جامعة سبها – كلية اآلداب
قسم اإلعالم – شعبة االذاعة والتلفزيون
بحث مقدم الستكمال متطلبات الحصول على درجة
الليسانس في االعالم
بعنوان
الصحافة االستقصائية ودورها في
كشف الحقائق
تقرير تلفزيوني بعنوان-:
"خبايا التنقيب في مناجم الذهب"
تحت إشراف األستاذة
أ – الصالحة الدماري

أعداد الطالب
علي صالح القطروني
الفصل الدراسي خريف 0202

بسم هللا الرحمن الرحيم

(يرفع هللا الذين امنوا منكم
والذين أوتوا العلم درجات)

صدق هللا العظيم
المجادلة11:

اإلهداء

إلي البلسم اذي يداوي جروحنا
إلي من ربياني صغيرا....
إلي من أحببت ولن ننسي  ....إلي أبي( و أمي هللا
يرحمه )....
إلي أشقائي وشقيقاتي الذين وقفو بجاني طيلة
السنين الماضية
إلي األساتذة والدكاترة الذين علموني

...

إلي أصدقائي الذين دعموني و ساندوني
إلي قادة

المستقبل وأبناء.....طلبة ليب

الشكر و التقدير
من لم يشكر الناس
أتقدم بالشكر أوآل

....

لو يشكر هللا

و أخيرآ هللا سبحان وتعالي

الذي وفقني في إنجاز هذا البحث
إلي األستاذة الفاضلة  /الصالحة الدماري  ,مشرف
البحث ....
إلي أستاذتي األفاضل في القسم اإلعالم

ونوجه بالشكر والعرفان إلي جامعة سبها التي
احتضنتني طيلة السنين الماضية
فشكر لكم جميعآ

الباحث علي صالح بؤهديمة

فهرس المحتويات فهرس المحتويات
ر.ت
.1
.2
.3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

الموضوع
االية
اإلهداء
الشكر
المقدمة
مشكلة الدراسة (المشروع)
أهمية المشروع
أهداف المشروع
تساؤالت المشروع
نوع ومنهج الدراسة
مجتمع وعينة الدراسة
حدود البحث
المصطلحات الواردة في المشروع
نظرية دراسة المشروع
صعوبات مشروع الدراسة
الصحافة االستقصائية
التقرير التلفزيوني
تنقيب الذهب
التقرير
النتائج

رقم الصفحة
ب
ج
د
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
8
15
19
21
26

20

التوصيات و المراجع

27

المقدمة
تعتبر الصحافة االستقصائية  ،المعاني إن التقصي هو تتبع األثر وكان قص األثر مهنة
معروفة في العصر الجاهلي والعصور األولي للحضارة اإلسالمية سيما وإن ظروف الحياة
االقتصادية والعسكرية تتطلب ذلك فهناك من اه القدرة علي تتبع الهاربين أو أثر الحيوانات
والقوافل الضالة وما زلنا نسمع بتشكيل لجان تقصي الحقائق التي عليها البحث عن حقيقة
مشكلة ما بزيارة جميع األماكن واالستماع إلي شهادات جميع األطراف في الموضوع
(أبوحشيش . )2102،إنها البحث والتنقيب حول قضية أو موضوع ما والبحث في عمقها
لمعرفة ما وراء المعلومات فنشير خبر عن مؤتمر سيعقد في مكان ما ليس صحافة استقصائية
بل معرفة أسباب االنعقاد ومالبسات ومعرفة سبب عقده في هذه األوقات والظروف المحيطة
به هو التنقيب واالستقصاء
الموضوعية والدقة وللتأكد من صحة الخبر وما قد يخفيه انطالقا من مبدأ الشفافية ومحاربة
الفساد والتزاما بدور الصحافة ككلب حراسة علي السلوك الحكومي وكوسيلة لمساءلة
المسئولين ومحاسبتهم علي أعمالهم ووفقا لمبادئ قوانين حق االطالع وحرية المعلومات.
تشمل كشيف أمور خفية للجمهور أمو إما أخفاها عمدا شخص ذو منصب في السلطة أو
اختفت صدفة خاف ركام فوضوي من الحقائق والظروف التي اصبح من الصعب فهمها
وتتطلب استخدام مصادر معلومات والحقائق
علي هذا وانطالقا من الدور الفاعل في الصحافة االستقصائية تقرير تلفزيونية و تأتي هذه
الدراسة لكشف الحقائق لي الدولة والجمهور ليعكش موقفهم وأراءهم عن هده القضية لي
معالجة (تقرير استقصائي)

1

مشكلة البحث
تؤؤؤدي الصؤؤحافة االستقصؤؤائية دورا فعؤؤاال فؤؤي كشؤؤف الحقؤؤائق المخفيؤؤة والغامضؤؤة المجتمؤؤع مؤؤن
خالل االستقصؤائية ولقؤد عرفؤة الصؤحافة االستقصؤائية منؤد سؤنوات قليلؤة حيؤث انصؤب اهتمامهؤا
علي تتبع قضايا مهمة في المجتمع وخصوصا قضايا الفساد المالي واإلداري وغير انواع الفسؤاد
األخرى ( )1ومن هنا برزت مشؤكلة الدراسؤة وتحؤددت فؤي التؤالي " دور الصححاةة االستقصحاةية
ةححي الصحححاةة االستقصححاةية ودورهححا ةححي كشحح" الحقححاةت " ببايححا التاقيح ةححي ماححاجم الح ه "
سبببب اختيببار للمشببكلة هؤؤو ايصؤؤال الحقيقؤؤة للمجتمؤؤع عؤؤن كيؤؤف يؤؤتم اسؤؤتخرا الؤؤذهب ومؤؤاهي
االحؤؤدا والمواقؤؤف التؤؤي يعيشؤؤها القؤؤائمون عل ؤ اسؤؤتخرا الؤؤذهب هنؤؤاك  ،والحيؤؤاة الصؤؤعبة الت ؤي
يعيشها العاملون هناك وتعرضهم لألمراض التي تؤدي الموت من خالل هذا التقرير .

أهميةالبحث (المشروع)
تمكن أهمية الدراسة في تتاول كشف قضايا فساد والصحافة االستقصائية يتبعه النؤا

والمصؤدر

الذي يثق به وللصافة االستقصائية اهمية كبيرة وهذا يساعد الحكومات والمجتمعات في االسراع
في معالجتها ( )2وتكمن أهمية هذا المشروع كون التالية:
 )0الصؤؤحافة االستقصؤؤائية تعتبؤؤر مؤؤن أهؤؤم الصؤؤحف التؤؤي تكشؤؤف الجؤؤرائم الخطيؤؤرة أو الفسؤؤاد
السياسي أمخالفات

الشركات()3

 )2تلعب الصحافة االستقصائية أهمية في وسائل األعالم من خالل ما تقدمؤة مؤن قواعؤد علميؤة
ومهنية في البحث و التحري والتحقيق من كافة المعلومات مؤع أهميؤة التركيؤز علؤي اختيؤار
الفرضيات المقدمة.
 )3تقؤؤوم بعمليؤؤة المعالجؤؤه العميقؤؤة لكافؤؤة المعلومؤؤات  ،وذلؤؤك مؤؤن خؤؤالل التركيؤؤز علؤؤي المن ؤاهج
المختلفة سواء كانت تاريخية اجتماعية نفسية أو حت ثقافية .
1

 محمد الراجي  ،أ دور للصحافة االستقصائية في تعزيز الممارسة الديمقراطية؟  5يناير كانون التانية  7102ص 2ط 0مركز الجزيرةللدراسات
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 كامل خورشيد مراد  ،الصحافة االستقصائية في كشف قضايا الفساد جامعه لشرق االوسط  ،تاريخ كانون الثاني  ،يناير  7102ط 0ص 43
مراجع أهمية الصحافة األستقصائية من موقع التواصل االجتماع موقع موضع الساعة الثامنة مساء تاريخ 7171 -07 -77
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 )4تقؤؤوم بعمليؤؤة الرقابؤؤة علؤؤي كافؤؤة المؤسسؤؤات العامؤؤة مؤؤع أهميؤؤة التركيؤؤز علؤؤي مراقبؤؤة أداء
المسئولين في كافة دوائر السلطة والشخصيات العامة .

