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 التحقيق الصحفي
 

 

  جمال الجاسم المحمودالدكتور

 كلية العلوم السياسية

  جامعة دمشق

 ملخصال
من جميع جوانبه كنوع من األنواع اإلعالمية البالغة األهمية فـي           ) التحقيق الصحفي (يقدم البحث   

من حيث تعريفه أوالً كنوع إعالمي يبحث فيما وراء الخبر، وفـن تحريـري           . الصحافة المعاصرة 

أقرب إلى البحث والدراسة وذلك للتعمق في تقديم الوقائع واألحداث من خالل عرض مشـكلة، أو                

فهو النوع األكثر مقـدرة     . ظاهرة قديمة، أو حاليـة أو مستقبلية   ويبحث في أسبابها ونتائجها           

 على معالجة القضايا معالجة شاملة وعميقة واعتماد أساليب التفسير والتحليل، ويلقي جملة مـن             

وهذا . األضواء على المشكلة المعروضة، ويزيد من قدرة القراء على االستمتاع به وتتبع قراءته            

ويكشف عن شخصية كاتبه الذي يجب أن       . التفسير الواسع يجعل للتحقيق صفة الجذب والتشويق      

... يكون واسع الثقافة ملماً بما يجري حوله من خالل تقديمه لجواب شامل وعميق عن كل سؤال               

ويتناول البحث عالقة التحقيـق الصـحفي بـاألنواع         . ذا ؟ وأحياناً كيف ؟ في تقديمه للواقعة       لما

..... فهو نوع إعالمي واسع يتضمن عناصر من الخبر، والمقال  والتقريـر،          . اإلعالمية األخرى 

ويعرض نشأته كفن   . ويستوعب هذه العناصر بمجملها ليبني لذاته طابعاً خاصاً وشخصية متميزة         

ونضج خالل مراحل االنتشار الواسع لوسائل البث الجماعي  واحتدام المنافسة بـين وسـائل               نما  

اإلعالم المختلفة، وبعد ازدياد الطابع المعقد لألحداث، وارتفاع مستوى الوعي االجتماعي وكـذلك             

الثقافي لدى الجمهور، وتطور الصحافة وبحثها عن وسائل جديدة أكثر عمقاً، فضالً عـن قدرتـه         

 اةــففكرة التحقيق تكون عادة مستقاة من حي.  مصادرهويبرز البحث أهم. أثيرية  واإلقناعيةالت
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فالقضايا اإلنسانية واالجتماعية التي يعيشها الفـرد تعـد         . الناس، واهتماماتهم ومعاناتهم اليومية   

 للفكـرة   وينوه إلى شروط نجاح التحقيق الصحفي مـن اختيـار         . حقالً واسعاً لمصادر التحقيقات   

المناسبة التي تهم الجمهور، ومعالجة قضية بحاجة لحل، واختيار الوقت المناسب، واتباع سياسة             

ويشير إلى أهم وظائفه من إخباريـة،       .... التوازن في عرض الموضوع، وكفاية المادة التحريرية      

فعالـة   توجيهية، وكذلك نفسية وترفيهية، حيث أصبح التحقيق الصحفي قوة فكريـة             –وتكوينية  

. تحولت إلى قوة مادية يحسب حسابها في قيامه بالدراسة والشرح  والتحليل، وتقديم االستنتاجات         

ويبين أجزاءه من عنوان، ومقدمة، ومـتن       . ويبرز أنواع التحقيق وهي عديدة وكثيرة، ومتنوعة      

بتنـوع  والتي تتعـدد    . ويعرض أهم القوالب الفنية لكتابة التحقيق الصحفي      . الموضوع، والخاتمة 

العوامل المؤثرة بناء على طبيعة الفكرة أو الموضوع الذي يتناوله التحقيق واألسلوب، وإمكانيات             

ومن ثم يشخص البحـث مرحلـة       . المحرر، ودرجة حرية تعاطي الصحفي مع مختلف المواضيع       

 عمليـة  وتعد المرحلة األولى منعطفاً مهماً فـي . اإلعداد، ومرحلة كتابة التحقيق وأهم مستلزماته     

مثـل كيفيـة    . لذا البد من تخطي بعض الصعوبات التي يمكن أن تواجه المحقق الصحفي           . إنجازه

الوصول إلى المعلومة وبعض المسـائل القانونيـة، وضـيق الوقـت، والضـغوطات الداخليـة                

وعليه تحديد الهدف، واختيار فكرة التحقيق، وجمع المـواد األوليـة، وإجـراء             ...... والخارجية

أما المرحلة الثانية وهي صياغة وكتابة التحقيق الصحفي، فهي ليست قضية           . ت الالزمة االتصاال

شكلية أو لغوية أو أسلوبية، بل هي أساساً عملية متكاملـة تتضـمن اللغـة، وإعـالم القـارئ                   

. بالمشكلة، ووضع تسلسل منطقي لألحداث واآلراء، واألدلة والبراهين، ووضع الحلول المناسـبة           

وعرضنا في بحثنـا هـذا      . ب التحقيق بجمل قصيرة، موجزة، ولغة سهلة وواضحة       ويجب أن يكت  

ويتقدم البحث بمقترحات لتطوير العمـل      . واقع التحقيقات الصحفية في الصحافة العربية السورية      

الصحفي في مجال إعداد التحقيق الصحفي وبنائه من تأهيل للصحفي تـأهيالً مهنيـاً وحرفيـاً،                

فته  وتوسيع نطاق الحرية للوصول إلى المعلومة  واعتماد الوسيلة اإلعالمية            واالهتمام بتنمية ثقا  

للتحقيق كمحور مركزي في عملها، وحماية المحقق الصحفي من خالل الفصل بين عمل الوسيلة              

 .اإلعالمية وتوجهات بعضهم في السلطة الرسمية
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 :مقدمة
 قد أدى إلى إحداث تغيير جوهري فـي شـكل           ،العقود األخيرة إن التطور المذهل لوسائل اإلعالم في       

وأصبح لكل وسيلة إعالمية خصوصيتها     . وبرزت أنواع صحفية جديدة   ، ومضمونهااألنواع اإلعالمية   

 . والبـرامج  ، واللغة ،رض وطريقة الع  ،سهمت في تقدمها من حيث الشكل     أالتي  . التكنولوجية المحددة 

 كان علـى    ،وارتباطها بحياة الجمهور   ، وارتفاع حدة المشكالت   ،ر وتنوع الظواه  ،ومع تطور األحداث  

تقوم بمهمة المعالجة الشاملة لكل هذه القضايا من حيث          ،ق صحفية جديدة  ئاابتكار طر وسائل اإلعالم   

 ،هـم مكنوع إعالمي تحريري   ) التحقيق الصحفي (مما أدى إلى والدة     . التفسير والبحث وتقديم الحلول   

بموضوع احتدام المنافسة بين وسائل اإلعالم المختلفة حيث لجأت إليه          ته أيضاً   ومتطور ارتبطت والد  

شكل مختلـف عـن اإلذاعـة       واألحداث ب  ، مجاالً واسعاً للتعمق في تقديم الوقائع      وعدتهالصحافة أوالً   

 من خالل معالجة قضـية أو مشـكلة أو          ،غة اإلنشائية الخطابية   بعيداً عن العموميات والل    ،والتلفزيون

فالتحقيق يبحث بعمـق عـن األسـباب        .  قديمة أو حاضرة أو مستقبلية ومن مختلف جوانبها        ،اهرةظ

وهـو  . أو الرأي بل الدراسة والتحليل واالسـتنتاج       ،والعنصر السائد فيه ليس هو الموقف     . والنتائج

ل وهو يشـتم  .  توجيهية وكذلك نفسية وترفيهية    –وتكوينية   ،يؤدي مهام اإلعالم من وظائف إخبارية     

انـت قويـة أم      ويبرزها سواء ك   ويرتبط التحقيق بشخصية كاتبه   . ىعلى بقية الفنون الصحفية األخر    

 ،ولكن في نهاية المطاف يجب على المحقق الصحفي أن يكون مثقفاً ملمـاً           . لة عميقة أو ضح   ،ضعيفة

عن إمكانياته   ألنه يصنع بناء مميزاً لموضوع متكامل الجوانب الذي يعبر فيه         .  ومهنياً ،طالعواسع اال 

. ومع التطورات العلمية والتكنولوجية األخيرة برزت اتجاهات حديثة للتحقيـق الصـحفي           . ومهاراته

والتي تمثلت باتساع نطاق التغطية الجغرافية للتحقيق مما أدى إلى تغطية أكبـر لألحـداث اإلقليميـة       

فضـالً   ،دد اهتمامات الجمهـور   وذلك نتيجة تباين وتع    ، المجاالت التي يتطرق إليها     واتساع ،دوليةوال

وأخيراً االتجاه نحو التخصص بمعالجـة مختلـف        . ا يستجد عليهم من ظواهر وقضايا واحتياجات      مع

 .ث فيما وراء الخبر أو القضيةإننا أمام نوع إعالمي يبح.  معينةالقضايا بتخصصات

 :أهمية البحث وأهدافه
 الصحفي هو من األنواع اإلعالمية البالغة األهمية فـي           التحقيق إن :ن أعاله يمكننا القول   يظراً لما تب  ن

والمنظـورة  واآلنيـة   السـابقة    الكبرى   همة والمشكالت مذي يعالج القضايا ال   ال. الصحافة المعاصرة 

لنظـرة  فهو أقرب إلى الدراسة منه إلى ا       وتقديم االستنتاجات المناسبة     ،اعتماداً على التحليل والشرح   

وحرياً بنا تسليط الضوء علـى      . ةيض والحجج واألدلة بطريقة مر    ، واآلراء  فهو يقدم الوقائع     .العامة

ما وأن صحافتنا تشكو قصوراً واضحاً فـي        سيوال وهذا الفن التحريري الخالص      ،هذا النوع اإلعالمي  
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 مـن توضـيح   اًلذا كان من األهمية بمكان التطرق لهذا الموضوع بـدء   . ه وكتابته ئكيفية إعداده وبنا  

         .ية بكيفية صياغته وإخراجه ونها،طبيعته

 :منهجية البحث
فرة ا التحليلي استناداً إلى المراجع العربية المتو      –اعتمد البحث في موضوعه على المنهج التوصيفي        

 وعـرض   ، وبيان عالقته باألنواع اإلعالمية األخرى     ،تعريف التحقيق الصحفي  ويتناول  . في المكتبات 

 ثم يشير إلى أهم القوالب الفنية لكتابة        ،هؤ وما هي أجزا   ،وأهم أنواعه  ، وما هي مصادره   ،كيفية نشأته 

ويتطرق البحـث   .  ومن ثم كتابته   ،ويبرز كيفية إعداده من خالل مرحلة االستعداد والتحضير       . التحقيق

وأخيراً يتقدم بمقترحات لتطوير هـذا       ، العربية السورية   الصحفية من التحقيقات لعرض بعض النماذج    

   .مي في بالدناالنوع اإلعال

 :تعريف التحقيق الصحفي -1
 وتحديـد  ، وتوضيح طبيعته،يوجد إجماع بين الباحثين في شأن اإلعالم على تعريف التحقيق الصحفي          

  وتحليل هذا الواقـع عبـر      ،فسيرتو حدث من خالل      أ ، أو مشكلة  ، أو ظاهرة  ،مادته المرتبطة بواقعة  

 ورفع التوصيات والمقترحـات لمعالجـة   ، وتشخيص النتائج،فرةا واألرقام المتو ،المعلومات والبيانات 

جان . د.  إالّ أنها تصب في هذا االتجاه      فهناك تعريفات عديدة وإن اختلفت أشكالها     . هذه الحالة أو تلك   

جاء فـي    ((:إذ يقول . يعرف التحقيق الصحفي بطريقة مبسطة    ) مدخل إلى لغة اإلعالم   (كرم في كتابه    

 ،تعنـي البحـث   التـي   ) Enquete(والتحقيق ترجمة للفظـة     . ر أي تيقنه  القاموس تحقق الرجل األم   

 ي أن التحقيق الصحفي ليس فقـط       واالستقصاء مما يقض   ، واالستخبار ، والكشف  والتفتيش   ،والفحص

 أو مشكلة أو معاناة ذات طابع عـام  ، بل هو االنطالق من قضية،أو خبرنقالً لوقائع انطالقاً من حدث     

 ، وبشـكل مبسـط    .)1()) واستخباراً عن األبعـاد والنتـائج      ، وكشفاً للخطايا  ،باببحثاً عن األس  وشامل  

 واإلنكليزية تنطوي علـى     ،في اللغتين العربية  ) تحقيق(نبيل حداد إلى أن كلمة      . وموجز أيضاً يشير د   

 والثـاني اصـطالحي ارتـبط بالصـحافة         ى المجـرد أي المعجمـي       األول يتعلق بـالمعن   . مستويين

أمـا   ((:فتقول. إلى عملية اشتقاق كلمة تحقيق    أميرة الحسيني   . ي ذات اإلطار تنوه د     وف .)2(المعاصرة

حققت األمر أحقه   : " الحاء مع القاف وما يثلثهم قوله      للمقري الفيومي فيذكر في باب    " المصباح المنير "

ـ      " القاموس المحيط "و" إذا تيقنته أو جعلته ثابتاً الزماً       ،ل الحـاء  للفيروزبادي يذكر في باب القاف فص

                                                 
 62-61 ص 1986. بيروت. مدخل إلى لغة اإلعالم. جان كرم. د )1(
 198 ص 2002. إربد. في الكتابة الصحفية. نبيل حداد. د )2(
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 اإلنكليزيـة علـى     –أما المؤلفات األمريكيـة     (( : وتتابع قائلةً  ،)) وفالن أثبته  ،واألمر تحققته وتيقنته  

اختالف أنواعها فإنها تفضل أن تطلق على هذا تعبيراً أكثر اتساعاً وشموالً مـن المعنـى الـوظيفي                  

) Photo Feature Article (:باللغة العربيـة وذاك التعبيـر هـو   ) تحقيق(الضيق الذي تتجه إليه كلمة

بينما تطلق عليه الصحافة الفرنسية وعلـى سـبيل التجـاوز           .ه الحرفي مقالة المعالم المصورة    ومعنا

الباحثـة سـميرة    .)3(.))اه األصلي تقرير مصور أو تقرير بالصـور ـومعن) Le reportage(ة ـكلم

 –ور فنـون الكتابـة الصـحفية         تط فيأثر تكنولوجيا االتصال والمعلومات     (شيخاني في بحثها حول     

تعرف التحقيق الصحفي بأنه فن يقـوم       )  والسورية اليومية  –دراسة تطبيقية على الصحافة المصرية      

 أو  ، أو قضـية   ،مشكلة أو   ، أو فكرة  ،حدث  أو ،لواقعة والدراسة   ، واالستقصاء ،والبحث ،على التحري 

 وفـي مكـان   ،جزء منه في وقت معـين  اهتمام   أو   هتمام القطاع األعم من الجماهير      ل ا  تشغ ،ظاهرة

 أو االجتماعيـة أو    االقتصادية  ويبحث في األسباب والعوامل السياسية أو      ، ويفسر ،محدد بحيث يشرح  

 الذي يدور حول سلسـلة مـن التسـاؤالت          ،الفكرية أو الحضارية التي تكمن وراء موضوع التحقيق       

 والمواقف  ، طريق االستماع لكل اآلراء     ومشاكل تحتاج لحلول عن    ، تحتاج إلجابة  يـواالستفهامات الت 

في النهايـة يتضـمن     حكم  دار  ـإلص ،الخاصة بالمصادر المختلفة سواء كانت حية أو غير حية سعياً         

 بعـرض جوانـب      أو قد يكتفى   ،أو عرض موقف المحرر    ،أو إجابة عن التساؤالت     ،لمشكالت ل حلوالً

