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 أشكال الصحافة االستقصائية:
الصحافة االستقصائية من أهم الفئات املهنية اإلعالمية وأرقاها وأشّدها تعقيدا، ذلك أّن املشهد  تعترب

اإلعالمي والرقمي اجلديد قد جعل من األشكال الصحفية التقليدية كاخلرب والتعليق واالستجواب والنقل وحىت 
يف التحقيق االستقصائي الذي يستوجب  التحقيق يف مستواه األّول أجناسا صحفية عاديّة ويسرية التنفيذ قياسا

 .بناء وختطيط وحبثا يف سبيل الوصول إىل املعلومات الضرورية وكشف ما خفي من حقائق
وقبل أن نتطرق إىل األشكال والفنون التحريرية املعتمدة يف الصحافة االستقصائية والفرق بينها وبني فنون 

 لى خطوات العمل االستقصائي.التحرير يف الصحافة التقليدية البد أن نتعرف ع
 خطوات العمل االستقصائي:

أبهنا مادة صحفية قائمة على أسس منهجية يستخدمها الصحفي للحصول  يةالصحافة االستقصائ تعرف
على املعلومات، من خالل سلوك منهجّي مؤسسايت صرف، يعتمد على البحث والتدقيق واالستقصاء حرًصا 

، والتزاًما على املوضوعية والدقة. وللتأكد من صحة املعلومة وما قد خيفيه انطالقًا من مبدأ الشفافية وحماربة الفساد
 .اتسؤولني وحماسبتهم على االنتهاكبدور الصحافة كأداة حراسة على السلوك احلكومي، وكوسيلة ملساءلة امل

 وتعتمد منهجية الصحافة االستقصائية على جمموعة من اخلطوات املنهجية املرتبة على النحو اآليت: 

 (حتديد املوضوع )املشكلة -1
ستقصائي اخطوات البحث العلمي لتعد حتقيق   عليك أن تكون ملماً يف  وضع أسئلة وفرضيات..هلذا -2

 .حرتايفا
 .مجع البياانت واملعلومات ذات الصلة -3
 ختبار الفرضية )التوقع الذي قمت بتوقعه قبل اإلعداد ابلتحقيق وكان يشكل دافع إلعداد البحثا -4

 (.ق يف أمرهوالتحق
 .إجابة األسئلة -5
 .ووضع تقرير ابإلجابة -6

خيلط الكثريون بني التقارير الصحفية والصحافة االستقصائية واليت يطلق عليها الكثريون "التحقيقات 
الصحفية"، فكثريًا ما نقرأ أو نشاهد أو نسمع تقريرًا مثال: إعالن النائب العام التحقيق يف عدد من ملفات 

ة األوىل أو يذاع يف اخلرب الرئيسي أن من بني الفساد، وخيتلط األمر علينا يف اليوم التايل عندما ينشر على الصفح
ملفات الفساد اليت حتدث عنها النائب العام يف اليوم السابق، ملف حول سوء استخدام املال العام من قبل وزير 
ما، من الواضح أن الصحفيني واحملررين الذين اعدوا هذه التقارير قد "حتققوا" من صحة املعلومات قبل نشرها، 

http://arij.net/materials/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/


ىل مصادرها، ورمبا مجعوا ردود فعل عليها، واستندوا إىل دالئل دقيقة وموثوق هبا، ولكننا ال جند يف هذه ونسبوها إ
 .التقارير مسات التحقيق الصحفي ألهنا ال تستقصي بل تعرض وخترب عن حالة معينة

منطلق فجميع فنون العمل الصحفي تسعى إىل "البحث عن احلقيقة وإيصاهلا للجمهور مبهنية عالية من 
الشعور ابملسؤولية جتاه اجلمهور"، إال ان الصحافة االستقصائية إىل ابعد من ذلك الن على الصحفي أن يلعب 
دور احملقق يف الكشف عن األسرار، وإبقائه يف طي الكتمان حىت اكتمال الدالئل ومجع الواثئق وإجراء املقابالت 

