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األقوياء املتنفذين
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مؤسس موقع ويكيليكس

 قامت مهنتي بكاملها ىلع أهمية اإلفصاح عن 
الحقائق املرغوب وغير املرغوب فيها، وجعل بالدي 

واحة للمعرفة 
سيمور هيرش
من أشهر الصحفيين االستقصائيين يف العالم 
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قارئ ال يعنيه وال يرضيه أن تنحصر مهمة الصحافة 

يف مدح السلطان واإلشادة بعظمته فيما فعل 
وفيما لم يفعل

محمد حسنين هيكل 
صحفي وكاتب مصري )2016-1923(

ىلع الصحفيين واجب ضمان عدم كتابة التاريخ من 
قبل السياسيين”

روبرت فيسك 
كاتب ومراسل صحيفة “ذي أندبندنت”
يف منطقة الشرق األوسط )2020-1946(
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ور   ال�ب
د�ة  حم�ي

د�ة كلم�ة الس�ي
ار �ب

�خ �ة وعلوم ال�إ  معهد الصحا�خ
ر�ة مد�ي

هــذا  يختــزل  نافــذة.  صحافــة  أجــل  مــن 
العنــوان رؤى معهــد الصحافــة وعلــوم اإلخبار 
ومنظمــة املــادة 19 وأهدافهمــا ضمن شــراكة 
الصحافييــن  تدريــب  يف  تتمثــل  نوعيــة 
الصحافــة  تقنيــات  ىلع  والصحافيــات 

وأســاليبها. االســتقصائية 

وتوفــر تجربــة املعهــد األكاديميــة والعلميــة 
ــادة 19  ــة امل ــاهمة منظم ــال1 ومس يف املج
يف املبــادرات الجديــة الســاعية إلى ترســيخ 
ــم  ــتركة لتقدي ــة مش ــودة أرضي ــة الج صحاف
ــا  ــة نعتبره ــق تجرب ــذي يوث ــل ال ــذا الدلي ه
تصــورا  املشــترك  التكويــن  يف  متميــزة 
ــتقصائية.  ــة االس ــال الصحاف ــازا يف مج وإنج
املهتميــن  تمكيــن  يف  محاولــة  وهــي 
واملهتمــات بموضــوع الصحافة االســتقصائية 
مــن املعــارف واملهــارات الالزمــة لفهــم هــذا 

ــة. ــة الصحفي ــن املمارس ــدم م ــوع املتق الن

يف  املبــذول  الجهــد  أن  اإلقــرار  ويمكــن 
نافــذة هــو يف  ســبيل تكريــس صحافــة 
نهايــة املطــاف قصــة نفــاذ ونفــوذ خدمــة 

العامــة.  للمصلحــة 

ويتمثــل النفــاذ يف بلــوغ مســتويات ترتقــي 
ــات  ــر املعلوم ــى توفي ــي إل ــاج الصحف باإلنت
الضافيــة والشــافية يف الكشــف عــن مواطــن 
الخلــل وإظهــار مــا يريــد أصحــاب وصاحبــات 
النفــوذ إخفــاءه. أمــا النفــوذ فيرتبــط بقــدرة 

أطلق املعهد سنة منذ 2013 املاجستير املهني يف الصحافة االستقصائية ونظم سنة 2014 بالتعاون مع منظمة كونراد أديناور شتيفتونق ملتقى دوليا   1
بخصوص الصحافة االستقصائية شارك فيه عديد الباحثين والباحثات من تونس وبلدان مختلفة وتّم توثيق الورقات العلمية ضمن مؤلف جماعي. 

الواقــع قصــد  التأثيــر يف  الصحافــة ىلع 
ــال  ــن أعم ــه م ــا تنتج ــالل م ــن خ ــره م تغيي
ــر  ــع عب ــق والوقائ ــن الحقائ ــام ع ــط اللث تمي
غيــر  ومعلومــات  معطيــات  إلــى  النفــاذ 
عليهــا  الحصــول  الصعــب  ومــن  متاحــة 
ــب  ــة وتتطل ــل العادي ــائل العم ــاد وس باعتم
والتمحيــص  البحــث  يف  مضاعفــا  جهــدا 

والتدقيــق والتثبــت.

ــالم،  ــلطة اإلع ــوم س ــط بمفه ــوذ يرتب والنف
ومــا يعــرف بالســلطة الرابعة ودورهــا الرقابي 
ــام  ــخصية أم ــح الش ــرف باملصال ــذي ال يعت ال
املصلحــة العامــة ويرســم أجنــدة اهتماماتــه 
ــد  ــا بقواع ــة له ــدات ال صل ــن أجن ــدا ع بعي
املمارســة املحترفــة وعــن الضغــوط أيــا كان 
مأتاهــا. وهــذا مــا يحيــل إلــى اســتقاللية 
التحريــر.  غــرف  داخــل  يف  القــرار  اتخــاذ 
رهــان  كســب  مــن  تمكــن  فاالســتقاللية 
املصداقيــة التــي تعتبــر ذروة مــا يســعى 
ــع  ــه م ــرف يف عالقت ــي املحت ــه الصحف إلي

املتلقــي.

وترتســم التمثــالت بخصــوص ســلطة اإلعــالم 
ــال  ــاروا املج ــن اخت ــة الذي ــان الطلب يف أذه
يف  املواطــن  حــق  فلــك  يف  الصحفــي 
ــة  ــة والصحيح ــة الثابت ــى املعلوم ــاذ إل النف
عبــر مســار رقابــي يكمــن جوهــره يف خدمــة 
املصلحــة العامــة وإرســاء ثقافــة املســاءلة. 

الصحافة االستقصائية صحافة النفاذ والنفوذ 
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فمــن خــالل دراســة مقارنــة بيــن طلبــة 
الصحافــة يف تونــس والنرويــج وبنغالديــش 
تــم انجازهــا ســنة 2014 يتفــق املســتجوبون 
الســياقات  اختــالف  رغــم  واملســتجوبات 
الثقافيــة والسياســية والتاريخيــة والجغرافية 
يف اإلقــرار أن ســلطة اإلعــالم تكمــن يف 
ــن كل  ــا م ــي يتخذه ــة الت ــافة النقدي املس
ــة  ــو املهم ــي ه ــدور الرقاب ــلطات وأّن ال الّس
ــه  ــالم2 ويف اآلن ذات ــائل اإلع ــية لوس األساس
يــرون أّن صحافــة العمــق واالســتقصاء يف 
الصحفيــة  باملمارســات  مقارنــة  تراجــع 
ــي  ــة وتنام ــارة واالنطباعي ــة ىلع اإلث املبني
مــا يســمى ب«صحافــة النقــر« أو مــا يعــرف 

.Click Journalism باألنقليزيــة 

الصحفيــون/ يــدرك  ثانيــة  ناحيــة  ومــن 
التحديــات  حجــم  االســتقصائيون/ات  ات 
والصعوبــات التــي تواجههــم يف مســتويات 
ــي  ــياق السياس ــط بالس ــا مرتب ــدة بعضه ع
ــر  ــد تطوي ــة قص ــتراتيجية واضح ــاب اس وغي
األداء اإلعالمــي والبعــض اآلخــر بالخيــارات 
يف  القــرار  أصحــاب  ينتهجهــا  التــي 
املؤسســات اإلعالميــة ممــا يقّلص مــن فرص 

نشــر األعمــال االســتقصائية وتطويرهــا. 

تمــت هــذه الدراســة ضمــن مشــروع بحثــي عنوانــه” آفــاق مشــتركة “ وجمــع باحثيــن وباحثــات مــن معهــد الصحافــة وعلــوم االخبــار – جامعــة منوبــة وجامعــة    2
أوســلو أكشــوس وجامعــة دكا بنقالديــش. نتائــج هــذه الدراســة تــم نشــرها ضمــن مؤلــف جماعــي

Negotiating journalism core values and cultural diversities Frey E. Rhaman M, El Bour H.(Eds)Nordicom 2017   

ــال  ــن األعم ــد م ــاح العدي ــص نج ــن قص ولك
االســتقصائية ومــا تبعهــا مــن قضايــا رفعــت 
ضــّد الفســاد واختيــار بعــض وســائل االعــالم 
التخصــص يف الصحافــة االســتقصائية تعتبر 
لبنــات جــادة يف الترويــج ملبــادئ املســاءلة 
واملحاســبة مــن خــالل اإلنتــاج الصحفــي 

الجــاّد.

ومــن األهميــة بمــكان أن تضطلع املؤسســات 
التكوينيــة يف مجــال الصحافــة واملنظمــات 
املختصــة بدورهــا يف دعم ثقافة املســاءلة 
والرفــع مــن قــدرات الصحفييــن والصحفيــات 
ــدار.  ــة واقت ــي بحرفي ــدور الرقاب ــة ال ملمارس
والحرفيــة تقتضــي باألســاس التثبــت مــن 
ــات  ــزام بأخالقي ــا وااللت ــل بثه ــة قب املعلوم
ــرام الجمهــور ألجــل  املهنــة الصحفيــة واحت
صحافــة نافــذة. يف النهايــة هــذا الدليــل 
هــو مســاهمة مــن معهــد الصحافــة وعلــوم 
دعــم  يف   19 املــادة  ومنظمــة  اإلخبــار 
أن يقــدم  الصحافــة االســتقصائية ونرجــو 

ــة.  ــة والعملي ــدة العلمي ــواه الفائ محت
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�ي
وا�خ رخ

 سلوى �خ
د�ة كلم�ة الس�ي

ار �ب
�خ  19.مال�إ

م�ة الماد�ة
�خ �ة لم�خ م�ي ل�ي

�ة
 ال�إ

ر�ة المد�ي

تتــردد دائما يف املناســبات املتعلقة 
بحريــة الصحافــة وحمايــة الصحافييــن أن 
مــن  عمــاد  واملســتقلة  الحــرة  الصحافــة 
عــن  ذلــك  وقــول  الديمقراطيــة.  أعمــدة 
الصحافــة ليــس مــن قبيــل منحهــا ميــزة غيــر 
واقعيــة مــن طــرف املدافعيــن عنهــا، بل هو 
مــن صميــم وظيفتهــا األساســية. فالصحافــة، 
بنشــرها للمعلومــات وكشــفها عــن الحقائــق 
ومســاءلتها للحــكام وأصحــاب القــرار واملــال 
ــاعد  ــبة، تس ــم للمحاس ــة وإخضاعه والساس
األفــراد يف تكويــن آرائهــم ومواقفهــم وتعــزز 
املتعلقــة  باألمــور  ومعرفتهــم  وعيهــم 
ــر قــدرة ىلع  بالشــأن العــام، فيصبحــون أكث

املشــاركة واالختيــار. 
وال تكتســب الصحافــة هــذه القــدرة 
ىلع تعزيــز املجتمــع الديمقراطــي الســليم 
للصحافيــات  تتوفــر  عندمــا  إال  وتقويتــه 
املالئمــة  اآلمنــة  البيئــة  والصحافييــن 
ملمارســة عملهــم ىلع جميــع املســتويات. 
تشــريعي  إطــار  توفــر  هنــا  واملقصــود 
الصحافــة  لحريــة  ضامــن  ومؤسســاتي 
واســتقالليتها وتعددهــا، واعتــراف اجتماعي 
حمايــة  ألهميــة  وإدراك  الصحافــة  بــأدوار 
جيــد  وتكويــن  واســتقالليتها،  حريتهــا 
ــر مــن  ــزام كبي للصحافيــات والصحافييــن والت
ــات  قبلهــم ومــن قبــل مؤسســاتهم بأخالقي

3  املرسوم عدد 115 لسنة 2011 واملرسوم عدد 116 لسنة 2011
4  https://www.conseildepresse.tn

5 اإلطار التشريعي لحرية االتصال السمعي البصري يف تونسبين املوجود واملنشود، وثيقة معلومات أساسية، منظمة املادة 
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املهنيــة.  وقواعدهــا  الصحافــة 
ولعــّل مــا جعــل الصحافــة يف تونــس 
تعجــز عــن االرتقــاء بنفســها لتحقيــق هــذا 
ــدور املنتظــر منهــا ضمــن مســار االنتقــال  ال
الديمقراطــي، الــذي شــهدته البــالد بعــد 
2011، هــو أن ال شــيء ممــا ذكــر آنفــا قــد 
الســنة  منــذ  املصادقــة،  فرغــم  تحقــق. 
األولــى للثــورة، ىلع قوانيــن جديــدة لإلعالم3 
الصحافــة  لحريــة  نظريــا، ضمانــات  توفــر، 
ــا  ــة العلي ــز الهيئ ــم تركي ــتقالليتها، ورغ واس
املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري يف 
ــم مؤخــرا مجلــس الصحافــة  03 مــاي 2013، ث
اإلرادة  غابــت  فقــد   ،4

 2020 ســبتمبر  يف 
الحقيقيــة مــن قبــل كل مــن تولــوا الســلطة 
بعــد 2011 إلصــالح اإلعــالم والقطــع كليــا مــع 
مــا كان يمــارس مــن قبــل النظــام الســابق من 
ــه وممارســة ضغوطــات  سياســة التحكــم في

ــه.  علي
ــذه  ــاب ه ــل ىلع غي ــر دلي ــل أكب ولع
اإلرادة يف إصــالح اإلعــالم وفــق رؤيــة تقــدر 
أهميــة دوره يف بنــاء دولــة ديمقراطيــة 
ــذي  ــل ال ــو التعطي ــي، ه ــع ديمقراط ومجتم
شــهده تفعيــل املرســومين 115 و116 إبــان 
التلكــؤ  ثــم   ،2011 املصادقــة عليهمــا يف 
وفقــا  أساســية  بقوانيــن  تعويضهمــا  يف 
 ،5