فاروق أبو زيد أن التحقيـق  . ه ذاته يؤكد د وفي هذا االتجا.)4(الموضوع دون الوصول إلى حكم محدد   

 أو قضية يلتقطها الصحفي من المجتمع الذي يعيش فيه ، أو مشكلة ، أو فكرة  ،الصحفي يقوم على خبر   

 ثـم يـزواج   ، أو آراء تتعلق بـه ،معلومات أو ،ثم يقوم بجمع مادة الموضوع بما تتضمن من بيانات    

التي يطرحها التحقيـق    ج المشكلة أو القضية أو الفكرة       بينها للوصول إلى الحل الذي يراه صالحاً لعال       

 أو  ،صـادية  أو االقت  ، ويبحث في األسـباب والعوامـل االجتماعيـة        ، ويفسر ، يشرح بحيث. الصحفي

 أو الفكرية التي تكمن وراء الخبر أو القضية أو المشكلة أو الفكرة أو الظاهرة  التي يدور                  السياسية  

ن التحقيـق    إ : يقول – قسم اإلعالم    –األستاذ في جامعة دمشـق     بالن  مروان ق .  د .)5(حولها التحقيق 

 وتفسيرها ومن ثم الوصول إلى استنتاجات عامة ومحددة تقـدم           ،يعتمد على تحليل الوقائع والظواهر    

 سـبق   .)6(عالجة واسعة وشاملة وعميقة للظاهرة    فالتحقيق يجب أن يقدم رؤية وم     . حلوالً ومقترحات 

                                                 
 157-156 ص 2005بيروت . فن الكتابة لإلذاعة التلفزيون. أميرة الحسيني. د )3(
  دراسة تطبيقية على الصحافة–أثر تكنولوجيا االتصال والمعلومات في تطور فنون الكتابة الصحفية . سميرة شيخاني )4(

 351 ص 1999 القاهرة –فاروق أبو زيد . إشراف د). رسالة دكتوراه( والسورية اليومية –المصرية 
 93 ص 1985القاهرة . فن الكتابة الصحفية .فاروق أبو زيد. د )5(
 )محاضرة (2004ديسمبر . كانون األول. دمشق. التحقيق الصحفي. مروان قبالن. د )6(
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ـ   (إجالل خليفة في كتابها     . د والمضمونوأن أكدت هذا المعنى      ة فـي فـن التحريـر    اتجاهـات حديث

ولجميع األشخاص الذين لهـم      ،ن التحقيق الصحفي هو استطالع للوقائع واألحداث      بقولها إ ) الصحفي

 والعوامـل   ، التي تحيط بها    ثم الدراسة والتفسير للظروف والمالبسات     ، واألحداث ،الوقائعصلة بهذه   

 .)7(لحكم عليها وتقديم الحلول المناسبة للمشكلة أو الواقعة التي يتناولهـا المحقـق            وا ،المؤثرة فيها 

أحد أهم  خياط التحقيق الصحفي بأنه      لـوري ميشي ـوبشيء من التفصيل يعرف اإلعالمي العربي الس      

 يرسـم   ، عمل تأليفي رغم اعتماده الكبير على التحليل الدقيق لمشكلة كبيـرة           وهو. األنواع الصحفية 

سالحه .  ومن المختصين والفنيين والمسؤولين    ،محها عبر إفادات الناس ويستوضح أسبابها منهم      مال

 بسرعة من هذا العمل الصحفي الـذي يحتـاج   لالنتهاء أو تهافت ،السؤال الجريء بال خوف أو كسل     

ى  والصبر إذ يفسح المجال أمام الرأي اآلخر المناقض والمعارض للمسوغات التي قدمت عل             إلى الدأب 

والصـراع بـين     ، مجسداً بذلك التناقضات الداخلية أو الخارجية فـي الحيـاة          ،أنها السبب أو النتيجة   

 وفي ذاتها ثالثاً األمر الـذي       .العوامل الذاتية والموضوعية معها من جهة وفيما بينها من جهة ثانية          

على إتقان عقدة     الذي يعتمد في نجاحه    ،يقود الشبكة والمعطيات التي تصوغ عقدة التحقيق الصحفي       

تماماً كما يفعل األدباء في القصص والروايات ثم يبدأ المحقق الصحفي بتفكيك            ) حبك الحبكة (العقد أو   

 واألربـاح   ، ال تهمل إيضاح الخسائر الناجمة عن المشكلة ذاتها        ،العقدة من خالل تقديم حلول للمشكلة     

 بكثير مـن    – قسم اإلعالم    – دمشق    جامعة فريال مهنا األستاذة في   .  د .)8(التي يأخذها الحل المقترح   

إنـه  (( :ح طبيعته بأسلوب علمـي قائلـةً       وتوض ، والدقة تقدم لنا تعريف التحقيق الصحفي      ،الوضوح

 أو  ، متداولة في أوساط الـرأي     ،يتناول مسألة أو قضية أو مشكلة أو ظاهرة في جميع مجاالت الحياة           

 أو مخضعةً شـرائح اجتماعيـة عريضـة         ،ي المجتمع  أو محدثةً خلالً ما ف     ،قادرة على إثارة اهتمامه   

قبلية بعيدة أو قريبة لها ارتكاسـات        وقضايا سالفة أو مست    ،ويهتم التحقيق بأحداث  . إلخ.. .لتأثيراتها

 مقـدماً   ،ويطرح إشكالية الموضوع ثم يفند عناصره بتفاصيل وافيـة        . همة في حاضر غالبية الناس    م

 مورداً خلفيات ومالبسات وحيثيات تحيط بمعظم جوانب        ،اينة ومتب ،معلومات من مصادر أولى متنوعة    

يستند إلـى   .  طارحاً بدائل ومقترحات وحلوالً    ، مصدراً في النهاية بعض األحكام     ،الموضوع المطروح 

  .)9())إلخ.. . وأطراف معينة كما يرتكز على وثائق وبيانات وصور،مشاهدات ومصادر أصلية

 يشير إلى هذه الحقائق بطريقة أخرى إذ        – قسم اإلعالم    –دمشق  األستاذ في جامعة    . أديب خضور . د

 معالجـة   ،يقول إن التحقيق الصحفي هو النوع الصحفي األكثر مقدرة على معالجة القضايا والظواهر            

                                                 
 65 ص 1972القاهرة . اتجاهات حديثة في فن التحرير الصحفي. إجالل خليفة. د )7(
 31 ص 2002دمشق . حفي والتلفزيونيالتحقيق الص. مشيل خياط )8(
 162- 161 ص 2003دمشق . نحو بالغة إعالمية معاصرة. فريال مهنا. د )9(
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 ومتخصصـة   ، واالستناد إلـى مصـادر خبيـرة       ، والتفسير ،شاملة وعميقة واعتماد أساليب التحليل    

 والفكرية للمتلقي   ،قدر على اإلسهام في تكوين األنساق المعرفية       هو األ   هذا النوع  يعدلذلك  . ومسؤولة

 التحقيق الصحفي واحداً من األنواع الصـحفية اإلخباريـة          يعد وفي كتاب آخر له      .)10(وتعميق وعيه 

 أو  ،التركيز على شريحة مـن الواقـع      وذلك نظراً ألنه يمكننا     . اصرةالبالغة األهمية في الصحافة المع    

 أو مجموعة من الوقائع فـي أي        ،همةم أو واقعة    ، أو تطور ما   ،أو مشكلة محددة   ،رة معينة على ظاه 

 أو تقديم موقـف     ، أو شرحها وعرضها   ،مجال من مجاالت الحياة وذلك ليس فقط بقصد اإلعالم عنها         

 وتحليلها وتفسيرها والوصول إلى استنتاجات أو حلول أو آفاق تطور           ،اساً بقصد دراستها   بل أس  ،منها

 ،همة والظواهر الكبرى واآلنيـة    مفالتحقيق الصحفي يعالج أساساً القضايا ال     . واضحة ومحددة بشأنها  

 ويتضـمن الوقـائع     ، وذلك ألنه يعالج القضايا بشكل شامل وعميق       ،وهو أقرب إلى البحث والدراسة    

 ،قيق الصحفي التح( اإلعالمي األمريكي جون أولمان في كتابه        .)11(واآلراء والحجج واألدلة والبراهين   

ي ير التحرير السابق لصحيفة نيوزدا    يبرز تعريف روبرت جرين مساعد مد     ). أساليب وتقنيات متطورة  

 من خالل جهد شخصي يبذله المرء نفسه بدايـة          ،التقرير اإلخباري ((للتحقيق الصحفي على أنه ذلك      

مان وهو مكون   للكشف عن أشياء ذات أهمية يود بعض األشخاص أو المنظمات أن تظل في طي الكت              

              ولـيس مجـرد      .)) من ثالثة عناصر رئيسية هي أن يكون التحقيق قد قام به المحرر الصحفي بنفسه             

 وأن يكون الموضوع الذي يدور حوله ينطوي على قدر معقول           .تقرير عن تحقيق قام به شخص آخر      

وأن تكون هناك محاولة من جانب اآلخـرين إلخفـاء هـذه            . شاهدمن األهمية بالنسبة للقارئ أو الم     

ي عبارة عن معالجة صحافية لحـدث       ويمكننا االستنتاج بأن التحقيق الصحف     .)12(األمور عن الجمهور  

) قضية عامة مهمة لشريحة واسعة فـي المجتمـع        (أو لموضوع   ) مرتبط بزمن محدد ولزمن محدد    (

تركز علـى تحليـل هـذا الحـدث أو          . إلخ... أو اقتصادي  ،ي أو ثقافي أو خدم    ، أو اجتماعي  ،سياسي

بشكل دقيق ومتوازن   ) استشارة الخبراء (الموضوع من حيث خلفيته وأهميته في الحاضر والمستقبل         

 ملـك األنـواع     فالتحقيق الصـحفي يعـد    . للخروج بنتائج ذات صلة بجوهر الموضوع     . وموضوعي

مي األوسع الذي باستطاعته أن يكشف جوانب الحقيقة         وهو المجال اإلعال   ،اإلعالمية وحاضنها الرحب  

منه إلـى   ) التقصي(وهو أقرب إلى البحث     .  أو الحدث  ، أو المشكلة  ،الجزئية والجوهرية لهذه الظاهرة   

                                                 
 خصائص الكتابة لإلذاعة..العلمي..السكاني..الثقافي..الرياضي..االقتصادي. اإلعالم المتخصص. أديب خضور. د )10(

 161 ص 2003دمشق . والتلفزيون
 123 ص 1991ى الصحافة نظرية وممارسة دمشق مدخل إل. أديب خضور. د )11(
 18 ص 2000القاهرة . التحقيق الصحفي أساليب وتقنيات متطورة. جون أولمان )12(
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السرد اإلخباري ويهدف في جوهره إلى عرض جوانب للحدث أوسع نطاقاً وأكثر عـدداً مـن الخبـر             

 .الجع المعو وإلى طرح حلول للموض،الصحافي

 :التحقيق الصحفي واألنواع اإلعالمية األخرى -2
إالّ أنهـا تشـكل منظومـة        ، والوسائل اإلعالميـة   ، والحاجات ،تتنوع األنواع اإلعالمية بتنوع الواقع    

 ،تعبيرية متعددة تجمعها بنية داخلية متماسكة      فهي أشكال وصيغ     ،متكاملة لعكس هذا الواقع المتنوع    

ولكن لكل نوع إعالمي طريقتـه      .  وشرحها ، وتحليلها ، وتفسيرها ،لوقائعوهدف رئيسي يتمثل بتقديم ا    

ياسـاً  قسـماته   مـا   ووضمن هذا التوجه ما وظائف التحقيق الصحفي        . الخاصة وخصائصه المتميزة  

 باألنواع اإلعالمية األخرى ؟

  :التحقيق والخبر -أ 

 إذا كـان الخبـر الصـحفي        :يقول) المدخل في فن التحرير الصحفي    (عبد اللطيف حمزة في كتابه      . د

فـإن التحقيـق    ) من ؟ وماذا ؟ ولماذا ؟ ومتى ؟ وكيف ؟ وأين؟          ( األسئلة الستة المعروفة     نجواباً ع 

فـالخبر يعـرض    . ابقة وهي لماذا ؟   من أدوات االستفهام الس   فقط  جواب ألداة واحدة     بمنزلةالصحفي  

 أو األشخاص الذين اشـتركوا      ،قعت فيه  والمكان الذي و   ، ويبين الظروف التي اكتنفتها    ،مادة أو واقعة  

سباب النفسـية والخلقيـة      ويوضح األ  ،أما التحقيق فهو يحاول الشرح والتعليق     .. .فيها وما إلى ذلك   

وشيء آخر  وعلم النفس االجتماعي     ويفسر الحادث تفسيراً يقوم على شيء من علم النفس           ،والمادية

. م إذا اتصل التحقيق بخبر من أخبـار الجريمـة          كما يقوم على جزء من علم اإلجرا       ،األخالقعلم  من  

 ويزيـد مـن قـدرة    ،وبهذه الطريقة يستطيع التحقيق أن يلقي جملة أضواء على المشكلة المعروضة          

للتحقيق صفة الجذب   ي يجعل   وهذا الشرح أو التعليل هو الذ     . القراء على االستمتاع به وتتبع قراءته     

 حينما يشير إلى أن الخبر       مع هذه الرؤية   فاروق أبو زيد  . نسجم طرح د   وي .)13(يكثر من عدد القراء   و

 األسئلة الستة المعروفة في حين أن التحقيق الصحفي غالباً ما يركز على سؤال واحد وهو                نيجيب ع 

عن شخصية كاتبه بعكس الخبر الذي ال يفـرض بالضـرورة           لماذا؟ كما أن التحقيق غالباً ما يكشف        

كان فهو يقول إذا    . أديب خضور بشيء من التوضيح    . االنتباه إليه د   وهذا ما يلفت     .)14(هإظهار محرر 

  فـإن  ،موجزة عن األسئلة السـتة المعروفـة      يتضمن اإلجابة السريعة وال   الخبر كنوع صحفي متميز     

ـ         ن وعميق ع  ،التحقيق يقوم أساساً على تقديم جواب شامل       حلل ـ سؤال لماذا ؟ وأحياناً كيف ؟ إنه ي

                                                 
 467-466 ص 2002القاهرة . المدخل في فن التحرير الصحفي. عبد اللطيف حمزة. د )13(
 94ص ..........فن. فاروق أبو زيد. د )14(
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 أي إلى   ، من الوقائع ويحاول أن يصل إلى تعميم       ،ويربطها بغيرها  ،اـعللهة وي ـ أو المشكل  ،ةـالقضي

 ويعتمد علـى    ،جسباب والنتائ لذا فهو يبحث عميقاً عن األ     ... القانون العام الذي يفسر الظاهرة العامة     

. كما يتضمن حلوالً واضحة ومحـددة للمشـاكل       . الظاهرة لذيـن تعنيهـم هـذه  آراء ووجهات نظر ا   

أميـرة  .  د.)15( وإنما يفسرها ويحللها ويقدم اقتراحات وحلـول بشـأنها  ،ي بتقديم الوقائعفهو ال يكتف 

 حدث تتناقلـه    حيث تنوه أن الخبر عبارة عن     . الحسيني تقدم المقارنة بين الخبر والتحقيق بشكل آخر       

 قالً ويبدو الصحفي نا    عن شاهد عيان       هو كالم منقول  ف أما التحقيق    ، والكذب األلسن ويحتمل الصدق  

محايد إالّ أن الحقيقة هي عكس ذلك فالصحفي ال يمكـن أن            شخص  لألحداث من موقع الحدث وكأنه      

يتسـم   أن    يجب  كما ،يكون محايداً فهو يعبر عن وجهة نظره في رؤية الحادث وكذلك اختيار األقوال            

