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 االستقصائية الصحافة التقليدية الصحافةلفرق بين ا ( :32)رقم  المحاضرة
 

  البحث
 الصحافة االستقصائية الصحافة التقليدية

 ثابت إيقاع وفق وُترسل المعلومات ُتجمع
 .)شهرياً  أسبوعيًا، يوميًا،(
 

 التأكد تم إذا إال المعلومات نشر يمكن ال
 .واكتمالها ترابطها من
 

 بأي القيام يتم وال .بسرعة البحث يكتمل
 .القصة تكتمل أن بعد آخر بحث

 

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

 
 الضروري األدنى الحد على القصة تقوم
 قصيرة تكون أن ويمكن المعلومات من
 .جداً 
 

 من األقصى الحد على القصة تقوم
لة، المعلومات  تكون أن ويمكن الَمحصَّ

 .جداً  طويلة
 

 محل   تحل   أن المصادر لتصريحات يمكن
 .التوثيق

 

 لدعم توثيقاً  الصحافي التحقيق يتطلب
 .إنكارها أو المصادر تصريحات

 
 



 بالمصدر العالقات
 

 

 األغلب وفي ُمفترضة، المصدر في الثقة
 .منها التحقق دون
 

 فقد بالمصدر؛ الثقة افتراض يمكن ال
 وال مزيفة؛ معلومات المصدر ُيقدم

 دون معلومات أية استخدام تستطيع
 .منها التحقق

 
 المعلومات الرسمية المصادر تُقدم

 وتروج دورها لُتعزز مجانًا، لإلعالمي
 .ألهدافها

 

 اإلعالمي، عن الرسمية المعلومات ُتخفى
 السلطات مصالح يعرض قد كشفها ألن

 .للخطر المؤسسات أو
 

 الرواية قبول إال الصحافي أمام مجال ال
 أن يمكن أنه رغم للقصة، الرسمية

 مصادر من بيانات أو بتعليقات يعارضها
 .أخرى

 

 الرواية بصراحة اإلعالمي يتحدى
 على بناء ينكرها، أو للقصة الرسمية

 .مستقلة مصادر من يستقيها معلومات
 

 مما أقل بمعلومات اإلعالمي يتصرف
 .كلها أو مصادره معظم بها تتصرف

 

 بمعلومات ويتصرف اإلعالمي يجمع
 منفرد مصدر أي به يتصرف مما أكثر
 مما أكثر وبمعلومات مصادره، من

 .جميعها وأ مصادره معظم بها يتصرف
 

 المصادر تعريف يمكن ال األغلب في .تقريباً  ُمعر فة دائماً  المصادر
 .أمنها لضمان

 



 النتائج
 

 

 كانعكاس الصحافي التحقيق إلى ُينظر
 يأمل وال .هو كما قبوله يتم الذي للعالم

 أبعد نتائج إلى الوصول في اإلعالمي
 .بموضوعه الجمهور إخبار مجرد من
 

 .هو كما العالم قبول اإلعالمي يرفض
 أو معين وضع اختراق القصة فهدف

 في أو، يدينه، أو يصلحه، كي تعريته،
 .أفضل لطريق مثال تقديم معينة، حاالت

 
 انخراطاً  الصحافي التحقيق يتطلب ال

 .اإلعالمي من شخصياً  وحماسا
 

 من وحماس شخصي انخراط دون
 .أبداً  القصة تكتمل لن اإلعالمي،

 
 موضوعياً  يكون ألن اإلعالمي يسعى

 في طرف ألي تحيُّز دون المستطاع قدر
 .عليه حكم أو القصة

 

 ومدققاً  عادالً  يكون ألن اإلعالمي يسعى
 قد ذلك، على وبناء القصة، حقائق في

 وقد .ومذنبيها وأبطالها ضحاياها يحدد
 القصة على حكماً  أيضاً  اإلعالمي يقدم

 .بشأنها قراراً  يصدر أو يتخذ أو
 

 في جدا مهمة ليست الدرامية البنية
 نهاية، للقصة وليس .الصحافي التحقيق

 .مستمرة األخبار ألن
 

 لتأثيرها، ضرورية الدرامية القصة بنية
 أو اإلعالمي يقدِّمه استنتاج إلى وتقود

 .المصدر
 

 ولكنها أخطاًء، اإلعالمي يرتكب قد
 .مهمة ليست وعادة حتمية

 

 لجزاءات اإلعالميَ  األخطاءُ  ُتعرِّض
 ُطحتم أن يمكن غير رسمية، أو رسمية

 .اإلعالمية اإلعالمي والوسيلة مصداقية
 



علاى عيناة مان الصاحف  3102وقد اثبتت دراسة حديثة اجراها احد البااحثين عاام  
ولغاياة  3100/ 0/6للمدة مان  العراقيصحيفة الصباح والمدى والمستقبل : العراقية وهي 

تعاااود الاااى عقاااد لصاااحافة االستقصاااائية فاااي العاااراق الممارساااات االولاااى لان  20/5/3103
مجلاة الاف  :السبعينيات من القرن الماضي، إذ ظهارت فاي أكثار مان مجلاة وصاحيفة منهاا

وكاان الصاحفي  ،ناذاكآالتاي كانات تصادر  ،باء ومجلة وعي العماال ومجلاة صاوت الطلباة
إال أن الوضع تغير  ،الذي يكشف الفساد أمام انظار المسؤول  العراقي في تلك الفترة هو 