ــه يف 2014  ــة علي ــد املصادق ــتور بع للدس
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https://haica.tn/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-116-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2011-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-2-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2011/
https://haica.tn/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-116-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2011-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-2-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2011/
https://haica.tn/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-115-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2011-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D9%91%D8%AE-%D9%81%D9%8A-2-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2011
https://haica.tn/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-115-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2011-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D9%91%D8%AE-%D9%81%D9%8A-2-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2011
https://www.conseildepresse.tn/
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بــل أكثــر مــن ذلــك شــهدنا خــالل الســنوات 
ــرة مخالفــة  ــة خطي ــادرات قانوني ــرة مب األخي
ألحــكام الدســتور ومبادئــه وللمعاييــر الدولية 
والصحافــة،  التعبيــر  بحريــة  املتعلقــة 
ــل  ــواب وكت ــة6 أو ن ــل الحكوم ــن قب ــواء م س
الحمــالت  ننســى  أن  دون  البرملــان7،  يف 
ــا  ــة العلي ــتهدف الهيئ ــي اس ــة الت املمنهج
املســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري منــذ 
والتشــويه  الشــيطنة  وحمــالت  إحداثهــا8 
للصحافييــن وللصحافــة عمومــا واالعتــداءات 
املتكــررة ىلع الصحافيــات الصحافييــن أثنــاء 
ــن يف  ــة. ويمك ــم امليداني ــم ملهامه أدائه
هــذا الصــدد االطــالع ىلع تقاريــر وحــدة 
ىلع  الواقعــة  االنتهــاكات  وتوثيــق  رصــد 
ــن  ــة للصحافيي ــة الوطني ــن بالنقاب الصحفيي

التونســيين9. 
وتؤشــر كل هــذه املبادرات التشــريعية 
واملمارســات واالنتهــاكات عــن رغبــة جامحــة 
اإلعــالم  ىلع  الســيطرة  اســتعادة  يف 
القليلــة  املكاســب  ىلع  حتــى  والتراجــع 
التــي تحققــت لــه يف الظفــر ببعــض الحرية 
واالســتقاللية والتعدديــة. كمــا تعكــس هــذه 
ــة  ــرا ألهمي ــا قاص ــررة فهم ــاوالت املتك املح
حريــة التعبيــر والصحافــة يف تعزيــز حقــوق 
اإلنســان وحمايتهــا يف مجتمــع ديمقراطــي 
يتيــح لــكل األفــكار واآلراء واملواقــف مســاحة 
للتعبيــر عــن نفســها يف إطــار املســاواة 

ــون.  وســيادة القان
السياســية  اإلرادة  غيــاب  ورغــم 
الصادقــة للمضــي قدمــا يف إصــالح اإلعــالم، 
بــل وتأثيــر كل املمارســات املذكــورة آنفــا 
يف تعطــل بعــض املبــادرات اإلصالحيــة 
لهــذا القطــاع، واإلقــرار بــأن ذلــك ســاهم 
الصحافييــن  ىلع  فرصــة  تفويــت  يف 
ــى،  ــة أول ــاع بدرج ــذا القط ــن يف ه والعاملي
لتكريــس  التونســي ككل  املجتمــع  وىلع 
الحــق يف اإلعــالم املنصــوص عليــه يف 

https://www.article19.org/ar/resources/tunisie-lettre-ouverte-sur-le-ــري ــمعي البص ــال الس ــة االتص ــون هيئ ــروع قان ــورة مش ــن خط ــذر م ــات تح منظم  6
/projet-de-loi-relatif-a-la-creation-de-linstance-de-la-communication-audiovisuelle

https://www.تونــس: منظمــات حقوقيــة تدعــو البرملــان إلــى عــدم املصادقــة ىلع مقتــرح تعديــل املرســوم املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي البصــري   7
article19.org/ar/resources/tunisia-human-rights-organisations-call-on-tunisian-parliament-not-to-pass-amendment-to-law-on-freedom-of-
audiovisual-communication/ 46 جمعيــة ومنظمــة حقوقيــة تدعــو إلــى ســحب مقتــرح قانــون جديــد خطيــر ىلع حريــة التعبيــر والصحافــة يف تونــس
8  https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-independence-haica-protected/
9  https://protection.snjt.org/category/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1

10  وثيقة مرجعية: املسار اإلصالحي لحرية اإلعالم يف تونس، أدوار املجتمع املدني والهياكل املهنية واملنظمات الدولية

ــاء  ــالل إرس ــن خ ــتور، م ــن الدس ــل 32 م الفص
الوقــت  ويف  ومســتقلة  حــرة،  صحافــة 
نفســه خاضعــة للمســاءلة وفــق القواعــد 
املهنيــة واألخالقيــة للعمــل الصحفــي، فــإن 
ذلــك لــم يثــن عديــد الفاعليــن واملتدخليــن 
يف قطــاع اإلعــالم، بدعــم مــن املجتمــع 
املدنــي واملنظمــات الدوليــة الحقوقيــة، 
ىلع إطــالق املبــادرات وتقديــم املقترحــات 
مكســب  ىلع  املحافظــة  إلــى  الهادفــة 
ىلع  والحــث  والصحافــة  التعبيــر  حريــة 
اســتئناف مســار إصــالح اإلعــالم واســتكماله10 
يف اتجــاه إرســاء إعــالم حــر ومســتقل ونزيــه 
يعــزز الوصــول الفعــال إلــى مجموعة واســعة 
ــة  ــس لثقاف ــكار ويؤس ــات واألف ــن املعلوم م

ديمقراطيــة وتشــاركية يف املجتمــع. 
ــذه  ــا له ــاق وتحقيق ــذا النط ــن ه ضم
ــن  ــل م ــداد دلي ــاء إع ــة، ج ــداف املأمول األه
دليــل  وهــو  »نافــذة«،  صحافــة  أجــل 
يمثــل ثمــرة الجهــد العلمــي والتطبيقــي 
ألكاديميــة الصحافــة االســتقصائية، وهــي 
الصحافــة  معهــد  بيــن  مشــتركة  مبــادرة 
تــم   19 املــادة  ومنظمــة  اإلخبــار  وعلــوم 
صحافيــات  لفائــدة   2021 ســنة  إطالقهــا 
ــة  ــة بمرحل ــن شــبان وطلب شــابات وصحافيي
املاجســتير بمعهــد الصحافــة وعلــوم اإلخبــار 
الصحافــة وعشــق  يجمــع بينهــم شــغف 
التنقيــب عــن املعلومــات وكشــف الحقائــق. 
ــارب  ــارف وتج ــارة مع ــو عص ــل ه ــذا الدلي وه
مجموعــة مــن الصحافييــن االســتقصائيين 
واألكاديمييــن والخبــراء يف عــدة اختصاصــات 
ــة بالصحافــة االســتقصائية، شــاركوا  ذات صل
يف تصميــم مختلــف الحصــص التدريبيــة 
ألكاديميــة الصحافــة االســتقصائية وتأمينهــا، 
ــه  ومــن ثمــة تصميــم محــاور الدليــل وفصول
بيــن  مراوحــا  فجــاء  محتوياتــه،  وتأثيــث 
املعــارف النظريــة واملهــارات التطبيقيــة 
بطريقــة مميــزة تغطــي جميــع مراحــل إنجــاز 

https://www.article19.org/ar/resources/tunisie-lettre-ouverte-sur-le-projet-de-loi-relatif-a-la-creation-de-linstance-de-la-communication-audiovisuelle/
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https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-human-rights-organisations-call-on-tunisian-parliament-not-to-pass-amendment-to-law-on-freedom-of-audiovisual-communication/
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https://www.article19.org/ar/resources/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%88-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b3%d8%ad/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-human-rights-organisations-call-on-tunisian-parliament-not-to-pass-amendment-to-law-on-freedom-of-audiovisual-communication/
https://www.article19.org/ar/resources/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%88-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b3%d8%ad/
https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-independence-haica-protected/
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-1-1.pdf
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ــرة  ــاص الفك ــن اقتن ــي م ــتقصاء الصحف االس
ــه هــذا املســار مــن  ــا يتطلب ــى النشــر، وم إل
إغفــال  دون  وتقنيــات،  ومهــارات  معــارف 
وتلــك  واألخالقيــة  القانونيــة  املتطلبــات 
املتعلقــة بســالمة الصحفــي وحمايتــه أثنــاء 
إعــداد تحقيقــه االســتقصائي وبعــد نشــره. 
نرجــو أن يحقــق هــذا الدليــل الفائــدة 
املرجــوة لفئــات عديــدة يتوجــه إليهــا ســواء 
مــن طــالب الصحافــة واإلعــالم أو صحافييــن 

ــتقصائيين  ــن االس ــن الصحافيي ــن، م محترفي
أو كذلــك مدربيــن. وإن منظمــة  وغيرهــم 
ــع  ــل لجمي ــكرها الجزي ــّدم ش ــادة 19 إذ تق امل
ــات  ــداد محتوي ــخاء يف إع ــاهموا بس ــن س م
عــن  كذلــك  تعبــر  فهــي  الدليــل،  هــذا 
ــار  ــوم اإلخب ــة وعل ــد الصحاف ــا ملعه امتنانه
لدعمــه القّيــم لكافــة مراحــل إعــداد وتنفيــذ 
مشــروع أكاديميــة الصحافــة االســتقصائية 
وإنجــاح الشــراكة بينــه وبيــن منظمــة املــادة 
19، بمــا يف ذلــك إنجــاز هــذا الدليــل وإصــداره. 
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الفصل األّول: الهدُف القائم واألهداف القادمة.

ــوم  ــا بمفه ــتقصائية مضموني ــة االس ــْت الصحاف »ارتبط
الرقابــة ىلع الســلطات الرســمية ومراكــز القــوى، وإجرائيا 
بمنظومــة »صحافــة الجــودة«، واحترافيــا بـ»صحافــة 

العمــق«، وإعالميــا بـ«صحافــة الصحافــة«.
                                                                                                 أمين بن مسعود 11 

بعيــًدا عــن التصــورات االحتفائيــة بالصحافــة االســتقصائية والتــي تتوافــق يف الكثيــر مــن 
األحيــان مــع اتجاهــات حينيــة وتقليعــات عابــرة ســرعان مــا تنطفــئ كانطفــاء الفقاعــات 
يف املــاء، وبمنــأى أيًضــا عــن خطــاب النجــاة والنهايــات الــذي يحــف عــادة بموضــوع الصحافة 
االســتقصائية مــن خــالل تمثلهــا كـ»طــوق الخــالص« إلعــالم الجــودة، فــإّن القــراءة املتأنيــة 
ــن  ــى تمّك ــير إل ــورة، تش ــة املنش ــن اإلعالمي ــي وللمضامي ــل الصحف ــن العم ــرن م ــف ق لنص
الصحافــة االســتقصائية مــن فــرض مكانهــا ومكانتهــا ضمــن املشــاهد اإلعالميــة املحليــة 

واإلقليميــة والدوليــة. 

فمنــذ التحقيقــات االســتقصائية املعروفــة بـ»ووتــر غايــت« يف صحيفــة واشــنطن بوســت 
ــن  ــون م ــارد نيكس ــا ريتش ــي حينه ــس األمريك ــتقالة الرئي ــت باس ــي انته ــة والت األمريكي
منصبــه يف 8 أوت 1974، ارتبطــت الصحافــة االســتقصائية مضمونيــا بمفهــوم الرقابــة 
ىلع الســلطات الرســمية ومراكــز القــوى، وإجرائيــا بمنظومــة »صحافــة الجــودة«، واحترافيــا 

بـ»صحافــة العمــق«، وإعالميــا بـ»صحافــة الصحافــة«.

ومــاكان لهــذا الربــط أن يحصــل لــوال خصوصيــة وتفــّرد مــن حيــث طبيعــة العمــل والوظائــف 
املنوطــة بهــا، وقــدرة ىلع الوصــول إلــى امللفــات الحارقــة، وكشــف لقضايــا حيويــة تهــّم 

الــرأي العــام غيــر أنهــا غائبــة أو مغيبــة عنــه كليــا أو جزئّيــا. 

ــه  ــذي راكمت ــة ال ــن الثق ــزي م ــمال الرم ــوال الرأس ــا، ل ــل أيض ــط أن يحص ــذا الرب ــاكان له وم

11  أســتاذ مســاعد يف معهــد الصحافــة وعلــوم اإلخبــار، املنســق العلمــي للماجســتير املهنــي يف الصحافــة االســتقصائية، واملشــرف العــام ىلع أكاديميــة 
الصحافــة االســتقصائية، مــدّرب ومكــّون يف الصحافــة االســتقصائية منــذ 2013، أكاديمــي لــه اهتمامــات بحثيــة ومقــاالت علمية يف مجــال اإلعــالم واملواطنة 

والتنــوع الثقــايف.  

املحور 1
»دليل من أجل صحافة نافذة«

 ماذا؟ ومِلاذا؟
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الصحافــة االســتقصائية مــع الجمهــور، ولــوال حجــم اإلحــراج الــذي ُتســببه للســلطات 
الرســمية التــي كثيــرا مــا تخفــي قصورهــا وراء خطــاب اتصالــي مــراوغ وُمراهــن ىلع ذاكــرة 
الســمكة الجماعيــة، ولــوال حجــم التعريــة ملراكــز القــوى املوازيــة مــن املهربيــن والعصابــات 

ــون. ــة ىلع القان ــات الخارج والتنظيم

وألّن الصحافــة االســتقصائية، يف مســتواها التعريفــي ىلع األقــل، عــادًة مــا َتَتبــُع التجاوزات 
بغــض النظــر عــن طبيعتهــا، وتتابــُع املتجــاِوَز أيــا كانت هويتــه، وتنصــُف الضحايــا والهوامش 
أيــا كانــت مواقعهــم ومواقفهــم، وتنتصــر للحقيقــة وتنحــاز لهــا مهمــا كان أملها وبشــاعتها، 
فــإّن ســهام التضييــق واملالحقــات القانونيــة واإلداريــة وحمــالت االســتهداف الرمــزي وحّتــى 

االغتيــال املــادي، مــا انفكــْت ُتالحــق الصحفيين االســتقصائيين.

