة، وبعد ازدياد الطابع 
المعقد لألحداث، وارتفاع مستوى الوعي االجتماعي والثقافي لدى الجميور، وتطور الصحافة وبحثيا عف 

ظير في يرى البعض أف ىذا المفيوـ بشكمو المعاصر ذلؾ مف رغـ عمى الولكف  ..وسائؿ جديدة أكثر عمقاً 
، (لواليات المتحدةاتيودور روزفمت رئيس )ات عندما قاد فريؽ المنظفيف حممة ضد الفساد والرشوة زمف يالستين

أصوؿ ومبادئ وقوانيف تسيـ بشكؿ فاعؿ في تغيير  اومنذ ذلؾ التاريخ أصبحت قوانيف ىذه الحممة عماًل ذ
 .التفاصيؿ ليظير النتائجفي األوضاع، وىو أشبو بالتحقيؽ الصحفي، ولكف يتجو إلى العمؽ ويبحث 

 ويعد التطور الذي حدث في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات بشكؿ عاـ والمجاؿ الصحفي بشكؿ خاص سبب
تشخيص مواطف ى معروري أف تعمؿ الصحافة االستقصائية ىذه المؤسسات التي ترى أنو مف الض وجود

لعامميف فييا لتعينيـ في إعداد وكتابة التقارير الصحفية اخبرات  جميعالخمؿ متخذًة فريقًا واحدًا، جامعًة بذلؾ 
، ما أسس لظيور ىذا النوع المواقع والمؤسسات في المجتمعجميع شاممًة بذلؾ و الموثقة باألدلة والبراىيف، 

مع بداية تطور مفيوـ ودور الصحافة في المجتمع واتجاىيا في التركيز والتحري عف قضايا التقصي مف 
ولذا ظير نوع جديد مف التغطية الصحفية ، خاصة جوانب االنحراؼ والفسادبمعينة تحدث في المجتمع، و 

 Muck: مي محررو ىذا الموف بػ، وسُ Investigative Journalismبالصحافة االستقصائية  يمسُ 
Rekers  أو المنقبوف عف الفساد، حتى أصبحت اليوـ المنافسة قوية عمى الصحافة االستقصائية في جميع

أصبح االستقصاء أكثر األقساـ أىمية إذ  بؿالصحؼ العالمية التي يوجد بيا أقساـ وفرؽ عمؿ استقصائية، 
ميا لتتمتع بقيمة كبيرة نظرًا والسياسة والمجتمع، ما أىّ  باتت موضوعاتيا موسعة لتشمؿ األعماؿ والماؿ

 .يلمساىمتيا المتعددة في تثبيت الحكـ الديمقراط
قع عمى الصحافة مياـ المحاسبة بنشرىا المعمومات المتعمقة بالشؤوف العامة، حتى ولو تووفقًا ليذا النموذج 

في موضع المسؤولية، وبالتالي تعد تقارير كانت ىذه المعمومات تكشؼ تجاوزات أو جرائـ ارتكبيا مف ىـ 
تقصي الحقائؽ مف أىـ المساىمات التي تقدميا الصحافة االستقصائية لتثبيت الديمقراطية، فيي ترتبط 

 - بمنطؽ الضوابط والتوازنات في األنظمة الديمقراطية، وتوفر آلية ثمينة لمراقبة أداء المؤسسات التي تضـ
ت الحكومية، والمنظمات المدنية، والمؤسسات الممموكة مف القطاع العاـ، كما الييئا - حسب المفيوـ العاـ

طالع المواطنيف ومعرفتيـ، فالمعمومات مصدر حيوي اتسيـ أيضًا في تثبيت الديمقراطية مف خالؿ زيادة 
مؿ لتذكير الشعب اليقظ بأنو يممؾ سمطة محاسبة، كما تحتفظ الصحافة االستقصائية بسمطة تحديد برنامج ع

 .ليا لتذكير المواطنيف والشخصيات السياسية بوجود مسائؿ عمييـ معالجتيا
 مكافحة في يامساىمتُ  حيث مف كبيرةً  إنجازات الغربية الدوؿ في االستقصائية الصحافة ومف ىنا حققت

ذا كانت العاـ،  الشأف مياديف يخص فيما والسيما المجتمع مجاالت مختمؼ في الشفافية وتعزيز الفساد وا 
الصحافة االستقصائية ترتدي ثوب األىمية والقيمة في المجتمعات الغربية التي تزدىر فييا فإف دورىا 
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إلعالميا كيذه أدوار إلى وتأثيرىا تزداد قيمتو في المجتمعات النامية، وأوقات الصراع واألزمات التي تحتاج 
 .المحمي

اء، والقياـ بدور يا النقد النزيو والبنّ اإلعالمية ومنيا االستقصاء ىدفُ وبما أف اإلعالـ وأسس الصحافة بأنواعيا 
المفتش مف أجؿ مراقبة أداء المؤسسات العامة والخاصة، ولحظر التجاوزات وتحديد الخطوط الحمر 

برزت الصحافة االستقصائية كوسيمة لتوضيح  ، فقدلمفاسديف منعًا لتجاوزىا، وتنبيو المسؤوليف لمياميـ
ذلؾ، وكانت في الوقت نفسو منيجًا لمؤسسات إعالمية كبرى باحثة عف مجد عبر رصد الفساد،  وتحديد

 . ونقؿ ىموـ الناس، وىي أبرز سمة وميمة لإلعالـ ككؿ
قناعية إلى جانب  إعالمية ذات مقدرة وتغطية باىتماـ دائماً  تحظى الفساد عف الكشؼ أزمات إف تأثيرية وا 

ثارةَ كونيا لجماىيري  اىتماـ فالصحافة االستقصائية أكثر أنواع الصحافة  اىتمامو، تستطيع شد الجميور وا 
إثارة وأىمية ألنيا تعمؿ عمى وضع المرض والعالج في سمة واحدة أماـ المجتمع وصناع القرار، وىو ما 

نواع الصحافة يعطي الصحفي إحساسًا قويًا باإلنجاز إال أنيا تتطمب وقتًا ومجيودًا شاقًا، ما يجعميا أصعب أ
وتكمف عناصر اإلثارة واإلحساس باإلنجاز في النتائج التي تحققيا التحقيقات االستقصائية في شكؿ  ..أيضاً 

القوانيف، أو  التغييرات الحقيقية، وآثارىا اإليجابية عمى حياة الناس، والتي تشمؿ في بعض األحياف تعديؿَ 
 المسؤوليات، حوؿ وحوارات لمناقشات الباب تفتحونيا كلأشخاص إلى العدالة أو تصحيح األخطاء،  تقديـَ 

 حرية مقدار فإف لذا، منو والحد الفساد عف الكشؼ في رقابية تساعد وضوابط والحاجة إلى تشريعات
الفساد،  عف الكشؼ في الصحافة بو تقوـ الذي مدى الدور مف يحدد ىو المجتمعات في المتاح الصحافة

 .وممارسة دورىا الرقابي
الجيات الرسمية السورية ممثمة دورىا تجمى عبر سعي  تقدير أىمية الصحافة االستقصائية محميًا واحتراـَ إف 

إلى مفاصؿ العمؿ اإلعالمي السوري والصحؼ " االستقصاء"بوزارة اإلعالـ إلى إدخاؿ ىذه الروح الجديدة 
إعالميوف "و" لمصحافة االستقصائية Arijأريج "الرسمية والخاصة عبر توقيع اتفاقية بيف وزارة اإلعالـ وشبكة 

عقد ورشة عمؿ ضمف أروقة وزارة إضافة إلى ، 2005أواخر عاـ " عرب مف أجؿ صحافة استقصائية عربية
اإلعالـ السورية إلطالؽ وحدات الصحافة االستقصائية اإلعالمية الحكومية، المطبوعة والمرئية والمسموعة 

، وكؿ ىذا بغية مد جسور تواصؿ وتأىيؿ وتدريب صحفييف سورييف عمى أصوؿ 2014أواخر عاـ 
ستقصائية عف اليياكؿ اإلعالمية في البمداف العربية، االستقصاء وتعقب الفساد، ما يواجو تغييب الصحافة اال

عكس بقية بمداف أوروبا بوذلؾ لغياب المساءلة والشفافية وتدىور حؽ الصحفي في الحصوؿ عمى المعمومة، 
 .سكندنافية التي تنص قوانينيا عمى حؽ الصحفي في الحصوؿ عمى المعموماتوالدوؿ اإل

 
كمية وبنية االقتصاد السوري والتي ترافقت مع موجة تغييرات سياسية استوجبت جممة المتغيرات في ىيوعميو 

إجراء تحوالت عمى المستوى اإلعالمي ليكوف مواكبًا  استوجبت طالت تشريعات سياسية واجتماعية واقتصادية
ليذه التطورات، والتي جاءت في سبيؿ إعادة ىيكمة وتنظيـ مختمؼ مجاالت وقطاعات العمؿ الحكومي، 
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بحاجة إلى إصالح فعمي، فانبرت وسائؿ اإلعالـ المحمية مف صحؼ ومجالت لتقديـ محتوى  والتي ىي
إعالمي جديد كميًا يعتمد عمى االستقصاء، عبر تقديـ تحقيقات صحفية استقصائية بمغة تحريرية جديدة 

الفنوف الصحفية عمادىا الوثائؽ والثبوتيات والتحاليؿ المخبرية والقرائف واألدلة الدامغة، كما جرى توظيؼ 
المختمفة في تناوؿ حاالت الفساد واالنحرافات التي كشؼ عنيا، وىو ما أذف بوالدة ما بات يعرؼ بالصحافة 

وكانت ىذه  ،"منقبي الفساد"بصحفيي  وفىا الصحفية ما يعرفاالستقصائية السورية، والتي قدـ تحقيقاتيا ومواد  
  .داري رسمي وفساد نافذيف في القطاعيف العاـ والخاصالرسائؿ اإلعالمية ذات مضاميف مرتبطة بخمؿ إ

، "فساد"وبموجب نظريات التغيير االقتصادية واالجتماعية فإف كؿ عممية تطور ال بد أف يرافقيا حاالت 
مف ىذا العرؼ أو القانوف كما يسميو رجاؿ األعماؿ، وطفت إلى السطح قضايا فساد  اً وعميو ناؿ العالـ نصيب

اقتصادي واجتماعي، تناوليا اإلعالـ السوري بشقيو الرسمي والخاص، وكشفت التحقيقات الصحفية المنجزة 
مع أسيـ في تطور المجت مامسببييا، و  تف خمفيا، وعرّ مف قبؿ صحفييف عف مكنونات ىذه القضايا، ومَ 

في أف بعض االستقصاءات حققت صدى ممموسًا محميًا وخارجيًا، وأسيمت والسيما واإلعالـ في آف معًا، 
حيث حققت الصحافة السورية في اعتمادىا عمى االستقصاء خرقًا في تغيير القوانيف واإلجراءات الوطنية 

قيقات استقصائية ىزت العالـ، القواعد لألماـ، وحصؿ صحفيوف سوريوف عمى جوائز عربية وعالمية أسوة بتح
 .إلخ ..مثؿ تحقيؽ كشؼ تيريب المازوت إلى لبناف، ومكبات النفايات ونقص األدوية، وخمؿ شبكات المياه

وليذا توازى النيوض االقتصادي والتغييرات التشريعية مع مالحظة الجميور السوري لمواد إعالمية 
فساد اقتصادي ما شكؿ خرقًا في القواعد عمى غير  وتحقيقات صحفية مكتوبة ومتمفزة تعرض بعمؽ قضايا

المألوؼ، وبدأت ىذه التحقيقات االستقصائية والمواد الصحفية تمعب دورًا ىامًا في تنوير الرأي العاـ، وكاف 
إذ كشفت أساليب احتيالية وطرقًا غير قانونية  ،أسموب التقصي ىو الطريؽ األمثؿ إلنجاز ىذه التحقيقات

ريعات استفاد منيا ضعاؼ النفوس لتحقيؽ مآرب ومكاسب مادية عمى حساب المجتمع وثغرات في التش
 .والمواطنيف

عمى ما سبؽ يأتي منياج الصحافة االستقصائية لتمييز ىذا النوع مف الصحافة عف نظيرتيا التقميدية،  وبناءً 
أو  "ريبورتاج"و ما نسميو بية الصحفييف العرب عمى التمييز بيف التحقيؽ العادي أمغأخاصة مع عدـ قدرة وب
عف الغياب النوعي والكمي لمتحقيقات االستقصائية في اإلعالـ  ىيؾان، والتحقيؽ االستقصائي، "فيتشػر"

لعمؿ اإلعالمي أو ضمانة الحقوؽ االعربي، فاليزاؿ الواقع اإلعالمي يرزح تحت المطالب األدنى في حماية 
لذىنية وآلية العمؿ اإلعالمي االستقصائي، وىذا مرتبط إلى حد  المينية وغيرىا مف التي ال تفتح آفاقا كبرى

كبير بالماكينة السياسية والتشػريعية، وبالقدرة والرغبة االحترافية لمصحفي العربي المكبوت تحت نمط اإلعالـ 
 .مف تييئة بيئة وتشػريعات مناسبةلو  السياسي الخبري، فاإلعالـ العربي لكي يتقدـ وينجح ال بد

نبط مف العمؿ البحثي الميداني، والذي ما استُ ى لإعمى البناء النظري إضافة  الي يعتمد ىذا المنياجوبالت
وباعتبار التحقيؽ يرتبط بشخصية كاتبو ويبرزىا سواء  ،أثناء الممارسةفي يطرح حمواًل لممشكالت التي تظير 

رائد التحقيؽ " مارؾ ىنتر"ـ ىذا المنيج مف خالؿ نصيحة ضحمة، يقد   ـكانػت قويػة أـ ضعيفة، عميقة أأ
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ستقصائييف، قد يمتمؾ بعضيـ االطالب صحفييف  جميعلف يصبح : "الصحفي عمى مستوى العالـ القائمة
الموىبة والشخصية والرغبة واالنضباط لمتابعة ىذا العمؿ، وآخروف سيفتقدوف لواحدة أو بعض مف ىذه 

يمكف أف ينير ليـ الدرب، ويشحذ رغبتيـ في ىذا الموف مف الصحافة، دوف الخصائص، لكف بكؿ األحواؿ 
 ."غير شخصيتيـ في فصؿ دراسي واحديأف يمنحيـ الموىبة أو 

أنو كؿ عاـ سنواجو طالبًا يحمـ بتحقيؽ سبؽ صحفي يحقؽ لو الشيرة عمى الفور، ولسوء الحظ في ال شؾ 
تحقيؽ صالح لمنشر، وعمى المنيج التدريسي تقع ميمة فإف ىذا النوع مف الطالب ىو مف يفشؿ في إنتاج 

مف أىمية تصحيح تمؾ االتجاىات، فنحف ال نريد أف نحبط الطمبة، ولكننا ال نريد ليـ الفشؿ أيضًا منطمقيف 
مكانة الصحافة االستقصائية، ومف عظـ دورىا والوظائؼ التي تؤدييا في المجتمع عمى طريؽ تعزيز 

د، وتفعيؿ الصحافة كسمطة رابعة فاعمة، وكأداة رقابية، وكحافز لمجيات القضائية الشفافية ومحاربة الفسا
 ىذهأف والسيما تغيير إيجابي لحياة الفرد والمجتمع، في يتمثؿ  لمتحقيؽ والمتابعة مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ ساـٍ 

 ووضوحُ  عمميا آليات حيث مف الميني الصعيد عمى عرفت تقدماً  األخيرة العشريف السنوات في الصحافة
 الصحافية، األنواع أرقى أحد تشكؿ أنيا عمى وتبنييا الكبيرة األعالـ وسائؿ في اعتمادىا عزز أىدافيا، ما

 في السمطات مختمؼ أداء ومراقبة بالوقائع العاـ الرأي تزويد) :األساسية الصحافة رسالة بامتياز وتجسد
 .(مجتمع
 موضوعاً  وبات الصحافة كميات مناىج في التحقيؽ مف المتقدـ النوع ىذا دخؿ األكاديمي الصعيد عمى كذلؾ
 شيرة االستقصائية التحقيقات في المختصوف الصحفيوف اكتسب المينية، كما التدريب معاىد في رئيساً 
 .المجتمع في يحممو الذي ولمتغيير عمميـ يتركو الذي لمتأثير نظراً  واسعة

الحقائؽ يتوجب العمؿ عمى تحقيؽ التعاوف بيف المراسميف  ومف ىنا ال بد مف إدراؾ أنو في عمميات تقصي
وخبراء القانوف، والمحمميف اإلحصائييف، وأمناء المكتبات والباحثيف، فاإللماـ  ،والمحرريف ورؤساء التحرير

حاسمًا في معرفة نوعية المعمومات التي يمكف الوصوؿ إلييا  دعبأنظمة الحصوؿ عمى المعمومات الرسمية يُ 
دراؾ المشكالبموجب ق  .القانونية التي قد تنشأ عف نشر المعمومات المضػرة توانيف حرية اإلعالـ، وا 

تعويد المحرريف عمى المصاعب التي قد  يوالوسائؿ التقنية الجديدة مفيدة لمغاية في البحث عف الحقائؽ، وف
ًا، فالصحافة ، وذلؾ كمو في ظؿ عمؿ أخالقي بحت سيركز عميو المنيج مميييولدىا أى تقرير صحف
بؿ إنيا صحافة تقدـ .. ليست كرة قدـ يجب أف ترّبح فييا فريقؾ"": تيـ سبستياف"االستقصائية كما يقوؿ 

 ."وجيات النظر بموضوعية وأخالقية جميع
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 الوحدة التعميمية األولى
 مفيوم الصحافة االستقصائية

 
 

 :التعميمية األىداف
 :أن عمى قادراً  يكون أن الطالب عمى يجب التعميمية الوحدة ىذه دراسة بعد

 االستقصائية الصحافة مفيوـ تطور مراحؿ ويشرح يعّدد 
 المعاصر االستقصاء وفؽ المفاىيـ تطور يشرح 
 األمريكية التحري صحافة محرري منظمة تعريؼ حسب التقصي أسس يعّدد 
 االستقصائية الصحافة عمى تنطبؽ ال التي اإلمكانيات يعّدد 
 المغة في واالستقصاء التحقؽ مفيوـ يشرح 
 االستقصائية لمصحافة االصطالحية التعريفات يعّدد 
 االستقصائية الصحافة لمفاىيـ العربية التعريفات يعّدد 
 يعّدد القواسـ المشتركة لمصحافة االستقصائية 

 
 
 
 

 :لموحدة البحثية النقاط
 .الصحفية األنواع ضمف االستقصائية الصحافة تصنيؼ .1
 .االستقصائي التحقيؽ مفيوـ تطور مراحؿ .2
 .وأنواعو التقميدي التحقيؽ مفيوـ .3
 .المفاىيمي لمصحافة االستقصائية المعاصرة التطور .4
 .لمصحافة االستقصائية والعربية والغربية الدولية التعريفات .5
  .الصحفي المعاصر التحقيؽ عمى أضواء .6
 .االستقصائية الصحافة منطمقات .7
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 .والصحافة التقميديةالفرؽ بيف الصحافة االستقصائية  .8
 ىؿ كؿ تحقيؽ استقصاء؟ .9

 
 
 
 

 :لموحدة المفتاحية الكممات
 تطور - االستقصائي التحقيؽ مفيوـ – التقميدي التحقيؽ أنواع - التقميدي التحقيؽ مفيوـ - الصحفية األنواع
منطمقات  –التحقيؽ االستقصائي  إضاءات –التحقيؽ االستقصائي  تعريفات - االستقصائي التحقيؽ مفيوـ

 .فروؽ االستقصائي عف التقميدي –التحقيؽ االستقصائي 
 
 

 :إضافية معمومات
ىي أشػكاؿ أو صيغ تعبيرية ليا بنية داخمية متماسػػكة، وليا طابع الثبات واالستمرارية، : األنواع الصػحفية

وسيؿ، وتسػػعى إلى تقديـ وتحميؿ وتفسػػير األحداث والظواىر والتطػػورات تعكس الواقع بشكؿ مباشر وواضح 
ىادفة بذلؾ إيصاؿ رسالة محددة إلى القارئ، موجية إلى ذىنو ومشاعره بقصد إيجاد أو ترسيخ قناعة محددة 

افؽ مع لديو، ومف ثـ تمكينو مف أف يفيـ الواقع عمى ضوء ىذه القناعة، وبالتالي دفعو ألف يسمؾ سموكا يتو 
 ".ىذه القناعة
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 االستقصائية الصحافة مفيومعن  مقدمة: أوالً 
 

 :إلى الصحفية األنواع تصنيؼ عمى دولياً  التحريري اإلعالمي المجتمع اتفؽ
 المعرفة بحثب متمثالً التي تقدـ الحؽ األوؿ مف حقوؽ اإلنساف : اإلخبارية األنواع. 
 التي تشرح وتفسر وتحمؿ ىذا المعمومات، وتساعد عمى تكويف االتجاىات نحوىا :الرأي مواد أنواع. 
 التي تنقؿ الصحفي مف ديسؾ األخبار إلى ميداف الواقع لكشؼ مالبساتو ونقؿ : االستقصائية األنواع

مشكالتو والتوسط لحمولو، ومعيا انتقؿ الصحفي مف دور المقدـ لمجميور إلى النيؿ مف ىذا الجميور 
التو لنشر أوضاعو وأحوالو، ما حؿ  الخالؼ الذي كاف يحار سابقًا في تصنيؼ بعض األنواع ومشك

 .كالتحقيؽ أو الحديث( رأي)الصحفية بيف اإلخبارية أو الفكرية 
 

 االستقصائية الصحافة مفيوم تطور مراحل: ثانياً 
 

 مرحمتيف، خالؿ االستقصائية الصحافة مفيـو تطور
 الوحدة ليذه استعراضنا خالؿ سنتناولو ما وىذا

 .التعميمية
 

 

 
 

 : األولى من تطور مفيوم الصحافة االستقصائية المرحمة: ثالثاً 
 :االستقصائية الصحافة أنواع

 إلى جنباً  االستقصائية الصحافة إلبراز األولى الخطوة شكؿ الذي المفاىيميىذه المرحمة وفؽ التحديد  تجمت
 :التالية األنواع ذلؾ وفؽ التقصي صحافة تضمنت وعميو، (الرأي) والفكرية اإلخبارية المواد مع جنب

بو التحري أو البحث أو االستقصاء في واقعة أو حادثة  ويقصد(: التقميدي البسيط)التحقيق الصحفي  .1
أو قضية أو مشكمة تيـ الجميور أو بعضًا منو، ومعرفة األسباب والدوافع الخاصة بيا، واالستماع إلى 
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جميع اآلراء في ىذه الواقعة أو الحادثة أو القضية محور التحقيؽ، واالستعانة بالمصادر المختمفة 
جراء سمسمة مف المقاءات والبحث في الوثائؽ  المتصمة بالموضوع سواء أكانت حية أـ غير حية، وا 

لنياية أو والتقارير والممفات، وقد يصؿ المحرر مف خالؿ عرض مختمؼ اآلراء إلى إصدار حكـ في ا
 . إيجاد حؿ لممشكمة، وقد يكتفي بعرض ىذه الواقعة أو الحادثة أو القضية

ىو الشكؿ الصحفي الذي يتجو فيو المحرر إلى بعض األشخاص لمحصوؿ عمى : الحديث الصحفي .2
وىو يحقؽ ، أفكارىـ وآرائيـ، أو عرض معمومات يممكوف تفاصيميا، أو إلقاء الضوء عمى شخصياتيـ

 .صوؿ عمى آراء بعض أىؿ الخبرة، والتسمية واإلمتاعاإلخبار والح
جمع المعمومات واآلراء مف شخصية عبر حوار معيا حوؿ جانب محدد  وتتضمف: اإلعالمية المقابمة .3

، ثوعمى جانب حد مسؤوؿمف الموضوع يفرض المقابمة، مثؿ مقابمة فناف عمى ىامش معرضو، أو 
نشره بشكؿ مستقؿ، أو ضمف نوع آخر كالتحقيؽ، وتعد وتدور جميع أسئمتو حوؿ ىذا الجانب، ويمكف 

 . اليوـ مف أىـ أدوات جمع المعمومات في التحقيؽ االستقصائي المعاصر
وىو جزء مف الحوار الصحفي الذي ال يحّضر لصاحبو أو ألسئمتو، بؿ ُيحّضر في  :الصحفي المقاء .4

موقع الحدث ما يفرض األسئمة، وغالبًا ما يوظؼ ضمف نوع صحفي آخر كالتحقيؽ أو التقرير 
 . اإلخباري

 والمقابمة االستبيانات عبر البيانات جمع عمى القائـ التقصي وىو(: الكمي التحقيق) الرأي استطالعات .5
 .معيف بموضوع عينة رأي استطالع عف تعبر ونسب أرقاـ إلى النتائج وتحويؿ المقننة،

 والحقائؽ واآلراء المعمومات تقديـ حوؿ يدور إذ الشخصية وتحقيؽ بتقصي يدعى ما وىو: البروفايل .6
 .معالميا كشؼ أو عمييا الضوء تسميط أو إبرازىا بيدؼ محددة شخصية حوؿ والوقائع

 فيحمميا قضية، حوؿ التاريخي المنيج يعتمد الذي العممي البحث إلى أقرب وىي: الدراسة اإلعالمية .7
 .بالقضية مختص يجريو وعممي منيجي بأسموب تجاىيا ويتحرى حوليا الحقائؽ ويجمع

 
 :وفق المدرسة التقميدية بينيما واالستقصائي والفرق التقميديالتحقيق  مفيوم

 
 :التقميدي التحقيق

فف يقػوـ عمى التحري، والبحث، والدراسة لواقعة أو حدث، أو فكرة أو مشكمة، أو قضػية أو ظاىرة تشغؿ  ىو
اىتماـ القطاع األعـ مف الجماىير أو اىتماـ جزء منو في وقت معػيف، وفػي مكػاف محدد، بحيث يشرح ويفسر 

ة أو االقتصادية أو االجتماعيػة أو ويبحث في األسباب والعوامؿ السياسياألسباب والدوافع الخاصة بيا، 
الفكرية أو الحضارية التي تكمف وراء موضوع التحقيؽ الذي يدور حوؿ سمسػمة مػف التسػاؤالت واالستفيامات 
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التػي تحتاج إلى إجابة، ومشكالت تحتاج إلى حموؿ سعيًا إلصػدار حكـ في النيايػة يتضػمف حمواًل لممشكالت، 
 .و عرض موقؼ المحرر، أو االكتفاء بعػرض جوانػب معينةأو إجابة عف التساؤالت، أ

 
 :االستقصائي التحقيق

مف أىـ الفنوف الصحفية، ويجمع بيف عدد مف األنواع والفنوف التحريرية في آف واحد حيث يجمع بيف  ىو
الخبر والحديث والرأي، ما يجعمو مف أصعب الفنوف التحريرية، إذ يتطمب مقدرة وكفاءة عالية مف المحرر، 

العاـ ووضع السمطة موضع  فالغرض األساسي مف التحقيقات االستقصائية ىو تقديـ خدمة لممجتمع والصالح
لذلؾ يعد ومف ثـ تحقيؽ القيمة العميا لمصحافة مف خالؿ تأدية دورىا كمراقب عمى عمؿ الحكومة، ، المساءلة

المحقؽ أو الصحفي في قسـ التحقيقات مف أىـ صحفيي الجريدة، وحتى يكوف الصحفي في ىذا القسـ ال بد 
يكوف قد تعمـ وعرؼ كيؼ يحصؿ عمى الخبر، وكيؼ أف يكوف ذا خبرة ومراس في مجاؿ الصحافة حيث 

يجري الحوارات والمقاءات الصحفية، وكيؼ يفسر أو يعمؽ عمى ما يقاؿ مف آراء، وكيؼ يوزاف بينيما ليقدـ 
 .في النياية تحقيقًا صحفيًا يفسر الواقعة أو الحادثة أو القضية موضع التحقيؽ

 
 
 

 :واالستقصائي التقميدي التحقيق بين الفرق
 إلى اإلخباري والموضوع واالستقصاء والتحقيؽ" الريبورتاج" التقرير بيف الصحفييف لدى الخمط يعود ربما

تشير إلى السعي لميقيف مف األمور والوقوؼ عمى " التحقيؽ"المغوية لكممة  الداللةف المصطمحات، ترجمة
معنى الترجمة ) .REPORTAGE" الريبورتاج"حقيقة الخبر، وىي الداللة التي يشير إلييا تعريب مصطمح 

، وىذا التعريب يعود بالتحقيؽ إلى (الحرفية تقرير، لكف تستخدـ في األوساط الصحفية لمداللة عمى التحقيؽ
وظيفتو الجوىرية في المغة العربية والمغات األوروبية التي تستخدـ ىذا المصطمح لمداللة عمى الفف التحريري 

ة بنوع مف الشرح والتحرير والتفصيؿ وسرد البيانات والمعمومات واآلراء يتناوؿ خبرًا أو قضية أو فكر  الذي
 . ووجيات النظر المختمفة لموصوؿ إلى قرار أو حؿ أو رأي في القضية أو الموضوع المطروح

كزيادة نسب الطالق في المجتمع، أو تأخر )فالتحقيق عبارة عن قضية عمومية، والظواىر العامة  وبالتالي
ىي تحقيقات وفق المدرسة التقميدية التي ( سن الزواج بين الشباب أو غالء الميور، وأصول التربية

خبير  تتناوليا بشكل سطحي من منظور ديني وآخر اجتماعي ومثمو نفسي وربما اقتصادي، عبر رأي
ومشارك في كل منيا، فيما ترفض الصحافة االستقصائية ىذه المواضيع لعدم ارتباطيا بفكرة اإلصالح 

 .وكشف الحقيقة والفساد والمساءلة والمكاشقة والشفافية
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 :التقميديةالعربية لمتحقيقات وفق المدرسة  التعريفات
 : فاروق أبى زيدعند  التحقيق الصحفي

 
التحقيؽ الصحفي يقوـ عمى خبر أو فكرة أو مشكمة أو قضية يمتقطيا الصحفي مف  أف فاروق أبو زيديرى 

المجتمع الذي يعيش فيو، ثـ يقوـ بجمع مادة الموضوع بما يتضمنو مف بيانات أو معمومات أو آراء تتعمؽ 
كرة فو البالموضوع، ثـ يجاوز بينيا إلى أف يصؿ إلى الحؿ الذي يراه صالحًا لعالج المشكمة أو القضية أ

 .التي يطرحيا التحقيؽ الصحفي
التحقيؽ الصحفي ىو فف الشرح والتفسير والبحث عف األسباب والعوامؿ االجتماعية أو االقتصادية أو 

يمة مو أف تكوف فكرة التحقيؽ أو قضيتُ  مفالسياسية أو الفكرية، أو الظاىرة التي يدور حوليا التحقيؽ، وال بد 
ر الذيف تستيدفيـ، وأف تتسـ الفكرة بالجدة، أو تقدـ معالجة جديدة في حالة ما ألكبر عدد ممكف مف الجماىي

 .إذا كانت قديمة
 

ستخدـ عمى نطاؽ نسبيًا في العمؿ الصحفي حيث لـ يُ  اً حديث اً أف التحقيؽ الصحفي يعد فن إبراىيم إمام ويرى
فيو فف  ،أساس العمؿ الصحفي آنذاؾواسع إال مع مطمع القرف العشريف إذ كاف الطابع الخبري والمقالي ىما 
 وفف صحفي تحرير عمى ينطوي لكونويبدأ مف حيث انتيى الخبر، وىو مختمؼ عف فف الكتابة العادية 

 الموضوع تدعـ التي اإليضاحية الرسوـ أو الفوتوغرافية بالصور االستعانة مع لمحقائؽ وتبسيط تصويري
 .الصحفي التحقيؽ خالؿ مف المطروح

 
عمى فكرة أو مشكمة فيؤكد أف التحقيؽ الصحفي يستطيع أف يسمط جممة أضواء  الدين الحمامصيجالل أما 

أو ظاىرة سمبية أو إيجابية خالؿ تداوليا بالشرح والتحميؿ، وذلؾ مف خالؿ االستعانة باألشخاص الذيف 
ح أو التعميؿ ىو الذي ، فيزيد مف قدرة القراء عمى االستمتاع بو وتتبع قراءتو، وىذا الشر يقعوف في دائرتيا

 . يجعؿ التحقيؽ جذابًا، وىو الذي يكثر مف عدد القراء
 

 ألف موجود فالتحقيؽ.ولماذا كيؼ :السؤاليف فع بعمؽ يجيب التحقيؽ أف عطية جييان ترى بالمقابؿ
 حدث عف لمجميع ومعروؼ ظاىر ىو ما وراء فيما لمبحث والجيد الوقت يبذؿ أف يختار الذي ىو الصحفي

 فالمحرر ينتمي إلى المتمقي، أف قبؿ تخصيصًا إلى المحرر أكثر بشكؿ ينتمي الصحفي فالتحقيؽ لذلؾ ،ما
 التي الحقائؽ وتجميع والمقابالت والبحث واألفكار والسرية العامة المعمومات مف التحقيؽ يختار الذي ىو

 المختمفة األبعاد ودراسة البحث يف بالتعمؽ يتميز وبالتالي جديدة، بطرؽ المعروفة القميؿ أو غير عنيا يعرؼ
 الكاتب، يطرحيا التي القضية أو المشكمة أو الفكرة وخطورة المتمقي بأىمية إقناع يستيدؼ وىو لمموضوع،

يحتاج  وىو القضية، ليذا يقدمو الذي يطرحيا، أو الحؿ التي القضية لصالح العاـ، الرأي كسب بيدؼ وذلؾ
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 واإلحصاءات باألرقاـ ويستعيف والبحوث الدراسات عمى يعتمد ما وغالباً  عميؽ، لكف بسيط إلى أسموب
 فنوف بمعظـ فيستعي بؿ حسبف المختمفة الصحفي ميارات عمى يعتمد ال أنو كما اإليضاحية، والرسوـ
 .والخبر والحديث التقريرك المختمفة التحرير

 
  :أدىم محمود الصحفي عند التحقيؽ

 
 تغطية المصور التحقيؽ دعويُ  ،المحترؼ الصحفي الكاتب نتاج بأنو الصحفي التحقيؽ أدىم محمود رؼيعّ 

 أكثر وتكوف ،مشوقة بطريقة ليقدـ ىامة أو مشكمة اً قديم موضوعاً  جديد أو تتناوؿ تضيؼ إلى خبر تحريرية
 :عنو قصة أو تقرير مجرد مف

  ٍّوالمتوقعة الحالية ونتائجو والبعيدة، القريبو وأسباب بيف رابطة ،لظواىره مةمقد. 
  ٍّلرأي تقديميا جواز مع بجوىره درايتيـ في القراء قرب أو يثؽ عف بو يتصموف مف آراء مةمقد 

 .النشر وسيمة نظر نفسو أو وجية المحرر
  ًحديثة أو قديمة الداخؿ أو الخارج في مشابية عمى وقائع أمثمة ضاربة. 
 مف وقدر العربية، بالمغة دراية ولو والباحث، الصحفي المخبر صفات محرر يجمع بيف بيا يقوـ 

 التغطية بيذه لقرائو ويقدـ بالتصوير واالختزاؿ، ومعرفة أجنبية أو أكثر، بمغة ومعرفة دبي،األ الذوؽ
 عدد في زيادة فتو أو مجمتويلصح يقدـ كما معينة بعدىا إلى وجية يوجييـ وقد ومشوقة، مفيدة مادة

 .عةاالمب النسخ
 
 صحفي عدهيُ  ومتميز، مستقؿ إخباري صحفي نوع": بأنو الصحفي التحقيؽ "خضور أديب"يعرؼ  المقابؿ في

 وقضايا تومشكال ظواىر في يتمثؿ الذي الموضوعي الواقع مف وعميقة واسعة شريحة ويعكس كفؤ،
 مف كبير بقدر التحقيؽ يعالجيا واسعة اجتماعية حئشرا وتيـ واألىمية، الضخامة بالغة وأحداث وتطورات
 والمختصيف الخبراء عمى أساساً  معتمداً  والتقييـ والتحميؿ والتفسسير والشرح الوصؼ ويقدـ والعمؽ، الشمولية

 وربما ومعني ميتـ نوعي أساسًا إلى قارئ ويتوجو والظواىر، والقضايا األحداث بيذه والمعنيف والمسؤوليف
 بوظائؼ التحقيؽ يقوـ وبذلؾ حميا، في لإلسياـ ودفعو ليا، وفيمو بالمشكمة معرفتو تعميؽ بيدؼ مختص،
 .والتثقيؼ والتوجيو اإلعالـ

 :التقميدي التحقيؽ خصائص
 :التالي وفؽ التحقيؽ خصائص المفيوـ ىذا يحدد عميو
 بأقصى الموضوعية معالجةال ىي الصحفي لمتحقيؽ األساسية الميمة إف :وأعمؽ أوسع معالجة يقدـ •

 األحداث يعالج أف يستطيع صحفي نوع يوجد وال والعمؽ، الشمولية مف الصحفي العمؿ يتحيو قدر
 .التحقيؽ يفعؿ كما والعمؽ الشمولية مف القدر بيذا والتطورات
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 كالً  يعالج وتقسيمو إلى محاور ووتقديمَ  الموضوع عرض تشمؿ :لموضوعو متكاممة معالجة يقدـ •
لممشكمة،  محدداً  حالً لمظاىرة أو  معيناً  تشخيصًا أو فيماً  تتضمف وصواًل إلى خاتمة ةحد عمى منيا

 .لمحدث أو تفسيراً 
 خبرة ويمتمؾ التحقيؽ، بموضوع ميتـ، أو معني أو مختص نوعي أساسًا إلى قارئ التحقيؽ يتوجو •

 بدرجة هؤ ويقر  الجدية، مف كبير بقدر التحقيؽ مع ويتعامؿ ،اً عالي اً معرفي ومستوىً  غنية اتصالية
 .واالىتماـ التركيز مف عالية

 ما عادة لكف يحدث أف يجب ما تغييراً  وأف ما، عمؿ عنيا ينتج أف ينبغي أنو أساس عمى عادة تتـ 
 .القاعدة ليذه استثناءات توجد

 إلييا ينظر ألنو ،كتابتيا في وقتاً  تستغرؽ كما ليا، لإلعداد طويالً  وقتاً  وتستغرؽ كبيرة مساحة تشغؿ 
 .الروتيني الصحفي العمؿ عف مختمفة أىمية ذات أنيا عمى

 مالية موارد الغالب وفي دائماً  تتطمب. 
  ُفي يضع كاتبيا لكف ما، موضوع عف واقعي تقرير كتابة بقصد ليس األحياف مف كثير في كتبت 

لى يحدث أف ينبغي حاجة إلى تغيير ثمة أف ذىنو  اإلصالح، يد إلييا تمتد أف يجب إصالحات وا 
 الوقت إنفاؽ عمى متفقيف يكونوا أف ينبغي والمحرريف تحريرىا ورئيَس  المؤسسة إدارة فإف ثـ ومف

 .فييا البدء قبؿ التحقيقات ىذه لمثؿ الالـز الماؿ وتخصيص
 خاصة بصفة جذابة التحقيؽ مادة تجعؿ خاصة معالجة عادة تتضمف. 
 البيانية والرسومات الجيدة بالصور الصحفية التحقيقات بتزويد عادة االىتماـ مف أكبر قدر توجيو يتـ 

 .والجداوؿ والخرائط والتخطيطية،
  ُأنماط أصعب مف تعد نياإ إذ خبرة والصحفييف المحرريف عادة إلى أكثر التحقيقات كتابة سندت 

 .الصحفية الكتابة

 

 :التقميدية التحقيقات تقسيمات

 : يمكن ذكر أىم أنواع التحقيق التقميدي وفق التالي إلى التوجو القديـ لمتحقيؽ استناداً 
 :حسب الحجم أو النوع التحقيق

المصور، وعميو  الكممة أو التحقيؽ عمى القائـ السردي تحقيؽالك النوع أو الحجـ حسب التحقيؽ البعض قسـ
 :يوجد نوعان رئيسيان لمتحقيق الصحفي وىما

 وأساس ىذا النوع مف التحقيقات الكممة المكتوبة، وتساعدىا المواد : التحقيؽ الصحفي المفصؿ
، وىذا النوع مف التحقيقات يتناوؿ الموضوع مف جميع (صور، رسوـ، أشكاؿ توضيحية)المصورة 

13 



 

جوانبو ويغطي جميع عناصره، فيو يقدـ خمفية عف الموضوع أو القضية، ثـ يطرح جميع األسئمة 
 .عمقة بو، ويحاوؿ الحصوؿ عمى إجابات عنيا بغية الوصوؿ إلى الموضوعالمت

 كعنصر ( الصور الفوتوغرافية)ىذا النوع يعتمد عمى المواد المصورة : التحقيؽ الصحفي المصور
أساسي، وتكوف الكممة المكتوبة فيو عاماًل مساعدًا، أي عكس النوع األوؿ، لذلؾ في ىذا النوع مف 

 .االعتناء بالصور مف حيث الوضوح والشموؿالميـ جدًا 
 :المضمون تخصص حسب التحقيق

 :يقسـ محمود أدىـ التحقيؽ الصحفي إلى نوعيف أساسييف ىما
 ويتناوؿ مادة نوعية كالتحقيؽ السياسي والعسكري : التحقيؽ الصحفي الخاص أو المتخصص

 .الجميوروالعممي واالقتصادي، وعادًة ما يتوجو إلى نوعية محددة مف 
 وىو المجاؿ األوؿ لنشاط المحرريف، ويتوجو إلى مختمؼ أشكاؿ الجميور: التحقيؽ الصحفي العاـ. 

 
 

 :التقميدي لمتحقيق الفرعية التقسيمات
 :إضافة إلى النوعين الرئيسيين من التحقيق الصحفي توجد أنواع أخرى فرعية وىي

 فيو ودالالتيا، أبعادىا عف والكشؼ األحداث وتحميؿ شرح يستيدؼ تحقيؽ وىو: الخمفية تحقيؽ 
 .الخبر وراء عما يبحث تحقيؽ

 فؾ في مسؤوليتو يتولى الذي المباحث برجؿ أشبو النوع ىذا في المحرر: التحري أو البحث تحقيؽ 
 .لمحقيقة الوصوؿ إلى وتيدؼ األحداث، غموض تكشؼ التي األسرار عف والبحث األلغاز

 بجمع ييتـ حيث العاـ الرأي تشكيؿ في كبيراً  دوراً  التحقيؽ مف النوع ىذا يمعب: االستعالـ تحقيؽ 
 .جوانبيا جميع مف عمييا الضوء ويمقي الناس تيـ ما بقضية المتعمقة التفاصيؿ جميع

 ولكنو وقعت، وكيؼ المشكالت أو الظواىر أو الوقائع بوصؼ يكتفي ال النوع وىذا: التوقع تحقيؽ 
 .المستقبؿ في إليو تؤدي أف يمكف وما األحداث، بتطور ييتـ

 بعادىـ عف : اليروب تحقيؽ وىو مف أخطر أنواع التحقيقات إذا ما تـ استغاللو إللياء الناس وا 
عف  بوالتفكير في مشكالتيـ أو قضاياىـ، فيو يشد القارئ بعيدًا عف ىمومو اليومية، وييرب 

لممتعة في الحياة مثؿ الرحالت واألحداث اىتماماتو السياسية ليقدـ لو الجوانب الطريفة والمسمية وا
 .الغريبة، والموضوعات التي تدور عف نجوـ الفف والمجتمع

 والييئات المؤسسات داخؿ المختمفة باألنشطة المرتبطة التحقيقات تمؾ وىي: المتخصصة التحقيقات 
 العممية واالكتشافات البحوث ومراكز الجامعات في العممية كاألنشطة الرسمية، غير أو الرسمية

 .العمالت أسعار وارتفاع والبورصات
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 :حسب المدرسة المصرية التقسيمات

 :اع التحقيق الصحفي كالتالينو د فاروق أبو زيد أيعد  
 مف النوع الموسمي الرتباط موضوعو بمناسبات دينية أو وطنية أو عممية أو : تحقيؽ المناسبات

 .إلخأدبية معينة تتكرر سنويًا، كأعياد الربيع والمولد النبوي، ودخوؿ المدارس، ويوـ الشرطة 
 يشبو إلى حد كبير تحقيقات الشرطة والمباحث عند كشؼ مالبسات جريمة أو : تحقيؽ التحري

ث غامض بغية الكشؼ عف الحقائؽ المجيولة لمجميور، كالكشؼ عف انحرافات بعض سياسيي حاد
 .الحكومة أو االستيالء عمى أمواؿ البنوؾ أو نيب المنح الخارجية

  حوؿ شخص ميـ أو مشيور أو معروؼ ومثير الىتماـ الجميور، : (البروفايؿ)تحقيؽ الشخصيات
إنجازاتو ونشاطاتو، والسيما حيف يحقؽ إنجازًا جديدًا، أو يتناوؿ جوانب حياتو، ويتسمط الضوء عمى 

 .يموت أو يفعؿ ما يستحؽ اإلشارة إليو
 (.يحمؿ بعد الطرافة)وىو يقدـ تحقيقًا عف موضوع شيؽ جذاب : تحقيؽ التشويؽ 
 ويتناوؿ التحقيؽ مناطؽ وعادات معينة ألىميا، حيث يصحب الجميور في رحمة : تحقيؽ الرحالت

لـ المنطقة أو المدينة وكيؼ يمكف التمتع بزياراتيا، كرحمة اكتشاؼ منابع النيؿ الستكشاؼ عوا
 (. كؿ يوـ في مكاف)وبرامج الرحالت  ،لستانمي دنيس

 
 

 :االستقصائية الصحافة مفيوم تطور من الثانية المرحمة: رابعاً 
 :منيا التقميدي الفكر عباءة مف االستقصائية الصحافة مفيوـ خروج في أسيمت عدة عوامؿ لعؿ

 فرؽ المنظفيف لمحمالت ضد الفساد والرشوةو  الفساد، عف المنقبيف حركات ظيور. 
 التي ُاضطر عمى إثرىا الرئيس األمريكي ريتشارد " ووترغيتفضيحة "إلى ما أحدثو تحقيؽ  إضافة

إلى تقديـ استقالتو، وغيرىا مف العوامؿ التي جعمت مفيوـ الصحافة االستقصائية يرتكز  نيسكوف
 .بجوىره عمى التحقيؽ االستقصائي

أضحت جميع األنواع األخرى مف مقابالت ولقاءات واستطالعات وبروفايالت أدوات في خدمة  وبالتالي
ت والظواىر والطرافة واليروب والرحالت، بقدر التحقيؽ االستقصائي الذي لـ يعد ميتمًا بتحقيقات العموميا

تركيزه عمى محاولة االقتراب مف الحقيقة التي يسعى البعض إلى إخفائيا لتضارب مصالحو مع المصمحة 
 .العامة، ومحاربة الفساد وكشؼ المستور، وتصحيح األوضاع

 in-Depth" العمق صحافة بأنيا ُوسمت حتىتكثفت الصحافة االستقصائية في تحري الدقة  وبالتالي
Investigative Reporting" المرتبطة بظالـ ومظموـ، جالد وضحية، تكشؼ المسؤولية ومف  لممشكالت
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الذي ال ( التقميدي)والتحقيؽ ( االستقصائي)يدفع ثمف ذلؾ، وعميو غدا الفرؽ بيف المفيوـ الحقيقي لمتحقيؽ 
يتجمى وفؽ األمثمة التالية التي  ،صحفية( بورتاجاتري/فيتشرات/بمواضيع) أشبويستحؽ إطالؽ لقب التقصي 

 :بكؿ معنى الكممة( استقصائي)الذي ىو إلى تحقيؽ ( التقميدي)تحّوؿ التحقيؽ 

(باالستقصائية يتسم الالذي ) التقميدي التحقيق (الحقيقي) االستقصائي التحقيق   

داء الضغط رابع : في عالـ رفاىيتو ضغوطات وميدئاتو توتر
 "ارتفاع التوتر الشرياني"وعنوانو % 6العالـ ضحاياه قاتؿ في 

 السوؽ في وتوزيعيا الضغط دواء مف فاسدة شحنات استيراد
 .تاجر يا عينؾ عمى

: شوارع مدينة دمشؽ واالزدحاـ المروري!!" زحمة يا دنيا زحمة"
 .خنقة وعجقة وقمة واجب

تؤدي إلى تضرر شوارع دمشؽ  األسفمتبمواد  غش
 وحوادث مرورية أو صفقة إشارات مرور مشبوىة فاسدة 

الخيانة : الجباؿ امتنعت عف حمميا واإلنساف كاف بيا جيوالً  ألف
 الزوجية خنجر لألمانة االجتماعية طعنتو في ظير المجتمع 

 خيانة إلى يؤدي ما تشريعية برعاية القصر البنات تزويج
 .مجتمعية

 مشروعة غير لمداىمات مبيعاتتنتحؿ صفة مندوب  عصابات .ضيؼ باإلكراه أينما حؿ: المبيعات مندوب

 شرؼ جريمة والحجة قتؿ حالة أللؼ القضاء تبرئة ؼعنصر المفاجأة أساس العذر المخف: جرائـ الشرؼ

 ..المظمة ال تظؿ أصحابيا

 .العمؿ المضني والبؤس االجتماعي: العتالوف

كبيرة واألداة عمالة  ىعنو برشاو  مسكوتغير مرخص  بناء
 عتالة

 التخدير أطباء وحقوؽ تعويضات عمى التعدي !لماذا يعامؿ التخدير كابف غير شرعي لمينة الطب؟

متى .. ممونات أغذية األطفاؿ.. عالية التركيز ونتائجيا كارثية
 !؟"شر ال بد منو"نتخمص مف حجة 

 مرابحقانوني لشحنة ممونات أغذية األطفاؿ لتحقيؽ  استيراد
 طفؿ وآالؼ اإلصابات 100غير شرعية والضحية 

طبية إلجبارىـ عمى عممية أخرى ودفع  اءألخط مشفى تعمد األخطاء الطبية قصة مسكوت عنيا
 تكاليفيا

 والضحية حياة الناس بيرموناتعمؼ أو حقف الدواجف  استيراد صناعة الدواجف بيف مطرقة األسعار ومستمزمات غالية الثمف

  خاصة التجاىات الطالب بمناىج وعممية تاريخية أخطاء رث واألصوؿ مساحات لمنقاشبيف اإل ،تربية اآلباء قبؿ تربية األبناء

لتقريب الدور التوظيفي والباقي عاطؿ عف  رشاوى دفع !أيف كانت وكيؼ أصبحت؟.. طالةالبِ 
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 العمؿ 

 بحجة المواطنيف عف وقطعيا تدفع جيات لىإ إ المياه تحويؿ ماذا عف الوضع المائي الحالي في دمشؽ؟
 التقنيف

الغالء يطرد عيد الحب مف حياة .. حتى الحب لو أسعار
 س.ؿ 400السورييف والوردة أـ العشرة تساوي 

الرقابة عمدًا عف األسواؽ في المناسبات وال ضبط  غياب
 .أضعافاً  األسعار زيادة مف الرغـ عمى

 !وترفضو المدنية.. اسمو مدني

 واقع حمـ ومستقبؿ مستحيؿ؟: الزواج المدني في سورية

لتحقيؽ  بوسوء قانوف األحواؿ المدنية والتالعب  استغالؿ
 .قوانينو بومقابؿ تنفيذ ما ال تسمح  مرابحشبكات 

 أعادت فتح باب تجارة الرقيؽ

 كسسوار إلكماؿ البريستيجالخادمة األجنبية جزء مف األ

 أو العامالت حقوؽ وىضـ الخدمات تأجير مكاتب استغالؿ
 .خادماتيـ ضد األسري العنؼ حاالت عشرات تسجيؿ

 !امرأة" كازانوفا"ماذا بعد مئة عالقة حب؟ وماذا لو كاف 

 !امرأة في اليد أـ عشرة عمى القمب؟: أقاصيص العشاؽ مرآتيا

تستجر ضحايا مف المراىقات لالستغالؿ الجنسي  شبكات
 . بأداة عقد زواج وعالقة عاطفية والمآؿ بيت دعارة

 .التطرؼ عمى األطفاؿ تنشئ الوزارة ليا ترخص مدارس .صورة اهلل في عيوف الطفؿ

قانوف التصالح عمى المباني المخالفة القديمة  استغالؿ المدينة تشوه زيت بقع العشوائيات
 . وتسجيؿ المخالفات الحديثة قبؿ صدور القانوف لشمميا

 فيمخصصات عالج السرطاف المدعومة حكوميًا  بيع داركوال العصر السرطاف
 ضعؼ والمريض يدفع الثمف بمئةالخاصة  السوؽ

 

 

عمى ما سبؽ لـ تعد المعطيات النظرية في التحقيؽ الصحفي ترتكز عمى أنو نوع يتناوؿ مسألة أو  بناءً 
شرائح اجتماعية  قضية أو ظاىرة بشكميا العمومي بؿ يتناوؿ القضايا محدثة الخمؿ في المجتمع، ومخضعةً 

 عناصره يفند ثـ لموضوعا إشكالية ليطرح ،غمبية الناسأيمة في حاضر معريضة لتأثيراتيا، وليا ارتكاسات 
 مستنداً  المطروح الموضوع بجوانب تحيط وحيثيات ومالبسات لخمفيات والوثائؽ األدلة مقدماً  وافية بتفاصيؿ

بموضوعية في الطرح  متقيداً  وصور بيانات عمى يرتكز كما معينة، وأطراؼ أصمية ومصادر مشاىدات إلى
موضوعات إنسانية تتضمف جوانب انفعالية  واستخالص النتائج، وحتى بعض مضامينو التي تعالج
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ومشاعرية تقدميا ضمف حدود الموضوعية والعقالنية، ما يجعؿ التحقيؽ نوعًا نموذجيًا لتغطية الوظيفة 
 .المعاصر يالوسيطية لإلعالـ عموديًا وأفقيا بصورة حية ومباشرة، وعميو نقدـ فيما يمي مفيوـ التقص

 
 االستقصاء المعاصرالمفاىيم وفق  تطور: خامساً 

 العاـ، لذلؾ الرأي أماـ وكشفيا بيا واإلحاطة المعمومة عف البحث عمى االستقصائية الصحافة مفيوـ يقوـ
 األدلة مف وغيُرىا والوثائؽ بالموضوع المعنييف مصادر وامياقِ  ؽوتحق وبحث تقصٍ  منيجية عمى تعتمد ىي

 .الحقائؽ وكشؼ المعطيات مف والتحقؽ المعمومات جمع بيدؼ والبراىيف
 :المعاصر االستقصائي التحقيك مفهىم

 
 البسيطة، الصحفية لمتحقيقات المحدودة الغايات يتخطى التحقيقات مف متقدـ نوع االستقصائي التحقيؽ
الوصوؿ إلى  في متمثمة ومثالية، تطمباً  أكثر والتفسيرية إلى غايات والوصفية الجمعية العمؿ آليات وكذلؾ
 والخاص، العاـ القطاعيف في واألفعاؿ الضمائر في الفساد كشؼ العاـ عبر الرأي أماـ ونشرىا الحقائؽ
 الصحفيلمتحقيؽ " براغ" مفيوـمعمنة، وىذا ما أسس لو  غير والشفافية، لمتوصؿ إلى نتائج المساءلة وتعزيز

 بالضرورة يتطمب ال فيو( الحقيقةالوصوؿ إلى  محاولة)منذ سبعينيات القرف الماضي، والذي يِسُمو بأنو 
 األسرار  وانتزاع الدخوؿ إلى المخابئ البعض يتصور كما

 في موضوعة يحتاجوف إلييا التي المعمومات مف %95 المعمومات إلى أف قطاع في يعمموف الذيف إذ يشير
 .العامة متناوؿ وفي التداوؿ

 
 :المعاصر االستقصائي المحقك مفهىم

 
 مف ينطمؽ المخفية بؿ األمور عف فقط البحثَ  ميامو مف أف يبدو فيو ال الصحفي عمى نفسو المبدأ ينطبؽ

 محددة وقائع مف االستقصائي المحقؽ ينطمؽ الحاالت كؿ معمنة، ففي غير أمور الستنتاج معروفة معطيات
 يبحث الذي توصمو إلى الجواب استنتاجات لو تتيح أخرى وقائع عف ليبحث أبعادىا وتحميؿ توثيقيا يستطيع

 مف الحالي االستزادة العصر في المطموب والقضاء، لذلؾ ليس غريبًا أف الجميور تصرؼ في عنو ليضعو
 المخطئيف، كما ومحاكمة المساءلة إلى وتوقيـ الجميور، انتظارات مع تتوافؽ التي االستقصائية التحقيقات

 بجميع والمسيئة إلى اإلنساف المستورة القضايا كشؼ خالؿ مف مجتمعيـ بتنزيو اىتماميـ مع تتوافؽ
 .وأدؽ أصح بشكؿ التاريخ كتابة وفي الحقائؽ كشؼ في يسيـ الزاوية ىذه مف وىو المجتمعية، مؤسساتو

 

 :االستقصائي للتحقيك غرين روبرت تعريف
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مساعد التحرير السابؽ لصحيفة نيوز " روبرت غرين"أفضؿ تعريؼ باعتراؼ المنظريف ىو الذي قدمو  لعؿ
 :والذي يقوؿ فيوداي، 

إنو ذلؾ التقرير مف خالؿ جيد شخصي يبذلو المرء نفسو بدايًة لمكشؼ عف أشياء ذات أىمية يود بعض 
 :األشخاص أو المنظمات أف تظؿ طي الكتماف، وىو مكوف مف ثالثة عناصر رئيسية ىي

  بو شخص أف يكوف التحقيؽ قد قاـ بو المحرر الصحفي بنفسو، وليس مجرد تقرير عف تحقيؽ قاـ
 .آخر

  وأف يكوف الموضوع الذي يدور حولو ينطوي عمى قدر معقوؿ مف األىمية بالنسبة لمقارئ أو
 .المشاىد

 وأف تكوف ىناؾ محاولة مف جانب اآلخريف إلخفاء ىذه األمور عف الجميور. 
 

 األمريكية التحري صحافة محرري منظمة تعريف حسب التقصي أسس: سادساً 
 :االستقصائي الذي تبنتو منظمة صحافة التحري األمريكية وجوب مراعاة ثالثة أسس ىي يفترض التحقيؽ 

أف تكوف قصة التحري مستندة إلى جيد الصحفي ، ومحصمة لعممو في البحث واالستقصاء، بمعنى أف تسميـ 
 ممفًا جاىزًا لصحفي حوؿ قضية فساد ال يدخؿ ضمف قصة التحري االستقصائي ،

 جيد االستقصائي التحقيؽ أف والمقصود الممؼ، تسريب في مصمحة المصدر لذلؾ يكوف قد إذ •
 .منظـ صحفي

 الواقعة وجود وبالتالي منيـ، عدد الجميور أو أكبر ييـ بأمر متعمقاً  البحث مدار الموضوع يكوف أف •
 أغمبية تقبمو ال الذي األقل المجتمع، أو عمى لمصمحة المخالف الشرعي غير العمل تمثل التي

 العامة، حقوؽ عمى لممحافظة كشفو التحقيؽ عمى يتوجب ما المسموحة بالممارسة لو تقر وال الناس
 الصحافة مسؤولية المنحرفة الممارسات عن فالكشف وحمايتيا، مصالحيـ عف والدفاع

 .الوطنية االستقصائية
 محو إلى جاىدة وتسعى الحقيقة، وطمس إخفاء في مصمحة ليا (شخص أو مؤسسة) جية وجود •

 أبنائو، لمصالح حراستيا خالؿ مف المجتمع في رابعة سمطة نفسيا الصحافة تكرس وبذلؾ الواقعة،
 .حقوقيـ ييدد مف كؿ وفضح
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 االستقصائية الصحافة عمى ينطبق ال ما: سابعاً 
االستقصائي لغة ومضمونًا وشكاًل بدقة ال بد مف التأكيد عمى ما ذكره  حقيؽالت تعريؼ في الغوص قبؿ

 دليؿ وكاتب ،العالمية االستقصائية الصحافة شبكة مدير" كابمف آي دايفيد" المخضـر االستقصائي الصحفي
 واشنطف في العالمي اإلعالمية المساندة لمركز ولذلؾ، "الدعـإستراتيجيات " العالمية االستقصائية الصحافة

 عمى ينطبق ال ما حول أّولي شرح تقديـ عبر الصحفية الممارسة مف النوع ىذا تعريؼ لممساعدة في
 لمصحافة تذىب اإلعالمي التطور دعـ إلى تصؿ التي المساعدات مف فقط ٪2 إف: "االستقصائية الصحافة

 وجود يندر بالفعؿ" :مضيفاً " المتطور العالـ في االستقصائي لممحرر وجود ىناؾ ليس أنو كما االستقصائية،
 ".الخارج في عشرة الثالث عممي سنوات في محرريف خمسة مف أقؿ قابمت لقد االستقصائييف، المحرريف

االستقصائية التي يجب أف  الصحافة إمكانيات مف يحد   وجودىا المفروض الطبيعية الييكمية في النقص وىذا
 :تقر أنيا
 إعادة ثـ النفوذ، ذي الرسمية المصادر أحد مف الممفات أحد فاستالـ: التسريبات صحافة ليست 

 .االستقصائية الصحافة خانة في يقع ال ذاتو اليوـ في ونشره كتابتو
 

 
 صحافة ىي الجيدة كؿ الصحافة أف الصحفييف بعض إذ يعتقد :التخصص صحافة ليست 

 بعمؽ، ويستخدـ صحفيو البحث مف مزيداً  تتطمب االستقصائية الصحافة أف استقصائية، إال
 .والمضموف المعنى في االثناف إلى الترادؼ يدفع ال ذلؾ ومع االستقصائية، التقنيات التخصص
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 أسابيع أو أشيرًا أو  فقد تتطمب الوقت، مف الكثير االستقصائية التحقيقات تأخذ: ناقدة صحافة ليست
ف عناصر مف الكثير تتضمف أف الممكف سنوات، ومف حتى  يتطمب مقاالً  الصحفي كتب النقد، وا 
 .استقصائياً  عمالً  قدـ أنو يعني ال ذلؾ فإف والنقد والتنقيب البحث مف المزيد

 

 
 مف يحد والفساد الجرائـ كصحافة االستقصائية الصحافة تعريؼ إف: والفساد بالجرائم مختصة ليست 

 الفئتيف، وحسب ىاتيف في التقاطع بعض ىناؾ بأف االعتقاد الصحفي عمى الرغـ مف السبؽ نطاؽ
 والتيافت السمطة، واستغالؿ التعميـ، مواضيع عمى ترّكز الجيدة االستقصائية الصحافة "":كابمف"قوؿ 
 والفساد الجرائـ لمواضيع المختص الصحفي تغطية الرائعة، ومجرد األعماؿ وقصص األمواؿ، عمى

 ".االستقصائية الصحافة أدوات يستخدـ أنو يعني ال فذلؾ تطوراتيا، آخر ومالحقة
 

 

 

 المغة في واالستقصاء التحقيق مفيوم: ثامناً 
 :لغوياً  التحقيق مفيوم
 المجرد أو المعجمي بالمعنى يرتبط أوليما مستوييف عمى والعربية اإلنكميزية المغتيف في التحقيؽ كممة تنطوي
 عكس بالتقرير ترتبط إنكميزية ككممة فالريبورتاج وبالتالي المعاصرة، بالصحافة يرتبط اصطالحي وثانييما
 مكتمؿ بنوع الغرب في االستقصائي التقرير يرتبط حيف ، في"تحقيؽ" بكممة العربية بالصحافة ارتباطيا
 الكشؼ يتوخى معًا، بالكممة أو بالصورة أو كمييما المقصود اإلعالمي بالجيد ليعّرؼ األسس واضح الشروط

 .طمسو أو إخفائو لةمحاو  في ما لجية مصمحة وثمة قانوني، غير واقع أو نشاط عف
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التػي تعنػي ( Enquete)الرجؿ مف األمر أي تيقنو، والتحقيؽ ترجمة لمفظػة  تحققوعميو جاء فػي القاموس 
البحػث والفحص، والتفتيش والكشؼ، واالستخبار واالستقصاء، ما يقضي أف التحقيؽ الصحفي ليس فقػط نقاًل 

مف قضية أو مشكمة، أو معاناة ذات طابع عػاـ، وبشػكؿ لوقائع انطالقًا مف حدث أو خبر بؿ ىو االنطالؽ 
 .مبسػط وشامؿ بحثًا عف األسباب، وكشفًا لمخطايا واستخبارًا عف األبعػاد والنتػائج

 الحاؿ والحقيقة لديو، تأكد األمر مف وتحقؽ وصدقو، أثبتو األمر حقؽ أف الوسيط المعجـ يورد جيتو مف
 الثابت وينشد يسعى إلى الحقيقة، الذي الصحفي التقصي في بديية شروط المعاني ىذه وجميع يقينا،ً  الثابتة

 العاـ  تعرقؿ حياة الناىس وتيـ الرأي مشكمة تجاه واليقيني
 :لغوياً  التقصي مفيوم

: األبعد، ويقاؿ: البعد، واألقصى :َقصا عنو َقْصوًا وُقُصوًّا وَقًصى وَقصاءً  إلىفيرجع بالمغة  التقصيأما 
: والُقْصَوى الُقْصيا ،أْقصاءٌ : َبُعَد، فيو َقِصيٌّ وقاٍص، وَجْمُعُيما: وَقِصيَ تقصاىـ أي طمبيـ واحدًا واحدًا، 

ى في الَمسأَلِة، واْسَتْقَصى ،أْبَعَدهُ : وأْقصاهُ  ،الغاَيُة البعيدُة، وَطَرُؼ الواِدي ـ مف مجمؿ ويفي ،َبَمَغ الغاَية: وَتَقص 
عمى الكممة يعني مباشرة " استقصاء"ىذه المعاني تتبع األثر والبعد، وكما ىو معروؼ فإف دخوؿ أحرؼ 

طمب الشيء، وىكذا يشير األصؿ المغوي لالستقصائية إلى طمب الشيء وتتبع آثاره والتحري فيو بعمؽ 
 .والوصوؿ إلى أبعاده العميقة والبعيدة غير الظاىرة

َبُعَد، : وقِصيَ  قصّوا وقصًا وقصاءً  قصا عنو قصوًا وقُصوَ : في كتابو لساف العرب إفيقوؿ ابف منظور 
البعيد، والجمع أقصاء كشاىد وأشياد ونصير وأنصار، : والقاصي د، والقصيّ بعُ : وقصا المكاف يقصو قصواً 

والقصوى  ،الضـالمكاف األقصى والناحية القصوى والُقصيا ب فيفالف : ، ويقاؿتباعدتُ : عف القوـ وقصوتُ 
دوة القصوى دوة الدنيا وىـ بالعُ إذ أنتـ بالعُ : "الغاية البعيدة، وقد وردت في القرآف الكريـ بقولو تعالى: والُقصيا

 .ومف المعروؼ أف الدنيا مما يمي المدينة، والقصوى مما يمي مكة( 42:األنفاؿ" )منكـ والركب أسفؿَ 
 

تتبع األثر، وكاف قص األثر مينة معروفة في العصر  ف التقصي ىوأويتبيف مف مجمؿ ىذه المعاني 
ف ظروؼ الحياة االقتصادية والعسكرية تتطمب ذلؾ، أسيما والالجاىمي والعصور األولى لمحضارة اإلسالمية، 

فيناؾ مف لو القدرة عمى تتبع الياربيف أو أثر الحيوانات والقوافؿ الضالة، ومازاؿ يسمع بتشكيؿ لجاف تقصي 
ي عمييا البحث عف حقيقة مشكمة ما بزيارة جميع األماكف، واالستماع إلى شيادات جميع الحقائؽ الت

األطراؼ في الموضوع، وغالبًا ما يكوف أعضاء لجنة التقصي مف ذوي الخبرة المشيود ليـ بالنزاىة وسعة 
 .التجربة
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 التعريف االصطالحي لمصحافة االستقصائية: تاسعاً 
 :لمصحافة االستقصائية نورد من بينيا التاليوجد العديد من التعريفات ي
نيج منّظـ لحْدس يتطّمب الغوص في العمؽ، والبحث : بالتالي فالصحافة االستقصائية حسب تعريف كابمنو 

الفعمي الذي يقوـ بو الصحفي بنفسو، إضافة إلى التغطية الصحفية يتناوؿ طريقة عممية في البحث، معتمدة 
صحتيا، والتأكد مف الحقائؽ المحيطة بيذه الفرضية، ونبش األسرار  عمى وضع فرضية واختبار مدى

المغمورة، ووضع ركائز العدالة االجتماعية والمساءلة، إضافة إلى االستخداـ المفرط لمتسجيالت المعمنة 
 .وعادًة ما تكوف عمى شكؿ بيانات

 أنت" :الدقيقة، ومفاده الممارسة ىذه يمّخص" جانكوفيؾ جوردانا" عف نيايًة إلى اقتباس "كابمف"كما يشير 
 المصادر إلى األحداث، بحاجة بيف تربط التي والعالقة الصمة إيجاد عمى قادريف صحفييف إلى بحاجة
 ".قصد عف مكشوؼ غير ىو ما وفضح إليجاد والموارد

 
 مجرد سموؾ : "ىي" ديفيد نابؿ"االستقصائية حسب رئيس المركز الدولي لمصحفييف  الصحافة

منيجي ومؤسساتي صرؼ يعتمد عمى البحث والتدقيؽ واالستقصاء حرصًا عمى الموضوعيػة والدقة، 
ولمتأكد مف صحة المعمومة وما قد تخفيو انطالقًا مف مبدأ الشفافية ومحاربػة الفساد، والتزامًا بدور 

عمى السموؾ الحكومي، وكوسيمة لمساءلة المسؤوليف ومحاسبتيـ عمى ( ككمب حراسة)افة الصح
، وعميو يقوؿ "أعماليـ خدمة لممصمحة العامة، ووفقًا لمبادئ قوانيف حػؽ االطالع وحرية المعمومات

وفريؽ " تيودور روزفمت"أف مفيوـ الصحافة االستقصائية انطمؽ منذ الستينيات مع الرئيس " نابؿ"
المنظفيف أصحاب الحممة ضد الفساد والرشوة ليصبح اليوـ عماًل مؤسسيًا لو أصولو ومبادئو، ويسيـ 

 .في تغيير األوضاع، فيو عمؿ بحثي كالذي يتطمبو أي تحقيؽ صحفي لكف في العمؽ
 الن آ"لوس أنجموس تايمز "في صحيفة " االستقصاء"االستقصائية وفقًا لرأي رئيس قسـ  الصحافة

تتجمى في وفرة األخبار والمعمومات، ومالييف الوثائؽ الرسمية المفتوحة وفقًا  صحافة :ىي" ميمل
لقانوف حرية المعمومات، كما يسيميا تعدد وسائؿ الحصوؿ عمى المعمومات السرية مف مصادر 

الحكومة الناقميف عمييا، والموظفيف  يكبار المسئوليف، ومصادر المعارضة، وموظف: مختمفة تشمؿ
ف، والخبراء األكاديمييف والباحثيف، والمصادر المتطوعة، والوثائؽ غير المنشورة، والمكتبات السابقي

 .الخاصة، والتقارير اإلحصائية، والمعمومات مف بالد أجنبية
  لمصحافة االستقصائية «أريج»عضو مجمس إدارة شبكة " مارك ىنتر"االستقصاء الصحفي حسب 

 ذات بأمور يتعمؽ منتج ذاتية، وتقديـ مبادرة: "نسياد الفرنسية ىوالعربية وأستاذ الصحافة في جامعة أ
 غيرَ و  ،التحقيؽ موضع األشخاص يكوف كثيرة أحياف وفي لمقراء أو المشاىديف أو المستمعيف، أىمية
 اآلخريف، جيد بتسريب الصحفي يقوـ أال بد ال المطروقة، وبالتالي القضايا عف الكشؼ في راغبيف
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 بالكشؼ فيو معني الصحفي أف كما الناس، حياة في يؤثر بأمر تعمؽي استقصائو موضوع ويكوف
 ال وقائع الحقيقة في ىي أسراراً  عميو نطمؽ مما كثيراً  أف "ىنتر" يرى حاؿ أي وعمى ،األسرار عف

 المخفية المعاني تتكشؼ بالتقصي وأن إال معنى بال تبدو وقائع اىتمامًا، أو أنيا الكثيروف يعيرىا
نما فقط، المعمومات االستقصاء يستيدؼ ال ىنا ومف الوقائع، لتمؾ  تقوـ قصة سرد حوؿ يدور وا 
 إطار في كانت إذا يتذكرىا لكنو بمفردىا الحقائؽ ينسى فالجميور وميمة، جديدة معمومات عمى
 عمى متفقيف غيرَ  اليزالوف والصحفييف القّراء أف إلى" ىانسون ونمزمارك ىنتر "يذىب وعميو  ،قصة
 الحياة أنيت التي يتغووتر  فضيحة عمى عاماً  35 مف أكثر بعد االستقصاء صحافة ىوية تحديد

 االستقصائية لمصحافة أصبح اليوـ لكف ،1974عاـ  وينكسوف ريتشاد األمريكي لمرئيس السياسية
 الصحافة أف والخالصةدة، يج تحقيقات إلجراء عنيا االستغناء يمكف ال وقواعد أساسيات

الصحافة االستقصائية تشمؿ كشؼ ذلؾ، ف مف أعمؽ ىي بؿ لخبر عادية تغطية ليست االستقصائية
ذو منصب في السمطة، أو اختفت مصادفة خمؼ  أمور خفية لمجميور، إما أخفاىا عمدًا شخص

ركاـ فوضوي مف الحقائؽ والظروؼ التي أصبح مف الصعب فيميا، وتتطمب استخداـ مصادر 
بعض األشخاص ال يريدوف معرفة واكتشاؼ ما ال ": ىنتر"يقوؿ  ية وعمنية، ولذامعمومات ووثائؽ سر 

ف ،يريد اآلخروف اإلفصاح بو الصحافة االستقصائية تتمخص بما سبؽ بمعرفة ما ال يريد اآلخروف  وا 
 .إما ألنيـ ال يجدونو ميمًا أو ألنو سر بواإلفصاح 

 إلى مجاؿ مف وال بمد إلى بمد مف تختمؼ ال قواعدىا عالمية ممارسة ":ىنتر" يؤكد كما فاالستقصاء
 حب إلى إضافة جيدة فرضية وجود ىو لالستقصاء السميمة لمممارسة األساسي والقواـ آخر،

صراره ورغبتو فيو يخوض الذي لممجاؿ الصحفي  تعني ال أنيا إلى مشيراً  ما، شيء كشؼ عمى وا 
 فقط واحداً  اً ئشي يوـ كؿ يكشؼ أف الشخص استطاع ما فإذا ما، شيء كشؼ بؿ شيء، كؿ كشؼ

 .باالكتشافات ومميئة مجزية حياتو ستكوف اآلخروف يعرفو ال
  المنظمة األمريكية  حسب االستقصائية الصحافةو(American Organization for 

Investigative Reporters and Editors) تغطية في العمؽ تكشؼ شيئًا ما يريد أحد أف : "ىي
سرًا، أو تؤشر إلخفاقات منيجية وسياسات غير صائبة نتيجة لجيد شخصي بذلو صحفي أو يبقيو 

 ".صحفية
  األخبار غرفة في ساعة 24 كتابيا في لمصحافة الفرنسية ليؿ مدرسة حسباالستقصائية  الصحافةو 

 .رموزىا وتفكيؾ وتحميميا مختمفة مصادر مف المستقاة المعمومات عرض عف عبارة :ىي التحقيؽ
 ةالتي تتعامؿ بمجمميا مع أدل الصحافة: ىي أكاديمية بي بي سي حسباالستقصائية  الصحافة 

خاصة ومصادر غير معمنة أو تسريبات وحقائؽ غير كاممة ما يجعؿ ىذا النوع مف األدلة مادة 
صحفية مؤثرة، وىذا ليس باألمر السيؿ مع التركيز عمى الكيفية التي يتـ مف خالليا تناوؿ الفكرة 
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ومعالجتيا، ثـ االستعداد فالبدء في اإلنتاج، وأخيرًا تنفيذ العمؿ عمى نحو يجعؿ منو منتجًا صحفيًا 
 .متميزًا متعدد األبعاد

  يفرض عناويف  يىو الذ" نؾ غوردوف" اإلنجميزي الصحفي حسبوالتحقيؽ االستقصائي الجيد
 .الصحؼ األخرى صباح اليوـ التالي

 عممية عقمية تقوـ عمى جمع وتخزيف األفكار : ىي" بوؿ ويميامز" حسباالستقصائية  الصحافة
والحقائؽ وبناء أنماط صحفية، وتحميؿ البدائؿ المتاحة أماـ المحرر، واتخاذ قرارات قائمة عمى 

ف الصحفي مف نقد األوضاع السيئة في أي وقت المنطؽ أكثر مف قياميا عمى العاطفة، ما يمكّ 
 .والمعموماتلديو الحقائؽ  تطالما توافر 

 صحافة قائمة عمى القصص الخاصة التي تعتمد : ىي" بنديكت تمبو" حسباالستقصائية  الصحافة
يكوف ىدفيا ىو المصمحة العامة مف خالؿ البحث في السياسات  ماعمى البحث والتنقيب، وعادة 
 .بعض المنظمات غير الحكومية الحكومية، وتشترؾ فييا أحياناً 

 الصحافة التي توفر لمجميور ما : ىي( 2002) عاـ" أنسيل وآخرين"حسب االستقصائية  الصحافة
وتعتمد الصحافة االستقصائية عمى دورىا في  ،ىاءخفي عنو مف أسرار تعمدت بعض الجيات إخفا

، إسقاط الفاسديف مف رؤوس السمطة، وعادة ما تتخذ مواضيع ذات أىمية كبيرة وعمى مستوى عاؿٍ 
 .شؼ عف المعمومات التي تيـ المصمحة العامةىو الك لياواليدؼ األساسي 

 تيدؼ إلى كشؼ قضايا ٌيَتَحف ظ عمييا الصحافة التي : حسب اليونيسكو ىي الصحافة االستقصائية
بشكؿ متعمد أو غير متعمد مف قبؿ مف يممؾ سمطة، وىي تنطوي عمى كـ ىائؿ مف الوقائع 

يمة لمجميور، ويشكؿ الحؽ في مالوقائع ال جميعوالمالبسات، وتيدؼ إلى القياـ بتحميميا لتقديـ 
الركائز األساسية لمصحافة النوعية، ومنو فإف  أحدَ  ،االستقصاء والنشر الحر دوف حجر المعمومة

الصحافة االستقصائية ىي عنصر ميـ لحرية التعبير وحرية المعمومة المذيف يشكالف صميـ ميمة 
 .سكوياليون

 صحافة المعمومات الخفية أي الصحافة : ىي" بنياميسوف وأندرسوف" حسباالستقصائية  الصحافة
 .األشخاص جميعالتي تيدؼ إلى الكشؼ عف المعمومات التي ال يتاح االطالع عمييا ل

 أساكيتيكبي أريثا" حسباالستقصائية  الصحافة ARETHA ASAKITIKPI "البحث والتنقيب : ىي
لمعرفة ما وراء المعمومات، فنشر خبر عف مؤتمر حوؿ قضية أو موضوع ما والبحث في عمقيا 

سيعقد في مكاف ما ليس صحافة استقصائية بؿ معرفة أسباب االنعقاد ومالبساتو، ومعرفة سبب 
 .عقده في ىذه األوقات والظروؼ المحيطة بو ىو التنقيب واالستقصاء

 سيما" تقرير وكاتب ،والفساد المنّظمة لمجرائـ الصحفية التغطيات مشروع مف "سوليفاف درو" وفؽ 
CIMA" "والدروس يات،دوالتح النماذج، :الناشئة الديمقراطيات في قصائيةاالست الصحفية التغطيات 
 رو يتط الذي اإلعالـ فعالـ ،"القطب ثنائية صناعة"ىي  االستقصائية الصحافة فإف ":المتعّممة
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 أطر منفصميف ما يتطمب إيجاد فيكونا غالباً  ثانية، جية مف الصحافة وعالـ جية، مف باستمرار
 مؤسسات مع صمة يخمؽ أف المتطور العالـ ألنو ينبغي عمى ،العالميف ىذيف بيف لمتعاوف أكبر

 المواضيع في خاصةوباألشخاص،  ىؤالء خبرات باستقداـ المحيطة، ويقوـ االستقصائية الصحافة
 .ةاالستقصائي الصحفية المواد ومحرري القانونية، والتحديات واالستدامة، بالسالمة صةالمخت

 الصحافة تطور مسار فإف االستقصائية لمصحافة ستابؿ مركز مديرة "كوروناؿ شايال"قوؿ  حسب 
 بمد في خطي أو طولي بشكؿ تطوراً  االستقصائية الصحافة تتبع العادة ففي ،يتغير االستقصائية

 الذيف القالئؿ واألفراد.. الوحيد الذئب مرحمة ىلإتتحّوؿ  ثـ المناصرة الصحؼ خالؿ مف وتبدأ معيف،
 التحوؿ إلى مرحمة وأخيراً  المحترفة، اإلخبارية المؤسسات في االستقصائية التحقيقات بإعداد يقوموف

 الثورة أف المؤسساتي إال العمؿ مف جزءاً  االستقصائية الصحافة تصبح حيث الحقيقي االحتراؼ
 آخر المسار، ما شكؿ تصوراً  ىذا غيرت الصحافة عالـ في حدثت التي التحوالت مف وغيرىا الرقمية
 عالية، جودة ذات استقصائية أعماؿ لقاء قميمة أجور" ىناؾ حيث االستقصائية، الصحافة لوضع
 والمجموعات المدّونيف مف كبيرة بشبكة محاط ِحرفي استقصائي صحفي وعمؿ ،مضفٍ  وعمؿ

 .المساءلة يعني حيث االستقصائي الصحفي بالعمؿ تقوـ التي المناصرة والمنشورات الداعمة
  مارغريت لوني " حسباالستقصائية  الصحافةوMargaret Looney " نموذج تغير كيفية"في مقاليا 

 عبارة التحقيؽف ،التحميؿ عبر التفسير االستقصاء بتحقيؽ" النامي العالـ في االستقصائية الصحافة
المكّونة، وكمثاؿ ليذا  األحداث إلى عناصرىا بتجزئة إفيامي يقضي دفوى يتحميم إعالمي شكؿ عف

المحقٍّؽ جميع  الصحفي يجمع بريطانيا؟ في أمس صباح رحالو قيصر يوليوس حطّ : )المفيوـ
 استعد ليحط وكيؼ الروماني، رصيالق نوايا تكوف قد ىي أو ما ما سريف ثـ المتوفرة المعطيات
 يفترض ، وبالتالي(المعركة لشفّ  مخططو يكوف أو قدىو  وما بيا، عتيتم التي القوى وما الرحاؿ،

 عمى والحصوؿ مناسبة، بطريقة وتوثيقو معالجتو، الواجب بالموضوع دةيج معرفة التحميمي العمؿ ىذا
 أحياناً  التحميمي التحقيؽ يعطي ال لمتفكير، وقد وقت وتخصيص دقيقة، وشيادات موثوقة، مصادر
 بأبحاث الصحفي لذا يقوـ ،ومخفّية وممو ىة ظاىرة غير معطيات وجود بسبب األمور لبعض تفسيراً 

األعمؽ  اإلعالمي الشكؿ وىو ستقصائي،اال بالتحقيؽ ُيعَرؼ ما المعروفة، وىذا المعطيات تتخطى
 يحتمؿ وال مطمقة، ذىنية دقة الصحفي النوع ىذا الشكؿ، ويتطّمب عمى المضموف فيو الذي يطغى

 عمى القارئ إطالع عمى فقط يقتصر الف الصحفي، التقرير مف أصعب تمريف إّنو التقريبية التقديرات
 يتـ مسموعة وغير مرئية غير بأشياء إبالغو أيضاً  بؿ والمستشَعرة، والمسموعة المرئية األشياء
 .الجميور فع عمداً  أحياناً  إخفاؤىا
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 المعاصرالتعريفات العربية لمفاىيم الصحافة االستقصائية وفق منظورىا : عاشراً 
 :ضمن التعريفات العربية يبرز أىم مفاىيم الصحافة االستقصائية وفق التالي

 مؤسسة برعاية (1996)باألردف الميت البحر في ُعقدت التي االستقصائية الصحافة ورشة خمصت 
 التجاوزات أصناؼ يرتكز إلى كشؼ فف االستقصائية الصحافة أف األلمانية إلى أديناور كونراد

 حقوؽ عمى االعتداءت ىذه فضح بيدؼ ونشرىا الخفاء، في ما مجتمع في تحدث التيوالخروقات 
 .المواطنيف

 أفضؿ : ""رنا صباغ"" أريج-إعالميوف عرب مف أجؿ صحافة استقصائية"تعريؼ المديرة التنفيذية لػ
طريقة لموصوؿ إلى قمب الحقيقة والخروج مف دائرة التأثير المبرمج الذي يتـ ضمف حمقات صناعة 
اإلعالـ وتمرير المعمومات، وتكشؼ التجاوزات والممارسات الخاطئة وتفّعؿ مبدأ المحاسبة والمساءلة، 

معمومات والحقائؽ بما يؤدي مبدئيًا إلى تصويب األوضاع، فيي الصحافة القائمة عمى توثيؽ ال
حداث تغيير لممنفعة العامة، وعميو  فحسب باتباع أسموب منيجي وموضوعي بيدؼ كشؼ المستور وا 

 : فإف الصحافة االستقصائية" الصباغ"
o خاطئة وممارسات وتعاسة، عدالة، وغياب وموارد، أمواؿ ىدر :تكشف. 
o العامة المسؤوليف أو األنظمة إخفاقات عمى :وتدل. 
o والمحاسبة المساءلة مبدأ: وتفع ل. 
o األوضاع مبدئيًا إلى تصويب :وتؤدي. 

 
 :االستقصائية الصحافة تبقى وبالتالي
 وتمرير اإلعالـ صناعة لحمقات المبرمج التأثير دائرة مف والخروج الحقيقة قمب إلصابة طريقة أنجع 

 .المعمومات
 أف ويتوقع المتمقي الناس، يروييا كما وليس ىي كما القصة يرمي إلى سرد االستقصائي الصحفي 

 .اليومي العمؿ مضاميف مف والصدقية والدقة العمؽ مف أكبر قدر عمى تحتوي
 يتحرؾ الصحفي إلى أف تحفز موضوعية غير ذاتية رغبة نتيجة يأتي االستقصائي التحقيؽ إف 

 المجتمع، عمى تؤثر ما مشكمة وجود مف بالغبف أو الغضب شعوره بسبب وذلؾ ،موضوعاً  ويتقصى
 العمؿ أساس المشكمة، لكف لتصويب المجتمعي النقاش باب فتح في شخصية رغبة يحقؽ وبذلؾ
  .الموضوعية مف درجة أقصى يتوخى وأسموب نيج تباعا عمى قائـ لموصوؿ إلى الحقيقة المتبع
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 مف رغـال عمى الصحفي التحري يتعدى االستقصائي التحقيؽ أف موضوع "الشريف نبيل" ويرى 
 ىنا الميـ فميس وبالتالي التقرير، ترافؽ قد معمومة دقة حوؿ ؽ، فالتحريحقيت بكممة التحري ارتباط
 الصحافة مف أساسياً  اً جزء التحري يبقى ذلؾ ومع ومعالجتيا، المعمومة طبيعة بقدر النوع

 التحري، مجاؿ لموضوع أشمؿ اً واستعراض أوفى، واستقصاءً  أطوؿ وقتاً  تتطمب التي االستقصائية
 التقصي، وعند التحقيؽ أو مستوى مستوى ىلإ المنظريف مف الكثير لدى التحري يصؿ المعنى وبيذا

 "شيطانياً  نبتاً "ليس  الصحافة مف النوع ىذا عمى أف التأكيد ينبغي التحري صحافة عف الحديث
ويستند إلى  النشاط، ليذا مكمؿ جزء ىو لمصحفييف بؿ العادي الصحفي النشاط مستقاًل عف

 حاوؿ ىنا الصحفية، ومف واجباتيـ أداء في الصحفيوف عمييا يقؼ التي نفسيا المينية األرضية
 القوؿ عند يمتقي التعريفات ىذه معظـ لكف التحري صحافة لمصطمح مختمفة تعريفات تقديـ كثيروف

 الصحفي يستعمميا التي نفسيا والميارات لألدوات تطويراً  كونو يعدو ال الصحافة مف النوع ىذا فإ
 يكمف اليومي الصحفي والنشاط الصحفي التحري بيف األساس الفرؽ ولكف اليومي، عممو أداء في
 كما البحث، لمسار أشمؿ واستعراض ؽثأو  واستقصاء أطوؿ تحتاج إلى وقت التحري صحافة أف في
تحتاج إلى  كما ما، موضوع مف المستترة الجوانب معرفة عمى أكبر ومقدرة أوسع خياالً  يتطمب أنو

 أبعاد عف الكشؼ محاولتو أثناء في الصحفي طريؽ تعترض التي العقبات تخطي في خاصة مياراة
 عف البحث خالؿ تنشأ قد التي والصعوبات المشاؽ تحمؿ عمى دوالجمَ  الصبر القصة، إلى جانب

 مفيوماً  التقصي "األمريكية التحري صحافة ومحرري صحفيي منظمة"دتعِ  وبالتالي القصة، جوانب
 كشؼ بسمة يتميز يمايكم باعتبار االستقصائية الصحافة مفيوـ ويالصؽ التحري، لصحافة مالزماً 

 الصحافة، مف النوع ليذا األقرب التحري يجعؿ ما إخفاءه، المعنيوف أو المتورطوف ما، يحاوؿ
  .اإلخبارية التقميدية بالصحافة مقارنة فييا استخداماً  واألكثر

 
  ّسبر أغوار الظواىر المجتمعية المختمفة "بأنيا  ةالصحافة االستقصائي" محمود الحسنعيسى "ؼ يعر

أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ومحاولة الوصوؿ إلى عمقيا عف طريؽ االستبياف  سواء
ابتغاء تجمية حقيقتيا أماـ الرأي العاـ  ،أو دراسة البيانات المتوفرة أو التحقيقات الجنائية أو الحسابية

 ".وصناع القرار، أيًا كانت ىذه الحقيقة، وأيًا كاف مف يوافقيا أو يجافييا
تحقيقات مسربة  تؼ بأنيا أخبار ذات صفات معينة تقوـ عمى عمؿ أصمي وليسكما يمكف أف تعرّ 

متكررة، وليس فقط حادثة واحدة معزولة، وتكشؼ  تظير نمطًا لمشكالمف السمطات الرسمية، وتُ 
سبؿ تصحيح األخطاء، وتفسر قضايا اجتماعية معقدة، وعف الفساد واألعماؿ المخالفة لمقانوف وعف 

وأسابيع طويمة مف  وأياماً  ساعات يتطمب ميني عممي عمؿ فييإساءة استخداـ السمطة، وبالتالي 
شاؼ والتحميؿ بعممية ومينية عالية إلى البحث عبر تقنيات االستك ةالبحث واالستقصاء مستخدم

نترنت، والعمؿ البطيء والدقيؽ مف خالؿ آليات عممية وتقنية مدروسة لمكشؼ عف واإل حاسوبال
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المستور واستعراض الحقائؽ لتوعية الجميور بيدؼ الخدمة العامة لممجتمع، وكؿ ذلؾ كي يقوـ 
دؽ ناقوس الخطر بيدؼ التوعية وتلقطاع العاـ والخاص عالـ المستقؿ بدوره كسمطة رابعة تراقب ااإل

ة واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، وكشؼ بؤر الفساد يخطار وحتى الكوارث البيئلمنع حدوث األ
ض المستقصي ستقصاء أرقى األنواع الصحفية الذي قد يعرّ والدعارة والمخدرات وغيرىا، ما يجعؿ اال

إذا كاف األمر يتعمؽ بمفسدة أو أصحاب نفوذ أو حروب ال ترحـ، لمموت في أحياف كثيرة خصوصًا 
دوف قصد، والشواىد في أيامنا ىذه  مففينا يكوف الصحفي ىدفًا ألكثر مف جية، إما بقصد أو 

ستقصاء مف ض دواًل أو أفرادًا في ضوء نتائج صحة االكثيرة، كما أف ىذا العمؿ قد يرفع أو يخفّ 
 .عدميا

 
 التي يقصد " التحقيقات الصحفية"أف الصحافة االستقصائية ىي نوع مف أنواع " عمر الحياني" يرى

بيا التحقؽ واالستقصاء والتأكد مف المعمومات التي يتـ جمعيا قبؿ نشرىا، وتتناوؿ قضية أو قضايا 
تيدؼ في و ال يرغب اآلخروف في االطالع عمييا أو إظيارىا إلى الواجية اإلعالمية أو المجتمعية، 

يـ األساس إلى حماية المجتمع وتحذيره مف المخاطر التي تحيط بو مع إيجاد المعالجات التي تُ 
حدى ثمار الحرية الصحفية في النظـ  صانع القرار، فيي رديؼ أساسي في مكافحة الفساد، وا 

 . الديمقراطية، والنظـ التي تعمؿ عمى الوصوؿ إلى درجة مرتفعة مف الحكـ الرشيد
 

 الصحافة االستقصائية في أبسط مفاىيميا بإزاحة " زاىر البيك –ياسر البنا  –منير أبو راس " يعّرؼ
خفيت عمدًا، إما عف طريؽ شخص ما أو سمطة ما، أو أنيا أخفيت عف الستار عف المسائؿ التي أُ 

طريؽ الخطأ، والتعرض لجميع الحقائؽ ذات الصمة بالجميور، فيي تسيـ بشكؿ حاسـ في حرية 
غنى عنيا لوسائؿ اإلعالـ إذا كانت تريد أف تقوـ بدور الرقيب  بير وحرية نشر المعمومات، والالتع

 .لمديمقراطية في البالد
 نما يقوـ عمى يضالموا يطرح ال االستقصائي التحقيؽ أف" محمد أبو حشيش" ويرى ع طرحًا عاديًا، وا 

نياء آثارىا السيئة، ونظرًا ألف  عطاء مسببات ليا، والمساىمة في عالجيا وا  تفسيرىا وتحميميا، وا 
التحقيؽ يقوـ عمى البحث عف المجيوؿ خدمة لممجتمع، ودعمًا لمقانوف الذي يسير عميو الناس، فإف 

في البحث عف دوافع ارتكاب  ذاتوالدور اسمو تحقيؽ مأخوذ مف التحقيؽ الجنائي الذي يؤدي 
المخالفات والجرائـ ومعاقبة المذنب، وذلؾ حماية لحقوؽ الناس، ومما ال شؾ فيو أف استخداـ ىذا 

ألنو يقوـ عمى فضح األشخاص، وتعرية المذنبيف، وأىؿ اليوى والسمطاف  ،الفف يتطمب الحذر الشديد
ئات والمؤسسات، فال بد مف األدلة الواضحة التي وألف المسألة عمى عالقة بسمعة األشخاص واليي

ال عّرض المحقؽ الصحفي نفسو ووسيمتو الناشرة لممساءلة القانونية، ونظراً  ألف  ال شؾ فييا وا 
فالغرض األساسي مف التحقيقات الصحفية ىو تقديـ ، ثـ وماذا بعد، التقصي يجب أف يبدأ بػ لماذا
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ة موضع المساءلة ومف ثـ تكوف القيمة العميا لمصحافة قد خدمة لممجتمع ولمصالح العاـ تضع السمط
 .تحققت

 
المعاصر منظورىا وفق االستقصائية الصحافة لتعريفات المشتركة القواسم: عشر أحد

 
 

 
أن األمور المشتركة بينيا تتمثل " أبو حشيش"التعريفات المقدمة لمصحافة االستقصائية يستنتج خالل  من
 :في

 المسائؿ الخطيرة التي تؤثر عمى المصمحة العامة البحث في العمؽ في. 
 والمجيولة الغامضة واالقتصادية والسياسية االجتماعية الظواىر أغوار سبر إلى تسعى إنيا. 
 تتناوؿ مسائؿ خطيرة وقضايا فساد وتحظى باىتماـ الجماىير. 
  الفوضىالمسائؿ التي تبحثيا إما تكوف مخفية بفعؿ فاعؿ أو تـ تجاىميا بفعؿ. 
 عف صحتيا مف والتأكد المعمومات في والتنقيب والبحث التخطيط إلى وتحتاج مضنية عممية إنيا 

 .المختمفة المصادر طريؽ
 يجري فييا توظيؼ وسائؿ وأدوات المنيج العممي في البحث. 
 تبتعد عف األجندات والمصالح الخاصة. 
 تسعى مف أجؿ اإلصالح وتصويب األخطاء. 
 لمبحث واالستجواب مع المصادر المختمفة استخداـ الميارات. 
 تعتمد عمى مصادر متنوعة وتحظى فييا الوثائؽ والتسجيالت باألىمية. 
  المؤسسة الصحفية ىي التي تأخذ عمى عاتقيا البحث والكشؼ عف بعض الحقائؽ السرية أو المخفية

 .والتي ُيعتقد أف ىناؾ أناسًا ال يريدوف الكشؼ عنيا
  المصالح الخاصة لتحوز ثقة الجميوريجب أف تبتعد عف. 
 عادة ما يكوف لمصحافة االستقصائية آلية معينة في نشر معموماتيا وتوضيحيا لمجميور. 