أهداف البحث( المشروع)
أهداف البحث إلي التحقيق األهداف من وجهة نظر الصحافيين ويعتبر البحت االستقصؤائية عمليؤة
معقؤؤدة وتحتؤؤا إلؤؤي وقؤؤت لؤؤيس بالقصؤؤير وتحتؤؤا إلؤؤي التخطؤؤي والؤؤتقص العميؤؤق عؤؤن المعلومؤؤات
والبيانات )1( .لذا فإن المشروع يسع إلي تحقيق األهداف التالية -:
 -:1معرفة درجه إدراك الصحفيين لوجود صحافة استقصائية للكشف قضايا الفساد التي تؤثر
علي المجتمع من وجهة نظر الصحفيين
 -:2إدراك الدور الذي تقوم به الصحافة االستقصائية للكشؤف عؤن قضؤايا الفسؤاد التؤي تؤؤثر علؤي
المجتمع من وجهة نظر الصحفيين .

تساؤالت البحث:
(تعتبر مرحلة طرح التساؤالت ذات أهمية كبيرة لما لها مؤن دور كبيؤر بؤالغ فؤي التنظؤيم البحؤو
والدراسات العملية بصفة عامة كما تؤثر بشكل أو بأخر في تحديؤد مشؤكلة الدراسؤة وتؤأتي كأسؤا
لمعرفة ما وراء المشكالت البحثية ) ( )2من خالل اإلجابة عنها والتسؤاؤالت تعؤد مؤن أهؤم المراحؤل
المنهجيؤة التؤؤي يقؤؤوم بهؤؤا الباحؤؤث ومؤؤن خؤؤالل تحديؤؤد المشؤؤكلة و االهؤؤداف صؤؤا الباحؤؤث التسؤؤاؤالت
التالية -:
 -:0المخاطر التي يواجهها المنقبون عن الذهب ( األمنية والصحية )
 -:2من هم المنقبون عن الذهب وهل هناك اجراءات قانونية في عمليات التنقيب .
-:3ما هي األماكن التي يتم فيها التنقيب وكيف يتم الوصول اليها .
1

فن الكتابة الصحافة -فاروق أيزيد – دار الشروق جدة  0297 -ص 759
2
علي دنيق حسن  ،دور الصحافة االستقصائية ومنشورات مدرسة الصحافة المستقبلة بغداد –العراق تاريخ  7112ص 3
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 -:4ماهي األساليب والطرق الممتبعؤة فؤي التنقيؤب واسؤتخرا الؤذهب وكيؤف يؤتم بيعؤه والتصؤرف
فيها .
نوع وماهج الدراسة
المنهج هو "عبؤارة عؤن جملؤة الخطؤوات المنظمؤة التؤي علؤ الباحؤث إتباعهؤا فؤي إطؤار االلتؤزام
بتطبيق قواعد معينة تمكنه من الوصول إل النتيجة المسطرة .و يعرفه محمد طلعت بأنؤه وسؤيلة
يمكن عن طريقها الوصول إل الحقيقة " ( )1ويرتب اختيار المنهج المتبع في الدراسة بناءا عل
اإلشؤكالية التؤي تؤم تحديؤدها ،وبمؤا أننؤا فؤي دراسؤتنا هؤذه نسؤع إلؤ جمؤع معلومؤات حؤول منؤاجم
الذهب في كيف يتم التنقيب وماهي المخاطر التؤي يتعؤرض لهؤا المنقبؤون عؤن الؤذهب وكيؤف هؤي
حياتهم أستخدمت المنهج الوصفي وذلك بوصف الظاهرة والتاريخ وبتتبع التسلسل التاريخي فإن
هذه الدراسؤة تنؤدر ضؤمن البحؤو الوصؤفية التؤي تهؤتم "بشؤرح وتوضؤيح األحؤدا والمواقؤف
المختلفة المعبرة عن ظاهرة أو مجموعة ظواهر مهمة ومحاولؤة تحليؤل الواقؤع الؤذي تؤدور عليؤه
تلؤك األحؤدا

و الوقؤائع ومحاولؤة تحليؤل و تفسؤير األسؤباب الظاهريؤة لتلؤك األحؤدا  ،بقصؤد

الوصول إل استنتاجات منطقية مفيدة ،تسهم في حل المشكالت أو إزالة المعوقؤات أو الغمؤوض
الذي يكتنف بعض الظواهر ،من أجل تطو ير الواقع واستحدا أفكار ومعلومات ونماذ سلوك
جديدة

"()2

مجتمع وعياة الدراسة
حدد الباحث مجتمع الدراسة في منطقة القطرون "وتحديدا في منطقة يطلق عليها " كرّيه "
وهذه المنطقة تقع جنوب القطرون وهي مناطق الستخرا الذهب  ،وذلك عن طريق رحلة قمت
بها لمناجم الذهب استمرت الرحلة ولمدة ( 3أيام ) للوقوف عن كيفية استخرا الذهب وماهي
الطرق التي يتم بها استخرا الذهب وماهي االخطار التي يعانيها المنقبون .

1

 -:السيد أحمد مصطف عمر ) .( 2002البحث العلمي ،إجراءاته ومااهجه  ،القاهرة :مكتبة الفالح ،ص166
2
ـ مصطف حميد الطائي ،خير ميالد أبو بكر.( 2007 ):مااهج البحث العلمي و تطبيقاتها ةي اإلعالم و العلوم السياسية ،اإلسكندرية:دار
الوفاء،ص59
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حدود البحث
أ -الحححدود الموضححوعية  -:تحؤؤددت الحؤؤدود الموضؤؤوعية فؤؤي عنؤؤوان البحؤؤث " دور الصؤؤحافة
االستقصؤائية فؤي الصؤؤحافة االستقصؤائية ودورهؤا فؤؤي كشؤف الحقؤائق " خبايؤؤا التنقيؤب فؤي منؤؤاجم
الذهب "
ب -الحدود المكانية.:منطقة جنوب القطرون يطلق عليها أسم ( كرّيه ) .
ج -الحدود الزمانية -:بدأت الدراسة من  2121/01/01ال 2120/2/01
مصطلحات الدراسة
الصحححاةة استقصححاةية  -:هؤؤي أحؤؤد أنؤؤواع الصؤؤحافة والتؤؤي يقؤؤوم فيهؤؤا الصؤؤحفيون بؤؤالتحقيق فؤؤي
موضؤؤوع معؤؤين مثؤؤل الجؤؤرائم الخطيؤؤرة أو الفسؤؤاد السياسؤؤي أو مخالفؤؤات الشؤؤركات .وقؤؤد يقضؤؤي
الصحافي االستقصائي شهورا أو سنوات في البحث وإعداد التقريؤر .تعؤد الصؤحافة االستقصؤائية
مصدرا رئيسيا للمعلومات  .معظم الصحافة االستقصائية يقوم بها صؤحفيون يعملؤون لؤدي وكالؤة
أنباء كعامل حر (1).وإنها أيضا (إنها مجرد سلوك منهجي ومؤسساتي صرف يعتمد عل البحؤث
والتدقيق واالستقصاء حرصا عل الموضوعية والدقة  ،وللتأكؤد مؤن صؤحة الخبؤر ومؤا قؤد يخفيؤه
انطالقا من مبدأ الشفافية ومحاربة الفسؤاد  ،والتؤزام بؤدور الصؤحافة ككلؤب حراسؤة علؤ السؤلوك
الحكومي وكوسيلة لمسائلة المسؤولين ومحاسبتهم علؤ أعمؤالهم وخدمؤة للمصؤلحة العامؤة ووفقؤا
لمبادئ وقوانين حق اإلطالع وحرية المعلومات

)()2

الدور  -:مجموعة من الحقوق والواجبات المرتبطة بمركز اجتماعي ويمكن تعريف الدور بأنه
السلوك الفعلي لشاغلي المكانة .

()3
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 علي درب الحقيقة -من أجل الصحافة االستقصائية عربية (أريج) -مارك هنتر  -الطبعة الثالثة – الملكة االردنية الهاشمية رقم االيداع لد دائرةالمكتبة الوطنية 7109 -00 -5224
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نظرية دراسة
ولكي نقف علي مدي اعتماد الصحفيين في التزويد بالمعلومات دور الصحافة األستقصائية في
كشف الكثير من القضايا ومنها الفساد البد من الرجوع إلي نظرية االعتماد علي وسائل االعالم
لفهم أبعاد دور الصحافة االستقصائية في نشر المعلومات بين أو ساط

الجمهور)1(.

