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 المستخمص

 التقصي المستخدمة في التحقيقات االستقصائية التلفزيونية أساليب

 دراسة تحليلية في تحقيقات برنامجي 

 عربية وما خفي أعظم / قناة الجزيرة  DWالسلطة الخامسة/ قناة 

 51/4/6152 – 51/4/6152للمدة من 

 محمود معزز اسكندر

 قسم الصحافة اإلذاعية والتمفزيونية  /كمية اإلعالم /الجامعة العراقية

أىمية كبيرة خاصة  تشكل األخيرة اآلونةفي  لتحقيقات االستقصائية التمفزيونيةا أصبحت

الرغم من حجم الصعوبات والتحديات ب اإلعالمالتقنية الواسعة التي شيدتيا وسائل  اتبعد التطور 

من المنافسة في  ميما   نيا تشكل جزءا  إالتي تدخل في عممية اإلنتاج والوقت الذي تستغرقو إال 

 طويمة حكرا  عمى الصحف الورقية. لمدةبيئة اإلعالم التمفزيوني بعد ما كانت 

أساليب التقصي المستخدمة في  )مابطرح تساؤل رئيس  يةمشكمة البحثالتمخصت و 

ظم؟( التحقيقات االستقصائية التمفزيونية في تحقيقات برنامجي السمطة الخامسة وما خفي أع

طبيعة التحقيقات االستقصائية التي تم تناوليا في كال  ما: منياوتفّرعت منو عدة تساؤالت فرعية 

تحمل حقائق  تمفزيونيةالستقصائية اللتحقيقات اا في أساليب التقصيىل كشفت و  البرنامجين؟

 أسرار غير معروفة سابقا ؟

المسحي التحميمي وذلك الذي اعتمد عمى المنيج ويعد البحث من البحوث الوصفية 

تحميل  أداةل وباستخدام بجمع تحقيقات البرنامجين موضوع البحث بطريقة الحصر الشام

 المضمون. 



 ذ
 

وقد اختار الباحث التحقيقات االستقصائية التمفزيونية في برنامجين السمطة الخامسة وما 

في  31السمطة الخامسة ومنيا في برنامج  31تحقيقا  تمفزيونيا ،  62التي بمغت و خفي أعظم 

 .31/4/6132إلى  31/4/6132برنامج ما خفي أعظم، والتي حددت بالمدة الزمنية من 

غمب التحقيقات التي اعتمدتيا قناة الجزيرة أ نإمنيا:) وخرج البحث بمجموعة استنتاجات 

عالن الحصار و تحقيقات سياسية أنتجت بعد األزمة الخميجية ىي  ما خفي أعظم برنامجفي  ا 

وىم  تشويو خصوم قطر كانت تستيدفالجزيرة  قناةن إالخميجي عمى الدوحة مما يستنتج 

السعودية والبحرين واإلمارات في مجمل التحقيقات السياسية بينما تنوعت مضامين حمقات برنامج 

ي الت كالتعمى أىم المش بين مواضيع مختمفة ركزت بشكل كبير DWفي قناة  السمطة الخامسة

عممية إخفاء أو تظميل الوجو التي تمت  إنتبين كذلك  ،وأىميا الفسادتواجو المجتمع العربي 

أثناء كالم بعض الشيود والشخصيات والتي استخدمت كثيرا  في برنامج السمطة الخامسة بقناة 

DW  وفي الحمقات التي أنتجت في الدول العربية بالتحديد إن المواطن العربي ما زال يخشى

المالحقة والمحاسبة القانونية واالستيداف والسجن بسبب اآلراء والمعمومات التي يعطييا 

لمصحفي االستقصائي حيث تم الطمب من الصحفيين إخفاء أو تظميل الوجو شرط التحدث أمام 

أخالقيات الصحافة ساليب التقصي التي تتعارض مع أبعض  م استخدامتكما ، الكاميرا

في والتسجيل الصوتي السري  ،وانتحال الشخصيةالتخفي  ،الكاميرا السريةمثل  االستقصائية

كان لمكشف عن خروقات أو تأكيد حقائق غائبة ال تتم ىذا االستخدام  لكنتحقيقات البرنامجين 

 (.بيذه الوسائل إال
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 والتدقٌق
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 السلطة برنامجً فً االستقصائٌة التحقٌقات موضوعات فئة ٌبٌن 11

 أعظم خفً وما الخامسة
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 برنامجً فً السٌاسٌة االستقصائٌة التحقٌقات مضامٌن فئة ٌبٌن 11

 أعظم خفً وما الخامسة السلطة

116 

 فً والعسكرٌة األمنٌة االستقصائٌة التحقٌقات مضامٌن فئة ٌبٌن 12

 أعظم خفً وما الخامسة السلطة برنامجً

113 

 برنامجً فً االقتصادٌة االستقصائٌة التحقٌقات مضامٌن فئة ٌبٌن 13

 أعظم خفً وما الخامسة السلطة

119 

 برنامج فً االجتماعٌة االستقصائٌة التحقٌقات مضامٌن فئة ٌبٌن 14
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121 

 برنامج فً الصحٌة االستقصائٌة التحقٌقات مضامٌن فئة ٌبٌن 15
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    فً االستقصائٌة التحقٌقات فً المستخدمة المقدمات نوع فئة ٌبٌن 21
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 أعظم خفً وما الخامسة
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 فً المستخدمة والمؤثرات الصوتٌة المعالجات نوع فئة ٌبٌن 25

 خفً وما الخامسة السلطة برنامجً فً االستقصائٌة التحقٌقات
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 المقدمة :

يجسد بشكل عممي وواقعي دور السمطة الرابعة  التمفزيوني أصبح التحقيق االستقصائي

لوسائل اإلعالم، في رصد االنتياكات والخروقات التي تحصل في شتى المجاالت عبر انتياج 

 من قبل المؤسسات اإلعالمية.خطط وأساليب حديثة 

في فتح ممفات شابيا الغموض  دورًا ميماً  االستقصائية لمتحقيقات الصحفية حيث كان

والشك لمبحث والتقصي عن الحقيقة فييا عن طريق تحقيقات تتنوع بين السياسية واالجتماعية 

 العالم.واالقتصادية واألمنية وقضايا حقوق اإلنسان في مختمف أنحاء الوطن العربي و 

األخرى كونيا تعتمد عمى  التمفزيونية وتختمف برامج التحقيقات االستقصائية عن البرامج

العمل بيا  ببعض الفضائياتأدلة ووثائق وحقائق وبيانات ومصادر معمومات متنوعة، مما حدا 

 المظممة أو الخفية. اتوتوظيفيا في الكشف عن الحقائق والمعموم

وىي أسموب التخفي وانتحال  مجموعة من أساليب التقصيوتستخدم في ىذه التحقيقات 

التي يختمف فييا الكثير حول  وأسموب التصوير السري وغيرىا من األساليب ،الشخصيات

 منيا.مشروعية استخداميا وتعارضيا مع أخالقيات العمل الصحفي والصحافة االستقصائية 

ستو عدد من القنوات العربية مار  التمفزيونيةوىذا النوع من التحقيقات االستقصائية 

بتمك  من البرامج مقارنةً  محدوداً ًا عن القنوات العراقية التي أنتجت عدد والعالمية بينما ظل بعيداً 

برامج تحقيقية  بإنتاجالقنوات، وبدأت بعض القنوات العربية ومنيا قناة الجزيرة الفضائية 

، وما م1991 الذي قدمو الصحفي المصري يسري فودة في عام استقصائية كبرنامج سري لمغاية

برنامج زالت الجزيرة إلى يومنا ىذا تعرض مجموعة من برامج التحقيقات االستقصائية مثل 

قنوات أخرى  تبينما عرضتحقيق خاص برنامج تحقيقات الجزيرة و برنامج الصندوق األسود و 
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 الرابع البعد وبرنامج المصرية ON TV قناة عمى كالم آخر برنامجمجموعة من البرامج منيا 

 وبرنامج ميمة خاصة عمى  قناة العربية. األردنية رؤيا قناة عرضتو الذي

ما خفي أعظم في قناة الجزيرة الفضائية  يوقد اخترنا في الدراسة التحقيقات في برنامج

 أساسألنيا استيدفت بشكل  ،األلمانية الناطقة بالمغة العربية DWوالسمطة الخامسة في قناة 

 عن  التحقيقات االستقصائية عنيا فضالً  إجراءالعالم العربي وما يجري فيو من وقائع تتطمب 

تعرف عمى أساليب التقصي التي تستخدم في البرنامجين عينة البحث واختالف الوسائل ال

واألدلة والوثائق الواردة واألدوات بين تحقيقات البرنامجين وطرق التعامل مع مصادر المعمومات 

 في ىذه التحقيقات.

تم تقسيم البحث إلى أربعة اإلعالمية  والدراسات وحسب المنيجية السائدة في البحوث

 وأىمية البحث ،البحث مشكمةالذي شمل  لمبحث اإلطار المنيجي الفصل األولتضمن  فصول:

 ،وأدوات البحث ،البحث وعينتو ومجتمع ،ومنيج البحث ونوعو ،وحدود البحث ،وأىداف البحث

جراءات الصدق والثبات  .الدراسات السابقة وأخيراً  ،وتحديد مصطمحات البحث ،وا 

 التحقيقات االستقصائية في البرامج التلفزيونيةالذي جاء بعنوان  الفصل الثانيتضمن و 

، وتطورىا االستقصائية الصحافة نشأة، و االستقصائية الصحافة مفيوممبحثين تضمن األول 

 الصحافة وظائف، و االستقصائية الصحافة أىمية، و العربية الدول في االستقصائية الصحافةو 

 أخالقياتو ، التقميدية والصحافة االستقصائية الصحافة بين الفرقو ، وعناصرىا االستقصائية

والمسار المنيجي في ، االستقصائي مفيومالمبحث الثاني تضمن  أما، االستقصائية الصحافة

 أىداف، و التحقيقات االستقصائية، ومزايا التحقيقات االستقصائية القائمة عمى الفريضة وعناصرىا

 التمفزيوني التحقيق مفيوم، و الصحفي المحقق من المرسوم اليدف ضوء في االستقصائي التحقيق
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 التحقيق في السيناريو، و االستقصائي التمفزيوني التحقيق خصائص، و وضوابطو االستقصائي

 .االستقصائي مفزيونيالت

 االستقصائية التحقيقات أساليبالذي جاء بعنوان  الفصل الثالثتضمن بينما 

، االستقصائية التحقيقات في األدلة تضمن األولمبحثين:  المعلومات عن والتقصي التلفزيونية

التحقيقات االستقصائية  في المصادر أىمية، و وأنواع المصادر في التحقيقات االستقصائية

 التحقيق في وانالعن، و التحقيقات االستقصائية في اإلخبارية القنوات اىتمام، و الفنية وقواعدىا

 التحقيقفي  خاتمةال، و التمفزيوني االستقصائي التحقيق في المقدمة، و االستقصائي التمفزيوني

، االستقصائيةالتقصي في التحقيقات  أساليب تضمن المبحث الثاني  ماأ، االستقصائي التمفزيوني

والبرامج االستقصائية التمفزيونية ، التمفزيونية االستقصائية التحقيقات في األخالقية التحدياتو 

 ونبذة تعريفية عن برنامجي السمطة الخامسة وما خفي أعظم.

 الخامسة السمطة برنامجي لتحقيقاتلنتائج الدراسة التحميمية فيما خصص الفصل الرابع 

  .االستنتاجات والتوصيات  فضاًل عن الجزيرة قناة في أعظم خفي وما DW قناة في
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 أوال : مشكمة البحث :

تمثؿ المشكمة نقطة االنطالؽ األساس في البحث العممي وتعد خطوة تحديد مشكمة 

الباحث مف تحديد اليدؼ  إجراءات الدراسة والتي عف طريقيا يتمكفالخطوات في  أىـمف البحث 

ضرورة أف ال تنشأ فكرة "وتحقيقو، وتقتضي األصوؿ العممية الوصوؿ إليو  إلىالذي يسعى 

ف السمة الرئيسة التي أوعمى ىذا األساس ف "إلى فراغ البحث العممي مف فراغ وال تنتيي أيضاً 

البحوث العممية ىي أف تكوف ذات مشكمة عممية محددة وفي حاجة إلى مف يتصدى  تتميز بيا

 .(1) ليا بالدراسة والتحميؿ مف جميع جوانبيا

تستغرؽ  االستقصائيةلتمفزيونية لتحقيقات افاأو طارئة  أةلـ تكف مشكمة البحث مفاج

بيف أىـ  في ىذه المرحمة التي تشيد تنافساً  خصوصاً عالية في إنتاجيا مادية  ةة وكمفميأوقات طو 

نتاج تحقيقات تمفزيونية استقصائيةالقنوات العالمية  رات طويمة ظمت في فت أفبعد  لعرض وا 

 .الصحافة الورقية عمى راً الصحافة االستقصائية حك

ما أساليب التقصي المستخدمة في ) ىو:و رئيس تنطمؽ مشكمة البحث مف التساؤؿ الو 

( ؟في تحقيقات برنامجي السمطة الخامسة وما خفي أعظم االستقصائية التمفزيونيةالتحقيقات 

 عدة تساؤالت فرعية ىي:  ومن تّرعوتف

 التحقيقات االستقصائية التي تـ تناوليا في كال البرنامجيف؟قضايا ما طبيعة  .1

تحمؿ أسرار حقائؽ  تمفزيونيةالستقصائية اللتحقيقات اافي  أساليب التقصيىؿ كشفت  .2

 غير معروفة سابقًا؟

 التحقيقات االستقصائية في كال البرنامجيف؟ما أىـ مصادر المعمومات التي اعتمدتيا  .3

                                                           

 .69ص  ،(2006محمد حسين، بحوث اإلعالم: األسس والمبادئ، )القاهرة : عالم الكتب ، سمير (1)
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 ما الوثائؽ والبيانات التي اعتمدت عمييا التحقيقات االستقصائية التمفزيونية؟ .4

 كيؼ ُقدمت التحقيقات االستقصائية في البرنامجيف؟ .5

 : أهمية البحث:ثانياً 

التمفزيونية والدور الذي تقـو بو ية التحقيقات االستقصائية مف أىم البحثتأتي أىمية 

حد أىذه التحقيقات  باتت إذ خاصة في العالـ العربي المتمقيلكشؼ الحقائؽ والمعمومات إلى 

خطط  نتياجافي رصد االنتياكات والخروقات التي تحصؿ في شتى المجاالت عبر  األدوات

مج التي يراىا الكثير التي تقوـ بإنتاج مثؿ تمؾ البراإلعالمية وأساليب حديثة مف قبؿ المؤسسات ا

التجاوزات والممارسات الخاطئة وتُفعؿ مبدأ المحاسبة  عف كشؼفي ال بأنيا ساعدت كثيراً 

 :ىما قسميف رئيسييفوالمساءلة، وتنقسـ األىمية إلى 

 :  األهمية االجتماعية .1

مف أىـ وسائؿ تشكيؿ الرأي العاـ في تعد تحقيقات البرامج االستقصائية التمفزيونية  . أ

تساىـ في متابعة الكثير مف قضايا الفساد المالي  نياإ المجتمعات الديمقراطية خصوصاً 

 .التجاوزات وتساىـ في تعزيز وسائؿ الديمقراطيةو والسرقات وكشؼ المستور 

ما تعجزه وسائؿ اإلعالـ  الكشؼ عففي  التحقيقات االستقصائية التمفزيونية تساىـ . ب

عاني مف الفساد تالتي معات العربية تالمجفي  كشفو خصوصاً  عفوالصحافة التقميدية 

أصبحنا  لذلؾ ،أخرى كالتومش والممارسات الخاطئة االجتماعيةوالمشاكؿ  المالي

 .تحقيقات استقصائية تكشؼ الخمؿ ومف المتسبب بوإجراء  إلى بحاجة

ما بعد المعمومة  عف نيا تبحثإتأتي أىمية التحقيقات االستقصائية التمفزيونية في  . ت

يا وتعريؼ المجتمع بأىمية العمؿ ئوتستكشؼ مف المتسبب بيا ومف المتعمد في إخفا

 االستقصائي ودوره الذي يجسد عمؿ السمطة الرابعة بمفيوميا الحقيقي.
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 األهمية العممية : .2

ضافةالمعرفي  اإلثراء . أ عممية إلى المكتبة العممية ذلؾ اف الدراسات الخاصة بالصحافة  وا 

 ثة وتحتاج إلى مف يتصدى ليا.ياالستقصائية حد

أساليب التقصي المستخدمة في التحقيقات االستقصائية أىـ تتعمؽ الدراسة في معرفة  . ب

 في القنوات الفضائية العربية والدولية الناطقة بالمغة العربية. التمفزيونية

تحقيقات االستقصائية الالحديثة التي بدأت تيتـ بدراسة  اإلعالمية مواكبة التوجيات . ت

 التمفزيونية.

 ثالثا: أهداف البحث:

ذلؾ يسعى ول ؛بحث غرض أو ىدؼ يسعى الباحث لموصوؿ إليو أودراسة  لكؿف إ

 :اآلتيعبر األىداؼ مجموعة مف  إلى وصوؿلمالباحث 

التحقيقات االستقصائية التمفزيونية التي كشفت عنيا قضايا مضاميف  عمىالتعرؼ  .1

 .أساليب التقصي

 الكشؼ عف أساليب التقصي المستخدمة في التحقيقات االستقصائية التمفزيونية. .2

 التحقيقات االستقصائية في كال البرنامجيف.معرفة مصادر المعمومات التي اعتمدتيا  .3

اعتمدت عمييا التحقيقات االستقصائية الكشؼ عف طبيعة الوثائؽ أو البيانات التي  .4

 التمفزيونية.

 في القنوات الفضائية. آليات عرض وتقديـ التحقيقات االستقصائية عمى التعرؼ .5
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 :حدود البحث :رابعاً 

، التي القطرية عربية وقناة الجزيرةاأللمانية الناطقة بالDW قناة ػػػػػػػ ػحدود مكانية: وتتمثؿ ب.  1

  .لمتحقيقات االستقصائية بموضوعاتيا المختمفة عف غيرىا مف القنوات التمفزيونيةتميزت بإنتاجيا 

، إذ تـ 15/4/2119 – 15/4/2116مف حدود زمانية: وتتمثؿ بالمدة الزمنية الممتدة .  2

 رصد التحقيقات االستقصائية وتحميميا ضمف الجداوؿ المحددة.

متحميؿ والدراسة وتتمثؿ في التحقيقات حدود موضوعية: ونعني بيا الحدود التي تخضع ل .3

 االستقصائية التمفزيونية في برنامجي السمطة الخامسة وما خفي أعظـ.

 

 ونوعه: منهج البحثخامسا: 

تعرؼ مناىج البحث بأنيا "مجموعة مف القواعد واألنظمة العامة التي يتـ وضعيا مف 

مف قبؿ الباحثيف في مختمؼ  جؿ الوصوؿ إلى حقائؽ مقبولة حوؿ الظواىر موضوع االىتماـأ

 .(1)مجاالت المعرفة اإلنسانية"

دراسة الحقائؽ الراىنة المتعمقة "تعد ىذه الدراسة مف البحوث الوصفية وىي تتضمف 

بطبيعة ظاىرة أو موقؼ أو مجموعة مف الناس أو مجموعة مف األحداث أو مجموعة مف 

 .(2)األوضاع"

                                                           
دار وائل  )عمان: ،2ط القواعد والمراحل والتطبيقات، محمد عبيدات وآخرون، منهجية البحث العممي: 1))

 .35ص (،1999لمنشر،
اإلعالمية، )العين: دار الكتاب حسين عمي إبراهيم، أساسيات البحث العممي ومناهجه في الدراسات  (2)

 .89(، ص2018 الجامعي،
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تستيدؼ وصؼ موضوع معيف كما ىو في الواقع والبحوث الوصفية ىي" تمؾ البحوث التي 

الحالي مف حيث الخصائص العامة والتفصيمية لمموضوع بما فيو مف متغيرات وعناصر وعالقات 

 .(1) وذلؾ باستخداـ المنيج العممي في كافة إجراءات البحث" ؛ومؤثرات

الواقع ، بغية تصوير التحميمي ألىداؼ البحث اعتمد الباحث المنيج المسحي وتحقيقاً 

في  األساليبنسب أو  يمثؿ أفضؿ الطرؽ ألنو لبرامج االستقصائية التمفزيونية،التطبيقي لتحقيقات ا

، ومف ثـ عرض البيانات بطريقة يمكف االستفادة مع المعمومات مف المصادر األولىعممية ج

  .(2)لمعرفي وقاعدة معمومات أو تحقيؽ فروض الدراسة أو أىدافياامنيا لبناء الخزيف 

ما  تحميؿ الموضوع لتحميؿ وحدةواستخدـ فييا  أداة تحميؿ المضموف واعتمد البحث عمى

 ػ ببرنامجي السمطة الخامسة وما خفي أعظـ  التحقيقات االستقصائيةورد في 

البحث العممي الذي ييدؼ إلى وصؼ  أشكاؿحد أيعرؼ تحميؿ المضموف بأنو ىو" إذ

إلى معرفة المضموف الصريح لممادة اإلعالمية المراد تحميميا مف حيث  المحتوى الظاىري وصوالً 

 .(3) لالحتياجات البحثية المصاغة في شكؿ تساؤالت البحث أو فروضو" الشكؿ والمضموف تمبيةً 

 :وعينته : مجتمع البحثسادساً 

"جميع مفردات الظاىرة المراد دراستيا، سواء أكانت ىذه  بأنو البحثيعرؼ مجتمع 

  .(4) وغير ذلؾ" المفردات بشرًا، أـ مؤسسة، أـ أنشطة تربوية،

                                                           
دار الكتاب  األصول النظرية ومهارات التطبيق، )القاهرة: -بركات عبد العزيز، مناهج البحث اإلعالمي (1)

 .57(، ص2015 الحديث،
 .160ص(، 2000محمد عبد الحميد، البحث العممي في الدراسات اإلعالمية، )القاهرة: عالم الكتب، (2)
بسام عبد الرحمن المشاقبة، مناهج البحث اإلعالمي وتحميل الخطاب، )عمان: دار أسامة لمنشر  3))

 .63ص (،2014والتوزيع،
 .43(،  ص2017مناهج البحث اإلعالمي، )العين: دار الكتاب الجامعي، سعد سممان المشهداني،  4))
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وتمثؿ مجتمع البحث في ىذه الدراسة البرامج التي تعرض في القنوات الفضائية 

اطقة بالمغة العربية  األلمانية الن DWالتمفزيونية وقد تـ اختيار برنامجي السمطة الخامسة في قناة 

وبرنامجي ما خفي أعظـ في قناة الجزيرة وتـ اختيار حصر شامؿ لجميع التحقيقات االستقصائية 

بأنو األسموب الذي يسمح بجمع  أيضاً الحصر الشامؿ التي عرضت في البرنامجيف ويعرؼ 

 (. 1)وذلؾ عندما يكوف المجتمع محدود ؛البيانات مف جميع المفردات في المجتمع األصمي

وتـ حصر جميع التحقيقات في أعاله الباحث التحقيقات االستقصائية في البرنامجيف  ختاراو 

 استقصائياً  اً تحقيق (26)والتي بمغت  (15/4/2119 - 15/4/2116) مفالمدة المحددة 

 .أعظـخفي  في ما (13) منيا في برنامج السمطة الخامسة و( 13) شممت ،تمفزيونياً 

  

                                                           
 .145(، ص2004مدحت أبو نصر، قواعد ومراحل البحث العممي، )القاهرة: مجموعة النيل العربية، 1))
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( يبين عدد وعناوين التحقيقات التمفزيونية االستقصائية في برنامجي السمطة 1جدول )

 الخامسة وما خفي أعظم 

 برنامج ما خفي أعظم برنامج السمطة الخامسة

 تاريخ بث التحقيؽ عنوان التحقيق تاريخ بث التحقيؽ عنوان التحقيق ت

 6/11/2116 سقوط في حرم السفارة 17/8/2116 رأسًا عمى عقب .1

2. 
باب شرق مسألة حياة أو 

 موت
 1/1/2117 تنظيم الدولة في بروكسل 28/9/2116

 5/3/2117 عبرا من أطمق الرصاصة األولى 16/11/2116 أسياد وعبيد .3

 31/4/2117 محمد الزواري طيار المقاومة 11/1/2117 1المشروع رقم  .4

 5/11/2117 الجزيرة األسئمة الصعبة 18/1/2117 وثيقة سفر .5

 4/3/2118 الجزء األول 96قطر  1/2/2117 رحمة الكورنيت .6

 11/3/2118 الجزء الثاني 96قطر  31/5/2117 بدون سيناء وشالتين .7

 8/4/2118 بين تطرفين 22/6/2117 الساتر .8

 31/5/2118 ليمة القرصنة 14/11/2117 أطفال تحت المقصمة .9

 23/9/2118 كردستان رهان االستفتاء 6/12/2117 أطفال داعش .11

 7/3/2118 الذهب الذي ذهب .11
قصة أول محاولة غزو عسكري 

 لقطر بترتيب إمارتي
16/12/2118 

 3/3/2119 أين الجثة؟ 11/4/2118 فئران بشرية تحت التجربة .12

 14/4/2119 غاز غزة 14/7/2118 تجار الحروب .13
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بقناة  الباحث التحقيقات االستقصائية في برنامجي السمطة الخامسةوقد اختار 

DW  اآلتيةلألسباب  بقناة الجزيرة وما خفي أعظم عربية: 

في التحقيقات االستقصائية عبر  كثيراً  اىتمتالناطقة بالعربية صوت ألمانيا   DWقناة فإ .1

لبرنامج  شراكتيا مع منظمة أريج لمصحافة االستقصائية التي أنتجت التحقيقات خصيصاً 

عمؿ التحقيقات قناة الجزيرة ومنذ فترة ليست بالقريبة تيتـ بف أ، كما و السمطة الخامسة

تنتجيا وحدة لى مجموعة البرامج االستقصائية التي ا  منذ بث سري لمغاية و  االستقصائية

 التحقيقات االستقصائية في شبكة الجزيرة الفضائية ومنيا ما خفي أعظـ.

مشاىدة نسبة والسمطة الخامسة ما خفي أعظـ  نامجيبر  االستقصائية في تحقيقاتالحققت  .2

 الجميور فقد تجاوزت عدد مشاىداتوب يعمى مواقع التواصؿ االجتماعي ومنيا اليوت عالية

 المميوني مشاىدة. لبعض التحقيقات 

في العراؽ البحوث العممية والدراسات في مجاؿ الصحافة االستقصائية بشكؿ عاـ  قمة .3

 .بشكؿ خاصمجاؿ التحقيقات االستقصائية التمفزيونية وب

 البحث: أدوات: سابعاً 

 :اآلتيةالبيانات ومعمومات البحث عمى األدوات وتحميؿ اعتمد الباحث في جمع 

 المالحظة : .1

برامج استخدـ الباحث المالحظة، عف طريؽ متابعتو لعدد مف التحقيقات االستقصائية في 

ما خفي "وبرنامج  "السمطة الخامسة"تحقيقات برنامجي وىي  ،مجتمع البحثالفضائية القنوات 

 بشكؿ دقيؽ. ىاوالوقوؼ عند المشكمة تحديدمما ساعد الباحث  "أعظـ
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أجرى الباحث عدد مف المقابالت الشخصية مع مجموعة مف  المقابمة الشخصية: .2

ممف أنتجوا تحقيقات استقصائية لبرنامج السمطة الخامسة  الصحفييف االستقصائييف

 وذلؾ لموقوؼ عمى خبراتيـ ولرفد الدراسة بمعمومات قيمة وجديدة. ؛عينة الدراسة

البحث والمتمثمة  عينةستمارة بعد مشاىدة جزء مف الأعد الباحث ا :تحميل المضموناستمارة  .3

%( لغرض 31السمطة الخامسة و ما خفي أعظـ والتي بمغت ) يبعدد مف تحقيقات برنامج

وتبويب بياناتيا في تحديد وحدات التحميؿ وفئاتو إجراء التحقيؽ القبمي وقد تـ مف خالؿ 

 جداوؿ ومعالجتيا إحصائيا لمخروج بنتائج  البحث.

 :إجراءات الصدق والثبات :ثامناً 

عمى مجموعة وعرضيا  استمارة تحميؿ المضموفبإعداد قاـ الباحث  :الصدق الظاهري .1

لإلفادة مف آراءىـ في البحث العممي والتأكد مف الصدؽ الظاىري  المحكميف والخبراء

ومالحظاتيـ العممية تـ العمؿ عمى تعديؿ استمارة  آراءىـ إبداءالستمارة التحميؿ وبعد 

  وفؽ مالحظاتيـ. التحميؿ

( %91.56وكانت ) اإلعالـنسبة اتفاؽ المحكميف والخبراء في كميات  إلى أدناهويشير الجدوؿ 

  وىي نسبة ممتازة.

                                                           

 1 مقابمة مع أصيل سارية، صحفي استقصائي من اليمن انتج عدد من التحقيقات االستقصائية لمنظمة .
تجار الحرب عام وتحقيق  2016أريج والتي أنتجت لبرنامج السمطة الخامسة منها تحقيق أسياد وعبيد عام 

2018. 
.مقابمة مع أسعد زلزلي ، صحفي استقصائي من العراق انتج عدد من التحقيقات االستقصائية لمنظمة أريج 2 

وتحقيق أطفال داعش عام  2017والتي أنتجت لبرنامج السمطة الخامسة منها تحقيق المشروع رقم واحد عام 
 .أيضاً  2017

سؤول األفالم الوثائقية والتعاون اإلعالمي مع دول الخميج العربي مقابمة مع الصحفي محمد السراي م .3
 والعراق في مؤسسة دوتش فيمه األلمانية.
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 اتفاق المحكمين والخبراء ومقياس الصدق في استمارة التحميليبين (  2جدول ) 

التي اتفق الفئات  الخبراء ت
 معها المحكمين

الفئات التي لم 
يتفق معها 

 المحكمين

الفئات بحاجة 
 إلى تعديل

المجموع 
 الكمي لمفئات

 الصدق

 %90.09 111 8 3 100 أ.د.هاشم حسن 1
 %93.69 111 3 4 104 أ.د.وسام فاضل 2
 %95.49 111 4 1 106 أ.د.عبد النبي خزعل 3
 %90.09 111 9 2 100 أ.د.عمار طاهر 4
 %91.89 111 7 2 102 عرجة أبوأ.د. تيسير  5
 %92.79 111 5 3 103 أ.م.د.بشرى الحمداني 6
 %93.69 111 6 1 104 أ.م.د.سحر خميفة 7
 %90.09 111 9 2 100 أ.م.د.بشرى السنجري 8
 %90.09 111 8 3 100 أ.م.د.محسن عبود 9

 %89.18 111 7 5 99 أ.م.د. ماجد تربان 10
 %90.09 111 5 6 100 د.عالء نجاح 11

 %91.56 المـــــــــــجـــــــــمــــــــــــوع

 
                                                           

(:لجنة الخبراء المحكمين ) 
 جامعة بغداد.  –كمية اإلعالم  قسم الصحافة، ،أ.د.هاشم حسن .1
 بغداد.جامعة  -كمية اإلعالم قسم الصحافة اإلذاعية والتمفزيونية، ، أ.د.وسام فاضل .2
 جامعة بغداد.  -كمية اإلعالم، والتمفزيونية اإلذاعية الصحافة قسم ،أ.د.عبد النبي خزعل .3
 جامعة بغداد. -كمية اإلعالم ،والتمفزيونية ذاعيةاإل الصحافة قسم ،أ.د.عمار طاهر .4
 جامعة البترا. -كمية اإلعالم قسم الصحافة، ،أ.د. تيسير أبو عرجة .5
 الجامعة العراقية -كمية اإلعالم   قسم الصحافة،  أ.م.د. بشرى الحمداني، .6
 الجامعة العراقية. -كمية اإلعالم قسم الصحافة، ،.م.د.سحر خميفةأ .7
 جامعة بغداد. -كمية اإلعالم  ،والتمفزيونية اإلذاعية الصحافة قسم ،أ.م.د.بشرى السنجري .8
 الجامعة العراقية. -كمية اإلعالم  قسم الصحافة،  ،أ.م.د.محسن عبود .9

 جامعة األقصى. -كمية اإلعالم قسم الصحافة، ، أ.م.د. ماجد تربان .10
 الجامعة العراقية. -كمية اإلعالم قسم الصحافة اإلذاعية والتمفزيونية، ، د.عالء نجاح  .11
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 ثبات التحميل:. 2

مجموعة مف بإجراء الثبات عمى  قاـ الباحث بالطمب مف باحث أخراتساق الباحثين:  - أ

بيف ، وتـ االتفاؽ فئة( 15ىي )اختيارىا التي تـ الفئات كانت و التي سبؽ اختيارىا التحقيقات 

 اذ قاـ الباحث باستخداـ المعادلة اآلتية في إجراءات التحميؿ. ،( 13الباحثاف عمى )

 26         13×  2ـ              2           

 1.86  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   الثبات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 31        15+  15        2+ ف 1ف        

1886  ×111   86% 

حيث قاـ تحميؿ االختبار لمتأكد مف ثبات القاـ الباحث بإعادة اتساق الباحث مع نفسه:   - ب

تخراجيا الباحث التي اس الفئاتوكانت عدد التحقيقات  مف %(15) نسبةبإعادة التحميؿ ب

وجد الباحث أف الفئات التي تـ استخراجيا بعد مرور أربعة أسابيع فئة و ( 15)البالغة 

 : اآلتيةباستخداـ المعادلة  ( فئة بعد التحميؿ األولي وذلؾ14ىي )

 28         14×  2ـ              2           

 1893  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    الثبات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 31          15+  15        2+ ف 1ف        

 % كافية لتأكيد ثبات التحميؿ.93الثبات بيذا تكوف نسبة  93%   111×  1.93

                                                           
 ،ماجستير، الجامعة العراقية، كمية اإلعالم، قسم مرحمة ال –دراسات عميا  طالب مصطفى غسان عبد الرزاق

 اإلذاعية والتمفزيونيةالصحافة 
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 :تحديد مصطمحات البحث: تاسعاً 

 :ومفاهيم البحثلمصطمحات  اإلجرائيةتعريفات الأ. 

جؿ أالوسائؿ والطرؽ التي يستخدميا الصحفي االستقصائي مف ىي : التقصي اليبأس .1

ألف في ىذا الكشؼ  الوصوؿ إلى الحقيقة أو المعمومة الغائبة التي ترغب أطراؼ في عدـ كشفيا

أو وىذه األطراؼ عمى األغمب مسؤوليف حكومييف متقاعسيف أو متواطئيف،  تيديدا لمصالحيا،

 .رجاؿ أعماؿ فاسديف أو غير ذلؾ

ىي التحقيقات التي تكشؼ بالصوت والصورة  التحقيقات االستقصائية التمفزيونية: .2

عماؽ وتستند عمى الوثائؽ واألدلة الخروقات والمخالفات التي ترتكب عف طريؽ الغور في األ

 الدامغة وتيدؼ لمعرفة كؿ ما يريده اآلخروف إخفاؤه.

اإلجرائية لفئات استمارة تحميل المضمون لبرنامجي السمطة الخامسة وما  ب: التعريفات

  :خفي أعظم

( وتتضمف فئات مضاميف التحقيقات االستقصائية الرئيسة ؟المحور األوؿ: فئات )ماذا قيؿ

 والفرعية اآلتية:

 االستقصائية التحقيقات موضوعات الفئة ىذه وتشمؿ موضوعات التحقيقات االستقصائية: :أوالً 

 واألمنية السياسة منيا مختمفة موضوعات بيف ما تنوعت والتي البحث عينة تضمنتيا التي

 الخ... والصحية واالجتماعية واالقتصادية
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 :وتضـ الفئات الفرعية اآلتية

 السياسية كالتوترات السياسة مجاؿ في يدور ما كؿ :التحقيقات االستقصائية السياسية .1

 التحقيقات تناولتيا والتي واإليجاب، بالسمب عالقاتيا يحكـ ما وكؿ البمداف بيف

 الصحفي ومقتؿ قطر عمى والحصار الخميجية األزمة، فشممت البحث عينة االستقصائية

 الخ ،..العربي الربيع ثورات وضحايا خاشقجي جماؿ

 عمميات مف األمنية األحداث يخص ما كؿ: التحقيقات االستقصائية األمنية والعسكرية .2

 في العسكرية بالنشاطات يتعمؽ وما اإللكتروني، واألمف األمف وضبط تفتيشية و إرىابية

 حـر في سقوطتحقيؽ  مثؿ البحث عينة القناتيف قضاياىا تناولت التي البمداف مختمؼ

 .الخ.. الزواري محمدطيار المقاومة  واغتياؿ السفارة

تنوعت  إذكؿ ما يخص الجوانب االقتصادية  :التحقيقات االستقصائية االقتصادية .3

الموضوعات االقتصادية التي تناوليا البرنامجيف عينة البحث مثاؿ عمى ذلؾ ممفات 

 .الخالفساد في عدد مف الدوؿ، وعمميات التيريب،...

تناولت ىذه الفئة مختمؼ القضايا االجتماعية التي  االستقصائية االجتماعية:التحقيقات  .4

تحصؿ في دوؿ العالـ مثؿ اليجرة غير الشرعية وتبعاتيا، واستمرار العبودية في اليمف 

 .الخ...

: تشمؿ ىذه الفئة كؿ ما يخص الجوانب الصحية التي التحقيقات االستقصائية الصحية .5

 .البشرية األعضاءتجارة و  فئراف بشرية تحت التجربة ثؿ تحقيؽتتعمؽ بحياة المواطنيف م

: وىي تضـ مصادر المعمومات التي المعمومات التحقيقات االستقصائيةفئة مصادر  ثانيا:

المؤسسات اإلعالمية عينة البحث لبناء تحقيقاتيا االستقصائية، وعند االطالع عمييا  عتمدتياا

 المعمومة أينما تكوف وبمختمؼ الوسائؿ. وذلؾ الستحصاؿ ؛وجد تنوع كبير فييا
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 وتضمنت مجموعة فئات فرعية ىي:

كؿ مف تربطو صمة قرابة بأحد الضحايا الذيف يتقصى عنيـ بيـ : ونقصد ذوي الضحايا .1

 التحقيؽ.

 أثنائو أو: األشخاص الذيف لدييـ مناصب حكومية قبؿ فترة التحقيؽ شخصيات حكومية .2

نفي المعمومات  أووليـ عالقة بالقضية بحكـ عمميـ يتـ االستعانة بتصريحاتيـ لتدعيـ 

 في التحقيؽ.

األشخاص الذيف ليـ سمطة وحراؾ سياسي في الساحة السياسية  :شخصيات سياسية .3

 التيارات. أوالكتؿ  أوكرؤساء األحزاب 

سمعت عف  وأشخصية تربطيا صمة بقضية التحقيؽ ألنيا شاىدت  أي: شيود عياف .4

 التي يدور حوليا الموضوع. أحداث

خاصة وتكوف طرؼ في قضية  أوشخصية تعمؿ داخؿ مؤسسة حكومية  أي :موظفوف .5

 لمعمومات يحتاجيا المستقصي. التحقيؽ وتدلي بمعمومات تعد مصدراً 

صاحب التحقيؽ  ودوفيز  أو: الذيف يدلوف بمعمومات مخفية بأسماء مستعارة مصادر .6

مف المخاطر التي  عف ىويتيـ في التحقيؽ خوفاً  اإلفصاحالبيانات دوف  أوبالوثائؽ 

 تمحؽ بيـ عند الكشؼ عف ىويتيـ.

تعني الدليؿ المادي عف قضايا فساد أو شبيات وغيرىا وتكوف موثقة  :تسجيالت صوتية .7

 صوتية عف طريؽ شريط أو الموبايؿ وغيرىا. بتسجيالت

في جانب معيف مثؿ الخبير العسكري الذيف يختصوف  األشخاص: خبراء ومتخصصوف .8

 أوشرح حالة  أوالمحمؿ السياسي ويتـ المقاء بيـ بيدؼ التحميؿ  أوالخبير القانوني  أو

 زاوية في التحقيؽ.
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وصحؼ: وتشمؿ كؿ ما يبث عبر محطات التمفاز العربية  أنباءقنوات ووكاالت  .9

واألجنبية مف معمومات، تمثؿ مصدرًا مف مصادر التحقيؽ االستقصائي وما تبثو 

وكاالت األنباء مف تغطية أغمب األحداث بالصورة والصوت والكممة، وتقوـ بتوزيعيا 

قات وتصريحات ما تنشره الصحؼ مف أخبار وتحقيو  عمى المؤسسات اإلعالمية األخرى

 ومقابالت تخص الموضوع قيد التحقيؽ.

: وتعني الغاية مف االستقصاء حوؿ تسعى إليو التحقيقات االستقصائيةفئة اليدؼ الذي  ثالثا:

يصالو لمرأي العاـ.  القضية المطروحة  وتنفيذ المشروع االستقصائي، وا 

 وتضمنت مجموعة فئات فرعية ىي:

إلى  تؤدي اليدؼ عندما تكوف نتائج التحقيؽ االستقصائي: يتحقؽ ىذا المطالبة بالتغيير .1

 إصالح سموؾ أو نشاط يؤثر عمى المجتمع.

واقع سياسي أو اجتماعي سيء  إصالحتيدؼ إلى  :اإلصالح السياسي واالجتماعي .2

 تتناسب مع المجتمع. كتغيير بعض القوانيف واألنظمة والتشريعات التي ال

: وىدؼ التحقيؽ كشؼ أي قضية تخالؼ غير القانونية األنشطة أولكشؼ عف الجرائـ ا .3

 والتزوير والتحايؿ عمى القانوف التنصتالقانوف، مثؿ عمميات السرقة والفساد، و 

 .وعمميات القتؿ أو االغتياؿ

 واإلداريممفات عديدة تقؼ خمؼ مكافحة الفساد ومنيا الفساد المالي  :محاربة الفساد .4

 ؽ االستقصائي تسميط الضوء عمييا.في المؤسسات وكيؼ يستطيع التحقي

فئة الجيات المستيدفة في التحقيقات االستقصائية: وتركز عمى معرفة الجيات التي  :رابعاً 

 استيدفيا الصحفي في التحقيؽ االستقصائي. 
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 وتضمنت مجموعة فئات فرعية ىي:

وتعني األشخاص الذيف يشغموف مناصب حكومية واستعاف بيـ الصحفي  :فمسؤولو  .1

 بمعمومات تخص القضية المستقصى عنيا.

 المؤسسات الحكومية مثؿ الوزارات والمستشفيات.جميع وتشمؿ  :مؤسسات حكومية .2

 : ىـ الجميور العاـ.فمواطنو  .3

جماعات تعمؿ خارج إطار السمطة أو القانوف  العصابات: أوالمنظمات اإلجرامية  .4

 .إجراـوتقوـ بعمميات تيريب أو 

فئة نوع العنواف المستخدـ في التحقيقات االستقصائية: وتيتـ بنوع العناويف المستخدمة  :خامساً 

 في التحقيقات االستقصائية، ودالالت استخداميا.

 وتضمنت مجموعة فئات فرعية ىي:

العنواف التمخيصي: يمخص الواقعة أو القصة بصورة مختصرة وبكممات معدودة ومعبرة  .1

 عف محتوى التحقيؽ.

العنواف الوصفي: ويصؼ الواقعة بطرؽ مختمفة حسب نوع الموضوع المتناوؿ أو  .2

 فتكوف أحيانًا، ذات دالالت حزينة أو فوضى أو ىمع وغيرىا. طبيعتو، 

يكتب ىذا العنواف بطريقة أقرب لمتقريرية مف الخبرية، ليثير تساؤالت  العنواف التقريري: .3

 لدى المشاىد.

يصاغ بطريقة تحريضية الستثارة الرأي العاـ التخاذ قرار أو موقؼ  العنواف التحريضي: .4

 تجاه قضية ما.امعيف 

عميو المحور  اإلجابةويصاغ ىذا العنواف عمى شكؿ تساؤؿ تكوف  العنواف االستفيامي: .5

 الرئيس في التحقيؽ.
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فئة نوع المقدمات المستخدمة في التحقيقات االستقصائية: وتيتـ بنوع المقدمة الخاصة  :ساً ساد

 بكؿ تحقيؽ استقصائي في البرنامج.

 وتضمنت مجموعة فئات فرعية ىي: 

مقدمة وصفية: وتعتمد عمى وصؼ اإلطار العاـ لمموضوع مثؿ وصؼ حالة أوضاع  .1

 الضحايا أو غيرىا.

محددة مف القضية لسردىا بشكؿ قصصي مؤثر،  : وتركز عمى زاويةمقدمة قصصية .2

 .وتستخدـ مع التحقيقات التي تعالج القضايا اإلنسانية

 أسموبتجمع ما بيف الوصؼ الدقيؽ لمحدث أو القصة وما بيف  مقدمة مختمطة: .3

 التشويؽ أو السرد القصصي.

عنيا : وتكوف عمى شكؿ تساؤالت تطرح حوؿ القضية، ويتـ اإلجابة المقدمة التساؤلية؟ .4

 ويستخدـ كثير مع القضايا الخالفية أو المثيرة لمنقاش والجدؿ. في متف التحقيؽ،

الشخصيات  إحدىرأي  أووىي عبارة عف الكالـ المقتبس مف قوؿ  مقدمة االقتباس: .5

 الرئيسة في القضية المستقصى عنيا.

فئة نوع الخاتمة المستخدمة في التحقيقات االستقصائية: ويقصد بيذه الفئة الكيفية التي  :سابعاً 

 .ـ التحقيؽ االستقصائي التمفزيونييتـ بيا ختا

 وتضمنت مجموعة فئات فرعية ىي:

 ستفيامية: التي تنتيي بتساؤؿ عما سيتـ اتخاذه حوؿ قضية ما.االالخاتمة  .1

تكتب الخاتمة بطريقة تجعؿ المشاىد ىو مف يضع الخاتمة المفتوحة: وفي ىذا النوع  .2

 حداث، وال يتـ حصر ختاـ التحقيؽ بعبارة ما.النتائج أو ما ستؤوؿ إليو األ
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المستقصي في تحقيقو مف  إليوالخاتمة التمخيصية: وىي الخاتمة التي تمخص ما وصؿ  .3

 نتيجة مف تمؾ النتائج بحسب رؤية المحرر. أىـنتائج بشكؿ مختصر وربما يركز عمى 

 .عندما ينتيي التحقيؽ االستقصائي بدوف خاتمة :ال توجد خاتمة .4

المنشأ الجغرافي  يقصد بو فئة النطاؽ الجغرافي لموضوعات التحقيقات االستقصائية: :ثامناً 

لقضية التحقيؽ، فقد تعددت المجاالت الخاصة بالموضوع لتشمؿ مدف ودوؿ متعددة في التحقيؽ 

  .الواحد

 وتضمنت مجموعة فئات فرعية ىي:

عندما يكوف موضوع التحقيؽ مقتصرًا عمى دولٍة عربيٍة واحدةٍ تدور فييا كؿ  دوؿ عربية: .1

 .أحداث التحقيؽ

دوؿ إقميمية: عندما يكوف موضوع التحقيؽ االستقصائي يدور حوؿ قضايا تحدث في  .2

 ، تركيا(.إيراف)مثؿ دوؿ 

 دوؿ أجنبية: عندما تتـ متابعة موضوع التحقيؽ عمى مستوى عالمي. .3

عندما تتـ متابعة تفاصيؿ وأحداث التحقيؽ في أكثر مف بمد،  المجاؿ الجغرافي المتعدد: .4

 .سواء كاف عربي أو أجنبي

المحور الثاني: فئات )كيؼ قيؿ(: وىي الفئات التي تمثؿ األساليب التي قدمت بيا التحقيقات 

 :فئات الرئيسة والفرعية وكما يأتياالستقصائية  وتتضمف مجموعة مف ال

المعتمدة في التحقيقات االستقصائية لعينة البحث: وتتضمف ىذه الفئة  اإلبرازفئة عناصر  :أوالً 

مجموعة وسائؿ اإلبراز التي استخدمت في التحقيقات االستقصائية إلعطاء توضيح أكثر حوؿ 

 المعمومات المعروضة.
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 وتضمنت مجموعة فئات فرعية ىي:

ويكمف اليدؼ مف استخداـ وسائؿ اإليضاح والتي تعتمد عمى برامج  :وسائؿ اإليضاح .1

لبياف حقائؽ معينة أو مشاىد جغرافية لمدف ودوؿ ومواقع خاصة  ؛حاسوبية متخصصة

يصعب الوصوؿ إلييا، أو االستعانة بالرسوـ التعبيرية عف أحداث لـ تتوافر ليا مشاىد 

ا لصعوبة المواقؼ واألحداث، وكذلؾ خاصة بيا، وال يمكف إعادة تمثيؿ مشاىدى وصوراً 

حصاءات معقدة ال يمكف  إذا ما  ف يفيميا الجميورأتوضح تفاصيؿ عف نسب وأرقاـ وا 

لتعرض بشكؿ مبسط  ؛بثت عمى شكميا األصمي، لذلؾ تستخدـ الجداوؿ والرسوـ البيانية

 وسمس.

لتأكيد قصائية وتتضمف ىذه الفئة الصور التي يتـ استخداميا في التحقيقات االست الصور: .2

خفاءمصداقية المعمومات، وىي تنوعت مابيف فيممية وشخصية وأرشيفية   لموجوه. وا 

وىي المشاىد الحية ومف مواقع اإلحداث والتي يتـ تصويرىا اثناء  :الصور الفيممية . أ

 متابعة قضية التحقيؽ.

وىي الصور التي تظير في التحقيؽ وتخص شخصيات محددة  :الصور الشخصية . ب

 استيدفيا التحقيؽ.

: وىي الصور التي تظير في التحقيؽ والتي تـ الرجوع فييا إلى الصور األرشيفية . ت

 األرشيؼ.