 يبقـى مـدة      انفعاليـاً  قصة مما يترك تأثيراً   ى نقل صورة واقعية أو      وهو أقرب إل  .  بالتشويق أسلوبه

كما أن التحقيق الصحفي غالباً ما يكـون        . أو المستمع  ،أو المشاهد  ،وأعماق القارئ  ،طويلة في ذهن  

فهـي ليسـت    . وهي منتقاة من وجهة نظر المحرر أو المصور أو مسؤول التحرير          . مدعماً بالصورة 

ما يكتبـه   عن  بصدق  ولكنها تعطي القارئ تأكيداً     . ة عن الواقع  بالضرورة الصورة الصادقة أو المعبر    

 .)16(فالتحقيق هو من أحدث أساليب العمل في الصحافة ولعله أخطرها. الصحفي

 :التحقيق والمقال -ب 

 التحقيق ليس مطلوباً    في حين  ، المقال يجب أن يعبر عن سياسة الصحيفة       أند يؤكد   فاروق أبو زي  . د

عبد اللطيف  .  وينسجم مع ذلك د    .)17(معها وإن كان مطالباً بأالّ يتناقض       ،منه التعبير عن هذه السياسة    

حمزة قائالً إن المقال يعبر عن رأي الصحيفة أما التحقيق فال يعبر عن رأيها بالضـرورة وإن كـان                   

أديب خضور يشير إلى أن التحقيق الصـحفي يتميـز عـن المقـال              . د .)18(مسايراً لسياستها العامة  

فإذا كان المقال يختار وقائعـه      .  وفي مجال محدد   ،أو ظاهرة معينة   يعالج مشكلة محددة     هالصحفي بأن 

 فإن الوقائع فـي     ، ويقدمها كمجرد شواهد وأمثلة لتأكيد فكرة محددة أو رأي معين          من مجاالت واسعة  

 .)19(وأساسهالتحقيق الصحفي ليست مجرد شواهد وأمثلة بل هي جوهر التحقيق الصحفي 

 

                                                 
 123ص ...... ...مدخل. أديب خضور. د )15(
 158-157ص ....... فن. أميرة الحسيني. د )16(
 94ص ........... فن. فاروق أبو زيد. د )17(
 467ص ............... المدخل. عد اللطيف حمزة. د )18(
 124ص ......... مدخل. أديب خضور. د )19(
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 :التحقيق والريبورتاج والتقرير -ج 

جان كرم  . إذ يقول د  . خلطاً بين مفهومي التحقيق والريبورتاج وكذلك التقرير       حيان نلحظ في بعض األ  

فهـو تقريـر صـحافي    . في سياق تعريفه للتحقيق الصحفي بأنه يوازي ما يعرف بالريبورتاج الكبير      

 أو  ،يـع سياس ـة لها طاب  ـيهدف إلى عرض مشكلة معينة غير مرتبطة بالضرورة بأحداث آنية ملح          

 ومن ثم التصدي لتعقيداتها عـن طريـق دراسـة           ، أو إنساني  ، أو تربوي  ،اجتماعي أو   ،دياـاقتص

ويؤكد في مكان آخر أن الريبورتاج اإلخباري هو نوع أولـي            .)20(جوانبها المتعددة الظاهرة والخفية   

يق غنائها وتوضيحها ميدانياً عن طر    إ هدفه تقريب األحداث اآلنية من القارئ ومحاولة         ،من التحقيقات 

أنه عبد اللطيف حمزة التحقيق الصحفي ب     . د وحين يعرف    .)21(كشف جوانبها غير الظاهرة ومالبساتها    

أو سلبية من خالل تناولها بالشرح       إيجابية   ،عملية تسليط الضوء على فكرة أو مشكلة أو ظاهرة آنية         

عريف ينطبـق علـى      إن مثل هذا الت    :يقول، والتحليل باالستعانة باألشخاص الذين يقفون في دائرتها      

أميـرة  .  د .)22( وقد ينطوي على مفهوم التحقيق االستقصائي      ورتاج الشائع في صحافتنا العربية    الريب

.  متـداخل العناصـر    اً وإنشائي اً وظيفي الحسيني تبرز مضمون التقرير الصحفي قائلة إن للتقرير عمالً        

. )Enquete()23(والتحقيق  ) Interview( الحديث أو المقابلة     :ولكنه نظرياً يمكن أن ينقسم إلى قسمين      

وإذا كان التحقيق الصحفي يقدم واقعة محددة أو حدثاً ما بشيء من التفصيل معتمداً على محورين أو                 

 ، فإن التحقيق الصحفي ال يبقى في حدود التغطية اإلخباريـة          ،عنصرين أساسيين الذاتي والموضوعي   

ع الواقعة الواحدة إلى مسـتوى الظـاهرة ويرفـع           بل يرف  ،وتقديم المعلومات حول الواقعة أو الحدث     

 .)24(بقدر من الشمولية والعمق المناسبين للعمل الصـحفي       الحدث كذلك إلى مستوى الظاهرة ويقدمها       

نخطىء إذ   ((:اإلعالمي ميشيل خياط ينحو بشيء من الفصل الكامل بين الريبورتاج والتحقيق إذ يقول            

تعني باللغة الفرنسية التقريـر  ) Le reportage(مة ريبورتاج إن كل. نظن أن الريبورتاج هو التحقيق

وهي تدل على التحقيق في الصحف      ) Enquete( في حين أن كلمة تحقيق تترجم إليها بكلمة          ،المصور

هد بقول للدكتور محمود أدهم الذي يقـول إذا كـان التقريـر             شويست. والمجالت واإلذاعة والتلفزيون  

 فـإن التحقيـق     ، أو األحداث التي وقعت حـاالً      ،جيل الحوادث الجارية  الصحفي الريبورتاج يعنى بتس   

 فالتحقيق نوع .ق العالجائالصحفي يهدف إلى معرفة األسباب والعلل لمشكلة من المشاكل مع بيان طر          

                                                 
 62-61ص......... مدخل. جان كرم. د )20(
 61ص . المصدر السابق )21(
 195ص ......... في. نبيل حداد. د )22(
 169ص ........ فن. أميرة الحسيني. د )23(
 124ص ........مدخل. أديب خضور. د )24(



 جمال الجاسم المحمود                      2008-الثاني العدد -24 المجلد –قتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم اال

 

 317 

 ،في حين أن التحقيق يقول لنا لماذا حدث ذلك         ، كما أن الريبورتاج يصف الحدث     ،من البحث والدراسة  

كنـه لـيس     وتجسيد لفعل مجموعة من األشـخاص ل       ،ريبورتاج لوحة من الحدث   إن ال . وكيف حدث 

 أن الصحفي فيه    هولعل أهم امتيازات  . عيد خلق األحداث اليومية عبر تقديمها      نوع إخباري ي   هإنّ. تحقيقاً

وهو مكـرس لألحـداث أو       ، هدفه جعل القارئ أو المشاهد مشاركاً في األحداث اليومية         ،شاهد عيان 

أديب خضور يقدم   . د .)25(ديدة غير المعروفة تحديداً أو التي تشكل ركناً أساسياً من أركانه          الوقائع الج 

 ، إذا كان العنصر الذاتي والرؤية الذاتيـة       :همة بين الريبورتاج والتحقيق الصحفي بقوله     ملنا مفارقة   

لبة الصفة الغ  ودراسة العالقات الشخصية واإلنسانية في نموها وتطورها هي ا         ،واالنطباعات الشخصية 

 فإن الطابع الموضوعي والتحليل للقضايا والمشاكل والظواهر والتطـورات          ،على الريبورتاج الصحفي  

 .)26(هي السمة األساسية للتحقيق الصحفي

  :التحقيق والقصة األدبية -د 

.  د .دون أدنى شك يبدو الفارق واضحاً بينهما كالفارق بين الواقع المادي الملموس وأحيانـاً الخيـال               

وقـد تصـور   تعتمد على الخيـال      ،قصيرة كانت أم طويلة    ،دبيةعبد اللطيف حمزة يؤكد أن القصة األ      

 ،د على الحقائق الملموسـة    م في حين أن التحقيق يعت     ،جزءاً من واقع الحياة في قالب قصصي ممتاز       

والوقائع المحسوسة والشكاوى التي تصدر عن الناس في وضع معين مـن أوضـاع الحيـاة التـي                  

تبنى على   ا يشير إلى أن القصة األدبية     فاروق أبو زيد حينم   .  وهذا ما يشير إليه تماماً د      .)27(يحيونها

 التحقيق الصحفي يرسـم صـورة       في حين .  أو تلتقط جزءاً من الواقع ثم تكسوه بهذا الخيال         ،الخيال

ة يغلب عليهـا  عادة ذاتيتكون لقصة األدبية التي    إلى ا ويمكن إضافة عناصر أخرى      .)28(واقعية عن الحياة  

 .بقضايا المجتمع التحقيق هو أكثر موضوعية وأكثر التزاماً أما ،قاً بقلبهتعل وأشد ،شعور الكاتب الذاتي

 :التحقيق والحمالت الصحفية وقضايا أخرى -و 

ـ      ت معينة يمكن أن يتحول التحقيق       الباحثة سميرة شيخاني تؤكد بأنه في حاال       ة بعد نشـره إلـى حمل

ثالثـة  ) في الكتابة الصـحفية   (نبيل حداد يورد في كتابه      .  د .)29(نوسهم فيها كتاب ومحرر   صحفية ي 

 :يأتفروق بين التحقيق والحملة الصحفية ويمكن إيجازها بما ي

                                                 
 69-68ص ...... التحقيق. ميشيل خياط )25(
 124ص ........... مدخل. أديب خضور. د )26(
 467ص ..... مدخل. عبد اللطيف حمزة. د )27(
 94ص ...... فن. فاروق أبو زيد. د )28(
 351ص ...... أثر. سميرة شيخاني )29(
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 وقـد يظـل   ، لكنه قد يكتفي بذاتـه ، قد يتنامى لكي يتحول إلى حملة   ،التحقيق الصحفي يولد كامالً    -

 الحملة الصحفية جهود متعددة تشترك فيها أقالم الكتّاب الذين          مجهوداً مفرداً في حين تتضافر في     

 .يحاولون أن يشركوا  الرأي العام في الموضوع

 التحقيق الصحفي في كثير من الحاالت يحتاج إلى استعمال أسلوب يرتفع بـه              إنإذ  . فرق أسلوبي  -

ع التي تسـاعد علـى    وقد يتطلب تسلسل التحقيق الرجوع إلى المراج،إلى مرتبة البحث والدراسة  

 أما أساليب الحمالت الصحفية فإنها تعتمـد علـى          ،جسامة األخطاء موضع التحقيق   نجاحه وإبراز   

 .قوة الخطاب وحسن العبارة والحجة في إبراز نواحي الضعف

فالتحقيق يتطلب وضع خطة متكاملة مع ضمان تـوافر أكبـر عـدد ممكـن مـن                 . يتعلق بالخطة  -

كما يتطلب التحقيق والحملة    .  االدعاء واألمر ذاته يتعلق بالحمالت      والصحفي هنا كممثل   .المصادر

 من جانبه جون اولمان يعرض أوجه التشابه والتعـارض          .)30(الصحفية قدراً متفاوتاً من المتابعة    

ارات المطلوبـة للتحقيـق     هفهو يشير إلى أن معظم الم     . عامةالسياسات ال و بين التحقيق الصحفي  

 ،بة لمشروعات السياسة العامة ومنها االستعداد للعمل ساعات طويلـة         الصحفي هي نفسها المطلو   

شـرح  و ،القدرة على حل األلغازو ،هأن يكون لديك مصادر حول و ،أن تصبح خبيراً في الموضوع    و

 أن التحقيق الصحفي يمتلك عنصراً إضـافياً هـو          إالّ .........االفتراضاتوضع  والمسائل المعقدة   

ـ   ،و معايير السلوك   أ ، أو النظام  ، القانون انتهاكات و كشف    ،ةفضح التصرفات غير السليم     ه كما أن

 كمـا أن    .تكب مخالفة  وأن شخصاً ما قد ار     ، خطأ اً من االعتقاد بأن هناك شيئ     يجب أن يبدأ انطالقاً   

 الضرر الـذي يمكـن أن يتسـبب         حجم خطورة موضوعاته و   فضالً عن  ، تأتي من الشارع   تهفكر

 .)31(فيه

   والتقريـر  ، والمقـال  ،لخبـر  التحقيق هو نوع إعالمي واسع يتضمن عناصر من ا         إن :يمكننا القول و

ـ  ليبني لذاته طابعـاً خا ، ويتمثلهايستوعب هذه العناصر بمجملها و........لتعليق وا ،الريبورتاجو اً ص

  .شخصية متميزةو

  :نشأة التحقيق الصحفي -3
الواسع لوسائل   ت أشكاله خالل مراحل االنتشار    تشعب نما ونضج و   ،ق الصحفي نوعاً إعالمياً    التحقي يعد 

 .)32(في التلفزة خاصـة   في وسائل اإلعالم الكبرى عامة و     أصبح يحتل مكاناً مرموقاً    و ،البث الجماعي 

                                                 
 210-209ص .... في. نبيل حداد. د )30(
 20 - 19ص .....التحقيق. جون اولمان )31(
 161ص ..........نحو. فريال مهنا. د )32(
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ون يعد من الناس     عبد اللطيف حمزة إلى أن الكثير      .يشير د و.  من ألزم الفنون للصحافة الحديثة     يعدو

إذا كان التاريخ يحدثنا أن التحقيق فن قديم في          و ،ن التحقيق الصحفي  لصحافة هو ف  د في عالم ا   ـالجدي

 كاتب الرواية التقريرية األولى فـي تـاريخ         )Defoe( ديفو    دانييل  فيذكر لنا عن   .الصحافة األوروبية 

 ثم  ،الفن في الصحافة اإلنكليزية    أنه أول من اهتدى إلى هذا      ،األدب اإلنكليزي باسم روبنسون كروزو    

 .)33(في صحيفته الشعبية ديلي ميـل      ركناً أساسياً    جعل من هذا الفن   ف 1896عام  نورثكليف   أتى بعده 

 زدهارا :في موضع آخر أهم األسباب التي كانت وراء انتشار هذا النوع اإلعالمي مثل    حمزة  . ديبرز  و

بعض العلـوم كعلـم الـنفس وعلـم          طورت و ،االجتماعيتقدم الوعي    و انتصار الديمقراطية    و العلم  

  فهو لم يستخدم على    . حديثاً نسبياً   من جهته التحقيق الصحفي فناً     يعدفاروق أبو زيد    .  د .)34(األخالق

 كان قد عرف قبل ذلك بقرن كامل علـى          ن و إ  ، العشرين حسب رأيه    إال في مطلع القرن    .نطاق واسع 

ـ  و  ،مـ ويعود الفضل في ظهوره كأحد الفنون الصحفية الرئيسية إلى انتشار العل           .األقل ر ـتقدم الفك

رافـور أو فـن الطباعـة       ازدهار فن طباعـة الرتوج    ار الديمقراطية و  ـور األفك ـ وظه ،يـاالجتماع

 ثم جاءت أحـداث الحـرب       .المجالت المصورة ألمر الذي ساعد على ظهور الصحف و      هو ا  و .الغائرة

نقـل   و ، والتلغراف االتصال التلفزيوني العالمية الثانية لتسهم في تقدم فن التحقيق حيث تطورت فنون           

 ةرتنضـم إليـه الباحثـة سـمي        و .)35(دراستهاتحليلها و ار و األخب فتعطش الناس إلى معرفة      ،الصور

المعلومات الذي أفرز تجهيـزات   واالتصال تطور تكنولوجيا   يهلإشيخاني في هذا التشخيص إذ تضيف       

 الإللكترونـي والحاسـب     وظهور البريد ظيفها لخدمة هذا الفن اإلعالمي      أمكن تو  ، متطورة تكنولوجية