الصويت، وصواًل إىل مرحلة االستنتاج ومن مث الكشف عن ما وزايرة األماكن واخذ املالحظات والتصوير والتسجيل  
مت التوصل إليه، كل ذلك مع توخي املعايري الصحفية املهنية املعروفة كالدقة واملوضوعية واالستقاللية واالستقامة 

ميكن أن واملسؤولية وغريها من املعايري املهنية الدولية اخلاصة ابلصحافة االستقصائية، الن التحقيق الصحفي "
يكون أكثر خطورة من املوضوعات الصحفية األخرى، كما أن حجم الضرر الذي يتسبب فيه التحقيق الصحفي 

 ."اكرب كثرياً 
على الرغم من أن أهداف الصحافة االستقصائية ال ختتلف من حيث املبدأ عن الصحافة بشكل عام، وال 

البعض مييز بني أساليب الصحافة االستقصائية  ختتلف أساليبها عن أساليب األشكال الصحفية األخرى، فإن 
وبني األشكال األخرى، ومثة اجتاه بني املختصني يف الصحافة ال يفرق بني النوعني من أشكال الصحافة على 
قاعدة أن الصحافة عمومًا أو وسائل اإلعالم ُوجدت أصاًل لنقل احلقائق للجمهور ومحاية اجملتمع والدفاع عنه 

 .ومتثيل مصاحله
 :مقارنة بني الصحافة االستقصائية والصحافة العامة

صفة عامة قد يقوم الصحفيون أثناء ممارستهم اليومية بكال النوعني من التغطية، ولكن ال ميكن أن يصف ب
الصحفي حتقيقه أو تقريره أبنه استقصائي إال من خالل عدة مؤشرات متيز كاًل من النوعني عرب ثالثة أوجه وهي  

جه األول يتعلق أبسلوب البحث والتحري ومجع معلومات التحقيق، والوجه الثاين يتعلق بطبيعة عالقة الو  :كالتايل
الصحفي مبصادره، أما الوجه الثالث فيتعلق ابملنتج النهائي وبنيته والنتائج املتوقعة منه وفيما يلي استعراض ألبرز 

 :أوجه االختالف بني الصحافة االستقصائية واألشكال األخرى
 

 األشكال الصحفية األخرى الصحافة االستقصائية م
 البحث

ال ميكن نشر املعلومات إال إذا مت التأكد من ترابطها    .1
 واكتماهلا.

جُتمع املعلومات وتُرسل وفق إيقاع اثبت )يومًيا، 
 أسبوعًيا، شهراًي(.

البحث إىل أن يتم التثبت من القصة، وقد يستمر  يستمر   .1
 بعد نشرها.

يكتمل البحث بسرعة، وال يتم القيام أبي حبث 
 آخر بعد أن تكتمل القصة.



حصًّلة،  تقوم   .1
ُ
القصة على احلد األقصى من املعلومات امل

 وميكن أن تكون طويلة جًدا.
تقوم القصة على احلد األدىن الضروري من 

 املعلومات وميكن أن تكون قصرية جًدا.
يتطلب التحقيق الصحفي توثيًقا لدعم تصرحيات املصادر    .1

 أو إنكارها.
 ميكن لتصرحيات املصادر أن حتّل حمّل التوثيق .

 العالقات ابملصدر ) فيما يتعلق بطبيعة عالقة الصحفي مبصادره(
ال ميكن افرتاض الثقة ابملصدر: فقد يُقدم املصدر    .1

استخدام أية معلومات دون معلومات مزيفة، وال تستطيع  
 التحقق منها.

الثقة يف املصدر ُمفرتضة، ويف األغلب دون 
 التحقق منها.

املعلومات الرمسية عن اإلعالمي، ألن كشفها قد  خُتفي   .1
 يعرض مصاحل السلطات أو املؤسسات للخطر.

تُقدم املصادر الرمسية املعلومات لإلعالمي جمااًن، 
 لُتعزز دورها وتروج ألهدافها.