: وىي المشاىد التي يتـ تصويرىا بطرؽ فنية متعددة حتى يتـ إخفاء مالمح الوجوه إخفاء . ث

عمى حياتيا  ت ميمة في التحقيؽ وال ترغب بالظيور خوفاً الشخصيات التي تدلي بمعموما

 مف تيديد أو مالحقة الشخصيات التي يستيدفيا التحقيؽ بعد بثو أماـ الجميور.
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فئة نوع المعالجات الصوتية والمؤثرات المستخدمة في التحقيقات االستقصائية: وتختص  :ثانياً 

 .ىذه الفئة بكؿ ما استخدـ مف الصوتيات في التحقيؽ االستقصائي عينة البحث

 وتضمنت مجموعة فئات فرعية ىي:

وىي كؿ األصوات الطبيعية التي تكوف بالقرب مف مواقع األحداث  الصوت الحي: .1

)عماؿ، باعة، أصحاب حرؼ، وغيرىا( وتوظؼ أصواتيـ في مشاىد معينة  وتصدر عف

في التحقيؽ، ويتـ استخداـ األصوات المحيطة أو تسجيؿ الصوت الطبيعي وحسب 

 الحاجة.

وتعني أي مؤثر صوتي يستخدـ في التحقيؽ، وىي مف العوامؿ  المؤثرات الصوتية: .2

إبراز الزماف والمكاف مف خالؿ الميمة المكممة لمصورة الحية في التحقيؽ، ويمكف 

المؤثرات الصوتية والصوت الطبيعي، وكذلؾ الجو والعوامؿ النفسية لتنشيط ودعـ 

 الصور الذىنية لدى المشاىديف.

المتحدثيف في  أواستجابة لطمب بعض الشيود تغيير نبرة الصوت  نبرة الصوت: .3

 التحقيؽ لدواعي أمنية.

إلعطاء  ؛المواقؼ العاطفية والوطنيةمف في العديد تستخدـ األغاني  األغاني واألناشيد: .4

اإلحساس بالحدث الذي يقدمو التحقيؽ، وتوظؼ األغنية في مشيٍد أو قضيٍة ما، وتكوف 

ليا دالالت معينة إذ تثير األغنية مشاعر المشاىد وعواطفو، وتحفز مداخؿ اإلقناع 

 والتأثير لديو.

فئة عناصر الجذب المستخدمة في عرض التحقيؽ االستقصائي: يقصد بيذه الفئة األدوات  :ثالثاً 

التي يتـ استخداميا في التحقيؽ االستقصائي بشكؿ ييدؼ باألساس إلى خدمة الغاية التي عمؿ  
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مف أجميا التحقيؽ، فيذه العناصر ىي ركيزة أساسية في استكماؿ الرسالة المراد إيصاليا، وىي 

 . (الخلوكو، شريط الخبر، حجـ الخط،...) حو التاليعمى الن

 وتضمنت مجموعة فئات فرعية ىي:

 موكو الخاص بتحقيقات برنامجي السمطة الخامسة في قناةال شعار البرنامج: .1

DW  .عربية "وما خفي أعظـ" في قناة الجزيرة 

شريط يستخدـ إلظيار اسـ الفقرة ونوع الخبر، ويتحدد حجـ الخط فيو  :CGاستخداـ  .2

 وفؽ سياقات معينة وضعيا فريؽ التحقيؽ.

تكبير وتصغير الشاشة أثناء العرض، إلبراز زوايا معينة في  :Zoom inتوظيؼ  .3

 .التحقيؽ االستقصائي إليصاؿ رسائؿ محددة قد تكوف معمومة أو مجيولة

فئة أساليب التقصي المستخدمة في التحقيقات االستقصائية التمفزيونية : وىي مجموعة مف  :رابعاً 

الطرؽ المستخدمة لمبحث عف المعمومات والبيانات التي تتعمؽ بقضية التحقيؽ االستقصائي، 

 .طريقة حسب األداة المستخدمة فيياوتختمؼ ىذه ال

 وتضمنت مجموعة فئات فرعية ىي:

أسموب المقابمة: وىي الحوارات المسجمة والمصورة التي يقوـ بيا الصحفي مع  .1

األشخاص ذات العالقة بالقضية، حيث يمكف أف تحتوي المقابالت عمى شيادات شيود 

أو خبراء، كما يمكف أف تكشؼ اعترافات مباشرة أو غير مباشرة تديف المتيميف أو 

 المعنييف باألمر.

طريقة لزرع كاميرا سرية في أماكف تدور فييا األحداث ويصعب  الكاميرا السرية: وتعني .2

ليذا يقوـ بعض المحققيف باستخداـ ىذا األسموب لمحصوؿ  ؛التصوير فييا بطرؽ عمنية
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عمى المعمومات مف موقع الحدث، لدعـ فرضياتو أو تساؤالتو التي وضعيا في بداية 

 التحقيؽ.

الصحفييف عمى أسموب التنكر أو أسموب التخفي وانتحاؿ الشخصية: يعتمد بعض  .3

انتحاؿ صفة أخرى لمحصوؿ عمى المعمومات، والمتابعة عف قرب لتفاصيؿ القضية، 

 والتحري عف المعمومات بما يشاىده الصحفي بنفسو.

التقصي التي يتبعيا  أساليبمف  أسموباً تعد ىذه الفئة  أسموب التسجيؿ الصوتي السري: .4

معمومات التي تخص قضية البحث، وتشتمؿ عمى الفريؽ االستقصائي لمحصوؿ عمى ال

 فويزات لـ تكف ظاىرة لمعياف أو مخفية تضمف معمومات وليا عالقة بشخوص القضية.

فئة أساليب عرض المضموف االستقصائي المستخدـ في التحقيقات: وتعني الطرؽ التي  :خامساً 

 عرض المضموف االستقصائي مف مشاىد وصور، بطرؽ تختمؼ عما يعرض في البرامج يتـ بيا

 .األخرى وباستخداـ أساليب متنوعة

 وتضمنت مجموعة فئات فرعية ىي: 

ويستخدـ ىذا األسموب في إعادة عرض بعض الفقرات  إعادة العرض لبعض الفقرات: .1

محرر ضرورية إلعادتيا قي التحقيؽ، والتي تمثؿ جوىر الموضوع، أو التي يراىا ال

 والتركيز عمييا.

وىو أسموب تمثيؿ بعض المشاىد، التي يرد ذكر تفاصيميا عمى  إعادة تمثيؿ الواقع: .2

لساف إحدى الشخصيات أو مف خالؿ وثائؽ وكتب رسمية، عندما ال يمكنيـ الحصوؿ 

عمى مقابمة مع األشخاص المعنييف، أو عند تعذر الحصوؿ عمى المشاىد األصمية، وال 

 يوجد ليا أرشيؼ.
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ي ما تـ االستعانة بو مف وسائط أ: لتحقيؽ االستقصائيساعدة لتقديـ افئة الوسائؿ الم :سادساً 

متعددة فيديو وصوت وصورة وغيرىا مف تطبيقات حديثة في اإلعالـ الرقمي ساىمت في إنجاز 

 التحقيؽ االستقصائي.

 وتضمنت مجموعة فئات فرعية ىي: 

حداث التي ليا عالقة بالموضوع وسيمة إعالـ رقمي لتسجيؿ وعرض األ :فيديو .1

 االستقصائي، والتي يدونيا رواد السوشيؿ ميديا.

عرض الرسائؿ المرسمة عبر الفيس أو تغريدات تويتر  توظيؼ خدمات اإلعالـ الجديد: .2

 أو التطبيقات األخرى.

فئة أنواع أساليب اإلقناع المستخدمة في التحقيقات االستقصائية: وتعني األساليب التي  :سابعاً 

اعتمدىا الصحفي إلقناع الجماىير بإثبات المعمومات والبيانات والشواىد التي ترد في التحقيؽ أو 

 وتضمنت مجموعة فئات فرعية ىي: بنفييا.

حصائيات: .1 حصاءات ر  أرقاـ وا  سمية تؤكد الحقائؽ والمعمومات وتعني استخداـ أرقاـ وا 

 .التي ترد في التحقيؽ

وثائؽ وبيانات: كؿ ما يتعمؽ بالمواد الخاـ التي حصؿ عمييا الفريؽ االستقصائي ، وقد  .2

 تكوف وثائؽ رسمية.

وتعني أي دليؿ أو تشريع قانوني يثبت أو ينفي ما يرد ضمف محاور  أدلة قانونية: .3

 التحقيؽ.

فئة عدد الصحفييف الذيف قاموا بإعداد التحقيقات االستقصائية: تختص ىذه الفئة بعدد مف  :ثامناً 

 .لعينة البحث قاموا بالتحقيؽ االستقصائي ىؿ ىـ مجموعة أـ فرد واحد، تبعاً 

 فرد واحد: شخص واحد ىو مف قاـ بالتقصي عف موضوع التحقيؽ. .1
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مجموعة أشخاص ىـ مف قاموا بالتقصي والبحث عف  فريؽ عمؿ جماعي: يقصد بو .2

 حيثيات القضية المطروحة لمتقصي.

 لـ يظير: لـ تذكر المؤسسة اإلعالمية مف قاـ بيذا العمؿ االستقصائي. .3

: تتضمف ىذه الفئة األوقات التي تضمنيا ساحة الزمنية لمتحقيؽ االستقصائي: فئة المتاسعاً 

  ينة البحث.التحقيؽ االستقصائي في القناتيف ع

 وتضمنت مجموعة فئات فرعية ىي:

المدة الزمنية لمتحقيؽ االستقصائي التمفزيوني بيف ويقصد بذلؾ ( دقيقة: 21-11مف ) .1

 دقيقة . 21دقائؽ إلى  11

لمدة الزمنية لمتحقيؽ االستقصائي التمفزيوني بيف ويقصد بذلؾ ( دقيقة: 31-21مف ) .2

 دقيقة . 31دقيقة إلى  21

المدة الزمنية لمتحقيؽ االستقصائي التمفزيوني بيف ويقصد بذلؾ ( دقيقة: 51-31مف ) .3

 دقيقة. 51إلى  دقيقة 31

 : دراسات سابقة:عاشراً 

 عراقية.دراسات 1

 (1).دراسة حسين أمير عباسأ

تعرؼ عمى عممية البناء الفني لمبرامج االستقصائية في الفضائيات لمىذه الدراسة  تسعى

وانطمؽ  أىمية ىذه البرامج بالنسبة لممجتمع والباحثيف في المجاؿ العممي،والتعرؼ عمى  ،العربية

ىو: ما الكيفيات التي تبنى بيا البرامج االستقصائية الباحث في مشكمتو البحثية بتساؤؿ رئيس 

                                                           
حسين أمير عباس، البناء الفني لمبرامج االستقصائية في الفضائيات العربية، رسالة ماجستير غير  1))

  .2019منشورة، كمية اإلعالم، جامعة بغداد،
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ية بع أىمية الدراسة مف خالؿ األدوار الذي تؤدييا البرامج االستقصائنوت في الفضائيات العربية؟

في كشؼ الحقائؽ لممتمقي ومف ثـ التأثير في اتجاىاتو ومواقفو إزاء القضايا التي يتطرؽ إلييا، 

شكاؿ تجسيد أالكشؼ عف البناء الفني في البرامج االستقصائية وتحديد  إلىوتيدؼ الدراسة 

حث المعمومات والمقابالت التي يعتمد عمييا المستقصي في البرامج االستقصائية، واعتمد البا

واعتمد الباحث  ،كما استخدـ المنيج المسحي ،عمى المنيج الوصفي الذي يعتمد عمى التحميؿ

عمى أداة المالحظة التي تعد مف أولى الخطوات في البحث العممي، وتمثمت عينة الدراسة في 

،  1/4/2118ولغاية  12/5/2113برنامج الصندوؽ األسود في قناة الجزيرة الفضائية لممدة مف 

القائميف عمى البرامج  إف وتتفؽ مع نتائج دراستنا التي توصؿ إلييا الباحث النتائج وأظيرت

في بعض وبعض أساليب التقصي األخيرة االستقصائية استخدموا الكاميرا السرية )الخفية( 

والتصوير  تنصتال أجيزةالرغـ مف الدعوات المطالبة بعدـ استخداـ بالتحقيقات وبنسبة يعتد بيا، 

التحقيقات  إنتاج، كما استعاف فريؽ العمؿ القائـ عمى كونو يتعمؽ بحؽ الخصوصية ؛المخفي

لممشاىد  واضحاً  لتعطي تصوراً  ؛في عينة البحثحداث إعادة تمثيؿ األ سموبأباالستقصائية 

وتقرب لو تفاصيؿ الحدث األصمي وىذه النتيجة تتطابؽ مع استخداـ ىذا األسموب في جزء مف 

المتعمؽ في برنامج )ما خفي أعظـ( بقناة الجزيرة والذي استخدـ نفس األسموب عينة بحثي 

حيث أنيا ركزت عمى شكؿ وبناء  مفػ، وتختمؼ ىذه الدراسة عف دراستنا وبحمقات عديدة

 .التمفزيونية التحقيقات االستقصائية والمعالجات اإلخراجية لتحقيقات االستقصائية
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 (1)حمد محمد صادقأ. دراسة ب

وتيدؼ الدراسة إلى معرفة العوامؿ المؤثرة في أداء الصحفييف االستقصائييف العرب       

ومعرفة مدى تأثير العوامؿ المينية واالجتماعية والقانونية في القائـ باالتصاؿ الذيف يعمموف في 

مؿ مجاؿ الصحافة االستقصائية وتنطمؽ مشكمة الدراسة مف السؤاؿ الرئيس لمباحث وىو، ما العوا

 بأنوالبحث  أىميةالقائـ باالتصاؿ في الصحافة االستقصائية العربية؟ وتأتي  أداءفي  المؤثرة سمباً 

 أوما يعرقؿ عمميـ  أيضاً الصحفييف وتستطمع  أراءحد الدراسات المسحية التي تستقصي أ

وتيدؼ عف ممارسة العمؿ االستقصائي في الدوؿ عينة البحث،  األحيافغمب أيصرفيـ في 

العرب،  ئيوفاالستقصابرز أنواع الضغوط التي يتعرض ليا الصحفيوف أاسة الكشؼ عف الدر 

وتصنؼ ىذه الدراسة مف البحوث الوصفية التي استخدمت المنيج المسحي واعتمدت استبانة أراء 

     بمد عربي يشيد انتشار واسع لمصحافة االستقصائية وىي  11الصحفييف االستقصائييف في 

 الجزائر، تونس، المغرب، فمسطيف( اليمف، البحريف، لبناف، ، سوريا،األردف مصر، )العراؽ،

يزاؿ في مقدمة العوامؿ الضاغطة عمى الصحفي  الياجس األمني ال أفوبينت نتائج الدراسة 

وجود قوانيف حؽ الحصوؿ عمى المعمومة وحماية  أفكما االستقصائي في الدوؿ العربية جميعيا 

الحكومات  أفيؤكد عدد كبير مف الصحفييف  إذدوف تطبيؽ ميداني  الصحفييف لـ يكف كافياً 

مازالت تعتمد عمى استغالؿ الثغرات القانونية أو االلتفاؼ عمى القوانيف خدمة لمصالحيا، وتتشابو 

ىذه الدراسة  كوفىذه الدراسة مع دراستنا عف طريؽ البحث في المجاؿ االستقصائي وتختمؼ 

يتناوؿ موضوع دراستنا التحقيقات  بينمالصحافة االستقصائية الورقية، تدرس القائـ باالتصاؿ في ا

 االستقصائية التمفزيونية.

                                                           
رسالة ماجستير  حمد محمد صادق، العوامل المؤثرة في مستويات أداء الصحفيين االستقصائيين العرب،أ (1)

 . 2018جامعة بغداد، كمية اإلعالم، غير منشورة، 
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 (1)دراسة طيبة خالد سممانت. 

الباحثة في ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ الموضوعات التي عالجتيا  تسعى

ونريج( وتنطمؽ مف التحقيقات الصحفية االستقصائية في المواقع االلكترونية لموقعي )أريج 

ما أىـ الموضوعات التي ركزت عمييا التحقيقات االستقصائية في  :مشكمة الدراسة مف تساؤؿ

المصادر التي اعتمدتيا التحقيقات الصحفية االستقصائية؟ وتأتي أىمية  موقعي أريج ونريج؟ وما

المجتمع مف  لما يحدث فيلمرقابة المستمرة  المرادؼ الدراسة مف أىمية العمؿ االستقصائي

انحرافات وأخطاء وكشؼ لمجرائـ والفساد، وتيدؼ الدراسة إلى تحديد أىـ الموضوعات التي 

عمييا التحقيقات االستقصائية في المواقع االلكترونية لممؤسسات الداعمة لمصحافة  نطوتا

االستقصائية، وتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي استخدمت فييا الباحثة المنيج 

المسحي عبر أسموب تحميؿ المضموف لمتحقيقات االستقصائية في الموقعيف )أريج ونريج( عف 

موقع أريج ركز  أفطريقة الحصر الشامؿ لعينة البحث، وتوصمت الدراسة إلى طريؽ استخداـ 

ويعود ذلؾ إلى سقؼ الحريات المنخفضة في البمداف  ؛اىتماماتو عمى الموضوعات الصحية

بينما ركز موقع نريج  ؛العربية مما يدعو الصحفي إلى الذىاب نحو التحقيقات االستقصائية

كونيا مرتبة بشريحة كبيرة مف األشخاص الذيف نزحوا في ، حيفلكتروني عمى موضوعات الناز اإل

لألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا كوف الوسيمة  ، وتختمؼ ىذه الدراسة عف دراستنا تبعاً العراؽ

لمشبكات  المختارة تختمؼ فيي تبحث في التحقيقات االستقصائية في المواقع االلكترونية

واألساليب التي  اوؿ بحثي التحقيقات االستقصائية التمفزيونيةبينما يتن)أريج ونريج( االستقصائية 

 .تستخدـ في عممية التقصي وعممية جمع المعمومات

                                                           
(( طيبة خالد سممان، التحقيقات الصحفية االستقصائية في المواقع االلكترونية، رسالة ماجستير غير  1

 .2016منشورة، كمية اإلعالم، الجامعة العراقية،
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 (1)فراس حسين الياسي دراسةث. 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة مستوى العمؿ االستقصائي في العراؽ عبر مشكمة البحث 

ما ىو مستوى ما قدمتو الصحافة العراقية مف الصحافة االستقصائية؟ وما : وطرح تساؤالت منيا

موضوع  كونيا تتناوؿ ؛وتنبع أىمية الدراسة برز معوقات الصحافة االستقصائية في العراؽ؟أ

ىـ، إذا أخذنا بالحسباف المنافسة القوية بيف المينية في العمؿ الصحفي، وىي العنصر الثابت واأل

ف الصحافة االستقصائية موضوع البحث تحقؽ مفيوـ الرقابة  الوسائؿ اإلعالمية المختمفة وا 

الصحفية، وىي قادرة عمى مواجية ممارسات الفساد المختمفة، وييدؼ الباحث عبر الدراسة إلى  

ومعرفة ما أنجزتو الصحافة  ،وضع معايير مينية عمى أسس عممية لمصحافة االستقصائية

عبر الدراسة  فة أبرز معوقات الصحافة االستقصائية في العراؽالعراقية  في ىذا المضمار ومعر 

)الصباح والمدى والمستقبؿ العراقي(، وتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات  صحؼالمسحية في 

 اً نواستخدـ الباحث فيو المنيج المسحي مستعي ،الوصفية، ضمف البحوث الكشفية أو االستطالعية

نتائج أبرزىا قمة  إلىوقد توصؿ الباحث لبيانات والمعمومات، ستبانة كأداة لجمع اباستمارة اال

( تحقيقات 11المواد االستقصائية التي تقدـ عبر الصحؼ العراقية فقد نشرت صحؼ العينة)

استقصائية لمدة عاـ كامؿ وضعؼ الحماية القانونية لمصحفييف العراقييف كما ىو ضعؼ القوانيف 

ا مف حيث أنيا العراقية الحامية لحرية الحصوؿ عمى المعمومة، وتختمؼ ىذه الدراسة عف دراستن

كز عمى الجانب التاريخي فييا، بينما ر تدرس الصحافة االستقصائية في الصحؼ المقروءة وت

تناوؿ بحثنا التحقيقات االستقصائية التمفزيونية مف حيث أساليب التقصي المستخدمة في إنتاج 

 التحقيقات.

                                                           
كمية ، ماجستير غير منشورة، بغداد فراس حسين الياسي، الصحافة االستقصائية في العراق، رسالة (1)

 .2013 اإلعالم، جامعة بغداد،
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. دراسات عربية :2  

 (1). دراسة نادين حمودأ

الدراسة إلى التعرؼ عمى أىمية الصحافة االستقصائية التمفزيونية في القنوات  تيدؼ 

المبنانية وتطرح الباحثة عدة تساؤالت في مشكمة الدراسة تجسدت في معرفة دور القنوات المبنانية 

وما ىي المعايير التي تعتمدىا الفضائيات المبنانية في  ،في التعامؿ مع البرامج االستقصائية

البرامج االستقصائية مف الناحية األخالقية والمينية ؟ وتنبع أىميتيا عبر تسميط الضوء تقديـ 

 عمى واقع الصحافة االستقصائية في لبناف والبرامج االستقصائية التي تـ اختيارىا لعينة البحث

وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية باستخداـ  )تحت طاولة المسؤولية وبالجـر المشيود(،

تحميؿ والمقارنة بيف البرنامجيف عبر استخداـ أداة التحميؿ والمقابمة، وقد توصمت الدراسة إلى ال

مع مفيـو ومعايير العمؿ االستقصائي  التي تتعارضالضعؼ الكبير في مضاميف الحمقات 

 أعمالو زعدـ إتاحة المعمومات لمصحفي االستقصائي كي ينج: التمفزيوني  وذلؾ ألسباب منيا

دريب الصحفييف االستقصائييف وعدـ وجود برامج استقصائية في القنوات المبنانية بسبب وغياب ت

وتقترب ىذه الدراسة مف دراستنا مف حيث تناوليا التحقيقات  ضعؼ اإلمكانات المادية،

مجتمع  ألفاالستقصائية التمفزيونية ومدى تطبيقيا لشروط ومعايير التقصي وتختمؼ عف دراستنا 

بينما تناوؿ بحثنا قنوات أكثر شيرة ومتابعة مف قبؿ  مى القنوات المبنانية حصراً ع البحث اقتصر

 .األلمانية  DWالمشاىد وىي قناة عربية الجزيرة الفضائية وقناة ناطقة بالعربية

 

 

                                                           
نادين حسن حمود، الصحافة االستقصائية بين المهنية والتبعية في لبنان، رسالة ماجستير غير منشورة،  1))

 .2017طرابمس، لبنان ،  كمية اإلعالم، جامعة الجنان،
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 (1)حمد سعيد سنونوأدراسة نبيل  .ب

تتمثؿ مشكمة ىذه الدراسة بالتعرؼ عمى واقع الصحافة االستقصائية في المواقع 

االلكترونية الفمسطينية عبر معرفة مدى اىتماـ تمؾ المواقع بيا وتحميؿ مضمونيا لمتعرؼ عمى 

األولية، وتنبع أىمية الدراسة عبر تبصير الصحفييف الفمسطينييف ومصادرىا  قضاياىا وأىدافيا،

االلكترونية بأساليب الصحافة االستقصائية وتحقيؽ أىدافيا مف خالؿ االستفادة مف في المواقع 

خدمة االنترنت، والمساىمة في حماية المجتمع الفمسطيني مف الفساد عبر الصحافة 

منيج الدراسات المسحية  واستخدـ فيياوتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية  االستقصائية،

دراسة العالقات المتبادلة ومنيج  اإلعالميةمسح الممارسات  وأسموبوف وأسموب تحميؿ المضم

ومعًا وصفا  ووفا لإلنباءوطف  المواقع اآلتية:) وأسموب المقارنة المنيجية، وقد اختار الباحث

، وقد توصمت الدراسة إلى صعوبة الحصوؿ  28/3/2116إلى  14/9/2111لممدة  (وسما

الصحافة االستقصائية، واحتؿ مطمب توفير بيئة حاضنة  معوقاتعمى المعمومات في مقدمة 

إلنتاج تحقيقات استقصائية مف خالؿ تبني وسائؿ اإلعالـ لسياسات تشجيعية المرتبة األولى في 

وتختمؼ ىذه الدراسة  سبيؿ النيوض بالتحقيقات االستقصائية في المواقع االلكترونية الفمسطينية،

عف  فضالً  ات االستقصائية المقروءة في المواقع االلكترونيةعف دراستنا كونيا تتناوؿ التحقيق

 .وأىدافو االختالؼ في عينة البحث ومجتمعو

 

 

 

                                                           
االستقصائية في المواقع اإللكترونية الفمسطينية، رسالة ماجستير نبيل أحمد سعيد سنونو، واقع الصحافة  1))

 .2016غزة، فمسطين،  كمية اآلداب والعموم اإلنسانية، الجامعة اإلسالمية، غير منشورة،
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 1))سارة محمود الحطيبيت . 

تتمثؿ مشكمة ىذه الدراسة عبر طرحيا سؤاؿ رئيس ما ىي أساليب الصحافة 

االستقصائية التمفزيونية ؟ وما دور الصحافة االستقصائية في معالجة القضايا المجتمعية؟ وكذلؾ 

القضايا التي تثير اىتماـ القائـ باالتصاؿ، وتعد ىذه الدراسة مف معرفة  إلىتيدؼ الدراسة 

البحوث الوصفية وقد استخدمت الباحثة المنيج المسحي وأسموب المقارنة بيف النتائج التي 

توصمت إلييا بيف القنوات المختارة في العينة محؿ الدراسة عف طريؽ تحميؿ المضموف، وقد 

الرابع في قناة  أخر كالـ في قناة اوف تي المصرية والبعد)مجموعة برامج ىياختارت الباحثة 

إلى عدة نتائج في بحثيا وتوصمت الباحثة  ،(الصندوؽ األسود في قناة الجزيرةرؤيا األردنية و 

ازدياد العمؿ الجماعي في إعداد التحقيقات االستقصائية التمفزيونية مقارنة بالعمؿ الفردي  منيا 

بشكؿ دائـ عمى سرية المصادر التي تتطمب عدـ اإلفصاح  ئيوفوف االستقصاويحافظ الصحفي

ومنيا  فكما توصمت الدراسة إلى تعدد وتنوع العقبات التي تواجو الصحفييف االستقصائيي عنيا،

وتشابيت الدراسة مع غياب المعمومات وحجب الوثائؽ وعدـ تعاوف المسؤوليف في الدوؿ العربية، 

في دراستنا في أنيا تناولت التحقيقات االستقصائية التمفزيونية مف حيث األساليب المستخدمة 

وتختمؼ في أنيا اختارت مجموعة برامج في قنوات عربية  أيضاً العمؿ االستقصائي التمفزيوني 

 .فقط

 

 

 

                                                           
سارة محمود مصطفى الحطيبي، أساليب الصحافة االستقصائية التمفزيونية ودورها في معالجة القضايا ( 1)

 .2016 كمية اإلعالم، جامعة القاهرة،، رسالة ماجستير غير منشورةالمجتمعية العربية، 
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 : جنبيةأدراسات  - 3

 jim onyango ongowe (1)دراسة  . أ

فتيف أسبوعيتيف تصدراف في كينا، وىذا يالدراسة إلى إجراء مقارنة بيف صحتيدؼ ىذه 

لمتعرؼ عمى ما اذا كاف الصحفيوف في ىاتيف الصحفيتيف يمارسوف صحافة أخالقية أـ ال ؟ 

أشير، ويستخدـ البحث  6ويستخدـ ىذا البحث أسموب تحميؿ المضموف لمقاالت الجريدتيف لمدة 

، لقياس أخالقيات ومعايير المقابالت الشخصية مع الصحفييف العامميف بالصحفيتيف أسموبىذا 

الصحافة االستقصائية بيما، وشممت الدراسة المراقبة الخفية أو العمميات االبتزازية مف جانب 

المعمومات  فالصحفييف في الوقت الذيف يخفوف ىويتيـ ويخترقوف خصوصية األشخاص ويشترو 

الصحفييف  إفالدراسة  إليوما توصمت  أىـالحاسوب، ومف  وأجيزةتمفونات ويتنصتوف عمى ال

 مبرريف ذلؾ في حؽ المعرفة وأيضاً  مواقؼ معينةبعض األخالقيات في  اوزوفاالستقصائييف يتج

ع دراستنا مف حيث م وتتقاربجؿ السعي لمحاربة الفساد واألفعاؿ التي تضر بالمجتمع، أمف 

وتبرير ذلؾ  والتخفي وانتحاؿ الشخصيةالتنصت ليب التقصي ومنيا أساالنتائج باستخداـ بعض 

نيا تناوؿ إوتختمؼ في عينة البحث حيث  مصمحة المجتمع ومحاربة الفساد تتيح استخداـ ذلؾ فإ

 التحقيقات في صحيفتيف أسبوعيتيف وليس برامج تمفزيونية.

 

 

 

 
                                                           

(1) jim onayengo"Ethics of investigative journalism:A study of a tabloid and 
Aquality newspaper in Kenya"ph.D,Dissertation,(United kingdom:university of 
leeds,2011). 
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  samuel ihediwa (1)دراسة .2

خبار االستقصائية في صحيفتيف عمى مستوى تغطية األترمي ىذه الدراسة إلى التعرؼ 

كانت الصحيفتاف تستخدماف التقارير  إذاماليزيتيف تصدراف بالمغة االنجميزية لتحديد ما 

محاولة التعرؼ عمى مفاىيـ الصحفييف  فضال عفىذا االستخداـ،  ال وتكرار أـاالستقصائية 

، نظرا ألىمية حتمياً  اً ر ىذه الدراسة امر الماليزييف تجاه الصحافة االستقصائية، حيث تعتب

االستقصائية في نشر الديمقراطية بشكؿ عاـ ومصمحة المجتمع بشكؿ خاص، وكيؼ الصحافة 

وطبقت الدراسة  تأخر الصحافة االستقصائية في ماليزيا، أوىذه العناصر ساعدت عمى تقدـ  إف

  star mews paperقصص استقصائية و 7بواقع   news straits timesعمى صحيفتي 

 ـ2115وحتى سبتمبر  ـ2114قصص استقصائية، خالؿ الفترة مف شير أكتوبر عاـ  6بواقع 

الصحفييف  أف إلى واعتمدت ىذه الدراسة عمى منيجي الكيفي والكمي، وتوصمت الدراسة

تعمؿ الماليزييف يرغبوف في العمؿ بالتقارير االستقصائية، ولكف تقابميـ العديد مف العقبات التي 

ضد مينة الصحافة، ومنيا األمف الداخمي  وقانوف النشر والرقابة والسياسية التنظيمية وغير ذلؾ 

في العمؿ بالتقارير  مف عقبات التي تجعؿ مف وسائؿ اإلعالـ الماليزية تجد صعوبة

 .االستقصائية

                                                           
(1) Samuel Ihediwa:investigative journalism in Malaysia:a study of tow English 
Ianguage newspapwe,paper presented to international conference on social 
science and humanity(IPEDR),VOL.5,2011,pp:193-197. 
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 المبحــــــث األول

ًالصحافةًالستقصائيةأولًً ً:ًمفهـو

ً:ًنشأةًالصحافةًالستقصائيةًوتطورهاثانياًً

ً:ًالصحافةًالستقصائيةًفيًالدوؿًالعربيةثالثاًً

ًرابعًا:ًأهميةًالصحافةًالستقصائية

ًخامسًا:ًوظائؼًالصحافةًالستقصائيةًوعناصرهاً

ًالفرؽًبيفًالصحافةًالستقصائيةًوالصحافةًالتقميديةسادسًا:ً

ًالصحافةًالستقصائيةًأخالقياتسابعًا:ً

ً  
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ًالصحافةًالستقصائيةً:ًمفهـو:ًأولًً

ًلغةًًً.1ً   :المفهـو

والجمع إقصاء، ُبعد والقاصي البعيد  االستقصاء مف التقصي وقصا عنو قصوًا، وقصي:

قصيو اإلبؿ اي ال تبمغ أقصاه وتقصيت األمر تويقاؿ نزلنا منزاًل ال  والقصوى الغاية البعيدة،

 .(1)طمبيـ واحدًا واحداً  :يأواستقصيتو واستقصى فبلف في المسألة، وتعاؿ: نقاصيـ 

ًاصطالحًا:ً.2ً ًالمفهـو

يعرفيا المركز  إذاتعددت وتنوعت اآلراء حوؿ تعريؼ ومفيوـ الصحافة االستقصائية ً

مجرد سموؾ منيجي ومؤسساتي صرؼ، يعتمد عمى البحث والتدقيؽ "الدولي لمصحفييف ىي 

عمى الموضوعية والدقة والتأكد مف صحة الخبر وما يخفيو انطبلقًا مف مبدأ  واالستقصاء حرصاً 

وكوسيمة  ،بدور الصحافة ككمب حراسة عمى السموؾ الحكومي ساد، والتزاماً الشفافية ومحاربة الف

عماليـ خدمة لممصمحة العامة ووفقًا لمبادئ قوانيف حؽ ألمساءلة المسؤوليف ومحاسبتيـ عمى 

                                                          .(2)طبلع وحرية المعمومات"اال

األمريكية لمصحافة االستقصائية" بأنيا تغطية إخبارية في العمؽ تكشؼ وتعرفيا المنظمة 

ما يريد أحد أف ُيبقيو سرًا أو تؤشر لمنيجية وسياسات غير صائبة نتيجة جيد شخصي بذلو  شيئاً 

 .(3) صحافي أو صحفية"

                                                           
ًاإلفريقيًالمصري،ًلساف(1)  (،ًصًص2003ً)بيروت:ًدارًصادر،ً،5جًالعرب،ًابفًمنظور:ًمحمدًبفًمكـر

184-186. 
،ً(2015،)عمافً:ًدارًاليازوريًالعمميةًلمنشرًوالتوزيع،2ًطًعبدًالرزاؽًالدليمي،ًالصحافةًالستقصائية،ً(2)
 .29ص
(3 ًواإلخطار،ً( ًالمتاعب ًمهنة ًالستقصائية ًالصحافة ًالحسف، ًمحمود ًلمنشرًًعيسى ًنهريف ًدار ً)عماف:

 .14(،ًص2015والتوزيع،ً
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( الصحافة IRIJ)جؿ صحافة استقصائية عربية أريجأوتعرؼ شبكة إعبلميوف مف 

أنيا:" تشمؿ كشؼ أمور خفية لمجميور إما أخفاىا عمدًا شخص ذو منصب في االستقصائية 

ي مف الحقائؽ والظروؼ التي مف الصعب فيميا و اختفت مصادفة خمؼ ركاـ فوض السمطة أو

 .(1)وتتطمب استخداـ مصادر معمومات ووثائؽ سرية وعمنية"

الصحافة التي تعمؿ عمى  (NIRIJ" )نيريج وتعرفيا الشبكة العراقية لمصحافة االستقصائية

 ، أو خمؿ في النظاـ يتـ إخفاؤه، وتظير أسبابياالمنيجية كشؼ الحقائؽ بشأف المشكبلت واألخطاء

 .(2)"تغيير خدمة لممصمحة العامة عنيا، إلحداث ، وتعمؿ عمى محاسبة المسؤوليفوتأثيراتيا

العمؿ اإلعبلمي ف اإلعبلـ االستقصائي نمط مف إويرى األستاذ الدكتور كامؿ القيـ "

الذي يتميز بالبحث والتنقيب عف مجريات تيـ المجتمع ومصمحتو العميا، بغض النظر عف 

 سياسة المموؿ أو المؤسسة أو أوجو التصادـ مع متضرر جراء نشره أو ترويجو بالشكؿ الذي

 أوستند عمى وثائؽ وأسانيد قابمة لمنشر والعرض، واف حالة الكشؼ تؤدي إلى تصحيح مسار ي

 .(3) تعود بالنفع عمى المجتمع" ةواستراتيجيسياسة فورية 

ً
                                                           

ًوفؽًً،:ًهيًأوؿًشبكةًفيًالمنطقةًالعربيةًمكّرسةًلترسيخًصحافةًالستقصاءًلدىًًالصحفييفًشبكةًأريج
ً.2005تأسستًشبكةًأريجًفيًعمافًنهايةًعاـًًمنهجيةًمتطورةً،

ًالمتحدةً((1 ًمدخؿًنظريًوتطبيقاتًعمميةًلصحافةًالستقصائية:اً،البرنامجًاإلنمائيًلألمـ ًاألنسً)بغداد:،
 .23(،ًص2015لمطباعةًوالنشر

ً:ًنيريج ًالصحفييفًًشبكة ًمف ًنخبة ًبجهود ًتأسست ًالعراؽ، ًفي ًالستقصائية ًلمصحافة ًشبكة أوؿ
9ًًالستقصائييفًفيً ًالتحريريًوالماليًلمصحفييفًالستقصائييف2011ًأيارًعاـ ًتعمؿًعمىًتوفيرًالدعـ ،

ًالعراقييف.
ريج،ًيسامافًنوح،ًبوابةًالستقصاءًالصحفي،ًالمنهاجًالتدريبيًلمشبكةًالعراقيةًلمصحافةًالستقصائيةًنً((2
 .9(،ًص2015سميمانيةً،ًً-،)ًبغداد2ط

ًربيعً(3) ًمحمد ًحسيف ًالعربي، ًالعالـ ًدار ً)القاهرة: ًواإلشكاليات، ًالواقع ًالستقصائية ًالصحافة ،2014ً،)ًًً
ً.25صً
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لما  :عمىًنهاًتركزيتبيفًإمفًتعريفاتًلمصحافةًالستقصائيةًًسبؽًووفقاًً

 سموؾ منيجي ومؤسساتي يعتمد عمى البحث. .1

 إخفاؤه. اآلخروفكشؼ أمور خفية وسرية وكشؼ ما يريده  .2

 تعمؿ عمى محاسبة المسؤوليف المقصريف والمفسديف. .3

 تصحيح المسار والنظاـ وخدمة المجتمع. .4

 تستند عمى الوثائؽ واألدلة. .5

ً:ًنشأةًالصحافةًالستقصائيةًوتطورها:ثانياًً

غمبيـ أف إإال  ،لـ يتفؽ أغمب الباحثيف عمى تاريخ محدد لبدء الصحافة االستقصائية    

إف بداية الصحافة  بعضيـيقوؿ إذ جمعوا أنيا بدأت في الواليات المتحدة األمريكية، أ

ـ عف انتياكات 1695أيموؿ  25في  االستقصائية مع اكتشاؼ الصحفي بنياميف ىاريسوف

أمريكية ارتكبت قبؿ نشوء الواليات المتحدة األمريكية عندما كانت أمريكا متحالفة مع بريطانيا في 

وقتيا اتجاه األسرى الفرنسييف وعمى أثر ما كتبو ىذا الصحفي قامت السمطات البريطانية بإغبلؽ 

والتي لـ تستمر أكثر مف أربعة أياـ وكاف الصحيفة التي أصدرىا في مدينة بوسطف األمريكية 

 .(1)العدد الذي نشره ىاريسوف ىو األوؿ واألخير لمصحيفة 

                                                           

ً1680ًوهوًصحفيًمثيرًلمجدؿًفيًلندفًتـًسجنهًمرتيفًبيفًعامي1673ًًولدًعاـًً:بنياميفًهاريسوف
لكفPublic Occurrencesًًقبؿًأفًيموذًبالفرارًإلىًالمستعمراتًاألمريكيةًلبدءًإصدارًصحيفة1683ًًو

ًالسمطاتًالستعماريةًالبريطانيةًأغمقتهاًبعدًأربعةًأياـًمفًصدورًعددهاًاألوؿًواألخير.
دارًً)العيف:ًًالتحقيقاتًالصحفيةًالستقصائية،ًحسيفًعميًإبراهيـًالفالحي،ًصحافةًالتحريًوالستقصاء:ً(1(

ً.39(،ًص2017الكتابًالجامعي،ً
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أخطاء ارتكبت عف طريؽ برنامج  تعقب الصحفي جميس فرانكميف ـ1721عاـوفي 

وتمكف عبر كتابتو وقؼ اإلجراءات وتشجيع  ةتينالبروتستامكافحة مرض الجدري في الكنيسة 

زنغر تيمًا في الفساد إلى  رـ وجو الصحفي جوف بيت1735أما في عاـ  االىتماـ بقطاع الصحة،

كامبًل ثـ يقدـ بتيمة التحريض وخبلؿ المحكمة دافع محامي  حاكـ نيويورؾ قبؿ أف يسجف عاماً 

نتياكات بعبارة شييرة وصفت بأنيا عف حؽ الصحفييف بالكشؼ عف الفساد واال رالصحفي زنغ

عقيدة الصحفي االستقصائي عمى امتداد قرنيف ونصؼ بعد المحاكمة وىي حماية حرية فضح 

 .(1)ومعارضة السمطة التعسفية عف طريؽ التحدث وكتابة الحقيقة 

الممارسات األولى لمصحافة االستقصائية ظيرت في الواليات  إففي حيف يشير آخروف 

 إذولـ تكف في األسس نفسيا والقواعد المتبعة في الوقت الحديث  ـ1836 عاـالمتحدة األمريكية 

يعد الصحفي جيمس كورديف بنيف مف جريدة نيويورؾ تايمز أوؿ صحفي استخدـ األسموب 

إذ  ،في أحد منازؿ الدعارة التي تديرىا امرأة جريمة قتؿ حدثتعف  ىاالستقصائي عندما تقص

بيا المصادر  أدلتثناء تقصيو معمومات وحقائؽ عف القضية أكثر مف تمؾ التي أجيمس  كتشؼا

 .(2) النموذج المبكر لمصحافة االستقصائية ادثةالرسمية لتصبح ىذه الح

                                                           
ًًفيًبوسطفًبالولياتًالمتحدة،ًوتمكفًمفًمتابعة1697ًًجيمسًفرانكميفً:ًهوًصحفيًأمريكيًولدًفيًعاـ

ًتية.ًانتشارًمرضًالجدريًفيًالكنيسةًالبروتستان
ًًًفي ًجورناؿ ًويكمي ًنيويورؾ ًصحيفة ًبرادفورد ًولياـ ًزميمه ًأسسًمع ًألماني، ًمهاجر ًزنجر: ًبيتر جوف

ًلممحاكمةًعاـً ًوُقدـ ًإلىًالحكومةًحتىًأُلقيًالقبضًعمىًزنجر، ًالنقد ًنيويورؾًالتيًوجهتًسهاـ مستعمرة
 .ً،ًبتهمةًالتشهيرًوالتحريض1735

(1)
ًالمتحدة  ًالستقصائية:اً،البرنامجًاإلنمائيًلألمـ ًنظريًوتطبيقاتًعمميةًلصحافة ًسابؽ،ًمدخؿ ًمصدر ،
 .29-28ص

،ًبغداد،42ًزكيًالوردي،ًالصحافةًالستقصائيةًكشؼًالنحرافاتًوأجندةًاإلصالحات،ًمجمةًتواصؿ،ًالعددًً(2(
ً.9،ًص2010منشوراتًهيئةًاإلعالـًوالتصاؿ،
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الفساد المالي الحاصؿ في بمدية نيويورؾ  ـ فضحت جريدة نيويورؾ تايمز1871وفي عاـ

مميوف دوالر مف خزينة البمدية تـ كشفيا بعد االطبلع عمى  بمائتيحيث تبيف وجود سرقة 

 .(1)السجبلت الرسمية لمحسابات

ـ أوؿ التقارير االستقصائية عندما تظاىرت 1887في عاـ  كما أجرت نيمي ببلي

باإلصابة بمرض عقمي وبقت عشرة أياـ في مصحة الصحة العقمية لممرأة واستطاعت مف خبلليا 

 .(2)الكشؼ عف سوء معاممة المرضى مما أسفر عف إجراء عدد مف اإلصبلحات

حراؼ والفساد التي أكثر لتتحرى عف قضايا االن الصحافة االستقصائية بدأت تتطور

مف ىذا النوع المنقبوف عف  ريفـ عمى المحر 1941تظير في المجتمع، وقد أطمؽ في عاـ 

وقاد ىؤالء حمبلت ميمة ضد الفساد مف خبلؿ نشر الوثائؽ بعد   MUCKREKERS الفساد 

الحرب األىمية وحدوث التوسع الصناعي السريع الذي عمى أثره حدث نوع مف الظمـ وبرزت 

ثـ  ،ـ1911ـ وبمغت قمة النجاح بعد عاـ 1946لمنقبيف عف الفساد كقوة في عاـ حركة ا

الصحؼ إلى  تـ وكذلؾ تعرض1912انحسرت وتبددت وبدأ الجميور يبتعد عنيا في عاـ 

           مجموعة مف الضغوطات المالية مما أدى ذلؾ إلى اختفاء ىذا الموف مف الصحافة،

الصحافة الفضؿ في إجراء العديد مف اإلصبلحات التي حدثت في لكف يرجع إلى ىذا النوع مف 

 .(3)المجتمع الغربي

                                                           
(،2013ًالرابعة،ً)ًعماف:ًدارًأسامةًلمنشرًوالتوزيعً،كاظـًالمقدادي،ًاإلعالـًالدوليًوتصدعًالسمطةًً(1)
ً.94ص
ًًواسمهاًالحقيقيًإليزابيتًكوكرافًلكنهاًعرفتًنيمميًبالي،ًكانتًأوؿًامرأة1864ًًنيمميًبالي:ًولدتًعاـ

ً.1885َتقتحـًالصحافةًاألميركّيةًعاـً
ً.48صمصدرًسابؽ،ًناديفًحسفًحمود،ًً(2)
دارًأسامةًلمنشرًً)عماف:ًالصحفيةًالستقصائية:ًتحقيقاتًعابرةًلمحدود،التغطيةًًبشرىًحسيفًالحمداني،ً((3

 .21(،ًص2012والتوزيع،
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إلى االنتقاد بسبب تعرض عدد مف المحرريف في الصحافة االستقصائية  المدةوفي تمؾ 

روزفمت أماـ مجمس الشيوخ  الرئيس األمريكي األسبؽ تيودورالميمات التي يقوموف ومنيا ما قالو 

أف محرريف التنقيب عف الفساد يضمموف الرأي العاـ ويحاولوف خمؽ  ـ1946األمريكي في عاـ 

 .(1) والفوضى لمحكومة الفدرالية والمحمية المشكبلت

 الذي أستقصى األوضاع وما ـ استطاع الصحفي األمريكي سيمورىيرش1969أما عاـ 

 .(2) اً ناجح استقصائياً  فكاف ذلؾ نموذجاً  حدث في فيتناـ وتفاصيؿ مذبحة ماي الي

ات مف يالسبعين خبلؿ الواليات المتحدة األمريكيةوقد ازدىرت الصحافة االستقصائية في 

القرف العشريف لعدة أسباب منيا الدعـ المالي الكبير الذي حصمت عميو الصحافة وأصبح ىناؾ 

الذي بدأ FUND OF INVESTIGATIVE JOUNALISM منظمة أو صندوؽ مستقؿ 

استطاع في كشؼ بعض األوضاع المريبة والخاطئة الذي و  ـ1968مف عاـ  وئنشاإلتخطيط ال

في تطور الصحافة االستقصائية  السبب األخر وأيضاً  سواء بالجانب السياسي أو االقتصادي،

                                                           
ًالباقي،ً(1) ًعبد ًالستقصائية:ًعيسى ًتطبيقية،ًالصحافة ًونماذج ًنظرية ًلمنشرًًأطر ًالعمـو ًدار )القاهرة:

 .18(،ًص2013والتوزيع،
ً:1969ًبولتزرًلمصحافة،ًقدًاشتهرًعاـًًفائزًبجائزة1937ًصحفيًأمريكيًولدًفيًعاـًًسيمورًهيرش

ًً.بعدًكشفةًمذبحةًقريةًمايًأليًالتيًقامتًبهاًالقواتًاألميركيةًخالؿًحربًفيتناـ
ً ًعاـًفيًأمريكييفًجنودًأياديًعمىًفيتناـًحربًخالؿًوقعتًمجزرةًهيًألي،ًميًمجزرة ألي:ًمايًمذبحة

ًفيًالنارًبإضراـًوأمرًالعزؿًبجمعًقاـًثـًأليًمايًقريةًبتطويؽًوالجنودًكاليًولياـًالمالـزًقاـً،حيث1986
 .السكافًكافةًوقتؿًبيوتهـ

ً.17(،ًص2010)اإلسكندرية:ًمكتبةًالوفاءًالقانونية،ًمحمودًجابر،ًالصحافةًالستقصائية،(ً(2
ًFund Of Investigative Journalismمجموعةًمفًاإلفرادًوقدًموؿًهذاًً:ًصندوؽًمستقؿًيموله

 ـ.1972وحتىًعاـًًـ1971بيفًًمدةمشروعًاستقصائيًفيًالعالـًخالؿًال60ًالصندوؽًأكثرًمفً
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ـ عمى يد 1976ات تأسيس اتحاد المندوبيف والمحرريف االستقصائييف عاـ يالسبعين خبلؿ

 .(1) يدؼ تشجيع ىذا النوع مف الصحافة وتنميتومجموعة مف المحرريف االستقصائييف ب

وفي السبعينيات اكتشفت واحدة مف أىـ الفضائح حيث تابع مجموعة مف الصحفييف 

يت" وواصؿ ىؤالء الصحفييف الميمة حتى وصؿ غتر و قضية سرقة حصمت في مبنى لممكاتب "و 

التجسس األمريكية  صحيفة الواشنطف بوستونشرت ، ـ1972في سنة  بحثيـ إلى البيت األبيض

عمى مقر الحزب الديمقراطي وىو الحزب الغريـ لحزب نيكسوف الرئيس الجميوري وقد أدت 

ريتشارد نيكسوف مف منصبو وأشير مف قاـ بيذه األسبؽ الفضيحة إلى استقالة الرئيس األمريكي 