ونفترض نظرية االعتماد علي وسائل أن الجمهؤور يعتمؤد علؤي وسؤائل االعؤالم لتلبيؤة رغباتؤه فؤي
التزويد بالمعرفة وصياغة موافقة السلوك في ظروف محددة  ،حيؤث أنؤه كلمؤا ارتفعؤت درجؤه عؤدم
االستقرار في المجتمع كلما زاد تعرض الجمهور لوسائل االعالم

)(2

تعبر نظرية االعتماد من العناصر المهمة التي نساهم في التؤأثير علؤي اراء االفؤراد داخؤل المجتمؤع
حيث يتم من خاللها تداول علؤي اراء االفؤراد داخؤل وغيرهؤا التؤي يعتمؤد عليهؤا االفؤراد ممؤا يسؤاعد
علي تعزيز اعتمادهم علي العاملين في

الصحافة(3).

صعوبات مشروع الدراسة
خالل إعدادي المشروع تخرجي والذي أخذ مني ماال و مغامرة بحياتي كي أصل أل أهدافي كي
ننقل الصورة لي المشاهدين إعداد هذا تقرير االستقصائي
 .0صعوبة إيجاد سيارة و وسيلة نقل التي تنقل من سبها إلي القطرون ( موقع الذهب )
 .2كثرة األمراض واألوبئة المنتشرة في المنطقة وعدم معرفة األسباب التي تؤدي لها وأيضا
عدم توفر طرق حماية نفسي .
 .3عدم الحصول عل األجوبة الكافية عل األسئلة وإحاطتها بالغموض والسرية ولم تمكن
الحصول عل كل االسئلة التي تفيد المشروع .
 .4عدم توفر المراجع الحديثة في المكاتب والخاصة بموضوع الدراسة وبشكل جيد.
1

 خالفيات الصحافة االستقصائية عن مقال للدكتور عيسى عبد الباقي مصر أستاذ التحرير الصحفي بكلية االذاب جامعه جنوب الواد بقنا2
 ادارت االوليات في التحرير الخبر الصحفي – علي دنيق حسن –مدرسة محمد بن راشد ال مكتوم  – 7112-ص 413
 -مراجع النظرية من مواقع التواصل االجتماع موقع موضوع الساعة العاشر مساء بتاريخ 7171 – 07 – 73
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 .5دفع األتاوة عل كل بوابة تمر منها  01دينار وهي 4بوابات ألتي تصل إلي الموقع الذهب ،
وانعدام االنسانية هناك والتعرض للعديد من الظواهر الإلنسانية " مبيتي ليلة هناك من
دون عشاء "
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الصحاةة االستقصاةية

لم يعد أداء وسائل اإلعالم يُقا

بتكامل دوائرها أو باكتمال خريطتها البرامجيؤة ،أو ضؤمان جؤودة

ُم ْنتَجها اإلعالمي بمراعاة دقَّة األخبار ووجاهة المعلومات التؤي تنشؤرها ومهنيَّؤة التغطيؤة فحسؤب،
وإنما بات أداؤها يُقا

أيضًا بمسؤوليتها في تَعْظيم وتَعْزيز الفرص التؤي تجعلهؤا منَصَّؤات للتَّنؤوير

والوعي ،عبر الكشف عن الحقائق التؤي يُؤ َرا ُد لهؤا أن تظؤ َّل ُمسْؤتَت َرة وال يُتَؤا ُح للؤرأي العؤام االطؤالع
عليها ،فتؤدي بذلك دور" السلطة الرابعة "التي تضع المسؤولين السياسيين والفاعلين فؤي مؤواقعهم
المختلفة تحت مجهر الرصد ،وتراقب أداء السلطة وتُ َحقِّق في األخطاء والسلوكات التؤي قؤد تكؤون
خار القانون .ويعني ذلك اشتغال وسائل اإلعؤالم ب َم ْنطؤق السؤلطة الرقابيؤة وضؤوابطها المعياريؤة
ال َكاشفَة ألي تجاوزات في ممارسة السلطة أو انتهاكات
حقؤوق األفؤراد والجماعؤات ،لتكؤون َرقيبًؤا علؤ ُمؤ ْد َخالت و ُم ْخ َر َجؤات المؤسسؤات السياسؤية
والمجتمعية ،وتُبْرز مظاهر القصور التي تعتري أداءها وانحرافات المسؤولين عنها.
ويتجسَّؤد هؤذا الؤدور الرَّقؤابي بضؤوابطه المعياريؤة فؤي نمؤوذ الصؤحافة االستقصؤائية التؤي تَتَّسؤع
دوائرها في اإلعالم التقليدي ،بل يتعاظم االهتمام بها أيضًا فؤي شؤبكات التواصؤل االجتمؤاعي التؤي
أصبحت منَصَّات لألخبار َجاعلَةً وسائل اإلعالم أكثؤر تفاعليؤةً وثؤرا ًء معلومؤاتي إذ عَؤ َّز َزت العمؤل
االستقصائي عبر الحصول عل المعلومات والوصول إل جميور واسع
((وتؤ ِّكد تحقيقات وثائق بنما في مطلع العؤام  ، 2016التؤي سُؤ ِّربَت مؤن شؤركة" موسؤاك فونسؤيكا "
لالستشارات القانونية ،أهمية البُعد المعرفي لهذا النموذ في سياسة المؤسسؤات اإلعالميؤة حيؤث
ً
كامال 311 ،صحفيا فؤي أكثؤر مؤن  70بلؤدًا بالتعؤاون
شارك في تلك التحقيقات ،التي استمرت عا ًما
مع االتحاد الدولي للصحفيين االستقصؤائيين .وكانؤت الوثؤائق قؤد تضؤ َّمنت بيانؤات ماليؤة ألكثؤر مؤن
214شركة كشفت تَ َورُّ ط عدد كبير من الشخصيات العالمية ،بينها  12رئيس دولؤة و 143سياسؤيا
 ،في أعمال غير قانونية ،مثل :التهرُّ ب الضريبي وتبيؤيض األمؤوال عبؤر شؤركات عؤابرة للحؤدود .
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وهنا ،يبؤدو نمؤوذ الصؤحافة االستقصؤائية َمعْنؤي ا بؤدور يتجؤاوز الرَّقابؤة بمفهومهؤا المعيؤاري ،أو
وظيفؤة" كلؤب الحراسؤة" ،ليُ َح ِّملَؤه الؤبعض مسؤؤولية تَعْزيؤز حمايؤة الديمقراطيؤة بحؤ ِّد ذاتهؤا حيؤث
"يَتَ َعيَّن عل وسائل اإلعالم أن تتخذ موقفًا حاز ًما للدفاع عن الديمقراطية عنؤدما يلحقهؤا أي تهديؤد
وذلك عبر إثارة االنتباه إل استغالل السلطة والنفوذ السياسي والمالي وانتهاك القؤانون الؤذي يُ َعبِّؤر
عن الفشل ال ُم َؤسَّسي وال َخلَل في بنية النظام العام))()1
الصحاةة االستقصاةية -:
أوالا :المفهوم:

مفهوم االستقصاء لغةً (يقول ابن منظور فؤي كتابؤه لسؤان العؤرب إن  :قَصؤا عنؤو قَصْ ؤواً وقُصُؤ ًّوا
ص ّواً :بَ ُعدَ ،والقَص ُّي والقاصي :العبد ،والجمع
وقَصا ً وقَصاء وقَص َي :بَ ُعدَ ،وقَصا ال َمكان يَ ْقصُو قُ ُ
أَ ْقصاء فيما كشاهد وأَ ْشهاد ونصير وأَنصار ،والقُصْ َوى والقُصْ يا :الغاية البعيدة ،قلبؤت فيؤه الؤواو
ياء ألَن فُ ْعل إذا كانت اسؤما ً مؤف ذوات الؤواو أُبؤدلت واوه يؤاء كمؤا أُبؤدلت الؤواو مكؤان اليؤاء فؤي
فَ ْعل فأَدخلوها عليه في فُ ْعل ليَتَكافآ في

التغيير()2

المفهوم إصطالحا  -:إنها كشف أمور خفية للجمهور  ،أمور إما أخفاها عمؤداً شؤخص ذو منصؤب
في السلطة ،أو اختفت صدفة خلف ركام فوضوي من الحقائق والظروف التي أصؤبح مؤن الصؤعب
فهمها  ،والتي وتتطلب استخدام مصادر معلومات و وثائق سرية وعلنية "()3
الصحافة االستقصائية تقوم عل ثالثة ركائز أساسية وهي عل النحو التالي -:
 -:0كشف معلومات وحقائق جديدة .
 -:2تحسين حياة النا

وتحقيق المصلحة العامة .

 -:3كشف مايريد االخرون اخفاؤه .