يتحدى اإلعالمي بصراحة الرواية الرمسية للقصة أو    .1
ينكرها، بناء على معلومات يستقيها من مصادر 

 قلة.مست

ال جمال أمام الصحايف إال قبول الرواية الرمسية 
للقصة، رغم أنه ميكن أن يعارضها بتعليقات أو 

 بياانت من مصادر أخرى.
 جيمع اإلعالمي ويتصرف مبعلومات أكثر مما يتصرف به   .1

أي مصدر منفرد من مصادره ومبعلومات أكثر مما 
 يتصرف هبا معظم مصادره أو مجيعها.

يتصرف اإلعالمي مبعلومات أقل مما تتصرف هبا 
 معظم مصادره أو كلها.

 املصادر دائًما ُمعّرفة تقريًبا. يف األغلب ال ميكن تعريف املصادر لضمان أمنها.   .1

 النهائي والنتائج املتوقعة منه(النتائج ) فيما يتعلق ابملنتج  
اإلعالمي قبول العامل كما هو، فهدف القصة  يرفض   .1

كي يصلحه، أو يدينه، أو  اخرتاق وضع معني أو تعريته
 يف حاالت معينة، تقدمي مثال لطريق أفضل.

يُنظر إيل التحقيق الصحايف كانعكاس للعامل الذي 
يتم قبوله كما هو , وال أيمل اإلعالمي يف 

ور الوصول إيل نتائج أبعد من جمرد إخبار اجلمه
 مبوضوعه.

دون اخنراط شخصي ومحاس من اإلعالمي. لن تكتمل    .1
 القصة أبًدا.

ال يتطلب التحقيق الصحفي اخنراطًا أو محاًسا 
 شخصًيا من اإلعالمي.

يسعي اإلعالمي ألن يكون عاداًل ومدقًقا يف حقائق    .1
القصة , وبناء على ذلك قد حيدد ضحاايها وأبطاهلا 
ومذنبيها, وقد يقدم اإلعالمي أيًضا حكًما على القصة 

يسعي اإلعالمي ألن يكون موضوعًيا قدر 
املستطاع دون حتيُّيز ألي طرف يف القصة أو 

 حكم عليه.



 أو يصدر قرارًا بشأهنا.
بنية القصة الدرامية ضرورية لتأثريها وتقود إىل استنتاج    .1

 يقدِّمه اإلعالمي أو املصدر.
البنية الدرامية ليست مهمة جًدا يف التحقيق 
الصحفي، وليس للقصة هناية، ألن األخبار 

 رة.مستم
تُعرِّض األخطاُء اإلعالمَي جلزاءات رمسية أو غري رمسية    .1

 ميكن أن حُتطم مصداقية اإلعالمي والوسيلة اإلعالمية.

الصحافة االستقصائية يف النهاية تستهدف من خالل 
 البحث عرض االجتاه الذي جيب ان يتغري العامل حنوه

قد يرتكب اإلعالمي أخطاًء، ولكنها حتمية 
 وعادة ليست مهمة.

  

 الصحافة العامة تعرض العامل كما هو
 :أربعة أمور ليست صحافة استقصائية 

علينا أن ننتبه كيف عرف الصحفي االستقصائي املخضرم دايفد  كي نفهم حقيقة الصحافة االستقصائية، 
كابلن يف تعريف هذا النوع من املمارسة الصحفية، عرب تقدمي شرح أّويل حول ما ال ينطبق على الصحافة 

 :االستقصائية، وحددها يف أربعة أمور
استالم أحد امللفات من أحد املصادر الرمسية ذي " :الصحافة االستقصائية ليست صحافة التسريبات  -1

النفوذ، مث إعادة كتابته ونشره يف اليوم ذاته ال يقع يف خانة الصحافة االستقصائية،" كما عرّب كابلن، مدير شبكة 
 106الصحافة االستقصائية العاملية وكاتب الصحافة االستقصائية العاملية: اسرتاتيجيات الدعم، وهو تقرير يعرض 