30 



 

 
 المعاصرةالتعريف الذي تتبناه الدراسة الحالية لمصحافة االستقصائية : عشر اثنا
لتعريف الصحافة االستقصائية تتبنى الدراسة الحالية المفيوم التالي ليذا النوع  المفاىيميىذا العرض  بعد

 : من الصحافة
محاولة االقتراب مف الحقيقة لتحسيف حياة الناس عبر التقصي عمى المعمومات، مف خالؿ البحث عف 

ختمفت طبيعة أو غير المتاحة، ميما ا -التي تنطمؽ مف األبواب المفتوحة  -المصادر، سواء المتاحة 
 .المصادر ومستوى خطورة الموضوع

المتاح  غيروأىمية االستقصاء تنطمؽ مف أىمية ما يتحصؿ عميو الصحفي مف نتائج، وىنا يجب أف يالحظ 
مف ىذه النتائج، لكف ما يمكف الحصوؿ عميو مستغاًل مياراتو التي تختمؼ عف ميارة الصحفييف التقميدييف، 

الذي يقؼ ضد المصالح العامة، مرورًا بتخطيط " حجـ الوحش"ة إلى تقدير انطالقًا مف مالحظة المشكم
 .المشكمة، والتعامؿ مع المصادر المفتوحة والمغمقة، وانتياء بتنظيـ المعمومات وتقديـ القصة الحقيقة

نما النجومية أو الثأر أو االبتزاز، عف بالبحث يتعمؽ ال االحترافية االستقصائية الصحافة ىدؼو   بكشؼ وا 
 ،(بقصد أو بإىماؿ) لمتجاوزات المتسببة الجيات انتباه لفت أمؿ عمى المجتمع قضايا المستور، وتوثيؽ

 .المساءلة مبدأ وترسيخ الشفافيةو  الرابعة في العدالة السمطة أركاف وتحقيؽ
 

 :فالتحرير االستقصائي والنتيجة
 الصحافة التي جعمت المحرريف ينتقموف مف مكاتب التحرير وغرؼ األخبار إلى الواقع لمتقصي  وى

 .عف الحقائؽ، ولمعرفة المعمومات بأرضيا ال مف الوكاالت
 لد ليستفسر عف ردود االفعاؿ بالشارع، ونقميا لمف يصدر الحدثمف ىذه الصحافة وُ  جزءاً  إف. 
 صرخة ىذا العصر والمغة المعاصرة إلعالـ اليوـ وى. 
 الصحافة وأخالقيات وشروط قواعد ضمف والتحقيؽ التحري إنو. 
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 الخالصة                                    
 

 الصحافة جانب إلى دعائميا، في الثالث العمود تشكؿ وىي الصحفية، األنواع مف جزء االستقصائية الصحافة
 التقميدية المدرسة عمى تقوـ( األولى: )بمرحمتيف االستقصائية الصحافة مفيوـ مر وقد الرأي، مواد وصحافة اإلخبارية،

فف يقوـ عمى التحري، والبحث، والدراسة لواقعة، أو حدث، أو فكرة، ويبحث في األسباب والعوامؿ  التحقيؽ ترى التي
بالمقابؿ تعد  ،فكرية أو الحضارية، التي تكمف وراء موضوع التحقيؽالسياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو ال

مف مراحؿ تطور الصحافة االستقصائية مرتبطة بمفيوـ الجيد الشخصي لإلحاطة بالمعمومة، ( الثانية)المرحمة 
 الفساد بقضايا أساساً  ارتباطيا يعني ما تحقيؽ، وبحث تقص منيجية عمى تعتمد ىي العاـ، لذلؾ الرأي أماـ وكشفيا

 الصحافة تبقى ىذا مع لكف إلخفائو، المخطئيف بعض يسعى الذي المستور، عف والكشؼ والتجاوزات، والمساءلة
 .ناقدة ىدامة بؿ بناءة صحافة التخصص وليست صحافة التسريبات وليست صحافة ليست االستقصائية
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 التمارين
 :يمي مما الصحيحة اإلجابة اختر .1
 :التقميدي التحقيق مفيوم

A. المستور كشؼ مف ينطمؽ. 
B. النظر وجيات بعرض العامة الظواىر يتناوؿ. 
C. والشفافية والمساءلة الفساد بكشؼ يرتبط. 
D. إخفاءه البعض يحاوؿ ما لتبياف المصادر جمع في بالعمؽ يرتبط. 

 
 .النظر وجيات بعرض العامة الظواىر يتناوؿ .B: الصحيحة اإلجابة

 
 :يمي مما الصحيحة اإلجابة اختر .2

 :وضعو االستقصائية لمصحافة تعريف أىم
A. ريفغ روبرت. 
B. كابمف دافيد. 
C. الدولية االستقصائية الصحافة منظمة. 
D. االستقصائية لمصحافة الدولية الجمعية. 

 
 .غريف روبرت. A: الصحيحة اإلجابة

 
 :يمي مما الصحيحة اإلجابة اختر .3
 :من المعاصر االستقصائي التحقيق ينطمق

A. في العمؽ في المسائؿ الخطيرة والتي تؤثر عمى المصمحة العامة البحث. 
B. لتخطيط والبحث والتنقيب في المعمومات والتأكد مف صحتيا عف ا ىلإعممية مضنية وتحتاج  إنو

 .طريؽ المصادر المختمفة
C. تناوؿ مسائؿ خطيرة وقضايا فساد تحظى باىتماـ الجماىيري. 
D.  بفعؿ فاعؿ أو تـ تجاىميا بفعؿ الفوضىبحثيا إما تكوف مخفية يالمسائؿ التي. 
E. صحيح ذكر ما كؿ. 

 
 .صحيح ذكر ما كؿ. E: الصحيحة اإلجابة
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 الوحدة التعميمية الثانية

 ما يميزىا عن التقميديةمنطمقات الصحافة االستقصائية و 

 

 :األىداف التعميمية
 :أن عمى قادرا   يكون أن الطالب عمى يجب التعميمية الوحدة ىذه دراسة بعد

 االستقصائي التحقيق عمى تمقى التي األضواء يعّدد 
 االستقصائية الصحافة منطمقات يشرح 
 والتقميدية االستقصائية الصحافة بين الفرق مرتكزات يشرح 
 االستقصائي التقرير تميز التي المالمح يعّدد 
 واالستقصائية التقميدية الصحافتين بين واالختالف الشبو أوجو يعّدد 
 ىنتر مارك منظور وفق والتقميدية االستقصائية الصحافة بين المقارنة أوجو يشرح 
 استقصاء تحقيق كل ىل يشرح 

 

 :لموحدة البحثية النقاط
  .الصحفي المعاصر التحقيق عمى أضواء -
 .االستقصائية الصحافة منطمقات -
 .الفرق بين الصحافة االستقصائية والصحافة التقميدية -
 ىل كل تحقيق استقصاء؟ -
 

 :لموحدة المفتاحية الكممات
 .فروق االستقصائي عن التقميدي –منطمقات التحقيق االستقصائي  –التحقيق االستقصائي  إضاءات
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 االستقصائي التحقيق عمى أضواء: أوال  
 الصحفي وفق ما قدمو عمي التحقيق عمى أضواء يؤسس أن يمكن االستقصاء مفيوم نإ 

  :التالي حسب تمخيصيا يمكن أضواء حسن، وىي خمسة دنيف
 الفتة ظاىرة وراء الكامنة والعمل األسباب عن واالستقصاء والتنقيب والتفتيش البحث ىو التحقيق .1

 من قوتو المتاعب، ويستمد ليم وتسبب الناس، من الكثير بال تؤرق مشكمة أو شائكة قضية أو لمنظر
 يعالج وأن جديدًا، التحقيق يكون أن: وأبرزىا الصحفي، والتقرير بالخبر الخاصة نفسيا الخبرية القيم

 نسبة بمرض اإلصابة وراء تقف التي األسباب تقصي يمكن ال إذ الناس، من عدد أكبر تواجو مشكمة
 .األفراد بعض منيا يعاني مشكمة أو المثال، سبيل عمى بالمميون 3 ضحاياه

 شكل عمى المعمومات تمك تكون وقد الموضوع، عن المعمومات من كمية أكبر جمع التحقيق يعني .2
 المعمومات من قوتيا الصحفية التحقيقات أغمب وتستمد موثقة، مشاىدات أو إحصائيات أو شيادات
 أو المستكشف يشبو التحقيقات فكاتب مرة، ألول النقاب عنيا ُيكشف التي تمك سيماوال الجديدة
 المحترفة الصحف أغمب تعير وال وحاسمة، دقيقة نتائج إلى الوصول منو نتظريُ  الذي العممي الباحث
 .قولو سبق ما تعيد لتحقيقات أىمية

 :الصحفية التحقيقات من أنماط ثالثة ىناك أن القول يمكن .3
 أسباب جميع إلى الوصول دون من ظاىري نحو عمى الموضوع يعالج الذي البسيط التحقيق :أوليا

 بانتظار مبكراً  اإلنذار جرس دق األولى ميمتيا التحقيقات ىذه ومثل الحقيقي، جوىرىا أو المشكمة
 .المشوار يكمل من

 نتيجة معينة حدود عند يقف ولكنو الموضوع في يتوغل الذي المتوسط التحقيق ىو الثاني والنمط
 ردود من والخوف الجريدة، سياسة محددات أو الحقيق كاتب إمكانات ضعف: أبرزىا عدة أسباب
 .األفعال

 وأسبابيا المشكمة جذور إلى يصل الذي" االستقصائي"العميق  التحقيق فيو الميم وىو الثالث أما
 .المخاطر من الكثير عنيا الكشف في كان لو حتى

 الكتابة في اإلبداعية األساليب تطورت أن بعد الصحفي التحقيق لكتابة عمييا متفق قوالب ىناك ليس .4
 العنوان من بدءاً  والتأخير التقديم حيث من التحقيق كاتب أمام مفتوحة الخيارات فكل الصحفية،

            تحديد    وحتى
 بسرد البدء يفضل من فيناك بو، يبدأ أن الكاتب عمى الذي االستيالل لنوع وال إرفاقيا، الواجب
 صادمة إحصائيات أو ومثيرة جذابة بمقدمة البدء آخرون يفضل فيما تمخيصية مقدمة أو قصصي

 وحجم التحقيق موضوع بطبيعة مرىون فيذا التحقيق كممات لعدد بالنسبة مرة، أما ألول نشرتُ 
 .لو الصحيفة تمنحيا  المساحة

الوثائقأولمصوروالإجراءىا،التحقيقكاتبعمىالتيالحواراتلعددالإذالخاتمة،

التي
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 :ب الجيد التحقيق كاتب يتميز أن الضروري من .5
 المعمومات جمع في والنشاط الصبر. 
 بالمغة واسع إلمام لو يكون وأن. 
 وأدقيا المؤشرات أبسط التقاط عمى قادراً  مرىف صحفي حس ذا يكون وأن. 
 القانونية لممساءلة نفسو يعرض ال كي بالده في القانونية بالتشريعات خمفية لو تكون وأن. 
 في التوغل يستطيع كي الممتاز الطراز من عالقات ورجل اجتماعية، روح ذا يكون وأن 

 .المعمومات مصادر إلى والوصول الموضوع خرائط
 األخرى الصحفية الفنون بأصول ممماً  يكون أن التحقيقات كاتب عمى فإن ذلك وفضاًل عن. 

 الخبرية والقصة الصحفي كالحوار الفنون ىذه من الكثير مزج يتطمب الصحفي فالتحقيق
  .وغيرىا الصحفي والمؤتمر والخبر والتقرير

 االستقصائية الصحافة منطمقات: ثانيا  
 :األساسي المنحى

 يكون بأن وذلك التقميدية الصحافة عمييا تعتد لم أمور تبيان عمى الجديدة الصحافة ليذه األساسي المنحى قام
 أو الجغرافي البعد من الرغم عمى الوقائع الجميور إلى ينقل وأن يجري ما عمى شخصياً  شاىداً  الصحفي

 ذلك في وبطئيا صعوبتيا من بالرغم األسفار، عمى البداية في التغطيات قامت وىكذا لمموضوع، االجتماعي
 نظراً  بيا اإللمام يصعب كان ووقائع انطباعات الجميور إلى ناقمين التحقيقات كاتبو بيا يقوم وكان العصر،

 .الحين ذلك في واليجرات السفر لندرة
 :اآلخر المنحى

 بحثي عمل إلى باإلسناد التحقيق بناء عمى االستقصائية الصحافة عميو قامت الذي اآلخر المنحى يعتمد
لى المعمنة، غير األمور لتبيان دقيق  حقيقة كشف إلى تؤدي باستنتاجات تسمح التي والشيادات الوثائق وا 
 .إخفائيا إلى القرار وصانعو السمطات تسعى

  التقميديةالفرق بين الصحافة االستقصائية و  مرتكزات: ثالثا   
كل ما يحاول  ىياألخبار ": وليام ىيرتبرت"يقول 

ه، أما ما سوى ذلك والباقي ءبعض األشخاص إخفا
ومن ىذا المنظور يتطابق مفيوم  ،ىو إعالنات

التقصي مع التغطية المعاصرة التي تبتعد عن 
الرسمي والبدييي في غرفة األخبار، لكن يمكن القول 

التي يبحث ىي المعرفة " وليام"وفق  كيذهن معمومة إ
 عنيا الصحفي االستقصائي
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 غمبيةأ عند معروفة حتى وال مطبقة ليست األساليب وىذه ،الحقيقية الوقائع بناء إلى التوصل
 .الصحفيين

 

 
التنفيذ،  وحسنة الجيدة الصحافة ىي االستقصائية الصحافة أن صحيحاً  ليس": "ىنتر مارك" يقول ذلك وفي
 ،بالشمولية ويتميز ومسل   جيد بشكل مكتوب فتقرير سميمة، بطريقة لكن يانفس   القديمة باألساليب تُنجز التي
 باألساليب تتم التي الجيدة الصحافة أن فكرة فقط، وبالتالي المشاىدة وىو واحد، بعنصر محصورة كتابتو تبقى

 المؤتمرات ويحضرون والكوارث الحروب يغطون الذين فالمراسمون خاطئة، االستقصائية عن تغني القديمة
 حول ويتقصون الحوارات يجرون استقصائيين، صحفيين بالضرورة ليسوا لكنيم األكفاء نيلمصحفي نماذج

 .التحقيقات

 
 
 

 (ماذا؟ متى؟ أين؟ لماذا؟ من؟: )الخمسة اإلخبارية العناصر عمى يركزان ىذين الصحافة شكمي أن صحيح
 العناصر تطوير يتم وال (كيف؟) بـ االستقصاء في يقترن (لماذا؟)التقميدية  لمتغطية الخامس العنصر ولكن

 :أيضًا، وذلك وفق التالي ونوعياً  بل فقط ياً كم األخرى
 .مميزان وأسموب صفة ليا متحركة شخوص ضمن شخصية بل ولقب، اسم مجرد ليست: "من" -
 .لمسرد تاريخي سياقً  بل األخبار، وقوع حاضر مجرد ليست: "متى" -
 .ونتائج أسباب ليا ظاىرة بل ثحد مجرد ليست: "ماذا" -
 أو أكثر ممكنة معينة أحداث وقوع إمكانات فيو تصبح مكان أو وقعم بل عنوان، مجرد ليست: "أين" -

 .أقل
ُتعزز أثرىا العاطفي  فنية ميزة -في أفضل أحواليا  -ىذه العناصر والتفاصيل تمنح الصحافة االستقصائية و 

التغطية اليومية التقميدية : )أن اإلعالميين قد يقومون بكال النوعين منرغم ال عمىوباختصار  ،عمى المتمقي
أحيانًا ميارات وعادات عمل وعمميات وأىدافًا فإن النوعين يشمالن ( مجري مينتيم في والعمل االستقصائي

  .مختمفة جداً 

 
 .إلثبات فرضية تحقيقو، فيي تتعدى قدرة استيعاب غرفة األخبار بدورة حياتيا السريعة والمتسارعة باضطراد

 االستقصائية، الصحافة عمل طرق بين العالقة لشرح رئيسان اتجاىان الماضي ظير القرن سبعينيات ومنذ
 :التقميدية، وفق التالي بالصحافة الخاصة وتمك
 األمر في التدقيق نأالتقميدية، و  التحقيق لوسائل امتداد االستقصائي التحقيق أن دعيُ  :األول االتجاه .1

 عن البحث عمى تقوم ال الصحافة مينة أن أو ،بو تحيط التي اليالة االستقصائي التحقيق عن يزيل
 .المخفية المعمومة

 غيره، عن مختمفة عمل وآليات ووسائل قدرات يمتمك االستقصائي الصحفي أن دعيُ  :الثاني االتجاه .2
 أجل من والمعطيات الوثائق واستعمال غيرىا، واستدراجُ  يا،وفيمُ  المعمومة عن البحث حيث من
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 نعرف أن مسؤولية ومن العالم، إصالح رغبة في يتمثل ذاتي ىدف يحركو االستقصائي أن الصحافيباعتبار 
 .العالم تغيير من نتمكن كي الحقيقة

 
 

د المقابل في  ميادين جميع في ىذه االستقصائية الصحافة مبادئ تطبيق   باإلمكان وأن األمريكية المدرسة ُتع 
 بين المختمفة األمريكية عالماإل وسائل عالجتيا قضية 9000 حون إحصاء تم الصحفي، وقد التحقيق

 واجتماعية سياسية كافة الميادين في مختمفاً  موضوعاً   240شممت الطريقة ليذه تبعاً ( 1982-1992)
 .وغيرىا وبيئية وصحية

 أن في أساساً  يتمثل االستقصائية والتغطية التقميدية اإلخبارية التغطية بين الجوىري الفرق يبقى لكن
  صادرة عن مؤسسات حكومية أو )األولى تعتمد بصورة عامة عمى مواد ومعمومات وفرىا آخرون

ـياليا(شركات عامة وخاصة وعن القضاء أو الشرطة  .، وعمى جمع ردود الفعل المتعددة ح 
  ُجمعت أو اسُتقصيت بمبادرة شخصية من بينما تعتمـد التغطية االستقصائية عمى العْكـس، عمى مواد

 .وجمعيا الصحفي بنفسواإلعالمي 
 المذين االسمين فقط ليست وىي" Enterprise Reporting" تغطية المشروع"وليذا فإنيا ُتدعى أحيانًا 

" العامة بالخدمات المتعمقة القضاياتغطية " مصطمح ُيستخدم فأحياناً  الصحافة، من النوع ىذا عمى يطمقان
 البعض يدعوىا العامة بالخدمات المتعمقة القضايا فتقارير، "االستقصائيةالصحافة " مصطمح مع بالتبادل

 وىذا المجتمع، عمى وتؤثر تيم نتائج إلى لموصول العميق البحث تتطمب لكونيا( بطبيعتيا استقصائيةتقارير )
ات االستقصائية التي تسعى دائمًا إلى خدمة الجميور من خالل الكشف عن معموم الصحافة عمى ينطبق ما

 .ميمة وأخطاء بحقيم
 جامعة في الصحافة برنامج ومدير واإلعالم، الصحافة دراسات أستاذ" أنطون ىاربر"ويؤكد ذلك ما ذىب إليو 

ف الصحافة االستقصائية فعمينا أن نفرق بينيا إذا أردنا أن نعرّ : "حين قال" ويت واترس راند في جوىانسبرج"
رد عمى استفسارات تو  فاألخيرة تظير عندما تتجاوب المصادر،وبين التقارير أو القصص اإلخبارية، 

مده بالتقارير والبيانات، أما الصحافة االستقصائية فيي استيداف الصحفي لنشاطات تالصحفي حول الحدث و 
 :كما يمي بينيما التفريق جوانبولذا يحدد أىم  ،"بالخفاء رتكبسرية أو نشاطات غير عامة وخاصة جدًا تُ 

  والتنقيب المتعمقان من أىم أشكال التفريق بين الصحافة االستقصائية وباقي أشكال يعد البحث
الصحافة األخرى من نشر فوري أو تقارير إخبارية أخرى، حيث يتطمب التحقيق االستقصائي بحثًا 

 .أكثر ووقتًا وجيدًا أكبر

 االستقصائية التغطية أما ،ىو كما لمعالم موضوعية صورة التقميدية رسم اإلخبارية التغطية تستيدف وعميو
حقيقة  أنيا عمى عقالني مراقب أي يوافق حقائق إلى تتحول ومعمومات مواد  -موضوعية بطريقة  -فتستخدم
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  الناحية التحريرية عمى أغمب األشكال الصحفية التي تعتمد عمى الفورية والنشر اإلخباري ُتكتب من
شكل قالب اليرم المقموب حيث تكون المعمومات الميمة في المقدمة، والباقي في الجسم، في حين أن 
التحقيقات االستقصائية عادة ما تأخذ أشكااًل تحريرية أخرى، وتكون متسمسمة في سرد المعمومات 

 .بصورة منطقية تيدف إلى اإلقناع
 إلى البحث عن المعمومات لنشرىا، ولكن ما تمتاز بو الصحافة  أغمب األشكال الصحفية تحتاج

 .االستقصائية ىو بحثيا فيما وراء ىذه المعمومات، والكشف عن مسبباتيا
  تركز األشكال الصحفية اإلخبارية عمى الكثير من المواضيع كالفن والموسيقا والموضة، في حين أن

أىمية أكبر، وتأثير أكثر، وتيتم بيا قاعدة الصحافة االستقصائية عادة ما تأخذ مواضيع ذات 
جماىيرية أوسع من تمك التي تيتم باألخبار اآلنية، ومن أمثمة ىذه المواضيع الفساد المالي واإلداري 

 .لمنظام الحاكم، وقضايا الرشاوى وغيرىا
  عادًة األشكال الصحفية اإلخبارية تعطي القارئ أو الجميور المعمومات حول بعض المواضيع

الصحافة االستقصائية فميست تغطية عادية لخبر ما، فيي تكشف أمورًا خفية لمجميور، لمثارة، أما ا
إما ُأخفيت عمدًا من شخص ذي منصب في السمطة، أو اختفت مصادفة خمف ُركام فوضوي من 
الحقائق والظروف التي أصبح من الصعب فيميا، وتتطمب استخدام مصادر معمومات ووثائق سرية 

 .وعمنية
 

 
 تقصائيتميز التقرير االس مالمح: رابعا  
أربعة مالمح تميز التقرير االستقصائي كشكل مختمف اختالفًا بّينًا عن األنواع  عبد الحميم حمود يحدد

 :األخرى، وىي
 : بحث أصيل .1

االستقصائي ليس موجزًا أو تجميعًا لما توصل إليو اآلخرون من نتائج ومعمومات ومعطيات، لكنو  التقرير
الصحفيون غالبًا باستخدام المادة الخام، ويمكن أن يكون مقابمة شاممة، أو مطابقة  بوبحث أصيل يقوم 

 .ومقارنة لمحقائق واألرقام، واكتشاف أنماط  وصالت  لم تكن معروفة سابقاً 
 : الموضوع الخطأ أو اإلىمال الذين لم ُينشر حوليما دليل دامغ يشمل .2
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ما تراود الصحفي الشكوك بارتكاب خطأ أو وجود إىمال، لكنو يفتقد الدليل مثمو مثل غيره، لذلك ىو  كثيراً 
رير مقارنة بما تحتاج إليو كتابة التق الدؤوباألدلة، وىذا يتطمب مزيدًا من الوقت والجيد  مراكمةبحاجة إلى 

 .العادي، وربما يستدعي ذلك أيضًا مشاركة أكثر من صحفي
 : بعضيم يحاول إبقاء المعمومات سرية .3

لكن في العمل اليومي ىنالك نقطة يتوجب عمى الصحفي  ،ذلك عمى العديد من التقارير الصحفية ينطبق
فكتابة التقرير الصحفي االستقصائي تبدأ من النقطة  ،التوقف عندىا، وكتابة تقرير حول ما وجده أو لم يجده

تقديم المعمومات، بل تقوم بعممية  المسؤولينالتي يتوقف فييا العمل اليومي، وىي ال تقبل السرية وال رفض 
 .سبر واستكشاف

 : الرىان مرتفع وحجم المخاطرة كبير .4
ًا، بقدر الضرر الذي يمحق يحصل عميو الصحفي من مجد وعز عندما تنجح القصة قد يكون عظيم ما

 1998، ففي شير أيار مايو عام (إنكوايرر سينسيناتيصحيفة )بسمعتو حين يفشل، وكمثال لذلك تجربة 
، (براندز شيكيتا)نشرت الصحيفة عمى صدر صفحتيا األولى تحقيقًا استقصائيًا حول شركة الموز العالمية 

: يق الذي تطّمب إجراؤه سنة كاممة تحت عنوانإضافة إلى قسم من ثمانية عشر صفحة حول ىذا التحق
وفيو زعمت الصحيفة أن الشركة سيطرت عمى عشرات من شركات الموز المستقمة  ،"شيكيتاافتضاح أسرار "

كما ىو مفترض، وأنيا استخدمت مع شركات تابعة ليا مبيدات حشريًة ىددت صحة العمال والسكان 
وأن الموظفين تورطوا في قضايا رشوة في كولومبيا، لكن كل ذلك لم يكن صحيحًا كما  ،المقيمين في الجوار

نشرت الصحيفة اعتذارًا إلى الشركة عمى ستة  1998بدا تمامًا، ففي العدد الثامن والعشرين من حزيران يونيو 
مراسمي التحقيقات، أعمدة في صدر صفحتيا األولى، تستنكر فيو التحقيق، وتتبرأ منو كمية، كما ُطرد كبير 

 .ووافقت عمى دفع مبمغ ال يقل عن عشرة ماليين دوالر كتعويض لمشركة
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 التقميدية واالستقصائية الصحافتينالشبو واالختالف بين  أوجو: خامسا  
 : الشبو أوجو
 :األسئمة عمى التركيز في تتمثل
 من؟ 
 ماذا؟ 
 أين؟ 
 متى؟ 
 لماذا؟ 

 

  

 
وال يتم تطوير العناصر ( كيف؟)في التغطية التقميدية تقترن في االستقصاء بـ ( لماذا؟)لكن العنصر الخامس 

 .األخرى كميًا فقط بل ونوعيًا أيضاً 
 :االختالف أوجو
 :في وتتمثل

من ماذا  االنتقال: عناصر التغطية اختالف .1
 فيحدث في التقميدية إلى لماذا حدث 

 .االستقصائية
  
 
االختالف في عمق التناول يصب في صالح الصحافة االستقصائية التي تعد أكثر إن : العمقدرجة  .2

عمقًا بين التغطيات األخرى، كالتغطية اإلخبارية المتعمقة، وتغطية تحقيق المعمومات، وذلك أن التقرير 
أسرع من االستقصاء فيو ال يحتاج إلى أكثر من يوم إلعداده، لذا توصف التغطية في الصحافة 

 .بالمعمقة االستقصائية في بينما والسطحية، والسريعة الفوريةدية بالتقمي
إخبار الناس وزيادة معارفيم وتكوين اتجاىاتيم في التقميدية، مقابل تحسين حياتيم : ىدف التغطية .3

 .وممارسة الدور الرقابي لصالحيم في االستقصائية
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ة والذي ال بد أن يرتبط ىنا بما يسمى بالتأكيد دافع المخاطرة يزداد في االستقصائي: الدافع الذاتي .4
 .التقميدية في ىاجس يوجد ال حيث ،(الياجس)

يستمر التقصي عادة أيامًا وأسابيع عكس التقميدي المتسم بدورة حياة قصيرة، فالتقصي يتسم : المجيود .5
 .أكبر وكمفة بجيد

 .المعمومات وراء وتحر   استقصاء: االستقصائية أما معمومات، جمع: التقميدية: المصادر .6
: ال تصدر حكمًا بل تعرض وأكثر ما يمكنو فعمو أن تعطي أفضمية، أما االستقصائية: التقميدية: المردود .7

كذلك الحال ال تصدر حكمًا، لكن يمكنيا عبر جمع المعمومات وبناًء عمى الوثائق واألدلة وتنظيم 
 .البيانات أن تساعد اآلخرين عمى إطالق حكم

 وأنو لألحداث سريع فعل رد عن عبارة بأنو عادة يتسم التقميدي اليومي الصحفي النشاط: التغطية سرعة .8
 لديو تتوفر أن يجب االستقصائي الصحفي بينما السريعة، اآلنية اإلخبارية القصص وراء مستمر لياث
 الصفحات إغالق مواعيد ضغط عن بعيداً  الخفي الصامت اليادئ والعمل واإلبداع التأمل عمى القدرة
 .سريع مسطح بشكل تغطية تقديم عمى عادةً  التقميدي الصحفي تجبر التي

متخصص بالتقصي يستجيب عادًة لألحداث اليومية التي تحدد لو برنامجو الالصحفي غير : الزمن .9
وجدولو الزمني، أما العاممون في التحري واالستقصاء ىم الذين يحددون جدوليم الزمني، وبرنامج 

 .ت  نشرىم، عندما يقرون أن قصتيم اكتممت عناصرىا وحان موعد نشرىاعمميم، وتوقي
في التقميدية أخبار عادية آنية سياسية واقتصادية وفنية وعممية وغيرىا، أما في : المضامين المتناولة .10

 .االستقصائية مواضيع ذات أىمية أكبر تيم قاعدة شعبية أوسع كالفساد والرشاوى والتجاوزات والقصور
لغة مبسطة بينما االستقصاء يتطمب لغة مضغوطة ودقة  التقميدبةالصحافة  تتطمب: األسموب .11

 والموضوعية، وال يعني بذلك الحجم الصغير لمموضوع بل تجنب الحشو والتكرار، إضافة إلى الوضوح، 
ارات مغة اصطالحية مبسطة بعيدًا عن اإلسفاف، وتجنب العبببأس في المواضيع المتخصصة لمتحقيق 

السوقية، عممًا أن لغة التحقيق ترقى إلى مستوى لغة البحوث والدراسات، فكمما اتجينا عكس عقارب 
 .الساعة اختمفت المغة جزالة وقوة مفردات وتراكيب لغوية متخصصة

 فيذا العام، الجميور ذات التقميدية الصحافة عكس نوعي االستقصائية الصحافة جميور: الجميور .12
 محددة، شرائح بل موحداً  ليس الصحافة جميور إن حيث واألسموب، الخصائص منض اختالفاً  يفرض

 .المالية أو االقتصادية كالتحقيقات المتخصصة االستقصائية التحقيقات مع وبخاصة
 أجزائوحسب  التحرير التحقيقيعتمد  أنالمباشرة بل  القوالباالستقصائية  الصحافةحب تال : الصياغة .13

من التقديم إلى المصادر، فاإلثبات إلى التحميل والنتائج، في حين يجد البعض أن اليرم المقموب يصمح 
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يصمح لمتحقيقات، ومع ذلك  السردي القصصي القالب أو المعتدل القائم واليرم التقميدية، الصحافةلكتابة 
 .التحقيقال توجد طريقة ثابتة لكتابة 

ويجب أن تشمل في الصحافة االستقصائية كل زواياىا ما يجعميا نموذجًا : المعالجة وتعدد المحاور .14
، حتى (المتضرر ومسبب الضرر والحيادي وكل من لو عالقة بالموضوع من قريب أو بعيد)متكاماًل 

وع من منظور واحد تعالج الموض يةالتقميدبينما  ،واحدأن المعالجة الوافية قد ال تكفي لمعالجة موضوع 
 .يشمل وجية نظر ناقل الحدث

تفرض معالجة التحقيق لممحاور المتعددة اختالف المساحة التي تزيد في الصحافة : الحجم .15
االستقصائية، وربما المبالغة في ىذه الزيادة جعل االتحاد الدولي لمصحافة االستقصائية يطالب أال يزيد 

 . مةكم 2500حجم التحقيقات االستقصائية عن 
إن االختالف في التأثير ينعكس عمى طبيعة القضايا المعالجة، وآليتيا واستماالت : والتأثير المردود .16

 كبير تأثيرىا االستقصائية فالصحافة ،المجتمعاإلقناع المستخدمة وىذا ينعكس عمى المردود والتأثير في 
 .محدودة التقميدية الصحافة بينما

األسماء تصنع األخبار يستيدف محررو األخبار عادة األفراد األعمى رتبة أو ألن : التغطية مستيد فو .17
األكثر وجاىة من بين المرتبطين بالحدث، بينما يستيدف الصحفي االستقصائي أواًل الضحايا ألنو عادة 
ما يكون األفراد ذوو السمطة األلمع أسماًء، ىم المسؤولين عن الفساد الذي يتحرى عنو الصحفي 

صائي، ففي األخبار أىم المصادر أرفعيا، أما في االستقصاء فأرفع المصادر أقميا اىتمامًا االستق
 .بإظيار الحقيقة

 عكس عمى مطولة لقاءات التقميدية الصحافة في العاممون يجري ال: المعمومات جمع تقنيات .18
 .الزمن متتالية أليام وربما لساعات، حواراتيم تمتد أن يمكن الذين االستقصائيين

 .في التقميدي فوري، بينما في االستقصاء متأن  : النشر .19
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 "ىنترمارك "والتقميدية وفق منظور  االستقصائية الصحافة بين المقارنة: سادسا  

 الصحافة االستقصائية الصحافة التقميدية
 :البحث

 ،يومياً )رسل وفق إيقاع ثابت جمع المعمومات وتُ تُ 
 (.شيرياً  ،سبوعياً أ

معمومات إال إذا تم التأكد من ترابطيا ال يمكن نشر 
 .واكتماليا

يكتمل البحث بسرعة وال يتم القيام بأي بحث آخر بعد 
 . أن تكتمل القصة

يستمر البحث إلى أن يتم التثبت من القصة وقد يستمر بعد 
 .نشرىا

تقوم القصة عمى الحد األدنى الضروري من 
 . المعمومات ويمكن أن تكون قصيرة جداً 

 ،القصة عمى الحد األقصى من المعمومات المحصمةتقوم 
 .ويمكن أن تكون طويمة جداً 

 .نكارىاإو ألدعم تصريحات المصادر  يتطمب توثيقاً  .يمكن لتصريحات المصادر أن تحل محل التوثيق

 :العالقات بالمصادر
وعمى األغمب دون  ،الثقة في المصدر مفترضة

 .التحقق منيا
وال  ،بالمصدر فقد يقدم معمومات مزيفةال يمكن افتراض الثقة 

 .ي معمومات دون التحقق منياأتستطيع استخدام 
تقدم المصادر الرسمية المعمومات لإلعالمي مجانًا 

 .لتعزز دورىا وتروج ألىدافيا
تخفي المعمومات الرسمية عن اإلعالمي ألن كشفيا قد 

 .ض مصالح السمطات أو المؤسسات لمخطريعرّ 
رغم ال عمى ،قبول الرواية الرسمية لمقصةال مجال إال 

من أنو يمكن معارضتيا بتعميقات أو بيانات من 
 .مصادر أخرى

يتحدى اإلعالمي بصراحة الرواية الرسمية لمقصة، أو ينكرىا 
 .عمى معمومات يستقييا من مصادر مستقمة بناءً 

يتصرف اإلعالمي بمعمومات أقل مما تتصرف بيا 
 .معظم مصادره أو كميا

جمع ويتصرف بمعمومات أكثر مما يتصرف بو أي مصدر ي
منفرد من مصادره وبمعمومات أكثر مما يتصرف بيا معظم 

 .مصادره
 .منياأاألغمب ال يمكن تعريف المصادر لضمان  عمى . فة تقريباً و المصادر دائمًا معر 

 :النتائج
نظر إلى التحقيق الصحفي كانعكاس لمعالم الذي يتم يُ 

عالمي في الوصول إلى وال يأمل اإل قبولو كما ىو،
 .نتائج أبعد من مجرد إخبار الجميور بموضوعو

فيدف القصة اختراق  ،يرفض اإلعالمي قبول العالم كما ىو
وضع معين، أو تعريتو كي يصمحو أو يدينو، أو في حاالت 

 . معينة تقديم مثال لطريق أفضل

44 



 ال يتطمب التحقيق الصحفي انخراطًا وحماسًا شخصياً 
 .من اإلعالمي

عالمي لن تكتمل القصة إلدون انخراط شخصي وحماس من ا
 .أبداً 

أن يكون موضوعيًا قدر  ىلإيسعى اإلعالمي 
المستطاع دون تحيز ألي طرف في القصة، أو 

 .الحكم عميو

أن يكون عاداًل ومدققًا في حقائق  ىلإيسعى اإلعالمي 
يا ومذنبييا، عمى ذلك قد يحدد ضحاياىا وأبطال   القصة، وبناءً 

وقد يقدم أيضا حكمًا عمى القصة أو يتخذ أو يصدر قرارًا 
 .نياأبش

 .البنية الدرامية ليست ميمة جداً 
 القصة فبنية القصة، بل المعمومات يتذكرون ال الناس

 اإلعالمي يقدمو استنتاج إلى وتقود لتأثيرىا ضرورية الدرامية
 .مصادره أو

ولكنيا حتمية وعادة قد يرتكب اإلعالمي أخطاء، 
 .ليست ميمة

اإلعالمي لجزاءات رسمية أو غير رسمية  تعّرض األخطاءُ 
عمى سمعة وسيمتو  يمكن أن تحطم مصداقيتو وتؤثر  

 .اإلعالمية

 

  ىل كل تحقيق استقصاء؟: سابعا  
 الرأي .عنو يكتبون فيما بدقة (ونيتحر  ) أو( يحققون)الصحفيين  المحررين جميع أن يؤكد من يوجد مازال
الصحافة التقميدية تنطمق من أن التحقيق معنى، ف ذي غير (الصحفي التحقيق)مصطمح  فيو يصبح الذي

إضافة إلى ( اليجرة، التسول، انخفاض مستوى المغة العربية بين الطالب)يعالج الظواىر االجتماعية المعقدة 
بسبب طبيعتيا  ،الموضوعات واإلجراءات والقضايا الغامضة أو صعبة الفيم بالنسبة إلى القارئ العادي

والقضايا االجتماعية واالقتصادية والسياسية المعقدة  تإلى جانب المشكال( صدور قانون جديد)االختصاصية 
اع األسعار وتدني األجور، مشكمة ارتف: )والمزمنة والشائكة، والباحثة عن التشخيص الدقيق، والفيم العميق

يضاف إلييا األحداث الضخمة ( المرور، أزمة الكتاب، عدم قراءة المجتمع، أزمة المسرح، مشكمة التصحر
شي وباء، فانييار سد، حدوث زلزال، ت)يمة التي تترك آثارًا عميقة وتيم الشرائح االجتماعية الواسعة موال

 (.ادث مروري استثنائي يتسبب بخسائر بشرية جسيمةجريمة غير عادية بنوعيا أو حجميا، ح
 
 
 في الرؤية تستطيع كيف يتناول الذي الموضوع ذلك أو الجوية، األحوال عن يذاع الذي التقرير ذلك إن

 سمات من كثير ما نحو عمى فييا يبدو ال األولى، الصفحة عمى المنشور المتعمق التقرير كاذ أو الظالم،
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 يقوم مرتين لرحالت السفر تكاليف تقاضى الذي العمدة)الرئيسي  بالموضوع المقارنة الصحفي، ومع التدقيق
 القصص عن الجيد من أكبر وقدر القدرات من معين نوع ، فيذه القصة يبدو فييا(تكاليفيا بتسديد آخرون
 ينطمق منترى أن تحقيقيا لقب صحافة استقصائية،  اإلييا، وىي ما تستحق أن يطمق عميي اإلشارة السالف

المواضيع التي تبحث عنيا وفييا، وتنشرىا لتصبح مواضيع مثارة حتى لو نتجت عمى شكل حمالت صحفية، 
نشر عمى فترات حسب ما يحقق الفائدة والمنفعة العامة، وحسب أو تحقيقات متسمسمة، أو تقارير استقصائية تُ 

الصحفية اإلخبارية التي تعتمد عمى الفورية ما توصمت إليو آخر التحقيقات من معمومات بعكس األشكال 
 .واآلنية وعمى الترتيب الزمني لنشر األحداث حسب وقوعيا

 
ثارة، وىي أيضًا  ويمكن القول ىنا إن الصحافة االستقصائية ىي ذلك النوع من الصحافة األكثر إرضاًء وا 

ضيعيا عن تغييرات حقيقية تؤثر عمى األكثر تطمبًا فيما يتعمق بالوقت والعمل الجاد، وغالبًا ما تتمخض موا
حياة الناس، والتي قد تشتمل في بعض األحيان عمى تعديل لمقوانين، وتقديم المعتدين إلى العدالة وتصحيح 
أخطاء، وفي الوقت الذي يصبح فيو من الميم كشف الفساد الحكومي وفضح تزوير االنتخابات مثاًل، فإن 

كتابة ببساطة عن ىذه القضايا؛ ألنيا طريقة في التفكير ومنيج الصحافة االستقصائية تتجاوز حدود ال
 .وأسموب تتبعو الصحافة في العالم

ىذا الفن قد يكون  أنعمى  -( كل استقصاء ىو تحقيق)التي ترى أن  -المقابل تصمم المدرسة التقميدية  في
غير أنو في معظم األحيان يحقق أكثر من  ،إعالميًا أو تفسيريًا، أو توجيييًا أو ترفيييًا، أو تعميميًا أو إعالنياً 

ىدف واحد من تمك األىداف، إذ يتضمن الحوار والمناقشة والحديث الصحفي واالستقصاء والبحث والدراسة، 
ثم يجمع  ،فيو يقوم عمى خبر أو فكرة أو مشكمة أو قضية يمتقطيا الصحفي من المجتمع الذي يعيش فيو

مادة الموضوع بما يتضمنو وي مز مو من بيانات أو معمومات أو آراء تتعمق بالموضوع، ثم يزاوج بينيا لموصول 
إلى الحل الذي يراه صالحًا لعالج المشكمة أو طرح القضية، أو الفكرة التي يطرحيا، ما يؤسس لكونو فنًا 

اشتركوا في ىذه األحداث حيث يشرح ويفسر  يرتكز عمى التفسير االجتماعي لألحداث ولألشخاص الذين
ويبحث في األسباب والعوامل االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية أو الفكرية التي تكمن وراء الخبر، أو 
القضية أو المشكمة أو الظاىرة التي يدور حوليا التحقيق؛ لذلك كثيرًا ما يتصل التحقيق الصحفي باألحداث 

 ،كار الحية في حياتنا لكونو يتسم بالواقعية والحالية حتى ولو كان الموضوع تاريخياً الجارية ويرتبط باألف
بمعنى الزاوية الجديدة، أو النظرة المكتشفة حديثًا أو التقييم الجديد لمحقائق تاريخيًا لشخصيات تعطي معاني  

 .وأبعادًا غير معروفة من قبل
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أديب " يرى حيث (إخباريين) صحفيين كنوعين الحديث إلى إضافة مع كل من يصنف التحقيق ويتفق

 ذات الصحفية األنواع ضمن تصنيفيما عمى يصرون فبعضيم تصنيفيما، في اختمفوا الباحثين أن" خضور
 نظر ووجيات وآراء وتقييم وتفسير وعناصر خمفيات من يتضمنو لما نظراً  وذلك ،(الرأي مواد)الفكري  الطابع
 الحديث وكذلك التحقيق تصنف الكالسيكية النظر لوجية وفقاً  الباحثين من الساحقة غمبيةاأل أن إال ،وآراء
 واألفكار واآلراء والمعمومات الحقائق كشف أن باعتبار اإلخباري الطابع ذات الصحفية األنواع ضمن

 الطابع ىذا ويعطيانو التحقيق، في األساسي الثقل مركز يشكالن وتقديميا النظر ووجيات والمواقف
 حين في ،كل تحقيق استقصاءً  ُتعد التي التقميدية الصحافة لروح منطمقاً  التصنيف ىذا يعد وعميو اإلخباري،
 فيي االستقصائية، الصحافة أنواع من (الحديث إلى إضافة) المعاصر بمفيومو االستقصائي التحقيق يصنف
 والحقائق المعمومات تضمنيا من رغمال عمىف مواد رأي، صحافة تليس أنيا إخبارية، كما صحافة ليست

 إخبارية، صحافة مجرد ليست أنيا إال -والتحميالت  والتقييمات والتفسيرات اآلراء جانب إلى -والوقائع 
 لمواد والتحميل والتفسير الشرح أنواع جميع المتضمنة الصحافة إلى لتصل لرأيا صحافة حدود وتتعدى
 .ليكشف المستور ويحقق الصالح العاممنيجية  بطريقة الصحفي حوليا تقصى ووقائع
التحقيق )إلى ما سبق ال يعد كل تحقيق استقصاًء، وىنا نربط كممة التحقيق باالستقصاء  استناداً 

لى الوقوف عمى حقيقة كي ال يفسر التحقيق عمى أنو مجرد ( االستقصائي سعي إلى اليقين من األمور، وا 
 .تحقيقالمغوية لكممة  الخبر والحدث، كما تشير القواميس والدالالت
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 الخالصة
، واالستقصاء والتنقيب والتفتيش البحثبما يعني  ،الصحفي التحقيق عمى إضاءات مفيوم االستقصاءيشكل 

 ،المؤرقة لمناساكل مشال أو شائكة،ال اياقضال أو لمنظر، الفتةالظواىر ال وراء الكامنة والعمل ،األسباب عن
 عمييا تعتد لم أمور تبيان عمى الجديدة الصحافة ليذه األساسي المنحى، ومن ىنا يقوم المتاعب ليموالمسببة 

 باإلسناد التحقيق بناء عمى، معتمدًا يجري ما عمى شخصياً  شاىداً  الصحافي يكون بأن وذلك ،التقميدية الصحافة

 ،باستنتاجات تسمح التي ،والشيادات الوثائق إلىالمرتكزة و  ،المعمنة غيراألشياء  لتبيان ،دقيق بحثي عمل إلى
، كما تبين ىذه الوحدة الفروق الجوىرية بين إخفائيا إلى القرار وصانعو السمطات تسعى حقيقة كشف إلى تؤدي

األولى بصورة عامة عمى مواد ومعمومات وف ـرىا الصحافة التقميدية والصحافة االستقصائية؛ حيث تعتمد 
وجمع ردود الفعل المتعّددة حياليا، بينما ، (ات حكومية أو شركات عامة وخاصةصادرة عن مؤسس) ،آخرون

ـد التغطية  وجمعيا الصحفي  ،يت بمبادرة شخصية من اإلعالميصعمى مواد ُجمعت أو اسُتق االستقصائيةتعتم 
 ،يشمل الموضوع الخطأ أو اإلىمال الذين لم ينشر حوليما دليل دامغ، بحث أصيل، فاالسقصاء بنفسو

، ما يجعل التقصي صحافة العمق مقارنة حوليا إبقاء المعمومات سريةالبعض يحاول وخاصة تمك التي 
، وليذا ارتبط كممة "ال يعد كل تحقيق استقصاء"بالصحافة التقميدية، واستنادًا إلى ما طرحتو ىذه الوحدة 

إلى اليقين  يسععمى أنو مجرد ، كي ال يفسر التحقيق (التحقيق االستقصائي)التحقيق المعاصر باالستقصاء 
 .تشير القواميس والدالالت المغوية لكممة تحقيق، كما والى الوقوف عمى حقيقة الخبر والحدث ،من األمور
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 التمارين              
 

 :الصحيحة اإلجابة اختر .1
 عمى يعتمد االستقصائية الصحافة عميو قامت الذي الثاني المنحى
 .دقيق بحثي عمل إلى باإلسناد التحقيق بناء -
 .لمحدث المباشرة المعايشة عمى التحقيق بناء -
 .دقيقة مفتوحةالتحقيق إسنادًا إلى مصادر  بناء -
 .الناس بمصالح ترتبط معطيات عمى التحقيق بناء -

 
 .بناء التحقيق باإلسناد إلى عمل بحثي دقيق. A :الصحيحة اإلجابة

 
 :الصحيحة اإلجابة اختر .2

 عمى" المشروع" تغطية فكرة تقوم
A. عدة صحفيين بين المشترك التعاون. 
B. لمصحفي في قضايا الشؤون العامة الذاتيالمجيود  بحث. 
C. االستقصائي لمتحقيق والمبرمج الذكي التخطيط. 
D. لمتقصي التراكمي والجيد المدى بعيد المنظور. 

 
 .العامة بحث المجيود الذاتي لمصحفي في قضايا الشؤون. B :اإلجابة الصحيحة

 
 :اختر اإلجابة الصحيحة .3

 استقصاء؟ تحقيق كل ىل

 .دائماً  -
 .أحياناً  -
 .نادراً  -
 .أبداً  -

 
 .أبداً . D:اإلجابة الصحيحة

 
49 



 
 
 

 
 ةلثالوحدة التعميمية الثا

 وظائفيا، خصائصيا وسماتيا، أىمية الصحافة االستقصائية
 

 :األىداف التعميمية
 :بعد دراسة ىذه الوحدة التعميمية يجب عمى الطالب أن يكون قادرًا عمى أن

 يشرح أىمية الصحافة االستقصائية 
 يشرح أىمية الصحافة االستقصائية مف وظائفيا 
  سؤاؿ لماذا الصحافة االستقصائية اآلفيجيب عمى 
 يشرح وظائؼ الصحافة االستقصائية 
 يعّدد وظائؼ التحقيؽ وفؽ المدرسة التقميدية 
 يعّدد وظائؼ التحقيؽ االستقصائي وفؽ المنظور المعاصر 
 يعّدد خصائص الصحافة االستقصائية 
 يعّدد عناصر الصحافة االستقصائية 
 يشرح مبادئ نجاح العمؿ االستقصائي 
 يعّدد سمات الصحافة االستقصائية ومستمزماتيا 
 يشرح عالقة الصحافة االستقصائية بالمناىج البحثية وأصوؿ البحث العممي 
 يشرح جوانب إفادة الصحافة االستقصائية مف مناىج البحث العممي 
 يعّدد المراحؿ المشتركة بيف الصحافة االستقصائية والبحث العممي 
 العممي في الصحافة االستقصائية يعّدد أسباب استخداـ البحث 

 
 

 
 

 
 :النقاط البحثية لموحدة

 .أىمية الصحافة االستقصائية -
 .لماذا الصحافة االستقصائية اآلف وفي كؿ وقت -
 .بيف مفيوـ الصحافة التقميدية وصحافة التقصي المعاصرة وظائؼ الصحافة االستقصائية -
 .ومبادئياخصائص الصحافة االستقصائية ومعاييرىا وسماتيا  -
 .قواعد الصحافة االستقصائية -
 .ستقصائيةمستمزمات خاصة تتطمب الصحافة اال -
التي تستفيد والخطوات البحثية  عالقة الصحافة االستقصائية بالمناىج البحثية وأصوؿ البحث العممي -

  .منيا الصحافة االستقصائية
 :الكممات المفتاحية لموحدة

  -سمات التقصي وقواعده  -خصائص التقصي  -وظائؼ التقصي  -أىمية الصحافة االستقصائية 
 االستقصاء ومناىج البحث  -مستمزمات التقصي 
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 أىمية الصحافة االستقصائية: أوالً 
لوسائؿ اإلعالـ في المجتمعات  "السمطة الرابعة"تجسد دور  التحقيقات االستقصائية كانت طالمال .1

 األخطاء ذلؾ في بما أعماليا مسؤولية تتحمؿ الحكومية السمطات باقي جعؿ واجب عمييا التي
 لمشأف الديمقراطية اإلدارة عمى قدرتيا مف أىميتيا ترتكبيا، فيي تكتسب قد التي والجرائـ والتجاوزات

 .ىذا النوع اإلعالمي ىو الذي يحدد قوة ومكانة اإلعالـ في أي مجتمعالعاـ، ما يجعؿ 
 

ف اص -بمجرد تحقيؽ واحد  لـتغيير العافي ولعؿ رغبة االستقصائييف  .2  - دـ ىذا الطموح بالواقعطوا 
الصحافة وبالتالي تعد بقى مؤشرًا عمى أىمية التقصي ودوره في المجتمع وتحسيف حياة أفراده، ت

، وىنا يتوجب دائمًا االستقصائية أعمى المراتب المينية اإلعالمية، ولكف في الوقت نفسو أصعبيا
 قد ولكنو العالـ، يغير ال قد الصحفي بو يقوـ الذي الصحفي التحقيؽ إف :"بيزيو كف"نصيحة تذكر 
 ."، عبر إثارة الرغبة لديو في ذلؾيتغير أف يريد العالـ يجعؿ

 مناقشات إجراء ىي الحقيقة إلى لمتوصؿ وسيمة أفضؿ بأف اججحي أفالطوف كاف القديمة أثينا في .3
 ضروربة المناقشات ىذه بأف يؤمف وكاف حجة، أو حقيقة أي عنيا يحجب أو منيا يستبعد ال حية
 القديـ التقميد ىذا مف تنبع الصحفية التحقيقات أف والواقع ،جيداً  شعبيا تخدـ أف حكومة أي أرادت إذا

 في المشاركة مف حد أقصى لضماف كوسيمة الحديث وحرية الرأي تعبير حرية مىع المبني ألثينا
 الباب صحفيو اليوـ مف طرؽ يتردد ال لذا، ليـ رأي ال عمف تعبر الصحفية فالتحقيقات الحكـ،
نيـ إف تحقيؽ استقصائي عمى العمؿ يبدؤوف في ألنيـ حيف، الصحافة عالـ في مغامرة األكثر

 إلى توصؿ التي الدقيقة التفاصيؿ وتتبع األحداث عمؽ في والغوص المستور كشؼ يطمقوف رحمة
 ."المشيد سطح"عمى  متوفرة غير معمومات

 
 

ذ .4 ، فإف الصحافة االستقصائية ترفع "مصالح"اليوـ لتحوليا إلى صحافة  ةعمى صحافالعتب  ا كافوا 
كاىؿ االتياـ عنيا لتخصصيا بمصالح العامة عمى حساب شؤوف الخاصة، ما يشكؿ ردًا عمى 

يسمط  الذي" أخبار األرض المسطحة"تاب الكثير مف المراجع التي وضعت الموـ عمييا، ومنيا ك
الكثير مف الموـ عمى تكتالت  اً ضعاو ، jurnalism مجردإلى الصحافة تحوؿ الضوء عمى حقيقة 

ألف التقصي ، معمنيف عمى رأس قائمة أولوياتياعمى وضع مصالح الاألكثر حرصًا وسائؿ اإلعالـ 
لكترونيًا عمى حد سواء، ويحمي  ز عمى إنتاج مواد ذات جودة جيدةيرك ذاعيًا وا  األخبار صحفيًا وا 

مبقاء ة لمناالستقصائية الضاصحافة التحقيقات مف خالؿ فرصة وجود  ليا ةالمرثيحالة مف الاليومية 
 .وسط ىذا العالـ المتغير
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قوية عمى الصحافة االستقصائية في جميع الصحؼ األمريكية في الوقت الحاضر المنافسة وعميو أصبحت 
استقصائي، بؿ إف بعض الوكاالت الصحفية الكبرى مثؿ  الكبرى والصغرى التي يوجد بيا أقساـ وفرؽ عمؿ

، وىذا ما دفع الصحؼ األمريكية بالتحقيقات االستقصائية خاصاً  قسماً  استحدثت مؤخراً “ سوشيتدبرسأ”وكالة 
جانب فريؽ المحرريف إلى ليا  تعمى موضوعات التحقيقات االستقصائية، فخصص إلى التزاحـالكبرى 

طويمة لمقياـ بالتحقيقات  كبيرة، وفترات زمنيةً  موضوعيتيـ ومصداقيتيـ ميزانيات ماليةً المتميزيف والمعروفيف ب
وصمت  فقد ،أصبح قسـ التحقيقات االستقصائية أكثر األقساـ قراءةتى ح، االستقصائية التي تيـ الرأي العاـ

ؿ األعماؿ والماؿ، باتت موضوعاتيا موسعة تشمو ، %90 نسبة القراءة مف قبؿ الجميور األمريكي إلى معدؿ
توسعت فرؽ ومف ىنا ، جميور المحمي، ومع اىتمامات اللمجتمع، وتتكيؼ مع متطمبات السوؽالسياسة واو 

ووزارة الخارجية األمريكية،  ،البيت األبيض يالصحفييف االستقصائييف لتشمؿ المكاتب اإلعالمية ف
ما أو مسألة ما  تمس مسئوالً  التياالستقصائية الصحؼ تحقيقات  صناعة يلتعمؿ ف، رس األمريكيغوالكون

 .يتغسابقة أوجدتيا فضيحة ووتر  يىذه المراكز، وى يف
 
 
حوؿ مف االعتماد أف تتلمصحافة االستقصائية بمكاف استنادًا إلى ذلؾ رأت المؤسسات الصحفية مف األىمية و 

قبؿ التطور اليائؿ  - تموف إليياعمى المحرريف الذي يعمموف بمفردىـ مع دعـ قميؿ مف المؤسسات التي ين
إلى العمؿ بروح الفريؽ مف أجؿ توافر أشكاؿ مختمؼ مف الخبرة لممحرريف،  - في تكنولوجيا المعمومات

 .نيـ مف إعداد تقارير صحفية مدعومة بالوثائؽ، وتشمؿ جميع المواقعتمكّ 
 

تتوالىا  يالرابعة الت يمكف فيـ تأثيرىا مف خالؿ نموذج السمطةكما ، تثبيت الحكـ الديمقراطي .5
ىذه السمطة مياـ محاسبة الحكومة بنشرىا  يووفقًا ليذا النموذج يقع عمى الصحافة ف، الصحافة

 أو التحقيقات جراءإ عف الحكومية المؤسسات تمتنع فعندماوف العامة، ؤ المعمومات المتعمقة بالش
 لمقياـ االستقصائية الصحافة تتدخؿ الشكوؾ تعترييا أو تبمشكال التحقيقات ىذه تصطدـ عندما
 يالحقائؽ مف أىـ المساىمات الت يتقارير تقص دومف ىذا المنظور تعالحسابات،  وتسوية بواجبيا

رتبط بمنطؽ الضوابط والتوازنات في ىذه ت يفي، االستقصائية لتثبيت الديمقراطية تقدميا الصحافة
الييئات  :تضـ حسب المفيوـ العاـ يالت مراقبة أداء المؤسسات، وتوفر آلية ثمينة لاألنظمة

زيادة وذلؾ عبر والخاص،  العاـ يفالحكومية، والمنظمات المدنية، والشركات الممموكة مف القطاع
مؾ سمطة تلتذكير الشعب اليقظ بأنو يم يفالمعمومات مصدر حيو ، إطالع المواطنيف ومعرفتيـ

الصحافة االستقصائية بسمطة تحديد محاسبة الحكومة مف خالؿ االنتخابات والمشاركة، كما تحتفظ 
 .ة عمييـلءبرنامج عمؿ ليا لتذكير المواطنيف والشخصيات السياسية بوجود مسا
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 في التحري صحافة أىميةب ليا مقراً  برليف مف تتخذ التي العالمية الشفافية مؤسسة أقرتعميو  وبناءً  .6
 والصحافة الحرة الصحافة وجود بيف مباشرة عالقةً  ىناؾ أف إذ تبيف، المواطنيف حقوؽ صيانة

 وأ الفساد ظاىرة انعداـ وبيف جية، مف خالليا مف بواجباتيـ الصحفيوف يقوـ االستقصائية التي
 لسمطةاك مينتو أف الصحفي قناعة مف تنطمؽ التحري أخرى، فصحافة جية مف انتشارىا محدودية
 عمى والتعديات التجاوزات وكشؼ الناس حقوؽ عف الدفاع في اجتماعية مسؤولية بيا ناطي   الرابعة
  (.والناس الصحفي)العالقة  أصحاب مكتوب بيف غير لكنو عميو متعارؼ بتفويض الحقوؽ ىذه

 
 

 أىمية الصحافة االستقصائية من وظائفيا: ثانياً 
 

 
 :تنبع أىمية الصحافة االستقصائية من الوظيفة التي تؤدييا، فيي تعد

 تذا تبنإ بيف الجميور خاصة اً عام اً ف يصنع رأيأمكف يمف العمؿ الرقابي التخصصي الذي  اً جزء .1
 .عالـإلنتائجو بعض الجيات السياسية ووسائؿ ا

ف لمصحافة االستقصائية قدرة ال إ: )كاشفة لجرائـ وفضائح وفساد المسؤوليف، ويقاؿ في الغرب .2
 (.ضاىى عمى ربط مسؤوليف بجرائـ معينةت  

 : مف لكؿ بالنسبة عدة متطمباتل ةً مبيم .3
 (الجميور) بمسببات دراية عمى وتجعمو حولو يدور ما لو تفسر مواد إلى يتطمع الذي 

 .األمور
 بررة أكبصو  شخصيتو راإظي االستقصائية الصحافة لو تتيح الذي( باالتصاؿ لمقائـ)و 

 .اإلخبارية بالمواد مثالً  مقارنةً 
 ةاإلعالمي الوسائؿ باقي بيف المنافسة عصر في دو الوج مف نياتمكّ  حيث( ذاتيا لموسيمة)و.  
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تضخيميا مف و  ،تضميميالحقيقة مف مصدرىا األصيؿ، والوقوؼ عمى صدقيا مف ى الإلموصوؿ  أداةً  .4
 .الواقعأداة تعمؽ فيـ فيي تحجيميا، 

 .دارةجرائـ الماؿ واإل حوؿميمة لشروع أجيزة الدولة في فتح التحقيقات  بوابةً  .5
 .بياناتيا معمومات المؤسسة، وقاعدة   مركز   .6
ما يقوؿ الصحفي حسب صحافة العمؽ، وىو مستقبؿ الصحافة الحية الناجحة المؤثرة مستقبالً ل ةً مثمم .7

مستقبؿ الصحافة ": مف أكفأ الصحفييف االستقصائييف في العالـ دالذي يع" سيموف ىيرش"األمريكي 
مؤسسات اإلعالمية الة ضرورة لنيوض صحافة لذا فإف الصحافة االستقصائي، "في صحافة العمؽ

 .مبرر لوجودىاو 
 عيف ولكونيا، الشعبية لممراقبة ميمة أداةً  عتبارىااب لمصحافة المأموؿ بالدور وثيؽ بشكؿمرتبطًة  .8

 الخمؿ، مواطف إلى والتنبيو عوجاجاال وكشؼ والتغيير اإلصالح في تسيـ التي اليقظة الشعب
 عمى بقدرتيا الناس أذىاف في دورىا ارتبط فقد ،الفساد تحارب االستقصائية الصحافة أف وباعتبار
 .رابعة وسمطة أميف كحارس المجتمعي دورىا مف انطالقاً  حياتيـ في التأثير

 التطاوؿ أشكاؿ مف نوع نياءإ أو ،ما لخمؿ حد لوضع الصحفي االستقصائي مجتمع في وعيخالقة   .9
 لتمؾ حد لوضع المشروعة الوسائؿ جميعب يدفع ضاغط عاـ رأي تأسيس عبر فوراً  الناس حقوؽ عمى
 قموب إلى الرعب دخاؿإ يمكف الفساد ليذا يالمدوّ  الدراماتيكي الكشؼ خالؿ فمف وبالتالي ،الحالة
 عمى الناس فيو يضغط الواقع في تغييراً  حدثي   ما ،الكتماف طي أفعاليـ تزؿ لـ آخريف فاسديف
يقاؼ ،التنفيذية السمطة في المعنييف مع األمر إلثارة التشريعية السمطات في ممثمييـ  العبث ذلؾ وا 
 .الناس بمصالح

 ليذا امعالجتي وعمؽ وشمولية ،اموضوعي أىمية عف ناجمة عالية تأثير قوة ابامتالكيمتميزًة  .10
 فالذي والمعنييف والخبراء المتخصصيف ومستوى ونوعية يتضمنيا، التي المعمومات وحجـ الموضوع

 المشكمة أو لمظاىرة المختمفة األبعاد وتقييـ وتحميؿ تفسير أجؿ مف التحقيؽ كاتب عمييـ يعتمد
 .حقيؽتال موضوع
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 ؟اآلنلصحافة االستقصائية الماذا : ثالثاً 
لماذا الصحافة : )لعل اإلجابة عن سؤال

يحدد أىمية ىذا ( االستقصائية اآلن وفي كل وقت؟
 :النوع اإلعالمي ف

  الكثير مما يمكن أن يقدمو ىناك
 .االستقصائيون لمضحايا

  وألن الصحفيون االستقصائيون يريدون من
 :عمميم

 

 

 
o نقاذ المساكيف  .تغيير السيئ وا 
o معرفة الحقيقة. 
o مكافحة الفساد ووقفو ومجابية الفاسديف. 
o انتقاد الوضع غير المرضي. 
o الشيرة. 
o الحصوؿ عمى المكاسب المادية وجني األمواؿ. 

 
 :القواعد الذىبية لمبررات التقصي

 صالحي  .ـال نريد فضح المؤسسات واألشخاص بؿ نقد أخطاء الجميع وا 
 بؿ عف الحموؿ تإننا ال نبحث عف المشكال. 
 الصحافة االستقصائية ليست صحافة ىدامة، بؿ صحافة بناءة. 

 يمجيا، التي العوالـ مف الصحفي التقصي أىمية "أريج" االستقصائية لمصحافة العربية الشبكة تحدد بدورىا
 الصحافة، مف المفضؿ الموف دائماً  تكوف ال قد االستقصائية الصحافة إف "ىنتر مارؾ"يقوؿ  وفي ىذا السياؽ

 ما شيئاً  بأف حكـ إلى واآلخر بغية الوصوؿ الحيف بيف الطمب عمييا عنيا، ويشتد أبداً  يختفي ال لوف نياأ إال
 أوقؼ يحدث أف يستحؽ شيئاً  أف العكس أو ثانية، مرة يتكرر أال يجب ولذلؾ، يحدث أف ينبغي يكف لـ حدث
 التصادمي لالستقصاء، مؤكدًا التراث الصدامي الطابع يتجمى ىنا ومف متعسؼ، بشكؿ حدوثو عف

 .لمصحافة
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 األىمية، تمك مدار سيحدد (؟االستقصائية الصحافة عالم في الدخول لماذا) :سؤال فع اإلجابة خالؿ مف
  :في مجاالت أىميتيا تتبمور وعميو
 .والتجاوزات األخطاء كشؼ •
 .المجتمع أو الناس ييـ كشفو المراد الموضوع أف •
 .موثقة حقائؽ عمى معتمداً  إيجابي تغيير إحداث تريد أنؾ •
 .الحقيقة إلى تصؿ فأ تريد أنؾ •
 .تغيير حداثإ في الناس تشرؾ فأ تريد أنؾ •
 .المجتمع أو الناس وضع مف تحّسف أف تريد أنؾ •
 .خطاءاأل استمرار عف ولةؤ المس الجية كشؼ تريد أنؾ •
 .المعاش الواقع توثؽ أف تريد أنؾ •

 
طرح وأن يجاب عمييا لتحديد أىمية االستقصاء ويحدد مارك ىنتر األسئمة الجوىرية التي ينبغي أن ت  

 :عبر التاليووظائفو 
 ما القيمة المضافة لصحافة االستقصاء؟ -
 القيمة ويستفيد منيا؟مف الذي يوفر ىذه  -
  تقدير الرأي العاـ لفضح الظمـ" ىنتر"واألجوبة عف السؤاليف السابقيف يحقؽ حسب: 

كمف بالتأكيد في وجود معمومات صحيحة حوؿ ما يفعمو فالتحدي ي: رفع مستوى وعي المواطنيف (1
 . ال يمكف أف تقوـ ديمقراطية الوعي مقابؿ ما يقولونو، وأنو مف دوف ذلؾف لو المسؤو 

في العديد مف األسواؽ المحمية يركز االستقصاء عمى السياسة : القيمة المضافة لفئات المجتمع (2
لفئات  واألعماؿ، وىما مجاالف ميماف، ولكنيما ليسا الميميف الوحيديف لمجميور، وبصفة أخص

ولكف مف  ،المعاناة مف الظمـ بصفة عامة تتصدر ىموـ المجتمع ككؿألف ، نساءأخرى كال
 .بعينيـ أكثر مف آخريف معينة ىي القصص التي تيـ أشخاصاً  ردي فإف قصصاً منظور ف

ستكوف الحاجة فكما يشير نموذج التحالفات : القيمة المضافة لمشركاء مف مؤسسات ومنظمات (3
 .-مع مدنيمؤسسات ومنظمات مجت –فعة لمشركاء وأىمية ومن لالستقصاء أكثر إلحاحاً 

قيمة اقتصادية لألفراد أو  ؤدي إلىيمكف لالستقصاء أف يحيث : القيمة االقتصادية بالنسبة لمفرد (4
 .لمجتمعات، وىو المبدأ المترسخ في صحافة االستقصاءالمشروعات و ا

 
 ..ما تحققو الصحافة االستقصائية لممجتمع مف فوائد عظيمة "Chinenyeشينيي ت"مف جانبو يحدد 

لتقميدية لمصحافة بالنشر الفوري بؿ مف فتعريؼ الصحافة االستقصائية يجب أف يخرج مف النظرة ا
في المجتمع، يشـ األخطاء ويوجو االتيامات ويبحث ويطالب  اً اعتمادىا عمى أف يكوف الصحفي رقيب
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بالتغيير واإلصالح، وال يأتي ىذا إال في وجود صحافة حرة، وتنبع أىمية الصحافة االستقصائية في 
 :االستقصائية بأدائيا، والمتمثمة فيما يميالمجتمع مف األدوار التي تقوـ الصحافة 

 .المطالبة بالتغييرات السياسية واإلصالح السياسي -
 .تشجيع الشفافية والمساءلة القانونية في الوظيفة العمومية -
 .زيادة مصداقية وسائؿ اإلعالـ لدى المجتمع لعرضيا الظمـ الواقع عمى المجتمع -
 .تمعتعزز مف دور وسائؿ اإلعالـ كوكيؿ عف المج -
 .زيد المنافسة بيف وسائؿ اإلعالـت -
 .كبيرة نتيجة إقباؿ المعمنيف اً در أرباحتحقؽ زيادة مبيعات لوسائؿ اإلعالـ التي تنتيج ىذا النيج و ت -
 .توسيع نطاؽ حرية الصحافة باستكشاؼ مختمؼ المناطؽ والبحث عف الحقائؽ فييا -
 .ر بوسائؿ اإلعالـتحسيف ميارات الصحفييف وصقؿ مواىبيـ وزيادة ثقة الجميو  -
تعزيز التنمية االقتصادية في المجتمع عف طريؽ الرقابة عمى األمواؿ العامة ومالحقة القائميف عمى  -

 .السمطة وتحقيؽ االستغالؿ األمثؿ لموارد البالد
 

 االستقصائيةالصحافة  وظائف: اً رابع
تتحدد وظائؼ التحقيؽ االستقصائي مف خالؿ 

( االستقصائية)المدرسة التي ينتمي إلييا ىذا التحقيؽ 
، فالوظيفة األساسية لمصحافة (التقميدية)مقابؿ 

بالوظيفة "االستقصائية ىي ما يمكف تسميتو 
التي تتوسط لمناس في حياتيـ، بينيـ  "الوسيطية

 وبيف المسؤوؿ عف تردي أوضاع ىذه الحياة
واإلخالؿ بحقوقيا، واالعتداء عمى أساسياتيا، فعندما 

  تفشؿ أو تتوانى السمطات المسؤولة في حؿ مشكمة
أو الكيرباء أو الصحة أو االعتداء عمى حرمة الممتمكات  المياه تتمع، كالتقصير في مشكالتواجو المج

، فبمجرد نشر تتوسط الصحافة لحؿ ىذه القضايا ..إلخ ..ختالساتاالسرقات و حتى الالعامة والخاصة أو 
ارع سأو اإلذاعي سي يأو عمى إثير البث التمفزيون ،ىذه المشكالت ومف يقؼ وراءىا عمى صفحات الجرائد

طالع اأو خشية ضغط الرأي العاـ الذي يصبح عمى  ،خوفًا مف الفضيحة أماـ مرؤوسييـ -ف و المسؤول
بقدر ما ىو لألسباب الماضية، وبالتالي تسيـ  أو أداء واجب ليس محبةإلى إيجاد حموؿ ليا،  -بالمفسديف 

 "بالوظيفة الوسيطية"الناس، وىو ما أسميناه  تلتوسط لحؿ مشكالفي االصحافة االستقصائية بيذا الشكؿ 
ممارسة ىواياتيـ بالقتؿ واالنحراؼ واالعتداء  والمفسديف والمخطئيف ال يستطيعوف التي تقوؿ إف المجرميف
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لصحافة ا)المقابؿ تتجمى وظائؼ في  ،عدساتومف ى أأماـ وسائؿ اإلعالـ وعمى مر مى المصالح العامة ع
 :ب (التقميدية

 يفة المعرفية لألنواع اإلخباريةالوظ. 
 ايا ضف اتجاىات الجميور نحو القي تنظـ وتكوّ توبالوظيفة التكوينية والتنظيمية لمواد الرأي ال

 .المختمفة
  لألنواع اإلعالنيةوبالترويجية. 
 وبالترفييية لمختمؼ األنواع. 

في إنجاز الميمات يسيـ ( التقميدي)التحقيؽ الصحفي أف عمى ومف ىنا يصر أصحاب المدرسة التقميدية 
الذي تقوـ بو )خاصة الميمات اإلعالمية والتثقيؼ بلقياـ بيا، و ى الإبشكؿ عاـ التي تسعى الصحافة 

لتسمية في الصحؼ الميتمة بنشر تحقيقات ى الإإضافة ، (ناط بمواد الرأيالذي ي  ) والتوعية والتوجيو( األخبار
ي أر كونو يشتمؿ عمى المعمومة والل، عة ومسمية، وذلؾ بسبب مضمونو الغني والمتنو فيفحوؿ قضايا خ

 .والتعميؽ والشرح والتفسير والتحميؿ والتقييـ
تحقيؽ التسمية )التفسير، والتوجيو واإلرشاد، والترفيو  التحقيؽ يحقؽ ويعمؿ عمىف أيرى التقميديوف  مف ىناو 

ما يسقط ىذه األفكار عمى عموـ والتنشئة االجتماعية والسياسية، وتسويؽ األفكار،  ،والتثقيؼ ،(واإلمتاع
منيا أو تؤدي في المحصمة  ةمشتق( وفؽ ىذا المنظور) اوظائفيالصحافة ومنيا صحافة التحقيقات التي تعد 

في أواخر  "ىارولد السويؿ"تؤدي الوظائؼ الحديثة لإلعالـ التي حددىا بمعنى أف ىذه الصحافة  ..إلييا
مراقبة البيئة المحيطة، والعمؿ عمى ترابط المجتمع ووحدتو في ) :األربعينيات مف القرف العشريف وتتمثؿ في

وسائؿ الجريدة لممارسة دورىا  ىحدإالتحقيؽ ىو باعتبار ( مواجية البيئة، واالىتماـ بنقؿ التراث الثقافي
 .التفسيري واالستقصائي

 
 

 وظائف التحقيق وفق المدرسة التقميدية: خامساً 
 :وفؽ ىذه المدرسة كالتالي "التحقيؽ التقميدي"يمخص وظائؼ 

 حيث يقوـ التحقيؽ بنشر الحقائؽ والمعمومات الجديدة بيف الجميور: وظيفة اإلعالـ. 
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 اوذلؾ بكشؼ أبعادى التحقيؽ الصحفي بتفسير األخبار واألحداث وشرحيا،يقوـ : تفسير األنباء 
 . تيا السياسيةاالجتماعية واالقتصادية ودالال

 

 
 ليا وذلؾ بتصديو لقضايا المجتمع ومشكالتو، والبحث عف حموؿ: التوجيو واإلرشاد. 

 

 
 الجوانب الطريفة والمسمية في يركز التحقيؽ الصحفي في كثير مف األحياف عمى : متاعإلالتسمية وا

 .الحياة
 

 
 سمى في ىذه الحالة التحقيؽ اإلعالنيلي  ، يشيد أحيانًا التحقيؽ الصحفي بمشروع معيف: اإلعالف. 

 

 
 

 وظائف التحقيق االستقصائي وفق المنظور المعاصر: سادساً 
لتنطمؽ مف ، الصحافة بشكميا التقميدي وظائؼفة االستقصائية بمنظورىا المعاصر مف جيتيا ترفض الصحا

يتطمب الوقوؼ عمى خمسة أدوار لمصحافة ، ما توضيح العالقة بيف الصحافة والديمقراطيةبنى عمى أنيا ت  
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وضعيا الباحثوف باستخداـ تشبييات  ،تؤثر مف خالليا عمى الحياة السياسية والديمقراطية بشكؿ عاـ
صنؼ ت يوى ،لتوضيح ىذه األدوار والوظائؼ (اإلنساف والكمب)واستعارات مبنية عمى أساس العالقة بيف 

 ،مف حيث الوظيفة التي يؤدييا" الكمب"إياه بػ وفؽ تعاممو مع المعمومات مشبييفاالستقصائي  الصحفي  
 :والكمب القائد ،والكمب األليؼ ،وكمب اإلرشاد ،سةوكمب الحرا ،المراقبةكمب ( وظيفة)ويضـ 

أي أف ، Fourth estate تعد ىذه الوظيفة امتدادًا لمفيوـ السمطة الرابعة :watching وظيفة المراقبة (1
أف تكوف رقيبًا عمى كؿ ما يدور في المجتمع مف مدخالت ومخرجات بما في ذلؾ ى لإالصحافة تسعى 

دور  وىنا يوصؼ دور الصحافة بأنو مثؿ   ،والسياسية النافذة في المجتمعمراقبة المؤسسات االجتماعية 
الحارس اليقظ الذي يعمؿ كحارس ورقيب ضد إساءات استخداـ السمطة الرسمية، وكمراقب لمصالح 
المجتمع وحمايتو مف الفساد واالنحراؼ، فالصحافة تعمؿ كرقيب لمسمطة مف خالؿ مراقبة المؤسسات 

واآلراء، وتسميط الضوء عمى بعضيا، وتقويـ أداء الحكومة، وترويج مبدأ الحؽ في والقضايا واألحداث 
، وىذا الدور الواقي يتـ بشكؿ أفضؿ بواسطة صحافة ة المجتمع مف تسمط السمطة التنفيذيةالمعرفة، وحماي

ب أف ما يجعؿ وظيفة الرقابة تعد مف الوظائؼ التي يج، مستقمة تحكميا اىتماماتيا ومعاييرىا الخاصة
ف وصمت إلى الحكـ  تقوـ بيا الصحافة الحرة نيابة عف المواطنيف، انطالقًا مف أف الحكومات حتى وا 
لى حماية نفسيا وأشخاصيا، ومف  عبر الطريؽ الديمقراطي فإنيا قد تميؿ إلى االنفراد بصنع القرارات، وا 

ؿ دور السمطة، والصحافة تكمّ  أنواع المجتمعات إلساءة استخداـ جميعكبيرة في  ىنا فإف ىناؾ إمكانيةً 
 .البرلماف في حماية المجتمع مف ذلؾ

فقط لممؤسسات النافذة  وتعني ىذه الوظيفة أف الصحافة تقوـ بحراسة  : Guard dog وظيفة الحراسة (2
ر صفوه في المجتمع، وتكوف أشد الحرص عمى متابعة العناصر الطفيمية التي تدخؿ إلى المجتمع وتعكّ 

الحراسة بمثابة واحدة مف الواجبات الرئيسية لمصحفي حيث يمثؿ  دلذلؾ تع، العالقة القائمة ونقاء  
القصص التي تعتمد عمى  في العمؽ ونشر   العمؿ   ،الصحفي حارس البوابة لمبالد، ويتطمب تحقيؽ ذلؾ

لقدرة عمى طرح مف ا اً كبير  اً البحث والتنقيب والمقابالت، ويتطمب مف ىؤالء الصحفييف االستقصائييف قدر 
مكانية الكشؼ عف المعمومات وكتابة القصص األكثر تكاممية  .األسئمة والتدريب عمييا، وا 

وتعني ىذه الوظيفة أف الصحافة تقوـ بدور المرشد أو الدليؿ الذي يمد : Guide dog وظيفة المرشد (3
يا لصنع إلي فالمواطنيف بمجموعة مف المعمومات عف السياسات، وصانعي السياسة، والتي يحتاجو 

 .مسؤولييـالقرارات وتقييـ 
وتعني ىذه الوظيفة أف الصحافة ترتمي في حضف : lapdog dogأو الناقل  األليفالكمب وظيفة  (4

المؤسسات االجتماعية والسياسية دوف أف تكوف أداة مستقمة، ودوف إبداء أي مساءلة لمسمطة، ودوف 
خاصة التي ال تتفؽ مع مصالح المؤسسات النافذة بتمع االلتفات إلى اآلراء واالتجاىات األخرى في المج

في المجتمع، فيي تكوف بمثابة أداة ناقمة لما يريد النظاـ السياسي أف تعرفو الجماىير، وبالطريقة التي 
 .دوف توجيو أي انتقادات لممؤسسات القائمةمف يريدونيا 
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 Agenda بدور وضع األجندةوتعني ىذه الوظيفة أف الصحافة تقوـ  :lead dog ظيفة القائدو  (5
setting  ،حيث تعمؿ الصحافة كمصفاة ليذه الحموؿ ، عمى الساحة السياسية لمقضايا المطروحة

لجميور، كما تحث السياسييف عمى متابعة ىذه ى الإوترتيبيا حسب األولويات واألىمية قبؿ تقديميا 
الكمب القائد في الطريقة المحددة إلعطاء  القضايا نظرًا ألىميتيا في سياؽ الشأف العاـ، وبذلؾ تمعب دور

 .القضايا أكثر مف األنواع األخرى ىحدتغطية أكبر إل
 
 

حماية المجتمع مف االنحرافات في المتمثمة أف الوظيفة األساسية لمصحافة " سميماف صالح"يوضح ىنا  مف
تعتمد التي الصحافة االستقصائية ىي التي كانت وراء ظيور وتقديـ حموؿ لمشكالت المجتمع،  ،والفساد

وىناؾ العديد ، لممجتمع ةذبية كبيرة لمجميور وميمشكؿ جات يوى، شكؿ أساسي عمى التحقيقات الصحفيةب
صحيفتا  نشرتمف األمثمة التي كانت الصحافة فييا سبًبا مف أسباب حماية المجتمعات لعؿ أشيرىا عندما 

وف حوؿ الدور األمريكي في فيتناـ واكتشؼ غأوراؽ البنتا ،1971الواشنطف بوست والنيويورؾ تايمز عاـ 
ىذا الدور الذي و ، ، فقاـ بمظاىرات لوقؼ الحربىواألعداد الحقيقية لمقتمىناؾ، الشعب األمريكي المأساة 

 .عقباه دحمت  ما ال ى لإتصؿ بيا الواليات المتحدة مف حرب كادت أف  خرجأاالستقصائية الصحافة أدتو 
ف خالؿ منظمات وىيئات المنطقة العربية م ىىجمة عم»أف الفترة الماضية شيدت " شاـ عطيةى"يؤكد  وىنا

نبؿ اليدؼ المتمثؿ دوف االعتراض عمى مف و  ،«تشجيع الصحافة االستقصائية» تحت مسمى اً ممولة دولي
يكشؼ عف جزء مف فساد أو انحراؼ  اً تحقيق تجريفالصحؼ التي  عربياً وف العامة ؤ في تشجيع معالجة الش

فيذا ىو الدور  ،اإلعالمية "نداغالبروبا"كؿ ىذه  ىال تحتاج إلو طمؽ عميو صحافة استقصائية يأو مشكمة 
ببساطة عبارة عف التعمؽ والتحري والبحث ىي  بؿوىي ليست ميمة مستحيمة  ،الطبيعي لمصحافة

وغالبًا  ،ليا وتقديـ حموؿأسبابيا ودوافعيا  ىصوؿ إلواالستقصاء في حدث أو قضية أو حادثة أو مشكمة لمو 
 لكشؼ الحقيقة طويالً  اً وقتوتتطمب  ،تكوف مرتبطة بقضايا الفساد والقصور في األداء الوظيفي لجية ماما 

 الصحافة االستقصائية خصائص: سابعاً 
ثمة معايير أساسية في صحافة االستقصاء تتجمى 

الدقة والوضوح مع في توثيؽ المعمومات، ومراعاة 
احتراـ خصوصيات حياة المواطنيف، واحتراـ األدياف 
والعقائد، وعدـِ إثارة النعرات العنصرية والكراىية، 
وتجنب نشر الصور الفاضحة والمفردات المبتذلة، 
وكذلؾ فصؿ  الرأي عف المعمومة، وتوفير  حؽ الرد 

  والحفاظ عمى مصادر المعمومات،
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 :فيما يمي أىم خصائص الصحافة االستقصائية ومبادئيايد عميو يمكن تحد وبناءً 
ف يأسموب منيجي في التحقيؽ، وبحث وتغطية متعمقوفؽ تشمؿ تغطية القضايا المتعمقة بالخدمات العامة  .1

 .عمى المدى الطويؿ
  .والحقائؽ وكشفيا تصميـ ومثابرة لمبحث عف المعمومات .2
، فالصحافة ثر المستنداتأواقتفاء  ،ومتابعة السجالت الورقيةالبحث الوثائقي واستخداـ السجالت العامة،  .3

تستفيد ألقصى درجة مف السجالت الموجودة، إضافة إلى المالحظة والمقاءات الشخصية االستقصائية 
 .التي يقوـ بإجرائيا

 .إجراء المقابالت عمى نطاؽ واسع .4
  .استخداـ أدوات وتقنيات حؿ الجريمة .5
البحث عف قصة قابمة لمتنفيذ وذات مالمح ة عبر متماسكعرض قصة واحدة لجمع المعمومات المتباينة  .6

 .بارزة ومقبولة
لكشؼ عف إلى االصحفي االستقصائي يسعى ، فالكشؼ عف معمومات يرغب آخروف في إخفائيا .7

 .المعمومات الميمة والتي تـ إخفاؤىا
 .ال تتعاوف مع المحررأالدفاعي و إخفاء المعمومات أف تمتـز الموقؼ ى لإفترض في الجية التي تسعى ي   .8
 .لى الرصيد العاـ والنقاش العاـإبداعية والموحية التي تضيؼ كثيرًا التغطية اإل .9

ما  سمطة لممراقبة والرصد مع التركيز عمى مساءلة ومحاسبة األفراد والمؤسسات التي تمارس السمطة .10
ركز عمى يوديف في السمطة، و االضطالع بدور الحارس الذي يحمي الناس مف انتياكات الموجيحقؽ 

 .فراد والمؤسسات ذات التأثيرولية األؤ مس
 .االىتماـ بالدقة والمصداقية والعمؽ واألصالة في البحث .11
 .غرض معيفى لإوعدـ السعي  ،ةىااللتزاـ بالحياد والنزا .12

 عناصر الصحافة االستقصائية: ثامناً 
الصحافة االستقصائية  إلى أف" جيمس أكويف"يذىب 

 :وىيتتسم بخمسة عناصر مميزة ليا 
 .الكشؼ عف المعمومات (1
 .معمومات تتناوؿ قضية تيـ الرأي العاـ (2
بعض األشخاص أو المؤسسات ال تود  (3

 .إعداد تقارير عف تمؾ المعمومات
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جانب  الكشؼ عف ىذه المعمومات مف خالؿ عممية تنقيب تستغرؽ وقتًا طوياًل وجيدًا أصميًا مف (4

 .المحرريف
 .الكشؼ عف المعمومات بيدؼ اإليعاز بأفكار لإلصالح (5

 

 االستقصائيمبادئ نجاح العمل : تاسعاً 
تنبع خصائص يتوجب توافرىا لنجاح التحقيق الصحفي  مجموعةفإنو يحدد " جالؿ الديف الحمامصي" أما

 :وفؽ التاليقوتيا وتستمد استقرارىا مف واقع موضوعي وتطبيقي، ويمكف تمخيصيا 
فنجاح التحقيؽ ينطمؽ  ،اختيار فكرة التحقيؽ الصحفي بما يناسب أىميتو لدى الجميور ويشغؿ ذىنو .13

 .مف مدى تجاوب الرأي العاـ مع موضوع التحقيؽ
إف عنصر التوقيت أساسي في اختيار فكرة التحقيؽ، فالطرح المناسب في الوقت المناسب إضافة  .14

أساسية إلحداث رد فعؿ مناسب تجاه التحقيؽ  المحدد عوامؿ   إلى إنجاز العمؿ ونشره في وقتو
 . االستقصائي

نواع الصحفية وال ينفصؿ عف شرط الموضوعية الذي يجب أف يمتاز بو األشرط التوازف عاـ لكؿ  .15
اإلعالـ المعاصر، فالتوازف في معناه األولي يفترض إتاحة المجاؿ أماـ أكثر مف وجية نظر متعارضة 

ألف األوؿ ، ، والموقؼ الذي تستند إليو، ومعنى متعارضة يختمؼ بالتأكيد عف معنى متعددةكي تقدـ نفسيا
يعني االختالؼ في حيف ال ينطوي التعدد بالضرورة عمى ذلؾ، فحينما نأخذ برأييف يوجياف الموـ لقصور 

خارج نطاؽ يا، و أخذ رأي ىذه الجية التي قد يكوف التقصير الموجو إلييا ليس ذنب   مف بد جية ما ال
 .عمميا

 ـتصديره أ ـمتو أمقد  )تحقيؽ المختمفة سواء في العنى بو تقدير الحجـ المناسب ألجزاء التناسب وي   .16
خاتمتو أو )أو ( صمبو أو متنو أو عرض أساسيتو، وىو الجزء األكبر مف التحقيؽ)مقابؿ ( مدخمو

 (.خالصتو
يرة في عزؿ وحذؼ ما ال يراه ضروريًا كفاية المادة أو وفرتيا معًا، ما يتيح لمصحفي حرية كب .17

لمتضميف، وفي االختيار الضروري لمتحقيؽ، فالتعامؿ مع تحقيؽ بوقائع ناقصة يؤدي إلى فقداف الدقة 
فقد التحقيؽ كؿ ما سبؽ، ويوصؿ ي   جميِعياعرض وجيات النظر  غياب وعميو معًا، والموضوعية والتوازف

الذي يتمقى حاليًا آالؼ الرسائؿ ما يجعمو خبيرًا، ومف الصعب نتائج غير حقيقية ال تقنع الجميور ى لإ
 .إقناعو دوف وجو حؽ
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عمى تصور المشكمة أو  راً جعمو قاديلممتمقي ومعارفو، و  اً جديد ئاً ينبغي أف يضيؼ التحقيؽ الناجح شي .18
كونو ل يطمئف إليونو مف اتخاذ موقؼ الحدث، بؿ يتعدى ذلؾ إلى تكويف فكرة جمية عف الموضوع، ما يمكّ 

 .عمى الدراية التامة واألسس الموضوعية في قضية التحقيؽ اً قائم
الوصوؿ إلى حموؿ عممية في نياية التحقيؽ يعرضيا الصحفي كعالج لما تناولو بالبحث، فالحموؿ  .19

 .ومستقى مف مصادر موثوقة ،ترفع التحقيؽ مف مجرد سرد لمبيانات إلى استقصاء وبحث عممي مدروس
 

 :مف خالؿالواجب مراعاتيا إلنتاج ىذا النوع الصحفي  خصائص التحقيق "مينا فلاير"مف جيتيا تحدد 
 .بمثؿ ىذا الوضوح والتفصيؿ لممتمقي ما ال يتيحو لو نوع آخر التحقيؽ نوع إعالمي يتيح -1
نما يستحضر أيضاً تو الواقعية القائمة أو المنتييةأثناء حركفي التحقيؽ ال يقتصر عمى تقدـ الحدث  -2  ، وا 

قطات تبعث الحياة في أوصاؿ قريب أو بعيد مف خالؿ كممات وصور ومشاىد ول حركتو المنتيية في ماض  
 .الحدث

 .مصادرىا األولى ويوفر لممتمقي استقاء المعمومات مف ،ينقؿ التحقيؽ المتمقي إلى مسرح الحدث -3
  (.لماذا)التحقيؽ يتوغؿ في الرد عمى تساؤالت عدة أىميا  -4
 .وتفسيراً  وتوضيحاً  ويشبعو شرحاً  ،ع جوانب الموضوعبجمي يطالتحقيؽ يح -5
 .عميؽ والتحميؿ والمقابمة والمقاءالتحقيؽ يحتضف الخبر والتقرير والت -6
 .وأنواعو وطبيعتو وظروؼ اختياره آنية التحقيؽ مرتبطة بموضوعاتو -7
 .في المطبوع أو المتمفز وجوىراً  شكالً  التحقيؽ يقع منفرداً  -8
 ،عف أدلة ممموسة وقرائف محسوسة بتقديـ الموضوع وشرحو وتفسيره بؿ يفتش أيضاً التحقيؽ ال يكتفي فقط  -9

 .والبحث عف عناصر خفية ال تحيط بصورة واضحة بالحدث
 .في معالجتو لمحدث التحقيؽ ال يثمر إال إذا كاف محرره موضوعياً  -10
 .يفقد التحقيؽ مبرراتو إذا كاف أحادي الجانب -11
 .كبرى تقع في بؤرة االىتماـ العاـ يتصدى التحقيؽ لقضايا ذات أىمية -12
يخوض التحقيؽ في جميع القضايا والموضوعات الحياتية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والعممية  -13

 .واألدبية والفنية والتاريخية
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 ومستمزماتيا االستقصائيةالصحافة  سمات:عاشراً 
 :سماتال
سمات التحقيؽ االستقصائي ومرتكزاتو، " محمد أبو حشيش"يحدد  قواعد الصحافة االستقصائيةل اً ختصار ا

 :وفؽ التالي
 .ـ بعيدًا عف الخداع واألكاذيب والقصص المزعومةانتقاء األخبار واالنطالؽ مف خبر حقيقي قيّ  .1
يتعيف عمى الصحفي االستقصائي أف تكوف عيناه وأذناه مفتوحتيف دومًا اللتقاط كؿ خبر وكؿ معمومة،  .2

 .كؿ ما يدور حولو، وال يدع أي قصة تفمت منوى لإأف يستمع ويجب عميو 
 .جمع الحقائؽ المخفية ذات الصمة بموضوع االستقصاء والتأكد مف صحتيا .3
 .يا ببعض، والتأكد مف أنيا تشكؿ معًا أمرًا ذا قيمة ومعنىربط الحقائؽ بعض   .4
صحفي االستقصائي أف يعمـ ضرورة التحقؽ مف الوقائع والمعمومات والتأكد مف صحتيا، ويجب عمى ال .5

لذلؾ يجب االبتعاد عف استخداـ أي واقعة إال ، ي المساعدة في الصحافة االستقصائية غير متوقعأف تمقّ 
 .بعد التأكد جيدًا مف صحتيا ودقتيا

، وأال يقتصر عمى ذاتو يتعيف عمى الصحفي االستقصائي االعتماد عمى أدلة متعددة وممموسة في الوقت .6
 .بؿ يجب جمع األدلة التي تدعـ ىذه الحقائؽ وتؤكدىاجمع الحقائؽ، 

 .يجب الحفاظ عمى سرية المصادر وحمايتيا ما داـ ذلؾ ممكناً  .7
حيث إف كثيريف مف المعنييف بتقييد  ،ال يجب أف يقؼ الصحفي االستقصائي صامتًا إذا ما تمقى تيديداً  .8

إنجاز ميمتو، وقد يتمقى في ىذا وقؼ الصحفي االستقصائي عف ى لإوف الصحافة االستقصائية سيسع  
سيشكؿ ذلؾ حماية إذ ، الصدد تيديدات عدة، ومف الضروري إبالغ المؤسسة وتقاسـ عبء القمؽ معيا

 .فادة مف الشاىد عمى التيديدات في القصة عند إنجازىاإضافية عدا عف إمكانية اإل
 يمكف لمصحفي االستقصائي أف لرجاؿ الشرطة ال وخالفاً  تعمؿ الصحافة االستقصائية في إطار القانوف .9

 دوف موافقة مالكييامف  مكالمات اآلخريف أو أف يسجميا دوف عمميـ، وال يمكنو دخوؿ مباف  ى لإيستمع 
يجب أف يعمؿ الصحفي االستقصائي في حدود القانوف، وأف يبتعد عف استخداـ أو ضد رغبتيـ، و 

 .األساليب غير األخالقية لمحصوؿ عمى معمومات
 
 :مستمزماتال

توافر عناصرىا،  ستقصائيةخاصة تتطمب الصحافة االمستمزمات  يحددإف تحقيؽ القواعد والسمات السابقة 
 :ما يميفيويمكف تمخيصيا جاحيا، نلضمان 

 وحرية دستورية مكفولة يديمقراط يمناخ سياس . 
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 ةتحرر وتفيـ المؤسسات مف الخدمة الحزبية أو الفكرية البحت. 
 العاـ أو تدريبو عمى مثؿ ىذا النوع مف المعمومات يترويض الرأ. 
  لى المعموماتإتوفير ضمانات حؽ الحصوؿ. 
 زمني غير منتظـ حسب القضية أو الظاىرة قيد الكشؼ دبع. 
 يستقصائعمى مستوى المؤسسة أواًل وعمى مستوى العمؿ االما قاعدة بيانات وأجندة عممية لمعمؿ بي 

 .ثانياً 
 القرار حكومة ومراكزمتابعة إيجابية مف ال . 
 مجاؿ التخمص مف إشكاليات القضاء يوخبرة طويمة ف ،حترافية بالغة المستوىا. 
 ف العامة فى بمورة القضية قيد الكتابة والتحريرو والشؤ  يواالجتماع ياالعتماد عمى النبض السياس. 
 

