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 ( معايير اختيار فكرة التحقيق) 

 :اآلتية إن اختيار أي فكرة ومن أي مصدر كان تحددها المعايير 

 ؟القضايالماذا هذه القضية دون غيرها من  -
 ماذا سأضيف في عملي لهذا الموضوع؟ -
  من المستفيد؟ ومن المتضرر؟ -
 هل هناك قاعدة معلومات أو بيانات؟ -
 طريقة ؟ وبأيسأصل إلى الحقائق،  كيف -
 هل التناول يثير إشكالية قضائية؟ -
 أسانيد كافية ؟و  ثائقبو  واالثباتهل أنا مستعد لإلجابة و التبرير  -
 هل تثير القضية الرأي العام ايجابيا؟ -
 كم هي التكلفة المادية؟ -
 و كم من الوقت ستستغرق عملية التقصي والكشف وربط األحداث ؟ -

 للتحقيق األولية جمع المادة: ثانيا

 الصحفي وتساعد التحتية، معلوماتية خلفية تعتبر التي هي للتحقيق األولية المادة
 ظهور يكون ال دونها ومن ، أمامه الطريق تنير التي فهي ، فكرته بلورة على

 جمع ويتم:  العوف جذاب بشكل اإلذاعة محطة في أو التلفزيون شاشة على للتحقيق
 : اآلتية بالطرق المعلومات



 وسائل تنشره مان م حمتا مما المعلومات على يحصل ان للصحفي يمكن (1
 األنباء وكاالت متخصصة ومنشورات وراديو وتلفزيون ومجالت صحف من اإلعالم
نترنت  معلومات من الصحفي يريده ما الى للوصول مهما مصدرا تعد انها حيث «( وا 

 . تحقيقه تفيد

 بطرق عليها الحصول صحفيي أل يمكن التي والوثائق الملفات توجد ثم من( ۲
 ان الممكن من التي والمضايقات للضغوط نظرا أحيانا، صعبة كونهامع  ةعمشرو 

 شخصيات تمس التي اسةسالح التحقيقات حالة في والسيما الصحفي، يواجهها
 بعض في أنه نرىبحيث  ، السرية من عالية درجة ذات ملفات أو ، مهمة سياسية
 موضوع تهم معلومات من يريد ما كل الى الوصول من حفيصال يتمكن ال األحيان
 . تحقيقه

 األشخاص لدى عادة التحقيق في إثارة األكثر ستكون التي المعلومات توجد كذلك( 3
 عن للحديث علني بشكل ظهورهم حيث التحقيق، من األساسي الجزء سيشكلون الذين

 المشاركين من سواء التحقيق، محل الحالة او القضية عن دالئل بتقديم أو الموضوع،
 يتم معهم مقابالت الصحفي يجري سوف وهؤالء عليها، شهودا كانوا الذين أو فيها
 األمر البشرية، المصادر عليه طلقما ن وهذا ،الموضوع عن العميق التحري فيها
 وكيف الناس؟ هؤالء على نعثر أين من نفسه سؤال الصحفي من يتطلب الذي

 و ؟ معهم المقابالت إجراء على سيوافقون وهل ؟ يعرفونه ما نال يقولون نجعلهم
 . الصحفي العمل تهم التي التساؤالت من العديد