ن املؤسسات الصحفية االستقصائية غري القابلة للربح حول العامل. ويُعّد كدليل للممارسات املستدامة ويقّدم م
 .استمارة بياانت تغوص عميقاً يف متويل هذه املنظمات اليت ال تبغي الربح، ابإلضافة إىل الشرح حول هيكليتها

حفيني أن كّل الصحافة اجليدة يعتقد بعض الص" :الصحافة االستقصائية ليست صحافة التخصص -2
هي صحافة استقصائية،" حبسب كابلن. إاّل أن الصحافة االستقصائية تتطّلب املزيد من البحث بعمق. "يقوم 
صحفيو التخصص ابستخدام التقنيات االستقصائية، إاّل أن ذلك ال يدفع االثنان إىل الرتادف يف املعىن 

 .واملضمون"، كما أّكد كابلن
أتخذ التحقيقات االستقصائية الكثري من الوقت،  :ستقصائية ليست صحافة انقدةالصحافة اال -3

فتتطلب أسابيع أو أشهر أو حىت سنوات. "من املمكن أن تتضّمن الصحافة االستقصائية الكثري من عناصر 
ك قدمت النقد. وإن قمت بكتابة مقال ما يتطّلب منك املزيد من البحث والتنقيب والنقد فإن ذلك ال يعين أنّ 

 .عمالً استقصائياً،" حبسب كابلن
تعريف الصحافة  :الصحافة االستقصائية ليست التغطية الصحفية املختّصة ابجلرائم والفساد -4

االستقصائية كصحافة اجلرائم والفساد حيّد من نطاق السبق الصحفي، على الرغم من اعتقاد كابلن أن هناك 



: "لكن الصحافة االستقصائية اجلّيدة ترّكز على مواضيع التعليم، وحبسب قوله .بعض التقاطع يف هاتني الفئتني
واستغالل السلطة، والتهافت على األموال، وقصص األعمال الرائعة. وجملرد تغطية الصحفي املختص ملواضيع 

 ."اجلرائم والفساد ومالحقة آخر تطّوراهتا، فذلك ال يعين أنه يستخدم أدوات الصحافة االستقصائية

 : الصحافة االستقصائية واألشكال الصحفية األخرىالفرق بني
 :مهها ما أييتأخرى و شكال الصحفية األروق بني الصحافة االستقصائية واألتوجد عدة ف

البحث والتنقيب املتعمق هو أهم أشكال التفريق بني الصحافة االستقصائية وابقي أشكال الصحافة  يعترب_ 1
األخرى من منشر فوري أو تقارير إخبارية أخرى، حيث يتطلب التحقيق االستقصائي حبث أكثر ووقت وجهد 

 .أكرب
ن الناحية التحريرية على شكل أغلب األشكال الصحفية اليت تعتمد على الفورية والنشر اإلخباري تكتب م_ 2

قالب اهلرم املقلوب، حيث تكون املعلومات املهمة يف املقدمة، والباقي يف اجلسم، يف حني أن التحقيقات 
االستقصائية عادة ما أتخذ أشكال حتريرية أخرى وتكون متسلسلة يف سرد املعلومات بصورة منطقية هتدف إىل 

 .االقناع
تاج إىل البحث عن املعلومات لنشرها، ولكن ما متتاز به الصحافة االستقصائية أغلب األشكال الصحفية حت_ 3

 .هو حبثها يف ما وراء هذه املعلومات والكشف عن مسبباهتا
تركز األشكال الصحفية اإلخبارية على الكثري من املواضيع، مثل الفن واملوسيقى واملوضة، يف حني أن _ 4

واضيع ذات أمهية أكرب وأتثري أكثر ويهتم هبا قاعدة مجاهريية أوسع من الصحافة االستقصائية عادة ما أتخذ م
تلك اليت هتتم ابألخبار اآلنية، ومن أمثلة هذه املواضيع، مواضيع الفساد املايل واإلداري للنظام احلاكم، وقضااي 