 

ناىج البحثية وأصول البحث عالقة الصحافة االستقصائية بالم :احدى عشر
 العممي

تؤكد الخصائص السابؽ ذكرىا لمصحافة 
االستقصائية إصرارىا الواجب عمى اتباع أسموب 
منيجي في التحقيؽ، والبحث الوثائقي المتعمؽ 
بتصميـ ومثابرة عمى المعمومات والحقائؽ بغية 

كشفيا، وىذه أدوات المناىج البحثية نفسيا، ىي ما 
االستقصائية رتباط الكبير بيف الصحافة يوثؽ اال

والمناىج العممية وأصوؿ البحث، ابتداًء مف وضع 
  الفرضيات، مرورًا بتحميؿ البيانات ومعالجتيا،

مف  - "جوف أولماف"وفؽ  -االستقصائي يتخذ التحقيؽ الصحفي وليذا  ،وصواًل إلى استخالص النتائج منيا
التعبير، لكنو يأخذ الطابع البحثي مف حيث جًا في التفكير، ويسير وفؽ طرؽ صحفية في البحث العممي مني
 :البحث المستمر ؿ

 الفروض والحموؿ المختمفة لتعرؼ عمى المشكالت والقضايا المطروحة في المجتمع، وتكويف  ا. 
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   ىذه  النتائج عمى أف يتـ في النياية تحرير   واستخالص   ،يا وتبويبياعمى البيانات وتصنيف   والحصوؿ
وىو ما يشير إلى أف المكمفيف بإعداد المواد الصحفية االستقصائية مثؿ  ،النتائج تحريرًا صحفياً 

 .التحقيقات االستقصائية يجب أف يكونوا قادريف عمى التخطيط
 

ف إلى مدى المنافسة يو الصحفيتنبّ لنظرًا  استخداـ أسموب البحث العممي في الصحافة االستقصائيةلقد انطمؽ 
 الصحفيوفأخذ  :"بيؿ كوفاتش، وتوـ روزنشيتؿ"وعميو يقوؿ  ،اإلعالـ جديدة الظيور التي أوجدتيا وسائؿ
قة غير المنطقية في رصد كي يظؿ التحقيؽ الصحفي واضحًا ومتجردًا مف أحكامو المسبّ يبحثوف عف طرؽ 

ى كانت الطريقة التي يمارس مف خالليا الصحفيوف ميماتيـ تقوـ عمبينما األخبار وفيميا وتقديميا، 
مدربيف، ومف ىنا جاءت الحاجة إلى أىمية اكتساب الصحفييف الروح  دفة غيرِ اصمصحفييف شيود بال

 .العممية التي تشير إلى الوحدة في الطريقة، والوحدة في التجربة المنظمة
 

في خطواتو  والبحث وأدوات وأف الصحفي يستخدـ مناىج   ،يامصحافة بحوث  لظ أف الح  يعمى ما سبؽ  وبناءً 
صاغ التي سيناقشيا، و  خرج لمقراء تحقيقًا إال إذا حد د منذ البداية فكرتو والمشكمة  ، فال يستطيع أف ي  ةالعممي

أخذ يجمع المعمومات حوؿ ىذه الفكرة، ثـ بالتالي ، و تحقيقويا في نتساؤالت ليجيب عالووضع  ،الفروض
خمص إلى يمومات والترابط بينيا، ومف ثـ درس العالقة بيف المعيو  ،تتبع نتائجيا ومسبباتيايصنفيا، ثـ ي

ضعيا في قالب صحفي يمعمومات دقيقة غير قابمة لمشؾ، وقابمة لمتأكيد واختبار المصداقية والثبات ليا، ثـ 
لكنو طة منيجية لمتحقيؽ المراد عممو، ويعمؿ خ اً فالصحفي ال يحضر ورقة وقمم، مناسب ليعرضيا لمجميور
أي  فالصحافة االستقصائية مثؿ   عداد ىذا التحقيؽإي جميع خطوات مراحؿ وف ،يعمؿ ذلؾ في ذىنو وفكره

أنيا تحتاج إلى الدخوؿ في في لكنيا تختمؼ عنو شكاؿ العمؿ الصحفي تتطمب البحث، شكؿ آخر مف أ
في جمع  طويالً  اً قد تستغرؽ وقتو ، لمجميور عمى قدر كبير مف األىميةية المتداولة ضكوف القلالعمؽ 

 .في استغالليا اً كبير  اً وجيد ،المعمومات
 
 
 

 يلعمماستقصائية من مناىج البحث جوانب إفادة الصحافة اال: اثنى عشر
فادة اإلف إلى أعند الحديث عف عالقة التقصي الصحفي باستخداـ المناىج البحثية ال بد مف التنويو 

 :ىما ينإلى مستوي "الدينمحمود عمم "حسب  سمقت  الصحفية من مناىج البحث في العموم االجتماعية 
 
 

فادة مف الخطوات المنيجية لمبحث العممي في التصدي لموضوع معيف، وىي إلابيتحدد  :المستوى األول
وبالتداخؿ والترابط مف ناحية أخرى  ،عبارة عف مجموعة مف المراحؿ التي تتميز بالتسمسؿ والتتابع مف ناحية
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 مجموعة مف التساؤالت، وتحديد   الفروض، ووضع   المشكمة، وفرض   بالمشكمة، ودراسة   اإلحساس   :وتتضمف
البيانات وفقًا  ؽ جمع البيانات وتصميميا، والمعالجة اإلحصائية لممشكمة، وجمع  ائطر  نوع البحث، وتحديد  

ـ  ائلمطر   النتائج ؽ التي تـ تصميميا ليذه العممية، والمعالجة اإلحصائية لمبيانات التي تـ جمعيا، واستخدا
ـ    .، والتنبؤالمحددة التي انتيت إلييا الدراسة، والتعمي

فادة مف أىـ سمات المنيج العممي في جمع المادة أو البيانات الصحفية، وتصنيفيا اإل :المستوى الثاني
النظرية، و الثبات والصدؽ في القياس، و ميـ والقياس، التع: )لوصوؿ إلى خالصات مف أىمياوتحميميا وا

 (.االستنتاج السببيو اختبارىا، و  ،الفروض فرض  و 
 
 

 :الخطوات المنيجية لمبحث العممي
الخطوات المنيجية لمبحث " فف التحرير الصحفي"في كتابيما " عمـ الديف وليمى عبد المجيد" كؿ مف يطرح

 : عمى النحو اآلتي العممي التي تستفيد منيا الصحافة االستقصائية
المتعمقة، والتجربة وكثرة االطالع بغرض التعرؼ عمى مف خالؿ المالحظة : اإلحساس بالمشكمة .1

 .وجيات النظر المختمفة، والنظرة الناقدة ليا
 .دراسة المشكمة وتحميميا وصياغتيا .2
 .لى اإلجابة عنياإفرض الفروض أو وضع مجموعة مف التساؤالت التي يسعى البحث  .3
ذكر أنو يمكف االعتماد في جمع المادة الصحفية عبر بوابة ، وىنا ي  تحديد طرؽ جمع البيانات وتصميميا .4

 : تقنيات وأساليب البحث العممي االجتماعي ضمف أربعة مجاالت ىي
 وتعتمد عمى تنكر المحرريف لمحصوؿ عمى معمومات وبيانات مف  :المالحظة بالمشاركة

لممجاؿ الذي  الصعب الحصوؿ عمييا بشكؿ طبيعي، وتساعد ىذه التقنية في رسـ صورة دقيقة
يقوـ الصحفي بمالحظتو، ما يسمح لو بتسجيؿ ما يالحظو، وقيامو بما ييـ الجميور، وبقدر ما 

 .يجمع مف معمومات مف ىذه المالحظات بقدر ما ييتـ الجميور بتتبع ىذا الموضوع
 متغير مستقؿ  يرتكز عمى توجيو  التصميـ التجريبي الذي عمى وتعتمد : التجربة الميدانية

تابع، وفيو نمطاف مف التجارب التي تفيد المحرر الصحفي في  تأثيره عمى متغير   ظةِ ومالح
 .عممو

   مة لموثائؽتحميؿ المضموف كأداة منظّ  وتعتمد أداة   :مة لموثائؽتيار الدراسة المنظ. 
 رجؿ الشارع"عرؼ بحديث ي  ستعمؿ بشكؿ متسع فيما وت  : استقصاءات الرأي الصحفي العاـ" ،

و أسئمة لعدد مف ستعمؿ عندما تنفجر قصة صحفية ميمة، فتوج  في قديـ ي  وىو تقميد صح
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مجموعة  فلتحقيؽ ىذه التقنية مع مراعاة اإلجابة ععدة الناس، وعمى الصحفي القياـ بخطوات 
 .مف األسئمة في تغطيتو لالستقصاء

وتتحقؽ مف خالؿ تفسير وعرض المشكمة في شكؿ إحصائي يسيؿ  :المعالجة اإلحصائية لممشكمة .5
 .نتائجيا لموصوؿ إلى االستنتاج العممي السميـ معو اختيار العينات، وتفسير  

 .جمع البيانات وفقًا لمطرؽ التي تـ تصميميا ليذه العممية .6
 .المعالجة اإلحصائية لمبيانات التي تـ جمعيا .7
يت إلييا الدراسة والتفسير المنطقي ليا الختبار صحة الفروض أو استخداـ النتائج المحددة التي انت .8

 .التساؤالت التي طرحيا البحث فلإلجابة ع
 .تعميـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف دراستو الخاصة عمى المجتمع األصمي .9

ـ  : التنبؤ .10 جديدة، ت صحتيا لمتنبؤ بأحداث معينة في مواقؼ تالفروض والنتائج التي ثب   ويعني استخدا
 .بحيث يساعد ذلؾ عمى مواجية المشكالت الجديدة قبؿ حدوثيا

 

 

 االستقصائية والبحث العمميالمراحل المشتركة بين الصحافة : عشر ثالثة
وىذه  ،دوف أف يعمـ ذلؾمف  مراحليتشارك مع الباحث العممي في بعض الأف الصحفي  "فيميب ماير"يوضح 
 :الخطوات التاليةعبر  دص تتحدئالخصا
 ماير"ميو يقوؿ ع، و لمتأكد منووالتدقيؽ خضع أي شيء لممالحظة أف الصحفي ي  بمعنى  :التشكيك :"

 (If Your mother says she loves you, check it out)!! نيا تحبؾ دقؽ في ذلؾإأمؾ قالت لؾ  اذإ"

 تتبع المحققوف حيث إذا بأف الصحفي يوثؽ بحثو عف الحقيقة بالمعمومات والوثائؽ بمعنى  :المطابقة
 .نفسيا والعمماء الخطوات فإنيـ يتوصموف إلى النتائج

 لى األشياء مف باب أنيا حالة لمدراسة يمكف مالحظتيا إنظرة الصحفي بمعنى  :غريزة التفعيل
 .فييا والتحقيؽ  

 مكانية  ،إمكانية التأكد مف تحقؽ ىذا الحكـ أو الظاىرة عمى موضوع الدراسةبمعنى  :التحقق وا 
 .إلى أرقاـ نسبية الوصوؿ

 توالحموؿ لممشكال ،اختيار الصحفي ألبسط الطرؽ وأيسرىا لموصوؿ إلى الحقائؽبمعنى  :البساطة 
 .ياناقشوالظواىر التي ي
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 ي في الصحافة االستقصائيةأسباب استخدام البحث العمم: عشر أربع
 ،الصحافة االستقصائيةأىم العوامل التي دفعت إلى استخدام أسموب البحث العممي في يمكف تمخيص 

 ":محمد أبو حشيش"حسب ما أورده خاصة التحقيؽ الصحفي االستقصائي بو 
مع زيادة حجـ المنافسة بيف وسائؿ : منافسة وسائؿ االتصاؿ اإللكترونية والمطبوعة لمصحؼ .1

أصبحت أكثر تخصصًا وعمقًا وتحمياًل ىذا المجاؿ بعدما المجالت اإلعالـ المختمفة، ودخوؿ 
ما بدأ االتجاه ل، ثقافتو ووعيووتفسيرًا لممواد الصحفية إلى جانب تغير عادات الجميور وزيادة نسبة 

التفسير واالستقصاء والتحري في عمؿ أشبو ما يكوف التي تتجمى سماتيا بعرؼ بصحافة العمؽ ي  
 .بالدراسة العممية

ومف أبرز ىذه  ،أىمية دراسة مناىج البحث العممي وبالتالي :الصحفية اليوميةاألخطاء والمعالجات  .2
 :األخطاء
 (التعميم): االتجاىات، في الوقت  جميعأف ما حدث في مكاف ما أو واقعة معينة يمثؿ ب

 .الذي تكوف فيو العينة التي تـ تعميميا تمثؿ تجربة ذاتية
  تحمؿ معنىً يا الصحفييف أنالتي ال يعي كثير مف و: (عشوائية)إساءة استخدام كممة 

ؿ بعض الجماىير تجاه حدث معيف، ثـ افعأ، وليست مجرد استقصاءات عف ردود اً عممي
 .(عشوائية)إعالف النتائج عمى أنيا عممية مسح لمجميور مف خالؿ عينة 

 و وتوج  ، عممياً  مةعمى أسس غير ممث   عبر اختيار عينة: إجراء استقصاءات رجل الشارع
نشر في شكؿ موضوع صحفي ال يزود الجميور ليا أسئمة حوؿ بعض الموضوعات، ثـ ت  

وقد يذكر حجـ العينة ، الناس الذيف قابميـ بمعمومات كمية، وال يذكر فيو الصحفي عدد  
 .مة عممياً يا، ولكنيا ال تكوف ممث  الموافقة أو عدم   ونسبة  

 في الموضوعات التفسيرية واالستقصائية الوصول إلى استنتاجات سببية غير صحيحة: 
معتمدة دوف أي سندات عممية صحيحة، مف إلى استنتاجات ألحكاـ وبيانات ما يؤدي بيا 
مالحظات بعض األشخاص، أو مف خالؿ المقارنة بموقؼ سابؽ، أو إلقناع فقط عمى 

 .رئيس التحرير أو المحرر بيذا السبب
 ما سبؽ الحدث، فإف ىذا  ء  ي أنو بسبب شيفترض المحرر الصحفي   :االفتراض السببي

الشيء ىو سبب الحدث، وبالتالي يفسر الحدث بالمتغير الذي سبقو مع إىماؿ المتغيرات 
 .األخرى

فادة مف البحث العممي كطريقة منيجية جاءت بسبب الحاجة إلى طريقة عممية يتبيف مما سبؽ أف الدعوة لإل
ـ  جمع البيانات والمعمومالمتفكير و  سميمة الجيد بأدوات البحث العممي، والقدرة عمى  ت، وىي ما يتيحيا اإللما
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متيا ينعكس عمى األشكاؿ الصحفية االستقصائية، وفي مقد  سوىذا  ،توظيفيا لصالح الصحافة االستقصائية
 .االستقصائيالتحقيؽ الصحفي 
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 التمارين
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يمي

 :أىمية التحقيق االستقصائي منتنطمق  .1
A. المقاـ الذي يحتمو في وسائؿ اإلعالـ. 
B. مكانتو عند الجميور. 
C. مف الوظيفة التي يؤدييا في المجتمع. 
D. موقعو في األنظمة الديمقراطية. 

 
 .مف الوظيفة التي يؤدييا في المجتمع. C :اإلجابة الصحيحة

 
 :المدرسة التقميدية بوظيفةفي ضطمع التحقيق ي .2
A. محاربة الفساد. 
B. كشؼ المستور. 
C. يا مع المسؤوليفتالتوسط لمناس في حؿ مشكال. 
D. التثقيؼ والتوجيو واإلرشاد والترفيو. 

 
 .التثقيؼ والتوجيو واإلرشاد والترفيو. D :اإلجابة الصحيحة

 
 :لقب الوحش في التحقيق االستقصائي يعني .3

A. عدد المسؤوليف الذيف سيطاليـ التحقيؽ. 
B.  المتأثريف بالتحقيؽعدد الضحايا. 
C. الكمفة المادية لمتحقيؽ. 
D. اسـ الصحفي االستقصائي الذي سيجري التحقيؽ. 
E. كؿ ما ذكر صحيح. 

 
 .عدد الضحايا المتأثريف بالتحقيؽ. B  :اإلجابة الصحيحة
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 الرابعة التعميمية الوحدة
 تواجييا التي والتحديات االستقصائية الصحافة ممارسة ميارات

 
 :التعميمية األىداف

 :أن عمى قادرا   يكون أن الطالب عمى يجب التعميمية الوحدة ىذه دراسة بعد

 بيا التحمي االستقصائي الصحفي عمى الواجب األساسية الميارات يشرح 
 االستقصائي لمصحافي األساسية الميارات يعّدد 
 االستقصائي العمؿ تمـز التي الميارات مداخؿ يشرح 
 الدولية المشروعات مركز حسب االستقصائي الصحفي خصائص يعّدد 
 االستقصائية لمصحافة المثمرة المجاالت يشرح 
 لمتقصي الجيدة الفكرة خصائص يشرح 
 االستقصائية الصحافة تواجو التي والعقبات التحديات يعّدد 
 االستقصائي الصحافي تواجو التي العقبات يعّدد 
 االستقصائي لمعمؿ المناسبة األوضاع يعّدد 
 االستقصائية التحديات خالصة يشرح 

 

 

 

 :لموحدة البحثية النقاط
 :بيا التحمي االستقصائي الصحفي عمى الواجب األساسية الميارات -

o  ً(.الشخصية) الذاتية والمواصفات المؤىالت: أوال 
o  ًالميني بالعمؿ الخاصة الصحافية الميارات: ثانيا. 
o  ًاألخالقية المتطمبات: ثالثا. 

 .االستقصائية لمصحافة المثمرة المجاالت -
 .االستقصائية الصحافة تواجو التي والعقبات التحديات -
  .االستقصائية الصحافة حدود -

 :لموحدة المفتاحية الكممات
 -الميارات المينية لالستقصائي  –المؤىالت الذاتية لالستقصائي  -ميارات الصحفي االستقصائي 

 الصحافة حدود - وعقباتوتحديات التقصي  -مجاالت التقصي  -المتطمبات األخالقية لالستقصائي 
 .االستقصائية

73 



 
 

 

 بيا التحمي االستقصائي الصحفي عمى الواجب األساسية الميارات: أوال  
يتطمب االستقصاء ميارات محددة لكنيا ليست سحرية، بؿ أساسية تتطمب الميارة اإلبداعية والفطنة 
والمحاكاة والتحميؿ العممي، ومف ىنا يشّبو البعض الميارات المطموبَة مف الصحفي االستقصائي بميارات 

ي عمى إثبات الحادثة، لكنو رجؿ الشرطة، وليس المقصود بالتشبيو الناحية األمنية بؿ مقدرة المحقؽ القضائ
دور المدعي العاـ، ومحامي الدفاع، والنيابة العامة، والقاضي، والشيود : )مجتمعة األدوارىنا يؤدي كؿ 

 . فيو المنّقب والمكتِشؼ لمموضوع، وىو المثِبت والحاكـ فيو( بنفسو
يعتقد بعض الصحفييف أف عمميـ كمخبر أفضؿ مف التقصي، وال يسبب ليـ دوارًا مزمنًا، وربما يكوف  قد 

" ىنتر"عمميـ في تمؾ الدائرة منطمقًا لبناء أساسيـ الميني، والبعض يعتقد أنو أسيؿ، لكف حسب تصريح 
 صحفياً  يكوف أف -صحفي وألي - كاف ألي يمكف النظرية الناحية مف": لمشبكة االستقصائية الدولية

 أف يجب أنو الحظت االستقصائية الصحافة مادة تدريس في األكاديمية تجربتي خالؿ استقصائيًا، إال أنو مف
 ما، والسيما أف بعض موضوع عف االستقصاء في الشخص لدى والرغبة الموىبة، مف أدنى حد ىناؾ يكوف

 االستقصائية الصحافة تتّمخص بينما بو، اإلفصاح اآلخروف يريد ال ما واكتشاؼَ  معرفة يريدوف ال األشخاص
 ".سر ألنو أو ىامًا، يجدونو ال ألنيـ إما بو، اإلفصاح اآلخروف يريد ال ما بمعرفة أي سبؽ، بما
 ألي وقتٌ  لدييـ ليس وكأف فييا يبدوف درجة إلى بعمميـ "اليوس"يأخذىـ  أف ال بد المحققيف الصحفييف إف

 يستطيع عندما نجاحو، شيد تذوؽ مع تنشأ االستقصاء دوائر يدخؿ لمف المكتسبة الخاصية وىذه شيء آخر،
 بانتياء وتنتيي دائمة، ليست الذىنية الحالة أف مف وعمى الرغـ ،أرواحيـ إنقاذ وربما الناس، خدمة استقصاؤه

 ُتستكمؿ لف االلتزاـ ىذا ومف دوف االستقصائي، التحقيؽ متطمبات أحد الشخصي االلتزاـ معيف، لكف تحقيؽ
 أف لمتنمية األمريكية لموكالة الخاصة الدولية المشروعات مركز مف "شيفر . ت .شوف" بينما يرى ،القصة
 : ىما أساسيتين ميارتينفي توفر  يتمخص الصحفية التحقيقات إلعداد التحريات إجراء
 "الصياغة وحرفية الجيد اإلعداد. 
 الوقت عنصر". 
  االستقصائي لمصحافياألساسية  الميارات: ثانيا  
 : مف لقبو صاحب ثالث ميارات فيو" صحفي التحقيقات االستقصائية"يعد 

 الذات عف والتعبير العاـ، الرأي اىتماـ تثير جديدة قصص عف البحث موىبة يمتمؾ: صحفي 
 .كاف أينما اإلنساف وعف إليو، المنتمي والمجتمع

 وخمفياتيا تفاصيميا في ويتوسع ويحمميا والشؤوف القضايا يشرح أي: محقق. 
 يطرحيا جديدة حقائؽ ليكتشؼ والخمفيات والتفاصيؿ والشرح المينة معايير يتخطى أي :استقصائي 

 وحساسة دقيقة الميمة ىذه وألف عمييا، النيائي والحكـ والمتابعة لممساءلة والقضاء، العاـ الرأي أماـ
 عمى القدرة تعطيو مميزة بمواصفات صاحبيا يتمتع أف مف بد فال الناس، حياة في كبرى آثار وذات

 تفريع يمكف المواصفات ىذه ومف العادي، الصحفي يستطيعو ال ما غمار في والغوض االستحضار
 إضافة ،الميني بالعمل الخاصة المياراتو ،لمصحفي الشخصية بالمواصفات) تتعمؽ مداخؿ ثالثة

 (.األخالقية المتطمبات لىإ
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 االستقصائي العمل تمزم التي الميارات مداخل: ثالثا  
 

 (:الشخصية)المؤىالت والمواصفات الذاتية 
 مما الكثير لمواجية واإلصرار والعـز المثابرة 

وىذه القدرة عمى  ،عممو إعاقة سيحاوؿ
 مجاالً  المثابرة في إنجاز العمؿ لف تترؾ

  .التعب أو واالنكفاء لمتراجع
 فالجيد االستقصائي مضٍف وطويؿ  ،الصبر

 تنتيي ال وحمقاتو تبدأ مع بداية التحقيؽ وقد
 .نيايتو مع

 الذاتية التحديات الضغوطات أو تجاوز، 
 فثمف محيطو، مف المتأتية إضافة لتمؾ

 أف وعميو غاٍؿ، األحمر الخط خطوط تجاوز
 اإلغراءات عف يترفع أف عميو يدفعو، كما

 .لو تُقدـ التي
 

  

 
 االستقصائي التحقيؽ ألف االستقصائي، بالعمؿ قيامو عند الخوؼ عمى التغمب في الذاتية المقدرة 

 أف ُيخشى الخوؼ مع وألنو اجتماعية، وفعاليات واقتصادييف سياسييف مف النافذيف مصالح يزعج
 .الحقائؽ بعض عرض تجنب أو إلخفاء التورية أسموب إلى الصحفي يمجأ

 التحقيؽ في المدانة المؤسسات قوى أو النافذيف مع المواجية ليتفادى الذاتية بالرقابة نفسو غرؽيُ  ال. 
 االعتبار بعيف أخذىا الصحفي عمى يجب التي األساسّية األمور مف وتعد اإلنجميزية، بالمغة المعرفة 

 بالمغة الصحفي يكتب أف بالضرورة فميس الصحافة، مجاؿ في عالمية ىوية عمى لمحصوؿ
 .وقراءتيا المغة فيـ عمى قادراً  يكوف أف يجب األقؿ عمى لكف اإلنجميزية،

 المعمومات وأمف المصادر جمع عمى أثرىا لوقع الحاسوب، تكنولوجيا مجاؿ في جيدة دراية اكتساب. 

 

75 



 التقصي ميارات أولى ىي الميني الفضوؿ .1
 عما يتساءؿ يزاؿ ال فاالستقصائي العممية،
 مف ثـ ذلؾ، حدث لماذا ويتعجب حدث،

 ما كمفة فما ،(المتسبب) ذلؾ عف المسؤوؿ
 سيحدث ماذا وربما معنويًا؟ أو مادياً  حدث
 العمؿ يتـ أف ُيفترض وكيؼ المستقبؿ؟ في
 ؟(فعمياً ) العمؿ تـ وكيؼ ؟(نظرياً )

 

 
ؿ واألرقاـ البيانات جميع توثيؽ في يسيـ خالؽ وبأسموب منيجية بطريقة التفكير .2  . عمييا المتحصَّ
 تقبؿ عمى قادراً  المالحظة، ودقيؽ لّماحاً  ،مرىؼ حس ذا يكوف أف االستقصائي الصحفي عمى .3

والحكـ تساعد  المالحظة البحث، فدقة مثار التحقيؽ فرضية تناقض حقائؽ أو متوقعة غير معمومات
 .ينشرىا التي والمواقؼ يطمقيا التي األحكاـ صحة الصحافي التأكد مف

 ينقض أف يريد وال والدّقة الحقيقة إلى لموصوؿ يسعى ألنو منفتح بعقؿ االستقصائي الصحفي يعمؿ .4
  .ليياإ توصؿ التي الخالصة بالمتسب  

 سمعة ألف والتكتـ الحذر يمتـز وأف ،بالتفاصيؿ االىتماـ بمَمكة يتمتع أف االستقصائي الصحفي عمى .5
 .المسؤولية مف عالياً  قدراً  تتطمب أمانة يديو، وىذه بيف اآلخريف

 مؤىالتو وتزدري اآلخر قدر مف تحط أو تشكؾ التي السخرية عف بعيدة منيجية بطريقة الشؾ غريزة .6
  .االستقصائي لمصحفي الفكري اإلطار وجوىر روح صحي نحو عمى الشؾ وكفاءتو، ألف

 انطالقًا مف التحضير لمعمؿ وانتياء بتحميؿ النتائج، مرورًا بتنظيـ المنظـ العمؿ عمى القدرة .7
 بشكميا الصورة فيـ في واإلسياـ الحاجة، عند إلييا الوصوؿ تسييؿ بغية واضحة بطريقة المعمومات

 بسجالت واالحتفاظ التحقيقات، إدارة في منظميف يكونوا أف الصحفييف عمى يوجب ما األشمؿ
 .كافة والمصادر المقابالت

 ما اليدؼ، لبموغ الوسيمة ىي فالمصادر ،المعمومات عمى الحصوؿ مصادر إلى الوصوؿ قدرة تنويع .8
 جانب إلى خاصة بيانات قاعدة وبناء المصادر، ومقارنة المجموعة، المعمومات مف التحقؽ يوجب
 يكونوا أف االستقصائييف الصحفييف عمى ، وىنا يتوجب"مصادر المستندات"اقتفاء  عمى اليائمة القدرة

 لمحصوؿ الخدع بعض يعرفوا أف ضير اإلنترنت، وال عمى المعمومات عف البحث وسائؿ في ضميعيف
عنيا، فما يميز االستقصائي قدرتو في الحصوؿ  الكشؼ ترفض مصادر مف سرية معمومات عمى

 .ؼ عف القصص التي قد تشكؿ موضوعات مناقشة ميمة ومتابعةعمى المعمومات، والكش
جراء معيـ، والتواصؿ اآلخريف ثقة كسب عمى المقدرة يعزز المصادر مع التعامؿ حسف إف .9  وا 

قناِعيـ الحوارات،  .التحقيؽ إلنجاز معو بالتعاوف وا 

 :الميني بالعمل الخاصة الصحفية الميارات
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 كؿ استنفد قد عممو يكوف أف إلى ييدؼ االستقصائي فالصحفي ،ومتكاممة معّمقة بطريقة العمؿ .10
  .ودقيقة وحقيقية صادقة ىي معينة معمومة بأف يقرر أف قبؿ معظميا أو القصة أوجو
 االستقصائي الصحفي تمّكف بطريقة وتتطور األفكار، تتبمور وعبره ،التحقيؽ الوقت أكسير .11

 واقعية استقصائية قصة تُنتج بطريقة والحقائؽ واألحداث الوقائع ربط عبر موضوعو خيوط نسج مف
 .العاـ الرأي ضمير حامي إلى بذلؾ االستقصائي الصحفي ويتحوؿ وحية،

 الصحفي امتالؾ خالؿ مف يتحقؽ ومجالو، وىذا التقصي بموضوع المتشبعة والعميقة المعرفة .12
 المرحمة، وميمات معطيات أبرز وفيـ التقصي، لبمد العامة الظروؼ فيـ لو تتيح عريضة عامة ثقافة
 التحقيؽ، لموضوع الجيديف والتحضير واالستعداد فيو، يعمؿ الذي المحدد لممجاؿ العميؽ والفيـ
 الخفية المعمومات إلى الوصوؿ عمى قادريف الخبرات ذوو االستقصائيوف الصحفيوف يكوف ما وغالباً 

 .مشكمة كؿ سبب عادة الماؿ المعقدة، ألف المالية األمور في ضميعوف السرية، فمعظميـ أو
والتنقيب المرحمة األولى قد تضيع جيودىا ىباًء إذا لـ يكف  فالبحث ،التحميؿ عمى القدرة .13

 باألكثر االستقصائييف يوسـ ما واالستنتاج، االستقصائي يممؾ القدرة عمى تحميؿ النتائج والتقييـ
 .مبيمة تبدو قد معمومة مف يستفيدوف كيؼ األحاجي، ويدركوف حؿ في يبرعوف ما ميارًة، وغالباً 

 كشؼ عمى تركز االستقصائية الصحافة أف يعتقدوف فالكثيروف ،الفساد كشؼ إلى الفطري الميؿ .14
 الحاالت، فأحياناً  جميع في صحيحاً  ليس ذلؾ العميا، لكف المراكز مستوى عمى ُترتكب التي األخطاء
 عمى معّقد األنظمة كسوء تنفيذ تشريع بعض عمؿ آلية تفسير إلى الصحافة مف النوع ىذا ييدؼ
 أداء مف أساسي جزء ىو الذي الحكومي الفساد يستيدؼ عمقاً  المثاؿ، ويبقى الواقع األكثر سبيؿ

 الكشؼ تتناوؿ االستقصائية الصحافة الديمقراطية، وألف المجتمعات في" المراقبيف"لدور  الصحفييف
 والمضايقات والتيديد، الجسدي األذى بيف تتراوح التي بالمخاطر مشحونة فيي إجرامية أعماؿ عف

 شديدي لكونيـ وظائفيـ مف ُطردوا التكاليؼ حتى أف بعض المراسميف عالية القضائية والدعاوى
 مواضيع إلى لتطرقيـ ربما أو يتولونيا، التي بالقصة عاطفياً  لتأثرىـ أو الشكوؾ، وكثيري الحماس
 .بساطة بكؿ مخطئيف لكونيـ حتى أو منيا، يقتربوا أف العمؿ رب يريدىـ ال محرمة أو مقدسة

 فالمحقؽ ،الحقيقة عف البحث إلى اإلخبارية الغاية تجاوز عمى االستقصائي الصحفي قدرة .15
 غاية إلى ليصؿ الخبر نقؿ ىي التي "الريبورتر" أو المراسؿ لعمؿ األولية الغاية يتجاوز الصحفي

 أو خوؼ ودوف شفافية بكؿ الكاممة الحقيقة عمى الحصوؿ في القارئ بحؽ أسمى تتجمى في االلتزاـ
ما،  مسؤوؿ أو ما شخص أو ما مكاف في عيباً  وجد ، فإف"تمييع"أو  مراوغة أو تعصب أو تجاىؿ،

ف خدمة أو ما، عمؿ في أو مخالفة  محّرفة، أو أو اتيامية، وثائؽ أو مستندات، عمى وقع ما، وا 
 إلى مواربة ودوف ودقة، ووضوح بصراحة ذلؾ ينقؿ أف بو اإلنساف يجدر أو المواطف إلى مسيئة

 .الجميور
 الصحافة عالـ دخولو يتصور أف يمكف أحد ال أنو مف رغـال عمىف ،والحساب األرقاـ مع التعامؿ .16

 الميارات لديو تكوف أف مف االستقصائي الصحفي يعفي ال ذلؾ أف إال حسابية إجراءات يؤدي كي

77 



 وفرص العامة والموازنة القومي والناتج البطالة نسب عف تحقيؽ بإعداد يقوـ كأف لذلؾ، األساسية
 الحساب، بعمـ اإللماـ تتطمب وجميعيا موضوعات الحياة، والبورصة، العمؿ والسكاف، وتكاليؼ

 الرقـ عف البحث أو المئوية، النسبة وحساب والقسمة والضرب والطرح كالجمع البسيطة، وعممياتو
 القاعدة البعير، ألف ظير تقصـ التي القشة بمثابة الميارة تمؾ غياب يكوف ما وأحياناً  المجيوؿ،
 ومصدر كممة كؿ صحة عف يتأكد كما(رقـ  كؿ مف بنفسو صحفي كؿ تأكد توجب األساسية
 ).وواقعة

 خالصة في يتمثؿ جماعي جيد نتيجة يمثؿ االستقصائي فالتحقيؽ ،الجماعة بروح العمؿ إيماف .17
 واإلخراج التصوير إلى إضافة والحوار، والقرائف واإلثباتات البيانات وجمع التقصي بمجاالت اإلبداع
 فرد لكؿ يترؾ أف عمى إعداده في الفريؽ وروح الجماعي العمؿ سيادة يفرض ما والتخطيط والتحرير
 .وحدوده وأىدافو التحقيؽ لموضوع العاـ اإلطار ضمف اإلبداع حرية العمؿ في متداخؿ

الصحفية واألسموبية التي تضع المضموف القّيـ ضمف الشكؿ  األنواع جميع تحرير ميارات إتقاف .18
 .القّيـ

فمف الميـ أف يمتمؾ االستقصائيوف  ،أخذ المبادرة وترؾ المكتب والتحدث إلى المعنييف شخصياً  .19
جراء  لآلخريف، االستماع وحسف الصحفية، الحوارت حس إجراء المقابالت مع األشخاص المعنييف، وا 

 .ذلؾ مف بدالً  األشخاص لقاء دوف مف اإللكتروني والبريد اإلنترنت، شبكة عمى يعتمدوا وأال
 معظـ قضايا مالحقتو بسبب" األلغاـ مف حقوؿ"في  بالسير صاحبو االستقصائي التحقيؽ ُيمـز .22

 قانونية بمعرفة التسمح مف ال بد واألقدار، لذلؾ بالعقوؿ والمتالعبيف والمفسديف الفاسديف مف أبطاليا
 وقوع لمحقائؽ، فخطر نشر أو استقصائي تصرؼ أي عمى اإلقداـ قبؿ مالئمة قانونية استشارات أو

 قد المصدر مشبوىة معمومة نشر أو ثابتة، غير بوقائع التصريح أو سميـ غير استنتاج في الصحفي
الصحفي واليقظة ما ُيمـز  التحوط مف لو فال بد العواقب، محمودة غير مزالؽ إلى بو يودي

بضرورة التدريب القانوني، وتعمـ كيفية تطبيؽ منيجية التحقيؽ القائـ عمى فرضية، االستقصائي 
والتأكد مف أف قصتو مبنية عمى وقائع ومصادر موثوقة، وبذلؾ سيتمكف مف تحميؿ االفتراضات 

 بعمؽ، ومف بشكٍؿ أفضؿ، واستخالص النتائج مف مختمؼ الحجج، وىذا كمو يتأتى عبر فيـ القوانيف
 .البيروقراطي النظاـ ظؿ في العمؿ سير وكيفية والتشيير، القذؼ فقانو  بينيا
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 : األخالقية المتطمبات
 المعمومات تقديـ تعني التي: الشفافية .1

 والخمفيات واإلحصاءات واألرقاـ والوقائع
 لجميع وقت أي وفي ووضوح، أمانة بكؿ

 بحثو في الصحفي فالمحقؽ واألفراد، الناس
 يتوافر ما كؿ وضع في يتردد ال الحقيقة عف
 أي العاـ، الرأي متناوؿ في اكتشافات مف لو

 عمييا، حصؿ التي المعمومات وضع

 

 
 في والمستندات والوثائؽ واالتيامات واإليحاءات والتصرفات والتحركات عايشيا التي الوقائع وكذلؾ .2

 السمطة" في العامميف أحد الصحفي المحقؽ فكوف االستقصائي، لتحقيقو المتابع القارئ تصرؼ
 ورأيو، صوتو الصحافة تعكس الذي العاـ الرأي مف وكتابتيا تصرفيا وحقوؽَ  قوَتيا المستمدة" الرابعة
 التزامو يعني ما يقرؤونو، الذيف الناس وضمائر الميني، الضمير أماـ إال مسؤوؿ غير ىو لذلؾ

 .دولياً  عمييا المتعارؼ اإلعالمية واألخالقيات لمحقيقة، المجانية والخدمة المطمقة، الشفافية
 .والسميـ الصحيح منيا ويختار والشيادات اآلراء جميع االعتبار بعيف يأخذ: العدؿ .3
 مع التوازف احتراـ االستقصائي الصحفي فعمى ،عدة نظر لوجيات انعكاس المعمومة ألف: التوازف .4

 .الموضوع أو بالحدث المعنية المؤسسات مع كما األشخاص،
 ثرثارًا وبخاصة يكوف وتجزيئيا، وأال النتائج توجيو بعدـ والكماؿ النزاىة مبدأ يعتمد أف عميو: النزاىة .5

 .الكتماف مبدأ اعتماد واجبو بؿ المركزية التحقيؽ نقاط عف اإلعالف عميو ليس كما التحقيؽ، بداية في
 .معيا متعارضاً  أو آرائو إلى قريباً  يراه موقؼ أو رأي أي يياجـ أو يؤيد فال محايداً  يكوف أف: الحياد .6
 ال حقائؽ ومف دوف لمحقائؽ، وجود ال الموضوعية غياب في ألف موضوعياً  يكوف أف: الموضوعية .7

 .استقصائي لتحقيؽ وجود
التي تعد عدوة الموضوعية فأغمبية الصحفييف يشركوف أنفسيـ في القضية عبر  :الذاتية عف االبتعاد .8

 .إلخ( رأينا.مجتمعنا).الجماعة الدالة عمى الفاعميف( نوف)ضمير المتكمـ الشخصي أو اإلكثار مف 
 فغالباً  مصادرىـ، يحموا كي األسرار عمى يحافظوا أف االستقصائييف الصحفييف عمى: األسرار كتماف .9

 منحيـ مف المصادر ىذه يمّكنوا أف يجب معموماتيـ، لذا عف الكشؼ جراء مف المخاطر يوفيواج ما
 .الثقة

 والثقة داخؿ االلتزاـ مف كبيراً  قدراً  تتطمب الناجحة االستقصائية فالصحافة: والثقة االلتزاـ .11
التحقيؽ  فريؽ في المراسميف وبيف األنباء، ومصادر الصحافي بيف الصحفية وخارجيا، المؤسسة
 المؤسسة مف األعمى األجور وىو المستوى يدفع الذي المؤسسة المحرر وصاحب وبيف والمحرر،
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 لمصحافة النيائي المصير يكمف وىنا الوكالة، صاحب أو الناشر مستوى عمى أي الصحفية،
 دوف مف أشير مدة واحد تحقيؽ يمتد قد جدا، إذ مكمؼ الصحفي النوع ىذا أف والسيما االستقصائية،

 .مضمونة نتيجة
أواًل عبر  "القراء ثقة اكتساب"ىو  يواجيو الذي الكبير التحدي أف يعرؼ أف: القراء ثقة اكتساب .11

تقديـ التحقيقات غير المشوىة لمحقيقة والمضممة لمرأي العاـ، سواء عف قصد أو غير قصد ما يضع 
 .سمعتو عمى المحؾ

 عف لمتنازؿ االستعداد عميو لذا: االغتناء فخ مغناطيس في الوقوع جاذبية مف اليروب عمى القدرة .12
 .وجو أكمؿ عمى يؤدي عممو عدة كي اجتماعية حاجات

 
 

 الدوليةخصائص الصحفي االستقصائي حسب مركز المشروعات : رابعا  
خصائص من مركز المشروعات الدولية الخاصة لموكالة األمريكية لمتنمية " شيفر. ت . شون" يحدد

 :التالي وفق االستقصائيالصحفي 
 تقبؿ ال" الصحافة في األشير القاعدة وفؽ ويعمؿ مطمئف، وغير شكاؾ االستقصائي الصحفي .1

 ".عالتو عمى األمر
 ."Critical" المكتممة غير األجوبة أو الناقصة باألجوبة يقبؿ ال .2
 .والحقائؽ األحداث تحت والحفر التنقيب ىواة مف .3
 مصمحة بؿ والمينية الشخصية المصمحة بازدواجية يعمؿ وال والءات، أو خاصة أىداؼ لو ليس .4

 .والشخصية المينية مصمحتو عمؿ منطمؽ ذاتيا ىي التي العامة
 .بو مختصاً  يكوف أف يكاد أنو لدرجة بالقانوف يعرؼ .5
 .االستقصائية أدواتو يتقف .6
 .نفسو يحمي كيؼ يعرؼ .7
 .مصادره يحمي كيؼ يعرؼ .8
 .المخربة والحقيقة اليدـ وليس البّناء والنقد البناء ىي االستقصاء ميمة أف يوقف .9

 توصيؼ: )عمى يعمؿ التقميدي الصحفي ميارات إلى إضافة فيو: بو المناطة المياـ قدرات يمتمؾ .10
 تدعيـ ويستطيع باألصعب، ويجيب لديو، ما أفضؿ ُيظير المصدر ويجعؿ وتفسيرىا، الوقائع وتحميؿ

 (.استقصاءاتو ألنسنة يؤىمو الذي الحس يممؾ وأخيراً  والمستندات، بالوثائؽ معموماتو
 

 : بعض الميارات التي يجب عمى رجل الصحافة االستقصائية إتقانيا"  Forbesفوربيس"من قبمو يحدد 
 .التسجيؿ، واالختزاؿ والتسجيؿ الصوتي .1
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 .تخزيف وتسجيؿ التفاصيؿ ذات الصمة، وحفظ ىذه السجالت في مكاف آمف .2
 .الدقة .3
 .النقاط الرئيسية في القصةالقدرة عمى تحديد  .4
 .التفكير الناقد .5
 .قاعدة واسعة مف المصادر .6
 .يمتمؾ عقاًل متشككًا وقادرًا عمى استنباط المعمومات .7
 .استخداـ الوسائؿ التكنولوجية في استخراج المعمومات مف شبكة اإلنترنت .8
 .معرفة القوانيف التي تحكـ عممو والسيما قانوف التشيير والقانوف الخاص .9

 .الصحفي الذي يستطيع معرفة أماكف وجود المصادر والوثائؽ الحس .10
 .الشرعي الطب وميارات المحاسبة إتقاف .11

 
 

 االستقصائيةالمجاالت المثمرة لمصحافة : خامسا  
 لمرأس وجعاً  تسبب ال – بسيطة مواضيع إلى الولوج يعني ال وىذا ظيورىـ، تكسربد لحَممة األحجار أال  ال
 ال ضخماً " حوتاً " واجو حاؿ وفي تنفيذه، يستطيع ما ضمف االستقصائي الصحفي يدخؿ أف تعني ما بقدر -
 والجمؿ الوقع ذات سواء الحياة مجاالت جميع تدخؿ المنظور ىذا مف االستقصائية فالصحافة يصيده، أف بد
ومف ىنا  الوقت، مع تكبر لكنيا صغيرة قميصو، عمى الزيت بقع والناشرة المجتمع، تفاصيؿ في المتداخمة أـ

ال تنحصر الصحافة االستقصائية في محور أو محاور األداء الحكومي فقط بؿ تمتد إلى ما ييـ الجميور 
مف قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية وصحية وبيئية وتعميمية وخدمية، إلى جانب قضايا حماية 

ضايا الجرائـ الغامضة، وجرائـ غسيؿ المستيمؾ، وتجارة المخدرات والدعارة، وميربي األدوية الفاسدة، وق
 .األمواؿ، وغسيؿ السمعة لرجاؿ األعماؿ المنحرفيف إلخ

 عمى سيرسو التي النتيجة حوؿ بعناية التفكير مف ينطمؽ االستقصائية الصحافة غمار في المثمر المجاؿ إف
تبدأ برائحة تفوح مف فقصة التقصي  المطموب، والوقت المبذوؿ الجيد القصة تستحؽ ىؿ يحدد ما وىو برىا،

أو حدس يشير إلى موضوع يشكؿ بذرة لقصة ال بد أف ينتيي بو األمر في عالـ الصحافة إلى ، مكاف ما
صدر فترات البث أو النشر عمى الصفحات األولى عبر عنواف رئيسي مثير ومذىؿ إذا ما غاب فالتحقيؽ 

 مجاؿ االستقصاء الجيد سؤاليف ميميفإلى " مارؾ ىنتر"ا يوجو ىن ومف ،عمى األرجح مضيعة لموقت
  :ىما رئيسييف حوؿ اختياره
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  العناء؟ التحقيق قصة تستحق ىل: أوال  
 تقييـ مرحمة في تكوف حيف التاليةيتطمب اإلجابة عف األسئمة  العناء ىذا كؿمعرفة مدى استحقاؽ القصة  إف

 :القصة أىمية
 The size of the beast"" "الوحش حجم" ذلؾ ويسمى سيتأثروف؟ الذيف الناس عدد .1
 تحطمت أو واحد، شخص مات فإف ذاتيا، الكمية بأىمية النوعية تعد وىنا تأثرىـ؟ قوة مدى ما .2

 .ميمة القصة تكوف حياتيا أو حياتو
 .آخر؟ مكاف في" الفعؿ" السبب تكرار يمكف ىؿ إيجابيًا، تأثروا إف .3
 كيؼ؟ نبيف أف يمكننا ىؿ معاناتيـ؟ تجنب يمكف ىؿ ضحايا؟ الناس ىؤالء ىؿ .4
 يدانوا؟ أف تقدير أقؿ عمى أو يعاقبوا؟ أف يجب مذنبوف ىناؾ ىؿ .5
 أخرى؟ مرة يتكرر ال أو يتكرر حتى حصؿ ما قوؿ حدث أي في الميـ مف ىؿ .6

 

  التحقيق؟ ىذا مثل في االستثمار من العائد ما: ثانيا  
مكانيةُ  لمجميور، أىميتيا مدى ىو المحؾ فإف التحقيؽ موضوع ولتكوف تنتيي، ال قصص ثمة  التحقيؽ وا 
  .منو الضحايا إفادة وحجـ التحقيؽ، مف العائد ما جانب إلى إلنجازىا، الالـز والوقت فييا،

 
 

خريطة التعرف " بولتزر جائزة عمى الحائزة" نيمسوفديبرا " الصحفية وضعت المجاؿ ىذا عف بعيداً  وليس
، فكمما زاد عدد (لمقيـ الخبرية)عوامؿ األىمية المشابية وفؽ " عمى مدى استحقاق االستقصاء لمنشر

صحيح أف التحقيؽ يمكف أف يظؿ ميمًا حتى لو كاف المتضرر شخصًا واحدًا،  ،الميتميف بالخبر زادت قيمتو
لكف تبقى أىميتو تزداد طردًا مع عدد المعنييف بالضرر أو المعاناة، إضافة إلى القيـ اإلنسانية التي تزيد 

وكذلؾ كما األسماء تصنع األخبار فإف حجـ االسـ أو المؤسسة التي وراء  ،مع زيادة مأساة الضحايا أىميتيا
مع الشخصنة التي ُتدعى في مجاؿ ( الثمرة حجم)الضرر تمعب دورًا ميمًا في قيمة التحقيؽ ومعرفة 

 : وفؽ الشكؿ التالي" نيمسون"كما حددتو  -.التحقيؽ
 :التالي الشكؿ وفؽ االستقصاء موضوع أىمية نيمسوف حدد
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A. المجاؿ المغري جدًا ألصحاب اليوس وأىؿ المخاطرة. 
B. المجاؿ األىـ الواجب التركيز عميو. 
C. ىي ليست مجاؿ براؽ لمتحقيقات، لكنيا قد تبدو كذلؾ لؤلخبار 
D.  ىذا المجاؿ، ويرفضو قطعاً الذكاء أال يدخؿ الصحفي. 

 
 لمتقصي الجيدة الفكرة خصائص: سادسا  

تؤكد جميع الممارسات والتنظيرات دوف استثناء في 
ال الجيدة العمؿ االستقصائي عمى أف فكرة التحقيؽ 

بد أف تكوف مستقاة مف حياة الناس وىموىـ 
ومعاناتيـ اليومية، وحوؿ خدماتيـ الحياتية، وجوانبيا 

 .المؤثرةاإلنسانية 
 والخالصة أف أي قضية

 

 

 لمنشرتقصاء االسطة التعرف عمى مدى استحقاق يخر )( الشكل 
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وبالتالي يمكف أف تتحوؿ إلى تحقيؽ ما دامت ذات عالقة بالناس وحياتيـ ومصالحيـ، والسيما ىموميـ، 
أنت ال تختار الموضوع، ": "كريس دي ستوب"فأىـ النصائح في ىذا المجاؿ ما يقولو الصحفي البمجيكي 

غيره مف زمالئو ويقصد بذلؾ أف كؿ صحفي مؤىؿ لفيـ قصص معينة، أكثر مف " ولكنو ىو الذي يختارؾ
وفي ىذا المقاـ  ،التي قد ُتستخدـ الحقًا أو تمقى بعيداً ( بقايا الطعاـ)، وفي الثقافة األمريكية تعني الصحفييف

ىناؾ المزيد لمكشؼ : "يمكف القوؿ إف وسائؿ اإلعالـ مميئة بمثؿ ىذه البقايا مف القصص التي تكاد تصرخ
ما الذي : ويكفي ىنا لمتأكد مف أىمية التحقيؽ فييا توجيو السؤاؿ إال أنيا تترؾ لكي تتعفف،!" عنو في داخمنا

ذا كاف التستر عمى  قالتو ىذه البقايا مف القصص مقابؿ ما عجزت عف قولو؟ وىؿ تسترت عمى شيء؟ وا 
 مف تنشأ التي القصص فإف وغالباً  فساد حينيا سينطمؽ التحقيؽ ممف تستر؟ وعمى أي نوع فساد تستر؟

 إال إلييا ينتبو أحد ال لكف الجميع، أعيف أماـ تقع إنيا مع مخفية، تبدو مشكمة عف كشؼت المالحظة خالؿ
 .ضخمة مثمرة شجرة إلى بذرتيا يحوؿ الذي االستقصائي" الصياد" عيف

 
 االستقصائيةتواجو الصحافة  التي والعقباتالتحديات  :سابعا  

 
واالستقصاء التحّرؾ ىوامش إف
مواضيع في والتنقيب والبحث 
السيؿ مف يكف لـ 

 

الخوض

 

فييا

تحديات تشكؿ 
 

لمصحافة
 تحت تقع التي االستقصائية 

 عدة، معيقة عوامؿ مظمتيا
 :أىميا

 

  

 

 القائمة األنظمة طبيعة. 
 الصحفية الحريات عمى التضييؽ وحالة. 
 المعمومات مصادر إلى الوصوؿ وصعوبة. 
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 إبرازه، صالحيا في ترى ما إبراز بميمة واستأثرت العاـ، الشأف إدارة احتكرت التي الدولة قبضة وقوة 
خفاء  لمروح واإلساءة العامة والمصمحة القومي األمف» عمى الحفاظ غطاء تحت إخفاؤه ينبغي ما وا 
 .الذرائع مف ذلؾ إلى وما ،«السممي التعايش وضرب الوطنية

 ال الذي ذلؾ أـ تحضره يّدعي الذي سواء العالـ، مف مكاف كؿ في الصحفي ترافؽ ستبقى الجمؿ ىذه إف
عاقة والعرقية والعنصرية السامية معاداة» شاكمة عمى الصياغات، اختالؼ مع بنمائو يبالي  عمى الحرب وا 

 .«اإلرىاب
وبيذا المعنى يصبح التحقيؽ االستقصائي أحد أبرز األشكاؿ الصحفية وأرقاىا وأشّدىا تعقيدًا، ذلؾ أف ىذا 

جديد قد جعؿ مف األشكاؿ الصحفية التقميدية كالخبر والتعميؽ واالستجواب المشيد اإلعالمي والرقمي ال
والنقؿ، وحتى التحقيؽ في مستواه األوؿ، أجناسًا صحفية عادية ويسيرة التنفيذ، قياسًا بالتحقيؽ االستقصائي 

مومات الذي يستوجب بناًء وتخطيطًا وبحثًا وتمحيصًا ومكابدة، وحتى مخاطرة في سبيؿ الوصوؿ إلى المع
 .الضرورية، وكشؼ ما خفي مف حقائؽ

 لو وحتى خطورة، نسبة فييا مينة فأي التيمكة، لىإ نفسو الصحفي يرمي أف تعني ال السابقة المقدمات إف
 .ذلؾ غير بدت

 
 :العربية االستقصائية الصحافة تواجو التي الصعوبات

 وقت واقعية، ميزانية متكامؿ، فريؽ متواصؿ، تدريب متفيمة، إدارة: )الجودة ثقافة غياب: مينيا   .1
 .الشفيي الخطابي الحماس وانتشار الفعمي الحماس وغياب ،(كاؼٍ 

 

 
 !األمر يستحؽ فيؿ.مخاطرة توجد دائماً : أمنيا   .2

 

 
 ال توثيؽ التحقيؽ، لمعطيات متأنية قراءة قانونية، ثقافة) يتطمب ما القانوف خرؽ عدـ تحدي: قانونيا   .3

 (.لمكممة دقيقة صياغة لممعمومة، فيو لبس
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 .والسياسي اإلعالمي النظاـ رؤية وفؽ والعمؿ المعمومة، حجب: سياسيا   .4
 

 
 باألرقاـ تيتـ ال( النامية الدوؿ ومعظـ العربية المنطقة ثقافة ضمنيا ومف) الشفيية الثقافة إف: ثقافيا   .5

  .العاـ الرأي ومساندة بدعـ تمتاز وال والمقارنات، واإلحصائيات
 

 
 

 

 :العربية االستقصائية الصحافة تواجو التي العقبات
العقبات يقدـ المكتب العربي لمقانوف مجموعة مف 

وىي مبينة عمى  التي تواجو الصحافة االستقصائية
 :النحو اآلتي

وجود نقص في المعمومات وصعوبة  .1
 .الحصوؿ عمى الوثائؽ

معارضة أصحاب شركات اإلعالـ لنشر  .2
 .المثيرة لمجدؿالقصص 

الخوؼ مف العقوبة مف قبؿ ذوي المصالح  .3
 .السياسية أو التجارية

 .التيديدات لمسالمة الشخصية .4
 

 

 
 .الوقت غير الكافي إلنياء المياـ الصحفية االستقصائية .5
 .عدـ وجود الميزانية الكافية لمسفر أو لممصاريؼ .6
 .الفشؿ، والدعاوى القضائية، ما قد يدفع إلى ضعؼ التوجو نحو ىذه الصحافةاإلرىاؽ والخوؼ مف  .7
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 االستقصائي الصحافي تواجو التي العقبات: ثامنا  
ومف ثـ ال تخمو ممارسة الصحافة االستقصائية مف مخاطر يواجييا المحّقؽ في مختمؼ مراحؿ إنجاز 
تحقيقو، وبعده فالمخاطر تبدأ مف اختيار الموضوع والخطوات األولى لتنفيذه وصواًل إلى نشر نتائج التحقيؽ، 

 بعدما" دونبولز" لو تعرض ذيال الحادث ذكر مف بد ال وىناوما قد يسّببو ذلؾ مف إحراج ألكثر مف طرؼ، 
 الجرائـ سياؽ ضمف سيارتو انفجار في إثره عمى فُقتؿ المافيا، عف تحقيقاً " أريزونا" والية صحيفة في نشر

 االستقصائييف المحرريف جمعية تحركت الحادثة ليذه نتيجةً  لكف ىناؾ، المافيا بيا تقوـ كانت التي المنظمة
 المتحدة الواليات في صحفياً  50 وقرر دونبولز، بدأه الذي التحقيؽ لمتابعة الصحفييف مف كبيراً  عدداً  وجندت

 المافيا جرائـ تكشؼ استقصائية تحقيقات وكتابة أريزونا إلى الذىاب عبر الجريمة ىذه عمى الرد األمريكية
لقاء التحرؾ عمى المحاكـ ُأرغمت أشير 6 وبعد رجاالتيا، وأسماء  إلى وسوقيـ المجرميف عمى القبض وا 

 .المحكمة
في باكستاف وتعّرض لمتعذيب بسبب كتابتو مقاالت ينتقد  2010الذي اخُتطؼ عاـ " شيما عمر"يقوؿ  فيما

 في االستقصائيوف الصحفيوف يمعبو الذي الياـ الدور إلى ببساطة تشير والتيديدات العنؼ إف: فييا الحكومة
 .الجميور وخدمة الحقيقة عف الكشؼ
اليومية في روسيا، والذي « نوفايا غازيتا»لصحيفة  "رومان آنين"االستقصائي  الصحفيجانبو يروي  ومف

 مف إنو: "استمر في فضح الفساد في بمده عمى الرغـ مف أف أربعة مف زمالئو ُقتموا خالؿ العقد الماضي
 يجري، بما اآلخريف تخبر أف فقط الميـ مف ليس كصحفي، ألنو األساسية الميمة ىذه تحقيؽ يتـ أف الميـ
 التحقيقات إنجاز الناس، عبر بتثقيؼ تقوـ أف أي األمور، تجري كيؼ يدركوف تجعميـ أف أىمية األكثر ولكف

 في 2013 عاـ لمصحفييف الدولي عمى جائزة المركز" شيما وروماف"، وعميو حصؿ كؿ مف "الصحفية
 .العالـ حوؿ األشخاص حياة في الفرؽ تحِدث التي تكريمًا لمتغطية واشنطف
 شخصيات وال إليو، الوصوؿ المحقؽ عمى ُيحظر مكاف ال القانونية واألصوؿ الوطنية الثوابت إطار وضمف
 والسؤاؿ إلييا الدخوؿ عمى عصية إدارية دوائر وال مقفمة، مستندات أو وثائؽ وال معيا، التحاور مف ممنوعٌ 
الصحافي  المحقق تواجو أف الطبيعي فمف -نظريًا  – ىكذا ىي األمور داخميا، وألف الحقيقة عف

 :ىي (عممية)صعوبات  االستقصائي
عالمية وسياسية وأخالقية اجتماعية أو بيتية بيئة في الناشئ الصحفي إف: ذاتية صعوبة .1  متخمفة، وا 

 والممتد الناس، حياة في المتجذر األليـ الواقع مف يتجزأ ال جزءاً  الفساد وأشكاؿ األخطاء اعتبار اعتادت
صالحي، وتقدمي رفضي موقؼ في نفسو إقحاـ في كثيراً  سيتردد والمستقبؿ الحاضر إلى  كما ويختار وا 

 .الصحفي وجود وسبب الصحافة طبيعة مف الصادر الحؽ صوت سماع وعدـ - االحتماء - الكثيريف
 الصمبة بالمواقؼ متميز عريؽ صحفي إرث دوف الناشئة الصحفية المؤسسات إف: مؤسساتية صعوبة .2

 ستجد واالجتماعية، واإلنسانية الوطنية الشؤوف في والحقيقة الحؽ إلى وباالنحياز المبدئية، القضايا مف
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 كما منيـ، المفسديف وبخاصة اآلخريف، مع الحاد النقاش دائرة في ُيدخميا بما كثيراً  معنية غير نفسيا
 موضوعات متابعة إلى صحفيييـ دفع يتجنبوف والسكينة اليدوء إلى المرتاحيف التحرير رؤساء معظـ أف

 الصحيفة لشأف رفع ىو إنما احترافي استقصائي تحقيؽ أي بأف عمميـ مع تعقيدًا، األمور تزيد دقيقة
 .شعبيا مصالح عمى الساىرة الدولة لمفيوـ خدمة ىو كما لقرائيا، واحتراميا وصدقيتيا

 تفسيرية، كبيرة ريبورتاجات معظميا وىي ،"تحقيقات" الصحؼ تنشر أف العادة جرت: المينة صعوبة .3
 أو مصادرىا مف وتقنية ميدانية آراء وتنقؿ فتصؼ خبر، خمفيات أو قضية أو حالة تعرض أنيا بمعنى
 إلى تصؿ ال فإنيا المينة ىذه صالبة مف الرغـ عمى ولكف مكتوبة، غير أو مكتوبة مراجع إلى استناداً 
 األسرار كشؼ عبر الحقيقة عف الباحث (القضائي) االستقصائي التحقيؽ طريقة عمى التحقيؽ مرحمة
 إلى والوصوؿ والتحميؿ والمواجية والموازنة والمرئية، والصوتية الورقية والمستندات الوثائؽ وجمع

 ضربة مف الخائفيف جميع خيمتو تحت يحتمي الذي( التقميدي) التحقيؽ دوائر في لتبقى استنتاجات
 تحقيقات تنفيذ عمى لمينتيـ المخمصيف الصحفييف تدريب ضرورة بالتالي ُيمـز ما الحقيقة، شمس

 وىذه تحمييـ، التي والدولة والناس باإلنساف التزاميـ وتشدد قدراتيـ، ترفع ،(األصوؿ حسب) استقصائية
 وتشجيع تطبيقيا عمى ومساعدة معرفة إلى تحتاج وميارات عمؿ وآليات وشروط قواعد ليا األصوؿ

 عمى االستقصائية الصحافة في الرواد ىؤالء مساعدة ضرورة بدوره يفرض وىذا نتائجيا، نشر عمى
 متعاونة صديقة بيئة في يعمموا حتى ليـ واإلصالحييف والحقوقييف والزمالء المؤسسات دعـ تأميف
 .ليـ وحامية

 تتمـ خاصة معمومات دوف الحقيقة عف بحث وال استقصاء فال: المعمومات إلى الوصوؿ صعوبة .4
 الحصوؿ أف وبخاصة مستترة، وخفايا مغمقة، ونوافذ جديدة، أبواباً  ليا وتفتح وتغنييا، العامة المعمومات

 - عموماً  بؿ - دائماً  يصطدـ خطيرة بؿ عادية وغير جادة قضايا في المطموبة المعمومات عمى
" افتضاح" مف يخاؼ الخاصة المعمومة فصاحب مستدامة، غير أو مترددة أو لمتعاوف رافضة بمواقؼ

 لمقانوف مخالفة بأمور القضية تعمقت ما إذا لمخطر، حياتو وربما اليومي وقوتو مصالحو وتعّرض أمره
 أو حكومية دوائر في مخفية تكوف ومستندات وثائؽ ىناؾ إف ثـ.. الكبيرة األخطاء أو بالفساد أو

 والقرارات القوانيف بعض إف بؿ عنيا المحنكوف أو البسطاء الموظفوف ُيفرج ما جداً  ونادراً  خاصة،
 مف المستقصي لمصحفي بد ال لذلؾ عنيا، اإلفصاح أو تسريبيا تمنع قد الدوائر ىذه داخؿ الممتِبسة

 .الكالـ وحسف والذكاء كةنالح واستعماؿ والصبر، والتذرع الباؿ، طوؿ
 النشر إلى طريقيا لترى المكتوبة المادة تسميـ في اإلسراع الصحفي العمؿ طبائع مف: الوقت عامؿ .5

 فالبيئة تحقيقو، فيو يسير الذي الوقت سيد ليس أنو االستقصائي التحقيؽ طبائع مف حيف في بسرعة،
 إلى تحتاج لذلؾ متحفظة، وربما عمومًا، معادية الصحفي فييا يعيش التي والنفسية والمكانية البشرية
 .فيو نفسو ويفرض يسنح الذي الوقت في مطموب ىو ما القتناص الوقت مف كثير
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 لغاياتيا الصحفي استخداـ إلى األنباء مصادر أو المراجع بعض تعَمد فقد: بالصحفي التالعب خطر .6
 تسريبيا مف الغاية لكف صحيحة، تكوف قد األخبار وىذه األخبار، بعض تسريب خالؿ مف الخاصة
 الخطوط مسربي إف قيؿ لذلؾ بتسريبيا، المصادر غايات تخدـ لكنيا عامة، قضية خدمة ليست

 الصحفي عمى وىنا نيكسوف، الرئيس مع حساباتيـ لتصفية الصحافة استخدموا إنما "ووترغيت" الرئيسية
 أف بمكاف الضرورة مف أنو كما األخبار، مصادر أيدي في أداة يكوف ال كي وثقافتو حدسو يستخدـ أف

 لو، تمررىا أف المصادر لبعض يمكف التي أو عمييا، يحصؿ التي المعمومات صحة مف الصحفي يتأكد
 .التحقيؽ لتضميؿ أو آخريف ضد محددة لغايات كاذبة أخبار تسريب ىؤالء مصمحة مف يكوف فقد

 :االستقصائي الصحفي تواجو مماثمة تحديات فإن االستقصائية، الصحافة تواجو السابقة العقبات كانت إذا
 يكوف الحاسوب استخداـ ميارات يجيؿ الذي الصحفي فالمحرر: معقدة حديثة أدوات استخداـ تعمـ 

 .الوقت بمضي منيا حرمانو يتفاقـ ميزة مف محروماً 
 إال عنو يعرفوا أف دوف التحقيؽ يبدؤوف الصحفيوف فغالباً : الجارية األحداث بموضوعات الجيؿ 

 بيذه التالعب كيفية عف أو المعبة، قواعد عف أو الحمبة، عمى الرئيسييف الالعبيف عف أو القميؿ،
 .عنو صحفي بتحقيؽ القياـ يستحؽ الشيء كاف إذا ما لقياس السميمة المعايير عف حتى أو القوانيف،

 سريعاً  منو االنتياء أو موضوع عف التخمي ىما شيوعاً  الضغوط مف نوعيف ولعؿ أكثر: الضغط 
 التحرير رؤساء إلى تصؿ التي الضاغطة نفسيا، مع التأكيد أف الشكاوى لمعقبة العممة وجيا وىما

 .حقيقية
 لتخرج دائماً  تتآمر فاألحداث :الصحفية التحقيقات جميع عدو يعد الذي الوقت ضد الصحفي عمؿ 

 .التحقيؽ استكماؿ سرعة إلحاح مف وتزيد الصحفي سيطرة نطاؽ عف
 القانونية لممساءلة تعرضيـ دائماً  يتوقعوف فالصحفيوف: ومسائمو القانوف ضد الكبار مع المعب 

 .الخصوصية انتياؾ أو القذؼ، أو بالتشيير كاتياميـ المضادة
 سميمة غير أفعاؿ عف سيتكمموف الذيف فميس سياًل إيجاد األشخاص: المعمومات إلى وصولو حرية 

 عمى الحصوؿ الدائمة في الصعوبة عمى عالوة ىذا ،األمور خمفيات معرفة لمجرد حتى أو لنشرىا،
 .الدليؿ

 ما: التفرغ في ظؿ نظاـ االستكتاب وحجـ العمؿ المقرر عميو ضمف مياـ الصحافة التقميدية عدـ 
 وأقؿ جيد، وبأقؿ ممكف، وقت أقؿ في الصحفية األعماؿ مف عدد أكبر إنجاز في الرغبة إلى يدفعو
ألنو يحتاج إلى دخؿ مناسب حتى تستمر حياتو الخاصة، وربما انشغالو بأكثر مف عمؿ  مادية، كمفة

في الوقت نفسو بجانب الصحافة، كما ىو الواقع في كثير الدوؿ النامية ذات المناخ اإلعالمي 
 .الفاسد
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 داخمية عقباتتواجو الصحافة االستقصائية والعامموف فييا صعوبات يفرضيا الواقع المحيط، فثمة  وكما
 :(التحرير)العمل  رئيس جانب من تتأتى

 

 
 االستقصائي لمعمل المناسبة األوضاع: تاسعا  
 المشرؼ التحرير برئيس الضغوطات تؤدي ما غالباً 
 ذات التحقيقات ألفكار متحمس غير يكوف أف إلى

 أو مخيؼ وحش بحجـ المتعمقة أو الكبيرة، المخاطر
  تتطمبوليذا األطوؿ المكمفة والمضنية،  المدى ذات

 :التاليالصحافة االستقصائية توافر ظروؼ وأوضاع مناسبة عمى النحو 
 .مناخ سياسي ديمقراطي وحرية دستورية مكفولة .1
فيي ال تنمو تحت مظمة تصفية ( الدعاية)تحرر المؤسسات مف الخدمة الحزبية أو الفكرية البحتة  .2

 .الحسابات أو المعارؾ االنتخابية وما شابييا
 .تدريب الرأي العاـ عمى مثؿ ىذا النوع مف المعمومات .3
المعمومات، حيث يرتبط العمؿ االستقصائي إلى حد كبير  توفير ضمانات حؽ الحصوؿ عمى .4

 .ويزدىر طرديًا مع حؽ الحصوؿ عمى المعمومات
 .بعدًا زمنيًا غير منتظـ حسب القضية أو الظاىرة قيد الكشؼ .5
 .قاعدة بيانات وأجندة عممية لمعمؿ بيا عمى مستوى المؤسسة أواًل وعمى مستوى العمؿ االستقصائي  .6
 .الحكومة ومراكز القرار متابعة إيجابية مف .7
 .احترافية بالغة المستوى وخبرة في مجاؿ التخمص مف إشكاليات القضاء .8
 .االعتماد عمى النبض السياسي واالجتماعي والشؤوف العامة في بمورة القضية قيد الكتابة والتحرير .9

 

 االستقصائيةخالصة التحديات : عاشرا  
تتحدد في  االستقصائي ميمةالتحديات التي تواجييا الصحافة االستقصائية مف اعتبار  خالصةتتجمى 

  :آخر نوع مف تحديات يواجو فإنو لذلؾ إخفاءىا، غيره يحاوؿ حقائؽ إظيار العمؿ عمى

 أجؿ مف شيء أي لفعؿ استعداد عمى بمسؤوليف يعج الذي (السياسي) بالمحيط وغالبًا ما ترتبط 
 .إلى صفوفيـ الفعالة "واألصوات األقالـ" اكتساب

90 



  د المحاصصة والتوافقات السياسيةوجو إلى جانب. 

 دـ وجود معارضة سياسية برلمانيةوع. 

 في التنمية،  وعدـ وجود وعي لدى المؤسسات الحكومية بأىمية ىذا النوع مف الصحافة، ودورىا
 .ورصد األداء العاـ

 ي الثقافة القانونية لدى الصحفيووجود قصور ف. 

 طالع عمى ضاًل عف عدـ وجود إطار قانوني ينظـ حرية تداوؿ المعمومات، وقانوف حؽ االف
 .المعمومات

 وعدـ وجود استراتيجية حكومية مكتوبة، أو برنامج حكومي تفصيمي أو تنفيذي معمف. 

 لممؤسسات تنفيذية سنوية تقارير وجود عدـ االستقصائية الصحافة تواجو التي األخرى التحديات بيف ومف
 وجود عدـ عف فضالً  األرقاـ، وتضارب التنفيذ، ونسب والبرامج، الخطط تنفيذ لوصؼ عاـ بشكؿ الحكومية
 وجود عدـ إلى إضافة العامة، المؤسسات في الصحافة حركة في تحديدات ووجود متخصصة، صحافة

 سارية قانونية نصوص المعوقات ىذه مف وكذلؾ.. الصحافة مف النوع ىذا في متخصصة تدريبية مؤسسات
 لتفيـ سابقة أو الحر، والتعبير المعرفة عمى بالحصوؿ اإلنساف حقوؽ إقرار قبؿ ما فترات إلى تعود المفعوؿ

 مع إلغائيا إلى بالسعي تجاوزىا مف المعمومات، فال بد وتداوؿ األخبار في المطموبة الشفافية مبدأ الحكومات
 .المتطورة اإلنسانية الدولية المعاىدات مماشاة ضرورة مف انطالقاً  المعنية الجيات

 بالتقصي، فالصحفي وحقو باالطالع، القراء حؽ ثقافة (الصحفية)و الصحفي التزاـ عدـ المعوقات مف وأخيراً 
المتأتية  الذاتية والمصالح الدولة، مع اإلدارية المصالح أو اإلعالنية، المصالح أف (صحيفتو وكذلؾ)يعتقد 

 عرفو في ما كؿ ينشر أو يكتب، أف لو قادرة لف تسمح سمطة نافذة أو شخصيات مع العامة العالقات مف
 إلى بيا واالنتقاؿ إعالناتو، سحب إلى الكبير المعمف يدفع قد ىذا بفعمو إنو إذ ميدانيًا، التحقيؽ تنفيذ أثناء

 تقطع قد أو منيا، الواردة المعمومات تدفؽ عمى التضييؽ إلى الدولة إدارات يدفع قد أو منافسة، صحؼ
 عممو استمرار وسبب اليومي، خبزة ىي التي لممعمومات ىامة وحيوية بمصادر التحقيؽ كاتب عالقات

 حقاف بالتقصي، وىما الصحافي وحؽ االطالع في القراء بحؽ الصحفي، ما يؤدي في النياية إلى اإلخالؿ
قراءة  عمى واإلقباؿ الصحيفة، مبيعات زيادة إلى الداعية األسباب وىما مف الصحفي، لمينة مالزماف

 تيافت االنتشار توسع وكمما انتشارىا، مدارات وتضخـ مداخيميا، ما يؤمف استمراريتيا، وتوسع موضوعاتيا
 االطالع في لحقو الصحيفة احتراـ بدواـ سيشعر القارئ نحوىا، واألىـ فإف إعالناتيـ دفع عمى المعمنوف
شرائيا، وعمى الوجو المقابؿ  عمى مداومة وأكثر لمصحيفة، إخالصاً  أكثر ويصبح حقوقو، عف والتقصي
 موقعو يتعاظـ النظيفة االستقصائية تحقيقاتو عمى إقباليـ خالؿ مف لو القراء بتكريـ يشعر الذي فالصحفي

 خسارة عف لو ومعنوياً  مادياً  تعويضاً  يعني واإلقميمية ما المحمية الصحفية األسرة وفي التحرير، أسرة في
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الذي زاد مبيعات " ووترغيت"الرسمية، ويكفي اإلشارة ىنا إلى تحقيؽ  اإلدارة لدى حظوة أو إعالف أو مصدر
 .ألؼ نسخة يومياً  500واشنطف بوست في أوؿ أسبوع لمتغطية بمتوسط 

 فيذا خاص، بشكؿ االستقصائية الصحافة تشجع أف بد ال إعالمياً  تقوى أف تريد التي الدولة فإف ىنا مف
 لمكشؼ كبيرة حرية إلى يحتاج لكنو عالية، توزيع معدالت ويحقؽ كبير، جميور لو يوجد الصحافة مف النوع
 التي" بالرمؿ النعامة رأسدفف " بسياسة االستمرار يمكف ال وبالتالي السمطة، استخداـ وسوء االنحرافات عف
ألف  يدىا، تطمؽ أف الدوؿ جميع عمى ستفِرض االتصاؿ ثورة أف والسيما يراىا، أحد ال أنو فتعتقد ترى ال

أف االتحاد السوفيتي انيار ألف " صابر سميماف"ويذكر .. اإلنترنت أتاح مجااًل واسعًا لمكشؼ عف المعمومات
 .الصحافة لديو لـ تقـ بدورىا الحقيقي في كشؼ الفساد واالنحرافات وانتياؾ حقوؽ اإلنساف

مف النجاح الذي حققتو الصحافة االستقصائية خالؿ السنوات السابقة  المقابؿ يرى البعض أنو عمى الرغـ في
إال أف الوضع قد تغير بعد " ووترغيت"في الواليات المتحدة األمريكية، وتفجيرىا ألخطر فضيحة أمريكية 

 انقضاء ثالثة عقود عمى ىذا اإلنجاز، فمـ تعد الصحافة االستقصائية النجـ األكثر تألقًا، ففي الوقت الذي
بدأت تنتشر موجة مف التشاؤـ حوؿ " ووترغيت"ظمت فيو الصحافة تفخر بما قامت بو خالؿ سنوات ما بعد 

األوضاع الصحفية نظرًا لمتوسع في تركيز وسائؿ اإلعالـ عمى عدد قميؿ مف الشركات الضخمة، واالتجاه 
ىاب الكثير مف التحقيقات عف إلى إدخاؿ اإلثارة في التغطية اإلخبارية، وحدَّ ما ُتدعى بالحرب عمى اإلر 

استكماؿ دربيا، وخير دليؿ عمى ذلؾ تحويؿ الرئيس بوش االبف صحيفتي النيوز ويؾ ونيويورؾ تايمز إلى 
الكونغرس بتيمة إعاقة تمؾ الحرب ما استدعى صحفًا أخرى إلى استكماؿ تحقيقات عمى درجة عالية مف 

بعدما " لمصرفية، والتنصت عمى المكالمات الياتفيةفضيحة كشؼ سرية الحسابات ا"األىمية مثؿ استقصاء 
 النشاط استنزؼ كمو وىذا إلييا، لالستماع مكالمة ألؼ 900 مف أكثر البنتاغوف االتصاؿ شركات سممت
 القياـ تعوؽ التى األعماؿ إدارة ضغوط بجانب، الصحفي الميداف فى االستقصاء عمميات تتطمبو الذي

فمثؿ ىذه النشاطات تتطمب تخصيص أوقات طويمة وموارد بشرية ومالية  استقصائية، صحيفة بنشاطات
كبيرة، كما أف احتماؿ تسبب التقارير الصحفية بدعاوى قضائية مكمفة يقمؽ المؤسسات الصحفية في دعـ 

لكف ىذه العوامؿ لـ تؤثر عمى عدد التقارير االستقصائية التى تـ نشرىا خالؿ العاميف ، حمالت االستقصاء
ضييف في الواليات المتحدة األمريكية، فقد نشرت صحؼ المدف الرئيسية تقارير كشفت عف حاالت فساد الما

 .وظمـ وسوء إدارة
 وقانونًيا مينياً  كاف إذا والسيما حدود، أي ليا ليس التحديات ىذه مف الرغـ عمى االستقصاء حدود فإف وعميو

فعمى صعيد الزمف يمكف  ..شخصية وعواطؼ مبيتة نوايا عمى يقوـ وال العاـ الصالح خدمة في ويصب
استقصاء الماضي والحاضر وآفاؽ المستقبؿ، فالحادث الذي راحت ضحيتو األميرة ديانا في باريس عاـ 

مازاؿ ينّقب فيو صحفيوف استقصائيوف مف مختمؼ دوؿ العالـ، وكمما توقؼ فريؽ عف البحث  1997
عمى الرغـ مف أف الحادث قد يكوف وقع قبؿ عقود طويمة، ومف واالستقصاء ظير فريؽ غيره ليواصؿ الميمة 

، إذ مازالت التقارير تكتب عنػو 1917تشريف األوؿ عاـ /ذلؾ مقتؿ آخر قيصر روسي عمى يد ثوار أكتوبر
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أما جرائـ الحاضر فميس ىناؾ  ،حتى يومنا ىذا، والكثير مف الحوادث والمآسي التي وقعت في الماضي
 .نيا أكثر مف أف تعد أو تحصى، وىي معروفة لمجميع والسيما المشيػور منياداعي لمحديث عنيا أل

 عقبات، لوجودالنيائية في ظؿ ىذا األفؽ الواسع والتحديات األوسع أف إدراؾ الصحفي االستقصائي  والنتيجة
 تحقيؽ مشروع حياة في اليامة الخطوات إحدى يعد مواجيتيا جبي وأنو ضحاياىا، ليا العقبات ىذه وأف

 .إلنجازىاالصحفي بمياراتو  يتسمح ناجح، استقصائي صحفي
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" صحافةشكاؾ، وغير مطمئف، ويعمؿ وفؽ القاعدة األشير في الالصحافي االستقصائي بسمات عامة أبرزىا أنو 
، بالمقابؿ تبيف ىذه الوحدة أف لناقصة، أو األجوبة غير المكتممةيقبؿ باألجوبة ا، وال !ال تقبؿ األمر عمى عالتو

في غمار الصحافة االستقصائية الغني المجاالت المثمرة لمصحافة االستقصائية تشمؿ كؿ مناحي الحياة، فالمجاؿ 
ىؿ تستحؽ القصة الجيد المبذوؿ سيرسو عمى برىا، وىو ما يحدد  تيالبعناية حوؿ النتيجة ينطمؽ مف التفكير 

تجمى مف ي ذي، الالتحقيؽ االستقصائية عمى تجاوز التحديات والعقبات التي تواجو ، ومدى المقدر والوقت المطموب
، سواء آخر نوع مف تحديات يواجو فإنو لذلؾ إخفاءىا، غيره يحاوؿ حقائؽ إظيارتتحدد في القائـ بو اعتبار ميمة 

 .أو قانونيًا أو سياسيًا أو ثقافياً   أمنياً أو  مينياً 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 الخالصة

بؿ ، لكنيا ليست سحريةمحددة، االستقصاء يتطمب ميارات  أف( الرابعة)تؤكد خالصة ىذه الوحدة التعميمية 
 بعمميـ "اليوس "يأخذىـ أف البد المحققيف الصحفييف، فاإلبداع والفطنة والمحاكاة والتحميؿ العممي تحتاجأساسية 

، ومف ىنا الصحافي االستقصائي صاحب ثالث ميارات خريء آش يأل وقت لدييـ ليس وكأف فييا يبدوف درجة إلى
والمواصفات الذاتية  المؤىالتيحدد  ا، وىذا م(ثالثاً  استقصائي، ومحقؽ ثانيًا، و أوالً  صحافي) :، فيوأساسية

الصحافية الخاصة بالعمؿ الميني، إلى جانب المتطمبات األخالقية، ما يوسـ  ، إضافة إلى الميارات(الشخصية)
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C. أواًل ومحقؽ ثانيًا واستقصائي ثالثاً  صحافي. 
D.  ثالثاً  ثانيًا ودقيؽأواًل واستقصائي أخالقي. 
 

 .صحافي أواًل ومحقؽ ثانيًا واستقصائي ثالثاً . C :الصحيحة اإلجابة
 

 :الصحيحة اإلجابة اختر .2
 الصحفي االستقصائي بياالميارات التي يجب أن يضطمع  أىم

A. الميارات والمؤىالت الذاتية الشخصية. 
B. الفني بالعمؿ الخاصة والمؤىالت الميارات. 
C. والمتطمبات األخالقية المؤىالت. 
D. الميارات والمؤىالت السابقة جميع. 

 
 .الميارات والمؤىالت السابقة جميع. D: الصحيحة اإلجابة

 
 :الصحيحة اإلجابة اختر .3
 "عالته على األمر تقبل ال" االستقصائية الصحافة في األشهر القاعدة وضع
A. شيفر. ت . شوف. 
B. مارؾ ىنتر. 
C. جوف أولماف. 
D. موريف جريف. 

 
 .شيفر. ت . شون. A: اإلجابة الصحيحة

 

 

 التمارين
 

 :الصحيحة اإلجابة اختر .1
 فيو ميارات، ثالث صاحب لقبو من" االستقصائيةصحافي التحقيقات " يعد

A.  ًمفتش عف الدقة ثالثاَ  ،ثانيًا بالعمؿ سميوو ، استقصائي أوال. 
B.  ًاستقصائي أواًل وثانيًا وأخيرا. 
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 ةالخامسالتعميمية  الوحدة

 رموزىا وأبرز جذورىاالصحافة االستقصائية  تاريخ
 

 
 :التعميمية األىداف

 :أن عمى قادرا   يكون أن الطالب عمى يجب التعميمية الوحدة ىذه دراسة بعد
 وجذوره التقصي تاريخ يشرح 
 االستقصائية الصحافة ظيور إلى أدت التي العوامل يعّدد 
 (إنياء الخطر في حياة الخطر) التقصي تاريخ يشرح 
 اإلذاعية والتمفزيونية ذات الفضل في تاريخ الصحافة االستقصائية المحطات يعّدد 

 
 
 
 
 

 :لموحدة البحثية النقاط
 .االستقصائية الصحافة محطات أبرزو  ،تاريخ التقصي وجذوره -
 .إلى شكميا الحالي وصوالً الصحافة االستقصائية  بياالتي مرت  المراحل -
 .وازدىاره وتطوره التقصي ظيور إلى أدت التي العوامل أىم -
 
 

 
 

 :لموحدة المفتاحية الكممات
 أىم - التقصي ظيورعوامل  –مراحل تطور الصحافة االستقصائية  -االستقصائية  تاريخ الصحافة
 . محطات بارزة في التقصي - التقصي خطر– االستقصائيين

 

96 



 

 
 عن تاريخ الصحافة االستقصائية مقدمة: أوال  
 
 

 
الروايات حول رحمة الصحافة االستقصائية وتطورىا التاريخي، ليس محاولة إلعادة النسب والمجد إلى  تعدد

 .جية دون أخرى، لكن اختالفًا تصنيفيًا لما ىو استقصائي وغير استقصائي
ورموزىا، لكن  مينةفإن التعمم من تاريخ الصحافة االستقصائية ال يعني أن تحفظ سردًا تاريخيًا لم وعموماً 

اركبيا واذىب  ةال داعي الختراع الدراجة طالما ىي موجود: "باختصار التعمم من تجارب اآلخرين يعني أنو
يجابياتيم وسمبياتيم وأخطائيم، وىذا  ،"نحو غايتك بشكل أسرع بمعنى اإلفادة من تجارب اآلخرين وخبراتيم وا 

مارك " ويشير ،ما يقدمو استعراض لمحة تاريخية لتطور الصحافة االستقصائية، وأبرز رموزىا والعاممين فييا
 تحقيق كل نإ إذ ةالعالمي االستقصائية الصحافة كتّيب من اإلفادة لمصحفيين يمكن الخصوص بيذا أنو "ىنتر

 .تحقيقو إلجراء اعتمدىا التي المنيجية عن الكاتب من شرح يتبعو فيو منشور
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 تاريخ التقصي وجذوره: ثانيا  
 

 :االستقصائية لمصحافة والنشأة الوالدة
 يزدىر أو يتطور وال مزاجية، أو عفوية بطريقة ىكذا يظير ال الصحفي النوع أن الصحفية األنواع نظرية تؤكد

 لمنوع يعطي ما وىذا والمجتمع، التاريخ في وممتدة معقدة عممية عبر ظير صحفي نوع كل إن بل بقرار،
وتطور، أما  النوع ىذا فيو ظير العام الذي السياق يحدد وبالتالي واالجتماعي، التاريخي طابعو الصحفي
فييا  ىلمتحقيقات المعمقة التي يسعظيور مصطمح الصحافة االستقصائية فيعد حديثًا نسبيًا كمرادف بالنسبة ل

دفة في اصماختفت  مالصحفيون إلى كشف أمور خفية عمى الجميور، سواء أخفاىا أشخاص بشكل متعمد أ
كنوع استقصائي، وكأداة وظفت في االستقصاء، ( المقابمة)ظروف لم تفيم، لكن البعض يرى في تاريخ 

 دو وج بداية االستقصائية إلى الصحافة جذور تعودعميو من ىذا التاريخ، و  جزءاً  بياناتو، لجمع غمتواست  
 ىذه انطالقة الباحثون ويحدد ،لو تروى كما ال ىو، يراىا كما الوقائع ونقمو الحدث، عمى أرض الصحفي
 انطالقة عمى سنة مئتي حوالي بعد أي عشر التاسع القرن منتصف في بيةو األور  الحروب بتغطية المرحمة

 .الشعبية الصحافة
 

 :لمتقصي الحقيقية البدايات

 الصحافة انتزعت الالحقة السنوات وفي ،النيل نير منابع مصادر الكتشاف الموجية البعثة واكب الذي
 العدالة تومشكال الفساد تناولت وتحقيقات حمالت خالل من الجديد المنحى ليذا شرعية األمريكية

 امني أكثر األخالقية القيم إلى تستند الصحافة ىذه الحروب، وكانت عن الناتجة المآسي ورفض االجتماعية،
 في االتجاه، وعميو نشأ التحقيق ىذا في الجميور إثارة عمى تعمل كانت الميداني، كما المعمق التحقيق إلى

 البعيدة، األماكن من الكبرى التحقيقات جريي   الذي الخاص المراسل مفيوم ظير أواًل، ثم األمريكية الصحف
 من يطمب صحيفتو، وكان بيا تتميز التي الفريدة المشاىدات نقل أجل من واالنتقال السفر مشقات ويتحمل
حياء القراء، حشرية إثارة األولى بالدرجة المراسل بغض  قائوش يقظ بأسموب وذلك عندىم المغامرة روح وا 
 .لمصحيفة السياسي الخط عن النظر

 يثير لموضوع الدقيقة والمتابعة الموسع التحقيق اعتماد عمى تقوم كانت التغطية من النوع ىذا بدايات إن
 أدخل الذي لمصحافة "األنغموسكسوني" المنحى مع الصحافة في الجديد التوجو ىذا بدأ الجميور، وقد اىتمام
 جريمة اكتشفت امرأة مع" ىيرالد نيويورك"صحيفة  نشرتيا مقابمة خالل من 1836 عام منذ المقابمة مفيوم

 قام الذي الطويل التحقيق ىو الصحافة مينة في التوجو ىذا عمى األول قتل، وبالتالي يمكن اعتبار المثل
 "ستانمي ىنري"  1871عام بو
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 دون تكن لم البدايات ىذه أن كما ،العشرين القرن مطمع من ابتداء   الميني الوسط في تعمم التوجو ىذا إن
 والتربوي الثقافي دورىا عن تتخمى لكونياالمينة،  داخل من لمصحافة حتى عنيفة انتقادات جيتو   إذ ،عناء

 عن مختمفة فئة أنيم عمى الصحفيين ىؤالء إلى ينظر كانالشعبية، ومن ىنا  والمواضيع اإلثارة حساب ىمع
 التي األىمية لكن ة،متواضع رواتب يو وذ المؤسسة ىيكمية خارج كانوا ما غالباً  المينة حيث في غيرىم

 لعبوا الذين الصحافة نجوم من فباتوا قصير، وقت في ينقمب ىؤالء وضع جعل الصحافة من النوع ىذا اكتسبيا
 .مبيعاتيا زيادة خالل ومن وكشفوا نقموا ما عبر ىيبتيا تأكيد خالل مؤسساتيم، ومن نجاح في اً يرئيس دوراً 
 

 :التقصي تاريخ في المحطات أبرز
 ىامة مرحمة التي شكمت( 1975_1965) فيتنام تجمت خالل حرب االستقصائية الصحافة محطات أبرز لعل
 حتى أن البعض دعاىا بالمرحمة الذىبية ليذا النوعالستينيات،  أواخر في وتطورىا الجديدة الصحافة ىذه في
الواسعة،  مشاىداتيم ينقموا كي األرض عمى الصحفيين المراسمين أمام الباب فتحت نياإ بحيث ،الصحافة من

 الصحفيين قبل من تامة بحرية تغطيتيا تمت التي الحروب آخر كانت فيتنام حرب أن المؤرخون وىنا يذكر
 بين التناقض المعركة أرض عمى المراسمين تقارير بينت السياسية، وقد أو العسكرية السمطات تدخل دون

 العالمية الحرب منذ األولى الصحفيين، ولممرة مشاىدات وبين العسكرية القيادة عن الصادرة الرسمية التقارير
 حيال الوطني التزاميم وبين بمندوبييم ثقتيم بين يختاروا أن مطابخيم في الصحف يريمد عمى كان الثانية

 كانت المراسمين تقارير أن العالم، ذلك في الديمقراطية عن لمشيوعية، ودفاعيا تصدييا تعمن التي السمطات
 سيمور"كـ كيونأمري مراسمون أظير كذلك ،تراجع عمى وحمفاءىم األمريكيين وأن خاسرة، الحرب أن إلى تشير
 الرسمية التقارير كانت فيو الذي الوقت في فيتناميين، مدنيين بحق كيياألمر  الجيش ارتكبيا مجازر" ىيرش

 دورىا بتأكيد جديداً  منحى الصحافة أخذت ذلك، وىكذا عكس يعتدّ  والسياسية العسكرية القيادتين عن الصادرة
 .المتداولة بالمعمومات والتشكيك لموقائع المباشرة معرفتيا خالل من الحقيقة إظيار في
ن كان التاريخ يحدّ االستقصائي  التحقيق الصحفيسبق يعد  مما التحقيق ث أن جديد الصحافة الحديثة، وا 

من اىتدى إلى ىذا الفن في الصحافة  أنو أول" ديفو"عن ، فيذكر فن قديم في الصحافة األوروبيةالصحفي 
، "ديمي ميل"الذي جعل منو ركنًا ىامًا في صحيفتو الشعبية  1896عام " ثور ثكميف"ثم أتى بعده اإلنجميزية، 

 "بيار جيفار" "لوفيغارو" جريدة في الصحفي أجراه ما األول الميداني االستقصائي التحقيق فكان فرنسا في أما
 في الصحف من سمسمة تأسيس من غرافي جيل فرنسا رئيس صير بو يقوم ما تقصى حين( 1883)عام 

 ينحو أنو اعتبار عمى طويمة لسنوات انتقاد موضوع الصحافي التحقيق موضوع بقي الفرنسية، وقد المناطق
 والعقائد المواقف حول تتركز بداياتيا في كانت التي الميمة، فالصحافة غير والوقائع الثرثرة نحو بالصحافة
 وبفضل نوع، ثم كل من لممعمومات أوسع مكاناً  لتعطي نطاقيا من تخرج فشيئاً  شيئاً  السياسية راحت والدعاية
غيرىا، ما يعني  من أكثر قراءىا تعطي أن تحاول صحيفة كل حيث راحت" الصحفي السبق" انطمق المنافسة
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 من وبخاصةعمى الجريمة والفضائح،  التركيز فيأن المنافسة وتوسيع دوائر توزيع الصحف كان ليا دورىا 
 الكونية، القيم وحراسة المجتمع، عن موضوعية صورة تقديم غطاء تحت واألمريكية البريطانية الصحافة قبل

 خالل أنو( 2014/عمان) التدريبية ورشتو في" ىنترمارك "يذكر  وىنا الرذيمة، عن والكشف الفضيمة وترويج
 من وأبرز ،"Under Cover" التخفي صحافة ظيرت اإلسبانية األمريكية الحرب تغطية وعبر الفترة، ىذه

 ".ستيد. ت. مانيممي بالي، وولي" أسموبيا ىذا استخدم
 

 : األمريكي في الصحافة االستقصائية الدور
الواليات المتحدة األمريكية تعد  إنالقول كانت التحقيقات البدائية في العالم مختمفة النسب، إال أنو يمكن  ميما

 وسطوذلك  ليست من اخترعيا،، فيي من أسس لظيورىا عمى الرغم من أنيا رائدة الصحافة االستقصائية
عندما كشفت  1690تباين وجيات نظر الباحثين في تأريخ انطالق ىذا الفن حتى أن بعضيم ربطو بعام 

تعرض الجنود الفرنسيين لمتعذيب الوحشي عمى أيدي القبائل اليندية الحمراء " األحداث العامة"صحيفة 
 .المتحالفة مع الجيش البريطاني في األراضي األمريكية

 الصحافة مفيوم تطور بداية إلى  Investigative Journalismاالستقصائية فةالصحا ظيور يعاد عموماً 
 المجتمع، والسيما في في تحدث معينة قضايا عن والتحري والتركيز اإلبراز إلى واتجاىيا المجتمع في ودورىا
 كمجموعة ،"muckrakers"" الفساد عن المنقبين" محرروىا س مي لذلك ونتيجة والفساد، االنحراف جوانب

التوسع الصناعي  حين أدى 1901 عام وتحديداً  الفساد ضد ميمة صحفية حمالت قادوا الذين الصحفيين من
، ورأى فييا بعض المراقبين تحالفًا اً السريع إلى الكثير من أنواع الظمم، وكانت االحتكارات موضع قمق عام

واعتمد ىؤالء في حركتيم الصحفية عمى نشر التحقيقات الصحفية الكاشفة  ،غير سديد بين التجارة والسياسة
كقوة ميمة عام " المنقبين عن الفساد"المبنية عمى وثائق رسمية وخاضعة لمراقبة الخبراء، وبرزت حركة 

، فقد مميا الجميور لكثرة الضغوط المالية 1912، ثم تبددت عام 1911، ثم بمغت قمة النجاح عام 1906
 خالل عدة تجاوزات ثمة أن وبخاصةبعض الصحف، كما بدأ إصالح بعض المساوئ التي تم كشفيا، عمى 
شيدت بروز ما يسمى  والتيبين الحربين العالميتين،  والسيما االستقصائيين، عمل شابت مختمفة مراحل

 باألخالقيات، يالتقص ربط إلى الحاجة منالذي يستغمون األخطاء لمص دماء مرتكبييا ما زاد " بالمبتزين"
 .المينة شرف بمواثيق االستقصائية والممارسات

 
عداد التحقيقات الصحفية بداية القرن العشرين إذاً  بفضل الجيود التي بذليا  بدأت عممية التحري وا 
الذي كشف فيو عن الوسائل غير " بتون سنكميرإ"من الكتب مثل كتاب الغابة لـ  العديد دعي، ولذا "المكراكرز"

شيكاغو، أساس كل التحريات إلعداد التحقيقات الصحفية، وما  في وصناعتياالصحية لتجييز وتغميف المحوم 
الصناعة، وجوىر ىذا العمل ىو البحث فيما  ىذه ينظم الذي والغذاء الطعام قانون صدر إثره ينتج عنيا، فعمى
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التحقيقات التي تمت و وقطاع األعمال في جميع قطاعاتو ونقاط التقائيما، فالتحريات  تقوم بو كل من الحكومة
وما أدت إليو من استقالة الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون تعد العالمة الفاصمة " يتغوتر و "فيما عرف باسم 

ير مسنك"ما كتبو في إعداد التحقيقات الصحفية، ففي ىذه التحقيقات أكثر من مجرد تاريخ، ذلك أن دراسة 
دوارد وىيرش  .وغيرىم يضع خريطة طريق، وعالمات ىادية لصحافة اليوم والمستقبل" وا 

 
 جميع في االستقصائية لمصحافة نموذجاً  االستقصائية الصحافة مجال في األمريكي األدب يعد جيتو من

فة االستقصائية دخمت ، وىناك من يرى أن الصحا"ىمنغواي رنستإ" مثل أسماء برزت ومعو العالم، أنحاء
 : مع بداية السنوات األولى من القرن العشرين بفعل قوتين شكمتا الحافز الرئيسي الحقيقيعصرىا 
خصوصًا من ( زيادة االنعزال عن السمطة العامة في المجتمع األمريكي في تمك المرحمة)تتمثل في  األولى