، منهااا شاف الفساااد للصاحافة بادواعل مختلفاةوأصابح المسااؤول هاو الاذي يك 3112عاام بعاد 
بتأديااااة الوظيفااااة الرقابيااااة للمسااااؤول ومنهااااا الرغبااااة فااااي تصاااافية   الرغبااااات الخياااارة المتمثلااااة

ففاااي  .السياسااايين بسااابب المنافساااة السياساااية المحموماااة باااين االطاااراف المختلفاااة الخصاااوم 
أغلب االزمات السياسية التاي حادثت فاي الابالد كانات هنااك تهديادات بنشار وثاائق تكشاف 

  ياااؤدي وظيفاااة  كاااان الصاااحفي  وفاااي هاااذا الخضااام ،فسااااد عناااد الخصاااوم  عااان ممارساااات
لصاحافة االستقصاائية فاي المادة التاي ساابقت كاان لتلام و  .النشار واالعاالم فقاط ، ال الرقاباة 

، إال أنها كانت تقابل باساتجابة حكومياة مماا جعلهاا أكثار قادرة  صدى صحفياً  3112عام 
، التي تقابل على األغلاب بقلاة اهتماام لقلاة من الصحافة االستقصائية الحالية على التغيير

لصااااحفية ماااان جهااااة ماااان المؤسسااااات افضاااااًل عاااان غياااااب الاااادعم االداري والمهنااااي تأثيرهااااا 
ولهذا نجد ان الصاحفيين العاراقيين العااملين فاي  ؛حكومي من جهة اخرىالتعاون غياب الو 

قاد اساتطاعوا مان تقاديم ماواد صاحفية استقصاائية مهماة ناال  ،المؤسسات االجنبياة والعربياة
 .بقات الخاصة بالصحافة االستقصائية على المستوى العربي ابعضهم جوائز في المس

نتاجات التاااااي قااااادمعا الباحاااااث فاااااي الدراساااااة الماااااذكورة عااااان الصاااااحافة ومااااان االسااااات 
توضاااااايح بعااااااض المعلومااااااات المهمااااااة عاااااان الصااااااحافة يمكاااااان االستقصااااااائية فااااااي العااااااراق 

 :يأتي االستقصائية في العراق وكما



ان الصحافة االستقصائية بحاجة الى خبرة وممارسة طويلة في العمال الصاحفي وفاي  . 0
مجاااال كتاباااة التحقيقاااات فضااااًل عااان ان أكثااار الصاااحفيين االستقصاااائيين فاااي العاااراق تقاااع 

 . سنة( 04اااا  01)أعمارهم ضمن الفئة العمرية 

ات الصااااااحفيون ذوو التحصاااااايل الدراسااااااي العااااااالي أكثاااااار قاااااادرة علااااااى تقااااااديم موضااااااوع. 3
 .مم ا يؤكد احتياج الصحافة االستقصائية الى مهارات عالية  ؛استقصائية

ان اقامة الدورات الصحفية الخاصة بالصحافة االستقصائية غير كاافل إلنجااز اعماال . 2
الاادعم المااالي وغيرهااا ماان  استقصااائية اذا لاام تتااوافر للصااحفي عواماال اخاارى مساااعدة مثاال

الصاااحفية فاااي تقاااديم دورات لمواجهاااة المعوقاااات  ، فضااااًل عااان تقصاااير المؤسسااااتالحاااوافز
 .االمنية 

في كتاب التحقيقات فاي العاراق هاي المعوقاات االمنياة تليهاا  إن المعوقات األكثر تأثيراً . 0
 .في القوة المعوقات المهنية ثم المعوقات اإلدارية 

 بنظارفاي ظال القاوانين العراقياة بالضاعف الشاديد   تتسم امكانية الوصول الى المعلومة. 5
 .الحماية القانونية الخاصة بالصحفي ًا فيضعف ان هناككتاب التحقيقات ، كما 

مع مادى اهتماام طرديًا  تناسب مستوى تقديم الصحفيين للتحقيقات االستقصائية تناسباً ي. 6
 .وتشجيعها على تقديمه المؤسسة الصحفية 

فااااي امكانيااااة تقااااديم فااااي العااااراق الااااذكور الصااااحفيين االناااااث علااااى  الصااااحفيات تتفااااوق. 7
ربمااااا بساااابب صاااابر ومطاولااااة الماااارأة فااااي تقصااااي الموضااااوعات   موضااااوعات استقصااااائية

 .المعمقة أو لتجاوب بعض المسؤولين مع االناث أكثر من الذكور 

االستقصاااائية بالضاااعف مماااا أعااااق الصاااحفيين اتسااام الااادعم الماااالي لكتااااب التحقيقاااات . 8
 .من تقديم اعمال استقصائية ألنها بحاجة الى دعم مالي استثنائي العراقيين 



البحث إن الازمن الممناوح لكتااب التحقيقاات االستقصاائية غيار متناساب   كما تبين عن .4
 .مع ما تحتاجه التحقيقات المعمقة من وقت 

أكثر قادرة علاى تقاديم تحقيقاات  العراقية ك الدائم للصحفالمال العاملون علىالُكت اب . 01
 .استقصائية من اقرانهم الكتاب بنظام القطعة 
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