 .الرشاوى وغريها
حول بعض املواضيع املثارة، أما عادة األشكال الصحفية اإلخبارية تعطي القارئ أو اجلمهور املعلومات _ 5

 .الصحافة االستقصائية فإهنا هي اليت ختتلق املواضيع وتبحث فيها و تنشرها لتصبح مواضيع مثارة
الصحافة االستقصائية عادة ما تنتج على شكل محالت صحفية أو حتقيقات متسلسلة أو تقارير إخبارية _ 6

وحسب ما توصلت إليه آخر التحقيقات من معلومات، تنشر على فرتات حسب ما حيقق الفائدة للتحقيق، 
بعكس األشكال الصحفية اإلخبارية اليت تعتمد على الفورية واآلنية وتعتمد على الرتتيب الزمين لنشر األحداث 

 .حسب وقوعها
ويؤكد ذلك ما ذهب إليه أنطون هاربر أستاذ دراسات الصحافة واإلعالم ومدير برانمج الصحافة يف جامعة 

واترس رانديف جوهانسربج حني قال " إذا أردان أن نعرف الصحافة االستقصائية فيجب علينا أن نفرق بينها ويت 
وبني التقارير أو القصص اإلخبارية، فالقصص اإلخبارية هي عندما تتجاوب املصادر ويردون على استفسارات 



ائية فهي استهداف الصحفي لنشاطات الصحفي حول احلدث وميدوه ابلتقارير والبياانت، أما الصحافة االستقص
 ."سرية أو نشاطات غري عامة وخاصة جداً 

 :الفرق بني الصحافة التقليدية والصحافة االستقصائية
ة وىل تعتمد بصور ن األأساسا يف أخبارية التقليدية والتغطية االستقصائية، يتمثل ن الفرق بني التغطية اإلإ

خرون )صادرة عن مؤسسات حكومية او شركات عامة وخاصة وعن القضاء او آعامة على مواد ومعلومات وفرها 
الشرطة...( ومجع ردود الفعل املتعددة حياهلا، بينما تعتمد التغطية االستقصائية على العكس، على مواد استقاها 

 .ومجعها الصحفي بنفسه
ما أموضوعية عن العامل مثلما هو، ىل خلق صورة إرية التقليدية خباذلك هتدف التغطية اإل إىلضافة ابإل

 هناأي مراقب عقالين على أىل حقائق يوافق إفتستخدم بطريقة موضوعية ومعلومات حقيقية تتحول  االستقصائية
تغيري صالح العامل ينبغي معرفة احلقيقة كي ميكن إهدفا ذاتيا، يتمثل يف الرغبة يف وحيرك الصحفي االستقصائي 

 .العامل
 هل كل استقصاء حتقيق ؟

تشري القواميس والدالالت اللغوية لكلمة حتقيق إىل أهنا تسعى إىل اليقني من األمور واىل الوقوف على 
  ا:ت معينة لفن التحقيق الصحفي أمههولقد تناولت األدبيات والدراسات واألحباث تعريفا حقيقة اخلرب واحلدث

: وهو التحري والبحث واالستقصاء يف واقعة أو حادثة أو قضية أو مشكلة ومعرفة الصحفيمفهوم التحقيق 
األسباب والدوافع اخلاصة هبا واالستماع إىل كل اآلراء يف كل هذه الواقعة أو احلادثة أو القضية قيد التحقيق, قد 

  و احلادثة أو القضية فقط.يصل احملقق إىل إصدار حكم يف النهاية ,قد يكتفي بعرض جوانب هذا الواقعة أ
يقوم التحقيق الصحفي على خرب أو فكرة أو مشكلة أو قضية يلتقطها الصحفي من اجملتمع الذي يعيش 

مث يقوم جبمع مادة املوضوع مبا يتضمنه ويلزمه من بياانت أو معلومات أو أراء تتعلق ابملوضوع مث يزاوج بينها   ،فيه
عالج املشكلة أو القضية أو الفكرة اليت يطرحها التحقيق الصحفي والتحقيق للوصول إىل احلل الذي يراه صاحلا ل