الطبقة الوسطى المتعممة، وأدت الثورة الصناعية إلى مضاعفة تأثير ونفوذ ىذه الطبقة عمى الحكومة 
 .واالقتصاد في الوقت نفسو

ن سوابق إ، فيما يذىب البعض إلى القول (دن األمريكيةوصول المياجرين إلى الم)فتمثمت في  أما القوة الثانية
الصحافة االستقصائية في الواليات المتحدة األمريكية ترجع إلى السنوات األخيرة من القرن السابع عشر عمى 

 .الرغم من أن بدايات الصحافة االستقصائية الحديثة ترجع إلى مطمع القرن العشرين
 (1914-1902)بين أعوام  بربطيا بصحافة التنقيب عن الفسادقصائية يمكن التأريخ لمحالة االست وعميو

بينما ىناك من يربطيا بالحركة التقدمية السياسية، وسيطرة الطبقة الوسطى عمى الحياة السياسية في الواليات 
 المتحدة األمريكية، وغيرىا من الدول، كما شيدت لمعانًا مع 

 
 :إلى مناىج التدريس التقصيدخول  تاريخ
جامعة " افتتاح إلى يرجع ، عممية بطريقة مناىجو تدرس كعمم االستقصائية الصحافة إدخال

 تقنيات ولكن، 1908 عام المتحدة الواليات في االستقصائية لمصحافة مدرسة أول" ميسوري
 االستقصائية الصحافة

خدمت بصورة محدودة، وركزت عمى القصص ذات الطابع المحمي، ولذلك في ستينيات القرن العشرين، است  
بالتقارير ذات االىتمام القومي في الواليات المتحدة بأكمميا، وقد بمغت عاودت الصحافة االستقصائية االىتمام 

 .ىذه الموجة أعمى معدل ليا خالل عقد السبعينيات
من )انطمق منذ الستينيات تشير أدبيات اإلعالم المعاصرة إلى أن مفيوم الصحافة االستقصائية : والخالصة

، ممن ينقبون في أوساخ الحياة، "الفضائحيين"أسماىم الذي  "الرئيس تيودور روزفمت"مع ( القرن العشرين
 الصحفيين عمى تطمق التزال وىي التسمية التي "المكراكرز"وغسيميا القذر، وذلك استنادًا إلى لقب 

 .اليوم حتى االستقصائيين
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 في ويسيم ومبادئو أصولو لو مؤسسيًا، عمالً  والرشوة الفساد ضد الحممة أصحاب" المنظفين" فريق أمسى ىكذا
 الصحافة بدأت لذلك العمق، في لكن صحفي تحقيق أي يتطمبو كالذي بحثي عمل وىو األوضاع، تغيير

 والفساد، الفضائح تعقب عن يبحث الصحافة من نوعاً  باعتبارىا ظيورىا من األولى المرحمة في االستقصائية
ما أدى إلى تأثيرىا عمى العديد من األفراد من ذوي  المستيمك، حماية التقرير كإعداد العام لمصالح ويعمل

 .التوجيات السياسية، إضافة إلى أفراد كثيرين من األعضاء في المجتمع
 

 :عشرالقرن التاسع  منتصفوما بعد  التقصي
 األخبار بمسربي ُدعي ما معميمة في تاريخ التقصي  خطوة الماضي القرن من الستينيات مرحمة شيدت

 شيئًا، اكتشفوا أو سمعوا أو رأوا مؤسسة في يعممون أشخاص وىم "whistle blowers" (الناقوس قارعو)
 ، والتي(العمر ريعان في الموت) بوسطن مدارس في العنصرية الممارسات قضية ذلك ومثال ،عنو وأخبروا
  (1968)"سإ بي سي" لشبكة دقيقة 60 برنامج ىلإ اإلشارة األمريكي، مع التعميم نظام إصالحات حفزت

 .االستقصاءات من النوع بيذا يرالذي اشت  
من القرن الماضي َطورت الوسائل  االتصالية البديمة أو المعارضة  ومع نياية الستينيات وبداية السبعينيات

حزبية وغير حزبية، أساليَب إنتاجية وفنية جديدة لعرض المضمون اإلعالمي متمثمة في التغطية االستقصائية 
كما لجأت إلى تطوير أساليب الكتابة الصحفية، فظيرت تيارات صحفية جديدة قضت  والتفسيرية لألخبار،

 .األساليب التقميدية لصياغة األنواع اإلعالميةعمى 
ألسباب  القرن العشرين انتشرت الصحافة االستقصائية في الواليات المتحدة األمريكية وخالل فترة سبعينيات

ىناك منظمة أو  1968الدعم المالي الذي حصمت عميو الصحافة، حيث أصبح منذ عام : متعددة منيا
ونجح ىذا الصندوق  Fund Of Investigative Journalismواألفراد،  لو المؤسساتصندوق مستقل يموّ 

حتى  1971سبتمبر عام /مشروع تغطية استقصائية خالل الفترة من أيمول 60في تمويل أكثر من 
، كشفت عن أوجو نشاطات قابمة لممناقشة تتصل باألوضاع المريبة في النشاط 1973سبتمبر /أيمول

 .، وعن فساد الحكومةاالقتصادي والحياة السياسية
 

بيدف تشجيع الصحافة  االستقصائيين لممحررين واالتحادات الييئات من العديد تشكمت ذلك إثر وعمى
بون عن الفساد في سعييم خاصة في ظل الخطر الذي يتعرض لو الصحفيون المنق  وبوتنميتيا  االستقصائية،

عن تأسيس اتحاد المندوبين  1976أثمرت عام  الفساد،ول والحد من ؤ من أجل تعزيز الشفافية والحكم المس
 إلى تيدف ال صحفية كجماعة( IRE :Investigative Reporters & Editors)والمحررين االستقصائيين 

 مع، وتنميتيا االستقصائية الصحافة تشجيع بيدف االستقصائيين المحررين من مجموعة يد عمى وذلك الربح،
 لمخبراء دليل جانب إلى االستقصائية الموضوعات عن إخبارية ونشرة خدمات يضع لمموارد مركز تطوير
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بقيادة محرر جريدة  صحفياً  عمل فريق الجماعة شكمت 1976 عام نياية ومع، األخرى الخدمات وبعض
Newsday  غرينروبرت "الشيير "Robert Green  إلجراء تغطية استقصائية عن الجرائم التي أدت إلى

في صحيفة والية " دونبوز" كتبفبعدما  ،Arizona Republicمحرر جريدة  Ballston" بالستون"اغتيال 
تل إثر انفجار ق  الذي كان يقوم باستقصاء حول نشاط الجريمة المنظمة في الوالية و أريزونا تحقيقًا عن المافيا 

يذه الحادثة ل نتيجةً فيا ىناك، و في سياق الجرائم المنظمة التي كانت تقوم بيا الماداخل سيارتو  ضعتقنبمة و  
تحركت جمعية المحررين االستقصائيين، وجندت عددًا كبيرًا من الصحفيين لمتابعة التحقيق الذي بدأه 

 أريزونا إلى الذىاب عبر الجريمة ىذه عمى الرد األمريكية المتحدة الواليات في صحفياً  50 وقرر، "دونبوز"
أشير أرغمت المحاكم عمى التحرك  6وبعد  رجاالتيا، وأسماء المافيا مجرائ تكشف استقصائية تحقيقات وكتابة

لقاء القبض عمى المجرمين وسوقيم لممحكمة  .وا 
 يومياً  تطبع التي" س نيوزإيو " صحيفة من االستقصائيين الصحفيين اتحاد رئيس" دايفيد كبالن" ويروي
 سيمة، تكن لم الصحافة من النوع ىذا نشأةإن : "1976 عام ماليين 10 إلى قرائيا عدد ويصل عدد، مميوني

قائمة، حتى رجال الشرطة كانوا  اوىكا والرشأمري يعم الفساد كان عاماً  50 فمنذ نضال، ثمرة جاءت بل
إلى ىذا النوع من الصحافة في العديد من اإلصالحات التي تمت في  الفضل رجعيقبضون الرشوة، ما ي  
بدأت الصحف األمريكية بشكل متزايد في  السبعينيات من القرن العشرينمع مطمع المجتمع الغربي حيث 

يستطيعوا معالجة القضايا والموضوعات  لكيالخبرة عمى التحرر من القصص الروتينية  يتشجيع المحررين ذو 
 .أكثر وخبرة أوسع التي تتطمب وقتاً و ى ز ذات المغ

رائد الصحافة االستقصائية  "سيمون ىيرش"األمريكي الكثير من مؤرخي الصحافة االستقصائية اليوم أن  ويِعد
، وكذلك وقوف أميركا وراء الخالفات 1969في العالم، وىو الذي كشف عن مذبحة ماي الي في فيتنام عام 

 .العراق فيالطائفية بين السنة والشيعة في لبنان، إضافة إلى تفجيره فضيحة سجن أبو غريب 
 

 :الوترجيتالتقصي بعد  تاريخ
 منحى جديد بعد التقرير االستقصائي الذي فجرهبالمقابل ثمة من يربط دخول الصحافة االستقصائية  في

 في "Bob Woodward & Cary Bernstein" "بوب وودوارد وكارل برنشتاين" األمريكيان الصحفيان
بفضيحة " والمتمثل ،(الرئيس رجال كل) عنوان تحت، "The Washington Post" بوستجريدة الواشنطن 

فترة ما بعد الحرب  يكشف ما ي عرف بأخطر فضيحة ف يلعب المراسالن أدوارًا حاسمة فحيث  ،"تيغووتر 
، وقد "يتغووتر " يقرائن خمفتيا سرقة في مبنى لممكاتب ف إلىالثانية بعدما توصال عبر تحرياتيم  العالمية

نياية األمر إلى  يإلى بدء تحقيقات أدت ف األمريكيرس غالخاصة بالسرقة، الكون اإلخباريةدفعت التقارير 
بعد إدانتو  لمحكم أىميتو عدم تيديد تحتمن منصبو  االستقالة عمى" ريتشارد نيكسون"إجبار الرئيس األمريكي 

خمفية فضيحة التجسس عمى مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس، وبذلك ، عمى 1974عام  معاونيوىو وكبار 
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 المصادر عميقًا عمى مينة الصحافة، ودفع الشباب الذين تأثروا بأسموبيا المعتمد عمىتأثيرًا " الفضيحة"تركت 
 في التخصص لقي وكذلك ،إلى االلتحاق بأقسام الصحافة االستقصائية بالمؤسسات التي يعممون بيا الداخمية

الرأي  من أقوى ئقالحقا أن ثبت ما الداخل من التقرير بكتابة ميس   ما لظيور أسس وىذا إقبااًل، الجامعات
الصحافة االستقصائية دخل بعد ىذا التاريخ  تاريخأن البعض  دتكذيبو، وبالتالي يعِ  محاوالت عمى الرغم من

 : قسمين إلى الحين ذلك منذ يقسم أضحىمرحمة نوعية حيث 
 الووترغيت( "قبل) التقصي." 
 الووترغيت( "بعد)و". 
التقصي  مينة في أساسية جوانب تشكيل وأعاد االستقصائي، صحفيمل مختمفة ذىنية صورة ىذا التقسيم صنع
تفاوتت معدالت االستقصاء وبالتالي  القضية، عن والمنقولة الواقع عن تختمف التي األساطير من الرغم عمى

عمى مدى القرنين الماضيين بصورة واضحة حتى تاريخ الفضيحة الكاشفة عن أوراق ( التحقيقات الصحفية)
 .البنتاغون

 
شكل بدء رواج استخدام تقنيات الحاسب اآللي لجمع المعمومات نقمة جديدة لمصحافة  1980وفي عام 

من  وبالرغم ،وليات أخرىومسؤ  وميام جديد، تكنولوجي نظام أمام أنفسيم الصحفيون وجد بعدمااالستقصائية 
زمالئو، حتى أصبح مفيوم التغطية و " ماير"تفاوت استعداد تبني ىذه الوسائل إال أن االىتمام بدأ يتزايد برؤية 

االستقصائية باستخدام الكمبيوتر يشتمل عمى جمع وتحميل المادة الصحفية عن طريق وسائل وقواعد البيانات 
 .لكترونية العامة، وبناء قواعد معمومات نموذجية موثقةإللكترونية، وتحميل السجالت اإلا

زايدًا في توظيف الحاسبات اإللكترونية ألغراض تصنيف وصاحب ىذا التطور لمصحافة االستقصائية نموًا مت
المعمومات والبيانات الكثيرة التي يحصل المحررون االستقصائيون عمييا، وتحميميا بشكل يساعدىم عمى 
الوصول إلى خالصات كمية دقيقة، وقد ساعد عمى ذلك انتشار استخدام المؤسسات الحكومية والمؤسسات 

ونية في تخزين المعمومات وتصنيفيا واسترجاعيا، ما أتاح إمكانية الحصول عمييا لكتر إلالخاصة لمحاسبات ا
 .ون نفقات عمى اإلطالقد منبنفقات قميمة أو 

أصبحت الصحافة االستقصائية نمطًا متميزًا، وقدمت كميات  وبحمول عقد التسعينيات من القرن الماضي
 .دراسية تتناول ىذه الصحافة ومبادئيا الصحافة واإلعالم وأقسام يا المتخصصة مناىج

أدت شبكة اإلنترنت إلى تغيير كيفية تقديم القصص  وخالل السنوات العشر األخيرة من القرن العشرين
الرغم من أن حجم ومضمون القصص االستقصائية عمى الشبكة  عمىحيث تظير الدراسات أنو  االستقصائية

 عرض عمى القدرة أي ،مك السنوات إال أن القدرة عمى القص تطورتالعنكبوتية لم يرتفع بصورة ثابتة خالل ت
، فضاًل عن إتاحة المجال الستخدام المعمومات، (تحسن صياغة تقاريرىا)المعمومات بصورة مترابطة ومشوقة 

 حددت األدوات الرقمية العقدين األخيرينوبحمول  ،وروابط الوثائق، والمقطات المصورة، وكذلك الخرائط والرسوم
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أدوات جديدة ومؤثرة،  نترنتاإل تكيفية قيام المحررين بجمع المعمومات من خالل دوائر المعارف، وكذلك قدم
 .ما يتعمق بالتواصل وتوفير الرسوم والخرائط والوثائق وقواعد البياناتفيخاصة وب
 

 :الجديدة األلفية في التقصي
تشكيل العديد من الييئات واالتحادات لممحررين استمر  -دخول األلفية الجديدة  مع – حديثاً  أنو يذكر

في ظل الخطر الذي يتعرض لو  والسيما االستقصائيين، بيدف تشجيع الصحافة االستقصائية وتنميتيا،
 ولعل بون عن الفساد في سعييم من أجل تعزيز الشفافية، والحكم المسؤول والحد من الفساد،الصحفيون المنقّ 

سنة  Global Investigative Journalism Network العالمية االستقصائيةشبكة الصحافة  أىميا
 وسرعان االستقصائية،، التي تشكمت عمى ىيئة منتدى لتبادل أفضل الممارسات في مجال الصحافة 2001

ـدىشة، ظاىرة إلى تطّور ما القائم عمى حكاية ما تنطمق  االستقصائيإذ ظير أن أسموب التحقيق الصحفي  م 
أستاذ " مارك ىنتر: "من فَـَرضية، وكان منيجًا بصدد التجريب في بمدان عدة، ومن األعضاء المؤسسين

في جامعة باريس الثانية، وبيا ثوردسون عضو مجمس إدارة جمعية الصحفيين  االستقصائيةاإلعالم والصحافة 
المعيد الدانمركي لمتغطية اإلعالمية المدعومة بأجيزة  ، ونمز ميولفاد منالدانمركفي  االستقصائيين

عالميون استقصائيون  رون وا   Reports and Editorsالكومبيوتر، وبرانت ىيوستن من منظمة محر 
Investigative، في دعم الصحفيين االستقصائيين، حيث باتوا  دور ىا واالتحادات الييئات ليذه كان وعميو

صحفيًا ألسباب تتعمق بأعمال استقصاء  15اغتيل  2001حتى أنو خالل عام ل، أكثر عرضة لمتيديد والقت
 .وىذا رقم ينذر بالخطرصحفيًا قتموا في ذلك العام،  68عن قضايا الفساد وذلك من بين 

 
 
 

  :العربية الساحة عمى التقصي
فإن ىذا المون من الصحافة مارستو الصحافة العربية بشكل غير منيجي وبدرجات  الساحة العربيةعمى  أما

متفاوتة عبر تاريخيا، وكانت أكبر تجمياتو الكشف عن فضيحة األسمحة الفاسدة التي تم تزويد الجيش 
إحسان عبد ”، تمك الفضيحة التي فجرىا الكاتب الصحفي 1948المصري بيا في مواجيتو مع إسرائيل عام 

 .1949عام “ قدوسال

 
 :االستقصائية الصحافة تطور مراحل خالصة

 :يمخص محمد أبو حشيش المراحل التي مرت بيا الصحافة االستقصائية عمى النحو التالي
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وتمثمت في المواد الصحفية التي : الجذور عبر الممارسات في الصحافة التقميدية: المرحمة األولى .1
كشف عالجت الظواىر الغامضة، وىذه كانت حاضرة منذ القدم في التجربة الصحفية األمريكية مثل 

بائل تعرض الجنود الفرنسيين لمتعذيب الوحشي عمى أيدي الق 1690عام " األحداث العامة"صحيفة 
 .اليندية الحمراء المتحالفة مع الجيش البريطاني في األراضي األمريكية

، وبرزت كقوة 1901وىي حركة صحفية بدأت عام : الصحفيون المنقبون عن الفساد: المرحمة الثانية .2
 .1912، وتبددت عام 1911، ثم بمغت قمة النجاح عام 1906ميمة عام 

وكانت ىذه في مرحمة السبعينيات وفييا : الصحافة االستقصائيةانطالق مفيوم : المرحمة الثالثة .3
 .تشكمت ىيئات واتحادات خاصة بالصحافة االستقصائية، وتم فتح تخصصات أكاديمية في المجال

وتمثل ذلك في أواخر الثمانينيات وبداية : ترسيخ حضور الصحافة االستقصائية: المرحمة الرابعة .4
واإلنترنت وتوظيفيما كأدوات لجمع البيانات وتحميميا، وتوظيف  التسعينيات بزيادة دور الحاسوب

 .مناىج البحث العممي

 

 أىم العوامل التي أدت إلى ظيور الصحافة االستقصائية: ثالثا  
 التقصي ظيور إلى أدت التي العوامل أىم تحديد يمكن

 :التالي النحو عمى وازدىاره، وتطوره
 القضايا من لمكثير المعقد الطابع ازدياد 

 إلى الماسة الحاجة وبروز والمشكالت، والظواىر
 والبحث وتقييميا، وتفسيرىا وتحميميا، تشخصييا

ليا والسيما مع التطورات السياسية  حمول عن
 .المتالحقة

 لممتمقي والثقافي التعميمي المستوى ارتفاع 
 اإلعالمية، حاجاتو وتعدد وتنوع المعاصر،

 .االتصالية خبراتو وازدياد

 

 

 
 المجاالت،  مختمف في والمشكالت والقضايا والظواىر األحداث بمعالجة االجتماعي الفكر اىتمام ازدياد

 .لممجتمع ومحاربة الرذيمة والفسادوبروز فكر الضمير االجتماعي والقيم األخالقية 
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 الحاجات إشباع عمى مقدرة األكثر والمتخصصة العامة المجاالت وتطور الجادة النوعية الصحافة ظيور 
 .جدية لموضوعات جدية معالجات تقديميا خالل من وميتم، مثقف نوعي لمتمق   اإلعالمية

 قادرة إبداعية فكرية فعالية إلى وتحوليا والمجتمع، الفرد حياة في اإلعالم يؤديو الذي الدور أىمية تزايد 
 .ليا الحمول وتقديم وتفسيرىا، معالجتيا وتطورات المشكالت مواجية في اإلسيام عمى

 
 

 (الخطر حياة في الخطر إنياء) التقصي تاريخ: رابعا  
تاريخ المينة السابق ورموزىا يؤكدون معاناة  لعل

الصحفيين االستقصائيين وجَمدىم الطويل، وبالرغم من 
أنو ال توجد مينة بال خطر، لكن يبقى االستقصائيون 
أكثر عرضة لممالحقة القضائية، كما حدث عمى سبيل 

الذي كتب تحقيقًا " مارك فينارو وادا"المثال مع 
 “فرانسيسكو كرونيكل سان”في صحيفة  استقصائياً 

 

أعّده عمى مدى ثالثة أعوام، كشف فيو عن تناول كثير من الرياضيين المنشطات، فتعّرض لممحاكمة بغية 
 .معرفة المصادر التي استقى منيا معموماتو

لكن ىناك نماذج أخرى ميمة تجب اإلشارة إلييا ممن أنقذت حياة الماليين من الناس، وأبعدتيم عن الخطر، 
السياسات وفساد السياسة أم التي ال تقل أىمية عن التحقيقات في مجال السياسة، والسيما في  سواء في

التابعة لشبكة أريج / في ورشتو التدريبية بعمان " ىنترمارك "مجاالت أخرى خارج ىذا اإلطار، ومنيا ما يورده 
ي الستينيات من إطالق حممة الذي تمكن ف" رالف نادر"ضمن الشأن االقتصادي، ومثالو الناشط المعروف / 

عمى شكل تحقيقات استقصائية مدعمة باإلحصائيات والبراىين تكشف الخمل المصنعي في بعض السيارات 
التي أدت إلى حوادث بسبب السرعة، وتمّكن من خالل مجيوده الكبير في التأثير عمى صناعة السيارات في 

ه التحقيقات االستقصائية إلى موجة من التصحيحات الواليات المتحدة وغيرىا من الدول، ما أدى عبر ىذ
نقاذ أرواح الناس، لينشر تحقيقاتو إثر ذلك في كتب خالصتيا قد تعرض : "المصنعية في صناعة السيارات، وا 

مرة حياة شخص واحد أو فريق واحد لمخطر، لكنك بكل تأكيد ستنقذ مرات ومرات مئات األشخاص من خطر 
 ".أكبر بكثير
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 إذاعية وتمفزيونية ذات فضل في تاريخ الصحافة االستقصائية محطات: خامسا  
 
 

  :BBC دور

جزءًا من تاريخ الصحافة  البريطانيةBBC محطة  تعد
االستقصائية، حيث يرجع إلى وحدة التقصي فييا 

برامجيا  عبر الفضل في العديد من االستقصاءات
من قبل  برس الفرانسالتسجيمية كاختطاف مراسمة 

  "عبد الرحمن المصري"تنظيم القاعدة عبر 
الذي راىنيا بحياتيا عمى عدالة التغطية لعمميات المقاومة ضد القوات األمريكية في العراق، فأشيدىا لضرب 

 الروسية الغواصة غرق إلى إضافة ،طائرة نقل أمريكية في مطار بغداد بصاروخين يطمقان من عمى الكتف
 دافنشي،غواصًا كانوا عمى متنيا، وكفن  120المحيط، وما أثارتو من ضجة حول حياة في " كورسك" النووية

كابري بنابولي أنو يعود إلى  ديفي صناعتو كفنًا يظن الجميع في كنسية  دافنشيالذي يبين لعبة ليوناردو 
خمف جدران "السيد المسيح، وفساد أجيزة الكشف عن المتفجرات في العراق ومستوردييا، إضافة إلى تحقيق 

الذي طال د ور رعاية ذوي االحتياجات الخاصة في " خندقجيحنان "لمصحفية العربية األردنية " الصمت
 عن تقصت حين المحطة، بدايات لىإ يرجع استقصائي إذاعي تحقيق أول إن يقول البعض أن حتى ،األردن
فاستأجر المراسالن غرفة مطمة عمى المبنى الرئيسي  لواجباتو،" اإلسكتنمنديار" البريطاني األمنجياز " تقصير

لمجياز، وأقاما اتصااًل ىاتفيًا عمى اليواء مباشرة، يخبران فيو عن جريمة قتل، وفيو سأل المراسل زميمو في بث 
إذا صعدا بالسيارة سيحتاج إلى دقائق، لكن إذا جاؤوا مشيًا "حي، كم يستغرق وصول وحدة اإلنقاذ، فرد عميو 

، وعمى الرغم من تصعيد "مب ذلك ثوان معدودات، ألنيا ليست بحاجة إلى تحريك السيارة أمتارًا ثم ركنيافسيتط
طالق داخل   االستديوالمراسَمين الحممة المفترضة، ونقميا إلى سطو مسمح، ثم تحدثيما عن اختطاف رىائن، وا 

دقيقة، وىذا اعت بر تقصيرًا، ليفاَجأ  15 ما يعبر عن إطالق نار، لم يصل األمن البريطاني إال بعد ما يربو عن
الواصمون بخدعة المحطة، وقد أثار ىذا التحقيق موجة غضب لتقاعس األمن بواجباتو، ما ألزم الممكة 

 . عن التقصير، في تغييرات طالت رأس الجياز وصمبو من األساس المسؤولينلمتدخل وعزل " إيزابيل"
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 :ABC دور
المسربين، "دقيقة المبني عمى استقصاءات  60ببرنامج  اشت يرت
الذي ع د أشير برنامج إخباري استقصائي في التاريخ، " والتخفي

إعالمي تحقيقًا استقصائًيا بالمحطة عمى مدى  كما قاد فريق
عامين بين إسطنبول وجاكرتا وأمريكا عن إمكانية دخول مواد 

 ت بحراً عبر مستوعبات ن قم اليورانيومخطرة منيا 

 

 
من دون أن تمتقطيا أجيزة اإلنذار، حين ب ث التحقيق  2004-2003ودخمت األراضي األمريكية مرتين عامي 

 .ألف دوالر وشكل فضيحة كبرى 100الذي بمغت كمفتو 
ي ذكر أن العديد من المحطات ووكاالت األنباء الضخمة سار عمى نيج المحطتين السابقتين عبر وحدات  وىنا

الصحافة التمفزيونية والمسموعة )استقصائية، كان لتحقيقاتيا صرخات مدوية في عالم صاحبة الجاللة 
 .اإللكترونية، وصواًل اليوم إلى الصحافة (والمطبوعة
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 الخالصة        
ظيور مصطمح الصحافة االستقصائية حديثًا نسبيًا، كمرادف لمتحقيقات المعمقة التي يسعي فييا الصحافيون يعد 

االستقصائية تجمت  الصحافة محطات أبرز ولعل إلى كشف أمور خفية عمى الجميور بسبب فاعل وفعل مبيت،
 أواخر في وتطورىا الجديدة، الصحافة ىذه في ةىام مرحمة ، التي شكمت(1975_1965) فيتنام خالل حرب

ن كان التاريخ يحدث أن التحقيق الصحفي فن قديم في الصحافة األوروبية، لكن ميما كانت  الستينات، وا 
التحقيقات البدائية في العالم، مختمفة النسب، إال أنو يمكن القول أن الواليات المتحدة األمريكية تعتبر رائدة 

 في ودورىا الصحافة، مفيوم تطور االستقصائية إلى بداية االستقصائية، وعمومًا يعاد ظيور الصحافةالصحافة 
 االنحراف جوانب خاصة المجتمع، في تحدث معينة قضايا عن والتحري والتركيز اإلبراز إلى واتجاىيا المجتمع
 الصحافة مفيوم فإن تاليالوب ،"muckrakers"" الفساد عن المنقبين" محرروىا سمي لذلك ونتيجة والفساد،

 ممن، "الفضائحيين" أسماىم الذي، "روزفمت تيودورالرئيس " مع( العشرينالقرن ) ستينيات منذ انطمق االستقصائية
 عمى تطمق ما تزال التسمية التي" المكراكرز" لقب إلى استناداً  وذلك القذر، وغسيميا الحياة، أوساخ في ينقبون

 .اليوم حتى االستقصائيين الصحفيين
 من لمكثير المعقد الطابع وازدىاره إلى ازدياد وتطوره التقصي ظيور إلى أدت التي العوامل أىم تحديد يمكن وعميو

 عن والبحث تقييميا، وتفسيرىا، وتحميميا، تشخصييا، إلى الماسة الحاجة وبروز والمشاكل، والظواىر القضايا
 .والمجتمع الفرد حياة في اإلعالم يؤديو الذي الدور أىمية ليا، خاصة مع تزايد حمول
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 تمارينال
 

 :الصحيحة اإلجابة اختر .1
 أدخل الذي "االنكموسكسوني" المنحى مع االستقصائيةالصحافة في الجديد التوجو بدأ
A. 1836 العام  منذ التقصي مفيوم. 
B. 1836 العام  منذ المقابمة مفيوم. 
C. 1836 العام  منذ المفتوحة المصادر مفيوم 
D. 1836 العام  منذ التحري مفيوم. 

 
 .1836المقابمة منذ العام  مفيوم. B: الصحيحة اإلجابة

 
 

 :الصحيحة اإلجابة اختر .2
 ىو الطويل تاريخيا عبر االستقصائية الصحافة بو امتازت مصطمح أكثر

A. المنظفون.الفضائحيون. 
B. األخبار مسربو. 
C. الناقوس قارعو. 
D. الفساد عن المنقبون. 

 
 .المنقبون عن الفساد. D: الصحيحة اإلجابة

 
 :الصحيحة اإلجابة اختر .3
 مناىجو بطريقة عممية إلى تدرسإدخال الصحافة االستقصائية كعمم  يرجع

A. أول قسم لمصحافة االستقصائية" بوست الواشنطنصحيفة " افتتاح . 
B. لمصحافة االستقصائية"  تايمركز أبحاث " افتتاح . 
C. أول تحقيق قمب مفاىيم التقصي متمثاًل بفضيحة الرئيس جورج واشنطن إطالق . 
D. أول مدرسة لمصحافة االستقصائية" جامعة ميسوري" افتتاح. 

 
 .أول مدرسة لمصحافة االستقصائية" جامعة ميسوري" افتتاح. D :الصحيحة اإلجابة
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 التعميمية السادسة الوحدة

 الصحافة االستقصائية وخالصة تجاربيم رموز أبرز
 

 
 :التعميمية األىداف

 :أن عمى قادراً  يكون أن الطالب عل يجب التعميمية الوحدة ىذه دراسة بعد
 ويشرح عنيـ المينة تاريخ في االستقصائييف أىـ يعّدد 
 ويشرح عنيـ اليوـ استقصائي أىـ يعّدد 

 
 
 

 :لموحدة البحثية النقاط
 ماري انوآ ،ىيرش وسيمور ،فالراؼ وجونتير ،بالي نيممي: )مثؿ المينة تاريخ في االستقصائييف أىـ -

 .ت .وولياـ ،شيفر .ت. شوف ،"الووترغيت"برنشتايف وتجربتيما في  وكارؿ وودورد بوبو  ،كاستيريو
 (. كيمزر ريف، ولوغوروبرت  ،بارليت ودونالد ،ستيؿ وجيمس ،ستيد

 .االستقصائية الصحافة تاريخ في الفضؿ ذات والتمفزيونية اإلذاعية المحطات -
 استقصائي تحقيؽ أفضؿ ونموذج باتريؾ وميرندا ىينز، إليوت: المعاصرة االستقصائية الصحافة رموز -

 (.لوكسمبورغ تسريبات.. السويسرية التسريبات: )الدولييف المحرريف شبكة عمى الحائز 2015 لمعاـ
 

 :لموحدة المفتاحية الكممات
 أىـ - التقصي ظيورعوامؿ  –مراحؿ تطور الصحافة االستقصائية  -االستقصائية  تاريخ الصحافة
 -وودورد  بوب -كاستيريو  ماري انآو  -ىيرش  سيمور -فالراؼ  جونتير -بالي  نيممي - االستقصائييف

 -بارليت  دونالد -ستيؿ  جيمس -ستيد  .ت .ولياـ –شيفر  .ت. شوف – الووترغيت –برنشتايف  كارؿ
 .السويسرية التسريبات - باتريؾ ميرندا - ىينز إليوت - استقصائية محطات -كيمزر  لو -ريف غروبرت 

ً
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 المينة تاريخ في االستقصائيين أىم: أوال 
األسماء التي أضفت عمى تاريخ مينة التقصي الطويؿ رونقيا، وكاف لتجربتيا العامؿ األساس في تطور  تتعدد

تقديـ أبرز األسماء المختارة عمى كثرتيا، مف خالؿ عرض تجربتيا ( المطمب البحثي)المينة، وسيحاوؿ ىذا 
 :الستنباط الدروس والعبر، بعيدًا عف مجرد السرد التاريخي

 

 : العالم في األولى التخفي استقصائية" Nellie Bly"بالي  نيممي

عاـ  Pittsburg Dispatchبدأت بالكتابة لصحيفة
 في العشريف القرف سبعينيات بعد أف عممت في 1985
 وقد ،New York Worldوورلد  نيويورؾ مطبوعة
 :عنواف تحت مقاالت لتكتب بالجنوف، المرض ادعت

 المصحة ودخمت ،"المجانيف مستشفى في أياـ عشرة"
 عما فييا وكشفت ،الحية األحواؿ بمقبرة وصفتيا التي

إلى  إضافة وتعذيب، إذالؿ مف المجانيف لو يتعرض
 الحياة دفعتيـ الذيف فييا العقالء مف الكثير وجود

 

 قبؿ الناس تقنع كي فترة وعاشتو الجنوف دعتا "بالي" أف عمماً  شفى،ستالم قسوة في فوقعوا بالجنوف لمتظاىر
 أكمؿ عمى ميمتيا ليا إتماـ سيؿ ما أبدًا، ونزالئيا شفىستالم أطباء فيو يشؾ وال يا،جنونب شفىستالم إلى نقميا
فبفضؿ تحقيقيا دخؿ  ،العالم في األولى التخفي استقصائية جعمتيا عدة بأدوار لمتخفي تنتقؿ أف قبؿ وجو،

ألؼ دوالر مف التبرعات بعد نشر االستقصاء، ثـ أصدرت بعد  850خزينة اإلدارة العامة لمجمعيات الخيرية 
 Ten Days in Mad."عشرة أياـ في بيت المجانيف"ذلؾ كتابًا كاماًل عف التجربة التي عاشتيا أسمتو 

House 
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 :   WallraffGunterفالراف  جونتير

 واعتَبر عدة، شخصيات انتحؿ الذي األلماني الصحفي
 بعمقيا األمور فيـ يمكف ال أنو عممو منطمؽ

 وقد الداخؿ، مف اإلنساف عايشيا إذا إال وتفاصيميا
 األماكف إلى الدخوؿ بغية تنكره عبر المبدأ ىذا طبؽ
 مزورة، بيوية عدة مرات استكشافيا، ليعمؿ يريد التي

 

 كحوؿ، مدمف مأوى إلى دخؿ كما ،"المنبوذ الصحفي"بعنواف  اً كتاب بعدىا وقد نشر ،"بيمد" "صحيفة في كما
 إلى الوصوؿ حاوؿ كما وعمؿ، جاريلإل غرفة إلى يحتاج طالب وحالة منزؿ، دوف مشرد تجربة وعاش

 أو وزير مكتب مف يتصؿ أنو مدعياً  ىاتفية، اتصاالت عبر والدوائر والمؤسسات الشركات مف المعمومات
 وآليات معيـ، اآلخريف تعامؿ وكيفية الناس، ناةامع كشؼ الشخصيات ىذه جميع مف وىدفو رسمي، مسؤوؿ
 في الناس حؽ مف انطالقاً  نفسو عف مدافعاً  المحاكـ إلى عدة مرات األساليب ىذه وقادتو المجتمع، عمؿ
 المعمومات، حقائؽ إلى الوصوؿ تتيح التي واألفضؿ الوحيدة الوسيمة ىي طريقتو أف ضحأو و  الحقيقة، معرفة

 "التركي الرأس" األشير استقصاءه فيو لخص بكتاب الثمانينيات منتصؼ في االستقصائية تحقيقاتو توج قدو 
"Tete de Turc" وىضـَ  األتراؾ العماؿ معاممة سوء ومعاناتُ  لتكشؼ تركي، مياجر شخصية تقمص وفيو 

 "ألمانيا"بالده  في األجانب العماؿ أف أجراىا أولية تحقيقات خالؿ مف تبيف حيث أوروبا، في كعمالة حقوقيـ
 ميدانياً  األمر ستكشاؼا ىلإ دفعو ما األلماف، العماؿ عف مختمفة بطريقة والمصانع الشركات في موفيعامَ 

 ببشرة، "سينيرغميو عمي"اسمو  تركي ىوية عامؿ اتخذ وعميو بالده، في التركية الجالية عمالة ظروؼ لتحديد
 عمى وىو األولى، وظيفتو عمى لمحصوؿ نفسو ليقدـ ألمانية مكسرة، وبمغة ف،يأسود فيوشارب وشعر حاذقة،
 يعيشو وواقع حاؿ وىو ومموثًا، ووسخاً  قاسياً  العمؿ كاف ميما الحياة لقوت كسباً  شيء أي لعمؿ االستعداد أىبة
 .األلمانية البالد في األتراؾ العماؿ كؿ
 

 واإلىانات، العنصري والتمييز القير خالصة إلى وصؿ ،متعددة وظائؼ في جونتير فييا تنقؿ سنتيف وطواؿ
 وفأر ماكدونالد، مطاعـ في الحمامات تنظيؼ أعمالو وشممت العمؿ، أرباب قسوة نتيجة األرض عمى وجينـ
 في ليكتشؼ نووية، محطة في وعامالً  وبّناء، ساعة، 16 صناعي تنظيؼ مصنع وعامؿ طبي، لمختبر اختبار
 عمؿ وساعات أخطر، ومواقع أقؿ، برواتب يعامموف األتراؾ العماؿ فإف الميني القطاع كاف أياً  أف النياية
 نتيجة كانت فالراؼ عمييا تحصؿ التي النتيجة ىذه أف إلى يشار وىنا ،المستحقات تحصيؿ وصعوبة أطوؿ،
 في لتغيير أداةً  تحقيقو فكاف، (اأصحابي يعيشيا كما بؿ األلماف يراىا كما ال) األجانب العماؿ معاناة رواية

 .بيةو األور  السوؽ تشريعات وتغيير أوروبا، في العمؿ أرباب سموكيات
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 لكف فرنسا، في اإلنساف لحقوؽ األدبية الجائزة وأىميا الصحفي، حققيا التي العديدة الجوائز رغـ مفال عمىو 
 .قاسية ظروؼ في والعمؿ التخفي، نتيجة أصابتو التي الجسدية األمراض يمغي ال ىذا
 
 واالحتفاالت يسمسالكر  أنشطة حدأ كاف حيف عشر التاسع القرف إلى يعود (التركي الرأس)تعبير  أف ذكريُ 

 قياس بيدؼ عميو، لمضرب ستخدـيُ  تركي، بزي ممفوؼ إنساف رأس شكؿ وضع عمى قوـي فرنسا في القروية
 الذي المنبوذ، والشخص والتيكـ السخرية عمى يدؿ التركي لرأس المتداوؿ المعنى كوف ىلإ إضافة الضربة، قوة

 قدف ،اإلنسانية القضايا عف المدافعة امتاز بمواقفو "فالراؼ" أف إلى يشار كما ،اآلخريف أخطاء تحميمو يمكف
 الحكـ خالؿ السياسييف المعتقميف مع تضامف كما السالح، حمؿ رافضاً  بالده في العسكرية الخدمة عف امتنع

 السمطات أبعدتو بعدما 2003 الشيشاف في اإلنساني الوضع عف تحقيقات إجراء في وفشؿ لميوناف، العسكري
 الشيشاف، عف مقاالً  كشؼ عف نشرهال نتيجة وذلؾ موسكو، أوصمتو التي نفسيا الطائرة في وأعادتو الروسية،

 أساليب إلى مجوءالو  الصحفييف، عمؿ طرؽ تغيير لزومية أكد ىنا ومف أمره، فضح اً تكتيكي خطأ ىو هدما ع
 .االستقصائية الصحافة في الصحيحة المعمومات إلى لموصوؿ تقميدية غير
يسمط فيو " غونتير فالراؼ" لمصحفي فيمماً  مؤخراً  عرضت األلمانية السينما دور أف إلىيشار  اإلطار ىذا وفي

الضوء عمى ممارسات عنصرية يومية في ألمانيا، وبطؿ الفيمـ تنكر عمى مدى أكثر مف عاـ في شخصية 
أبيض عمى "بعنواف  والفيمـبعد أف قاـ بطالء نفسو بالموف األسود، " كوامي أغونو"رجؿ صومالي يحمؿ اسـ 

يصور الفيمـ تجاربو داخؿ  إذ ،ات االستفياـما أثار العديد مف عالم "SCHWARZ AUF WEIß أسود
تممس طريقو بيف فئات المجتمع المختمفة متنكرًا خالؿ تمؾ الفترة عمى ىيئة شخص مف أصوؿ  حيثمجتمعو، 

إفريقية لمكشؼ عف العنصرية في حياة بطؿ الفيمـ اليومية، ويتابع الفيمـ محاوالت أغونو الستئجار شقة ما دفع 
القناة األلمانية  فيعمى إخراج الفيمـ لمقوؿ " سوزاف ياغر"شرؼ مع أالذي " وناكيسباغونيس باغ"المخرج 

أدركت مدى انتشار الممارسات العنصرية اليومية، والمقصود ىنا ليست  بعد أربعة عشر شيراً ": "دويتشو فيمو"
كتعذر الحصوؿ  حوادث العنؼ التي نقرأ عنيا في وسائؿ اإلعالـ فحسب بؿ تمؾ التي تحمؿ طابعًا يوميًا،

عمى شقة لمسكف، أو عمى وظيفة بسبب لوف البشرة، أو كأف تجمس كشخص أسود في مقيى، وتسمع أحدىـ 
ؼ كيمومتر عبر أنحاء ألمانيا المختمفة بصحبة الآ، وقد قطع فالراؼ حوالي ستة !"أييا الزنجي: يخاطبؾ قائالً 

ف ويصوراف المشاىد اف سائحاتظاىراف بأنيما زوجمذيف كانا يليف باغونيس باغوناكيس وسوزاف ياغر االمخرجَ 
 أحد يتوقع ولـ خفية، كاميرا طريؽ عف سراً  يصور فكاف" أغونو"عف بعد، أما فالراؼ المتنكر عمى ىيئة 

 .افبيضأف اف اآلخر األف أغونو أسود البشرة بينما المخرج ،أف يكوف الثالثة أصدقاء إطالقاً 
يعد التنكر وطرح موضوعات مثيرة لمجدؿ ليس باألمر الجديد عمى فالراؼ، فالصحفي األلماني البالغ  وبيذا

لكنو في تحقيقو  -كما سبؽ ذكره  -عمى ىيئة عامؿ تركي  مف العمر سبعة وستيف عامًا قضى عاميف متنكراً 
يصور في جانب مف المشاىد  "أسود عمى أبيض"ففي الفيمـ الجديد  ،لشاشة بدؿ الكتابا ىلإالمتمفز انتقؿ 

بعض األلماف الذيف ال يجدوف حرجًا في اإلعالف عف دوافع مواقفيـ العنصرية تجاه بطؿ الفيمـ المياجر 
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إف لوف البشرة ىي السبب وراء عدـ السماح لذلؾ الشخص : "الصومالي منيا مثاًل قوؿ أحدىـ صراحة
 :، ويعمؽ المخرج باغوناكيس عمى ذلؾ بالقوؿ"يـحد معسكرات التخيأبالحصوؿ عمى مكاف لو ولعائمتو في 

لتقطت ليـ في فيممنا، وىـ أصبت بدىشة كبيرة عندما سمح لنا الكثير مف األشخاص استخداـ المشاىد التي اُ "
لـ يجدوا حرجًا في المجاىرة بعنصريتيـ، ومف تمؾ المشاىد مثاًل إحدى السيدات التي رفضت تأجير شقتيا 

 ."لرجؿ أسود
 

 (ARD)القناة األلمانية األولى فيؼ كما ذكرت الموسيقية األلمانية السوداء نوا سو اقد فالر قابؿ انتُ الم في
يجعؿ مف األقميات "العتقادىا أنو وظؼ قضية العنصرية كأداة لخدمة مصمحتو الشخصية، فيو في نظرىا 

االىتماـ بؿ واالحتراـ كذلؾ، فمف  عف تمقيو أيضاً  المضطيدة أضحوكة، ويتمقى أموااًل لقاء ذلؾ، فضالً 
لكف مخرجو باغوناكيس دافع عنو، فيو يرى  ،"الصعب لشخص أبيض وحتى لو بمسحوؽ عيش حياة السود

حوؿ السود وال يحاوؿ التحدث بمساف السود في ألمانيا، بؿ يعرض ردة فعؿ البيض "أف األحداث ال تدور 
تشيد بمقطع مف الفيمـ يدور في إحدى الحانات، حيث ، وىو يس"عندما يصادفوف شخصًا يبدو أسود الموف

في نظر  ديطمب بطؿ الفيمـ ببساطة مف امرأة ال يعرفيا الرقص معو، وىذا المشيد كما يقوؿ باغوناكيس يع
 .البعض استفزازياً 

 
 

 
 أثناء تصوير فيممو فير فالراؼ قضى أكثر مف عاـ متنكرًا عمى ىيئة الصومالي كوامي أغونو يظير يغونت

 

 :(أيقونة الصحافة االستقصائية)تايمز  نيويورك صحيفة من "ىيرش سيمور"
عاـ  وعمؿمف دراسة القانوف في الجامعة ما فتح الباب أمامو ليصبح صحفيًا،  اً في شياغو جزء" ىيرش"درس 
انضـ إلى القسـ الرئيسي في الوكالة، ليبدأ في  1963، وفي عاـ (UP)كمراسؿ أنشطة لميونايتد برس  1959

في فيتناـ،  "ماي الي"مجزرة محاولة التقصي عف أمريكا واألسمحة البيولوجية، ومعيا أصدر أشير سبؽ حوؿ 
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بجفاؼ ، ما نتج عف التقصي تيديد "قرويًا فيتناميًا ودفنوىـ ىناؾ 550لقد قتؿ الجنود ببرودة دـ : "وعنيا يقوؿ
كما استقصى في حجج غزو العراؽ، وفضيحة التعذيب واالنتياكات في سجف أبو غريب  الدعـ عف الحرب،

وكشؼ النقاب لممرة األولى عف الترسانة النووية اإلسرائيمية التي كانت سرًا غامضًا لعشرات السنيف ، 2004
البديؿ لمحرب المتواصمة عمى  التاريخ)، إضافة إلى تحقيقو "الخيار شمشوف"تحت مسمى  1991في عاـ 
، ودور أمريكا 2006، ومعرفة أمريكا المسّبقة بأحداث لبناف 2012، واليجمات الكيميائية في سورية (اإلرىاب

، واختطاؼ الموساد اإلسرائيمي 2005في إشعاؿ الفتنة بيف سنة وشيعة لبناف، والعمميات السرية عمى إيراف 
وضموع صحيفة بريطانية في تحديد مصنع الشفاء لألدوية الذي قصفتو  لمردخاي بعنونو العالـ الكيميائي،

 .في السوداف 1991أمريكا 
 

أف تستطيع : "عماف في 2014العرب خالؿ مؤتمر أريج  االستقصائييفحوؿ الجيؿ الجديد مف  صرح وقد
التميز في الشرؽ األوسط يعني أف ترى صحفييف شجعاف، ففي ىذه المنطقة يتعرض الصحفيوف 

وف عمى أكتافيـ، ويمنحونيـ الجوائز إلسياماتيـ تاالستقصائيوف لالضطياد، أما في أمريكا والغرب يربّ 
 ".االستقصائيوف اليوـ يعيشوف في العصر الذىبي: "مضيفاً " داالمجتمعية في محاربة الفس

 
 أف االستقصائي عمؿال مف اليدؼ نظره وجية فمف، "مترفعوف نبالء، أنناتربينا ": "ىيرش"وحوؿ مسيرتو يقوؿ 

 المضادة الرواية أما أولى، رواية األردني بالممؾ األمريكي الرئيس فمقاء المضادة، الرواية وتفيـ الرواية، تأخذ
، والكؿ يتنكر لعمميات التنسيؽ، «داعش»مباشر عبر الوسيط األردني لقصؼ  غيرَ  تنسيقاً  ثمة أف فيي

 .خالؿ إنتاج الرواية المضادةوبالتالي يمكف التحسيف مف أدائؾ الميني مف 
كثير مف الصحفييف ما الذي يمكنؾ عممو وحكومتؾ تقؼ عمى الصؼ المضاد، و : "يقوؿ وحوؿ تقنيات العمؿ

" ىناؾ أناس كثر صادقوف وفي كؿ مكاف: "مضيفاً " يفقدوف عمميـ إذا وقفوا جانب الصوت الحر المظموـ
صؼ العمؿ ببساطة منتفي  ف، فقد ينسحبو المتقاعدوف إنيـ: "أكثر المصادر خوفًا مف التعامؿ يقوؿوحوؿ 

 االنتيازيوف، المتطرفوف، السيئوف،الفاسدوف، : "التالية الكممات عنيا فتعبر الذىبية مقولتو، أما "دوف أي تبرير
 عف النشر تريد كنت إذا لحياتؾ مكاف أفضؿ الصحافة يجعؿ ما وىذا العالـ، يحكموف مف ىـ الطماعوف،
في  ،والتيديد تيديد في أمريكا ،أخرى نظر وجية ىناؾ تذكر ودائماً  عمييـ، المسيَطر لصالح المسيطريف

إف  ،المخاطر جميعأوروبا، وفي الشرؽ األوسط، فدائمًا لمكممة معنى واحد، لكف حسف العمؿ ىو مف يواجو 
وال  ،شي الثراء قيميـالمزيد مف الرجاؿ والنساء األغبياء مف محبي أنفسيـ، والفاسديف الذيف يشاطروف فاح

ليس ثمة تغيير قادـ مف لدف ىذه  ،ة فقر اآلخريف، يتحكموف في بعض الدوؿ في يومنا ىذاايأبيوف بمعان
دوننا،  مفنحف في اإلعالـ لنعثر عمى الحقيقة ونكشؼ الفساد لف يحدث ذلؾ  ،األمر منوط بنا ،المجموعة

واجيو وتواجو  ،ؼ المخطئ بما ستنشر عنووعرّ  ،ؼ عمى حجـ المخاطرلكف تذكر قبؿ أف تنشر القصة تعرّ 

117 



أقرب ما "صؼ بأنو وُ  وعميو، "وعمومًا عندما تنشر معمومات مف مصادر عدة ال يمكف حصر المسؤولية ،معو
 ".تمتمكو الصحافة األمريكية لإلرىابييف

 
 :Anne Marie Casteret كاستيريو ماري آنا

 لصحافة الكبير الدور أثبتت التي الفرنسية الصحفية
 أداة مراقبة عمى وقدرتيا المجتمع، في االستقصاء
 "كاستيريو" نقمت المجاالت، حيث مختمؼ في السمطات

 إلى السياسي المجاؿ مف االستقصائية الصحافة عمؿ
 الدـ قضية" استقصائيا عبر "الطبية"العامة  المياديف
 "اإليدز بفيروس المموث

 

 العدوى انتقاؿ بعد L’Évènement de Jeudi 25/4/1991 في " جودي دو ليفينماف" مجمة في المنشور
 امتالؾ وضرورة ،والتوثيقي البحثي العمؿ أىمية لتثبت 1985عاـ  الدـ نقؿ عبر األشخاص مئات إلى

 .عدة سنوات االستقصاء لمتابعة الطويؿ النفس الصحفي
 

 مريضاً  التقت بعدما التحقيؽ انطالقة إلى تشير التي األولى بالخطوة استقصاءىا الصحفية وبدأت .1
 في إليو المموث الدـ نقؿ نتيجة بالمرض إصابتو ليا أكد 1987 عاـ" غارنوؼ بيروف جاف"ُيدعى 

 :CNTS) الدـ لمركز الوطني المركز ضد عاـ قبؿ جزائية بدعوى تقدمو مف الرغـ وعمى المستشفى،
Centre National de la Transfusion Sangunie) إلى وتحويمو الدـ بجمع والمختص 

 المتوقعة النتيجة يمؽَ  لـ عدة، إعالـ وسائؿ إلى شكواه نقؿ حياتو،ومع وتيديد الغش نتيجة المستشفيات
 لمصاب النفسية الحالة مردىا الشكوى بأف واالعتقاد االتيامات، ىذه عمى إثبات أدلة وجود عدـ بسبب
دارياً  طبياً  الممؼ تعقد ظؿ في اإليدز  .وا 

 
 إلى إضافة المموث، الدـ بنقؿ التورط فرضية إثبات في ساعدتيا لمصحفية الطبية الخبرة المقابؿ في .2

 عمد ولذلؾ اإليدز، فيروس نشر في المموث الدـ نقؿ بدور الخاصة األمريكية لمتقارير مراجعتيا
 الفيروس وجود تؤكد تقارير بيف الصحفية شّبكت إذ ،"الوقائع بناء"إلى  الثانية بخطوتو االستقصاء

 السيدا عاصمة بأنيا 1983 عاـ باريس مدينةَ  العالمية الصحة منظمة ووصؼ الدـ، في أساساً 
 أف فييا تظير دراسة مف" النست" مجمة نشرتو ما مع المعطيات تمؾ لتقارف انطمقت كما ،"اإليدز"

 التعميـ بو طالب ما وىو الفيروس، انتقاؿ يمنع (الدـ تسخيف) عالية لحرارة الدـ منتجات تعريض
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 شباط 2 في نفسيا المجمة نفتو ما وىذا الدـ، نقؿ عمميات كؿ في المسخف الدـ الستخداـ األمريكي
 ذلؾ خريؼ حتى المسخف غير الدـ توزع مازالت بالده مستشفيات أف فرنسي عالـ تأكيد عبر 1985
 الدـ لنقؿ الوطني المركز أطباء ألحد 1985 عاـ شرتنُ  محاضرة إلى الصحفية استندت كذلؾ العاـ،
 وبالتالي اإليدز، عوارض عمييا ظير دـ بكميات تزودوا فرنسييف 6 أف فييا يعترؼ بالقضية المتيـ
 العمؿ فيذا الشائؾ، ممفيا لتطوير جدوؿ وتأسيس ،"كاستيريو" وقائع بناء لألحداث التسمسؿ ىذا أسس

 والصغيرة الكبيرة معطياتيا وبتفاصيؿ المنطقي، بتسمسميا واإلحاطة القضية، بفيـ ليا سمح التوثيقي
 .ومواقفيـ ورىاناتيـ فييا، المسؤولة األطراؼ تحديد مع سواء حد عمى

 
 في الصحفية بنت" غاريت ميشاؿ" الدكتور رئيسو بشخص الدـ لنقؿ الوطني المركز مسؤولية وإلثبات .3

 التي المتخصصة المختبرات في سابقيف بمسؤوليف باالتصاؿ مخبريف بدأتيا شبكة الثالثة الخطوة
 المشكمة أف فادهمُ  ،شخصياً  ليا قدمو المركز لرئيس سابؽ تصريح مف التأكد بغية الدـ، نقؿ تتعاطى
 مسؤوليتيـ، عدـ ىؤالء يثبت وكي ،1985-1984 عامي بيف المسخف الدـ بكميات النقص في كانت
ثبات  المسخف الدـ مف كميات المركز عمى عرضوا أنيـ تثبت وثائؽ بعضيـ ليا قدـ نيتيـ حسف وا 

 المصمحة ليـ كاف أشخاص عبر ذاتو المركز مف معمومات عمى حصمت كما ،1983 عاـ منذ
 .نفسيا

 كانت شخص، 100 مف أكثر مع عالقات شبكة الصحافية بنت المصادر ىذه مف وانطالقاً  وعميو .4
 بفيـ األوؿ ىدفيا ليا حقؽ ما المصادر، سرية عمى بالمحافظة وعد مع عمني، غير بشكؿ تمتقييـ
 المتعمؽ الثاني ىدفيا نحو توجييا قبؿ الدوافع لتفيـ عمؿال آلية فيـ خالؿ ومف ولماذا، جرى، ماذا

 األخيرة المرحمة كانت وىذه ،يتـ مف خاللو تحديد الالحؽ لممسؤوليات والذي والوثائؽ األدلة بجمع
 الدـ بمختبرات المرتبطة والصناعية الطبية األوساط خرؽ استطاعت 1990عاـ  نياية ففي لعمميا،
 الدـ عبر بالفيروس اإلصابات بأف المركز فادعاءات ،مكتمالً  عندىا لموقائع الزمني التسمسؿ ليصبح
 مجمة في المنشور الدـ لنقؿ االستشارية المجنة تقرير مع تعارضت1983 عاـ قبؿ حصمت المموث

 لـ المركز أف يعني وىذا اإليدز، اختبار إلى يخضعوا لـ لمدـ المتمقيف أغمبية أف إلى مشيراً  متخصصة
 بيف تتسع اليوة بدأت وىكذا منيـ، السميميف وال الفيروس حاممي مف الدـ لمحتاجي الحماية يؤمف
 لتوجيو كافياً  ىذا يكف لـ ذلؾ ومع يمارس، كاف وما معروفًا، بات ما وبيف والوقائع، الرسمية الرواية
 .القطعي الدليؿ وامتالؾ الصريح االتياـ

 تداوؿ تـ أنو الصحفية تأكدت نفسو العاـ مف حزيراف 26و 1985 أيار 9 بيف زمني امتد وبتسمسؿ أحداث
 أف لمصحفية مصادر أكدت حيث ،المموث الدـ نقؿ في االستمرار مع خطيرة، أنيا عمى المركز في المشكمة
 مدير أبمغ حيف في ،1985نيساف  في قدعُ  اجتماع في ذلؾ وطرح منتجاتو، بتموث عمـ عمى كاف المركز
 تقرير أكد بينما لمغاية، محرج الوضع أف 1985 أيار 9 في الصحة وزير لوموند صحيفة حسب المركز
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 الدـ نقؿ مراكز إلى رسالة 1985 حزيراف 26 في وجو المركز أف 1989 عاـ نشر" نشينيإ لوكنار"لصحيفة 
 .الدـ نقؿ عمميات في جديد ال نوإ فييا قوؿي الباريسية
 أعمف الذي أيار 29 اجتماع تقرير عمى حصمت المركز، عمى الجرمية المسؤولية" كاستيريو"استنتاج  ولتأكيد

 بكمية يتـ التخزيف وباعتبار ،(%3-2)بيف  اإليدز حاممي مف بالدـ المتبرعيف نسبة أف "غاريتا" المدير فيو
 كؿ أف يعني فيذا متبرع، (5000-4000) مف فيو مشاركة وبنسبة معا،ً  واحد كيس في مكعب متر ألؼ

 أف مؤكداً  والنصيحة، الرأي المركزي المختبر مسؤوؿ مف المدير طمب سحبو وبدؿ مموث، لدييـ الدـ مخزوف
 مستحضراتو تسميـ مف المركز منع واجباتيا ومف الخطير، الشأف بيذا القرار اتخاذَ  الوصائية السمطة عمى

 ثـ ومف لديو، الدـ كميات جميع بتموث المركز لمدير اليقيف والعمـ التامة المسؤولية عمى دليؿ وىذا المموثة،
 تحقيقيا في الصحفية نشرتو ما وىذا المسؤوليف، قبؿ مف منعيُ  لـ ما لمناس، نقميا في االستمرار عمى التصميـ
 عمى التنفيذية السمطات أجبر ما المجرميف، مسؤولية كدؤ ت التي بالوثائؽ مدعماً  1991نيساف  25في النيائي
 الصحة وزارة في الحكومية السياسية السمطات بيف عالقة ليـ مف كؿ وتحويؿ المركز، مسؤولي محاكمة
 .القضاء إلى المركز عمى المشرفة

 
 (:الرقم األصعب في الصحافة االستقصائية)برنشتاين  وكارل وودورد بوب

 أجبرا فقط ألنيما ليس مسيرتيا، في فارقة مرحمة اكتشفا سر الصنعة، وغيرا وجيتيا، وشكال المذاف الصحفياف
 ألنيما بؿ رسجالكون مف الكفاءة بعد تيديده لحجب استقالتو عمى (أمريكا)أكبر دولة عظمى في العالـ  رئيس
 عبر عمميا، أساليب ورسخ دورىاأطمؽ  المجتمع، ما حياة في االستقصاء قيمة وأحييا تقٍص، أساليب قدما

 بعيدًا عما قدمو عمميما أىمية تجمت حيث ،بوست الواشنطف صحيفة في (1974-1972) الووترغيت قضية
 نسب في تجمت مياديف عبرالسري بؿ  المخبر يحيي القضية، والذي عف" الرئيس رجاؿ كؿ " األمريكي الفيمـ

 قبؿ مرفوضاً  كاف ما وىو ،مصادره وحماية الصحفي دعـ لمنيجية أسس سرية، ما مصادر إلى المعمومات
 محتممة، أكاذيب خالؿ مف العاـ الشأف خدمة إلى الرسمية، والسعي بالمصادر لمتشكيؾ نظراً  فيتناـ حرب
 أسماء الئحة وضع خالؿ مف المعمومة عف البحث إلى المجوء عبر االستقصائي العمؿ تجديد إلى إضافة
 ىي الصغيرة التفاصيؿ لساعات حيث تستمر مطولة ومقابالت ،(نيكسوف الرئيس بحممة) المعنييف مف ضخمة

 أف يعني ما القضية، بأىمية فيلمصحفي أوحى ما ىو يـواضطرابَ  المقابالت ضيوؼ فعؿ ردة ولعؿ ،األساسية
 واستشفاؼ حدسو، عمى الصحفي العتماد انتقؿ الصمبة، الوقائع إلى واالستناد الموضوعية، عمى االتكاؿ
 عبر العمؿ منيجية في فتجمى الثالث التجديد أما ،بالمستجوَ  الضيؼ أحاسيس وعبر خاللو، مف الحدث
 مقارنتيا صحيحة يمكف معمومة إليجاد أشيراً  تتطمب التي -الكبيرة  بكمياتيا -العامة  الوثائؽ في التنقيب
 االستقصائية آليات الصحافة طالب عممت "يتغووتر " أف الكثيروف يرى وليذا والمعطيات، الوقائع مف بغيرىا
 .يفالكبير  والشعبية بالتقدير تحظى المينة في مدرسة إلى االستقصاء ؿوحوّ  الرسمي، األرشيؼ في البحث
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 لمواليات المتحدة األمريكيةف و الرئيس السابع والثالث/  ريتشارد ممياوس نيكسوف الرئيس

 
 :عن معنى الووترجيت وقضيتيا لمحة

  
 مترفة ومكاتب وفنادؽ وفييا كاف مقر الحزب الديمقراطي اً يت الذي يضـ شققغالمجمع السكني لووتر 

 

 

 بالرئيس أطاحت التيالتي ُتعد أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الواليات المتحدة، و  القضية اسـ ىو الووترغيت
 الحممة عز وفي 1972عاـ  حزيراف 17 في حيث إنو الجميوري الحزب مرشح "نيكسوفممياوس  ريتشارد"

 الحزب يشغمو واشنطف الذي كاف في "يتغالووتر  مبنى" أشخاص خمسة دخؿ ،الرئيس والية لتجديد االنتخابية
 مموىة تنصت أدوات زرع ىلإ يسعوف كانوا ـأني الحقاً  وتبيف الرئاسية، انتخابات خالؿ المنافس الديمقراطي

 إعادة لجنة أف تبيف كما بذلؾ، عالقة لو كاف الرئيس مستشار أف الحقاً  الصحفياف ليكتشؼ فيو، خمسة
 ونفسَ  الرئيس أف عمى فيالصحفي   فرضية نيتبُ  وبالتالي األشخاص، بيؤالء أيضاً  عالقة عمى الرئيس انتخاب
 التايـ" مثؿ أخرى صحؼ أولت لما إصرارىما ولوال سياًل، يكف لـ ذلؾ إثبات إلى والوصوؿُ  ،باألمر عمـ عمى

 عمى الشيوخ ومجمس القضائية السمطة جبرتبالقضية، وبذلؾ أُ  اىتماماً  "تايمز أنجموس ولوس تايمز والنيويورؾ
خاصة أف وب، 1974ب آ 9 في استقالتو لتقديـ نيكسوف الرئيس عمى والضغط العاـ الرأي ضغطل االستجابة

، ما جعؿ موقؼ %42إلى % 43.5بنسبة " ىمفري"الديموقراطي فاز بصعوبة شديدة عمى منافسو " نيكسوف"
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وكاف ىذا العمؿ مؤثرًا ما  صعبًا جدا،ً  1972أثناء معركة التجديد لمرئاسة عاـ فيالرئيس ريتشارد نيكسوف 
 .أحدث تغييراً 

 

 :الووترغيت تأثيرات
 :عمى المستوى المينيتأثيرات . 1

 الجامعات األمريكية بنسبة الثمث فيعدد دارسي الصحافة  ارتفع. 
 إلى نصؼ مميوف نسخة" بوستواشنطف "توزيع  زاد. 
 الصحفييف المذيف أجريا التحقيؽ مرات عدة راتب تضاعؼ. 

 :تأثيرات عمى المستوى السياسي. 2
 استقالة الرئيس نيكسوف وعزؿ بعض مساعديو. 
 لصالح النواب مجمس في مقعداً  49و الكونغرس في مقاعد خمسة يفقد الجميوري الحزب 

 .الديمقراطييف
 خاضعة لمرقابة الفيدرالية لتصبحتطاؿ عممية تمويؿ الحمالت االنتخابية  تغييرات. 
 كبير يطاؿ صورة العمؿ القانوني والمحاماة نظرًا لتورط الكثير مف المحاميف في القضية تشويو. 
 أصبحت مميزة " غيت" والالحقة السياسي، العمؿ حقيقة عف العامة لدى سيئاً  انطباعاً  تركت الفضيحة

 .لكؿ فضيحة سياسية
 

 
 يتغبعد فضيحة ووتر " نيويورؾ تايمز"كاف العنواف الرئيسي لصحيفة ".. نيكسوف يستقيؿ"

 
 :تقنيات استقصائية فرضتيا أسطورة الووترغيت. 3

 يوجد مصدر وحيد لبناء التحقيؽ ال . 
 يتـ استخداـ معمومات مف مصادر مجيولة إال إذا اتفؽ عمييا أربعة مصادر عمى األقؿ أال . 
 المصادر المفتوحة أىمية . 
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 المناصب العمية المضمميف أصحابمصادر المواقع الدنيا بعيدًا عف  أىمية. 
 أسوة بأسموب مكتب التحقيقات الفيدرالي " تشبيؾ المعمومات"نظاـ لحفظ وترتيب المعمومات  تطوير

 .األمريكي والقائـ عمى ربط ما يذكره مصدر عف آخر بممؼ واحد
 فقط بالمعمومات، لكف بالمشاعر، والسيما مشاعر الخوؼ مف جانب المصدر التي  تيتـ ال المصادر

 .اوصوابيتيتُنبو إلى خطورة القصة 
 التوسع في االتيامات أكثر مما تدعمو األدلة، فتدمير أناس ال عالقة ليـ ولـ يرتكبوا أي خطأ  عدـ

 . أشير 6سبب في إيقاؼ استقصاء رائع في 
 ذكية لكف أخالقية حيالً اليائسة تستمـز  المحاوالت. 
 كانا خصومًا  ووترغيتإظيار الحياد ميمة حتى لو كاف الصحفي منحازًا ضمنيًا، فصحفّيا  محاولة

إلدارة نيكسوف الجميورية لكف التزما بالحياد، واضُطرا إلى أال يعمنا بعدىا أنيما ديمقراطياف كي ال 
 . ُيربط توجييما بسير األحداث

 ُيدعى ما وىو يعطيانيا، ما أكثر والمعمومات والحقائؽ الوقائع تؤكد األخبار ومسربو السرية المصادر 
 .الخطأ في الوقوع مف التقصي يجنب الذي العميقة الحنجرة بصاحب

 تقنيات مساِعدة ومصادر مف ذىب لكف  ،المطولة والغوص في الوثائؽ ومراجعة األرشيؼ المقابالت
 .إذا ُوظفت بشكؿ صحيح

 سيريكاجوف "ودليؿ ذلؾ تحالؼ القاضي الفيدرالي  االستقصاء، لنجاح كبير أساس التحالفات بناء "
فالصحفي ال يمكنو العمؿ بمفرده بؿ بحاجة إلى مشاركة آخريف،  ووترغيت،الذي كاف أساس نجاح 

نموذَجيف لدعـ الصحفي " وبروتسديفيد "سواء مف مينتو أـ في مجتمعو الكبير، ومف ىنا طور 
يقوـ األوؿ عمى الحشد والتعبئة، المعتِمَديف " صحافة الغضب"االستقصائي في عممو ضمف كتابيما 

ار قوى المجتمع وقادتو عمى التحرؾ استجابة لضغط الرأي العاـ، عمى إبراز الغضب الشعبي إلجب
فيما يرتكز النموذج الثاني عمى بناء التحالفات مع القوى األخرى التي تحمي وتدفع باالستقصاء عبر 

في قوة التأثير  التشاركيةتشارؾ المصادر وتبادليا، مع دراسة مخاطر تبادؿ المصادر إضافة إلى 
ة بيف الصحفييف، وىذا يعني أف المعمومات والطرؽ الموصمة إلييا ينبغي أف تتاح والقدرات المتباين

لمصحفييف اآلخريف، أو ألي طرؼ يزيد قدرات الصحفي، أو يحميو قبؿ نشر القصة أو بعده، وال 
ف كاف األضعؼ   .واألجبفينسى بوب وكارؿ أف الضحايا ىـ الحميؼ األوؿ لالستقصائييف، وا 

 ولعؿ  واقتناُعو بجدوى االستقصاء أساس النجاح، المسؤوؿتحرير أو رئيس القسـ مع رئيس ال العالقة
كاف لو دور الجندي المجيوؿ في التحقيؽ، ( الناشرة) بوست الواشنطفرئيسة " غراىاـ كاثريف"سحرية 

عف عالقتو برؤسائو  حيث قاؿ بوست الواشنطفلمخدمة الخاصة في " وودورد بوب" ذكره ما نورد وىنا
، وبعد سبعة أشير مف بداية عممي في فضيحة 1973يناير كانوف الثاني  15في : "في الصحيفة

 مع دعوتي إلى «بوست الواشنطف»ناشرة " جراىاـ كاثريف" بادرت بيرنشتايف،مع كارؿ  «ووترغيت»

123 



عة، حدث ىذا حيف كاف ، لتناوؿ الغداء معيا في غرفة طعاميا الرائ"سيمونز ىوارد" التحرير، مدير
خارج المدينة، وسجمت مالحظتي عقب انتياء ( شريكي في المتابعة الصحفية لمقضية) بيرنشتايفكارؿ 

بحماس معبرة عف قمقيا مف " كاثريف"وتحدثت  -( البيض عجة)األكمة الرئيسية كانت  -الغداء 
يا باسـ المصدر الذي كنا التحقيقات، وسألت عف تقدمنا، وعف ىوية مصادرنا، وعندما عرضت إبالغ

أجابت فورًا أنيا ال تريد أف تحمؿ « الحنجرة العميقة/ ثروت الديب/ العنؽ العميؽ »نرمز إليو بوصؼ 
بالنسبة لي، فإف النقطة الميمة خالؿ " ":وودورد" ويضيؼ" عبء مثؿ ىذه المعمومة معيا أينما ذىبت

ورجاؿ ريتشارد نيكسوف  «ووترغيت»الغداء كانت عندما سألتني عما إذا كانت الحقيقة بخصوص 
كاف خبيرًا في سد جميع ثغرات تدفؽ المعمومات، " نيكسوف"سُتكشؼ؟ ألف البيت األبيض في عيد 

 لي؟ ال تقؿ «أبداً »: قة كاممة أبدًا، فردتلسنا متأكَديف مف اكتشاؼ الحقي" كارؿ"ليا إنني و فقمت
كنت صحفيًا في التاسعة والعشريف مف عمري، ولـ يكف مضى : "عمى ذلؾ" وودورد"ويعّقب !" «أبداً »

 تعني أنيا عمى وفيمتيا دافعة، قوة كمماتيا كانت شيرًا، 16 سوى «بوستواشنطف »عمى عممي في 
 - فشمنا إذا - فقط حادة المخاطر تكف لـ الحقيقة، قمب إلى الوصوؿ مني تريد الرئيسة أف بصدؽ،
 ومحررييا وشركتيا لصحيفتيا الكاممة الموارد أف إلى وأشارت مقبولة، تكف لـ «أبداً » كممة ولكف

 عمى قط قادراً  يكف لـ الذي الرائع وجييا لكف اطمأنت، إنيا قالت الغداء مف انتيينا وبعدما متوفرة،
" غراىاـ كاثريف" وصمت المحظة تمؾ ففي، "وسعؾ في ما أفضؿابذؿ : "يقوؿ كاف المشاعر، إخفاء

إلى قمة الخبرة اإلدارية لقد أشعرتني بالرىبة مف جية، لكف في الوقت نفسو تمت تغذيتي جيدًا، 
وحصمت عمى الدعـ، ودخمت طرفًا في القضية، وىي تعرؼ تفاصيؿ الموضوعات الصحفية بأكمميا، 

 تنوي تكف لـ أنيا والواقع الخاص، «ووترغيت»المادية المستخدمة مف صندوؽ حتى تفاصيؿ النفقات 
 إلى الحاجز رفع ىي موىبتيا وكانت أفضؿ، أداءً  أرادت أنيا إال أخرى مرة التفكير تعيد أو التدخؿ،
 يواجو «بوست الواشنطف»لػ التابعة التمفزيوف محطة ترخيص أف تبمغنا ولـ كمؿ، بال لكف برقة، أعمى
يمكف أف تقضي عمى الصحيفة، وعمى الرغـ مف أنيا رفعت يدىا  «ووترغيت» عف تقاريرنا وأف ًا،تحدي
اإلخبارية والتحرير، لكنيا ركزت تفكيرىا عمى ىذا الموضوع وبشدة، ومع تكشؼ المزيد  التغطياتعف 

طواؿ العشريف شيرًا التالية، حافظت عمى إبالغنا بما يقولو ىنري  «ووترجيت»مف الحقائؽ بخصوص 
ذا اتصؿ  في البيت األبيض كانت  مسؤوؿأي  بياكيسنجر مستشار نيكسوف لشؤوف األمف القومي، وا 

إلينا عمى الفور، بؿ إنيا ساعدتنا عمى تحميؿ الدوافع والمعمومات  بياتسجؿ مالحظات وتبعث 
ث، وكثيرًا ما حذرتنا مف النظر إلى أنفسنا نظرة ذات جدية مبالغة، الخاصة بكؿ شخصيات األحدا

أخرى كاف يواكب شجاعتيا إحساٌس عميؽ بأخطار الوقوع في  وبكممات ،ومف أخطار األضواء الباىرة
واشنطف »خطأ أو الظمـ، أو أف توصؼ بأنيا كانت مف أنصار ىذا أو ذاؾ، ولـ يكف دورىا في 

 حفالت خالؿ المستوحاة المعمومات تقدـ سرياً  مصدراً  كانت ألوقاتا بعض ففي ثانويًا، «بوست
لقد كنت أحمييا دائمًا، ولكنني كنت أمزح معيا ومع غيرىا بأننا نتبع قواعد  تقيميا، كانت التي العشاء
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حيث كانت المعمومات غير الصالحة لمنشر تعني بالنسبة ليا عدـ استخداميا إال إذا كانت " غراىاـ"
دائمًا  كاثريفكانت  لقد ،، غير أف تمؾ المعمومات لـ تكف مالحظات مف مصادر بعيدةجيدة حقاً 

مستعدة لمعمؿ، فإذا لعبت التنس فيي تمعب مع وزير الخارجية، أو محاـٍ لمبيت األبيض، أو مدير 
وتذىب إلى األوبرا وتركز  الموسيقاكانت تقرأ الكتب وتحب .. سابؽ لوكالة االستخبارات المركزية

كيرىا في القضايا الكبيرة ذات الصمة بقضايا العموـ والطب، بمعنى آخر كانت شخصًا بكاممو، تف
: حديثو عف رئيستو" وودورد"وعميو يتابع ". وتصر عمى فيـ الشخص الكامؿ لمقضايا التي كنا نغطييا

اظ مرة طمبت مني الحضور إلى منزليا لتقييمي الخاص حوؿ قسـ مف أقساـ الصحيفة مؤكدة الحف"
 بيعمى سرية ما دار بيننا، فقدمت نقدًا حادًا تصادؼ أف توافؽ مع رأييا، وفي وقت الحؽ اتصمت 

الذي  -" برادليبف "إلبالغي أنيا كانت مضطرة إلبالغ رئيسي ومدير التحرير في ذلؾ الحيف  ىاتفياً 
" غراىاـ كاثريف"عمى الرغـ مف أنو ذّكرني بمسألة التسمسؿ القيادي، غير أف  -كاف سخيًا كعادتو 

كانت تدرؾ حقيقة أف تتبع األخبار والمعمومات يمكف أف يصبح ميمة شاقة تستغرؽ الكثير مف 
في  1997الوقت، ويتطمب في بعض األحياف انتياؾ التسمسؿ القيادي، وعندما صدرت مذكراتيا عاـ 

لسرد كؿ شيء، صفحة كانت شبو محرجة، لكنيا كانت واثقة في أنيا استغرقت كؿ ذلؾ الوقت  625
.. مدركة بحرص جانب العالج الذاتي في سرد القصة كميا، بكؿ ما فييا مف مصاعب وانتصارات

 تحرص كانت لذا ،ولعؿ فيـ الذات كاف اليدؼ المحّير، ليس فقط بالنسبة لمتاريخ والقراء ولكف لنفسيا
 ثالث قبؿ أجريتُ  فحيف الخاصة، المسائؿ عف بعيداً  آخر، شخص أي مثؿ منو االقتراب عمى دائماً 

 بعد الخمسة الرؤساء عمى «ووترغيت» فضيحة آثار حوؿ كتاب في عممي خالؿ معيا مقابمة سنوات
 معرفتيا أىمية مف مقممة باسميا، االستشياد عدـ عمى أصرت لكنيا الحديث، عمى وافقت نيكسوف،
 مالحظاتؾ لديؾ لكف»: ليا قمت ويوـ، "كمينتوف وبيؿ بوش وجورج فوردجيرالد " لمرؤساء وفيميا
، ولمدة ساعتيف كاممتيف استمرت في «ال أريد أف يذكر اسمي لذا.. خاصة»: ردت، «..الخاصة

صفحة وأدلت بتمخيص ذكي وسمسمة مف الحكايات المرحة حوؿ  33الحديث الذي دونتو في 
في " كاثريف"ظت الح: "بقولو الووترغيتحديثو عف رئيستو في أثناء " وودوردبوب "ويختتـ ".. الزعماء

لكنيا متزوجة مف .. تزوجت أصدقاءىا، ىذا صحيح لذا ،أنيا تعيش وحدىا 84حفؿ عيد ميالدىا 
عمى ارتباط وثيؽ بروح الحرص، والسعي مف دوف كمؿ أو ممؿ لمتحقيؽ والبحث  فيي.. أكثر مف ذلؾ

ب بوجيات النظر والتحري، كما أنيا عمى رباط وثيؽ بالرغبة في االستماع وتقييـ الحجج والترحي
 ".األخرى، واالنفتاح عمى قبوؿ المزيد مف المعمومات
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 احتجاجات واسعة أماـ البيت األبيض واستجابة الضغط العاـ لما نشرتو الواشنطف بوست

 

 
 نيكسوف استقالة الميمة: AT9عمى تمفزيوف .. "يريد االستقالة ال ونإنيكسوف قاؿ " :صحيفة الواشنطف بوست

 
 

 :الووترغيت وتسمسل أحداثيا زمنياً تفاصيل 
ضد  1972 حزيران يونيو 17ابتدأت الووترغيت في

 لمواليات المتحدة األمريكيةالرئيس السابع والثالثيف 
المنتمي إلى الحزب  (1994-1913)ريتشارد نيكسوف 

الجميوري، والمنحدر إلى عائمة متدينة ذات أصوؿ 
كانت تعرؼ باسـ ميمياوزف، وذلؾ عبر  ألمانية

 بوست األمريكية التي تصدر صحيفة الواشنطف
 

 
وباستقصاء يذكره التاريخ ألدواتو وتقنيايتو ومقابالتو الطويمة ومراجعتو آالؼ الوثائؽ  ،مف واشنطف العاصمة

 :فقد مرت أحداثيا وفؽ السيناريو التالي" كارؿ برنشتايف"و "بوب وود ورد"واألىـ نتائجو، لمصحفي يف 
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وجود شريط الصؽ يغطي أقفاؿ أبواب عدة " مبنى الووترغيت"الحظ أحد حراس  ،1972حزيراف  يونيو 17 .1

تو لكنو يكتشؼ أنو تمت إعادة وضعو عمى األقفاؿ مف جديد، ما دعاه إلى استدعاء فيتطوع إلزال في المبنى،
واقتحمت الشرطة المكاف لتمقي القبض عمى خمسة ، الشرطة بعد أف ساوره الشؾ حوؿ الشريط الالصؽ

أشخاص يقوموف بزرع أجيزة تنصت عمى المكالمات الياتفية لمجنة القومية لمحزب الديمقراطي لتسجيؿ 
 .مكالمة ىاتفية 64ات مسؤولي الحزب، وتبيف أف رجاؿ البيت األبيض قد سجموا مكالم

، وجيت ىيئة المحمفيف تيـ التجسس والشروع في السرقة واالقتحاـ لألشخاص 1972سبتمبر أيموؿ 15 .2
 .ة بالقضيةالخمسة، إضافة إلى رجميف آخريف عمى عالق

أديف المتيموف في القضية، فيما ظؿ الشؾ يساور قاضي المحكمة وكثير  ،1973كانوف الثاني /في يناير  .3
 .مف الشيود ولجنة المحمفيف في تورط الرئيس نيكسوف ومنظِّمي حممة إعادة انتخابو

برقية إلى قاضي المحكمة تشير إلى تورط " أحد المدانيف السبعة" "جيمس ماكورد"أرسؿ 1973 مارس آذار .4
 .جيات كبرى بالقضية

التحقيقات إلى وجود مبالغ مالية بحوزة المدانيف تثير الشكوؾ، وعند تتبع الحسابات المالية وجد أف  أشارت .5
لة لحممة إعادة انتخاب الرئيس نيكسوف  .ليا عالقة بمؤسسات مموِّ

معمومات مف شخص مجيوؿ، " الواشنطف بوست"مف " كارؿ برنشتايف وبوب وود ورد"تمقى الصحفياف  .6
تشير إلى أف ىناؾ عالقة بيف عممية " الحنجرة العميقة/ديب ثروت"ي تمؾ الفترة بػ اصطمح عمى تسميتو ف

ومحاولة التغطية عمييا، وبيف جيات رسمية رفيعة مثؿ وزارة العدؿ، ومكتب التحقيقات  السطو والتجسس،
، وصواًل إلى البيت األبيض، وبدأ معيا الصحفياف التحقيؽ، مع نشر ووكالة االستخبارات المركزية الفيدرالي،

 .فعؿ األولي عميياالقراءة رد بدئي لألخبار بغية م
، البيت األبيضبداًل مف أف تنتيي القضية بإدانة المتيميف توسع التحقيؽ أكثر فأكثر، ليشمؿ التحقيؽ طاقـ  .7

 .باعتبار أف الرئيس نيكسوف كاف رئيسًا سابقًا، ونجح في مسعى إعادة انتخابو
إذ قبؿ نيكسوف استقالة أربعة مف كبار مستشاريو  1973أبريؿ نيساف  30أشير فصوؿ الفضيحة حدث في  .8

ئيس جوف إيرليكماف ومستشار الر و ىالديماف، .آر.تشوا  كميندنست، .المقربيف، وىـ النائب العاـ ريتشارد ج
منصب النائب العاـ  في" إليوت ريتشاردسوف"جوف دبميو ديف، وقرر نيكسوف تعييف وزير الدفاع آنذاؾ 

 . الجديد، وكمفو بتولي المسؤولية القانونية الكاممة في كشؼ حقيقة ما حدث في ووترغيت
 الكاممة عف الفضيحة، خطابًا مثيرًا إلى الشعب األمريكي أكد تحممو المسؤولية" نيكسوف"في اليوـ نفسو أعمف  .9

لف تكوف »: ولكنو في الوقت نفسو أنكر أي تورط شخصي فييا، وتعيد بمعاقبة كؿ مف يثبت تورطو قائالً 
 . «ىناؾ تبرئة داخؿ البيت األبيض

مفزة، ومعيا بدأت شعبية الرئيس في ثت جمسات االستماع عمى شبكات التبُ  1973 أيارمايو  17 .10
 .التدىور
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أشارت التحقيقات إلى وجود نظاـ لمتسجيؿ بالبيت األبيض، ومعيا طالبت لجنة التحقيؽ باألشرطة،  .11
 .لكف الرئيس رفض تسميميا مستخدمًا سمطتو التنفيذية

تشيبولد ر آ"بإقالة  1973أمر نيكسوف في أكتوبر تشريف األوؿ ( بمذبحة ليؿ السبت)وفيما وصؼ  .12
لحصوؿ عمى تسجيالت صوتية لمبيت ا ىلإيت الذي كاف يسعى غالمدعي الخاص في فضيحة ووتر " كوكس

ه ولياـ ليوت ريتشاردسوف ومساعدَ إالعدؿ  يت، حيث أمر وزيرَ غاألبيض تتعمؽ بالمناقشات حوؿ ووتر 
النياية أقيؿ كوكس عمى يد وس بتنفيذ األمر، لكنيما استقاال مف منصبيما بدؿ تنفيذ ذلؾ، وفي اراكمزى

الذي رفض مجمس الشيوخ بعدىا بأكثر مف عشر سنوات ترشيحو لرئاسة " روبرت بورؾ"المحامي العاـ 
 .المحكمة العميا

الجميورييف، ما اضطر الرئيس بعدىا " نيكسوف"وأشعمت إقالة كوكس غضبًا واسعًا حتى بيف زمالء  .13
 ف كوكس أستاذ القانوف السابؽ في جامعة ىارفارد كأوؿ مدعٍ وكاف ريتشاردسوف قد عي.. إلى تسميـ األشرطة

 . 2014عامًا في منزلو عاـ  92توفي عف عمر يناىز " كوكس"خاص لمقضية عممًا أف 
األشرطة بعد حذؼ مقاطع ميمة منيا مدعيًا أنيا ُحذفت عف طريؽ الخطأ، فيما  البيت األبيض سمـ .14

 .الحصوؿ عمى أجزاء أخرى بحجة أنيا تحتوي تفاصيؿ تمس بأمف الدولة CIAعرقمت
قضت المحكمة العميا بعدـ دستورية استخداـ الرئيس لسمطتو التنفيذية لحجب  1973 موزيوليو ت 24 .15

 .مف الشير نفسو تـ الكشؼ عف محتويات األشرطة كاممة 30أجزاء مف األشرطة، وفي 
 .FBIػ أديف الرئيس نيكسوف بتيمة الكذب عمى اؿ 1974 ثانياليناير كانوف  28 .16
صدر الحكـ النيائي في حؽ المتيميف السبعة في قضية التجسس، مع اإلشارة 1974 مارس آذار 1 .17

 .إلى الرئيس نيكسوف كمشارؾ في تمؾ القضية
 .مناقشات لعزلو عف منصبو رسغالكون ءالحالة الدستورية لمرئيس نيكسوف ىشاشة مع بد ازدادت .18
وعدـ أىميتو، يقرر ، سيصوتوف مع عزؿ الرئيس سالكونجر بعد أف بات مف المؤكد أف أغمبية أعضاء  .19

 .نيكسوف االستقالة
خطاب درامي متمفز إلى إعالف استقالتو اضطر الرئيس األمريكي في  1974 أغسطس آب 8عشية  .20

 .رسمياً 
كي بالتعييف، يالرئاسة، وىو أوؿ رئيس أمر يتولى نائبو جيرالد فورد 1974 سبتمبر أيموؿ في الثامف مف  .21

حيث كانت ىذه سابقة لشغؿ رئاسة الواليات المتحدة دوف انتخاب بعد أف ظؿ فورد عضوًا في الكونغرس عف 
 حسب لو كنوع مف الوفاء أف أصدر بعد شير مف استقالة نيكسوف عفواً عامًا، ويُ  26والية ميتشيغاف لمدة 

أثناء توليو  فيعف أي جريمة قد يكوف ارتكبيا « كاماًل حرًا ومطمقاً »فوا ، وكاف ع1974سبتمبر  8عنو في 
أماـ  1976يت أثرت عمى خميفتو فورد ليفشؿ في الفوز بانتخابات غالرئاسة، لكف يبدو أف فضيحة ووتر 

 . في التاريخ بمقب الرئيس غير المنتخب ليظؿ محتفظاً و كارتر، 
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بوب وودوورد، وزميمو كارؿ بيرنشتايف بالمرصاد  كانت صحيفة واشنطف بوست مف خالؿ محررييا .22
لنيكسوف ورجالو، فيـ الذيف لعبوًا دورًا رئيسيًا في كشؼ تفاصيؿ الفضيحة، عمى الرغـ مف محاوالت النفي 

 . واألكاذيب التي ظؿ يرددىا البيت األبيض لتبرئة الرئيس
وكاف أحد معاوني " العنؽ أو الحنجرة العميقة/ثروت ديب"بػ عرؼيكشؼ عمف كاف يُ  2005في .23

 أربعة مف أكثر أمضى قد كاف «الواشي» وىذا وبيرنشتايف،نيكسوف، مسرب المعمومات إلى الصحفييف وورد 
 لحساب شرعية غير أمواالً  يدفع الذي التاجر باسـ ُيعرؼ كاف حيث الفضيحة، في لدوره السجف في شيور
لى آخر شخص مارؾ " مكتب التحقيقات الفيدراليوىو نائب مدير  سكوتيـ، لضماف الفضيحة في العبيف وا 
يف في مرآب روسميف بالمبنى، وىذا جعمو محوريًا في أحداث نو كاف يمتقي بالصحفي  إإذ يقاؿ " فيمتولياـ 

توف غأرلين"ت مجمس مقاطعة الفضيحة، ما اعتبر مف أماكف الصحافة األمريكية التاريخية، وعميو حيف صوّ 
أف في ذلؾ ىدـ لتاريخ القضية، رأى الشارع األمريكي ( 2014)لصالح ىدـ المبنى والمرآب " بوالية فرجينيا

 .عند المرآب يشير إلى ذلؾ التاريخ 2011لكف المقاطعة ستبقي نصبًا تذكاريًا أقامتو في 
مدير العمميات في لجنة ترشح نيكسوف « رودركجيب ما»يذكر أف مف الشخصيات المؤثرة في القضية  .24

 مكاتب عمى بالتجسس األميركي الرئيس أمر إذاألصمية، « يتغووتر »لفترة ثانية، ما جعمو عنصرًا ميمًا في 
وردوف غ»، وكاف السياسي الراحؿ مشرفًا مباشرًا عمى «يتغووتر » مبنى في المنافس الديمقراطي الحزب
المذيف نظما عمميات اقتحاـ المبنى، ودبرا حممة التجسس واألالعيب الممتوية، وحضر « ىوارد ىانت»و« ليدي

" جوف ميتشؿ"فيو مدير حممة نيكسوف االنتخابية والمدعي العاـ األسبؽ االجتماع الذي وافؽ « رودركما»
ف كاف «ىانت»و« ليدي»عمى العممية التي قادىا  لـ يقر أبدًا بمسؤوليتو عف ذلؾ، وربما كاف " ميتشؿ"، وا 

اختياره « ليدي»، الذي أرجع «الديمقراطي»يعرؼ أيضًا الكثير بشأف قرار استيداؼ مقر الحزب « رودركما»
، عممًا أنو في «فرفغجوجر ماك»ر الحممة االنتخابية لمرشح الحزب اإلى سيولة التجسس عميو، مقارنة بمق

لتعقب " نيكسوف"يتمقى األوامر مف " ميتشؿ"أنو سمع « رودركما»زعـ  2003حوار صحفي أجري عاـ 
عامًا في  79تو عف وبمو .. «يتغووتر »رئيس المجنة الوطنية لمحزب الديمقراطي في « الري أوبريف»مكتب 
أخذ معو بصيص األمؿ الذي كاف متبقيًا لمكشؼ عف بعض أسرار « رودركما»يرى الخبراء أف  2014عاـ 

أشرؼ شخصيًا عمى المحاولة " الرئيس نيكسوف"، لكف يبقى الجميع عمى دراية ويقيف أف «يتغووتر »فضيحة 
المناخ العاـ لألنشطة غير القانونية في األصمية لمتستر عمى الفضيحة، وكاف مسؤواًل بصورة شخصية عف 

البيت األبيض وفي حممتو االنتخابية، وأنو كاف ميووسًا بالحصوؿ عمى المعمومات السياسية التي أفضت 
 .وجرائـ أخرى« يتغووتر »مباشرة إلى فضيحة 
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 :شيفر تات.شون
 ،"World in Tolsa" "تولسا إف وورلد" صحيفة في" تولسا"مدنية  في كاف وتحقيقات تحريات مف أنجزه ما أىـ

والية  مستوى عمى البيئة القضايا عف البيانات تجميع في شيراً  13 "برانستيتر زيفا"المحرر  مع أمضى عندما
 كما الوالية، في التموث عف التحقيقات مف سمسة إعداد في جمعاىا التي البيانات قاعدة واستخدما ،"أوكالىوما"

 شماؿ الواقعة التعديف منطقة في الصناعية الكارثة عف الصحفية التحقيقات إعداد في عاـ لمدة بمفرده عمؿ
 مف غيرىا مع" كريؾ تار"بمنطقة  عرؼ عما الصحفية تحقيقاتو أدت وقد واليات، ثالث بيف" أوكالىوما"شرؽ 

 مف أصحابيا لتمكيف األطفاؿ، يقطنيا التي البيوت بشراء البدء في الوالية شروع إلى والضغوط التحقيقات
 والزنؾ، بالرصاص المميئة المنطقة ىذه في سكانيا مف البيوت لشراء فدرالي مشروع ذلؾ وتبع المنطقة، مغادرة

 .مغادراتيا، وبالتالي ُعد مف رواد التقصي المجتمعي في مجالو عمى وتشجيعيـ
 

 :ت ستيد وليام
 بعنواف أجزاء أربعة مف صادماً  تقريراً  المندنية "جازيت ماؿ باؿ" صحيفة في الماضي القرف ثمانينيات في نشر

 عذراوات تأجير عف ليكشؼ دعارة، بيت ومديرة سابقة، ، استعاف فيو بمومس"المعاصرة بابؿ في العذراء تكريـ"
 كأداة الساعة عف تزيد التي المطولة الحوارات استخدموا الذيف الصحفييف أوائؿ مف ليعد الجنس، أجؿ مف

خفاء ىويتيا مف ومفصمة دقيقة اكتشافات عف لالستقصاء، ما أسفر  .المصادر التي برع في حمايتيا، وا 
 

 :don barlettبارليت  (دونالد)ودون  jim steeleستيل (جيمس) جيم
 العدالة موضوعات نوع وشاقة، مف كبرى لموضوعات مرتيف" بوليتزر" بجائزة الفائزاف وبارليتستيل  تصدى
 ميراثنا" أو ،INTERNAL REVENUE SERVICE الداخمي الدخؿ جياز عدالة أو القضاء، يمارسيا التي
 الكونغرس عندما مف الخاصة الشركات بعض تمقتيا التي التفضيمية المعاممة مف أو ،"النووية النفايات مف

 "أف فيو شؾ ال ومما ،أمريكا مف يصدؽ ال فساد مف يجري عما أو الدوالرات، مف مالييف تضّيع قوانيف يصدر
 بارليت أف غير نكوايرار،إ فيالديمفيا صحيفة في 1970 عاـ منذ بعمميما استفادا بشكؿ ىائؿ "وستيؿ بارليت
 قرائيا بحياة االتصاؿ في الرغبة تمؾ تقريبًا، أي الجميع يتجاىميا أساسية أسئمة عف تجيب صحافة قدما وستيؿ
 .الناس وحياتيـ في مباشر وبشكؿ أساساً  تؤثر لموضوعات الفعمي االستكشاؼ طريؽ عف

ينبرغ ستيف" وحسب  صحيفة في العمؿ "ستيل جيمس"و "بارليت دونالد" بدأ "كولومبيا-ميسوري" جامعة مف" وا 
نما الفور، عمى يمتقيا لـ لكنيما 1970عاـ  سبتمبر شير مف نفسو اليوـ في "إنكوايرار فيالديمفيا"  جمعتيما وا 

 التي االتيامات صحة مف التأكد الصحيفة تحرير رئيس "ماكموالف" منيما طمب عندما األياـ أحد في المصادفة
 الدخؿ ذوي مف عائالت شغميات منازؿ لترميـ لإلسكاف الفيدرالية اإلدارة برنامج في مخالفات وجود إلى تشير

 .المنخفض
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 الجوائز بكؿ تقريباً  فازا قد كانا 1993عاـ وبحموؿ بوليتزر، جائزة بأوؿ "وستيؿ بارليت" فاز أعواـ أربعة وخالؿ
 .الثانية لممرة بوليتزر جائزة عف فضالً  الصحفية، التحقيقات أو المثيرة األنباء عف األخرى الكبرى
 ردو وودو  مع جنب إلى جنباً  الصحفية التحقيقات تاريخ في فريؽ أفضؿ تقريباً  شؾ بال كانا ذلؾ مف رغـال عمى

 لدى كاف الصحافة، مجاؿ في الشيرة وصاحب بطؿ ىو الصحفي التحقيؽ فيو َعدي عصر وفي وبرنشتايف،
 الذيف الصحفييف لممحرريف المحتوـ المصير ىي كانت ربما التي الجفاؼ شديدة الصورة تمؾ وستيؿ بارليت
 عمى القدرة يمتمؾ كاف كمييما أف إلى ما حد إلى التصاقيما ويرجع الضرائب، في الثغرات منشأ عف ينقبوف
 .قيمتيا ليا صحفية بتحقيقات القياـ استمرارية أجؿ مف األساسية الصفة وىي الغضب، عمى السيطرة