 ، وبـين الصـحيفة ومكاتبهـا       اتصال فوري بين الصحفي وصحيفته       الذي وفر أسرع وسيلة    ،اآللي

 االتجاه الجديد فـي     قد كان من األسباب التي أدت إلى تقدم التحقيق الصحفي         و.  ومراكزها ،ومطابعها

فضـالً  . ات المعلوماتيـة  خلق أنماط جديدة من مؤسسات المعلومات المتطورة مثل قواعد بنوك وشبك          

 .)36( ازدهار الفكر وذيوع المبادئ الديمقراطية ورسوخ مبدأ حرية إبداء الرأي والتعبير عنهعن

أديب خضور يشير أيضاً إلى العوامل التي أدت إلى ظهور وتطور هذا الفن الصحفي فيعددها علـى      . د

 :اآلتيالنحو 

 وتقديم معالجة شـاملة لكـل       ، وتحليلها ،ة شرحها إذ فرض ضرور  . ازدياد الطابع المعقد لألحداث    -أ  

 .أطرافها

                                                 
 468ص ......فن. عبد اللطيف حمزة. د )33(
 465 ص .المرجع السابق )34(
 95 - 94ص .....فن. فاروق أبو زيد. د )35(
 353-352ص ..........أثر . سميرة شيخاني )36(
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 . والتنظيمية وحتى الدعائية التي يتمتع بها التحقيق الصحفي،المقدرة التأثيرية واإلقناعية -ب 

 . واإلنشاء، والخطابات،ضرورة مواكبة العصر الراهن واالبتعاد عن العموميات -ج 

 .لصحافة إلى البحث عن وسائل أخرىمنافسة اإلذاعة والتلفزيون مما دفع ا - د

 .ق أكثر عمقاًائسهم أيضاً في البحث عن طرأتطور الصحافة  -و 

 أكثـر مـن      وتقديم الحلول لمعالجتها   ،وتحليلها تفسير الواقعة    الذي أبرز أهمية  اد الوعي   ـازدي –ي  

 .ها واالكتفاء بذلكعملية نقل

البحث عن أنماط جديدة قادرة على      من  حافة   الص جمهور الذي مكن  ارتفاع المستوى الثقافي لل    -هـ  

 .)37(اإلقناع

 :مصادر التحقيق الصحفي -4
  أن والسـيما . إن فكرة التحقيق تكون مستقاة عادة من حياة الناس واهتماماتهم ومعاناتهم اليوميـة            

. د.  وتقديم الحلول المناسبة   ، أياً كان موضوعه هو التفسير االجتماعي لألحداث       الغرض األساسي منه  

 تعدإجالل خليفة تؤكد أن القضايا اإلنسانية واالجتماعية التي يعيشها الفرد وتواجهها الجماعات يومياً              

  .)38(حقالً واسعاً لمصادر التحقيقات

م الحياة االجتماعية هي التي تقـد     فاروق أبو زيد حينما يشير إلى أن        . ويتماثل هذا الرأي مع رؤية د     

 يلتقط أفكار موضوعاته من األخبـار       فهو.  من الكتابة عنها   مكنهي ت للمحقق الصحفي الموضوعات الت   

أو ممـا تذيعـه      ، أو من بين ثنايا األحاديث أو المقاالت الصـحفية         ،المنشورة في الصحف والمجالت   

فضالً  ،كذلك فإن المالحظة الشخصية للمحقق    . اإلذاعة أو التلفزيون من أخبار في برامجهما المختلفة       

 يشـكالن مصـدراً     وبحوثاعية في الحياة وما يقع تحت يديه من نشرات ووثائق            تجربته االجتم  عن

وكذلك  ،والمجالتإلى ذات المصادر من أخبار الصحف       عبد اللطيف حمزة ينوه     .  د .)39(مهماً للتحقيق 

أديـب  .  د )40(. والنشرات والوثائق  ،األحاديث الصحفية والتجربة اإلنسانية   و ،المالحظة الشخصية عبر  

ي ذاتها ويضيف إليها مصادر أخرى حينما يذكر الخطط الطويلة األمـد والمتوسـطة      ددها ه خضور يع 

...... . وثقافية ، وسياسية ،همة من اجتماعية  م والمناسبات ال  صيرة التي تضعها الصحيفة لنفسها    والق

                                                 
 126-125ص ......مدخل. أديب خضور. د )37(
 69ص ......... اتجاهات. إجالل خليفة. د )38(
 96ص .....فن. فاروق أبو زيد. د )39(
 474ص .......المدخل. عبد اللطيف حمزة. د )40(
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 فضـالً عـن    ، وتوجيهات وإرشادات وتعليمـات إدارة الصـحيفة        وما تفرضه األحداث   ،بريد القراء و

أميـرة  .  د .)41( وكذلك اتصاالته وعالقاته ومطالعاته الخاصة     ،حظة والتجربة الشخصية للصحفي   المال

 وهذا ما   .)42( واألخبار اليومية   والمناسبات المختلفة    ،د القراء الحسيني تذكر بعض هذه المصادر كبري     

 ،مكتوبـة  والمـواد ال    والخبـرة والتجربـة       والمشـاهدة  ،نبيل حداد مركزاً على المالحظة    . يؤكده د 

 . )43( والمرئية والمسموعة،والمطبوعة أو المنشورة

 : وظائف التحقيق الصحفي-5
ح هذه األهداف من تحقيق     وتتراو. هممبكل تأكيد هناك أهداف واضحة لهذا الفن الصحفي التحريري ال         

تـأثير  تجه نحو ال  إالّ أنه في اإلطار العام ي     .  والنتائج المترتبة عنه   ، وحجمه ،آخر حسب موضوعه  إلى  

 والمساهمة في حل مشكالت اقتصادية أو ، وحسم قضايا معلقة ، وخلق اتجاهات جديدة   في الرأي العام    

 إن  :حيـث يقـول   . فاروق أبو زيد يسهب في هذا المجال إسـهاباً جيـداً          . د. إلخ.......اجتماعية أو 

 بنشـره   التحقيق الصحفي يلبي وظائف الصحافة األساسية فهو من ناحية يجسـد وظيفـة اإلعـالم              

فهو يقوم بنقل األخبار واألحداث     .  ومن ناحية ثانية يقوم بتفسير األنباء      ،المعلومات الجديدة والحقائق  

كما يلبي  .  واالقتصادية ودالالتها السياسية   ،وشرحها وذلك عن طريق الكشف عن أبعادها االجتماعية       

 بالبحث عـن حلـول   ،شكالتهوظيفة الصحافة في التوجيه واإلرشاد وذلك بتصديه لقضايا المجتمع وم      

. فهو كثيراً ما يركز على الجوانب الطريفة والمسـلية فـي الحيـاة    . وكذلك في التسلية واإلمتاع   . لها

مشروع معين وهو ما يسـمى   أو اإلشارة إلى ،وينفذ وظيفة الصحافة في اإلعالن وذلك بترويج سلعة   

 ويمكـن أن    ،تمع بمجاالتهـا المتنوعـة    والتحقيق يمكن أن يستوعب حياة المج     . بالتحقيقات اإلعالنية 

وقـد يكـون    . همة التي تهم المجتمع أو إحدى طبقاتـه أو فئاتـه          م القضايا ال  إحدىيكون موضوعه   

 أو  ، أو اختراعـاً جديـداً     ، أو كشفاً  ، أو بحثاً علمياً   ،موضوع التحقيق شخصية من الشخصيات العامة     

 مـن الموضـوعات التـي تمتلـئ بهـا حياتنـا              أو غير ذلـك    ، أو مهرجاناً  ، أو حفالً  ،مكاناً تاريخياً 

. ال يقل أهمية عمـا سـبق      أديب خضور يبرز وظائف التحقيق الصحفي بشكل آخر         . د)44(االجتماعية

 :حيث يقول

                                                 
 127ص ......مدخل. أديب خضور. د )41(
 159-158ص ........ فن.  أميرة الحسيني.د )42(
 207ص ........ في. نبيل حداد. د )43(
 97.......95ص ............ فن.  فاروق أبو زيد )44(
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تى نواحي الحيـاة فـي       إن التحقيق من أكثر األنواع الصحفية مقدرة على دراسة التجارب في ش            -أ  

 وعلمانية ليس ليمـدح     ، وموضوعية ،جابية بعقالنية  يستطيع أن يدرس التجربة اإلي     المجتمع بحيث 

كما يسـتطيع أن يـدرس التجـارب        . ويطري بل ليكتشف األسباب التي جعلت هذا اإليجابي ممكناً        

السلبية ليس بقصد التشهير أو التهديم بل بقصد تحديد األسباب التي أدت إلى بـروز واسـتفحال                 

 .ق الكفيلة بالتغلب عليهائ وما الطر،السلبي

  مختلـف مجـاالت الحيـاة ومعالجتهـا        واألحداث والتطورات في   ، يقوم التحقيق برصد الوقائع    -ب  

 وثقافيـة   ، واقتصادية ، واجتماعية ، وذات أبعاد تاريخية   ، ومتعددة األسباب  ،وتقديمها كعملية معقدة  

 . ولهجة علمية قريبة من فهم وتناول جمهور القراء،أي تقديم رؤية علمية متكاملة بأسلوب ولغة

ـ              -ج   ـ  ـأصبح التحقيق قوة فكرية فعالة تحولت بالممارسة إلى قوة مادية يحسب حسابها ف ل ـي ك

    .)45( والظواهر،ع ومرحلة حين قيامه بشرح وتفسير وتحليل المشاكلـمجتم

  : شروط نجاح التحقيق الصحفي-6
  ـ ، التحقيق الصحفي هو ملك األنواع الصحفية الذي يبحث عن الحقيقة    ال شك أن و الـذي يفسـح    وه

أو قطعة من األرض     ، إلى خشبة مسرح   وبهذا يتحول . ور ليعبر عن رأيه ويطرح أمنياته     المجال للجمه 

. نعيش عليها جانباً من الحياة بشكل مركز مما يضفي على هذا النوع الكثير من القيمـة والحيويـة                  

بعض المعـايير والشـروط     البد أن يمتلك     ، وتحقيق الغاية المرجوة منه    ،ولكي يستطيع القيام بمهامه   

 الدقـة والموضـوعية     يعدالعربي السوري ياسين كالس     اإلعالمي  . الناظمة لعمله بشكل ناجح ومثمر    

 مروان قبالن محـدداً   . ؤكده د  وهذا ما ي   .)46(نجاح التحقيق الصحفي  األساسية ل شروط  الوالتوازن من   

 وإبـراز   ،النسبة للـرأي العـام    الموضوع ومدى أهميته ب    ورسم خطة    الدقة والموضوعية والشفافية  

من الشروط الطبيعية لهـذا      وهذه هي     والحصول على الوثائق المطلوبة      ،الشخصيات ذات الصلة به   

 :اآلتيالشكل نبيل حداد يتوسع قليالً بهذا الموضوع ليحدد الشروط على .  د.)47(النوع اإلعالمي

 .شغل أذهان الجمهوراختيار الفكرة المناسبة التي ت -أ 

فـالتحقيق عـن نظـام      . أيضاً دوراً في اختيار فكرة التحقيـق       يؤدياألخذ بعنصر الوقت فهو      -ب  

 . ويصبح دون معنى إذا نشر بعدها، أو في أثنائهاالمتحانات يكون ناجحاً إذا نشر قبل االمتحان

                                                 
 127-126ص ............مدخل. أديب خضور.  د )45(
 )محاضرة (2006- سيبتمبر –أيلول . دمشق. التحقيق الصحفي.  ياسين كالس )46(
 )محاضرة (2006 – سيبتمبر –أيلول . دمشق. التحقيق الصحفي. بالنمروان ق.  د )47(
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 .سياسة التوازن في عرض الموضوع اتباع -ج

 .التناسب بين األحجام لمختلف األجزاء -د 

 .ول عملية لموضوع التحقيقيجاد حلإ - و

 .العزل واالختيارمما يتيح للكاتب حرية . كفاية المادة التحريرية - ي

 .)48( والوضوح وعنصر التشويق،األسلوب الجيد -هـ

 :يأتويعددها كما ي ، شروط التحقيق الناجحأديب خضور. ثر تفصيالً يحدد دوبشيء أك

 .موضوعية لطرحه حيث توجد ضرورة ، والمفيد، واآلني،هممالو. مناسباختيار الموضوع ال - أ

 ويستجيب لرغبـات  ، ويلبي حاجات، ويثير اهتمام الجمهور، ويهم،اختيار الموضوع الذي يعني    - ب

 .فمن الخطأ كتابة تحقيق حول مسألة هامشية. كتلة واسعة من جمهور القراء

 أخذه على قدر إن إهمال عامل الوقت أو عدم    . اختيار الوقت المناسب لمعالجة الموضوع ونشره      -ج  

قد يلحـق الضـرر     أو بعده    أو طرح الموضوع قبل الوقت المناسب        ،كبير من االهتمام والجدية   

 .ليس فقط في التحقيق كمادة إعالمية مستقلة بل مجمل العمل الصحفي كأفراد أو مؤسسات

 .جمع مصادر كافية ووافية -د 

 .حاجة إلى توضيح أو حليشترط في التحقيق أن يعالج قضية أو ظاهرة أو مشكلة ب -و 

إن .  أي البد أن تكون راهنـة وآنيـة        ،ومن الضروري أن تكون هذه القضية موضع اهتمام الجمهور        

تشكل العامل   لها هي     واالتجاهات التي رسمت   ،الظروف الموضوعية التي تعمل بها الوسيلة اإلعالمية      

الصحفي إلنجـاح   سمات المحقق   تتكامل هذه الشروط مع     و .)49(الحاسم لصياغة هذه المادة الصحفية    

 ،ةشيل خياط يحدد هذه السمات بيسر كالجرأ      ياإلعالمي م . مهمته في إعداد تحقيق صحفي مميز ومفيد      

 ، والقـدرة علـى اإلصـغاء      ، والنفس الطويل  ، واليقظة ،وقوة المالحظة  والصبر   ،والفضول  والغيرة  

 ، وحسن االسـتماع   عضها مثل المالحظة  بفيذكر  اإلعالمي جون أولمان    أما   )50(والربط المحكم لألفكار  

 ونستنتج مما تقدم أن أهم شرط إلنجاز التحقيق هو          .)51( والخروج باستنتاجات محددة   وجودة التفكير   

 الذي ينبغـي أن     ، فالتحقيق الذي يمهد إلجرائه حسب األصول بداية من سبب القيام به           .داد الجيد اإلع

                                                 
 206...201ص ........ في. نبيل حداد. د )48(
 128-127ص ........ مدخل. أديب خضور.  د )49(
 32ص ............ التحقيق. ميشيل خياط )50(
 58-57ص .......... التحقيق.  جون أولمان )51(
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بتجميع عناصره من مراجع ومرجعيات كاالتصال بالخبراء        ومروراً   ،يكون وجيهاً واألفضل ملحاً أيضاً    

لـدعم  ) كاألرشـيف ( واستخدام وثائق    ،في موضوعه وحتى إجراء المقابالت معهم ليتحدثوا بألسنتهم       

آرائهم وتحليالتهم  وانتهاء باإلخراج الجيد والمناسب على الصفحة المالئمة من الصحيفة أو النشرة              

    .هأثره في نفس وفكر من يقرأناسبين مما يعطي التحقيق مصداقيته ومدعوماً بالصور والتوثيق الم

   :أنواع التحقيق الصحفي -7
 ومتنوعة بعضها أقرب    ،وهي كثيرة . بتعداد هذه األنواع  ن في الشؤون اإلعالمية     ولقد استفاض المهتم  

هم لفـن   ؤ انتمـا  إالّ أن القاسم المشترك بينهم هـو      .  اآلخر أكثر دقة وعلمية    هاإلى العموميات وبعض  