الصحفي فن يقوم على التفسري االجتماعي لألحداث ولألشخاص الذين اشرتكوا يف هذه األحداث حيث يشرح 
اخلرب أو  ويفسر ويبحث يف األسباب والعوامل واالجتماعية أو االقتصادية أو السياسية أو الفكرية اليت تكمن وراء

القضية أو املشكلة أو الظاهرة اليت يدور حوهلا التحقيق , وكثريا ما يتصل التحقيق الصحفي ابألحداث اجلارية 
مبعىن الزاوية ، حىت ولو كان املوضوع اترخييا ،ويرتبط ابألفكار احلية يف حياتنا ولذلك فأنه يتسم ابلواقعية واحلالية

أو التقييم اجلديد للحقائق اترخييا والشخصيات تعطي معاين وأبعادا غري معروفة و النظرة املكتشفة حديثا أاجلديدة 
نه يف معظم أغري ، و ترفيهيا أو تعليميا أو إعالنياوقد يكون التحقيق إعالميا أو تفسرياي أو توجيهيا أ. من قبل

واحلديث الصحفي  ويتضمن التحقيق احلوار واملناقشة. األحيان حيقق أكثر من هدف واحد من تلك األهداف
 .واالستقصاء والبحث والدراسة



إن جوهر هذا العمل هو  ،بدأت عملية التحري وإعداد التحقيقات الصحفية يف بداية القرن العشرين
البحث فيما تقوم به كل من احلكومة وقطاع األعمال يف مجيع قطاعاته ونقاط التقائهما فالتحرايت والتحقيقات 

فاصلة يكسون تعد حبق العالمة النإليه من استقالة الرئيس ريتشارد وترجيت وما أدت اليت متت فيما عرف ابسم و 
 ة.يف إعداد التحقيقات الصحفي

إن التحقيق ال يطرح املوضوع طرحًا عادايً، وإمنا يقوم على تفسريها وحتليلها، وإعطاء مسببات هلا، 
التحقيق يقوم على البحث عن اجملهول خدمة للمجتمع، واملسامهة يف عالجها وإهناء آاثرها السيئة، ونظرًا ألن 

ودعمًا للقانون الذي يسري عليه الناس، فإن امسه حتقيق مأخوذ من التحقيق اجلنائي الذي يؤدي نفس الدور يف 
 .البحث عن دوافع ارتكاب املخالفات واجلرائم، ومعاقبة املذنب، وذلك محاية حلقوق الناس

هذا الفن يتطلب احلذر الشديد، ألنه يقوم على فضح األشخاص، وتعرية ومما ال شك فيه أن استخدام 
املذنبني، وأهل اهلوى والسلطان، وألن املسألة على عالقة بسمعة األشخاص، واهليئات، واملؤسسات، فال بد من 

  .ةاألدلة الواضحة اليت ال شك فيها وإال عّرض احملقق الصحفي نفسه ووسيلته الناشرة للمساءلة القانوني
فالغرض األساسي من التحقيقات الصحفية هو  ،مث وماذا بعد  ،نظرا ألن التقصي جيب أن يبدأ بـ ملاذا

لقيمة العليا للصحافة قد ومن مث تكون ا ،تقدمي خدمة للمجتمع وللصاحل العام تضع السلطة موضع املساءلة
 حتققت. 

إن اجلديد يف الصحافة احلديثة هو فن التحقيق الصحفي، وإن كان التاريخ حيدثنا أن التحقيق الصحفي 
أنه أول من اهتدى إىل هذا الفن يف الصحافة االجنليزية مث أتى  ديفوفن قدمي يف الصحافة األوروبية، فيذكر لنا عن 

 ركناً هاماً يف صحيفته الشعبية "ديلي ميل". فجعل من فن التحقيق الصحفي    1896عام ور ثكليف  نبعده  
التحقيق" إىل السعي لليقني من األمور والوقوف على حقيقة اخلرب، وهي "وتشري الداللة اللغوية لكلمة 
بفن التحقيق الصحفي؛ تعريب يعود هبذا الفن إىل  REPORTAGE الداللة اليت تشري إىل تعريب املصطلح