 .(2)الميمة االستقصائية كؿ مف بوب وودوارد وكارؿ برنشتايف

االستقصائية في الثمانينيات فقد قامت صحيفة الواشنطف بوست  وقد تراجعت الصحافة

أصبحوا أقؿ انزعاج  األمريكيوفقد ىدأت والصحفيوف  ووترغيتبنشر دراسة جاءت فييا اف ليجة 

مما يسببو اإليذاء لآلخريف، وحتى الشعور الذي كاف عميو الصحفييف في المؤتمر القومي 

لصحافة االستقصائية كانت في الستينيات ف اإـ 1985األمريكي لمصحفييف في سنة 

الثبلثيف سنة  تعدالثمانينات وطالبوا باىتماـ أكثر في االستقصاء، و  عقدات أفضؿ مف يوالسبعين

                                                           
)القاهرةً:ًدارًالعربيًلمنشرًًدورًالتمفزيوفًفيًمكافحةًالفساد،ًالتمفزيوفًوالفساد:ًمجاشعًمحمدًعمي،ً((1

 .116ً(،ًص2016والتوزيع،
 ًًفضيحةًكواليسًتفجيرًإلىًأدىًاستجوابصحفييفًأمريكييفًقامواًبًبرنشتايف:ًهـًبوبًوودواردًوكارؿ

 .استقالتهًتقديـًعمىًينكسوفًريتشاردًآنذاؾًالمتحدةًالولياتًرئيسًأجبرتًالتيًووترغيت

،ًإشكاليةًممارسةًالصحافةًالستقصائيةًفيًالعراؽًدراسةًميدانية،ًبحثًمقدـًفيًالمؤتمرًبشرىًالسنجريً(2)
ًالعمميًالثالث،ً ،2016ًنحوًرؤيةًمستقبميةًإلعالـًمسؤوؿ،ًكميةًاإلعالـ،ًالجامعةًالعراقية،ًبغداد،الموسـو

 .268صً
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األخيرة ىي حقبة الصحافة االستقصائية التي تألقت فييا صحؼ كثيرة وبرامج تمفزيونية مارست 

 .(1) العمؿ االستقصائي

االلكترونية واالنترنت بالسنوات األخيرة في تطور الصحافة وقد ساىمت تطور الحاسبات 

 .(2)االستقصائية عف طريؽ تصنيؼ البيانات والمعمومات التي يحصؿ عمييا رجاؿ االستقصاء

وبعد أف أصبحت الصحافة االستقصائية ليا عمؿ وقواعد منيجية وازداد االىتماـ بيا 

عمؿ االستقصائي ومنيا االتحاد الدولي وتأسست مراكز استقصائية وشبكات دولية خاصة بال

سيف مركز خاص باالستقصاء منتشر حوؿ مف خم عف أكثر لمصحفييف االستقصائييف فضبلً 

 .(3) ـ2444العالـ وقد انشأ نصؼ بيذا العدد بعد سنة 

ومف األمثمة الحديثة عمى تطور العمؿ االستقصائي ما كشفتو تحقيقات وثائؽ بنما في 

 74صحفي مف  374 فيياوشارؾ  كامبلً  والتي استمر العمؿ بيا عاماً  ـ2416مطمع عاـ 

وبالتعاوف مع االتحاد الدولي لمصحفييف االستقصائييف وقد تضمنت الوثائؽ بيانات مالية ا ً بمد

 12شركة كشفت مف خبلليا تورط مجموعة كبيرة مف الشخصيات العالمية بينيا  214ألكثر مف 

عماؿ غير شرعية منيا التيرب الضريبي وعممية غسؿ أفي سياسي كبير  143رئيس دولة و

  . (4)األمواؿ ومخالفات أخرى

 

 
                                                           

 .48-47حسيفًمحمدًربيع،ًمصدرًسابؽً،ًصًصًً(1)
 .206(،ًص2011ًاإلعالـًوصناعةًالعقوؿ،ً)ًبيروت:ًمنتدىًالمعارؼً،ًفاضؿًمحمدًالبدراني،ً(2)
ًالفالحي،ً((3 ًعمي ًدارًحسيف ً)عماف: ًالجديد، ًواإلعالـ ًالتقميدي ًالتوزيع،ًاإلعالـ ًلمنشر (،2013ًغيداء
 .32ًص

ً،(2018الجامعي،ًالكتابًدار:ًالعيف)ًالستقصائية،ًلمصحافةًاإلعالميةًالنظرياتًالحمداني،ًحسيفًبشرى4) )
ً.67ص
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ً:ًالصحافةًالستقصائيةًفيًالدوؿًالعربيةً:ثالثاًً

الصحافة  إفالصحافة االستقصائية في الدوؿ العربية لعدة أسباب مف أىميا  انطبلؽ تأخر     

وىذا األمر غير متوافر في  االستقصائية تحتاج إلى قدر كاِؼ مف الحرية والديمقراطية لمصحفييف

الصحافة االستقصائية عرفت في الصحؼ المصرية  إفأشار بعض الباحثيف و ، البمداف العربية

صحفيًا تحقيقا  إذ قدـ الصحفي إحساف عبد القدوس منذ أواخر األربعينيات مف القرف الماضي،

مواجية الكياف لاستقصائيًا عف فضيحة األسمحة الفاسدة التي تـ تزويد بيا الجيش المصري 

إنشاء إف  تمؾ الفضيحة ىي مف أسباب بعض الباحثيف وقد عدىا  ـ،1984الصييوني عاـ 

رىاصات"تنظيـ الضباط األحرار"*   (1)ـ .1952التغيير في مصر عاـ  وا 

مارستو خبلؿ الثمث األخير  تياالستقصائية العالمية اللكف بالقياس مع نمط الصحافة 

تجربة في الصحافة االستقصائية الممنيجة والمبنية عمى  أوؿنقوؿ  أفالعشريف، يمكف مف القرف 

جؿ صحافة استقصائية عربية أريج أمع انطبلؽ شبكة إعبلميوف مف  تاألسس العممية كان

(IRIJ التي تأسست في األردف عاـ )ونشطت في تسع دوؿ وىي: األردف والعراؽ ـ، 2445

وسوريا وفمسطيف ولبناف ومصر وتونس والبحريف واليمف، وجاء تأسيس أريج بيدؼ توفير الدعـ 

ما في العراؽ فقد أ ،لمصحفييف االستقصائييف العرب ومساعدتيـ في إتماـ التحقيقات االستقصائية

                                                           
ًًعمىًصفحاتًمجمةًروز1950ًًفجرًفيًعاـًًوً،1919ًعاـفيًإحسافًعبدًالقدوسً:ًولدًالكاتبًالمصري

ً ًفيًحربًفمسطيفًعاـ ًإفًالجيشًالمصريًتعرضًلمخيانة ًوقاؿ ًالفاسدة، ًاألسمحة 1948ًاليوسؼًقضية
 أسمحةًفاسدةًقتمتهًبدًلًمفًقتؿًالعدو.ًواستعمؿ

ً(،2014دارًأسامةًلمنشرًوالتوزيعً،ً)عماف:ًعزاـًأبوًالحماـ،ًالمنهجًالعمميًفيًالصحافةًالستقصائية،ً(1)
ً.27ص
ًالضباطًاألحرار:**ً ًالجمهوريًعاـًًتنظيـ ًالنظاـ قامة ًالممكيًوا  ًالنظاـ ًبإسقاط ًعسكريًمصريًقاـ تنظيـ

1952.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/1919
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ريج يميوف عراقيوف لمصحافة االستقصائية نأعمف بمدينة السميمانية بالعراؽ عف تأسيس شبكة إعبل

NIRIJ) ) ـ رغـ الظروؼ الصعبة التي يمر 2414ـ وشبكة تقصي التي تأسست في 2411عاـ

بأفضؿ التحقيقات  مف الجوائز العربية والعالمية اً حصدوا عدد يفالعراقي إف إالبيا العراؽ 

 .(1)ـ2413 -2414بيف عاميف  المقدمة ما االستقصائية

عمى ريج يوقد ساعدت شبكات الصحافة االستقصائية التي تأسست داخؿ العراؽ ومنيا ن

ميارات العمؿ االستقصائي لمصحفييف العراقييف وعممت عمى توفير الدعـ المادي  تطوير

االستقصائية وساعدت في نشر ثقافة التقصي في العراؽ  أعماليـجؿ انجاز أواالستشاري مف 

 . IMS(2)منظمة اإلعبلـ الدولي ريج الدعـ مف يوتتمقى ن

ً:أهميةًالصحافةًالستقصائية:ًرابعاًً

تشكؿ الصحافة االستقصائية أىمية بالغة في المجاؿ اإلعبلمي وذلؾ عف طريؽ تأديتيا لموظائؼ 

 :(3)نوجزىا بما يأتي أفوالمياـ التي تتبناىا ونستطيع 

  الحكومييف. فضح السموؾ غير األخبلقي وغير القانوني لممسؤوليف .1

 جزء مف العمؿ الرقابي التي تقوـ بو الصحافة لمتابعة أداء المؤسسات في الدولة. .2

 باب لفتح التحقيقات بجرائـ الفساد المالي واإلداري والخروقات القانونية. .3

                                                           
1))ًً ًالمتحدة، ًلألمـ ًاإلنمائي ًالستقصائيةالبرنامج ًالصحافة :ً ًالتقني، ًاألنسًلمطباعةًالمنهج ًدار )بغداد:

ً.38ً-34صًصً(،2015ًوالنشر،
(2)

ًالجم  ًسعدي ًاجتماعي،يحساـ ًمنظور ًمف ًالفساد ًوظاهرة ًاإلعالـ ًالكتابًً)القاهرة:ًمي، دار
ً.136صً(،2016الحديث،

بحثًمقدـًًالصحافةًالستقصائيةًمفًوجهةًنظرًالصحفييفًالعراقييف،بشرىًحسيفًالحمداني،ًمعوقاتًً((3
ً ًالثالث، ًالعممي ًالمؤتمر ًفي ًالعراقية،ًالموسـو ًالجامعة ًاإلعالـ، ًكمية ًمسؤوؿ، ًإلعالـ ًمستقبمية ًرؤية نحو

ً.307-306ً،ًصًص2016ًبغداد،
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لفساد الحكومات واألنظمة وانتياكات حقوؽ  موثقاً  تعد الصحافة االستقصائية أرشيفاً  .4

  .اإلنساف

الصحافة االستقصائية إلى تثبيت الديمقراطية عف طريؽ رفع مستوى وعي تيدؼ  .5

المواطنيف واطبلعيـ عمى المعمومات وتذكيرىـ أنيـ يمتمكوف سمطة المحاسبة عف طريؽ 

 االنتخابات.

أىمية الصحافة االستقصائية تتمثؿ في الكشؼ عف التجاوزات والممارسات  إفنبلحظ  مف ذلؾ

والدولة لمحاسبة والمراقبة لتصويب األوضاع خصوصًا في الببلد العربية وتفعيؿ مبدأ ا ،الخاطئة

 التي تعاني مف فساد حكومي كبير وأخطاء وفوضى في العمؿ اإلداري والمالي خصوصاً النامية 

ف اإلعبلـ التقميدي في ىذه البمداف لـ يعرؼ مف قبؿ طريؽ محاسبة السمطات والحكومات  .وا 

ًستقصائيةًوعناصرها:ًوظائؼًالصحافةًالً:خامساًً

وجية نظر المدير ل وفقاً الوظائؼ: تقوـ الصحافة االستقصائية بمجموعة مف الوظائؼ ً.1ً

 :(1)التنفيذي لشبكة إعبلميوف مف أجؿ صحافة استقصائية عربية "أريج " رنا الصباغ

 الممارسات الخاطئة. فضبًل عف كشؼتكشؼ ىدر األمواؿ والموارد وغياب العدالة  . أ

 المسؤوليف أو حتى األنظمة العامة. اؽإخف تدؿ عمى . ب

 تعمؿ عمى تفعيؿ مبدأ المحاسبة والمساءلة. . ت

 تؤدي إلى تصحيح األوضاع. . ث

                                                           

ًًتنفيذيًلشبكةًأريجًلمصحافةًرناًالصباغ:ًصحفيةًأردنيةًعممتًفيًصحيفةًالحياةًالمندنيةًوهيًاآلفًمدير
 .2005الستقصائيةًمنذًتشريفًالثانيًعاـً

 .42ًمصدرًسابؽ،ًصً،الصحافةًالستقصائيةًعبدًالرزاؽًالدليمي،ً((1
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التي  األدوارتطمب الوقوؼ عمى  ،ولتوضيح دور الصحافة االستقصائية في تثبيت الديمقراطية

تؤثر مف خبلليا عمى الحياة السياسية حيث وضع الباحثوف استخداـ تشبييات واستعارات مبنية 

 :عمى أساس العبلقة بيف اإلنساف والكمب ولتوضيح ىذه األدوار والوظائؼ

الصحافة تقوـ بحراسة  إف: وتعني ىذه الوظيفة ((CUARD DOGوظيفة الحراسة  .1

وقد أطمؽ عمييا اسـ كمب الحراسة وتتمثؿ ىذه  فقط، مؤسسات النافذة في المجتمعال

 .(1)الوظيفة مف حماية المجتمع مف االنحرافات والفساد

 أيلمفيـو السمطة الرابعة  اً : وتعد ىذه الوظيفة امتداد(WATCHOG)وظيفة المراقبة  .2

أو  تكوف رقيبًا عمى كؿ ما يحدث في المجتمع مف مدخبلت أفالصحافة تسعى  إف

مخرجات بما في ذلؾ مراقبة المؤسسات السياسية واالجتماعية النافذة في المجتمع وىنا 

يوصؼ دور الصحافة االستقصائية مثؿ الحارس اليقظ الذي يعمؿ رقيب ضد إساءات 

 استخداـ السمطة الرسمية ويحمي مصالح المجتمع مف الفساد واالنحراؼ.

الصحافة تقوـ بدور المرشد  إف: وتعني ىذه الوظيفة ((GUIDEGOGوظيفة المرشد .3

والتي يحتاجونيا  القراروالدليؿ الذي يمد المواطنيف بالمعمومات عف السياسات وصانعي 

 لصنع القرارات ولتقييـ عمؿ قادتيـ.

الصحافة ترتمي في حضف  إف: وتعني ىذه الوظيفة LAPGOG))وظيفة األليؼ .4

المساءلة لمسمطة مف  إبداءتكوف مستقمة ودوف  أفدوف المؤسسات السياسية واالجتماعية 

 األدواتفي المجتمع فيي تكوف بمثابة  األخرىدوف االلتفات إلى اآلراء واالتجاىات 

 .ريعرفو الجميو  أفالناقمة لما يريد النظاـ السياسي 

                                                           
ً.41صً(،2013الصحافةً:ًمفهومهاًوأنوعها،)عماف:ًدارًالمعتزًلمنشرًوالتوزيع،ًعميًكنعاف،(1)
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ف الصحافة تقـو بدور وضع األجندة ألىـ إ: وتعني (LEAD DOG)وظيفة القائد .5

 .(1)روحة عمى الساحة السياسية القضايا المط

2ً.ًً ًومف ًأالعناصر: ًالمثاليًًأفجؿ ًالوجه ًعمى ًوظائفها ًالستقصائية تؤديًالصحافة

ً:(2)تتطمبًتوافرًعددًمفًالعناصر

 مناخ سياسي وديمقراطي وحرية مكفولة. . أ

 توفير ضمانات حؽ الحصوؿ عمى المعمومات. . ب

 .متابعات إيجابية مف الحكومات ومراكز القرار . ت

 ترويض الرأي العاـ وتدريبو عمى مثؿ ىذا النوع مف المعمومات. . ث

 الظاىرة قيد الكشؼ. أوبعدًا زمنيًا غير منتظـ حسب القضية  . ج

 :(3)مهمةًتعمؿًوفقهاًالصحافةًالستقصائيةعماًتقدـًفهناؾًمبادئًًفضالًً

 تركز عمى التغطية المتعمقة لمقضايا الجادة التي تمس الصالح العاـ. أنيا .1

التغطية االستقصائية تغطية صحفية استباقية لمكشؼ عف المعمومات التي يحاوؿ  تعد .2

 شخص أو جية ما إخفاءىا.

مجموعة مف  باستعماؿعممية تحتاج إلى التخطيط وجمع المعمومات والتثبت مف دقتيا  .3

 المصادر.

                                                           
1 ))ً ًالستقصائية ًالصحافة ًالباقي، ًعبد ًالسياسي،عيسى ًالقرار ًلمنشرًًوصناعة ًالعمـو ًدار )القاهرة:

ً.38-35صًصً،ً(2014ًوالتوزيع،
)بغداد:ًدارًميزوبوتامياًلمنشرًًالبحثًعفًالحقيقة،ًكاظـًالمقداديًوفراسًالياسي،ًالصحافةًالستقصائية:ً(2)

ً.34(،ًص2014والتوزيع،
 .24ًحسيفًمحمدًربيع،ًمصدرًسابؽً،ًصً((3
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في عممية البحث والتحري عف المعمومات التي تـ  اً تطور  أكثرتعتمد عمى تقنيات  .4

 حد المصادر.أوؿ عمييا مف الحص

ف تعمؿ عمى خدمة أتبقى بعيدة عف المصالح الخاصة و  أفالصحافة االستقصائية يجب  .5

 مصالح العامة.ال

لمكشؼ عف االنحرافات والمخالفات التي  أجندةتكوف ليا  أفالصحافة االستقصائية يجب  .6

 تغيير ايجابي. حداثإجؿ أتحدث مف 

ً:(1)لصناعةًالتحقيقاتًبيفًثالثةًأنواعًمفًالصحافةًالستقصائيةوقدًفرقتًالرابطةًالهولنديةً

الصحافة االستقصائية التي تعمؿ عمى كشؼ الفضائح التي تخص الشركات أو  .1

 األشخاص الذيف يخرقوف القوانيف أو القواعد أو األخبلؽ العامة. أوالمؤسسات 

 والمؤسسات وأفعاليا.الصحافة االستقصائية تعمؿ عمى تقييـ سياسيات الحكومات  .2

الصحافة االستقصائية ترصد االتجاىات السياسية واالقتصادية واالجتماعية لمتابعة  .3

 التطورات والتغيرات التي تحصؿ في المجتمع.

عميهاًمنظمةًًأكدتستقصائيةًالفسادًلبدًمفًذكرًبعضًالنقاطًالتيًالصحافةًالًولكيًتواجه

ً:(2)الشفافيةًالعربية

لغاء القوانيف المقيدة لمحريات ومنيا قانوف  مراجعة القوانيف .1 المختمفة بتقييد الحريات، وا 

 المطبوعات.

                                                           
(1 )ً ًالديف ًحسف،صالح ًأبو ًالصحافةًًعدلي ًممارسة ًنحو ًالفمسطينييف ًالصحفييف ًًًًًًًًاتجاهات

الرياض،ًالجمعيةًالسعوديةًلإلعالـًوالتصاؿ،ًًالعددًالسابع،ًالمجمةًالعربيةًلإلعالـًوالتصاؿ،ًالستقصائية،
ً.27،ًص2017ً

2 ًالحمداني،ً(( ًحسيف ًًبشرى ًعابرة ًتحقيقات ًالستقصائية: ًالصحفية ًلمحدودالتغطية ًسابؽ،، ًًًًًًًًًمصدر
ً.68ً-67صًصً
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 تبني حمبلت وطنية إلقرار القوانيف المتعمقة بحرية الحصوؿ عمى المعمومات. .2

 منع الحكومات مف تممؾ إدارات الصحؼ ووسائؿ اإلعبلـ. .3

المتعمقة بالفساد في  قضاياالالترويج لمصحافة االستقصائية بوصفيا األىـ في فضح  .4

 المجتمع.

 المؤسسات الصحفية بتخصيص صفحات لمتابعة قضايا الفساد. إقناعالعمؿ عمى  .5

تشجيع عقد دورات لتدريب الصحفييف عمى الصحافة االستقصائية المتخصصة وسبؿ  .6

 .كشؼ الفساد

تخصيص جوائز سنوية ألحسف المواضيع عف محاربة الفساد أو األشخاص الذيف  .7

 لفساد.يحاربوف ا

 العمؿ عمى تأسيس النقابات التي تدافع عف حقوؽ الصحفييف. .8

ًالفرؽًبيفًالصحافةًالستقصائيةًوالصحافةًالتقميدية:اًًدسسا

 تختمؼ الصحافة االستقصائية عف الصحافة التقميدية بأمور عدة ومنيا:

 :(1)في مجاؿ البحث – 1

 ( يبيف الفرؽ بيف الصحافة االستقصائية والتقميدية في مجاؿ البحث3جدوؿ)        

 الصحافة التقميدية الصحافة االستقصائية ت

تنشر المعمومات إال بعد  الًأ.
 التأكد مف ترابطيا واكتماليا.

المعمومات تجمع وترسؿ وفؽ إيقاع 
 (.شيرياً  -أسبوعياً  -ثابت)يومياً 

                                                           
ًوآخروف،ً((1 ًهننتر ًلي ًالحقيقة:ًمارؾ ًدرب ًغازيًمسعودًعمى ًترجمة ًالستقصائية، ًلمصحافة ًأريج ًًًًًًًًدليؿ

 .19(،ًص2009)ًعمافً:ًمنشوراتًمنظمةًأريج،
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 الصحافة التقميدية الصحافة االستقصائية ت

إثبات البحث يستمر لحيف ًب.
 وقد يستمر بعدىا. القصة

البحث يتـ بسرعة وال يكوف ىناؾ 
 .بحث بعد اكتماؿ القصة

القصة تقوـ فييا عمى الحد ًت.
األقصى مف المعمومات ومف 
 الممكف أف تكوف طويمة جدًا.

القصة تقوـ عمى الحد األدنى 
لممعمومات ويمكف أف تكوف قصيرة 

 جدًا.
االستقصػػػػػػػػػػائي فػػػػػػػػػي التحقيػػػػػػػػػؽ ًث.

لػدعـ تصػريحات  يتطمب توثيقػاً 
 المصادر أو إنكارىا.

 أفمف الممكف لتصريحات المصادر 
 تحؿ بدؿ التوثيؽ.

 :(1)في مجاؿ العبلقات بالمصدر – 2
 العبلقات بالمصدر مجاؿ في والتقميدية االستقصائية الصحافة بيف الفرؽيبيف ( 4 )جدوؿ       
 التقميديةالصحافة  الصحافة االستقصائيةًت

ال يمكف افتراض الثقة بالمصدر فقد ً .ًأ
يقدـ المصدر معمومات غير صحيحة 

اي معمومة دوف  استعماؿوال يمكف 
 التحقؽ منيا.

الثقة في المصادر موجودة وفي 
 .األغمب دوف التثبت منيا

 

مومات الرسمية ُتخفى عف الصحفي المعًً .ًب
ف معرفتيا قد يعرض مصالح أل

 .المؤسسات لمخطر

تُقدـ المصادر المعمومات 
جؿ تعزيز ألمصحفي مجانًا مف 

 دورىا والترويج ألىدافيا.
المصادر في الصحافة االستقصائية ال ً .ًت

 يمكف التعريؼ بيا لضماف أمنيا.
المصادر في الصحافة التقميدية 

 معروفة.
 

                                                           
( 1 ًالمشهداني،ً( ًسمماف ًالدولية،ًسعد ًالعربية ًالجامعي،ً)العيف:ًالصحافة ًالكتاب ًًًًًًًًًًًًً(،2014ًدار

 .178-177ًًصًص
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 :(1)مجاؿ النتائج في -3
 النتائج( يبيف الفرؽ بيف الصحافة االستقصائية والتقميدية في مجاؿ 5جدوؿ)        

 الصحافة التقميدية الصحافة االستقصائيةً

يرفض الصحفي القبوؿ في العالـ كما ً .ًأ
 أوىو فيدؼ القصة اختراؽ وضع معيف 

 .يدينو أوتعريتو كي يصمحو 

التحقيؽ الصحفي كانعكاس  إلىينظر 
 لمعالـ التي يتـ قبولو كما ىو.

 
يتطمب انخراط شخصي وحماس مف ً .ًب

 .الصحفي لكي تكتمؿ القصة
 اً التحقيؽ الصحفي انخراط يمـز ال

 .مف الصحفي شخصياً  اً أو حماس
البنية الدرامية ضرورية لتأثيرىا ً .ًت

وتقود إلى استنتاج يقدمو الصحفي 
 .المصدر أو

في  الدرامية ليست ميمة جداً البنية 
 .التحقيؽ الصحفي

 
إلى األخطاء قد تعرض الصحفي ً .ًث

إجراءات رسمية أو غير رسمية 
يمكف اف تحطـ مصداقية الصحفي 

 .الوسيمة اإلعبلمية أو

قد يرتكب الصحفي أخطاء ولكنيا 
 .حتمية وعادة ليست ميمة

ً:ًأخالقياتًالصحافةًالستقصائية:اًًبعسا

ف الصحافة االستقصائية تممؾ القدرة عمى ربط المسؤوليف بجرائـ لكف في نفس الوقت قد إ     

فيي بالطبع  ،تصرفات خاطئة أو شعور خاطئ لدى بعض الناس أف ىناؾ دائماً  إحساستجعؿ 

سريعة حوؿ مسؤولية بعض المعنييف  أحكاـالصحفي االستقصائي  ينشرسبلح ذو حديف فعندما 

صدار اإلحكاـ يعد خرقً  ا دوف الذىاب إلى مؤسسات نشأت دستوريًا إلجراء التحقيقات وا 

                                                           
ً.39،ًصمصدرًسابؽبشرىًحسيفًالحمداني،ًالتغطيةًالصحفيةًالستقصائية:ًتحقيقاتًعابرةًلمحدود،ًً(1)
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ألخبلقيات الصحافة، والمسؤولية األخبلقية ميمة لمغاية فعندما تنشر اتيامات غير معززة بأدلة 

ً.(1)ت عمى حد سواءلؤلشخاص أو المؤسسا دامغة فإنيا ستؤدي إلى نتائج مدمرة سواءً 

ً:يجبًعمىًالصحفيًالستقصائيًافًيتحمىًبمجموعةًأخالقياتًومبادئًمنها

 ال تمارس الكذب. .1

 .(2)ال تقـو بانتحاؿ شخصية وتدعي بأنؾ غير صحفي .2

 ال تسرؽ الوثائؽ مف مكتب موظؼ أو مسؤوؿ. .3

 .(3)ال تدفع األمواؿ لمموظفيف لمحصوؿ عمى معمومات الف ذلؾ يعتبر رشوة .4

وذلؾ  ؛االلتزاـ بقواعد العمؿ االستقصائي والمبادئ األخبلقية لبلستقصاء يالضرور ومف 

لذا  ؛بكشؼ عمميات الفساد واألخطاء والخروقات لطبيعة العمؿ االستقصائي التي ترتبط غالباً 

وأذى إلى  اً يؤدي إلى اإلساءة والتشيير بمؤسسات مما يسبب ضرر  خاطئةفأف نشر معمومات 

 ىؤالء األشخاص.

ً  

                                                           
ًالمتخصصة،ً((1 ًالصحافة ًوآخروف، ًالشمالية ًعودة ًوالتوزيع،ًًماهر ًلمنشر ًالعممي ًاإلعصار ًدار )عماف:

ً.108ً(،ًص2010
كامؿًالقيـ،ًواقعًالتغطيةًالستقصائيةًفيًنظـًالمجتمعاتًالنتقاليةًدراسةًألنماطهاًومقوماتهاًفيًالعراؽ،2ً) )

نحوًإعالـًهادؼًومسؤوؿ،ًكميةًاإلعالـ،ًالجامعةًالعراقية،ًًالموسـوًبحثًمقدـًفيًالمؤتمرًالعمميًالثاني،
ً.31،ًص2015بغداد،

ـ(،2016ًنجاحًلمصحفيًالمعاصر،)العيف:ًدارًالكتابًالجامعي،ًأساسياتًالًحسيفًعميًإبراهيـًالفالحي،3ً))
ً.295-294صًصً



 الثانيالفصل  التحقيقات االستقصائية في البرامج التلفزيونية

 
 

 

57 

 ث الثانيالمبحــــــ

ً

ًالستقصائيمفهوـًالتحقيؽً:ًأولًً

ًأنواعًالتحقيقاتًالستقصائيةًً:ثانياًً

ًالمسارًالمنهجيًفيًالتحقيقاتًالستقصائيةثالثًا:ً

ًمزاياًالتحقيقاتًالستقصائيةًالقائمةًعمىًالفريضةًوعناصرهارابعًا:ً

ً ًالمحقؽًًأهداؼخامسًا: ًمف ًالمرسوـ ًالهدؼ ًضوء ًفي ًالستقصائي التحقيؽ

ًالصحفي

ًوضوابطهًالتمفزيونيًسادسًا:ًمفهوـًالتحقيؽًالستقصائي

ًالتمفزيونيًسابعًا:ًخصائصًالتحقيؽًالستقصائي

ًالتمفزيوني الستقصائيثامنًا:ًالسيناريوًفيًالتحقيؽً

ً  
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ًوالستقصائيًًالتمفزيونيًوًمفهوـًالتحقيؽًالصحفيً:أولًً

قبؿ الدخوؿ والتحقيؽ التمفزيوني مفيوـ التحقيؽ الصحفي يجب فيـ ومعرفة  ةبدايفي ال

لتجنب الخمط بيف  التمفزيوني االستقصائيفي تعريفات التحقيؽ االستقصائي والتحقيؽ 

 المصطمحات.

ًالتحقيؽًالصحفي:.1ً ًمفهـو

بأنو " فف  الصحفي فبعض يعرفوتعددت وتنوعت تعريفات الباحثيف الخاصة بالتحقيؽ 

الشرح والتفسير والبحث عف األسباب والعوامؿ االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية أو الفكرية 

التي تقؼ وراء الخبر أو المشكمة أو الفكرة أو الظاىرة التي يدور حوليا التحقيؽ والبد أف تكوف 

ف تتـ الفكرة بالجدة أو أالذيف تستيدفيـ، و  فكرة التحقيؽ أو قضيتو ىامة ألكبر عدد مف الجماىير

 .(1) ما كانت قديمة" إذاتقدـ معالجة جديدة في حالة 

كما ويعرؼ التحقيؽ الصحفي بأنو "فف التنوير والتثقيؼ بأسموب جديد يصؿ إلى كافة 

 ينطوي عمى تحرير صحفي وفف تصويري، ألنو اإلفياـ وىو فف يختمؼ عف فف الكتابة العادية،

مع استخداـ الصور الفوتوغرافية، والرسوـ اإليضاحية والخرائط  لممعاني وتبسيط لمحقائؽ، وتجسيد

 .(2)التفسيرية، والنماذج التي تيسر الفيـ"

وىو أيضا "عبارة عف تحري ودراسة وبحث حوؿ قضية معينة أو ظاىرة أو فكرة تشغؿ 

واالستفيامات التي تحتاج إلجابة اىتماـ الجميور في وقت ما يدور حوليا سمسمة مف التساؤالت 

وكذلؾ بعض المشكبلت التي تحتاج لحموؿ مف خبلؿ االستعانة بالمصادر المختمفة المتصمة بيا 
                                                           

فاضؿًمحمدًحسنيًالبدراني،ًأسسًالتحريرًالصحفيًوالتمفزيونيًواإللكتروني،)عماف:ًدارًالبدايةًناشروفًً((1
 .183صًً(،2014وموزعوف،

(،2014ًاليازوريًالعمميةًلمنشرًوالتوزيع،دارًً)ًعماف:ًحمدًالعبدًأبوًالسعيد،ًالكتابةًلوسائؿًاإلعالـ،أً(2)
 .125ًصً
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جراء سمسمة مف المقاءات والبحث في الوثائؽ والتقارير والممفات  سواءً  كانت حية أو غير حية وا 

 .(1)بات ليا"وراء الوصوؿ في النياية إلى حموؿ أو إجا وذلؾ كمو سعياً 

  :التحقيؽًالتمفزيونيً.2

يقوـ عمى خبر أو فكرة أو مشكمة أو قضية يمتقطيا الصحفي مف المجتمع الذي  فيو

يتواجد فيو ثـ يقـو بجمع مادة الموضوع بما يتضمنو مف بيانات أو معمومات أو أراء تتعمؽ 

لعبلج المشكمة أو الفكرة التي  ا لموصوؿ إلى الحؿ الذي يراه مناسباً مبالموضوع ثـ يزاوج بنيي

 .2))يطرحيا

ً:ًالتحقيؽًالستقصائيً.3

غير تقميدي يقوـ عمى التحري العميؽ أو البحث الدقيؽ واالستقصاء نشاط صحفي " يعد

تنطوي عمى أىمية بالنسبة  ،المنيجي المنظـ المدروس، حوؿ حادثة أو قضية أو ظاىرة ما

 عماؿتاسسوء  أواختبلسات أو انتياكات أو استغبلؿ نفوذ  أولمناس، وتتعمؽ بجريمة فساد 

مواطف خمؿ وما إلى ذلؾ مف المظاىر السمبية والخاطئة والتي  أوقصور في األداء  أوالسمطة 

الشركات  أوتتعمؽ بأفعاؿ أو أعماؿ الشخصيات الرسمية أو الموظفيف العمومييف أو المؤسسات 

والتحقيؽ االستقصائي:" ىو التحري  ،بحياة الناس أو شريحة واسعة منيـ" نشاطاتياالتي ترتبط 

والبحث واالستقصاء في واقعة أو حادثة أو قضية أو مشكمة معروفة األسباب والدوافع الخاصة 

بيا، واالستماع إلى كؿ اآلراء في ىذه الواقعة أو الحادثة أو القضية محور التحقيؽ، وقد يصؿ 

                                                           
ًالصحفي،ً(1) ًالتحرير ًفف ًالديف، ًعمـ ًومحمود ًالمجيد ًعبد ًلمنشرًً)القاهرة:ًليمى ًالعربية ًًًًًًًًًًالدار

ً.186(،ًص2009ًوالتوزيع،
ًلمنشرًً(2) ًأسامة ًدار ً)عماف: ًاإلخبارية، ًالنشرات ًإنتاج ًفي ًالفنية ًاألساليب ًرضا، ًعباسًمحمد مصطفى

ً.80-79(،ًصًص2019ًوالتوزيع،ً
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كـ في النياية، وقد يكتفي بعرض جوانب مف الواقعة، أو الحادثة أو المحقؽ إلى إصدار ح

 (.1)القضية فقط"

يبحث عف وجود جيات أو جماعات ما ليا مصمحة في بقاء التحقيؽ االستقصائي  أف

 .(2)الممارسات المنحرفة أو الخاطئة طي الكتماف

ويسمى التحقيؽ االستقصائي تحقيؽ البحث والتحري وىو يشبو بدرجة كبيرة التحقيقات 

الحوادث الغامضة وىو يستيدؼ الكشؼ  أوالتي يجرييا رجاؿ الشرطة لكشؼ مبلبسات الجريمة 

 .(3) مثؿ الكشؼ عف انحرافات السياسييف بالحكومة خروفعف الحقائؽ التي ال يعرفيا اآل

فصاح أو كشؼ اإلسرار  لرغـ مف باوالتحقيؽ االستقصائي ليس فقط عممية اكتشاؼ وا 

 .(4)أىمية ذلؾ بؿ ىو عممية حفر في العمؽ عمى طوؿ الطريؽ عمى أف يتـ بشكؿ سرد ممتع

أف التحقيؽ إذ  ويختمؼ التحقيؽ االستقصائي عف غيره مف الفنوف الصحفية األخرى

وذلؾ عف  ؛نفي فرضية معينة يضعيا الصحفي واإلعبلمي أو إثباتاالستقصائي يعمؿ عمى 

لية معروفة تبدأ عف طريؽ سؤاؿ يطرحو الصحفي عمى نفسو في موضوع ما، وبعد إجراء آطريؽ 

يعطي القصة أىمية كونيا قائمة عمى  فشميا، وىو ما أوالبحث والتحري قد تثبت صحة الفرضية 

                                                           
)القاهرة:ًدارًالعربيًلمنشرًًاألساسياتًوالمستحدثات،ًمحمودًعمـًالديف،ًالصحافةًفيًعصرًالمعمومات:ً(1)

ً.140صً(،2000ًوالتوزيع،
 .195صً(،2011كتابةًالصحفية،ً)عماف:ًدارًجريرًلمنشرًوالتوزيعً،نبيؿًحداد،ًفيًال2ً))

ًالجبار،ً(3) ًعبد ًسمطاف ًوالتوزيع،ًمشعؿ ًلمنشر ًأسامة ًدار ً)عماف: ًالصحفية، ًالكتابة ً(،2012ًأيديولوجيا
 .195ًصً

(4)
 Journalism:new challenges,Karen fowler-watt and stuart allan, 

bournemounth university,2013,p 223  
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يعمؿ إلثبات كؿ معمومة  أفاالستقصائي  يجب عمى الصحفي إذاالتثبت في المقاـ األوؿ، 

 .(1)يعرضيا في تحقيقو

 أي أوة يعماؿ غير شرعأ أوممارسات  أوويفترض التحقيؽ االستقصائي وجود واقعة 

ال ترضى بو أغمبية الناس عمى انو ممارسة مسموح  يتعارض مع مصالح المجتمع أو أخرعمؿ 

كما ويفترض التحقيؽ  مف واجبيا، ف ذلؾأل ؛بيا ومف ثـ الكشؼ عنو مف جانب الصحافة

 .(2)المصمحة في بقاء الممارسات المنحرفة والخاطئة طي الكتماف ااالستقصائي وجود جيات لي

ىو وجود عمؿ غير شرعي ويتعارض مع مصمحة  التحقيؽ االستقصائي ما يفترضو ف أوؿإ

 (.3)المجتمع أو عمى األقؿ ترفضو اغمب الناس

التحقيقات االستقصائية وبيف ما يطمؽ عمييا صحافة أو تحقيقات وينبغي عدـ الخمط بيف 

 .(4)التسريب الذي يسعى فيو الصحفي مف تسريب المعمومات والوثائؽ ألىداؼ غير معروفة

نما العمؿ  كما أف التحقيؽ االستقصائي ليس اليدؼ منو النجومية أو االبتزاز أو اإلثارة وا 

 .(5)والشفافية في المجتمععمى كشؼ المستور لتحقيؽ العدالة 

 

 

                                                           
1))ًً ًمف ًاستقصائية ًصحافة ًدليؿ ًوآخروف، ًيوسؼ ًأبو ًالتنمية،أإيناس ًمؤسسةًً)القاهرة:ًجؿ منشورات

ً.45ً(،ًص2016مكتبًمصر،ً-فريدريشًأيربت
 .195-194صًصًمصدرًسابؽ،ًًنبيؿًحداد،ً(2)
 .27صً(،1996العربي،ً)ًعمافً:ًمركزًاألفؽًًنبيؿًشريؼًومناؿًالشريؼ،ًالتحريًالصحفي،3ً))

(4) Global investigative journalism:strategies for support,Davide. 
Kaplan,2013,p10 

،ًكمية2ً،ًالمجمد8ًالصحافةًالستقصائيةًفيًالعراؽً،ًمجمةًآدابًذيًقار،ًالعددً،ًهاديًفميحًحسف5ً))
ً.329ص،2012ً،اآلداب،ًجامعةًذيًقار
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 :1) )سماتًتميزًكتابةًالتحقيقاتًالستقصائيةًعفًغيرهاًأويذكرًديفيدًرانداؿًمالمحًًو

 .نتائج أواآلخروف مف معمومات  إليو، ليس تجميع لما توصؿ أصيبلً  يكوف بحثاً  أف .1

عف تقديـ الحقائؽ  في التحقيؽ االستقصائي ال تقبؿ السرية وال امتناع المسؤوليف .2

 .والمعمومات بؿ يجب اف تتـ بعممية سبر أغوار واستكشاؼ

التحقيقات  هفي التحقيؽ االستقصائي يحتاج إلى مراكمة الكثير مف البيانات واألدلة وىذ .3

 تحتاج إلى مزيد مف الجيد والوقت مقارنة بالتحقيؽ العادي. 

 عدالتي تتخذ مف الديمقراطية كنظاـ حكـ وتترتبط التحقيقات االستقصائية بالنظـ الديمقراطية و

لتخرج بنتائج تزعزع الرأي العاـ  ؛ألنيا تبحث في عمؽ الحقائؽ؛ أكثر أنواع التحقيقات إثارة

وتمكف عناصر اإلثارة واإلحساس في التحقيقات  ،لما يجري مف فساد وتيريب وغيره

 ،اآلثار االيجابية عمى حياة الناساالستقصائية بالنتائج التي تصؿ إلييا والتغييرات الحقيقية و 

فرت ليا التحقيقات االستقصائية أحد أىـ أساليب كشؼ الفساد ومحاربة أوكاره إذا ما تو ا عدوتُ 

ألنيا  ؛ىذه التحقيقات أكثر األنواع أىمية عدما ت وكثيراً ، قانونية ةحرية صحفية كاممة وحماي

قويًا  وىو ما يعطي الصحفي إحساساً تضع المرض والعبلج في نفس السمة إماـ صناع القرار 

وال تنحصر التحقيقات االستقصائية في محور األداء الحكومي فقط بؿ تمتد إلى كؿ  باإلنجاز

ما يرتبط بالجميور مف القضايا الصحية والبيئية والتعميمية والجرائـ الغامضة وتجارة المخدرات 

والتحقيقات االستقصائية ال تعتمد عمى أسموب  ،....الخوتيريب األدوية الفاسدة إلى 

نما تعتمد عمى  خذ جميع اآلراء المختمفة في القضية موضع التحقيؽ، أالتسريبات أو التمفيؽ وا 

ولما كانت التحقيقات االستقصائية تيدؼ في األساس إلى توفير الحماية لممجتمع وتحذيره مف 
                                                           

،ًً(2007مكتبةًالعبيكاف،ً)المممكةًالعربيةًالسعودية:ًمعيفًإماـ،ًالعالميًترجمة:ديفيدًرانداؿ،ًالصحفيًً(1)
ً.166صً
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يجاد المعالجات والحمو  تيـ صناع القرار فيي رديؼ أساسي  ؿ التيالمخاطر التي تواجيو وا 

حد ثمار الحرية الصحفية في النظـ الديمقراطية والنظـ التي تسعى أة الفساد و حفي مكاف

 .(1)لموصوؿ إلى درجة عالية مف الحكـ الرشيد

تحتاج التحقيقات االستقصائية سواء الصحفية أو التمفزيونية إلى بيئة ديمقراطية كما 

لتستطيع أف تسبر أغوار القضايا المجيولة مف أجؿ كشفيا  ؛لدور اإلعبلـحقيقية وفيـ كبير 

لمرأي العاـ لتصويب االنحرافات التي تظير في المجتمع وال يمكف تجاىؿ الخطورة التي يعيشيا 

وينبع دور التحقيقات االستقصائية التمفزيونية في المجتمع مف األدوار ، العامموف في ىذا المجاؿ

الصحافة االستقصائية والمتمثمة في المطالبة بالتغيرات السياسية وعمؿ اإلصبلح التي تقوـ بيا 

السياسي وتشجيع عممية المساءلة القانونية وتعزيز دور اإلعبلـ كوكيؿ ورقيب عف المجتمع 

 .(2)وتعزيز الرقابة عمى األمواؿ العامة ومبلحقة أصحاب المخالفات في السمطة 

 :ستقصائيةأنواعًالتحقيقاتًال:ًثانياًً

ىناؾ العديد مف األنواع والتصنيفات المتعمقة بالتحقيقات االستقصائية، لذا سنحاوؿ إيجازىا  

ً:(3)بأربعة أنواع، وىي

، ة االستقصائيةبرز األدوار التي تقـو بيا الصحافأف كشؼ الفساد ىو إ د:تحقيقات الفسا .1

والفساد المقصود بو  ،في التتبع والوظيفة مستقبلً  حيث أصبح التحقيؽ عف الفساد نوعاً 

                                                           
 .131-129عيسىًمحمودًالحسف،ًمصدرًسابؽ،ًصًصًًً((1
ًالستقصائيةًً((2 ًالتحقيقات ًلبرمج ًالمصري ًتعرضًالجمهور ًفتحي، ًمحمد ًومها ًمكاوي ًاهلل ًعبد ممدوح

ً ًالمعرفة ًبمستوى ًوعالقته ًالتاسعًالتمفزيونية ًالعدد ًاإلعالـ، ًلبحوث ًالمصرية ًالمجمة ًالمجتمعية، بالقضايا
 .265،ًص2017والخمسوف،ًجامعةًالقاهرةً،ً

3 ًعكاشة،ً(( ًالستقصائي:ًرضا ًوالتمفزيوفًالتحقيؽ ًاإلذاعة ًفي ًتطبيقات ًالمصريةًً)القاهرة:، الدار
ً.74-65صًصًً(،2018المبنانية،
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 والرشاوىالتعدي عمى القانوف والتعسؼ في استخداـ السمطة السياسية تحت كؿ ما يندرج 

 المالية وقد يتجسد في اإلىماؿ في الصحة.
حداث فبدوف تحقيقات الشخصيات: الشخصيات ىي األساس التي تقوـ عمييا األ .2

 ميمة. حداثأالشخصيات ال توجد 
مرتبطة بالعمؿ  حداثياأيصحب حدوث الجرائـ يجعؿ الذي تحقيقات الجريمة: الغموض  .3

القتؿ بؿ كؿ  أوالنيب  أواالستقصائي والجرائـ ال تعني فقط القضايا المرتبطة بالسرقة 

 عمى اآلخريف يستحؽ العقاب. سموؾ منحرؼ عف القيـ ويشكؿ عدواناً 
لمشخوص وفضائحيـ  أولمفساد  ناً ضحا أو : عندما يكوف المكاف مثيراً فتحقيقات المكا .4

 ليذا النوع مف إعبلـ التقصي. يصبح محبلً 

ًثالثًا:ًالمسارًالمنهجيًلمتحقيقاتًالستقصائية:

والتي يختمؼ فييا عف  ميمة في عمؿ التحقيؽ االستقصائيالخطوات مف الىناؾ مجموعة 

التحقيؽ التقميدي حيث تعتمد منيجية معينة يجب عمى الصحفي السير وفقًا ليا وىذه 

 ىي: خطواتال

 ووضع الفرضية. تحديد فكرة التحقيؽ وتطويرىا، .1

 .(1)وتقييميا وتحميميا، واستكماؿ النتائج ومعالجتيا فنياً  منياالتأكد جمع المعمومات و  .2

المسؤوليف، وتحديد الموازنة المناسبة لو والوقت المخصص الحصوؿ عمى موافقات  .3

 .إلنجازه

                                                           
مركزًالبحوثًوالتواصؿًً)الرياض:ًنماذجًمفًالصحافةًالعربية،التحريرًالصحفي:ًًحسيفًحسفًحسيف،(1ً)

ً.184صً(،2017المعرفيً،
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جراء .4  بدء التقصي وتجميع القصص واألدلة والحقائؽ والمعمومات مف مختمؼ المصادر وا 

 .المقاببلت

 .تحديد المادة ومعالجتيا بسرد قصصي، واستكماؿ النتائج ومعالجتيا فنياً  .5

 .(1)المراجعة القانونية قبؿ عممية النشر .6

ًبالتحقيؽًالستقصائي:  العقباتًوالتحدياتًالتيًتواجهًمفًيقـو

 فر المعمومات الوافية عف القضية.اعدـ تو  .1

 الصعوبة في الحصوؿ عمى الوثائؽ. .2

 مالكو بعض وسائؿ اإلعبلـ ال يرغبوف في نشر التحقيقات االستقصائية. .3

 .(2)ًالعمؿ إلنجازالوقت غير كاٍؼ  .4

 .الصحفيوفالتيديد الذي يتعرض لو  .5

 المبلحقة القضائية لمصحفييف. .6

 .(3)التحقيقات إلنجازالميزانية المالية المرتفعة  .7

  

                                                           
ً.47سامافًنوح،ًمصدرًسابؽ،ًصًً((1

ًمعهدًاإلعالـًً-محمدًحسيفًأبوًعقروب،ًالصحافةًالستقصائيةًً(2) دليؿًتدريسًطمبةًاإلعالـ،ً)القدس:
ً.11ـ(،ًص2013العصري،ًجامعةًالقدس،ً

تحقيقاتًلبرنامجًالسمطةًالخامسة،ًمقابمةًشخصيةًأجراهاًًأنتجصحفيًعراقيًاستقصائيًًأسعدًزلزلي،ً((3
ً.2019ً-7-8فيًًعبرًالهاتؼًالباحث
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ًنصائح ًعمىًًإتباعهاينبغيًًوهناؾًمجموعة ًالمشرؼًالعاـ ًتحقيؽًاستقصائيًيذكرها إلعداد

ً:(1)شبكةًتقصيًلمصحافةًالستقصائيةًمحمدًالربيعي

خبار واالستماع إلى يقوـ بقراءة الصحؼ ومتابعة األ أفاختيار الموضوع: عمى الصحفي  .1

طف مف  تبلؼإ خبارأالحكايات التي يتناقميا الناس في الشارع واألماكف األخرى مثؿ 

رواية تعرض صديؽ لتسمـ بسبب طعاـ فاسد قد تكوف بداية مناسبة لبدء  أوالسكر الفاسد 

 التحقيقات.