وتقضي الضرورة العلمية اإلشارة إلى جميع هذه األنـواع         .  ومادته ،التحقيق الصحفي  الغني بأنواعه    

 إن  :يقـول ) دراسات في الفن الصـحفي    (إبراهيم إمام في كتابه     . د. كما وردت في المكتبات العربية    

فهنـاك  .  الصـحفي  فـن ف ال وهي بمجملها أهدا  . التحقيقات الصحفية تتنوع بتنوع أهدافها وغاياتها     

 ومنها أيضـاً تحقيقـات      ،توجيهي إرشادي ما هو   ومن التحقيقات   . تفسيريةوأخرى  إعالمية  تحقيقات  

محمد حمد خضر في كتابه     . د .)52(اإلعالنيةومن ثم   التعليمية   فضالً عن التحقيقات     ،لإلمتاع والتشويق 

 ، اقتصـادية  ،سياسـية تحقيقـات    :عة أقسـام وهـي    يقسم التحقيقات إلى أرب   ) مطالعات في اإلعالم  (

 .)53( ثقافية،اجتماعية

جريدة األهرام وفـن التحقيـق     (محمود أدهم الذي ذكر تسميات مماثلة في كتابه         . وهذا ينطبق على د   

وبشيء مـن    .)54(......... تحقيقات نسائية  ، عسكرية ، علمية ،اقتصادية، سياسيةتحقيقات  ) الصحفي

 التحقيق ينقسـم إلـى      إن :حيث تقول . اعاً أخرى من أنواع التحقيق    إجالل خليفة أنو  . التبسيط تذكر د  

 :فهناك. أنواع مختلفة طبقاً للموضوع الذي يتناوله

 .جزء منهافي  ينشر في صفحة واحدة أو:تحقيق صغير -أ 

 . وتشعبها، يعالج عدة زوايا نظراً الرتباط القضية بالعديد من الناس:تحقيق كبير -ب 

 . ويستغرق نشره أسبوعاً أو أكثر، ألنه ينتشر على أجزاء:تحقيق جزئي -   ج 

 .)55( ويتناول على الغالب موضوعات تاريخية:تحقيق المسلسل -د 

                                                 
 174ص ......... أميرة الحسيني فن. ، د154-153 ص 1972القاهرة . سات في الفن الصحفيدرا. إبراهيم إمام. د )52(
 175ص......... أميرة الحسيني فن. ، د738 ص 1987. الرياض. مطالعات في اإلعالم. محمد حمد خضر. د )53(
 293جريدة األهرام وفن التحقيق الصحفي ص . محمود أدهم. د )54(
 79-78ص........ تجاهاتا. إجالل خليفة. د )55(
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 فـي    والتحقيق الصحفي  ،العادي كالتحقيق الصحفي    :خليفة إلى أنواع أخرى   . وفي مكان آخر تشير د    

 ، دوراً فيهـا   أدوااألشـخاص الـذين     تحديد   و ، ودراسة أسبابها  ،فاألول يتناول قضية  . مجال السياسة 

أما الثاني فهو يعالج قضية     .  طبقاً للمصلحة العامة    للوصول إلى حل لها    ،تعقيداتهاوالبحث عن أسباب    

 ، والعوامل التـي تـؤثر فيهـا       ،سياسية تحتاج من الرأي العام اإللمام بظروفها وأسبابها ومسبباتها        

 وال يمكـن    ، يستطيع أن يضع لهذه القضية حلـوالً       بيد أن المحرر الصحفي ال    . وتتحكم في تطوراتها  

تحقيـق   وهمـا    اإلعالمي ياسين كالس ينوه إلى نوعين من أنواع التحقيق        . )56(.......التنبؤ بنهايتها 

نبيل حداد خالفـاً لمـا      .  د .)57(التحقيقينهذين   ويمكن الجمع بين     ،تحقيق حول موضوع    و حول حدث 

 أولهما مـا يسـمى بـالتحقيق أو         .عان رئيسيان من التحقيق    في عالم الصحافة يوجد نو     :ذكر يقول 

خـر مـا   واآل ، الصحفي في صحافتنا العربيـة وهو المثل الشائع للتحقيق). Reportage(الريبورتاج  

فالمفهوم األول أقرب إلى مفهـوم التقريـر   ) Investigative Repoting (يعرف بالتقرير االستقصائي

 كليهمـا معـاً   بالكلمة أو الصـورة أو      ة عن جهد إعالمي مقصود ب     منه إلى التحقيق والثاني هو عبار     

 فثمة مصلحة لجهـة مـا فـي محاولـة طمسـه او              ،سليميتوخى الكشف عن واقعة أو نشاط غير        

.  وأكثر قرباً من التحديد العلمـي الواضـح        ،بصيغة أخرى وهناك من يذكر أنواع التحقيق       .)58(إخفائه

كر هذه األنواع   أميرة الحسيني تذ  .  د . الباحثين  هؤالء  تشابه بين  وفي هذا المجال أيضاً يوجد تماثل أو      

 :اآلتيعلى الشكل 

  وهو تحقيق يبحث عما وراء الخبر من خـالل شـرح وتحليـل             :)Background(تحقيق الخلفية    - أ

 .األحداث والكشف عن أبعادها ودالالتها

ار التحقيق الصـحفي     وينطلق المحرر من نقطة اعتب     :)Inquiry(تحقيق االستعالم أو التحري       - ب

 فيجمع كـل    ،فهو يلتقط مسألة من المسائل التي تهم الجمهور       . أداة من أدوات تشكيل الرأي العام     

 . ويلقي الضوء على جميع جوانبها،ويعرضها على القراء، بهاالتفاصيل المتعلقة 

 الجـرائم   كتحرير.  ماال يعرفه أحد   نالكشف ع أي   :)Investigation( تحقيق البحث أو التحقق      -ج  

 .الغامضة

 وهذا النوع ال يستهدف فقط مساعدة القارئ في معرفة كيـف            :)Anticipation(تحقيق التوقع    -د  

 .عدته لمعرفة كيف سيتطوروإنما مسا ،وقع هذا الحدث

                                                 
 176-175ص ........... فن. أميرة الحسيني. ، د178ص . المصدر السابق )56(
 ..........التحقيق. ياسين كالس )57(
 199-198ص .......... في. نبيل حداد. د )58(
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 . وهو الذي يلبي حاجة القارئ إلى التسلية واإلمتاع:)Escapism(ب تهرتحقيق ال -و 

 ، والمعـارف ، المسـرحيات  الحسـيني مثـل تحقيقـات      .ت تذكرها د  وهناك أنواع أخرى من التحقيقا    

فاروق أبو زيد وكذلك الباحثة سميرة شـيخاني        . د. )59(........ وقضايا تاريخية  ،والندوات  واألزياء  

 ،البحث وتحقيق   ،واالستعالم أو التحري   ،الخلفيةمثل تحقيق   . من التحقيق وبدقة  يذكرون ذات األنواع    

 .)60(الهروبق  وكذلك تحقي،التوقعو

 :أجزاء التحقيق الصحفي - 8
. فهناك إجماع حول هذا الموضوع    . ال يوجد خالف بين الباحثين حول تحديد أجزاء التحقيق الصحفي         

 وهناك من يسهب كثيراً في الحديث حول جزء معين من أجـزاء             .وكل باحث يتناوله بطريقته الخاصة    

قد تبدو غيـر مألوفـة أحيانـاً      من يستعمل تعابير     وهناك. التحقيق دون التوسع في األجزاء األخرى     

 ،المفتـتح  :نبيل حداد مثالً يشير إلى أجزاء ثالثة وهي       . د. ة شائع اإلعالمية أي أنها غير   ي األدبيات   ف

فالمفتتح عبارة عن زاوية يلـج مـن        ). الخاتمة( أي   والقفلة) جسم التحقيق ( أي   رض الموضوع وع

أن يقود القارئ إلى أجـزاء التحقيـق        في هذا   المهم  و. وضوعهجزيئات م خاللها المحرر إلى عرض     

 وعليه قد ال تتفق وظيفة المفتـتح        ، وغالباً ما يتم ذلك من خالل زاوية معينة في الموضوع          .ىاألخر

 ،تقديم جـوهر الخبـر    إن للمقدمة في الخبر وظيفتين أساسيتين وهما        . مع وظيفة المقدمة اإلخبارية   

أمـا جسـم    . لكن مقدمة التحقيق تأخذ بالوظيفة الثانيـة      .  إلى مواصلة قراءة ما بعدها     ودفع القارئ 

حجماً من  أكبر   وهو.  وإجراء لقاءات  زيئاته   بعرض ج  ،التحقيق فهو يحتل القسم األكبر من الموضوع      

كـرم  جان  . د .)61( وربما جملة واحدة   ،أما القفلة أو الخاتمة فأحياناً تكون مجرد فقرة صغيرة        . المفتتح

ـ يجمل األ  فحسب رأيه يمكن تأخير كتابة المقدمة إلى ما بعد         .  الخاتمة ، جسم التحقيق  ، مقدمة :جزاء ب

وهـي متصـلة    .  وتفاصيله ، إذا كانت شديدة االرتباط بمحتوياته     والسيما ،االنتهاء من كتابة التوسيع   

وهـي  . ة بالموضـوع  جواء المحيط وقد تكون تمهيداً علمياً لأل    .  وأسلوبه وخبرته  ،بشخصية المحقق 

 ،تكون عرضاً ألهم نقطـة    ويمكن أن   .  فيه من معلومات   أو لما سيرد   ،خالصة أولية لما سبق التحقيق    

 ، والتحلـيالت  ،قـائع  فهـو يعـرض الو     ،جسم التحقيـق  بالنسبة ل و. برز في التحقيق  ما  أو اكتشاف   

 مما يجعلها   ،ومشوق ومحملة بكل جديد     ، وسريعة ،أما الخاتمة فهي مقتضبة   .  والدراسات والمقارنات

                                                 
 174......172ص ..... فن. أميرة الحسيني. د )59(
 352-351ص .... أثر. ، سميرة شيخاني98-97ص ........... فن. فاروق أبو زيد. د )60(
 203ص ......... في. نبيل حداد. د )61(
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 ،المقدمـة فاروق أبو زيد بإشارته إلى      .  وهذا ما يؤكده د    .)62(ذهان والحواس والقلوب   في األ  رةمستق

 التحقيـق   وجسم ،للمقدمةمروان قبالن بذكره    .  وينسجم مع هذا الطرح د     .)63( التحقيق وخاتمة وجسم

ـ جالل خليفة تجمل أجزاء التحقي    إ.  د .)64(االستنتاجاتوما أسماه     وجسـم  ،والمقدمـة  ،العناوين :ق ب

 وعنـاوين   ،إذ تنوه إلى وجود عنوان رئيسي يعبر عن مضمون التحقيق         . الخاتمة فضالً عن  التحقيق  

ولكنهـا   ،تتضمن مضمون كل فقرة من فقرات الموضوع على أن تكون في صيغة غير مثيرة             فرعية  

واء على المشكلة التـي يناقشـها       تسلط األض فهي  المقدمة  أما  . جذابة وذات ألفاظ واضحة ومفهومة    

أسباب اختيار الصـحيفة    تبين   و ،للرأي العام  منتقاة ومعبرة عن أهمية الموضوع    أيضاً  وهي  . التحقيق

 وعلـى   ،سباب التي تحـيط بالقضـية     األوبالنسبة لجسم أو صلب الموضوع حيث يوضح للقارئ         . له

أديـب  .  د .)65(الستفهام التي تحيط بالمشكلة   وتعليالً ألدوات ا  راً وتحليالً   المحرر أن يكون تحقيقه تفسي    

  :مل التحقيق علىتيش:  الصحفي بشيء من التفصيل إذ يقولخضور يشخص بنية التحقيق

آخر من حيـث  إلى تختلف من موضوع هي  و، جذابة ، معبرة ، التي يجب أن تكون قوية     :المقدمة -أ  

     .المضمون واألسلوب

 هادفة من شـأنها أن      ، ومقنعة ، بطريقة منهجية ومنطقية    أي عرض الوقائع   :والتحليلالعرض   -ب  

 .تقود القارئ إلى المشهد التالي

 . يجب أن تتضمن تصوراً للمشكلة وحالً لها:االستنتاجات -ج 

موجزة وذلك لتثبيـت الهـدف األساسـي        و ، مختصرة ، يجب أن تصاغ بطريقة رشيقة     :الخاتمة -د  

 .)66(للتحقيق في ذهن القارئ

 :حيث ينوه إلى. يل خياط يذكر عناصر التحقيق بشكل مختلف نسبياًاإلعالمي ميش

 . التي تقدم موجزاً عن المشكلة:المقدمة -أ 

 .سهم بصنعهاأ من خالل حوار مع المتأثرين بالمشكلة ومن :سبابالبحث عن األ -ب 

 . حوار مع المهتمين:نقض األسباب -ج 

 .األطراف المقارنة بين األسباب من وجهة نظر :العقدة -د 
                                                 

 68..66ص ....... مدخل. جان كرم. د )62(
 107ص ...... فن. فاروق أبو زيد. د )63(
 ........التحقيق. مروان قبالن. د )64(
 76...74ص ...... اتجاهات. إجالل خليفة. د )65(
 131ص . ..مدخل. أديب خضور. د )66(
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 .عادهابسباب الواهية واست أي دحض األ:فك العقدة -و 

 .)67( أي صياغة حل شامل للمشكلة:النتيجة -ي 

 وشخصـية   ،مضـمون الموضـوع    وأن يالئم    ،يجب أن يبرز أهم ما في التحقيق      أما بالسبة للعنوان ف   

 مختصراً   ،يكون واضحاً  البد أن    ومن ثم .  ويكون مرتبطاً بالهدف الخاص بالتحقيق المنشود      الصحيفة  

أديـب  . د. لموضوع المثـار  فقد أشار إلى أنواعه بعض الباحثين باعتباره جزءاً ال يتجزأ من ا           . جذاباً

 :يأت إلى هذه األنواع وفقاً لما يخضور ينوه

ويدل داللة واضحة على مضمون التحقيق بشكل مختصـر          طابع إخباري     وهو ذو  :العنوان الدال  -أ  

 )دي إلى انخفاض إنتاج الحبوبالجفاف يؤ.(ومكثف

أو انتقاء جانب معين أو فكـرة        ، وهو العنوان الذي يقوم على أساس اختيار       :العنوان االنتقائي  -ب  

 .)..الخطة التي حققت النجاح للفريق.(معينة أو موقف معين يتميز بالجاذبية

ـ    وهو العنوان الصريح الذي يغطي مع     :العنوان اإليضاحي  -ج    ق بشـكل عـام    ظـم جوانـب التحقي

 ).م أزمة المواصالت قلة عدد الحافالتقأسباب تفا(ومختصر وواضح 

األمطـار  . ( الفكرة أو الظاهرةيد وهو العنوان الذي يحاول إعطاء صورة لتجس     :العنوان الوصفي  -د  

 ) مقفلةحولت شوارع العاصمة إلى جزرالغزيرة 

كيف يمكن فرض رقابة فاعلة     . (ل سؤال  وهو العنوان الذي يصاغ على شك      :العنوان االستفهامي  -و  

 .)على األسعار

المطلوب حل المشـكلة  . ( وهو العنوان الذي يكون عبارة عن عبارة مقتبسة:العنوان االقتباسي -ي  

 ).وليس تبريرها

أنـت مسـؤول عـن رواج األفـالم        ( الذي يتوجه إلـى القـارئ مباشـرة          : المباشر العنوان -هـ  

 . )68()الهابطة

  :لفنية لكتابة التحقيقالقوالب ا -9
طبيعـة الفكـرة أو     بنـاء علـى     . والب الكتابة الصحفية للتحقيق    العوامل التي تؤثر في إعداد ق      تتعدد

إلى اختالف هذا األسلوب من محرر       و ،واألسلوب المناسب لمعالجته   ،الموضوع الذي يتناوله التحقيق   