 -:محمد الراجي*-دراسات إعالميةأيُّ دور للصحافة االستقصائية فيُّتعزيز الممارسة الديمقراطية؟ -مركز الجزيرة للدراسات –  – 7102ص8

1

 -:الباحث العربي ،موقع عمى االنترنت "،البحث عف كممة استقصى" ،قاموس لساف العرب والقاموس المحيط  ،تاريخ االسترجاع  7171/9/01ال ار

2

ربط: http://www.baheth.info/web/all.jsp?term=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%89
-:هنتر مارئ  ،دليل أريج لمصحاةة العربية االستقصاةية ،ترجمة غازي مسعود ،بدعم من منظمة اليونسكو – باريس -االردن  7119-ص 08
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صؤحافة االستقصؤاء ليسؤت تغطيؤة عاديؤة لخبؤر مؤا ،بؤل هؤي أعمؤق مؤن ذلؤك .وال يؤزال القؤرّاء
والصحفيون غير متفقين عل تحديد هوية صحافة االستقصاء بعد أكثر من  35عاما عل فضيحة
ووترغيت التي أنهت الحياة السياسية للؤرئيس األمريكؤي ريتشؤارد نيكسؤون عؤام  1974 .وهؤذا مؤا
نعتقده نحن مؤلفؤو هؤذا الفصؤل :مؤن بؤين مهؤام صؤحافة االستقصؤاء كشؤف أمؤور خفيّؤة للجمهؤور –
أمور إما أخفاها عمداً مسؤول في السؤلطة أو اختفؤت صؤدفة خلؤف رُكؤام مؤن المعلومؤات .ويتطلؤب
االستقصاء استخدام مصادر معلومات ووثائق سرية وعلنية.
تعتمؤد التغطيؤة اإلخباريؤة التقليديؤة بصؤورة عامؤة  -وأحيانؤا كليّؤا ً – علؤ مؤواد ومعلومؤات يوفّرهؤا
آخرون) في الشرطة والحكومات والشركات العامة والخاصة  ...إلخ  (.وتعتمؤد أيضؤا علؤ جمؤع
ردود فعل متعددة حيالها .وعل العكس من ذلك ،تعتمد التغطية االستقصائية عل مؤواد جُمعؤت أو
اسؤتُقيت بمبؤادرة شخصؤية مؤن اإلعالمؤي .ولهؤذا فإنهؤا تُسؤ ّم أحيانؤا ً« صؤحافة المشؤروع الؤذاتي"
 "ENTERPRISE REPORTINGتستهدف التغطيؤة اإلخباريؤة التقليديؤة رسؤم صؤورة موضؤوعية
للعالم كما هو .أما التغطية االستقصائية فتسؤتخدم – بطريقؤة موضؤوعية -مؤواد ومعلومؤات تتحؤول
إل حقائق يوافق أي مراقب عقالني عل أنها حقيقيؤة .يحؤرك الصؤحافي االستقصؤائي هؤدف ذاتؤي
غير موضوعي يتمثل برغبة في إصالح العالم .فمن المسؤولية أن نعؤرف الحقيقؤة كؤي نؤتمكن مؤن
تغيير العالم)1(.
فالصؤحافة االستقصؤائية تقؤوم بؤالحفر عميقؤا فؤي القضؤايا التؤي تهؤم المجتمؤع بطريقؤة ) لتقؤد و
موضؤوعية ومنهجيؤة ،لكشؤف معلومؤات وحقؤائق مخفيؤة( أو إلؤ كؤل اآلراء فؤي القضؤية محؤور
التحقيق ،واالستعانة _ العام .وهي بذلك تتطلب  ،وإجراء سلسلة من بالمصادر المختلفة المتصؤلة
بالموضؤوع سؤواء كانؤت حيؤة كؤن مؤن كشؤف حقؤائق واعالنهؤا. ،اللقؤاءات ،والبحؤث فؤي الوثؤائق
والتقارير والملفات ،التوصؤل الؤ أحكؤم معينؤة أو حلؤول للمشؤكلة ،او االكتفؤاء بعؤرض ذلؤك ،وفؤق
رؤية المنظمة

 -:دليل“ أريج ”للصحافة االستقصائية العربيةُّعلىُّدربُّالحقيقة الطبعة الثالثة ص 08
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انها صحافة البحؤث عؤن المتاعؤب ،هؤي رحلؤة بحؤث يؤتم التركيؤز فيهؤا علؤ ادق مؤن زاويؤة ،وهؤي
عمليؤة عقليؤة تقؤوم علؤ جمؤع وتخؤزين  .التفاصؤيل ورؤيؤة الحؤد

مؤن الحقؤائق والمعلومؤات

والتفاصيل والبحث في ابعادها المختلفة وتحليلها بشكل موضوعي مؤن الكشؤف عؤن حقؤائق جديؤدة
تساعد الحكومات والمجتمعات عل اصالح مواضع الخلل.
أهداف الصحافة االستقصائية:
يمكن تحديد جملة اهداف رئيسية للصحافة أالستقصائية تصب جميعها في خانؤة الهؤدف األساسؤي
المتمثؤل بخدمؤة المصؤلحة العامؤة مؤن خؤالل اصؤالح االوضؤاع واحؤدا التغيؤرات االيجابيؤة فؤي
المجتمع
 -:0كشف االنتهاكات التي يقوم بها األفراد أو المؤسسات الرسمية او المدنية او الشركات للقوانين
أو القواعد أو المعايير االخالقية .
 -:2تقييم اداء الشركات والحكومات والمنظمات وأصحاب النفوذ
 -:3لفؤؤت االنتبؤؤاه ال ؤ المتغيؤؤرات التؤؤي تشؤؤهدها المجؤؤاالت االجتماعيؤؤة واالقتصؤؤادية والسياسؤؤية
والثقافية في المجتمع .
 -:4تقديم المسؤولين عن االنتهاكات او الخلل في االنظمة إل المساءلة .
أهم خصائص الصحافة االستقصائية:
 -:0الكشف عن الحقائق والمعلومات التي تسع جهة ُم َعيَّنَة إل إخفائها عن الرأي العام.
 -:2إبراز حقائق ومعلومات ترتب بقضؤية تهؤ ُّم الؤرأي العؤام وتثيؤر االنتبؤاه إلؤ مؤواطن ال َخلَؤل فؤي
نظام المجتمع أو الفشل في النظام العام.
-:3أصالة البحث في القصة التي تعكس المبادرة الفردية والجيد الذاتي للمحرِّر في إنجاز مسارات
العمل االستقصائي.
 -:4القواعد العلمية في البحث والتحرِّي والتَّ ُحقُّق من المعلومات واختبار الفرضيات.
 -:5ال ُع ْمق في معالجة المعلومؤات والحقؤائق باعتمؤاد منؤاهج مختلفؤة) تاريخيؤة ،اجتماعيؤة ،نفسؤية،
ثقافية ،لسانية..(.
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 -:6الرقابة عل المؤسسات العامة وأداء المسؤولين في دوائر السلطة والشخصيات العامة.
 -:1المساءلة النقدية وتحديد المسؤولية عن السلوكيات الخاطئة والتَّصرُّ فات غير السليمة خدمة
للمصلحة العامة.
 -:1نشر المعلومات التي تُ َحفِّز الرأي العام وتدفع السلطة لإلصالح والتغيير.
تعاظم اهتمام القنوات اإلخبارية بالصحافة االستقصائية
يبدو تعاظم اهتمام القنوات اإلخبارية بالصحافة االستقصائية ُمثي ًرا النتباه كثير من الباحثين إذ
تزايدت المساحة الزمنية لهذا النموذ في القنوات اإلخبارية مقابل تراجع حضوره في الصحافة
المكتوبة ،كما يالحظ األستاذ الجامعي والباحث في علوم اإلعالم واالتصال نصر الدين
وتحول
لعياضيُ ،مفَ ِّسرًا ذلك باألزمة التي تعيشها الصحافة الورقية ،في ظلِّ تراجع َم ْقرُوئيَّتها
ُّ
العادات االتصالية للجمهور باتجاه اإلعالم الجديد وشبكات التواصل أالجتماعي وارتفاع الكلفة
المالية إلنجاز التحقيقات الصحفية واألعمال أالستقصائية ُم َح ِّددًا عوامل مختلفة ساعدت في قوة
اهتمام القنوات اإلخبارية بالصحافة واالستقصائية أهمها:
تطور التكنولوجيا :الذي سهَل تطور الصحافة االستقصائية خاصة التصوير الرقمي ودقَّة
معداته التي باتت تتيح التصوير حت