الصحفيوف الذيف يريدوف الدخوؿ في المجاؿ االستقصائي  تجنب األخطاء التي يقع بيا .2

والذىاب إلى  األطفاؿبيع  أوكالبحث عف العناويف الرنانة التي تتعمؽ بتجارة النساء 

 في نظاـ الصرؼ الصحي في المدارس االبتدائية. كالخمؿالمواضيع القريبة مف الصحفي 

ا فأىمية التحقيؽ تأتي مف دراسة مختمؼ جوانب الموضوع والقضية واستكشاؼ عناصرى .3

 التقصير. أواتساع دائرة الضحايا والقدرة عمى إثبات الخمؿ 

 أفيكفي  ال كبيرةً  ومطاولةً  يتطمب إنجاز التحقيؽ االستقصائي المحترؼ والمؤثر صبراً  .4

تمؤل  أفعمى ما موجود مف المعمومات بؿ يجب  الصحفي الموضوع ويمضي بناءً  يختار

 المشاىد. أوة متكاممة لمقارئ كؿ الفراغات وتقدـ صور 

                                                           
 ًمحمدًالربيعي:ًصحفيًاستقصائيًعراقي،ًعمؿًمشرفًاًومدققًاًلمحقائؽًفيًشبكةًإعالميوفًمفًأجؿًصحافة

ًل2010ًاستقصائيةًعربيةًأريجًمنذًعاـً ًعامًا شبكةًالصحافةًالستقصائيةًالعراقيةًنيريجًثـًوعمؿًمشرفًا
شرؼًعمىًعددًمفًالتحقيقاتًالتيًفازتًبعددًمفًأمشرفًاًعامًاًلشبكةًتقصيًلمصحافةًالستقصائيةًالعراقيةًًو

 .الجوائزًالعربيةًوالعالمية
ً،ًمتاحًعمىًالرابطً:نصائحًإلعدادًتحقيؽًاستقصائي،ًشبكةًالصحفييفًالدولييفموقعًً(1)

https://ijnet.org/ar/story/%D9ً1/3/2019ً12:50ًمعاينة:ًتاريخًالAM.ً

https://ijnet.org/ar/story/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ijnet.org/ar/story/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
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 فأيقوؿ  ال أف، فالصحفي عميو "تقميا صفيا وال"يتعمـ قاعدة نسمييا  أفعمى الصحفي  .5

ستأجر طائرة خاصة لنقؿ عائمتو عمى نفقة انو إتقوؿ  أفالوزير الفبلني سارؽ، لكف يمكف 

 نو سارؽ.إالوزارة، وىذه حقيقة وحدىا تثبت 

ليصبح الصحفي مممًا بالموضوع بشكؿ  ؛الموضوع المختارالبحث عبر االنترنت حوؿ  .6

 يمكف صاحب التحقيؽ مف وضع خطة تناسب المشروع االستقصائي.

 :وعناصرهاةًيمزاياًالتحقيقاتًالستقصائيةًالقائمةًعمىًالفرضرابعًا:ً

ً:(1) مزاياًالتحقيقاتًالستقصائيةً. 1

مف محاولة كشؼ سر ما، فالفرضية  يمنحؾ أسموب الفرضيات شيئًا لتحقؽ منو بدالً  . أ

 تسأؿ سؤااًل محددًا لكي تؤكد شيئًا ما. أفتمكنؾ مف 

سرار ىو أما نعتبره  ف كثيراً إ ذإ تزيد الفرضيات ُفرصؾ في الكشؼ عف األسرار، . ب

 حد عنيا أبدًا.أبكؿ بساطة حقائؽ ووقائع لـ يستفسر 

تحديد الزمف الذي يتطمبو  وتساعد فيالفرضيات تجعؿ إدارة مشروعؾ أكثر بساطة،  . ت

 خطوات االستقصاء األولية.

 الفرضيات أدوات تستطيع استعماليا مرارًا وتكرارًا. . ث

 عممياً تضمف الفرضية أنؾ تسمـ قصة وليس فقط كمية مف المعمومات. . ج

 

 

                                                           
 .36-35عمىًدربًالحقيقة،ًمصدرًسابؽ،ًصًصًًمارؾًليًهننترًوآخروف،(1)
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2ً.ًً ًالستقصائية: ًالتحقيقات ًعناصر ًمجموعة ًتًوهناؾ ًيجب ًأوًاعناصر ًالقضية ًفي فرها

 :(1)افًنجريًالستقصاءًحولهاالمشكمةًالتيًنريدً

ف نبحث في المواضيع والمشكبلت التي تدور قربنا، فعندما نعيش الظاىرة أالقرب: يجب  . أ

 أو المشكمة نكوف أكثر مقدرة عمى االستقصاء والبحث حوليا.

المصمحة العامة: البد أف نختار الظاىرة أو الموضوع الذي يدور حولو التحقيؽ   . ب

 بيرة مف الناس.كاالستقصائي عمى أساس تحقيؽ مصمحة عامة لمجموعة 

فكثيرًا ما تواجو التحقيقات االستقصائية  :فر اإلمكانات البلزمة لمبحث في الموضوعاتو  . ت

 إلجراء التحقيؽ. يةاألساسفر اإلمكانات واألدوات امشكمة عدـ تو 

ًبالتحقيقاتًإفًيتحمىًفضاًلًعفًوجودًمجموعةًسماتً عمىًالصحفيًالستقصائيًالذيًيقـو

 :(2)أوًيتصؼًبها

 يتحمى الصحفي بالضمير اليقظ والرغبة في اإلصبلح. أفيجب  .1

 المعرفة باألنظمة والقوانيف السائدة في أماكف عممو. .2

يتأثر صاحب التحقيؽ  أفيمتـز بالموضوعية وعدـ مغالطة الحقائؽ فبل يجوز  أف .3

 االستقصائي بمشاعره الذاتية.

 ف التحقيؽ االستقصائي بحاجة إلى إتماـ العمؿ.السرية أل .4

 يحافظ عمى المصادر المستخدمة في إجراء التحقيقات. فأ .5

 الدقة الكاممة في التعامؿ مع المعمومات. .6
                                                           

 .72،ًصمصدرًسابؽًعيدًسنونو،حمدًسأنبيؿًً(1)
كاظـًشنوفًالمقدادي،ًالصحافةًالستقصائيةًآلياتًالعمؿًوأفاؽًالمستقبؿ،ًبحثًمقدـًفيًالمؤتمرًالعمميًً(2)

ً ًالثالث، ًبغداد،الموسـو ًالعراقية، ًالجامعة ًاإلعالـ، ًكمية ًمسؤوؿ، ًإلعالـ ًمستقبمية ًرؤية ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً،2016نحو
ً.45ً-44صًصً
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المعمومات في عمميات ابتزاز وتشيير  يستعمؿف أالنزاىة فبل ينبغي لمف يقـو بالتحقيقات  .7

 المسؤوليف عف الفساد.

يتـ تحقيؽ نصر ذاتي بقدر ما ىو  يكوف لديو نكراف ذات في العمؿ االستقصائي وال فأ .8

 يار حقيقة.إظ

نترنت سوب واإلتكوف لديو مجموعة مف الميارات ومنيا تعدد المغات واستخداـ الحا فأ .9

 والوصوؿ إلى المعمومات.

ًخامساًً ًالمحقؽً: ًمف ًالمرسوـ ًالهدؼ ًضوء ًفي ًالستقصائي ًالتحقيؽ أهداؼ

ً:(1)الصحفي

اليدؼ األبرز لمتحقيؽ االستقصائي ىو  أفإذ الكشؼ عف الفساد: ىناؾ تصورات غير دقيقة  .1

ىدؼ جنائي لمطاردة الفاسديف والكشؼ عنيـ وعف أساليبيـ وتوثيؽ كؿ ذلؾ باألدلة والوثائؽ 

ويتميز ىذا النوع باإلثارة وردود األفعاؿ الكبيرة ويغري الصحفي بعدـ مغادرة ىذا النوع لشعوره 

 بنشوة االنتصار في ىذا المجاؿ.

مف االستقصائييف عدـ التوقؼ طويبًل واقتصار عمميـ  يحاوؿ بعض :االكتشاؼ االيجابي .2

عمى الممفات الساخنة ومغادرتيا لمجاالت وحقوؿ إنسانية أخرى لمكشؼ عف حقائؽ لـ تكف 

حداث وحقائؽ تاريخية ميمة وتفسر وقائع غير معروفة في حياة أموجودة قبؿ وتغيير وصؼ 

ات بالطرؽ االستقصائية وليست بطريقة الفمـ مشاىير وقادة ومبدعيف وتبحث ىذه الموضوع

 لياتو.آالوثائقي بؿ بخصائص التحقيؽ االستقصائي و 

                                                           
ًالتمفزيوني:ً((1 ًالستقصائي ًالتحقيؽ ًالتميمي، ًحسف ًالعممية،ًهاشـ ًوالتطبيقات ًالعممية )بغداد:ًًاألسس

ً.33(،ًص2018ًمديريةًمطابعًشبكةًاإلعالـًالعراقي،ً
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ً:ًسادساًً  :وضوابطهًالتمفزيونيًالتحقيؽًالستقصائيمفهـو

1–ًً الموضوع الذي يجمع بيف  بعادأعممية تنقيب في  و"ى :التمفزيونيًالستقصائيالتحقيؽ

عف  أوىذا اإلخفاء قد يتـ بقصد  األىمية والغرابة واإلثارة، بما يكشؼ عف الحقائؽ المخفية، سواءً 

الفنوف اإلعبلمية والتمفزيونية كافة مف الخبر والحديث والحوار والمادة  استعماؿمع  غير قصد،

الفيممية والصور الثابتة والرسـو البيانية وغيرىا مف المواد التي تكشؼ جوانب الموضوع وتجذب 

عمؿ  و"ى التمفزيوني االستقصائيوالتحقيؽ  ،الجميور حوؿ القضية التي يتناوليا التحقيؽ" نتباها

وأسابيع طويمة مف البحث واالستقصاء مستخدمًا تقنيات االستكشاؼ  وأياـب ساعات منيجي يتطم

والتحميؿ بعممية ومينية عالية إلى البحث عبر الكمبيوتر واالنترنت والعمؿ الدقيؽ مف خبلؿ 

عممية وتقنية مدروسة لمكشؼ عف المستور واستعراض الحقائؽ لتوعية الجميور بيدؼ  آليات

ً.(1)جتمع"الخدمة العامة لمم

ً:2))ضوابطًممارسةًالستقصاءًومنهاً-2

ترتبط الصحافة االستقصائية كعمؿ وممارسة بإجابة السؤاليف كيؼ ولماذا المذاف يفيداف  . أ

 في تقديـ جميع التفاصيؿ وتحميؿ األسباب والبحث فيما وراء الظواىر مف أفعاؿ وأقواؿ.

األصمية واالعتماد عمى المعمومات يقتضي العمؿ االستقصائي االعتماد عمى الوثائؽ  . ب

 والصور وغيرىا مف سبؿ التوثيؽ.

                                                           
( 1 ًالستقصائية،ً( ًالتمفزيونية ًالتحقيقات ًصناعة ًالسنجري، ًداود ًالجامعي،ًًبشرى ًالكتاب ًدار )العيف:

 .36ًـ(،ًص2015
ًمصرًً(2) ًفي ًالستقصائية ًالصحافة ًعمى ًالمؤثرة ًلمعوامؿ ًبالتصاؿ ًالقائـ ًرؤية ًقطب، ًالحميد ًعبد شيـ

ًالمجمةًالعمميةًلبحوثًالصحافة، جامعةًًالعددًاألوؿ،ًكميةًاإلعالـ،ًبالتطبيؽًعمىًموضوعًموتىًالسجوف،
ً.221-220،ًصًص2015ًًالقاهرةً،ً
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يتطمب العمؿ االستقصائي تطوير ميارات الصحفي بالتحميؿ والشكؿ واالستنتاج المبني  . ت

عمى  ءً لمحقائؽ وليس بنا حكاـ وفقاً عمى المعمومات ونزاىة العرض التي تقتضي بناء األ

 مجموعة مف التصورات.

موضوعات االستقصائية عمى الجيد الجماعي والعمؿ ضمف الفريؽ يعتمد العمؿ في ال . ث

 ايا الموضوع وتنسيؽ المياـ.و الواحد لبحث واستقصاء كؿ أركاف وز 

ً:(1)ًالتمفزيوني خصائصًالتحقيؽًالستقصائيسابعًا:ً

ولذلؾ يتطمب تكثيؼ  ؛البحث العميؽ في المسائؿ الخطيرة والتي تمس المصالح العامة .1

 المعمومات في التحقيؽ التمفزيوني وتوضيحيا.

الحوار والحديث المباشر وقد  كافة شكاليابأالتحقيؽ يحب أف يتضمف المواد المرئية  .2

 نتباهاو ىتماـ ايجذب  فأيحتوي عمى الموسيقى والمؤثرات الصوتية وكؿ ما مف شأنو 

 الجميور لكي يقتنع بالرسالة التي تصمو ويتفاعؿ معيا.

المعمومات  عفيحتاج إلى التخطيط والبحث والتنقيب  التمفزيوني التحقيؽ االستقصائي .3

 والتأكد مف صحتيا.

جؿ أميارة البحث العممي واالستجواب مف  التمفزيوني التحقيؽ االستقصائي تعمؿيس .4

لعرض الحقائؽ أماـ الرأي العاـ  تبيانات ابتغاءً الوصوؿ إلى عمؽ الحقيقة مف خبلؿ االس

ف مف مياـ ىذه التحقيقات الكشؼ عف الحقائؽ والمسؤوليف ميما كانت الحقيقة أل

 .المستورة والمخفية وتوضيحيا لمجميور

                                                           
ً.38-37مصدرًسابؽ،ًصًصًًبشرىًداودًالسنجري،ًصناعةًالتحقيقاتًالتمفزيونيةًالستقصائية،ً((1



 الثانيالفصل  التحقيقات االستقصائية في البرامج التلفزيونية

 
 

 

72 

استخداـ و معينة لعرض المعمومات وتوضيحيا لمجميور،  ليةآتكوف ىناؾ  أفيجب  .5

تقافالكاميرا لرواية تحقيؽ استقصائي يتطمب تحضير وتدبر   عممية مزج  فضبًل عف وا 

 التسجيبلت الصوتية. أوالنص المكتوب مع المواد المرئية 

ًبالتحقيؽًًمهمةًإرشاداتوهناؾً مفًًالتمفزيونيًالستقصائيلمصحفيًالذيًيقوـ

ً:BBC(1) الػًنظرًوجهة

  . تكوف األدلة مرئية ومسجمة أفويجب الحاجة إلى األدلة:   .1

 إلىخطوة البحث مف أىـ الخطوات فصاحب التحقيؽ لديو ميمة التحدث  تعدالبحث:  .2

انو عمؿ شاؽ وىادر لموقت  ، إذكبر عدد مف الناس والخروج بقدر كبير مف التفاصيؿأ

 .لكنو الطريقة الوحيدة لمحصوؿ عمى قصة والخروج بوجيات نظر مختمفة

ما يكوف المعنييف باألمر ىـ األكثر ترددًا في الحديث بصراحة فكيؼ  السرية: غالباً  .3

نذكر المصدر إال يجب  إذ، نتعامؿ مع مصادر قمقة تريد اإلدالء بتصريح بدوف تسجيمو

مسجمة لما قالو مف دوف عرضيا في  أوىويتو بؿ نحتفظ بنسخة مدونة  في التحقيؽ وال

 .التمفزيوني االستقصائيالتحقيؽ 

ً:التمفزيونيًالستقصائيالسيناريوًفيًالتحقيؽًثامنًا:ً

السكربت( الخاص بالسينما والدراما  -توجد مفاىيـ وتعاريؼ لمفيـو السيناريو )النص

 التمفزيوني االستقصائيال نعرؼ ما ىو سيناريو التحقيؽ  بيد أننااإلذاعية والتمفزيونية والمسرح 

فيو" بمثابة التخطيط العممي بالنسبة لممخرج لتحويؿ الحقائؽ إلى مشاىد تمفزيونية عمى شكؿ 

                                                           
،ًمتاحBBCًنصائحًألعدادًتحقيؽًاستقصائيًتمفزيونيًمفًوجهةًنظر،ًموقعًسراجًلمصحافةًالستقصائية1))

ً.AM 12:30ً 2018/12/30تاريخًالمعاينةhttps://sirajsy.net/ar/node/325ًًعمىًالرابط:

https://sirajsy.net/ar/node/325،%20تاريخ
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ومزجيا بالمؤثرات الصوتية  البعض ياسمسمة مف المقطات المصورة وتصبح بعد دمجيا مع بعض

 المناسبة والموسيقى التصورية والمعالجات المونتاجية لئلنارة والصوت يصبح تحقيقًا مصوراً 

ً.(1)أىؿ االختصاصرتيب منطقي مشوؽ كما يراه في ت يعرض

ً:اآلتيوهيًعمىًالنحوًًالتحقيؽًالستقصائيًوًنميزًونفرؽًبيفًالتحقيؽًالعتياديًأفيجبً

 :(2)ًالفرؽ في األىداؼ .1

 في األىداؼ واالستقصائي التقميديالفرؽ بيف التحقيؽ يبيف ( 6جدوؿ )   

 االستقصائي التقميديًت

يجابيػػػػػػػػة لمدعايػػػػػػػػػة إإعطػػػػػػػػاء انطباعػػػػػػػػات ً .ًأ

 والتعبئة واإلعبلف.

الكشػػػػػؼ عػػػػػف الحقػػػػػػائؽ المخفيػػػػػة وفػػػػػػؾ 

 رموز الظواىر وتفسيرىا.

ً .ًب

ًً

جػػػػػػػراء التغييػػػػػػػر وتصػػػػػػػحيح  .لتعزيز الثقة واستمرار العبلقات سػػػػػػػحب الثقػػػػػػػة وا 

 الصورة.

 

 

 
                                                           

ً.127هاشـًحسفًالتميمي،ًمصدرًسابؽ،ًصًً((1
ً.38صًًالمصدرًنفسه،ً(2)
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 :1))الفرؽ في المصادر .2

 المصادرفي  واالستقصائي تقميديالفرؽ بيف التحقيؽ اليبيف ( 7جدوؿ )   

 االستقصائي التقميديًت

ً .ًأ

اعتماد مصادر متاحة رسمية 

وأىمية معروفة وليا مصمحة 

 بالنشر.

 

رسمية  مصادر إضافية خاصة أو

أو مف أصحاب المصمحة أو 

 اإلدالءعف  الضحايا تمتنع غالباً 

باآلراء والمعمومات وتحتاج لئلقناع 

 والمراجعة والتدقيؽ.

ً .ًب
تنتيي العبلقة بالمصادر بعد 

 انتياء نشر التحقيؽ.

 لوجود النشر بعد العبلقة تستمر

 لربما التي قانونية مينة أفعاؿ

 .بالكتابة االستمرار تتطمب

ً .ًت
المصادر الرسمية متعاونة وتعطي 

 المعمومات وتسمح بالتصوير.

المصادر سواًء عمنية أو سرية 

تحجبيا الجيات الرسمية أو 

أصحاب العبلقة بدافع الخوؼ مف 

 ويستعاف بالمسربيف.الفضائح 

 

 

                                                           
ً.41-40ًصًصً،هاشـًحسفًالتميمي،ًمصدرًسابؽً((1
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 :(1)الفرؽ بيف األثر والتأثر.3

 في األثر والتأثير واالستقصائي التقميديالفرؽ بيف التحقيؽ يبيف ( 8جدوؿ )   

 االستقصائي التقميديًت

يترؾ التحقيؽ التقميدي في ًأ.
الغالب انطباعات ايجابية لدى 

 الجانب الرسمي والرأي العاـ.
 

يحدث تأثيرًا كبيرًا ويقود التخاذ 
إجراءات وتغيرات ويترؾ أثر في 
الرأي العاـ وقمؽ وخوؼ لدى 
األطراؼ التي أزيح الستار عف 

 سرارىا.أ
أثػػػػػػػػػػػػر اعتيػػػػػػػػػػػػادي عمػػػػػػػػػػػػى المؤسسػػػػػػػػػػػػة ًب.

 والصحفي.
أثر كبير في مسيرة الصحفييف والمؤسسة 

 .وشعبياً  مينياً 
 :(2)مستوى المراجعة والتدقيؽ.4

 مستوى المراجعة والتدقيؽفي  واالستقصائي التقميديالفرؽ بيف التحقيؽ  يبيف (9 جدوؿ )   

 االستقصائي التقميديًت

مراجعة لغوية وترتيب لمصور ً .ًأ
 لضماف الوصؼ الصحيح.

 

يتطمب تدقيؽ عميؽ ومطابقة السيناريو 
مع شريط الصور والمؤثرات لضماف 

 حدوث التغيير.
المراجعػػػػػػػػػػة لضػػػػػػػػػػماف منطقيػػػػػػػػػػػة ً .ًب

 األحداث.
جػػػػػػػػػػػػؿ ضػػػػػػػػػػػػػماف أالمراجعػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف 

 المصداقية.
ال حاجػػػػػػػػػػػػػػػة فيػػػػػػػػػػػػػػػو لممراجعػػػػػػػػػػػػػػػة ً .ًت

 القانونية.
القانونيػػػػة جوىريػػػػة لتجنػػػػب المراجعػػػػة 

 .المسألة
 

                                                           
ً.48،ًصًمصدرًسابؽ،ًهاشـًحسفً((1
 ًً.46صالمصدرًنفسهً،ًً((2



 

 

 الثالث الفصل

أساليب التحقيقات االستقصائية التلفزيونية 

 والتقصي عن المعلومات 

 

 في المعلومات ومصادر األدلة:  األول المبحث

 التلفزيونية االستقصائية التحقيقات

التحقيقات في أساليب التقصي :  الثاني المبحث

 االستقصائية التلفزيونية

 

 

 

 

 

 



 الثالثالفصل  التحقيقات االستقصائية التلفزيونية والتقصي عن المعلوماتأساليب 

 
 

 

76 

 

 المبحث األول

ًاألدلةًفيًالتحقيقاتًالستقصائيةً:أولًً

ًالمصادرًفيًالتحقيقاتًالستقصائيةأنواعًثانيًا:ً

ًوقواعدىاًالفنيةًالتحقيقاتًالستقصائيةثالثًا:ًأىميةًالمصادرًفيً

ًفيًالتحقيقاتًالستقصائيةرابعًا:ًاىتمامًالقنواتًاإلخباريةً

ًنيًالعنوانًفيًالتحقيقًالستقصائيًالتمفزيًوخامسًا:ً

ًالتمفزيونيالمقدمةًفيًالتحقيقًالستقصائيًسادسًا:ً

ًًًالتمفزيونيخاتمةًالتحقيقًالستقصائيًسابعًا:ً

ً  
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ًاألدلةًفيًالتحقيقاتًالستقصائية:ً:أولًً

الركف األساس في العمؿ االستقصائي وىي الشغؿ الشاغؿ لمقائـ بالتحقيؽ  ىي األدلة:

أي خطوة يقوـ بيا الصحفي باتجاه واف  فبدوف األدلة لف نستطيع الوصوؿ إلى أي حقيقة،

الذي يضعو في أكثر األحياف بدائرة  الفشؿالخروج بنتائج مف دوف توافر أدلة ستكوف بمثابة 

، وفي بعض األحياف يكوف المستقبؿ وحتى المساءلة القانونية أحياناً  فقداف المصداقية والسمعة بؿ

عندما يكوف في طور إعداد تحقيؽ ينوي  الميني لممحقؽ الصحفي االستقصائي عمى المحؾ

واألدلة يجب أف تكوف دامغة وواضحة  خاللو كشؼ عدد مف األدلة التي توصؿ إلى حقيقة ما،

فالدليؿ الصحفي يشبو  ؛ارة شييرة تقوؿ ال قضية بال أدلةماـ عبأومباشرة وال لبس فييا، فنحف 

كوف سببًا إلعطاء كؿ ذي حقًا الدليؿ القضائي الذي يديف المتيـ ويسعى لتبرئة المظموـ وي

 .(1)حقو

 :(2)ىيأنواعًاألدلةًالتيًينبغيًأنًيسعىًوراءىاًالمحققًالصحفيًماًفيماًيتعمقًبأ

ذوي  ىي الحوارات المسجمة والمصورة التي يقوـ بيا الصحفي مع األشخاصالمقابالت:ً .1

خبراء، كما الشيود أو  معموماتالعالقة بالقضية، حيث يمكف أف تحتوي المقابالت عمى 

 يمكف أف تكشؼ اعترافات مباشرة أو غير مباشرة تديف المتيميف أو المعنييف باألمر.

تحمؿ معمومات ميمة أو إحصاءات موثقة تشكؿ األوراؽ الثبوتية التي  تشمؿالوثائق:ً .2

دلياًل إلثبات واقعة معينة كما وتتطمب األصوؿ القانونية لمذي يقوـ بالعمؿ االستقصائي 

عرض ىذه الوثائؽ لكي تصبح أدلة يعتد بيا، كما أف المصداقية تستوجب عمى مف يقـو 
                                                           

ًوميارات،ً((1 ًقواعد ًالصحفي: ًالتحقيق ًطعام، ًأبو ًًضياء ًوالتوزيع، ًلمنشر ًاليادي ًدار ًً(،2008ً)بيروت:
 .49-48صًصً

ًحمود،2ً)) ًالحميم ًًعبد ًالستقصائية ًالكاممة،الصحافة ًوالطباعةًً:الفضيحة ًلمنشر ًالمؤلف ًدار )بيروت:
ً.13صًً(،2010والتوزيع،
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لجية الصادرة بالتحقيؽ الصحفي عرض ىذه الوثائؽ بدوف أي تحريؼ مع ذكر اسـ ا

 عنيا وتاريخ صدورىا.

الصور الفوتوغرافية أو المرئية يجب أف تحتوي عمى وقائع واضحة مع إمكانية  الصور: .3

وضع األسيـ والدوائر التوضيحية التي تشير إلى المعمومة الميمة أو الحساسة المراد 

 إظيارىا كدليؿ.

ي دليؿ أو أاتو قبؿ نشر وفي جميع األحواؿ عمى المحقؽ االستقصائي أف يأخذ احتياط

 أيف الخروج بإحكاـ مبنية عمى األدلة التي حصؿ عمييا عبر استشارة خبير الشؤوف القانونية أل

عدة وتاريخ الصحافة حافؿ بيذه  كالتنقطة ضعؼ قانونية في األدلة تعرض الصحفي لمش

مراسؿ قناة الجديد عندما  فراس حاطوـ لمصحفي ـ2006ومنيا ما حصؿ خالؿ عاـ  ،الحاالت

 بالرغـدفعو التحقيؽ إلى دخوؿ شقة شاىد عياف في قضية اغتياؿ الرئيس المبناني رفيؽ الحريري 

مف النافذة واحتفاظو  ودخول إف إالحصوؿ فراس عمى إذف صاحب الشقة وحارس المبنى  مف

الدخوؿ إلى مبنى محرز  أدلة صحفية دفع القضاء المبناني بتوقيفو بتيمة تعدببعض الوثائؽ التي 

 . (1)عميو مف قبؿ القضاء بطريقة غير مشروعة

ً:أىميةًالوثائقًوكيفيةًالحصولًعمييا

ما تكوف الوثائؽ ىي الدليؿ األكثر مصداقية في العمؿ االستقصائي وىي تشكؿ  غالباً 

العديد مف التحقيقات وعند البدء في العمؿ االستقصائي فأوؿ الخطوات التي  فيجزء أساس 

                                                           

(
1

 .31، مصدر سابق ، صعبدًالحميمًحمود (
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يجب اتخاذىا ىي التفكير في الوثائؽ المناسبة التي قد تتواجد وكيفية الحصوؿ عمييا ويمكف 

 :(1)منيا  الحصوؿ عمى الوثائؽ التي نحتاجيا بعدة طرؽ

 أـ ال عمى شبكة االنترنت.التحقؽ أواًل إذا كانت الوثائؽ التي نحتاجيا متوافرة  .1

الوثائؽ التاريخية  ووزارات الدولة خصوصاً  قد تتوافر ىذه الوثائؽ في بعض دوائر .2

 نستطيع الحصوؿ عمييا مف خالؿ تقديـ الطمبات الرسمية.

مراجعة السجالت العامة وتدقيقيا أكثر مف مرة يمكف مف خالليا العثور عمى كاتب  .3

 يتيا.جؿ التحقيؽ مف مصداقأالوثيقة مف 

 المصادر الخاصة بالمرسؿ قد يتوفر ليا وثائؽ ميمة. .4

في بعض الحاالت يتـ تسريب ف ،البد مف اإلشارة إلى الوثائؽ المسربةفي ضوء ما تقدـ و 

الوثائؽ التي لـ تنشر بصورة رسمية إلى وسائؿ اإلعالـ حيث يتـ تسريبيا لمصحفي مف قبؿ 

 اً الحكومية واألىمية وىؤالء يحاولوف أف يبقوا بعيدبعض األشخاص سواء العامميف في المؤسسات 

نو مف حؽ أما يتـ تسريب الوثائؽ عف طريؽ األشخاص الذيف يعتقدوف  عف األنظار وغالباً 

الجميور والعامة االطالع ومعرفة ماذا تحمؿ ىذه الوثائؽ مف معمومات وبيانات، وفي بعض 

خصومات مع آخريف أو مؤسسات أو الحاالت يتـ تسريب الوثائؽ مف جانب أشخاص لدييـ 

في  لذلؾ يجب عمى الصحفي أو مف يقوـ بالعمؿ االستقصائي التأكد مف المعمومات ؛شركات

ً.(2) ىذه الوثائؽ قبؿ عممية نشرىا

                                                           
ً.57بشرىًداودًالسنجري،ًصناعةًالتحقيقاتًالتمفزيونيةًالستقصائية،ًمصدرًسابق،ًصًً(1)
 .110(،ًص2016ً)الجيزة:ًد.ن،ًمحمدًعبدًاهلل،ًالتحقيقًالستقصائي،ً((2
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فبعضيا تكوف ذات قيمة ميمة وال يشترط أف تكوف الوثائؽ أو المستندات سرية حتى 

ً:(1)االستقصائي ومنياعامة ومعروفة لكنيا مكممة لصورة التحقيؽ 

 وأسماءوثائؽ تسجيؿ الشركات التي تبيف تاريخ تسجيميا والتقارير المالية السنوية  .1

 وعناويف المدراء فييا.

 مشاريع القوانيف في مجالس النواب والبرلمانات. .2

 السجالت الشخصية، كبطاقات اليوية وشيادات الميالد والوفاة. .3

ًً:الستقصائيةًلمصادرًفيًالتحقيقاتاأنواعً:ًثانياًً

يعتمد العمؿ االستقصائي عمى البحث عف الحقائؽ عف طريؽ شبكة مف المصادر تمتمؾ 

ضاءات تساىـ ا  فر خمفيات و االمعمومات وتشترؾ بالموضوع المستقصى عنو بصورة مباشرة أو تو 

ويقدـ المتخصصوف بالصحافة االستقصائية تقسيمات  في فيـ مجريات التحقيؽ االستقصائي،

لممصادر إذ تنقسـ المصادر مف حيث قربيا مف العمؿ االستقصائي إلى مصادر رئيسة  متنوعة

ومصادر ثانوية، فيما تنقسـ مف حيث إمكانية الحصوؿ عمى الحقائؽ إلى المصادر المفتوحة 

مصادر بشرية أو مكتوبة أو مسموعة أو  : تنقسـ المصادر مف حيث النوع وكذلؾ ،والمغمقة

 . (2)مرئية

 

 

 
                                                           

ًالمحترفين،ً(1) ًالصحافيين ًاألمريكية،ًمعيد ًالمبنانية ًالستقصائية،ًالجامعة ًقناةًًالصحافة ًمركز )الدوحة:
 .7صً(،2006الجزيرةًاإلعالميًلمتدريبًوالتطوير،

،ًمصدرًسابقً،ًمدخلًنظريًوتطبيقاتًعمميةًلصحافةًالستقصائية:اً،البرنامجًاإلنمائيًلألممًالمتحدةً(2)
ً.82ص
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 ً:ىي ممصادرلىناؾ عدة أنواع 

 1) )المصادرًالرئيسةًوالثانوية .1

مجموعة مف المصادر المعنية بالقصة أو العمؿ االستقصائي، سواء ىي المصادرًالرئيسة:ًً-أً

المصادر الحكومية أو المؤسسات العامة أو مف حداث، المشاركيف في األ مف مف الضحايا أو

الخاصة المعنية بالقضية أو شيود العياف أو مف أصابيـ الضرر في التحقيؽ االستقصائي أو 

 يرتبط عمميـ بقصة التحقيؽ. فف الذيييف الحكومؤوليالمس

وـ مف الحدث الذي يق اً طراؼ لـ يكونوا جزءأوتشمؿ المصادر الثانوية المصادرًالثانوية:ًً-بً

عميو العمؿ االستقصائي لكنيـ اطمعوا عمى تفاصيؿ متعمقة بو فكؿ ما يضيؼ معمومات لقصة 

العمؿ االستقصائي لكف  إلنجازالتحقيؽ ىو مف المصادر الثانوية التي ال يمكف االستغناء عنيا 

ًال يستند عمييا ما لـ يخضعيا لعممية تحقيؽ دقيقة.أف عمى المحقؽ االستقصائي 

 :(2)المفتوحةًوالمغمقةالمصادرً.2ً

ً .ً ًأ ًالمفتوحة: وىي المصادر التي يكوف الحصوؿ عمى الحقائؽ أو المعمومات مف المصادر

خالليا متاحًا مثؿ الضحايا أو الخبراء أو األشخاص الذيف شاىدوا األحداث أو تعايشوا معيا وال 

 مشكمة لدييـ في سرد ما يعرفونو أو أقارب الضحايا.

ًا ًالمغمقبً. ًلمصادر تمثؿ األشخاص أو الجيات التي ال ترغب بالتصريح عف المعمومات ة:

نيا تخشى أف يصيبيا الضرر في حاؿ اإلدالء إحداث التي تمتمكيا أما ألنيا متورطة أو واأل

                                                           
صً،ًمصدرًسابقً،الصحافةًالستقصائيةًمدخلًنظريًوتطبيقاتًعممية،ًالبرنامجًاإلنمائيًلألممًالمتحدةً((1

ً.84-83صً
ًً.85،ًصالمصدرًنفسوً((2
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بالمعمومات وقد تشمؿ المصادر المغمقة الضحايا أو الشيود الذيف يخشوف عمى حياتيـ أو حياة 

 .وماتذوييـ إذا ما كشفوا عف المعم

ً:(1)المصادرًالشفويةًوالمكتوبةًوالمسموعةًوالمرئيةً.3

كؿ المصادر التي يحتاج صاحب التحقيؽ االستقصائي إلى التكمـ  تضمفتالمصادرًالشفوية:ًأ.ً

أو أقارب أو الحديث معيا الستقاء المعمومات الخاصة بالعمؿ االستقصائي مثؿ الضحايا 

 وشيود العياف وأصحاب الشركات أو المسؤوليف الحكومييف.الضحايا 

 المنشورة أوالورقية المطبوعة  كانت وتشمؿ كؿ المواد المكتوبة سواءً  المصادرًالمكتوبة:بً.ً

 الوثائؽ والتقارير والبيانات والصحؼ والسجالت الرسمية. وتتضمفنترنت العمى ا

ً.ً لصور والمقاطع الفيديوية أو الصوتية التي وتشمؿ كؿ ا المصادرًالمسموعةًأوًالمرئية:جـ

يمكف أف يستند إلييا صاحب التحقيؽ االستقصائي إلثبات الحقائؽ التي يطرحيا في العمؿ 

 االستقصائي والتي ينبغي عمى المحقؽ فحصيا والتأكد مف صحتيا.

ًوقواعدىاًالفنية:ًالتحقيقاتًالستقصائيةالمصادرًفيًثالثًا:ًأىميةً

ف قمب العمؿ االستقصائي ىو التحقؽ مف المعمومات الحساسة والتي البد ليا مف حامؿ إ

: Sourcesيحمميا إلى وسائؿ اإلعالـ أو المجتمع وىذا الحامؿ ىو ما أطمؽ عميو بالمصادر 

ومصادر شخصية أو  كاف فردًا أو مؤسسةً  ثناء النشر سواءً أكؿ ما ينسب إليو المعمومات  وىو

ذا كاف اإلعالـ يعاني كثيرًا في مسألة الحصوؿ عمى المعمومات والحقائؽ غير شخصية، وا  

 ،خصوصًا في البيئة العربية التي تفتقر إلى الشفافية والحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات

فالصحفي االستقصائي يعاني مف صعوبة الحصوؿ عمى المعمومة والتعميـ والتضميؿ وربما يرمى 
                                                           

ًالفالحي،ً((1 ًعمي ًوالستقصاء:ًحسين ًالتحري ًسابق،ًًصحافة ًمصدر ًالستقصائية، ًالصحفية التحقيقات
ً.219ص
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ع ىذا فإف القائـ بالتحقيؽ االستقصائي يؤمف إف كؿ شيء الصحفي بمجموعة مف التيـ وم

 .(1)سيحصؿ عميو بالمثابرة ما داـ ىناؾ مصادر مف حولو

ً:(2)تتمحورًمصادرًالمادةًالمنشورةًفيًثالثةًميادينًرئيسةًوً

 حداث مف الصحفي االستقصائي نفسو.المشاىدات الشخصية لموقائع واأل .1

 حداث مف الصحفي االستقصائي لموقائع واألالمقابالت مع المصادر الشخصية  .2

 طالع عمى الوثائؽ والصور والتقارير والفيديوىات ذات العالقة.اال .3

ً:(3)منًوجيةًنظرًماركًليًىنترلتعاملًمعًالمصادرًفيًالعملًالستقصائيًاًقواعد

 .ر األشخاص القادريف عمى إعطائؾ كؿ معمومة جديدةواختياخريطة لممصدر  رسـ .1

إلزالػػػػة  إلػػػػى المقػػػػاء األوؿ بػػػػيف القػػػػائـ بػػػػالتحقيؽ االستقصػػػػائي وبػػػػيف المصػػػػدرالتحضػػػػير  .2

 الحساسية بيف الصحفي والمصدر.

العمؿ عمى مقاومة رفض المصدر لإلجابة وذكره بيذه العبارة مف المصمحة أف تتكمـ  .3

 والناس في الشارع تسأؿ.

 .تحديد بدقة الجزئية التي تريدىا مف المصادر .4

التفاصيؿ المميزة وذكره بالموضوع األصمي عندما يخرج عف سحب المصدر إلى ا .5

 النص.

                                                           
ً.85ًرضاًعكاشة،ًمصدرًسابق،ًًصً(1)
ً.87-85صًصًًالمصدرًنفسو،ً((2
ًًالمؤّسسينً:ليًىنترًمارك ًالعالمية من ًالستقصائية ًالصحافة ًالمساىمينًفيًكتابةًلشبكة ًأبرز ًومن ،

الذيًأصدرتوًمنظمةًاألممًالمتحّدةًلمتربيةًوالعممً "عمىًدربًالحقيقة" الدليلًالتدريبيًلمصحافةًالستقصائية
ً،ًوقدًُترجمًإلىًعّدةًلغاتًعالمية.2009والثقافةً)اليونسكو(ًفيًالعامً

ً.87-85(ًالمصدرًنفسو،ًصًصً(3

http://markleehunter.free.fr/
http://www.gijn.org/
http://www.gijn.org/
http://portal.unesco.org/ci/en/files/29032/125017734811story_based_inquiry_ar.pdf/story_based_inquiry_ar.pdf
http://portal.unesco.org/ci/en/files/29032/125017734811story_based_inquiry_ar.pdf/story_based_inquiry_ar.pdf
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لـ تكف التي  سماءواألنفسو لمتأكد مف اآلراء واألرقاـ  مرة أخرى إلى المصدر رجعا .6

واضحة إثناء المقابمة األولى فاإلحراج الذي يشعر بو قبؿ النشر أفضؿ لمصحفي مف 

 .المساءلة األخالقية أو القانونية بعد النشر

ً:حمايةًسريةًالمصادروىناًينبغيًالتأكيدًعمىًضرورةً

نقطة ميمة في  اسريتو وعدـ اإلفصاح عني ىتعد عممية حماية المصادر واإلبقاء عم

في حالة طمب المصدر ثر لو أوعدـ ترؾ العمؿ االستقصائي وينبغي عدـ ذكر ىوية المصدر 

اتباعيا لمحفاظ عمى سرية المصادر وىناؾ مجموعة مف األساليب مف الميـ  ،عدـ ذكر ىويتو

 :(1)لآلتيوفقا 

 المكالمات.ىذه في ال تتصؿ بالمصادر في أماكف عمميـ الف مف الممكف تتبع أثره  .1

لكتروني يتطمب لكتروني الف االتصاؿ عبر البريد اإلتجنب االتصاؿ عبر البريد اإل .2

 تشفيرًا عاليًا.

 أي فرصة ضئيمة لمعرفة مكاف المقاء. توجدمنة بحيث ال آمقابمة المصادر في مواقع  .3

 االسـ الصريح لممصادر. تستعمؿوال  مستعارة أو اسمًا مرمزاً  سماءأأعِط المصادر  .4

 .مف ال يمكف الوصوؿ إليو بسيولةآاحتفظ بكؿ المواد المتعمقة بالمصدر في مكاف  .5

 :التحقيقاتًالستقصائيةفيًاىتمامًالقنواتًاإلخباريةًً:رابعاًً

انتباه إذ  القنوات اإلخبارية بالصحافة االستقصائية بالشكؿ الذي يثير ازداد اىتماـ

أصبحت المساحة الزمنية لمصحافة االستقصائية التمفزيونية تتزايد في ىذه القنوات مقابؿ تراجع 

حضور ىذا النوع في الصحافة المكتوبة، بسبب األزمة التي تعيشيا الصحافة الورقية وتراجع 

                                                           
ً.78مصدرًسابق،ًصًًماركًىنترًوآخرون،ًعمىًدربًالحقيقة،ً(1)
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 بالتحقيقات عوامؿ التي ساعدت في االىتماـ المتزايد لمقنوات الفضائية بعض ال عدد قرائيا،

 :(1) االستقصائية

في أدوات التصوير الرقمي ودقة معداتو التي باتت تتيح التصوير  السيماالتطور التكنولوجي  .1

ات مف القرف يفرة في الستينابالكاميرات الخفية وسرعو تجميع المعمومات التي لـ تكف متو 

 الماضي.

شدة التنافس بيف القنوات الفضائية بصورة عامة والقنوات اإلخبارية بصورة خاصة، مما دفع  .2

خراجيا مف القوالب السردية كالخبر والتقرير التقميدي  إلى التفكير في تنوع المواد اإلعالمية وا 

س ف ىذه القوالب ال تصنع الفارؽ بيف المؤسسات اإلعالمية ولكف الذي يصنع التنافأل

والفارؽ ىو كشؼ المستور أو كشؼ الفساد والخروقات باألدلة الدامغة، وفي ظؿ ازدياد 

المنافسة اإلعالمية بيف القنوات الفضائية يؤكد بعض المختصيف في مجاؿ اإلعالـ أف 

الصحافة االستقصائية أصبحت قوة كبيرة تمجأ إلييا القنوات التمفزيونية كي تخرج نفسيا مف 

ف تصنؼ ألتحصؿ عمى نسبة مشاىدة ومتابعة جيدة مف الجميور ويمكف  ؛تيبةالر خانة القناة 

ضمف كبريات القنوات والوسائؿ اإلعالمية إذ إف ابرز المؤسسات اإلعالمية في العالـ 

 عماؿ.عماؿ االستقصائية لمفضائح وتجاوزات رجاؿ السياسة ورجاؿ األاشتيرت بفضؿ األ

واإلعالـ الجديد الذي يسعى إلى السيطرة وتقديـ إعالـ بيف القنوات الفضائية  التنافس أيضاً  .3

بديؿ عف ىذه القنوات فالصحافة االستقصائية ىي الحجة الدامغة لدحض الفكرة التي ترى أف 

 اإلعالـ الجديد أغنى المتمقي عف اإلعالـ التقميدي.

                                                           
ًمركزًً(1) ًإعالمية، ًدراسة ًالديمقراطية، ًالممارسة ًتعزيز ًفي ًالستقصائية ًلمصحافة ًأيًدور ًالراجي، محمد

 .9-8،ًصًص2017الدوحةً،ًالجزيرةًلمدارسات،
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لنخبوي تسيـ القنوات الفضائية التمفزيونية في تجريد الصحافة االستقصائية مف طابعيا ا .4

الموجية إلى الصفوة عبر الصحؼ إلى تقدمييا لمحقائؽ والمعمومات بشكؿ بسيط وسيؿ 

 ومكثؼ وبتقنيات تغري المتمقي بالمتابعة.

 الستقصائيًالتمفزيونيًًفيًالتحقيقالعنوانًخامسًا:ً

العناويف عبارة عف جمؿ أو كممات تكتب عادة بطريقة مؤثرة ومركزة وتعمؿ عمى تحقيؽ 

 لممشاىديف لمتحقيؽ االستقصائي التمفزيوني وتقسـ إلى عدة أنواع منيا:الجذب 

العنواف الوصفي: يجسد ىذا العنواف الحاؿ أو الواقع في كممات محدودة بحسب طبيعة  .1

 ذات دالالت سعيدة أو حزينة أو غير ذلؾ. الموضوع المتناوؿ فتكوف أحياناً 

تجاه القضية المطروحة في ايف التخاذ قرار معيف . العنواف التحريضي: يحاوؿ استثارة المشاىد2

 التحقيؽ.

. العنواف التقريري: ويستخدـ ىذا العنواف أسموب المزج بيف رأي الصحفي المستقصي لمحادثة 3

 واآلراء الواردة فييا.

.العنواف التفسيري: عبارة عف ممخص لما تـ تفسيره مف أحداث وتصريحات ومعمومات في 4

 التحقيؽ.

 .(1)ف القصصي: يحكي الواقعة أو تطورات الشخصية بكممات درامية موجزة.العنوا5

.العنواف االستفيامي: وىو الذي يصاغ بطريقة السؤاؿ الذي يجذب المشاىد ويثير اىتمامو وفي 6

 الوقت نفسو يطرح المشكمة ويشرؾ المتمقي في حميا.

 حد أ: وىو عبارة عف اقتباس جممة أو كممة جاءت في تصريح أو مقابمة قتباسي. العنواف اإل7

                                                           
 .151صًرضاًعكاشة،ًمصدرًسابق،ً((1
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 .)1) األشخاص المشاركيف في التحقيؽ

عمى مضموف التحقيؽ ومف  العنواف التمخيصي: ويكوف ذا صبغة إخبارية، ويكوف داالً  .8

 .(2)ف يعبر بكممة واحدة عف فكرة التحقيؽ أالممكف 

ًً:التمفزيوني الستقصائيالمقدمةًفيًالتحقيقًًسادسًا:

ينبغي عمى الصحفي االستقصائي قبؿ البدء بمعمومات التحقيؽ أف يبدأ بالمقدمة التي 

لمتابعة التفاصيؿ األخرى في قضية التحقيؽ  ؛تمخص قضية التحقيؽ وتكوف جذابة لممشاىد

 االستقصائي، وتضـ مقدمة التحقيقات االستقصائية التمفزيونية مجموعة مف األنواع منيا :

 ليتسنى لو ؛. المقدمة االستفيامية: والتي يحاوؿ فييا صاحب التحقيؽ االستقصائي بطرح األسئمة1

 ع مع القضايا التي يدور حوليا النقاش والجدؿ.عرض األجوبة عمييا فيما بعد، ويستعمؿ ىذا النو 

. المقدمة الوصفية: وتبدأ بوصؼ اإلطار العاـ لقضية التحقيؽ االستقصائي وتستعمؿ كممات 2

 توحي بصور معينة لدى المتمقي مثؿ وصؼ األماكف التي جرت فييا األحداث.

حد األشخاص أ. مقدمة االقتباس: وىي التي يتـ فييا اقتباس رأي أو قوؿ أو حكمة مف 3

ويجب أف تكوف ذات عالقة مباشرة بموضوع  التمفزيونيالمشاركة في التحقيؽ االستقصائي 

 التحقيؽ.

 ي. المقدمة القصصية: وتبدأ ىذه المقدمة بقصة ليا عالقة وثيقة بموضوع التحقيؽ االستقصائ4

 (.3)، ويستعمؿ ىذا النوع مف المقدمات مع التحقيقات التي تعالج القضايا اإلنسانية زيونيالتمف

                                                           
ً،دارًالنيضةًالعربيةً)بيروت:ً،2أنورًعبدًالحميدًالموسى،ًفنونًالكتابةًاألدبيةًوالصحافيةًالعالمية،جً((1

 .489ًصً(،2012
 .94صًمصدرًسابق،ًحسينًأميرًعباس،ًً((2
ًأً((3 ًالبخاري، ًولد ًسالم ًالشيخًأحمد ًالصحافةًالستقصائية،أحمد ًاألمين، ًمنشوراتًنقابةًًحمد )موريتانيا:

 .14-13(،ًصًص2010ًالموريتانيين،ًًالصحفيين



 الثالثالفصل  التحقيقات االستقصائية التلفزيونية والتقصي عن المعلوماتأساليب 

 
 

 

88 

. المقدمة المثيرة: وىي التي تثير انتباه المشاىد عبر طرح األفكار الغربية وغير المتوقعة 5

 بحيث تجذبو لمتابعة تفاصيؿ التحقيؽ بالكامؿ.

مة النقدية في جانب النقد لكنيا تختمؼ عنيا مف . المقدمة الساخرة: وتقترب كثيرًا مف المقد6

ألنيا تجري بصورة ساخرة وليس ىدفيا االستيزاء بؿ غايتيا النقد البناء بطريقة  ؛ناحية التناوؿ

 ساخرة.

.المقدمة المختصرة: ويتـ فييا عرض ممخص لموضوع التحقيؽ خصوصًا واف عناصر 7

 .(1)االختصار والسرعة أصبحت تمبي رغبات المشاىديف

ً:التمفزيونيًالستقصائيالتحقيقًًفيًخاتمةال:ًسابعاًً

جميع ما طرح مف أفكار ومعمومات في التمفزيوني  االستقصائي تمخص خاتمة التحقيؽ

لييا الصحفي االستقصائي، وىناؾ أنواع مف إالتحقيؽ وىي تمثؿ النتيجة النيائية التي توصؿ 

 :(2) التمفزيوني االستقصائيخاتمات التحقيؽ 

.الخاتمة التساؤلية : وتصاغ بشكؿ سؤاؿ يطرحو الصحفي في نياية التحقيؽ مع إضافة بعض 1

السمطات المعنية  انتباهالتفاصيؿ الميمة لو، والتي يريد فييا صاحب التحقيؽ االستقصائي إثارة 

 أو المجتمع إلى خطورة المعمومات أو النتائج التي توصؿ إلييا التحقيؽ.