عربية ويف اللغات األوروبية، اليت تستخدم هذا املصطلح للداللة على الفن التحريري وظيفته اجلوهرية، يف لغتنا ال
يتناول خربا أو قضية أو فكرة بنوع من الشرح والتحرير والتفضيل وسرد البياانت واملعلومات واآلراء "الذي 

 ". ووجهات النظر املختلفة للوصول إىل قرار أو حل أو رأي يف القضية أو املوضوع املطروح

 معوقات الصحافة االستقصائية:
حيث تغيب  والدول العربية من صعوابت ومعيقات مجة، يف دول العامل الثالثتعاين الصحافة االستقصائية 

القوانني احلامية لإلعالم اليت تسهل عملية احلصول على املعلومات من مصادرها وتعمل على احملافظة على سرية 
هذه املصادر مما يشكل هتديد مباشرًا على حياة الصحفيني، انهيك عن صعوبة احلصول على املعلومات الدقيقة 

ا الصحفي، واملؤسسات اإلعالمية اليت ال تشجع هذا النوع واملوثوقة ابإلضافة إىل حتدايت النشر اليت يواجهه
 .ذو املال والسلطة، مما جيعل اإلعالم عاجز على أن يقوم بدوره كسلطة رابعة   الذي يهز أركان األفراد



إن أصعب ما يواجه الصحفي االستقصائي هو كيفية الوصول واحلصول على املعلومات، وكيفية التحقق 
ه فيه أغلب احلكومات إىل اإلبقاء على أكرب كمية ممكنة من املعلومات يف إطار السرية من صحتها، يف وقت تتج

أكثر مما ينبغي لتحقيق أهداف معينة، وهو أمر يعرقل أداء الصحفيني يف مراقبة احلكومات يف عملية اختاذ 
دميقراطية شيء صحي  القرارات، وبصفة عامة فإن الشفافية والقدرة على احلصول على املعلومات داخل أي دولة

 وجيب التشجيع على القيام به.  وفيما أييت نلخص أهم املعيقات:

يًا حىت تكون قادرة فرية املؤهلة واملدربة تدريباً كاهناك نقص واضح يف املوارد البش قص املوارد البشرية:ن .1
ت اليت تلزم ليكون اعلى إعداد حتقيق استقصائي ذو مهارة ومهنية عالية، يفتقر الصحفي إىل املهار 

خبار والتقارير الصحفية وغريها من األصحفي استقصائي، على سبيل املثال تركز اجلامعات على تعليم 
القوالب وإن طلبت من الطالب إعداد حتقيق صحفي ال يكون إال تقرير صحفي مركب فال يصب 

 .!اهلدف
قتناع رئيس إعداد التحقيق بل اب  ليس فقط يفحيث يتطلب وقت كبريقيود داخلية من املؤسسة ذاهتا:  .2

حتقيق معني وهذه تعد أول معضلة يواجهها الصحفي، ألن  ءالتحرير يف املؤسسة اإلعالمية بضرورة إجرا
 .على املؤسسة توفري املال والوسائل واملعارف إلجراء التحقيق

ي لتدمري وتشوه غالب يف الوطن العريب تطغى ثقافة الفردية واألان يف العمل مما يؤديتطلب جهد مجاعي:  .3
ستقصائي ال يعتمد على شخص مبفرده بل هو جهد تعاوين ينطلق نقوم هبا، فالتحقيق االاألعمال اليت 

 .من مثابرة شخصية ومن مث يتوسع ليشمل زمالء آخرين
يف حال عدم اقتناع املؤسسة اإلعالمية اليت تعمل هبا يف حتقيقك، عليك أن تبدأ  يتطلب استقاللية: .4

 .على حساب وقتك اخلاص وأن تعمل على تسويقه ودعمه من مالك اخلاصمشروعك  
تعرف الصحفي على شبكة معقدة من العالقات يساعده بسالسة قدر اإلمكان لوثوق  يتطلب معارف: .5