                                                 
 37ص ......... التحقيق. ميشيل خياط )67(
 133-132ص ....... مدخل. أديب خضور.د )68(
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 وكل ما يتعلق    ، ومهاراته التحريرية  ،ه وعقيدت ،السياسيو وأيديولوجية المحرر ومذهبه الفكري      ،آخر

.  ودرجة حرية تناول الصحفي لمختلف المواضـيع       ،األوضاع الصحفية فضالً عن   األكاديمي    بتكوينه  

دخل في إطار علم اإلعالم      العلم أن كتابة التحقيق الصحفي ت      مع ،آخرإلى  تختلف التسميات من كاتب     و

 القوالـب   عبد اللطيف حمزة يـذكر    . د. الشموليةسم ب  وفن التحرير الصحفي الذي يت     ،في اإلطار العام  

 :اآلتيالفنية لكتابة التحقيق على الشكل 

 )Exposition (: قالب العرض   -أ 

 )Narration (:  قالب القصة   -ب 

 )Discription (: قالب الوصف  -ج 

 )Confession (:قالب االعتراف -د 

 .)Interview( )69 (:)المقابلة (قالب الحديث -و 

 :يهذه القوالب الصحفية وفقاً لما يأتالباحثة سميرة شيخاني تحدد 

صـحيفة المـال     (."وول ستريت جورنـال   "غة  صي قالب   ،المقاطع قالب   ،الجوهرة قالب   ،القوائمقالب  

 ).واألعمال األمريكية

 قالـب الهـرم      وأصبح من أهم القوالب التي تسـتخدم بعـد         ،وهو قالب مستحدث   :قالب القوائم  -أ  

. ضوعيته في التحقيقات المبنية على العرض المو      ي وخاص ،قد أثبت فعاليته  و. مقلوب التقليدي ال

 وتتضـارب فيهـا اآلراء      ، وتتبـاين  ،التي تتعدد فيها األحداث   والمعقدة  في التحقيقات الطويلة    و

 وفي هذا القالب يجب على المحرر أن يبدأ         .جهائ وتترابط وتتشابك أسبابها ونتا    ،ووجهات النظر 

 .قيقه بمقدمة تثير اهتمام القارئتح

 ويعتمد على دمج قـالبي    .  ويستخدم في التحقيقات المبنية على السرد القصصي       :قالب الجوهرة  -ب  

 .إلى مقدمة روائية مشوقةعموماً يلجأ المحرر أوالً . الهرم المقلوب والهرم المعتدل

 و يحمل اسم المجلة التـي وه) Wall Street Journal formula (:قالب وول ستريت جورنال -ج 

ويبدأ هذا القالب بحكاية أو قصـة أو عـرض          ) بمدخل التركيز على الفرد   (قدمته ويسمى أحياناً    

 .قضية أو مشكلة تتعلق بفرد من األفراد

                                                 
 469ص ......  المدخل. عبد اللطيف حمزة. د )69(
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إما باسـتخدام نقطـة      ويتم الفصل بينها     ،به فصول الكتاب  ويقسم إلى أجزاء تش    :قالب المقاطع  -د  

وكل جـزء مـن هـذه       ). Capital(األولى من كل مقطع بحرف كبير        أو ببدء الكلمة     (*)كبيرة  

وتؤكد شيخاني أن هذه األجزاء مترابطـة ومنفصـلة فـي الوقـت             . األجزاء منفصل عن اآلخر   

 .)70(نفسه

 : يذكر ثالثة قوالب صحفية– قسم اإلعالم –كمال الحاج األستاذ في جامعة دمشق . د

 . أهميةبحيث يبدأ بالشيء األهم فاألقل. موضوعيالهرم المعتدل المبني على األسلوب ال -أ 

 أي وصف الحدث زمانياً ومكانياً ثم وصف مجرى     .الوصفيالهرم المعتدل المبني على األسلوب       -ب  

 .الحدث

 .)71(أكثر ما يستخدم في وضع وحالة الجرائم. الهرم المعتدل المبني على األسلوب القصصي -ج 

وقالـب   ،وقالـب الوصـف    ،وقالـب القصـة    ،كقالب العرض خرى  إلى قوالب أ  إجالل خليفة تنوه    . د

 .)72(وقالب الحديث االعتراف

  :إعداد التحقيق الصحفي -10
 نجاحه على كيفية اإلعداد   ويعتمد ، إنجازه اً في عملية  تمثل مرحلة إعداد التحقيق الصحفي منعطفاً مهم      

 مدى الحرية   :ه المرحلة منها  وتعترض الصحفي صعوبات عديدة في هذ     . بشكل جيد  وماهية إدارته    له

 ،الجهـل المطبـق بالموضـوع     و ،ضيق الوقـت  و ،المسائل القانونية و ،في الوصول إلى المعلومات   

مثل  مواجهة   تعدو. عدم حماس مسؤول التحرير ألفكار التحقيقات     و ،الضغوطات الخارجية والداخلية  و

كون لتجاهل هذه العقبـات ثمـن       وقد ي . هذه العقبات مفصالً رئيسياً في مشروع تحقيق صحفي ناجح        

والوصـول   ،ومعايشة الوقائع بجميع الحواس    وال بد من االحتكاك بالواقع مباشرة        .)73(باهظ دون داعٍ  

 مع من في إمكانهم اإلفادة في إلقاء المزيد مـن       اتصاالت  بذكاء إلى ما هو خلف المحسوسات وإجراء        

 ، األرقام واإلحصـائيات   والسيماو نادر   تيش عن كل ما ه    التفاألضواء على بعض جوانب الموضوع و     

التي هي أساسية فـي     السير قدماً في مبدأ المغامرة       و غني في تمايز العمل اإلعالمي      الخرائط التي ت  و

                                                 
 375.....360ص ........ أثر. سميرة شيخاني )70(
 ).محاضرة (2004 ديسمبر –كانون األول . دمشق. التحقيق الصحفي. كمال الحاج. د )71(
 77-76ص ............. اتجاهات. إجالل خليفة. د )72(
 27.......21ص ........... التحقيق. جون أولمان )73(
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لتحقيق لنجاح في إعداد ا   لتحقيق ا  و .)74(ال يغامر ال يحصل على مردود ملفت      فمن  . كل تحقيق صحفي  

فاروق أبو زيد يحدد    .د . األخبار والحياة العامة في البلد      ومتابعة ،لحماساالصحفي البد من الموهبة و    

  :اآلتيمفاصل مرحلة إعداد التحقيق الصحفي على الشكل 

بالقضايا التـي     من األحداث الجارية أو المرتبطة      على أن تكون مستوحاة    :اختيار فكرة التحقيق   -أ  

ـ  مبتكرة و  ،يق جديدة كما البد أن تكون فكرة التحق     . تشغل المجتمع  ادرة علـى جـذب اهتمـام       ق

 .القارئ

 ....يمكن الحصول عليها من أرشيف المعلومات بالصحيفة أو المكتباتو :جمع المادة األولية -ب 

 المعلومات الحية عـن      المحرر خطواته األولى في البحث عن      خطو ويبدأ حينما ي   :تنفيذ التحقيق  -ج  

ور حولهم التحقيق أو يمسهم من      هي توجد بالدرجة األولى عند األشخاص الذين يد        و ،الموضوع

  .)75(....قريب أو بعيد

التفكيـر فـي    و ،حاديـث األو ،مـات ومرحلة اإلعداد بجمع المعل   عبد اللطيف حمزة يجمل منعطفات      .د

يشير إلى قول اإلعالمية هيلـين بارتسـون      و. ن مطابقة التحقيق لسياسة الصحيفة    التأكد م  و األسلوب

 ،%10األسـلوب   و % 40الخطـة   و ،%10جمع األحاديـث    و ،%10إلى أن جمع المعلومات تشكل      

 .)76(لمطابقة الموضوع لسياسة الصحيفة % 30و

 : اإلعالمي حسين العودات يذكر أن مرحلة اإلعداد للتحقيق الصحفي تشمل

 . )77(  باألشخاصتصال اال،الدراسات البحث و، وضع مخطط،يد الموضوع تحد،تحديد الهدف

تحديـد الشخصـيات و     و ،همية التعرف على الموضوع في هذه المرحلة      أمروان قبالن يشير إلى     . د

 .)78( التخطيط للعمل الميداني

  :أديب خضور يطرح رأياً مماثالً حول تطور مرحلة إعداد التحقيق الصحفي محدداً. د

 على أن يكون قابالً لإلنجاز كما يجب أن         ،ه بوضوح ودقة  ؤضرورة تحديد الهدف بحيث يمكن بنا      -أ  

 .وواقعاً ضمن إطار الخطة العامة للصحيفة.  من قبل القراء مقبوالًيكون

                                                 
 166-165ص ....فن. أميرة الحسيني.د )74(
 105....101ص .....فن. فاروق أبو زيد.د )75(
 472ص .....المدخل. عبد اللطيف حمزة.د )76(
 .........التحقيق. حسين العودات )77(
 .........التحقيق .مروان قبالن. د )78(
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همـاً وآنيـاً وملبيـاً      مويجب أن يكـون     . كما البد من تحديد الموضوع في ضوء الهدف العام         -ب  

 .لحاجات الجمهور

 .رسم مخطط عام للتحقيق يتناسب مع مضمونه -ج 

 .)79( إجراء المقابالتالبحث والدراسة لجمع المعلومات والبيانات ومن ثم -د 

 علـى أن    ،ويتبين لنا مما تقدم أن من أولويات إعداد تحقيق صحفي ناجح تحديد الفكرة بشكل دقيـق               

 مع ضرورة اإلحاطة بعناصرها     ، ومناسبة في الظرف والمكان    ،همة لقطاع أوسع من المجتمع    متكون  

 واالتصال باألشـخاص الـذين      ، ووضع خطة دقيقة لكيفية طرحها وتنفيذها ومعالجتها       ، كافةً وجوانبها

 سياسة  بالحسبانمع األخذ   .  أو المشكلة دون إغفال آراء الخبراء والمسؤولين       ،يمثلون محور الحدث  

ضي األمر أيضاً االسـتعانة بـبعض الفنيـين         ويق.  إلنجاز التحقيق   وتذليل العقبات  ،الوسيلة اإلعالمية 

 أبرز صفاته التعاون المطلـق مـع المحقـق          حيث من . المصور والسيمالتنفيذ هذه المادة اإلعالمية     

 .  الصحفي

 :كتابة التحقيق الصحفي ومستلزمات أخرى -11
لعل أغلب المؤلفات في الصحافة العربية أو المترجمة إلى اللغة العربية لم تقدم بعد طريقة عمل دقيقة                 

فرة ا والمتو ثمة غموض كبير في تلك الكتابات الكثيرة      بخصوص ذلك   و. في صياغة التحقيق الصحفي   

ال ننكر أن بعض األنواع الصحفية تتشـابه         ((:يقولاإلعالمي ميشيل خياط    . هعن) الصحافة(في كتب   

ولكـن  . كثيراً ومما ال شك فيه أن آلية إنجاز التحقيق تشترك مع عدة أنواع صحفية بعناصر مماثلـة         

 ،د بخصوصـية مميـزة    رغم ذلك فإن التحقيق الصحفي هو مغاير تماماً لكل األنواع األخرى وينفـر            

 إنه عمل صـحفي وفكـري وأدبـي وأمنـي           ،ويضطلع بأدوار ووظائف ال يقوى عليها أي نوع آخر        

 .)80())وقضائي في آن معاً

 أو  ،فهي ليست قضية شـكلية    . همة تؤدي إلى نجاحه أو فشله     موتعد صياغة التحقيق وكتابته عملية      

كما تشمل إعـالم القـارئ       ، تتضمن اللغة  ،ملةبل هي أساساً عملية بناء متكا     . لغوية أو أسلوبية فقط   

 اً وتحديـد  ، واآلراء المختلفـة   ، وتتضمن وضع تسلسل منطقي محكم لتقديم وجهات النظـر         بالمشكلة

 ، وكيفية عرض وتقديم ذلـك كلـه بطريقـة مقنعـة           ، إليراد الحجج واألدلة والبراهين    اً منطقي اًوترتيب

 كيـف  ومن ثم ،ية طريقة نضع ونقدم الحلول والنتائجوتتضمن هذه العملية أيضاً تحديد متى وأين وبأ     

                                                 
 130-129ص ........ مدخل. أديب خضور. د )79(
 33ص ......... التحقيق. ميشيل خياط )80(
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ما البد من مراجعة دقيقة ل    إجالل خليفة قبل البدء في كتابة التحقيق        .  حسب رأي د   .)81(ينتهي التحقيق 

  كلّها وهل هذه المادة تجيب على األسئلة ، تطابق الخطة  هلوالتدقيق  حصل عليه المحرر من معلومات      

 )82( ؟ ئارالتي تتبادر إلى ذهن الق

 وأن تكون البيئـة تحـت       ،لعملهلصحفي أن يكون مسلحاً بمجموعة من المعلومات الضرورية         وعلى ا 

يربطهـا  ما   ليصل إلى جذور المشكلة و     هامهيئاً لتحليل  و ،كون مرتبطاً باألحداث  رقابته المستمرة وأن ي   

 وتحديـد   ،يـار الموضـوع   أميرة الحسيني بعد اخت   . ويتم ذلك كله كما تؤكد د     . بالتطورات االجتماعية 

 والتعـرف والتـدقيق     ،مروان قبالن من إحاطة كاملة بالموضـوع      . وهذا ما يشير إليه د     .)83(الهدف

 مرحلة الكتابة هي المرحلة الرابعـة       يعدجان كرم   . د .)84(بالوثائق ومقابلة األشخاص وأصحاب العالقة    

حقيق فهي تبـدأ     وإجراء الت  ،يد العمل  وتحد ،واألخيرة في عملية إنجاز التحقيق بعد اختيار الموضوع       

 وتغيير ما يمكن تغييـره اسـتناداً إلـى          ، وتنفيذ التصميم المعد سلفاً للتحقيق     ،بعد جمع المادة كاملة   

 وتنوه  ،أميرة الحسيني هذا الرأي وتشدد على ضرورة جمع المادة بشكل كامل          .  وتوافق د  .)85(الجديد

 التي يمكن تأخير إنجازها إلى ما بعد االنتهاء مـن كتابـة             كالمقدمة. إلى كيفية كتابة أجزاء التحقيق    

 ، يرددها الناس في حلهم وترحـالهم ترغيباً ينطلق من تساؤالت معينة       وقد تكون تمهيداً أو      ،التوسيع

وفي همساتهم وأحاديثهم وندواتهم ثم يتم االنتقال إلى صلب الموضوع لعرض الوقائع والتفصـيالت              

يجب أن تكـون مقتضـبة      فأما الخاتمة   . التحليالت والمقابالت والتفسيرات  اإلحصائيات والدراسات و  و

 مما يجعلها مستقرة في القلب والحواس حتى بعـد          ، ومحملة بشيء جديد ومشوق وغريب     ،وسريعة

أثناء اإلعداد لكتابـة التحقيـق      في  ميشيل خياط يشير إلى أخطاء يجب تجنبها         .)86(إقفال باب القراءة  

لعل من أهم وأكبر األخطاء التي ترتكب في سياق إنجاز التحقيق الخروج عـن               :حيث يقول . الصحفي

كمـا أن غيـاب التوثيـق       . إذ يتحول التحقيق عندئٍذ إلى مقابلة أو سرد إخبـاري         . أسس هذا النوع  

نبـه اإلعالمـي    وي.  وفوائده االجتماعية  ، وجاذبيته ، وقوته ،والهروب من العقدة يفقد التحقيق فعاليته     

 واستخدام مصـطلحات   ،أثناء الكتابة وعدم الربط بين أجزاء التحقيق      في  ي  صف اإلنشائ خياط من الو  