ة : وفي ىذه الخاتمة يترؾ الجميور أو المشاىديف الحكـ عمى ما جاء في . الخاتمة المفتوح2 

 التحقيؽ مف معمومات أو حقائؽ.

. الخاتمة الترجيحية: في ىذه الخاتمة يعمؿ صاحب التحقيؽ إلى ترجيح موقؼ عمى بقية 3

 ف يناقش مجمميا ويثبت تناقض أو ضعؼ حجة ىذا وذاؾ.أالمواقؼ في التحقيؽ، بعد 
                                                           

 .90صً،حسينًأميرًعباس،ًمصدرًسابقً((1
 .121صًً(،2006)ًالجزائرً:ًد.نً،ًً،2طًًمحمدًلعاب،ًالصحفيًالناجح،ً((2
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التوجييية: وىي الخاتمة التي يريد فييا الصحفي توجيو المشاىديف أو السمطات  .الخاتمة4

والمسؤوليف إلى اتخاذ قرار محدد، وفؽ ما توصؿ إليو الصحفي مف معمومات ونتائج في قضية 

ًالتحقيؽ.

ً  
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 المبحث الثاني

 

ًالتقصيًفيًالتحقيقاتًالستقصائيةًالتمفزيونيةًأوًل:ًأساليبً

ًالتمفزيونيةثانيًا:ًالتحدياتًاألخالقيةًفيًالتحقيقاتًالستقصائيةً

ً)المفيوم،ًالمميزات،ًالخصائص(البرامجًالستقصائيةًالتمفزيونيةًً:اًًثالث

ًنبذةًتعريفيةًعنًبرنامجيًالسمطةًالخامسةًوماًخفيًأعظمًرابعًا:ً

ً  
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 :التقصيًفيًالتحقيقاتًالستقصائيةًالتمفزيونيةأساليبًً:أولًً

 :وأنواعوالمقابالتًالستقصائيةًًأسموب .1

 تعد المقابمة الصحفية واحدة مف أىـ األساليب التي تستخدـ في العمؿ االستقصائي

ميما اختمفت أنواعيا وأشكاليا أو أساليب إجراءىا أو الوسائؿ المتبعة في تنفيذىا وىي  التمفزيوني

 . (1)تمثؿ واحدة مف أىـ المقومات األساسية في العمؿ االستقصائي

يتـ تعتمد معظـ التحقيقات الصحفية االستقصائية عمى المعمومات والحقائؽ التي 

ف تشابيت في بعض األحياف مع  ،ابالتالقياـ بعدد مف المق عف طريؽعمييا الحصوؿ  وا 

بسبب طبيعة  وجوه عدةإال إنيا تختمؼ في  ،المقابالت التي تجري في العمؿ الصحفي التقميدي

ما تقوـ بكشؼ ممفات الفساد  التحقيؽ االستقصائي والموضوعات التي يتناوليا والتي غالباً 

في  عممةصوصية المصادر المستوالفضائح أو جرائـ انتياكات أو الكشؼ عف خمؿ أو قصور وخ

وىو ما يتطمب عممية إعداد المقابالت االستقصائية بصورة جيدة مع  أيضاً  العمؿ االستقصائي

فيجب اختيار ىذه المصادر التي يجري معيا المقابمة ومكاف المقابمة وزماف  ،المصادر المذكورة

المقابمة وطبيعة األسئمة التي سيطرحيا مف يقوـ المقابمة وأسموب المقابمة وعممية إجرائيا 

 .(2)وتنفيذىا

 

 

 

                                                           
ً.10صً(،2016،)السميمانية:ًمطبعةًىاولتي،3طًفنًيتجدد،ًخضرًدوممي،ًالمقابمةًالصحفية:(1ً)

ًالفالحيً(2) ًعمي ًحسين ،ً ًالتحري ًسابق،ًصحافة ًمصدر ًالستقصائية، ًالصحفية ًالتحقيقات والستقصاء
ً.277ص
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ًجراءًالمقابالتًالستقصائية:إلخطواتًوىناكًمجموعةً

وحقائؽ وبيانات مف خالؿ مقابمة األشخاص جؿ الحصوؿ عمى معمومات دقيقة أمف و 

 :(1)يتوجب القياـ بمجموعة مف الخطوات

تحديد الموضوع: تدخؿ في قصة التحقيؽ االستقصائي مجموعة مف المواضيع التي نحتاج أ . 

لـ  قوـ بمقابمة استقصائية مانأف ال  عمينالذا  ؛إلى بحثيا والحصوؿ عمى معمومات ووثائؽ حوليا

موضوع محدد إلجراء المقابمة حولو وتحديد األشخاص أصحاب العالقة بيذا يكف ىناؾ 

 الموضوع.

موثوقًا  اً اختيار األشخاص الذي سيجرى معيـ المقابمة ويجب أف يكوف الشخص مصدر ب . 

 ف يتمتع ببعض الصفات ومنيا:ألممعمومات و 

 .مستعد لتحمؿ المسؤولية عف ما يتحدث بو مف معمومات 

 .ليس لديو مصمحة شخصية في ما يدلي بو مف معمومات 

اإلدالء بالمعمومات التي  أوإجراء مقابمة استقصائية كثير مف الناس اإلقناع: قد يرفض ت . 

بشأف السبب الذي  وصريحاً  يعمؿ الصحفي عمى إقناعيـ وأف يكوف واضحاً  أفيمتمكونيا فيجب 

  يدفعو إلجراء المقابمة االستقصائية.

تسجيؿ النقاط و ضير محاور المقابمة: يجب التحضير الجيد لمحاور المقابمة االستقصائية تحث . 

 والمحاور الميمة لممقابمة في ورقة ومراجعتيا قبؿ بدء المقابمة.

قد تكافئ الصحفي بإجابات غير  ألنيا ؛طرح األسئمة العمود الفقري تعدطرح األسئمة: ج .

 حداث.ضؿ تسمسؿ األسئمة حسب األمتوقعة ومعمومات ذات قيمة عالية وتف

                                                           
ً.35-32محمدًحسينًأبوًعرقوب،ًمصدرًسابقًصًصًً(ً(1
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تفريغ المعمومات: البد مف العمؿ والحرص عمى تفريغ المقابمة مف المعمومات التي حصمت ح . 

 .وتنظيـ المعمومات بالشكؿ الصحيح عمييا بعد إتماـ المقابمة حتى تساعدؾ ذاكرتؾ عمى تصنيؼ

ً:(1)أبرزىاًعدةشكالًيمكنًتصنيفًوتقسيمًالمقابالتًألًو

المقابالت البسيطة: تجري مع شخص أو شخصيف لإلدالء بمعمومات عف قضايا ال تكوف  .1

ذات خطورة أو فييا مغامرة وتندرج في إطار تحقيؽ استقصائي بسيط عف ظواىر صحية 

ما يتعمؽ باألسباب الخفية الرتفاع حاالت الطالؽ أو عزوؼ  أو اجتماعية أو إنسانية مثالً 

 ذويتتطمب إجراء المقابالت مع األشخاص  المواضيعفيذه  الطمبة وتسربيـ مف المدارس

المقابالت بسيطة وغير معقدة في التصوير وعممية  هالعالقة بيذه الظواىر ومثؿ ىذ

 نجازىا.إ

المقابالت المركبة: يحتاج الصحفي االستقصائي عند إجراء تحقيقات نوعية عف قضايا  .2

طراؼ مختمفة وكثيرة وقد تكوف أالت مع شديدة الحساسية أو بالغة األىمية أف يجري مقاب

لضماف الكشؼ عف المعمومات الميمة والخفية التي ليس مف السيؿ الحصوؿ  ؛متشابكة

 عمييا.

ويمكف تحديد ثالث جيات أساسية إلجراء المقابالت المركبة لتحقيؽ استقصائي يتحدث 

مسرطنة ألحد مصانع عف بعض اإلصابات الواسعة في مرض السرطاف في العراؽ نتيجة لمواد 

حد األنيار والمصادر المرشحة إلجراء المقابالت أالمنتجات الكيمائية التي تسربت نفاياتيا إلى 

 ثالثة أصناؼ :

                                                           
ً.35-34ىاشمًحسنًالتميمي،ًمصدرًسابق،ًصًصً(1)
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  الجيات الرسمية أصحاب العالقة في دوائر الصحة  بيـأصحاب المصمحة: ويقصد

 والبيئة وكذلؾ أصحاب ىذه المصانع التي تسببت بالكارثة اإلنسانية.

  أصحاب الخبرة: وىـ الذيف يمتمكوف تخصصًا في التحميالت الكيمائية مف أصحاب

 .يضاً أ المعنييف بالتموث البيئيو المختبرات المعتمدة 

  الضحايا: األشخاص الذيف تضرروا مف التموث ويمتمكوف الوثائؽ واألدلة التي تؤكد

 حقيقة إصابتيـ بسبب التموث أو تضرر حياتيـ.

وىنا يجب أف ندرؾ  المقابالتثة تمثؿ عناصر أساسية عند إجراء طراؼ الثالوىذه األ

نمتقي بيـ ونجري معيـ التحقيقات االستقصائية أىمية المغة وطبيعة التعبير مع األشخاص الذيف 

 الحقيقة. وسيمة ميمة لمتوصؿ إلى ألنيا

 :أسموبًالتخفيًوانتحالًالشخصية .2

حد األساليب المستخدمة في التحقيقات االستقصائية التمفزيونية ويعتمد ىذا أيعد التخفي 

األسموب عمى انخراط صاحب التحقيؽ في الحدث أو العمؿ دوف اف يعرؼ بو أحد إنو صحفي 

 .  (1)ليقوـ بجمع المعمومات والبيانات التي تيـ العمؿ االستقصائي

لجمع المعمومات مف أجؿ  الوحيدالسبيؿ في بعض األحياف تكوف طريقة التخفي ىي 

فالتقصي في عالـ مغمؽ مثؿ جماعة أو منظمة سرية ىي  ؛إتماـ العمؿ الصحفي االستقصائي

 وقيمتيا وأىميتيا ذلؾ،القضية لكف يجب أف تستحؽ ، الحجة لتبرير االستقصاء بيذه الطريقة

لمحرج إذا ما  بو قد تؤديوتعرض الصحفي لمخاطر كثيرة  طويؿىذه الطريقة تحتاج إلى وقت و 

لذلؾ يجب  ؛يتعرض إلى المخاطراذ قد كبر مف اإلحراج أأمره وربما يتعرض إلى ما ىو  نكشؼا
                                                           

ًغرابة،ً((1 ًحمدي ًالمعاصر،ًىالة ًالواقع ًلقضايا ًالستقصائية ًً)القاىرة:ًالتغطية ًوالتوزيالعربي ،ًعلمنشر
ً.91-90ً،ًصًص(2019
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في العمؿ االستقصائي خطيرة وميمة لتبرير استخداـ ىذا  التي تـ كشفياأف تكوف القضايا 

في فضاًل عف ذلؾ إذا كنت تحقؽ  ،الشخصية باقية عمى الصحفياألسموب كما إف األخطار 

وىناؾ مخاطر أخرى  عماؿ،أنشطة جنائية فقد يدفعؾ االختفاء إلى االتياـ أو التورط بيذه األ

يواجييا الصحفي حيف يختفي ويتحقؽ في تجارة غير مشروعة أو يتنكر في شخصية بائع أو 

 .(1)يعد التخفي تجاوز ألخالقيات العمؿ الصحفي فبعضيـمشتر 

منيـ مف يقوؿ أف إتباع  أراءوفي الحصوؿ عمى المعمومات بأسموب التخفي ىناؾ 

استطاعة الصحفي الكشؼ بأسموب التخفي قد ينتج عف كشؼ انتياكات أو جوانب فساد لـ يكف 

جمع المعمومات التي لممحقؽ االستقصائي لالفرصة األخيرة  وعنيا بالطرؽ التقميدية والتخفي ى

ستقصائي في حاؿ تعذر الحصوؿ عمى المعمومات لكشؼ المخالفات أو يتطمبيا التحقيؽ اال

استخداـ طريقة ف أاالنتياكات في مكاف ما في حيف يشير المدافعوف عف أخالقيات الصحافة 

 .(2)جؿ الحصوؿ عمى الحقائؽ ىو نوع مف الغش الذي يفقد الصحافة مصداقيتياأالتخفي مف 

ة وأكثرىا شيرة التي قامت بيا الصحفية نيممي ومف أولى التحقيقات االستقصائية السري

ـ وقضت أياـ في إحدى مستشفيات 1887بمي، والتي ادعت إنيا مصابة بمرض عقمي عاـ 

ىذا  الصحة العقمية لمسيدات في مدينة نيويورؾ لكشؼ سوء التعامؿ مع المرضى وتـ نشر

ضافة مزيد مف التمويؿ لمؤسسة  لصحة االتحقيؽ الذي أسفر عف إجراء عدة إصالحات وا 

 .(3)العقمية

                                                           
ً.274صًحسينًعميًًإبراىيمًالفالحي،ًأساسياتًالنجاحًلمصحفيًالمعاصر،ًمصدرًسابق،ً((1
حسينًعميًإبراىيمًالفالحي،ًصحافةًالتحريًوالستقصاءًالتحقيقاتًالصحفيةًالستقصائية،ًمصدرًسابق،ً((2

 .232ص
ً.126السابقً،ًصًًبشرىًداودًالسنجري،ًصناعةًالتحقيقاتًالتمفزيونيةًالستقصائية،ًمصدرً((3
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عاـ  Miami Heraldبجريدة patrick miller كما سعى محرر الشؤوف الطبية 

إلى كشؼ الفساد في مستشفى ساوث فموريدا عف طريؽ مجموعة مف تحقيقات التحري  ـ1979

ألمراض النفسية في مدينة فموريدا واستعماؿ أسموب التنكر عف عف األوضاع داخؿ مصحة ا

طريؽ الحصوؿ عمى وظيفة عامؿ في المستشفى وعمؿ لمدة أسبوعيف دوف أف يعرؼ أحد إنو 

صحفي متنكر شارؾ ىمـو الناس داخؿ المستشفى وحصؿ عمى معمومات لـ يكف يحصؿ عمييا 

 . (1)بجائزة بوليتزتو عف طريؽ التغطية الصحفية التقميدية وفازت تحقيقا

ىذا األسموب ففي سمسمة أفالـ الموبي اإلسرائيمي في  عماؿعمى است ومف األمثمة أيضاً 

كشفت قناة الجزيرة عبر وحدة التحقيقات االستقصائية  ـ2017الذي عرض في عاـ  ابريطاني

نشاطات إسرائيؿ في لندف باستخداـ صحفي متخفي لفترة طويمة حيث انتحؿ ىذا الصحفي صفة 

ناشط حزبي عمالي متعاطؼ مع إسرائيؿ وصنع ىوية جديدة لو عبر مواقع التواصؿ االجتماعي 

السفارة اإلسرائيمية في لندف، واالقتراب أكثر مف مجموعة  موظفيمما جعمو مصدر ثقة لدى 

أصدقاء لو إسرائيمييف في حزب العماؿ وتوثيؽ محاوالت التأثير في األحزاب والحكومة البريطانية 

لمعرفة النفوذ األجنبي عمى سياستيا وقدـ السفير اإلسرائيمي  وبعد عرض الفمـ فتحت لندف تحقيقاً 

 .(2)بعض الصحفييف ىذا التخفي مشروعا وعد  يطانية لمخارجية البر  عتذاراً ا

                                                           
 ًالولياتًفيًبنيويوركًكولومبياًجامعةًسنوياًتقدمياالتيًًوالمنحًالجوائزًمنًمجموعةًىيً:بوليتزرًائزةج

ًمولتًالتيًالجوائزًىذهًتحظىً،والموسيقىًواآلدابًوالصحافةًالعامةًالخدمةًمجالتًفيًاألمريكيةًالمتحدة
وقدًبدأًمنحًًعامًكلًمنًأيارًشيرًفيًوتمنحًبوليتزرًجوزيفًاألمريكيًالصحافةًرائدًمنًبمنحةًاألساسًفي

 .1917ًعامًمنذالجائزةً

)القاىرة:ًالمكتبًالمصريًًبرؤيةًمتطورةًمنًمنظرًصحافةًالدقة،ًالصحافةًالستقصائية:ًأميرةًالصاوي،1ً))
ً.130-129ًصًص،ً(،2013الحديث،

 .115(،ًص2019الدوحةً:ًمعيدًالجزيرةًلإلعالم،ً)ًًالفممًالوثائقيًالتحقيقي،ًفنًالتقصي:ًإيادًالداود،ً((2
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عمىًالصحفيًالستقصائيًقبلًأنًيشرعًبإجراءًالتحقيقاتًالستقصائيةًالسريةًأنًيتأكدًمنًًو

ً:(1)اآلتي

 .اف يستنفذ الصحفي الوسائؿ المتاحة لالستقصاء عف المعمومات 

  الصحفي ىؿ المعمومات التي يحصؿ عمييا ذات قيمة عالية وتمعب  يتساءؿيجب أف

أسموب الخداع والتخفي وعدـ  عمؿدورًا ىامًا في التحقيؽ االستقصائي وتستحؽ أف يست

 احتراـ الخصوصيات. 

  يجب أف يكوف الصحفي االستقصائي عمى دراية بالقانوف ويتأكد إف ما يقوـ بو غير

 مخالؼ لمقوانيف.

ًً)الكاميراًالسرية(:ًالتصويرًالسريًأسموبً .3

التصوير  عماؿاستىي لموصوؿ إلى الحقيقة ا الصحفي يستعمميالتي  األساليبمف 

الذي يتطمب توافر شروط غاية في التعقيد مف أىميا أف يكوف حسف  )الكاميرا السرية( السري

قصائي مسوغات وال يوجد بديؿ عنو ويجب أف يذكر الصحفي االست ،النية موجود لدى الصحفي

 في قناة  ابانورامبرنامج  استعمؿفقد  ؛وأىداؼ التصوير بالكاميرا السرية ومف األمثمة عمى ذلؾ

BBC  كشؼ انتشار المخدرات  في التصوير بالكاميرا المخفية وساىـ ىذا التصوير ـ2017عاـ

البريطاني التي أكدت فيما بعد وزارة العدؿ البريطانية أنيا ستحقؽ  داخؿ سجف نورث ىامبرالند

 .(2)في ىذه المعمومات الخطيرة التي كشفيا الفمـ 

                                                           
 .127صً،ًبشرىًداودًالسنجري،ًمصدرًسابقً((1

116ًًمصدرًسابق،ًصًًإيادًالداود،ً(2)
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صورة فقط ال يضفي لمعمؿ لمف استخداـ أجيزة خفية سواء لمصوت أو أويرى الكثير 

في   David Kablanالصبغة االستقصائية التي ليا شروط ومعايير وتوصؿ ديفيد كابالف 

% مف 67،3نترنت، إلى أف دراستو حوؿ اتجاىات الصحفييف االستقصائييف في عصر اإل

استخداميـ أساليب الخداع  دالصحفييف العامميف في المجاؿ االستقصائي ال يشعروف باالرتياح عن

ذلؾ  عبر استخداـ اآلت التسجيؿ أو التصوير أو الكاميرا المخفية أو اليوية المزورة حتى أو أدى

كما اف استخداـ أي نوع مف أنواع  ،إلى فقداف أحد العناصر الميمة في التغطية االستقصائية

وقد ساىمت التطورات  ،الخداع قد يؤدي إلى نسؼ مصداقية التحقيؽ أو العمؿ االستقصائي

وفرت التطورات مجموعة  دميمة أساليب االستقصاء التمفزيوني فق ربتيسيالتكنولوجيا الحديثة 

كبيرة مف الكاميرات الخفية بالغة الصغر ومسجالت الصوت وبرامج التسجيؿ عبر اليواتؼ 

 .(1) الذكية

وعمى الصحفي االستقصائي أف يدرؾ أف استخداـ الكاميرات المخفية أو الميكروفونات السرية في 

قوانيف  يفيـمى الصحفي أف القانونية إذا ما تـ كشؼ ذلؾ وع ساءلةعممو ال يعفييـ مف الم

 (.2)تحقيؽ استقصائي بأيوأخالقيات الصحافة قبؿ القياـ 

ً:ًالتمفزيونية ثانيًا:ًالتحدياتًاألخالقيةًفيًالتحقيقاتًالستقصائية

يتفؽ عدد مف الباحثيف الميتميف بأخالقيات العمؿ االستقصائي إف وجود الموانع والقيود 

لتدفؽ المعمومات مف قبؿ الحكومات والمؤسسات المرتبطة بيا ال يترؾ لمقائميف عمى التحقيقات 

                                                           

ًDavid Kablanً ًعام ًولد ًالصحافةًأًو1955ً: ًشبكة ًمدير ًومدير ًالستقصائية ًالصحافة ًرواد حد
ًالستقصائيةًالعالمية.

 90ًصًًمصدرًسابق،ًىالةًحمديًغرابة،ً(1)
(2) Amanual for invesigtigative,kas media programs sub- sahara 
africa,johannesburq:south africa,2010 p7. 
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اال استخداـ بعض األساليب مثؿ التخفي وانتحاؿ الشخصيات واخفاء  ،االستقصائية التمفزيونية

ذ يعتقد ىؤالء الصحفييف السبيؿ إ ،ريات أو شراء المعمومات أو الوثائؽ مف بعض المصاداليو 

الوحيد لفضح المخالفات واألخطاء التي ترتكب في المجتمع، لكف الكثير يرفض ىذه األساليب 

بينما يعتقد مستخدمييا مف  ؛واألدوات لتعارضيا مع أخالقيات الصحافة االستقصائية

 (.1)االستقصائييف أنيا شجاعة مف الصحفي وما يقـو بو مخاطرة مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ المجتمع

لشبكة  تمفزيونيةحيث يقوؿ عدد مف الصحفييف االستقصائييف الذيف أنتجوا تحقيقات استقصائية 

استخداـ أساليب التقصي أمر ميـ ليـ  ف  ألبرنامج السمطة الخامسة  أريج التي أنتجت خصيصاً 

أعماليـ والوصوؿ إلى الحقيقة ويؤكدوف استخداميا في تحقيقاتيـ بعد انقطاع سبؿ  إلنجاز

 (.2)الوصوؿ إلى المعمومة المفقودة والميمة في التحقيؽ وأدت إلى كشؼ ميـ لمجميور

جؿ أالعمؿ االستقصائي مف  اثناء األخالؽ الصحفية خرؽلحؿ المعضمة القائمة بيف و 

العمؿ االستقصائي لخطر الزواؿ بسبب  ضتحقيؽ الكشؼ عف األخطاء في المجتمع وبيف تعر 

مف  رالتشديد عمى االلتزاـ بالقواعد األخالقية في الصحافة االستقصائية حيث يقترح الكثي

ا يتالءـ مع المتخصصيف في مجاؿ التحقيقات االستقصائية تطوير مدونات السموؾ الصحفي وبم

اتساع تأثير التحقيقات الصحفية االستقصائية في المجتمع ويعتقد ىؤالء اف بقاء القيـ األخالقية 

 يا يومياً تالتي بدأت تزداد أىمي ةعمى وضعيا لـ تعد تمبي حاجة المجتمع لمصحافة االستقصائي

قوتيا  انيف وتزداداد والمظالـ وخرؽ القو تتسع مياميا لكشؼ كؿ ما يخص ممفات الفس، و بعد يوـ

                                                           
ًمصدرًالسابق،ًمدخلًنظريًوتطبيقاتًعممية،ً-الصحافةًالستقصائيةً،ًالبرنامجًاإلنمائيًلألممًالمتحدة(1)

 .126ص
انتجًتحقيقاتًلبرنامجًالسمطةًالخامسة،ًمقابمةًعبرًالبريدًأصيلًسارية،ًصحفيًاستقصائيًمنًاليمن2ًً))

ً.10/7/2019جرائياًالباحثًبتاريخًألكترونيًاإًل
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لمحاسبة الحكومات ومراكز القوى والفاسديف وكشؼ الخمؿ واألخطاء الموجودة التي يتعرض ليا 

(1)المجتمع
. 

وفي ضوء ما تقدـ يرى الباحث أف االلتزاـ التاـ بالقواعد األخالقية لمعمؿ الصحفي 

كبيرة العمؿ االستقصائي والصحافة االستقصائية وعدـ استخداـ أساليب التقصي سيعرقؿ بدرجة 

خصوصًا في البالد العربية والدوؿ النامية التي ال تمنح الصحفي حريتو  في الحصوؿ عمى 

 المعمومات والتي تحاوؿ بكؿ الطرؽ والوسائؿ حجب المعمومة عف وسائؿ اإلعالـ.

ً)المفيوم،ًالمميزات،ًالخصائص(البرامجًالستقصائيةًالتمفزيونيةًً:اًًثالث

ًالبرن .1 ًمفيوم ًالتمفزيوني: في قالب تمفزيوني معيف، مجموعة مف األفكار التي تصاغ امج

 .(2)باستخداـ الصوت والصورة معا بكامؿ تفاصمييما الفنية، لتحقيؽ ىدؼ معيف

بأنو" بث مواد ومضاميف متنوعة إلى مختمؼ فئات جماىير المستمعيف  كما يعرؼ أيضاً 

 .(3)والمشاىديف"

مف أىـ  التمفزيوني يعد البرنامج االستقصائي:ًًالتمفزيوني مفيومًالبرنامجًالستقصائي .2

واحد ويتطمب المقدرة  فآوأصعب البرامج فيو يجمع بيف عدد مف الفنوف التحريرية في 

فإذا كاف البرنامج التمفزيوني بشكؿ عاـ  والكفاءة العالية مف الصحفي أو مف فريؽ العمؿ،

معيف باستخداـ الصورة والصوت  فزيونيتمىو " فكرة أو مجموعة أفكار تصاغ في قالب 

                                                           
مدخلًنظريًوتطبيقاتًعممية،ًمصدرًسابق،ًً-الصحافةًالستقصائيةً،ًالبرنامجًاإلنمائيًلألممًالمتحدة1) )

ًً.128ص
ـــكًفيـــدًالوطنيـــة،ًالتربيـــةًاإلعالميـــة،ًفيـــدًبـــنًعبـــدًالـــرحمنًالشـــميمري،2ً)) ً(،2010)الريـــاض:ًمكتبـــةًالمم

ً.221ص
ً(،2012أسامةًلمنشرًالتوزيع،ًدارً)عمان:ًالقنواتًالفضائيةًواإلعالمًالقتصادي،ًحسينًدبيًالزويني،ً(3)

ً.64ص
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لتحقيؽ ىدؼ معيف" بينما البرنامج االستقصائي التمفزيوني"  ؛بكامؿ تفاصمييا الفنية

عممية تقصي ما وراء الفكرة أو مجموعة األفكار التي يمتقطيا الصحفي فتشكؿ رأس 

حث عف الخيط وتبدأ الميمة الصعبة المتمثمة في رصد كؿ مالو عالقة بالموضوع والب

أو  األسباب والعوامؿ االجتماعية أو االقتصادية أو الفكرية التي تكمف وراء الخبر

القضية أو المشكمة أو الفكرة أو الظاىرة التي يدور حوليا مضموف البرنامج والربط بيف 

 .(1)ليقدميا لممشاىد ؛ما يجتمع لديو مف أراء ومعمومات واستنتاجات

االستقصائية التمفزيونية تتطمب ساعات وأياـ وأسابيع طويمة مف البحث  البرامجف إ 

فييا تقنيات االستكشاؼ والتحميؿ بعممية ومينية عالية والعمؿ  ستعمؿواالستقصاء وت

 الدقيؽ لمكشؼ المستور وتستعرض الحقائؽ لتقـو بتوعية الجميور بيدؼ خدمة المجتمع،

تنقيب في إبعاد الموضوع الذي يجمع بيف  ويوصؼ البرنامج االستقصائي بأنو عممية

األىمية والغرابة واإلثارة لمكشؼ عف الحقائؽ المخفية سواًء كاف اإلخفاء بقصد أو عف 

الفنوف اإلعالمية والتمفزيونية كافة مف الخبر والحديث والحوار  تعماؿغير قصد مع اس

المواد التي تجذب انتباه الرأي والمادة الفيممية والصور الثابتة والرسوـ البيانية وغيرىا مف 

 .(2)التمفزيوني العاـ حوؿ القضايا التي يتناوليا البرنامج االستقصائي

ً:(3)ًالتمفزيونية مميزاتًوخصائصًالبرامجًالستقصائية .3

المسائؿ الخطيرة التي تؤثر عمى المصالح العامة والمواضيع ذات  عفالبحث في العمؽ  . أ

لذا تتطمب ىذه البرامج  ؛األىمية الكبيرة كالفساد والرشاوى والتجاوزات عمى الماؿ العاـ
                                                           

ًأساليبًإنتاجًالبرامجًالعربيةًالستقصائية،ًداودًسبعًبشرى (3) ًالرحمنًحميد، يمانًعبد مجمةًًالسنجريًوا 
 .39،ًص2015إلعالم،ًجامعةًبغدادً،،ًكميةًا29اإلعالمي،ًالعددًالباحثً

 .39صًالمصدرًنفسو،ً(2)
يمانًالسنجريًسبعًداودًبشرىً((3  .40صًً،،ًمصدرًسابقحميدًالرحمنًعبدًوا 
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جراء المقابالت مع المصادر المختمفة  استقصاء الخيوط المحيطة بالقضايا الميمة وا 

 ائيات وتكثيؼ المعمومات فييا.والحصوؿ عمى الوثائؽ والمعمومات واإلحص

تحتاج ىذه البرامج إلى عممية التخطيط والبحث والتنقيب في المعمومات والتحقؽ مف  . ب

صحتيا عف طريؽ عدد مف المصادر المختمفة وتحاوؿ الكشؼ عف الحقائؽ السرية أو 

 المخفية.

واالسػػػػػتجواب مػػػػػع مصػػػػػادر المعمومػػػػػات واألدلػػػػػة لمكشػػػػػؼ عػػػػػف  تسػػػػػتخدـ البحػػػػػث العممػػػػػي . ت

 سريبات والمعمومات غير الكاممة كمحاولة لموصوؿ إلى عمؽ الحقيقة.الت

عماؿ ة في نشر المعمومات وتوضيحيا لممشاىديف ومنيا استنلية معيآ   تستعمؿما  غالباً  . ث

البرنامج الوصوؿ إلييا  فريؽحداث والوقائع التي يصعب عمى أسموب إعادة تمثيؿ األ

 كشفو. لمحصوؿ عمى الصورة األصمية لمحديث المراد
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ً:نبذةًتعريفيةًعنًبرنامجيًالسمطةًالخامسةًوماًاخفيًأعظمًرابعًا:

ًًقناةًالجزيرةًالفضائيةً: .1

 :ًنبذةًعنًالقناة . أ

آنذاؾ  األمير القطري السابؽف فكرة إنشاء فضائية عربية تنطمؽ مف دولة قطر أطمقيا إ

حمد بف خميفة الثاني بعد التشاور مع عدد مف المختصيف بشؤوف اإلعالـ مف اإلعالمييف 

الناطقة بالمغة العربية تـ التعاقد مع عدد مف العامميف في ىذه  BBC قناةوبعد إغالؽ  ،العرب

زيرة تـ اإلعالف عف إنشاء فضائية الج ـ1996 شباط 8القناة وبناء عمى المرسوـ األميري بتاريخ 

لتصبح  ؛ـ1999ساعات مف البث حتى عاـ  6ولمدة ـ 11/6/1996وبدأ بث ىذه القناة في 

ساعة في اليوـ وبثت عبر ستة أقمار صناعية وبدأت الجزيرة تنفرد  24فضائية عمى مدار  قناة

خبار والبرامج السياسية مما جعؿ لغة الخطاب جديدة عف باقي القنوات في تعامميا مع األ

ليذا النوع مف التقديـ  عربي الذي لـ يطمع في السابؽ عمى سماع الرأي والرأي األخرلممواطف ال

 (.1)والحوار

بعد أحداث  ـ2001عاـ  أيموؿ 11بدأت ىذه القناة تثير المغط واالستفياـ بعد ىجمات 

القاعدة اإلرىابي تنظيـ اإلرىاب وتغطية ىذه القناة تختمؼ وتنفرد بنشر بعض التسجيالت لزعيـ 

بوش ونتيجة  الرئيس األمريكي جورج دف مما بدأت ىذه القناة تسبب أزمة لحكومةامة بف الأس

عقب إذاعة إحدى الشرائط البف  بأوؿلتغطيات الجزيرة قاـ وزير الخارجية األمريكي األسبؽ كولف 

ثاني أمير قطر بتمؾ  الدف بالتعبير عف استياء الحكومة األمريكية لمشيخ حمد بف خميفة اؿ

وطمب مف التقميؿ مف تناوؿ الجزيرة إلخبار الجماعات المسمحة وتسجيالتيـ التي لربما  الفترة،
                                                           

(1)ً،ً ًوالتوزيع ًلمنشر ًجرير ًدار ًعمان: ًالتمفزيون،) ًعولمة ًالدليمي، ًمحمد ًالرزاق ًًًًًًًًًًًً(،2005ًعبد
ً.130-129ًصًص
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تزيد مف معتنقي ىذه األفكار األمر  ةإقناعي تحمؿ رموز وشفرات إلعماؿ عسكرية أو تحمؿ أفكاراً 

لي الذي أرسؿ خطابًا إلى الذي رفضتو القناة ووجيت عمى أثره الشكوى إلى معيد الصحافة الدو 

بأوؿ واصفا طمبو بأنو ضربة قاسية لحرية اإلعالـ واستمرت الدوؿ الغربية خشيتيا مف الجزيرة 

بسبب بعض أفالـ لزعامات في تنظيـ القاعدة وقد استطاعت الجزيرة في تغطيتيا لمحرب عمى 

يكية ذلؾ أف إلؼ مشاىد أمريكي وتفسر الحكومة األمر  150أفغانستاف في كسب أكثر مف 

واتسمت قناة الجزيرة وتميزت في تغطيتيا  الجزيرة كانت تبث مواد مضادة لمسياسة األمريكية،

ثناء الحرب األمريكية عمى العراؽ بشعار حرب عمى العراؽ ألمحروب حيث استخدمت مصطمح 

العراؽ في كؿ نشراتيا وبرامجيا التحميمية بينما استخدمت وسائؿ اإلعالـ األخرى شعار حرب في 

ثناء ىذه المعركة عمى الجماىير حيث حازت القناة عمى تأييد أوعرضت ىذه القناة صورًا لجرحى 

جديد في الشارع العربي بينما وصفت اإلدارة األمريكية القناة بأنيا غير محايدة وغير موضوعية 

 .(1)القناة بالتحيز متيمةً 

سجمت مالحظات سمبية عمى قناة الجزيرة منيا استضافة المسؤوليف اإلسرائيمييف بينما 

تطبيع مع إسرائيؿ كما حصؿ مع مبالترويج ل يـوالتعرؼ عمى وجيات نظرىـ وقد اتيميا بعض

إعالف الجزيرة نيتيا استضافة رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبؽ أرئيؿ شاروف خالؿ انعقاد القمة 

عشر في بيروت وحدثت ردود أفعاؿ غاضبة في حينيا مما دفع اإلعالميوف  العربية الرابعة

ماـ مكتب الجزيرة في المركز اإلعالمي لمقمة أوالصحفيوف المشاركوف في القمة إلى االعتصاـ 

 (2)لمقابمة قبؿ موعدىا بساعتيف فقط.ا بالقناة إلى إلغاء ادالعربية مما ح

                                                           
ًالرقمي،ً(1) ًالبث ًعصر ًفي ًالتمفزيونية ًاألخبار ًصناعة ًالعبد، ًعاطف ًالعربي،ًنيى ًالفكر ًدار ً)القاىرة:

ً.145-144(،ًصًص2006
 .132عبدًالرزاقًمحمدًالدليمي،ًعولمةًالتمفزيون،ًمصدرًالسابق،ًص2ًً))
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ًالمنيجًالستقصائيًلقناةًالجزيرة:-ب

عماؿ االستقصائية وكاف أوليا إنتاج األـ 1996بدأت قناة الجزيرة منذ بداية عمميا عاـ 

برنامج سري لمغاية الذي أعده وقدمو الصحفي يسري فودة ونجح ىذا البرنامج الذي لـ يظير 

ورغـ ذلؾ حاز عمى شيرة كبيرة وناؿ العديد مف الجوائز  عاـلمجميور سوى مرة أو مرتيف في ال

 ـ1996إلى الجزيرة عاـ  BBCويقوؿ الصحفي يسرى فودة عندما انتقمت مف قناة  ،ةالتقديري

ف أجؿ أطمبت مف مدير الجزيرة في تمؾ الفترة محمد جاسـ أف يعطني تفرغ لمدة ثالثة شيور مف 

دقيقة وكنت اقصد عمؿ استقصائي لكنو رفض في البداية لكف مع  45عد مادة صحفية لمدة أ

أف الجزيرة بال شؾ  يذا المشروع سنحت لي وقدمتو لممشاىد عبر الجزيرة،إصراري عمى التمسؾ ب

صاحبة أوؿ تجربة عربية في مجاؿ االستقصاء التمفزيوني فيي احتضنت الخبرات العربية التي 

كانت في الميجر واستطاعت أف تمزج بيف التجارب الغربية والعربية واف تؤسس المنيج 

ً.(1) لمغاية االستقصائي الذي بدأ برنامج سري

أعمنت فضائية الجزيرة إنشاء وحدة التحقيقات االستقصائية وقاؿ المدير  ـ2010في سنة 

اف ىذه المبادرة الرائدة تأتي في الوقت الذي تبتعد  آنذاؾ وضاح خنفر قناة الجزيرةل العاـ

ىامة  وأضاؼ أف الوحدة االستقصائية تمثؿ خطوة الشبكات اإلخبارية عف اإلعالـ االستقصائي،

وتتألؼ الوحدة  في تقدـ عمؿ شبكة الجزيرة مف خالؿ الدفع بالمزيد مف التحقيقات المعمقة،

االستقصائية مف ثالثة فرؽ تحقيؽ ىدفيا إجراء تحقيقات استقصائية خاصة وكذلؾ جمع 

 ـ2011كما أنشأت قناة الجزيرة في كانوف الثاني مف عاـ  القصص مف المصادر الخارجية،
                                                           

،ًالصحافةًالستقصائيةًمنيجًجديدًلكشفًالفسادًوتحقيقًالقيمًالجتماعية،ًمجمةًفاضلًمحمدًالبدرانيً(1)
 .3،ًص2015الجزائر،ً،ًجامعةًعمارًثميجيًباألغواط،13العمومًالجتماعية،ًالعددً

ًً2011ًو2003ً،عملًمديراًلقناةًالجزيرةًبينًعامي1968ًوضاحًخنفر:ًصحفيًفمسطينيًمنًمواليد. 



 الثالثالفصل  التحقيقات االستقصائية التلفزيونية والتقصي عن المعلوماتأساليب 

 
 

 

106 

لمشفافية تيدؼ إلى تحريؾ جميور الجزيرة في الوطف العربي وخارجو إلى تقديـ  وحدة الجزيرة

كما وأنشأت  كانت صور أو وثائؽ، مواد تساعد في مكافحة الفساد ونشر مفيوـ الشفافية سواءً 

كجزء مف قناة الجزيرة  ـ2013نيساف بتحقيقات االستقصائية في الجزيرة وحدة أخرى لم

 .(1)األمريكية

تستطيع أف تقيس النجاح في شبكة الجزيرة مف خالؿ التحدي  ،ياسر أبو ىاللة ويقوؿ

التحقيقية منذ تأسيسيا مثؿ سري لمغاية والصندوؽ  حوؿ القدرة عمى تقديـ البرامج االستقصائية و

األسود وبرنامج ما خفي أعظـ والجريمة السياسية والمسافة صفر وىذه البرامج تنتجيا وحدة 

ا يتطمب يستقصائية في الشبكة وميزة ىذه التحقيقات بأنيا ليست أسبوعية وبعضالتحقيقات اال

أشير كاممة وىناؾ برامج استقصائية قدمت حمقتيف في عاـ كامؿ وىذا دليؿ عمى أف الجزيرة 

ي قناة عربية أو أفي  الجزيرةعرضيا وقاؿ لو نقارف تنجحت في ىذه الساعة التحقيقية التي 

ىذا الكـ اليائؿ مف البرامج االستقصائية رغـ صعوبة اإلنتاج والتحديات عالمية ال توجد فييا 

األخرى المتعمقة بأمف الصحفييف الذي ال يمكف أف تغامر في حياتيـ ورفض بعض الدوؿ منحيـ 

 .(2)مياميـ الصحفية إلنجازتأشيرة دخوؿ 

 

 
                                                           

((1ًً ًىنترولوك ًالحديثة:مارك ًالستقصائية ًالصحافة ً)مؤسسةًًسنيجيرز، ًأريج ًمعاير ًحسب ًشامل منياج
ً.91(،ًص2019ناومانًمنًأجلًالحرية،فريدريشً

ًًلى2014ًًلقناةًالجزيرةًالقطريةًمنذًيوليوًً،عملًمديرا1969ًًياسرًأبوًىاللة:ًإعالميًأردنيًولدًعام وا 
 .2018غايةً

 ، متاح علىالجزيرة لقناة السابق المدير هاللة أبو ياسر مع صحفية مقابلة، العربي القدس جريدة موقع(2)

ً. 14/8/2019ًAMً2:30المعاينةًتاريخً /https://www.alquds.co.ukالرابط 

https://www.alquds.co.uk/%ef%bb%bf%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%80%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d8%a7-%d9%8a/
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 نبذةًتعريفيةًعنًبرنامجًماًخفيًأعظم: .ًج

 خيوطيا يتتبعو  العالـ دوؿ مختمؼ مف الغموض يمفيا قضايا يرصد استقصائي، برنامج

 المرتبطيف األشخاص يتابع ميداني، تحقيقي بأسموب جديدة نتائج لكشؼ ويسعى وتفاصيميا

 . (1) الكاميرا أماـ المعنييف ةيومواج السري التصوير بأساليب مستعيناً  بالقضية

 عبر القناة في قطاع غزة سابقاً مراسؿ  المسحاؿ تامرالصحفي الفمسطيني  البرنامج يقدـو 

 حمقة ، تتناوؿ كؿواإلخراج التصوير في السينمائي الشكؿ إنتاجو في يقارب الجزيرة،قناة  شاشة

 بيا، المرتبطة والجيات األشخاص إلى موصوؿل ميدانياً  تفاصيميا ومالحقة استقصائية ميمة منو

 في البحث خالؿ مفوقضايا ظمت طي الكتماف لسنوات طويمة،  واسعاً  يفتح ممفات أثارت جدالً 

 قدـيحاوؿ اف يو  ،حوؿ ىذه القضايا يمؼ الذي الغموض كشؼل الصمة، ذات واألدلة الوثائؽ

 .(2)بشأنيا جديدة نتائج لممشاىد

 األلمانية:ً DWقناةً

 نبذةًعنًالقناة: . أ

الفضائية األلمانية برامجيا بالمغة العربية في شير أب عاـ   DWبدأت قناة دوتش فيمو

وبمعدؿ ثالث ساعات في اليوـ وتعمؿ القناة عمى التعريؼ بألمانيا ونشر الصورة  ـ2002

ـ وتموؿ القناة 1953قديما عبر إذاعتيا التي بثت في عاـ   DWاألصمية عنيا وعرفت مؤسسة

نحو ـ 2005واؿ الضرائب( وبمغت ميزانيتيا في عاـ مف األمواؿ العامة لمدولة األلمانية ) أم
                                                           

ـــــــــرةًالفضـــــــــائية 3)) ـــــــــاةًالجزي   برناااااااااامأ ماااااااااا  فاااااااااي أع ااااااااا ، متااااااااااح علاااااااااى الااااااااارابط ، موقـــــــــعًقن

https://www.aljazeera.net/programs/investigative ً2019ً1:00ً/16/8تاريخًالمعاينة AM 

https://ar.wikipedia.org/wikiً، متاح على الرابط أعظمًيخفًماً، ويكيبيدياًالموسوعةًالحرةموقعً(2)
 16/8/2019ًAMً1:30تاريخًالمعاينةً

https://www.aljazeera.net/programs/investigative
https://www.aljazeera.net/programs/investigative
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 ـ2008شيدت القناة في ، و عف أوربا مميوف يورو ويغطي بثيا المنطقة العربية فضالً  261

ساعة في اليوـ اثنتي عشر ساعة بالمغة العربية واثنتي  12في ساعات البث لتصؿ إلى  تطوراً 

ىو النظر إلى ألمانيا والعالـ بعيوف   DWعشر ساعة بالمغة األلمانية ويمكف القوؿ إف تمفزيوف

 .(1)ألمانية في محاولة لربما تسويؽ أنماط اقتصادية وثقافية وسياسية إلى العالـ

حداث يقوـ بتغطية األ لكترونياً إأطمقت دوتش فيمو موقعًا ـ 2005وفي منتصؼ آذار 

إلى نقؿ ألمانيا كدولة متجذرة في  DWومنيا التي تبث في الراديو أو التمفزيوف وتعمؿ مؤسسة 

فإنيا تسعى   DWالثقافة األوربية وكدولة ديمقراطية ليبرالية وبحسب الموقع االلكتروني لمؤسسة

 .(2)إلى تعزيز التفاىـ والتبادؿ بيف ثقافات وشعوب العالـ

ً:(3)إلىًتحقيقًمجموعةًمنًاألىدافًمنًبينياًً DWوتسعىًقناةً

واالسبانية  خبار والتحميالت عبر التمفزيوف وبالمغات االنكميزية واأللمانيةتقديـ األ . أ

 .والعربية

 التسامح والوئاـ بيف الشعوب. دعـ الحوار بيف مختمؼ الحضارات ونشر ثقافة  . ب

 نشر مبادئ وقيـ الديمقراطية والحرية.  . ت

 نقؿ كؿ ما يتعمؽ بالحياة والثقافة األلمانية إلى الجميور.  . ث

 تحسيف صورة ألمانيا في العالـ.  . ج

                                                           
(1)ًً ًأحيدر ًالعربية، ًإلىًالمنطقة ًالموجية ًفيًالقنواتًالفضائية ًاإلخبارية ًالقيم ًالقطبي، ًعمو أطروحةًحمد

 .72ً،ًص2011كميةًاإلعالم،ًًدكتوراهًغيرًمنشورة،ًجامعةًبغداد،
ًرسالة2ًً)) ًالعربية، ًبالمغة ًالناطقة ًاللكترونية ًالمواقع ًفي ًالموجية ًالدعاية ًمضامين ًمحمد، ًرائد أمنية

ً.127،ًص2018ًً،ماجستيرًغيرًمنشورةًكميةًاإلعالم،ًالجامعةًالعراقية
 .73ًمصدرًسابق،ًصحمدًعموًالقطبي،ًأحيدر3ًً))
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القناة تسعى لموصوؿ إلى  ف  ا  إلى دمج الثقافات والتفاىـ بيف الشعوب و وتسعى القناة 

أصحاب القرار الدولييف أو مع األشخاص الذيف لدييـ تأثير عمى صانعي القرار حيث 

إف كما لموصوؿ إلى الجميور في الدوؿ الديمقراطية أو االستبدادية عمى حد سواء   DWتسعى

ة تحظى بنسبة واف القناة العربي مميوف شخص أسبوعياً  160متابعي القناة بكافة لغاتيا يصؿ إلى 

 .(1)ىو مخاطبة العقوؿ DWكبيرة مف ىؤالء المتابعيف واف شعار 

 نبذةًتعريفيةًعنًبرنامجًالسمطةًالخامسة: .ًب

وسعى إلى تقديـ تغطية شاممة لمحتوى  DWعمى قناة عرض برنامج تفاعمي أسبوعي 

المالييف في العالـ منح ومف أىداؼ البرنامج انو اإلعالـ الرقمي ومواقع التواصؿ االجتماعي، 

، العربي فرصة لمتعبير الحر أماـ جميور واسع في وقت تتراجع فيو حرية التعبير في المنطقة

يدؼ بتغطية مترامية لمحتوى اإلعالـ الرقمي ومواقع التواصؿ االجتماعي، في البرنامج ـ يقدوتـ ت

مف  اً ـ البرنامج مزيجلتعبير الحر أماـ جميور أوسع، ويضامنح المالييف مف المشاىديف فرصة 

ومحتوى إنتاج المواطنيف بالتعاوف مع شبكة أريج لمصحافة االستقصائية التحقيقات االستقصائية 

وقد أعمنت إدارة القناة في يوـ األربعاء ، إلى جانب التغطية الخبرية الحاضرة والمناقشات المتعمقة

ذي قدمو اإلعالمي المصري عربية ال DWانطالؽ البرنامج عمى شاشة  ـ2016الثالث مف آب 

إدارة  إفبيتر ليمبورغ في مناسبة انطالؽ البرنامج  DW، وقد عم ؽ المدير العاـ لشبكة ةيسري فود

قد أصبحت  DWالقناة سعيدة لمغاية بمناسبة بدأ برنامج السمطة الخامسة وىذا بحد ذاتو يثبت أف 

ناصر  DWمدير القسـ العربي في قاؿ في حيف  ،بخدمتيا العربية صوًتا قويًّا في العالـ العربي

                                                           
ًالعربي(1) ًوالخميج ًالعراق ًمع ًفيمو ًدوتش ًمؤسسة ًفي ًاإلعالمي ًالتعاون ًمسؤول ًالسراي ًمحمد مقابمةً،

ً.15/12/2019ًإلكترونيةًأجراىاًالباحثًمعًفيً
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فودة صحفي  إفلتقديـ برنامج السمطة الخامسة  يسري فودهالصحفي  مع التعاقد بعد شروؼ

الصحفي الوحيد  إياهمعتبرًا  نموذًجا لجيؿ كامؿ مف رموز اإلعالـ في العالـ العربيجريء ويعد 

  (.1)بالنجاح فكرة البرنامج الذي يستطيع أف يكمؿ

                                                           
(1)ً ًقناة DWًًموقع ًالخامسة،ًانطالقعربية، ًالسمطة ًًبرنامج ًالرابط ًعمى ًاآلتيمتاح
،https://www.dw.com/ar/ًًً2019ًً/15/8تاريخًالمعاينةAMً3:00. 