بالكاميرا الخفية ،وسرعة تجميع المعلومات واللقاء

بمصادرها ،وهو األمر الذي لم يكن ُمتَ َوفِّرًا في بداية الستينات من القرن الماضي.
شدة التنافس بين القنوات اإلخبارية :مما دفع إل التفكير في تَ ْنويع المادة الصحفية وإخراجها من
قوالب التعبير
السردية المهيمنة :الخبر ،والتقرير اإلخباري السيما أن الخبر العادي ،كما يوضح أستاذ اإلعالم
حيدر بدوي صادق" أصبح متوفرًا عبر منَصَّات كثيرة ،وال يُ َش ِّكل توافره عند قناة أو أخرى
فوراق تُ ْذ َكر بينها إذ بقليل من البحث يمكن تمييز الخبر الصادق من الكاذب ،بل إضافة
المعلومات الجديدة للقصة الخبرية من قبَل المتلقي نفسه بالتجوال عبر ع َّدة مصادر خبرية .ولكن
ما يصنع الفرق هو كشف الفساد المستور أو جريمة حدثت في الخفاء باألدلة الدامغة خاصة
حين تكون جهات نافذة متورطة في مثل هذه القضايا"
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وفي ظل ازدياد المنافسة بين المؤسسات اإلعالمية يرى أستاذ اإلعالم كمال حميدو ،أن
"الصحافة االستقصائية أصبحت قيمة مضافة تلجأ إليها القنوات التليفزيونية حت تُ ْخر نفسها
صنَّف ضمن كبريات القنوات التي تملك ليس فق قناعة بوجاهة
من خانة" القناة العادية "لتُ َ
وأهمية العمل الصحفي االستقصائي بل تملك أيضًا الموارد المادية والبشرية التي تُ َم ِّكنُها من
إنجاز تحقيقات استقصائية بحرفية وعمق كافيين ،وهو ما يضفي صورة ذهنية إيجابية عن
القناة ،وكذلك مشروعية وث ْق ًال عل

خطابها بين عموم الجمهور والنقاد من اإلعالميين

والمتخصصين .
ً
عامال أساسي ا في اهتمام وسائل اإلعالم بالعمل
إذن ،يُ َش ِّكل التنافس بين القنوات التليفزيونية
االستقصائي باعتباره" الممارسة الصحفية التي تُ َميِّز بين المؤسسة اإلعالمية الناقلة لألخبار
والمؤسسة التي تبحث في أسباب األحدا

وتداعياتها إذ إن أبرز المؤسسات اإلعالمية في

العالم اشتُهرت بفضل استقصائيا للفضائح والتجاوزات التي تَ َسبَّب فيها "الساسة ورجال المال
واألعمال"
التنافس أيضًا بين القنوات اإلخبارية واإلعالم الجديد الذي يسع إل تقديم إعالم بديل يقف فوق
أرضية األخبار ،فالصحافة االستقصائية هي الحجة ال َّدام َغة ل َدحْ ض الفكرة التي ترى أن
االستغناء عن القنوات اإلخبارية ليس ُم ْمكنًا ،وأن المواطن الذي يملك كاميرا في هاتفه ال يمكن
أن يكون صحفيا ُم َحقِّقًا ،أي ينجز تحقيقات صحفية بكل ما تقتضيه متطلَّباتها المهينية وأخالقياتها
 ،أمام كثرة المعلومات وتدفُّقها ،والتي تتطلَّب من المواطن/المشاهد متابعتها ،تضاءلت قدرته
عل فيميا في ظلِّ ضغ الوقت والسرعة ،غير أن الصحافة االستقصائية تسع إل تلبية هذه
المهمة.
تُسهم القنوات التليفزيونية في تجريد الصحافة االستقصائية من طابعها النخبوي ونزعتها الثقافية
والفكرية الموجهة إل الصفوة التي تملك خلفية معرفية في السياسة واالقتصاد والمال والعلم
وبذلك تُقَدِّم الحقائق بشكل بسي وسهل ومكثف ،وبتقنيات مرئية تغري بالمتابعة .
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أهمية الصحاةة االستقصاةية:
أ -تابع أهمية الصحاةة االستقصاةية ةي الوظيفة التي تؤديها ،على الاحو اآلتي:
 -:0جزء من العمل الرقابي التخصصي ،الذي ممكن ان يصنع رأيا عاما بين الجمهور خاصة
إذا تبن نتائج بعض الجهات السياسية ووسائل االعالم .
- :2

كاشفة لج رائم وفضائح وفساد الساسة والمسؤولين ويقال في الغرب إن الصحافة

االستقصائية قدرة ال تضاهي عل عل رب

مسؤولين بجرائم معينة .

 -:3أداة للوصول للحقيقة من مصدرها األصيل والوقوف عل صدقها من كذبها  ،تضخيمها من
تحجيمها  ،أداة تعمق فهم الحد
 -:4بوابة مهمة لشروع أجهزة الدولة في فتح التحقيقات في جرائم المال واالدارة .
 -:5تشكل مركز معلومات المؤسسة وقاعدة بياناتها
 -:6تمثل صحافة العمق وهو مستقبل الصحافة الحية الناجحة المؤثرة مستقبال .
ب -:وتابع أهمية الصحاةة االستقصاةية ةي المجتمع ةي األدوار التي تقوم الصحاةة
االستقصاةية بأداةها ،والمتمثلة على الاحو اآلتي
 -:0المطالبة بالتغييرات السياسية واالصالح السياسي .
 -:2تشجيع الشفافية والمساءلة القانونية في الوظيفة العمومية.
 -:3زيادة مصداقية وسائل اإلعالم لدى المجتمع لعرضها الظلم الواقع عل المجتمع.
 -:4.تعزز في دور وسائل االعالم اإلعلب كوكيل عل المجتمع.
 -:5يزيد المنافسة بين وسائل االعالم.
 -:6يحقؤق زيؤادة فؤي المبيعؤات واألربؤاح لوسؤائل اإلعؤالم التؤي تنؤتهج هؤذا الؤنهج نتيجؤة إقبؤال
المعلنين.
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التقرير التلفزيوني
كما هو معروف ان كتابة التقرير التلفازي وان اختلفت الرؤى بشأنها من قبل المعنيين وكذلك
من مراسل ال اخر  ،اال ان الجميع يتفق عل ضرورة ان تعكس القدرة عل ايصال الفكرة
بمدة زمنية قصيرة ما يحتا ذلك ال جهد من قبل المراسل يختزل فيه الحد او القصة بجمل
وكلمات مركزة وبصورة متناسقة ومناسبة للتقرير المعد  ،ليتمكن من خالل ذلك كله من ايصال
ما كان قد حد

ال المشاهد بدقائق معدودة  .ما يشكل ذلك بحد ذاته تحديا كبيرا ال كاتب

التقرير في ابراز امكانياته في استخدام ادواته بالشكل المقبول والالئق والجذاب لدى المشاهد.
وال يصال الفكرة بطريقة اخرى وبصورة اكثر ايضاحا هذا مثال يوضح مقدار الجهد الذي يبذل
من اجل اعداد خطاب بمدد زمنية مختلفة :
و في ما يلي إيجاز مواصفات التقرير التليفزيوني الجيد
 -1وحدة الموضوع:
بمعن التقرير يجب ان ال يبحث

أكثر من قضية.

أ -مطلوب ايضا استخدام جمل لقصيرة تسمح لقارئ التقرير بالتقاط أنفاسه كل ثوان ،و هي
المدة نفسها التي يحتاجها المشاهد اللتقاط أنفاسه ايضا
ب -ان التقرير الجيد يجب أن يُقسم إل أجزاء منطقية أو  Sequencesكل جزء منه ال يزيد
عل ثانية او اقل من ذلك بقليل..
– ان كتابة النص او التقرير يجب أن تسير في اتجاه واحد في المدة الزمنية
د -اذا استخدمت مقتطفات صوتية داخل التقرير يجب أن يتم التمهيد ألصحابها في النص
بتعريف إل

أي اتجاه ينتمون ،و في الصورة بأن نشاهدهم في أماكنهم الطبيعية يمارسون

حياتهم اليومية و ذلك قبل أن يبدأوا بالحديث.
-2عااصر التقرير :
يتألف التقرير من

عناصر البد من توفرها ليستكمل بناؤه :
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أ-رواية القصة  :حيث تمثل رواية القصة العنصر األول من تلك العناصر ،و تشتمل عل ما
يلي:
ب -تحديد الموضوع  :عل المراسل لكي يكون ملما بمادته الخبرية وان تكون روايته مقبولة
بصورة جيدة عليه قبل ان يبدأ يتوقف ويسأل
نفسه  :ما هو الموضوع؟ ما هي القصة؟ فليس من المعقول اختيار أكثر من موضوع داخل
التقرير الواحد.
كتابة التقرير.
*  -البد ان يدرك المراسل ان تعدد العناصر يشتت المشاهد و ال يزيد من قيمة التقرير عل
عكس ما يعتقد البعض.
*  -كما عليه ان يدرك ايضا ان أسوأ التقارير هو ذلك الذي يحتا إل أن يشاهد مرتين لكي
يفهم بشكل كامل.
في عالم الصحافة التلفازية ال يمكنك ذلك .عليك أن تجد طريقة منظمة لرواية القصة .البناء
األسهل للتقرير التلفازي قد يكون ذلك المعتمد عل