وغياب الرأي اآلخر واألخذ    ) كيف؟(أداة االستفهام   ن  وعدم اإلجابة ع   أو أرقام قديمة وخاطئة      ،غامضة

                                                 
 130ص ........ مدخل. أديب خضور. د )81(
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فاروق أبـو زيـد يضـع       .  د .)87(فهي مضيعة للوقت وعلى المحقق أن ينتصر للحقيقة       . بمبدأ الحياد 

 :طاً واضحة لكتابة التحقيق منهاشرو

 . التفاصيللى بحيث ال تزيد المقدمة ع،مراعاة التناسب الكامل بين أجزاء التحقيق الصحفي -أ 

 .أن تكون المادة كافية إلقناع القارئ بأهمية الموضوع -ب 

 .إثارة غريزة حب االستطالع لدى القارئ من البداية وحتى النهاية -ج 

 .بثقافة وتجارب وخبرات الصحفيراء التحقيق إث -د 

الصـعبة    االبتعاد عن المصطلحات النـادرة و     ، استخدام األلفاظ المألوفة   :أسلوب متميز من خالل    -و  

 . البعد عن الحشو والتكرار واعتماد الموضوعية،عبارات موجزةالكتابة ب. واللهجة العامية

 .)88(استخدام الصور المناسبة -ي 

العنايـة   فهـي ك   ،ناية بـالعنوان  الع :ر خطوات كتابة التحقيق الصحفي من     عبد اللطيف حمزة يذك   . د

 بالعناوين الفرعية التي يجب     االهتمامكما البد من    . بالصورة الشمسية المصاحبة للتقرير حسب تعبيره     

يـأتي بعـد    .  غنية بعنصـر التشـويق     ، مليئة بالتعبير  ، قادرة على التصوير   ،أن تكون زاخرة بالحياة   

مالً مـن    وعا ، على متابعة القراءة    حافزاً له  يعدو. اهتمام القارئ  الذي يجب أن يثير      )دخلالم(العنوان  

 ومقنعاً له كذلك وداالً على ما       ،العوامل التي يعتمد عليه في المحافظة على تعلق الجمهور بالموضوع         

ويؤكد ). ثيرةالمعلومات واألخبار الم  (ويلي المدخل   .  على نحو ما   موهو متصل بحياته  القراء  ه  ؤسيقر

يجـب  حمزة على الطريقة التي يعرض من خاللها المحرر معلوماته وأفكاره والتي هي بالضرورة              . د

كما البد من العناية .  وعظم الموهبة الصحفية، وسمو النفس   وسالمة الذوق      ،المهاراتأن تشير إلى    

لخاتمة البد أن تكـون تلخيصـاً       ويلح أن ا  .  واالبتعاد عن المبالغة والتهويل    ،بإيراد األمثلة والشواهد  

   .)89(همة التي من أجلها نشر هذا التحقيقم لقضية اً أو تأكيد،للحقائق األساسية لموضوع التحقيق

الصفات الفنية الصحفية كـالحرص     ه سائر   فر في الصحفي البد أن تتو   جان كرم يقول إن هذا الفن ا      . د

إلـى العاميـة    مع الحذر مـن االنـزالق    ،نادرة وتجنب المصطلحات ال   ،على استخدام األلفاظ المألوفة   

 والتحلـي    والبعد عـن الحشـو واإلسـهاب         ،العبارات الموجزة  و ،استخدام اللفظ الدقيق   و ،المبتذلة

وليس بالضرورة أن تكـون  .  واألمانة في تصوير أبعاد المشكلة،الموضوعية في نقل اآلراء واألفكار  ب

                                                 
 55.....50ص ......... التحقيق. ميشيل خياط )87(
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والبد من  .  وتمده بالحياة والواقعية   ، يمكنها أن تلون التحقيق     الذاتية اإلنسانية  إنإذ  . اللغة موضوعية 

 رة نسبياً متوجة بعناوين داخلية     م الموضوع إلى أجزاء صغي    ي تقس  األول :اإلشارة إلى أمرين ضروريين   

  فهـو تـزيين التحقيـق      الثانيأما  .  واالستعداد لكل مرحلة آتية    ،تساعد القارئ على استرداد أنفاسه    

 اإلعالمـي   .)90( والنماذج التفسـيرية   ، والخرائط اإليضاحية  ، والرسوم البيانية  ،فيةبالصور الفوتوغرا 

يصـر علـى اسـتخدام الجمـل         التحقيق الصحفي    عن وفي محاضرة له     العربي السوري ثابت سالم   

وأهمية عـدم الخلـط بـين       .  والمثيرة في كتابة هذا الفن التحريري      ،والواضحة والمباشرةالقصيرة  

 ، الدقة :معاييرنبيل حداد ال يخرج عن هذه الرؤية ويؤكد         . د .)91(اد عن اللغو والتكرار    واالبتع ،األفكار

 والتشويق في صياغة التحقيق واستخدام اللغة المضغوطة التي ال تعني الحجم الصغير             والموضوعية  

فة  لغة الصحا  إنويشير إلى ضرورة استخدام اللغة الواضحة إذ        . للموضوع بل حذف التكرار والحشو    

وال يغيـب   . إنها اللغة التي يفهمها كل من يعرف القراءة       . هي لغة الوسط بين أساليب التعبير األخرى      

أو ما يمكـن أن يعبـر عنـه          ، والعبارات الموجزة  والتعبيرات المباشرة   األلفاظ البسيطة   أهمية  عنه  

  .)92( وتضافر جزيئاته،باألسلوب التلغرافي الذي يعكس تماسك الموضوع

  وكتابتـه،  ور عرض الصور المناسبة للموضوع متزامناً مـع صـياغة التحقيـق الصـحفي             ويأتي د 

 الصـورة فيهـا الـدور       تؤديوهناك تحقيقات صحفية    . فاستخدامها يضيف معلومات وحقائق جديدة    

 أو  ، أو معـارض الزهـور     ، عرض األزياء  عنكالتحقيق  . تحتل الكلمات المكان الثاني    في حين . األول

 الصور ضمن التحقيق فهي عنصـر     توافرنبيل حداد يشير إلى ضرورة      . د .)93(......مهرجان السينما 

مـة  جزاء المه  الصورة أحد األ   يعدأديب خضور   .  د .)94(بوغرافي تتطلبه كل أشكال الكتابة اإلعالمية     يت

هـم  مهـي تقـوم بـدور        أو قيمة جمالية فقط بل       ،فهي ليست زخرفة شكلية   . في التحقيق الصحفي  

المؤديـة  همة  م ال فكما يحرص الصحفي على الوقائع    .  وإالّ لما كان نشرها ضرورياً     ة  وبوظيفة محدد 

 كذلك البـد أن يحصـل الصـحفي علـى           وتحقيق الهدف من معالجة الموضوع     إلى إيضاح المشكلة    

فالصورة . والوصول إلى الهدف منه   والتي تسهم في إنجاح التحقيق      لصورة الصحفية المعبرة والدالة     ا

 ومن ثم على التوضيح والتعبير واإلقناع والتأثير والتوثيق        انـحير مقدرة في كثير من األ     قد تكون أكث  

والتي تقع ضمن إطار الهدف العام مـن التحقيـق          البد من التقاط الصورة الهادفة      ولذلك  . المصداقية
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ـ        . وبهذا نرى أن اختيار الصور ليس عملية شكلية       . الصحفي و وليس معيار الجماليـة أو الفنيـة ه

ولذلك فإن تنوع الصور وتعـددها   . بل هي عملية ترتبط ببينة وتركيب التحقيق الصحفي       . الحاسم فيها 

مـن   .)95( الجوانب المختلفة من الموضوع أو المراحل المتعددة للظاهرة  ،في كثير من األحيان   يعكسان  

فر فيه العناصر   الذي يجب أن تتوا   . الضرورة بمكان اإلشارة إلى أهمية المصور في التحقيق الصحفي        

 :اآلتية

 . وخبرته نوعية الصور التي ينبغي أن يلتقطها،أن يدرك بفطرته -أ 

 . وكذلك الرشيقة،أن يلم بكيفية التقاط الصور الثابتة -ب 

باستعمال صور ملونة أو    . أن يكون جاهزاً لتقديم النصيحة لمن يلزم وال سيما المحقق الصحفي           -ج  

 .باألبيض واألسود

نظراً للميزات الفنية لكـل     . ن مؤهالً الستخدام شتى أنواع الكاميرات من ديجيتال وعادية        أن يكو  -د  

 .)96(منها

فالتلفزيون كـالم   . والبد من اإلشارة إلى التحقيق التلفزيوني الذي يعتمد بالدرجة األولى على الصورة           

صور التلفزيوني الذي    الم ويؤدي. فهو يروي سيناريو الموضوع بالصور الحية     . بالصور أوالً وأخيراً  

 المـونتير أو فنـي      فضـالً عـن   . يستخدم الكاميرا المحمولة دوراً كبيراً في إنجاز التحقيق ونجاحه        

 وجسـم   ات أشبه بفيلم يحتوي علـى المقدمـة        والكلم ، واللقطات ،المونتاج الذي يجعل من المقابالت    

قضية التي سـيعالجها وعليـه أن       الموضوع والخاتمة كما يستند التحقيق التلفزيوني إلى فهم المعد لل         

ويعنى المخـرج   . يضطلع بإعداد وإجراء المقابالت واألحاديث وأن يترك للمذيع مهمة تقديم التحقيق          

ولكي تحقق الكتابة الصحفية للتحقيـق كامـل        . بالمسائل الفنية من خالل فهمه العميق لمادة التحقيق       

 يعـد فالتحقيق الصحفي   . خراجية صحفية مالئمة  أهدافها البد أن يتكامل الموضوع بعد إنهائه بحالة إ        

 التي تعطي للمخرج الصحفي الكفؤ فرصـة إلبـراز مواهبـه            ،من األنواع اإلعالمية الضخمة والفنية    

فر فـي إلخـراج التحقيـق       االتي يجب أن تتـو    التالية  القواعد   اتباع   البد من و. وإمكانياته اإلخراجية 

 :الصحفي

 .خصية الصحيفة وذوق القراءأن يالئم طبيعة الموضوع وش -أ 

 . وكسر حدة رتابة النص، وتسهيل عملية القراءة،أن يسهم في توضيح مادته -ب 

 .يجب أن يحقق قيماً إخراجية وجمالية وفنية -ج 

 .)97(كما يجب أن يكون ضمن اإلطار العام للموضوع والهدف -د 
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.  من أهم األشكال اإلذاعية وأبعدها أثراً      وفي نهاية المطاف يمكننا أن نذكر بالتحقيق اإلذاعي الذي يعد         

. فهو يبحث عـن الحقيقـة     . وهو ال يختلف في شيء عن التحقيق المطبوع في إطار تناوله للمعلومة           

إنـه يقـدم الحقـائق والوقـائع أمـام          .  عنهـا  فالمحقق اإلذاعي يبرز باحثاً دؤوباً نشطاً وهو يبحث       

  اإلذاعـي  الحـس ويشـكل   .  ويقـدم العـالج    ، ويعرض وجهات نظر مختلفة    ،المسؤولين والجماهير 

  .)98(م مصادرهاالجتماعي والسياسي والوطني من أهو

 :نماذج من التحقيقات الصحفية في الصحافة العربية السورية -12
أن التحقيق الصحفي لم يكن مادة رئيسية في وسائل         ) كلنا شركاء (يؤكد أيمن عبد النور صاحب موقع       

 إلى عدة أسباب أهمها أنه لم يكن هناك اهتمام بهذا النوع مـن المـواد                ويعود ذلك . اإلعالم السورية 

 إن: ال يمكن القول   ومن ثم  ، كون الصحف العربية السورية مملوكة بالكامل من قبل الحكومة         ،الصحفية

وخصوصـاً   ،هناك استقاللية إلدارة التحرير التي تقوم بفرض رقابة دقيقة على كل ما يكتبه الصحفي             

 فضالً عن .  التحقيقات التي قد تفضح بعض القضايا أو تنتقد بقوة طريقة معالجة ظاهرة ما             في قضايا 

وعبر الزمن ترسخ مفهـوم أن الصـحفي        . المفاصل اإلدارية الرخوة في المؤسسات الصحفية العامة      

بل إدارته فتحجب عنه بعـض      الذي يهتم بالتحقيقات هو صحفي مشاغب وال يكون مرضياً عنه من ق           

الصحف بتحقيقـات جريئـة ناقشـت       اليوم  فامتألت  .  نقص عدد المحققين الصحفيين    ومن ثم  ،المزايا

.  من القراء وإدارات التحرير    اً وبدأت مواد التحقيقات تلقى صدى ورواج      ،الكثير من القضايا الحساسة   

  .)99(وإن كان يشوبها النقص في المهنية الصحفية

 :صحافة بعض المواقع اإللكترونية –أ 

 :)كلنا شركاء(موقع  :ً أوال
على الرغم مـن    .  أو واسعاً في النشرة اليومية التي يصدرها الموقع        ، تشكل التحقيقات جزءاً كبيراً    ال

فمـن  .  والصعوبات التي تواجهها إدارة الموقع     ،المحاوالت األخيرة الهادفة إلى العناية بهذا الموضوع      

ي المواقع  ـ ف والسيما ،لذين يهتمون بالتحقيقات  الناحية الفنية يصعب إيجاد عدد جيد من الصحفيين ا        

 أو عبر إذكاء    ،تباعهم دورات متخصصة  ا فتم اللجوء إلى تدريب عدد منهم عبر         ،الصحفية اإللكترونية 

روح التنافس من خالل تشجيعهم لالشتراك في مسابقات دولية تقدم جوائز مالية قيمة ألفضل تحقيق               

                                                                                                              
 135-134ص . المرجع السابق )97(
 .دراسة نظرية ونماذج تطبيقية. فن كتابة وإخراج التمثيلية اإلذاعية. الدراما اإلذاعية. عبد المجيد شكري )98(

 97-96 ص 2003القاهرة 
 15/9/2006. دمشق. حوار. أيمن عبد النور )99(
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 في عدد مـن      وإقامةً اًالتكلفة العالية للتحقيق الذي يتطلب سفر     وبرزت مشاكل أخرى ك   . تختاره اللجنة 

 األسئلة التـي تبـدو   نوكذلك هناك تخوف من قبل المواطنين أو الموظفين من اإلجابة ع       . المحافظات

تهـتم  .  الصعوبة في الحصول علـى المعلومـات والوثـائق         فضالً عن . لبعضهم وكأنها تحقيق أمني   

 .اخلية أهمها األوضاع االقتصادية ومسائل الفساد اإلداريتحقيقات هذا الموقع بقضايا د

 :)شام برس (موقع :ثانياً
ويعتمد الموقع على   .  ومنوعات ، وعلمية ، وفنية ، وثقافية ، واقتصادية ،يتضمن الموقع أخباراً سياسية   

ـ   األخبار السياسية  وتتصل. الخبر السياسي أوالً ومن ثم المقال والتقرير اإلخباري والتعليق         ل كـل    قب

ويبدو أن التحقيق الصحفي غائب فـي معظـم         . اً ودولياً ي إقليم ا ولبنان وما يتعلق بهم    شيء بسورية   

 األطـر  وغيـاب    ،ولهذا أسبابه نظراً الهتمامات الموقع بالحـدث السياسـي أوالً         . األحيان عن مواده  

 . ات األساسية للموقع وعدم وجود التحقيق الصحفي ضمن األولوي،الصحفية المتمرسة بهذا النوع اإلعالمي

 :سيريا نيوز :ثالثاً
 لم يلبث أن تطـور     ، بنشر مواد إعالمية منشورة في الصحف المكتوبة        وبدأ 2005انطلق الموقع عام    

 بسبب  اً بطروحاته جريئالموقع   يعد. في مجال التحقيقات  والسيما   نسبياً   ة كبير أطر  لديه تصبححتى أ 