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9/a-19445834
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وما خفي أعظم  DWبرنامجي السمطة الخامسة في قناة في لتحقيقات انتائج تحميل مضمون 
 في قناة الجزيرة.

 فئات ماذا قيل:المحور األول  .1
 برنامجي السمطة الخامسة في ( يبين فئة موضوعات التحقيقات االستقصائية 10جدول )

 وما خفي أعظم 

 ت
فئة موضوعات التحقيقات 

 االستقصائية

 أعظمما خفي  برنامج السلطة الخامسة

 المرتبة % تكرار المرتبة % تكرار

1 
االستقصائٌة  التحقٌقات

 السٌاسٌة
2 15.31 2 7 53.14 1 

2 
 األمنٌةالتحقٌقات االستقصائٌة 

 والعسكرٌة
1 7.67 3 5 31.46 2 

3 
التحقٌقات االستقصائٌة 

 االقتصادٌة
4 37.77 1 1 7.67 3 

4 
التحقٌقات االستقصائٌة 

 االجتماعٌة
4 37.71 1 7 7 - 

5 
التحقٌقات االستقصائٌة 

 الصحٌة
2 15.31 2 7 7 - 

 - 177 13 - 177 13 المجموع 

 

السمطة الخامسة وما  في برنامجيفئة موضوعات التحقيقات االستقصائية  يوضح( 1) شكل
خفي أعظم 
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  ( إلى نوع موضوعات التحقيقات االستقصائية10تشير نتائج الدراسة التحميمية لجدول )

 إلى ما يمي :في قناة الجزيرة  أعظموما حفي   DWقناةفي السمطة الخامسة  يبرنامجفي 

والتحقيقات االستقصائية  التحقيقات االستقصائية االجتماعية)فئتا المرتبة األولى  احتمت

وبنسبة مئوية بمغت  (4) عدد تكرارىما بمغ برنامج السمطة الخامسةفي  (االقتصادية

 تحقيقموضوعات منيا  أربعةفي البرنامج  (االجتماعية التحقيقات)حيث تناولت  %(30.78)

المخيمات تنظيم اإلرىابي المعزولين في التحدث عن مصير ذوي عناصر ي الذي)أطفال داعش( 

عن اليجرة غير الشرعية إلى  الذي يتحدث)باب شرق مسألة حياة أو موت(  تحقيقالعراقية و 

)أطفال تحت  تحقيقاستمرار العبودية في اليمن و  الذي تناول)أسياد وعبيد(  تحقيقأوربا و 

اص لم أحكام اإلعدام السمطات في السعودية واليمن ألشخ الذي سمط الضوء عمى( المقصمة

 أربعةفي نفس البرنامج تناولت  (التحقيقات االقتصادية) أما، عشر عام ثمانيةز أعمارىم تتجاو 

عن الفساد المالي في بعض المؤسسات في العراق التحقيق الذي تحدث موضوعات منيا 

أسباب تراجع القطن المصري في السنوات األخيرة )الذىب الذي بين  التحقيقو  ،(1)المشروع رقم

الفساد الحاصل في مديرية الجوازات اليمنية )وثيقة سفر(  التحقيق الذي تناولالذي ذىب( وكذلك 

عن تيريب البضائع من ليبيا إلى تونس وتأثيرىا عمى االقتصاد  الذي تحدث التحقيقوكذلك 

  .)الساتر(التونسي

ما خفي ( جاءت بالمرتبة األولى في برنامج االستقصائية السياسية التحقيقات)فئة اما 

حيث ركزت قناة الجزيرة  %(53.84( وبنسبة مئوية بمغت )7)ت بمغوبعدد تكرارات  أعظم

فقد  ؛الفضائية في تحقيقاتيا االستقصائية عبر برنامج ما خفي أعظم عمى الموضوعات السياسية

التغييرات السياسية الجديدة  الذي تناول (تطرفينبين ) تحقيقسياسية منيا  تحقيقات 7تضمنت 

في السعودية والتأثير اإلماراتي عمى القرار السعودي ورؤية ولي العيد السعودي محمد بن سممان 
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 سمطالذي  (ليمية القرصنة) تحقيقمن االنبيار بالنموذج اإلماراتي في عبلقتو مع الدول الغربية و 

األضواء فيو عمى عممية اختراق وكالة األنباء القطرية قنا ونشر تصريحات نسبت إلى األمير 

 96قطر وتحقيقي)القطري تميم بن حمد وما تبعو من إعبلن الحصار الخميجي عمى الدوحة 

حداث التي تمت إعبلن األمير القطري األ والمذان تناوال (الجزء الثاني 96قطر )و (األولالجزء 

حمد بن خميفة آل ثاني توليو الحكم في قطر واالنقبلب عمى والده األمير القطري خميفة  السابق

وما تبعيا من محاوالت خميجية إلعادة  م1995حزيران  27في  ال ثاني الذي كان خارج الببلد

كردستان رىان ) تحقيق وأيضاً  عبر إدخال قوات عسكرية إلى قطر األمير القطري إلى الحكم

تفاصيل إجراء إقميم كردستان استفتاء االنفصال وما تبعو من نتائج عمى  الذي بحث (االستفتاء

 فرض القانون عمى المناطق المتنازع عمييا وعمى كركوك،عميمة اإلقميم ودخول القوات العراقية و 

السعودي المعارض جمال خاشقجي في  الصحفيبين عممية اغتيال  الذي (1) (أين الجثة؟تحقيق)و 

خفاء جثتو ودور السمطات والمسؤولين قنصمية ببل تحقيق العممية و بالسعودية في ده بإسطنبول وا 

بعض االتيامات السياسية التي واجيتيا قناة الجزيرة في  الذي تناول (الجزيرة األسئمة الصعبة)

مسيرتيا اإلعبلمية ومنيا قربيا من سياسية قطر الخارجية ومدى ارتباط محتواىا اإلعبلمي 

ائي إلظيار بأسموب دعا التحقيق ن عمى قطر حيث تناولت القناة ىذبالحصار الخميجي الذي أعم

من خبلل الدراسة والتحميل أن قناة الجزيرة وعبر  حيث اتضح لمباحث ،حيادية القناة التامة

غمب الحمقات عبر اتيام أعمى الجانب السياسي في  تحقيقات برنامج ما خفي أعظم ركزت كثيراً 

 .ل اإلمارات والسعودية والبحرينبعض الدول التي دخمت في أزمة سياسية مع دولة قطر مث

والتحقيقات االستقصائية  االستقصائية السياسيةالتحقيقات ) فئتا واحتمت المرتبة الثانية

%( 15.38وبنسبة مئوية بمغت )تكرار ( 2) تكراربعدد  برنامج السمطة الخامسةفي  (الصحية
                                                           

 . 204ص  (،15ينظر إلى ممحق رقم ) 1))
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تحدث عن مصير الثوار في دولة مصر وتونس التحقيقات السياسية كان التحقيق الذي  فئة ففي

عن  الذي تحدث)البدون(  تحقيق)رأسا عمى عقب( و  "الربيع العربي"بعد انتياء الثورات فييا 

 (التحقيقات االستقصائية الصحية) أما، ضياع حقوق البدون السياسية في مدينة سيناء المصرية

عن قيام شركات  الذي تحدث)فئران بشرية تحت التجربة(  ىما بتحقيقين تمثمت في نفس البرنامج

)تجار  وتحقيق المرضى المصرين مقابل عبلجيم مجاناً الدواء العالمية قيام التجارب العممية عمى 

  .المافيات والعصابات تقوم بياتجارة األعضاء البشرية التي  تناولالذي الحروب( 

برنامج ما خفي  في (التحقيقات االستقصائية األمنية والعسكرية) فئةفي حين جاءت 

 (5)حيث عرضت القناة %( 38.46)وبنسبة مئوية  (5)بعدد تكرارات بالمرتبة الثانية  أعظم

تفاصيل عممية اغتيال الفمسطيني عمر والذي بين  (سقوط في حرم السفارة) تحقيقمنيا تحقيقات 

داخل سفارة ببلده في صوفيا عاصمة بمغارية والغموض الذي  م2016شباط عام  26النايف في 

طراف الفمسطينية من التركيز عمى أن النايف رافق عممية االغتيال ومحاولة إسرائيل وبعض األ

الذي وثق عممية تواجد أفراد ( تنظيم الدولة في بروكسل) تحقيق من اغتيالو وأيضاً  نتحر بدالً إ

ًا في بمجيكا وقياميم ببعض العمميات في أوربا ومحاولة تجنيدىم إلى سوريا وأيض اإلرىابي داعش

 حزيران  23تفاصيل تعود حكايتيا إلى  والذي تناول( الرصاصة األولى عبرا .. من أطمقتحقيق )

بين جماعة أحمد األسير من جية وجنود  المبنانية عبراقرية إذ اندلعت اشتباكات في  م2013

محمد الزواري .. طيار تحقيق )الجيش المبناني وعناصر من حزب اهلل المبناني من جية أخرى و 

كشف خفايا عممية استيداف طيار المقاومة التونسي محمد الزواري في تونس  والذي  (المقاومة

صاحب مشروع الطائرة المسيرة بدون طيار وعبلقة الموساد  م2016من كانون األول  15الـ

(  قصة أول محاولة غزو عسكري لقطر بترتيب إماراتي سعودي)  تحقيقاإلسرائيمي باغتيالو و 

زعيم جماعات مرتزقة فرنسية تفاصيل الخطة العسكرية الحتبلل بول باريل وىو  الذي كشف فيو
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رات والسعودية والبحرين عام الدوحة والمساعدة التي تمقاىا من بعض المسؤولين في دول اإلما

 (.م1996

 في (األمنية والعسكريةالتحقيقات االستقصائية )فئة وفي المرتبة الثالثة واألخيرة جاءت 

بعنوان وىو تحقيق واحد  %(7.69)مئوية وبنسبة ( 1وبعدد تكرار)برنامج السمطة الخامسة 

عن عممية تيريب أسمحة الكورنيت إلى الجماعات المسمحة في  الذي تحدث)رحمة الكورنيت( 

  شمال سيناء المصرية.

وبعدد واألخيرة أما فئة التحقيقات االقتصادية في قناة الجزيرة جاءت بالمرتبة الثالثة 

 والذي تناول (غاز غزةىو ) واحد تحقيقوب %(7.96) بمغت وبنسبة مئوية (1) تتكرارات بمغ

غزة بفمسطين وكيف تعاممت السمطة الفمسطينية مع عممية  تفاصيل الغاز الموجود في بحر

غاز وعممية سرقتو من استخراج الغاز بصفقات مشبوىة وفرض االحتبلل اإلسرائيمي التأميم ليذا ال

 .قبل إسرائيل

برنامج ما خفي أعظم في قناة مطمقًا في  (التحقيقات االجتماعية)في حين لم تظير فئة 

األمنية  ويعود السبب إلى تركيز القناة عمى الموضوعات األخرى كالسياسية أو الجزيرة

 والعسكرية. 

برنامج ما لم تظير مطمقًا في يضًا أفيي ( التحقيقات االستقصائية الصحيةاما فئة )

 .خفي أعظم

نتاج التحقيقات إوتشير تمك النتائج أن السياسة اإلعبلمية لكل قناة ليا األثر في 

االستقصائية والموضوعات التي تركز عمييا وىذا ما ظير واضحًا في سياسة قناة الجزيرة 

حسب اىتمام سياسة  األلمانية الناطقة بالعربية من خبلل تناول الموضوعات  DWالقطرية وقناة

 تمك القناتين.
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في برنامجي السمطة ( يبين فئة مضامين التحقيقات االستقصائية السياسية 11جدول )
 الخامسة وما خفي أعظم

 ت
فئة مضامين التحقيقات 
 االستقصائية السياسية

 أعظمما خفي  برنامج السلطة الخامسة

 المرتبة % تكرار المرتبة % تكرار

1 
محاوالت االنقالب فً قطر 

 1776عام 
7 7 - 2 21.57 1 

2 
التحوالت الفكرٌة السعودٌة 

 بٌن التطرف والصحوة
7 7 - 1 14.27 2 

3 
القطرٌة  األنباءقرصنة وكالة 

 الحصار الخلٌجً وإعالن
7 7 - 1 14.27 2 

4 
اتهام قناة الجزٌرة بتنفٌذ 

 السٌاسة القطرٌة
7 7 - 1 14.27 2 

5 
ضحاٌا ثورات الربٌع العربً 

 فً مصر وتونس
1 57 1 7 7 - 

6 
قضٌة البدون فً سٌناء 

 وشالتٌن المصرٌة
1 57 1 7 7 - 

7 
أٌن جثة الصحفً جمال 

 خاشقجً؟
7 7 - 1 14.21 2 

 2 14.21 1 - 7 7 كردستان إقلٌماستفتاء انفصال  1

 - 177 7 - 177 2 المجموع 

فئة مضامين التحقيقات االستقصائية السياسية في برنامجي السمطة  يوضح( 2شكل )
 وما خفي أعظم الخامسة
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الــذي يبــين مضــامين التحقيقــات االستقصــائية  (11نتــائج الدراســة التحميميــة لجــدول) تشــير

ى مـا إلـفـي قنـاة الجزيـرة  أعظـمومـا خفـي   DWنـاةفـي قالسـمطة الخامسـة  يفـي برنـامج السياسـية

 :يمي

في  )ضحايا ثورات الربيع العربي في مصر وتونس، وقضية البدون جاءت تحقيقات

%( 50( وبنسبة مئوية )1بعدد تكرار ) برنامج السمطة الخامسةسيناء وشبلتين المصرية( في 

 لكل منيما.

)محاوالت االنقبلب في  تحقيقات األولىالمرتبة  حظيتفقد  أعظمبرنامج ما خفي اما 

 اآلتية التحقيقات نالت%(، بينما 28.57( وبنسبة مئوية )2( بمغ تكرارىا )1996قطر عام 

عبلنالقطرية  األنباءقرصنة وكالة و )التحوالت الفكرية السعودية بين الصحوة والتطرف،   وا 

الحصار الخميجي، واتيام قناة الجزيرة بتنفيذ السياسة القطرية، وأين جثة الصحفي جمال 

( وبنسبة 1بمغ تكرار كبًل منيم )المرتبة الثانية حيث  كردستان( إقميمخاشقجي، واستفتاء انفصال 

 %(.14.29ئوية )م

برنامجي في والعسكرية  األمنيةاالستقصائية ( يبين فئة مضامين التحقيقات 12) جدول
 السمطة الخامسة وما خفي أعظم 

 ت
فئة مضامين التحقيقات 

 االستقصائية األمنية والعسكرية

 أعظمما خفي  برنامج السلطة الخامسة

 المرتبة % تكرار المرتبة % تكرار

 1 27 1 - 7 7 داخل حرم السفارةاغتٌال  1

2 
اغتٌال طٌار المقاومة محمد 

 الزواري
7 7 - 1 27 1 

 1 27 1 - 7 7 أورباتنظٌم داعش فً  3

 1 27 1 - 7 7 من بدأ معارك صٌدا جنوبً لبنان؟ 4

5 
غزو  واإلماراتمحاولة السعودٌة 

 قطر
7 7 - 1 27 1 

 - - 7 1 177 1 سٌناء إلىالكورنٌت  أسلحةتهرٌب  6

 - 177 5 - 177 1 المجموع 
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فئة مضامين التحقيقات االستقصائية األمنية والعسكرية في برنامجي السمطة  يوضح( 3) شكل
 الخامسة وما خفي أعظم

 
الذي يبين مضامين التحقيقات االستقصائية  (12تشير نتائج الدراسة التحميمية لجدول )

في قناة الجزيرة  أعظموما خفي   DWقناةفي السمطة الخامسة  يبرنامجفي  والعسكرية منيةاأل
 :إلى ما يمي

تيريب أسمحة الكورنيت  ) تحقيق أمني واحد ىو تحقيق برنامج السمطة الخامسةعرض 

في فئة )التحقيقات األمنية  %(100( وبنسبة مئوية )1)وحصل عمى تكرار  (إلى سيناء

بخمس  برنامج ما خفي أعظمفي  (األمنية والعسكريةالتحقيقات )فئة جاءت بينما ، والعسكرية(

اري، وتنظيم و محمد الز التونسي اغتيال طيار المقاومة و غتيال داخل حرم السفارة، إ) تحقيقات

غزو  واإلمارات، ومحاولة السعودية عبرا .. من أطمق الرصاصة األولىو ، بروكسلداعش في 

 %(.20)( وبنسبة 1)بنفس عدد التكرار ( عسكريا قطر
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برنامجي السمطة في االقتصادية االستقصائية مضامين التحقيقات فئة ( يبين 13جدول )
 الخامسة وما خفي أعظم 

 ت

فئة مضامين التحقيقات 

 االستقصائية االقتصادية

 أعظمما خفي  برنامج السلطة الخامسة

 المرتبة % تكرار المرتبة % تكرار

 - 7 7 1 25 1 كشف الفساد فً العراق 1

 - 7 7 1 25 1 تراجع قٌمة القطن المصري 2

3 
عملٌات الفساد فً الحدود 

 التونسٌة اللٌبٌة
1 25 1 7 7 - 

4 
الجوازات  إصدارالفساد فً 

 الٌمنٌة
1 25 1 7 7 - 

 1 177 1 - 7 7 لغاز غزة إسرائٌلسرقة  5

  177 1 - 177 4 المجموع 

االستقصائية االقتصادية في برنامجي السمطة الخامسة مضامين التحقيقات  يوضح( 4) شكل
 وما خفي أعظم
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في  قتصاديةمضامين التحقيقات اال الذي يبين (13تشير نتائج الدراسة التحميمية لجدول )

 :يأتيإلى ما في قناة الجزيرة  أعظموما خفي   DWقناةفي السمطة الخامسة  يبرنامج

)كشف الفساد في  برنامج السمطة الخامسةفي  جميعيا (التحقيقات االقتصادية)جاءت 

، وعمميات الفساد في الحدود التونسية الميبية، والفساد في (1)العراق، وتراجع قيمة القطن المصري

 %(.25( تكرار وبنسبة )1بمغ كبًل منيم )بنفس عدد التكرار حيث ة( يالجوازات اليمن إصدار

عدد بلغاز غزة(  إسرائيل)سرقة واحد  تحقيق خفي أعظم برنامج ماعرض في حين 

نامجيا ما خفي أعظم ر حيث لم تعرض قناة الجزيرة عبر ب %(100( وبنسبة مئوية )1تكرار)

 .طابع اقتصادي ذوواحد  تحقيقسوى 

السمطة  في برنامجاالجتماعية  االستقصائية مضامين التحقيقاتفئة ( يبين 14) جدول
 الخامسة

 التحقيقات االستقصائية االجتماعيةفئة مضامين  ت

برنامج السلطة 

 الخامسة

 % تكرار

 25 1 استمرار العبودٌة فً الٌمن 1

 25 1 أطفال داعش فً المخٌمات العراقٌة 2

 25 1 الهجرة غٌر الشرعٌة إلى أوربا 3

 25 1 فً السعودٌة والٌمن 11عقوبة اإلعدام دون سن الـ 4

 177 4 المجموع 

 
 
 
 

                                                           
 .206ص  (،19إلى رقم )ينظر ( 1)
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           في برنامج فئة مضامين التحقيقات االستقصائية االجتماعية يوضح( 5) شكل
 السمطة الخامسة 

 
في  االجتماعيةمضامين التحقيقات  الذي يبين (14تشير نتائج الدراسة التحميمية لجدول )

 :يأتيإلى ما   DWقناةفي برنامج السمطة الخامسة 
عبر مجموعة تحقيقات  برنامج السمطة الخامسة في (التحقيقات االجتماعية) فئة جاءت

شرعية الداعش في المخيمات العراقية، اليجرة غير  أطفالاستمرار العبودية في العبودية، ) :وىي

( 1) تحقيقبمغ عدد تكرار كل في السعودية واليمن(  18دون سن الـ  اإلعدام، عقوبة أوربا إلى

 يخصأي تحقيق  برنامج ما خفي أعظميتناول في حين لم  ،%(25وبنسبة مئوية )

 .(الموضوعات االجتماعية)

 الصحية في برنامج السمطة الخامسة  االستقصائية مضامين التحقيقات فئة ( يبين15) جدول

 فئة مضامين التحقيقات االستقصائية الصحية ت

برنامج السلطة 

 الخامسة

 % تكرار

 57 1 تجارة األعضاء البشرٌة 1

 57 1 تحت التجربة فئران بشرٌة 2

 177 2 المجموع 
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 فئة مضامين التحقيقات االستقصائية الصحية في برنامج السمطة الخامسة يوضح( 6شكل )

 
في برنامج  صحيةمضامين التحقيقات ال الذي يبين (15تشير نتائج الدراسة التحميمية لجدول )

   إلى ما يأتي:  DWقناةفي  السمطة الخامسة

 نالبشرية، وفئرا األعضاء)تجارة ( تحقيقين فقط ىما التحقيقات الصحيةفئة ) تتناول

 بمغت ( وبنسبة مئوية1بمغ عدد تكرارىما ) برنامج السمطة الخامسةفي  (1)بشرية تحت التجربة(

في التحقيقات التي  (التحقيقات الصحية) أعظمما خفي  جبرنام%(، في حين لم يتناول 50)

 .ثناء مدة البحثاعرضت 

  

                                                           

 .199(، ص4( ينظر إلى ممحق رقم )1)
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برنامجي السمطة في لتحقيقات االستقصائية ا( يبين فئة مصادر المعمومات 16) جدول
 الخامسة وما خفي أعظم 

 فئة مصادر المعمومات ت
 أعظمما خفي  برنامج السلطة الخامسة

 المرتبة % تكرار المرتبة % تكرار

 6 7.67 7 4 11.27 15 ذوي الضحاٌا 1

 2 16.23 17 1 21.75 21 شخصٌات حكومٌة 2

 5 11.71 14 1 3.73 4 شخصٌات سٌاسٌة 3

 1 17.74 21 5 7.77 13 شهود عٌان 4

 6 7.67 7 2 11.77 25 موظفون 5

6 
مصادر مخفٌة بأسماء 

 مستعارة
7 6.71 6 2 1.77 7 

 6 7.67 7 4 11.27 15 تسجٌالت صوتٌة 7

 3 15.13 11 3 12.71 17 خبراء ومختصون 1

7 
 أنباءقنوات ووكاالت 

 وصحف
7 5.26 7 16 13.67 4 

 - 177 117 - 177 133 المجموع 

برنامجي السمطة في  لمتحقيقات االستقصائيةمصادر المعمومات فئة  وضح( ي7) شكل
 الخامسة وما خفي أعظم 
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االستقصائية مضامين التحقيقات  الذي يبين (16تشير نتائج الدراسة التحميمية لجدول )

إلى ما في قناة الجزيرة  أعظموما خفي   DWقناةفي السمطة الخامسة  يبرنامجفي  قتصاديةاال

 مي :ي

بمغ حيث  برنامج السمطة الخامسةفي  (شخصيات حكومية)فئة  األولىبالمرتبة جاءت 

حيث اعتمد برنامج السمطة الخامسة عمى %( 21.05) ( وبنسبة مئوية28)تكرارىاعدد 

نو ركز عمى موضوعات ليا إالشخصيات الحكومية في الحصول عمى مصادر المعمومات سيما 

مثال ذلك ما جاء من معمومات عمى ، عبلقة وصمة مباشرة بمؤسسات الدولة والمسؤولين فييا

تحقيق الذي الة ومنيا لسان عدد من الشخصيات الحكومية العاممين في وزارات ومؤسسات الدول

( والمعمومات التي تم ذكرىا من قبل مفتش 1يكشف حجم الفساد في العراق )تحقيق المشروع رقم

 .الخ ..ارة التخطيط ووزارة التربيةعام وزارة اإلسكان ماجد الصالحي والمتحدث باسم وز 

بالمرتبة األولى بمغ عدد  برنامج ما خفي أعظمفي  )شيود العيان(في حين جاءت فئة  

مثل ذلك كبلم الشاىد سعيدي عمار عمى ما حدث مع %( 17.94( وبنسبة مئوية )21تكرارىا )

سقوط في حرم ) تحقيق الساعات القميمة قبل اغتيالو في إلى عمر النايف من أحداث وصوالً 

ى الشيود حيث يتضح عن طريق تحميل تحقيقات البرنامج أن التحقيقات تعتمد عم (السفارة

 فضبًل عن المصادر األخرى.ومات بصورة أساسية في الحصول عمى المعم

بعدد تكرارات  برنامج السمطة الخامسةفي  (موظفون) فئة بينما جاءت في المرتبة الثانية

عمى التحقيقات في حصول المعمومات  مون%( حيث اعتمد القائ18.79وبنسبة ) (25) تبمغ

في الدوائر الحكومية أو القطاع الخاص لمكشف عن بعض الحقائق  من قبل الموظفين سواءً 

واألحداث المرتبطة بقضية التحقيق االستقصائي مثال ذلك اعتماد تحقيقات برنامج السمطة 

خالد سمير .الخامسة عمى معمومات د.عمي محروس الذي يعمل بوزارة الصحة المصرية ود
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ممف تجارة  لذي تناولاو  (تجار الحروب) حقيقتن في يلنقابة األطباء المصرياألمين العام 

 . األعضاء البشرية

 برنامج ما خفي أعظمبالمرتبة الثانية في  الشخصيات الحكومية()في حين جاءت فئة 

بيا  ىكما ىو الحال في المعمومات التي أدل%( 16.23( وبنسبة مئوية )19بمغ عدد تكرارىا )

 (عبرا ... من أطمق الرصاصة األولى) تحقيق في شربلالسابق مروان  وزير الداخمية المبناني

حمد األسير من جية والجيش أبين جماعة المبنانية عبرا مدينة عن طبيعة المعارك في  وكبلمو

 .اني وعناصر حزب اهلل من جية أخرىالمبن

وبعدد  برنامج السمطة الخامسةفي  المرتبة الثالثة حظيت (خبراء ومتخصصون)فئة  أما

مثال ذلك كبلم الناشط الطبي السوري %( 12.78)مئوية بمغت  وبنسبة( 17) تتكرارات بمغ

ي سوريا وارتباطيا بالعوز عن عمميات بيع الكمى ف )تجار الحروب( تحقيقمؤيد رحباني في 

بمغ  أعظمبرنامج ما خفي في  (خبراء ومختصون)فئة  الثالثة بينما جاءت بنفس المرتبة ،المادي

حيث تم إجراء حوار ومقاببلت مع عدد من %( 15.83) بمغت وبنسبة مئوية (18تكرارىا )

وأدلوا بمعمومات ترتبط بموضوع التحقيق االستقصائي  ،المتخصصين والخبراء في عدة مجاالت

والتي  غزة غاز تحقيقمثل المعمومات التي تكمم عنيا جيمس ستوكر باحث في مجال الغاز في 

 .غزة وسرقتو من قبل اإلسرائيميينتحدث عن ضياع غاز 

برنامج السمطة في  (، وذوي الضحاياالتسجيبلت الصوتية) فئتا في المرتبة الرابعة كانت

كما ىو الحال في التسجيل  %(11.27) بمغت وبنسبة (15) تبعدد تكرارات بمغ الخامسة

حد المتيمين بعمميات الفساد أمثل القانوني لفيصل الخضيري مالصوتي لعبد الجبار الخزاعي ال

المعمومات التي أدلت بيا مثل فئة ذوي الضحايا  ماأ (1)المشروع رقمفي مدارس العراق بتحقيق 

حيث  (عمى عقب رأساً ) تحقيقليمى بن نجمة والدة خالد نجمة المصاب في الثورة التونسية في 
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المصابين جراء أكدت حجم المعاناة التي يتعرض ليا ولدىا من نقص في العبلج وضياع حقوق 

 .التظاىرات في تونس

برنامج ما خفي بالمرتبة الرابعة في  (وصحفأنباء كاالت و و قنوات بينما جاءت فئة ) 

حيث اعتمدت التحقيقات عمى بعض %( 13.69) بمغت ( وبنسبة مئوية16بمغ تكرارىا ) أعظم

من وىي عبارة مات ذلك عرض معمو  ثالمخبار والمعمومات الواردة في وسائل اإلعبلم األ

والتي تحدثت عن تصريحات غير صحيحة  (ليمة القرصنةتحقيق )خبار بثت في أمجموعة 

 .سائل إعبلمية أخرىلؤلمير القطري تميم بن حمد عبر قناة العربية وسكاي نيوز عربية وو 

وبعدد  برنامج السمطة الخامسةفي  (شيود العيان)فئة  جاءت المرتبة الخامسةفي 

مثل كبلم الشاىد عمى عمميات التيريب التي تحدث  %(9.77) وبنسبة( 13) تتكرارات بمغ

 .الساتر( تحقيق)ة شرطة الحدود لمميربين في عمى الحدود التونسية الميبية كيف تتم ومساعد

برنامج ما خفي بالمرتبة الخامسة في  الشخصيات السياسية(في حين جاءت فئة ) 

كما ىو الحال في البيانات التي %( 11.98( وبنسبة مئوية )14بمغ عدد تكرارىا )حيث  أعظم

عن نسبة المياجرين من األصول  توم فان جريكين أدلى بيا رئيس الحزب العمماني البمجيكي

  تنظيم الدولة في بروكسل(.في تحقيق )  كا وارتباط بعضيم بتنظيم القاعدةالعربية في بمجي

برنامج السمطة في  (مخفية بأسماء مستعارة مصادر)فئة وفي المرتبة السادسة جاءت 

مثال ذلك ما ظير في تحقيق وثيقة سفر  %(6.78)وبنسبة ( 9)ت وبعدد تكرارات بمغ الخامسة

 .من معمومات أدلى بيا السمسار الوسيط بين المواطنين والشرطة اليمينية

عدد تكرارات ب برنامج ما خفي أعظمبالمرتبة السادسة في  )موظفون(بينما جاءت فئة  

%( مثل المعمومات التي أدلى بيا الموظف في قناة الجزيرة  ماجد عبد 7.69( وبنسبة مئوية )9)

في تحقيق )الجزيرة األسئمة  اليادي عن االتيامات التي توجو لمقناة وسياستيا اإلعبلمية
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 بالمرتبة السادسة برنامج ما خفي أعظم( في التسجيبلت الصوتيةجاءت فئة ) الصعبة(، كما

مثال ذلك التسجيل الصوتي ليشام %( 7.69( وبنسبة مئوية بمغت )9بمغ عدد تكرارىا ) أيضاً 

حد المتورطين بعممية اغتيال المواطن أ (سقوط في حرم السفارةتحقيق )في  رشدان الذي بث

في عاصمة بمغاريا صوفيا حيث يقول في التسجيل الذي اختتم بو  الفمسطيني عمر النايف

شخص غبي وخائف ومرتبك ولم يعرف كيف ينظف المكان بسرعة ىل من  ةىذه فعم" التحقيق

في إشارة إلى العناصر الذين  "المعقول أربع زجاجات دواء توضع إلى جانب بعض بشكل منظم

حدوث قاطع عن ري الذي بث بمثابة الدليل النفذوا اغتيال النايف وكان ىذا التسجيل الحص

 .عممية االغتيال

ما )مثل  برنامج ما خفي أعظمفي  بالمرتبة السادسة أيضاً جاءت أما فئة ذوي الضحايا 

المعمومات التي أدلت بيا خطيبة الصحفي السعودي جمال و  ؟أين الجثةتحقيق حصل في 

ل في القنصمية السعودية في عن ما حصل في يوم اغتيالو وقبل الدخو  "جنكيز خديجة"خاشقجي 

 (. تركيا

برنامج السمطة في في المرتبة السابعة  (وصحفأنباء  وكاالتو قنوات )فئة  حمتو 

، مثال ذلك المعمومات التي أدلى %(5.26) بمغت وبنسبة( 7) عدد تكرارات بمغتوب الخامسة

 وسائل اإلعبلم المصرية في تحقيق )بدون(. بفي محافظة سيناء  لونبيا المسؤو 

برنامج ما خفي سماء مستعارة( بالمرتبة السابعة في أبينما جاءت فئة )مصادر مخفية ب

 %(.1.70( وبنسبة مئوية )2بعدد تكرار )أعظم 

برنامج السمطة في  جاءت في المرتبة الثامنة واألخيرة (الشخصيات السياسية)أما فئة 

ألخرى في %( وىي النسبة األقل بين الفئات ا 3.03وبنسبة ) (4بعدد تكرارات بمغت ) الخامسة

 .تحقيقات السمطة الخامسة
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ن المحرر والصحفي االستقصائي استخدم مجموعة من مصادر إوتؤشر ىذه النتائج 

ن تعدد المصادر وذلك أل ،المعمومات في كبل البرنامجين ولم يعتمد عمى مصادر محددة بعينيا

 كبر لمعمل. أفي العمل االستقصائي سواء الصحفي أو التمفزيوني يعطي مصداقية 

برنامجي السمطة في  الهدف الذي تسعى له التحقيقات االستقصائية( يبين فئة 17) جدول
 الخامسة وما خفي أعظم 

 ت
فئة الهدف الذي تسعى له 

 التحقيقات

 أعظمما خفي  برنامج السلطة الخامسة

 المرتبة % تكرار المرتبة % تكرار

 - 7 7 4 7.67 1 المطالبة بالتغٌٌر 1

2 
السٌاسً  اإلصالح

 واالجتماعً
6 46.15 1 7 53.11 1 

3 
 واألنشطةالكشف عن الجرائم 

 قانونٌةالغٌر 
4 37.71 2 5 31.46 2 

 3 7.67 1 3 15.31 2 محاربة الفساد 4

 - 177 13 - 177 13 المجموع 

التحقيقات االستقصائية في برنامجي السمطة الخامسة  الهدف الذي تسعى له يوضح( 8شكل )
 وما خفي أعظم 
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 التحقيقات لو تسعى الذي اليدف الذي يبين (17تشير نتائج الدراسة التحميمية لجدول )

إلى ما في قناة الجزيرة  أعظموما خفي   DWقناةفي السمطة الخامسة  يفي برنامج االستقصائية

 :أتيي

( 6) تبمغبعدد تكرارات  (اإلصبلح السياسي واالجتماعي)فئة حمت بالمرتبة األولى 

حول  (أسياد وعبيد)مثال ذلك تحقيق  برنامج السمطة الخامسةفي  %(46.15) بمغت وبنسبة

 اإلصبلح)جاءت فئة و  ،استمرار العبودية في اليمن وتسمطييم الضوء عن أوضاع العبيد ىناك

 تكرارىابمغ عدد حيث  األولىالمرتبة بنفس  أعظمبرنامج ما خفي في  (السياسي واالجتماعي

التي  (الجزء األول والثاني 96حمقتي قطر )كما ىو الحال في  %(53.88وبنسبة مئوية ) ( 7)

تحدث عن األسباب التي دفعت بعض دول الخميج بمحاولة غزو قطر بعد أحداث االنقبلب عمى 

 .حمد بن خميفة في دولة قطر ميراألنظام 

 في (الكشف عن الجرائم أو األنشطة غير القانونية) فئةفي المرتبة الثانية فقد جاءت  أما

%( كما في عدد 30.78) مئوية بمغت وبنسبة (4) تبعدد تكرارات بمغ برنامج السمطة الخامسة

الذي تناول تجارة األعضاء  (تجار الحروب)من التحقيقات التي تناوليا البرنامج ومنيا تحقيق 

سوريا واليمن ومصر وربط تمك العمميات بأوضاع الحرب في كالبشرية في عدد من الدول العربية 

 . ئيم لمخبلص من ويبلت الحرب ىناكبيع أعضا يمدولتي اليمن وسوريا ومحاولة بعض

برنامج ما في  (الكشف عن الجرائم أو األنشطة غير القانونية) فئةبنفس المرتبة  وحمت

ذلك الكشف عن بعض  المث%( 38.46) مئوية بمغت وبنسبة ( 5بمغ عدد التكرار ) أعظمخفي 

 (طيار المقاومة ..محمد الزواري) تحقيق فيقانونية أو األنشطة المخالفة لمقانون الالقضايا غير 

التي تتكمم عن ( سقوط في حرم السفارةتحقيق ) والتي تتحدث عن اغتيال الطيار في تونس وأيضاً 

 .ض المتعاونين معيا قصة االنتحارتفاصيل اغتيال عمر النايف بعد أن رتبت إسرائيل وبع
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بعدد  برنامج السمطة الخامسةفي  (محاربة الفساد)فئة  بينما جاءت في المرتبة الثالثة

الذي يكشف الفساد  (1لمشروع رقماتحقيق )كما في %( 15.38)بمغت  ( وبنسبة2) تكرارات بمغ

  .الي في العراقالم

بمغ عدد  أعظمفي برنامج ما خفي الثالثة بنفس المرتبة  (محاربة الفساد)جاءت فئة كما و 

عن سرقة الغاز من  والذي تحدث (غاز غزة) تحقيقمثل %( 7.69( وبنسبة مئوية )1تكرارىا )

 .االستحواذ عميوجل أقبل إسرائيل ومنع الشركات العالمية من استخراجو من 

 برنامج السمطة الخامسةفي  األخيرةو  الرابعة بالمرتبة ر(ييالمطالبة بالتغ)مت فئة تحاو 

في حين لم تظير ىذه الفئة آنفة الذكر مطمقًا  ،%(7.69وبنسبة مئوية بمغت ) (1)وبعدد تكرار 

 .أعظمبرنامج ما خفي في 

برنامجي السمطة في التحقيقات االستقصائية في ( يبين فئة الجهات المستهدفة 18) جدول

 الخامسة وما خفي أعظم 

 ت
في فئة الجهات المستهدفة 

 التحقيقات 

 أعظمما خفي  برنامج السلطة الخامسة

 المرتبة % تكرار المرتبة % تكرار

 1 53.15 7 3 15.31 2 مسؤولون 1

 3 7.67 1 1 46.15 6 مؤسسات حكومٌة 2

 3 7.67 1 2 23.77 3 مواطنون 3

4 
 أو اإلجرامٌةالمنظمات 

 العصابات
2 15.31 3 4 37.77 2 

 - 177 13 - 177 13 المجموع 
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برنامجي السمطة في فئة الجهات المستهدفة بالتحقيقات االستقصائية  يوضح( 9شكل )
 الخامسة وما خفي أعظم 

 
 بالتحقيقات المستيدفة الجيات الذي يبين (18) رقم تشير نتائج الدراسة التحميمية لجدول

إلى ما في قناة الجزيرة  أعظموما خفي   DWقناةفي السمطة الخامسة  يفي برنامج االستقصائية

 :أتيي

وبعدد  برنامج السمطة الخامسةفي  المرتبة األولى (المؤسسات الحكوميةفئة ) متتحا

الذي سمط الضوء  (فئران بشرية تحت التجربة) كما في تحقيق %(46.15)وبنسبة  (6)ات تكرار 

التجارب  إجراء اتجاه قيام بعض شركات الدواء المصرية عمى تقصير وزارة الصحة والحكومة

 . دوية التي ينتجونيالؤل ترخيص إعطائيمجل أعمى المرضى المصرين من 

بمغ عدد  في برنامج ما خفي أعظمبالمرتبة األولى  )مسؤولون(فئة جاءت حين  في

واتيام بعض المسؤولين  (؟الجثة أينتحقيق )ذلك  المث %(53.85( وبنسبة مئوية )7تكرارىا )

عممية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومنيم ولي العيد السعودي محمد بفي السعودية 

  .لسعودي في إسطنبول محمد العتيبيبن سممان والقنصل اا
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 السلطة الخامسة

 2سلسلة 



 الرابعالفصل  الدراسة التحلٌلٌة 

 

 

132 

وبعدد تكرارات برنامج السمطة الخامسة في  (مواطنون)فئة ءت في المرتبة الثانية وجا

الذي تناول عمميات  (تحقيق باب شرق مسألة حياة موت)%( مثال ذلك 23.9( وبنسبة )3)

م في العديد من الدول ضرار التي يتعرض ليا البلجئون ومنيا الغرق واعتقاليالمجوء إلى أوربا واأل

  .األوربية

جاءت بالمرتبة الثانية في برنامج ما خفي  (أو العصاباتالمنظمات اإلجرامية )اما فئة 

 محمد الزواري) تحقيقفي  كما ىو الحال%( 30.77( وبنسبة مئوية )4أعظم بمغ عدد تكرارىا )

صاحب فكرة الطائرة المسيرة واستخدميا من قبل الفصائل الفمسطينية وكشف ( طيار المقاومة

 .ساد اإلسرائيميو ي جياز المنس وىالجيات التي تقف وراء اغتيالو في تو 

بعدد تكرار بمغ  برنامج السمطة الخامسةبفي المرتبة الثالثة  (لونو مسؤ )فئة وحصمت 

كما ىو الحال في تحقيق )الذىب الذي ذىب( التي تناول قيام بعض  %(15.38( وبنسبة )2)

سرائيل  المسؤولين بتقديم التنازالت من خبلل المعاىدات الزراعية والتبادل الزراعي بين مصر وا 

المنظمات اإلجرامية أو ) فئة، كما وحصمت والذي أدى إلى تراجع قيمة القطن المصري

 %(15.38( وبنسبة )2)عدد التكرار وبنفس نفسيا المرتبة الثالثة في البرنامج ذاتو  (العصابات

والذي يكشف طريقة تيريب العصابات المسمحة والتنظيمات  (رحمة الكورنيت)مثال ذلك تحقيق 

  .إلرىابي في مدينة سيناء المصريةداعش اتنظيم  مقاتمياإلرىابية صواريخ الكورنيت إلى 

بمغ  برنامج ما خفي أعظمبالمرتبة الثالثة في  )المؤسسات الحكومية(بينما جاءت فئة 

برنامج بالمرتبة الثالثة في  )مواطنون(جاءت فئة %(، وكذلك 7.69( وبنسبة مئوية )1تكرارىا )

 %(.7.69( وبنسبة مئوية )1بمغ عدد التكرار ) ما خفي أعظم
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برنامجي في التحقيقات االستقصائية في  ةالمستخدم العناوين أنواع( يبين فئة 19) جدول
 السمطة الخامسة وما خفي أعظم 

 ت

العناوين فئة أنواع 

 المستخدمة

 أعظمما خفي  برنامج السلطة الخامسة

 المرتبة % تكرار المرتبة % تكرار

 1 37.77 4 1 31.46 5 العنوان التلخٌصً 1

 2 23.77 3 2 37.71 4 العنوان الوصفً 2

 3 15.31 2 4 7.67 1 العنوان التقرٌري 3

 3 15.31 2 3 23.7 3 العنوان التحرٌضً 4

 3 15.31 2 - 7 7 العنوان االستفهامً 5

 - 177 13 - 177 13 المجموع 

برنامجي في التحقيقات االستقصائية في العناوين المستخدمة فئة أنواع  يوضح( 10) شكل
 السمطة الخامسة وما خفي أعظم 
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 التحقيقاتفي  ةالمستخدم العناوين الذي يبين (19تشير نتائج الدراسة التحميمية لجدول )

إلى ما وما خفي أعظم في قناة الجزيرة   DWقناةفي السمطة الخامسة  يفي برنامج االستقصائية

 :يأتي

بعدد تكرار  برنامج السمطة الخامسةفي  (العنوان التمخيصي)فئة  جاءت بالمرتبة األولى

الذي يتحدث عن تيريب  (الكورنيت رحمة) تحقيقمثال ذلك عنوان %( 38.64( وبنسبة )5) بمغ

باب تحقيق )صواريخ الكورنيت الروسية إلى مقاتمي التنظيمات اإلرىابية في سيناء المصرية و 

الذي تحدث عن أحوال البلجئين الذين ىربوا من أىوال الحرب في  (شرق مسالة حياة أو موت

برنامج ما في  ولىاألوكذلك جاءت نفس الفئة بالمرتبة  ،واليمن إلى دول أوربا عبر البحرسوريا 

مون حيث استخدم القائ %(30.79( وبنسبة مئوية بمغت )4) تبعدد تكرارات بمغ أعظمخفي 

 .(الجزيرة األسئمة الصعبة) تحقيقمثل  (العنوان التمخيصي)عمى تحقيقات برنامج ما خفي أعظم 

 برنامج السمطة الخامسةفي  (العنوان الوصفي) فئةبينما جاءت في المرتبة الثانية 

 (الذىب الذي ذىب) تحقيقكما ىو عنوان  %(30.78)وبنسبة مئوية ( 4) توبعدد تكرارات بمغ

بنفس  (العنوان الوصفي) ت فئةجاء حين في ،التحقيق عن تراجع القطن المصري ويتحدث ىذا

 تحقيق ذلك%( مثل 23.7( وبنسبة مئوية )3) وبعدد تكرارات أعظمبرنامج ما خفي المرتبة في 

 .حرم السفارة وكردستان رىان االستفتاء(سقوط في )

بعدد  (العنوان التحريضي) فئة جاءت برنامج السمطة الخامسةفي اما في المرتبة الثالثة 

والذي يتحدث عن  (أطفال تحت المقصمة) تحقيق مثل%( 23.7) وبنسبة مئوية بمغت (3)تكرار

 .عام 18يتجاوز أعمارىم  الذين لمأحكام اإلعدام الصادرة في السعودية واليمن لؤلشخاص 

 أعظمبرنامج ما خفي في  الثالثة المرتبةب (العنوان التحريضي) ت فئةجاءحين في  

قصة أول محاولة غزو عسكري )تحقيق مثال  %(15.38( وبنسبة مئوية )2) وبعدد تكرارات
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بنفس (، في حين جاء )العنوان التقريري( بين تطرفين تحقيقلقطر بترتيب إماراتي وسعودي و 

وبنسبة مئوية بمغت ( 2) توبعدد تكرارات بمغ برنامج ما خفي أعظمي فأيضًا الثالثة  المرتبة

، الجزء الثاني( 96الجزء األول ( و) قطر  96كما ىو الحال في حمقتي ) قطر   %(15.38)

 وبعدد تكرارات برنامج ما خفي أعظمكما جاءت فئة )العنوان االستفيامي( بالمرتبة الثالثة في 

عبرا  وتحقيق (1)(أين الجثة؟ تحقيق)كما ىو الحال في  %(15.38( وبنسبة مئوية بمغت )2)

 ... من أطمق الرصاصة األولى؟(

بعدد  (العنوان التقريري)فئة  جاءت ج السمطة الخامسةبرنامبالمرتبة الرابعة في و 

 .%(7.69) وبنسبة مئوية بمغت (1)تكرارات 

 .برنامج السمطة الخامسةمطمقًا في  (االستفياميالعنوان )لم تظير فئة  حين في

في اعتماد نفس ن ىناك تقارب بين القناتين إ( 10ويتضح عبر تفسير نتائج جدول )

 والجزيرة  DWام قناتي مثال ذلك استخدالتحقيقات االستقصائية أغمب أنواع العنوان المستخدم في 

الذي يقدم صورة مكتممة عن موضوع التحقيق  في عدد من التحقيقات العنوان التمخيصي

  .االستقصائي التمفزيوني

  

                                                           

 .199(، ص5ينظر إلى ممحق رقم ) ((1
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    في التحقيقات االستقصائيةفي ( يبين فئة نوع المقدمات المستخدمة 20) جدول
 برنامجي السمطة الخامسة وما خفي أعظم 

 نوع المقدمات المستخدمةفئة  ت
 أعظمما خفي  برنامج السلطة الخامسة

 المرتبة % تكرار المرتبة % تكرار

 1 31.46 5 4 7.67 1 مقدمة وصفٌة 1

 4 7.67 1 2 23.77 3 مقدمة قصصٌة 2

 4 7.67 1 1 46.15 6 مقدمة مختلطة 3

 2 37.71 4 3 15.31 2 المقدمة التساؤلٌة 4

 3 15.31 2 4 7.67 1 مقدمة االقتباس 5

 - 177 13 - 177 13 المجموع 

برنامجي في التحقيقات االستقصائية في فئة نوع المقدمات المستخدمة  يوضح( 11) شكل
 السمطة الخامسة وما خفي أعظم
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في نوع المقدمات المستخدمة  الذي يبين (20تشير نتائج الدراسة التحميمية لجدول )

وما خفي أعظم في قناة   DWقناةفي السمطة الخامسة  يفي برنامج االستقصائية التحقيقات

 :يأتيإلى ما الجزيرة 

وبعدد  برنامج السمطة الخامسةفي  (المقدمة المختمطة)فئة في المرتبة األولى  جاءت

ا الصحفي %( مثال ذلك المقدمة التي بدأ بي46.15وبنسبة مئوية بمغت ) (6) تتكرارات بمغ

شرعية والذي خمط بمقدمتو بقولو الليجرة غير ا (مسألة حياة أو موت)سامح المبودي في تحقيق 

مام من أماميم أليقف  ؛لم يكن تعالت األصوات في أوربا وارتفعت األسوار في وجوىيم لكن شيئاً "

 ."فقد كل شيء ىذه بالنسبة ليم مسألة حياة أو موت

بعــدد  برنااامج مااا خفااي أعظااممــا )المقدمــة الوصــفية( فقــد جــاءت بالمرتبــة األولــى فــي أ 

والتـي  (غـزة غـاز)مثـال ذلـك مقدمـة تحقيـق  %(38.46)وبنسبة مئويـة بمغـت  (5) تتكرارات بمغ

عقدان من الزمن غاز غزة حبيس البحر غموض وسـرية وصـفقات مشـبوىة وتسـاؤالت حـول ـب"تبدأ 

الممــف غابــت الشــفافية وتاىــت المســؤولية فــي وضــع فمســطيني متــأزم الخاســر األكبــر فيــو الشــعب 

طارق أبواب لشراء الغاز إلى مصدر لو" حيـث يسـتخدم صـاحب والرابح االحتبلل الذي تحول من 

ل االحـــتبلل التحقيـــق تـــامر المســـحال الوصـــف ليوصـــف وضـــع الغـــاز الفمســـطيني وســـرقتو مـــن قبـــ

 .اإلسرائيمي  وتصديره

بعدد تكرارات  امج السمطة الخامسةبرنبالمرتبة الثانية  في (المقدمة القصصية) فئةبينما جاءت 

عندما جاءت المقدمة  (أسياد وعبيد)%( كما في تحقيق 23.9( وبنسبة مئوية بمغت )3) تبمغ

وقعت بين أدلة عمى  العبودية حيث تستمر حتى اليومالتي تمر بيم في اليمن ورغم كل المآسي "

ترق ويبلت الحرب استمرار العبودية بمفيوميا التقميدي وبالمعنى الحرفي لمكممة أسياد وعبيد يخ

  ."ن اإلنسانبحثا ع



 الرابعالفصل  الدراسة التحلٌلٌة 

 

 

138 

وبعدد تكرارات برنامج ما خفي أعظم ( بالمرتبة الثانية في المقدمة التساؤليةفي حين جاءت )

حيث  (ليمة القرصنة) تحقيقمثال ذلك في مقدمة  %(30.78( وبنسبة مئوية بمغت )4) تبمغ

جاءت المقدمة ب" ىنا وكالة اإلنباء القطرية ومن ىنا كانت شرارة األزمة األعمق التي تواجو 

فاختراق فتصريحات مفبركة منسوبة ألمير قطر نشرت عمى موقع الوكالة  ؛دول الخميج قرصنة

يقف  وأريد ليا ان تكون ذريعة إلدانة قطر وعزليا فما ىي الغاية وراء تمك العممية الغامضة ومن

عدة تساؤالت لئلجابة فييا صاحب التحقيق  طرح "،دوار المتورطين فيياأكيف توزعت ورائيا و 

  .يا في إدراج التحقيق االستقصائيعمي

بعدد  برنامج السمطة الخامسةفي  (المقدمة التساؤلية) ما في المرتبة الثالثة حمتأ

الذي  (بدون) مقدمة تحقيق%( مثال ذلك 15.38( وبنسبة مئوية بمغت )2) ترات بمغتكرا

لماذا يضطر ىؤالء األطفال إلى "  وصف فيو عمي شعبان السطوحي أحوال البدون بمقدمتو

 . "الخشبي في القرن الواحد وعشرين التعميم في العراء والموح

وبعدد  برنامج ما خفي أعظمفي حين جاءت فئة )مقدمة االقتباس( بالمرتبة الثالثة في 

تنظيم الدول )مثل المقدمة المقتبسة في تحقيق  %(15.38)وبنسبة مئوية  (2)تكرارات بمغت 

مجرد "حيث يبدأ التحقيق بتسجيل صوتي سري لضابط مخابرات بمجيكي يقول  (في بروكسل

تعمق أنيا معمومات ت ن كنت صحفياً أالسؤال عن ىذه المعمومات بحد ذاتو يعرضك لمسجن حتى و 

 ". باإلرىاب لماذا تبحث عنيا

بعدد  برنامج السمطة الخامسةفي  (مقدمة االقتباس)فئة ءت في المرتبة الرابعة بينما جا

اقتبس كبلم  الذي (عمى عقب رأساً )%( مثل مقدمة تحقيق 7.69( وبنسبة مئوية )1تكرارات )

تحيا تونس العظيمة المجد لمشيداء والمجرب ىرب بن عمي " حد المتظاىرين التي يصرخ فييا أ

           ( وبنسبة مئوية 1بعدد تكرار بمغ ) الرابعة بنفس المرتبة (المقدمة الوصفية)فئة و  "ىرب
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التي وصف فييا صاحب التحقيق  (أطفال داعش)كما ىو الحال في مقدمة تحقيق %( 7.69) 

سيطروا عمى ثمث مساحة العراق وعمى مدة ثبلث سنوات أقاموا ما "تنظيم داعش اإلرىابي بقولو 

  ."اإلسبلمية وعاشوا بين سكان ىذا البمد وصفوه بالدولة

 برنامج ما خفي أعظمبالمرتبة الرابعة في )المقدمة القصصية( في حين جاءت فئة 

 فئةالمرتبة  نفس في، كذلك جاءت %(7.69( وبنسبة مئوية بمغت )1) تبمغوبعدد تكرارات 

( وبنسبة مئوية بمغت 1) توبعدد تكرارات بمغ برنامج ما خفي أعظمفي  (المقدمة المختمطة)

(7.69)%. 