التسلسل الزمني .لكن الكثير من

الموضوعات الخبرية معقد و ال يمكنك االستناد في رواية معظم تلك الموضوعات عل التسلسل
الزمني  ..قم بعد ذلك بمحاولة الرب المنطقي بين هذه األجزاء بحيث تبدو و كأنها ممسكة بأيدي
بعضها البعض.
 -3الترتي الزماي
لطالما ما يُقال يجب أن تبدأ التقارير التلفازية بالصور الحديثة أو بتلك األكثر تأثيراً .لكن حقيقة
األمر ليست هذه أو تلك قاعدة ملزمة .ففي كثير من األحيان قد تبدأ تقريرك بلقطات ليست
األحد

و ال األكثر تأثيراً لكنها األقرب إل البناء المنطقي لموضوعك الذي أنت مقدم عليه.

فالزمن خاص جداً بالتقرير .و التقرير الجيد هو األقرب إل الفيلم السينمائي الذي يختصر زمنيا ً
مراحل معينة و يستطرد في مراحل أخرى .الهدف هو الحبكة الدرامية اإلنسانية.
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-4كتابة الاص:
ان كتابة النص هي أكثر عناصر التقرير قربا ً من نفس الصحافي لذلك عليك الحرص عل
التوازن بين طغيان ذلك الجانب النفسي و بين فقدانه.
 -0البداية  :عليك ان تبذل الكثير من الوقت و الجهد في اختيار الجملة االستهاللية .ألن لها
تأثيراً كبيراً عل المشاهد ،كما أنها تساعدك كثيراً عل المضي قدما ً في ما تبق من النص.
 -5الجملة األساسية  :و يقصد بها الجملة التي قد تثير مفاجأة في التقرير أو تشكل تحوالً في
السياق .و تساعد هذه الجمل عل إكمال البناء الهيكلي للتقرير و تمثل قمة الصعود الدرامي .كما
أنها تعيد االنتباه لبعض المشاهدين بينما تبق عالقة في أذهان كثيرين آخرين.
 -6الجو العام
الصحافي الجيد هو من يتمكن من نقل الجو العام إل المشاهدين إل الدرجة التي قد تجعلهم
يتذوقون الطعم نفسه و يستنشقون الرائحة نفسها ،بل ويشعرون بالرهبة نفسها.
-7تركي التقرير أو :Packaging
أ -كالم الصورة :أبس قواعد الكتابة للصورة هي :ان ال تلجأ مطلقا ً إل استخدام أية لقطة
لملء الفرا  .ال تكتب كلمة واحدة من دون أن تتأكد من وجود الصور المالئمة.
ب -الصوت الطبيعي
ان الصوت الطبيعي المصاحب للصور يجعلها أقرب إل الحياة الطبيعية .و يجعل من األسهل
عل المشاهد أن يعايش الجو العام للتقرير .طبق قاعدة النص األقل يعطي معان أكبر Less is
more

حيث اننا ال نعيش في عالم صامت..

ج -المقتطفات الصوتية
من الضروري التمهيد للمقتطفات الصوتية بالنص و بالصور .حيث يمكن بسهولة بناء نص
جيد حول المقتطفات الصوتية عن طريق إكمال المعن .
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د -عل المراسل ان يكون عل

اتصال دائم مع مشرف النشرة كلما قام بتعديل في الخ العام

للتقرير
ه -تذكر دائما أن الصحافي التلفزيوني لديه فرصة واحدة إليصال فكرته لجمهوره  ,فال تفوتها
بذكر ما ال طائل من ورائه و ما كان مبهما.
تقرير الالفزيوني الميداني
يعد العمل الصحافي التلفزيوني الميداني من أكثر مجاالت العمل الصحافي تعقيداً و خطورة من
الناحيتين التحريرية و الجسدية .كما أنه يتطلب مهارة عالية و قدراً كبيراً من الحس المرهف و
سرعة البديهة و حسن التصرف .فالخطأ في العمل الميداني قد ال يؤدي فق إل فقدان التقرير
بل قد يؤدي أحيانا ً إل فقدان المراسل نفسه.
 - 0حركة الكاميرا:
عملية بناء التقرير فنيا ً لن تتحقق فق بمجموعة جيدة من اللقطات (واسعة و متوسطة و قريبة
و قريبة جداً) ،إنما تحتا كذلك إل حركة متنوعة للكاميرا.
-2أنواع حركة الكاميرا:
تحرك أفقي يمينا أو يسارا  ،Pan right or Pan leftأو تحرك رأسي من أعل إل أسفل أو
العكس  ،Tilt up or Tilt downأو تحرك من األوسع إل األضيق أو العكس Zoom in or
.Zoom out
الموقع الطبيعي للكاميرا:
هو أن تلتق الضيف من أعل كتفك و هو ينظر إليك .ال يجب أبداً أن ينظر الضيف إل
الكاميرا فعليه أن ينظر إل المراسل .في حال غياب المراسل أحيانا ً يقوم المصور بتسجيل
لقاءات سريعة ،و عليه توجيه الضيف لينظر إل
المراسل أو جلوسه فيه.
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اتجاه وهمي أو المكان المفترض وقوف

تاقي ال ه
الذهب يُعتبر الذهب نوعا ً من أنواع الفلزات التي يرغؤب معظؤم النؤا

باقتنائهؤا بشؤدة ،سؤواء مؤن

أجل التجارة ،أو من أجل الزينؤة الشخصؤية ،وتنبؤع أهميتؤه مؤن كؤون أسؤعاره ثابتؤة فؤي األسؤواق،
باإلضؤؤافة إل ؤ قيمتؤؤه العاليؤؤة ،ولؤؤه تؤؤاريخ مهؤؤم باعتبؤؤاره مؤؤن أول أنؤؤواع العمؤؤالت النقديؤؤة التؤؤي
اس ؤتُخدمت ،ومؤؤا زال الؤؤذهب حت ؤ يومنؤؤا هؤؤذا يعتبؤؤر القاعؤؤدة النقديؤؤة األكثؤؤر أمن ؤا ً لصؤؤندوق النقؤؤد
الدولي ،وبنك التسويات الدولي .يُعتبؤر اسؤتعمال النسؤاء للؤذهب مؤن أكثؤر االسؤتعماالت المعروفؤة
له ،حيث يستخدم بشكل كبير في صنع المجوهرات الثمينة ،ومن أشهر المجوهرات التي صؤنعت
من الذهب ،قناع الفرعون توت عنخ أمون الذي صُنع من الؤذهب الخؤالص .دالئؤل وجؤود الؤذهب
في األرض يوجد الذهب في الطبيعة كعنصر من العناصر الخؤام ،حيؤث يُعثؤر عليؤه فؤي الطبقؤات
الداخلية لألرض ،ويكون عل شؤكل عؤروق ذات لؤون أصؤفر المؤع فؤي الصؤخور ،كمؤا يمكؤن أن
يوجؤؤد أيضؤا ً فؤؤي البحؤؤار ،وقؤؤاع األنهؤؤار ،وداخؤؤل الصؤؤخور ،ويكؤؤون علؤ شؤؤكل حبؤؤوب ذات لؤؤون
أصفر مشع ،والتي من الممكن رؤيتها بالعين المجردة،
(وهناك العديد من الدالئل واإلشارات علؤ وجؤوده فؤي األرض ،ومنهؤا :عؤادةً مؤا توجؤد المعؤادن
والفلؤؤؤزات مثؤؤؤل الؤؤؤذهب فؤؤؤي أمؤؤؤاكن معينؤؤؤة ،فهؤؤؤي تحتؤؤؤا إلؤؤؤ ظؤؤؤروف مناخيؤؤؤة معينؤؤؤة لتتشؤؤؤكل،
وخصائص محددة للتربة ،وفؤي حؤال تؤوافرت هؤذه الشؤروط ،تزيؤد إمكانيؤة العثؤور علؤ الؤذهب.
غالبا ً ما يوجد الذهب في المناطق التي ُعثر فيهؤا علؤ مختلؤف المعؤادن والفلؤزات ،حيؤث إنؤه مؤن
غيؤؤر المعقؤؤول أن يُعثؤؤر علؤ الؤؤذهب ملقؤ فؤؤي الطريؤؤق ،أو فؤؤي األمؤؤاكن المكشؤؤوفة .التنقيؤؤب عؤؤن
الذهب كان الذهب يستخر فيما مض عن طريؤق اسؤتخدام أسؤاليب التنقيؤب القديمؤة ،مثؤل :حفؤر
المنؤؤاجم ،وتفتيؤؤت الصؤؤخور الالمعؤؤة ،ثؤؤم تنخيلهؤؤا بحث ؤا ً عؤؤن الؤؤذهب ،إال أن هؤؤذه الطريقؤؤة كانؤؤت
محفوفؤؤة بالمخؤؤاطر ،وغالب ؤا ً مؤؤا كؤؤان يمؤؤوت الكثيؤؤر مؤؤن العمؤؤال فؤؤي منؤؤاجم الؤؤذهب ،أمؤؤا فؤؤي وقتنؤؤا
الحالي ،فقد أصبحت الشركات الخاصة تنقب عن الذهب بطرق أكثر حداثة ،وأقؤل تكلفؤة بشؤرية،
فوظفت العلماء ،وأجرت الدراسات الجيولوجيؤة العلميؤة لتحديؤد المنؤاطق التؤي يوجؤد فيهؤا الؤذهب
من خالل المسح الجيولؤوجي ،واسؤتخدمت آالت ضؤخمة وحديثؤة ،للحفؤر علؤ مسؤتويات عميقؤة،
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من أجل استخرا الذهب بحالته الخام ،ثم تنقيته .تنقية الؤذهب يتميؤز الؤذهب بكثافتؤه العاليؤة ،ممؤا
يسؤؤاعد عل ؤ تنقيتؤؤه مؤؤن الشؤؤوائب والمعؤؤادن األخؤؤرى التؤؤي تكؤؤون ملتصؤؤقة بؤؤه ،فتُك َّسؤؤر الصؤؤخور
المحتويؤؤة عل ؤ الؤؤذهب ،ثؤؤم تُع ؤرَّض لتيؤؤارات قويؤؤة مؤؤن الميؤؤاه للؤؤتخلص مؤؤن األتربؤؤة ،والرمؤؤال،
والشوائب المختلفة ،وبقاء الذهب بسبب كثافته