وهــي ُمالحقــات لــم تعد مقتصــرة ىلع األنظمــة االســتبدادية والديكتاتوريات الشــمولية، وال 
ىلع بيئــات العمــل غيــر اآلمنــة ىلع غــرار جغرافيــات الحــرب وأماكــن ســيطرة امليليشــيات 
املســلحة، حيــُث ُســجلت اغتيــاالت يف حــق صحفييــن اســتقصائيين خــالل الخمس ســنوات 
الفارطــة يف الفضــاء األوروبــي وتحديــدا يف مالطــا وســلوفينيا وبلغاريــا وآخرهــا يف هولنــدا 
وهــو الــذي دفــع ببعــض املنظمــات العامليــة املشــتغلة يف مجــال حريــة اإلعــالم إلــى دق 
ناقــوس الخطــر قائلــة يف تقريرهــا لعــام 2019 إنــه »وإذا كانــت أوروبــا ال تــزال القــارة التــي 
تضمــن أكبــر مســاحة لحريــة الصحافــة، فــإن الصحفييــن االســتقصائيين باتــوا يجــدون فيهــا 

صعوبــات وعراقيــل أكثــر مــن أي وقــت مضــى12«. 

ومــن نافلــة القــول اإلشــارة إلــى أّننا لســنا حيال وضــع »األنظمــة االســتبدادية والديمقراطية« 
يف ســّلة واحــدة، أو أننــا نجســُر الهــّوة الســحيقة القائمــة بينهمــا يف مجاالت حريــة اإلعالم 
والتعبيــر بجــّرة قلــم، بْيــد أننــا ُنشــير إلــى أّن الشــواهد الكثيــرة تؤّكــد أّن مجــال وبيئــة ومنــاخ 

عمــل الصحفييــن االســتقصائيين بات يضيــق باطراد. 

وىلع الرغــم مــن كّل مــا ســبق، فــإّن الصحافــة االســتقصائية تجــد اهتمامــا باإلمــكان وصفــه 
باملتزايــد يف معاهــد اإلعــالم ومراكــز التكويــن الصحفــي واملؤسســات اإلعالميــة الســاعية 
ــة  ــة واألخالقي ــادئ املهني ــزم باملب ــور وتلت ــرم الجمه ــة تحت ــن إعالمي ــم مضامي ــى تقدي إل

للصحافــة. 

فعلــى الرغــم مــْن التكلفــة الزمانيــة واملاديــة الباهظــة نســبيا للتحقيقــات االســتقصائية، 
فــإّن منصــات إعالميــة معتبــرة وُمبــادرات وتكتالت مهنيــة محلية وعابــرة للعواصــم وللقارات 
ــن  ــم، دافعــة نحــو خــروج الصحفــي م ــاع العال ــة أصق ــا انفكــت تزدهــر وتنتشــر يف كاف م
»دوامــة« اليومــي، ومــن متاهــة صحافــة القيــل والقــال وقّلــة الســؤال، ومــن َســْطوة الركــح 
ومشــهدية التجلــي، نحــو صحافــة »ترصــد الخلــل« و«توّثقــه« وتحّمــل األطــراف املســؤولَة 

مســؤولية قصورهــا وســوء إدارتهــا.

لــم تكــْن البيئــة اإلعالميــة التونســّية بمنــأى عــن هــذا الحــراك اإلعالمــّي، ُموظّفــة يف ذلــك 
ــى  مشــهدّية االنتقــال الديمقراطــي يف البــالد، والتــي ســمحت بدورهــا بوضــع لبنــاِت أول
ــه  ــج مخاض ــب نتائ ــا نرق ــالت، مازلن ــف واألدوار والتمث ــتوى الوظائ ــي يف مس ــال إعالم النتق

العســير. 

https://bit.ly/3zyY7j8 :12   التصنيف العاملي لسنة 2019، هل انهار السّد املنيع يف أوروبا؟ ُمراسلون بال حدود، الرابط

https://bit.ly/3zyY7j8
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ويف أثنــاء ذلــك، َعــرف املشــهد اإلعالمــي التونســّي إنجــاز تحقيقــات اســتقصائية13محلية 
ــل  ــة بالعم ــة مؤمن ــة صحفي ــا، ووالدَة ُنخب ــكال ومضمون ــزة ش ــي، متمي ــبيك عامل أو ذات تش
ــى إنشــاء أول ماجســتير مهنــي يف  ــة امُلضافــة، إضافــة إل ــه اإلعالمي االســتقصائّي وبقيمت
ــوم  ــة وعل ــد الصحاف ــتقصائية بمعه ــة االس ــص يف الصحاف ــه متخص ــي برمت ــياق العرب الس
اإلخبــار يف ســنة 2013، مــع اســتنبات منصــات إعالميــة مختصــة يف صحافــة الُعمــق عمومــا 
والصحافــة االســتقصائية ىلع وجــه الُخصــوص، وليــس انتهــاء بإرســاء أكاديميــة للصحافــة 
االســتقصائية والتــي كانــت ثمــرة توافــق وتعــاون بين الفاعــل األكاديمــي والفاعــل الجمعياتي 

والفاعليــن املهنييــن االحترافييــن املختصيــن يف مجــال الصحافــة االســتقصائية.

ولئــْن عرفــت الســاحة اإلعالميــة التونســية كل مــا ســبق مــن النقــاط اإليجابّيــة، فــإّن العديــَد 
مــن النقائــص واإلخــالالت شــابت الكثيــر مــن املضاميــن اإلعالميــة املقّدمــة ىلع أنهــا تنــدرج 

ضمــن الصحافة االســتقصائية. 

لعــّل مــن بيــن هــذه اإلخــالالت الخلــط عــن جهــل أو عــن عمــد بيــن الصحافــة االســتقصائية 
واألجنــاس الصحفيــة امليدانيــة األخــرى، ىلع غــرار التحقيــق الصحفــي العــادي والريبورتــاج، 
ومــن بينهــا أيضا االســتثمار يف عنــوان »الصحافــة االســتقصائية« ملضامين إعالميــة ال ترتقي 
أصــال إلــى املســتوى املهنــي واألخالقــي- بمعنــى أخالقيــات املهنــة- للعمــل الصحفــي، 
ومــن بينهــا أيضــا اســتغالل عنــوان »االســتقصاء« وصفــة »الصحفــي االســتقصائي« يف ُلعبــة 

التســريبات السياســية قصــد تســجيل النقــاط يف امُلكاســرات الحزبيــة. 

ومــن بيــن هــذه النقائــص واإلخــالالت أيضــا استســهال بعــض رؤســاء التحرير واملشــرفين ىلع 
غــرف التحريــر ورؤســاء األقســام الصحفيــة ملفهــوم الصحافــة االســتقصائية، واعتبارهــا ضربــا 
مــن ضــروب نشــر التســجيالت والوثائــق الســرّية دون املــرور ببوابة التثبــت والتحقــق والتوقف 
مليــا عنــد الفرضّيــة واملصــادر البشــرية والتوثيقيــة قبــل املــرور بآليــات البحــث عــن الحّجــة 

االســتقصائية وانتهــاء بصياغــة القصــة وبصناعــة روحهــا التحريريــة. 

ــال  ــي مج ــتقصائية ه ــة االس ــن أّن الصحاف ــن املبتدئي ــض الصحفيي ــم بع ــا توّه ــن بينه وم
للشــهرة الســريعة، وفضــاء لـ«بطولــة مزعومــة« قــادرة ىلع تغيير العالــم بجّرة قلــم، األمر الذي 

يجعلهــم يســقطون يف مطــّب االختيــار ىلع مواضيــع اســتقصائية مغلقــة ومســتعصية. 

وحّتــى ال يختلــط »الغــّث الكثيــر«، بـ»الســمين املوجــود«، فيصيــرون سواســية لــدى الجمهــور 
والــرأي العــام، كان البــد مــن إنجــاز دليــل للصحافــة االســتقصائية ينضاف لــكّل ما ُكتــب يف هذا 
املجــال، ولكّنــه يف املقابــل يحمــُل يف طياتــه إجابــات عــن تســاؤالت عميقــة حــول تعريــف 
الصحافــة االســتقصائية والفــروق القائمــة بينهــا وبيــن الصحافــة الكالســيكية، وينضــوي ىلع 
إصالحــات ألخطــاء مهنيــة واللتباســات معرفيــة وتطبيقيــة وإجرائيــة شــابت هــذا العقــد مــن 

زمــن االنتقــال اإلعالمــي الصعــب نحــو إعــالم الجــودة وصحافــة الُعمــق.

لــذا، فقــد ســعينا إلــى أن يكــون هــذا الدليــل بمثابــة البوصلــة املهنيــة لــكل صحفــّي ومدّرب 
وطالــب وباحــث يف الصحافــة يريــد فهم مســار التحقيقــات االســتقصائية واإلحاطــة بمراحلها 
جميعــا مــن مرحلــة »الفكــرة« إلــى ُنقطــة »النشــر« بمختلــف محاملــه، ويســعى إلــى االنخراط 
الســليم والســلس يف عالــم الصحافــة االســتقصائية مــن خــالل إجــراء تحقيقــات اســتقصائية 

ــة وعميقة.  مهم

13   التأريــخ لنشــأة الصحافــة االســتقصائية يف تونــس كمنظومــة متكونــة مــن منصــات مختصــة يف الصحافــة االســتقصائية وماجســتير مهنــي خــاص بالصحافــة 
االســتقصاء وأقســام خــاص باالســتقصاء يف بعــض وســائل اإلعــالم، انطالقــا مــن مشــهدية 2011، ال يعنــي عــدم وجــود تحقيقــات اســتقصائية قبــل 2011، فقــد 

وقفنــا ىلع اجتهــادات معتبــرة يف االســتقصاء ىلع غــرار تحقيقــات الزميــل معــز البــاي يف جريــدة املوقــف. 
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لــذا، فــإّن دليــل »مــن أجــل صحافــة نافــذة«، هــو بمثابــة »خارطــة الطريــق« لــكّل صحفــي 
يريــد أن ينجــز تحقيقــا اســتقصائيا، منطلقــا معــه من طريقــة اســتخراج األفكار االســتقصائية 
ــة وإنجــاز  ــة الصحفي ــات املقابل ــات وتقني ــرورا بصياغــة الفرضي ــة إنجازهــا، م ــاس قابلي وقي
ملــف األســاس، ُوصــوال إلــى التحريــر النهائــّي للقصــة االســتقصائية وتقديــم مضمــون صحفّي 

مقنــع للنشــر يف أفضــل املنصــات اإلعالميــة املحليــة والعامليــة. 

ولئــْن تــّم االختيــار ىلع عنــوان »مــن أجــل صحافــة نافــذة« كعنــوان للدليــل، فهــو إليماننــا 
العميــق بــأّن الصحافــة االســتقصائية تجســيد للنفــوذ الرمــزي الثقيــل ىلع أصحــاب الســلطة 
والنفــوذ، باعتبارهــا أداة مهمــة وقوّيــة مــن أدوات امُلســاءلة وامُلراقبــة والكشــف، وآليــة مــن 

آليــات اســتعادة الواقــع مــن املتنفذيــن األقويــاء ىلع حــّد مقولــة جوليــان أســانغ. 

ــات  ــة املؤسس ــاء دول ــد إرس ــع يري ــه أّي مجتم ــذي يحتاج ــزي، ال ــوذ الرم ــلطة النف ــع س  وم
ــا ىلع  ــن قدرته ــا م ــي خصوصيته ــتقصائية تكتس ــة االس ــإّن الصحاف ــون، ف ــيادة القان وس
النفــاذ إلــى املعلومــة املهمــة والولــوج إلــى امللفــات الحساســة والســرّية، وبلوِغ مســتويات 

مــن الُعمــق يف تقصــي الحقائــق وكشــفها، تعجــز الصحافــة الكالســيكية عــن بلوغهــا. 

إضافــة لــكّل مــا ســبق، فــإّن الصحافــة االســتقصائّية، هــي نافــذة الجمهــور حيــال الحقائــق 
الحصريــة وامللفــات الحساســة الغائبــة واملغيبــة عــن الــرأي العــام. 

ــات  ــى املعلوم ــل أن يكــون مســاعدا للوصــول إل ــد رام الســاهرون ىلع إنجــاز الدلي ــذا فق ل
ــة،  ــى املعلوم ــاذ إل ــق النف ــف ح ــالل توظي ــن خ ــة م ــاكل العمومي ــوزة الهي ــي بح ــي ه الت
واملعاضــد لفهــم اإلطــار التشــريعي املنظــّم لحريــة التعبيــر واإلعــالم بعــد 14 جانفــي 2011، 
ــّي لقضايــا الفســاد املالــي واإلحاطــة بالبيئــة الرقابيــة يف  والداعــم أيضــا لالســتجالء األول

الســياق التونســي. 

ــل ثمــرة  ــا أن يكــون الدلي ــت متعــددة ومتشــابكة وعميقــة، فــكان وجوب وألّن األهــداف كان
تكامــل بيــن الخبــرات الصحفيــة االســتقصائية والتجــارب املهنيــة امُلعتبــرة، وبيــن مختلــف 
ــاور  ــن مح ــور م ــيجد يف كل مح ــارئ س ــإّن الق ــذا، ف ــة. ل ــة والتطبيقي ــات املعرفي التخصص

ــة الكاتــب ورحيــق معرفتــه واختصاصــه باملوضــوع املتطــرق إليــه.  الدليــل ُزبــدة تجرب

عســى أن نكــون قــد وفقنــا يف تقديــم مــادة معرفيــة عميقــة لطالــب الصحافــة والباحــث 
يف صحافــة الرقابــة واملســاءلة، ومــادة إجرائيــة وتطبيقيــة واضحــة ومفّصلــة لــكّل صحفــي 
يريــد القيــام بتحقيقــات اســتقصائية مهمــة ودقيقــة، ومــاّدة متماســكة لــكّل مــن يعمــل 
ــن  ــن ع ــات واملدافعي ــات والضغوط ــم اإلكراه ــس... رغ ــودة يف تون ــالم ج ــاء إع ىلع إرس

»الــّرداءة املؤعلمــة«، ورغــم طــول الطريــق وقلــة ســالكيه... 
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كثيــًرا مــا ُيطــرح يف األوســاط األكاديميــة واالحترافيــة الصحفيــة، ســؤال »ماالصحافــة 
االســتقصائية؟«، وهــو ســؤال يف تقديرنــا ُيْخفــي وراءه ثالثــة استفســارات كبــرى.