ن القائمين عمى التحقيقات االستقصائية إ( 11ويتضح من خبلل تفسير نتائج الجدول)

والجزيرة اختارو مقدمات التحقيقات االستقصائية وفقًا لمغاية التي يسعون ليا عبر  DWفي قناة 

لقضايا محور التحقيق و ليذه أعطاء اوصاف لتمك الشخصيات إىذه التحقيقات حيث ىدفت إلى 

 االستقصائي التمفزيوني في البرنامجين.

التحقيقات االستقصائية في برنامجي في ( يبين فئة نوع الخاتمة المستخدمة 21جدول )
 السمطة الخامسة وما خفي أعظم 

 فئة نوع الخاتمة المستخدمة ت
 أعظمما خفي  برنامج السلطة الخامسة

 المرتبة % تكرار المرتبة % تكرار

 2 31.15 5 3 15.31 2 الخاتمة االستفهامٌة 1

 3 7.67 1 3 7.67 1 الخاتمة المفتوحة 2

 1 53.15 7 1 46.15 6 الخاتمة التلخٌصٌة 3

 - 7 7 2 37.71 4 ال توجد خاتمة 4

 - 177 13 - 177 13 المجموع 
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فئة نوع الخاتمة المستخدمة في التحقيقات االستقصائية في برنامجي  يوضح( 12شكل )
 السمطة الخامسة وما خفي أعظم 

 
نوع الخاتمة المستخدمة في  الذي يبين (21تشير نتائج الدراسة التحميمية لجدول )

وما خفي أعظم في قناة   DWقناةفي السمطة الخامسة  يبرنامجفي  االستقصائية التحقيقات

 :يأتيإلى ما الجزيرة 

بعدد  في برنامج السمطة الخامسة (الخاتمة التمخيصية)فئة  جاءت في المرتبة األولى

 (وعبيد دأسيا)مثال ذلك خاتمة في تحقيق  %(46.15) بمغت ( وبنسبة مئوية6) تتكرارات بمغ

لم نسمع حد فيو إلى قضية كيذه كنا أوال التفت  من حرب إلى حرب لم يتنفس اليمن السعيد يوماً "

في حين  ،"في ببلد العرب إلى اإلنسان حدأل لم يمتفت اعمى أية حال في كتب التاريخ إبيا 

 توبعدد تكرارات بمغ أعظمبرنامج ما خفي في  األولى بنفس المرتبة (الخاتمة التمخيصية)جاءت 

عمى التحقيق فكرة الحدث وجميع  القائمونلخص  إذ %(53.84)وبنسبة مئوية بمغت  (7)

 (واريز طيار المقاومة .. محمد ال)خاتمة تحقيق مثال ذلك  ،التحقيقاألفكار التي جاءت في 

 ىنا في تونس أصبح العالم المقاوم الشييد محمد الزواري أيقونة يفتخرون بيا"التي جاء فييا 

ويتحدون حوليا تفاصيل مسيرتو النضالية التي انجمت بعد اغتيالو أماطت المثام عن جانب من 
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عقول عربية أبدعت رغم التيميش والمعاناة في أوطانيا عقول لم تخطأ البوصمة فعرفت الطريق 

  ."ما ما في إنتاجاتيا ما خفي أعظموعممت بصمت وتميزت في ما أنتجت وصنعت وحت

بعدد تكرارات  في برنامج السمطة الخامسة (ال توجد خاتمة)فئة المرتبة الثانية ما جاءت في بين

حيث انتيت عدد من التحقيقات بدون خاتمة مثل تحقيق %( 30.78) وبنسبة مئوية( 4) غتبم

 (.تجار الحرب )وتحقيق (1رقم  المشروع)

بعدد تكرارات  خفي أعظمبرنامج ما ( بالمرتبة الثانية في االستفيامية في حين جاءت )الخاتمة 

عبرا ... من أطمق )كما ىو الحال في خاتمة تحقيق  %(38.64( وبنسبة مئوية )5) تبمغ

حمد األسير ثمن مواقفو السياسية الحادة ووقع في فخ أدفع " ب التي انتيت (؟الرصاصة األولى

سريعا في صيدا مواجية الجيش المبناني ساعات قميمة كانت كفيمة بإنياء حالة شعبية تصاعدت 

زالت  لم تستطع اإلطراف السياسية عمى اختبلفيا احتوائيا فكانت المعركة اليوم قضية األسير ال

م في الغرف المغمقة ما خفي فيل تنتظر نياية قانونية أ ؛عالقة في الشارع والقضاء العسكري

 ".أعظم

بعدد  السمطة الخامسةفي برنامج  بالمرتبة الثالثة (الخاتمة االستفيامية)فئة  كما جاءت

كيف يصمد "  (الساتر)كما ىو الحال في خاتمة تحقيق %( 15.38) مئوية وبنسبة( 2) تكرارات

 الثالثةفي المرتبة كذلك جاءت  ، "ر الفساد في جانب من حماة الحدودالساتر الترابي بينما ينتش

 وبنسبة مئوية( 1) وبعدد تكرارات في برنامج السمطة الخامسة (الخاتمة المفتوحة)فئة 

 أعظمفي برنامج ما خفي  بالمرتبة الثالثة (الخاتمة المفتوحة)في حين جاءت فئة  ،%(7.69)

 .%(7.69)( وبنسبة مئوية بمغت 1وبعدد تكرارات )

 .برنامج ما خفي أعظم في حين لم تظير ىذه فئة )الخاتمة المفتوحة( مطمقًا في
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برنامجي السمطة في التحقيقات االستقصائية في النطاق الجغرافي ( يبين فئة 22جدول )
 الخامسة وما خفي أعظم 

 الفئات ت
 ما خفي أعظم برنامج السلطة الخامسة

 المرتبة % تكرار المرتبة % تكرار

 2 37.71 4 1 53.15 7 دول عربٌة 1

  7 7 - 1 7.67 3دول إقلٌمٌة 2

 3 7.67 1 - 7 7 دول أجنبٌة 3

 1 53.14 7 2 46.15 6 المتعددالمجال الجغرافً  4

 - 177 13 - 177 13 المجموع 

برنامجي السمطة في التحقيقات االستقصائية في فئة النطاق الجغرافي  يوضح( 13شكل )
الخامسة وما خفي أعظم 
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 تحقيقاتلمالنطاق الجغرافي  الذي يبين (22نتائج الدراسة التحميمية لجدول ) تشير

إلى ما وما خفي أعظم في قناة الجزيرة   DWقناةفي السمطة الخامسة  يفي برنامج االستقصائية

 :يأتي

تكرارات بعدد  في برنامج السمطة الخامسةبالمرتبة األولى  (الدول العربية)فئة جاءت 

تحقيق  مثلحيث أجريت أكثر تحقيقات البرنامج بالدول العربية  %(53.85( وبنسبة مئوية )7)

 .في العراق (أطفال داعش)تحقيق في اليمن و  (وثيقة سفر)

 في برنامج ما خفي أعظم المتعدد( المجال الجغرافي)فئة حمت في المرتبة األولى بينما  

غمب تحقيقات برنامج ما خفي أحيث تم إجراء  %(53.84)وبنسبة مئوية  (7)وبعدد تكرارات 

حيث تنقل صاحب التحقيق في عدد من الدول  (بين تطرفين)أعظم في دول متعددة مثل تحقيق 

قصة أول محاولة غزو عسكري لقطر بترتيب أماراتي  تحقيق العربية باإلضافة إلى لندن وأيضاً 

 .التنقل من دول الخميج إلى فرنساالتي تم  سعودي

 المجال الجغرافي) كانت لفئة برنامج السمطة الخامسةفي  في المرتبة الثانية أما

باب شرق مسالة )مثل تحقيق %( 46.15) وبنسبة مئوية بمغت( 6) وبعدد تكرارات (المتعدد

ا واليمن ومصر وبمجيكا سوري: التحقيق فيياجري أدول التي  تتعدد ثحي (موت أوحياة 

بعدد  برنامج ما خفي أعظم( في الدول العربية) فئة بينما جاءت في المرتبة الثانية ،وألمانيا

التي  (الجزيرة.. األسئمة الصعبة) تحقيق ( مثل%30.78( وبنسبة مئوية بمغت )4تكرارات بمغ )

 .في لبنان (عبرا من أطمق الرصاصة األولى) تحقيقتم انجازىا في قطر وأيضا 

ربما  برنامج السمطة الخامسة في (دول إقميمية ودول أجنبية) في حين لم تظير فئتا

يعود السبب لكون القناة تنتج برامجيا بالتعاون مع منظمة الصحافة االستقصائية العربية )أريج( 

 .التي تركز عمى الخروقات وكشف الخمل في البمدان العربية
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بعدد تكرارات  (دول أجنبية)فئة كل من  أعظمبرنامج ما خفي  فيثالثة المرتبة البينما  

 فئة وأيضاً  (تنظيم الدولة في بروكسل) تحقيقمثل  %(7.69) ( وبنسبة مئوية بمغت1) تبمغ

%( 7.69( وبنسبة مئوية بمغت ) 1) تبعدد تكرارات بمغ أيضاً  المرتبة نفس في (دول إقميمية)

 .الذي تم انجازه في دولة تركيا)أين الجثة ؟(  تحقيقمثل 

 فئات كيف قيلالمحور الثاني . 2
برنامجي في التحقيقات االستقصائية في المعتمدة  اإلبراز( يبين فئة عناصر 23جدول )

 السمطة الخامسة وما خفي أعظم 

 فئة عناصر اإلبراز المعتمدة ت
 أعظمما خفي  برنامج السلطة الخامسة

 المرتبة % تكرار المرتبة % تكرار

 2 21.75 23 2 17.77 13 وسائل اإليضاح 1

 1 71.25 57 1 17.37 53 الصور الثابتة 2

 - 177 17 - 177 66 المجموع 

برنامجي في التحقيقات االستقصائية بفي فئة عناصر اإلبراز المعتمدة  يوضح( 14شكل )
 السمطة الخامسة وما خفي أعظم 
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في المعتمدة  اإلبرازيبين فئة عناصر الذي  (23تشير نتائج الدراسة التحميمية لجدول )

وما خفي أعظم في قناة   DWقناةفي السمطة الخامسة  يبرنامجفي  االستقصائية التحقيقات

 :يأتيإلى ما الجزيرة 

 وبنسبة تكرارات في برنامج السمطة الخامسة بالمرتبة األولى (الصور الثابتة)فئة جاءت 

 المرتبة األولىبنفس جاءت  (الصور الثابتة)فئة  وكذلك ،%(80.30( وبنسبة مئوية بمغت )53)

 .%(71.25( وبنسبة مئوية بمغت )57) وبنسبة تكرارات  أعظمما خفي  برنامجفي 

وىي  (وسائل اإليضاح)فئة  في برنامج السمطة الخامسة بينما جاءت في المرتبة الثانية

وىذه الوسائل تساعد عمى وصول  ،الرسوم البيانية والخرائط الجغرافية والرسوم التعبيرية المتحركة

وتقمل من المبس عند المشاىد وبنسبة  ،المعمومة في التحقيق االستقصائي بشكل أكثر وضوحاً 

في برنامج ما خفي جاءت بنفس المرتبة  وكذلك ،%(19.70) ( وبنسبة مئوية13تكرارات )

 %( .28.75( وبنسبة مئوية )23) بنسبة تكرارات( وسائل اإليضاح)فئة  أعظم

 برنامجي السمطة الخامسة في التحقيقات االستقصائية في ( يبين فئة الصور 24) جدول

 وما خفي أعظم 

 فئة الصور ت
 أعظمما خفي  برنامج السلطة الخامسة

 المرتبة % تكرار المرتبة % تكرار

 3 17.31 11 4 15.77 1 ةالفٌلمٌالصور  1

 2 31.57 11 2 26.43 14 الصور الشخصٌة 2

 1 36.14 21 3 27.75 11 األرشٌفٌةالصور  3

 4 12.21 7 1 37.73 27 الوجوه إخفاء 4

 - 177 57 - 177 53 المجموع 

 



 الرابعالفصل  الدراسة التحلٌلٌة 

 

 

146 

برنامجي السمطة في التحقيقات االستقصائية في فئة الصور الثابتة   يوضح( 15) شكل
 الخامسة وما خفي أعظم 

 
 التحقيقاتفي يبين فئة الصور الذي  (24تشير نتائج الدراسة التحميمية لجدول )

إلى ما وما خفي أعظم في قناة الجزيرة   DWقناةفي السمطة الخامسة  يبرنامجفي  االستقصائية

 :يأتي

بعدد  برنامج السمطة الخامسة في (1)(إخفاء الوجوه)فئة  جاءت في المرتبة األولى

 المسؤولين عمىويتم ذلك عن طريق قيام %( 37.73( وبنسبة مئوية بمغت )20) تتكرارات بمغ

أو الشخصيات  ونمن ما يتعرض لو المتحدث يا خوفاً مالتحقيقات من إخفاء بعض الوجوه أو تضمي

 . محاسبة أو المساءلة أو التيديدمن ال مقابمتيا يتم التي

وبعدد  برنامج ما خفي أعظمفي  الصور األرشيفيةفئة حمت في المرتبة األولى  بينما

بعض تحقيقات البرنامج تناولت إن والسبب في ذلك  %(6.84)وبنسبة مئوية  (21)تكرارات 

مواضيع تاريخية أو مواضيع مضى عمييا مدة زمنية طويمة مما اضطر القائمون عمى البرنامج 

 من استخدام مجموعة صور وأفبلم أرشيفية.

                                                           
 .207ص  (،21ينظر إلى ممحق رقم )( 1)
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 برنامج السمطة الخامسة في (الصور الشخصية)فئة الثانية في المرتبة  تجاءكما و 

 جاءت في المرتبة الثانية كذلك ، %(26.43( وبنسبة مئوية بمغت )14) توبعدد تكرارات بمغ

وبنسبة مئوية بمغت  (18)وبعدد تكرارات  أعظمبرنامج ما خفي  في (الصور الشخصية) فئة

حيث ركزت بعض التحقيقات عمى شخصيات سياسية مما استخدمت عدة صور  %(31.57)

مثل صور بعض الزعماء في دول  (الجزء األول والثاني 96ليم كما ىو الحال في تحقيق )قطر

  .التي عرضت بالتحقيق الخميج العربي

 برنامج السمطة الخامسة في في المرتبة الثالثة (الصور األرشيفية)فئة  بينما كانت

 .%(20.75) وبنسبة مئوية( 11) توبعدد تكرارات بمغ

وبعدد  في برنامج ما خفي أعظم (الصور الفيممية) فئة المرتبة الثالثة بينما جاءت 

 .%(19.31وبنسبة مئوية بمغت ) (11) تتكرارات بمغ

وبعدد  برنامج السمطة الخامسة في (الصور الفيممية) فئةجاءت وفي المرتبة الرابعة 

  .(%15.9( وبنسبة مئوية بمغت )8)تكرارات 

وبعدد تكرارات  برنامج ما خفي أعظمفي المرتبة الرابعة  (إخفاء الوجوه) فئة جاءتبينما 

 %( مما يدل عمى أن تحقيقات برامج ما خفي أعظم لم تعتمد كثيراً 12.28( وبنسبة مئوية )7)

 عمى المصادر السرية أو الشخصيات المجيولة في التحقيق.
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التحقيقات في نوع المعالجات الصوتية والمؤثرات المستخدمة  فئة ( يبين25)جدول 
 برنامجي السمطة الخامسة وما خفي أعظم في االستقصائية 

 فئة نوع المعالجات الصوتية ت
 أعظمما خفي  برنامج السلطة الخامسة

 المرتبة % تكرار المرتبة % تكرار

 2 27.75 22 2 24.37 17 الصوت الحً 1

 1 62.75 57 1 53.56 22 المؤثرات الصوتٌة 2

 3 7.75 6 4 7.75 4 نبرة الصوت 3

 4 2.75 2 3 12.17 5 األغانً واألناشٌد 4

 - 177 17 - 177 41 المجموع 

التحقيقات في نوع المعالجات الصوتية والمؤثرات المستخدمة فئة يوضح ( 16شكل )
 برنامجي السمطة الخامسة وما خفي أعظم في االستقصائية 
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يبين نوع المعالجات الصوتية والمؤثرات الذي  (25تشير نتائج الدراسة التحميمية لجدول )

وما خفي أعظم   DWقناة في السمطة الخامسة  يبرنامجفي  االستقصائية التحقيقاتب ةالمستخدم

 :يأتيإلى ما في قناة الجزيرة 

وبعدد  برنامج السمطة الخامسة في( المؤثرات الصوتية)فئة حمت في المرتبة األولى 

مؤثرات الصوتية حيث استخدمت التحقيقات ال %(53.56( وبنسبة مئوية بمغت )22) تكرار بمغ

جاءت في المرتبة األولى كذلك  ،ق والجاذبية ولفت انتباه المشاىدمن التشوي اً لتعطي العمل مزيد

( وبنسبة مئوية 50تكرارات )بعدد  أعظمبرنامج ما خفي في  (المؤثرات الصوتية) فئة

(62.5)%. 

وبعدد  برنامج السمطة الخامسة في (الصوت الحي)فئة  بينما جاءت في المرتبة الثانية

الصوت الطبيعي  إعطاءوالصوت الحي ىو  %(24.39( وبنسبة مئوية )10) تبمغ تكرارات

برنامج ما في  (الصوت الحي) فئة جاءت في المرتبة الثانيةكذلك  ،القريب من مكان الحدث

  .%(27.5( وبنسبة مئوية )22) بعدد تكرارات بمغت أعظمخفي 

وبعدد تكرارات  برنامج السمطة الخامسة في (داألغاني واألناشي) فئةوفي المرتبة الثالثة 

 االغاني الوطنية في تحقيقاستخدام  مثال ذلك%( 12.19) وبنسبة مئوية بمغت( 5) تبمغ

 .حيث عرضت مقاطع من أغاني مصرية قديمة (الذىب الذي ذىب)وفي تحقيق (بدون)

بعدد تكرارات  بالمرتبة الثالثة (نبرة الصوت) فئة جاءت برنامج ما خفي أعظم في أما 

 .%(7.5)وبنسبة مئوية بمغت  (6)

 وبعدد تكرارات برنامج السمطة الخامسة في (نبرة الصوت) جاءتوفي المرتبة الرابعة  

  .%(9.75( وبنسبة مئوية بمغت )4)
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وبعدد  أعظمبرنامج ما خفي في  (األغاني واألناشيد) في المرتبة الرابعة جاءتبينما 

  %(.2.5( وبنسبة مئوية )2) تكرارات

ن استخدام المؤثرات الصوتية إ( 16نتائج التحميل لجدول )ويتضح من خبلل تفسير 

فقد جاءت بنفس والصوت الحي لو أىمية كبيرة في انتاج التحقيقات االستقصائية التمفزيونية 

ما كانت ىذه األصوات والمؤثرات مع كبلم الشخصيات المؤثرة في  الترتيب في البرنامجين وغالباً 

أكثر قربًا من مكان القضية أيضًا تجعل المشاىد العمل االستقصائي أو االصوات الحية فيي 

 المطروحة في التحقيق االستقصائي.

في عرض التحقيق االستقصائي في ( يبين عناصر الجذب المستخدمة 26) جدول
 برنامجي السمطة الخامسة وما خفي أعظم

 عناصر الجذب المستخدمة ت
 أعظمما خفي  برنامج السلطة الخامسة

 المرتبة % تكرار المرتبة % تكرار

 2 31.34 26 3 15.41 13 شعار البرنامج 1

 CG 57 57.52 1 33 37.75 1استخدام الـ  2

 Zoom in 21 25 2 24 21.71 3توظٌف الـ  3

 - 177 13 - 177 14 المجموع 

عناصر الجذب المستخدمة في عرض التحقيق االستقصائي في برنامجي السمطة ( 17شكل )
 الخامسة وما خفي أعظم
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في يبين عناصر الجذب المستخدمة الذي  (26الدراسة التحميمية لجدول )تشير نتائج 

وما خفي أعظم في قناة   DWقناةفي السمطة الخامسة  يبرنامجفي  االستقصائي التحقيق

 :يأتيإلى ما الجزيرة 

بعدد تكرار برنامج السمطة الخامسة  في (CGاستخدام )فئة  جاءت في المرتبة األولى

في  CG(1)) عمى فئة )استخدام القناة اعتمدتحيث  %(59.52) مئوية بمغتوبنسبة ( 50) بمغ

جاءت في  كذلك ،وأسماء المدن أمام األسماء والشخصياتأو  أكثر الحمقات لشرح الحديث الميم

( وبنسبة 33) تتكرارات بمغوبعدد  أعظمبرنامج ما خفي  في (CGاستخدام ( فئةالمرتبة األولى 

مع اإلحداث الميمة في التحقيق أو مع   CGحيث تستخدم القناة%( 39.75بمغت مئوية )

 .ة األشخاص المشاركين في التحقيقأسماء وىوي

في برنامج السمطة الخامسة  Zoom in))توظيف فئة  بينما جاءت في المرتبة الثانية

أثناء   zoom inتوظيففقد تم %( 25) وبنسبة مئوية بمغت (21) تبعدد تكرارات بمغ

 خصوصاً  و ذوي الضحايا بقضية التحقيق االستقصائيأالمقاببلت وحديث أصحاب العبلقة 

 .في التحقيق إلظيار مبلمح الوجو والتعابير التي تحمل دالالت معينة

وبعدد  برنامج ما خفي أعظمفي  (2)(شعار البرنامج) فئةالمرتبة الثانية  بينما جاءت في 

 تحقيق. وبمعدل مرتين في كل %(31.34مئوية )( وبنسبة 26) تتكرارات بمغ

في برنامج السمطة الخامسة في المرتبة الثالثة  (شعار البرنامج)استخدام  ت فئةجاءو  

حيث تم استخدام الشعار مرة واحدة  %(15.48( وبنسبة مئوية بمغت )13) تبمغوبعدد تكرارات 

 .تحقيق 13عددىا البالغ  تحقيقات برنامج السمطة الخامسة من تحقيقفي كل 
                                                           

 .205ص (،17ينظر إلى ممحق رقم ) 1))
 .198ص ، (3إلى ممحق رقم )ينظر  (2)

 



 الرابعالفصل  الدراسة التحلٌلٌة 

 

 

152 

وبعدد  أعظمبرنامج ما خفي في  (Zoom inتوظيف )فئة المرتبة الثالثة بينما جاءت  

حيث تستخدم المقطات وخصوصا القريبة  %(28.91( وبنسبة مئوية )بمغت 24) تتكرارات بمغ

 .قصد بيا صاحب التحقيق االستقصائيإلعطاء تعبيرات عبر مبلمح الوجو لمداللة عمى أمور يت

برنامجي في التحقيقات االستقصائية في التقصي المستخدمة  أساليب فئة ( يبين27) جدول
 السمطة الخامسة وما خفي أعظم 

 ت
فئة أساليب التقصي 

 المستخدمة في التحقيقات

 أعظمما خفي  برنامج السلطة الخامسة

 المرتبة % تكرار المرتبة % تكرار

 1 51.53 24 1 57.76 41 أسلوب المقابلة 1

 2 17.51 1 3 7.74 5 أسلوب الكامٌرا السرٌة 2

3 
أسلوب التخفً وانتحال 

 الشخصٌة
23 32.37 2 5 12.17 3 

4 
أسلوب التسجٌل الصوتً 

 السري
2 2.11 4 4 7.75 4 

 - 177 41 - 177 71 المجموع 

أساليب التقصي المستخدمة في التحقيقات االستقصائية في برنامجي  يوضح( 18شكل )
 السمطة الخامسة وما خفي أعظم
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في التقصي المستخدمة  أساليبيبين الذي  (27تشير نتائج الدراسة التحميمية لجدول )

وما خفي أعظم في قناة   DWقناةفي السمطة الخامسة  يبرنامجفي ة االستقصائي اتالتحقيق

 :يأتيإلى ما الجزيرة 

وبعدد  في برنامج السمطة الخامسة في المرتبة األولى (1) (أسموب المقابمة)فئة  جاءت

حيث تم االعتماد عمى ىذا األسموب بشكل كبير  %(57.76) وبنسبة مئوية (41) تتكرارات بمغ

أصحاب الشأن  ئوجراا ىكونو األسيل ويتبلءم مع طبية العمل الصحفي وأخبلقيتو وال يعترض عم

 ،يبقضية التحقيق أو ذوييم أو المصادر األخرى التي تشارك في انجاز التحقيق االستقصائ

وبعدد تكرارات  أعظمبرنامج ما خفي  في (أسموب المقابمة)فئة جاءت في المرتبة األولى كذلك 

حيث اعتمد برنامج ما خفي أعظم عمى أسموب  %(58.53( وبنسبة مئوية بمغت )24) تبمغ

  .(تحقيق13البالغ عددىا ) التحقيقات المقابمة وقد استخدم بكثرة في جميع

برنامج  في (أسموب التخفي وانتحال الشخصية)فئة  في المرتبة الثانية تبينما جاء

من أن ىذا األسموب  بالرغم %(32.39( وبنسبة مئوية )23) بعدد تكرارات بمغ السمطة الخامسة

نو استخدم في تحقيقات برنامج السمطة الخامسة إيتعارض مع أخبلقيات العمل الصحفي إال 

نو صحفي إوشرط التخفي واالنتحال أن يغير الصحفي ىويتو أو مظيره حتى ال يعرف 

لما فييا من خداع مثال  ؛يعترض عمى استخدام مثل تمك األساليب بعضيم إناستقصائي إال 

حيث تم التخفي والمقاء بأحد الميربين الذي  (الساتر)ذلك عمى استخدام ىذا األسموب في تحقيق 

جل القيام بعممية أتحدث عن الرشاوى التي يقدميا لعناصر األمن عمى الحدود التونسية من 

 . التيريب

                                                           
 .200(، ص6ينظر إلى ممحق رقم )( 1)
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 برنامج ما خفي أعظمفي  (السريةالكاميرا )أسموب  فئة في المرتبة الثانيةبينما جاءت 

تحقيق مثال ذلك استخدام ىذا األسموب في  %(19.51)وبنسبة مئوية بمغت  (8)وبعدد تكرارات 

وتصوير المقاء مع أحد العاممين في المقيى الذي تواجد فيو  (1))محمد الزواري.. طيار المقاومة(

 منفذي االغتيال قبل ساعات من حدوث العممية.

بعدد  برنامج السمطة الخامسة في (الكاميرا السريةأسموب )فئة  تالثالثة جاءفي المرتبة 

ال يحبذ ىذا األسموب أىل االستقصاء لما فيو  وأيضاً  %(7.4( وبنسبة مئوية بمغت )5) تكرارات

خطر عمى حياة الصحفي االستقصائي الذي يستعمل ىذا األسموب واألمر األخر يعتبر خداع 

 إنلآلخرين عن طريق تصويرىم وعدم إخبارىم بذلك لكن من يستخدم ىذا األسموب يقولون 

التي ال يمكن الوصول  جل الحصول عمى الحقائق والمعموماتأالتصوير السري شجاعة من 

عندما تم تصوير  (2))تحقيق الساتر( أيضاً  استخدم ىذا األسموبوقد بيذه الطريقة  إالإلييا 

ثناء تمقييم األموال من الميربين بكاميرا سرية وثقت ذلك كما أالضباط عمى الحدود التونسية 

جواز مقابل دفع ثناء تفاوض شخص يحاول الحصول عمى أ )وثيقة سفر( استخدم في تحقيق

مية بطريقة الكاميرا أموال ألحد عناصر األمن العاممين في دائرة الجوازات لقد تم تصوير ىذه العم

  .السرية أيضا

برنامج ما في  (ل الشخصيةأسموب التخفي وانتحا) فئةفي المرتبة الثالثة  بينما جاءت

سقوط في ) تحقيقكالذي حدث في %( 12.19( وبنسبة مئوية )5بعدد تكرارات ) أعظمخفي 

حد رجال أبأحد الشيود عمى لقاء ممدوح زيدان و  مثال لقاء تامر المسحال متنكراً  (حرم السفارة

                                                           
 .201ص (،9ينظر إلى ممحق رقم ) 1))
 .201ص (،8ينظر إلى ممحق رقم ) (2)
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عمر النايف من صوفيا عاصمة  الفمسطينيجل إخراج أالذين كانوا يعممون من  يةبرات العرباالمخ

 .لى تركيا قبل أن يرفض النايف ذلكبمغاريا إ

برنامج السمطة  في (أسموب التسجيل الصوتي السري) فئة جاء الرابعةوفي المرتبة 

أيضا ىذا األسموب ال يختمف عن قبمو %( 2.81) وبنسبة مئوية( 2) بعدد تكرارات بمغ الخامسة

نو إ إالومعايير العمل االستقصائي  الصحافة االستقصائيةمن حيث تعارضو مع أخبلقات 

حيث تم تسجيل صوت سري ألحد )رحمة الكورنيت( منياحد تحقيقات البرنامج أاستخدم في 

 جاءت كذلك ،اعات اإلرىابية في سيناء المصريةميربي صواريخ  الكورنيت الروسية إلى الجم

بعدد تكرارات  أعظمبرنامج ما خفي في  (أسموب التسجيل الصوتي السري)فئة المرتبة الرابعة 

لضابط المخابرات  (1)مثال ذلك التسجيل الصوتي السري %(9.75) وبنسبة مئوية (4)بمغ 

بالتأكيد ال توجد حرية في ىذا " التي يقول فييا  (تنظيم الدولة في بروكسل) تحقيقالبمجيكي في 

ن أستطيع أتجد حرية وال ديمقراطية ولن  لنالممف الذي تبحث عنو خطير وفي ىذا الممف 

دقائق ألنيا أسئمة  5سيعتقمك في غضون  أوضح أكثر من ذلك لو كان شخص أخر بمكاني

 ". حساسة

ساليب التقصي التي يعتبرىا كثير من الصحفيين أن إ (18ويتضح عبر تفسير نتائج جدول )

غير مشروعة االستعمال تم استعماليا في أغمب ىذه التحقيقات مثل الكاميرا السرية والتخفي 

دانة المتيمين إحيث تم  مشروعةكانت  ة االستخداموانتحال الصفات والشخصيات لكن حج

يب حيث لم يصل الصحفيين االستقصائيين عبر بالفساد واالنتياك والتقصير باستخدام ىذه األسال

األساليب التقميدية في ىذه التحقيقات إلى حقائق غائبة خصوصًا في التحقيقات التي انتجت في 

                                                           

 .200(، ص7ينظر إلى ممحق رقم )( 1)
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ئق والحقائق عمى الصحفي بجميع دول عربية تعمل تمك الدول عمى حجب المعمومات والوثا

 الوسائل. 

عرض المضمون االستقصائي المستخدم في تحقيقات برنامجي  أساليب( يبين 28) جدول
 السمطة الخامسة وما خفي أعظم

 ت

أساليب عرض المضمون 

 االستقصائي

 أعظمما خفي  برنامج السلطة الخامسة

 المرتبة % تكرار المرتبة % تكرار

 2 31.25 17 1 15.71 14 العرض لبعض الفقرات إعادة 1

 1 61.75 22 2 14.27 2 واقعالتمثٌل  إعادة 2

 - 177 32 - 177 16 المجموع 

أساليب عرض المضمون االستقصائي المستخدم في تحقيقات برنامجي  يوضح( 19) شكل
 السمطة الخامسة وما خفي أعظم
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يبين أساليب عرض المضمون الذي  (28) رقم تشير نتائج الدراسة التحميمية لجدول

وما خفي أعظم في   DWقناةفي السمطة الخامسة  يبرنامجات تحقيق االستقصائي المستخدم في

 :يأتيإلى ما قناة الجزيرة 

برنامج السمطة  في (إعادة العرض لبعض الفقرات)فئة جاءت في المرتبة األولى 

وقد استخدم ىذا األسموب من  %(85.71) ( وبنسبة مئوية بمغت14)بعدد تكرارات  الخامسة

القائمين عمى التحقيقات عن طريق إعادة عرض مضمون بعض الفقرات الميمة وتميزىا عن 

التكرار جمب أنظار  عن طريقليتمكن  أكثرإبراز وتسميط الضوء عمييا  منيا غيرىا  التي يريد

عادة عرض االتصال الياتفي وا  )أطفال تحت المقصمة( المشاىد إلييا كما ىو الحال في تحقيق 

 . حد المحكومين باإلعدام ووالدتوأ بين

وبعدد  برنامج ما خفي أعظم في (إعادة تمثيل الواقعفئة ) حمت في المرتبة األولىبينما 

%( حيث استخدم القائمين عمى تحقيقات برنامج ما 68.75( وبنسبة مئوية بمغت )22تكرارات )

( تنظيم الدولة في بروكسل) تحقيق ذلك الالحقيقة عدة مرات مثخفي أعظم تمثيل الواقع لتجسيد 

في باريس وبروكسل ويستخدم ىذا  المسمحةلتجسيد دور الجماعات اإلرىابية في العمميات 

يا الصورة الحقيقية المراد إيضاحإلى األسموب عادة في التحقيقات التي لم يتوصل أصحابيا 

 .فيستخدم إعادة تمثيل الواقع

 برنامج السمطة الخامسة في (إعادة تمثيل الواقع)فئة  المرتبة الثانية جاءتما في أ

)المشروع األسموب في تحقيق  ااستخدم ىذ%( 14.29)وبنسبة مئوية بمغت  (2) وبعدد تكرار

حيث يتم إعادة تمثيل الواقع من خبلل مشيد تمثيمي يعطي تصورا لممشيد األصمي من  (1) (1رقم

خبلل المعمومات التي يحصل عمييا الصحفي االستقصائي عن القضية ونبلحظ ان استخدام ىذا 
                                                           

 .203ص (،12ينظر إلى ممحق رقم)( 1)
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أعظم في قناة الجزيرة عمى عكس برنامج ما خفي  األسموب في برنامج السمطة الخامسة قميل جداً 

 .الفضائية

برنامج ما خفي ( في إعادة العرض لبعض الفقرات) فئة بينما جاءت في المرتبة الثانية 

في بعض تحقيقات  كما ىو الحال %(31.25( وبنسبة مئوية )10)وبعدد تكرارات  أعظم

 (.الجزء األول الجزء الثاني 96قطر  تحقيق )البرنامج مثل 

برنامجي السمطة  في الوسائل المساعدة لتقديم التحقيق االستقصائي فئة ( يبين29) جدول
 الخامسة وما خفي أعظم 

 ت

فئة الوسائل المساعدة لتقديم 

 التحقيق

 أعظمما خفي  برنامج السلطة الخامسة

 المرتبة % تكرار المرتبة % تكرار

 2 37 3 1 67 6 فٌدٌو 1

2 
 اإلعالمتوظٌف خدمات 

 الجدٌد
4 47 2 7 77 1 

 - 177 17 - 177 17 المجموع 

الوسائل المساعدة لتقديم التحقيق االستقصائي في برنامجي السمطة  يوضح( 20) شكل
 الخامسة وما خفي أعظم
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تقديم في يبين الوسائل المساعدة الذي  (29تشير نتائج الدراسة التحميمية لجدول )

وما خفي أعظم في قناة   DWقناةفي السمطة الخامسة  يبرنامج التحقيق االستقصائي في

 :يأتيإلى ما الجزيرة 

( 6) وبعدد تكراراتبرنامج السمطة الخامسة  في (فيديو) جاءت في المرتبة األولى فئة

مثال ذلك الفيديوىات التي صورىا المتظاىرين التونسيين من %( 60) وبنسبة مئوية بمغت

 .(رأسا عمى عقب) تحقيقجرحى الثورة في 

برنامج ما خفي  في بالمرتبة األولى (توظيف خدمات اإلعبلم الجديد) فئةجاءت  بينما 

%( حيث تم استخدام بعض خدمات اإلعبلم الجديد 70( وبنسبة مئوية )7وبعدد تكرارات ) أعظم

والكبلم الذي أدلى  بو  (بين تطرفين) تحقيقال في استخدام السكايب في وأدواتو كما ىو الح

 رسائلإظيار الحوار عبر  وأيضاً  ،ما بعديالذي قتل فخاشقجي و جمال دي الصحفي السعو 

سقوط في حرم تحقيق لو في حد أصدقائو قبل ساعات من اغتياأالواتساب بين عمر النايف 

  .السفارة

برنامج السمطة  في (خدمات اإلعبلم الجديد)فئة  بينما جاءت في المرتبة الثانية

 (الفيديو)فئة جاءت في المرتبة الثانية  بينما %(40)وبنسبة ( 4) تبعدد تكرارات بمغ الخامسة

حيث تم عرض بعض %( 30( وبنسبة مئوية بمغت )3بعدد تكرار ) أعظمبرنامج ما خفي  في

عبرا ..  تحقيق )في  بالقرب من الحدث كما ىو الحال التي صورىا المتواجدونمقاطع الفيديو 

 حيث تم تصوير مقاطع من المعارك التي جرت ىناك. (من أطمق الرصاصة األولى
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في التحقيقات االستقصائية في المستخدمة  اإلقناع أساليب( يبين فئة نوع 30جدول )
 برنامجي السمطة الخامسة وما خفي أعظم 

 ت

فئة نوع أساليب اإلقناع 

 التحقيقاتفي  المستخدمة

 أعظمما خفي  برنامج السلطة الخامسة

 المرتبة % تكرار المرتبة % تكرار

 2 31.25 17 3 23.26 17 أرقام وإحصائٌات 1

 1 62.75 27 1 43.16 11 وثائق وبٌانات 2

 3 6.25 2 2 34.11 15 أدلة قانونٌة 3

 - 177 32 - 177 43 المجموع 

فئة نوع أساليب اإلقناع المستخدمة في التحقيقات االستقصائية في  يوضح( 21شكل )
برنامجي السمطة الخامسة وما خفي أعظم 

 
في يبين نوع أساليب اإلقناع المستخدمة الذي  (30تشير نتائج الدراسة التحميمية لجدول )

وما خفي أعظم في قناة   DWقناةفي السمطة الخامسة  يرنامجبفي التحقيقات االستقصائية 

 :يأتيإلى ما الجزيرة 

وبعدد  برنامج السمطة الخامسة في (وثائق وبيانات) فئة جاءت في المرتبة األولى

 الصحفي وتمثل الوثائق والبيانات روح العمل%( 43.86) وبنسبة مئوية( 18) بمغ اتتكرار 
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تم استخدام  إذلتدعيم المعمومات الواردة في التحقيق  وضروري االستقصائي ووجودىا أساس

حيث تم  )فئران بشرية تحت التجربة( تحقيقمنيا و البرنامج  تحقيقاتالوثائق والبيانات في أغمب 

تؤكد عمم الحكومة المصرية بتجربة أقيمت عام  التي وثيقةالعرض مجموعة من الوثائق منيا 

 سرطان الثدي كما تم عرض وثائق في تحقيقالمصابات بمرض من سيدة  75عمى  م2003

بمنع ذوي مسمحي  (1)منيا وثيقة تظير قرار مجمس محافظة صبلح الدين )أطفال داعش(

داعش من خروجيم من المخيمات المخصصة ليم بالمحافظة بعد إنكار ذلك من قبل رئيس 

حصمت عمى المرتبة األولى  كذلك ،حمد الكريم في نفس التحقيقألدين مجمس محافظة صبلح ا

وبنسبة مئوية بمغت  (20)عدد تكرار بمغ ب أعظمبرنامج ما خفي  في (وثائق وبيانات)فئة 

ومن األمثمة عمى استخداميا وعرضيا  رنامجحيث استخدمت الوثائق في تحقيقات الب%( 62.5)

الجزء  96قطر ) تحقيقفي البرنامج الوثيقة المسربة التي حصل عمييا صاحب التحقيق في 

والتي تنص عمى توجيو االستخبارات السعودية إلى المنافذ الحدودية في المممكة بتسييل  (األول

شخصية قطرية من المشاركين في اإلعداد لعممية االنقبلب والوثائق التي  107ميمة تنقل 

 وىي جزء من تحقيقات مطار أتاتورك التي تؤكد مغادرة طائرة ؟أين الجثة تحقيقعرضيا في 

  .جمال خاشقجيسعودية خاصة دون تفتيشيا بعد عممية قتل الصحفي السعودي 

بعدد  برنامج السمطة الخامسة في (أدلة القانونية) فئة بينما جاءت في المرتبة الثانية

فئران بشرية تحت )مثال ذلك عرض شكوى في تحقيق %( 34.88) ( وبنسبة15) تكرار بمغ

كذلك  م2010امرأة ضد شركة دواء بتيمة الخداع وكسبت الحكم في عام  تقدمت بيا (التجربة

أطفال تحت ) تحقيقعرض بعض المواد القانونية من قانون الجرائم والعقوبات اليمنية في 

                                                           

 .202ص (،10ينظر إلى ممحق رقم ) (1)
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عام وكبلم النائب 18توضح ىذه األدلة منع القانون محاكمة األطفال قبل بموغيم ال  (1)(المقصمة

 .الرغم من ذلك تخالف السمطات اليمنية ذلك وتقوم بمحاكمتيمبلبغدادي العام اليمني عبد العزيز ا

حصائيات) فئةبينما جاءت في المرتبة الثانية   وبعدد برنامج ما خفي أعظم  في (أرقام وا 

ثال حيث استخدمت األرقام واإلحصائيات م%( 31.25)وبنسبة مئوية بمغت  (10)تكرار بمغ 

المعمومات التي أدلى  (عبرا .. من أطمق الرصاصة األولى؟تحقيق )ذلك عمى استخداميا في 

حمد األسير وعناصر حزب اهلل وأفراد أبعض المشاركين في التحقيق عن أعداد قتمة جماعة 

 (الجزء الثاني 96قطر )اإلحصائية التي عرضت في تحقيق الجيش المبناني في المعارك وأيضاً 

 .ريفي االنقبلب العسك ب المشاركيناتو أسماء ور 

حصائيات) فئةبينما جاءت في المرتبة الثالثة  (  برنامج السمطة الخامسة في (أرقام وا 

مثال ذلك اإلحصائيات واألرقام  %(23.26) بمغت مئوية وبنسبة( 10) بمغت تكرارات وبنسبة

لمصري وتراجعو في السنوات اوالتي تثبت ىبوط قيمة القطن  ،التي استخدمت أكثر من مرة

برنامج في  (أدلة قانونية)فئة  الثالثة المرتبةبينما جاءت  (الذىب الذي ذىب) تحقيقاألخيرة عبر 

الحال كما ىو  %(6.25)وبنسبة مئوية بمغت  (2)حيث حصمت عمى عدد تكرار أعظمما خفي 

عمى  (ليمة القرصنة)تحقيق في األدلة القانونية التي قدميا النائب العام القطري عمي المري في 

نباء القطرية وبث تصريحات كاذبة نسبت الخميج في عممية قرصنة وكالة األ دور بعض دول

 .إعبلن الحصار الخميجي عمى الدوحةألمير قطر وعمى أثرىا تم 

ن الوثائق التي عرضت في تحقيقات برنامجي السمطة الخامسة وما خفي إويرى الباحث 

قناع إلط بل كانت عنصر ميم أعظم لم تكن شكبًل فنيًا تزين لقطات التحقيق االستقصائي فق

وكانت عنصر ميم الثبات الحجة عمى المشاىد بالقضية المطروحة في التحقيق االستقصائي 
                                                           

 .204ص (،14ينظر إلى ممحق رقم ) 1))
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ن أغمب الوثائق التي عرضت ىي وثائق ا  و  خصوصاً  أرض الواقع ومصداقية العمل االستقصائي

 .سرية

برنامجي في ( يبين فئة عدد الصحفيين الذين قاموا بإعداد التحقيقات االستقصائية 31) جدول
 السمطة الخامسة وما خفي أعظم 

 فئة عدد الصحفيين ت
 أعظمما خفي  برنامج السلطة الخامسة

 المرتبة % تكرار المرتبة % تكرار

 - 7 7 2 31.47 5 فرد واحد 1

 1 177 13 1 53.14 7 فرٌق عمل جماعً 2

 - 7 7 3 7.67 1 لم ٌظهر 3

 - 177 13 - 177 13 المجموع 

فئة عدد الصحفيين الذين قاموا بإعداد التحقيقات االستقصائية في  يوضح( 22شكل )
 برنامجي السمطة الخامسة وما خفي أعظم
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فئة عدد الصحفيين الذين قاموا يبين الذي  (31تشير نتائج الدراسة التحميمية لجدول )

وما خفي أعظم في   DWقناةفي  السمطة الخامسة يبرنامجفي التحقيقات االستقصائية  بإعداد

 :يأتيإلى ما قناة الجزيرة 

)فريق عدد الصحفيين الذين أنجزوا التحقيق االستقصائي  فئةجاءت في المرتبة األولى 

( وبنسبة مئوية 7) توبعدد تكرارات بمغ في برنامج السمطة الخامسةعمل جماعي( 

الذي يكشف طريقة تيريب أسمحة الكورنيت إلى  (رحمة الكورنيت)مثال ذلك تحقيق %( 53.84)

يتكمم عن  الذي (عمى عقب رأساً )سيد تركي وممدوح سامي وتحقيق  فينداعش في سيناء لصح

 .سعادة عبد القادر ونجوى اليمامي نيضحايا الثورات العربية لمصحفي

 أعظمفي برنامج ما خفي  (فريق عمل جماعي) فئة المرتبة األولىجاءت في كذلك  

اعتمدت تحقيقات برنامج ما خفي أعظم عمى  إذ %(100)وبنسبة مئوية  (13)وبعدد تكرارات 

وىذا يؤكد طبيعة  يتمفزيون تحقيق (13)الدراسة  لجماعي ولجميع التحقيقات في عينةالفريق ا

عضاء أمن  فردمن كل الى امكانيات فنية متخصصة النو يحتاج  ؛العمل بأنو عمل جماعي

  .الفريق

وبعدد  برنامج السمطة الخامسة في (فرد واحد)فئة بينما جاءت في المرتبة الثانية 

ىذه تظير في حين لم  ،ر(السات )تحقيق ذلك ل ا%( مث38.47( وبنسبة مئوية )5تكرارات )

 .أعظمفي برنامج ما خفي الذكر مطمقًا  أنفةالفئة 

وبعدد تكرارات  في برنامج السمطة الخامسة (لم يظير)فئة المرتبة الثالثة  تبينما جاء

م يذكر فريق العمل لالذي  (وثيقة سفر)تحقيق ذلك ل امث %(7.69)وبنسبة مئوية بمغت  (1)

في المبلحقة القانونية لمقائمين عمى التحقيق االستقصائي  أوىويتيم خوفا من التداعيات األمنية 

 .أعظمفي برنامج ما خفي الذكر مطمقًا  أنفةىذه الفئة تظير حين لم 
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برنامجي السمطة الخامسة في ( يبين فئة المساحة الزمنية لمتحقيق االستقصائي 32جدول )
 وما خفي أعظم 

 فئة المساحة الزمنية ت
 أعظمما خفي  برنامج السلطة الخامسة

 المرتبة % تكرار المرتبة % تكرار

 - 7 7 1 53.14 7 ( دقٌقة27-17) من 1

 - 7 7 2 46.15 6 ( دقٌقة37-27من ) 2

 1 177 13 - 7 7 ( دقٌقة57-37من ) 3

 - 177 13 - 177 13 المجموع 

فئة المساحة الزمنية لمتحقيق االستقصائي في برنامجي السمطة الخامسة  يوضح( 23شكل )
 وما خفي أعظم

 
يبين فئة المساحة الزمنية لمتحقيق الذي  (32لجدول )تشير نتائج الدراسة التحميمية 

إلى ما وما خفي أعظم في قناة الجزيرة   DWقناةفي السمطة الخامسة  يبرنامجفي االستقصائي 
 :أتيي

بعدد  في برنامج السمطة الخامسة دقيقة (20-10)من  فئة جاءت في المرتبة األولى

في حين لم اعتمدت القناة المعمومات المركزة وبوقت قصير  إذ%( 53.84) بمغت( 7) تكرارات

 .أعظمفي برنامج ما خفي الذكر مطمقًا  أنفةتظير ىذه الفئة 

 في برنامج ما خفي أعظم دقيقة( 50-30)فئة جاءت في المرتبة األولى في حين  

عمى جميع التكرارات الن التحقيقات  تحصم إذ %(100)( وبنسبة مئوية 13وبعدد تكرارات )
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يع الحمقات جمفي االستقصائية التمفزيونية لبرنامج ما خفي أعظم اعتمدت عمى وقت متقارب 

 .الخامسة السمطة برنامج في مطمقاً  دقيقة( 50-30) فئة تظير لم حين في، ةوىو ساعة تمفزيوني

وبعدد  برنامج السمطة الخامسة فيدقيقة  (30-20) فئة بينما جاءت في المرتبة الثانية 

الذكر  أنفةفي حين لم تظير ىذه الفئة  %(46.15( وبنسبة مئوية بمغت )6تكرارات بمغت )

 .أعظمبرنامج ما خفي في مطمقًا 
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 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات :أواًل 

 برنامجالتي اعتمدتيا قناة الجزيرة في  االستقصائية غمب التحقيقاتأ أنأشرت نتائج الدراسة . 7 

عالن الحصار و سياسية أنتجت بعد األزمة الخميجية ذات مضامين تحقيقات ىي  ما خفي أعظم ا 

تشويو خصوم قطر)السعودية  كانت تستيدفالجزيرة  قناةن إمما يستنتج  قطرالخميجي عمى 

السياسية بينما تنوعت مضامين حمقات  االستقصائية في مجمل التحقيقات (والبحرين واإلمارات

عمى أىم  بين مواضيع مختمفة ركزت بشكل كبير DWفي قناة  برنامج السمطة الخامسة

 وأىميا الفساد.التي تواجو المجتمع العربي  كالتالمش

الجيات المستيدفة في تحقيقات برنامج السمطة غمب أن أالتحميمية  نتائج الدراسةمن يتضح . 2

التي كانت تمر  كالتأىم المشبالفساد و ن تحقيقاتيا ارتبطت أل ؛ىي الجيات الحكوميةالخامسة 

برنامج ما  نإنجد سوريا( بينما  بعض الدول العربية ومنيا )العراق، مصر، اليمن، تونس،بيا 

 في بعض الدول الخميجية. ين والعوائل الحاكمةالمسؤولعمى أبراز خروقات  عملخفي أعظم 

مثل أساليب التقصي التي تتعارض مع أخالقيات الصحافة االستقصائية بعض  استخدام. 3

عمى تحقيقات البرنامجين في  والتسجيل الصوتي السري( ،وانتحال الشخصية ،)الكاميرا السرية

 إالكان لمكشف عن خروقات أو تأكيد حقائق غائبة ال تتم استخدام ىذه األساليب  أنالرغم من 

 الصحافة االستقصائية ال حدود ألدواتيا وال ألساليبيا. أنويعطي ىذا مؤشر إلى  بيذه الوسائل

في تحقيقاتيم االستقصائية الحصول عمى المعمومات  االستقصائيونالصحفيون فضل . 4

 كانت ىذه الوسائل تخالف قوانين الصحافة.  إنعن طريق وسائل شتى بغض النظر والحقائق 
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كالم بعض الشيود  أثناءأو تظميل الوجو التي تمت  إخفاءنستنتج من خالل عممية . 5

وفي الحمقات التي  DWفي برنامج السمطة الخامسة بقناة  والشخصيات والتي استخدمت كثيرا  

المواطن العربي ما زال يخشى المالحقة والمحاسبة القانونية  إنحديد أنتجت في الدول العربية بالت

واالستيداف والسجن بسبب اآلراء والمعمومات التي يعطييا لمصحفي االستقصائي حيث تم 

 الكاميرا. أمامأو تظميل الوجو شرط التحدث  إخفاءالطمب من الصحفيين 

مما يدل  البرنامجانستقصائية التي قدميا كانت الوثائق األكثر استخداما  في التحقيقات اال. 6

األسموب االستقصائي يركز عمى الوثائق كون القضايا التي يتناوليا ميمة وال يمكن   أنعمى 

 إثباتيا باألساليب التقميدية.

