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 الصحفي التحقيق نشأة

 مراحل خالل أشكاله وتشعبت ونضج نما إعالميا، نوعا الصحفي التحقيق يعد
 وسائل في مرموقة مكانة يحتل وأصبح الجماعي، البث لوسائل سعالوا االنتشار
 تكن لم يةفالصح الفنون ان القول ويمكننا ،خاصة التلفزة وفي عامة الكبرى اإلعالم
الوقت  بمرور ولكن النشوء، بداية في فيالصح والتقرير الصحفي التحقيق بين تفرق
  . بينهما الفصل عملية جرت

ذا  جذوره له ،األوروبية الصحافة في قديم فن كونه التحقيق عن يحدثنا التاريخ كان وا 
 فيذكر ، التسمية هذه يحمل يكن لم إن و العشرين القرن من خلت عقود منذ الممتدة
 الصحافة به تفتخرالذي   هذا ابتكار في يرجع الفضل أن اإلنكليزيةحافة الص تاريخ

 فقد ،(  Danie Defoe ديفوي دانييل المعروف اإلنكليزي الصحفي إلى الحديثة
 في ونشرها بها أهتم التي الشهيرة التقارير خالل من عشر الثامن القرن في أبتكره
 صحيفة وكانت ،(1713 -1704) األعوام في( The Review ريفيو) دورية
 افتتاحيات يشبه بأسلوب واالجتماعية والسياسية االقتصادية الحياة نتقدت ساخرة

 كتابات في كذلك ظهرت وقد ، وسجنه مالحقته إلى هذه كتاباته وأدت الصحف،
 . األخالقية مفاهيمه في متشددة كان إذ الدينية، آراؤه ديفوي

 التقرير من ليجعل ، 1896 العام في ( ثكليف نور) اإلنكليزي الصحفي بعده جاء ثم
  (.Daily mail ميل الديلي) المعروفة الشعبية جريدته في أساسيةصحفية  مادة



 ودورها الصحافة مفهوم تطور بداية مع واضح بشكل الصحفي التحقيق تطور وقد
 في تحدث معينة قضايا عن والتحري والتركيز اإلبراز في واتجاهها المجتمع في

 اللون هذاسمي محررو  لذلك ونتيجة والفساد، االنحراف جوانب خاصة المجتمع،
 ضد مهمة صحفية حمالت، قادوا الذين ،(  الفساد عن المنقبين ) ب يفصحال

 أنواع من الكثير إلى السريع الصناعي سعالتو  ىأد ينح 1901 العام في الفساد
 غير تحالفا المراقبين بعض فيها ورأى ، عام قلق موضع االحتكارات وكانت ،الظلم
 نشر على هذه الصحفيةحركتهم  في الصحفيين عتمدوا ،ياسةوالس التجارة بين سديد

 لمراقبة ةعوخاض رسمية وثائق على والمبنية ئققاللح الكاشفة الصحفية التحقيقات
 . قانونية مسألة في الوقوع من خوفا الخبراء

 فيت تم التي اإلصالحات من العديد في الفضل الصحافة من النوع هذا إلى ويرجع
 األمريكية الصحف بدأت حيث الماضي، القرن منتصف بعد والسيما الغربيالمجتمع 
 القصص من التحرر على الخبرة ذوي المحررين تشجيع في متزايد بشكل واألوربية
 تتطلب التيو  زىغالم ذات والموضوعات القضايا معالجةيستطيعوا  حتی الروتينية،

 .االمور  بواطن على والتعرف الحقيقة إلى الوصول في وخبرة أكثر وقتا

 :والتحقيق التقرير بين العالقة

 و هصوخصائ مالمحه الفن ولهذا ، الصحفي والتحقيق الخير بين ما يقع فن التقرير
 ناجم الخليط وهذا ، والتحقيق التقرير من كل بين خلط هناك كان أنه مع ، أبعاده
 ما سرعان االتجاه هذا لكن ، ضئيل فاصل هو والتحقيق التقرير بين الفاصل أن عن

 علمأ ليس وفنونه الصحفي التحرير علم إن حيث ، معينة لمدة ساد أن دعب تالشی
 اليومية الحياة بتطور يتطور علم ولكنه ، ووسائله نظرياته و قواعده في جامدة

 وأقطار الدنيا أبعاد مختلف من الناس إلى المعرفة ونقل األعالم وسائل تطوربو 
 له اآلخر عن بذاته مستقل فن والتحقيق اإلخباري التقرير من كال فأصبح ، األرض



ن ، األخر عن المستقلة ومميزاته وصفاته شخصيته  الجوانب بعض في يتفقان كانا وا 
 .اآلخر عن يخصه ما همامن فلكل ری،خا امور في كثيرا يختلفان أنهما إال األمور أو