أّوُل االستفســارات ســؤال َماهــَي الفــروق القائمــة بيــن الصحافــة االســتقصائية مــن جهــة 
والصحافــة الكالســيكية العاديــة مــن جهــة أخــرى، وثانيهــا َماهــَي الفــروق بيــن الصحافــة 
االســتقصائية وبيــن األجنــاس الصحفيــة التحقيقيــة )ىلع غــرار التحقيــق الصحفــي، 
وصحافــة التســريبات، وصحافــة التحــري والتقصــي يف املعطيــات(، وثالثهــا مــا هــو الســؤال 

ــه الصحافــة االســتقصائية؟  ــذي تجيــب عن املركــزي ال

وألّن ســؤال »ماالصحافــة االســتقصائية«، ُيمّثــل حجــر الزاويــة الــذي ســتنبني عليــه محــاور 
ــة  ــَتْوِعُب غالبي ــة َتْس ــة تعريفّي ــر إجاب ــالق عب ــب االنط ــن الواج ــل، فم ــذا الدلي ــول ه وفص
ــاس فيمــا  التعريفــات الســابقة للصحافــة االســتقصائية، ويف الوقــت نفســه ترفــع أي التب
يخــص التقاطعــات القائمــة بيــن الصحافــة االســتقصائية وغيرهــا مــن األجنــاس الصحفيــة 
التــي كثيــرا مــا يقــع الخلــط بينهمــا، وتضــع النقــاط ىلع ُحــروف الفــروق بيــن الصحافــة 

ــيكية. ــتقصائية والكالس االس

يف تعريــف الصحافــة االســتقصائية- )أن تكشــف، أن ُتثبــت، وأن 	- 
تحّمــل املســؤولية(.

ــر  ــرف واآلخ ــي ص ــا أكاديم ــتقصائّية، بعضه ــة االس ــواردة للصحاف ــات ال ــي التعريف ــرة ه كثي
إجرائــي تطبيقــّي وثالــث منهجــّي بحــت، إال اّن غالبيتهــا تتوافــق يف اعتبــار أّن الصحافــة 
ــمية أو  ــاوزات الرس ــة والتج ــق املخفي ــن الحقائ ــفة ع ــُة الكاش ــي الصحاف ــتقصائية ه االس
غيــر الرســمية، وامُلثبتــة لحصــول هــذه التجــاوزات مــن خــالل البراهيــن والحجــج الدامغــة، 

ــاوزات14. ــذه التج ــة وراء ه ــراف الواقف ــؤولية لألط ــة املس وامُلحّمل

14 ملزيــد التوّســع باإلمــكان العــودة إلــى كتاب أشــغال امللتقــى الدولــي: صحافــة االســتقصاء وســلطة وســائل اإلعــالم: التحديــات والرهانــات واآلفــاق: تنســيق د. 
ســلوى الشــريف ود. حميــدة البــور، جامعــة منوبــة، منشــورات معهــد الصحافــة وعلــوم اإلخبــار ومؤسســة كونــراد أدينــاور، 2014.

الصحافة االستقصائيةالفصل الثاني: 
التعريف والخصوصّية والشروط.

منحــاز  االســتقصائّي  الصحفــّي  فــإّن  أدق،  بمعنــى 
ــة  ــون والقائم ــق القان ــة يف ح ــاوزات الحاصل ــّد التج ض
ــع  ــي ىلع وقائ ــاز مبن ــه انحي ــا، ولكن ــق الضحاي يف ح
ــاز تحركــه  ــق ال انطباعــات وتخيــالت، وهــو انحي وحقائ
األقــوال  ال  الطويلــة  واالبحــاث  العميقــة  التحريــات 

املرســلة واالتهامــات الُجزافيــة الجوفــاء.

أمين بن مسعود
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الكشف:أ- 
 ُيعتبــُر »كشــف الحقائــق والتجــاوزات« بمثابــة الــدور الوظيفــي األساســي للصحافــة 
ــال يف  ــر« ممث ــال املعايي ــن »مج ــة بي ــا، املقارن ــّم أدواره ــن أه ــك أّن م ــتقصائية، ذل االس
ــدا يف  ــع« مجس ــال الواق ــة، و«مج ــراف القضائي ــات واألع ــريعات واالتفاقي ــن والتش القواني
السياســات املعتمــدة واإلجــراءات والقــرارات املتخــذة، والســعي إلــى إبــراز الفــرق بينهمــا.

 وهــذا التمايــز بيــن مجــال املعاييــر ومجــال التطبيــق هــو بالضبــط »الّتجــاوز« الــذي تهتــم به 
الصحافــة االســتقصائية، بغــض النظــر إن كان التجــاوز مقترفــا مــن قبــل الســلطات الرســمية 

أو مراكــز القــوى املاليــة أو شــبكات الجريمــة املنظمــة أو الوفاقــات اإلجرامّيــة.

ــا  ــي تطلقه ــة الت ــمية »watch dog«15 كالب الحراس ــى تس ــة إل ــذه املقدم ــا ه ــد ُتحيلن وق
الكثيــر مــن األدبيــات اإلعالميــة ىلع الصحافــة االســتقصائية باعتبارهــا الصحافــة الحارســة 
ــا،  ــّل به ــتهدفها ويخ ــن يس ــّد كل م ــة ض ــاّم، والشرس ــح الع ــريعات وللصال ــن وللتش للقواني

ــوذ.  ــاب النف ــميين وأصح ــن الرس ــة ألداء الفاعلي وامُلراقب

ــا  ــوُن متعلق ــف يك ــة، أْي أّن الكش ــّدة والطراف ــة الج ــا بقيم ــط أيًض ــاوزات، مرتب ــُف التج كش
بقضايــا ومســائل جديــدة غيــر معروفــة مــن قبــل، إمــا كليــا أو جزئيــا، فــال يمكــن أن يكــون 
ــات  ــورة لهيئ ــة منش ــر رقابي ــات تقاري ــر ملحتوي ــة ونش ــادة صياغ ــاكلة إع ــُف ىلع ش الكش
مهتّمــة بالفســاد يف تونــس )ىلع غــرار دائــرة املحاســبات، أو هيئــة مكافحــة الفســاد...(، 
أو إعــادة تحريــر العتــراف رســمي معَلــن بحصــول أخطــاء أو تجــاوزات يف ملــف مــن امللفــات، 
إّنمــا الكشــف ُيــراُد بــه اســتقصائيا، رفــع النقــاب عــن تجــاوزات رســمية أو غيــر رســمية 

تهــّم الــرأي العــام ولكنهــا غائبــة أو مغيبــة عنــه كليــا أو جزئيــا.

وال إشــكال أبــًدا أن ينطلــق الصحفــي االســتقصائي يف قصتــه االســتقصائية مــن إشــعارات 
ــا  ــات معروفــة، ولكــن مــن الواجــب أن يكشــف عــن قضاي ــة أو اعترافــات جزئيــة أو بيان عاّم

ومســائل وتجــاوزات غيــر معروفــة للجمهــور. 

وهــو بالضبــط مــا فعلــه الصحفــي االســتقصائي يف جريــدة املغــرب حســان العيــادي يف 
تحقيقــه االســتقصائي والــذي حمــل عنــوان »املــوت القــادم ىلع الســكة«، عندمــا انطلــق 
مــن تعــدد حــوادث القطــارات والتــي تعلنهــا وزارة النقــل بشــكل مطــّرد، ليصــل إلــى وجــود 
ــات املتقادمــة،  إشــكاليات يف مســتوى هندســة األضــواء وإشــارات املــرور ويف ُعمــر العرب
مــا يجعــل الحــوادث يف بعــض النقــاط والتقاطعــات نتيجــة شــبه حتميــة لهــذا القصــور16. 

15  عيسى محمود الحسن، الصحافة االستقصائية مهنة املتاعب واألخطار، عّمان، دار زهران للنشر والتوزيع، 2012، ص20. 
16 العيادي، حسان، تحقيق “املوت القادم ىلع السكة”، رابط التحقيق https://bit.ly/3l08Df8، منشور ىلع موقع جريدة املغرب بتاريخ 2016-02. 

بمعنى أدّق وأوضح فإّن الصحافة االستقصائية تدور حول ثالثية 

تحميل املسؤولية. اإلثبات. الكشف. 
وهو ما سنتعرف عليه بالتفصيل. 

https://bit.ly/3l08Df8
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ــة  ــة بالصحاف ــتقصائية مقارن ــة االس ــّدة« يف الصحاف ــة والج ــة »اآلني ــرز خصوصي ــا تب وُهن
الكالســيكية، فــإن كانــت األخيــرة ُتعنــى بالجديــد يف التصريحــات واألقــوال واألفعــال 
ــاوزات  ــف التج ــتوى كش ــد يف مس ــم بالجدي ــتقصائية تهت ــة االس ــإّن الصحاف ــرارات، ف والق

ــا.  ــكوت عنه ــق املس ــات والحقائ وامللف

اإلثبات: ب- 
ــي ال يرقــى إليهــا أّي مجــال  ــن والحجــج الدامغــة والت ــدات والبراهي ــي اســتقدام املؤي يعن

ــد حصــول التجــاوز.  للشــك أو الطعــن، لتأكي

ذلــك أّن أّي حديــث صحفــي عــن تجــاوز هنــا أو هنــاك يبقــى بــال أيــة قيمــة، مــا لــم يكــْن 
مدّعمــا بمجموعــة مــن املؤيــدات والبراهيــن التــي تخرجــه مــن دائــرة الــكالم امُلْرَســل إلــى 

الحقيقــة الثابتــة. 

ــّول  ــاه تتح ــتقصائّي، إذ بمقتض ــق االس ــروط التحقي ــن ش ــيا م ــرطا أساس ــاُت ش ــّد اإلثب ويع
ــه ال ُيمكــن وصــف  ــة، ودون ــة مترابطــة ومتكامل ــة صحفي ــى قّص ــة االســتقصائية إل الفرضي
املضمــون الصحفــي املقــدم بأنــه تحقيــق اســتقصائّي، لــذا فلــن نجانــب الصــواب إن قلنــا 
بــأّن »االســتقصاء يعنــي مــن جملــة معانيــه اإلثبــات«Investiguer c’est prouver، )ســنتعرض 

ــف بالحجــة االســتقصائية وبأنواعهــا(. ــن للتعري يف الفصــل الثام

فثّمــة فــرق كبيــر بيــن أن تتطــّرق التغطيــات الصحفيــة العاديــة ىلع ســبيل املثــال إلــى 
ُشــبهات حصــول تجــاوزات صلــب بعــض املــدارس الُقرآنيــة مكتفيــة ببعــض الشــكاوى ورّد 
القائميــن ىلع هــذه املــدارس دون أّي إثبــات حقيقــّي لحصــول هــذه التجــاوزات، وأن تخوض 
ــور يف  ــتقصائي املنش ــا االس ــس يف تحقيقه ــان زبي ــرار حن ــتقصائية ىلع غ ــة اس صحفي
مجلــة »ريالتــي« باللغــة الفرنســية و«حقائــق« باللغــة العربيــة غمــار دخــول هــذه الفضاءات 

امُلغلقــة لتقديــم إثباتــات دامغــة وتســجيالت توّثــق ُحصــول هــذه التجــاوزات17.

ــي  ــإّن الصحف ــه، ف ــد حصول ــاوز وتأكي ــات التج ــى ىلع إثب ــتقصائي ُيبن ــق االس وألّن التحقي
االســتقصائي يتبّنــى صّحــة كّل مــا يــورده يف التحقيــق مــن شــهادات املصــادر ومضاميــن 
ــر قاعــدة العمــل  ــل كافــة مســؤولّيات الّنشــر، وذلــك ىلع غي الوثائــق والتســجيالت ويتحّم
الصحفــي العــادي املحكــوم عــادًة بالّتــوازن بيــن وجهــات النظــر املختلفــة وباملوضوعيــة 

ــاد بيــن األطــراف املتداخلــة يف القصــة الصحفيــة. وبالحي

 َتْحميُل املسؤولّية: ج- 
ونعنــي بــه شــيئين اثنيــن، أّوال إِْلَقــاُء مســؤولية التجــاوز ىلع الجهــة أو الجهــات املســؤولة 
ــة، وذلــك بعــد التثّبــت مــن صّحــة  عنــه، ســواء أكانــت شــخصية معنويــة أو شــخصية مادّي
ــة  ــا مواجه ــاوز، وَثانًي ــببّية بالتج ــا الس ــات عالقته ــق وإثب ــوردة يف التحقي ــات امل املعلوم
الطــرف أو األطــراف املتســببة بالتجــاوز بالحقائــق ونشــر حيثيــات املواجهــة يف التحقيــق 

االســتقصائي.

وهنــا أيضــا يتبّيــن لنــا ملمــح جديــد مــن مالمــح التمايــز بيــن الصحافــة الكالســيكية 
ــافة  ــن »املس ــة م ــي ىلع عالق ــه الصحف ــظ في ــذي يحاف ــت ال ــي الوق ــتقصائية، فف واالس
ــي  ــإّن الصحف ــة، ف ــة العادي ــة الصحفي ــب التغطي ــن صل ــة الفاعلي ــن كاف ــة« م املوضوعي
االســتقصائي يحّمــل االطــراف املســؤولة مســؤولية التجــاوزات ويضعهــا يف خانــة االتهــام. 