تحقيقات برنامج ما خفي أعظم استخدمت إعادة تمثيل  إنيتضح من خالل الدراسة التحميمية . 7

 إاللتجسيد أحداث ال يمكن إيصاليا لممتمقي  ؛الواقع بصورة كبيرة كأحد أساليب عرض المضمون

 تحقيقوفي  فقط بينما استخدمت تحقيقات السمطة الخامسة ىذا األسموب مرتين ؛بيذه الطريقة

حقيقات الذي يختمف بين البرنامجين حيث تصل وذلك بسبب وقت الت (7المشروع رقم) وواحد ى

جميع تحقيقات برنامج ما خفي أعظم إلى ساعة تمفزيونية بينما كانت تحقيقات برنامج السمطة 

 دقيقة في أغمب الحمقات. 22الخامسة ال تتجاوز 

ثر في ؤ ت أنتقميدية ذات نتائج عادية بل استطاعت تحقيقات لم تكن تحقيقات البرنامجين . 8

، حتى بعد أكثر من حمقة عرضت في برنامجي السمطة الخامسة وما خفي أعظمالرأي العام 

تجاوزت مشاىدات الحمقات عمى مواقع التواصل االجتماعي )اليوتيوب( المميوني مشاىدة بعد 

 أيام من عرض ىذه التحقيقات.
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 التوصيات ثانيا:

مج التي تتناول تحقيقات استقصائية لمعرفة  دعوة الباحثين إلجراء بحوث ميدانية عن البرا. 7

 عمى الجميور العربي لندرة ىذا النوع من البحوث. تأثيرىا

قيام المؤسسات اإلعالمية بالعراق بتمويل تحقيقات استقصائية لتشجيع ىذا النوع من . 2

غمب المؤسسات في العراق وذلك أالصحافة السيما بعد تفشي الفساد اإلداري والمالي في 

 ن ىذا النوع من التحقيقات يحتاج إلى دعم مادي.أل

قدر نوصي القائمين بالتحقيقات االستقصائية باالبتعاد عن استخدام أساليب التقصي . 3

 ألنياوالتسجيل الصوتي السري(؛  ،والتخفي وانتحال الشخصيات ،)كالتصوير السرياإلمكان 

 عالم والصحافة.تخالف أخالقيات اإل

سام اإلعالم في الجامعات العراقية االىتمام بمنيج الصحافة تشجيع كميات وأق. 4

يالء الجانب العممي االىتمام الكافي لتخريج صحفيين متخصصين بيذا  االستقصائية وا 

  .الجانب

 



 

 

 المصادر

 والمراجع
  

 

 

 

 

 

 



 المصادر والمراجع 
 

 

071 

 المصادر والمراجع

 القران الكريم

 والموسوعات المعاجم :أولا 

 صادر، دار ،، بيروت01العرب، ج لسان المصري، اإلفريقي مكرم بن محمد ،منظور ابن .0

 .م3112

 الكتب العربية ثانياا:

 دار ،اإلعالمية، العين الدراسات في ومناىجو العممي البحث أساسيات عمي، إبراىيم، حسين .0

 .م3108 ي،الجامع الكتاب

 العموم دار ،القاىرة ،تطبيقية ونماذج نظرية أطر :االستقصائية عبد، الصحافة عيسى الباقي، .3

 .م3102 والتوزيع، لمنشر

 االستقصائية، موريتانيا، الصحافة حمد،أ الشيخ األمين، أحمد، ولد سالم أحمد البخاري، .2

  م.3101 الموريتانيين، الصحفيين نقابة منشورات

عممية، بغداد،  وتطبيقات نظري مدخل :االستقصائية الصحافة المتحدة، لألمم نمائياإل البرنامج .4

 م.3101والنشر،  لمطباعة االنس

 لمطباعة المنيج التقني، بغداد، االنس :االستقصائية الصحافة المتحدة، لألمم اإلنمائي البرنامج .1

  م.3101والنشر، 

 دار واإللكتروني، عمان، والتمفزيوني الصحفي التحرير أسس حسني،  محمد فاضل البدراني، .6

 م.3104وموزعون،  ناشرون البداية
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 .م3100 المعارف، منتدى ،بيروت العقول، وصناعة اإلعالم ،---------------- .7

 العممية، والتطبيقات العممية األسس :التمفزيوني االستقصائي التحقيق حسن، ىاشم التميمي، .8

 .م3108 راقي،الع اإلعالم شبكة مطابع مديرية ،بغداد

 م.3101القانونية  الوفاء مكتبة ،اإلسكندرية االستقصائية، الصحافة محمود، جابر، .9

 الكتاب دار، القاىرة اجتماعي، منظور من الفساد وظاىرة اإلعالم سعدي، حسام الجميمي، .01

 .م3106 الحديث،

 .م3100 والتوزيع، لمنشر جرير دار ،عمان الصحفية، الكتابة حداد، نبيل، في .00

 نيرين دار ،عمان واإلخطار، المتاعب مينة االستقصائية الصحافة محمود، عيسى حسن،ال .03

 .م3101 ،والتوزيع لمنشر

 .م3116 الكتب، عالم ،القاىرة ،والمبادئ األسس: اإلعالم بحوث محمد، سمير حسين، .02
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 (2ملحق رقم )

 
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 الجامعة العراقية / كمية اإلعالم 

 قسم الصحافة اإلذاعية والتمفزيونية 
  

 
 

 تحكيـ ستمارةاالموضوع / 
 

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاته 
 

من مكانة عممية وخبرة أكاديمية مشيود ليا في مجال البحث العممي؛ يرجى  نظرًا لما تتمتعون بو
تفضمكم بإبداء الرأي والمشورة العممية بشأن استمارة تحميل المضمون الخاصة بموضوع رسالة 

)أساليب التقصي المستخدمة في التحقيقات الماجستير في اإلعالم الموسومة: 
ية في تحقيقات برنامجي السمطة الخامسة/ االستقصائية التمفزيونية دراسة تحميم

 – :59/8/615عربية "وما خفي أعظـ"/ قناة الجزيرة لممدة مف  DWقناة 
59/8/615=.) 

وبيان مدى مالءمتيا لموصول بالبحث لمنتائج العممية راجيــن إبداء مالحــظاتكم القيــمة عمييا، 
 ليتســنى اعتمادىا في البحث مـــــع فائق االحترام والتقدير. ؛الصحيحة

                                                                                        
         الباحث     المشرؼ                                                                 

 أ.ـ. د  عبد القادر صالح معروؼ                                      محمود معزز إسكندر                                     
                  

  



 المالحق 

 

284 

 

فئات )ماذا قيؿ؟( وتتضمف فئات مضاميف التحقيقات االستقصائية  المحور األوؿ:
 الرئيسة والفرعية اآلتية: 

 :عات التحقيقات االستقصائيةأواًل: فئة موضو  
التحقيقػػات االستقصػػائية التػػي تضػػمنتاا عينػػة البحػػث والتػػي   موضػػوعاتوتشػػمؿ هػػذف الفئػػة  

تنوعت ما بيف موضوعات مختمفة مناا السياسية واألمنيػة واالقتصػادية واالجتماعيػة والصػحية 
 ...الخ

 

 ت
 فئات الموضوعات

 الرئيسة
 

ال  تصمح التعريؼ اإلجرائي
 التعديؿ تصمح

5. 
التحقيقات االستقصائية  

 السياسية

كؿ ما يدور في مجاؿ السياسية كالتوترات السياسية 
بيف البمداف وكؿ ما يحكـ عالقاتاا بالسمب واإليجاب، 
والتي تناولتاا التحقيقات االستقصائية عينة البحث 
فشممت، األزمة الخميجية والحصار عمى قطر ومقتؿ 

وضحايا ثورات الربيع  الصحفي جماؿ خاشقجي
 .العربي،..الخ

   

6. 
التحقيقات االستقصائية 

 األمنية والعسكرية

كؿ ما يخص األحداث األمنية مف عمميات إرهابية و 
تفتيشية وضبط األمف واألمف اإللكتروني، وما يتعمؽ 
بالنشاطات العسكرية في مختمؼ البمداف التي تناولت 

تحقيؽ سقوط في قضاياها القناتيف عينة البحث مثؿ 
محمد الزواري  طيار المقاومة حـر السفارة واغتياؿ

 ..الخ.

   

التحقيقات االستقصائية  .7
 االقتصادية

كؿ ما يخص الجوانب االقتصادية إذ تنوعت 
الموضوعات االقتصادية التي تناولاا البرنامجيف عينة 
البحث مثاؿ عمى ذلؾ ممفات الفساد في عدد مف 

 التاريب،...الخ.الدوؿ، وعمميات 

   

8. 
التحقيقات االستقصائية 

 االجتماعية
 

تناولت ىذه الفئة مختمف القضايا االجتماعية 
التي تحصل في دول العالم مثل اليجرة غير 
الشرعية وتبعاتيا، واستمرار العبودية في 
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 .الخ..اليمن
 

9. 
التحقيقات 

 االستقصائية الصحية

الجوانب تشمؿ هذف الفئة كؿ ما يخص 
 الصحية التي تتعمؽ بحياة المواطنيف

 مثؿ تحقيقات فئراف بشرية تحت التجربة
 .تجارة األعضاء البشريةو 

   

كؿ ما يدور في مجاؿ السياسية  :فئة مضاميف التحقيقات االستقصائية السياسية (5
كالتوترات السياسية بيف البمداف وكؿ ما يحكـ عالقاتاا بالسمب واإليجاب، والتي تناولتاا 
التحقيقات االستقصائية عينة البحث فشممت، األزمة الخميجية والحصار عمى قطر ومقتؿ 

 الصحفي جماؿ خاشقجي وضحايا ثورات الربيع العربي،..الخ

 الفرعيةالفئات  ت
 التعديؿ ال تصمح تصمح 

    :==5محاوالت االنقالب في قطر في  أ.

التحوالت الفكرية السعودية بيف التطرؼ  ب.
    والصحوة

عالف  ت. قرصنة وكالة األنباء القطرية وا 
    الحصار الخميجي

اتااـ قناة الجزيرة بتنفيذ السياسية  ث.
    القطرية

العربي في مصر ضحايا ثورات الربيع  ج.
    وتونس

قضية البدوف في سيناء وشالتيف  ح.
    المصرية

    ؟أيف جثة الصحفي جماؿ خاشقجي خ.
    استفتاء انفصاؿ إقميـ كردستاف د.
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كل ما يخص األحداث األمنية من  :فئة مضاميف التحقيقات األمنية والعسكرية (6
تشمل ىذه الفئة كل ما يتعمق بالنشاطات كما وتفتيشية وضبط األمن  عمميات إرىابية

 العسكرية في مختمف البمدان التي تناولت قضاياىا القناتين عينة البحث.

 الفئات الفرعية ت
 التعديؿ ال تصمح تصمح 

    اغتياؿ داخؿ حـر السفارة أ.
    اغتياؿ طيار المقاومة محمد الزواري ب.
    تنظيـ داعش في أوربا ت.
    معارؾ صيدا جنوبي لبناف ؟مف بدأ  ث.
    محاولة السعودية واالمارات غزو قطر ج.
    تاريب أسمحة الكورنيت إلى سيناء ح.

تنوعت الموضوعات االقتصادية التي تناوليا  :فئة مضاميف التحقيقات االقتصادية (7
وعمميات البرنامجين عينة البحث مثال عمى ذلك ) ممفات الفساد في عدد من الدول، 

 .(خال.. التيريب،

 الفئات الفرعية ت
 التعديؿ ال تصمح تصمح 

    كشؼ الفساد في العراؽ أ.
    تراجع قيمة القطف المصري ب.

عمميات الفساد في الحدود التونسية  ت.
    الميبية 

    الفساد في اصدار الجوازات اليمينة ث.

    سرائيؿ  لغاز غزةإسرقة  ج.
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تناولت ىذه الفئة مختمف القضايا  :فئة مضاميف التحقيقات االجتماعية (8
االجتماعية التي تحصل في دول العالم مثل اليجرة غير الشرعية وتبعاتيا، 

 واستمرار العبودية في اليمن..الخ.

 الفئات الفرعية ت
 التعديؿ ال تصمح تصمح 

    استمرار العبودية في اليمف أ.
    في المخيمات العراقية أطفاؿ داعش ب.
    باو ور أالاجرة غير الشرعية الى  ت.

في السعودية >5عقوبة االعداـ دوف سف  ث.
    واليمف

تشمؿ هذف الفئة كؿ ما يخص الجوانب الصحية  :فئة مضاميف التحقيقات الصحية( 9
 .األعضاء البشريةمثؿ تحقيقات فئراف بشرية تحت التجربة، تجارة التي تتعمؽ بحياة المواطنيف 

 الفئات الفرعية ت
 التعديؿ ال تصمح تصمح 

    تجارة األعضاء البشرية أ.
    فئراف بشرية تحت التجربة ب.

مصادر المعمومات وىي تضم : التحقيقات االستقصائيةفئة مصادر المعمومات : ثانياً 
االستقصائية، وعند االطالع التي اعتمدتيا المؤسسات اإلعالمية عينة البحث لبناء تحقيقاتيا 

 وذلك الستحصال المعمومة أينما تكون وبمختمف الوسائل. ؛عمييا وجد تنوع كبير فييا

 الفئات الفرعية ت
ال  تصمح التعريؼ اإلجرائي 

 التعديؿ تصمح

ونقصد باـ كؿ مف تربطه صمة قرابة بأحد الضحايا الذيف  ذوي الضحايا (5
    يتقصى عناـ التحقيؽ.

 شخصيات حكومية (6
الذيف لدياـ مناصب حكومية قبؿ فترة التحقيؽ  األشخاص

أو أثنائه ولاـ عالقة بالقضية بحكـ عمماـ يتـ االستعانة 
 بتصريحاتاـ لتدعيـ أو نفي المعمومات في التحقيؽ.
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األشخاص الذيف لاـ سمطة وحراؾ سياسي في الساحة  شخصيات سياسية (7
    أو الكتؿ أو التيارات.السياسية كرؤساء األحزاب 

ألناا شاهدت  ؛أي شخصية تربطاا صمة بقضية التحقيؽ شاود عياف (8
    أو سمعت عف أحداث التي يدور حولاا الموضوع.

 موظفوف (9
أي شخصية تعمؿ داخؿ مؤسسة حكومية أو خاصة وتكوف 
طرؼ في قضية التحقيؽ وتدلي بمعمومات تعد مصدرًا 

 المستقصي.لمعمومات يحتاجاا 
   

مصادر مخفية بأسماء  ):
 مستعارة

صاحب التحقيؽ  دوف الذيف يدلوف بمعمومات أو يزو 
بالوثائؽ او البيانات دوف اإلفصاح عف هويتاـ في 

التحقيؽ خوفًا مف المخاطر التي تمحؽ باـ عند الكشؼ 
 عف هويتاـ .

   

 تسجيالت صوتية  (;
تعني الدليؿ المادي عف قضايا فساد أو شباات وغيرها 
وتكوف موثوقة بتسجيالت صوتية عف طريؽ شريط أو 

 الموبايؿ وغيرها.
   

 خبراء ومتخصصوف (>

األشخاص الذيف يختصوف في جانب معيف مثؿ الخبير 
الخبير القانوني أو المحمؿ السياسي ويتـ  العسكري او

المقاء باـ بادؼ التحميؿ أو شرح حالة أو زاوية في 
 التحقيؽ .

   

=) 
قنوات ووكاالت أنباء 

 وصحؼ
 

وتشمؿ كؿ ما يبث عبر محطات التمفاز العربية واألجنبية 
مف معمومات، تمثؿ مصدرًا مف مصادر التحقيؽ 

اء مف تغطية أغمب االستقصائي وما تبثه وكاالت األنب
األحداث بالصورة والصوت والكممة، وتقوـ بتوزيعاا عمى 

ما تنشرف الصحؼ مف  و المؤسسات اإلعالمية األخرى
أخبار وتحقيقات وتصريحات ومقابالت تخص الموضوع قيد 

 التحقيؽ.

   

وتعني الغاية من : فئة الادؼ الذي تسعى إليه التحقيقات االستقصائية: ثالثاً 
يصالو لمرأي العام.  االستقصاء حول القضية المطروحة وتنفيذ المشروع االستقصائي، وا 

 الفئات الفرعية ت
 التعديؿ ال تصمح تصمح التعريؼ اإلجرائي 

 المطالبة بالتغيير  .5
يتحقؽ هذا الادؼ عندما تكوف نتائج 
التحقيؽ االستقصائي تؤدي  إلى إصالح 
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 سموؾ أو نشاط يؤثر عمى المجتمع.

اإلصالح السياسي   .6
 واالجتماعي

صالح واقع سياسي أو إتادؼ إلى 
اجتماعي سيء كتغيير بعض القوانيف 
واألنظمة والتشريعات التي ال تتناسب 

 مع المجتمع.

   

الكشؼ عف الجرائـ أو   .7
 األنشطة غير القانونية

وهدؼ التحقيؽ إلى كشؼ أي قضية 
تخالؼ القانوف، مثؿ عمميات السرقة 

والتصنت والتزوير والتحايؿ والفساد، 
عمى القانوف وعمميات القتؿ أو االغتياؿ 

. 

   

 محاربة الفساد  .8

ممفات عديدة تقؼ خمؼ مكافحة الفساد 
ومناا الفساد المالي واإلداري في 
المؤسسات وكيؼ يستطيع التحقيؽ 
 االستقصائي تسميط الضوء عمياا .

   

وتركز عمى معرفة الجيات : فئة الجاات المستادفة في التحقيقات االستقصائية: رابعاً 
 التي استيدفيا الصحفي في التحقيق االستقصائي.

 الفئات الفرعية ت
 التعديؿ ال تصمح تصمح التعريؼ اإلجرائي 

 مسؤولوف  .5
وتعني األشخاص الذيف يشغموف مناصب 
حكومية واستعاف باـ الصحفي بمعمومات 

 .القضية المستقصى عنااتخص 
   

 مؤسسات حكومية  .6
وتشمؿ جميع المؤسسات الحكومية مثؿ 

 .الوزارات والمستشفيات
   

    الجماور العاـ مواطنوف  .7

المنظمات اإلجرامية أو   .8
 العصابات

جماعات تعمؿ خارج إطار السمطة أو القانوف 
    وتقـو بعمميات تاريب أو اجراـ.
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وتيتم بنوع العناوين : العنواف المستخدـ في التحقيقات االستقصائية: فئة نوع خامساً 
 المستخدمة في التحقيقات االستقصائية، ودالالت استخداميا.

 الفئات الفرعية ت
 التعديؿ ال تصمح تصمح التعريؼ اإلجرائي 

 العنواف التمخيصي  .5
يمخص الواقعة أو القصة بصورة 
مختصرة وبكممات معدودة ومعبرة 

 محتوى التحقيؽ.عف 
   

 العنواف الوصفي  .6

ويصؼ الواقعة بطرؽ مختمفة 
حسب نوع الموضوع المتناوؿ أو 
طبيعته، فتكوف أحيانًا، ذات دالالت 
 حزينة أو فوضى أو همع وغيرها.

   

 العنواف التقريري  .7
يكتب هذا العنواف بطريقة أقرب 
لمتقريرية مف الخبرية، ليثير 

 تساؤالت لدى المشاهد.
   

 العنواف التحريضي  .8
يصاغ بطريقة تحريضية الستثارة 
الرأي العاـ التخاذ قرار أو موقؼ 

 .تجاف قضية ماامعيف 
   

 العنواف االستفاامي  .9
ويصاغ هذا العنواف عمى شكؿ 

تساؤؿ تكوف اإلجابة عميه المحور 
 الرئيس في التحقيؽ .

   

وتيتم بنوع : فئة نوع المقدمات المستخدمة في التحقيقات االستقصائية: سادساً 
 المقدمة الخاصة بكل تحقيق استقصائي في البرنامج.

 فئة نوع المقدمات ت
ال  تصمح التعريؼ اإلجرائي 

 التعديؿ تصمح

 مقدمة وصفية  .5
وتعتمد عمى وصؼ اإلطار العاـ لمموضوع 
مثؿ وصؼ حالة أوضاع الضحايا أو 

 . غيرها
   

 مقدمة قصصية  .6
وتركز عمى زاوية محددة من القضية 

   لسردىا بشكل قصصي مؤثر، 
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وتستخدم مع التحقيقات التي تعالج 
 .القضايا اإلنسانية

 مقدمة مختمطة  .7
تجمع ما بيف الوصؼ الدقيؽ لمحدث أو 
القصة وما بيف أسموب التشويؽ أو 

 السرد القصصي.
   

 المقدمة التساؤلية  .8

شكؿ تساؤالت تطرح حوؿ وتكوف عمى 
القضية، ويتـ اإلجابة عناا في متف 
التحقيؽ، ويستخدـ كثير مع القضايا 
 الخالفية أو المثيرة لمنقاش والجدؿ.

   

 مقدمة االقتباس  .9
وهي عبارة عف الكالـ المقتبس مف قوؿ 
أو رأي إحدى الشخصيات الرئيسة في 

 القضية المستقصى عناا .
   

ويقصد بيذه الفئة : فئة نوع الخاتمة المستخدمة في التحقيقات االستقصائية: سابعاً 

 .التمفزيوني الكيفية التي يتم بيا ختام التحقيق االستقصائي

 الفئات الفرعية ت
 التعديؿ ال تصمح تصمح التعريؼ اإلجرائي 

التي تنتاي بتساؤؿ عما سيتـ اتخاذف  الخاتمة االستفاامية .5
    حوؿ قضية ما.

 الخاتمة المفتوحة .6

وفي هذا النوع تكتب الخاتمة بطريقة تجعؿ 
المشاهد هو مف يضع النتائج أو ما 

ستؤوؿ إليه اإلحداث، وال يتـ حصر ختاـ 
 التحقيؽ بعبارة ما.

   

 الخاتمة التمخيصية -7

وهي الخاتمة التي تمخص ما وصؿ إليه 
المستقصي في تحقيقه مف نتائج بشكؿ 

يركز عمى أهـ نتيجة مف مختصر وربما 
 تمؾ النتائج بحسب رؤية المحرر.

   

عندما ينتاي التحقيؽ االستقصائي بدوف  ال توجد خاتمة -8
    خاتمة.
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المنشأ  يقصد به :فئة النطاؽ الجغرافي لموضوعات التحقيقات االستقصائية: ثامناً 
الجغرافي لقضية التحقيؽ، فقد تعددت المجاالت الخاصة بالموضوع لتشمؿ مدف ودوؿ متعددة 

 في التحقيؽ الواحد.

 الفئات الفرعية ت
ال  تصمح التعريؼ اإلجرائي 

 التعديؿ تصمح

عندما يكوف موضوع التحقيؽ مقتصرًا عمى دولٍة  دوؿ عربية .5
    التحقيؽ.عربيٍة واحدةٍ تدور فياا كؿ أحداث 

عندما يكوف موضوع التحقيؽ االستقصائي يدور  (5)دوؿ إقميمية 6
    حوؿ قضايا تحدث في دوؿ )إيراف، تركيا(.

عندما تتـ متابعة موضوع التحقيؽ عمى مستوى  دوؿ أجنبية 7
    عالمي.

8 
المجاؿ الجغرافي 

 المتعدد
عندما تتـ متابعة تفاصيؿ وأحداث التحقيؽ في 

    بمد، سواء كاف عربي أو أجنبي.أكثر مف 

وهي الفئات التي تمثؿ األساليب التي قدمت باا المحور الثاني: فئات )كيؼ قيؿ(: 
 التحقيقات االستقصائية  وتتضمف مجموعة مف الفئات الرئيسة والفرعية وكما يأتي :

وتتضمن  :لعينة البحث في التحقيقات االستقصائيةفئة عناصر اإلبراز المعتمدة : أوالً 
ىذه الفئة مجموعة وسائل اإلبراز التي استخدمت في التحقيقات االستقصائية إلعطاء توضيح 

 أكثر حول المعمومات المعروضة.

 الفئات الفرعية ت
 التعديؿ ال تصمح تصمح التعريؼ اإلجرائي 

 وسائؿ اإليضاح .5

ويكمف الادؼ مف استخداـ وسائؿ 
اإليضاح والتي تعتمد عمى برامج 
حاسوبية متخصصة، لبياف حقائؽ 
معينة أو مشاهد جغرافية لمدف ودوؿ 
ومواقع خاصة يصعب الوصوؿ إلياا، 
أو االستعانة بالرسوـ التعبيرية عف 

   

                                                           
 أن الدراسة لباحث عراقي. أساسبالنسبة لمديات قربها من العراق, على  اإلقليميةحددت الدول  ((1
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أحداٍث لـ تتوافر لاا مشاهد وصورا 
خاصة باا، وال يمكف إعادة تمثيؿ 

لصعوبة المواقؼ واألحداث،  مشاهدها
وكذلؾ توضح تفاصيؿ عف نسب وأرقاـ 

حصاءات معقدة ال يمكف  ف يفاماا أوا 
الجماور إذا ما بثت عمى شكماا 
األصمي، لذلؾ تستخدـ الجداوؿ 

والرسوـ البيانية، لتعرض بشكؿ مبسط 
 وسمس.

 الصور  .6

وتتضمف هذف الفئة الصور التي يتـ 
االستقصائية  استخداماا في التحقيقات

لتأكيد مصداقية المعمومات، وهي 
تنوعت مابيف فيممية وشخصية 

خفاء لموجوف، وكما موضحة  وأرشيفية وا 
 أدناف

   

 الصور الفيممية أ.
وهي المشاهد الحية ومف مواقع 
اإلحداث والتي يتـ تصويرها اثناء 

 متابعة قضية التحقيؽ.
   

 الصور الشخصية ب.
التحقيؽ  وهي الصور التي تظار في

وتخص شخصيات محددة استادفاا 
 التحقيؽ.

   

وهي الصور التي تظار في التحقيؽ  الصور األرشيفية ج.
    والتي تـ الرجوع فياا إلى األرشيؼ.

 إخفاء الوجوف د.

وهي المشاهد التي يتـ تصويرها بطرؽ 
فنية متعددة  حتى يتـ إخفاء مالمح 

الشخصيات التي تدلي بمعمومات مامة 
في التحقيؽ وال ترغب بالظاور 

عمى حياتاا مف تاديد أو مالحقة خوفا ً 
الشخصيات التي يستادفاا التحقيؽ 

 بعد بثه أماـ الجماور.
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 في التحقيقات االستقصائية:المستخدمة فئة نوع المعالجات الصوتية والمؤثرات : ثانياً 

 وتختص ىذه الفئة بكل ما استخدم من الصوتيات في التحقيق االستقصائي عينة البحث

 الفئات الفرعية ت
 التعديؿ ال تصمح تصمح التعريؼ اإلجرائي 

 الصوت الحي  .5

مف  وهي كؿ األصوات الطبيعية التي تكوف بالقرب
مواقع األحداث وتصدر عف)عماؿ، باعة، أصحاب 
حرؼ، وغيرها( وتوظؼ أصواتاـ في مشاهد معينة 
في التحقيؽ، ويتـ استخداـ األصوات المحيطة أو 

 تسجيؿ الصوت الطبيعي وحسب الحاجة.

   

 المؤثرات الصوتية  .6

وتعني أي مؤثر صوتي يستخدـ في التحقيؽ، وهي 
لمصورة الحية في مف العوامؿ المامة المكممة 

التحقيؽ، ويمكف إبراز الزماف والمكاف مف خالؿ 
المؤثرات الصوتية والصوت الطبيعي، وكذلؾ الجو 
والعوامؿ النفسية لتنشيط ودعـ الصور الذهنية لدى 

 المشاهديف.

   

تغيير نبرة الصوت استجابة لطمب بعض الشاود أو  نبرة الصوت  .7
    (. المتحدثيف في التحقيؽ )لدواعي أمنية

 األغاني واألناشيد  .8

تستخدـ األغاني في العديد المواقؼ العاطفية 
والوطنية إلعطاء اإلحساس بالحدث الذي يقدمه 
التحقيؽ، وتوظؼ األغنية في مشاٍد أو قضيٍة ما، 
وتكوف لاا دالالت معينة إذ تثير األغنية مشاعر 
المشاهد وعواطفه، وتحفز مداخؿ اإلقناع والتأثير 

 لديه.
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يقصد بيذه  :فئة عناصر الجذب المستخدمة في عرض التحقيؽ االستقصائي: ثالثاً 
الفئة األدوات التي يتم استخداميا في التحقيق االستقصائي بشكل ييدف باألساس إلى خدمة 
الغاية التي عمل  من أجميا التحقيق، فيذه العناصر ىي ركيزة أساسية في استكمال الرسالة 

 المراد إيصاليا، وىي عمى النحو التالي) لوكو، شريط الخبر، حجم الخط، ...الخ(

 البديؿ ال تصمح تصمح التعريؼ اإلجرائي ات الفرعيةالفئ ت

 شعار البرنامج .5

الموكو الخاص بتحقيقات برنامجي 
dw السمطة الخامسة في قناة   

عربية "وما خفي أعظـ" في قناة 
 الجزيرة.

   

 CGاستخداـ  .6

شريط يستخدـ إلظاار اسـ الفقرة 
ونوع الخبر، ويتحدد حجـ الخط فيه 

وضعاا فريؽ  وفؽ سياقات معينة
 التحقيؽ.

   

 Zoom inتوظيؼ  .7

تكبير وتصغير الشاشة أثناء 
العرض، إلبراز زوايا معينة في 

التحقيؽ االستقصائي إليصاؿ رسائؿ 
محددة قد تكوف معمومة أو 

 مجاولة.

   

فئة أساليب التقصي المستخدمة في التحقيقات االستقصائية التمفزيونية : وهي : رابعاً 
مجموعة مف الطرؽ المستخدمة لمبحث عف المعمومات والبيانات التي تتعمؽ بقضية التحقيؽ 

 .االستقصائي، وتختمؼ هذف الطريقة حسب األداة المستخدمة فياا 

 التعديؿ ال تصمح تصمح التعريؼ اإلجرائي الفئات الفرعية ت

 أسموب المقابمة  .5

وىي الحوارات المسجمة والمصورة التي يقوم 
بيا الصحفي مع األشخاص ذات العالقة 
بالقضية، حيث يمكن أن تحتوي المقابالت 
عمى شيادات شيود أو خبراء، كما ويمكن 
أن تكشف اعترافات مباشرة أو غير مباشرة 

 تدين المتيمين أو المعنيين باألمر .
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6.  
 الكاميرا السرية

 
 

وتعني طريقة لزرع كاميرا سرية في أماكف تدور 
فياا األحداث ويصعب التصوير فياا بطرؽ 

عمنية، لاذا يقـو بعض المحققيف باستخداـ هذا 
األسموب لمحصوؿ عمى المعمومات مف موقع 

الحدث، لدعـ فرضياته أو تساؤالته التي وضعاا 
 .في بداية التحقيؽ

 
 

   

التخفي أسموب   .7
 وانتحاؿ الشخصية

 
يعتمد بعض الصحفيين عمى أسموب التنكر 

أو انتحال صفة أخرى لمحصول عمى 
المعمومات، والمتابعة عن قرب لتفاصيل 
القضية، والتحري عن المعمومات بما 

 يشاىده الصحفي بنفسو.

   

8.  
أسموب التسجيؿ 
 الصوتي السري

تعد ىذه الفئة أسموبا من أساليب التقصي 
التي يتبعيا الفريق االستقصائي لمحصول 
عمى المعمومات التي تخص قضية البحث، 
وتشتمل عمى فويزات لم تكن ظاىرة لمعيان 
أو مخفية تضمن معمومات وليا عالقة 

 بشخوص القضية.

   

وتعني  :التحقيقاتفئة أساليب عرض المضموف االستقصائي المستخدـ في : خامساً 
الطرق التي يتم بيا عرض المضمون االستقصائي من مشاىد وصور، بطرق تختمف عما 

 يعرض في البرامج األخرى وباستخدام أساليب متنوعة .

 التعديؿ ال تصمح تصمح التعريؼ اإلجرائي الفئات الفرعية ت

إعادة العرض لبعض   -5
 الفقرات

 ويستخدـ هذا األسموب في إعادة عرض بعض
الفقرات قي التحقيؽ، والتي تمثؿ جوهر الموضوع، 
أو التي يراها المحرر ضرورية إلعادتاا والتركيز 

 عمياا.

   

   وهو أسموب تمثيؿ بعض المشاهد، التي يرد ذكر  إعادة تمثيؿ الواقع  -6
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تفاصيماا عمى لساف إحدى الشخصيات أو مف 
خالؿ وثائؽ وكتب رسمية، عندما ال يمكناـ 

مقابمة مع األشخاص المعنييف، أو الحصوؿ عمى 
عند تعذر الحصوؿ عمى المشاهد األصمية، وال 

 يوجد لاا أرشيؼ.

 اي ما تم االستعانة بوفئة الوسائؿ المساعدة لتقديـ التحقيؽ االستقصائي : : سادساً 
من وسائط متعددة فيديو وصوت وصورة وغيرىا من تطبيقات حديثة في اإلعالم الرقمي ساىمت 

 في إنجاز التحقيق االستقصائي.

 التعريؼ بالفئات الفئات الفرعية ت
 البديؿ ال تصمح تصمح 

 فيديو .5

وسيمة إعالـ رقمي لتسجيؿ وعرض 
حداث التي لاا عالقة بالموضوع األ

االستقصائي، والتي يدوناا رواد السوشيؿ 
 ميديا.

   

توظيؼ خدمات اإلعالـ  .6
 الجديد

عرض الرسائؿ المرسمة عبر الفيس أو 
    تغريدات تويتر أو التطبيقات األخرى .

وتعني : فئة أنواع أساليب اإلقناع المستخدمة في التحقيقات االستقصائية :سابعاً 
األساليب التي اعتمدىا الصحفي إلقناع الجماىير بإثبات المعمومات والبيانات والشواىد التي ترد 

 في التحقيق أو بنفييا.

 الفئات الفرعية ت
 التعديؿ ال تصمح تصمح التعريؼ اإلجرائي 

حصائيات  .5  أرقاـ وا 
حصاءات  وتعني استخداـ أرقاـ وا 

رسمية تؤكد الحقائؽ التي والمعمومات 
 ترد في التحقيؽ.التي 

   

 وثائؽ وبيانات  .6
كؿ ما يتعمؽ بالمواد الخاـ التي حصؿ 
عمياا الفريؽ االستقصائي، وقد تكوف 

 وثائؽ رسمية.
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 أدلة قانونية  .7
وتعني أي دليؿ أو تشريع قانوني 
يثبت أو ينفي ما يرد ضمف محاور 

 التحقيؽ.
   

تختص ىذه  التحقيقات االستقصائية:: فئة عدد الصحفييف الذيف قاموا بإعداد ثامناً 
 الفئة بعدد من قاموا بالتحقيق االستقصائي ىل ىم مجموعة أم فرد واحد، تبعًا لعينة البحث

 الفئات الفرعية ت
 التعديؿ ال تصمح تصمح التعريؼ اإلجرائي 

شخص واحد هو مف قاـ بالتقصي  فرد واحد  .5
    عف )موضوع التحقيؽ(.

 فريؽ عمؿ جماعي  .6
به مجموعة أشخاص هـ مف يقصد 

قاموا بالتقصي والبحث عف حيثيات 
 القضية المطروحة لمتقصي.

   

لـ تذكر المؤسسة اإلعالمية مف قاـ  لـ يظار  .7
    باذا العمؿ االستقصائي.

تتضمن ىذه الفئة األوقات التي : فئة المساحة الزمنية لمتحقيؽ االستقصائي تاسعا : 
 القناتين عينة البحث. تضمنيا التحقيق االستقصائي في

 الفئات الفرعية ت
 التعديؿ ال تصمح تصمح التعريؼ اإلجرائي 

 ( دقيقة61-51مف )  .5
ويقصد بذلؾ المدة الزمنية لمتحقيؽ 

 51االستقصائي التمفزيوني بيف 
 دقيقة. 61دقائؽ إلى 

   

 ( دقيقة71-61مف ) .6
ويقصد بذلؾ المدة الزمنية لمتحقيؽ 

 61التمفزيوني بيف االستقصائي 
 دقيقة. 71دقيقة إلى 

   

 ( دقيقة91-71مف ) .7
ويقصد بذلؾ المدة الزمنية لمتحقيؽ 

 االستقصائي التمفزيوني بيف 
 دقيقة. 91دقيقة إلى  71
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 (3)ملحق رقم 

 السلطة الخامسة  شعار برنامج

 

 

 (4ملحق رقم )

 ما خفً أعظمشعار برنامج 
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 (5 ) ملحق رقم

 الخامسة السلطة برنامج جربةتال تحت فئران تحقٌقلعنوان  صورة

 
 

 (6ملحق رقم )

 خفً أعظم ما برنامج الجثة؟ أٌن تحقٌق لعنوان صورة
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 (7) رقمملحق 

 عقب على رأسا   تحقٌق فًألحد ضحاٌا ثورات الربٌع العربً  مقابلةمن  ورةص

 الخامسة السلطةبرنامج 

 
 (1) رقم ملحق

أعظم تبٌن استخدام  خفً مامن تحقٌق تنظٌم الدولة فً بروكسل فً برنامج  صورة

 التسجٌل الصوتً السري 
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 (8) رقم ملحق

 التصوٌر من تحقٌق الساتر فً برنامج السلطة الخامسة تبٌن استخدام أسلوب صورة

  السري

 

 (1)ملحق رقم 

تبٌن  فً برنامج ما خفً أعظم تحقٌق طٌار المقاومة .. محمد الزواري من  صورة

 استخدام أسلوب التصوٌر السري 
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 (21) رقم ملحق

 استخدام الوثائق تبٌن فً برنامج السلطة الخامسة  2من تحقٌق المشروع رقم  صورة

 
 (22) رقم ملحق

 فً برنامج ما خفً أعظم تبٌن استخدام الوثائق  تطرفٌن بٌنمن تحقٌق  صورة
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 (23)ملحق رقم 

 مشهداستخدام التبٌن برنامج السلطة الخامسة  2من تحقٌق المشروع رقم صورة

 تمثٌلًال

 
 (24) رقم ملحق

تبٌن تحقٌق طٌار المقاومة  محمد الزواري برنامج ما خفً أعظم  من صورة

  تمثٌلًال مشهداستخدام ال
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 (25) رقمملحق 

صورة من تحقٌق أطفال تحت المقصلة فً برنامج السلطة الخامسة ألحد األشخاص 

 المحكومٌن باإلعدام 

 
 

 (26) رقم ملحق

  خاشقجً جمال صحفًفً برنامج ما خفً أعظم لل من تحقٌق أٌن الجثة؟ صورة
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 (27) رقم ملحق

 قربفً برنامج السلطة الخامسة ألحد األطفال  2من تحقٌق المشروع رقم  صورة

 التً تركت بدون بناء  المدرسة هٌكل

 
 (21) رقم ملحق

تبٌن  الخامسة السلطةتحت التجربة فً برنامج  بشرٌة فئران تحقٌق من صورة

  CGاستخدام
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 (28) رقمملحق 

  CGفً برنامج ما خفً أعظم تبٌن استخدام  17قطر  تحقٌق من صورة

 
 

 (21) رقمملحق 

 صورة من تحقٌق الذهب الذي ذهب فً برنامج السلطة 
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 (31) رقم ملحق

ألحد الشهود المشاركٌن فً فً برنامج ما خفً أعظم  صورة من تحقٌق أٌن الجثة ؟

 التحقٌق 

 
 (32ملحق رقم )

  الوجه إخفاء  استخدام تبٌن الخامسة السلطة برنامج فً سفر وثٌقة تحقٌق من صورة
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 (33) رقمملحق 

صورة لنسبة المشاهدة لتحقٌق سقوط فً تحقٌق حرم السفارة ببرنامج ما  خفً 

 فً موقع الٌوتٌوب أعظم 

 

 (34ملحق رقم )

فً صورة لنسبة المشاهدة فً تحقٌق أٌن الجثة ؟ ببرنامج ما خفً أعظم  

موقع الٌوتٌوب
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 (35) رقم ملحق

ببرنامج ما   كردستان.. رهان االستفتاءصورة لنسبة المشاهدة لتحقٌق 

 فً موقع الٌوتٌوب خفً أعظم 

 
 (36ملحق رقم )

صورة لنسبة المشاهدة لتحقٌق غاز غزة ببرنامج ما  خفً أعظم فً موقع الٌوتٌوب
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Abstract 

Investigative methods used in TV Investigations 

 An Analytical Study in the  Investigations of "Fifth Authority" program/DW 

Arabiya channel and the program of "the Hidden is Great" in Al-Jazeera 

channel For duration from  

15-4-2016 up to 15-4-2019. 

 

Mahmmod  Mo'azaz  Iskandar 

AL-Iraqia University- College of Media. Department  of Radio and  TV 

journalism 

      TV investigation reports has become of great importance in the recent 

years, especially after the vast technological developments witnessed by 

the media, despite the difficulties and challenges involved in the production 

processes and the time it takes but they constitute an important part of the 

competition in the television media environment, while it has long been the 

preserve of paper news papers only . 

     The research problem was summarized by asking a major  question what 

are the investigation methods used in television investigations of the 

programs of the “Fifth Authority” and “the Hidden is Great” several sub-

questions branched out of it including what is the nature of the 

investigations that investigated in both programs and whether it revealed 

the contents of television Investigations, reports that carry out secrets and 

previously unknown facts. 

     The research is considered as a descriptive  research relied on  the 

survey method analysis by collecting the investigations of the two programs 

that are the subject of the research in a comprehensive inventory method 

and by using the content analysis tool, concerning the two programs the 



b 
 

“the Fifth Authority” and "the Hidden is Great” which reached 26 TV 

investigations, 13 of which were in the program of the “Fifth Authority” and 

other 13 in the program of “the Hidden is Great” which was determined by 

the time period from 15-4-2016 to 15-4-2019. 

     The research reached a set of conclusions as follows  Al-Jazzera's most 

important investigations are political one produced after the Gulf blockade 

on Doha, which concludes that Al-Jazeera was aimed at defile Qatar's 

opponents, as Saudi Arabia, Bahrain, and the UAE in the overall political 

investigations while diversifying the contents of the program of the “Fifth 

Authority” of DW channel between different topics focused heavily on the 

most important problem facing the “Arab society” and the most important 

corruption, as well as show that in the process of concealing or shading the 

face that took place during the words of some witnesses and personalities 

that were used a lot in the program of the “Fifth Authority” on DW channel 

and in the workshops which was produced in the Arad countries and 

specifically that the Arab citizen still fears the prosecution and legal 

accounting and targeting and imprisonment because of the view and 

information given by  investigative journalist where journalists were asked 

to hide or shadowing the face as a requirement to speak in front of the 

camera, as well as using certain investigative methods that are contrary to 

the ethics of the  investigative journalism such as secret camera, stealth 

personal impersonate voice, recording secret investigations in the two 

programs, but this use was to detect violation or confirm absent facts that 

can only be achieved by these means. 
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