 .الناس به ودعمه ومساعدته والتحدث معه يف القضااي الشائكة
حفي لضغط من قبل املؤسسة  الصحفي حيث يتعرض الص ”يتم تعريفه أبنه “عدو حيتاج للوقت: .6

للخروج بنتائج حتقيقه، هلذا جيب أن تكون على دراية مسبقة أن التحقيق قد ال ينجز يف فرتة قصرية، فقد 
 .!يتطلب شهور أو حىت سنوات لتنهي هذا العمل

من النادر أن جتد من يريد التكلم عن أفعال خمالفة للقانون أو حىت  مشكلة الوصول للمعلومات: .7
مبعلومات بسيطة، وقد خيذلك مصدرك ويتخلى عنك، إضافة إىل مشكلة الوصول إىل الواثئق  اإلدالء

والدالئل واملطبوعات تكون يف غاية الصعوبة ومستحيلة يف بعض األوقات، مما يتطلب مزيدًا من الوقت 
 .للوصول إليها



قد يتم هتديد املؤسسة تقال أو غتيال أو للضرب أو لالعلالقد يتعرض الصحفي  ارجية:اخل تطاو ضغال .8
عالمية نفسها، من قبل جهات سلطوية ذات نفوذ قوي تطالب بوقف هذا العمل، مما يسبب ضغوط اإل

 .نفسية وجسدية على الصحفي

عها تباإرغم الصعوابت اليت تواجهها الصحافة االستقصائية إال أن هناك عدة خطوات ونصائح جيب  لكن
 صل لتحقيقات ميكن وصفها ابلناجحة ومنها:نحىت  

قوم بعدها بتدقيق ندد من خالهلا هيكل التحقيق و حنضع خطة تفصيلية جيب و قبل إجراء التحقيق  -
هو من أبرز   حيث أن تدقيق احلقائق ويطلق على ذلك )تدقيق احلقائق( احلقائق اليت وصلت إىل الفريق
ق ووجود هذا املخطط قبل الشروع ابلتحقيق يوضح للفريق أي شكوك ياخلطوات وأمهها يف إجناز التحق

 حمتملة فيما يتعلق إبجراء حتقيق عرب احلدود.
وخاصة لتلك املنتشرة على االنرتنت  تباع عدة طرق للوصول للمعلومات الدقيقة من مصادرها األولية،إ -

أو مواقع التواصل االجتماعي، وميكن القيام بذلك عرب مواقع خمصصة تتيح إمكانية البحث والتحقق عن 
)راجع احملاضرة  الصور ومقاطع الفيديو وحىت الواثئق على اختالف أنواعها ومهما كانت مصادرها

، وتتيح التدريبات املتخصصة يف هذا اجملال ة االستقصائية(السابقة املتعلقة مبصادر املعلومات يف الصحاف
 للصحفيني سواء كانت ورش مجاعية أو تدريبات أونالين لتسليح الصحفيني مبهارات البحث والتحقق.

راء جإب نقوموالعمل عليها، إضافة لذلك  دد بوضوح زاوية القضية أو القصة اليت سيتم التحقيق فيهاحن -
التحقيق، ويفضل طلب  ي سيجري فيهذ بلد الال، إضافة لتحديد القوانني يف حبث أويل حول القصة

 مساعدة حمام حملي.
عمل عليها مبكرا ببعض احلقائق اليت وصل هلا التحقيق نة املتسببني وأطراف القضية اليت يفضل مواجه -

 والصحفيني، وبذلك نعطي وقتا الختبار تفسرياتنا وافرتاضاهتا املبدئية.
تأكد من أن النتائج اليت خلص إليها التحقيق كافية ولديها ما يسندها من واثئق نجتهيز املعلومات    بعد  -

مث نتأكد مما إذا كان مثة معلومات انقصة جيب ذكرها، إضافة إلغالق كافة الثغرات املمكن أن تضعف 
 حمتوى التحقيق.
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