ـ  معلومـات   مصـدر يعد هو و.صحف المطبوعة كما هو حال ال   ه  عدم وجود قانون يقيد     عـن  اً رئيس

علـى مـا     التعليقات وردود القـراء      هأهم ما يميز  .  باللغة اإلنكليزية    وله صفحة   سورية في الخارج  

تجاه العديد مـن القضـايا التـي     تفكير القارئ     وطريقة ،عكس الجو العام داخل سورية    يحيث  . نشرهي

 نـي كـافٍ   ستطع حتى اآلن تحقيق ريع إعال     يالية كبيرة حيث لم     عاني عجوزاً م  ل الموقع ي  مازا. تهمه

 بها يعالج مشـاكل     اًسيريا نيوز أخيراً موقعاً شبابياً خاص     أنشأت  .  ودفع أجور العاملين   لتغطية تكاليفه 

 وقد أدى ذلك إلى ازدياد نسبة الدخول إلى موقعها بشـكل كبيـر بسـبب                ،الشباب بأنواعها المختلفة  

       .ي تطرحها وجرأتها الكبيرةحساسية القضايا الت

 : بعضاً من الصحافة المكتوبة–ب 

 :صحيفة الثورة :أوالً
يوجد معيار واضح متفق عليـه       التحرير في الصحيفة أنه ال       رئيسحسب رأي اإلعالمي أسعد عبود      

وهناك أسئلة تـدور حـول هـذا        . ديد طبيعة وماهية التحقيق في الصحافة العربية السورية       حول تح 

 موضوع ما هي    وع كالسؤال عن المادة اإلعالمية التي تسمى تحقيقاً ؟ وهل كل مادة تبحث في             ضالمو

 واتجهـت   ،خيرتين تم تفعيـل هـذا النشـاط اإلعالمـي          صحفي؟ في السنتين األ    بحقيقة األمر تحقيق  
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/ 3/بمعـدل   ) 2006( في سنة    والسيماالتحقيقات الصحفية لمعالجة القضايا الداخلية العربية السورية        

 ويشكو العمل الصحفي في     .)100(وتركزت معظمها حول الوضع االقتصادي الداخلي     . تحقيقات أسبوعياً 

 واضحاً على سبيل المثال فـي التحقيـق         اوهذا ما بد  . هذا المجال من الضعف المهني لكاتب التحقيق      

فاتسم . ول آلية عمل محركات البحث اإللكترونية     ح) كل جديد ( في صفحة    11/9/2006في  الذي نشر   

 .التحقيق بقلة المصادر وعدم إجراء لقاءات مع المختصين والفنيين العاملين في هذا اإلطار

 :صحيفة تشرين :ثانياً
وال . من حجم المواد المنشورة فـي هـذه الصـحيفة         % 15-10 الصحفية ما نسبته     تحتل التحقيقات 

صـفحة تشـكل مجمـل      / 16/ أصل   للتحقيقات وهي واحدة من   يقتصر ذلك على الصفحة المخصصة      

 .في أماكن أخرى...... . وإنما تشمل أيضاً تحقيقات اجتماعية أو سياحية أو ثقافية.الصحيفة اليومية

اإلعالمي محي الدين محمد مدير التحرير للشؤون المحلية يؤكد وجود حالة تناقص وفقر فـي مـواد                 

لـذا يلجـأ    . عض الجهـات  ال ب قمع أية ظاهرة تط    و ،همالتحقيقات وذلك بسبب التخوف وهيمنة بعض     

الرغم من وجـود    على   .)101( أكثر من التحقيقات ذات الطابع السلبي      ةالصحفي إلى التحقيقات اإليجابي   

 وكتابـة   اء في هذه الصحيفة إالّ أننا نلحظ أيضاً ضعفاً في اإلعداد المهني فـي إجـراء               يصحفيين أكف 

 في الصـفحة االقتصـادية      11/9/2006كالتحقيق الذي نشر على سبيل المثال في        . التحقيق الصحفي 

        .حيث يشكو التحقيق من عدم عرض االستنتاجات. حول لصوص زبائن المصارف

 :صحيفة البعث :ثالثاً
عالمي العربي السوري صـخر     حسب رأي اإل  . ال تندرج التحقيقات في هذه الصحيفة ضمن األولويات       

 تهتم بالشأن السياسـي وكـذلك       ،فكريةفهي حسب رأيه صحيفة سياسية و     . التحرير فيها نصر أمين   

مـن  % 10 الصحفي العامل في قسم التحقيقـات نحـو          اإلطارويشكل  . بالدراسات الحزبية والثقافية  

 وتبدو هذه الصحيفة    .)102(صحفياً/ 70 /أصلعناصر من   / 8/أي بحدود   . العاملين الصحفيين مجموع  

نشير إلى التحقيق الذي    و. السورية األخرى ضعف من ناحية اإلمكانيات المهنية قياساً بالصحف        هي األ 

 حول استخدام األوزون في تعقيم مياه الشرب فـي     11/9/2006في  ) قضايا الناس (ر في صفحة    ـنش

 ،والمصـادر  ،إذ يفتقر التحقيق إلى أبسط قواعد التحقيق مـن حيـث العـرض            . محافظة دير الزور  

                                                 
 16/9/2006دمشق . حوار. أسعد عبود )100(
 11/9/2006حوار دمشق . محي الدين محمد )101(
 16/9/2006دمشق . حوار. صخر نصر )102(
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 نشـر العديـد مـن       2005عام الماضي   الرغم من ذلك فقد تم خالل ال      على  و .والشخصيات المشاركة 

 والتي كان لها األثر الكبير في إلقاء الضوء على العديـد مـن القضـايا                ،همةمالتحقيقات الصحفية ال  

 ....المواطن في األمـور التـي تهمـه        إلى جانب مالمسة هموم      ،االقتصادية والخدمية واالجتماعية  

 نرى أنها لم تغـب عـن   ،ل من العام الماضيوبالرجوع إلى ما تم نشره من تحقيقات خالل الربع األو  

ة مـد  نسبة النشر التي كانت خـالل تلـك ال         إن: حيث يمكن القول  . الصحيفة إالّ في حدود ضيقة جداً     

هذا إلى جانب الصفحات المتخصصة التـي       .  وهذا يقاس على األرباع الثالثة المتبقية من العام        ،كبيرة

وصفحة قضايا اجتماعية والتي    . ة واحدة كل أسبوعين   مر من صفحة الشباب وجامعات التي تنشر     تتض

 .... والتربية االجتماعيةتتناول قضايا األسرة 

 :الصحيفة االقتصادية :رابعاً
 وتنتمي إلى القطاع اإلعالمي الخاص فـي الجمهوريـة          ،2001 انطلقت عام    ،وهي صحيفة أسبوعية  

ويشـير  . ن موادها اإلعالمية المختلفة   م% 50وتمثل التحقيقات الصحفية أكثر من      . العربية السورية 

إذ . اإلعالمي العربي السوري مصطفى السيد أمين التحرير إلى السياسة المتبعة في هـذه الصـحيفة              

حيثيـات   وتأكد إدارة التحريـر مـن        ، كلّها  ال يمكن نشر تحقيق صحفي إالّ بعد اكتمال الوثائق         :يقول

 لذا  ،معلومات كما يعطي هامشاً جيداً من الحرية       ويمنح الصحفي حرية التحري والتقصي لل      .الموضوع

وحتى لدى السلطات الرسمية العليا التـي        ،الجمهور السوري انتشاراً واسعاً لدى    ) االقتصادية(تحقق  

كلّهـا   وتعالج الصحيفة المواضيع العربية السـورية        .)103(تترقب صدورها كل يوم أحد من كل أسبوع       

تتميـز تحقيقاتهـا    . ويمكن حتى أرشفة مواضيعها نظراً ألهميتها     . ية منها االقتصادية واإلدار   والسيما

كمـا تتسـم    .  والرؤية في العرض واالستنتاج    ، والعمق في التحليل   ، ووفرة المصادر  ،بغنى المعلومات 

واقع القطـاع العـام     و ،بأهميتها بالنسبة للمواطن العربي السوري كإثارة موضوع االقتصاد السوري        

 المتوسطية علـى العامـل السـوري ومـن          –أثر الشراكة األوربية    و ،اإلدارةحالة  و ،وكذلك الخاص 

 في السوية المهنية من خـالل       ويالحظ أحياناً تدنٍ  ........ .آفاق التطور السياحي  و ،مختلف الجوانب 

وما يثير االنتبـاه    .....  أو اإلطالة في المقدمة    ، وغير معبرة  ،كاعتماد عناوين طويلة  . عرض التحقيق 

إذ . الصحفيين العاملين في هذه الصحيفة هم باألصل صحفيون يعملون في الصحف الرسمية           أن معظم   

 .  ورواتب مجزية إلى حد ما، أقل مما هو موجود في صحفهماً إدارياً وروتين،يلحظون حرية أوسع

  

                                                 
 16/9/2006حوار دمشق . مصطفى السيد )103(
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 :ةاتم الخ-13
  درة على لفـت انتبـاه       التحقيق الصحفي هو نوع من األنواع اإلعالمية المتميزة القا         يمكننا التأكيد أن

 مـع تسـليط     ، أو ظاهرة بتشعباتها المختلفة من خالل التفسير والتحليـل         ، أو مشكلة  ،القارئ لقضية 

 ،والبناء عليها للخروج بنتائج واضحة ال لبس فيها        ،الضوء على تبعاتها وتداعياتها الخاصة والعامة     

ويتطلـب ذلـك    .  أو توجيهيـة   ،يهيةأو ترف  ،ةنت إخبارية بحت  وذلك لتحقيق الغاية المنشودة سواء كا     

ولزاماً عليه تحديد الموضوع علـى أن  . مهارة وكفاءة عالية من المحقق إلنتاج تحقيق صحفي متميز  

 وساعة  ، ومكانه ،ظروف التحقيق في   ب بالحسبانه  أخذ و  وبحاجة لمعالجة أكيدة     ، ومهماً ،يكون مناسباً 

) التقرير الصحافي (السيما منها   وصحافية أخرى   وتتداخل زوايا التحقيق الصحفي بزوايا أنماط       . نشره

ـ          الذي يعني نقل الشيء مـن      ) الريبورتاج(الذي يقر الكثير من الباحثين حتى بأنه التسمية األخرى ل

ويمكن أن نشهد مالمح مستقبل التحقيق الصحفي منذ اآلن في ضوء الثورة التقنيـة              . آخرإلى  مكان  

اً مـن أول    بـدء بتوزيع  ) الغارديان(بريطانية وهي صحيفة    والعلمية حيث بدأت إحدى أبرز الصحف ال      

 ناطق عن أخبار وتحقيقات األسـبوع       CD) مبدئياً( مع ملحقها األسبوعي     2007كانون األول ديسمبر    

مـن محـرري    ( بالصـوت والصـورة المـوثقين        DVD المقبل لتطوره قريباً إلى      وأحياناً(المنصرم  

 كالمشاهير وغيرهم من صـناع القـرار مـن          ، الحدث بصوت وصورة صناع  (والوثائقيين  ) الصحيفة

ويندرج ذلك ضمن   . 2008في أوائل عام    ) إندبندنت( وتتلوها صحيفة    .)مسؤولين وسياسيين وغيرهم  

 وضعية وأداء الصـحفي     في الذي أثر بشكل مباشر      ،التطور التقني الهائل في وسائل اإلعالم المختلفة      

مما أدى إلـى تـوطين األنـواع        .  بشكل خاص   جميعها المؤسسات اإلعالمية وواإلعالمي بشكل عام    

وأبرز بحالة مؤثرة دور المحقق الصـحفي فـي صـنع المـادة             . اإلعالمية ومنها التحقيق الصحفي   

واعتمـدت بعـض    . كما هو الدور الواضح لإلعالميين المميزين في المحطات الفضـائية         . اإلعالمية

الصور للحدث أو الواقعة بشكل مكثف في سياق        الصحف العربية والعالمية نتيجة لهذا التطور عرض        

 وظهرت مؤخراً في جمهورية مصر العربية على سـبيل          .التحقيق عوضاً عن األسطر الكتابية الكثيرة     

التي تعتمد علـى مجمـوع اللقطـات إلخـراج التحقيـق أو الخبـر               ) الصورة(المثال صحيفة تدعى    

 ......الصحفي

 مقترحات -13
 وهذا الفن التحريري المميز البد أن يتم وفـق مـنهج            ،هممنوع اإلعالمي ال  إن التصدي إلنجاز هذا ال    

 عملية اإلبداع التي تشمل الجوانب المختلفة للنشاط الصـحفي          وتعد. واضح ومتماسك للعمل الصحفي   
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وباعتبار أن المسـؤول األول     .  لكامل الشروط المهنية   شرطاً ضرورياً إلنتاج تحقيق صحفي مستوفٍ     

 :لذا البد من. تحقيق الصحفي هو المحررواألخير عن ال

 وفهم عميق   ،تأهيل المحقق الصحفي تأهيالً مهنياً وحرفياً جيداً من خالل امتالكه لثقافة واسعة            .1

 وإدراك التجاهـات    ، ومعرفة دقيقة باألسس واإلمكانيـات واآلفـاق المتاحـة         ،للواقع من قبله  

 ، وأفكـاره  ، ونفسيته ، ومستوى وعيه  ، والتعرف على مزاجه   ،الجمهور إزاء العديد من القضايا    

 وإلمامـه   ،وقناعاته الحالية والسابقة ومشاركة المحرر في الحياة العامة بشكل فاعل وواضـح           

وقدرته علـى   .  والتطورات ،بسياسة الصحيفة التي يعمل لديها تجاه مختلف األحداث والظواهر        

 .م مع مختلف البيئات والمستوياتؤالتال

فهي التي تساعد الصحفي علـى الوصـول إلـى          . صول إلى المعلومة  توسيع نطاق الحرية للو    .2

ويمكن الحصول عليها من خالل طريقة      . الحقيقة وتقديم األدلة والبراهين بما يفيد الصالح العام       

 وااللتقـاء المباشـر مـع       ، ووثائق ، وكتب ،االلتقاء غير المباشر بالواقع من أرشيف ونشرات      

لشريحة المستهدفة أو األشخاص الذين يشـكلون محـور   الواقع من خالل توجه الصحفي نحو ا   

 .الحدث

وأهمية اعتبارها محـوراً    . اعتماد الوسيلة اإلعالمية لسياسة واضحة تجاه موضوع التحقيقات        .3

ـ         ومركزاً خاص  ،رئيسياً في موادها اإلعالمية    م التقلبـات   اً الهتمامات اإلدارة وذلـك فـي خض

 . تمثل مجاالً رحباً لهذا النوع اإلعالمي والثقافية التي،االقتصادية واالجتماعية

وتوجهـات بعـض أفـراد       ،بيان الحقيقـة  إلى  هدف  ي ت صل بين عمل الوسائل اإلعالمية الت     الف .4

 .ون أحياناً ألساليب غير مقبولةؤون من اإلعالم ويلج الذين يتوجسالسلطات الرسمية

ـ           .5 ث تتحلـى بالمواكبـة     يبدأ تطوير التحقيق الصحفي من تحديث السياسة العامة للصحيفة بحي

 .والمرونة واالنفتاح على قضايا المجتمع من دون محاباة أو خوف

الخروج من دائرة الخوف المفروض ذاتياً من الرقيب واالنطالق نحـو طـرح قضـايا جديـدة                  .6

وجريئة بداعي أهميتها وإلحاحها وعدم االستمرار في سياسة التجاهل والتعامي عن المشكالت            

 ولكـن   ، مع التأكيد على مراعاة األعراف والتقاليد السائدة والتمسك بهـا          ،القائمة في المجتمع  

 .    وعدم الجمود ضمن إطارها،التحرك
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