 .https://bit.ly/3kXQ8ba ،17 حنان، زبيس، رحلة يف العالم السري لرياض األطفال السلفية يف تونس

https://bit.ly/3kXQ8ba
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بمعنــى أدق أّن الصحفــّي االســتقصائّي منحــاز ضــّد التجــاوزات الحاصلــة يف حــق القانــون 
والقائمــة يف حــق الضحايــا، ولكنــه انحيــاز مبنــي ىلع وقائــع وحقائــق ال انطباعــات 
وتخيــالت، وهــو انحيــاز تحركــه التحريــات العميقــة واالبحــاث الطويلــة ال األقــوال املرســلة 
ــاز ُتحــدد مســاره األعمــال امليدانيــة  ــك هــو انحي ــة الجوفــاء، وفــوق ذل واالتهامــات الجزافي
ــات  ــك املعطي ــة لبن ــارات املكوكي ــادر وأداء للزي ــتجواب للمص ــهود واس ــتنطاق للش ــن اس م
ال انتظــار مــا ســتجود بــه املصــادر الرســمية مــن تصريحــات اتصاليــة هــي أقــرب مــا تكــون 

ــر.  ــى املعلومــة والخب ــب منهــا إل ــق وأنصــاف األكاذي ألنصــاف الحقائ

بعــد فهمنــا ســوّية للثالثيــة املركزيــة التــي تحكــم الصحافــة االســتقصائية وبعــد مصافحــة 
أوليــة للفــروق القائمــة بيــن الصحافــة االســتقصائية والكالســيكية، مــن املهــم للغايــة أن 
ــؤال  ــو س ــتقصائّي، وه ــق االس ــه التحقي ــب عن ــذي يجي ــزي ال ــؤاَل املرك ــوية الس ــم س نفه
ــق  ــتقصائي والتحقي ــق االس ــن التحقي ــي بي ــرق األساس ــا بالف ــه يعرفن ــط ألن ــوري ال فق مح

ــّب وجوهــر القصــة االســتقصائية.  العــادّي بــل أيضــا ألنــه يضعنــا يف ل

ــُب أساســا عــن ســؤال »ملــاذا؟«  ــق العــاديl’enquête journalistique يجي ــْن كان التحقي فلئ
إضافــة إلــى أســئلة أخــرى قــد تعترضــه أثنــاء العمــل التحقيقــي، فــإّن التحقيق االســتقصائي 
ــرى  ــئلة أخ ــن أس ــحب ع ــد ينس ــن ق ــف؟«، ولك ــؤال »كي ــن س ــا ع ــب أساس ــه يجي ــن جهت م

تفرضهــا خصوصيــة القصــة االســتقصائية ىلع غــرار أيــن؟ ومتــى؟. 

ــباب  ــن األس ــاذا« ع ــؤال »مل ــالل س ــن خ ــاءل م ــا يتس ــا عادي ــا صحفي ــو أّن تحقيق ــال ل فمث
ــعة  ــة واس ــات اجتماعي ــل فئ ــي تجع ــة الت ــة واالقتصادي ــية والثقافي ــة والنفس االجتماعي
ومتنوعــة األعمــار والشــرائح تختــار الهجــرة غيــر النظاميــة كحــل ألوضاعهــا املعيشــة، فــإّن 
التحقيــق الصحفــي االســتقصائي يجيــُب عــن ُســؤال »كيــف؟« أي أنــه ينقــّب عــن كيفيــة 
الهجــرة ومســارها ويبحــث يف األطــراف الرســمية وغيــر الرســمية املتورطــة لتســهيل 
ــات السماســرة  ــع واالنطــالق وعــن هوي ــاط التجم ــة وعــن نق ــر النظامي ــة الهجــرة غي عملي

ــا. ــى أوروب ــة إل ــر القانوني ــة الهجــرة غي ــي قــد تدفــع لتيســير عملي وعــن الرشــاوى الت

ولئــْن كان التحقيــق االســتقصائّي يســتوعُب الســؤال املركــزي ممثــال يف »كيــف؟«، فهــو 
أيضــا يجيــُب عــن األســئلة الثانويــة التــي تتفــرع عــن ســؤال »كيــف؟« ىلع غــرار »مــن يقــف 
وراء هــذه التجــاوزات؟«، »ماهــي األحيــاز املكانيــة والزمانيــة لهــذه التجــاوزات؟«، وغيرهــا مــن 

األســئلة املتفرعــة عــن ســؤال »كيــف«؟.

وألّن الفــروق بيــن الصحافــة االســتقصائية والكالســيكية كثيــرة ويصعــب اســتيعابها ضمــن 
ــة االســتقصائية وبأهــّم املهــارات الواجــب توفرهــا يف  ــف بالصحاف ــل مخصــص للتعري دلي
الصحفــي االســتقصائي، فــإّن مــن شــأن الجــدول التالــي أن يقــدم لنــا فكــرة إجماليــة عــن 

أهــم الفــروق القائمــة بينهمــا. 
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الصحافة االستقصائية الصحافة الكالسيكية الفرق 

ُعْمق وتحّر وتقّصوصفية استقرائية التغطية الصحفية 

التعاطي مع التصريحات 
الرسمية أو الرواية 

الرسمية أو شبه الرسمية
تقديم التشكيك ىلع التصديقتقديم التصديق ىلع التشكيك

ــدم التوازن  ــوازن وع ــدإ الت ــاظ ىلع مب الحف
ــاز. االنحي

انحيــاز مبنــي ىلع قرائــن  هنــاك 
ــاز  ــرف، وانحي ــّد ط ــرف ض ــة لط وأدل

الصحفيــة.  ”الحقيقــة“  نحــو 

ــي الجّدة ــق الت ــق بالحقائ ــد املتعل الجدي
يعلنهــا الفاعلــون أو األحــداث. 

ــق  ــف الحقائ ــق بكش ــد املتعل الجدي
ــا.  ــون إخفاءه ــود الفاعل ــي ي الت

الزمن الصحفي
باملــّدة  متعلــق  الصحفــي  الزمــن 
حصــول  بيــن  املمتــدة  الزمنيــة 
املحامــل  ىلع  وبّثــه  الحــدث 

املعروفــة.  اإلعالميــة 

ــن  ــبيا م ــرر نس ــي متح ــن الصحف الزم
إيقــاع »الحــدث والبــّث«، ولكّنــه غيــر 
مطلــق التحــرر فهنــاك دائمــا مواعيد 

لبــث املضمــون االســتقصائي. 

يف الدليل / املؤيدات ســيما  أحيانــا،  إليــه  ُيحتــاج 
األخبــار الحصريــة لتجــاوز صحافــة 
التصريحــات، ويف الســبق اإلعالمــي 

الصحفيــة. التســريبات  ويف 

ومحــور  وأســاس  جوهــر  يمثــّل 
ال  ودونــه  االســتقصائية،  الصحافــة 
يســمى املضمــون املقــّدم تحقيقــا 

 . ئيا اســتقصا

ــل  األساس  ــى قب ــة املعط ــت يف صح التثب
ــره. نش

التثبــت يف صحــة املعطــى وإثبــات 
التجــاوزات بالدليــل. 

يمــر املقــال مــن غرفــة التحريــر إلــى معايير ما قبل النشر 
رئاســة التحريــر إلــى النشــر. 

بموافقــة  إال  التحقيــق  ينشــر  ال 
املستشــار القانونــي، وبعــد التثبــت 
مــن صحــة كافــة الحقائــق والوثائــق 
ــل  ــن قب ــق، م ــدة يف التحقي املعتم

املســؤول األول ورئيــس التحريــر.

نقــال الُخالصة  اآلنيــة  مــع  التعاطــي  هــي 
 . وتعليقــا

هي صحافة الصحافة الكالسيكية، 

وتــزّود  تعطــي  أنهــا  بمعنــى 
مــواد  الكالســيكية  الصحافــة 
يف  لنشــرها  صحفيــة  ومضاميــن 

اإلخباريــة نشــراتها 
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يف الفــروق بيــن االســتقصاء، والتحقيــق، والتســريب، والتقصــي 	- 
يف الوقائــع:

بعــد أن تعّرفنــا ىلع الفــروق األساســية بيــن الصحافــة االســتقصائية والصحافة الكالســيكية، 
ســُنخصص هــذا الفصــل بُرمّتــه الســتكمال التباينــات بيــن التحقيــق االســتقصائي والتحقيــق 
العــادي، ثــم إبــراز الفــروق بيــن الصحافــة االســتقصائية وصحافــة التســريبات، انتهــاًء 
ــرف ب ــا ُيع ــع أو م ــي يف الوقائ ــة التقص ــتقصائية وصحاف ــة االس ــن الصحاف ــزات بي بالتماي

 .Facts checking

ولئــْن تعمّقنــا يف هــذا املبحــث التعريفــي الخــاص بالصحافــة االســتقصائّية، فــالّن فهــم 
ــة  ــاس الصحفي ــة باألجن طبيعــة الصحافــة االســتقصائية والتمكــن مــن خصوصياتهــا مقارن
ــه  األخــرى كفيــل بوضــع أّي مهتــم بالصحافــة االســتقصائية ىلع الســكة الصحيحــة وُيجنّب
ــن  ــه م ــن صاحب ــن م ــا تمّك ــال م ــط يف ح ــو خل ــا، وه ــن بينه ــط الهجي ــقوط يف الخل الس
شــأنه أن يتكــّرس يف شــكل مضاميــن صحفيــة هجينــة تأخــذ مــن كل شــيء بجــزء، دون أن 

ــن مقتضياتــه. تســتويَف شــروط االســتقصاء الصحفــي وتؤّم

الفرق بين االستقصاء والتحقيق: أ- 
باإلضافــة إلــى كل مــا ذكرنــاه يف الفصــل الســابق حــول الســؤال املركــزي لالســتقصاء وهــو 
ــى أّن  ــا إل ــارة أيض ــكان اإلش ــاذا؟«، فباإلم ــو »مل ــق وه ــزي للتحقي ــؤال املرك ــف؟«، والس »كي
ــول  ــة دون أن يتح ــة واالقتصادي ــع االجتماعي ــه املواضي ــب علي ــادة تغل ــق يف الع التحقي
إلــى قاعــدة، يف حيــن اّن االســتقصاء يــدور حــول التجــاوزات بغــض النظــر عــن موضوعاتهــا 

ــة...(.  ــة، سياســية، ديني )صحيــة، رياضيــة، اجتماعيــة، اقتصادي

كمــا أّن التحقيــق ينطلــق مــن إشــكالية كبــرى وهــو ســؤال »ملــاذا؟«، ثــم يطــرح فرضيــات 
متعــددة، يف حيــن أّن االســتقصاء يبــدأ مــن فرضّيــة مبنيــة ىلع مجموعــة مــن املؤشــرات 

والوقائــع ويســعى الصحفــي إلــى إثباتهــا ىلع طــول االســتقصاء.

فمثال لو أخذنا موضوع »العامالت القاصرات يف املنازل«، وهو موضوع جّد مهّم. 

ــكان  ــادي، وباإلم ــي ع ــق صحف ــوع تحقي ــه كموض ــتغال علي ــكان االش ــوع باإلم ــذا املوض ه
ــا.  ــتقصائّي أيض ــق اس ــوع تحقي ــه كموض ــتغال علي االش

ــع  ــاذا تدف ــكالّية »مل ــن إش ــننطلق م ــي، فس ــق صحف ــه كتحقي ــتغال علي ــا االش ــو أردن فل
بعــض العائــالت التونســية بناتهــا القاصــرات للعمــل يف املنــازل؟«، وهنــا نأتــي باملقاربــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والقانونيــة وحّتــى علــم النفــس االجتماعــّي وهكــذا، وكل مقاربــة 
تســعى إلــى االجابــِة عــن ســؤال »ملــاذا؟« قــد نصــل إلــى إجابــة محــددة وقــد نصــل يف 

األخيــر إلــى طــرح هــذه الفرضيــات املتعــددة. 

أّمــا إذا أردنــا االشــتغال عليــه كتحقيــق اســتقصائّي، فمــن الواجــب أن ننطلــق مــن فرضيــة 
واضحــة ونســعى إلــى إثباتهــا، ىلع غــرار أن نقول »شــبكات من َسماســرة تشــغيل القاصرات، 
ــض  ــتغلون بع ــة ويس ــالت الريفي ــض العائ ــر بع ــون فق ــورة يوظف ــالت ميس ــن بعائ مرتبطي
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الثغــرات القانونيــة وقصــور مندوبــي الطفولــة عــن أداء واجباتهــم، لتشــغيل القاصــرات يف 
أوضــاع اقتصاديــة واجتماعيــة ُمهينــة«18.

وســيكون كل عملنــا يف التحقيــق االســتقصائي مرتبطــا أساســا بإثبــات صحة هــذه الفرضية 
وتماســكها وقدرتهــا ىلع التحــول إلــى قصــة اســتقصائية متكاملة. 

الّتحقيُق االستقصائي والّتسريب: ب- 
نعنــي بالتســريب، تقديــم مصــدر مــن داخــل مراكــز القــرار والنفــوذ أو مــن خارجهــا، ملضاميــن 
وثائقيــة أو مرئيــة أو صوتيــة مهمــة، محكومــة بالســرية وفــق الحائزيــن لهــذه املضاميــن، 

للصحفييــن لنشــرها وإطــالع الــرأي العــاّم ىلع مضمونهــا. 

ارتبطــت التســريبات الكبــرى يف العالــم بفكرة »املبلغين عــن التجاوزات«يســّمون بـ»ُمْطِلِقي 
الّصفــارة les lanceurs d’alerte«. مــن دانييــل إيلســبيرغ، املوظــف الســابق يف جهــاز مجلــس 
ــي  ــون« الت ــق البنتاغ ــريب »وثائ ــام 1971 وراء تس ــذي كان ع ــي، وال ــي األمريك ــن القوم األم
ــرأي العــام األمريكــي حيــال الحــرب يف الفيتنــام. ثــّم إدوارد  ــرت الكثيــر مــن اتجاهــات ال غّي
ســنودن، الــذي ســّرب يف 2013 مــواد ومضاميــن مصنفــة ىلع أنهــا ســرية للغايــة مــن وكالــة 
األمــن القومــي، مــن بينهــا برنامــج »بريســم« املختــص يف التجســس ىلع الصحفييــن إلــى 

صحيفــة »الغارديــان« وصحيفــة »الواشــنطن بوســت«.

ــي كشــفت  دون نســيان تســريبات »ويكيليكــس يف 2006«، و«تســريبات قيصــر 2014« الت
عــن صــور اآلالف مــن املقتوليــن تحــت التعذيــب يف الســجون الســورية الرســمية19.