 بيا تعمؿ التي بالطريقة "ستيؿ وجيمس بارليت دونالد" افتتاف ىو الموضوعات ىذه لكؿ األصيؿ المصدر إف
 ذلؾ، غير ـأ سوي بشكؿ ذلؾ كافأ سواء المؤسسات، مف وغيرىا الحكومية، والوكاالت األعماؿ مؤسسات

 .المجتمع عمى ضار أو طيب مردود لو يكوف ممف
 اإلسكاف برنامج عف الصحفي التحقيؽ ىو الجوائز مف العديد عمى حصوليما إلى أدى الذي العمؿ إف

 لترميـ 235الفيدرالي اإلسكاف برنامج في النفوذ الستغالؿ أدلة عف ،"ماكموالف" إلييما أوكمو الذي الفيدرالي
ما  سرعاف المنخفض الدخؿ ذوي مف المشتريف أف ذلؾ ،المنخفض الدخؿ ذات لمعائالت القديمة المنازؿ وبيع

 يرفضونيا، سوؼ ثـ ومف خادع، خارجي شكؿ سوى ليست ترميميا تـ أنو فترضيُ  التي المنازؿ أف سيكتشفوف
 ثمانية إلى ستة بيف ما األمر منا استغرؽ لقد" :"ستيؿ" شرائيا، وعميو يقوؿ في ذلؾ بعد أحد يرغب ولف

 ،ورىنيات صكوؾ في نبحث أف عمينا كاف موضوع، فقد أوؿ لكتابة استعداد عمى نصبح أف قبؿ أسابيع،
 بيا قاـ التي البحث عمميات فخالؿ".. منيـ المنازؿ اشترى الذي ومف المضاربوف، يفعؿ كاف ماذا لنعرؼ
 مع يتساىموف الذيف القضاة عف سمعا المنازؿ، لترميـ (FHA) برنامج في التالعب عمميات في وستيؿ بارليت

 مف أكثر نتائج إلى المطاؼ بيما القضايا، وانتيى ىذه لحسـ ببحث القياـ الدويتو قرر فقد ثـ ومف الغشاشيف،
 ففيالدلفيا، وىكذا تمكّ  في كالعنؼ اىتماميـ جذب في بدأت القضايا مف أخرى أنواعاً  فإ إذ ،ذلؾ بكثير

 الزيارات عف فضالً  صفحة، آالؼ أربعة بمغت والتي ذلؾ، عف الناجمة المطبوعات عمى بناءً  وستيؿ بارليت
 مف والقضاة والمحاميف، والمتيميف، عيف،والمدّ  الجريمة، ضحايا مع والمقاءات لمحاكـا إلى بيما قاما التي

 .(العادلة غير) العدالة عف فييا الجنائية حيث تحدثوا المحاكـ عف روتيني بشكؿ الكتابة
 فيميب" أف حتى الصحفية، التحقيقات كتاب صفوؼ بيف فييا حاسوبال ودور الحمقات، ىذه صيت ذاع وقد
 المحرر مقدمة: التدقيؽ صحافة: )بعنواف 1973 عاـ أصدره الذي الشيير كتابو في بحمقاتيما استشيد "ماير

 في تدريجياً  تنتشر وستيؿ بارليت اتبعيا التي التقنية بدأت ، وىكذا(االجتماعية العموـ أساليب عف الصحفي
 .الصحافة مجاؿ
 متعددة البتروؿ شركات توسع يالحظاف أجرياه الذي األولي البحث خالؿ وستيؿ بارليت بدأجية أخرى  مف

 لتالعب نتيجة كانت( البترولية األزمة: )تقوؿ البالد، فانطمقا بتحقيؽ جديد حكمتو المأثورة خارج الجنسيات
 في يسألوننا الناس إف: "يعّقباف ذلؾ وعمى ،العربي الحظر بسبب منيا أكثر اإلمدادات في التداوؿ شركات
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 لمنشر؟ موضوع بذرة فييا تكتشفوف أو مفيوـ، بشيء منيا وتخرجوف السنوية، التقارير تقرؤوف كيؼ دىشة،
 إلى 10 مف يقرب ما قراءة مف لؾ بد والالكثير،  بالشيء منو تخرج ال فإنؾ IRS تقارير أحد قرأت إف إنؾ

المقصودة  االتجاىات مف نوع بوجود منيا تخرج أف يمكف وبعدىا الزمف، مف طويمة تغطي فترة تقريراً  20
 عمى قوانينيا تنفيذ جيود تركيز إلى IRS ميؿ عمى المنشورة الحمقات ، وبالتالي ركزت"الوكالة ىذه داخؿ
 وىو والشركات، المرتفع الدخؿ ذوي األشخاص عمى وليس المنخفض، الدخؿ ذوي مف الضرائب دافعي

 .السنوية التقارير تضمنتيا التي اإلحصائيات عمى يعتمد استنتاج
 لمعمؿ نموذجياً  نظاماً  وضعا ألنيما جديداً  معنى الشأف ىذا في وستيؿ بارليت أجراه الذي البحث اكتسب لقد

ليما  تسمح( التسمسؿ الزمني) الكرونولوجيا أف ذلؾ ،(كرونولوجياً ) والتواريخ باألحداث قائمة عمى اعتماداً 
 .اآلخر بالبعض بعضيا مختمفة مصادر مف المستقاة المعمومات ربط عند باالستنتاج

 رجؿ عمييا، الضوء وستيؿ بارليت ألقى التي الرئيسية الشخصيات مف كاف ،IRSحوؿ شرتنُ  التي الحمقات في
 في فإنو ذلؾ ومع ،IRSلػ بيا المديف الفائدة أصوؿ مف قميالً  لديو أف وبدا إفالسو، أشير شيكاغو يف ؿاأعم
لو  ذلؾ ليكتشفا يكونا دوالر، ولـ ألؼ 200بمبمغ واشنطف خارج منزالً  اشترى إفالسو إشيار عمى السابؽ اليوـ

 1975 لعاـ تزريبول بجائزة الحمقات ىذه العممية، وعميو فازت لحياتو كرونولوجياً  تسمسالً  الـ يكف لدييم
 صحيفة في مطولة حمقات نشر في األولى بوليتزر بجائزة فوزىما بعد وستيؿ بارليت وبدأ الصحفية، لمتحقيقات

 النفايات ىو التالي الموضوع وكاف ،(عاميف كؿ كتاب بمعدؿ)كتب عدة  في بعدىا ُنشرت، "نكوايرارإ"
 .األمريكية ةيالخارج المساعدات إنفاؽ في واالحتياؿ

 األمواؿ أف واكتشفا الجنوبية، وكوريا وتايالند وكولومبيا البيرو في مواقع لزيارة ةحد عمى كؿ بالسفر قاما بعدىا
 فاجأ وقد الرفاىية، ذات والشقؽ المنازؿ عمى نفؽتُ  المنخفض الدخؿ بذوي الخاص اإلسكاف إلى الموجية
 وبذلؾ لديو، التي المعمومات مف اليائؿ بالكـ تايالند في (AID) الدولية التنمية وكالة مكتب مدير بارليت
 التي األوجو في تنفؽ أمواليا أف مف لمتأكد الكثير تفعؿ لـ (AID) بأف منو اعتراؼ استخالص مف تمكف

 الممفات، وبعدىا في البحث عممية في خاللو غرقنا أسبوعاً  قضينا"": ستيؿ" ليا، وحوؿ ذلؾ يقوؿ خصصت
 األخير اليوـ وفي ..المتضخمة السجالت تمؾ خالؿ مف اإلدارة، وسوء التسيب في صورة لنا تنكشؼ بدأت
 إلى طريقو اإلسكاف مشروع مدى ضؿ أي إلى بوضوح تكشؼ الممفات داخؿ محشورة وثيقة يدينا في وقعت
 ."األمريكي الكونغرس حدده الذي اليدؼ
 أغنى مف يعد والذي الشييرة، الشخصية تمؾ" ىيوز ىاوارد" الصحفية التحقيقات مف التالية حمقتيما بطؿ وكاف

 الحكومة مف "ىيوز" إمبراطورية أخذتو ما متوسط بأف الحمقات مقدمة في فضحاه والذي شخصيات العالـ،
 الذي المفسد النفوذ عمى اىتماميا الحمقات لتركز ..دوالر مميوف 1.7 بمغ سنوات عشر مدةلو  يومياً  الفيدرالية
 ..المستقمة أو الحكومية الوكاالت جانب مف لإلشراؼ عاـ بوجو تخضع ال التي األعماؿ، قطاعات تمارسو
 فوضى: "بعنواف حمقات عمى نشره بعد 1980 عاـ نياية "ىيوز" حوؿ كتاب لنشر وستيؿ بارليت نتقؿا بعدىا
 رغـال عمى الصناعي، لموقود مصانع تطوير في الدوالرات مميارات إنفاؽ الحكومة ـااعتز  حوؿ ويدور ،"الطاقة
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 في البتروؿ عف التنقيب اعتزاميا مع عقود، ثالثة طوؿ مشابية مصانع عف تخمت نفسيا الحكومة ىذه أف مف
 بأكمميا، الغابة رؤية المتمقي عمى اليسير مف) أنو خالصتو منظوراً  قدما فإنيما وكعادتيما سميمة، غير مواقع
 ينذر المستقبؿ إف: "التالي النحو عمى الحمقات ىذه مف األوؿ الجزء وافتتحا ،(فييا واحدة شجرة مجرد وليس

 التحقيقات استكماؿ واستغرقت النووية الطاقة إلى انتقال البتروؿ ومف ،"بالطاقة نقصاً  تواجو فاألمة بالخطر،
 مئات وأجريا عمؿ، رحالت في متر كيمو ألؼ 20 خالليا قطعا شيرًا، 18 قرابة 1983 عاـ ظيرت التي

 والية 40 تقدمت المبيرة ولنتائجيا الوثائؽ، مف ذلؾ نحوَ  أو صفحة ألؼ 125 وجمعا الصحفية، المقاءات
  .الوثائؽ ىذه طبع إعادة األقؿ بطمبات عمى أجنبية ودولة ةيأمريك
 األوساط في انتقادات النووية النفايات عف الحمقات أثارت وستيؿ لبارليت األخرى الحمقات في حدث وكما

 أي وجود اإلطالؽ عمى يثبتوا لـ النقاد ىؤالء أف غير -تقدير  مف بو حظيت مما رغـالعمى  - الصناعية
 ىذه وكانت الشأف، ىذا في تصحيح أي نشر إلى تضطر لـ "إنكوايرار" صحيفة أف كما الحقائؽ، في خطأ
 ".المتحدة الواليات في النووية النفايات: التفاصيؿ مف مزيد: "كتاب فكرة أصؿ

 20 مف أكثر وستيؿ بارليت قضى أف بعد حتى لكنوو  مماًل، يكوف قد الموضوع ىذا أف بدا األولى ولموىمة
 فييا، الخوض آخر عمى صحفي يجرؤ ال التي المعقدة الموضوعات ذات الصحفية التحقيقات يكتبوف عاماً 
 "الدويتو" بدأ فقد ..الصحفية خبطاتيـ أىـ الضرائب مف خاصة بمعاممة يتمتعوف الذيف موضوع ُيِعداف فإنيما

 مف 650 نحو أسماء تضـ األمريكي التي الشيوخ مجمس في المالية المجاف قائمة بفحص الشاؽ تحقيقيما
 ىذه وكانت الضرائب، تشريع تعديؿ ثنايا في إدماجيا تـ ، والتي"االنتقائية القواعد" يسمى بما المستفيديف

 آالؼ ثمة أف الحقاً  ليكتشفا الضرائب، لقانوف اإلذعاف مف معينيف وأفراداً  معينة تجارياً  أعماالً  تستثني القواعد
 ،الخفية المحاباة ىذه مف يستفيدوف مف بيف اسميا جاء قد النفوذ ذات ومئات الشركات الثرية الشخصيات

 وفي الجمركية، والبورصة المالية عينات األوراؽ في بحثا المجيولة، الشخصيات تحديد ليما يتسنى وحتى
جراءات القضائية، الدعاوي وفي الواليات، بمجالس الشركات سجالت  اإلفصاح وبيانات اإلفالس، إشيار وا 
 والنشرات والمجالت الصحؼ آالؼ تغطي التي الكمبيوتر بيانات قاعدة وفي الكونغرس، ألعضاء المالية

 خمسة مرور بعد إال حمقاتو وكتابة معاً  تحقيقيما أجزاء جمع مف يتمكنا ولـ الحكومية، والتقارير اإلخبارية
 يبدأ منو األوؿ الجزء أف ذلؾ عمى والدليؿ الممؿ، عف يكوف ما أبعد كاف لكنو المتواصؿ، العمؿ مف أشير
 أحد في "بفالدلفيا يستإ نورث" في تقيـ أوالد، ثالثة ول وأصمع طويؿ، أب أنؾ إذا تصور": التالي النحو عمى

 الكونغرس عضو إلى تذىب أنؾ وتخيؿ لألبواب، الجانبي األلمنيوـ بيع مف رزقؾ وتكسب السكنية، المجمعات
 ثالثة ول واألصمع الطويؿ، األب يستثني لمضرائب، الفيدرالي القانوف في نص إدخاؿ منو لتطمب دائرتؾ في
 عضو أف ذلؾ مف أكثر وتخيؿ ..لألبواب الجانبي األلمنيوـ مبيعات عمى الدخؿ ضريبة دفع مف أوالد

 ىذا أف بالفعؿ وتخيؿ القادـ، التشريعي التعديؿ في ويدرجو االستثناء، بكتابة يقوـ دائرتؾ في الكونغرس
 نبذة القصة قدمت ذلؾ وبعد".. !محظوظ إنساف مف لؾ يا ..قانوناً  ليصبح التعديؿ ىذا عمى يوافؽ الكونغرس

 دراسة حالة كؿ وكانت خاصة، بمعاممة واحظَ  ممف اآلخر، تمو الواحد النفوذ، ذوي مف موتوريف أشخاص عف
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 بعد الحمقات تمقت وقد الصحفييف، معظـ وميارات قدرات تتجاوز متميزًا، مصغراً  صحفياً  تحقيقاً  الحالة ىذه مف
 منيا، نسخ عمى لمحصوؿ طمب ألؼ 50 تجاوزت طمبات الصغير القطع صفحة مف 44 في طبعيا إعادة
الصحافة  مؤرخي دفع سبؽ لألثرياء، ولعؿ كؿ ما الكونغرس محاباة دراسة 1990 عاـ وستيؿ بارليت ليعاود

 .حد عند تقؼ ال بأنيا" وستيؿ بارليت" تحقيقات وصؼ إلىاالستقصائية 
 
 

 "وستيلبارليت " تجربة خالصة
 تقنيات أىـ استنتاج "العصور عبر الحكمة خالصة"كتابيما  ومف ،"وستيؿ بارليت" تجربة خالصة مف يمكف

 :يمي ما وفؽ لدييما التقصي
 ينبغي المعاونة المعمومات أف فالواقع تستخدمو، أف يمكف ما كثيراً  تفوؽ معمومات جمع عمى دائماً  اعمؿ .1

 لديؾ يكوف متى تعرؼ أف في تتمثؿ ىنا مكتوبة، والميارة فقرة كؿ مع ىندسي نحو عمى متناسبة تكوف أف
 .نظرؾ وجية إثبات مف تمّكنؾ التي الكافية الصحفية المقاءات أجريت تكوف حيف الكافية، الوثائؽ

 .وتحميميا البيانات تخزيف في يساعد الحاسوب فإف المعمومات، مف ىائؿ كـ مع تعاممؾ لدى .2
 معقدة كانت وستيؿ بارليت فميمة طالسميما، حؿ أبداً  السيؿ مف يكف لـ التي الموضوعات بعض ىناؾ إف .3

نما فقط، الموضوع صعوبة بسبب ليس  المسائؿ إزاء الخبراء بيف النظر وجيات اختالؼ بسبب أيضاً  وا 
 .الحساسة

 ىو التحدي لكف العاـ، السجؿ في عمييا العثور يمكف تستخدميا التي المعمومات مف %95 إلى يصؿ ما إف .4
 باعثاً  أو مريحاً  المجاؿ ىذا في العمؿ يكوف ما اً ونادر  منيا، معنى لو بشيء الخروج ومحاولة وتحميميا، جمبيا
 شيئاً  تعني ال ممفات مف جباؿ في باحثاً  لممكاتب المخصصة المباني أحد في تجمس نؾإ إذ البيجة، عمى
 ستجد المتقاطعة الكممات أف إدراؾ ىو باالستمرار المغري الوحيد والشيء عنيا، معمومات لديو ليس لمف

 تحميميا بعد إال معنى وذ شيء فييا يكوف ال اليومي العمؿ فسجالت األمر، نياية في الصحيح مكانيا
 .المؤسسات تمؾ عمؿ بكيفية يريب ما وفحصيا،

 

 

 

 

 

134 



 :robert greenغرين،  روبرت
 
لروبرت غريف الفائز بجائزة  الميني التاريخ إف
 كمحرر "داي نيوز" صحيفة في مرتيف "بوليتزر"

الصحفية،  لمتحقيقات التحرير رئيس ومساعد صحفي
 : ذلؾ ودالئؿ والحكـ، بالعبرات مميء

 

 

 
 لمتحقيقات دائماً  فريقاً  شّكؿ1967 عاـ ففي الصحفية، التحقيقات كتّاب مف لفريؽ الروحي األب ىو 

 .المتحدة الواليات في الصحافة تاريخ في نوعو مف األوؿ ىو داي نيوز صحيفة في
 العقرب رجؿ كتاب مؤلؼ ىو"The stingman" أفضؿ عمى يحتوي لكونو االنتباه، يأسر كتاب وىو 

 .المشبوىة الخارجية المصرفية العمميات عف اآلف حتى ُكتب وصؼ
 الذىبية، بوليتزر بجائزة مرتيف الفوز ذلؾ في بما واإلقميمية، القومية الجوائز مف بالعديد وفريقو ىو فاز 

 أحد طاليـ مف بيف مف طاؿ الذي "آيالند لونغ" في اليائؿ السياسي الفساد لكشؼ 1970عاـ أوليما
 تحقيؽ وىو، "الييرويف انتشار" عف 1974 عاـ وثانييما داي، نيوز صحيفة في التحرير رؤساء كبار
 أطفاؿ شراييف في وضخو تركيا، في الخشخاش حقوؿ مف الييرويف جمب كيفية عف عاـ لمدة امتد

 .في الواليات المتحدة األمريكية" آيالند لونغ"
 الصحفية التحقيقات تحرير ورؤساء محرري نقابة ونجاح إنشاء في أسيما اثنيف بيف مف واحد ىو 

(IRE) التقصي مينة في العامميف لمصحفييف مالذ أىـ وتعد ،1975 عاـ إنشاؤىا تـ التي. 
 نقابة بذلتو الذي الجيد عف المسؤوؿ الرئيسي الشخص ىو (IRE) نظير لو يسبؽ لـ تقرير كتابة في 

 الفريؽ رئيس كاف حيث" دونبولز "Arisona Republic" "ريبابميؾ أريزونا مشرع" وىو قبؿ، مف
وكتابة التحقيقات االستقصائية التي  "بولز" اغتياؿ جريمة عمى لمرد متطوعاً  صحفياً  50 مف المكوف

 عممو، ومنظـ وذاكرتو باألسرار، لو يبوحوف الذي الروحي تكشؼ جرائـ المافيا التي قتمتو، واألب
  .الفريؽ في المحرريف كبار أحد أنو عف فضالً  باسمو، والمتحدث

 

  ":lou Kilzerكيمزر  لو"
 العمؿ في ذىبية قاعدة لنفسو بنىالصحافة، لكنو  في دراسة عمى قط" بوليتزر" بجائزة الفائز "كيمزر"يحصؿ  لـ

 القرائف ضآلة مف الرغـ عمى الخطأ ما ىو يكتشؼ وأف شيء، ما خطأ ىنالؾ أف المرء يدرؾ أف: "ُمفادىا
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 دائرية بطريقة يفكر فيو المجاؿ، ىذا في "مزريك لو" مف أفضؿ ىو مف ىناؾ وليذا ليس ،"تماماً  مختمؼ شيء
تحقيؽ عمى  لعمؿ بيا يتصدى التي األساليب "كميزر" يصؼ وتحميمية، وحوؿ ذلؾ ومتشككة مستقيمة، غير

 المعمومات جميع عمى يحصؿ أنو وكيؼ التميفزيونية، الحمقات في كولومبو المخبر تذكر ىؿ: )الشكؿ التالي
 األسئمة ويسأؿ فييا، إال يثؽ ال التي مفكرتو خرجيُ  أف إال فما عميو ؟مباشرة غير بطريقة الشرير مف الكبيرة

 يظؿ كولومبو أف كيؼ تذكر وىؿ ،طالسميا حؿ يجب وجريمة جثة وجود يفرضو ما تمامًا، فيذا المناسبة
 يصاب كيؼ تذكر وىؿ ؟تماماً  المناسبة األسئمة مف مزيداً  األدب مف مزيدب ليسألو الشرير الرجؿ عمى يتردد

 وىنا ،(المخبر؟ مع الكالـ عف تماماً  يمتنع أف ويقرر الموقؼ، يدرؾ أف إلى المخبر، زاره كمما بالتوتر الجاني
 :مشكمتيف يالحظ أف" كميزر" حسب يمكف
  ًتماماً  خطأ عمى األحياف بعض في الصحفي كوف: أوال. 
  ًمف وحده ىو البحث، موضوع الشخص مع التحدث قبؿ طويمة لفترة االنتظار مف المستفيد إف: ثانيا 

 .التأخير ذلؾ مف مكاسب أي تحقيؽ الصحفي يستطيع ال وبالتالي ،المدة ىذه إطالة يرغب
 ،التمفزيونية الحمقات وفي االستقصائية، التحقيقات "كولومبو" عف الحقيقية الحياة في "كولومبو" يختمؼ وىنا
 بريء وب المشتبو أف قررت سواء تمامًا، فائدتو تتساوى وب مشتبو إلى مبكراً  والتوجو ًا،مذنب وب مشتبو كؿ فميس

 فضيحة، بادرة أوؿ عند التحقيؽ موضوعِ  وب المشتبو عمى الحجرة باب اقتحاـ ذلؾ يعني مذنب، وعمومًا ال ـأ
 أسرع في التحقيؽ موضوعَ  الشخص تفاتح أف يجب) :يمي كما عمميا، لتعمؿ الميت جثة قاعدة تجيء فينا
 تجعؿ مشبوه، سموؾ أنو يبدو أو مما االتيامات، مف بيا بأس ال مجموعة بتجميع تقوـ أف ممكف، بعد وقت
 .(بشأنيا تفسيره سماع في يرغب الصحيفة قارئ مثؿ العادي الشخص مف
 وكذا، كذا تقوؿ التسجيالت ىذه إف فضمؾ، مف :ونقوؿ عميو ندخؿ إننا: )االستقصائييف" كميزر" ينصح وىنا
 تتفيـ أف تستطيع أنؾب واثؽ األمر، وأنا نستوضح أف لنا ولقد عفّ  وذاؾ، ىذا يقوؿ الفالني الشخص أف أو

 (.كشؼ ىذا ولماذا صحيفتنا تحرير رؤساء منا يريد لماذا
 المتقدة، ولمصحفييف االستقصائييف أف الصحفية التحقيقات صفات مف صفة ُيعد" كميزر" وفؽ البارع الرصد إف

 الخبر مف طويمة وسنوات والتدريب الفكر عصارة تمثؿ الميارات، مف خميط ىو الرصد فف أف يتأكدوا
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 "بصمات مؤثرة"اليوم  استقصائيو:ثانياً 
في اآلونة األخيرة صحفيوف عدة تركوا بتجربتيـ  برز

 معاصراتيـ مف الرغـ عمىبصمة في تاريخ المينة 
وتجربتيـ الجديدة التي بدأت تظير مالمحيا خالؿ 
العشرية األخيرة، وسنعرض فقط ألبرز ثالثة 
استقصاءات خالؿ الفترة الماضية، كاف ليا كبير األثر 

 :في عالـ صحافة التقصي المعاصرة، وىي

 

 
 

 
 

 ":صحفي الكنبة" "Eliot Higginsىاينز،  إليوت"المعاصر االستقصائي

 
 الكنبةصحفي " "Eliot Higginsينز، اإليوت ى"

 
الرجؿ الذي وصفتو الصحافة الغربية بأّنو يغطي الحروب وىو جالس عمى الكنبة بتفوؽ يغمب مف ذىبوا إلى 

نسبة إلى مدونتو الشييرة  Brown Moses مشيور أيضًا باسـ" إليوت"أرض المعارؾ وغطوىا مف ىناؾ، ويعد 
المتخصص في  bellingcatأسس بعد ذلؾ موقعالقادمة مف سورية، ثـ  والفيديوىاتالتي كرسيا لتحميؿ الصور 

 عمى وتعتمد ،التحقيؽ االستقصائي عبر الصور والخرائط والفيديوىات واألقمار الصناعية لما يحدث في الحروب
إعداـ الصحفي فيو أوؿ مف حدد مكاف ريات الصحؼ ووسائؿ اإلعالـ العالمية، ولو مصداقية كبيرة، كب تحميالتو
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، وىو أوؿ مف كشؼ أنواع األسمحة التي تستخدميا األطراؼ المتصارعة في سورية" جيمس فولي"األمريكي 
بالتقاط أرقاميا التي تظير في األفالـ والصور وتتبع حركتيا عبر طرؽ االستقصاء لموصوؿ إلى أماكف شرائيا 

 مفتوحة المعمومات لمعمؿ مع والتقنيات دواتاأل ورائدَ  مفتوحة المصدر، األدوات بطؿ دعُ  وبالتاليوتوريدىا، 
 مع تعمؿ ىؤالء الناس مف شأنو أف تبقي أف أفعؿ شيئاً  أحاوؿ Bellingcat مع": "إليوت" يقوؿ وعميو المصدر،

 استعممت العاميف الماضييف استخداميا، فعمى مدى اآلخريف كيفيةإظيار  أيضاً و  والتقنيات، تمؾ األدوات
 OCCRP مع مناطؽ النزاع ليست فقط حوؿ، لكنيا ةسوري الصراع في لمتحقيؽ في المصدر مفتوحة المعمومات

والفساد، ويكفي النظر إلى  الجريمة العابرة لمحدود لمتحقيؽ في المصدر مفتوحة استخداـ المعمومات ما يدؿ عمى
 :موقعوو ". وماذا تحقؽ ما يحدث مع أوكرانيا وقطاع غزة لمعرفة أىمية فيـ المعمومات مفتوحة المصدر،

https://www.bellingcat.com ومدونتو: http://brown-moses.blogspot.com  

 
 :Miranda Patrucicميرندا باتريك 

أف رئيس حكومة مونتنيغرو يعمؿ في الجريمة المنظمة، تحت  2014كشفت في تحقيؽ استقصائي ُنشر عاـ 
 Montenegro: Football, Politics, and"، "كرة القدـ والسياسة والكوكاييف: الجبؿ األسود: "عنواف

Cocaine" وفيو قدمت وثائؽ تكشؼ عف وجود صفقة سرية بيف مسؤوليف مف الحزب السياسي الحاكـ لمجبؿ ،
ما ُعد نقمة نوعية في استقصاءات الكشؼ عف الجريمة  ،األسود وجية ميّرب الكوكاييف داركو ساريتش

 . المنظمة

 
 "ميرندا باتريؾ"غري ىدؼ استقصاء الصحفية يورئيس الحكومة المونتون االستادصورة 
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 ىاءاستقصا" ميرندا باتريؾ"في مونتينغرو الذي بنت عميو الصحفية  االستادموقع 

H
 "ميرندا باتريؾ"نفوغراؼ الستقصاء الصحفية إ

 
 
 

 (:لوكسمبورغ تسريبات ،السويسريةالتسريبات : )2112 لمعام استقصائي تحقيق أفضل
أحدثت تمؾ التسريبات التي جاءت ضمف تحقيؽ أنجزتو شبكة المحرريف الدولييف لمصحافة االستقصائية 

مؤسسة إعالمية عالمية عف الحسابات السرية في  70دولة، وبالمشاركة مع  45صحفيًا، مف  140بمشاركة 
سابات مشاىير بنوؾ سويسرا ردود أفعاؿ عالمية واسعة لما تضمنتو مف معمومات بنكية سرية تخص ح

لمتقصي عبر الحدود ليناؿ عمى إثرىا جائزة  ُيحتذىوشخصيات أصحاب مناصب سياسية رفيعة، وُعد نموذجًا 
 .أفضؿ تحقيؽ استقصائي في العالـ، وىي الجائزة التي تنظميا شبكة المحرريف الدولييف

ي ىذا التقصي عبر ىشاـ الشرؽ األوسط التي شاركت ف فيىنا أف صحيفة الوطف المصرية الوحيدة  وُيذكر
" رشيد محمد رشيد"اليارب « مبارؾ»عالـ الذي تقصى وتناوؿ كشؼ الحسابات السرية ألحد كبار رجاؿ نظاـ 

الخاص،  السويسري «HSBC» بنؾ يمميوف دوالر ف 31أثناء حكـ المخموع، والذي أخفى  فيوزير الصناعة 
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 يوليف سورييف، وقائمة ثروات أثرياء العالـ فؤ مسكما كشفت أيضًا الحسابات السرية ألمراء دولة قطر، و 
كشفا عف ثروة حسيف سالـ الممياردير ” المصري اليوـ“في صحيفة  يفإضافة إلى مراسمَ .. البنوؾ السويسرية

 شرصاحب االستثمارات في مجاؿ النفط والغاز في مصر، واليد اليمنى لمرئيس السابؽ حسني مبارؾ، وقد نُ 
، «اردياف، وبى بى سى، ولوموندغال»مؤسسات إعالمية عمى مستوى العالـ منيا  في نشره مع بالتزامف ذلؾ

وليف ورجاؿ أعماؿ ؤ الخاصة بكبار رجاؿ السمطة، والمس «HSBC» بنؾ يوتناوؿ كشؼ الحسابات السرية ف
إتش إس بى »ألؼ عميؿ مف عمالء بنؾ  100عدد مف الدوؿ العربية ليبمغ التقصي  يومموؾ وأمراء عرب ف

 . البريطاني« ىس

 
 تسريبات لوكسمبورغ.. تحقيؽ التسريبات السويسرية

 لمحكـ وذلؾ ،الصيت ذائعة شيرتو مف الرغـ عمى مظير محمودلـ نعرض لمصحفي االستقصائي  :مالحظة
عرض تفاصيؿ عممو في فصؿ وسن الناس، توريط عبر الحقيقة كشؼ أجؿ مف األخالقي غير بالعمؿ عميو

 .أخالقيات المينة
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 الخالصة                                       
 

 رونقيا الطويؿ التقصي مينة تاريخ عمى أضفت التي األسماء أف( السادسة) التعميمية الوحدة ىذه خالصة تؤكد
 انتحؿ الذي األلماني الصحفي" فالراؼ جونتير"العالـ، و في األولى التخفي استقصائية" بالي نيممي: "مثؿ تتعدد،

أيقونة الصحافة )تايـ  نيويورؾ صحيفة مف "ىيرش سيمور"، و(التركي الرأس) أشيرىا عدة، شخصيات
 في االستقصاء لصحافة الكبير الدور أثبتت التي الفرنسية الصحافية" كاستيريو ماري أنة"، و(االستقصائية

برنشتايف يعتبراف  كارؿ و وودورد ولعؿ بوب ،المجاالت مختمؼ في السمطات أداة مراقبة عمى وقدرتيا المجتمع،
 ليس مسيرة المينة، في فارقة مرحمة شكال الذيف الرقـ األصعب في الصحافة االستقصائية، كونيما الصحفييف

 مف الكفاءة بعد تيديده لحجب استقالتو عمى (األمريكي)أكبر دولة عظمى في العالـ  رئيس أجبرا فقط ألنيما
 الووترجيت قضية المجتمع، عبر حياة في االستقصاء قيمة وأحيا تقصي، أساليب قدما ألنيما بؿ الكونكرس،

بوست، ما أسس لتأثيرات عمى المستوى الميني، وعمى المستوى  الواشنطف صحيفة في (1972-1974)
 .السياسي، وأسس لتقنيات استقصائية فرضتيا أسطورة الووترجيت

، وأفضؿ تحقيؽ "ميرندا باتريؾ"، و"صحفي الكنبة" "ىينزإليوت " لتجربة الوحدة عضت اليوـ استقصائي ومف
 (.تسريبات لوكسمبورغ.. التسريبات السويسرية: )الحائز عمى شبكة المحرريف الدولييف 2015استقصائي لمعاـ 
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 التمارين                            
 
 

 :يمي مما الصحيحة اإلجابة اختر .1

 حول دارت قوة األكثر ضربتيما ستيل ودونالد جيمساالستقصاءات التي اعتبرىا  أىم
A. المميتة السيارات صناعات. 
B. الضريبي التيرب مف األثرياء إفادة. 
C. البنكي تدويرىا عبر األمواؿ غسيؿ. 
D. شياغوإلى أطفاؿ  تايمندمف مزارع  الكوكائيف تحويؿ. 

 
 .الضريبي التيريب مف األثرياء إفادة. B: الصحيحة اإلجابة

 
 

 :يمي مما الصحيحة اإلجابة اختر .2

 في العالم يرجع إلى التخفياستقصائيي  أىم
A. غونتر رالؼ. 
B. جريف روبرت. 
C. بالي نيممي. 
D. محمود مظير. 

 
 .بالي نيممي. C: الصحيحة اإلجابة

 
 

 :يمي مما الصحيحة اإلجابة اختر .3

 في عالم الصحافة االستقصائية ىيرش سيمور يدعى
A. التقصي في الصعب الرقـ . 

B. االستقصائية الصحافة أيقونة . 
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C. في الصحافة االستقصائية التخفي سيد . 
D. الجوائز في صحافة التقصي صائد. 

 
 .أيقونة الصحافة االستقصائية. B :الصحيحة اإلجابة
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 السابعة التعميمية الوحدة
 (1) الموضوعي عمميا وثقافة االستقصائية الصحافة ممارسة أخالقيات

 
 

 :التعميمية األىداف
 :د دراسة ىذه الوحدة التعميمية يجب عمى الطالب أن يكون قادرًا عمى أنبع

 االستقصائي العمؿ أخبلقيات يشرح 
 االستقصائية الصحافة عمى المينة أخبلقيات انعكاسات يعّدد 
 العمومييف لؤلشخاص الخاصة الحياة نشر أخبلقيات يشرح 
 االجتماعي التواصؿ شبكات عمى المنشورة المواد مف التحقؽ أخبلقيات يشرح 
 الفساد تواجو عربية صحافة أخبلقيات يشرح 

 
 

 :لموحدة البحثية النقاط
 والمحظور الممنوع في لمدخوؿ والمينية األخبلقية المنيجية حوؿ انتقادات. 
 استقصائي صحفي ألي بداية نقطة تصمح الصحافة بأخبلقيات تتعمؽ  أسئمة. 
 اإلعبلـ وسائؿ في بيا االلتزاـ يجب التي المعايير أىـ . 
 المعمومات عف بالبحث يتعمؽ فيما االستقصائي العمؿ أخبلقيات. 
 االستقصائية لمصحافة المينة أخبلقيات حوؿ مبادئ. 
 المحاكـ أماـ المثوؿ عدـ يريد لمف نصائح. 
 بالجمع الحقيقة" عبر التقصي أخبلقيات." 
 االستقصائية الصحافة عمى المينة أخبلقيات انعكاسات. 
 العمومييف لؤلشخاص الخاصة الحياة نشر أخبلقيات. 
 االجتماعي التواصؿ شبكات عمى المنشورة المواد مف التحقؽ أخبلقيات. 

 
 :لموحدة المفتاحية الكممات

 
 البحث أخبلقيات - االستقصائية الصحافة معايير - االستقصاء انطبلقة أسئمة - لمتقصي األخبلقية المنيجية

 التحقؽ - لمعمومييف الخاصة الحياة -" بالجمع الحقيقة" عبر التقصي - المحاكـ أماـ المثوؿ - المعمومات عف
 .الفساد تواجو عربية ةصحاف -" االنحياز" - الموضوعية أخبلقيات - االجتماعي التواصؿ شبكات مف
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 االستقصائية الصحافة ممارسة أخالقيات عن قدمةم: أوالً 
 
 

في تناوؿ القضايا التي تمس مصالح الناس، وتبلمس أعراض مف يتناولو  تدخؿلصحافة االستقصائية اما أف ب
فبل بد مف أف  ،التقصي، وتناؿ مف سمعتو، وربما تعبث بمستقبمو الميني واالجتماعي واالقتصادي والسياسي

وعة فوؽ دعائـ العمؿ األخبلقي، ومستندة إلى ركائز مواثيؽ الشرؼ، بعيدًا عف وضتكوف بنى ىذه الصحافة م
وسـ االستقصاء بالجيد  ىلإالح الشخصية أو المؤسساتية لجية دوف سواىا، ولعؿ ىذا ما دفع المنظريف صالم

 .الذاتي الذي لـ يدفع الصحفي إليو إال المصمحة العامة
بالقصة المأثورة التي تخبر عف سيدة تعترؼ لرجؿ ديف بارتكابيا ( ىنا)ويمكف تشبيو عمؿ الصحفي االستقصائي 

حضر وسادة مف ريش، وتصعد الثرثرة بحؽ سمعة آخريف، وتسأؿ عف كيفية الغفراف والتوبة، فأمرىا أف ت   معصية  
بيا إلى سطح منزليا، ثـ تضرب الوسادة حتى يتطاير كؿ ريشيا عمى المدينة، وبعدىا تجمع الريش، وحيف 

العبث بسمعة الناس وأعراضيـ،  أقاصي المكاف، قاؿ ليا ىكذا ىو ىلإأخبرتو باستحالة ذلؾ، ألف الريش تطاير 
و الصحافة مف السيؿ استباحتو لكف مف الصعب جدًا التراجع عف تمؾ النميمة والثرثرة واالستغابة، وعميو تشب  

اءة تصحح األخطاء، وتردع مرتكبييا، وليست باليدامة والمخربة، االستقصائية وفؽ منيجيا األخبلقي بأداة بنّ 
ال تحولت  قبؿ مجرد االعتذار لمتراجع عف معصيتيا، ونيميا مف شرؼ وسمعة التي ال ي  تمؾ المرأة  ىلإوا 

 .اآلخريف
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 االستقصائي العمل أخالقيات: ثانياً 
عمى أف تعمـ التقصي يقتضي  التأكيد يجب سبؽ مما

درسيف في الميارات والتقنيات االستقصائية، مقابؿ 
درس في أخبلؽ التقصي، بمعنى أف الممارسة 
األخبلقية يجب أف تناؿ ثمث االىتماـ بميارات ىذا 

 .النوع الصحفي لخصوصيتو المذكورة
 العمؿ في رمادية مواقع ثمة": "مارؾ ىنتر"يقوؿ 

 الشخصية، بالقيـ إال مساءلتيا يمكف ال الصحفي

 

 اتباع أو األمانة، وخيانة الحدود، تخطي بعدـ أخبلقياً  ممتـز الصحفي ألف تجاوزىا، يمكف ال الشرؼ فمواثيؽ
ال يستطيع االستقصائي أف ينشر ، والقاعدة الذىبية لذلؾ "المعمومات عمى لمحصوؿ الشريفة غير األساليب

 . الحقائؽ المتعمقة بيا وتقييميا جميعالنسخة األخيرة مف قصتو قبؿ العثور عمى 
و إلى الصحفييف االستقصائييف مف انتقادات حوؿ المنيجية األخبلقية والمينية عمى اعتبار أنيـ ما يوج  مرغـ بالو 

قد يقعوف في الدخوؿ في الممنوع والمحظور، وما يمثمو ذلؾ مف انتياؾ لمخصوصية الفردية وتشويو لسمعة 
وف التحري والحكـ مف دوف أدلة دامغة، أو ما يمثمو ذلؾ مف تعٍد عمى مؤسسات يك مفاألفراد والمؤسسات 

اختصاص المحاكـ ورجاؿ األمف، وىو ما يمثؿ تحديًا كبيرًا أماـ الصحفييف االستقصائييف حوؿ المعايير 
 . األخبلقية التي يجب االلتزاـ بيا

 :بونتر معيد حسب التقصي أخالقيات
 بأخبلقيات تتعمؽ أسئمة عشرة "اإلعبلمية لمدراسات بونتر بمعيد الصحافة أخبلقيات في الخبير ستيؿ بوب"حدد ي

 :وىي استقصائي، صحفي ألي بداية نقطة تصمح الصحافة
 عف معرفتو إلى يحتاج الذي وما عنو؟ الكتابة ينوي الذي الموضوع عف فعبلً  الصحفي يعرؼ ماذا .1

 ؟نفسو الموضوع
 ؟الصحفي اليدؼ ما .2
 ؟ترسيخيا إلى الصحفي ويسعى تيـ التي األخبلقية الجوانب ما .3
 بيا؟ ـزتيم أف يجب التي المينية اإلرشادية الخطوط وما الصحفي؟ بيا يعمؿ التي الوسيمة سياسة ما .4
 والنشر؟ والتحقؽ التحري بشأف القرار اتخاذ في مختمفة وآراء نظر وجيات ليـ ممف آخريف ضـ يمكف كيؼ .5
 مشروع؟ الدوافع ىذه وأي دوافعيـ؟ وما الصحفي؟ بقرار سيتأثروف الذيف المصمحة أصحاب ىـ مف .6
  المصمحة؟ أصحاب أحد مكاف كاف أنو لو الصحفي شعور سيكوف وماذا األدوار؟ عكس تـ لو ماذا .7
 القصير والبعيد؟ ي يفالمد عمى تصرفاتو  الصحفي لقرار المحتممة  ما .8
فيالصحفيتعظيـ نفسو؟ الوقت  أضراره مف والحد لمحقيقة،  قوؿ أثر  يمكف كيؼ .9

أواآلثار
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 المصمحة، وألصحاب لزمبلئو، وعادؿ منصؼ بشكؿ وقراراتو أفكاره يبرر أف الصحفي يستطيع ىؿ .10
  ولمجميور؟

 : العامة التي تشمل الصحافة االستقصائية وأخالقياتيا المعايير
لسموؾ الميني تقع ضمف المسؤولية االجتماعية لمصحفي أو اقواسـ مشتركة بيف مواثيؽ شرؼ أو أدلة  إذًا ثمة

المطبوعة والمرئية )ولعؿ أىـ المعايير التي يجب االلتزاـ بيا في وسائؿ اإلعبلـ  ،اإلعبلمي في مجاؿ التقصي
 :مـز العامميف فييا، وتتجمى في، وت  ياالتي تشمؿ مينة الصحافة وأخبلقيت  ( والمسموعة واإللكترونية

 .منيا االحقيقة ال يحتكرىا أحد، لكف كؿ واحد قد يمتمؾ جزء .1
 .والنزاىة في عرض المادة الصحفيةالدقة والموضوعية والتوازف  .2
 .عدـ التمييز .3
 .فصؿ الرأي عف الوقائع واألخبار والمعمومات .4
 .توثيؽ المعمومات ومراعاة الدقة في نشرىا .5
 .عدـ نشر معمومات وحقائؽ وأخبار ووقائع مبيمة أو مبالغ فييا .6
وقيـ، وعدـ المس بحرمة فاحتراـ الحريات العامة لآلخريف، وحفظ حق: احتراـ الحياة الخاصة لممواطنيف .7

 .واجب أمرحياتيـ الخاصة 
وىو رأي الحكومة والمعارضة واألقمية، وعمى الصحافة ضماف تعددية اآلراء إليجاد : احتراـ الرأي اآلخر .8

 .Free market of ideasسوؽ حر لؤلفكار 
 .طبلع حقًا لمصحافة والمواطف عمى السواءاعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير واال .9

 .وتقبميا، أو البحث عف مصالح شخصية( اليدايا)ويقع تحتيا : تضارب المصالح .10
احتراـ األدياف والعقائد وعدـ إثارة النعرات العنصرية والطائفية، وبالتالي االمتناع عف نشر كؿ ما مف شأنو  .11

 .أف يثير العنؼ أو يدعو إلى إثارة الفرقة بيف المواطنيف بأي شكؿ مف األشكاؿ
 .فاضحة، أو استخداـ ألفاظ مبتذلة عدـ نشر صور .12
فصؿ التحرير عف تأثير اإلعبلنات  وأيضاً إذ يجب فصؿ المادة اإلعبلمية عف اإلعبلنية، : اإلعبلنات .13

 (.المبالغة في إيجابيات الشركات المعمنة، وتقميؿ سمبياتيا أو عدـ نشر الحقيقة مراعاة لممصالح اإلعبلنية)
وضرورة اعتراؼ الصحفييف بالقاعدة األخبلقية التي تنادي بحؽ  ،الحفاظ عمى سرية مصادر المعمومات .14

 .الصحفي في حماية مصادر معموماتو وعدـ الكشؼ عنيا إذا كانت ىذه المصادر سرية
 .خاصة عندما يكوف المجني عميو طفبلً وبمراعاة أدبيات نشر الجريمة بشكؿ عاـ،  .15
في الواليات المتحدة نشر الرد مف و حؽ الرد، جميع التشريعات العربية تنص عمى : الرد بحؽ االلتزاـ .16

 .قانونياً  أخبلقيات المينة، لكنو ليس حقاً 
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 :يمي ما ىنا، تشمؿ االستقصائي العمؿ فأخبلقيات المعمومات، عف بالبحث يتعمؽ فيما
عمى الصحفي االمتناع عف الحصوؿ عمى المعمومات غير المشروعة، فسرقة المعمومات مف مصادرىا أمر  .1

 .إذا كانت مصنفة سرية والسيمايعاقب عميو القانوف، 
نفت عمى أساس أنيا سرية، وبيف نشر مضموف ىذه الوثائؽ، يجب التفريؽ بيف نشر أصؿ الوثائؽ التي ص   .2

السيما و صورة عنيا، إذ يعاقب عميو القانوف، لكف نشر مضمونيا فإنو جائز ونشر أصؿ الوثيقة السرية أو 
 .أف لمصحفي الحؽ في كتماف مصدر معموماتو

مة، فانتحاؿ عمى الصحفي االبتعاد عف انتحاؿ الشخصية، وىنا يجب االنتباه إلى طبيعة الشخصية المنتح   .3
الوقت ذاتو ال يعاقب عمى  فيوف صفة رسمية مثؿ شرطي أو موظؼ ىو أمر معاقب عميو، لكف القان

انتحاؿ صفة مريض أو عامؿ أو مواطف ذي مصمحة مثبًل، إال إذا كاف العمؿ الذي يقوـ بو بموجب 
 .ب عميو قانوناً مة يعاقب عميو قانونيًا مثؿ انتحاؿ صفة متسوؿ، فالتسوؿ يعاق  الشخصية المنتح  

إذنو بالتصوير، وكذلؾ الحصوؿ عمى عمى الصحفي االمتناع عف تصوير أي شخص دوف الحصوؿ عمى  .4
إذنو بالنشر، مع العمـ أنو يحؽ لمصحفي تصوير الشخصيات العامة أو أحداثيا دوف إظيار تمؾ 

 .الشخصيات بمظير يحط مف احتراميا وسمعتيا وكرامتيا
عمى الصحفي تحري الحقيقة والمعمومات الصحيحة، والقانوف ينظر أيضًا إلى مقدار الجيد الذي يبذلو  .5

السعي وراء المعمومات؛ إذ يجب عمى الصحفي بذؿ العناية والحرص، وواجب  فيالصحفي بحسف نية 
 ىااستظيار  ىلإالتدقيؽ والتمحيص عف المعمومات، وىذا أحد أىـ معايير حسف النية التي يسعى القضاء 

 .خبلؿ نظره في أي قضية إعبلمية معروضة عميو
ميما كاف مصدرىا أو نوعيا، فالرشوة جريمة يعاقب عمييا القانوف  ىحظر عمى الصحفي قبوؿ رشاو ي   .6

، وىو "شراء المعمومات"إذا كاف الصحفي راشيًا أو مرتشيًا، وىنا يجب االنتباه إلى مسألة  عمابغض النظر 
ا يتحمؿ الصحفي مسؤولية المخاطرة نالقالب الذي توضع فيو الرشوة عادة في الصحافة االستقصائية، وى

 .في بياالصح قياـ إثبات مف العامة النيابة تمكنت إذا باعيااتفي 
 
 

 :ما يميفيواستنادًا إلى ما سبؽ يكمف إضافة مبادئ حوؿ أخبلقيات المينة لمصحافة االستقصائية تتمثؿ 
 .ال تكذب (1
 (.وثائؽ مف مكتب موظؼ أو مسؤوؿ)ال تسرؽ  (2

 
 
 

 :معمومات عن البحث أخالقيات
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ال تنتحؿ شخصية غير أنؾ صحفي كأف تدعي بأنؾ موظؼ أو تاجر وغير ذلؾ، لكف ىناؾ بعض  (3
 .لـ تكف ىناؾ أي وسيمة أقؿ ضررًا لمحصوؿ عمى المعمومات اتجيز ذلؾ كحؿ أخير إذ التيمؤسسات ال

ة خاصة مف الموظفيف العمومييف، فقد يعد ذلؾ رشو وبال تدفع أي أمواؿ لقاء الحصوؿ عمى المعمومات،  (4
تحميؿ عينة، أو دفع لموظؼ مقابؿ تحميؿ البيانات أو شرحيا أو  لقاءبالقانوف، في حيف دفع أتعاب المختبر 

دوف مقابؿ،  مفلمديره  يبيعؾمديره ببضع مكتسبات  يبيعؾوتذكر ىنا أف مف .. دراسة بيانات معينة جائز
فييف أوؿ ما يتبادر رشوة عامؿ فعند سؤاؿ كيفية الحصوؿ عمى مناقصات شركة مف األرشيؼ يتبادر لمصح

 .األرشيؼ، بدؿ طمب كؿ مناقصات الشركة بحجة موضوع صحفي عاـ
ضطر ال تصور أو تسجؿ دوف أذف، وال تتجسس عمى مراسبلت اآلخريف، وفي حاالت خاصة ربما ي   (5

مى الطرؽ األقؿ ضررًا لمحصوؿ ع دذف، بشرط استنفاإالستقصائي إلى التصوير أو التسجيؿ دوف االصحفي 
 .المعمومات

 
 

 :الدولية الشرف مواثيق حسب التقصي أخالقيات
ميثاؽ شرؼ الفيدرالية الدولية لمصحفييف "وبالعودة إلى 
الذي يعد معيارًا لؤلداء الميني  "العالميوفؽ اإلعبلف 

لمصحفييف الذيف يقوموف بجمع ونقؿ وتوزيع 
 ..المعمومات

أثناء  فيلذيف يعّمقوف عمى األنباء اإضافة إلى أولئؾ  
يفيد )قد يمكف استخبلص ما  اثتناوليـ لؤلحد

  الذيف يتطمب عمميـ كؿ الصحفييف االستقصائييف
أثناء تغطيتيـ  فيالحقائؽ والتعميؽ عمييا وتفسيرىا وشرحيا وتحميميا  وتوزيعما سبؽ مف جمع ونقؿ  

 :ووى ،(االستقصائية
 .احتراـ الحقيقة وحؽ الجميور في الوصوؿ إلييا أوؿ واجبات الصحفي .1
بالدفاع عف الحرية مف خبلؿ النقؿ  -األوقات وفي جميع  -خبلؿ أدائيـ لعمميـ سيقوـ الصحفيوف  .2

بشكؿ  ةاألميف والصادؽ لؤلنباء والمعمومات والحقائؽ ونشرىا، وكذلؾ الحؽ في إبداء تعميقات وآراء نقدي
 .عادؿ
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سيقوـ الصحفي بنشر تمؾ األنباء والحقائؽ والمعمومات وفقًا لمحقائؽ التي يعمـ مصدرىا فقط، ولف يقوـ  .3
 .مة أو تزييؼ وثائؽبإخفاء معمومات ىا

 .سيستخدـ الصحفي وسائؿ مشروعة لمحصوؿ عمى األنباء والمعمومات أو الصور أو الوثائؽ .4
شرت ووجد أنيا غير دقيقة عمى نحو بذؿ أقصى طاقاتو لتصحيح وتعديؿ معمومات ن  بسيقوـ الصحفي  .5

 .مسيء
 .ي يطمب عدـ إفشائوتباع السرية المينية فيما يتعمؽ بمصدر المعمومات الذاسيمتـز الصحفي ب .6
لمذيف قد يدعو إلييما اإلعبلـ، المخاطر التي قد تنجـ عف التمييز والتفرقة، ا ىلإعمى الصحفي التنبو  .7

وسعو لتجنب القياـ بتسييؿ مثؿ ىذه الدعوات التي قد تكوف مبنية عمى أساس  فيوسيبذؿ كؿ ما 
، وغيرىا مف المعتقدات أو المتعمقات أو الجنس أو المغة أو الديف أو المعتقدات السياسية ةعنصريال

 .الجنسية أو ذات األصؿ االجتماعي
االنتحاؿ، والتفسير بنية السوء، : )سيقوـ الصحفي باعتبار ما سيأتي عمى ذكره بأنو تجاوز ميني خطير .8

إلخفاء  ـواالفتراء، والطعف، والقذؼ، واالتياـ عمى غير أساس، وقبوؿ الرشوة سواء مف أجؿ النشر أ
 (.المعمومات أو لشرائيا

كرت، ومف خبلؿ عمى الصحفييف الجديريف بصفتيـ ىذه أف يؤمنوا أف مف واجبيـ المراعاة األمينة التي ذ   .9
وفيما يخص القضايا المينية عمى الصحفي أف يراعي استقبللية .. اإلطار العاـ لمقانوف في كؿ دولة

 .حكومي أو غيرهزمبلئو باستثناء أي شكؿ مف أشكاؿ التدخؿ ال
 

 يتـ الذي لمصحافييف، الدولية الفيدرالية شرؼ ميثاؽ عرض عبر الفصؿ ىذا ختـ الحكمة مف نفسو الفمؾ وفي
 :لمصحافييف الميني لؤلداء معيار وبمثابة عالمي، كإعبلف اعتماده

 .احتراـ الحقيقة وحؽ الجميور في الوصوؿ إلييا ىو أولى واجبات الصحفي -1
لعمميـ سيقوـ الصحافيوف وفي جميع األوقات بالدفاع عف الحرية مف خبلؿ النقؿ األميف خبلؿ أدائيـ  -2

 .والصادؽ لؤلنباء ونشرىا وكذلؾ الحؽ في إبداء تعميقات و أراء نقدية بشكؿ عادؿ
سيقوـ الصحفي بنشر تمؾ األنباء وفقا لمحقائؽ التي يعمـ مصدره فقط ولف يقوـ بإخفاء معمومات ىامة أو  -3

 .ثائؽتزييؼ و 
 سيستخدـ الصحفي وسائؿ مشروعة لمحصوؿ عمى األنباء أو الصور أو الوثائؽ -4
 سيقوـ الصحفي ببذؿ أقصى طاقتو لتصحيح وتعديؿ معمومات نشرت ووجد بأنيا غير دقيقة عمى نحو مسيء -5
 .سيمتـز الصحفي بإتباع السرية المينية فيما يتعمؽ بمصدر المعمومات الذي يطمب عدـ إفشائو -6

150 



الصحفي التنبو لممخاطر التي قد تنجـ عف التمييز والتفرقة المذيف قد يدعو إلييما اإلعبلـ، وسيبذؿ كؿ عمى  -7
ما بوسعو لتجنب القياـ بتسييؿ مثؿ ىذه الدعوات التي قد تكوف مبنية عمى أساس عنصري أو الجنس أ و 

 أو األصؿ االجتماعي المغة أو  الديف أو المعتقدات السياسية وغيرىا مف المعتقدات أو الجنسية
سيقوـ الصحفي باعتبار ما سيأتي عمى ذكره عمى أنو تجاوز ميني خطير االنتحاؿ، التفسير بنية السوء،  -8

 .االفتراء، الطعف القذؼ، االتياـ عمى غير أساس، قبوؿ الرشوة سواء مف أجؿ النشر أو إلخفاء المعمومات
. مف واجبيـ المراعاة األمينة لممبادئ التي تـ ذكرىاعمى الصحافييف الجديريف بصفتيـ ىذه أف يؤمنوا أف  -9

ومف خبلؿ اإلطار العاـ لمقانوف في كؿ دولة، وفيما يخص القضايا المينية عمى الصحفي أف يراعي 
 .استقبللية زمبلئو باستثناء أي شكؿ مف أشكاؿ التدخؿ الحكومي أو غيره

 
 :القذف وجنحة التقصي أخالقيات

االستقصائية عمى المدى الطويؿ مناقشات تتعمؽ باألمور األخبلقية والقانونية، وأوؿ ىذه األمور تثير التحقيقات 
لتتمخص الحقًا بالمسائؿ المتعمقة بنشر أو  واإلضرار بسمعة شخص أو مؤسسة، والمشاغؿ ىي جنحة القذؼ،

ثبلثة إثباتات إضافة ومف ىنا يتحدد القذؼ في كتابة أشياء غير صحيحة عف ذلؾ الشخص أو تمؾ المؤسسة، 
 :إثبات نية الضغينة واإلساءة عمدًا إلى الجية المتداولة، وىي ىلإ

 .ذيع يسبب إساءة لسمعة المتناوؿأما نشر أو  .1
 .نشر اسمو عمناً ساء إليو حتى لو لـ ي  يمكف آلخريف التعرؼ عمى الم   .2
 .ف بخبلؼ الجية المتناولة والموجو االتياـ إليياو عرؼ باإلساءة آخر  .3

 
 
 

 :االستقصائيون يحترفيا أن يجب التي األمور
، وسبلح "أف الوقائع أفضؿ طريقة لتجنب ىذه التيمة: "إف القاعدة الذىبية لمواجية القذؼ أخبلقيًا ىي

عادة ما  اً االستقصائييف في وجييا المستندات والبيانات، وعميو ال بد أف يحترؼ الصحفيوف االستقصائيوف أمور 
 :تسبب رفع دعوى جنح القذؼ ضدىـ، مثؿ

 اإلىماؿ في الكتابة. 
 لغة في الكتابةاالمب. 
 عدـ وجود أدلة دامغة كافية. 
  ّعي اإلساءة إلى سمعتوعدـ قدرة المحرر عمى االتصاؿ بالشخص الذي يد . 
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 ":شيفر" نصائح
 : ح لمن يريد عدم المثول أمام المحاكم تتجمى فيائنص" شيفر"يوجو 
ذا : التشكؾ فيما كتبو الصحفي (1 وىنا عميو أف يسأؿ نفسو أواًل كيؼ عرؼ بيذا الذي كتبو؟ ما مصدره؟ وا 

 .لـ يجد ردًا فوريًا فذلؾ قد يعني أف لديو مشكمة
ىناؾ بيانات أو مصادر أخرى قد تؤيد أو تنكر ما  توىنا عميو أف يبحث إف كان: يقوـ بمراجعة ما كتب (2

 .كتب
ما يعني إلغاء جزء مف المعمومات إوىنا : إذا لـز األمر( طباعة أو بث أو إذاعة)ر لمنشر يغير المحضّ  (3

ال فعميو البحث عف  أو التحقيؽ الصحفي النيائي، أو البحث عف وسيمة جديدة تتيح لو تأكيد ما كتب، وا 
ولتطبيؽ ذلؾ عمى المحرر أف يطبع نسخة مما كتب .. موضوع يحوـ حولو دوف أف يقع ضحية لو

ثـ يكتب في حواشي النسخة إلى جانب كؿ  ،ًا أحمر تحت كؿ حقيقة ذكرىا في كؿ سطرويضع خط
حقيقة المصدر الذي حصؿ منو عمييا، أو أي مصادر أخرى مؤيدة، فإذا لـ يجد لديو ثبلثة مصادر أو 

ضرورة التوقؼ عف التحقيؽ برمتو، أو عف ىذه النقطة والبحث عف بالأكثر لكؿ نقطة كتبيا فيذا يعني 
ادر إضافية جديدة، فوجود مصدر واحد يعني وجوب إعادة تقييـ الموقؼ، وىؿ المصدر مريح أو مص

 . اجة أكثر لمتوازف بعيدًا عف الدخوؿ في إشكالياتحأف ثمة 
 

 :االستقصائية الصحافة حول أسئمة
 المجتمع في المسؤولة اآلليات كإحدى الصحافة إلى نانظر  إذاف، شيء كل فوق العامة وألن المصمحة

 :دقيقة لمصحة األخبلقية أجوبة وتنتظر ىنا، طرحت   أسئمة جممة فإف الديمقراطي،
 الصحافة تقدميا التي الفوائد وما الصحفية االستقصائية؟ التحقيقات مف الجميور يستفيد ىؿ 

 كشفيا عند االجتماعية مسؤولياتيا مف تعفي الصحافة وىؿ الموضوعات؟ ىذه نشرىا عبر االستقصائية
 النشر؟ مف المتضررة المصالح وما لممخالفات؟

 الحياة حماية في الحؽ تطاؿ لمسائؿ يتعرض أو العامة، المصمحة مع يتجاوب المطروح الموضوع ىؿ 
 العامة؟ المصمحة بحجة لؤلفراد الخاصة

 إذا جيدة الطرؽ كؿ أف دعي   فالبعض ؟المعمومات عمى الحصوؿ في المعتمدة والطرؽ المنيجية ماىي 
 .العاـ الشأف خدمة والمخالفات، وبالتالي الفساد كشؼ منيا اليدؼ كاف

 الحقيقة؟ إلى لموصوؿ الصحفي يستخدمو شرعياً  عمبلً  الكذب عدي   ىؿ 
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 عمى الحصوؿ أماـ عائقاً  تقؼ التي والصعاب العمؿ ظروؼ كانت ميما مبررة الطرؽ كؿ ىؿ 
 المعمومة؟

 استعماؿ لمصحفي يمكف وىؿ ظره؟ن وجية لدعـ خفية كاميرا استخداـ التمفزيوني "الريبورتر" يستطيع ىؿ 
 المعمومات؟ مراكز إلى لموصوؿ مزيفة ىوية بطاقة

 البعض  يعتمدىا التي -السموكيات  بعض حوؿ تتمحور التي االستقصائية الصحافة يطاؿ الفساد ىؿ-  
خفاء وحذؼ اليدايا، كتقبؿ  عمى لمحصوؿ المصادر لبعض الماؿ دفع أو المعمومات، بعض وا 

 ؟معمومات
 الخاصة الحياة شؤوف ذلؾ في بما التحقيؽ في إليو توصؿ شيء كؿ يكشؼ أف الصحفي عمى ىؿ 

.. كشفيا ترفض وىي أصحابيا، إال تعني ال الشخصية الحياة أف دعت   "الفرانكفونية" فالصحافة لؤلفراد؟
 الشخصية عمى أف مبدأ مف انطبلقاً  األخبار ىذه مثؿ تنشر" موسكسونيةغاألن"الصحافة  فإف المقابؿ في

 .المياديف جميع في شفافة حياة ذات تكوف أف العامة
 ابتزاز، ومستندات، وثائؽ شراء: المعمومة إلى لموصوؿ أسموب أي إلى يمجأ أف الصحفي يستطيع ىؿ 

 ىوية؟ تزوير أو صفة، انتحاؿ سرقة، ممفات،
 القضية في وجودىـ كاف إذا خصوصاً  ما، بقضية معنييف أشخاص سمعة يشوه أف لمصحفي يحؽ ىؿ 

 متيـ؟ لشخص آخريف أشخاص صداقة أو المعينة؟ الشخصية مع لسيدة غرامية عبلقة كمثؿ دفةاصمبال
 الصحفي مثبلً  يتبعيا التي لمتقييـ، فالوسائؿ ضميره ويتدخؿ الشخصية الصحفي مسؤولية تدخؿ وىنا

 الموضوع أيضاً  وىنا.. المينية األوساط بعض في شديد انتقاد موضوع ىي "فالراؼ ريغونت" األلماني
ف محسوـ، غير  تخطي إفف حاؿ أي في اعتبار، لكف كؿ فوؽ العامة المصمحة أف يؤكد البعض كاف وا 

 .وضميره مؤسستو مع الصحفي شأف فيو األخبلقي الخرؽ أما قضائية، عواقب عميو ترتبي القوانيف
 في الصحفي يوفؽ ال االستقصائي، وقد التحقيؽ وباألخص تحقيؽ كؿ غاية الحقيقة الوصوؿ إلى إف

 مجتمعة األسانيد أو اإلثباتات، أو الوقائع في نقص أو المعوقات، كثرة بسبب الغاية ىذه إلى دائماً  الوصوؿ
 أخبلقية عمى وبحوثو سعيو أثناء في معتمداً  يبقى الوصوؿ، في فشمو أو نجاحو حاؿ في لكنو أو منفصمة،

 وغايتيا مجانية بو، فالخدمة يقوـ ما خبلؿ مف مباشرة، غير مباشرة أو شخصية منفعة عمى الحصوؿ عدـ
 مؤسسة لمنتج آخر، أو الترويج بيدؼ يحصؿ أف يمكنو ما ال اً خطر  يتناوؿ الذي ألف التحقيؽ ؛الحقيقة
 مساوئ أو أخطار بو مف تحيط وما الوضع، حقيقة إلبراز ومجاناً  فقط يحصؿ إنو.. السوؽ في منافسة
 أف يمكف ما ال كارثة خبلؿ بواجباتيا القياـ في حكومية إدارة تقصير في الناس، كما أف التحقيؽ منيا يتأذى
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 لمناس فتعم   التي الحقيقة خدمة ىو معيف، فالمطموب عمؿ فريؽ أو معينيف، أشخاص مف االنتقاـ إلى ييدؼ
 .بو يقوموا أف يجب بما الفعمييف المسؤوليف عمى تشير التي ىي نفسيا والحقيقة تجرد، بكؿ

 
 
 

 :لمتقصي األخالقية المخاطر
 

 األخبلقية القضايا أف "ىنتر مارؾ" مف جانبو يعتقد
 مف رمادية أكثر االستقصائييف الصحفييف تواجو التي
 المخاطر أف يرى وأسود، وعميو أبيض كونيا مجرد

 في تتحدد االستقصاءيف لمصحفييف الرئيسية األخبلقية
 :أوجو ثبلثة

 

 

 
 قد الحقيقة أف القاعدة تبقى لكف الحقيقة، كشفو نتيجة لموـ الصحفي تعرض عواقبيا ومف :المعمومات كشؼ (1

 الضرر توقع قد ذلؾ جانب إلى ..األوقات مختمؼ في الجميع تفيد محددة، لكنيا أوقات في البعض تؤذي
 .بالصحفي جيدة عبلقة تربطو ال لشخص أو لممصادر خاصةبو  اإلساءة أو الظمـ أو

 االنفرادات تدعيـ وجوبو  الرد في المصادر حؽ مراعاة مع :أخبلقي عمؿ مصادرىا ىلإ المعمومات إسناد (2
 وقارعو األسرار عمى معوفالمطّ  السيماو  جديدة، احتياطات مع إال مجيولة مصادر استخداـ وعدـ باألدلة،
 .ضمميـ مف ثمة أو عيف،مدّ  متأكديف أو غير أو حمقى يكونوف قد الذيف الناقوس

 عمى والبريء المصدر حماية خبلؿ مف السر، قبؿ المصدر وضع الصحفي عمى يتوجب ذلؾ جانب إلى (3
 . سواء حد
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 :بالجمع والحقيقة االستقصائية الصحافة
 المسببة أن الجياتباالستقصائيين  الصحفيين" Lyndsey Wajertليندسي واجيرت "وفي ىذا السياق تفيد 

 بأف نصحا الصحفييف نيماأآنيف  وروماف، شيما عمر وتنقؿ عفباق،  الصراع ولكن تتغّير والعداء لمصراع
 رسالة يرسؿ أواًل أف صحفيمصادرىـ، فعمى ال سمعة تشويو وليس الحقائؽ، عف البحث ىي ميمتيـ أف يظيروا

 في نظرىـ وجية لمشاركة الفرصة معيـ، واألىـ يمنحيـ شخصية عداوة أي يممؾ ال بأنو تقريره في( ضمنية)
 رئيس أجؿ مف يعمؿ ال أنو يتذّكر أف صحفي كؿ عمى": الحقيقة، مضيفيف إيجاد عمى الوحيد فالتركيز القصة،
 ".القّراء أجؿ مف يعمؿ ولكنو المؤسسة، مالؾ أجؿ مف وال التحرير

  

 
 

 :"سينيكا" تعبير دح عمى أقّمو المينية، لمصحافة عالية معايير وضع ىو الصحفية الحالة شأف يرفع ما فإف وىكذا
 مف وانطبلقاً  ،(Magnam fortunam magnus animus decet)المرموقة  الحالة ت ناسب السامية الروح
 وآخر لقصتؾ، طريؽ فيناؾ" بالجمع ..الحقيقة"أخبلقيات التقصي عبر القوؿ " واجيرت"تحدد  القاعدة ىذه

 أف الواجب مف مقد مة اإلعبلـ عبر معمومات يعني فاإلببلغ "أما الحقيقة فقد يكوف ليا طريؽ ثالث.. لقصتي
 المعمومات وضع وأيضًا يعني اإلببلغ ،(كذبة)معمومات بؿ  ت عدّ  ال فيي كذلؾ تكف لـ حاؿ دقيقة، وفي تكوف

 ألف الفرض ؛تبلعب ىناؾ فإذاً  المعمومات، محتوى يشوِّه التصميـ ىذا كاف معّيف، لكف إذا إطار ضمف المقد مة
: خبلؿ مف يتحقؽ وىذا، (نزيية) معمومات عمى الحصوؿ في الناس حؽ خدمة ىو الميني لمصحفي األّوؿ

 القيـ أجؿ مف النضاؿ – لميوس مكاف ال – التموييات مقابؿ الشفافية – الحقيقة عف البحث – الحقيقةاحتراـ )
 :يميوفؽ ما  (القاعدة عف الخروج – الكونية

 العيف، بأـّ  ذلؾ كاف ولو دة،األحداث المشاى   واقع إلى دقيؽ اىتماـ إيبلء يعني وىذا: الحقيقة احترام ينبغي (1
 ليذه الدقيؽ المدلوؿ بشأف خطئي ال كي يشاىد ما فيـ يف عمؽالت ينبغي ىنا ومف مضّممة، تكوف فقد

 ومعتدىً  اً م عتدي واضحًا بأف ىناؾ المشيد يبدوو  ،آخرً  يضرب رجبلً  الطريؽ فمثبًل أرى عمى ،المشاىدات
المشيد؟ قد يكوف المعتدي يبعد زميمو عف خطر ال  ىذا مظاىر خمؼ آخر شيء ىناؾ أليس لكف ،عميو

 عنيا اإلببلغ أجؿ مف المشاىدة الوقائع حقيقة لتحديد منيجية آلية اتباع عبر( التحديد عممية)يراه، وتتجمى 
 :ينبغي مباشرة المشاىدة تكوف عندماو  ،النزاىة مف ممكف قدر بأكبر
 الحقيقة مف زءج سوى ليس نراه ام فأ أعيننا نصب ن بقي أف. 
 المشاىدات ليذه الحقيقي المعنى حوؿ أسئمة نطرح أف. 
 شاىدت أنني مف أكيداً  لست رأيت؟ ما رأيتـ ىؿ: )اآلخريف الشيود بمشاىدات مشاىداتنا نقابؿ أف 

 (.رأيتـ؟ ماذا: جّيد بشكؿ
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 المتواصؿ سياقيا في األحداث وضع نعيد أف. 
 سياقيا في األحداث نضع أف. 
 تأويميا أو بترىا أو اختيارىا دوف األحداث بتصميـ نقوـ أف. 
 خاطئاً  فيماً  يوّلد ال محتواه فأ مف لمتأكد مقالنا يقرأ آخر شخصاً  نجعؿ أف. 

 :مباشرة، فيجب غير المشاىدة تكون عندما أما
 الشيادات موثوقية مف التحقؽ. 
 الشيود تصريحات جمع. 
 الرسمية المصادر إلى المجوء. 
 قالو لما وفقاً .. عياف شاىد ، حسب..الشرطة حسب"حترازية اال الصيغ إلى المجوء.".. 

 يقضي الحقيقة تحديد عممية مع الجماعية أو الفردية المصالح تتعارض عندما: الحقيقة عن البحث ينبغي (2
 مف كاف نوع أي إلى المجوء يبرر ال ىذا أف غير ،الحقيقة عف يبحث أف في لمصحفي المدني الواجب
 في آخر صعيد وعمى.. المينية الصحافة معايير مف ت عدّ  اإلنسانية والكرامة الخاصة الحياة فاحتراـ ،الوسائؿ
 حكمًا، وال ش رطياً  ليس الصحفي فلك مشروعًا، الحقيقة عف البحث يكوف العاـ، بالشأف الصمة ذات المسائؿ
 .بو واإلقرار ذلؾ معرفة عميو بالتاليو  ،محدودة تبقى بحوزتو التي التحقيؽ ووسائؿ

 طوعية الحقيقة عف البحث دوف تحوؿ التي العوائؽ فييا تكوف في كؿ مرة :التموييات مقابل الشفافية وضع (3
 :اآلتي جبي عمني وبشكؿ
 البريد بواسطة تفسيرات طمب. 
 ءراالق أماـ الصعوبات عرض. 
 باألبحاث أجندة وضع. 
 النية حسف عمى لةالدا بالبراىيف االحتفاظ. 
 األخطاء تصويب. 
 بالخطأ االعتراؼ. 

 تراكـ يواجو الذي الصحفي إلى بالنسبة ىوساً  الحقيقة عف البحث يصبح أف دثيح فقد !لميوس مكان ال (4
 كانت إذا والسيما ،نفسو الصحفي ِقبؿ مف الحقيقة تشويو خطر عمى الرغبة ىذه تنطوي العقبات، وبالتالي

 في واجبو الصحفي ينسى عندما بالتحديد قائـ الخطر ىذاو  ،القارئ اتمعوتط تتناسب ال الم كتش فة الحقيقة
 ىذا ي ثبت ال عندما اكتشفيا التي الوقائع ي درج لـ وىنا إذا ،معينة ةيفرض يْؤثر كي ،الحياد عمى البقاء

 .اً سراب المطمقة وتكوف الحقيقة ،نزيو غير بالتالي الصحفي يكوف طرحو االكتشاؼ
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 في سياسياً  العباً  ليس لكنو اجتماعي، العب صحفيفال: الكونية القيم سبيل في سوى الصحفي يناضل ال (5
 الميني عممو قاعدة تشّكؿ التي فالقيـ ًا،سياسي اً وقع االجتماعي دورهل أف مع لمكممة عميو المتعارؼ المعنى

 اإلنساف، وحقوؽ والتعميـ، والمساواة، والتضامف، والحرية، والديمقراطية، السبلـ،: )التالية الشمولية القيـ ىي
 االجتماعية التحوالت في كتاباتو ت سيـ ىنا ومف ،(االجتماعي دـوالتق األطفاؿ، وحقوؽ المرأة، وحقوؽ

ذا.. والسياسية  المصالح خدمة سبيؿ في أبداً  يناضؿ ال فيو الكونية، القيـ ىذه باسـ يناضؿ الصحفي كاف وا 
ال ة؛يالحزب أو والفردية، والقطاعية، الفئوية،  وعرض حريتو، قّيد   بذلؾ ويكوف النوعي، التمازج فخ في سيقع وا 

 حقو وىذا  –معيف حزب إلى منتسباً  الصحفي كاف أما إذا ،لمخطر استقبلليتو إلى القراء يمنحيا التي الثقة
 الواقع فيو  ،حزبو مواقؼ نقؿ خاص وبشكؿ حزبو، خدمة في ميمتو جعؿ عف االمتناع عميو– ني المواط  
 معينة نقابة إلى أو ما حزب إلى المنتسب مصحفيل تسمح ال إذ ،االنحرافات ىذه التحريرية عاتيشر تال تمنع
 .النقابة بيذه أو الحزب بيذا الصمة ذات المعمومات معالجة في خؿالتد مف

 إلى اإلنسانية القيـ سبيؿ في المناضؿ الصحفي ي دف ع ما غالباً : القاعدة عن خروجاً  ليس الصحافة رأي (6
 حياتو يدفع الحائط، وأحياناً  رضع   بضربيا أو القيـ، ىذه بانتياؾ تقوـ التي لمسمطات بمعارضتو المجاىرة

 عميو تفرض التي األخبلقية القواعد عف الخروج يسعو ال الشديدة التوترات حاالت في حتى لكف ،لذلؾ ثمناً 
 بشرؼ خاص، بشكؿ الصحفية، مسيرتو التعبير فيسطر أشكاؿ جميعو  والمعتقدات كافة، القناعات احتراـ
 العديد ولتحقيؽ ذلؾ ىناؾ ،وتعميقاتو تحميبلتو في إزاءىـ بالتسامح وبالتحمي ،معارضيو ىلإ الكممة إعطاء

 :المرجعية مثؿ النصوص مف
 (1918)الفرنسييف  لمصحفييف المينية الواجبات ميثاؽ. 
 (1926)األمريكييف  الصحفييف سموؾ قواعد مدونة . 
 (1938)البريطانييف  الصحفييف سموؾ قواعد مدونة . 
 (1954) بوردو  بإعبلف والمعروؼ الصحفييف، سموؾ بشأف لمصحفييف الدولي االتحاد مبادئ إعبلف. 
 (1971)ميونيخ  بإعبلف والمعروؼ الصحفييف، وواجبات بحقوؽ المتعمؽ اإلعبلف . 
 1973كودكس بريس األلمانية الصحافة قانوف) .) 
 (1983)اإلعبلـ  وسائؿ حوؿ سكوياليون إعبلف . 
 (1993)الصحافة  أخبلقيات حوؿ األوروبي المجمس قرار . 

 بومبي، مع حصؿ كما – االشتباه عف الترفع صحفيال عمى يجب إذ": قيصر بزوجة االشتباه ينبغي ال" (7
 بعدـ تقضي المينية فالمسؤولية -بالخيانة  صمة ذات تافية إشاعة بسبب نبذ ىا تـّ  التي الثانية قيصر زوجة

 األفراد، كرامة واحتراـ الشخصية، الحياة احتراـ عمى ذلؾ يشتمؿ وال ،المينية الصحفي نزاىة في التشكيؾ

157 



 فحسب العامة المصمحة مع تتعارض التي الخاصة لممصالح الترويج ورفض المنصفة، غير الوسائؿ ورفض
 .وسط حموؿ وأي تواطؤ يأ عف االمتناع كذلؾ بؿ
 انعكاسات أخالقيات المينة عمى الصحافة االستقصائية ثالثاً 

 

 
 .ضمف صدقياتالمعمومات المستخدمة في االستقصاء  .1
 .تجنب استخداـ الطرؽ غير المشروعة في الحصوؿ عمى المعمومات واآلراء .2
 .اً وواقعبنى عمييا االستقصاء حقيقة استخداـ أفكار ي   .3
 .تحديد الحقوؽ والواجبات .4
 .اآلراء بالدقة المرتبطة بأفكار التحقيقات جميعتعتمد عمى  .5
 (.االلتزاـ بأخبلقيات المينة)البعد عف االنتقاـ والشخصية في التحقيقات الصحفية  .6
 .ولية االجتماعية تجاه قضايا المواطنيف وقضايا البمدؤ رفع درجة المس .7
 .وأسرارىا في إطار القانوف االحتفاظ بمصادر المعمومات .8
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 العموميين لألشخاص الخاصة الحياة نشر أخالقيات: رابعاً 
 جدالً  العمومييف لؤلشخاص الخاصة الحياة نشر يثير
 بما ومطموب، عادي أمر أنو عمى يياإل ينظر مف بيف
 إذا متاح العاـ لمشخص الشخصية لمحياة التعّرض أف

 يرى وقت في وظيفتو، وبيف بينيا ارتباطاً  ىناؾ أف ثبت
 يحؽ ال أحمر خط الخاصة الحياة أف آخروف فيو

 ..األشكاؿ مف شكؿ بأي تجاوزه لمصحافة
 الحكومة رئيس ابنة كوف فمثبًل يندرج الحديث عف 

 قيادي ابف فوز عف العمؿ فضبلً  عف عاطمة المغربية

  

 
 أفكار بسبب والده ليا تعّرض التي واالنتقادات البوكر، رياضة في مالية بجائزة التركي والتنمية العدالة حزب في

 أبناء كانا ولو لمعمومييف الخاصة الحياة ضمف ،األلعاب مف النوع ىذا عمى تشجع ال التي الدينية حزبو
 .سياسييف
 في السيماو  2013  عاـ البمجيكي الصحافة أخبلقيات مجمس نشره الذي الصحافة أخبلقيات دليؿ إلى وباإلشارة
 مف أكبر بشكؿ عمييا ركزوا ،ضرورية مسألة العاـ لمشخص الخاصة الحياة احتراـ أف عمى التأكيد تـ 25المادة 
 يزوؿ أف يمكف االحتراـ ىذا فإ القوؿ المادة عمى ي ضاؼ آخر، جانب ومف.. العادي لمشخص الخاصة الحياة

 ،حولو الكتابة المراد الشخص بو ي عرؼ الذي بالنشاط ترتبط الشخصية بالحياة الخاصة المعمومة كانت ما إذا
 أف شرط العمومييف واألشخاص لممسؤوليف الخاصة الحياة عف الصحافة حديث مع يتسامح الدليؿ ىذا أف بمعنى
 مف ديع العادييف األشخاص فمرض.. العاـ لرأيا ىلإ بيا يتوجيوف التي بنشاطاتيـ مرتبطة المعمومة تكوف
 اإلخبار فيصبح العامة، السياسات عمى آثار لو كوفي قد عمومية شخصية مرض لكف الشخصية، الحياة صميـ
 عمى التي الخاصة الحياة إطار في تندرج الحميمية العبلقات إفوفي ىذا السياؽ ف.. مينية ضرورة عنو

 المعروفة، فبل بوظيفتو عبلقة ليا تكف لـ أو لمعموـ بنشرىا المعني الشخص يقـ لـ إذا وذلؾ احتراميا الصحفييف
 بالصالح ومباشر وثيؽ بشكؿ مرتبط صمب عيدا ىناؾ يكف لـ إذا وتعريتيا األشخاص حميمية إشيار يمكف

 أشخاصاً  تمس كانت إذا خاصةوب نشرىا، يتـ لـ أخرى تفاصيؿ عف البحث الصحفييف عمى ليس أنو العاـ، كما
 الصحفييف عمى تفرض التي العامة المصمحة بيف الخمط عدـ ضرورة إلى 24 المادة ومف ىنا خم صت ،آخريف
 ."الجميور فضوؿ"بػ عميو يصطمح ما وبيف الخاصة، الحياة مف جوانب نشر
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 التواصؿ شبكات عبر والحسابات الصفحات منيا وباقي اإللكترونية والسيما اإلعبلـ، ما شجع وسائؿ ولعؿ
 عمى األنا عف الحديث أوليما تنامي: تنشره سبباف ما ضمف الخاصة الحياة مف جزء توظيؼ عمى االجتماعي

 الزوجة -لؤلْسرة  الغرب في السياسييف توظيؼ وثانييما ،لمحميمية إشيار مف ذلؾ يصاحب ما كؿ مع نترنتاإل
 انتظار أفؽ يوّسع ما السياسي التسويؽ في الخصوصية مبلمح مف ذلؾ يتضمف ما بكؿ -أساسي  بشكؿ

 وعمومًا وفي.. العامة الحياة لمجريات جزئي ولو كمفسر الخاصة الحياة سموكيات إلى ينظر بات الذي الجميور
 عمى المحتمؿ أو الواقعي أثرىا ليا بوقائع األمر ارتبط إذا إال الخاصة الحياة عف اإلخبار يمكف ال األحواؿ كؿ

 .العاـ الشأف
تكفؿ القوانيف المختمفة حماية الحياة الخاصة، وال يوجد مبرر النتياؾ حرمة الحياة الخاصة سوى أف  عاـ وبشكؿ

وىناؾ أمثمة .. عمى الحياة العامة، أي أف تتحوؿ الحياة الخاصة إلى شأف عاـ ةتكوف ىناؾ آثار سمبية جم
ر لبلستقالة بسبب كشؼ عديدة عمى ذلؾ أبرزىا قضية وزير الداخمية البريطاني السابؽ ديفيد ببلنكت الذي اضط  

قانونيًا، إحدى الصحؼ معمومات تؤكد حصوؿ خادمة عشيقتو عمى إقامة في بريطانيا بشكؿ أسرع مف المقرر 
وتـ فضح تفاصيؿ الحياة الخاصة لوزير الداخمية بسبب استغبللو منصبو العاـ لتحقيؽ مصمحة شخصية غير 

 .Public Interestمشروعة، أي أف القضية تحولت شأنًا عامًا ومست المصمحة العامة 
 
 
 

 االجتماعي التواصل شبكات عمى المنشورة المواد من التحقق أخالقيات: خامساً 
 مف اإلعبلـ وسائؿ نقؿ كثيراً  يخالؼ ال بشكؿ اإلنترنت أو االجتماعي التواصؿ مواقع عمى االستقصائيوف يعتمد
 اً سوري طفبلً  يظير فيديو نشر عف االعتذار إلىاأللمانية " شبكة الدوتش فيمي"إدارة  اضط رت فمثبلً  المواقع، ىذه

ينقذ أختو مف بوابؿ النيراف ويصاب أكثر مف مرة قبؿ أف ينيض ويتابع ميمتو، ليتبيف الحقًا أنو شريط مفبرؾ 
 سيدة أف فادهم   خاطئاً  خبراً  الماضي العاـ القنوات الرسمية أواخر تناولتمصر فقد  فيوكذلؾ الحاؿ "! ؿممث  "

 التركي الرئيس لسياسات المناىضة المظاىرات في عمييا القبض أثناء الحالي في ورئيسيا لمصر ىتفت تركية
 مف كذلؾ وب ث ،الفيديو مقطع "السابع اليوـ" موقع نشر حيث ،اإلسبلمية الدولة تنظيـ تجاه أردوغاف طيب رجب
 ،مصر في السياسي المشيد نجاح عمى برىاناً  يعد الفيديو مقطع أف مقدمو زعـ الذي مساءً  العاشرة برنامج خبلؿ
 التي االحتجاجات إلى يعود أنو تبّيف" يوتيوب"موقع  عمى الفيديو مقطع نشر تاريخ عف البحث خبلؿ ومف

 باألحداث لو عبلقة ال اً تركي اً ىتاف تردد كانت المظاىرات في س حمت يالت الفتاة وأف ،2009عاـ  تركيا شيدتيا
 الثمج ككرة الفيديو مقطع بعضيا عف نقبلً  المصرية المواقع تناقمت ذلؾ مف رغـال عمىو  مصر، في السياسية
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 التحّقؽ دوف بترويجيا ليقوموا الشائعات مصيدة في بيـ أوقع ما ،حقيقتو أو مصدره عف البحث دوف المتدحرجة
 أف مف رغـبال الدقة توخي وعدـ ،النشر في لمتسرع واألمثمة ال تنتيي نتيجة.. ومصداقيتيا دقتيا مف والتأّكد
 عدـ وتفادي الحذر توخي بضرورة الصحفييف توصي التي الشييرة المقوالت مف العديد تشمؿ الصحافة أدبيات
 أصدر 2014 عاـ أوائؿ وفي".. لمتأكد بالبحث عميؾ الشؾ عند": المثاؿ سبيؿ عمى منيا السبؿ، بكؿ الدقة
 ويقدـ العممية، والحاالت الدروس مف الكثير تضمف الذي األخبار مف التأكيد دليؿ األوروبية الصحافة مركز

 التي الخطواتمف ىذه  بعضاً " إنفوتايمز موقع ومؤسس البيانات صحافة في المتخصص - العارقيعمرو "
 .الشائعات نشر تكرار مف وتقمؿ الحقائؽ إلى لوصوؿا ىمع الصحفي تساعد

 أوالً  تحّقق: 
 بتاريخ تعمؽتمعمومات  جمع في األولية البحث عممية تساعد
 ،بنشرىا قامت التي األولى الجية ومعرفة الواقعة حدوث وموقع
 المشاىير أو السياسييف ألحد تصريحاً  المتداولة المادة كانت فإذا

 كاف إذا امأ لمتأكد، الرسمي حسابو في البحث فاألفضؿ
 خطوات ىناؾ الحالة ىذه ففي فيديو، مقطع عف عبارة المحتوى
 ثابتة صورة بأخذ النشر وتبدأ قبؿ صحتو عف لمكشؼ معروفة

 

 ،الحقائؽ بعض عف البحث نتائج لؾ لتكشؼ ،لمصور جوجؿ موقع عمى تحميميا ثـ ومف الفيديو مقطع مف
 تيف" الصور عف البحث محرؾ يكشؼ فقد الصور مف لمتحقؽ أما ،ال أو فبركتو تتم المقطع كاف إذا ماوع
 .نترنتاإل مواقع عمى تداوليا تـ وكيؼ ىي لمفو  الصورة، جاءت أيف مف :المعمومات جميع "إي

 الثانية لممرة التأكد: 
 عمى قدرتو ىو غيره عف المحترؼ الصحفي يميز ما إف

 القاعدة وتعد لحقائؽ،ا ىلإ لموصوؿ المعمومات في التدقيؽ
 فإذا ،لمتأكد آخر مصدر عف البحث ىو لمتحقؽ الرئيسية
 جماعي قتؿ بحدوث تفيد ما جية مف معمومات إليؾ وردت
 العراقية القرى ىحدإ سكاف نزوح أو ،السورية المدف ىحدإ في

 بنشر تسارع فبل اإلسبلمية، الدولة تنظيـ مف أفراد يد عمى

 

ذا بيا، الموثوؽ األنباء وكاالت بيف مؤكد بشكؿ تناقميا مف والتأكد تمحيصيا قبؿ المعمومات ىذه  أف تبّيف وا 
 في ثيؽو  ؿبشك المتصمة المعمومات بث في المسؤولية تكمف نايف ،نشره عف االمتناع عميؾف شائبة الخبر في
 .األشخاص مئات بحياة األحياف مف ركثي
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 بالمصادر استعن: 
 عمى المنشورة الفيديو ومقاطع الصور صدؽ أبداً  تفترض ال

 مباشرة بطريقة االتصاؿ وحاوؿ االجتماعي، التواصؿ شبكات
 استعف أو أكثر، معمومات عمى لمحصوؿ المنشورة المادة بمصدر
 المادة بنفي فيقومو  فقد بالحدث، الصمة ذات الشخصيات ببعض
 ،صحفي سبؽ ىلإ يقود قد ما وىو ،مواقعال تمؾ عمى لةالمتداو  
 في بالفعؿ حدث ما وىذا ..نشري  س لما القارئ اىتماـ ويجذب
 تركيا في المصادر الصحفي ببعض استعاف حيث صحفية قصة

 

 األكثر الصحفية قصتو جعؿ جديد صحفي سبؽ ىلإ قاده ما وىو المتظاىرة وىتاؼ السحؿ واقعة مف لمتأكد
 .كامؿ أسبوع لمدة "ياىو" موقع عمى قراءةً 

 األفضل الحل: 
 شبكات عمى المنشور المحتوى مصدر مف التأكد استحاؿ ذاإ

 فمف دقتو، حوؿ معمومات عمى العثور أو االجتماعي التواصؿ
 أنيا عمى ىاونشر   تبنييا، وعدـ مصدرىا ىلإ نسبيا األفضؿ
 مرتفعة اً نسب نالت وقد االجتماعي التواصؿ شبكات عمى متداولة

 مع ضرورة مؤكدة، خبرية عمومةكم وليس ،المشاىدات مف

 

 ردود جانب إضافة إلى الصحفي، إلييا ؿتوصّ  التي والمعمومات والنتائج منيا التحقؽ محاوالت لىإ اإلشارة
 قصص نشر في األسموب ىذا BBC الػ وتتبع ،ليا المصاحبة والتغريدات كالتعميقات حوليا المتداولة األفعاؿ
 .االجتماعي التواصؿ شبكات عمى بكثرة متداوؿ ىو ما كؿ تجمع" ترند سي بي بي"خدمة  في يومية

  ّمكمفة األخطاء رتذك: 
 الصحفي يخسره ما كؿ ىي الجميور وثقة المصداقية ليست
 فعندما ،أيضاً  مكمفة أخرى خسائر فثمة ،الدقة عدـ نتيجة
 مؤسسات أو أشخاص أو شخص ىلإ اإلساءة في الخطأ يتسبب

 المتضرروف إلى يمجأ أف غير المستبعد مف دوؿ حتى أو
 مرتكبي مع المحاكـ تتسامح ال وعادةً  ،التعويض لطمب القضاء

 األخطاء،
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ـ   أو الصحفييف خبرة نقص ىو الخطأ في السبب بأف المحكمة ىيئة تقتنع فمف  أي   أو الصحفية، األجندة ازدحا
 .القضائية اإلجراءات نطاؽ خارج أنيا إال منطقية تكوف قد أخرى أعذار

 
 
 

 الفساد تواجو عربية صحافة أخالقيات: سادساً 
أفادت نتائج استطبلع  2000في فبراير شباط عاـ 
مف المستطمعة آراؤىـ ال % 78لمرأي في بريطانيا أف 

يعتقدوف أف الصحفييف بصفة عامة يقولوف الحقيقة، 
بينما بّيف استطبلع آخر لمرأي أ جري في إحدى 

مف % 72أف  2003النقابات الصحفية العربية عاـ 
يقروف بفساد مينة "الصحفييف المستطمعة آراؤىـ 

، ولعؿ أىـ قراءة تمؾ اإلحصاءات والنتائج "ةالصحاف
 التي تفيد بأف العامميف

 
 

في مينة الصحافة سواء في الغرب أـ العالـ العربي يحتاجوف إلى المزيد مف الجيد لتعزيز يقيف الجميور فيما 
تكريس المعايير االحترافية في  وىذا يتأتى عبر.. يتعمؽ بدورىـ في المجتمع، ولكسب المزيد مف الثقة والصدقية

األداء، والتزاـ قيـ العمؿ الصحفي فضبًل عف إكساب الممارسة المينية الصحفية حسيا األخبلقي الذي يضمف 
بمعنى أال " كف أنت نفسؾ"تفعيؿ ىذه القيـ وعدـ  إساءة استخداميا، ولتحقيؽ أداء حرفي يتطمب ميارات أبرزىا 

ِب أو صوت أو طريقة أداء اآلخريف، ثـ تعتقد أنؾ ستنجح في التواصؿ مع تعتقد أنو بإمكانؾ تقمص  أسمو 
الجميور دوف ممارسة أدوار الوعظ أو تقديـ النصح، فالجميور اليوـ ال ي توقع مف وسائؿ اإلعبلـ أف تقدـ لو 

يشترط  دروسًا أو نصائح بؿ معمومات وتوجيات وحقائؽ، فاإلعبلـ ىو التواصؿ في جانب مف جوانبو، والتواصؿ
فاإلعبلمي الناجح ىو الذي يمارس عممو .. البساطة في األسموب، وىذا يجب أف يرتبط بالصدقية في العمؿ

بصدقية مع الذات واآلخريف، وفي أي مف مجاالت العمؿ اإلعبلمي عميو أف يفيـ ما يقولو أو يكتبو، وأف يعايش 
مؾ المعاني ما يمـز السيطرة عمى الذات وضبط الكممات والمعاني بوجدانو كمو، وأف يركز جيده عمى توصيؿ ت

المشاعر، فميس مف الغريب أف يكوف ذلؾ أحد مقومات نجاح الصحفي، ويتضمف ذلؾ قدرة السيطرة عمى 

163 



مشاعر الحزف، والغيظ وحتى الفرح، فقد انتيى العصر الذي كاف فيو لئلعبلـ دور تمقيني، ونحف اليوـ في عصر 
يًا يأخذ مف الناس كما يعطييـ، ليبقى الحكـ القيمي لمجميور الذي لف يقبؿ أال نحتـر يمعب فيو بالكاد دورًا إعبلم

ذكاءه ومشاعره، وبوابة  المرور إلى ذلؾ تحييد  اآلراء الشخصية، فإذا كاف الفضوؿ والتشكؾ مف مقومات 
 .لحقيقة المطمقةالصحفي الناجح، فمف باب أولى أف يتشكؾ في آرائو الشخصية فبل تعتقد أبدًا أنؾ تمتمؾ ا

وعمى عكس القيـ والمعايير المينية، فإف األخبلؽ قد ترتبط بإدراؾ مدى وجودىا أكثر مف ارتباطيا بمعايير 
 محددة يمكف بيا قياس ما ىو أخبلقي وما ىو غير أخبلقي غير أف قضية تعريؼ األخبلؽ قديمة قدـ الفمسفة،

 .افتراض يممؾ حرية التصرؼ بطريقة أو أخرىالذي تدور حولو مناقشة قضية األخبلؽ ىو  والمحور
 :وىي الفساد تواجو عربية لصحافة مرضية صيغة تعد التي النقاط أبرز العربية الشفافية منظمة أكدت جانبيا مف
 .القياـ بعممية مراجعة شاممة لمقوانيف المختمفة المتعمقة بتقييد الحريات .1
 إلى الوصوؿ حرية قانوف إلقرار وطنية حمبلت وتبّني لمحريات، المقيِّدة المطبوعات قوانيف إلغاء .2

 .المعمومات
 .الترويج لمصحافة االستقصائية بوصفيا األىـ في فضح قضايا الفساد في المجتمع .3
حمبلت توعية لممجتمع المدني بضرورة حرية الصحافة، وبالتالي خوض معركتيا، لكونيما يمثبلف حمفًا  .4

 .واحداً 
الصحؼ لكونيا خط دفاع ميمًا ضد الفساد الذي يشوه العممية  حث القطاع الخاص عمى إصدار .5

 .االقتصادية ويوجييا نحو االحتكار، والربح غير المشروع في كثير مف األحياف
فؾ االرتباط بيف الصحافة والحكومات بتضميف القوانيف المدنية مواد تمنع الحكومات مف التممؾ في  .6

 .الصحافة
تدافع عف الصحفييف وتقوـ بالتعاوف المشترؾ بيف النقابات العربية  الحث عمى تأسيس نقابات وتجمعات .7

 .واألجنبية في ىذا األمر
 .اإلعبلمية السوؽ في االحتكار وتمنع المنافسة تشجع قوانيف إقرار .8
العمؿ عمى إقناع المؤسسات الصحفية بتخصيص صفحات لمتابعة قضايا الفساد، وحث مؤسسات المجتمع  .9

 .عمى دعـ صحؼ متخصصة في محاربة الفساد المدني والقطاع الخاص
تخصيص جوائز سنوية ألحسف موضوعات عف محاربة الفساد، أو ألشخاص يحاربوف الفساد، ويتفرغوف  .10

 .لمواجية ىذا الوباء الذي يفكؾ المجتمع ويسبب نتائج مريعة لجميع مجاالتو وقطاعاتو
ة المتخصصة وسبؿ كشؼ قضايا الفساد تشجيع عقد دورات لتدريب الصحفييف عمى الصحافة االستقصائي .11

 .الخطيرة في المجتمع
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 يتـ الذي لمصحفييف، الدولية الفيدرالية شرؼ ميثاؽ عرض عبر الفصؿ ىذا ختـ الحكمة مف نفسو الفمؾ وفي

 :)لمصحفييف الميني لؤلداء معيار وبمثابة عالمي، كإعبلف اعتماده
 .الصحفي واجبات أولى ىو إلييا الوصوؿ في الجميور وحؽ الحقيقة احتراـ -1
 خبلؿ مف الحرية عف بالدفاع األوقات جميع وفي الصحفيوف سيقوـ عمم يـ أدائيـ الؿ -2

 بشكؿ نقدية وآراء تعميقات إبداء في الحؽ وكذلؾ ونشرىا لؤلنباء والصادؽ األميف النقؿ
 .عادؿ

 بإخفاء يقوـ ولف فقط مصدرىا يعمـ التي لمحقائؽ وفقاً  األنباء تمؾ بنشر الصحفي سيقوـ -3
 .وثائؽ تزييؼ أو ىامة معمومات

 .الوثائؽ أو الصور أو األنباء عمى لمحصوؿ مشروعة وسائؿ الصحفي سيستخدـ -4
 غير أنيا وو جد ن شرت معمومات وتعديؿ لتصحيح طاقتو أقصى ببذؿ الصحفي سيقوـ -5

 .مسيء نحو عمى دقيقة
 عدـ يطمب الذي المعمومات بمصدر يتعمؽ فيما المينية السرية باتباع الصحفي سيمتـز -6

 .إفشائو
 إلييما يدعو قد المذيف والتفرقة التمييز عف تنجـ قد التي لممخاطر التنبو الصحفي عمى -7

 تكوف قد التي الدعوات ىذه مثؿ بتسييؿ القياـ لتجنب وسعو في ما كؿ وسيبذؿ اإلعبلـ،
 وغيرىا السياسية المعتقدات أو الديف أو المغة أو الجنس أو العنصرية أساس عمى مبنية
 .االجتماعي األصؿ أو الجنسية أو المعتقدات مف

 االنتحاؿ،: خطير ميني تجاوز أنو عمى ذكره عمى سيأتي ما باعتبار الصحفي سيقوـ -8
 سواء الرشوة قبوؿ أساس، غير عمى االتياـ القذؼ، الطعف، االفتراء، السوء، بنية التفسير

 .المعمومات إلخفاء أـ النشر أجؿ مف
 لممبادئ األمينة المراعاة واجبيـ مف أفّ  يؤمنوا أف ىذه بصفتيـ الجديريف الصحفييف عمى -9

 .ذكرىا تـ التي
 الصحفي عمى المينية القضايا يخص وفيما دولة، كؿ في لمقانوف العاـ اإلطار خبلؿ ومف -01

 غ أو الحكومي التدخؿ أشكاؿ مف شكؿ أي باستثناء زمبلئو استقبللية يراعي أف
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 الخالصة
 الشرؼ، مواثيؽ ركائز إلى تسند أف يجب كما األخبلقي، العمؿ دعائـ فوؽ االستقصائية الصحافة ترفع أف يجب
والقاعدة الذىبية أف االستقصائي ال يستطيع نشر النسخة األخيرة مف قصتو قبؿ  الخاصة، المصالح عف بعيداً 

العثور عمى كؿ الحقائؽ المتعمقة بيا وتقييميا، ولعؿ أىـ المعايير التي يجب االلتزاـ بيا خبلؿ البحث عف 
عف  االبتعاد الصحافي عمى المعمومات أنو يجب االمتناع عف الحصوؿ عمى المعمومات غير المشروعة، وكذلؾ

 ىذه لتجنب طريقة أفضؿ الوقائعأف : "ىي أخبلقياً  القذؼ لمواجية الذىبية والقاعدة ،انتحاؿ الشخصية االعتبارية
 .والبيانات المستندات وجييا في االستقصائييف وسبلح، "التيمة

: ىـ، مثؿوعميو ال بد أف يحترؼ الصحفيوف االستقصائيوف أمور عادة ما تسبب رفع دعوى جنح القذؼ ضد
اإلىماؿ في الكتابة، أو المبالغة فييا، وعدـ وجود أدلة دامغة كافية، وعدـ قدرة المحرر عمى االتصاؿ بالشخص )

 بمعنى" الجمع" بمنطؽ يكوف أف يجب الحقيقة مع االستقصائي فتعامؿ وأخيراً ، (سمعتو إلى اإلساءة المدعي
 الخاصة التموييات، مع مراعاة أخبلقيات نشر الحياة مقابؿ الشفافية الحقيقة، والبحث عنيا، ووضع احتراـ

 .االجتماعي التواصؿ شبكات عمى المنشورات مف العمومييف، وأخبلقيات التحقؽ لؤلشخاص
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 التمارين
 

 :الصحيحة اإلجابة اختر .1

 مخاطر من االستقصائي الصحفي يواجيو ما أكثر
A. القذؼ. 
B. الشتـ. 
C. الخاطئ االتياـ. 
D. الخصوصية تجاوز. 