العالية)()1

التقايات المستخدمة ةي كش" عن المعدن
من مجالت هذه ألبوان لنلج مجال ونحن في المشروع المتواضؤع نطؤرق بابؤا التقنيؤة الصؤناعة وهؤو
مجال الكشف عن المعادن في باطن الرض معرفة نوعها بدقة لكل ذلك مز خلؤل هؤذا الجهؤاز الؤذي
بين أيدينا لتأتي التقنية إللكترونية وتصح جدا يعمل علي اكتشؤاف المعؤادن وتحديؤد نوعهؤا ومكانهؤا
بقليل من الجهود و دون الحاجه لكل ذلك العناء()2

تقاية الترددات الماخفضة
تعتبر هذه التقنية أكثر استخداما في أجهزة الكشف عن المعادن وتعرف أحيان باسم توازن وتعتمد
هذه التقنية علي استخدام ملفين هما الحث المغناطيسي وهو الملف الخارجي ويحتوي علي حلقة
من سلك تمر ملف إرسال فية تياركهربي مرة في اتجاه عقارب الساعة مرة في عكس اتجاه
عقارب الساعة التناوب بمعدل يصل االلف المرات في الثانية
وهو الملف الداخلي والذي يحتوي علي سلك في شكل ملف الستقبال نصف قطره اصغر من ملف
إرسال ويعمل هذا الملف عمل النتينا الستقبال إلشاره المنعكسة عن ألجسام في باطن األرض
وتكبيرها

 - 1يارا تعامرة  -آخر تحديث  ٦٢ ، ٠١:٠١:ديسمبر  /https://mawdoo3.com - ٦١٠٢دالئل_وجود_الذهب_في_األرض -ساعة الزيارة
 2011تاريخ الزيارة 7170-0-01
2
 -مراجع التقنيات المستخدمة في كشف عن المعدن – من موقع التواصل االجتماع موقع موضوع الساعة –العاشر -م -تاريخ 7170-0 -01
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التقرير-:
من مدينة سبها كانت االنطالقة صباحا متجهين إلي " الكوري شرق منطقة القطرون  ،في رحلؤة
شاقة كان مرادي وهدفي فيها هو أن أخر بمادة اعالمية جيدة وبأجوبة تطفي نار االستفهام عنؤد
الكثير من النا

 ،وبعد مضي ( )4ساعات أكافح فيها خطؤورة الطريؤق ،ووعورتهؤا ،وتجؤاوزي

ما يقارب ال ( )311كم  ،ح بي الرحال في منطقة القطرون  .لن تنتهي رحلتي بل سؤتبدأ مؤن
هنا .
.........................
بدأ تجمع النا

والتجار قاصدين كورّي ،هنا في شرق القطرون ،وبشؤكل يؤومي تخؤر  ،بضؤائع

محملؤؤة مؤؤن المنؤؤاطق  ،معبؤؤأة فؤؤي " 011سؤؤيارة " تقريبؤؤاء مؤؤن سؤؤيارات الؤؤدفع الربؤؤاعي محملؤؤة
بالخضروات والمواد الغذائية وأطنان من الماء الصالحة للشرب وتباع هؤذ فؤي كؤورّي بجرامؤات
من الذهب " كورّي أطلق هذا اإلسم نسبة إلؤ القؤوة الشؤرائية التؤي تؤتم هنؤاك ومنهؤا جؤاءت هؤذه
التسمية
................
من هنا ،من شرق منطقت القطرون إل

كوري ال وجود إال للتجار ،أي التجار المسؤتفيدون مؤن

التجارة في مناجم الذهب ،في (كوري) وخؤالل تجؤولي هنؤا داخؤل األسؤواق ،وجؤدت الكثيؤر ممؤن
يمتهنون هذه التجارة.
بسم هللا الرحمن الرحيم "وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشؤا "صؤدق هللا العظؤيم  ،مؤع بؤزو
ساعات الفجر األول وبداية شروق يوم جديؤد تبؤدأ حيؤاة جديؤدة هنؤا فؤي القطؤرون يتوجؤه الجميؤع
إلؤ أعمؤالهم و مؤنهم مؤن توجؤؤه إلؤ (كؤوري) مؤن القطؤؤرون ،ومؤرزق ،وأم األرانؤب وحتؤ مؤؤن
سبها ،ليعلنوا انطالق يومهم الجديد بالتوجه إل مناجم الذهب .
..........................................
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ما إن تنطلق السيارات في طرق صحراوية ،تبدو لنا وللمرة األولؤ أنهؤا طؤرق صؤعبة  ،إال إنهؤا
تعؤؤد وكأنهؤؤا طريؤؤق معبؤؤدة ،وسؤؤهلة المؤؤرور لمؤؤن اعتادهؤؤا ،ومؤؤا إن ودع ؤت خلف ؤي مالمؤؤح المدنيؤؤة
،لتغرقني الصحراء في وحشتها  ،في رحلتي لكوري التقيت بالكثير من السيارات المتوجهة إلؤ
مكؤؤان التجؤؤارة ......سؤؤيارات محملؤؤة وهؤؤي تعانؤؤد ضؤؤراوة الصؤؤحراء ،وصؤؤعوبتها ،وبعؤؤد مؤؤروري
عل أكثر من بوابة في الصحراء ،ودفع األتاوات ظهرت لي البوابة األخيرة والتؤي منهؤا سأصؤل
إلي مقصدي  ،قطعت مسؤافة تقؤدر (ب291كيلؤو متؤرا) حتؤ بؤدأت تلؤوح فؤي لؤي األفؤق مالمؤح
مدينؤؤة تظهؤؤر ،حيؤؤث الخيؤؤام ،واألسؤؤواق ،والنؤؤا