ويف تقدرينــا، أّن امُلحقــق االســتقصائّي األمريكــي ســيمور هيــرش لــم يجانــب الصــواب يف 
كتابــه األخيــر »مذكــرات صحفــي اســتقصائي«، حيــن عــّرف املبلغيــن عــن الفســاد، بأولئــك 
املتيقنيــن تمــام اليقيــن واإلدراك بأنهــم »أقســموا ىلع الــوالء للوطــن وليــس لألشــخاص«. 

دون كبيــر تعّمــق يف التعريــف بصحافــة التســريبات وبتاريخهــا، فباإلمــكان القــول إّن الفــرق 
بيــن الصحافــة االســتقصائية وصحافــة التســريبات أّن األخيــرة تكتفــي بالتســريب مــن حيــث 
ــا مــع وضــع فقــرات تفســيرية للقــارئ وللجمهــور قبــل  التأكــد مــن صحتــه شــكال ومضمون
نشــرها، يف حيــن أّن االســتقصاء ينطلــق مــن التســريب ليؤكــد صحــة فرضيــة برمتهــا قبــل 

وضعهــا يف إطــار القصــة االســتقصائية.

ولــو أردنــا مزيــدا مــن الشــرح املوجــز واملكثــف فــإّن الوثيقــة يف التســريب هــي القصــة، يف 
حيــن اّن الوثيقــة يف االســتقصاء هــي جــزء مــن القصــة، وقــد تكــون هــي بدايــة القصــة 

ومنطلــق البحــث يف تفاصيلهــا وحيثياتهــا.  

لــذا، ففــي حالــة التســريب يســرع الصحفــي، وغالبــا بطلــب ملــح مــن رؤســائه يف العمــل، 
ــى النشــر بمجــرد االنتهــاء مــن التأكــد مــن صحــة التســريب، يف حيــن أّن التســريب يف  إل
ــان  االســتقصاء هــو جــزء مــن الوثائــق التــي يعمــل الصحفــي ىلع جمعهــا وتوثيقهــا وبي

عالقتهــا ببعضهــا البعــض ونســج القصــة االســتقصائية عليهــا.

18 اشتغلْت املتدربة ضمن أكاديمية الصحافة االستقصائية، أميرة البقلوطي ىلع هذه الفرضية طيلة عملها االستقصائي.
19 ملزيــد مــن اإليضاحــات حــول صحافــة التســريبات باإلمــكان العــودة إلــى: التســريبات يف تونــس، الصحافــة تدخــل الغــرف املظلمــة، أميــن بــن مســعود، معهــد 
الجزيــرة لإلعــالم الرابــط:https://bit.ly/3i6H1TL ظاهــرة ويكيليكــس، جــدل اإلعــالم والسياســة، بيــن االفتراضــي والواقعــي، املركــز العربــي لألبحــاث ودراســة 

السياســات، بيــروت، 2012.

https://bit.ly/3i6H1TL
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ويف الحالتيــن، فــإّن الصحفــي يتبنــى صّحــة املضاميــن الــواردة يف التســريب أو االســتقصاء، 
ويتحمــل مســؤولية االدعــاءات الــواردة فيهمــا، ويصــّح أن نقــول يف هذين النوعيــن »أن ناقل 

الكفــر هنــا كافــر«، بمعنــى أّن اإلســناد إلــى املصــادر ال يعفــي الصحفــي من املســؤولية. 

والفــرق بيــن التســريب واالســتقصاء يظهــر جليــا يف الســياق التونســي يف املقارنــة بيــن 
مــا يعــرف بـ»شــيراتون غايــت« و»وثائــق بنمــا«. 

ــت ىلع  ــي تحصل ــة الرياح ــة ألف ــد أّن املدون ــت«، نج ــيراتون غاي ــريب »ش ــة تس ــي حال فف
وثائــق وفواتيــر تفيــد أّن وزيــر الخارجيــة األســبق رفيــق عبــد الســالم قضــى خمســة ليالــي 
ــية  ــة التونس ــة وزارة الخارجي ــاب ميزاني ــة ىلع حس ــس العاصم ــيراتون بتون ــدق ش يف فن

ىلع الرغــم مــن تمتعــه بالســكن الوظيفــي. 

عمــل املدونــة ألفــة الرياحــي تمّثــل يف التثبــّت مــن صّحــة الوثائــق، كتابــة فقــرة توضيحية 
لتفســير املضاميــن الــواردة، ونشــرها ىلع صفحتهــا ىلع شــبكة التواصــل االجتماعي فايس 

بوك. 

ــادا،  ــة إنكيف ــق منص ــد أّن فري ــا«، نج ــق بنم ــال يف »وثائ ــتقصاء، ممث ــى االس ــبة إل بالنس
تحّصــل ىلع وثائــق مســربة تكشــف عــن تــورط شــخصيات سياســية واقتصاديــة تونســّية 
يف معامــالت ماليــة ســرّية، وبعــد التثبــت مــن مصداقيتهــا لــم يســرع الفريــق إلــى نشــرها، 

بــل بنــى عليهــا قصصــا اســتقصائية كاملــة20.

الصحافة االستقصائية وتقصي الوقائع: ج- 
أخيــرا، نصــل إلــى الفــرق بيــن الصحافــة االســتقصائية وتقصــي الوقائــع، والحقيقــة أّن األمــر 
ــج  ــة برمتهــا تعال ــك أّن الصحافــة االســتقصائية تتقصــى يف صحــة فرضي جــّد بســيط، ذل
قضيــة تجــاوزات يف حــّق الصالــح العــاّم ويف حــق القانــون، يف حيــن أّن تقصــي أو تحــري 
الوقائــع، مــا ُيعــرف باللغــة األنقليزيــة facts checking هــي عمليــة تتمثــل يف التثبــت مــن 
مصداقيــة املضاميــن املنشــورة والــواردة عــادة ىلع شــبكات التواصــل االجتماعــي، وتقــّدم 

حكمــا واضحــا حيالهــا إمــا بالصــدق أو الكــذب.

https://bit.ly/3zIBgSj :20 لالطالع ىلع القصص االستقصائية تحت عنوان “أوراق بنما، رحلة يف العالم الخفي للشركات غير املقيمة”، الرابط

https://bit.ly/3zIBgSj
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بمقتضى كل ما تقّدم، باإلمكان القول إّن الصحافة االستقصائية ليسْت: 

إعــادة نشــر ملضاميــن رقابّيــة منشــورة وإن كانت كاشــفة لتجــاوزات . 
. معينة

ــذي ال  . كشــفا عــن تجــاوزات، دون إثباتهــا بالحجــة والدليــل والبرهــان، ال
يرقــى لهــا أي مجــال للشــك.

تغطية صحفية عادية متوازنة قائمة ىلع الرأي والرأي املضاد.  .

نشــرا لوثيقــة مســرّبة وتفســيرها حّتــى وإن كشــفت هــذه الوثيقــة عــن  .
تجــاوزات يف حــق الصالــح العــام. 

ــر  . ــح وآخ ــا راج ــات بعضه ــن الفرضي ــة م ــو مجموع ــع نح ــكالية تدف إش
مرجــوح. 

ليست تجميعا لشهادات ضحايا التجاوزات.  .

ــي  ــا، ه ــا وتجاربن ــا وقراءتن ــق تقدرين ــتقصائية، وف ــة االس ــإذْن، الصحاف ف
ــاّم ويف  ــح الع ــق الصال ــاوزات يف ح ــف الّتج ــي تكش ــة الت »الّصحاف
حــق القانــون، وُتثبتهــا بالقرائــن والحجــج الدامغــة، وتحّمــل األطــراف 
املتجــاوزة مســؤولية انتهاكاتهــا«، وهــو التعريــف الــذي يتقاطــع نســبيا 
ــه:  ــاء في ــذي ج ــتقصائية وال ــة االس ــكو للصحاف ــل اليونس ــف دلي ــع تعري م
ــت  ــي تكشــف النقــاب عــن مســائل تهــّم العمــوم، كان ــة الت »هــي الصحاف
تخفيهــا عــن قصــد جهــة ذات ســلطة، أو يحجبهــا دون قصــد ركام فوضــوي 
مــن املعلومــات والظــروف التــي تــؤدي إلــى االلتبــاس، وذلــك باالعتمــاد ىلع 

مصــادر وســجالت قــد تكــون ســرية أو علنيــة”21.

هكــذا، نكــون قــد انتهينــا مــن املحــور األول، الــذي ابتغينــا أن يكــون تعريفيا 
ملصطلحــات قريبــة مــن الصحافــة االســتقصائية وقــد تحــدث خلطــا منهجيا 
ــن  ــن املهتمي ــدى الصحفيي ــة أو ل ــب الصحاف ــدى طال ــا ل ــا ومضموني ومعرفي
بقضايــا الصحافــة االســتقصائية.  وســنتعرف يف املحــور التالــي ىلع طــرق 
اســتقاء أفــكار التحقيقــات االســتقصائية وكيفيــة معالجتهــا والتعــرف ىلع 
مــدى قابليتهــا لتحــول هــذه األفــكار إلــى مواضيــع تحقيقــات اســتقصائية. 

21 دليل أريج للصحافة االستقصائية العربية، ىلع درب الحقيقة، الطبعة الثالثة، عّمان، 2017، ص17.

الحوصلة: 
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ُيعتبر إدوارد سنودن، من أهم مطلقي الصفارة ضّد الفساد يف العالم
https://bit.ly/3k62Zrb صورة مستخدمة وفق حّق اإلبداع املشاعي، الرابط

https://bit.ly/3k62Zrb
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واحــٌد مــن أهــّم خصوصيــات العمــل الصحفــي االســتقصائّي متمثــل يف »املنهــج الصــارم«، 
الــذي ىلع الصحفــي أن يتحلــى به، والذي سيتجّســد يف كافة مســارات عمله االســتقصائي. 

إن الذيــن ينجحــون يف الوصــول إلــى قصــص اســتقصائية مهمة ومؤثــرة هم الذيــن يمتلكون 
منهجــا واضحــا يف التفكيــر ويف ربــط األســباب بمســبباتها ويف اقتنــاص املفارقــات ضمــن 
ــرى التــي  ــا الكب األحــداث اآلنيــة املعلومــة للجميــع ويتمكنــون مــن رصدهــا وفهــم القضاي
تخفيهــا. يف حيــن أّن الذيــن يخبطــون خبــط عشــواء قــد يحالفهــم النجــاح مــرة عبــر ضربــة 

حــّظ ولكــن مــن الصعــب للغايــة أن يالزمهــم يف كامــل أعمالهــم الصحفيــة االســتقصائية. 

والشــاهد مــن حديثنــا هــذا أّن عمليــة اختيــار فكــرة التحقيــق االســتقصائي ليســت وليــدة 
رغبــة جامحــة يف اقتــالع ترنــدات شــبكات التواصــل االجتماعــي أو نتــاج قصــة حــّب فاشــلة 
مــن طــرف واحــد بيــن الصحفــي العاشــق والفكــرة الرافضــة لإلنجــاز، بــل هــي نتيجــة عمــل 
ــد أن  منهجــي يف مســتوى »اقتنــاص« األفــكار الهامــة وأيضــا نتيجــة صفــات صحفيــة الب

تتوفــر يف الصحفــي حتــى يتمكــن مــن عمليــة »القنــص«. 

ــر  ــي بيي ــاع الفرنس ــم االجتم ــميه عال ــا يس ــي م ــدى الصحف ــر ل ــد أن تتوف ــارة أدّق، الب بعب
ــد ال  ــي ق ــع، الت ــب املواضي ــة وتقري ــق الرؤي ــن شــأنها تدقي ــي م ــو بـ«النظــارات«، الت بوردي
يراهــا الصحفيــون اآلخــرون، والتــي نســميها بـ«قــرون االستشــعار االســتقصائّي«، حيــث يصيــر 
ــونامي  ــى وراء تس ــد تتخف ــي ق ــائل، الت ــا واملس ــا للقضاي ــتقصائي حساس ــي االس الصحف

ــة.  ــار اليومي األخب

املحور2
 أفكار التحقيقات االستقصائية

الفصل الثالث: اقتناص مشاريع التحقيقات  
                       النظارات االستقصائّية.

»البــد ان تتوفــر لــدى الصحفــي االســتقصائي مــا 
يســميه عالــم االجتمــاع الفرنســي بييــر بورديــو 
الرؤيــة  تدقيــق  مــن شــأنها  التــي  بـ«النظــارات« 

التجــاوزات«  ورصــد  املواضيــع  وتقريــب 

أمين بن مسعود 
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ــّح أّن  ــّن األص ــق، ولك ــة الطري ــاة ىلع قارع ــتقصائية ملق ــع االس ــكار املواضي ــح أّن أف صحي
ــا ال  ــا ىلع حقيقته ــمح برؤيته ــارات تس ــون نظ ــن يمتلك ــن الذي ــن الصحفيي ــة م ــاك قل هن
ىلع حقيقــة مــا تقدمــه لنــا بعــض وســائل اإلعــالم الســاعية بــال جــدوى ملســابقة شــبكات 

التواصــل االجتماعــي. 

ــون  ــا، وقليل ــرا متهافت ــدا صغي ــال جلي ــم جب ــد العظي ــل الجلي ــة جب ــرون رأْوا يف قّم فالكثي
ــو كان يف  ــا ل ــل جليــدي ضخــم، وربم ــرة ظاهــرة لجب ــه قمــة صغي ــوا مــن رؤيت فقــط تمكن
ــوا دون وقــوع  ــة ملنعــوا اصطدامهــا وحال ــون بنظــارات حقيقي ســفينة »تايتينــك« صحفي
الكارثــة. لــذا، فإّننــا يف هــذا الفصــل املهــّم ســنتعّرف ىلع املهــارات الالزمــة حتــى يتمكــن 
الصحفــي مــن »قــرون االستشــعار االســتقصائي« أو »النظــارات االســتقصائية«، ثــم ســنتعرف 
ــة  ــون قابل ــى تك ــتقصائي حّت ــق االس ــرة التحقي ــا يف فك ــب توفره ــص الواج ىلع الخصائ

لإلنجــاز. 

