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 والتلفزيوني اإلذاعي التحقيق: المحاضرة موضوع 

 :الصحفي التحقيق مفهوم

 الفنون من عدد بين يجمع فهو ، الصحفية الفنون أهم أحد الصحفي التحقيق
 أصعب من وهو ، والرأي والحديث الخير بين يجمع حيث ، واحد أن في التحريرية

 أن به يفترض حيث ، المحرر من عالية وكفاءة مقدرة يتطلب إذ ، التحريرية الفنون
 واللقاءات الحوارات يجري وكيف الخبر، على يحصل كيف عرف و تعلم قد يكون

 في ليقدم بينها، يوازن وكيف آراء، من يقال ما على يعلق أو يفسر وكيف الصحفية،
 .التحقيق موضع القضية أو الحادثة أو الواقعة يفسر صحفيا تحقيقا النهاية

 قضية أو مشكلة أو فكرة أو خبر على يقوم صحفي فن) انه على التحقيق ويعرف
 بما الموضوع مادة بجمع يقوم ثم فيه، يعيش الذي المجتمع من الصحفي يلتقطها
 الذي الحل إلى وصوال بالموضوع، تتعلق آراء أو معلومات أو بيانات من يتضمنه

 (الصحفي التحقيق يطرحها التي الفكرة أو القضية أي المشكلة لعالج صالحة يراه

 والعوامل األسباب عن والتحدث والتفسير الشرح فن) هو الصحفي التحقيق أن كما
 القضية أو الخير وراء تكمن التي الفكرية أو السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية

 أو التدقيق فكرة تكون أن بد وال التحقيق، حولها ويدور التى الفكرة أو المشكلة أو



 ، بالجدة الفكرة تتم وأن تستهدفهم، الذين الجماهير من ممكن عدد ألكبر مهمة ةقضي
 (.قديمة الفكرة كانت إذا ما حالة في جديدة معالجة تقدم او

 ،لواقعة الدراسة و واالستقصاء، والبحث، التحري، على يقوم فن الصحفي فالتحقيق
 من األعم القطاع اهتمام تشغل ظاهرة، أو قضيبة، أو مشكلة، فكرة او حدث او أو

 ويفسر، يشرح، بحيث محدد مكان وفي معين، وقت في منه جزءالجماهير او اهتمام 
 أو الفكرية أو االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية والعواملسباب األ في ويبحث

 التساؤالت من سلسلة حول يدور الذي التحقيق، موضوع تكمن وراء التى الحضارية
 لكل االستماع طريق عن لحلول تحتاج ومشاكل الجابة تحتاج التي االستفهامات   و

 ،المختلفة سواء كانت حية او غير حية سعيا   بالمصادر الخاصة والمواقف األراء،
 أو التساؤالت، عن إجابة أو للمشكالت، حلوال يتضمن النهاية في حكم إلصدار

 .جوانب بعرض يكتفي قد أو المحرر، موقف عرض

 إلى الموقع من وتقييمها المختلفة، بزواياه الحدث نقل إعادة على التحقيق ويعمل
 ، والمستقبلية الحالية ونتائجه وامتداداته أسبابه على التعرف اجل من ، الجمهور

 على العيان شهود أو الحدث عليهم وقع الذين األشخاص مع لقاءات يتضمن فلذلك
 . الواقعية أو الحدث هذا

 هذا شخصيات مع تجري التي واألحاديث الكلمة هي الشكل هذا عناصر واهم
 الوثائقية الصدفة ذات التسجيالت أحيانا ويستخدم ، عليه العيان شهود أو الحدث،

 ينقل فانه ، حيا كان إذا أما ، مسجال تحقيقا كان إذا السيما بموضوعه المرتبطة
  . الحدث موقع من هي كما الواقع أجواء

 :لغةال في التحقيق معنى

 إلى السعي عملية كونها( تحقيق) لكلمة العربية اللغوية والدالالت يسالقوام تشير
 اإلنجليزية في ويستخدم ، والحدث الخبر حقيقة على والوقوف األمور من اليقين



 ، العربية اللغة في التحقيق مصطلح إلى اإلشارة في دقة األكثر Inquiry مصطلح
 عن الحديث عند REPORTAGE المصطلح تعريب إلى نشير ما غالبا ولكننا

 أو العربية لغتنا في سواء الجوهرية وظيفته إلى الفن بهذا يعود ما الصحفي، التحقيق
 الذي يالتحرير  الفن على للداللةصطلح الم هذا ستخدمي حيث األوروبية، اللغات في

 البيانات وسرد والتفصيلوالتحليل  أوبنوع من الشرح  فكرة أو قضيةأو  خبرا يتناول
 القضية في رأي أو قرار إلى للوصول ،المختلفة النظر ووجهات واآلراء والمعلومات

  . وحالمطر  ضوعالمو  أو

 صحفية أشكال عدة على الداللة reporting مصطلح تستخدم اإلنجليزية أن كما
 و eporting deep مثل المعنی تحديدل ثانية كلمة إضافة مع والتحقيق، والتقارير

investigative reporting و interpretative reporting، المصطلح فهذا 
reporting مع اإلضافة ماأ والوقائع والمعلومات األخبار جمع عملية على يدل 

 يقتصر أن يمكن إذ المعلومات، جمع عملية في التعمق مدى على فتدل المصطلح
 األحداث رواية على االقتصار في يتمثل الذي الوصفيستوى الم على الصحفي

 المنجم سطح على بالعمل لكذ وصف يمكن حيت عليها، حصل كما ونقلها
 للحفر المنجم سطح فيترك األول المستوى هذا يتجاوز أن يمكنه كما ، االجتماعي

 تسمح ووقائع أخبارا   ليستخرج األحداث سطح يغطيها التي السفلية الطبقات في
 . واإلبانة والتفسير الكشف إلى الوصيف بتجاوز

 بمصطلح عنه تعبر الذي أنواعه بمختلف التقرير بين تفصل فهي الفرنسية اللغة أما
"  إنكويت"  مصطلح عنه يعبر الذي التحقيق وبين Reportage "ريبورتاج"

Enquete واالستخبار، والكشف، والتفتيش والفحص، البحث، تعنی التي 
 من انطالقا   لوقائع يقتضي ان التحقيق الصحفي ليس فقط نقال   مما ، واالستقصاء

 عام طابع ذاتقضية او مشكلة او معاناة  من االنطالق هو بل خبر، أو ثحد
 . النتائجو  األبعاد عن واستخبارا   للخطايا، وكشفا األسباب، عن ا  بحث وشامل