 
 .القذؼ. A: الصحيحة اإلجابة

 
 
 

 :الصحيحة اإلجابة اختر .2

 العامة بالمصمحة ارتبطت إذا تجاوزىا يمكن لمعامة الخصوصية الحياة تعتبر التي المدرسة
A. الفرانكفونية. 
B. االنجموسكسونية . 
C. الفرنسية. 
D. األفبلطونية الغربية. 

 
  .االنجموسكسونية. B: الصحيحة اإلجابة

 
 

 :الصحيحة اإلجابة اختر .3

 أخالقياً  بالخطأ الوقوع الصحفي تجنب طريقة أىم
A. المصادر إلى النسب. 
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B. بسطر سطر المراجعة. 
C. الحواشي إلى باإلشارة المراجعة. 
D. واإلنصاؼ واالتزاف والموضوعية الدقة. 

 
 

 .بسطر سطر المراجعة. B: الصحيحة اإلجابة
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 :لموحدة البحثية النقاط
". االنحياز" في الوقوع عدـ مقابؿ الموضوعية أخالقيات .1

 

 الصحفي االستقصاء في الموضوعية عناصر: 
 أنماط االنحياز غير البنيوية في الصحافة االستقصائية أىـ . 

 .األخالقي االستقصائي العمؿ سياؽ .2
 .الجودة ومدقؽ االستقصائية الصحافة .3
 :االستقصائي العمؿ في والحياد واالستقامة واإلنصاؼ الدقة قيـ .4

 الدقة :Accuracy 
 واالستقامة اإلنصاؼ :Fairness and Straight Dealing 
 الحػيػاد :Impartiality 

 

 :وخرقيا االستقصائية المينية األخالقيات في ونماذج دروس .5
 البريطانية وورلد ذا أوؼ نيوز صحيفة نموذج. 
 ستيفاني تساؤؿ. 
 محمود مظير الصحفي ”الزائؼ الشيخ“ حالة. 
 الميادف؛ الصحفي األميركي الجريء غير "جيمس ريزف.  

 
 
 

  :لموحدة المفتاحية الكممات
في الصحافة  البنيويةأنماط االنحياز غير  - االستقصاء في الموضوعية عناصر -" االنحياز" مقابؿ الموضوعية

 العمؿ في الحياد - االستقامة - اإلنصاؼ -  الدقة - التقصي جودة مدقؽ - االستقصاء سياؽ -االستقصائية 
الصحفي مظير محمود ” الشيخ الزائؼ -تساؤؿ ستيفاني  - وورلد ذا أوؼ نيوز صحيفة نموذج - االستقصائي

 . ؛ الصحفي غير الميادف"جيمس ريزف" -
 

 االنحياز في الوقوع عدـ مقابؿ الموضوعية أخالقيات يشرح 
 األخالقي االستقصائي العمؿ سياؽ يشرح 
 الجودة ومدقؽ االستقصائية الصحافة يشرح 
 االستقصائي العمؿ في والحياد واالستقامة واإلنصاؼ الدقة قيـ يشرح 
 يشرح دروس ونماذج في األخالقيات المينية االستقصائية وخرقيا 

 :التعميمية 
 :د دراسة هذه الوحدة التعميمية يجب عمى الطالب أن يكون قادرًا عمى أنبع

األهداف

 
 الثامنة التعميميةالوحدة 

 (2) الموضوعي عممها وثقافة االستقصائية الصحافة ممارسة أخالقيات
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 مصطمحات العمل الصحفي عن مقدمة: أوالً 
 

 
المصطمحات التي تناقش موضوعية العمؿ الصحفي بشكؿ عاـ واالستقصائي بشكؿ خاص، ومنذ القدـ  تتعدد

تبدلت أدوار عدـ مراعاة ىذه الموضوعية عبر االنحياز وألفاظو، فقديمًا كاف يقاؿ بضبط المعمومات والسيطرة 
طمح مع حؽ المعرفة لمتخفيؼ مف تضارب المص" Bias" ، ثـ أصبح يقاؿ لفظ االنحياز"Control"عمييا 

، ولعؿ كؿ المفاىيـ "Framing"والتعبير، ولـ يختمؼ المسمى مضمونًا مع استخداـ لفظ التأطير بداًل مف ذلؾ 
 "اإلعالـ استقاللية برنامج" حسب تعتبر والتي ،اإلعالـ وسائؿ في" الموضوعية"مفيوـ  الماضية تمتقي وتعريؼ

 خاصة ،"والنزاىة، واإلنصاؼ والحياد، والمصداقية التوازف: "لتشمؿ تتسع قد اإلعالمي، والتي العمؿ في القيـ أىـ
 ليا، وجود وال ُخرافة، أنيا يرى أوليما :اتجاىيف وفؽ معيا التعامؿ يتـ اإلعالمي العمؿ في" الموضوعية"أف 

أبعاده،  بكؿ الواقع تضاىي قصة يكتب أف بمقدوره ليس ثـ ومف كاممة، الحقيقة يعرؼ صحفي يوجد ال أنو بحجة
 .تحقيقو يمكف وثانييما يراىا ىدًفا

 
 

 "االنحياز" في الوقوع عدم مقابل الموضوعية أخالقيات: ثانياً 
 :الصحفي االستقصاء في الموضوعية عناصر

 :ىي واآلليات العناصر مف مجموعة اتباع عبر ذلؾ أجؿ مف وسعى أراد إذا موضوعياً  يكوف أف لمصحفي يمكف
 لمعالجتو دىيتص الذي بالموضوع الكافية اإلحاطة. 
 القصوى لمدرجة الدقة مراعاة. 
 والحياد اإلنصاؼ تحقيؽ. 
 التوازف. 
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 الخطر أوقات في حتى الرسالة وضوح. 
 الشمولية. 
 السياؽ إىماؿ عدـ. 
 صمة وذي وواضح موثوؽ مصدر ىلإ الرأي إسناد. 
 آخر اعتبار أو جية ألي وليس الحقيقة، لصالح العمؿ. 
 اآلخر الطرؼ برأي اإلحاطة يجب األقؿ فعمى لوجيا،يو يداإل إقصاء تعذر إذا. 
 العاـ الجو دىتتح كانت لو حتى الحقائؽ نشر. 
 يحدث فيما رأياً  يممكوف الذيف واألفراد   القصة، في المنخرطة األطراؼ آراء نقؿ في القصور عف البعد. 

 
  :االستقصائية الصحافة في البنيوية غير االنحياز أنماط أهم
ـ أ عمد عف سواء منحازة، تغطية تقديـ مف أسوأ شيء يوجد فال الموضوعية، يقابؿ" االنحياز" أف يتبيف سبؽ مما
 أو الذاتي الميؿ" ىو "الخبرية الكتابة في المينية المعايير"دليؿ  وفؽ التغطية في اىتماـ، فاالنحياز عدـ ـأ جيؿ

 والتمويف، التحريؼ دوافع مف تخمو ال التي لألخبار المصمحية المقاربة وىو الزاوية، أحادية الرؤية أو المحاباة،
 وتأثير دور اذ "سياسياً  فعالً  أحياناً  يصبح االنحياز قد الصراع أوقات وفي.. معينة نظر وجية واختيارات تخدـ

 أىـعمميـ، ولعؿ  خالؿ تفادييا عمى والعمؿ االنحياز أنماط فيـ الصحفييف عمى يتوجب لذلؾ ؛"الصراع في
 :بسهولة تجنبها يمكن التي) ةيالبنيو  غير) االنحياز أنماط
 طرؼ حساب عمى القصة أطراؼ مف أكثر أو طرؼ لصالح الصحفي يعمؿ حيث :بالمحاباة االنحياز 

 .آخر
 ىمع ضعيفة ظيارىاإل معينة نظر وجية تؤيد حقائؽ تغييب أو بحذؼ :االختياري بالحذؼ االنحياز 

 .أخرى نظر وجية حساب
 القصص اختيارات في االنحياز. 
 المصادر اختيار في االنحياز. 
 االستيجاف أو باالستحساف االنحياز. 
 إرىابي، متمرد، شييد، " :مصطمحات استخداـك :الخاطئة والتعريفات المصطمحات باستخداـ االنحياز

 ".انتحاري
 أو كمعمومة كخبر الرأي تقديـ في االنحياز. 
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 أو اً طرف يخدـ بما معناىا تحريؼ إلى يؤدي ما القصة خمفية اإلعالمي يقّدـ فال :السياؽ نقص انحياز 
 .ما نظر وجية

 
 
 

 األخالقي االستقصائي العمل سياق: ثالثاً 
 

أنو عند الحديث عف الجوانب " محمد أبو حشيش"يرى 
األخالقية في الصحافة االستقصائية فمف الميـ اإلشارة 
: ىنا إلى أف العمؿ االستقصائي يأتي ضمف سياقيف

قانوف  :قوة الضميرالقانوف الدستوري، و :قوة القانون
 .المينة

 
 

وقيـ وأخالؽ يتـ التوافؽ عمييا عمى شكؿ ميثاؽ مجموعة مف المبادئ والضوابط عمى قرارات  المينة أخالؽتقوـ 
 أو مدونة سموؾ متفؽ عمييا تخضع لالحتراـ تعمؿ عمى توجيو سموؾ الفرد نحو الخطأ والصواب في اإلنتاج

ولية االجتماعية تعبر عف معنى أخالؽ المينة ذاتو، وىي تعني أنؾ تعمؿ في إطار المسؤ  ولعؿ ،الصحفي
 مفحقوؽ وواجبات تمـز باالىتماـ بالمجتمع وحقوقو وتقاليده، فيناؾ العديد  توجدمجتمع وليس في فراغ، حيث 

 :ولية االجتماعية أبرزىاؤ ر عنيا بالضمير أو المسأخالقيات المينة التي يعب  
وتتمثؿ في التزاـ التوازف والسعي إلى إعطاء كؿ وجيات النظر المتباينة في موضوع ما (: الموضوعية) .1

 .رحق يا في التعبي
قة، وعدـ التشويو أو التحريؼ، أو إساءة استخداـ المعمومات، أو تقديميا إعداد معمومة بذىنية مسبّ  وعدـ  

 .. وجية نظره الخاصة الحقائؽ كما ىي بما يسمح لمجميور تكويف   بشكؿ منقوص، وتقديـ  
 المحرؾ المحور ىي فالحقيقة في المعالجة والطرح فيو عدـ اختالؽ األحداث، يتمثؿ (:الصدق) .2

  المصدر، مصداقية مف التأكد ذلؾ ويتطمب لإلعالمي،
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 ىناؾ يكوف ويكاد تطبيقو، ويمكف موجوداً  المبدأ ىذا كاف إذا عما اإلعالمييف بيف جدؿ ىناؾ(: الحياد) .3
وسائؿ اإلعالـ ليا سياسات وأفكار وبرامج تتبناىا  جميعالحياد المطمؽ ال وجود لو، ف بأف إجماع

 وتطرحيا، ويبقى الميـ ىو إعالء المينية والموضوعية، 
 أف كما لمحقائؽ، تشويو غير مف دقيقاً  النقؿ يكوف أف ينبغي بؿ حقيقية واقعة تنقؿ أف يكفي ال :(الدقة) .4

ـ   أو المعمومة تشويو   أو الُمخؿ الحذؼ  وىذا أيضًا، المعمومة دقة مف االنتقاص يعني منقوصة صورة تقدي
 غير والمعمومات اإلشاعات بث مف والحذر االنتباه يتوجب وىنا والمينية، المسؤولة الصحافة محور
 أىمية الجميور يفيـ أف أجؿ مف سياقيا في والمعمومات الحقائؽ ووضع حقائؽ، أنيا عمى المؤكدة
 .إطاره في العمؿ يتـ ومناخ قرار وىي( الحرية) محيط في أفضؿ بشكؿ يتـ وىذا بوضوح، األحداث

الخمط بيف األمور مثؿ الخمط بيف الخبر  تعني تقديـ المعمومة والصور بنوع مف الحياد وتجنب  : (النزاهة) .5
 رقابة، أي لتأثير الخضوع وعدـ العمؿ في واالستقاللية اليوى مف والتجرد ،والرأي

أي خبر دوف  ولية صحة أخباره، بمعنى أنو ال يجوز نقؿُ ؤ ىي أف يتحمؿ اإلعالمي مس: (وليةؤ المس) .6
  ،الدقة في معالجتو والحذر في نشره التحقؽ منو والتحري بشأنو والتزاـ  

 وسائؿ أماـ متساووف ىـ كما والواجبات، الحقوؽ في متساووف جميعاً  المواطنيف أف إلى تشير: (العدالة) .7
 .الوسائؿ تعبيرًا عف فئات المجتمع جميعيايجب الحرص عمى أف تكوف ىذه ف اإلعالـ،

 
 الجودة ومدقق االستقصائيةالصحافة :رابعاً 

عمى  يقوـ مف تمقاء نفسو أو بناءً   ombudsmanعمدت بعض المؤسسات اإلعالمية إلى تعييف مدقؽ جودة
 النزاىة تبمغ أف الصعوبة فمف ،إذا كانت المادة اإلعالمية تتوافؽ مع معايير السموؾ الميني ماشكوى بفحص 

 الصحفي أو اإلعالمي بتزوير الحقائؽ عمدًا، األخالقي قياـُ  غير مف المثالية، لكف حد اإلعالمي عمؿ في

 

مواثيؽ، لكف سرعاف ما تقذفيـ وىناؾ أمثمة في كؿ مكاف في العالـ عمى صحفييف أو إعالمييف ال يمتزموف بأي 
 .البحيرة كأي سمكة فاسدة

بأف واجب الصحفييف ىو خدمة الحقيقة عبر " يما دلتا شغسي" المحترفيف الصحفييف جمعية تؤمفجيتيا  مف
التزامات تتطمب بوليات مسؤ  الصحفي ؿالدستوري في حرية الحصوؿ عمى المعمومات، ما يحمّ  ـممارسة حقي

نصاؼ،   :قبوؿ المعايير التالية مف بد ال وبالتاليأداء العمؿ بذكاء وموضوعية ودقة وا 
 ف الذيف يستخدموف وضعيـ الميني كممثميف لمجميور ألغراض شخصية أو أنانية أو فالصحفيو : المسؤولية

 .ا الجميورلدوافع أخرى غير جديرة بالمينة يخرقوف ىذه الثقة الغالية التي منحيـ إياى
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 إف حرية الصحافة يجب حمايتيا كحؽ مف الشعب ال يجوز التعدي عميو في مجتمع حر، : حرية الصحافة
ولية المناقشة والسؤاؿ، وتحدي األعماؿ واألقواؿ التي تدلي بيا الحكومات ؤ ومس وىي تحمؿ معيا حرية  

في  غير الشائعة، وحقيـ أيضاً ف يحتفظوف بحقيـ في اإلعراب عف اآلراء فالصحفيو  ،والمؤسسات الرسمية
 .االتفاؽ مع رأي األغمبية

 إف الصحفييف يجب أف يتحرروا مف أي التزاـ تجاه أي جية صاحبة مصمحة إال التزاميـ نحو : األخالقيات
وفي سبيؿ ذلؾ عمييـ أف يعمموا أف اليدايا والمجامالت، والرحالت المجانية، .. الجميور ليعرؼ الحقيقة

 أمانة وعف أمانتو عف الصحفي تنازؿ إلى تؤدي أف يمكنيا ىذه وكؿ االمتيازات،ة أو والمعاممة الخاص
ال يجب عمى الصحفي قبوؿ أي شيء لو قيمة مجانًا، كما أف أي وظيفة ثانية لمصحفي، أو و  صحيفتو،

 مااالشتراؾ في النشاط السياسي، أو التعييف في منصب عاـ، أو خدمة منظمات المجتمع يجب تجنبيا إذا 
 .أدت إلى اإلخالؿ بأمانة الصحفي وصحيفتو

 إف الحصوؿ عمى ثقة الجميور ىي أساس الصحافة الجديرة باسميا :الدقة والموضوعية. 
 عمى الصحفييف في جميع األوقات أف يظيروا االحتراـ الالئؽ بكرامة الناس الذيف يقابمونيـ : اإلنصاف

 :وخصوصياتيـ وحقوقيـ ورفاىيتيـ، وذلؾ بالتزاـ
رسمية تؤثر في سمعة أو كرامة شخص دوف  مى وسائؿ اإلعالـ أال تنشر أو تذيع اتيامات غير  ع -1

 .إعطائو فرصة الرد
 .عمى وسائؿ اإلعالـ أال تحاوؿ انتياؾ حؽ الشخص في االحتفاظ بحياتو الخاصة بعيدًا عف األضواء -2
 .ارة والجريمةيجب أال ترضى وسائؿ اإلعالـ عف التفاصيؿ غير الالئقة في موضوعات الدع -3
 . ألي أخطاء قد ترتكبيا إف مف واجب وسائؿ اإلعالـ أف تجري التصحيحات الالزمة والكاممة فوراً  -4
الصحفيوف مسؤولوف أماـ الجميور عف تقاريرىـ، والجميور يجب تشجيعو عمى أف يجير بشكاواه ضد  -5

 .وسائؿ اإلعالـ بالحوار المفتوح مع القراء والمستمعيف والمتفرجيف

 

 االستقصائي العمل في والحياد واالستقامة واإلنصاف الدقة قيم: خامساً 
اإلنصاف  –الدقة )أف الموضوعية تدور وتتمحور في التقصي والعمؿ الصحفي عبر مصطمحات  البعض يرى

 (:الحياد –االستقامة و 
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  :Accuracyالدقة 
المعموماتية والموضوعية والطباعية والنحوية والمغوية وغيرىا، والدقة : ىي تفادي األخطاء بأنواعيا المختمفة الدقة

التزاـ الصحيح، والتثبت مف صحة اآلراء والمواقؼ والمعمومات  إلىمرادفة لمسالمة والصحة، وىي ال تحتاج فقط 
ففي عالـ .. إدراؾ لمسياؽ، وامتالؾ لمخمفية التي تحوؿ دوف ارتكاب األخطاء إلىيا، لكنيا تحتاج أيضًا ونسب  

يزدحـ بوسائؿ الحصوؿ عمى المعمومات ال يميز وسيمة عف أخرى أفضؿ مف معيار الدقة، وفي ظؿ التطور 
عالـ التقني والتنافس الحاد بيف وسائؿ اإلعالـ ليس ىناؾ أسوأ مف أف يقع صحفي في خطأ أو أف تنشر وسيمة إ

وتزدىر أدبيات الصحافة بمقوالت شييرة تحض الصحفييف عمى توخي الحذر،  ،ما معمومات غير صحيحة
عند الشؾ  يأ” .If in doubt.. Check it out“: نجميزيةفيناؾ مف يقوؿ باإل ،السبؿ جميعوتفادي عدـ الدقة ب

 If they can not be checked out, they“: عميؾ بالبحث لمتأكد، وكذلؾ قيؿ عف المعمومات غير المؤكدة
should be chucked out. ”ورأس ماؿ .. أي أف المعمومات التي ال يمكف التأكد منيا ينبغي التخمص منيا

صحفي أو المراسؿ الميداني بالتحديد ترتفع كمما كانت أخباره ال قيمة أف كما ،أي مصدر لممعمومات ىو الدقة
 التي األخرى القيـ أـ بمنزلة فالدقة ،اإلنصاؼ أو الحياد ىي الدقةكـ األخرى دقيقة، ونقطة البداية في تحقيؽ القي

لف تكوف  عندئذ  أو غير صحيحة مف األساس  دقيقة غير التفاصيؿ كانت فإف ،صحفيال العمؿ يمتزميا أف يجب
وتتساوى أىمية عنصر الدقة لدى معظـ وسائؿ اإلعالـ الجادة، .. ىناؾ أي قيمة لتغطيتو بإنصاؼ أو حياد

عي الموضوعية أو الحياد، وتعترؼ أي أنيا ال تدّ )فحتى تمؾ التي تتخذ مواقؼ وتوجيات سياسية واضحة 
مة لمعمؿ اإلعالمي تعاقب انيف العالـ المنظ  قو  جميععمييا أيضًا التزاـ الدقة، ف( موقؼ ضد آخر ىلإباالنحياز 

مـز مف ارتكب مثؿ تمؾ األخطاء بالتصحيح واالعتذار، وىو أمر د في األخطاء المعموماتية، وتُ عمى الوقوع المتعم  
لف يسعد المسؤوليف عف أي وسيمة إعالـ، كما أف كثرة التصحيحات واالعتذارات تؤدي إلى فقداف وسيمة اإلعالـ 

 في الدقة تتحقؽ وعميو ،الذي لف يكوف بمقدوره الثقة بمعموماتيا إف تكررت حاالت التصحيح واالعتذار لجميورىا
 :التي تشمؿ ما يمي الدقة تحري آليات عبر اإلعالمي العمؿ
 فالعمؿ اإلعالمي يعتمد عمى الحقائؽ فقط بما يستمزمو ذلؾ مف اعتماد التقديـ : التركيز عمى الحقائؽ

 .التأكد مف صحتيا عف األخبار والمعمومات المختمقة والمفبركة، والتي لـ يتسفّ  الواقعي، والبعد
  فة تعريفًا متكامالً مصادر واضحة مذكورة بطريقة صحيحة ومعرّ  ىلإنسب اآلراء والمواقؼ والمعمومات. 
 ذكر أسماء العمـ والمعمومات واألرقاـ والحقائؽ عمى نحو صحيح. 
 بس بتكرار البحث والسؤاؿ والتقصيلم  تحري الصحة في حاالت الغموض وا. 
  ،مراجعة المعمومات التي يتـ الحصوؿ عمييا سواء مف الزمالء أو المنافسيف أو المصادر المختمفة

 .والتثبت مف صحتيا قبؿ نشرىا كمما كاف ذلؾ ممكناً 

175 



 دراؾ السياؽ العاـ الذي يؤىؿ ال الحس استخداـ الصحفي الختبار صحفي، وامتالؾ الخمفية الثقافية، وا 
سالمة المعمومات التي يحصؿ عمييا بصرؼ النظر عف مدى صدقية المصدر الذي استقى منو 

 .الصحفي تمؾ المعمومات
 والنطؽ والنحو والمغة والمعمومات وغيرىا الطباعة أخطاء تفادي. 
 فثمة خسائر أخرى مكمفة  ،ليست الصدقية وثقة الجميور ىي كؿ ما يخسره الصحفي نتيجة عدـ الدقة

مف غير فشخص أو أشخاص أو مؤسسات أو حتى دوؿ  ىلإأيضًا، فعندما يتسبب الخطأ في اإلساءة 
 .المستبعد أف يمجأ المتضرروف إلى القضاء لطمب التعويض

  أكثر المعمومات دقة ىي تمؾ التي تحصؿ عمييا بنفسؾ أو مف زمالئؾ الذيف كانوا في موقع الحدث؛ إذ
وبالتالي فإننا  ،قموف ما شاىدوا وسمعوا بأنفسيـ، وبالطبع لف يكوف ذلؾ ممكنًا في الحاالت كمياإنيـ ين

ؿ أف تعتمد عمى مف نسمييـ المصدر غالبًا نعتمد عمى معمومات حصمنا عمييا مف آخريف، وىنا ُيفضّ 
 العياف دشيو  يكوف االنفجارات أو الجرائـ حاالت ففي كالشيود، first-hand sourcesاألوؿ أو 

 باالرتباؾ رواياتيـ تتسـ أف المرجح مف وبالتالي والعصبية، النفسية الضغوط مف ىائؿ كـ تحت واقعيف
مف شيود العياف قد يتعمد تقديـ معمومات مغموطة، ففي مناطؽ  اً ر أيضًا أف بعضوتذكّ  التناغـ، وعدـ

النزاع وخالؿ الكوارث الطبيعية عادة ما يحاوؿ شيود العياف تقديـ المعمومات بحيث يرسموف ألنفسيـ 
 .صورة وردية، أو يقدموف أنفسيـ عمى أنيـ أبطاؿ، أو يحاولوف تجنب التورط في المشكالت

 لتتأكد والوقت الجيد مف المزيد ابذؿأال تعتمد عمى مصدر واحد، بؿ  بصفة عامة حاوؿ قدر اإلمكاف 
 .الخبرية قصتؾ أو تقريرؾ عمييا ستبني التي الرواية مف

  بعض المصادر قد تكوف أكثر صدقية، أو عمى األقؿ عمى درجة أعمى مف المسؤولية تجاه الجميور
 :مثؿ

 .الشرطة واإلسعاؼ، والمطافئ والمستشفيات• 
 .المحاكـكالمصادر القضائية • 
 .المسؤولوف الرسميوف• 

  في معظـ الحاالت يمكنؾ اعتبار أي مف المصادر السابقة معتمدًا بما يكفي دوف إضاعة مزيد مف
الوقت في التأكد مف مصادر أخرى، غير أف ذلؾ ال يعفيؾ مف المتابعة، فربما تحصؿ عمى معمومات 

 . كد أو تنفي أو تصحح الصيغة األوليةأخرى أكثر دقة أو أكثر تفصياًل تؤ 
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  ،بصفة عامة عمى الصحفي أف يكوف عمى اتصاؿ وعمى عالقة مستمرة بعدد مف المصادر المعتمدة
وأحيانًا وبسبب الثقة المتبادلة تحصؿ عمى معمومات خاصة مف مصدر معتمد دوف أف يسمح لؾ 

 .ايات أخرى متضاربةقد تتمكف مف خالليا مف نفي رو  -عمى األقؿ  -بنشرىا، ولكف 
   الجميور  األخالقية والدقة تعني النْسػب إلى المصادر، فالقاعدة ىنا ىي أف عمى الصحفي تعريؼ

الوقوع في خطأ نشر آراء  بمصدر الخبر كمما كاف ذلؾ ممكنًا، وتضمف عممية النْسػب إلى المصدر عدـ  
إلى المصادر غالبًا ما يدفع المسؤولية أو ترويج شائعات عمى أنيا حقائؽ، وعمى الرغـ مف أف النْسػب 

الصحفية أو القانونية عف كاىؿ الصحفي أو المؤسسة، فإف المسؤولية األخالقية تظؿ موجودة عمى مف 
 .شرنقرر البث أو ال

 فناقؿ الكفر في الصحافة قد ".. ناقؿ الكفر ليس بكافر: "أحيانًا ال ينطبؽ في الصحافة القوؿ المعروؼ
 .مف الكافر كفراً  يكوف أشد  

 مف قواعد العمؿ الصحفي الثابتة تجنب االعتماد عمى مصدر : قاعدة االعتماد عمى أو ثالثة مصادر
عف الحدث، ولكي تتجنب تداعيات  اً واحد كمما أمكف، وخصوصًا لو كاف المصدر غير أصمي أي بعيد

وأف تربط المعمومة  ،common senseما يسمى بالحس العاـ أو الػ ىذه األخطاء عميؾ استخداـُ  مثؿ  
ف تنافرت مع السياؽ  بسياقيا، فإف تناغمت مع السياؽ العاـ الذي يحكميا فيي عمى األرجح صحيحة، وا 

 . عند الشؾ عميؾ بالتأكد: العاـ فطبؽ قاعدة
 أخطاء الدقة التي عمى شاكمة األخطاء في األسماء أو اإلحصائيات أو األرقاـ قد : تجنب تكرار الخطأ

و بما يحوي مف أخطاء، ولتجنب ذلؾ عميؾ بذؿ تخدـ الصحفي أو المعد النص السابؽ نفس  تتكرر إذا اس
ألنيا ببساطة قد تحوي  ؛مزيد مف الجيد في عممؾ، وعدـ المجوء إلى المعمومات األرشيفية بشكؿ دائـ

 .بعض األخطاء واليفوات، فكمما أمكف قـ بالبحث المعموماتي عبر المصادر األصمية
 قد نرتكب أخطاء معموماتية لمجرد التكاسؿ أو التياوف عند بموغ مرحمة  :فصيالتأخطاء في الت

ذكر اسـ وزير في إحدى الحكومات : التفصيالت، فاألخبار قد تحتوي أخطاء في التفصيالت مثؿ
مقرونًا باسـ وزارة غير التي يحمؿ حقيبتيا، أو ذكر تاريخ شيير معيف خطأ، أو ذكر اسـ ضابط كبير 

رتبة غير التي يحمميا، أو ذكر مدينة عمى أنيا عاصمة دولة معينة عمى سبيؿ الخطأ، فيذه مقرونًا ب
األخطاء كميا تكمف في التفصيالت وليس في صمب الموضوع، لكنيا تؤثر سمبًا في الصدقية ككؿ، 

الدقة في أمور بسيطة كتمؾ، وقد تمغي  وتدفع الجميور إلى االستخفاؼ بوسيمة اإلعالـ التي لـ تتحر  
 .ذؿ فيو مجيود كبيراستقصاًء بُ 
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 والخرائط واألفالـ (رافيؾغال)تتضمف وسائؿ اإلبراز الصور، والرسوـ البيانية : أخطاء وسائؿ اإلبراز ،
يتـ اختيار وسيمة إبراز  -وبسبب نقص الدقة وضغوط العمؿ  - الحاالت بعض وفي ،ىاالمصاحبة وغير  

صورة )لمصاحبة نص أو تقرير معيف، وفي حاالت أخرى يتـ اختيار وسيمة اإلبراز الصحيحة خاطئة 
وبالتالي فإف مثؿ تمؾ األخطاء تندرج ضمف  ،نسب إلى شخص آخر غير الشخص المعنيلكنيا تُ ( مثالً 

ياًل عمى ىا دلدعأف الجميور عادة ما يكتشفيا سريعًا، ويُ  والسيماأخطاء الدقة، وىي أيضًا مكمفة جدًا، 
 .دقتيا في عمميا تياوف الوسيمة وعدـ  

  ال يقتصر عمؿ الصحفي فقط عمى نقؿ األخبار أو المعمومات منسوبة إلى المصدر  :التأويؿ الخاطئ
تقديـ الرأي كخبر، قد يمـز أف يعطي الصحفي  فيبالشكؿ الذي قيمت بو عمى لسانو، فبعيدًا عف التورط 

 .ت بو المصادر، وىو األمر الذي يندرج أيضًا ضمف أخطاء الدقةالتأويؿ المحكـ الدقيؽ لما تحدث
 يجب حقائؽ أيضاً  ىي فاآلراء ،تحري الدقة عند اختيار الكممات لتحويؿ التصريح أو الرأي إلى خبر 

 . وينطبؽ ذلؾ عند نقؿ الرأي خالؿ إجراء المقابالت عنيا، التعبير أصحابيا أراد كما متناىية بدقة نقميا
  في بعض األحياف ينطؽ المذيعوف أو المراسموف الميدانيوف أسماء األشخاص والمدف : النطؽأخطاء

األمر الذي يناؿ مف صدقية الوسيمة اإلعالمية، ويضعؼ ثقة الجميور بيا، والمشكمة  ،بشكؿ خاطئ
، فال ولتجنب ىذه المشكالت عميؾ باستشارة أىؿ الخبرة.. تتفاقـ إف كاف االسـ الخاطئ يعني شيئًا آخر

عيب مف أف تسأؿ أحد سكاف المنطقة عف طريقة نطؽ االسـ، كما أف سؤاؿ الضيؼ قبؿ المقابمة عف 
 .طريقة لفظ اسمو ربما أقؿ إحراجًا مف أف يقوـ ىو بتصحيح المفظ عمى اليواء

 يجب عمى الصحفي ووسيمتو اإلعالمية التعامؿ مع األخطاء باألىمية نفسيا التي تـ : تصويب األخطاء
التعامؿ بيا مع المضموف، ومف ثـ يجب القياـ بتصويب األخطاء فورًا وبشكؿ واضح، وليس مف العيب 

وقد أصبح الجميور عمى  ،اإلقرار بالخطأ، فالتصويب يحافظ عمى صدقية الصحفي والوسيمة اإلعالمية
قداـ عمى درجة مف اإلدراؾ وحسف المتابعة تكفي الكتشاؼ أي تالعب عند حدوث الخطأ، غير أف اإل

األخطاء التي تتضمف قذفًا أو تشييرًا، يجب أف يتـ بعد استشارة كخطوة التصويب في حاالت معينة 
فينا يكوف األمر قد  ،إدارية وقانونية، حتى ال يتسبب في توريط الوسيمة اإلعالمية أو الصحفي قانونياً 

ئية ومالية قد تؤدي إلى إغالؽ انتقؿ مف مجرد تحمؿ مسؤولية أخالقية عف الخطأ إلى وجود تبعات قضا
داريًا التخاذ القرار النيائي  .الوسيمة، فاألولى حينئذ  أف تمجأ إلى مف ىو أعمى منؾ وظيفيًا وا 

 لتجنب و.. التأكد مف أف التغطية كاممة ومتوازنة ودقيقة، وىذا يشمؿ الدقة والكفاية عبر تتأتى: الصدقية
 :األخطاء
o كؿ شيء كف مشككًا في المعمومات ودقؽ في. 
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o أفسح المجاؿ لشخص أو أكثر مف العامميف معؾ لقراءة قصتؾ. 
o عنو يتحدثوف ما يعرفوف أنيـ وتأكد المصادر خطأ احذر. 
o راجع الوقائع في المقاالت المعقدة والتقنية. 
o ال تخمف شيئًا وال تحاوؿ أف تتحزر بؿ تأكد مباشرة مف صحة المعمومة. 
o  ّمالحظاتؾ حتى بوجود آلة تسجيؿؿ ف مستوى أخذ المالحظات وسجّ حس. 
o   سة لتجنب كتابتيا بشكؿ خاطئضع إلى جانبؾ الئحة باألسماء الممتب . 
o ذا كاف الخطأ كبيرًا يمكف كتابة قصة ثانية تضع  داعترؼ بالخطأ وال تترد في كتابة تصحيح، وا 

 .النقاط عمى الحروؼ وتوضح االلتباس
 ذا كنت أنت المصدر أوضح نسب أي معمومة غير بدييية يجب أف تُ : النسبة إلى المصدر المناسب، وا 

 .ف مف أخذ فكرة عف صدقية المعمومة المقدمةذلؾ بداًل مف تجييؿ المصدر، فإبراز المصدر يمكّ 
 ومف المعروؼ أف ( مف يعتقد؟)عتقد أف ويُ ( يبدو لمف؟)يبدو أف : استخداـ تعابيرك تجنب الغموض

 .وف أحيانًا ضرورية مع الحرص عمى عدـ تعميمياالمصادر المجيولة تك( معروؼ مف قبؿ مف؟)
 قد تكوف القصة واقعية لكف غير متوازنة تقدـ وقائع صحيحة لكنيا موجية تيدؼ إلى إعطاء : التوازن

برازُ مانطباع خاطئ، كما ي الوقائع بشكؿ ال يعطي صورة دقيقة  قسـ آخر مف كف تجاىؿ وقائع أساسية وا 
 :عمى التوازف مف خالؿ المحافظةيمكف و .. أف يالحظ ىذا االنحياز مفال بد  والمتمقيعف الحقيقة، 

مف المصدر الواحد،  واحذراجمع معموماتؾ مف جانبي الموضوع أو مف جوانبو كميا،  (أ )
ذا تعذر االتصاؿ بو ال بد  واالتياماتُ  ضد شخص تستوجب تمكيف المتيـ مف إعطاء رأيو، وا 

 .مف اإلشارة إلى ذلؾ
 ..(.قريب، صديؽ)لؾ فييا مصمحة شخصية تجنب كتابة قصة يكوف  (ب )
 .عندما تكتب تجنب المالحظات الساخرة عف شكؿ شخص مثالً  (ج )

 يجب أف تعكس و  ،الخاصرة الضعيفة لمصحيفة وتتطمب كتابتيا ميارات مينية ولغوية وىي: العناوين
 .محتوى القصة بأمانة

 أو إيجابًا، فالجرأة في طرح  تنعكس تصرفات المراسؿ أو المحرر عمى الصحيفة سمباً : سموك الصحفي
األسئمة الحرجة ال تعني استخداـ الكالـ الوقح، والميجة اليادئة ضرورية حتى عند طرح أكثر األسئمة 

 .إحراجاً 
 تنصر المظموـ، وفي حاؿ وجد القارئ أف  القارئ يريد منؾ أف تكوف مراقبًا يقظاً : القيام بدور الرقيب

 .ؾفقد ثقتو بحصؿ ولـ تشر إليو، ي اً ميمّ  حدثاً 
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  ًكف متوازنًا غير متحيز، دقيقًا وكاماًل وواقعيًا ومحترفًا وجريئًا ومتفيما. 
 :قائمة مراجعة الدقة، تتحدد في

 ىؿ اليوـ ىو االثنيف .. حزيراف يونيو 31 أو أيموؿسبتمبر  31ال يوجد تاريخ : راجع اليوـ والتاريخ
 .أـ الجمعة؟ كف حذرًا عندما تنقؿ مف خبر قديـ

 احرص عمى عدـ الخطأ في كتابة األسماء:  راجع األسماء. 
  ُ(.تنطبؽ عمى المغة اإلنجميزية)خدمت في عنواف الخبر ال تستخدـ اختصارات است 
 الخمط خطأ شائع.. ال تخمط بينيما: مالييف ومميارات. 
   ووضوحاً  قوة زيادتو دوف واحذر مف تكرار كممات تؤدي المعنى نفس. 
 تتحدث عنو؟ أيف يقع المكاف الذي 
 ىؿ لديؾ مصدر؟ 
  ّؼ ىوية األشخاص بمناصبيـ وألقابيـ كاممةعر. 
 قاؿ في مؤتمر صحفي.. "تذكر السياؽ.".. 
 محممو صناعة النفط مثالً .. يفيجب تحديد صفة المحمم. 
  ًىؿ تتحدث عف إجمالي الناتج القومي أـ عف إجمالي الناتج : النمو االقتصادي.. كف محددا

 ؟المحمي
  ّزيادة بنقطة مئوية وزيادة بنسبة مئويةؽ بيف فر. 
 األرقاـ تحتاج إلى مقارنة. 
 ىؿ الزيادة فصمية؟.. جب مقارنة معدؿ التضخـ عمى أساس سنويت 
  اذكر بدايتيا ونيايتيا.. السنة المالية.. ميالدية 2001عاـ (.. التقويـ)السنة الميالدية. 
  ّالقصةاستخدـ الحقائؽ لعرض .. ر إلى أشياءش  ح أو تال تمم. 
   لـ تتطرؽ إليو في القصة يءر إلى شال تش. 
 حاوؿ أال تبدأ الجممة بالمصدر. 
   ال تقؿ أكبر مصفاة نفط .. استخداـ صيغ التفضيؿ أو التفوؽ عمى ما سواه أو انسبيا مصدر تفاد

 .ر أنيا األكبرفي العالـ دوف اإلشارة إلى مف يقدّ 
   عممية وليس عمميو.. نقطة وليس نقطو.. فوىو فوىة وليس.. )األخطاء اإلمالئية البسيطة تفاد ..

 (.سوى وليس سوي.. لغة وليس لغو
  ؟ىؿ ىو مجمؿ الربح أـ ربح التشغيؿ أـ الربح قبؿ خصـ الضرائب أـ صافي الربح.. نوع الربح 

180 



 ؟ستراليأىؿ دوالر أمريكي أـ دوالر .. أي دوالر تعني 
 متوافقة؟ىؿ األرقاـ المذكورة .. قـ بعمميات حسابية 
 ؟ىؿ األرقاـ تشير إلى زيادة أـ نقصاف 
  ؟%100ىؿ مجموع النسب المئوية يساوي 
  

 

 
 Fairness and Straight Dealing واالستقامة اإلنصاف

 
اتخاذ الوسيمة والصحفي اإلجراءات الكاممة الالزمة "يمكف تعريؼ اإلنصاؼ في العمؿ اإلعالمي ببساطة بأنو 

مف أي تداعيات سمبية غير ( المصادر عمى سبيؿ المثاؿ) في المادة اإلعالمية لحماية الجميور والمشاركيف
موضوعية تترتب عمى إعداد المادة ونشرىا أو بثيا، عمى أف يكوف ذلؾ في إطار ال يمس نزاىة المادة 

 ودقتيا، وال يحـر الجميور

 

، فبسبب التسرع والمنافسة قد نتخذ قرارات ليا تأثير أوسع نطاقًا "االطالع عمى التفصيالت الالزمةمف حقو في 
المشاركيف  عمىالوسيمة اإلعالمية والجميور عمى حد سواء، وكذلؾ  عمىمما نتصور، وقد يكوف التأثير سمبيًا 

 :في العمؿ الصحفي مف الضوء عمى معنى اإلنصاؼ اً وتمقي األمثمة التالية مزيد.. في العمؿ
موظؼ في الميناء ينقؿ إليؾ معمومات خاصة عف تيريب سمع انتيت صالحيتيا، تعده بعدـ كشؼ  -

اسمو، لكنؾ خالؿ العمؿ عمى إنتاج القصة، وبسبب التسرع تذكر معمومات تؤدي إلى اكتشافو، 
 .فالموظؼ ُيفصؿ مف عممو الحقاً 

  -معروؼ يشترط عدـ الكشؼ عف مكاف إقامتو، تستخدـ تحقيؽ تمفزيوني يشارؾ بو الجئ سياسي  -
لقطات مف المنطقة المجاورة تكشؼ عف موقع إقامتو، وبعد أسبوع مف  -بسبب قمة المادة الفيممية 

 .إذاعة القصة ُيعثر عمى جثتو في محؿ إقامتو مقتواًل بالرصاص
 لماذا اإلنصاف؟ .1

أيضًا يحقؽ نتائج مينية إيجابية، ويحوؿ دوف خسائر كثيرة  ال يحقؽ اإلنصاؼ نتائج معنوية وأخالقية فقط، لكنو
 :منى بيا كصحفي ووسيمتو، عمى النحو التالييمكف أف تُ 

  ( تقارير، تحقيقات، قصص خبرية، برامج)بعض المشاركيف في المواد اإلعالمية التي تنتجيا الوسيمة..
اركة في المستقبؿ إف ىـ شعروا بالتعامؿ بصالحياتيـ لف يرغبوا في المش ـبمعموماتيـ أ ـسواء بأنفسيـ أ
 .غير المنصؼ
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 عدـ اإلنصاؼ يؤثر سمبًا في سمعة الوسيمة التي تعمؿ ليا، كما يسيء إلى سمعتؾ المينية والشخصية. 
  عدـ اإلنصاؼ قد يؤدي إلى الوقوع في أخطاء قانونية ربما تقود الوسيمة اإلعالمية والصحفي إلى

 .المحكمة
 :يمي ما اإلعالمي العمل في األمانة لتحقيق ويمزم اإلنصاف، تحقيق أركان أهم أحد األمانة وتعد

التعامؿ األميف والواضح في األغمب األعـ مف الحاالت مع المشاركيف أو المساىميف بمف فييـ  -
 .ف بطبعيـ أو أصحاب السموؾ المشيفو أولئؾ العدائي

طبيعة القصة أو البرنامج الذي يعده أف يكوف الصحفي أو المعد واضحًا ما أمكف فيما يخص  -
 .واليدؼ منو

اإلذاعي والتمفزيوني )معظـ المشاركيف مف أفراد الجميور ليسوا عمى دراية بتقنيات العمؿ اإلعالمي  -
ه واضحًا ىو بالضرورة كذلؾ بالنسبة إلييـ، فعمى سبيؿ دعفال يجب أف تفترض أف ما تُ ( تحديداً 

وبصفة عامة .. المشاركيف أف مشاركاتيـ قد تتعرض لممونتاج المثاؿ مف غير المعروؼ لدى بعض
 :يجب إبالغ المشاركيف بما يمي

  (.وطبيعة العمؿ بصفة عامة)موضوع التحقيؽ أو البرنامج 
 طبيعة المساىمة المتوقعة منيـ. 
 ىؿ ىي حية أـ مسجمة. 
 ىؿ ستخضع لممونتاج أـ ال. 
 مف سيشارؾ معيـ في الحوار. 

المنظمات ك الجيات بعض تمجأ ما فعادة ،Embargo حظر النشر ىناؾ صمبة أرضية عمىاإلنصاؼ  ولتحقيؽ
الدولية والييئات الحكومية إلى إرساؿ نسخ مف تقاريرىا أو بياناتيا الدورية إلى المؤسسات الصحفية لتسييؿ جمع 

عداد التحقيقات الصحفية عف الموضوع بشكؿ جيد قبؿ الموعد الرسمي إلصدار التقرير  ما يمـز مف معمومات وا 
ف قطعت عمى نفسؾ وعدًا  المعني، وعادة ما تشترط تمؾ الجيات حظر النشر لحيف حموؿ الموعد الرسمي، وا 
بعدـ النشر لحيف إصدار التقرير رسميًا، عميؾ االلتزاـ بوعدؾ، فخرؽ ىذه التعيدات يعرض مصادرؾ لمخطر، 

 .ف أنؾ خرقت الحظر لمنافستيـ بطريقة غير أخالقيةكما أنو يفقدؾ ثقة واحتراـ زمالء المينة الذيف سيعممو 
فعادة ما يتعامؿ الصحفيوف مع قضايا جدلية تتضمف وجود وجيات : الرد حق لإلنصاف اليمنى اليد .2

عطاء  مف الضروري أف تكفؿ حؽ الرد لمف قد يتعرض لالنتقاد أو االتياـ،.. نظر عدة األطراؼ  جميعوا 
المعنية حؽ الرد يكفؿ التوازف والموضوعية واإلنصاؼ، كما أف ضماف حؽ الرد يجعؿ مف القضايا 
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عى عميو أف يحتج بعدـ منحو فرصة ويقطع الطريؽ عمى الطرؼ المدّ  ،العادلة أكثر إقناعًا وتأثيراً 
 .التعبير عف وجية نظره

مشاركيف أف يكوف طرفًا في التقرير أو فقد يرفض أحد أو بعض ال: حق الرفض اإلنصاف قواعد من .3
وعميؾ إبراز  أف وجوده يعد مطمبًا أساسيًا لتحقيؽ التوازف، مفرغـ ال عمىالتحقيؽ أو البرنامج الذي تعده 

عالـ المشاىد بمحاوالتؾ الجادة إلقناعو  ذلؾ عميؾ أيضًا  مفرغـ بال، و (إقناعيـ بالمشاركة)الرفض وا 
ة إف كنت عمى دراية مؤكدة بيا، أو عمى األقؿ عميؾ اإلشارة إلى غيابيا التعبير عف وجية النظر الغائب

 .آخر ىلإمف حيف 
 :في حاالت خاصة جدًا يمكف تبرير المجوء إلييا أخالقياً : والتسجيالت السرية اإلنصاف .4

  ًأف تكوف القضية المثارة شأنًا عاما. 
 أف تتعمؽ بجرائـ ضد المجتمع. 
  أخرى غير التسجيؿ السريأف يستحيؿ جمع المعمومات بطرؽ. 
  ّؽأال تستيدؼ سموكًا محتماًل بؿ يجب توافر أدلة عمى وجوده المسب. 
 أال تشجع أنت كصحفي تكرار السموؾ لمحصوؿ عمى التسجيؿ المطموب. 

في حاالت معينة قد يوافؽ المشاركوف عمى أف يدلوا : وعدم اإلفصاح عن هوية المصدر اإلنصاف .5
 يشترط األحياف بعض وفي ،الخبرية مشترطيف عدـ إعالف ىويتيـبدلوىـ في تقريرؾ أو قصتؾ 

 ذلؾ عمى ولمموافقة ،صورتيـ فنياً  إخفاء   أو صوتيـ تغيير تميفزيوني أو إذاعي برنامج في مشاركوف
 إف لكف اإلجراء، ذلؾ تبرر بيـ محيقة تيديدات أو موضوعية أسباب وجود حقيقة مف تتأكد أف يجب
 .االلتزاـ فعميؾ وافقت

ادة ما يتعامؿ الصحفيوف مع أناس يمروف بتجارب إنسانية ع :اإلنسانية المشاعر مراعاة اإلنصاف .6
ممف شيدوا  ـممف تعرضوا الضطياد أو تعذيب أ ـكانوا أقارب ضحايا أعماؿ العنؼ أأمأساوية سواء 

ويجب أف تحرص كؿ الحرص عمى مراعاة الحساسيات الخاصة  ،عمى وقوع كوارث مف نوع أو آخر
ليؤالء، فمف غير اإلنصاؼ أف تستغؿ انفعاالت ىؤالء ومآسييـ كمادة لتقاريرؾ مف دوف التأكد مف 

قرارىـ بما تفعؿ ة حدثت عندما سقطت طائرة، فقامت يوتجدر ىنا اإلشارة إلى قصة حقيق. موافقتيـ وا 
التوجو إلى منزؿ الطيار، وأبمغت زوجتو بالخبر، بينما كاف المصور يمتقط إحدى القنوات التميفزيونية ب

انفعاالتيا، وىي تعمـ ألوؿ مرة أنيا فقدت زوجيا، ومف الواضح أف ما جرى ينافي أبسط قواعد اإلنصاؼ 
 .واالستقامة
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 :Impartialityالحـيـاد 
في التغطية )الوسيمة /وقوؼ الصحفي بأنو يعرؼ

عمى مسافة ( االستقصائية أو الخبرية ودوف مواد الرأي
الجدؿ، مع /الحدث/متساوية مف جميع أطراؼ القصة
 -أو مف يمثميا  -إتاحة الفرص الكاممة لتمؾ األطراؼ 

لمتعبير عف مواقفيا دوف التورط بتبني أي مف تمؾ 
تقديـ المعمومة المواقؼ، وىو يعد خطًا فاصاًل بيف 

المجردة وبيف التحريض والحض عمى توجو سياسي أو 
 ،أو اقتصادي أو ديني معيف اجتماعي

 

صحفي ال عمى يجب لكف الرأي، مواد في تشاء كما وانحيازاتيا توجياتيا عف تعمف أف يمكنيا اإلعالـ فوسائؿ
يسعى إلى تقديـ وجيات النظر كميا بشكؿ الذي ينشد تقديـ مواد استقصائية وتقارير وبرامج تتحمى بالحياد أف 

ولتحقيؽ الحياد ينبغي تقديـ الرؤية كاممة .. ه الشخصيةي جانبًا معتقداتو وآراء  متوازف، وعميو أف ينحّ 
Presenting the full story : ات المحتممة أوزانًا متساوية عند رواية القصة، ومنح ىأي منح كؿ السيناريو
ي منح األطراؼ المعنية كميا األوقات أو المساحات المتكافئة والمتساوية بقدر أوقات أو مساحات متساوية أ

ففي حالة وجود قضية خالفية وحتى لو كاف أحد االختيارات  ،اإلمكاف عند رواية القصة مع عدـ تقديـ النصيحة
عالـ ىو األفضؿ لمجميور بشكؿ واضح، ال يجب أف يتبرع كصحفي باإلفصاح عف ذلؾ، فمقد ولى عيد اإل

ترجيح وجية نظر عمى بعمى الجميور اختيار األصمح مف وجية نظره ىو، وبالتالي يسمح و .. الوعظي المباشر
ذاو  ،أخرى فقط إف تعمؽ األمر بخالؼ معموماتي، أي خالؼ حوؿ حقيقة تمكنت مف الوصوؿ إلى الواقع كشاىد  ا 

 .ح أحد االحتماالت مف واقع وجودؾ عمى األرضىنا فقط رجّ  ،عياف
 

 وخرقها االستقصائية المهنية األخالقيات في ونماذج دروس: ساً ساد
 

 :البريطانية وورلد ذا أوف نيوز صحيفة نموذج
 إيقافيا عمى خمفية فضيحة   -" روبرت مردوخ"التي يممكيا قطب اإلعالـ البريطاني  -قررت إدارة الصحيفة  حيث

 شخص، 4000فة بالتنصت عمى ىواتؼ يتيمت الصححيث اُ  ،قسـ التحقيقات فييا عمى المكالمات تنصت  
وعائالت جنود بريطانييف قتموا في العراؽ وأفغانستاف بحثًا  ،بينيـ سياسيوف ومشاىير وضحايا اليجمات اإلرىابية
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عمى إغالؽ الصحيفة األسبوعية الشعبية، وأصدرت " مردوخ"عف سبؽ صحفي، وبالتالي أرغمت الفضيحة شركة 
 .عامًا من اإلصدار 161بعد العدد األخير منيا في العاشر مف تموز 

 :ستيفاني تساؤل

مراوغة، فمف أجؿ الحصوؿ  قد يتنكر الشرطي في ىيئة صحفي فيؿ يجوز العكس؟ فالصحافة قد تكوف مينةً 
الطرؽ األخرى قد يضطروف  جميععمى قصتيـ قد يمجأ الصحفيوف إلى استخداـ تقنيات التخفي، وعندما تفشؿ 

عف االستخداـ المثير لمجدؿ لمخداع، والقضايا الشائكة التي  التالية ةتوضح القص وعميو.. حتى إلى خرؽ القانوف
انتقادات الذعة " أسوشيتد برس"وجيت وكالة أنباء  المتحدة الواليات ففيتضع الصحفييف عمى المحؾ األخالقي، 

 ىعندما ذكرت تقارير مؤخرًا أف ضابطًا بمكتب التحقيقات تخف” إؼ بي آي“إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي 
بيدؼ اإليقاع بمشتبو ىدد بالقياـ بتفجيرات، واليدؼ كاف أف  2007عاـ " أسوشيتد برس"بيوية صحفي في 

 مف تحميؿ برنامج عمى حاسوب المشتبو بو،” إؼ بي آي”يضغط المشتبو بو عمى رابط أخبار مزيؼ ليتمكف الػ
لقاء القبض عميو” إؼ بي آي”مف خالؿ ىذا الطريقة تمكف الػو  وغضبت .. مف تعقب موقع المشتبو بو وا 
األمر مف قيمة  ىذاوينتقص  تيا،سمع” إؼ بي آي”ػبانتحاؿ ىويتيا، وتمطيخ ال“ألسباب مفيومة " أسوشيتد برس"

وجامعي " تد برسأسوشي"الحؽ في صحافة حرة، وىو حؽ منصوص عميو في الدستور، ويعّرض صحفيي 
ومديرىا التنفيذي جاري برويت في " أسوشيتد برس"يقوؿ رئيس  وعميو ،األخبار اآلخريف حوؿ العالـ لمخطر

وليتنا ؤ استقاللنا عف سيطرة الحكومة ومس ىذا الخداع يفسد العقيدة األىـ لمصحافة الحرة،“: خطاب مفتوح
أيضًا محؽ، ودافع ” إؼ بي آي”جيمس كوممي مدير الػىو بالطبع محؽ لكف .. ”البدييية عف محاسبة الحكومة

ىذه التقنية كانت مناسبة وسميمة وفؽ إرشادات وزارة العدؿ : "كوممي عف أسموب التحري الذي تـ استخدامو
يات غير المعتادة قد يتطمب موافقات عمى نومكتب التحقيقات الفيدرالي وقتيا، واآلف فإف استخداـ مثؿ ىذه التق

ومف ". لكف سيظؿ األمر قانونيًا، وفي أحواؿ نادرة مالئمًا أيضاً  2007 عاـمما كاف عميو األمر مستوى أعمى 
ىنا يواجو الصحفيوف في حياتيـ المينية الكثير مف المعضالت األخالقية المشابية لكوف صحافة التخفي يمكنيا 

 -" أسوشيتد برس"ومنيا  -ة استخراج معمومات أكثر مف المصدر، وعمومًا كؿ وسائؿ اإلعالـ حسنة السمع
تتفؽ عمى أف الصحفييف يجب أف يخبروا مصادرىـ بيويتيـ الحقيقية وأف يتجنبوا الخداع في عمميـ، وينص 

تجنب التخفي أو أي طرؽ سرية أخرى لجمع المعمومات “الميثاؽ األخالقي لجمعية الصحفييف المحترفيف عمى 
، فالصحافة مبنية عمى الثقة التي تعد في ”معمومات حيوية لمجميورإال إذا لـ تجمب الطرؽ التقميدية والعمنية 

فشؿ  فإفوعميو  ،المناخ اإلعالمي الحالي نادرة وىشة ويجب الحفاظ عمييا مف أجؿ أف يزدىر مستقبؿ الصحافة
كما يكشؼ  ،ظير نقص احتراـ عميؽ لمصحافةفيو يُ  ،غير مقبوؿ" يتد برسشأسو "في التشاور مع ” إؼ بي آي“

إؼ بي ”نو إذا انتحؿ صحفي صفة ضابط بالػإاختالؿ التوازف بيف مؤسسات إنفاذ القانوف والصحافة، حيث عف 
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عندما يتـ استخداـ التحايؿ فإف الصحفييف ووسائؿ ف ،تـ محاكمتو وسيواجو ثالث سنوات في السجفتقد ف” آي
ولية ؤ ولماذا استخدموا التحايؿ ومسولية كشؼ كيؼ ؤ يتحمموف مس -ولي إنفاذ القانوف ؤ مثميـ مثؿ مس -اإلعالـ 

، لكف ليفعؿ ذلؾ يجب أف وفي النياية الجميور ىو مف يجب أف يقرر ما إذا كاف الفعؿ مالئماً  ،تبرير أفعاليـ
 .يتـ إخباره بحقيقة ما حدث في المقاـ األوؿ

 

 

  :لندن في محمود مظهر الصحفي ”الزائف الشيخ“ حالة

محمود  مظيركاف و دوف قاعدة أخالقية تبرر ذلؾ،  مفالضوء عمى مخاطر استخداـ الحيمة الحالة  ىذهتسمط 
إجرامية، ثـ يكتب عف ذلؾ  يتخفى بيوية أحد أفراد أسرة مالكة عربية بغرض جعؿ أشخاص يرتكبوف أفعاالً 

جؿ رأى الكثيروف أف تشجيع صحفي لشخص ما عمى خرؽ القانوف مف أ ..”نيوز أوؼ ذا وورلد“لصحيفة 
" افغا مور مّ يإ"رض عمى العارضة في إحدى المرات عُ ف ،الحصوؿ عمى قصة صحفية ىو ببساطة اختالؽ لقضية

لكف في الحقيقة كاف ىذا  ،عقد عمؿ لتصوير لقطات بالبيكيني الستخداميا في تقويمات تباع في الشرؽ األوسط
اف لتمده بالكوكاييف ووقعت غواستأجر رجاًل ليضغط عمى مور  ،فخًا أراد محمود أف يفضحيا كتاجرة مخدرات

ما فعمو ىو  بؿالحماقة ليست جريمة .. ساذجة كنت حمقاء، كنت“": افغمور "وعميو تقوؿ  ،ضحية ليذه العممية
وال الحياة التي كاف يجب أف أعيشيا، إنو  ،بالسجؿ الميني الذي كاف يجب أف أحظى بو الجريمة، لـ أحظ  

 .”بشع رجؿ.. بشع

 ،استخداـ الصحفييف لمتحايؿ ىو بوضوح أمر مثير لمجدؿ، لكف في بعض األحياف ال يمكف تجنبوف وبالتالي
قد يعني في بعض فحقوؽ اإلنساف أو تحارب عدوًا خفيًا  العمؿ في بمداف تخفي فييا الحكومات انتياكات  ك

 ،جنب حظر التأشيرات لإلعالمييفلت -عادة سائح  -بأنو شخص آخر  األحياف أف عمى الصحفي التظاىر  
لتجاوز تحكـ الدولة في الوصوؿ إلى المعمومات  ؛وبصورة أكثر مباشرة قد يتظاىر الصحفي بأنو أحد المسؤوليف

 .مناطؽ محجوبة عف الجميور ىلإالرسمية أو 
رستقراطي اليندي أو األأو رجؿ األعماؿ أو اإلرىابي أو مالؾ العقارات أو العامؿ " الشيخ المزيؼ"لـ يرغب  إذاً 

تحديد ىوية واحدة تميزه ما جعمو يقرأ بتمعف قوانيف الصحافة االستقصائية لنقضيا تمامًا مع  فيمبيـ الجنسية 
 261كشفو لما يزيد عف  مف الرغـ وعمى ،يجب عدـ تجاوزه اً جدي اً التأكيد أنيا ليست مبتغاه الوحيد أو حد

ستأنؼ تباعًا أقنعتو الخفية تُ  فإفتيى بعضيا بالنقد أو االستئناؼ، و لبعضيا حكـ واضح فيما انجّ فضيحة وُ 
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شفت في ت قضاياه مف أىـ القضايا التي كُ ُعد لذا ،حسب القضية، وألنو دائمًا تحت الغطاء أماـ الفضيحة
ما كؿ  ه بذؿ  ؤ مجاؿ واحد، وتبدلت أداوره حسب الضرورة فكاف مبد فيدة مع العمـ أنو لـ يتخصص حالمممكة المت

يتطمبو الموقؼ لمحصوؿ عمى أبسط المعمومات المحيطة بالقضية ليعيد رفع الغطاء بخفة عف مالمح المجتمع 
 ،ومع نيمو جوائز عديدة تعرض لممغالطة في قضايا مختمفة ،البريطاني بعد أف أسدلو حوؿ نفسو متخفيًا كعادتو

تصميـ مالبس  إلىالغربية حتى وصؿ بو األمر " شارلوؾ ىولمز"اعتمدت بعض تمثيمياتو طرائؽ وأساليب و 
 .ومالمح شخصياتو بنفسو

و اليقيف، فيتـ اصطياد جيده بإصدار أحكامو ليسبؽ شك   أالشيخ المزيؼ كثيرًا ما أخط أف أخالقياً  األخطر ويبقى
بامتياز تيابو الشخصيات المعروفة  اً جدلي اً لة كافية ما جعمو مخموقبأحكاـ تنيي القضية تحت مبدأ عدـ وجود أد

فقد معاديًا لمسامية، وحورب مف قبؿ الكثيريف لتجاوزه القوانيف المدنية،  دكما عُ  والوجوه المعروفة ذائعة الصيت،
تصريحو بيذه ، لكنو بعد اعتاد دخوؿ الحدود بجوازات سفر مزورة، وأحيانًا بطرؽ غير قانونية عمى اإلطالؽ

األمور اعترؼ أنو ال مشكمة في أمر كيذا، فيو لـ يتـ ضبطو وال لمرة واحدة، وليس ىناؾ مف إثبات عمى خرقو 
 .القوانيف أبداً 

كانت الشخصية األشير التي ساعدتو .. العربي المالؾ لمعقارات والنساء وكميات كبيرة مف الماؿ.. الشيخ المزيؼ
لألحاديث واألقاويؿ الشائعة في  اً منجم ايلكونص، ومؤسسات بيوت الدعارة عمى استنطاؽ السذج مف األشخا

أنو بدأ عممو  عمماً التواصؿ مع العرب المتطرفيف أحيانًا  مفالمجتمع، إضافة إلى أف ىذه الشخصيات تمكنو 
في شبكة العالـ لألخبار، لينتيي بو األمر متكشفًا لمعياف  اً الصحفي تحت الغطاء منذ بموغو الثمانية عشر عام

 ".صف داي تايمز"كأبرز الصحفييف العامميف في صحيفة 
" مردوخ"ضطر التي اُ " نيوز أوؼ ذي وورلد"ولـ تقتصر فضائح الشيخ المزيؼ عمى نشر تفاصيميا في صحيفة 

ذي صف "وصحيفة  -كما أسمفنا  –الياتفية إغالقيا العاـ الماضي بسبب فضيحة التنصت عمى المكالمات  ىلإ
بؿ أدى نشر القصص عف تمؾ الفضائح في كثير مف الحاالت إلى توريط أبطاليا في قضايا " أوف صاندي

 . قانونية أدخمت العديد منيـ إلى السجوف دوف أف يعمموا بنواياه الحقيقية
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المحامي مارؾ لويس الذي يترافع عف عدد كبير مف ضحايا فضيحة تنصت العامميف عف « الغاردياف»ونقمت 
الضرر الذي ألحقو محمود بحياة الناس »اإلعالمية عمى المكالمات الياتفية لممواطنيف أف " مردوخ"في مؤسسة 

صت عمى وعدد األشخاص الذيف أوصميـ إلى السجف، أكبر وأخطر بكثير مما كاف عميو الوضع في فضيحة التن
 .«المكالمات الياتفية

اختيارىا بيرت وكانت آخر ضحية مف ضحايا محمود مغنية بريطانية ناشئة تدعى توليزا كونتوستافموس اشتُ 
إذ استدرجيا الشيخ المزيؼ إلى جناح استأجره في أحد فنادؽ  ،الختيار النجوـ« إكس فاكتور»مة في برنامج ُمحكّ 

دورًا في فيمـ سينمائي كبير، فظنت توليزا أف حمميا بأف تصبح ممثمة لندف الفاخرة وعرض عمييا أف تمعب 
سينمائية سيتحقؽ، وفي الفندؽ جرى الحديث بينيا وبيف الشيخ المزيؼ عف دورىا في ذلؾ الفيمـ والذي سيتضمف 

اييف أمامو مشيدًا تتناوؿ فيو بطمة الفيمـ جرعة مف الكوكاييف، فأقنع الشيخ المزيؼ توليزا بأف تتنشؽ وجبة كوك
ليرى ما إذا كانت تصمح ألداء الدور مف دوف أف تعمـ بأف الجناح الذي كانت موجودة فيو كاف مميئًا بكاميرات 

ذي صف أوف »فأصيبت توليزا بانييار أعصاب لدى نشر  ،التصوير السرية التي التقطت كؿ حركة ليا
مود وتكشؼ زيؼ قصتو، فأقامت في صورىا وىي تتنشؽ الكوكاييف، لكنيا قررت أف تتصدى لمح« صاندي

يوليو تموز الماضي دعوى ضده وضد الصحيفة ادعت فييا أنو جعميا تتعاطى الكوكاييف بالخداع لغرض التقاط 
ومع أف دعوى  ،ب مرتكبيا بالسجفالصور ليا، فالحض عمى استخداـ المخدرات وفقًا لمقانوف تيمة خطيرة ُيعاق  

 ممؼ تحقيؽ ضد محمود بيذه التيمة وتيـ أخرى شبيية مازاؿ العمؿ جارياً توليزا فشمت إال أف الشرطة فتحت 
إلى وقؼ محمود عف العمؿ، األمر الذي أثار انتباه  «ذي صف أوف صاندي»اضطرت لذلؾ  ؛فييا إلى اليوـ
 .وسائؿ اإلعالـ

محاولة  2002حوؿ اكتشافو عاـ  "نيوز أوؼ ذي ورلد"يشار ىنا إلى القصة التي نشرىا محمود في  كما
الختطاؼ فيكتوريا زوجة نجـ كرة القدـ الدولي ديفيد بيكياـ وأطفاليما، ما أدى إلى اعتقاؿ العصابة التي 

كشفت أف أحد أفراد العصابة وُيدعى فموريـ « BBCبانوراما »لكف  ،خططت لمعممية والزج بأفرادىا في السجف
أف محمود نفى بأف محاولة اختطاؼ  ومع ،غاشي كاف يعمؿ لمصمحة محمود وقبض منو آالؼ الجنييات

فيكتوريا وأطفاليا كانت مسرحية مرتبة مف طرفو إال أف الشكوؾ بصدقيتو دفعت القاضي الذي حاكـ أفراد 
  .العصابة في حينو إلى إطالؽ سراح المتيميف بعد أف قضوا سبعة شيور في السجف

ليزابيث إدوارد نجؿ إزوجة األمير " صوفي" األميرة" ويسيكس"قضاياه المثيرة لألخالؽ ضحيتو كونتيسة  ومف
الثانية ممكة بريطانيا حيث قابمت صوفي مف كانت تظّنو واحدًا مف الشيوخ العرب في فندؽ فخـ مف فنادؽ لندف، 

زوجة توني رئيس الحكومة األسبؽ  -انتقدت الممكة ووصفت شيري بمير و  ،وتركت لسانيا يجري مف دوف رقيب
فتـ االتفاؽ عمى عدـ  ،تطويؽ الفضيحة إلىاكتشفت األميرة زلة لسانيا سعى القصر  وعندما ،بأوصاؼ بشعة -
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نيوز أوؼ ذا "مع صحيفتو " صريحة"لقاء موافقتيا عمى إجراء مقابمة " الشيخ العربي المزيؼ"نشر ما قالتو لػ 
إدوارد ليس شاذًا  :صوفي: "فعنواف غالؼ الصحيفة األسبوعية نص ،جرت المقابمة وكانت صريحة فعالً و  ،"وورلد
 .ج في بريطانيا عف كوف زوجيا مف الشاذيفعمى إشاعات ترو   -عمى ما يبدو  -وىي كانت ترد  ،"جنسياً 

فمقد نجح ىذا الصحفي المتخصص  ،مظير محمود" الشيخ المزيؼ"صوفي الضحية األولى لػ الكونتيسةلـ تكف 
في إدانة أكثر مف مئة شخص بجرائـ بعد إجرائو  1999وناؿ جائزة أفضؿ صحفي لمعاـ  ،في التحقيقات السرية

مقره " شيخ عربي" -غالبًا  -يو ف ،ةيمقابالت معيـ وتسجيؿ أقواليـ وحتى تصويرىـ بكاميرات فيديو سر 
تبدأ حيمتو باتصاؿ ىاتفي مع المسؤوؿ .. جناح في فندؽ فاخر مثؿ الدورشستر أو غروفنر ىاوس: المفّضؿ

تمقى اتصااًل  الذي" ( 2راديو "المذيع في محطة / جوني ووكر) ات المعروفة اإلعالمي لشخصية مف الشخصي
لقاء  إسترلينياً جنييًا   1250ُرتب لقاء معو في مطعـ لندني، حيث ُعرض عميو مبمغو  ،مف مؤسسة في دبي
ي فندؽ ف" األمير محمد مف ُدبي"درجة أعمى إذ ُرّتب لو لقاء مع  إلىثـ تطورت الحبكة  ،تسجيؿ ألحد أعمالو

الفخ بقدميو فقد ُصّور  إلىمشى  -الغافؿ عف المؤامرة المحبوكة لو  -المذيع و  ،غروفنر ىاوس في بارؾ ليف
 بألفي 1999أدلتو ضد ووكر غّرمتو محكمة بريطانية عاـ " الشيخ"عندما عرض و  ،وىو يقّطع المخدرات بيده

 .بعد إدانتو بحيازة مخدرات إسترلينيجنيو 
ليزّود مادتي " لندف بيرنينغ"ُخدع ىذا الممثؿ في برنامج  فقد ،"جوف ألفورد"أيضًا " الشيخ المزيؼ" ضحايا ومف

ه الذي كاف يرتدي المباس العربي التقميدي، وعد  " الشيخ محمد آؿ كريـ"نو أالكوكاييف والحشيش مف كاف يعتقد 
نيوز أوؼ ذا "عندما مثؿ أماـ المحكمة جادؿ ألفورد بأف صحيفة و  ،ليمي في ُدبي بأف ُيرّتب لو ظيورًا في ناد  

 .لكف المحكمة أمرت بسجنو تسعة أشير ،القياـ بما قاـ بو إلىدفعتو " وورلد
إيرؿ ىاردويؾ "الضحية ىذه المرة كاف .. مؤامرة مماثمة في الفندؽ ذاتو" الشيخ المزيؼ"قبؿ عاـ مف ذلؾ نّفذ 

، حيث أخذ المخدرات ممفوفة بأوراؽ نقدية مف فئة خمسة "مس المورداتوىو عضو محافظ في مج" العاشر
وىو كاف سعيدًا جدًا  ،جنييات أماـ عدسات كاميرات سّرية مخفية في جناح فخـ في الفندؽ الذي كاف ينزؿ فيو

 عضاء في ىيئة المحّمفيف عفأحكـ مؤجؿ بالسجف سنتيف بعدما عّبر ب" إيرؿ"قضت المحكمة ضد  وعميو: بذلؾ
 .في اإليقاع بضحيتو" الصحفي - الشيخ"استيائيـ مف األسموب الذي اتبعو 

فريدي شيبرد ودوغالس "أيضًا عضواف في إدارة نادي نيوكاسؿ لكرة القدـ ىما " الشيخ المزيؼ"بيف ضحايا و 
جمسة  بدؤوا ماربيا في إسبانيا، حيث إلىبالطائرة  ىماأخذو  ،بييئة ثري عربي المتنكرالتقيا الشيخ  المذيف" ىوؿ
أحد العبي النادي يتعاطى الكوكاييف، ووصفا  أفإذ ذكرا  ،"طّيعاً "ف لسانيما كاف بالطبع أالنتيجة و  ،كر طويمةسُ 

قّدما : بزالت لسانيما كانت النتيجة واضحة" نيوز أوؼ ذا وورلد"عندما خرجت و  ،"كالب"نساء نيوكاسؿ بأنيف 
 .الحقاً  إليوعادا و  ،استقالتييما مف إدارة النادي
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رؾ المزعوـ الذي فعمو " BBC"مذيع " لويس"يمخص  وأخيراً  كيفية رضوخ الناس مف خالؿ ىذا النوع مف الش 
مف ق بؿ شركة  أنولكؿ بشر ثمف، لو أتى شخص ما اليوـ وىو ال يرتدي الزي العربي، وذكر : "محمود بقولو

 5خطأ، وفي المقابؿ سأحصؿ عمى  اً شيئوىـ بحاجة إلى محامي لمتحقيؽ في أنيـ ال يفعموف " غروب نيوز"
 ". ىذه ىي لعبتو غير األخالقية.. فإنني سأتعامؿ معو ولكف بحرص إسترليني جنيو ييفمال
 
 

 : الصحفي األميركي الجريء غير المهادن ،"جيمس ريزن"

العمالقة والحائز عمى جائزة " نيويورؾ تايمز"في يومية  ؛ الصحفي األميركي الجريء غير الميادف"جيمس ريزف"
مع دور السمطة  نبش األسرار، والسعي إلى محاسبة المسؤوليف تماشياً  الرفيعة مرتيف متتاليتيف لـ يخش  " بوليتزر"

انتصر في معركة قضائية أف بعد  وذلؾتحوؿ إلى أيقونة لمصحافة الحرة في بالده وحوؿ العالـ، فالرابعة، 
 برفضو كشؼ مصادر سربت لو أخبارًا ميمة تتعمؽ باألمف القومي حيث كانت المحاكمة بدأت في عيد الرئيس

، وانتيت في والية الرئيس "جوف آشكروفت"االبف، ووزير العدؿ والنائب العاـ " جورج بوش"الجميوري السابؽ 
 .اؿ قبؿ فترةالذي استق" إيريؾ تراغر"ووزير العدؿ والنائب العاـ " باراؾ أوباما"

كما نجح في حشد ما تبّقى مف مكونات المجتمع األميركي  ،المجتمع في االطالع مينتو أو حؽ   "ريزف"لـ يخذؿ 
صاحب سمسمة كتب كشفت  فيو ،الرافضة لسياسة تكميـ األفواه، باسـ األمف القومي والحرب عمى اإلرىاب

، وقضايا حساسة أخرى في صميـ األمف القومي "آي إيو سي"كية يأسرار عالـ وكالة االستخبارات المركزية األمر 
وىكذا تحوؿ  ،2001أيموؿ سبتمبر  أحداثوالمصالح العميا لبالده التي تقود الحرب العالمية عمى اإلرىاب منذ 

سكات إلى بعد أف  2006ىذه المعركة التي اشتعمت عاـ .. وأسطورة بصموده في وجو حمالت منظمة لشيطنتو وا 
كانت  - لغيت الحقاً أُ  -إذ كشؼ خطة لموكالة  ،عف فساد في الوكالة العتيدة" ؿ مف الحربحا"نشر كتاب 

وقد  ،تقضي بإرساؿ عالـ روسي سابؽ إلى إيراف لنقؿ معمومات مغموطة بيدؼ تخريب البرنامج النووي اإليراني
الكشؼ عف مصادره أماـ محكمة االستئناؼ الفيدرالية في إطار محاكمة مسؤوؿ الوكالة السابؽ " ريزف"رفض 

 .جيفري ستيرلنغ بتيمة الكشؼ عف معمومات سرية حوؿ تمؾ العممية
جاء مف باب إيماف ىذا  -بما في ذلؾ التيديد بالحبس  - أخالقي كدافع الثمف كاف ميما االمتناع قرار إف
 خصوصاً و لصحفي بضرورة حماية مصادره ومسربي المعمومات الحساسة لصوف دور الصحافة واالستقصاء، ا

 في إطار قناعتو المطمقة بأف ال ديمقراطية مف دوف سمطة رابعة تحاسب المسؤوؿ عف أقوالو وأفعالو، وأخيراً 
التي طالما طرحت  اكيفي أمر في اختبار حدود حرية الصحافة " بيضة قباف"كسب الرىاف في قضية تحولت إلى 
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. لتكميـ األفواه لقيـ الديمقراطية والعدالة والمساواة قبؿ أف تتخذ مف شّماعة حماية األمف القومي عذراً  ذاتيا نبراساً 
رضاخو؟ وكيؼ تعامؿ معو زمالؤه : والسؤاؿ األىـ كيؼ تعامؿ ريزف مع الضغوط التي مورست عميو إلسكاتو وا 

الجشع : ادفع الثمف الذي تريد"جاء باإلصرار عمى نشر كتاب صدر لمتو بعنواف  اإلعالميوف؟ رده الشخصي
، وفيو يكشؼ معمومات ميمة عف الكمفة المخفية لمحرب عمى اإلرىاب منذ "والنفوذ والحرب التي ال تنتيي

ىدار مف دوف جدوى، واستغالؿ مرعب لمسمطة 2001اعتداءات  ى وفوؽ ذلؾ الحممة عم ،بما فييا سرقات، وا 
باسـ الحرب عمى اإلرىاب، أقدمت : "يقوؿ.. عد مف المسمماتالنزاىة والحقيقة، وعمى قضايا أخرى كانت تُ 

قترفت في حروبيا الماضية، وبذلت كؿ ما كية عمى ممارسات مشينة تحاكي في بشاعتيا جرائـ اُ يالحكومة األمر 
إلى العراؽ عمى  مميار دوالر نقداً   14إرساؿومف بيف األمور الصادمة التي يكشفيا ريزف ".. في وسعيا إلخفائيا

خارج العراؽ لتشّكؿ إحدى أكبر  حنت سراً غمبية ىذه األمواؿ بما فييا مميارا دوالر شُ أسرؽ متف طائرات قبؿ أف تُ 
وىناؾ أكثر مف مميار دوالر مخبأ في ممجأ تحت األرض في لبناف،  ،عمميات السرقة في التاريخ الحديث لبالده

تنشط " سي آي إيو"ويتابع أف وزارة الدفاع حاولت تأسيس نسخة خاصة بيا عف الػ.. وفؽ سرده في مقدمة الكتاب
والعديد مف العمالء انتيوا في  ،باالعتماد عمى فريؽ مف العمالء األجانب الذيف يعمموف في مؤسسات مموىة

أنيا حاولت استغالؿ عممية سرية  فيشتبو جيوب شخصيات شرؽ أوسطية موضع شؾ بمف فييا شخصية يُ 
ومف بيف العمميات المشبوىة مقترحات كادت تفضي إلى بيع .. لوزارة الدفاع لتبييض مئات المالييف مف الدوالرات
رغـ ال عمىو  ،يد زبائف آخريف فيع ية كاف مف الممكف أف تقئايطائرات مف دوف طيار لسورية ولبناف، ومواد كيم

عمييا برفضيـ فتح تحقيقات  مسؤولوف تعتيماً الىذه الزالت الخطيرة التي تؤثر في األمف القومي فقد فرض  مف
 .داخمية

 جاءتصمود ريزف في مواجية حمالت تشيير تواطأ فييا إعالميوف ومؤسسات إعالمية مقربة مف السمطة  إف
ؼ الزميالت والزمالء، ومنظمات حقوقية دولية معنية بالحريات اإلعالمية وحقوؽ مف آال مقابؿ تمقيو إسناداً 

أقوياء مف تحالؼ السمطة ورأس الماؿ، والقضاء المفترض  إدراكو بأنو يواجو خصوماً  مف الرغـ فعمى ،اإلنساف
سؼ وسوء استخداـ بعدـ السكوت، واالستمرار في كشؼ التع اتخذ قراره مبكراً  فإنوأف يكوف حامي حمى الدستور 

 .السمطة
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 الخالصة
 عناصر فثمة ،"االنحياز" في الوقوع عدـ مقابؿ الموضوعية بتحقيؽ االستقصائية الصحافة أخالقيات أساس يتجمى
 لمعالجتو، يتصّدى الذي بالموضوع الكافية اإلحاطة وأىميا الصحفي، االستقصاء في الموضوعية تحقيؽ مف تمكف

 كاالنحياز االستقصائية، الصحافة في بنيوية غير االنحياز أنماط وجود يؤكد ما القصوى، لمدرجة الدقة ومراعاة
 .المصادر باختيار واالنحياز االختياري، بالحذؼ واالنحياز بالمحاباة

 عمى بناء أو نفسو تمقاء مف يقوـ الذي الجودة ومدقؽ االستقصائية الصحافة أىمية الوحدة عرضت آخر جانب مف
 المعايير قبوؿ يمـز الحقيقية ولخدمة المينية، السموؾ معايير مع تتوافؽ اإلعالمية المادة كانت إف بفحص شكوى
 (. والحياد واالستقامة واإلنصاؼ والموضوعية والدقة واألخالقيات الصحافة وحرية المسؤولية: )التالية
 ذا أوؼ نيوز صحيفة نموذج يتجمى وخرقيا، االستقصائية المينية األخالقيات في المستقاة والنماذج الدروس وحوؿ
 مخاطر عمى الضوء تسمط والتي محمود، مظير ”الزائؼ الشيخ“ وحالة نفسيا، إيقاؼ قررت التي البريطانية وورلد

 برفضو قضائية، معركة في الجريء الصحفي" ريزف جيمس" انتصار وأخيراً  أخالقية، قاعدة بدوف الحيمة استخداـ
 .مصادره حماية أجؿ مف نضاؿ بعد األمريكي، القومي باألمف تتعمؽ ميمة أخباراً  لو سربت مصادر كشؼ
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 التمارين
 

 :الصحيحة اإلجابة اختر .1
 العمل االستقصائي يأتي ضمن سياقين أخالقيين تشريعيين هما

A. وقوة التشريعات/ قوة األخالؽ . 
B. وقوة المصمحة العامة/ قوة الحماية . 
C. وقوة المصادر/ قوة الضمير . 
D. وقوة الضمير/ قوة القانوف . 

 
 .الضمير وقوة/ القانوف قوة. D :الصحيحة اإلجابة

 
 :الصحيحة اإلجابة اختر .2

 لمزيد من الضمانات عمدت بعض المؤسسات اإلعالمية إلى تعيين مدقق جودة
A. قانوني مستشار. 
B. جودة مدقؽ . 
C. متابع قسـ رئيس. 
D. النشر قبؿ أوؿ قارئ. 

 
 .جودة مدقؽ. B: الصحيحة اإلجابة

 
 :الصحيحة اإلجابة اختر .3

 لإلنصاف اليمنى اليد
A. حؽ الرد. 
B. حؽ الرفض. 
C. والعدالة االستقامة واجب. 
D. النشر قبؿ الدفاع واجب. 

 
 والعدالة االستقامة واجب. C: الصحيحة اإلجابة
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 التاسعةالتعميمية  الوحدة

األندر "وتكنيك ( أىم تقنيات ما بعد اختيار الموضوع) :الفرضية صياغة
 "كفر

 
 :التعميمية األىداف

 :أندراسة ىذه الوحدة التعميمية يجب عمى الطالب أن يكون قادرًا عمى  بعد
 كمفيكميا الفرضية أىمية يشرح 
 الفرضية صياغة مياـ يشرح 
 الفرضيات صياغة في شيفر نمكذج يشرح 
 ىنتر مارؾ منظكر مف الفرضية يشرح 
 معيا كالتعامؿ فرضية صياغة عمى تطبيقي مثاؿ يشرح 
 الفرضيات سالمة اختبار يشرح 
 الفرضيات كضع معايير يعّدد 
 الفرضية عمى القائـ االستقصاء مزايا يعّدد 
 الفرضيات عمؿ كيفية يشرح 
 كفر أندر" الغطاء تحت التخفي أسمكب يشرح" 
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 :لموحدة البحثية النقاط
 كمفيكميا الفرضية أىمية. 
 الفرضيات سالمة اختبار. 
 أسمكب عمؿ الفرضيات لممشركع االستقصائي. 
 معايير كضع الفرضيات. 
 مزايا االستقصاء القائـ عمى الفرضية. 
 كفر  ندرأالغطاء  تحت( التخفي) أسمكبUnder Cover. 
 االستقصائي التخفي كمبادئ مفيكـ. 
 كتاريخ بداياتو" التخفي"تقصي  رحمة. 
 الخفية الكاميرا قكاعدHidden camera Rules . 
 معو التعامؿ كأخالقيات لو الجيد التخطيط ككيفية السرم التصكير شركط. 
 