الّنظارات االستقصائية - »ما أكثر الّناظرين وما أقّل املبِصرين«.	- 
ُتكتسُب النظارات االستقصائية والقادرة ىلع استجالء القضايا واملسائل االستقصائية عبر 

عّدة أمور من بينها: 
ــة  ــة العمومي ــات الرقابي ــة للهيئ ــة الرقابي ــر الدوري ــة للتقاري ــة واملكثف ــراءة الدوري الق أ- 
ــات  ــر رصــد الهيئ وحضــور جلســات اللجــان الرقابيــة يف البرملــان واالطــالع ىلع تقاري
املســتقلة ومنظمــات املجتمــع املدنــي العاملــة يف مجــاالت مكافحــة الفســاد 

ــام. ــكل ع ــام بش ــح الع ــان والصال ــوق اإلنس وحق
ب- املتابعــة اللصيقــة ألشــغال املنظمــات غيــر الحكوميــة ولتقاريرهــا ولبياناتهــا اإلعالميــة 
وبنــاء شــبكة عالقــات قويــة بهــا تمكــن مــن االطــالع ىلع كافــة القضايــا املســتجدة 

يف املواضيــع ذات االهتمــام املشــترك. 
ج- متابعــة القضايــا املرفوعــة يف املحاكــم، وبنــاء عالقــات احترافيــة محترمــة مــع الضحايا 

ــن والخبراء.  واملحامي
ــادق  ــات املص ــا واالتفاقي ــادق عليه ــن املص ــن والقواني ــاريع القواني ــالع ىلع مش االط د- 

ــا.  ــظ عليه ــرى املتحف ــا واألخ عليه
القراءة الدائمة واملتابعة الدورية ألهّم التحقيقات االستقصائية املحلية واألجنبية.  ه- 

ــر املنظمــات الدوليــة واألمميــة واالتحــادات الفيدراليــة املرتبطــة  و-  االطــالع ىلع تقاري
ــي،  ــاد األوروب ــي، االتح ــد الدول ــدوق النق ــراكات )صن ــاون وش ــات تع ــا بعالق ــع دولتن م

ــي....(.  ــك العامل ــي، البن ــان األوروب ــوق اإلنس ــس حق مجل
مداومــة االشــتغال ىلع املواضيــع والقصــص الصحفيــة امليدانيــة باعتبارهــا البوابــة  ز- 
األولــى للصحافــة االســتقصائية، حيــث أّنهــا ُتمّكــن مــن توســيع شــبكة املصــادر 

وتطويرهــا.
َيْنَضــاُف إلــى هــذه املقّدمــات، أمــر أساســي ينصــح بــه املدربــون يف الصحافة االســتقصائية 

وهــي التمّكــن مــن اللغــات األجنبيــة ســيما منهــا األنقليزية والفرنســّية. 

هــذه األمــور، مــن شــأنها أن ُتمّكــن الصحفــي مــن أساســيات اقتنــاص األفــكار االســتقصائية 
وهــي أساســيات تتطــور بالتراكــم وباالطــراد مــع تجربــة الصحفــي يف خــوض التحقيقــات 
وكتابــة القصــص االســتقصائية، فــكل موضــوع اســتقصائي منَجــز ُيحيــل إلــى آخــر ويمكــّن 

صاحبــه مــن قاعــدة معلومــات وبيانــات ومصــادر هاّمــة للغايــة. 



املحور الثاني: أفكار التحقيقات االستقصائية“من أجل صحافة “نافذة   - دليل أكاديمية الصحافة االستقصائّية

26

ــُر  ــق، ويصي ــر أعم ــراءة يف التقاري ــح الق ــوى، وُتصب ــة أق ــون امُلالحظ ــيات، تك ــذه األساس به
ــع.  ــن الســطور أســهل وأمت ــا بي ــى الخطــاب الرســمي أرهــف، والغــوص فيم االســتماع إل

خصائــص فكــرة التحقيــق االســتقصائّي - »قابليــة اإلنجــاز، لإلنجاز 	- 
املقبول«

ــع  ــي نتوق ــا والت ــر ببالن ــي تخط ــكار الت ــل أّن كّل األف ــاّم، ه ــؤال ع ــر بس ــذا العنص ــنبدأ ه س
مــن خاللهــا إســقاط الحكومــات والــزج بكافــة الــوزراء واملســؤولين الفاســدين إلــى االســتقالة 
واالعتــذار للشــعب، ووضــع املهربيــن وبارونــات االتجــار بالبشــر وراء قضبــان الســجون، قابلــة 

لإلنجــاز؟ اإلجابــة يف الغالــب هــي«ال« !!!!!

ليــس فقــط الّن تحقيــق ووتــر غايــت صــار اســتثناء حتــى يف أمريــكا ذاتهــا، بــل أيضــا ألّن 
الفاســدين صــاروا أكثــر فســادا وأشــد خطــرا... وأشــّد ذكاء وحرصــا ىلع عــدم تــرك آثــار وراء 

جرائمهــم. 

إضافــة إلــى أّن دور الصحفــي االســتقصائي يكمــُن يف تعريــة الواقع وكشــف الحقائــق وإثبات 
التجــاوزات، بغــض النظــر عــن املســار القضائــّي والتشــريعي والرقابــي الَبعــدّي. ونصيبــه مــن 
تغييــر الواقــع متمثــل يف تعريته دون مســاحيق ويف إســقاط القناع عن التجــاوزات الكثيرة، 
ذلــك أّن الصحفــي االســتقصائي ينتمــي إلــى ســلطة صناعــة الوعــي وصناعــة الــرأي العــام 
العــارف بالحقائــق والوقائــع، وال ينتمــي للســلطات التشــريعية أو التنفيذيــة أو القضائيــة وأن 
تتحــرك هــذه الســلطات بمقتضــى مــا تكشــفه التحقيقــات االســتقصائية فــإن ذلــك يعتبــر 
ــر اتخــاذ القــرار  ــة للمــال ودوائ ــا أن تقــرر هــذه الســلطات رهين ــا للصحفــي أّم نجاحــا إضافي
والنخبــة السياســية املتهالكــة، فــإّن ذلــك ال يســوء الصحفــي صاحــب االســتقصاء يف شــيء 

وال ينقــص مــن قيمــة عملــه.

وبنــاء عليــه، فــأن تكــون أقــدام الصحفــي ىلع أرض الواقــع أمــرا أساســيا، وأن يكــون عارفــا 
ــدأن يكــون مبنيــا ىلع ثنائيــة  ــار األفــكار، الب ــذا، فاختي ــا. ول ــه أيضــا أمــرا حتمي ببيئــة عمل

وهــي األهميــة وقابليــة اإلنجــاز. 

نعنــي ب«األهميــة«، أن يكــون املوضــوع واقعــا يف خانــة انتباه شــريحة اجتماعيــة معتبرة، 
وأن يكــون ُمالمســا ألوضاعهــا الحياتية. 

ــرة  ــى أّن ىلع الفك ــاز، بمعن ــرة لإلنج ــة الفك ــن يف قابلي ــة يكم ــن األهمي ــّم م ــر أّن األه غي
أن تتمتــع بمجموعــة مــن الخصائــص والســمات التــي تجعلهــا قــادرة ىلع أن تتحــول مــن 
فكــرة إلــى موضــوع تحقيــق اســتقصائي تصــاغ عليــه فرضيــة وينخــرط الصحفــي يف العمــل 

عليهــا ملــدة أســابيع.

ــس  ــارم، ورئي ــي ص ــث أول ــاريع دون بح ــكار ومش ــرط يف أف ــتقصائي ال ينخ ــي االس فالصحف
التحريــر الجّيــد أو املشــرف الجيــد ىلع مشــاريع الصحفييــن االســتقصائيين هــو الــذي يقــف 
ىلع جدّيــة البحــث األولــّي الــذي مــن شــأنه تقديــم نتائــج موضوعيــة نســبية عــن قابليــة 
الفكــرة لإلنجــاز مــن عدمهــا. فــأن يقتنــع الصحفــي االســتقصائي بصعوبــة اإلنجــاز لفكرتــه 
املقترحــة، بعــد بحــث أولــي يــدوم أيامــا، أفضــل بكثيــر مــن أن يحــاول جاهــدا كســر بــاب 

حديــدّي ُمحكــم اإلغــالق وينتهــي إلــى نتيجــة صفريــة بعــد أســابيع مــن املحاولــة.
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ــًرا  . ــك النظــارات االســتقصائية مــن شــأنها  أن تجعــل الصحفــي مبِص تمّل
للعديــد مــن القضايــا املهمــة واملســكوت عنهــا. 

ىلع الصحفــي أن يتعلــم »االنغمــاس« يف قــراءة التقاريــر الرقابيــة  .
ــن  ــال الذي ــراء يف املج ــارة الخب ــة واستش ــة والدولي ــة واإلقليمي املحلي

ــوع.  ــة يف املوض ــة ضافي ــة معرفي ــه إضاف ــيوفرون ل س

ــرية  . ــادر البش ــي املص ــح ه ــح، واملفاتي ــتقصائية مفاتي ــة اس ــكل قضي ل
والتوثيقيــة، واألصــل ان يبحــث الصحفــي عــن هــذه املفاتيــح عوضــا عــن 

ســعيه كســر األبــواب املغّلقــة بإحــكام. 

بنــاء ىلع كل مــا ســبق فــإّن الُوصــول إلــى نتيجــة قابليــة الفكــرة لإلنجــاز 
مــن عدمهــا، هــو نتيجــة لبحــث أولــي يتفــرع ىلع أربــع محطــات وهــي: 

»رصــد الفكــرة«، »االســتقراء املكتبــي للفكــرة«، »االســتقراء امليدانــي األولي 
ــل  ــل يف الفص ــنعرفه بالتفصي ــا س ــو م ــرات« وه ــبكة املؤش ــرة«، »ش للفك

الرابــع. 

الحوصلة: 

https://bit.ly/3jXTcTF :صورة مأخوذة وفق اإلبداع املشاعي، املصدر

https://bit.ly/3jXTcTF


املحور الثاني: أفكار التحقيقات االستقصائية“من أجل صحافة “نافذة   - دليل أكاديمية الصحافة االستقصائّية

28

قــد يتســاءُل البعــُض مّنــا عــن َجــْدوى البحــث األولــّي طاملــا أّن املوضــوع امَلطــروق ســيكون 
مجــال بحــث اســتقصائي طيلــة أشــهر عديــدة، أليــس هــذا نوعــا مــن إهــدار الوقــت والجهــد 

؟  معا

اإلجابــُة عــن هــذا الســؤال متمثلــة يف أّن البحــث األولــي يختبــُر قابليــة الفكــرة لإلنجــاز، يف 
حيــن أّن البحــث االســتقصائي يختبــر الفرضيــة للتحــول إلــى قصــة اســتقصائّية. 

إذن فالبحــث األولــي الــذي ال يتجــاوز عــادة عــّدة أيــام فقــط، ســيمنحنا إجابــة محــّددة عــن 
مــدى قابليــة الفكــرة املختــارة للتحــّول إلــى موضــوع تحقيــق اســتقصائي يســتمر ىلع مدى 
أســابيع عديــدة، وهــو مــا ُيعــّد ربحــا للوقــت وتوفيــرا للجهــد الصحفــي االســتقصائّي حتــى 

ال يضيــع يف الــدوران يف َداِئــَرٍة ُمْفَرَغــة وُمْغَلقــة. 

ــي  ــرات، والت ــبكة املؤش ــد ش ــي عن ــرة، وينته ــد الفك ــة رص ــن لحظ ــي م ــث األول ــدُأ البح يب
ــدى  ــة واضحــة عــن م ــق اإلعالمــي املشــتغل معــه، إجاب ــّي وللفري ــّدم للصحف ــد أن تق الب
قابليــة الفكــرة مــن عدمهــا، وهــي الشــبكة التــي ننصــح كافــة الصحفييــن واملتدربيــن يف 
الصحافــة االســتقصائية وطلبــة معاهــد الصحافــة باعتمادهــا كلوحــة قيــادة مســاعدة قبــل 

ــع االســتقصائية.  االنخــراط يف املواضي

يتكــّون البحــث األولــي مــن أربــع مراحــل ســنتعّرف عليهــا تباعــا وبالتفصيــل وهــي »رصــد 
الفكــرة«، »االســتقراء املكتبــي للفكــرة«، »االســتقراء امليدانــي األولــي للفكــرة«، ثــّم »شــبكة 

املؤشــرات«. 

رصد أفكار التحقيقات االستقصائية - »افتح يا سمسم«	- 

ــة ان  ــم للغاي ــن امله ــتقصائية«، م ــارات االس ــاب »النظ ــة اكتس ــا ىلع أهمي ــد أن تعرفن بع
نتعــرف ىلع »منابــع« أو »مناجــم« األفــكار االســتقصائية، دون أن نّدعــي أننا نقــوم بحصرها. 

املنجــم األّول: شــكاوى الضحايــا ســواء بطريقــة مباشــرة )أي االتصــال بالصحفــي( أو بطريقــة 
ــذه  ــّي، ه ــع املدن ــات املجتم ــة ومنظم ــات الوطني ــات الهيئ ــات وبالغ ــرة بيان ــر مباش غي
الشــكاوى قــد تخفــي وراءهــا قصصــا اســتقصائية مهمــة ىلع غــرار تحقيــق تهديــد اآلبــار 
ــو  ــي، وه ــن كريم ــالح الدي ــي ص ــة للصحف ــة قفص ــة يف منطق ــدة املائي ــوائية للمائ العش

البحث األّوليالَفْصُل الّرابع: 
الوقوف ىلع أرض االستقصاء 

الصلبة.

»ىلع الصحفــي االســتقصائي أن ال يتمســك بفكــرة 
ــدة«.  ــة هام ــه جث ــر تحقيق ــى ال يصي ــة حت ميت

أمين بن مسعود
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التحقيــق الــذي بــدأه الصحفــي مــن خــالل جمــع لشــكاوى وبالغــات املواطنيــن املتضرريــن 
مــن هــذه اآلبــار العشــوائية، حيــث أضــرت األخيــرة بالثــروة املائيــة يف مدينــة قفصــة وصــار 

األهالــي يعانــون كثيــرا مــن انقطــاع امليــاه ىلع مــدى فتــرات طويلــة طيلــة الســنة.