 ،مالمؤؤح المدنيؤؤة فؤؤي الصؤؤحراء ،و كؤؤان مؤؤن

المخاطرة أن أقؤوم بالتصؤوير فلؤن يقبؤل أي أحؤد أن الؤتق لؤه صؤورا هنؤا  ،لؤذا كؤان الحؤذر واجبؤا
عندها ستسمع أصوات اآلالت ،والسيارات والباعة تعلن بداية يوم جديد للتسوق .
.................
مناجم الذهب
ابؤؤار عميقؤؤة تقؤؤدر (بعشؤؤرة أمتؤؤار) تحؤؤت األرض تحفؤؤر بأسؤؤاليب بدائيؤؤة ويسؤؤتعان فؤؤي حفرهؤؤا
بالحبؤؤال وبمعؤؤاون و ،الجؤؤراب ،و اليؤؤدين أضؤؤا ،بعؤؤد جؤؤر ألتربؤؤة خؤؤار الحفؤؤر ،ليؤؤتم هنؤؤاك فصؤؤل
الؤؤذهب عؤؤن التؤؤراب بأسؤؤاليب بدائيؤؤة تؤؤم صؤؤنعها هنؤؤاك ،مؤؤن طؤؤواحين الزيتؤؤون ...بعؤؤد ان تصؤؤل
األتربة المحملة من أعماق المناجم .
........
ينزل األشخاص إلي أسفل الحفؤر معرضؤين حيؤاتهم للخطؤر ،ليحملؤوا األتربؤة فؤي سؤيارات الؤدفع
الرباعي فيتجهون إلؤي غسؤل األتربؤة ،واسؤتخرا الؤذهب  ،بعؤد أن يغسؤل بالمؤاء ألكثؤر مؤن مؤرة
وايضا باستخدام الصابون و بعض المواد الخطؤرة التؤي تؤؤثر فؤي صؤحة اإلنسؤان ،وقؤد تعرضؤه
للهالك .
...........................................
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هنا يمر من يشتغلون في مناجم الذهب كغيرهم بؤالكثير مؤن المشؤكالت الصؤحية مؤثال فؤيمكن أن
تنتشر األمراض بينهم نظرا لطبيعة المكان  ،وقد يتساءل الكثير كيؤف ينتصؤر هؤؤالء النؤا

هنؤا

عل مثؤل هؤذا النؤوع مؤن األمؤراض ؟  ،وهؤل تنتشؤر األمؤراض هنؤا ،وهؤل وضؤع هؤذا فؤي األمؤر
حسبان من أنشؤوا هذه المدينة واألسواق
نعم يوجد هنا طبيب يشتغل في الوحدة الصحية المعدة هنا  .....فكان من الصعب اجراء لقاء معؤه
،ولكنه أخبرنا بمعلومات طبية عن بض األمراض الجلدية التي يتعرض لها المنقبون عؤن الؤذهب
وأخبرنؤؤا أيضؤؤا عؤؤن كيفيؤؤة عؤؤال هؤؤؤالء المنقبؤؤون فأحيانؤؤا يكؤؤون عالجهؤؤم سؤؤهال ،وأحيانؤؤا أخؤؤرى
يصعب عالجهم ويتم تسديد العال بدفع جرامات من الذهب للطبيب.
.........................................
يبق الوضع األمني الذي يراود الكثير ممن يفكرون في اللجوء إل هؤذه التجؤارة مجؤرد تفكيؤرهم
بالخرو من بيوتهم في مدنهم  ،ماذا عن االمن هنا من يفرض االمن وماهي هؤي أكثؤر المخؤاطر
التي يتعرض لها كل من يأتي هنا
........................
في كل هؤذه الحفؤر قصؤة ،ووراء كؤل خيمؤة هنؤاك قصؤة ،وفؤي كؤل سؤيارة شؤقت طريقهؤا الؤوعر
يحمل سائقها قصة  ،جميعها تستحق أن تروى  ،لو أردنا الوقوف عليها فلؤن يسؤعنا المجؤال ،وال
الوقت  ،لكن لنطفئ االستفسار الذي يراود عقل كؤل منؤا وهؤو  ،كيؤف تؤتم عمليؤة البيؤع ،والمبادلؤة
هنا حيث ال وجود لعمالت ورقية وكل ما يملكه من ينقبون هو الذهب فق
.................................
بالتجول في هذه السوق تبين لنا أن هذه التجارة ،ولؤو لؤم تكؤن مشؤرعنة إال إنهؤا يحكمهؤا نؤوع مؤن
التنظؤؤيم مؤؤن خؤؤالل متابعتنؤؤا لطريقؤؤة البيؤؤع والشؤؤراء  ،وقؤؤد تراودنؤؤا مؤؤن األسؤؤئلة بمجؤؤرد أن نؤؤرى
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عمليؤؤات البيؤؤع التؤؤي ال وجؤؤود لعمؤؤالت ورقيؤؤة فيهؤؤا نتسؤؤاءل  ،كيؤؤف سيتصؤؤرف مؤؤن جؤؤاؤوا مؤؤن
الكورّي بجرامات الذهب التي تحصلوا عليها؟ ................
إذاً الجواب سيعيدني إلؤ نقطؤة انطالقتؤي األولؤ  ،إلؤ األسؤواق داخؤل المدينؤة  ،إلؤ القطؤرون
حيث يباع جزء من الذهب هناك  ،يتم الكشف عن الذهب والتأكد منه وبيعه هناك خامؤا ..ليحمؤل
بعدها إل أسواق أخرى  ،تحتا ال تحقيق استقصائي أخر للكشف عنها .
هكذا هي الحياة يوميا تبدأ صباحا من المناطق إل األسواق إل كورّي ،فمناجم الؤذهب ،ثؤم تعؤود
الحياة عودة عكسية من المناجم إل أن تصل إل المناطق مسؤاءا  ،ويبقؤ السؤؤال المطؤروح هؤو
بما أن الكثير من النا

والتجار والمدن يصرون عل عدم شرعنه هذا النوع من التجارة ،وعؤدم

إجازته ؤا ؟ تبق ؤ اإلجابؤؤة مرهونؤؤة بمعرفؤؤة مؤؤن يشؤؤتري الؤؤذهب المنقؤؤب عنؤؤه مؤؤن تجؤؤار األسؤؤواق
بالقطرون ؟ باإلجابة عل هذا السؤال نعرف حقيقة من يشككون في الشؤرعنة وماالؤذي يشؤترونه
من التجار هنا .
وبهؤؤذا السؤؤؤال أختؤؤتم معؤؤك تقريؤؤري علؤ أمؤؤل أن تقؤؤدر لنؤؤا األيؤؤام فؤؤي تقريؤؤر اخؤؤر يحمؤؤل االجابؤؤة
بخصوص تجار مناجم الذهب بين شرعنته من عدمها
وفي الختام تقبلوا فائق تحياتي واحترامي وتقديري أنا (علي صالح القطروني)
وفي رعاية هللا وأمانة وحفظه
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الاتاةج

خلصت هذه الدراسة ال مجموعة من النتائج من خالل التصوير المصاحب للفيديو ومن ضمن
هذه النتائج
 -:0وجود العديد من المخؤاطر التؤي يتعؤرض لهؤا المنقبؤون منهؤا الصؤحية وذلؤك بإصؤابتهم بؤبعض
االمراض التي قد تصيبهم من الجلدية وغيرها جراء االستخدام الغير صحيح لبعض المواد السؤامة
اثناء اسؤتخرا الؤذهب ،هؤذا باالضؤافة الؤ عؤدم قؤدرتهم علؤ حمايؤة نفسؤهم أمنيؤا وذلؤك مؤن خؤالل
بعض المشاكل التي تحد هناك مثل الحرابة والصراع عل أماكن االستخرا .
 -:2أظهؤؤرت هؤؤذه الدراسؤؤة إن المنقبؤؤون عؤؤن الؤؤذهب ليسؤؤوا بخبؤؤراء بؤؤل هؤؤم اشؤؤخاص اضؤؤطرتهم
الظروف للبحث عن مصدر عيش ورزق من مناطق ودول مجاورة  ،وجدوا ضالتهم فيؤه فؤي حؤين
ان المستفيدين هم شركات وأصحاب أموال .
 -:3أظهؤؤرت الدراسؤؤة البحثيؤؤة إن أمؤؤاكن اسؤؤتخرا الؤؤذهب التعتبؤؤر كلهؤؤا منؤؤاطق ليبيؤؤة صؤؤرفة بؤؤل
البعض منها يقع في الحدود التشادية والمستفيدون من الوضع الراهن استغلوا الفرصؤة وتسؤارعوا
ال استخرا الذهب
 -:4أظهؤؤرت الدراسؤؤة إن أغلؤؤب األسؤؤاليب المتبعؤؤة فؤؤي اسؤؤتخرا الؤؤذهب هؤؤي وسؤؤائل بدائيؤؤة بؤؤل
واعتمدوا عل بعض االجهزة في غير استخداماتها مثل الجرارات ومعاصر الزيتون وغيرهؤا مؤن
االدوات الزراعية .
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