
الصحافة ا�ستقصائية

التعريف واالهمية:
البحث  على  يعتمد  صرف،  منهجى  سلوك  ”أنها 
واالستقصاء حرصا على الموضوعيـة والدقة وللتأكد 
مما هو مخفي انطالقا من مبدأ الشفافية ومحاربـة 
على  كمراقب  الصحافة  بدور  والتزاما  الفساد. 
المسؤولين  لمساءلة  وكوسيلة  الحكومى.  السلوك 
على أعمالهم خدمة للمصلحة العامة. ووفقا لمبادئ 

حـق االطالع وحرية المعلومات“

يُبنى النجاح على النزاهة:
إن سلوكك الشخصي والمهني يجب أن يكون فوق 
بالثقة وغير متحيز، ومراعيًا  الشبهات (صادقًا وجديرًا 
لمشاعر اآلخرين). ال تسيء استخدام سلطتك، تقبل 
االنتقاد، وصّحح أخطاءك، كن دقيقًا في مواعيدك، 

وكن زميًال جيدًا.

ُقم بجمع الحقائق:
إن هذا هو متطلب لجميع الصحفيين ولكنه ضروري 
يودون  واُلقراء  الجرائم،  او  بالفساد  يتعلق  فيما 
معرفة كل شيء عن الموضوع؛ من يقف وراء هذا 
يتعامل  ان  المفترض  من  كيف  التمييز؟  او  االخفاق 
القانون مع مثل هذه الحالة ؟ االرقام هامة، النسب 
هامة،  فكلما زادت الحقائق كان التحقيق أفضل. لذا 

اعمل بجد في البحث والتنقيب وإضافة الحقائق.

اعرف المحيطين والمهمين لعملك:
ال تجلس منتظرًا حدوث الجريمة الجديدة او االنكشاف 
لعالقات  تحتاج  انت  الحدهم.  الفضيحة  او  الجديد 
ممتازة مع جميع الجهات ذات الصلة، الشرطة الهيئات 

الحكومية والمحاكم وموظفي الصحف....الخ.

التعامل مع الخارجين عن القانون:
أن  المهم  من  واضحة،  مخاطر  لالستقصاء  إن 
المخالفين  مع  تعاملك  في  مستقيمًا  تكون 
قم  دائمًا؛  التعريفية  بطاقتك  احمل  للقانون؛ 
بأخذ المالحظات؛ أخبر غيرك ألين ستذهب ومع 
وال  سخيفة؛  بمخاطرات  تقم  ال  ستلتقي،  من 

تنسى،، سيحاولون رشوتك وإفسادك.

التعامل مع المصادر:
بمصادر  تعريفا  روايتك  تحتوي  أن  الجيد  من 
معلوماتك، كي يتمكن القاريء من أن يقرر مدى 

الوزن الذي تستحقه هذه المعلومات.

ال  ممن  تأتي  ما  غالبًا  المعلومات  أفضل  لكن 
يرغب بالكشف عنه. عليك أن تكون واضحًا معهم 
حماية  في  وحذرًا  المعلومات،  استخدام  بشأن 
سرية هوياتهم. وهذا يعني، أن تكون مستعدًا 

ألن تسجن وال أن تكشف عن هوية المصدر.
شكل  في  السرية  بالمعلومات  أبدًا  تحتفظ  ال 

إلكتروني قابل لالنكشاف واالختراق.

حافظ على نظافة يديك:
ال تقبل بأي هدايا، وال تشارك في أي وقت كان 

بأي نشاط فاسد او إجرامي أو تتغاضى عنه. 

ال تهّول: قــــم بتغطيــــــة ما حـــــــدث بعقــــــــالنية 
وواقعية.

التعامل مع ضحايا الفساد والجريمة:
أي  في  الرئيسيون  األشخاص  هم  الضحايا  أن 
معهم  تعامل  لهم،  حاجة  في  وأنت  تقرير، 

باحترام وحساسية عند جمع روايتهم لألحداث. 

التعامل مع المشتبه بهم:
تذّكر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وليست 
وظيفة وسائل اإلعالم بالدفاع، أو بإقرار األحكام 

وتنفيذها. دع هذا للمحاكم.
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اختيار القضية
سؤال : هل القضية هي جزء من أمر أكبر يحدث في 
المجتمع؟ هل تثير تساؤالت عامة مستوى االنصاف 
هو  ومن  وراءها؟  السبب  هو  فما  والعدالة؟ 
هي  ما  استمرارها؟  او  وقفها  عن  المسؤول 
عن  المسؤولة  والجهة  بها،  الخاصة  السياسات 
وتستهدفه  ذلك  تذكر  ان  عليك  تغييرها؟  او  وضعها 

بالتحليل واالستنتاج .

تحقيقـــات  �جـــراء  تصلــح  التـــي  القضـــايا  تجـــد  أين 
استقصائية

تجاوزات مسؤولين في كل من (الوزارات، المديريات، 
المجـــــــالس المحليـــــــة، الجمعيــــــات، والمؤسســــات 
المدارس،  الصحية،  والمراكز  المستشفيات  االهلية، 
والقضاء،  المحاكم  واالحزاب،  واالتحادات  النقابات 
غير  الرسمية  المؤسسات  والنواب،  التشريعي 
وشركات  العام  القطاع  بين  ما  العالقة  الوزارية، 

القطاع الخاص ...)

كتابة الفرضية:
إن تحديد الفرضية أمر هام قبل بدء البحث. فالفرضية 
األسئلة  وطرح  بحثه  تركيز  على  الصحفي  تساعد 

الصحيحة للتأكد من صحة فكرته.

لعبــــــــــت الصحـــــــــافة االستقصــــــائية 
(المنقبون عن الفساد) دورا حاسما في 
"ووترجيت"  بفضيحة  ُيعرف  ما  كشف 
حيث  الثانية  الحرب  بعد  ما  فترة  في 
مبنى  خلفتها سرقة في  قرائن  تابعوا 
تحرياتهم  أوصلتهم  أن  إلى  للمكاتب، 
استقالة  إلى  أدت  األبيض،  البيت  إلى 
نيكسون"  األمريكي،"ريتشارد  الرئيس 
بعد إدانته هو وكبار معاوينه عام 1974.

محتويات  اإلوروبي.  االتحاد  بتمويل من  البروشور  هذا  انتاج  تم 
النزاهة   أجل  من  اإلئتالف  مسؤولية  هي  البروشور  هذا 
والمساءلة- أمان، وال يمكن في حال من األحوال أن تفهم بأنها 

تعكس وجهات نظر اإلتحاد اإلوروبي

 

االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)
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استقصاء الفساد:
إنها أكثر األدوار الصحفية تحديًا، فهي تحتاج إلى 
ما  لكل  والوعي  والدقة  والحساسية  النزاهة 
يجري من حولك. لذا فهنا بعض األمور لتتذكرها:

أساسيات الصحافة الجيدة:
في العمل على قضايا الفساد او الجرائم  كما 
في التخصصصات األخرى، عليك الحصول أوًال 
أن  ويجب  األساسية،  الصحفية  المهارات  على 
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أن تكون ال لبس فيها وجذابة.
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