 :لموحدة المفتاحية الكممات
 أندر( التخفي) - الفرضية مزايا - الفرضيات معايير - الفرضيات عمؿ الفرضيات سالمة - الفرضية

 - السرم التصكير شركط - الخفية الكاميرا - التخفي تاريخ – االستقصائي التخفي مبادئ - كفر
 .كفر األندر أخالقيات

 
 ومفيوميا الفرضية أىمية: أولً 

 

 
، وهى أسلىب مقحبس من "الىوجزغيث"بشكل شبه إجماع على اسحخذام أسلىب الفزضية منذ  ُاتفؽ

ضها بما ي وجىَد فزضيات يعمل على إثباجها أو دحملالحي جفزض على الباحث الع المناهج العلمية

 ."اخحبارات الفزوض"يسمى 
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ذا كا  الفرض أما مسّبقان، ُيعرؼ لـ ماف الفرؽ بيف السؤاؿ كالفرض بحثيان يكمف في أف السؤاؿ يجيب عكا 
 مـزكعمى الباحث التأكد منو في دراستو، فإف الفرض االستقصائي يُ  سابقان  أثبتتو كدراسات نظريات فثمة
تمامان كما في  استطالعيان ( أك) اعتباطيان  كليس راسخة، شبو سابقة معطيات عمى يبنيو أف الصحفي كذلؾ

 ،الدراسة العممية، كىذا التشابو بيف أرضية طرح الفرض العممي كالفرض االستقصائي يستمر في الييكمية
مع كجكد ( متأثرة)كمتغيرات تابعة ( مسببة أك مؤثرة)حيث الفرض العممي يربط بيف متغيرات مستقمة 

االفتراض السببي يقكـ عمى افتراض  كىذا، (سببتؤثر عمى العالقة بيف السبب كالمت)متغيرات كسيطة 
، فيك صانعو كمسببو (حدث ما حدث)، "يسبؽ الحدث"بسبب شيئان ما  نوإالمحرر الصحفي  فيو يقكؿ

كبالتالي يفسر الحدث  ،(المتغير التابع)عمى الضحية ( كقع ما كقع)، الذم نتيجتو (المتغير المستقؿ)
كىك مف أىـ العكامؿ التي دفعت إلى استخداـ أسمكب  بالمتغير الذم سبقو مع إىماؿ المتغيرات األخرل،

 .البحث العممي في الصحافة االستقصائية
 :ال بد أف تتناكؿ الفرضية ىنا مف

 المشكمة لب. 
 تشمميا التي والجوانب. 
 األسباب عميو وقعت ومن والمسبب والسبب. 
 األمور إليو آلت ما بمعنى حدث ما نتيجة وخالصة. 
، كيمكف حسب كجية "جممة واحدة"في بأنيا كضع األمر الذم يراد برىنتو ف الفرضية عر  ت ىنا كمف

التركيز عمى مفتاح السبب أفضؿ "دعى نظره كضع فرضيتيف أك ثالث فرضيات متقطعة، كىك ما يُ 
 Focus on One Key Track the Best Way to" ":طريقة إلنقاذ الكقت كالمصادر كالنتائج
Save Time and Resources" 

 الخاتمة، في ممثمة تككف ما غالبان  كىي يحتكييا، التي األساسية الرسالة ضكء في التحقيؽ يحرر كعميو
العممي، بمعنى  البرىاف أك اإلثبات مع تتشابو التي التحقيؽ كتابة خطة تنظـ التي ىي الرسالة كىذه

 إلنجاز تقنية أفضؿ كالمبنى المسار ىذا ُيعد كبالتالي، "الخاتمة ..الفرض مف التحقؽ ..فرض ..مشكمة"
.. محتممة حمكؿ.. األسباب.. مكقؼ" :منيا مختمفة أشكاؿ تحت البناء ىذا كيكجد االستقصائي، التحقيؽ
 الرأم.. المتخصصيف آراء.. الحقائؽ.. آخريف حجج.. الناس بعض حجج.. صراع.. مقترحة حمكؿ

: عمى يحتكم أف بؿ يجب غامضة، أك جامدة مادة الصحفي التحقيؽ يككف أف ينبغي كال.." الصائب
  (.برىنة الفرضية مراحؿ كتدعـ لترسـ مباشرة كمالحظات كشيكد أمثمة)
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 صياغة الفرضية ميام: ثانياً 
 االستقصائية التحقيقات أفضؿ أف" أولمان جون" يرل
 :كمييما ففي العممية، التقاليد أفضؿ مع الكثير في تشترؾ 
 

 لمبيانات قاعدة عن البحث ويتم الفرضيات توضع 
 .المجال ىذا في ُنشر ماذا لمعرفة 

 المقاءات وتجرى. 
 المرحمة ىي وتمك) األوراق كتابة تمييا ثم  

 بين الموازنة تتم أن عمى( العممية لمتقاليد التجريبية
 .الفرضية ليذه واإليجابيات السمبيات

 ينشر ثم المتجمعة، األدلة بشأن الستنتاجات وتوضع 
 .التحقيق

 
 

 

الفرضيات  لكضع الميمة الكظائؼ مفك  ،لممحقؽ بالنسبة ذىنية كسيمة أىـ الفرضيات كضع دعيُ  كىكذا
الفرضية، كىنا  تمؾ دكف معنى أم ليما يككف لفك  ما، حدث أك شيء معنى رؤية عمى المرء مساعدة
 : نقطتيف ميمتيف ىما البدييية كصكالن إلى المالحظة ىذه" أكلماف"يكرد 
 (.حدث ما) إلى لمتكصؿ كسيمة أفضؿ ىي ىذه مازالت .1
 الجيد الصحفي التحقيؽ أف بمعنى نظر بكجية كتنتيي تبدأ الصحفية التحقيقات مشاريع إف .2

 "التحقؽ" كيجب ،"سميـ غير" ما شيئان  ىناؾ بأف إخبارية، أك فكرة أك مكقع، أك فرضية مف يبدأ
 .ذلؾ مف
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 في صياغة الفرضيات شيفر نموذج: ثالثاً  

 بنىيُ  -صحفي تحقيؽ إعداد بيدؼ - معينة مكضكعات عف التحرم ككف مف "شيفر .ت. شكف" ينطمؽ
 ..بعينيا أىداؼ تحقيؽ نحك التحرؾ ثـ ، كمف"األساسية االلتزامات"ك "االفتراضات" بعض عمى أساسان 
 ينبغي إذ التحقيقات، محرر بكاجب يتعمؽ السابقة الصحفية التحقيقات أثبتتو معركؼ افتراض ىناؾ فأكالن 
 المكالمكات عف التنصت أك المحكـ، كتعبئة المجتمع ييـ أمر في لمتحقيؽ األساسي اليدؼ يككف أف

 الطريقة بيذه األمكر تتـ كلماذا"! بعد ماذا"ثـ  لماذا؟ األكؿ السؤاؿ كيككف الحككمي، اإلنفاؽ أك الياتفية،
 في أداة أكؿ إلى ما سبؽ فإف كاستنادان  بغيره؟ سمحيُ  كلـ األمر؟ بيذا محسُ  لماذا أك ذلؾ؟ حدث لماذا أك

 إلعداد التحرم حاالت جميعكبالتالي " لماذا؟: "ىي التحقيقات ستخدميات أف يجب التي األدكات ترسانة
 ثـ كمف معيف، افتراض عمى األفكار ىذه بنىتُ  الحاالت معظـ كفي محددة، بفكرة تبدأ الصحفي التحقيؽ
 فإف كعميو االستقصائي، التحقيؽ إجراء لبدء الحافز بمثابة كىذا ما، أمر في الصحفي المحقؽ شككؾ
 بؿ المطاؼ، نياية أك كرد( ال)بكممة  تقبؿ لـ التي تمؾ ىي نجاحان  ىاكأكثر   الصحفية التحقيقات أفضؿ
 أك جية ىلإ التكجو أك أخرل، بصيغة أك جديد سؤاؿ لتكجيو بداية نقطة مجرد( ال)كممة  تعدّ  تمؾ

 .يتجاىمكنو الذيف أكلئؾ إثارة في الرغبة عند أك معيف، بحدث المتأثريف تيدئة عند كذلؾ آخر، شخص

 لكف المؤسسة، تمؾ إدارة ترتكبو كبير خطأ ىك كاحدة مؤسسة في كؼء غير شخص تكظيؼ إف"
 نظاـ في خمالن  ىناؾ أف يعني الحككمية المؤسسات عشرات في الكفاءة عديـ شخص 100 تكظيؼ
العراقية  االستقصائية الصحافة شبكة عمى العاـ المشرؼ "الربيعي محمد" يمّخص كىكذا ،"التكظيؼ

 عمى األمر كيسّيؿ االستقصائية الصحافة مجاؿ في التقصي يناسب بما الفرضية فكرة( نيريج)
 .مشاريعيـ لتنفيذ األكلى خطكتيـ في الصحفييف

 السفف تحميؿ رصيؼ عمى رجاؿ أربعة أصيب: الفرضية عف "شيفر .ت. شكف "قالو  ما عمى كمثاؿ
 بكضع مكفك يق كانكا حينما غرامان كيمك  20 منيا كؿ حمكلة غاز أسطكانات عشر مف أكثر انزلقت عندما
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 ىؤالء أصيب  "لماذا؟" سؤاؿ عمى الرد إف كبالتالي الثالثاء، يكـ التحميؿ لكح عمى األسطكانات
 ككؿ ،األسئمة مف العديد تثير المباشرة البسيطة اإلجابة كىذه انزلقت، األسطكانات تمؾ أف ىك األشخاص

جراءُ  حكلو التحرم يمكف مجاؿ إلى يشير منيا سؤاؿ  لماذا ؟سطكاناتاأل انزلقت لماذا"عنو،  تحقيؽ كا 
 الكزف ىذا كلماذا الصباح؟ في التحميؿب مكفك يق كانكا لماذا أصيبكا؟ عندما المكاف ىذا في الرجاؿ كاف
 كالتأميف؟ الحماية إجراءات غابت لماذا ؟سطكاناتاأل مف النكع ىذا ستخدـيُ  لماذا األسطكانات؟ مف

 التصنيع، بجكدة تتعمؽ عديدة مكضكعات األسئمة ىذه عف اإلجابة كتستدعي الحجـ؟ بيذا كلماذا
 العمؿ، عف كالمشرفيف اإلنتاج، كدكرات كاإلشراؼ، العمؿ، كقكاعد العمؿ، مكاف في المينية كالسالمة

 كاف كىؿ يرتدكنيا؟ الرجاؿ كاف كىؿ السالمة؟ معدات كانت كأيف الحادث؟ كقت اكانك  كأيف كمسؤكليتيـ،
 أخطار ىناؾ كاف كىؿ الكارثة؟ ىذه لحدكث العمؿ رب مف ضغكط ثمة كاف كىؿ العمؿ؟ في خمؿ ىناؾ
 برمتيا، النقؿ صناعة حكؿ التحرم ىلإ يؤدم األسئمة ىذه عف اإلجابة فإف بالتاليسابقان؟ ك  كقعت مماثمة

 ".إيجابان  أك نفيان " لمتحقؽ قابمة افتراضات مف تنطمؽ كجميعيا
 

 ىنترمن منظور مارك  الفرضية: رابعاً 
 قاعدة أساسية لمتحقيؽ االستقصائي" مارؾ ىنتر"يضع 

 ضركرة : "تساعد عمى فيـ قيمة الفرضية أال كىي 
اكتساب عادة التفكير عمى أساس القصة، كليس مجرد 

 فالحقائؽ ميمة، لكف في سياؽ، "حقائؽ العثكر عمى
  -تبدأ بفرضية تدعميا حقائؽ  -قصة  

 "حينما ال تككف ىناؾ قصة، فالحقائؽ لف تيـ"ألنو 
 بمعنى أف المعمكمات كالحقائؽ ال قيمة ليا إذا لـ تكف 
 تساعد عمى سرد قصة التحقيؽ، ما يمكف االستنتاج  

  الحقيقة أما الحقيقة، تركم القصة" :أف" ىنتر"قكؿ  مف
 ".القصة تكرد ال( الحقائؽ)

 
 

إذا ظيرت حقائؽ جديدة  الفرضية تغيير فكرة تقبؿ" الصحفي/ العالـ"عمى أنو يجب " ىنتر" يؤكد كذلؾ
فالفرضية طرح إلثباتيا أك نفييا لمكصكؿ إلى تفسير صحيح، فالقاعدة ىي أف الفرضية تُ  ،تقتضي ذلؾ

نما ىي أداة لمكصكؿ  كبالطريقة ذاتيا يقكـ الصحفي  ..إلى الحقيقةليست ىي الحقيقة النيائية، كا 
االستقصائي بطرح فرضية قبؿ أف يبدأ في التحقؽ مف صحتيا، كبالتالي إثبات أف القصة حقيقية، 
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لى نتيجة صحة القصة، أك أف يكتشؼ أدلة تؤدم إلى قصة إص كخالؿ ىذه العممية فإنو إما سيخمُ 
 .أخرل

أثناء التحقؽ مف  فيما يعتقدكف بأنو قد حدث لكف  الفرضية ىي"كمف كجية نظر الصحفييف فإف 
فرضية  حةصحفي ص أثبت، فإذا "الفرضية يعثركف عمى معمكمات جديدة تعطييـ فكرة أصدؽ لما حدث

المستثمر بمكاصفات البناء، فإف انييار مبنى يحقؽ فيو  تالعب إلىإف انييار مبنى يعكد : "تقكؿ
أك زلزاؿ، أك  بالمكاصفات األىالي تغيير إلىو، فربما يعكد صحفي آخر قد ال يثبت صحة االفتراض نفس

 .سكء الصرؼ الصحي تحت المنزؿ
يتكجب أال يكتفي الصحفي بجمع الحقائؽ التي تدعـ فكرتو المبدئية، كيترؾ خالؼ ذلؾ، بؿ ال بد أف  إذان 
 .بشكؿ أكبريا بأخرل تتسؽ مع الحقائؽ ككف لديو جرأة عمى االعتراؼ بخطأ فرضيتو، كاستبدال  ت
 

 مثال تطبيقي عمى صياغة فرضية والتعامل معيا: خامساً 
القضية كالسبب  المراد التحقؽ منو، كلب   الشيء   الفرضيةُ  ت ختصر أف تقر التي سابقةعمى القكاعد ال بناءن 

 المتغير/ الشيكد)، كالرمادية (المتغير المستقؿ/ المتسببكف)السكداء  كالمتسبب، كحتى المصادر  
 .كممات بضع عن كمو ذلكل يزيد  وبما، (المتغير التابع/ الضحايا)، كالبيضاء (الكسيط

 مستقل، بشكل دراستيا تجبحول كل مرجعية والتي  (والمستطيالت الدوائر)عمى سياسة وضع  وبناءً 
 :التالية الفرضية تطبيؽ يمكفوتقسيم الفرضية إلى محاور رئيسية وأخرى فرعية، 

 
 
 
 
 
 

 صياغة فرضية وتحميميا وتقسيميا إلى محاورمثال تطبيقي عمى 
 
 
 
 
 
 
 

 البموتوثعبر   شبكات لتغشيش الطالب  تدير  المتحانيالنظام الجامعي     في   مجموعات منظمة

  وطمبتيا  ، لمعممية التعممية  ،  ما يسيء مكاسب مادية   مقابؿ   النجاحليـ     لتضمف

 

 .والمجتمع
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 :التالية األسئمة نسأؿ أف يمكف ىنا: مجمكعات منظمة .1

 ؟مجمكعات منظمةالما المقصكد ب  
 كيؼ تدار المجمكعات المنظمة؟. 

  عالقة باإلدارة الجامعية؟  المنظمة لممجمكعاتىؿ 
  المنظمة؟ المجمكعات ةلمف تبعيك  
  ككيؼ يتكاصؿ الطالب مع المجمكعات المنظمة؟ 
  المنظمة لتنجز ميمتيا؟ المجمكعاتكمـ تتألؼ 

 :التالية األسئمة نسأؿ أف يمكف ىنا: النظاـ الجامعي اإلمتحاني .2
  االمتحانات؟أم. 
  ما شكؿ ىذه االمتحانات؟ 
  ؟(الخاصة أـ الحككمية)كفي أم جامعات  
 ؟كأم كميات ،كأم امتحانات مكاد جامعية  
  ككيؼ ُيخترؽ ىذا النظاـ االمتحاني لتحقيؽ مآرب المجمكعات المنظمة؟ 

 :التالية األسئمة نسأؿ أف يمكف ىنا: شبكات لتغشيش الطالب .3
 كما نكعو؟  ،ما معنى تغشيش 
 كما ىي؟  ،ىؿ تنقيؿ أـ ثمة كسائؿ أخرل لمغش 
  ككيؼ تحصؿ الشبكات عمى األسئمة؟ 
  كمف يقكـ بعممية التغشيش كالتنقيؿ بمراحميا المختمفة؟ 
 ليـ؟ األسئمة يخرج كمف األسئمة، حؿ في اختصاصيكف يشترؾ ىؿ. 

 :التالية األسئمة نسأؿ أف يمكف ىنا: الغش عبر البمكتكث .4
  كيؼ يتـ الغش عبر البمكتكث؟ 
  ماذا يحتاج الطالب الستخداـ البمكتكث؟ 
 مف أيف يؤتى بو؟ ك  ،اعة االمتحافككيؼ ال ُيكشؼ البمكتكث في ق 
 كلماذا ال تشغؿ؟ ،عنيا المسؤكؿ مف تشكيش، أجيزة تكجد كىؿ. 

 :التالية األسئمة نسأؿ أف يمكف ىنا: المساعدة عمى النجاح .5
 ىؿ يعني ذلؾ جعؿ الطالب ينجح كيناؿ عالمة العبكر أـ عالمة التفكؽ؟. 
  مف أيف تأتي المساعدة؟ 
  األسئمة لضماف مساعدة الطالب عمى النجاح دكف كجو كمف الخبراء الذم يحمكف

 كلماذا يمجأ لذلؾ؟  ،حؽ
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 اجتماعيان؟ دعمان  كراءىـ كمف الغشاشكف يمقى كىؿ. 
 :التالية األسئمة نسأؿ أف يمكف ىنا: مكاسب مادية .6

 ككـ تربح ىذه الشبكات؟  ،ما المكاسب 
 ككيؼ يمكف الكصكؿ إلى ما تتقاضاه؟  ،كىؿ ىناؾ تسعيرة نظامية 

 :التالية األسئمة نسأؿ أف يمكف ىنا: التعميمية العممية .7
 كقكانينيا؟ كمستمزماتياالتعميمية  العممية متطمبات ما  
 البمكتكث؟عقكبات الغش عبر  كما  
 التأىيميينعكس عمى المستكل  ككيؼ المختمفة، السنكات في الغش نجاح مصير كما 

 .كالممارسة؟
 :التالية األسئمة نسأؿ أف يمكف ىنا: لمضرر( المجتمعي)كاألثر  المتضرركف الطمبة .8

 نفسو كيجيد يتعب  مف يأس يشمؿ أنو أـ فقط، أنفسيـ يضركف الذيف الغشاشكف ىـ ىؿ 
 التعميـ عمى ذلؾ أثر كما بو،مف دكف تحضير يتحصؿ عمى ما يتفكؽ  زميمو ليرل

  كالمجتمع؟
 ؟لغش تعميمي بالناس أضر فاشؿ ممارس يكجد ىؿ. 

 
 الفرضيات سالمة اختبار: سادساً 

 
 
 عالـ لكنو عشر، التاسع القرف فالسفة فيو يعيش كاف الذم المضيء العالـ ذلؾ ليس خبرالمُ  ـعال   إف

 صحة اختيار عميو فإف المنطؽ، كبناءن  دقة مف أىـ كالفرصة الحدس فيو يككف كلذلؾ كابكس، بمثابة
 :أماكف ثالثة في يتـ ما فرضية
 المكتب في نجرييا التي الذىنية التدريبات أثناء في. 
 لنا يقكلو ما ضكء في كىذا أناس، لنا قالو ما صحة مف لمتحقؽ فييا نسير التي الطريؽ كفي 

 .آخركف
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 لنا قيؿ ما يدحض أك يثبت ما عميو سنكتب الذم الكرؽ في ثـ. 
 

 أك زمالئنا مع ما مشكمة فمناقشة، "المتشككيف" عف البحث" أكلمافجكف "ىنا مف الضركرم حسب  كمف
 :فكائد عدة، يمكف تمخيصيا كالتالي بيف آثار لو تككف قد متشككيف غير أشخاص مع

 .مفيد باقتراح اإلسياـ يستطيع قد اآلخر الشخص إف -أ 
 .أكثر أك لشخصيف أفكار أك معمكمات لتجمع نتيجة جديدة فكرة تنشأ قد -ب 
 .األخطاء الكتشاؼ جيدة كسيمة تكفر المناقشة إف -ج 
 .كيشجعو كيحفزه عادة، المرء ينعش النظر كجيات كتبادؿ المناقشة إف -د 
 لمتفكير، الثابتة العادة مف اليركب عمى المرء تساعد أنيا ىي لممناقشة كسيمة أفضؿ إف -ق 

 ."المشركط التفكير" كىي أال جدكاىا عدـ ثبت كالتي

 :استقصائي األمكر اآلتية يتطمب أسمكب الفرضيات لعمؿ مشركعىذا المحكر  كفي
 التسميـ. 
 معالـ زمنية مرتبطة بالعممية. 
 الكمفة كالمردكد. 
 يمو ىذه القصة؟ ككيؼ يمكف زيادة كعي الجميكر مف ستُ : كذلؾ عبر طرح أسئمة حكؿ: التأييد

بالقصة؟ ىؿ سيشمؿ ذلؾ تكاليؼ إضافية؟ ما الفكائد التي ستجنييا أنت أك مؤسستؾ الصحفية 
 ؟قصاءاالستمف ىذا 

 
 معايير وضع الفرضيات: سابعاً 

 :الفرضية اختبارات
 

 :أف أم فرضية يجب أف تمر باختبارات عدة ىي" مارؾ ىنتر" دعيُ 
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 .األخذ بالحسباف أفضؿ المعمكمات المتكافرة ألف الفرضية ليست مجرد تكيف -1
تضميف الفرضية عناصر محددة يمكف التحقؽ منيا، فال يكفي لمحصكؿ عمى معمكمات  -2

ال يكجد مجـر " عربي المصرم"يصؼ  ككما.. االتصاؿ بالمصادر كطمب قكؿ الحقيقة منيـ
، كىذه األدلة التي ستجعمؾ تفضحني، كتحقؽ مف خاللي ضربة صحفية، كأنا  يقكؿ أنا مجـر

 ".رجؿ الحقيقة.. البطؿ"سجف، كي تظير أنت بأنؾ عمى استعداد ألقضي عمرم في ال
صكغ الفرضية بما ال يزيد عف ثالث جمؿ في صكرتيا األكلى، كي تككف القصة ذات معنى  -3

 .لمجميكر كمفيكمة لمصحفي ما يجعمو يعرؼ عف ماذا يبحث
 :فيم الصحفي أساسيات

 :فيـ ما يمي ىلإ" ىنتر"كي يتـ التحقؽ مف الفرضية يحتاج الصحفي االستقصائي حسب ل
 ما نكعية األحداث التي كقعت؟ 
  ّنتيا تمؾ األحداث؟ما األدلة أك الكثائؽ التي كك 
 ؟كيؼ يمكف الحصكؿ عمى ىذه األدلة 

 
 الفرضية عمى القائم الستقصاء مزايا: ثامناً 

 

 
درب  عمى"لمصحافة االستقصائية العربية " أريج"في دليؿ " ثكردسف كبياسنغر  ككلكؾمارؾ ىنتر " يحدد

  :مزايا االستقصاء القائـ عمى فرضية كفؽ ما يمي" الحقيقة
فالناس ال يكشفكف  :ما سر كشؼ محاكلة مف بدالن  منو لمتحقؽ شيئان  الفرضية أسمكب يمنح .1

ألف  ؛أسرارىـ بال سبب كجيو بؿ ىـ أكثر استعدادان لتأكيد المعمكمات التي بحكزة الصحفي
ف الفرضية مف طرح سؤاؿ محدد كي تؤكد شيئان ما، كتضع الناس يكرىكف الكذب، كبالتالي تمكّ 
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أيضان في مكقؼ المنفتح عمى اكتشاؼ أكثر مما ىك مكجكد في القصة،   فيالصح
 .االستقصائي مستعد لقبكؿ حقائؽ أبعد مما ظف أنيا مكجكدة عندما بدأ عمموف

ىك بكؿ بساطة حقائؽ لـ " أسراران "دعى يُ  مما فكثير :أسرار اكتشاؼ في الفرصة الفرضية تزيد .2
يسأؿ أحد عنيا أبدان، فممفرضية أثر نفسي يجعؿ االستقصائي أكثر حساسية كاستشعاران لممادة 

ككما قاؿ الصحفي االستقصائي .. بحيث يستطيع أف يسأؿ تمؾ األسئمة بطريقة كاضحة
 ".ؾ البحث عنوإذا أردت العثكر عمى شيء عمي: "Edwy plenelالفرنسي إدكم بمينيؿ 

 كمف الصحفي، عنو يبحث ما كتحديد معرفة فبعد :سيكلة أكثر المشركع إدارة تجعؿ الفرضية .3
 كتمؾ األكلية، االستقصاء خطكات تتطمبو الذم الزمف تقدير يمكنو عنو، البحث يبدأ أيف

 .إدارتو يستطيع كمشركع االستقصاء مع لمتعامؿ األكلى الخطكة
فالطريقة المنيجية تعفي الحاجة إلى شخص  :كتكراران  مراران  استخداميا يمكف أدكات الفرضيات .4

حيث سيدرؾ بمفرده ما يتكجب لمكاجية بعض فكضى كمعاناة  ،يقكؿ لمصحفي ما عميو فعمو
 .عمى تحقيؽ نتيجة عبر لفت أنظار الرأم العاـ كالمسؤكليف ان ىذا العالـ، كسيككف بالتالي قادر 

فالمحرركف يريدكف ضماف  :معمكمات كمية مجرد كليس قصة تقديـ عمميان  الفرضية تضمف .5
فترة زمينة محددة، كاستثمار المكارد مف خالؿ العمؿ لالحصكؿ عمى قصة لمنشر بعد عمميـ 

ف مف تكقع حد أدنى تمكّ  ألنيا ؛االستقصائي، كالفرضية تزيد فرصة الحصكؿ عمى تمؾ النتيجة
 ىناؾ يككف كال الفرضية، تُثبت أال فيمثؿ المت األسكأأقصى، كبالمثؿ تكقع  لمعمؿ كآخر  

مف أف الفرضية يمكف أف تككف خطرة حينما تتناكؿ قضايا حساسة " ىنتر"كىنا يحذر .. قصة
قضائية ضده  لالعنؼ كالجماعات المسمحة، فقد يؤدم ىذا لمثأر مف الصحفي أك رفع دعك ك

ال أحد "حافة االستقصائية لمص" نريج"ككما يقكؿ محمد الربيعي مدير شبكة .. بالحد األدنى
يضمف حياتو عند تناكؿ جيات مثؿ تنظيـ القاعدة، أك الجماعات المسمحة، أك المميشيات 

، كبالتالي كما الفرضية تميز الدقة في "األخرل في ظؿ العنؼ اليكمي الذم تشيده البالد
قبران لمبرمء حاؿ قد تحفر " ىنتر"التحقيؽ لنبشيا كحفرىا بحثان عف الحقيقة، فإنيا كفؽ تعبير 

 العالـ، كّذابي كبار قائمة إلىكسينضـ بذلؾ  فرضيتو، تدحض التي لمحقائؽ فيتجاىؿ الصح
 افترض، بما محؽ أنو إثبات مجرد مف أكثر شيء عف بحثان  االستقصاء يخكض فالصحفي

 فإف االستخداـ الخاطئ لمفرضية كسكء   فرضية عمى القائـ لالستقصاء مزايا ىناؾ مثمما لذلؾ
لذا عميو أف يككف صادقان كحريصان  ؛"الجحيـ"إلى  الصحفيذىاب  ائؽتكظيفيا ىك إحدل طر 

" كالمنفيالمثبت " مع كالعمؿ استخداميا، يحاكؿ كما دحضيا حاكؿكىك يستخدـ الفرضيات، كي
 .التحقيؽ ميزاف ككفتي
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 الفرضيات عمل كيفية: تاسعاً 
بعد ىذا العرض لمفيكـ الفرضية كمزاياىا كمبادئيا كأمثمتيا التطبيقية حسب أكثر مف مدرسة نختـ مع 

مارؾ ىنتر ككلكؾ سنغر "كفؽ تعاليـ " عمى درب الحقيقة"المقتبس مف كتاب  "كيفية عمل الفرضيات"
 :الخطكات التالية آللية عمؿ الفرضية ككيفيتو كالتالي فالذيف يحددك  "كبيا ثكردسف

 أسمكب عبر االستقصاء فمنيجيةلماذا ليس ميمان إف كانت الفرضية األكلى غير ميمة؟  -1
عمؿ في الصحافة كمنيج لذا مف غير العادم أال يككف قد استُ  ذاتو؛ العمـ بقدـ قديمة الفرضية

عمى أفضؿ  الكاقع بناءن  دهعإال أخيران، فالصحفي يبتكر عبر خدعة عقمية بيانان لما يُ  كاع  
لحصكؿ عمى معمكمات أخرل يمكف أف تثبت أك ا ىلإات التي بحكزتو، ثـ يسعى المعمكم

كىذه ىي عممية التحقيؽ، كبالتالي إذا لـ يكف ممكنان التثبت مف الفرضية كميا، تدحض بيانو، 
ال يتكجب العكدة  لخطكة األكلى، كطرح قضية ا ىلإيمكف التحقؽ مف عناصرىا المفصمة، كا 

 .التي ال يمكف إثباتيا كميان أك جزئيان ليست إال تخمينان  جديدة، كبالتالي الفرضية
فإف كانت أطكؿ مف ذلؾ فال يمكف شرحيا : جمؿ ثالث األكلية الفرضية بناء يتعدل أال يجب -2

و، كعميو ينبغي طرح الفرضية بداية لشخص آخر، كاألىـ أنو حينيا قد ال يفيميا الصحفي نفسُ 
، كقد "نكلكجيك الكر "سرد أحداثيا كفؽ التسمسؿ الزمني كقصة تساعد عمى تغيير الكاقع، كيمكف 

بؿ  -مف الماضي إلى المستقبؿ  -ال يبدك ىذا األمر كاضحان ألف الترتيب ليس خطان مستقيمان 
 :كمستقبؿ، كذلؾ عبر يخبرنا عف حاضر كماض  

 (.الحاضر) أم المشكمة إخبار .9
 (.الماضي) أم المشكمة سبب .10
 (.المستقبؿ) أم المشكمة إلنياء يتغير أف يجب ما .11

 :تقكـ عمى: المفاتيح األربعة لتفعيؿ الفرضيات -3
  ًيعد االستقصاء محاكلة لكشؼ شيء غير معركؼ، فالصحفي ال يغطي  :كن خالقا

 .األخبار بؿ يصنعيا، ما يتطمب التخيؿ اإلبداعي
  ًأسيؿ التحقؽ  كاف كمما كنت أكثر دقة في تحقيؽ حقيقة مفترضة :كن محددًا جدا

 .منيا
 يمكف تطبيؽ رؤية الصحفي لكيفية عمؿ العالـ بطرؽ معينة عمى  :استثمر خبرتك

 .القصة التي يحاكؿ إثباتيا، فخبرتو يمكف أف تساعده عمى االنتياء مف فرضية
  ًعنى بالمكضكعية ثالثة أشياءكيُ  :كن موضوعيا: 

تقبؿ كاقع الحقائؽ التي يمكف إثباتيا بعيدان عف العكاطؼ، فإذا أثبتت ىذه  :األول
 .بدالن مف محاكلة جعؿ الحقائؽ تختفي ىار الكقائع خطأ الفرضية غيّ 
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ال لما  :الثاني يجب االستعداد عند القياـ بالعمؿ لقبكؿ أف الصحفي مخطئان، كا 
 .خريفاستطاع الحصكؿ عمى المساعدة التي يحتاج إلييا مف اآل

حتى لك بقي الصحفي مكضكعيان تجاه الحقائؽ فيجب أف تبقى أسس  :الثالث
العمؿ ال تختفي، فمحاكلة جعؿ العالـ مكانان أفضؿ ليست ىدفان مكضكعيان 

الصحفي ليس مجرد مسجؿ صكتي يستقصي إنما إصالحي  إفبؿ 
يستخدـ الحقائؽ المكضكعية إلنجاز ذلؾ اليدؼ، فاإلصالح سيفشؿ إف 

عمى الكاقع، كبكممات أخرل يستخدـ االستقصائي ذاتيتو  ان لـ يكف قائم
تجاه البرىاف، كأخذ كؿ برىاف  ان المكضكعية كدافع لمبقاء محايد غير  

 .بالحساب
 فاستخداـ معمكمة مف مصدر رسمي أك مجيكؿ : ة الرسمية كفرضيةاستخدم الصيغ

يعد أسمكبان مبسطان لمكصكؿ إلى نتائج مدىشة،  كىذاكفرضية مفصمة تتطمب تحققان، 
كما يعني إمكانية استخداـ الكعد الرسمي كفرضية، كىنا مف الميـ لفت انتباه 

أف العديد مف التحقيقات االستقصائية تـ نسفيا عمى يد إعالمييف ال  إلىالصحفييف 
يستطيعكف قبكؿ الحقيقة التي عثركا عمييا بدالن مف أف تنسفيا أطراؼ متسببة تعمؿ 

 .عمى حماية نفسيا
 أساسو عمى ستنفِّذ الذم كالتنظيـ لمترتيب كاؼ   كقت قضاء بمعنى :باستراتيجية ابدأ 

التي  باألسئمة قائمة كضع يتطمب التنظيـ كىذا ،الكقت مف كثيران  يكفر ما الميمة
فضؿ البدء باألسئمة األسيؿ كاألسئمة ذات لذا يُ  ؛يجب الحصكؿ عمى أجكبة عنيا

مركز "طمب مف المستقصيف المبتدئيف في األجكبة المتاحة، ككدليؿ عمى ذلؾ يُ 
سمح ليـ قبؿ أف يُ تمضية أسابيع عدة في البحث مكضكع ما " النزاىة األمريكي العاـ

 .باالتصاؿ بأم مصادر لممعمكمات
 أبعاد تحديد عبر كذلؾ: الستقصائي المشروع إلدارة الفرضية أسموب استخدام 

 :ةالتالي المشركع
o كالحد األدنى لما يمكف االلتزاـ بتسميمو عمى شكؿ قصص التحقيؽ تسميـ مكعد ،

 .متكاممة
o المطمكب الستشارة أكؿ  كـ الكقت"مثؿ : بالعممية مرتبطة زمنية محطات

معيا مقابالت؟ كمتى االستعداد  مبشرية كيجر  بمصادر المصادر؟ كمتى سيتصؿ
 ".لمبدء بكتابة مسكدة القصة؟

o خاصة إذا كاف كبتحديدىا بدقة لمعرفة إمكانية التنفيذ،  المطمكبك : كالمردكد الكمفة
الصحفي مستقالن، كىؿ ستبرر مدخكالن إضافيان أك معرفة جديدة، أك ميارة مكتسبة، 
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مف زيادة ( المردكد)ض كالحصكؿ عمى امتيازات، كالنياية الفيصؿ ىؿ سيعكِّ 
 (.الكمفة)المبيعات كرفعة شأف الكسيمة 

o كر نحكىا، يمو ىذه القصة، ككيؼ يمكف زيادة كعي الجميت، كمف كاإلسناد التأييد
 ،فكسب التأييد يقمؿ مخاطر اليجكـ المضاد شريطة أف يككف االستقصاء دقيقان 

ألنو يجذب انتباه الحمفاء المحتمميف، كىذا يقدـ مقاييس لمتقدـ، كمؤشرات لما 
يجب فعمو الحقان ألف ذكاء الفرضية المصاغة بكممات قميمة ىي األداة التي 

 .اآلخريف اىتماـ إثارة مف فستمكّ 
 أخباران  تتضمف صحيحة، تككف أف يمكف قصة تشكؿ فرضية فكؿ: القصة عمى مرّكزان  ابؽ   .4

 الحقائؽ عمى كليس القصة، عمى مرّكزان  الصحفي يجعؿ العيف ُنصب الفرضية فإبقاء لذا كحالن؛
 ما بقدر مالحظاتيا دفتر مف أسطر ثالثة بحجـ معمكمات تتذكر ال الناس النياية كفي فقط،
 االستقصائي البحث في األصعب الجزء أف كالخالصة بشخص، مرتبطة متكاممة قصة تتذكر
 دفتر لكاف الحقائؽ فقط االستقصاء أصؿ أف كلك الحقائؽ، تتراكـ بينما القصة تتذكر أف ىك
 .التاريخ في استقصاء أكبر الياتؼ دليؿ

 

 

 "Under Coverكفر  ندرأ"الغطاء  تحت( التخفي)أسموب : عاشراً 
 

 

 

 

 

 :التخفي أسموب ومبادئ مفيوم
تخفي الصحفي بشخصية تمنع " األندر كفر/ تحت الغطاء"أسمكب التقصي القائـ عمى  يعني

ككشؼ سمتو الصحفية، كتخفي أغراضو، كغالبان ما تككف ىذه  حقيقتو معرفة مفاآلخريف 
أك رجؿ  شرطي أنو كادعاء قانكنية، مشكمة أم لو تسبب البيا عامة، عمى أ المتخفىالشخصية 

 (.شخصية غير اعتبارية)أمف أك مكظؼ 
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حيف يعجزكف  الصحفيكف إليو يمجأ حؿ آخر التخفي يككف بأف المتكررة النصيحة مف الرغـ كعمى
عف الكصكؿ إلى الحقيقة بطرؽ مشركعة، كالسيما أف التقصي يدخؿ في أخالقيات اختراؽ 

 :في التخفي جاذبية حيث االستقصائيكف يرل ،الخصكصية الفردية
 

 كالتشكيؽ كاإلثارة كاألكشف الدارما" مراحؿ فيو العمؿ يتضمف." 
 المغامرة حب داخميـ في كيحيي. 
 لكف صحفية تحقيؽ مادة مجرد كليس لمركاية، قابمة قصة ذاتو بحد التقصي مف كيجعؿ 

 كاجبات عف الصحفي عيف تعمي أال يجب األحكاؿ مف حاؿ بكؿ البراقة األلكاف ىذه
 :العمؿ مف النكع ىذا لممارسة أساسية كأسسان  مبادئ كُتعد( التخفي) أسمكب يفرضيا

 يمكف التي الذىبية القاعدة تظؿ بو كالخادعيف المذنبيف مكاجية يمكف دليؿ عمى الحصكؿ .1
 .السرم كتصكيره التخفي، أىمية لتبرير عمييا االعتماد

 عف يتقصى لصحفي أبدان  يجكز ال فمثالن : القكاعد كخرؽ القكانيف مخالفة يعني ال التخفي .2
 أف مخدرات تيريب شبكة حكؿ يتقصى أك الدعارة، يمارس أف كراءىا كمف الدعارة دكر

" الباركدم شمس" البطمة فيو تخدع عربيان  فيممان  ليس الخفي فالتقصي المخدرات، يتعاطى
 كتنشر لتكشؼ أكركبا إلى عاطفية رحمة في معو كتسافر المرتشي، المدير   الحب باسـ

 .تكرطو
 صحفي مف فكـ: كاف ظرؼ أم تحت لمخطر الصحفي حياة تعريض يعني ال التخفي .3

 رؤساء قبكؿ مع يتنافى كىذا ُيكشؼ، لـ أـ أمره ُكشؼ سكاء متخفيان  لمخطر حياتو عّرض
 .األىـ ىي تبقى الصحفي حياة ألف نتائجو كانت ميما لألسمكب التحرير

 مف اإلفادة كيمكنيا مكانتيا ليا( اعتبارية) شخصيات تحت التستر يعني ال التخفي .4
 الصحفي محاسبة ألحد ليس التي العامة الشخصيات في ينحصر بؿ الكظيفي مكقعيا
 .أدكارىا تقمص عمى

 كبير إغكاء تحت لكف عادة يرتكبو ال خطأ ممارسة إلى المستيدؼ دفع يعني ال التخفي .5
 .عميو يكافؽ الصالحكف اهلل كأكلياء األنبياء إال إغراءاتو مف يسمـ ال

 .حرماتيا كينتيؾ ألفراد الخصكصية الحياة يقتحـ أخالقي غير عمالن  يعني ال التخفي .6
 كالدفاع نشرىا قبؿ أعماليـ مشاىدة في كحقيـ المستيدفيف حقكؽ سمب يعني ال التخفي .7

 .أنفسيـ عف
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 :وتاريخ بداياتو" التخفي"تقصي  رحمة
تاريخ التخفي مع العمؿ االستقصائي قديـ، كىك مف  إف
 بعض في تحكلت التي" الخفيةالكاميرا " فكرة كّلد

، "المقالب"القائـ عبر  كالترفيو التسمية إلى استخداماتيا
 كاميرا" لػلكف ىذا ال يمغي أف االستخداـ األكؿ كالمبدئي 

الذم  الصحفي االستقصاء بغرض كاف "اإلخفاء طاقية
 كالتجاكزات كالفساد المغالطات عف الكشؼ إلىييدؼ 

 (الحقان )قبؿ أف يفاد منيا  كالمخالفات

 

في البرامج الككميدية التي غايتيا ىنا قياس ردكد أفعاؿ األشخاص عمى مكاقؼ غير طبيعية  
ف ،يتعرضكف ليا أماـ العدسة" مصطنعة" صفة  - البعض يرل كما -كاف ىذا ال يمغي عنيا  كا 

كجكب التقصي إذا أرادت ككميديا التخفي أداء كاجبيا عمى أكمؿ كجو، كليس كما ىك اليكـ في 
 بركاف انفجار أثناء فيالعربية التي تمقي بحجر عمى رأس الضحية قبؿ أف تكاجيو المحطات 

 ".المقمب" لنجاح تيميؿ مع بضحكة غضبو

" المندنيةالتايمز " تحرير رئيس طاؿ" ممقب" لػكالتي تعرضت " الخفية BBCكاميرا "بداية  ففي
 كرؽ لمس قبؿ يفةكحكؿ عاداتو، كاكتشفكا أنو ال يخرج مف الصح حكلو البرنامج معدك تقصى
 مف نسخة شراء عمى حرصو الدقيؽ االستقصاء عبر عرفكا كما مطبكعة، التالي اليكـ نسخة

 كعميو البيع، منافذ عبر القراء بشعكر كيشعرليممس الجريدة  منزلو عمى المطؿ الجرائد" كشؾ"
مع نسخ مزكرة مف التايمز  فيو كالصائد الكاميرا كضع عبر" الكشؾ" ذاؾ في الشِّرؾ نصب قرركا

حيث تناكؿ الحياة الشخصية لرئيس التحرير  حقيقة كُكزع بعيخالؼ عنكاف المانشت فييا لما طُ 
 يفت كلـ - كالشخصية المينية حياتو بيف المزج يكره كىك -بنيمو الطالؽ عبر المحكمة 

" اليدؼ" بو يتصؿ مف أكؿ عف يستقصكا أف القصة بتفاصيؿ دراية عمى كانكا الذيف المحرريف
كمدركسان، كىنا لـ  متكامالن  العمؿ فجاء معو، كتكاصمكا لو، ططلمكقؼ كالذم خُ  يتعرض حيف

عمى " الضحية"إذ ال يجكز العرض قبؿ مكافقة " الكاميرا الخفية"يفت القائميف عميو أخالقيات 
رؤية الجميكر لمكقفو كردة فعمو عميو، كليذا لـ يكافؽ رئيس التحرير المندني عمى البث قبؿ إعادة 

( ماديان كمعنكيان )مرتيف  دعُيخ ال كي، "الكشؾ" صاحب إلىالتي دفعيا " المزكرة"ثمف الصحيفة 
 .كذكرل" البنسات" عف اإلبقاء عمى( البائع) الصحفي إصرار مف الرغـ عمى

 يعكد التخفي تاريخ فإف" أندرسكفآيماف " فحسب، "الخفياالستقصائي " تخصصإلى  كبالعكدة
 اإلعالـ حارس القيـ" :بشعار الصحفيكفاإلسبانية التي صبغيا  األمريكية الحرب زمف إلى
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 الفترة ىذه كليذا ظيرت خالؿ "المجتمعية، ككاشؼ الخديعة كالرذيمة، كطالب اإلصالح كالفضيمة
نيممي بالم، "األسمكب  ذلؾ برمكزىا العديدة، كلعؿ أشيرىـ كأكثرىـ تأثيران في" األندر كفر" صحافة
 ثائؽ،الك  في ؽ بحثائطر  ، كذلؾ بسبب انعداـ قدرة استكشاؼ"فالراؼ ستيد، كجكنتير. ككليـ ت

بفكرة  لمصحفييف" القناعتقصي " ابتدأالحقيقة التي ال تقاؿ : "في كتابو" أندرسكف"كما يضيؼ 
 1923معاناة المساجيف، كظركؼ اعتقاليـ غير النظامية، كأحكاؿ سجكنيـ القاصية، ففي عاـ 

 الفرنسية اغيني رةمستعم سجف لدخكؿ مشكمة كافتعؿ "لكندر لبرتأ"الفرنسي  الصحفيتخفى 
 ىينرم" األسترالي محاكلة تخرج كلـ داخمو، اإلنسانية غير الظركؼ عف ليكشؼ الجنكبية بأمريكا
 .في الفترة عينيا ذاتو المسعى عف" ميمفيؿ

الذيف تقمصكا أدكار  الصحفييف مف العديديشير إلى  القريب المينة تاريخ مراجعة فإف عربيان  أما
" لمغايةسرم " حمقاتو في" فكدةيسرم "ميا محاكلة التخفي في محاكالت غير مؤرخة، لكف يبقى أى

" فكدة" جعؿ ما ىذا كلعؿ فزيكني،في التقصي العربي التم التي أحدث فييا فرقان  الجزيرة قناة عمى
 ".عمى طريؽ األذل" وحسبما كرد في كتاب القناة تاريخ في الفارقة بالمحظة محاكلتو يصؼ

 : Hidden camera Rulesالخفية الكاميرا قواعد
 
 

 تككف ال عندما إال تستخدميا ال •
 عمى لمحصكؿ أخرل طريقة ىناؾ
  .تكثيؽ

 .صمة ذات القصة تككف أف ينبغي •
 ألغراض لمتكثيؽ ستخدـتُ  أف يمكف •

  .العاـ أك الداخمي االستخداـ

 

 

 
 .أكالن  التحرير رئيس مكافقة عمى الحصكؿ ينبغي •
 .أساسي دكر ليـ ليس الذيف أكلئؾ أك" األبرياء"األشخاص  كجكه غطِّ  ،العمف في •
 .التعميؽ ليـ ليتسنى النشر قبؿ إياه أرىـ •
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 :معو التعامل وأخالقيات لو الجيد التخطيط وكيفية السري التصوير شروط
 :السري التصوير قواعد

ستارؾ الذم  تكني التمفزيكني كالمخرج يحدد الصحفي
 إلى تذىب ال": أكليما استقصائييف أخرج فيمميف

شركط  " الصمت جدراف خمؼ"، كثانييما "بريطانيا
 :التصكير السرم كفؽ القكاعد التالية

 
 

 
 ُصّكر قد التحقيؽ أف الشاشة عمى اإلشارة يجب سرية بطريقة المصكر الفيمـ عرض لدل 

 .مخفية بطريقة
 متفاعمة آنية قصة تككف أف. 
 اإلعالـ كسائؿ في مطركقة القصة تككف أال. 
 جدان  كميـ إنساني جانب عمى القصة تحتكم. 
 مجتمعية بمؤسسات عالقة ليا قضايا القصة تناقش. 
 ذلؾ ُتعد الدكؿ قكانيف فبعض) فييا تعمؿ التي البمد في كالقكانيف األنظمة مراجعة 

 (.ذلؾ منع عمى أخرل قكانيف تنص ال فيما مرفكضان،
 معاناتيـ شرح يستطيعكف ال أشخاصان  يطاؿ بالتخفي التصكير. 

 أىمية لتبرير عمييا االعتماد يمكف التي الذىبية القاعدة" "ستارؾ" يصؼ ذاتو السياؽ كفي
 إلى طريؽ اإلرشاد عف االستقصائية الصنعة" بأسرار" االستقصائي العمؿ خالؿ السرم التصكير

 حيث ،كجو أكمؿ عمى إلتماميا الجيد التخطيط ككيفية السرية، الصحافة ممارسة تتطّمبو ما
 مزّيفة ىكيات استخداـ طريؽ عف إال كثيرة أحياف في المعمكمات عمى الحصكؿ يصعب

 كاف إف أم سميمة الصحفي حجة كانت حاؿ إال يجكز ال التخّفي ىذا خفية، لكفم ككاميرات
 التي الذىبية القاعدة ىي كىذه إلدانتيـ، كالمخادعيف المذنبيف فيو يكاجو حقيقيان  دليالن  يمتمؾ

 ألف ؛السرية استقصائو رحمة خالؿ اطمئناف بكؿ منيا كسينطمؽ المعنية، الجيات فييا سيكاجو
 جيدة بخطة االلتزاـ يكجب ما الفشؿ، إلى النياية في يؤدم قد صحفي عمؿ ألم السيئ التخطيط
مرجّكة مع  نتيجة بال كالكقت الجيد يضيع ال حتى لتصكيره يخط ط سرم فيمـ ألم كمتكاممة
 يككنكا كمتابعتو شريطة أف لحمايتو يرافقو بفريؽ معّززان  االستقصائي الصحفي يككف أف ضركرة
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 التي -كافة  الظركؼ مع لمتكّيؼ الكافية الميارات كيمتمككف العمؿ، ىذا عمى بيفمدر   يـجميعُ 
 السابع" أريج" شبكة التي قدميا في ممتقى -مالحظاتو  "ستارؾ"كعميو يختـ  -ستقابميـ 
سؤاؿ ميـ عمى  بطرح - 2014 ديسمبر ؿاألك  كانكف العرب في االستقصائييف لمصحفييف

 دكرؾ ترؾ بضركرة االستقصائي عممؾ خالؿ شعرت لك: )فادهمُ " األندر كفر"استقصائي 
 أف عميؾ": ببساطة كالجكاب تفعؿ؟ أف يجب فماذا كمكاطف، كاجبؾ إلى كااللتفات كصحفي،

 "(.داخمؾ في اإلنسانية نداء ىلإ تمتفت

 :التصكير السرم شركط

 :التالية النقاط عمى العمؿ" ستارؾ" حسب شترطيُ  السرم بالتصكير إذف عمى الحصكؿ قبؿ
 بتقديـ لصالحيا تعمؿ التي الجية تطمب أف مف بد فال :دليؿ بكجكد البث جية إقناع .1

 في رغبتؾ ليا تبّرر أف يجب لذا السرم؛ بالتصكير إذنان  لتعطيؾ كقكية مقنعة مبررات
 دليؿ جمب منؾ يأخذ ، كقدأفعاليا تصكير تنكم التي الجية ُتديف أدلة عمى بناءن  التصكير

 التشكيؾ تـّ  إف بعد فيما كلصالحؾ فّعاالن  سيككف لكنو طكيالن، كقتان  مؤسستؾ إلقناع قكم
 .قانكنيان  مساءلتؾ تّمت أك بمينيتؾ

  :ستتبعيا التي التخف ي بطريقة التعريف .2
 :يجب عميؾ حيث
 تخّفيؾ خالؿ ستستخدميا التي الكاميرا كصؼ. 
 ستتجنب التي األماكف)كلماذا؟ ك( بيا ستصّكر التي األماكف) عف كاإلبالغ 

 .العامة خصكصية عمى حرصان ) فييا التصكير
 عبء إلى تتحكؿ ال كي كافة الكاميرا مستمزمات سالمة مف التأكد عميؾ كما 

 .عميؾ
  :التمويو .3

 التصكير اخترت كصحفي عميؾ يجب
 مقنعة جديدة شخصية تنتحؿ أف السرم
عمى ىذه  لكف سيقابمؾ، مف لكؿ

 مبالغ كغير كاقعية تككف أف الشخصية
 فيي مخادعة، تككف أال يجب كما يا،في
 االستقصائي عممؾ لحماية األساس في

 .ذلؾ يبيح دليؿ عمى المبني
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 :والسالمة الصحة .4

  
 معرفة استقصائي كصحفي عميؾ

 طريقة إليجاد ستكاجييا التي المخاطر
 التي األمكر كأكؿ معيا، لمتعامؿ مناسبة
 مالية مكازنة ىي كجكدىا مف التأكد يجب
 بيا تعمؿ التي المؤسسة قبؿ مف كافية
 رجاؿ: )مثؿ لحمايتؾ، يمـز ما كؿ لتأميف

 ..الطعنات مف كاقي درع ..أمف كمرافقة
 ..بيا العمؿ المراد بالمنطقة كافية معرفة

 

 أخذ ..الطكارئ عند اتصاؿ جيات تأميف ..الحركة عند مريحة كأحذية مالبس ارتداء
 ليطمئف المؤسسة مف شخص مع اتصاؿ عمى النفس البقاء عف لمدفاع كافية تدريبات

   (.سالمتؾ عمى
 رحمتؾ خالؿ كتكّجيؾ تسّيرؾ أخالقيات كجكد مف بد ال :األخالقي البروتوكول .5

 عند أك لميجكـ؟ يتعرض شخصان  رأيت حاؿ تتصرؼ كيؼ: )مثالن  االستقصائية
 إكماؿ بعدـ كالطمب أمرؾ اكتشاؼ عند أك الشرطة؟ أماـ بيكيتؾ لمتعريؼ اضطرارؾ
 كىؿ االستقصائي؟ عممؾ سبيؿ في جنائية جريمة ارتكاب لؾ يجكز كىؿ التصكير؟
كمف  فييا؟ التصكير يمكنؾ التي األماكف كما النفس؟ عف لمدفاع أسمحة حمؿ بإمكانؾ

 األسئمة ىذه كؿفالفيمـ؟  عرض عند لحمايتيـ كجكىيـ ستغطي الذيف األشخاص ىـ
 عميو ستتفؽ الذم أك مؤسستؾ، في المكجكد األخالقي البركتكككؿ يانع سُيجيب كأكثر
 .(فيو تعمؿ مذال البمد سياسة مع يتكافؽ بحيث مسؤكلؾ مع قان مسبّ 

 :القانونية المسائل .6
 وكمؤسست   االستقصائي الصحفي عمى

 قبؿ مطّكالن  كالتفكير قانكنيان، الجيد البحثُ 
 ىؿ كتحديد السرم، بالتصكير البدء

 الصحفي التصكير ىذا سيعّرض
 البمد قكانيف في مشركع أنو أـ لالعتقاؿ؟

 ؟فيو يعمؿ الذم
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 ىلإ بمد مف تتغير القكانيف فيذه التشيير؟ بتيمة لمخطر ضوستعرّ  قكانيف ىنالؾ كىؿ
 .ذلؾ عمى بناءن  كالعمؿ بمده مع يتناسب ما معرفة صحفي كؿ عمى لذا ؛آخر
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 الخالصة

، كىك أسمكب مقتبس مف المناىج "الكترجيت" منذ الفرضية أسمكب استخداـ عمى إجماع شبو ىناؾ
لب المشكمة، كالجكانب التي تشمميا، كالسبب كالمسبب كمف "العممية، كمف ىنا ال بد أف تتناكؿ الفرضية 

 برىنتو يراد الذم األمر كضع بأنيا الفرضية تعرؼ لذا حدث، ما نتيجة كخالصة األسباب، عميو كقعت
 كالمصادر الكقت إلنقاذ طريقة أفضؿ السبب مفتاح عمىالتركيز " يدعى ما كىك، "كاحدةجممة " في

 .العممية التقاليد أفضؿ مع الكثير في تشترؾ االستقصائية التحقيقات أفضؿ أف يؤكد ىذا كلعؿ، "كالنتائج
 

تخفي الصحفي بشخصية تمنع اآلخريف " Under Coverكفر،  أندر"الغطاء  تحت أسمكب يعني بالمقابؿ
 بيا المتخفىتككف ىذه الشخصية  مامعرفة حقيقتو، ككشؼ سمتو الصحفية، كتخفي أغراضو، كغالبان 

 .عامة، عمى أف ال تسبب لو أم مشكمة قانكنية
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 التمارين
 
 
 

 :يمي مما الصحيحة اإلجابة اختر .1
 العديد من المزايا، أىميا فيتشترك أفضل التحقيقات الستقصائية 

A. التقصي مع مراعاة أخالقيات التحقيؽ. 
B. التصكير السرم لمكشؼ. 
C. قدرة إثبات الفرضية. 
D. استخداـ الفرضية. 

 

 .الفرضية استخداـ. D :الصحيحة اإلجابة
 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يمي .2
كمرحمة أولى لختيار الموضوع الستقصائي " المتشككينالبحث عن "الصحفي الذي طرح فكرة 

 ىو
A. شيفر. ت. جكف. 
B. جكف أكلماف . 
C. مارؾ ىنتر. 
D. نيمز ىيمسكف. 

 

 .جكف أكلماف. B :الصحيحة اإلجابة
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما يمي .3

 :من أىم قواعد الكاميرا الخفية
A. الكصكؿ إلى قدرة إثبات تكرط المسؤكليف. 
B.  كشؼتُ حسف التخفي بشخصية ال. 
C. مكاجية المستيدفيف قبؿ العرض. 
D. المخاطرة جزء مف التخفي بشخصيات غير اعتبارية. 

 

 .مكاجية المستيدفيف قبؿ العرض. C: الصحيحة اإلجابة
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 العاشرة التعميمية الوحدة

 اإللكترونية أدواتيا في الصحافة االستقصائية وصندوق الحاسوب استخدام
 : التعميمية األىداف 

 :أن عمى قادراً  يكون أن الطالب عمى يجب التعميمية الوحدة ىذه دراسة بعد
 وفوائده االستقصائية الصحافة في الحاسوب استخداـ أىمية يشرح 
 االستقصائي الصحفي العمؿ في الحاسوب استخداـ تاريخ يشرح 
 البيانات قواعد مف إفادة أكبر عمى الحصوؿ جوانب يعّدد 
 واستخداماتيا االستقصائي الصحفي العمؿ في واإلنترنت الحاسوب تقنيات توظيؼ يشرح 
 االستقصائي العمؿ في الحاسوب الستخداـ والتوظيفات والنصائح القواعد يعّدد 
 لمحواسيب السريع والتطور التكنولوجيا عصر في االستقصائية الصحافة يشرح 
 االستقصائي العمؿ في اإلنترنت وتوظيؼ الحاسوب استخداـ أتاحيا أدوات يعّدد 
  لنماذج مف االستقصاء العربي والمحمي ةيوتحميمتطبيقية  أمثمةيشرح 
 وأحكامو لمتقصي ساسيةاأل نصائحال يعّدد 
 :لموحدة البحثية النقاط

 البيانات قواعد مف إفادة أكبر عمى الحصوؿ. 
 نترنت في العمؿ الصحفي االستقصائي واستخداماتياواإل حاسوبتوظيؼ تقنيات ال. 
 في العمؿ االستقصائي الحاسوب الستخداـ والتوظيفات والنصائح القواعد. 
 التي تعود عمى الصحافة االستقصائية مف االعتماد عمى الحاسوب واإلعبلـ الجديد الفوائد. 
 حرفية أكثر بشكؿ عممو إنجاز في لمساعدتو الصحفي العمؿ في الحاسوب تطبيقات. 
 الصحافة االستقصائية في عصر التكنولوجيا والتطور السريع لمحواسيب وشبكاتيا . 
 في العمؿ االستقصائي اإلنترنتوتوظيؼ  الحاسوبأتاحيا استخداـ  أدوات: 

 .دقؽ ديسؾ التقصي: أداة -
 .  Detective.ioموقع: أداة -
 .  "Bellingcat":أداة -
 ".داتا إف: "أداة -
 ".Curator"و، "Meerkat"و، "Highlights: "أدوات -

 :لموحدة المفتاحية الكممات
 فوائد -في االستقصاء  الحاسوب توظيؼ -تقنيات اإلنترنت في االستقصاء  - ءتقنيات الحاسوب في االستقصا

موقع : أداة -دقؽ ديسؾ التقصي : أداة - في االستقصاء الحاسوب تطبيقات -مع الحاسوب  التقصي
Detective.io  - أداة:"Bellingcat"  - أدوات -" إفداتا : "أداة" :Highlights" ،و"Meerkat" ،

 ."Curator"و
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 االستقصائية الثقافة في الحاسوب استخدام عن مقدمة: أوالً 
 في كبيراً  دوراً  الحديثة والتكنولوجيا التقنيات لعبت

 عمميـ مراحؿ خبلؿ االستقصائييف الصحفييف مساعدة
 ـأ التقارير إعداد ـسواء في جمع الحقائؽ أ المختمفة

أرشفة الوثائؽ أو تحميؿ البيانات، وصواًل إلى بناء 
الممؼ األـ، ثـ استقاء النتائج بشكؿ أكثر إفصاحًا 

كف لمصحفي يمومف ىنا .. وسيولة لمقارئ ومتخذ القرار
 الطػرؽ المشػروعة، جميعالمستقصي استخداـ 

واألساليب التقنية الحديثة لكشؼ الستار عف الحقائؽ 
ف شبكة المعمومات الدولية أالسيمػا و المستورة، 

تقدـ خدمات فائقة في ىذا المجاؿ، يضاؼ ( اإلنترنت)
ية الحديثة، كالبريد نيا ما تقدمو الوسائؿ التقيلإ
 والكاميرات الرقمية وآالت التسجيؿ،لكتروني إلا

 

مف الكثير ( الحاسوب)وفر الحاسب اآللي وعميو  اءة،كف ذاتواالتصاؿ الحديث مف أجؿ صحافة استقصائية 
وبالتالي ينطوي العمؿ  ،، إذا كانت مدخبلتو صحيحة"مخرجات النتائج"الوقت، ومنح الصحفي دقة عالية في 

االستقصائي بمساعدة الحاسوب عمى أكثر مف مجرد استخدامو البسيط في البحث عمى اإلنترنت وكتابة التقارير 
دارة قواعد البيانات ( ثؿ إكسؿم)استخداـ جداوؿ البيانات  إلىوالتغطية الصحفية، بؿ يتعدى ذلؾ  ( مثؿ أكسس)وا 

دوف  مفيا تقريبًا يلإلتنظيـ وتحميؿ البيانات، والتوصؿ إلى االستنتاجات التي سيكوف مف المستحيؿ الوصوؿ 
 . استخداـ مثؿ ىذه البرامج

 خبلؿ مف الخاص بأرشيفو والتحكـ اإلعبلمي، أصوؿ إدارة عمى يساعد أف الحاسوب" رعد منير نشيوات" ويرى
 ما المكاني، والمتغير الزمني، والتسمسؿ والوقائع، واألشخاص الحقائؽ بيف الصمة واتخاذ الوثائؽ، تخزيف عممية
 عمى يساعد كما عالية، بحرفية والتمفزيوني اإلذاعي البرنامج سيناريو إنجاز أو التحقيؽ، كتابة عممية عيسرّ 

 رنا" ترى وبالتالي مستقبمية، كتابة مشاريع في استخداميا إلعادة ،واالستعادة الولوج سيمة بآلية المعمومات تخزيف
 الوقت توفير بذلؾ سيممس أف الصحفي العربية االستقصائية لمصحافة "أريج" لشبكة التنفيذية المديرة "الصباغ
دارتيا معموماتو وتنظيـ ترتيب خبلؿ مف اإلعبلمي جالمنت   إعداد لدى والجيد  .وا 
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 في الصحافة االستقصائية وفوائده الحاسوباستخدام  أىمية: ثانياً 
 يكفي ما تعمـ يتمثؿ واجب االستقصائي اليوـ في

 مكتبو، وبأكثر مما عمى الموجود الحاسوب مف لئلفادة
 األلعاب أو الكممات تخزيف لمجرد مستخدـ ىو

 اآلف ستخدـاالستقصائية ت  فالصحافة  اإللكترونية،
  المجتمع في الفساد كشؼ مجاالت في متسع بشكؿ
المتزايد  النمو   ىذا صاحب وليذا األخرى، اإلعبلـ وسائؿ تقدميا أف تستطيع ال التي الشاممة الرؤية وتقديـ
الحاسبات اإللكترونية ألغراض تصنيؼ المعمومات والبيانات الكثيرة، التي يحصؿ المحرروف  توظيؼ  

ساعد عمى ذلؾ  كما ،االستقصائيوف عمييا، وتحميميا بشكؿ يساعدىـ في الوصوؿ إلى خبلصات كمية دقيقة
اسب اإللكترونية في تخزيف المعمومات وتصنيفيا و انتشار استخداـ المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة لمح

 .نفقات أيدوف  مفما أتاح إمكانية الحصوؿ عمييا بنفقات قميمة أو  ،واسترجاعيا

االستقصائي بعد توسع الجرائد في اإلبراز والتركيز  الصحفيإلى العمؿ  الحاسوبأدخؿ  الذيوقد جاء ىذا التيار 
خاصة جوانب االنحراؼ والفساد، وتمتاز بو  ،أمور تحدث في المجتمعو قؼ اوالتحري عف قضايا معينة أو مو 

تكاليؼ، ولكنيا الالوقت والخبرة و  إلىبأنيا تحتاج " محمود عمـ الديف"حسب  باستقصاءاتياأعماؿ ىذه المدرسة 
ستخدـ التغطية االستقصائية بشكؿ متسع في مجاالت كشؼ الفساد والمجتمع عف الممؿ حيث ت  خرج القراء ت  

 .والنقد
 الحاسوب دليؿ"ضمف كتابو " المعمومات أمف في والمتخصص والبرمجيات، الحاسوب رعد نشيوات خبير" وحسب

 وسيمة أو برنامج أو تقنية كؿ الصحفي العمؿ في الحاسوب توظيؼ مفيوـ يشمؿ "الصحفي العمؿ في واإلنترنت
 الصحفية، األخبار وتحميؿ جمع عممية في كاإلنترنت عنو المنبثقة التقنيات أو الحاسوب، تكنولوجيا تستخدـ
 CAR" "Computer Assisted" مصطمح اإلنجميزية بالمغة عميو طمؽي   الصحفي العمؿ في الحاسوب فتوظيؼ

Reporting"، شامبلً  اليوـ ليتطور األمريكية المتحدة الواليات في 1952 عاـ تبدأ الحاسوب استخدامات وأوؿ 
 :ؾ عممو في لمصحفي دةالمساع   التقنية وسائؿ مف العديد
 والعبلقات المصادر تنظيـ برامج. 
 البيانات قواعد وبرامج. 
 اإلحصائي التحميؿ وبرامج. 
 الرأي استطبلعات وبرامج. 

 .اإلنترنت شبكة عمى والتخفي الممفات اإللكترونية، كتشفير الحماية ووسائؿ
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 الصحفي االستقصائي العمل في الحاسوب استخدام تاريخ :ثالثاً 
لد العمؿ الصحفي، أف ىذا العمؿ في الحاسوب استخداـ تاريخ حوؿ "نشيوات"يؤكد  .1  أواسط أمريكا في و 

 رقعة توسيع وزيادة ،والصناعة والمحاسبة األعماؿ مجاؿ الحاسوب استخدامات غزت بعدما  1950عاـ
 .لغاتو تعدد مع والعسكرية العممية المجاالت إلى الحواسيب ىيمنة

 استخدـ حيف  1952عاـ حتى حقيقي بشكؿ الحاسوب استخداـ عصر يبدأ فمـ الصحافة مجاؿ في أما .2
 ريمنجتف"لقب  عميو أطمؽ كمبيوتر جياز" كرونكايت والتر"واشنطف  في "CBS News" شبكة مراسؿ
 وأدالي يزنياورإ ايتو د" المرشحيف بيف األمريكية لبلنتخابات المبكرة النتائج لتحميؿ "يونيفؾ راند

 "يزنياورإ" فوز الحاسوب بفضؿ توقع" والتر"لكف  االنتخابات، نتائج توقعات في تقاربا ذيفمال "ستيفنسوف
 نتائجيا تحميؿ جاء الشديدة لمسخرية وتعرضيا القناة تردد مف رغـال عمى التوقع نشر ومع كبير، بفارؽ
 .العاـ شبو دقيؽ االنتخابي جوىا وتوقع

 :متداخمة مراحؿ ثبلث الصحفي عبر العالـ 1952 انتخابات بعد الحاسوب دخؿ .3
 وتوزيعيا ومحاسبتيا الصحافة مينة مف التجارية بالمرحمة تمثمت: األولى. 
 وسمؾ المخازف ومراقبة األخبار غرفة الحاسوب بدخوؿ الستينيات منتصؼ تجمت: الثانية 

 .الصحفي التحرير
 إلنتاج الحاسوب استخداـ في الورقية الصحافة بدأت عندما السبعينيات بداية انطمقت: الثالثة 

 .مطبوعاتيا
 أحد بوصفو الشمالية كارولينا جامعة في اإلعبلـ أستاذ" ماير فيميب"البروفوسور  إلى بالفضؿ يشار وىنا

مدينة  في الشغب أحداث 1967 عاـ غطى عندما الصحفي، العمؿ في الحاسوب توظيؼ مبتكري
 أحداث خبلؿ إفريقية أصوؿ مف لممواطنيف رأي استطبلع إلجراء الحاسوب استخدـ حيث ،"ديترويت"

ممت "متشيغاف" جامعة مف "ناثاف وكاببلف روبنسوف، جوف" مع بالتعاوف ثـ ومف الشغب،  البيانات ح 
 المشاركة في العممية المستويات أصحاب بيف فروؽ وجود عدـ ليتبيف ،IBM 360 كمبيوتر باستخداـ

 وعميو المتعمميف، بغير أسوة الشغب في لممشاركة العميا الشيادات حممة يميؿ إذ الشغب أحداث بيف
 ما (استقصائياً )و صحفياً  الحاسوب استخداـ في نوعية نقمة" بوليتزر" جائزة عمى الحائز "ماير" حقؽ
 تحت عنواف 1973عاـ  اإلحصائية لؤلبحاث اإلعبلـ وسائؿ استخداـ عف كتاب إصدار ىلإ دفعو

 :بطريقتيف السبعينيات في عممياً  منحنى تأخذ بدأت الصحافة أف فبيّ  وفيو ،"الدقة صحافة"
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  :األولى الطريقة
 مجاالت في الحاسوب استخداـ بسبب لمصحفييف تتوفر بدأت المعمومات مف ىائمة كمية أف تظير
 .الحياة

 :الثانية الطريقة
 أكثر االنتباه الناشريف عمى كاف لذا السكاف؛ عدد تزايد مع طرداً  يكبر لـ الصحؼ توزيع نسب أف تبيف
 .الصحيفة لشراء القارئ تجذب التي القصص نوعية إلى

 سجؿ ألؼ 13 عف يزيد ما إلدخاؿ" ىيرالد ميامي"صحيفة  مف" جونز كبلرنس"توظيؼ  تـ 1974 عاـ .4
 تغطية أطمؽ وىذا ،"ديد" لمقاطعة الجنائية العدالة نظاـ في تحيز وجود ؼليكتش ،حاسوبلا ىلإ مةمحك  

 األمريكييف الصحفييف مف عديد الوقت مرور مع استخدـ وعميو الصحافة، عمـ في العامة الخدمات
 المحاكـ وأحكاـ نيويورؾ، في الشرطة كأقساـ الحكومية القطاعات مف كثير مشكبلت لكشؼ الحاسوب

 .بنسمفانيا بوالية فيبلديمفيا في العادلة غير
 تايمز النيويورؾ صحيفة في "برنياـ"كتوصؿ  الحياة نواحي مختمؼ إلى الحاسوب استخدامات امتدت  .5

 البشرة ذوي المواطنيف تعرض احتمالية نتيجة إلى الشرطة وتقارير المحاكـ سجبلت تحميمو عبر 1973
 .البيضاء البشرة ذوي المواطنيف مف أضعاؼ بثمانية رثأك قتؿ لجريمة السوداء

 وتحميؿ جمع في اإللكترونية الحاسبات استخداـ سجؿ الذي الحاسوب بمساعدة الصحفي العمؿ إف .6
نماذج التغطية  أشير مف يعد حيث" آندرسون آيمان" حسب فيو فارقة نقطة إلى يشير أف بد ال البيانات

مارس  31االستقصائية المستعينة بالحاسبات اإللكترونية في الصحافة األمريكية تمؾ التي بدأت ليمة 
، وتتناوؿ تعرض الرئيس األمريكي رونالد ريغاف لمحاولة اغتياؿ، حيث تـ الحقًا توظيؼ 1981آذار 

 ،وأحجاميا ومصادرىا وصناعتيا الحاسوب في البحث والوصوؿ إلى معمومات عف نوع البندقية وسماتيا
 وتحميميا، عمييا الحصوؿ مف مكنيـ ما اإللكترونية الحاسبات بمغة مخزنة صمة ذات معمومات كانت فقد

 الصحفي تساعد التي" اإللكترونية األدوات بصندوؽ" التقصي في الحاسوب استخداـ و صؼ وعميو
 في يبذلو الذي الجيد يكوف أف يجب كما باستمرار، بتحديثيا يقوـ أف وعميو عممو، في االستقصائي

 اإللكترونية المواقع مراعاة وجوب مع يومي بشكؿ الستخداميا متاحة تكوف وأف تراكميًا، جيداً  إعدادىا
 استقصاءاتو خصوصية معيا ي راعى خاص بشكؿ صحفي ولكؿ عاـ، بشكؿ لبلستقصائييف المفيدة

 .فيو خاص لصندوؽ يؤسس ما ومواضيعيا،
 باستخداـ يرتبط أف بد ال االستقصائي العمؿ فيالسياؽ نفسو فإف تاريخ استخداـ الحاسب اآللي  في .7

 في بما معو االجتماع عمـ أدوات بعض باستخداـ دئإذ ب   ،االجتماع في ىذا النوع الصحفي عمـ أساليب
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 تحقيؽ بمستوى االرتقاء بيدؼ وذلؾ الرأي، واستطبلعات والتعداد، التداخؿ مف الخالية القياسات ذلؾ
 ذكره ما االستخدامات ىذه أمثمة ومف.. تكامبلً  أكثر استقصائي عمؿ نحو تقميدية أدوات يستخدـ صحفي

 محررة /سميتانكا جين ماري" "تريبيوف ستار" صحيفة محررا بدأ حيف 1986 عاـ" أولماف جوف"
 "لمصحيفة التحقيقات مف بكثير يقوـ كاف الذي الحر المحرر /ماكينرو بول"و ،"التعميـ لشؤوف الصحيفة

 .المخدرات تعاطي عف حمقات كتابة أجؿ مف Twin Cities في المراىقيف عف بحث إجراء في

 
 البيانات قواعد من إفادة أكبر عمى الحصول جوانب: رابعاً 

 وفؽ( السيئالجانب الطيب واآلخر )ال بد مف مراعاة جانبيف ىما  البيانات قواعد من فادةإ عمى أكبر لمحصول
 :التالي
  :الطيب الجانب .1
 وأسرع أعظـ مف واحدة تمثؿ البيانات قواعد مازالت
 الصحفي ألي محرر بالنسبة معموماتالمصادر  وأحدث
 التكاليؼ محدودة أنيا إلى مكاف، إضافة أي في يعمؿ
 مجرد البيانات قاعدة في البحث يعد الحدود، فمـ أبعد إلى

 الرغـ عمى وذلؾ الثراء، شديدة الصحؼ بيا تتمتع رفاىية
 األخبار، تحرير صاالت في البيانات قواعد انتشار مف
 المتحدة، الواليات أنحاء جميع وفي

 

 االختيار الصحفي عمى يجب التي البيانات قواعد مف كثيراً  ىناؾ أف عف نسبيًا، فضبلً  المنشأ حديث فيذا يظؿ
 .عاـ كؿ تتوفر التي األخرى المئات جانب إلى بينيا

 : السيئ الجانب .2
 المحرريف لجميع بالنسبة بيانات قاعدة في البحث يظؿ

 ترجع إحداىما خطوتيف مف عممية تقريباً  الصحفييف
 بعيداً  الوراء، إلى أخرى ميمة خطوة الصحفي بالمحرر

 .المعمومات عمى العثور في نفسو عمى االعتماد عف
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 عمى التغمبالجانبيف السابقيف يمكف إمالة كفة ميزانيما نحو اإلفادة اإليجابية حاؿ استطاع االستقصائي  إف
 :بينيا العقبات، ومن

 .ما حد إلى سريعة الحاسوب في تجييزات لديؾ يكوف أف ضرورة •
 .االتساؽ وعدـ األخطاء مف خموىا ومراجعة البيانات، تقنية عمى نيائية ال بصفة العمؿ ضرورة •
 .معؾ األمور تنجح حتى التعميـ مف وبطيء طويؿ سمـ بصعود قيامؾ ضرورة •
 .البيانات تحميؿ في متمرسيف أشخاص مف المساعدة طمب إلى لجوئؾ ضرورة •

 
 توظيف تقنيات الحاسوب واإلنترنت في العمل الصحفي االستقصائي: خامساً 

 

 
تمخيص أىـ مجاالت توظيؼ تقنيات الحاسوب واإلنترنت في العمؿ الصحفي االستقصائي عبر مراجعة  يمكف
 :التالي وفؽ البحثية والتنظيرات التطبيقية التجارب مف العديد
 المفتوحة المصادر إلى الطرؽ بأقصر أوالً  الوصوؿ. 
  ؾيرافغإنفو "عرض البيانات الصحفية بشكؿ بصري." 
  االجتماعي لحشد المصادر والمعمومات لمصحفييفشبكات التواصؿ. 
  استخداـ"Google Drive "لفريؽ العمؿ الصحفي. 
  ؿ فيوجفغو غعرض المعمومات عمى الخرائط باستخداـ. 
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 برامج الصحفي االستقصائي عمى اليواتؼ الذكية. 
 البحث المتقدـ عف الصورة في شبكة اإلنترنت. 
 أساسيات األكسؿ في العمؿ الصحفي. 
 ر وحماية الممفات الخاصة بالعمؿ الصحفيتشفي. 
 توظيؼ االستبيانات اإللكترونية في العمؿ الصحفي. 
  أنابيب الياىو "صناعات محركات البحث المتخصص وفؽ برنامجYahoo Pipes." 
 رسـ وتحميؿ شبكة العبلقات. 
 تتبع أصحاب المواقع عمى شبكة اإلنترنت. 
 باالستقصائي الخاصة تمؾ ـأ اآلخروف بيا يحتفظ التي البيانات سواء قواعد بنوعييا البيانات قواعد بناء. 
 وموضوعية منطقية بحثية بأساليب منيا والكمية الكيفية النتائج واستخبلص عممي، بشكؿ البيانات تحميؿ. 

 

 في العمل االستقصائي الحاسوبوالنصائح والتوظيفات الستخدام  القواعد: سادساً 
في  الحاسوببعض القواعد والنصائح والتوظيفات الستخداـ  نعرضالمتعددة  الحاسوب استخداماتإلى  استناداً 

 :العمؿ االستقصائي عبر أكثر مف وجية عممية
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 :الحاسوب استخدام ونصائح قواعد
مؤسس الموقع اإللكتروني المتخصص بالتحقيقات " ىيغنز إليوت"نصائح حسب القواعد و ال تتعدد

 (:Bellingcatات كبيمينغ)الخرائط والفيديوىات والصور واألقمار الصناعية  االستقصائية باستخداـ
 .اكتشؼ ما الذي تراه .1
 .لمصادر المفتوحة التي تخبرؾ عف نظـ العمؿا ىلإاذىب  .2
س التي رايت والييومف ،كيبيديا دائمًا جيدة لمبدايةيوالو  catzoneوتذكر أف موقع : اذىب لمف دائمًا يفيدؾ .3

 . أشرطة الفيديو المنشورة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي جميعتجمع 
 .تقريب الصور .4
 .مقارنة المنشور والصور .5
 .خرائط الغوغؿ دائمًا ممتازة .6
 .المواقع الجغرافية التي تستخدـ الصور في الفيديو .7
ور فالمساجد ود.. ومواقع التبلؿ ،ـوضع عمييا كؿ نقاط العبّل  ،لمكاف الحدث اً بانورامي اً ارسـ موقع .8

 .رث لمساعدتؾ في ذلؾيواستعف بغوغؿ إ ،وكذلؾ المباني والطرقات ،ـالعبادة دائمًا نقاط عبّل 
 .لمعرفة المسافات قارف مثبًل بيف مئذنتيف .9

 .قارف دائمًا بيف حجـ الضرر .10
 .ضعت في الماضياإلفادة مف خرائط و   سىال تن .11
فمف يدعي أف ثمة فيديوىات ألحداث تحّمؿ قبؿ يوـ مف حدوثيا ال يسعفو معرفة  ،خطأ التواريخ .12

فوارؽ التواريخ الزمنية وىنا خطأ لتواريخ التحميؿ، فالناس ال تعرؼ بكيفية التحميؿ والفيروسات وكيفية 
 .عمؿ الموقع

 .لقياس الوقت( في الصور والفيديوىات المنشورة عمى اإلنترنت)نستخدـ الظؿ  .13
 (.بانوراميوـ)في الخمفية  الصور .14

 

 :االعتماد عمى الحاسوب واإلعالم الجديد فوائد
الفوائد التي تعود عمى الصحافة االستقصائية مف االعتماد عمى الحاسوب واإلعبلـ " و حشيشبمحمد أ"يحدد 
 :مف أبرز ىذه الفوائدو  ،الجديد
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 شّكؿاإلعبلـ الجديد ف :واألىميةحرية الوصول إلى المعمومات من خالل مصادر المعمومات الرسمية  .1
وظيور مفيوـ االتصاؿ  ،ظيور المواطف الصحفي ما أسيـ في وضع كـ كبير مف المعمومات لمتداوؿ

ىذا كمو ساعد في تطوير آليات و  الجميور،والمشاركة في صنع المادة اإلعبلمية مف قبؿ  ،في اتجاىيف
بؿ والعمؿ  منيـ االستقصائييف صوصاً خو  ،الوصوؿ إلى المعمومات مف طرؼ الصحفييف بشكؿ عاـ

نجاز العديد مف التحقيقات االستقصائية عبر استخداـ شبكات التواصؿ إعمى إشراؾ المواطنيف في 
االجتماعي وأدوات اإلعبلـ الجديد في الوصوؿ إلى المعمومات مباشرة أو االتصاؿ مع المصادر 

 .الخاصة بالصحفي
حيث وفرت تقنيات التواصؿ  :اء التحقيقات االستقصائيةالمساعدة في إيجاد أفكار صالحة إلجر  .2

مف األفكار التي يمكف أف تشكؿ نقطة بداية  خصباً  ىا مف أدوات اإلعبلـ الجديد مجاالً االجتماعي وغير  
عبر المتابعة المستمرة لما يتـ تداولو  حدثوىذا مف الممكف أف ي ،لدى الصحفي المتقصي لبدء تحقيقو

برزت العديد  ولذا ؛وبالتالي الوصوؿ إلى فكرة جديدة تستحؽ االىتماـ ،رتعبر مواقع الفيس بوؾ أو توي
 .برز ما تداولو نشطاء اإلعبلـ الجديدأمف المواقع التي تقدـ لمصحفي 

 .دة نشر التحقيقات االستقصائية بسيولةإمكانية إعا ةتتيح وسائؿ اإلعبلـ الجديد :إعادة نشر التحقيقات .3
حيث وفرت تقنيات ووسائؿ اإلعبلـ الجديد سيولة التواصؿ مع األفراد : ر التواصل باألفراد كمواطنينس  ي   .4

وىو ما أفاد الصحافة االستقصائية في مخاطبة ، وفي الوقت الذي يناسبيـ، والوصوؿ إلييـ أينما كانوا
 التغريدات جمع خدمات بتقديـ كتويتر لمواقع الدافع ىذا كاف وربما ،يـ وميوليـتاألفراد حسب اىتماما

 .ومراقبتيا
فقد أصبح باستطاعة أي فرد في المجتمع أف  :إمكانية إبداء الرأي بحرية من خالل وسائل اإلعالم .5

الصحافة  وىو ما مد  ، يرسؿ ويستقبؿ ويتفاعؿ ويعّقب ويستفسر ويعّمؽ بكؿ حرية وبسرعة فائقة
ع مف دائرة االستقصاء بحيث لـ تعد تقتصر عمى ووسّ ، االستقصائية بوافر معمومات وبيانات وأفكار

 .بؿ أشركت المواطف العادي واحتوتو ،الصحفي الحرفي فقط
مف  ،حتى بعد أف ينجز الصحفي المتقصي تحقيقوف :إمكانية التقييم النيائي من خالل اإلعالم الجديد .6

 بيدؼفادة مف تعميقات وتعقيبات القراء واإل ،بنشره باستخداـ تقنيات اإلعبلـ الجديدالممكف أف يقوـ 
أو الوصوؿ  ،وتطوير التحقيؽ ،في المتابعة وتوظيفيا ،لتأكد مف شفافية المعمومات التي كشفيا وصدقياا

 . إلى زوايا جديدة منو
لمصحفي العامؿ في مجاؿ الصحافة  يـ جداً موىذا الدور : التواصل بين الصحفيين وتبادل الخبرات .7

النوع مف الصحافة سواء  يذالعديد مف المجموعات الخاصة با ىلإاالستقصائية حيث يمكنو االنضماـ 
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زمبلء لو مف الوسط  مىوىذا يتيح لو التعرؼ ع، عمى مستوى العالـ ـفي الوطف العربي أ ـفي دولتو أ
إلى  أيضاً  ويعّرفو ،ومداركو ومصادر معموماتوما يوسع معارفو  ،الصحفي مف مختمؼ أنحاء العالـ

 الحدود متجاوزة التحقيقات ولعؿ ،مراسميف جدد يمكف عف طريقيـ إفادة مؤسستو الصحفية التي يعمؿ بيا
 .القيمة ليذا توظيؼ خير

حيث توفر أدوات  :إمكانية الحصول عمى األدلة والبراىين واإلحصاءات والوثائق التي تخدم الفكرة .8
لمصحفي لتدعيـ تحقيقو االستقصائي بما يمـز مف صور رقمية أو ممفات  خصباً  الجديد حقبلً اإلعبلـ 
زقد تأتي أفضؿ صورة لتحقيؽ صحفي  أحياناً و  ،أو ممفات فيديو ،صوتية أو  ،حد المتابعيفأمف  ينج 

فبل ، YouTubeأو موقع  Twitterأو  Facebookالمشاركيف عمى مواقع اإلعبلـ الجديد مثؿ شبكة 
وىو ما  ،و إال بتوفر العديد مف اإلحصائيات واألرقاـنجاز تحقيؽ استقصائي أو استكمال  إتصور أف يتـ ي  

لكترونية لمبيانات والمعمومات بشكؿ أفضؿ في ظؿ تقنيات اإلعبلـ الجديد واألرشفة اإل أصبح متاحاً 
عبر  منيا العممي تنتاجواالس دقيؽ بشكؿ البيانات لتحميؿ الحاسوب خدمات توظيؼ كانيةونشرىا مع إم

 .أساليب بحثية وعممية عالية الدقة والموضوعية

 :الصحفي العمل في الحاسوب تطبيقات
وتوثيقية تمؾ  حرفية أكثر بشكؿ عممو إنجاز في لمساعدتو الصحفي العمؿ في الحاسوب تطبيقات تحديداتأىـ 
يجازىا "رعد نشيوات" تناولياالتي   :التالي عبر - بتصرؼ –، ويمكف تمخيصيا وا 
 . اإلنترنت شبكة عبر فعالة بأساليب البحث .1
 في شبكة والمخفية الممغاة :الحديثة والقديمة) المعمومات عمى العثور وأساليب اإلنترنت أدلة معرفة .2

 .(اإلنترنت
إخفاءىا، والتي يجب التعامؿ  المبلؾ حاوؿ حاؿ اإلنترنت مواقع ممكية معمومات عمى العثور أساليب .3

، وعند الحديث (متاحة/ محمية –عامة / خاصة –خاطئة / صحيحة)خبلؿ المنظور الثبلثي معيا مف 
وينطمؽ  ،(WHO IS) ػدعى بف مف ذلؾ ما ي  عف ىذا المجاؿ فإف أىـ سبلح لصحفي اإلنترنت يمكّ 

مفيوـ ىذا السجؿ مف إحدى حسنات الواليات المتحدة األمريكية عمى شبكة اإلنترنت العالمية، 
وخضوعيا لوزارة التجارة األمريكية، والمتعمقة باحتراـ الثقافة األمريكية لحؽ توفير المعمومات لمعامة، 

مواقع اإلنترنت، وت حفظ  ومف ىذا المنطمؽ أجبرت الوزارة توفير سجؿ مفصؿ ألصحاب ومرجعية ممكية
، "WHO IS"جميع ىذه المعمومات في سجؿ خاص يمكف ألي شخص أف يطمع عميو يدعى سجؿ 

ويمثؿ كنز معمومات ألي صحفي يقوـ بتحقيؽ يشمؿ مواقع إنترنت، حيث يبيف المالؾ الحقيقي لمموقع 
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 www.domaintools.comومف أشير المواقع التي توفر ىذه الخدمة موقع .. والجية التي تقع خمفو
 :ويحتوي عمى

 تاريخ تسجيؿ وانتياء تسجيؿ اسـ النطاؽ. 
 االسـ، العنواف البريدي، عنواف اإليميؿ، رقـ الياتؼ، رقـ الفاكس: المالؾ. 
 العنواف البريدي، عنواف اإليميؿ، رقـ الياتؼ، رقـ الفاكس: المسؤوؿ اإلداري. 
 يؿ، رقـ الياتؼ، رقـ الفاكسالعنواف البريدي، عنواف اإليم: المسؤوؿ التقني. 
 معمومات تقنية حوؿ عنواف سيرفر استضافة الموقع. 

  :وىو ما يوضحو الشكؿ التالي

 
 لمبحث عف سجبلت مالكي مواقع اإلنترنت www.domaintools.comموقع 

، "DMOZ"يتوفر دليؿ إلكتروني ضخـ جدًا يدعى فعمى شبكة اإلنترنت : األدلة اإللكترونية منجـ ذىب .4
ليشمؿ  والقطاعات المواضيع بمختمؼ مبوب فيرست مف يتكوف حيث www.dmoz.orgوعنواف الموقع 

، إذ يتـ اختيار المواقع المدخمة إلى ألؼ محرر بشري 85مف قبؿ  ةما يقارب أربعة مبلييف موقع مصنف
بخوارزميات ذكاء صناعي، وبالتالي يفيد ىذا  حاسوبالدليؿ بانتقاء بشري، وليس عف طريؽ برنامج 

الدليؿ الصحفييف عندما يريدوف إجراء دراسات وتحقيقات حوؿ موضوع معيف، فمف يبحث في الموقع عف 
 ،ومواقع عدة متخصصة بالمغة العربية واألجنبية ،سيعثر عمى أقساـ تصنؼ ىذا الموضوع ماموضوع 

 .عف ذاؾ الموضوع
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 وكيفية اإلنترنت، عمى المراقبة خطوات تتـ ولمعرفة كيؼ :اإلنترنت شبكة عمى أساليب المراقبة والتخفي .5
بد مف إدراؾ أف ىناؾ العديد مف الجيات التي يمكنيا مراقبة االتصاؿ باإلنترنت، والتجسس  التبلفييا، 
 :صحفي، ومنياعمى ال

 أو مقيى اإلنترنت الذي يوجد الصحفي فيو ،مسؤوؿ الشبكة الداخمية لمكاف العمؿ. 
   خدمة اإلنترنتلدة الشركات المزو. 
 الحكومة واألجيزة األمنية. 
 شركات اإلنترنت األجنبية التي يمر اتصاؿ الصحفي عبرىا. 
 الشركة المستضيفة لمموقع. 
 صاحب الموقع. 

 :اإلنترنتمف تسمسؿ الجيات القادرة عمى اختراؽ الصحفي عبر  التالي الشكؿ يوضحو ما وىذا

 
 

: "أمف الحاسوب اإللكتروني"في التقصي ال بد أف يفضي إلى أىمية  الحاسوبالحديث عف استخداـ  إف .6
وىو حماية البيانات مف الييئات المختمفة الخاصة والحكومية أو مف المعتديف، وىذه مف أىـ الميارات 

بإمكاف أدوات المراقبة الحديثة قراءة كؿ ما عمى فيا، التي يتوجب عمى أي صحفي استقصائي امتبلك  
ما يزيد أىمية  محادثاتؾ،واالستماع إلى  ،توب، وتتبع خطواتؾالبلب كاميرا أو ىاتفؾ وتشغيؿ ،ؾبحاسو 

كسر التشفير وخرؽ  ومف ىنا يتوجب التعامؿ مع برامج ،إدراؾ تعقيدات عمؿ التشفير واختراؽ الحاسوب
وىو عبارة عف برنامج يتـ تركيبو " البروكسي"برامجيا  ومنيا برامج عديدة، لكف يبقى أىـ الخصوصية
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 ؛باإلنترنت، ويقوـ بتحويؿ السيرفر إلى بوابة اتصاؿ لآلخريف مؾ قدرة اتصاؿ سريعةً تيم ،عمى سيرفر
يقوـ  وعندئذأف يطمب منو إحضار صفحة ما مف شبكة اإلنترنت، " البروكسي"حيث يصبح بإمكاف زائر 

بزيارة الصفحة، ومف ثـ ينقميا إلى الزائر دوف أف يكشؼ لمموقع مف ىو الشخص الذي يطمب الصفحة، 
ضافة إلى برنامج   :، وأشيرىايوجد العديد مف أىـ شركات حماية الخصوصية في العالـ" البروكسي"وا 

 Domains By Proxy.  
 Who is Privacy Protection Service. 
 Who is Guard Moniker Privacy Protection. 
 1&1 Private Registeration. 
 BlueHost.com Domain Privacy. 
 Myprivateregisteration.com. 
 Global Internet Private Registeration. 
 Protected Domain Services. 
 Takebackprivacy.net. 
 Dreamhost Private Registeration. 
 Domain Discreet. 
 Privacy Post. 
 Network Solutions Private Registeration. 
 Contactprivacy.com. 

يتكوف مف  الذي "TOR"مشروع  وأشيرىا :اإلنترنت شبكة في اإلبحار عند الخصوصية حماية مشاريع .7
ف شبكة واسعة مف مختمؼ أنواع مستخدمي اإلنترنت يقوموف بتوفير أجيزتيـ كنقاط عبور، تمكّ 

 المستخدميف اآلخريف مف استخداميا دوف تعريض ما يقوموف بو عمى شبكة اإلنترنت لخطر التجسس،
افتراضيًا محمد في مثاؿ الصورة المقدمة  يدعى( )1)ـ ىذا البرنامج الموجود عمى جياز صحفي قّ ر وي  

بطمب قائمة بمجموعة ( الصحفي العمؿ في واإلنترنت الحاسوب دليؿ ،"نشيوات منير عبر كتاب رعد
المسؤولة عف تسجيؿ األجيزة،  TORدى سيرفرات حتوفر إمكانية االتصاؿ عبرىا مف إ TORأجيزة 

فيرسؿ الطمب ليا مشفرًا ما يحمي االتصاؿ مف  ومف بعدىا يقوـ البرنامج باختيار أوؿ نقطة اتصاؿ،
التجسس، ومف ثـ يقوـ الجياز الذي وصمو الطمب باختيار جياز عشوائي آخر ليرسؿ الطمب مف خبللو، 

قبؿ أف يقوـ ( ال يتجاوز خمس أجيزة)وتستمر العممية ىكذا حيث يمر الطمب بعدد عشوائي مف األجيزة 
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ع اليدؼ، وطمب الصفحة منو، ومف بعدىا يعود الطمب مشفرًا مف آخر جياز استمـ طمب االتصاؿ بالموق
يتـ اختيار طريؽ " محمد/ الصحفي"نترنت يقوـ بو جياز إفي كؿ اتصاؿ و  ،الطريؽ نفسو الذي أتى بيا

تـ استخداميا في اتصاؿ سابؽ  التي TORعشوائي جديد لحماية سرية اتصالو فبل يعاد استخداـ وصمة 
بقارة أخرى )تت عبر بمد أالموقع  فيالشخص أف الصفحة األولى التي رآىا  مرة أخرى، وىكذا يضمف

وىذا ما .. وىكذا( آسيا)، أما الثالثة فعبر (كأوروبا)بينما كانت الصفحة الثانية عبر قارة أخرى ( كإفريقيا
 :.TOR :torproject.orghttp://wwwيوضحو الشكؿ التالي لموقع مشروع 

 
 اإلنترنتلحماية الخصوصية وتضميؿ التعقب مف خطر التجسس عند  دخوؿ  TORعف آلية عمؿ مشروع  مثاؿ

 
 العمؿ في الحاسوب توظيؼ عممية مف أساسي كجزء الحسابية لمجداوؿ "إكسؿ"برنامج  استخداـ .8

 مشابو لتحميؿ برنامج أو "إكسؿ"برنامج  استخداـ مف تخمو رحمتو تكاد ال صحفي تحقيؽ فأي :الصحفي
 .واألرقاـ النتائج

 .الزائدة المعمومات مف البيانات ىذه تنظيؼ ثـ المختمفة اإلنترنت مواقع مف البيانات استيراد .9
 مف لمصحفي الميمة الممفات تخزيف وخدمات وأساليب المتمصصة العيوف أماـ الممفات حماية .10

 .والضياع العبث
 كسر تقنيات إلى إضافة عممية ناحية مف عمميما وطريقة التشفير وفؾ والممفات البيانات تشفير .11

 وصوالً  اليجينة، واليجمات الفائقة والقوة القاموس، ىجمات مثؿ السر كممات معرفة دوف التشفير مف
 . "True Crypt"برنامج باستخداـ لوقايتو لمصحفي المحموؿ بو الحاس تشفير إلى
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 االستقصائية في عصر التكنولوجيا والتطور السريع لمحواسيبالصحافة : سابعاً 
زمف اإلنترنت  -في العصر الحالي "أنو ".بوغوتا"الصحفية المستقمة مف " Jessica Weissجيسكا وايز "تؤكد 

يمر التحقيؽ االستقصائي بفترة تجديد وتنشيط، فبعدما كاف الصحفيوف الذيف يكشفوف األسرار والفضائح  -
يعمموف بمفردىـ، حامميف معيـ دفتر المبلحظات، أو جياز التسجيؿ فقط، فإف كثيرًا مف الصحفييف 

صائييف اآلف يعمموف بالتعاوف مع شبكات إقميمية أو دولية، وتساعدىـ التكنولوجيا الحديثة والمعدات التي االستق
تحاد الدولي العاممة في اال" جيفارا ووكرمارينا " عف تنقؿ والتي، "تعمؿ بدورىا عمى تغيير وجو العمؿ الصحفي

وىو يعمؿ وحده في ركف منعزؿ في مكاف ما فكرة الصحفي االستقصائي "ف أ( ICIJ) االستقصائييفلمصحفييف 
دولة في التحقيؽ  ةمف أربع عشر  اً صحفي" 22"ليذا تعامؿ االتحاد مع ".. مف العالـ ال تمت لمواقع بصمة اآلف

شر عمى الموقع اإللكتروني لبلتحاد، وحسبما ن   ،شر مؤخرًا عف تجارة التبغ غير المشروعة حوؿ العالـالذي ن  
بدءًا مف المزوريف في الصيف، والمصانع  ف الصحفيوف مف تغطية الموضوعىذا الفريؽ تمكّ فبالتعامؿ مع مثؿ 

 مدة وخبلؿ ،في روسيا، إلى محميات الينود الحمر في نيويورؾ، وأمراء الحرب في باكستاف وشماؿ إفريقيا
ف عمى اإلنترنت لكتروني مؤمّ إاعتمد الفريؽ الصحفي عمى موقع  -التي استمرت ثبلثة عشر شيرًا  - التحقيؽ

التبغ تحت : "طمؽ عميولمعمؿ والمناقشة وتبادؿ الوثائؽ والصور والفيديو والتحرير، كما استطاع العمؿ الذي أ  
مف الدوالرات، وتقوـ بتمويؿ الجرائـ  عدةقدر بمميارات أف يكشؼ عف تجارة غير مشروعة لتيريب التبغ ت  " األرض

و فريؽ العمؿ الصحفي مف يلإوكؿ ما توصؿ .. حة حوؿ العالـوالفساد واإلرىاب، وتروج لما يضر بالص
معمومات موجود في صيغة ممؼ مجيز بواسطة وسائط متعددة، ومعمومات مأخوذة مف وثائؽ عامة، ومصادر 

 .تحادخذت مف قبؿ صحفييف في االمطمعة، وتسجيبلت أ  
 

 "األرض تحتالتبغ : "االستقصائيين لمصحفيين الدولي االتحاد رعاه الذي االستقصائي التحقيق ممف
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ست خدمت عمى انو بسبب طبيعة القصة والشخوص داخميا والتعقيدات فييا، فإف الوسائط المتعددة إ "جف"ويقوؿ 
ىو جمع  االستقصائيةالتحدي الدائـ في الصحافة "المكونات الرئيسية في العمؿ منذ البداية، ويضيؼ  أنيا أحد  

 600قدر بػ عف سوؽ سوداء لمسجائر الميربة ت   المجّمعةالمعمومات الكثيرة، وفي ىذه الحالة كانت المعمومات 
عف تصنيؼ ىذه المعمومات وتقنينيا بصورة تمك ف شخصًا جالسًا أماـ الكومبيوتر مف  ناىيؾمميار دوالر، 
 4000قصصًا وتقارير تحوي عمى " لتبغ تحت األرضا"، ومع ذلؾ فسيجد القارئ في "ستيعابيااالوصوؿ إلييا و 

التقميدي، وقد قامت صحؼ عديدة حوؿ العالـ بترجمة القصة  االستقصائيكممة مكتوبة باألسموب  5000أو 
 التكنولوجيانعتقد أف ": "جيفارا" تقوؿ ذال إلكتروني؛ونشرىا، كما يمكف الحصوؿ عمى التقرير في شكؿ كتاب 

، لكف ما جعؿ القصة ممكنة ىو أف ىؤالء "التبغ تحت األرض"ما كاف متاحًا لنا في  تخداـاسعظيمة، وقد حاولنا 
 ".ف يعرفوف أدواتيـ، ولدييـ مصادرىـ، ويستطيعوف فتح األبواب الموصدةيالصحفي
ف عمى إسنة خبرة في الصحافة االستقصائية حوؿ العالـ  30الذي لديو " كاببلف"يقوؿ ذلؾ  عمىوتعقيبًا 

ـ   الصحفييف  ويكر س ،ألف الكثير مف المصادر بدأت باالختفاء" كعنصر مكم ؿ"التكنولوجيا  االستقصائييف استخدا
، وىو مجموعة مف القواعد UJIMAمصادر كثيرة لخدمة مشروع  حالياً  االستقصائييفتحاد الدولي لمصحفييف اال

صد ر المشروع عالميًا سيكوف يًا، وحالما ي  فريقيا فقط حالإالبيانية والوثائؽ والمعمومات متوفرة لمصحفييف في 
بإمكاف الصحفييف حوؿ العالـ الحصوؿ عمى معمومات عف تسجيبلت العمبلء األجانب ووثائؽ بيع األسمحة، 

مو ما وىذا.. وعقود التنمية، ومعمومات مف األمـ المتحدة، وكؿ ذلؾ عف طريؽ بحث بسيط عمى اإلنترنت  يس 
أصبحت غرؼ األخبار أصغر ومنافذ األخبار أصغر، ولـ يعد لدينا المصادر التي كانت : "بالقوؿ" كاببلف"

". في السابؽ، وىو األدوات والتقنيات المتوفرة حالياً  نممكورائع لـ نكف  ءولكف لدينا اآلف شي ،متوفرة في السابؽ
لئلبداع في الصحافة، " باتف-نايت"زيع جوائز خبلؿ تو " التبغ تحت األرض"تحاد عمى تكريـ عف وقد حصؿ اال

األمـ المتحدة  انتباهوالذي أقيـ في واشنطف بفضؿ إلقاء القصة الضوء عمى تيريب السجائر حوؿ العالـ، ولفتت 
 .الدوؿ المشاركة ومنظمة الصحة العالمية ووفود  

 لجمع الجديدة الطرؽ معحتى : "مقوؿل" كاببلف" دفع ىذا أف إال التحقيؽ في المتعددة التقنيات مف الرغـ وعمى
نيت عمييا، وتتطمب الميارات ستقصائية كحرفة مرتكزة عمى المبادئ نفسيا التي ب  تبقى الصحافة اال المعمومات

يجاد   مثبلً  ياذات   في الوثائؽ  لممعمومات، والتمحيص   عدةمصادر  كيفية التفكير المنتظـ في كتابة القصة، وا 
جراء المقاءا الصحفييف " كاببلف"وعميو يقارف  ،"ت، وتتبع الخيوط الدالة عمى الشخوص والتمويؿالعامة، وا 

وف أف يتركوا العالـ عمى شكؿ أفضؿ الذيف يتمن  " رجاؿ الشرطة المخمصيف ورجاؿ العدؿ الشرفاء"بػ  االستقصائييف
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كاف الناس الذيف يممكوف نغوص في أعماؽ المواضيع الشائكة، ونحاوؿ النظر فيما إذا : "مما وجدوه وذلؾ بقولو
 ".السمطة والقوة يطبقونيا بمسؤولية، وىذه ىي الطريقة المثمى لمتحقيؽ

 في العمل االستقصائي اإلنترنتوتوظيف  الحاسوبأتاحيا استخدام  أدوات: ثامناً 
 فييفالعديد مف األدوات لمصح السريع والتطور التكنولوجيا عصر في االستقصائية الصحافة تنشيط أتاح لقد

 اإلنترنتالخدمات عبر  ومحبو التكنولوجيا، ىواة يطالعنا يوـ كؿيمدىـ بيا التطور التكنولوجي، ف االستقصائييف
" أنابيب ياىو"بأدوات جديدة يمكف توظيفيا في رحمة البحث عف الحقيقة، فمنيا ما يرتبط بالمواقع نفسيا كخدمة 

"Yahoo Pipe "ياحيث يجمع المعمومات عبر أنابيب، ويسدليا كم التقصي في يفيد كبرنامج" ياىو" قدميا تيال 
حوؿ  ي نشر ما بكؿ هوتمد   لو لتقوؿ بتقصيو، خاصة مفتاحية بكممات البرنامج دفي إيميؿ الصحفي بمجرد أف زوّ 

االتحاد الدولي  فومنيا أىـ ما عر  ردجيات أو مؤسسات نو  تعيدىاالموضوع المستقصى حولو، أو ببرامج 
 : ستقصائية وشبكات التقصي الدوليةلمصحافة اال

 :Check Desk :"Social Media Fact-checking" ،أداة دقق ديسك التقصي .1

الشبكة  jinetكأدوات تدقيؽ حقائؽ التواصؿ االجتماعي، وىي متاحة عمى موقع  مفتوح مصدر أداة ىي
قد يكوف ( غير سرية)تدقيؽ معمومة  في، فحيف تشارؾ اآلخريف (لمتشاركيات)ضعت االستقصائية الدولية، وقد و  

فتتجمى بالربط بيف المواطنيف في الصحافة الجديدة الذيف يصبحوف يعمموف  إلييا الحاجة دواعي أما ،ىذا مفيداً 
 :اء والبرامج ما يحقؽ التاليمع القرّ 
 .اإلنساف العادي دائمًا يشكؿ مصادر لمصحافة االستقصائية (1
 .بنى دائمًا عمى تطور زمنيت   القصص االستقصائية مثؿ اإلخبارية (2
 .الصحافة االستقصائية ممارسة تعني إيجاد مصادر وخمؽ صبلت (3

الذي أصدره مركز  "غريغ سمرفمان"من تحرير " المرشد في التدقيق"دليل ولعؿ ىذا يترافؽ في أىميتو مع 
ـ في حاالت تخد  الصحافة األوروبي، ويقدـ توجييات تدريجية حوؿ أدوات وتقنيات التعامؿ المضموف المس

مة والزائفة التي يتداوليا اإلعبلـ االجتماعي، ويمكف تحميمو الطوارئ مع تركيز خاص لتدقيؽ المضاميف المضم  
 "verificationhandbook.com/:/http: "مف الموقع

طريقة فعالة أيضًا إلجراء  (cross-border networking)شبكة التعاون عبر الحدود تشكؿ جانبيا  مف
، (2014) الحدود عبر التعاوف شبكة طريؽ عف ليا تحقيؽ أوؿ نشرت" أريج" شبكةىنا أف  ذكرالتحقيقات، وي  

قاما بالكشؼ عف ثروة حسيف سالـ، ” المصري اليوـ“ذ ىذا التقرير مراسبلف في الصحيفة المصرية نفّ  وقد
الممياردير صاحب االستثمارات في مجاؿ النفط والغاز في مصر، واليد اليمنى لمرئيس السابؽ حسني مبارؾ، 
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الذي ناؿ جائزة أفضؿ تحقيؽ استقصائي عمى مستوى العالـ " التسريبات السويسرية"مف تحقيؽ  جزءاً  ىذا وكاف
السيما و  اإلنترنت،ىناؾ أي حدود زمنية ومكانية لبلستقصاء في زمف ، وعميو لـ يعد 2015في ممتقى برشمونة 

 خصوصاً إذا كاف مينيًا وقانونيًا، ويصب في خدمة الصالح العاـ، وال يقوـ عمى نوايا مبيتة وعواطؼ شخصية، و 
يا ما تقدمو الوسائؿ التقنية يلإتقدـ خدمات فائقة في ىذا المجاؿ، يضاؼ ( اإلنترنت)أف شبكة المعمومات الدولية 

 .لكتروني والكاميرات الرقمية وآالت التسجيؿ، واالتصاؿ الحديثالحديثة كالبريد اإل
المدير " بوؿ رادو"كترونية، وىي عبارة عف جياز ثوري صممو اإل البيانات لوحة األخيرة الفترة في ظير كما

 تسمح رقمية مساحة المشروع ىذا ويشكؿ ، (OCCRP)التنفيذي في مشروع تقرير الجريمة المنظمة والفساد
لكترونية الخاصة بالشركة لمحصوؿ عمى المعمومات فييف بالولوج إلى قواعد البيانات، والمستندات اإللمصح

لكترونية ىذه ستشكؿ عامبًل أساسيًا لمتحقيؽ عبر شبكة التعاوف العابر اإل البيانات لوحة إفلذلؾ يقاؿ  ؛والمصادر
 .الحدود
بؿ سيتسمر تدريب الصحفييف باستخداـ أدوات الوسائط المتعددة، لتعزيز فعالية  ذلؾ عند الحاؿ يتوقؼ ولف

زالتحقيقات التي يجرونيا، كما ست   إضافة .. بغية الغوص أكثر عمقًا في القصص لؤلبحاث جديدة منصات عز 
مف شأنو أف يساعد عمى حماية   (Hack the Hackers)"قرصنة القراصنة"مشروع آخر يدعى إلى ذلؾ يظير 

 .المصادر الرقمية الحساسة والميمة
 

 : Detective.ioأداة موقع .2

منصة جديدة لمشبكة االستقصائية الدولية عمى وىو  ،توسيع دائرة عبلقاتيـ عمىيساعد الصحفييف االستقصائييف 
Detective.io،  تعرضحيث: 

  االستقصائيةشبكة العبلقات المفيدة لقصص التحقيقات. 
 وكيفية استيبلؾ وسائؿ اإلعبلـ في العصر الرقمي. 
 وكيؼ تحشد اإلذاعة الوطنية العامة(NPR)   الخمطة "التمويؿ الجماعي لمتقرير االستقصائي في

 .مركز المساعدة اإلعبلمية الدوليةالتي ينتجيا " اإلعبلمية الرقمية

 صحافة مف المصدر مفتوح مشروع بمثابة أيضاً  وىو كمنصة لبيانات التحقيقات، ""ioمحقؽ حيث أطمؽ 
القائمة عمى المجيود الجماعي، والتي تسمح لممستخدميف بتحميؿ البيانات، ثـ البحث عف العبلقات  البيانات

 . Journalism.co.uk:التي تربط األشخاص ببعضيـ البعض، ويمكف تحميميا عبر
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" ذا بولد إيتاليؾ"حيث استضافت  الرقمية اإلعبلـ وسائؿ مستقبؿ عف الحديث تزايد مع المنصة ىذه طرح جاء لقد
وسائؿ اإلعبلـ الرقمية، وىي عبارة عف نقاش حوؿ : مجتمعيف المنّصة الرقمية" صور غيتي"و" الجمعية العامة"و

سمسمة إلى وجوب وجود  صتوتغطياتيا، واالستيبلؾ اإلعبلمي في العصر الرقمي، وخم  مستقبؿ الصحافة 
اعتماد دعـ فرضية التقرير االستقصائي األخير مف فريؽ اإلذاعة خاصة مف التمويؿ الجماعي لئلعبلـ حيث 

تبع المنتج مف البداية الذي يعّد في الواقع مدرسة قديمة جدًا، باعتباره يقوـ عمى ت" كوكب الماؿ"الوطنية العامة، 
 .إلى النياية، لكف تراكـ رغبة التمويؿ المالي ىي الفكرة المبتكرة األساس لممنصة الرقمية

 
 

 : "Bellingcat"أداة .3

ت ىينز و إلي" الصحفي أسس ،االستقصاء عبر الصور والخرائط والفيديوىات واألقمار الصناعيةعمى  تساعد
Eliot Higgins "لىإ يسعىفيو باسـ مدونتو،  سـحتى و   عدة أبعاد لتحقيؽ الموقع ىذا: 

 تعميـ الناس كيفية التحقؽ مف المعمومات عمى اإلنترنت. 
  المنشورة والفيديوىات وخرائطيا الشبكة صور عبر التقصي كيفية االستقصائييف تعميـ إلىكما يسعى 

 .عمييا
بدت " Jessica Weiss وايزجيسكا " تقوؿ ىنا ومف - سابقاً  ذ كر كما -" الكنبة صحفي"عميو لقب  أ طمؽ حتى

أغسطس / خمفية المشيد لمكثيريف الذيف شاىدوا صورًا عف فيديو مقتؿ الصحفي األميركي جيمس فولي شير آب
الحظ أدلة تشير إلى  "بيبلنغكات"وكأنيا صحراء قاحمة، لكف ىينز المؤسس البريطاني لمموقع الصحفي  2014

الذي شوىد في الفيديو، والذي يعود إلى نقطة  لمموقعو المعّمؽ تحميم  حيث أصدر  ديداً مكاف الحادث وزمانو تح
وعميو بيرت ىذه التقنية عددًا غير قميؿ مف ( ةمعقؿ الدولة اإلسبلمية في شماؿ وسط سوري)في تبلؿ الرقة 

عمؿ مبير لممباحث ": عمى تويتر باتريؾ ماير عنياالمعجبيف عمى وسائؿ اإلعبلـ االجتماعية، ومف ىنا كتب 
 .مذىؿ بشكؿ ثاقبة استقصائية صحافة بإنيا مايكؿ دواير، فيما وصفيا "الرقمية
 مع معينة خبرة أو خاصة معرفة لديو وليس العربية، يتكمـ وال سابقًا، صحفياً  يكف لـ ىينز أف مف الرغـ وعمى
التي أثبتت قوة األدوات مفتوحة المصدر في العصر الرقمي، لكنو قدـ درسًا في كيفية توظيؼ  التكنولوجيا ىذه

واستخداـ المصادر المفتوحة كمواد يمكف لمجميع الوصوؿ إلييا، مثؿ الصور عمى اإلنترنت والفيديوىات 
ية، ليجمع المعمومات ويتحقؽ مف التفاصيؿ التي يمكف لوكاالت االجتماع اإلعبلـالمحممة، وتحديثات وسائؿ 

كاف عاطبًل عف ( 2012) السورية الحرب أحداث بمتابعة بدأ عندما" إليوت"األنباء أف تكوف قد أغفمتيا عممًا أف 
ية التي تعود العمؿ، ويقوـ برعاية طفمو في المنزؿ، وقد عمؿ سابقًا في مجاؿ التمويؿ واإلدارة، ووفقًا لسيرتو الذات
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 محاوالً " لفرانؾ زابا"تيمنًا بأغنية  "براوف موزز"أطمؽ مدونتو تحت عنواف  "نيويوركرذا "في مجمة  2013عاـ  ىلإ
 .نشر عمى اإلنترنتفيـ الكـ اليائؿ مف المعمومات المتعمقة بالنزاع التي ت  

في البداية، كانت مجموعة منتقاة مف الفيديوىات ومف االنفجارات واالحتجاجات في الشوارع، ثـ استطاع الذىاب 
شود عندما لـ يستطع فيـ واستعاف بالح ،ؽ المعمومات بمصادر عمى اإلنترنتاألسئمة ووثّ  أعمؽ مف ذلؾ، فطرح  

 حطاتوقت قصير حتى اعت بر خبيرًا تمجأ إلى موقعو كبريات الم فياألمور مف تمقاء نفسو، وك ب ر جميوره 
إلى جانب صحؼ كبرى حوؿ العالـ تستعيف بو، حتى وصفتو الصفحة الثامنة في " إف إفسي " مثؿ العالمية

 ".المقاـ األوؿ في الذخائر المستخدمة في الحروب مفربما خبير "مجمة نيويوركر بأنو 
كاف نتيجة تطوريف  اإلنترنتتطور توظيؼ المصادر المفتوحة في التحقيؽ االستقصائي عبر استخداـ  إف

حسب الموقع  المفتوح، المصدر ذكاء نمو عمى كبير بشكؿ أثرا لمذيفمتداخميف عمى وجو الخصوص ىما ا
 : وىما "The Conversation"اإلخباري األسترالي 

 االنفجار أو االنتشار الكبير لئلعبلـ االجتماعي. 
 ونمو البيانات الكبيرة. 

 .الذي قدمو ىينز ر عنيما بوضوح العمؿ  وكبلىما يعبّ 
تأتي مف التقديرات األولية لحجـ المعمومات المتوافرة عمى شبكة  Bellingcatقوة المواقع كالتي يقدميا  إف

٪ منيا في 90مف البيانات موجودة اآلف في العالـ، كما تـ بناء ( إكسا بايت) 1200حو نحيث يوجد  اإلنترنت،
عمى موقع يوتيوب، وبالتالي ليس  ساعة مف الفيديوىات  100العاميف الماضييف، وكؿ دقيقة يتـ تحميؿ أكثر مف

إف ىذا المجتمع المتشابؾ وّلد نيجًا وفرصًا تحميمية جديدة،،  "The Conversation"غريبًا أف تقوؿ صحيفة 
لذا مف الممكف أف توفر  ؛وصواًل إلى الحرب األىميةمف خبلؿ لعب األشخاص دور الشرطة لمكافحة اإلرىاب 

المعمومات المستقاة مف المصادر المفتوحة نظرة ثاقبة لؤلحداث العالمية، كما لـ يحدث مف قبؿ، لكف ىذا ال 
س حيث ي كرّ  Bellingcatيعني أنو مف السيؿ فؾ الرموز أو شرح ذلؾ، وىذا ىو السبب في إطبلؽ مشروع 

 إلىيسعى  فيو، وذلؾ مف  خبلؿ الصحفييف االستقصائييف وألجميـ، "رىين"ية القياـ بما يفعمو لتعميـ اآلخريف كيف
استخداـ  فيالمواطنيف الصحفييف االستقصائييف، وتعريفيـ عمى األدوات والتقنيات المتاحة لمتحقيؽ  توحيد

حوؿ أفضؿ السبؿ لمقياـ بذلؾ، وكذلؾ  دروسالمعمومات مفتوحة المصدر لئلببلغ والتغطية، إضافة إلى تقديـ 
لكي  التكنولوجيا مصممي مع بمقاببلت الموقع تضميف جانب إلى ،الحاؿ قابمية إشراؾ الناس في التحقيقات

 ".فايس"تسنح الفرصة لمناس مف التعمـ مباشرًة مف المطوريف، وفًقا لػ 
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 ":داتا إن"أداة  .4

حزمة تدريبية  يانأب" داتا" وتعّرؼ ،القديـ في إطارىا" المظمة"تعمـ صحافة البيانات وتدريب عمى  تساعد
م مت لت بل  واالحتياجات الم حت دمة، اإلخبارية الغرؼ احتياجات ئـمخصصة لتعمـ صحافة البيانات، وقد ص 

 العضو في "كوانج كنج كويؾ سير" بفضؿ ط ورت وقد القصصي، السرد مف المتنوعة واألساليب االستقصائية،
إيجاد البيانات وتنظيفيا، أو تصفيتيا : "حيث تغطي الحزمة أساسيات عدة مثؿ لمريادة الصحفية" تو نايت"مركز 

صور مرئية، إضافة إلى أدوات سرد القصص بطريقة تفاعمية مف قبيؿ تايـ اليف جي إس  ىلإوتحويميا 
(Timeline.JS )وغيرىا." 

بمسح مبدئي لممستخدـ ليوافؽ ما بيف األدوات والتدريبات الضرورية لمتغطيات " كويؾ"يقوـ  حزمة كؿ ولتصميـ
شار بيـ لدعميـ بعد التدريب لمتغمب عمى ما ي  الصحفية، كما يخطط لممتابعة مع جميع الموظفيف الذيف تـ تدري

حيث يأتي المدربوف والمتدربوف ويذىبوف مف " تدريب المظمة"أو " مقاس واحد يناسب الجميع"إليو بأنو تدريب 
 .دوف نتائج ثابتة وقابمة لمتطبيؽ، كما يقدـ نصائح رئيسية مجانية ومصادر مف خبلؿ الموقع

ؿ باالشتراؾ مع مجمة السياسات  "20إف واي يو " استوديو كطالب فيالفكرة في البداية " كويؾ"طّور  حيث عم 
الخارجية لتطوير المواد التدريبية واألدلة التعميمية لمعامميف لدييا عمى مدى شيور ثبلثة، آمف خبلليا بقدرتو عمى 

 .توسيع ىذا المشروع، لتطوير الغرؼ المعموماتية حوؿ العالـ
عمى فرصة لتجربة ىذه الفكرة عامبًل عمى " كويؾ"حصؿ  "تو نايت"زمالة  في تسمميا التي الميمة فترة وخبلؿ

قًا في الغرؼ اإلخبارية مدة ثماني سنوات، ومع خمفيتو في اليندسة خبلؿ أربعة شيور، بعدما عمؿ مسبّ " داتا إف"
، وحسب تصريحو لشبكة الصحفييف "رجؿ البيانات"عرؼ تمقائيًا عمى أنو باإلحصاء أصبح ي  الكيميائية ومعرفتو 

ال نممؾ حتى المعمومات المفتوحة التي تخّص : "ف السؤاؿ األوؿ لمعامميف في إطار المعمومات ىوأالدولييف يرى 
دوؿ يمكف عادًة إيجاد لكف في العديد مف ال" الحكومة، وبالتالي كيؼ نستطيع العمؿ في صحافة البيانات؟

مصادر بديمة لمحصوؿ عمى المعمومات مثؿ المنظمات غير الربحية والجامعات والباحثيف، والييئات المينية أو 
المؤسسات الدولية، ليبقى األىـ  قياس ىؿ يعرؼ الصحفيوف كيفية استخداـ ىذه البيانات لمفائدة العامة؟ كما 

المزيد مف السرد القصصي بطريقة تفاعمية تواجو فييا التنافس  فيب يجب استيداؼ الغرؼ اإلخبارية التي ترغ
د عبر اإلنترنت ما يتطمب أف يكوف المحتوى الخاص بو أكثر و مع اإلعبلـ االجتماعي، ومواقع أخرى دائمة الوج

بداعياً  تكارًا، إلى فثمة العديد مف األدوات والميارات في صحافة البيانات لجعؿ رواية القصص أكثر اب.. تفاعبًل وا 
 .جانب تعميـ كيؼ ينشأ الرسـ البياني لمبيانات والمعمومات والحقائؽ والمعمومات

والمصمميف  البيانات صحفيي جميع سيحظى التقنيات ىذه بفضؿ أنو" كويؾ"يرى " إفداتا " مستقبؿ وحوؿ
ة البيانات في الواليات والمبرمجيف عمى منصة لتبادؿ األفكار والعمؿ معًا في تعاوف يمتد عبر الحدود، فصحاف
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المتحدة وأوروبا تشكؿ أمرًا كبيرًا وىي الكممة الرنانة التي تأخذ رواجًا مذىبًل، لكف في دوؿ آسيا النامية التزاؿ أمرًا 
رافيكس، بؿ عمى العكس ستكوف المنصة قوة جبارة غأو ما ي عرؼ باإلنفو  المعموماتية بالرسومات حصرجديدًا ت  

 .وتشجيع مزيد مف الشفافية في ذلؾ الجزء مف العالـلتوفير البيانات 
فالعمؿ الصحفي  :عناصر فريؽ العمؿ في صحافة البياناتأكثر في صحافة البيانات نعرض فيما يمي  ولمتبحر

جماعي، وبالتالي أصبح فريؽ العمؿ في وحدات صحافة البيانات يتطّمب الدمج بيف  ىلإتحوؿ مف عمؿ فردي 
 :تتوفر عمى األغمب في ثبلثة أشخاص ىـثبلث ميارات مختمفة 

 ىو الصحفي القادر عمى جمع البيانات عبر مصادر مختمفة، و: صحفي يجيد استخدام الحاسوب
وتنظيميا في ىيئة قواعد وجداوؿ بيانات باستخداـ تطبيقات الحاسوب التي تجعؿ البيانات أكثر سيولة 

صحفي، ثـ يثقؿ مياراتو مف خبلؿ التدريبات التي مع إمكانية تحميميا، وعادًة يبدأ ىذا الشخص كمحرر 
ه في فريؽ عمؿ صحافة البيانات تضيؼ إليو ىذه الخبرات في التعامؿ مع الحاسوب، فيصبح وجود  

 .ضروريًا لقدرتو عمى التعامؿ مع البيانات وتنظيميا
 ميمتو عمى  المختمفة، وتتركز" الكودات البرمجية"وىو شخص يجيد ميارات كتابة : مطور البرمجيات

 في كوضعيا ،تطوير أفضؿ السبؿ لجعؿ البيانات الضخمة متاحة وسيمة االستخداـ لمستخدمي اإلنترنت
طبلع عمييا، كما يعمؿ أيضًا عمى توفير التطبيقات ؿ لمقارئ االيسي   تفاعمية، ممفات أو خرائط، صورة

 .التي تسّيؿ فيـ الصحفييف لمبيانات، وتساعدىـ في تحميميا وتنظيميا
 رفؽ مع القصص وكاالت األنباء تعتمد عمى الرساميف لخمؽ رسوـ ثابتة ت   كانت: مصمم البيانات

الصحفية، ولـ تكف تمؾ الرسومات قائمة عمى البيانات بؿ كاف أغمبيا يأخذ طابع الكاريكاتير، وىو ما 
لمقارئ، يختمؼ عف مصمـ البيانات الذي يضع التصور البصري المختزؿ لمبيانات في صورة جاذبة 

 مف بمزيد تسيـويجعميا مناسبة لمنشر عمى المواقع اإللكترونية، لتناسب تفاعؿ القارئ معيا بالنقر، ول
 .أكثر بيانات اكتشاؼ

تمكيف القارئ مف اكتشاؼ : تحقيؽ ثبلثة أىداؼ رئيسية ىي ىلإوعمومًا يسعى فريؽ عمؿ صحافة البيانات 
قًا، ى الكشؼ عف معمومات مثيرة لبلنتباه وغير معروفة مسبّ معمومات ذات صمة بحياتو الشخصية، إضافة إل
 .فضبًل عف مساعدة القارئ في فيـ القضايا المعقدة

 /بموقع بي بي سي فريؽ العمؿ في وحدة صحافة البيانات نشر   البيانات، صحافة فرؽ مردود لقياس وكأمثمة
ف مف التخصصات كافة، إضافة إلى مصمميف ومطوري برمجيات عاـ و شخصًا بينيـ صحفي 20المكوف مف 

ف زوار الموقع مف عف المدارس الحكومية في المممكة البريطانية المتحدة حيث تمكّ  معمومات   نشروا 1999
سماء األشخاص الذيف الطبلب معرفة مدرستيـ عف طريؽ إدخاؿ الرمز البريدي، كما قدـ قصة أخرى تضمنت أ
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توفوا في حوادث الطرؽ خبلؿ عقد مف الزمف عمى مستوى المممكة، وىذا كمو يمكف أف يشكؿ قاعدة بيانات 
 .ومصادر مفتوحة لبلستقصائييف

ـ المؤسسات الصحفية الميتمة بصحافة التي تعد مف أقد - صحيفة الغاردياف في العمؿ فريؽ يعتمد جيتو مف
ؿ لرسـ الخرائط والجداوؿ، ونشر قصص صحفية سريعة، كما يعتمد غو غالتطبيقات الجاىزة كخدمات  -البيانات 

أيضًا عمى فريؽ مف المطوريف المتخصصيف لمتعامؿ مع البيانات األكثر تعقيدًا ونشرىا في صورة جذابة تساعد 
ـ يركزوف أكثر عمى البيانات الحكومية التي تكشؼ الفساد في دوائر السمطة، وكذلؾ القارئ عمى فيميا، عممًا أني

دار أمواؿ دافعي الضرائب، كما ساعد موقع الصحيفة في األرقاـ المتعمقة بالخزينة العامة لشرح وكشؼ كيؼ ت  
زيز الشفافية، وجعؿ نشر العديد مف التقارير حوؿ تدخؿ الجيش البريطاني في الحرب عمى العراؽ ما أسيـ في تع

 (.وىو ىدؼ الصحافة االستقصائية وجؿ غايتيا)الدولة  فيالمواطف أكثر دراية بالشؤوف السياسية والمالية 
الصادر عف موقع إنفوتايمز مكونات " أساسيات صحافة البيانات"توضح الصورة المقترحة مف كتاب  وخبلصةً 

 :صحافة البياناتفريؽ 

 
 البيانات صحافة فريق مكونات

 
 ":Curator"و" Meerkat"و" Highlights" أدوات .5

 أف يمكف ما الفيديو مقاطع وبث ورفع تويتر عمى التغريدات لجمع تستخدـ
 االجتماعيشبكات التواصؿ  تقدـو  ،لبلستقصائييف مفتوحة مصادر يشكؿ

إلى  الوصوؿ في الصحفييفدائمًا أدوات جديدة مف شأنيا مساعدة 
تقديـ األخبار بسرعة وسيولة أكبر  فيالمعمومات، ووسائؿ اإلعبلـ 

خصوصًا أف ىذه المواقع و لموصوؿ إلى جميورىا بأقؿ مجيود ممكف، 
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 عمؿ طريقة في التغييرات مف الكثير حدثالتي ت   االبتكاراتئمًا تفاجئ متابعييا بجديد تزدىر يومًا بعد آخر، ودا
أىـ ثبلث ميزات وأدوات فريدة " سفياف سعودي" ي جمع ومنيا سواء، حد عمى اإلعبلـ ووسائؿ الصحفييف

عمى إصدار منتجاتو ف و مخصصة لخدمة وسائؿ اإلعبلـ والصحفييف انطبلقًا مما تقدمو إدارة موقع تويتر والقائم
 :بتكارياال نشاطيـ أوج في عدوفالذيف ي  

  ميزةHighlights آخر االبتكارات التي " ىايبليتس" ميزة تعد حيث: أىم التغريدات في مكان واحد
 مدونتيا حسب تويتر تيدؼ إذأعمنت عنيا تويتر، وتوفر لممستخدميف ممخصًا يوميًا ألفضؿ التغريدات 

مف موقعيا ميما كاف  ىمساعدة مستخدمييا لمحصوؿ عمى إفادة قصو  إلىالرسمية مف ىذه الخدمة 
ارة واضحة الوقت الذي يتـ تخصيصو لتصفح التغريدات، وقد شممت التدوينة التي عرضت ىذه الميزة إش

بأنيا تشمؿ فقط مستخدمي تطبيؽ تويتر عمى األندرويد، بينما سيتـ تعميميا مستقببًل عمى باقي أنظمة 
، Highlights حوؿ تنبييات المحموؿ، ثـ تحديد المربع الصغير أماـ شرحاً  التشغيؿ، كما شممت أيضاً 

يشمؿ أىـ التغريدات المشاركة، وىكذا  ياً عدىا سيتمكف المستخدـ مف الحصوؿ عمى ممخص مرتيف يوموب
مجيود البحث عف التغريدات  ـمف المنتظر أف توفر ىذه الميزة خدمة لمصحفييف بحيث ستوفر عميي

داولو مف أىـ ما تـ ت آلي بشكؿوبالتالي ستعرض ليـ  في وقت غيابيـ، فاتتيـاألقوى والمميزة التي 
 .أحداث وأخبار لمشاىير وشخصيات عمومية، وكذلؾ حسابات وسائؿ اإلعبلـ تمقائياً 

 Meerkat ومنطمقيا " آبؿ"مستخدمي  تخصميزة  وىي: تطبيقك لمبث الحي وعرض مقاطع الفيديو
عبارة عف تطبيؽ مجاني لرفع وبث مقاطع الفيديو عمى تويتر، بحيث يقدـ ىذا التطبيؽ مجموعة مف 

ويتميز التطبيؽ  ،ف مف بث ورفع ممفات فيديو إلى المتابعيف بطريقة سمسة وبسيطةاألدوات التي تمكّ 
والفعاليات عبر التويتر فقط مف خبلؿ الضغط  بكونو يتيح إمكانية رفع الفيديو أو البث المباشر لؤلحداث

مكوف التطبيؽ تداخؿ التطبيؽ، كما أنو يرسؿ إشعارات تمقائية لؤلصدقاء الذيف يم Streamعمى زر 
نفسو عمى أجيزتيـ ليخبرىـ بأنؾ بدأت ببث مباشر أو نشرت فيديو، وىو ما يتيح الوصوؿ إلى أكبر 

ف متابعيؾ مف والفريد في ىذا التطبيؽ ىو أنو سيمكّ .. عرضوعدد مف المتابعيف لممحتوى المرئي الذي ت
مشاىدة الفيديو أو البث المباشر لمرة واحدة فقط، ولف يتمكنوا مف إعادة مشاىدتو كامبًل أو حتى جزء 
منو، وىو ما سيضمف مزيدًا مف الخصوصية عممًا أف البث أو الفيديو لف يتـ رفعو عمى أي سيرفر تابع 

 .لمتطبيؽ
 Curator ات التغريد محتوى لعرض الطرؽ وأجدد اإلعبلـ، بوسائؿ خاصة أداة ىي: لتجميع التغريدات

إياىـ فرصة  فة بذلؾ وسائؿ اإلعبلـ والصحفييف، ومانحةً مستيد  " فايف"اإلخبارية، وفيديوىات مف خدمة 
عمميات بحث متقدمة لمحصوؿ عمى نتائج  ات حوؿ مواضيع محددة، وتنفيذ  ىجمع أىـ التغريدات والفيديو 
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 Storifyوجاءت ىذه الخدمة الجديدة مف تويتر لتنافس خدمة  ،تحميمية أفضؿ مف المصادر المفتوحة
لضماف إفادة الفئات تسجيؿ  استمارة   لذلؾ و موقعًا رسمياً  لخدمة وّفر تويترا ىلإ ولموصوؿ ،رسمياً 

أما عف طريقة عمؿ الخدمة فيي بسيطة، بحيث يمكف .. فة مف وسائؿ اإلعبلـ والصحفييف منياالمستيد  
الذي ينوي تكويف  الصحفيمعيف، أو كممة بحث داللية معينة مرتبطة بموضوع " ىاشتاغ"البحث عف 

عمى شكؿ زمرة " فايف"ممؼ عنو، وبالتالي سيحصؿ عمى مجموعة مف التغريدات ومقاطع الفيديو مف 
واحدة، وبالتالي توفر ىذه الخاصية مجموعة كبيرة مف اإلمكانيات كالممفات الشخصية لممستخدميف، 

: عنيـ مثؿ ا توفر معمومات إحصائيةً خصية، كمػػػػف عدد متابعييـ، ومعموماتيـ الشػانطبلقًا م وذلؾ
 المختمفةف تحديد أنواع التغريدات ػػػكما يمك( عمر الحساب، ودرجة تأثير صاحبو، وموقعو الجغرافي)

ف أيضًا مف تقييد عرض التغريدات ، وتمكّ "فايف"كالتي تحتوي عمى الصور أو مقاطع فيديو  ،فةالمستيد  
يمكنو  فييا المرغوب لمنتائج تخصيصو الصحفي نييلمتكرار، وبعدما ي  حسب مرات إعادة تغريدىا تجنبًا 

يا داخؿ موقعو بحيث يتـ تحديثو تمقائيًا لحظة بمحظة مف طرؼ وتضمين   ،Widgetتصديرىا عمى شكؿ 
 .تويتر

 والمحمي العربي االستقصاء من لنماذج ةيوتحميم تطبيقية أمثمة: تاسعاً 

 : األول النموذج
الحائز عمى المرتبة الثانية في جوائز الصحافة  السوري االستقصائيمحمد بسيكي  تحقيق

 رونيةاالستقصائية العربية اإللكت
 

 :الفرضية األولى لمتحقيق
اختبلط الصرؼ الصحي بمياه الشرب في ريؼ دمشؽ يؤدي إلى أمراض مف بينيا اإليكوالي والقصور الكموي 

 (.كممة 16)

 :(المعدلة)الفرضية 
 األمر الذياختبلط الصرؼ الصحي بمياه الشرب في ريؼ دمشؽ  تسببان فييضعف الصيانة ونقص التعقيم 

 (. كممة 24)يؤدي إلى أمراض مف بينيا اإليكوالي والقصور الكموي 

 (:الضحية)المفعول بو 
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 المواطنوف الذيف يشربوف المياه مف الشبكة الحكومية. 
  مياه الشرب ىلإتموث البيئة المحيطة نتيجة تسرب مياه الصرؼ. 
 سكو بسبب انتشار ىذه الظاىرةيتشويو صورة سورية أماـ المنظمات الدولية كاليون. 

 :الفاعل
 التقصير الحكومي في متابعة تنفيذ وتصميـ شبكات الصرؼ عمى أكمؿ وجو. 
  كيميائية مواد يستخدموف أنيـسيما واللتعقيـ تطبيؽ المعايير الدولية في ا فيمدى التزاـ المعنييف. 
  مسؤولوف حكوميوف ومتعيدوف أساؤوا ميمة تشييد الشبكات الصحية فحدث اختبلط بيف مياه الشرب

 .ومياه الصرؼ

 :تحقيقو من خالل ىذا التحقيق اليدف الذي تريد
 الكثيريف أرواح ستزىؽ التي الكارثية ونتائجيا( إداري فساد) ظاىرة عمى والمعنييف العاـ الرأي إطبلع 

 .وغيرىا الكموي القصور نسب وارتفاع التسمـ نتيجة
 العالمية، لممواصفات مطابقتيا ومدى الصرؼ شبكات عف المسؤولة المحمية السمطات التزاـ مدى معرفة 

 .وغيرىا اإليكوالي ألمراض تفادياً  المياه تعقيـ عمى السمطات اعتماد مدى وكذلؾ

 ىذه القضية ميمة ويجب تنفيذىا؟لماذا تعتقد أن 

خاصة في مناطؽ ريؼ دمشؽ، وبالتالي تيديد حياة السكاف بتعد ظاىرة تموث المياه مف المشكبلت المستفحمة و 
وتعريضيـ ألمراض قاتمة نتيجة التموث الناجـ عف اختبلط المياه بالصرؼ، وكذلؾ التموث الناجـ عف ضعؼ 

لذلؾ وبما أف حياة اآلالؼ مف  قاتمة، أمراض إلىعينات المياه ما يؤدي التعقيـ أو زيادة استخداـ الكمور في 
ن خمفو، وكيف تسمح السمطات لمناس باستعمال كشف سبب التموث الحقيقي وم  السكاف ميددة مف المفترض 
 !.ال تحتمؿ التأجيؿ أبداً  ةكوف القصلوىؿ مف حموؿ في القريب  ،ىذه المياه رغم أنيا مموثة

 ؟انتشارىا وتأثيرىا عمى الشأن العام أو مدى ما حجم الظاىرة
قميمية تموث المياه  أثبتت عف أمور عديدة  اً وكاف التموث ناجم ،بعض مناطؽ ريؼ دمشؽ فيتقارير دولية وا 

مميوف نسمة عمى اآلبار االرتوازية وغير ذلؾ ما  1.5السكاف البالغ عددىـ  أبرزىا بيع المياه بالصياريج واعتماد  
مؤخرًا قفزت إلى السطح ظاىرة اختبلط مياه الشرب و  ،اإلصابة باألمراض لدى األىالي ضاعؼ مشكبلت

 مفرغـ ال عمىف و دوف أف يناقشيا المعني مفوالقصة ىكذا  ،بالصرؼ الصحي ما زاد مف ىوؿ المصيبة والكارثة
 .أف ىذه الظاىرة آخذة بالتمدد مع قرى وبمدات أخرى الحديث في اإلعبلـ مف قبؿ الرأي العاـ واألىالي عمماً 
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 تبني فرضيتك؟ وما المعمومات التي حصمت عمييا لكي ،تممكيا اكتب الحقائق التي

  الريؼ نتيجة اختبلطيا بمياه الصرؼ، وكذلؾ  فيتثبت تموث المياه ( تحاليؿ مخبرية)معطيات موثقة
ستورد مف دوؿ المواد الكيميائية األخرى والتي غاليًا ما ت   اً أيضو  ،ارتفاع نسبة الكمور المستخدـ في التعقيـ

 .غربية
  خاصة أمراض القصور الكمويبشيادات سكاف أصيبوا بأمراض نتيجة شربيـ ليذه المياه و. 
 تقرير دولي حوؿ مخالفة سورية في زيادة استخداـ الكمور بالتعقيـ، وىناؾ اعتراؼ رسمي بذلؾ. 
 األولية البلزمة لمتعقيـ بسبب العقوبات والمقاطعة الدولية تقرير حكومي حوؿ نقص المواد. 
 دراسات ماجستير وأبحاث متنوعة عممية. 
 تقاير ومنشورات في وسائؿ اإلعبلـ المختمفة. 

 (:االسم والوظيفة)من قابمت حتى اآلن 
 مجموعة مف السكاف المتضرريف مف تموث مياه الشرب. 
  محافظة ريؼ دمشؽ فيمديرة الصحة . 

الوثيقة أو  الرجاء ذكر اسم ،لخإ ،وثائق رسمية تقارير، دراسات،)المعمومات الموثقة التي حصمت عمييا ما 
المعمومات، وأىم الخالصات أو الحجج التي أتت بيا ىذه التقارير،  التقرير، الباحث أو المؤلف، مصدر

 .)تدعم فرضيتك والوثائق التي قد

 ؟(التحقيق خطة عمل لتنفيذ ستراتيجية أوا)التحقيق  كيف تنوي تنفيذ
  البمدياتو محافظة ريؼ دمشؽ، و  اإلسكاف،إجراء مقاببلت شخصية مع المعنييف في وزارات الصحة و. 
 عمى عينات مف المياه مخبريةتحاليؿ  إجراء. 
   أجرى فييا المواطنوف عمميات لمكمى وغير ذلؾ زيارات لمشاؼ. 
  ف أمكفإاقتطاؼ خبلصات عممية مف دراسات وأبحاث لخبراء محمييف وعالمييف. 
 مسؤوليف حكومييفو متعيديف و  إجراء مقاببلت مع سكاف. 
 استخبلص مواد متعمقة بالموضوع مف المواقع الميتمة بو عمى اإلنترنت. 
 مقاببلت مع مديري مخابر حوؿ تنامي ىذه الظاىرة، ومدى إجراء الناس لمتحاليؿ. 

 إجابات؟ ىلإما ىي األسئمة المعمقة أو مفتوحة النيايات التي تحتاج 
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  مف يقؼ وراء ظاىرة اختبلط مياه الشرب بالصرؼ الصحي؟ 
 ج مف قبؿ المعنييف في وكيؼ تعال   ؟وما حجـ الضرر المتحقؽ مف ذلؾ ؟متى بدأت ظاىرة تموث المياه

 .الحكومة؟
  عمى البيئة والسكاف؟( مياه الشرب بالصرؼ الصحياختبلط )ما حجـ الضرر الذي تمقي بو الظاىرة. 
  تنفيذ الشبكات؟ىؿ ىناؾ فساد إداري أدى إلى سوء. 
  الذيف ال حوؿ ليـ وال قوة؟ المتضرريف مف اآلالؼ حياة تنقذ حموؿ إيجاد فيىؿ ىناؾ أمؿ. 

أو أن تحصل عمى تستطيع أن تجد  أين أن تعثر عمييا لكي توثق الفرضية؟ إلىما ىي الوثائق التي تحتاج 
 الوثائق؟ ىذه اإلجابات أو

  التأكد مف جيوزية شبكات الصرؼ الصحي بعد تمديد  فيالوثائؽ المتعمقة بدور محافظة ريؼ دمشؽ
األنابيب وكذلؾ وثائؽ متعمقة بعممية التعقيـ وكيؼ تتـ، وما ىي المعايير المتبعة وىؿ تتماشى مع 

 .التعاليـ الدولية
 جراء التموث ولـ يكونوا يعانوف منيا سابقاً  مفمراض إفادات سكاف أصيبوا بأ. 
  األمراض بيف الناس انتشارإفادات أصحاب مخابر حوؿ تنامي و. 

 جراء التحقيق؟ ولماذا؟إل المدة الزمنية الالزمة
 .مف كانوف األوؿ اً شيراف بدء

 ولماذا؟ ىل تحتاج إلى التنقل داخل البمد أو المدينة؟ إلى أين؟
 كـ عف دمشؽ ولعدة مرات 60 حوالي محافظة ريؼ دمشؽ . 
 ضمف مدينة دمشؽ. 
   (.سيدة زينب وغيرىاال)قريبة  ضواح 

 استمارة؟ ولماذا؟ تعبئة وتوزيع ىلإجراء فحوصات مخبرية أو عممية؟ ىل تحتاج إ ىلإىل تحتاج 
 فحوص مخبرية ىلإىناؾ حاجة  ،مبدئيًا نعـ. 

 االستقصائي؟ ما ىي؟ ولماذا؟ التحقيقىل ىناك أي ميارات أو مطالب تحتاج إلييا لتنفيذ 
 تالترجمة مف اإلنكميزية إلى العربية إف وجد. 
 بنفسي: التصوير الفوتوغرافي. 
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 : مالحظات أخرى
لمنازؿ ا إلىومف ثـ توردىا  ،المياه عمى اآلبار االرتوازية التي تعالجيا الحكومة وتعقميا فيتعتمد ريؼ دمشؽ 

 .يةئايوبالمواد الكيم صرؼ صحي بعد معالجتيا تقنياً نيار أو أأو عمى مياه  ،عبر شبكات
 

 : الثاني النموذج
ولة ؤ مواد تنظيف منزلية الصنع في غزة غير قانونية والجيات المس: ىبة اإلفرنجي تحقيق
 غائبة

 .مواد التنظيؼ منزلية الصنع في غزة :قضية التحقيق االستقصائي .1
 .اإلفرنجيالصحفية ىبة : معد التحقيق االستقصائي .2
 .صحيفة الحاؿ الشيرية الصادرة عف مركز بيرزيت: وسيمة النشر .3
 .2013مايو  أيار 12 :تاريخ النشر .4
بدأت تتكوف لدي فكرة الكتابة عف مواد التنظيؼ حينما " :تقوؿ الزميمة ىبة اإلفرنجي :مصدر فكرة التحقيق .5

، وذلؾ بسبب كثرة استخدامو لممنظفات في يده" كما وصفيا لو الطبيب الجمدي المعالج"أصيب أخي بأكزيما 
 ىلإأثناء عممو، كاف أمرًا غريبًا وألوؿ مرة أشاىدىا مما جعمني أبدأ في طرح األسئمة حتى توصمت  في

 ".فرضية التحقيؽ
 .مواد التنظيؼ رخيصة الثمف مخالفة لممعايير :فرضية التحقيق االستقصائي .6
 :مصادر التحقيق االستقصائي .7

 رباب بيوت. 
  االقتصاد الوطنيوزارة. 
 أصحاب مصانع منزلية وأخرى رسمية. 
 أطباء أمراض جمدية. 
 مؤسسة المواصفات والمقاييس. 
 اتحاد الصناعات الكيميائية. 
 مؤسسة القضاء. 
 الجياز المركزي لئلحصاء. 
 متعددة حكومية جيات في المسؤوليف مف جميـ اً شخص 14 التحقيؽ لصالح مقاببلت معيـ أجريت مف عدد بمغ

 .المجاؿ في والمختصيف
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 :أدوات إعداد التحقيق االستقصائي .8
 استخدمت معدة التحقيؽ أداة المبلحظة لممباشرة في إعداد التحقيؽ االستقصائي وذلؾ مف : المالحظة

جراء عممو في مطعـ يستخدـ منظفات رخيصة الثمف،  مفخبلؿ مبلحظتيا لآلثار التي أصابت شقيقيا 
ثـ أعقبت ذلؾ بشراء ذات المنظفات واستخدمتيا لمبلحظة الفرؽ بينيا وبيف غيرىا مف المنظفات ذات 

 .الثمف المرتفع
 ذات عبلقة  عدةالتحقيؽ االستقصائي سمسمة مف المقاءات والمقاببلت مع أطراؼ  معدة أجرت: المقابمة

 .لبحث والتحري منيا أطراؼ حكومية وأخرى أىمية وتخصصيةبالقضية موضع ا
 اعتمدت معدة التحقيؽ االستقصائي عمى أداة التجربة وذلؾ مف خبلؿ قياميا بشراء منظفات : التجربة

وكذلؾ قياميا بإخضاع عينات منيا لمفحص في  ،يا لمتعرؼ عمى فعاليتياترخيصة الثمف واستخدم
 .دوالر لكؿ فحص 100مختبرات عممية مختصة بكمفة 

 دعمت معدة التحقيؽ االستقصائي مادتيا بمجموعة مف الصور التي التقطتيا لمصانع منزلية : التصوير
 .ألدوات التنظيؼ

 غير عممي لصالح التحقيؽ وساعدتيا  اً عشوائي اً أجرت معدة التحقيؽ استطبلع :استطالع عشوائي
 .نتائجو في بناء فرضيتيا والمضي في التحقؽ منيا

  عززت معدة التحقيؽ مادتيا المنشورة في صحيفة الحاؿ برسـ بياني يوضح مدى اعتماد  :بيانيرسم
 .ربات البيوت عمى أدوات التنظيؼ منزلية الصنع لرخص ثمنيا

 لى قواعد البيانات مف خبلؿ تطرقيا لمعدؿ الفقر في قطاع غزة إاستندت معدة التحقيؽ  :قواعد البيانات
 . مة لعمؿ المصانعة فضبًل عف استعراضيا لمقرارات الحكومية المنظ  وكذلؾ عدد المصانع المرخص

 .نحو عاـ كامؿ اإلعداد فترة تاستغرق: فترة إعداد التحقيق االستقصائي .9
 .أجر معدة التحقيؽو  اً أمريكي اً دوالر  380: كمفة التحقيق االستقصائي .10
أثناء إعداد  فيالزميمة ىبة اإلفرنجي أنيا واجيت صعوبات وشعرت بالخوؼ  أفادت: مخاطر ومجازفة .11

لتنقؿ وحدىا بيف محافظات قطاع غزة وزيارة مناطؽ ا ىلإضطرت كونيا فتاة وا  لالتحقيؽ االستقصائي 
شعبية شبو ميجورة والدخوؿ إلى مصانع منزلية ألدوات التنظيؼ، مشيرة إلى محاولة بعض أصحاب 

أنيا استعدت جيدًا إلعداد التحقيؽ مف خبلؿ  تتساؤالتيا، كما أوضح فب مف اإلجابة عالمصانع التير 
اإللماـ بالمعمومات المطموبة التي أشعرت مف حاوؿ إخفاء المعمومات عنيا بأنيا مطمعة وتمتمؾ معمومات 

ع شخصية لفتت إلى اضطرارىا إلعادة مقابمة م وأيضاً وال داعي لعدـ التجاوب وال فائدة مف التيرب، 
نجاز التحقيؽ، ومطالبة بعض الجيات بكتب رسمية لمتجاوب معيا في إمسؤولة نتيجة تغيرىا بعد اكتماؿ 
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 إلىالمقاببلت، إضافة إلى أف طبيعة العمؿ االستقصائي تقوـ عمى نوع مف المخاطرة والمجازفة وتحتاج 
شيء مف السرية والكتماف مشيرة إلى محاولة أحد الصحفييف السطو عمى فكرة تحقيقيا مف خبلؿ سبقيا في 

نجاز الصحفي نجازه بيد أنيا تؤكد وجود فرؽ كبير بيف حرفية المختص في الصحافة االستقصائية واإلإ
ج الذي يدور حولو ة المنت  متابع ىلإكذلؾ ذكرت حاجتيا  ،ميارات متعددة ىلإالروتيني مبينة حاجة األوؿ 

ف احتمالية تغير إالتحقيؽ ومدى ثبات المعمومة ذاتيا منذ انطبلؽ العمؿ في التحقيؽ وحتى مرحمة نشره، إذ 
 .الواقع واردة نتيجة طوؿ فترة إعداد التحقيؽ

 ذكرت معدة التحقيؽ االستقصائي أنيا عممت بإشراؼ مف األستاذ وليد بطراوي المختص: إشراف ومتابعة .12
وأنيا استفادت مف توجيياتيـ  ،في الصحافة االستقصائية إضافة إلى صحفي وصحفية مف األردف

رشاداتيـ خبلؿ  " أريج"مختص لدى شبكة  نجاز التحقيؽ مبينة أنو تـ عرض التحقيؽ عمى محاـ  إوا 
حقيؽ وجية لمصحافة االستقصائية قبؿ إجازتو لمنشر وذلؾ تحسبًا ألي مسؤولية قانونية قد تمحؽ بمعدة الت

 .نشره ودعمو
 :مالحظات عمى التحقيق االستقصائي .13

 وردت مقابمة مع الدكتور حسف طموس دوف توضيح طبيعة تخصصو. 
   وواضح لـ يتطرؽ التحقيؽ لمحؿ بشكؿ كاؼ. 
 احتوى التحقيؽ عمى معمومات خمفية مناسبة. 
 استخدـ وسائؿ توضيحية مناسبة. 
  أىميتو وتعدد الشخصيات  مفرغـ ال عمىضعؼ االىتماـ بالصور إجمااًل في عممية نشر التحقيؽ إذ

المتحدثة فيو إال أف نشره خبل مف أي صورة شخصية لممتحدثيف واقتصر فقط عمى صورة ألحد 
 .المصانع المنزلية

التنظيؼ منزلية الصنع  معدة التحقيؽ مف إثبات فرضيتيا بأف مواد تمكنت: نتيجة التحقيق االستقصائي .14
أضرارىا عمى  مفرغـ بالىا ب انتشار  غير موافقة لممعايير المتعمقة بإنتاج مواد التنظيؼ وأف رخص ثمنيا سبّ 

 .صحة المواطنيف
 :نص التحقيق االستقصائي .15

 ولة غائبةؤ مواد تنظيف منزلية الصنع في غزة غير قانونية والجيات المس
 :اإلفرنجيتحقيق ىبة  -جريدة الحال/ غزة 

بأف محاولتيا التخفيؼ مف األعباء االقتصادية باستخداميا مواد تنظيؼ  اً عمم ةلـ يكف لدى أـ محمد الخواج
 .محمية الصنع ستؤدي إلى إصابتيا بأمراض جمدية ربما تبقى معيا إلى األبد
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وبتكرار استخداميا بدأت أـ محمد التي تسكف مخيـ الشاطئ اعتادت شراء مواد تنظيؼ مف الباعة المتجوليف، 
بعدـ  -حسب قوليا  - طبيب نصحيا دائماً  ىلإحيف لجأت  ،تظير عمى يدييا وبيف أصابعيا التيابات بيضاء

استخداـ المنظفات بكثرة إال أنيا ال تستطع فيي ربة عائمة وبحاجة ألف تقوـ بدورىا كغيرىا مف األميات، كما 
 .تقوؿ

ي أمراض جمدية في مستشفى الشفاء صصاتخادكتور مجدي نعيـ حاولنا عرض بعض مف صور المريضة لم
ولكف  ،بغزة والذي بدوره أكد أف السيدة مصابة بفطريات، وقد تكوف تحسست مف استخداـ بعض المواد الكيميائية

 .ذلؾ إال بعد أخذ عينة مف ىذه الفطريات وزرعيا لمعرفة ما الذي تعانيو بالضبطبجـز الال يمكف 
 ،عف صنع مواد التنظيؼ كوسيمة لكسب عيشو في وقت عـ الغبلء قطاع غزة يجد أحمد بديبلً في المقابؿ لـ 

 يضع بداخمو أكواماً  فكؿ ما يممكو مخزف كبير جداً  ،بأف يكوف صاحب مصنع كبير كثيراً  ومع ذلؾ لـ يكف ميتماً 
يضع أربعة  ،ب وال اىتماـكؿ مواد التنظيؼ ممقاة عمى األرض ال نظافة وال ترتي ،حسبتيا في البداية نفايات

أماـ مصنعو و  ،يحتوي مزيؿ الدىوف والثاني الشامبو وىناؾ سائؿ الجمي، وكميا صناعتو اليدوية ابراميؿ أحدى
ؿ في اتتناثر أكياس خيش قذرة ممموءة بزجاجات المشروبات الغازية الفارغة، وبالرغـ مف كؿ ذلؾ فيو يوزع لممح

 .األسواؽ ويشتري منو جيرانو
اع غزة الذي يبمغ عدد سكانو مميوف ونصؼ المميوف تنتشر مصانع منزلية غير قانونية لتنتج مواد تنظيؼ في قط
إحصائيات وزارة االقتصاد الوطني  وتؤكد ،بعيدًا عف المواصفات والمقاييس المصرح بيا( شامبو)و اً وصابون
عمى تراخيص لصناعة ىذه المواد، فيما تفتقر الوزارة ألرقاـ حوؿ أعداد المعامؿ غير  مصنعاً  24حصوؿ 

مف % 65ف أف بيّ  فرداً  75استطبلع غير عممي أجري لصالح ىذا التحقيؽ عمى عينة عشوائية مف  ،مرخصةال
ز الوزارة وباقي يحدث ذلؾ في ظؿ عجو  ،ىف يعتمدف عمى مواد التنظيؼ المصنعة منزلياً ؤ عة آراالنساء المستطم  

 .الجيات الرقابية عف لجـ الظاىرة نتيجة ضعؼ القدرات الفنية لفرؽ التفتيش
 :أحمد المنزلي" مصنع"

ويقوـ بتعبئة مادة الكموريكس  ،أحمد يصنع منذ سبع سنوات الشامبو ومزيؿ الدىوف وسائؿ لمجمي والمسح
ؿ كما والده في سابؽ عيده فقد حفظ والده كيفية يعم ،ومياه النار بعد أف يخفؼ تركيزىما" المعروفة بالكمور"

صناعة مواد التنظيؼ ونقؿ خبراتو البنو فأتقنيا وبدأ العمؿ بيا بطريقتو الخاصة في مصنع صغير ال تستطيع 
 .تمييزه لعدـ وجود أي الفتة تدؿ عميو

بئة المشروبات يعبئ أحمد أغمب مواده في زجاجات غير متشابية، ويستعيف بما يفيض عف حاجة شركات تع
ج خاص يقوـ بترويجو فيشتري عبوات ببلستيكية ويضع ليا منت   ألحمد أيضاً  ،الغازية ليضع سائؿ الجمي بداخميا
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حصمت عمى عبوة منو إلجراء فحص " ر"و الذي ميزناه بحرؼ جو واسم  منت   بطاقة بياف تحمؿ مواصفات ونوع  
 .مخبري

 :العينات غير متطابقة
 4.97درجة الحموضة وكاف معدليا : وقد سقطت في اختباريف( مصنع أحمد)ف شامبو تـ إجراء فحص لعينة م

% 5، بينما نسبة كموريد الصوديوـ أو ما يعرؼ بممح الطعاـ كانت 8.5إلى  5.5والطبيعي أف تكوف بمعدؿ 
 .ونجحت في اختبار واحد فقط وىو اختبار المادة الفعالة ،%2ومف المفترض أف يكوف أقصى حد ليا 

قسـ البحث العممي وخدمة المجتمع  د عرض نتيجة فحص عينة الشامبو عمى األستاذ محمد عسقبلني رئيس  بع
أنو  اً موضح يف أف درجة الحموضة في عينة الشامبو منخفضة جداً في كمية العموـ والتكنولوجيا بخاف يونس بّ 

كما  ،تأثير سمبي عمى الشعر وىو أمر لو 4.97 ػوىنا تمثمت ب 5.5يجب أال يقؿ معدؿ درجة الحموضة عف "
: وفيما يتعمؽ بكموريد الصوديوـ فيقوؿ ،"أنو سيكوف بيئة نشطة لنمو البكتيريا وسيكوف عرضة لمتموث البكتيري

فإضافة إلى أف مياه غزة مالحة سيعمؿ الممح  ،في الشامبو الممح أو ما يعرؼ بكموريد الصوديوـ مرتفع جداً "
 ".هونمو  تووطبيع الشعرارة ضوتكرار استخدامو سيؤثر عمى ن ،العينة عمى تمؼ الشعر فيالزائد 

 :أخرى لم تطابق
ىذا الشاب الحائز عمى دبموـ مختبرات  ،1993كماؿ مف محافظة أخرى في القطاع يبيع مواد تنظيؼ منذ عاـ 

وىي خبرة أخذىا عف  -ة البيع في موقع قريب مف نقط -طبية وبكالوريوس خدمة اجتماعية يخمط معايير معينة 
نرفع نسبة التركيز حتى تناسب مياه : "يقوؿ كماؿ ،مخصصة لتصنيع مواد التنظيؼ مؾ محاؿ  تأخيو الذي يم

 ".لف نستطيع الحصوؿ عمى الرغوة ياً عال اً عمؿ تركيز نـ للو ( عسيرة)فمياه البحر مالحة  ،البحر
مركز الفحص في جامعة األزىر، وكانت النتيجة  ىلإوجيت لممصنع وعينة مف سائؿ الجمي وت عدة اً أخذت صور 

 .أف سائؿ الجمي لـ يتوافؽ مع المواصفات والمقاييس التي تعتمدىا وزارة االقتصاد
تركيز المادة الفعالة : الكيميائي عبد الباسط أبو كويؾ أشار إلى أف عينة سائؿ الجمي سقطت ألكثر مف سبب

ىو الغش التجاري، وفيما يتعمؽ بدرجة الحموضة فقد  واليدؼ يكوف غالباً  وىي أقؿ مف المسموح بو% 12بنسبة 
ف كانت أقؿ  8إلى  6مف  اً أف يكوف معدليا قريب مفف أنيا ال بد بيّ  فستؤدي إلى نوع مف  -كما في العينة  -وا 

بيدؼ تجميد ف أف معظـ المصنعيف يضعوف ممح الطعاـ وفيما يتعمؽ بممح الطعاـ فقد بيّ  ،الجفاؼ عمى الجمد
غشو وتزويده بالممح  ىلإالمستيمؾ ييتـ بالمنظؼ الذي فيو نوع مف الجمود فيضطر المصنع ف"الصابوف السائؿ 

 ".مكف أف يؤدي إلى جفاؼ في الجمدويغير مسموح % 2ليجاري السوؽ فأكثر مف 
 :من ربات البيوت تستخدمن مواد التنظيف المصنعة منزلياً % 60
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مف % 25تبيف أف  فرداً  75لعينة عشوائية مف  2012الثاني يناير  كانوفذا التحقيؽ في في استطبلع أجريناه لي
تستخدـ مواد % 75بينما ( أقؿ مف دوالر)شواقؿ  3العائبلت في غزة تستخدـ مواد تنظيؼ يصؿ سعرىا إلى 

% 45و مف ربات المنازؿ يستخدمف مواد تنظيؼ مصنعة محمياً % 60وأف  ،شواقؿ 10إلى  3تنظيؼ ما بيف 
 .ف عبوة واحدة أسبوعياً يمكيست% 39منيف يستيمكف عبوات مواد التنظيؼ كؿ أسبوعيف إلى شير ونصؼ، بينما 

بينما حصؿ شراء  ،%61كاف لسائؿ ومعجوف الجمي  وأظير االستطبلع أف أكثر مواد التنظيؼ استخداماً 
تنوعت بيف حساسية مستمرة وحكة وفيما يخص إصابة ربات المنازؿ بأمراض جمدية  ،%23الشامبو عمى نسبة 

 .منيف ببل% 67منيف بنعـ، بينما % 33نتيجة استخداـ مواد التنظيؼ أجابت 
 :جدول يوضح بعض مواد التنظيف وأسعارىا التي يتم تصنيعيا في مصانع مرخصة وأخرى منزلية

 مواد تنظيؼ في مصانع مرخصة. 
  ًمواد تنظيؼ مصنعة منزليا. 
  (.شيقؿ 13شواقؿ ونصؼ إلى  3ما بيف يتراوح )معجوف وسائؿ جمي 
  (.شواقؿ 3ال يزيد عف )معجوف وسائؿ جمي 
  (.شواقؿ 8إلى  7يتراوح سعره ما بيف )منظؼ حمامات 
  (.شواقؿ 5ال يزيد عف )منظؼ حمامات 
  (.شيقؿ 13إلى  10المتر الواحد يتراوح ما بيف )شامبو 
  (.شواقؿ 6المتر الواحد )شامبو 

 ريلشيا ؾستيبلالا طألنما فقًاو 2011عاـ  خبلؿ رادألفا فبيفي قطاع غزة  رلفقوكانت قد بمغت نسبة ا
 خؿدلا وىمست عمى ماأ ،نيوطلا رلفقا طخ فع ريلشيا ـخمييقؿ د رادألفا فم% 67.1أف  فحي في، 38.8%

 ًاستيبلكلمسح إنفاؽ  وذلؾ وفقاً  د،يدلشا رلفقعف خط ا ريلشيا ـخمييقؿ د رادألفمف ا% 55.9تبيف أف  دفق
 .2011الصادر عف الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني لعاـ  ةراألس
 راً الدو 637 نحو) شيقبلً  2293خبلؿ العاـ ذاتو بمغ ( رادفمكونة مف خمسة أ)ألسرة  رلفقأف خط ا بيف أيضاً توي
عف الجياز النشرة السنوية لؤلسعار واألرقاـ القياسية الصادرة  ت، أما عف التضخـ في األسعار فقد أظير (مريكياً أ

 .في غزة% 57في أسعار المستيمؾ بنسبة  ذاتو ارتفاعاً 
 :أكزيما بالتالمس

يؤكد الدكتور حسف طموس أف المواد الكيميائية بشكؿ عاـ تسبب أكزيما أو حساسية يتأثر بيا أشخاص معينوف 
 .ويشدد عمى ضرورة وجود خبرة في التعامؿ مع المواد الكيميائية ،وليست عامة
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عند استخداـ المواد الكيميائية، ومواد التنظيؼ "يحدث " أكزيما بالتبلمس"أف اإلصابة بمرض ويبيف طموس 
وأف الكمور  ،التحسس مف مواد التنظيؼ يختمؼ مف منطقة ألخرى"أف  معتبراً " ىا وليست المسبب الرئيسياحدإ

مس ويعمؿ عمى ذوباف عند الممس يكوف بو صودا كاوية وىو يسبب أكزيما بالتبل ساخناً  الذي يعطي شعوراً 
 ".وتمؼ المبلبس والغساالت وتمؼ وتآكؿ الغسالة نفسيا

 :نومنتسبوه قانوني: اتحاد الصناعات
منشأة بيف مصنع وشركة  30ما يقارب "الء مصمح المديرة التنفيذية التحاد الصناعات الكيميائية توضح أف آ

 ىلإوال ينضـ " عامبلً  150موف ما يقارب وي شغّ تحاد الا ىلإف و وموردي مواد خاـ خاصة بمواد التنظيؼ منتسب
 .قانونية سميمة إلتحاد إال مف يممؾ أوراقاً ا

 :غزة لمطوارئ فيالمواصفات والمقاييس 
غزة يبيف أف تحديث المواصفات يكوف كؿ  فيراجي مسمـ مدير عاـ مؤسسة المواصفات والمقاييس الفمسطينية 

 فيالوضع : "مف االنقساـ ف المؤسسة حاولت أال تكوف جزءاً ويوضح أ ،خمس سنوات والتجديد حسب الحاجة
ويؤكد  ،"والمؤسسة موجودة لمطوارئ ياً سنوات ولكف العمؿ ليس م رض خمسؽ المؤسسة خبلؿ لـ ت غم  و غزة صعب 

نما  أف التعديؿ عمى أي مواصفة ليس شرطاً  أف المؤسسة ليست جية رقابية موضحاً  أف يكوف بشكؿ دوري وا 
 .ذلؾ وحسب التعديبلت الدوليةحسب الحاجة ل
 :ية في الوزارة ضعيفئايكادر المنتجات الكيم: دائرة المستيمك

 فيالميندس نافذ الكحموت رئيس قسـ المواد الكيميائية في دائرة حماية المستيمؾ ورئيس قسـ الخدمات واألسعار 
إف كاف مطابقًا لممواصفات ففحص مخبري  ىلإوزارة االقتصاد يؤكد أف أي منتج تجده الدائرة في السوؽ يخضع 

ف لـ يكف مطابقاً  ،الفمسطينية الخاصة بالصنؼ والتركيب وبطاقة البياف يكوف صالحًا لبلستخداـ نوضح الخمؿ  وا 
إلى أف الدائرة ترسؿ عينات لمفحص بعدد ما يرد مف المفتشيف وىي ليست  أجؿ تعديمو منبياً  مفلممنتجيف 

 .مرتبطة بعدد معيف
 ىلإيي بحاجة فولكف حسب ما يردنا مف عينات  ،عةالمصانع الداخمية ال بد أف تكوف متاب  : "ع الكحموتويتاب

إلى خطورة المواد الكيميائية وضرورة عدـ  اً فتال" عة كما ىو مطموبجيد فيناؾ أصناؼ كثيرة موجودة وغير متاب  
ف مادة أويشير إلى  ،أليدي والعيوف والجمددىا في المنازؿ بتركيز عاؿ  ألنيا مضرة باألغشية المخاطية واو وج
لغشاء المخاطي وأنسجة العيف مف مستخدميف ا ىمعتصدر أبخرة غير منظورة بالعيف وليا تأثير سمبي " الكمور"

لرئتيف والبمعوـ والمعدة وقد تترسب ا ىلإؾ الغشاء المخاطي وقد تدخؿ أشياء غير مرغوبة تيتّ "عيف فيي ومصنّ 
 ".لكبدا ىلإوتصؿ 

 :امبو أم أيمنش
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د ىذه المواد في المنازؿ تشتري أـ أيمف التي و معرفة تمؾ الدوائر المتخصصة بضرورة عدـ وج مفرغـ ال عمى
مؤل أ"حد الدكاكيف المنتشرة في السوؽ وتقوـ بصناعة الشامبو بطرؽ بدائية أتسكف شماؿ القطاع المواد الخاـ مف 

ممح  غراميفوكيمو " يتااإل"مف مادة  غراماتكيمو  3ضيؼ أمف جرادؿ الدىاف الفارغة بالماء و  جرداًل ونصفاً 
ثـ أذوبيا بيدي وأضيؼ  ،تركو ربع ساعةأضع الخميط في حوض استحماـ صغير و أو  ،ضيؼ الماء الساخفأو 

 .حسبما تشرح" ثـ أقوـ بتعبئتو في عبوات صغيرة ،معطرًا ومادة ممونة
مبو لبلستيبلؾ الشخصي ال لمبيع، وتقوؿ إنيا ال تشكو مف أي آثار نتيجة عمميا، ولكنيا تقر أـ أيمف تصّنع الشا

 .بجفاؼ يدييا
ىمال وأضرار صحية  :عجز وا 

يجيب الميندس نافذ الكحموت عف سؤالنا بخصوص اإلجراءات القانونية لممؤسسات الحكومية المختصة لمواجية 
ور نتيجة عجز في الكادر الفني في مناطؽ غزة مف مفتشيف ىناؾ عجز في المتابعة وقص: "ىذه المصانع

الصناعات الغذائية ألف األعراض  فيمعظـ مفتشي حماية المستيمؾ يتخصصوف : "مضيفاً " لحماية المستيمؾ
اإلدارة : "ويتابع ،"ولكف المنتجات الكيميائية ضررىا يظير بعد فترة طويمة مف االستخداـ ،المرضية تظير بسرعة

ىناؾ عدـ  ،أىمية ىذا الجانب والمفترض أف يكوف ىناؾ كادر موظؼ في الدائرة مختص بيذه األمور ال تبلحظ
 ".وليف وال مباالةؤ اكتراث مف المس

 :المصانع غير المرخصة متابعة: التنمية الصناعية تدافع
 اً ىناؾ فريقعبد الفتاح أبو موسى مدير عاـ اإلدارة العامة لمصناعة في وزارة االقتصاد بغزة يوضح أف 

 .يقوـ بالرقابة والتفتيش واإلرشاد ومتابعة جودة المنتجات عمى حسب المواصفة الفمسطينية اً متخصص
، "ج مف خبلؿ الرقابةف يتحسف المنت  أيمكف : "ويرفض أبو موسى الربط بيف جودة المنتج والحصوؿ عمى ترخيص

ف أنو أمر مخالؼ لممواصفة بيّ  مثبلً " وكا كوالك"تعبئة المواد في زجاجات  مفوحوؿ ما تقوـ بو بعض المصانع 
 .الفمسطينية

 :اً خاص اً ال رقابة وال قانون: دائرة الترخيص
بشأف إجراءات ترخيص المصانع والمنشآت الصناعية ذكر في المادة  1999لسنة  10قرار مجمس الوزراء رقـ 

فمسطيف وتجديد أو توسيع أي أنو ال يجوز دوف الحصوؿ عمى ترخيص مف الوزير إقامة أي صناعة في  2
 .صناعات قائمة

كؿ مف يقيـ أي صناعة أو يقوـ بتوسيع صناعة قائمة أف يتقدـ بطمب الترخيص إلى الوزارة، ": أ"فقرة  3المادة 
عت دوف الحصوؿ عمى سّ ددت أو و  أو ج   أو جزئياً  سست كمياً يجوز لموزير إيقاؼ أي صناعة أ  : الفقرة أ 7والمادة 

 .رةموافقة الوزا
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الدائرة "وزارة االقتصاد لو رأي مخالؼ وىو أف  فيلكف الميندس ىاني العّصار مدير دائرة الترخيص الصناعي 
لزاـ المصانع بالشروط والمواصفات الفنية الخاصة كؿ حسب  تيتـ بتطبيؽ المواصفات الفمسطينية بقدر اإلمكاف وا 

 ".بل رقابة عمييافالقطاع المخصص، وبينما غير المرخصة 
لمصناعة يحدد  اً خاص اً عممنا يسير وال قانون: "إال أف الدائرة تواجو مشكمة في التراخيص واإلدارة العامة لمصناعة

الخاص بإجراءات  1999لسنة  10ما لصاحب المصنع وما عميو، ونعمؿ وفؽ قرار خاص لمجمس الوزراء رقـ 
إلى متابعة والمتابعة صعبة إف لـ يكف ىناؾ  ىو واضح ولكف يحتاجو القانوف يبقى أقوى مف القرار، و الترخيص، 

 ".قانوف
 :اً عام 12مسح صناعي قبل 

لمواد التنظيؼ في القطاع وىي حاصمة عمى تراخيص الوزارة،  مخصصاً  مصنعاً  24يكشؼ العصار عف وجود 
ألف عممية اإلحصاء تحتاج كاؼ    عدد الموظفيف غير  "أنو ال إحصاء لممصانع غير القانونية والسبب أف  مؤكداً 

دعـ لوجستي كنماذج المسح الصناعي ووسائؿ اتصاؿ ونقؿ، وتدريب  ىلإمسح صناعي األمر الذي يحتاج  ىلإ
وجود سبعة موظفيف فقط في الوقت  ىلإ اً شير م" بالمسح الصناعي اً خاص اً موظف 50طواقـ لمعمؿ ما يقارب 

 .الحالي يقوموف بعممية التفتيش
 140، وأف ىناؾ د سنوياً ر مدير دائرة التنمية الصناعية في الوزارة يؤكد أف الترخيص يجد  الميندس ىاني مط

 .لمواد التنظيؼ 10مف بينيا  2011جرى ترخيصيا عاـ  مصنعاً 
 الحكومة تغض الطرف وال قضايا

ابقتيا ة وأجيزتيا التنفيذية ودائرة حماية المستيمؾ فحص كؿ الصناعات، ومدى مطز قع عمى الحكومة في غي
غبلؽ المصانع المخالفة إال أف ىذا ال يحدث مع مصانع مواد التنظيؼ المنزلية الجيات التنفيذية  ،لممواصفات، وا 

 .وى ضد ىذه المصانع وتمقي بالبلئمة عمى المواطنيف مدعية أنيـ ال يتعاونوفاتتذرع بعدـ تقديـ المواطنيف شك
 إلىعمى لمقضاء المستشار محمد الدريوي أكد أنو لـ تصؿ نائب رئيس المحكمة العميا ونائب رئيس المجمس األ

إلى أف لموزارة إجراءات تتخذىا ضد الشركات المخالفة فتقوـ الشركات برفع  المحكمة أي قضية حتى اآلف، منبياً 
قضايا طعف في قرار الوزارة ولكف حتى ىذه المحظة لـ تصؿ أي قضية سواء مف الوزارة أو مف أصحاب 

 .المصانع
 :الجيات التنفيذيةرد 

لنيابة التي تحوليا ا إلىؿ و يتحدث أبو موسى أنو تـ ضبط مخالفات ويتـ تحرير محاضر ضبط لممخالفيف ت ح
لنيابة في ىذا الموضوع ا ىلإتـ تحرير محاضر ضبط لممخالفيف، وعدد المخالفات التي تصؿ : "لمحاكـا إلى

كما يشير إلى أف عدد المصانع المرخصة في غزة مف  ،"القطاع أنحاءيفوؽ العشرات منذ بداية العاـ مف جميع 
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المصانع غير "مرخصة والتي تعمؿ بشكؿ عشوائي يبيف أف ال، وفيما يتعمؽ بالمصانع غير %40إلى % 30
ونبيف ليـ إشكالية عدـ ترخيصيـ في الوزارة ونضغط  امرخصة نقوـ باستدعائيا لموزارة ونتفاىـ مع أصحابيال

وتبقى ىذه المصانع تعمؿ وتوزع في قطاع غزة بشكؿ منظـ أو غير منظـ حتى نشر  ،"أوضاعيـ باتجاه تصويب
 .ىذا التحقيؽ

 
 

 :الثالث النموذج
 وأداتو التقصي بتقنيات الخاصة التعميمية الوحدة في كمثال المتخذ االستقصائي التحقيق نص
 التي التطبيقية المبادئ ضمن مخايل وطوني رمال وعمي كرم وجان ةصدق جورج" قدمو الذي
 الشفافية برنامج /لمتنمية األمريكية لموكالة التدريبي الدليل في التقصي ميارات عمييا تقوم

  المينية لمتربية المبناني والمساءلة والمركز
 ".العزاـ دنيا" لمصحفية 25/2/2008 في األردنية العرب صحيفة التحقيؽ نشرت

 :والسكري الدم وضغط القمب أمراض كبسوالت في وطحين سكر ومسحوق بيضاء بودرة :عنواف التحقيؽ
 

 القمب  -المرضى حياة تيدد أساسية أمراض خمسة لمعالجة لةاالفع المواد مف خالية" Placebo" حبوب تناثرت
 قضية أوؿ في مؤخراً  األحمر بالشمع غمقتأ   مخازف ثبلثة داخؿ  -وااللتيابات والضغط لستروؿو والك والسكري
 سمطاتو بدأت بمد في القضية تنظر عماف في الصمح محكمة ومازالت األردف، داخؿ مرخصة غير أدوية تصنيع
 في الحدود عبر تدخؿ لية التياالفع عديمة أو ليةاالفع قميمة والمزورة الميربة األدوية تحدي تنامي مع تتعامؿ
طارات مسافريف حقائب  غمقتأ   ،عالمياً  المصنعة األدوية بدورىا لتنافس تجارية حاويات وداخؿ سيارات وفرش وا 

 والمفتشوف األمف رجاؿ جمع أف بعد 25/7/2007 يوـ مساء الشرقية عماف ضواحي في الواقعة الثبلثة المخازف
 مف بمثيبلتيا ةالشبيي المزورة الدوائية الحبوب آالؼ الفساد مكافحة دائرة وضباط والدواء لمغذاء العامة المؤسسةو 

 .األجنبية األدوية
 

 :االستقصائية الصحافة عمل ترعى قانونية مبادئ
: مخالفتيا وعدم قول أو فعل أو تحرك أي متجر   التي المرعية واألنظمة بالقوانين التقيد وجوب مبدأ (1

ثباتيا كشفيا مف الصحفي فتمكّ  التي الحقائؽ تفسد القيود تمؾ مخالفة أف يعني ال وىذا  الرأي أماـ وا 
نما العاـ،  :المسؤوليات مف أنواع ثبلثة عمييا ترتب قد وا 
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 منزؿ حرمة كخرؽ القانوف في عنو منصوصاً  جزائياً  جرماً  ارتكابو نتيجة جزائية مسؤولية. 
 بسمعة المس معنوياً  أو مادياً  الضرر بو ألحؽ لمف شخصية تعويضات عميو ترتب مدنية مسؤولية 

 .لقضاءا ىلإ تقديرىا دويعو  اآلخريف، وكرامة
 اإلعبلمية ومؤسستو نقابتو تجاه مسمكية مسؤولية. 
 الجزائية القضايا في لكف الواقعة يّدعي مف عمى ويقع: منيا والتأكد المعمومات صحة إثبات وجوب مبدأ (2

 ممارسة مياـ تتولى التي العامة لنيابة ممكاً  القضاء إلى المقدمة المعمومات يجعؿ الجرائـ عف فاإلخبار
 أف يمكنيا وال ومتابعتيا، الدعوى وتحريؾ   الجرائـ استقصاء   عمييا بناءً  ويقتضي العاـ، الحؽ دعوى
 .اإلدعاءات عف النظر وصرؼ الممؼ إقفاؿ طائمة تحت ادعائو صحة إثبات   الصحفي عمى تفرض

نما ،(المخبر اسـ بتوقيع ومذيبلً  خطياً ) لمكممة القانوني بالمعنى إخباراً  االستقصائي التحقيؽ يشكؿ وال  وا 
 يمكف أو محدديف أشخاص قبؿ مف ارت كبت جرائـ عمى واألدلة واإلثباتات لممعمومات متكامبلً  ممفاً  يشكؿ

 تقصي عمى العامة سمطاتمل وحافزاً  محركاً  تشكؿ المؤل عمى المنشورة المعمومات وتمؾ تحديدىـ،
 المعطيات واستثمار وكشفيا عنيا والتحري الجرائـ بتتبع العامة لواجباتيا تنفيذاً  فيو، الواردة المعمومات
 لكونيا السمطات عمؿ عمى الصحافة تأثير يتجمى ىنا ومف ذلؾ، إلنجاز جميعيا المتوفرة والمعمومات

ـ   ولساف وأذف عيف    .الناس مف العريض الجميور وف
 غير ووسائؿ بطرؽ الصحفي عمييا استحصؿ التي واألدلة والوثائؽ المعمومات اعتبار لمقاضي يمكف ال

 بواسطة الجرائـ عمى إال تطمع ال فالنيابة القانوف بنظر مشروعةً  إثباتات تشكؿ ياألن لحةً اص مشروعة
 نصب لكف بجرميـ، االعتراؼ لحمميـ الناس تعذيب كعدـ القانوف يحظرىا ال التي المشروعة الوسائؿ
 في مشروعة، وسيمة قضائية لمذكرة تنفيذاً  أمنية تفتيشات أو مراقبة كاميرات بواسطة لممجرميف أفخاخ
 بارتكاب التظاىر شّرع القانوف أف مع قانونية غير وسيمة الجرائـ الرتكاب األشخاص استدراج أف حيف

 الجـر بارتكاب تظاىره نتيجة القانونية المبلحقة مف الصحفي يعفي ال وىذا المخالفيف، لكشؼ الجريمة
 بتبرير مشموؿ غير لكونو لممبلحقة يعّرضو مخدرات تاجر أنو الصحفي فتظاىر مرتكبيو، عف لمكشؼ
 .السمطات وأوامر لمقانوف تنفيذاً  المرتكبة األفعاؿ

 دوف مف الفيديو أو الصوتي التسجيؿ طريؽ عف الصحفي عمييا يحصؿ التي واإلقرارات التصريحات إف
 القضايا في بينما ،فقط إثبات وسيمة المدني بالقانوف تشكؿ معو الحديث يجري الذي الشخص عمـ

 يتنافى أو القانوف عميو يعاقب عمبلً  ذاتيا بحد تكوف أال شرط مقبولة اإلثبات وسائؿ جميع فإف الجزائية
 .االستقامة بمبادئ اإلثبات في التقيد :ىنا العامة والقاعدة ،وسموكياتيا الصحافة مينة آداب مع
 شخص إلى أمر نسبة ىوو  ذماً  دعفي   االستقصائي التحقيؽ في الواردة المعمومات صحة تثبت لـ حاؿ في
 أفعاؿ نسب مف االستقصائية الصحافة تقتضيو ما وىذا ،كرامتو أو شرفو مف يناؿ الشؾ معرض في ولو
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 ،عمييا االطبلع الجميور مصمحة مف العاـ بالشأف تتعمؽ خدمات أداءب فمكمفي بأشخاص( ذماً  تشكؿ)
 فأل العادييف باألشخاص يرتبط وىو الفعؿ حقيقة بإثبات لنفسو تبريراً  الذـ جـر لمرتكب يسمح ال والقانوف
 أبر ي   وبالتالي ،العاـ واجبيـ أداء أثناء في عاميف موظفيف إلى منسوبة أفعاؿ بإثبات تسمح الضرورة
 تتوثب   بوظيفتو عبلقة ذي بموضوع عاـ موظؼ إلى اً منسوب الفعؿ كاف إذا الذـ جـر مف الصحفي
ال ،صحتو  لمجرد بيويتو معيف فرد إلى إدانات أو اتيامات نشر يجوز ال ىنا ومف، بجرميتو ؽح  و لم وا 
 ،بسرعة اآلخريف إلى وينقميا الجميور عمييا يتميؼ العاـ الماؿ فسرقة ،المتناقمة واإلشاعات األقاويؿ

 يكوف وكي ،أحد إلى لئلساءة يتعرض ال كي باألدلة مصداقيتيا مف الصحفي التأكد عمى وجب لذلؾ
 .بعد فيما المبلحقة مف ىأبمن

 عنيا اإلفصاح عدـ وبالتالي أخبلقيًا، واجبة كميمة الصحفي عاتؽ عمى يقعو : المصادر حماية مبدأ (3
 في ،والوثائؽ بالمعمومات الصحفي ديزوّ  الذي الشخص ىو المحمي فالمصدر الضغوط، كانت ميما
 حماية مبدأ عمييـ ينطبؽ شيوداً  تصبح إثباتات دوف مف المصادر تسربيا قد التي المعمومات أف حيف

 الصحفي لترىيب ذلؾ مف تتنصؿ قد السمطة أف رغـ مفال شيادة عمىمل الثبوتية القوة ومبدأ الشيود،
 الكشؼ الصحفي عمى حتـتي الجريمة في اً مشارك المصدر كاف إذا ذلؾ عمى وبناءً  ،مصادره عف لمكشؼ

 إليو توصمت ما وىو ،مصادره كشؼ إلى ذلؾ أدى لو حتى ذلؾ القضاء منو طمب حاؿ في عنو
 عميو ينطبؽ لمشارؾ ةدعار  دار مف معمومة فتسريب ،المجاؿ ىذا ضمف بيةو األور  القضائية تياداتجاال
 .ضحايامل والنفسية الجسدية بالسبلمة ضراراإل في يسيـ ألنو ورد ما

 صور أو األصمية المستندات عمى لمحصوؿ دائماً  السعي يجب إذ :األدلة وتوثيق الشيود عمى المحافظة مبدأ (4
 عمى يساعد أف يمكف التسمسمية أرقاميا أو المستندات عف فقط صور استحصاؿ أف كما عنيا، األصؿ طبؽ
 أو فوتوغرافية صور عمى االستحصاؿ المستطاع قدر يجب كما األصمي، المستند إبراز في لممتيـ القضاء إلزاـ

 لممعمومات خطية إفادات توقيع عمى الشيود حث يمكف كما والشيود، دلةؤلل فيديو تسجيؿ أو صوتية، تسجيبلت
 لتجنيبيـ تصريحاتيـ في الثبات عمى لحثيـ بيـ الدائـ واالتصاؿ الشيود متابعة جبيو  تيـ،اومشاىد لدييـ التي

 القاضي لتقدير خاضعة ياوقوت   شيادة أي تبقى وعموماً  كمات،اوالمح التحقيؽ أثناء في أقواليـ في التناقض
 .إىماليا ـأ بمضمونيا األخذ في سواء المطمؽ وسمطانو

ذا  حياتيـ تحسيف في أناسو وتساعد المجتمع تفيد التي المواضيع علجمي التطرؽ الصحفي عمى يجب كاف وا 
 ىادعت   معينة مواضيع في البحث لمنع التدخؿ   الدولة حؽ مف فإف ،مفاصميا مختمؼ في الفساد مف والتخمص

 األخبلؽ أو العامة السبلمة أو العاـ، النظاـ أو القومي األمف يمس أمراً  الخاصة أو العامة لمعطياتيا وفقاً 
ـ   االستقصائي عمى يتوجب ذلؾ ومع الصحافة، عمى طاً مسم   سيفاً  تشكؿ المطاطية العبارات وىذه، العامة  اإللما
 المستطاع قدر المنصوبة أفخاخيا مف اليروب واجبو وبالتالي تطاليا، أف يمكف التي المختمفة وبتفسيراتيا بيا،
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 أال المصمحة تقتضي كانت فإذا)عميو  التستر   عميو المتستر مف دائمًا األخطر أنو عمماً  موضوعو، اختيار عند
 رفاألجد الوطنية، وروحيا السممي وتعايشيا القومي وشعورىا الدولة مؤسسة يوىف أنو البعض يعتقد فساداً  ننشر
 .(برمتيا الدولة جسد في ينخر أف قبؿ الفساد ذلؾ إليقاؼ نشره

 
 
 

 وأحكامو لمتقصي أساسية نصائح: عاشراً 
والتجريبي  التنظيريعبر رحمة التقصي ومراجعة رموزىا وأعبلميا وتجاربيـ، والقراءة المتأنية لمواقع  يمكف

 :والتطبيقي الميداني لمصحافة االستقصائية استنتاج الحكـ والقواعد والنصائح التالية
 .المطرقة ليست مفيدة إذا لـ تضرب بيا المسمار .1
 ما فإذا: "ىنتر يوضح ما كما شيء كشؼ بؿ شيء كؿ كشؼ تعني ال االستقصائية الصحافة إف .2

 ومميئة مجزية حياتو ستكوف اآلخروف يعرفو ال فقط واحداً  اً ئشي يوـ كؿ يكشؼ أف الشخص استطاع
 ".باالكتشافات 

 .المشكمة ليست بالقرائف بؿ بالبحث عنيا .3
 .ـ ظيره مف دوف أف يستطيع إيصاؿ رميو إلى غاياتوصمف يحمؿ حجرًا أكثر مف قدرتو يق .4
الجميع يريدوف إحداث فرؽ لكف ليس إلظيار الشجاعة، وليس لمعرفة كـ أف الصحفي شجاع، فينا  .5

 .مفتوح لمساعدة الناس وليس لعرض العضبلت، والحصوؿ عمى التقديرات والثناءات ؿمجاال
إنيـ يجمعوف الحجارة، : في التعامؿ مع جمع المعمومات ومواجية المصادر وتوظيفيا لصالح القصة .6

 .ؼ يبنوف منيا صرحًا ينفع المجتمعلكف كي
 ـنفسيأب وفعبر ي ـشعر بو الضحايا، ودعييبؿ انقؿ ما  ـال تفكر بما تشعر بو نحو الضحايا ومعاناتي .7

 .ـعف معاناتي
مكوف يضيع أماـ ضجيج المصالح لكف بواسطة االستقصاء تصبح تالناس ال صوت ليـ وحيف يم .8

بدؿ أف تعطييـ صوتؾ : "في التعامؿ مع أصوات الضحاياوالقاعدة  يـالصحافة باختبلؼ أشكاليا صوت  
 .بدؿ إعطائيـ صوتًا اسمع ليـ: والخبلصة ،"لتعبر عنيـ اسمع ليـ ودع صوتيـ بنفسو يصؿ

ًا لممينة ورموزىا لكف باختصار التعمـ مف يتعمـ مف تاريخ المينة ال يعني أف تحفظ سردًا تاريختحيف  .9
اركبيا واذىب نحو غايتؾ ة طالما ىي موجود الختراع الدراجةال داعي : "تجارب اآلخريف يعني أنو

 ".بشكؿ أسرع
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 .لكف ليس كؿ التقارير تنفع أف تكوف استقصاءات كؿ التقارير صالحة ألف تكوف أخباراً  .10
بؿ تحوؿ مف سؤاؿ المسؤوليف عف المعمومات إلى مواجية  ال تكتفي بما يقولو اآلخروف .11

لماذا حصؿ ولماذا فعمتـ : إلى قوؿ ؟وىؿ فعمتـ ذلؾ ؟اذا حصؿالمسؤوليف بالمعمومات، ومف القوؿ م
 .ذلؾ، بعد التأكد مف المعمومات مف خبلؿ المصادر المختمفة

كمما زاد عدد المستفيديف مف االستقصاء زادت قيمتو، لكف أيضًا يحدث في الصحافة  .12
ولف يتنكر يومًا  ساؾاالستقصائية أنو قد تساعد شخصًا واحدًا فقط، لكف تأكد أف ىذا الشخص لف ين

 .لصنيعؾ
 .في المحاكـ االعتراؼ سيد األدلة في االستقصاء أضعفيا .13
ويتشاركوف  بالحصوؿ عمى المعمومات يجعموف منيا خيوالً ة س المقطوعؤو ذات الر  اتالدجاج .14

 .فييا
أف الصحفي االستقصائي عكس التقميدي يصدر حكمًا، لكف يمكنو عبر جمع بمف يعتقد  ئيخط .15

صدارهمات المعمو   .وبناء عمى الوثائؽ واألدلة وتنظيـ البيانات أف يساعد اآلخريف عمى إطبلؽ حكـ وا 
 .ال نعطي الحقيقة بؿ نقدـ وقائع أخبار الحقيقة .16
 .غمبية حينما ال يمتقوف إال بمف يدعـ القصة وال يرفضياتعامؿ بو األوت الجميع يرفضو االنحياز .17
 .العيفإسقاط القطعة الناقصة يجعؿ الموحة مخموعة  .18
 .يرووف القصة مف زاوية النفؽ، جعؿ الناس يروف بطريقة األبيض واألسوديالحماس  .19
 . Pre-Publication Qualityضبط الجودة قبؿ النشر يبدأ مف بداية التحرير .20
 .في غرفة التقصي غير مقبولة المفاجآت .21
لى أي مدى ىي متوازنة ميمة االستقصائي مراقبة مجرى القصة ومسارىا .22  .وا 
 .كبير اج الخبلصات تحد  استخر  .23
 .؟دعاءاتىؿ االستقصائي أعمـ بتمؾ اال: االستجابة لبلنتقاد .24
كيؼ يتحقؽ الصحفي مف الحقائؽ المفقودة؟ وىؿ يمكف لمحقائؽ األخرى إذا أضيفت أف تغير  .25

 ؟الصورة
 ىذه فرصتؾ األخيرة ؟ىؿ ىنالؾ شيء يزعجؾ في القصة االستقصائية: السؤاؿ األخير لممحرر .26

 .قابؿ لمسيطرة وغير   فات قدغدًا كؿ شيء سيكوف 
صاحب القرار النيائي الذي يجب أف يولد مف أجؿ  ومدير الفريؽ ىو مف يحمي صحفييو ألن .27

 .تمؾ الميمة المتعمقة بحماية فريقو
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 اً لكف يخسر الصحفي التعاطؼ مع الضحية إذا لـ يخبر مزيد ومشاعر اً جعؿ ألفكار القصة قمبا .28
 .هءظمميا ومف كاف ورا األدلة ال بالنعوت معايير  بويوثؽ  ،عف خمفية ىذه الضحية

 ـسواء داخؿ الصحفي أ جب معرفة كيفية التعامؿ مع ىذه األنايو  األنا الكبيرة تكسر الحدود .29
 .Dealing with the Big Egoوىو ما يدعى  داخؿ الفريؽ

ـ   .30 يـ أف يريعمى مدو  فيذا ىدر لمموارداختيار نقطة تركيز،  مف أكبر معضبلت الصحفي عد
 .يحددوا ليـ خطوط القصة، وذلؾ منذ االجتماع األوؿ لفريؽ التقصي

أنيا وضع األمر الذي يراد برىنتو في جممة واحدة، ويمكف حسب وجية  عمىؼ الفرضية عرّ ت   .31
 :ىدعنظر الصحفي وضع فرضيتيف أو ثبلث فرضيات متقطعة، وىو ما ي  

Focus on One Key Track the Best Way to Save Time and Resource . 
 .الصحافة االستقصائية إيجاد الخطأ قبؿ الوقوع بو فيالميـ بالنسبة لمف يعمؿ  .32
قصة السياسي في السبعينيات  تروي BBCمف القصص المشيورة في أخطاء التقصي قصة لػ  .33

نو إأحد األوالد الذي قاؿ لمصحفي  ىوصوؿ عمى مصدر الح دتيـ بالتعرض جنسيًا لضحاياه، وبعالذي ا  
الصحفي اسـ السياسي بشكؿ خاطئ،  إلىالطفؿ نقؿ  فتعرض لمتحرش الجنسي مف قبؿ السياسي، لك

 ىلإطرد المراسؿ الذي تعامؿ مع المصدر إضافة  إلى BBCضطرت الػ وكانت النتيجة كارثية حيث ا  
 .طرد المدير العاـ

 .عمى البصيرةألنو قد يكوف م   ،حقيقة عبر شخص واحدال يمكف التأكد مف ال .34
أنيـ يعمموف في حقبة جديدة مف المينة الصحفية، فبل يعقؿ أف يخطئ بعمى الجميع أف يقروا  .35

 .اليوـ كما كاف يتـ في الماضي
 .فو ف وعادلو بؿ منصف ال يجب أف نكوف دقيقيف ومتوازنيف .36
ـ كرة قدـ يجب أف ترّبح فييا فريقؾ بؿ قدّ الصحافة االستقصائية ليست ": سبستيافتيـ " يقوؿ .37

 .وجيات النظر جميع
ال غدا كالجراح الذي يرفض إجراء أي ": سبستيافتيـ " يقوؿ .38 مف ال ييز المركب ليس صحفيًا وا 

 .عمؿ جراحي
ا يإذا كانت األخبار ميمتيا كتابة النسخة األولى مف التاريخ فالصحافة االستقصائية وظيفت .39

 .مف الحقيقة تدويف النسخة األولى
 . مؾ الحقيقة يكذبتعي أنو يممف يدّ فال حقيقة مطمقة  .40
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بيف أكواـ مف اإلحصاءات الغامضة، ومسار  مفالعمؿ االستقصائي الجيد يعني كيؼ تستخرج  .41
يفيميا ويتفاعؿ معيا  حبكة معقد، ومعمومات متناقضة وغير مفيومة، وجمع مف الشخوص استقصاءات  

 .كيؼ تبقى موضوعيًا وقادرًا عمى تضميف صوتؾ وحكايتؾ في التحقيؽالجميور، وتتعمـ مف خبلليا 
الحصوؿ عمى دليؿ يمكف مواجية المذنبيف والخادعيف بو تظؿ القاعدة الذىبية التي يمكف  .42

 .االعتماد عمييا لتبرير أىمية التصوير السري
مجيود أكبر بكثير مف الصحافة العادية لكنؾ تستطيع  ىيحتاج العمؿ االستقصائي الصحفي إل .43

إنجاز كؿ خطوة مف الخطوات العممية بكفاءة ومتعة وستشعر بأف مردود االستقصاء كبير بالنسبة 
 .لمجميور ووسيمتؾ اإلعبلمية ولؾ
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 الخالصة
 وربط الوثائؽ، تخزيف عبر الخاص بأرشيفو والتحكـ اإلعبلمية، أصولو إدارة عمى االستقصائي الصحافي الكمبيوتر يساعد

التحقيؽ، وىذا يؤكد أىمية  كتابة عممية يسرع ما المكاني، والمتغير الزمني، والتسمسؿ والوقائع، واألشخاص الحقائؽ،
 في الصحفي فقد ولد العمؿ في الكمبيوتر استخداـ تاريخ استخداـ الكمبيوتر في الصحافة االستقصائية وفوائده، وحوؿ

 عميو أطمؽ كمبيوتر جياز" كرونكايت والتر"واشنطف  في "CBS News" شبكة مراسؿ استخدـ حيف ،1952عاـ  يكاأمر 
 وأدالي ايزنياور دايت" المرشحيف بيف األمريكية لبلنتخابات المبكرة النتائج لتحميؿ ،"يونيفؾ راند ريمنجتف"لقب 

 ."ستيفنسوف
 التغمب إمكانية ذلؾ ويحدد السيئ، الطيب، والجانب لو وجييف، الجانب البيانات قواعد مف إفادة أكبر عمى الحصوؿ إف

العقبات، ما يجعمو يمكف االستقصائي مف الوصوؿ أواًل بأقصر الطرؽ إلى المصادر المفتوحة، وعرض البيانات  عمى
االستبيانات ، وتشفير وحماية الممفات الخاصة بالعمؿ الصحافي، وتوظيؼ "إنفوجرافؾ"الصحافية بشكؿ بصري 

 .اإللكترونية في العمؿ الصحافي
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 التمارين
 :الصحيحة اإلجابة اختر .1
 وعنوانو" ميمر" كاتب كان الحاسوب الستخدام تطرقت كتب أىم

A. التكنولوجيا صحافة. 
B. الدقة صحافة. 
C. الجديد العصر صحافة. 
D. واإلنترنت المشكبلت صحافة. 

 
 .الدقة صحافة. B: الصحيحة اإلجابة
 
 :الصحيحة اإلجابة اختر .2
 بـ االستقصائية الصحافة ضمن الحاسوب استخدام في "TOR" مشروع يقوم

A. الخصوصية حماية. 
B. المعمومات تشفير. 
C. البيانات جمع. 
D. البيانات تحميؿ. 

 
 .حماية الخصوصية. A: الصحيحة اإلجابة

 
 :الصحيحة اإلجابة اختر .3
 ضمن الصحافة االستقصائية عمى الحاسوباستخدام  في Curatorمشروع  يقوم

A. النتائجإلى  الوصوؿ. 
B. المصدر متتبع اكتشاؼ عدـ. 
C. الحدود تخطي عبر االستقصاء مشاركة. 
D. الموضوع حوؿ التغريدات جمع. 

 
 جمع التغريدات حوؿ الموضوع. D: الصحيحة اإلجابة
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