ــتقراء  ــة االس ــي بعملي ــي تكتف ــيكية والت ــة الكالس ــات الصحفي ــي: التغطي ــم الثان املنج
ــة هــي قصــة  ــال يف هــذه الحال ــغ مث ــة، وأبل دون اســتقصاء يف حقيقــة القصــة الصحفي
»ووتــر غايــت water gate« حيــث اكتفــْت الصحــف الســيارة بنقــل خبــر القبــض ىلع خمســة 
أشــخاص يقومــون بــزرع أجهــزة تنصــت ىلع املكاملــات الهاتفيــة للجنــة القوميــة للحــزب 
الديمقراطــي، فيمــا رأى الصحفيــان الشــابان آنــذاك »بــوب وود ورد« و »كارل برنشــتاين« يف 

التغطيــة الصحفيــة مــا يســتحق التتبــع واالســتقصاء. 

ــاه، ىلع  ــرة لالنتب ــوادث املثي ــكان، للح ــان وامل ــت يف الزم ــرار الالف ــث: التك ــم الثال املنج
ــن  ــق م ــذي انطل ــكاهيل، وال ــي س ــهير جيريم ــتقصائي الش ــي االس ــي األمريك ــرار الصحف غ
الحــوادث املكــررة الســتهداف املدنييــن يف العــراق وأفغانســتان وقصــف حفــالت الزفــاف 
واالجتماعــات العائليــة، لكــي يصــل يف األخيــر إلثبــات تعاقــد القــوات األمريكيــة املحتلــة 
للعــراق مــع مرتزقــة بــالك ووتــر، وإلثبــات أيضــا وجــود آالف مــن الجنــود مــن فــرق القــوات 
ــتخبارات  ــة االس ــرية بوكال ــعب س ــل بش ــبح، تعم ــيات الش ــا امليليش ــق عليه ــة، يطل الخاص
ــم،  ــول العال ــة ح ــن 100 دول ــر م ــم أكث ــدان عمله ــه(، ومي ــى آْي إي ــة )س ــة األمريكي املركزي

ــا. 22 ــد رصده ــتطيع أح ــة ال يس ــوداء خفي ــات س ــون بميزاني ويمول

ــد  ــل واح ــل فاع ــن قب ــة م ــات املقّدم ــات والبيان ــارب يف املعلوم ــع: التض ــم الراب املنج
ــق واحــد، ىلع غــرار قصــة  ــى فري ــن املفتــرض أنهــم ينتمــون إل أو مجموعــة مــن الفاعلي
ــارت  ــث أث ــاخ، حي ــاس الفخف ــة إلي ــل ُحكوم ــن قب ــات م ــراء الكّمام ــات ش ــاد يف صفق الفس
التصريحــات املتضاربــة ملســؤولي الصحــة ورئاســة الحكومــة انتبــاه الصحفيــة االســتقصائية 

ــن23.  ــق مســيرة التحقيــق مــن هــذا التضــارب البّي ــم لتنطل ــة بوكري خول

املنجــم الخامــس: امُلالحظــة الشــخصية الدقيقــة املبنيــة ىلع خلفيــة ومعرفــة باألمــور 
ــق  ــاص الفكــرة، ىلع غــرار تحقي ــة وطــرح األســئلة واقتن ــي تســمح باســتقراء املفارق والت
الصحفــي اليمنــّي إيــاد املوســمي والــذي رصــد بنــاء عشــوائيا يف منطقــة »زبيــد« التاريخية 
واملوضوعــة ضمــن الئحــة التــراث اإلنســاني، والتــي يفــرض إدراجهــا يف التــراث اإلنســاني 

حظــرا ألّي بنــاء قانونــي ال يلتــزم بمعاييــر جــّد دقيقــة ناهيــك عــن العشــوائي24.

املنجــم الســادس: املصــادر الخاصــة بالصحفــي، ونعنــي باملصــادر هنــا كافة الجهــات التي 
تــزود الصحفــي بأخبــار حصريــة عــن قضايــا حساســة ومهمــة، وقــد تكــون هــذه املصــادر 
مصــادر أساســية ومطلعــة ىلع امللفــات وقــد تكــون يف بعــض األحيــان األخــرى شــخصيات 
عاديــة تمــّر بتجــارب الفتــة فتخصــك بهــا أو تلتقطهــا بيــن ثنايــا الحديــث االعتيــادي، هنــا 
باإلمــكان ذكــر الصحفيــــة األردنيــة مجدوليــــن عــــالن، التــي وصلتهــا معلومــــة شــــفوية 
مــــن صديقتهــــا املتطوعــة يف دار رعايــة األيتــام يف األردن عــــن تعــــرض نزالء الــدار إلى 
انتهــاكات جســــدية وجنســية ولفظيــة وقــد نجحــْت بعــد أشــهر مــن التحقيــق مــع زميلهــا 
عمــاد الرواشــدة يف التوصــل إلــى توثيــق هــذه االنتهــاكات يف حــق األيتــام أثنــاء وجودهــم 

يف الــدار وبعــد خروجهــم منهــا25. 

22 سكاهيل، جيريمي، حروب قذرة، ميدان املعركة- العالم، ترجمة سعيد محمد الحسنية، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر. 
https://bit.ly/3rzLuS7:23 بوكريم، خولة، كيف أدارت الحكومة التونسية صفقات الكوفيد19، 2020/9/24، الرابط
https://bit.ly/3y6DIS0 :24  إياد، املوسمي، زبيد التاريخية هل تغادر مدن التراث اإلنساني، 2013/06/20، الرابط

https://bit.ly/3zSnQ6n 25 مجدولين عالن، عماد الرواشدة، تعذيب واعتداءات جنسية يف دور لرعاية األطفال األيتام، 28 ديسمبر 2009، الرابط

https://bit.ly/3rzLuS7
https://bit.ly/3y6DIS0
https://bit.ly/3zSnQ6n
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املنجــم الســابع: الّتســريبات، وُتمثــل كمــا ســبقت اإلشــارة إليــه منجمــا صحفيــا لالنطــالق 
يف العمــل االســتقصائّي، ويعــّد يف تقدرينــا كتــاب مذكــرات صحفــي اســتقصائي للصحفــي 
األمريكــي الشــهير ســيمور هيــرش أفضــل مثــال حــّي، حيــث تالزمــت التســريبات مــع كافــة 
تحقيقاتــه االســتقصائية مــن مجــزرة مــاي الي 1968، إلــى فضيحــة إيــران كونتــرا 1987، وليــس 

انتهــاء باســتخدام غــاز الســارين يف ريــف دمشــق 201326. 

املنجــم الثامــن: الوثائــق املفتوحــة واملتاحــة تحــت مســمى النشــر التلقائــي، ونعنــي 
بهــا التقاريــر الرقابيــة وامليزانيــات الرســمية والتكميليــة، وبعــض محاضــر جلســات اللجــان، 
وميزانيــة الشــركات، ومــن شــأن هــذه الوثائــق يف حــال مــا قرأناهــا جيــدا أن تفتــح أعيننــا 

ىلع أفــكار اســتقصائية جــّد مهمــة. 

ــن 	-  ــراءة بي ــتقصائي - »الق ــق االس ــرة التحقي ــي لفك ــّي املكتب ــُث األول البح
أســطر األســئلة« 

بعــد االســتقاء، نتّوجــه إلــى االســتقراء املكتبــي لفكــرة التحقيــق االســتقصائّي، ونعنــي بــه 
ــر الحاســوب أو الهاتــف الجــّوال أو مــن خــالل املكتبــة األرشــيفية  إجــراء بحــث مكتبــّي عب
الخاصــة بالصحفــي أو بالوســيلة اإلعالميــة، قصــد مالمســة أوليــة لفكــرة التحقيــق ورصــد 

تمهيــدّي ملختلــف الفاعليــن املنخرطيــن فيهــا. 

لذا نسعى من خالل هذا االستقراء املكتبي إلى اإلجابة عن األسئلة التالية: 

ــس  ــتغل ىلع نف ــي تش ــي الت ــع املدن ــات املجتم ــة ومنظم ــات الوطني ــي الهيئ أ- ماه
ــات(. ــات والجمعي ــذه الهيئ ــماء ه ــال بأس ــدوال كام ــع ج ــرة؟ )ض الفك

ب- أيــة معلومــات تقدمهــا التقاريــر والبالغــات والبيانات حول فكــرة التحقيق االســتقصائي، 
بمختلــف تفاصيلها؟

    )قــم بجــرد ألســماء الضحايــا واملســؤولين املفترضيــن، والخبــراء الوارديــن يف املقــاالت 
والتقاريــر( 

ــت  ــن توقف ــها، وأي ــرة نفس ــى الفك ــرق إل ــا التط ــبق له ــة س ــال صحفي ــاك أعم ــل هن ج- ه
التغطيــة الصحفيــة العاديــة، وماهــي األســئلة التــي لــم تشــملها واألجوبــة التــي لــم 
ــيلة  ــم الوس ــة واس ــكان التغطي ــي وم ــم الصحف ــع اس ــا م ــور؟ )اذكره ــا للجمه تقدمه

ــة(.  ــت عالق ــي بقي ــئلة الت ــّدد األس ــر، وع ــخ النش ــة وتاري اإلعالمي
د- وفــق كل مــا ســبق، هــل هــي حــاالت متكــررة يف مســتويات مقتربــة زمنيــة ومكانيــة، أم 

أّن الحــاالت معزولــة؟ )هــذا بالنســبة إلــى القضايــا واملســائل ذات الطابــع املجتمعــي(. 

البحــث امليدانــي األولــّي عــن فكــرة االســتقصاء- »رحلــة اصطيــاد 	- 
القصص«. 

بعــد هــذا العمــل املكتبــّي، ننطلــق يف البحــث امليدانــي األولــّي والــذي يأتــي اســتكماال 
للبحــث املكتبــّي وتوســعة لــه. 

نقــوم خــالل هــذا البحــث بمقابلــة الضحايــا / املشــتكين وجمــع كافــة املعلومــات حيــال 
شــكاويهم، ونلتقــي أيضــا بالخبــراء املختصيــن يف القضيــة التــي نبحــث فيهــا، وباملحاميــن 

26  سيمور، هيرش، مذكرات صحفي استقصائي، ترجمة محمد جياد األزرقي، الدار العربية للعلوم ناشرون، 2019.
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الذيــن ســبق لهــم وأن ترافعــوا يف هــذه القضايــا يف حــال مــا وصلــت بعــض الشــكاوى إلــى 
القضــاء، نلتقــي أيضــا بالصحفييــن الذيــن ســبق لهــم العمــل ىلع هــذه الفكــرة وذلــك قصــد 
تســهيل الوصــول إلــى مصــادر أخــرى، واســتقراء بيئــة العمــل مــن حيــث املخاطــر املحتملــة 

ىلع ســالمة الصحفــي )الجســدية، النفســية والرقميــة(. 

ــن  ــددة ع ــات مح ــك إجاب ــرر أن نمتل ــن املق ــي م ــي والتطبيق ــث املكتب ــام البح ــد إتم بع
ــة:  ــئلة التالي األس

ــر املعــروف، يف عالقــة بقضية/موضــوع االســتقصاء، أْي  . ــا هــو املخفــي / غي م
ــذي سأكشــفه للجمهــور وماهــي القيمــة املضافــة لتحقيقــي االســتقصائي؟  مــا ال

ماهــي الوســائل والطــرق التــي مــن املمكــن اعتمادهــا لكشــف املســألة وإثبــات  .
التجــاوزات الحافــة بهــا. 

ما قيمة املصادر الوثائقية والبشرية التي بحوزة الصحفي؟  .

مامدى خطورة العمل ىلع هذه القضايا؟  .

هــل أّن الحــاالت الــواردة يف تقاريــر الهيئــات الوطنيــة وبيانــات املنظمــات غيــر  .
الحكوميــة، هــي حــاالت حقيقيــة باإلمــكان البنــاء عليهــا أم أنهــا حــاالت مفتعلــة 

والكثيــر منهــا مشــكوك يف صحــة روايتهــا؟ 

شبكة املؤشرات – »يف َعْقلنة االختيارات وتعّقل املحّققين«.	- 
مــن أجــل الوصــول إلــى نتائــج شــبه موضوعيــة عــن ســؤال مامــدى قابليــة الفكــرة املختــارة 
لإلنجــاز، اجتبْينــا يف أكاديميــة الصحافــة االســتقصائية إنجــاز شــبكة مؤشــرات من شــأنها أن 
تعطــي للصحفــي وللمؤطــر فكــرة شــبه واضحــة عــن قابليــة الفكــرة للتحــول إلــى موضــوع 

ومنــه إلــى قصــة اســتقصائية. 

ــتقصائّي،  ــوع اس ــا يف أّي موض ــب توفره ــددات الواج ــة املح ــوي ىلع غالبي ــبكة تحت والش
ــه.  ــة« إجابات ــأدوات ومســتلزمات مــن شــأنها أن تســاعد الصحفــي ىلع »عقلن ــة ب مدعّم
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غير ُمتوفراملؤشر 
أدوات القياس ال أعرف حاليا متوفر 

1

 املصادر البشرّية 
والتوثيقّية األساسّية. 

يف املصادر البشرية، ىلع املحقق 
استشارة الصحفيين الذين سبق لهم 
العمل ىلع نفس املوضوع/ السعي 
إلى فهم طبيعة عالقة هذه املصادر 
باملوضوع/وهل تعتبر مصادر موثوقة 

للتعاطي معها.

املصادر التوثيقية البد من التثبت يف 
مصداقيتها وإن استلزم األمر استشارة 

خبير أو مترجم يف حال كانت الوثيقة 
مكتوبة بلغة أجنبية ال يتقنها الصحفي.

2

الجسدية والرقمية 
والنفسية للصحفي 
وملصادره وألجهزة 

العمل.

الطالع جيدا ىلع بيئة العمل، سيما يف 
القضايا الخطيرة نسبيا )التهريب، الهجرة 

غير النظامية(. 

استشارة الخبراء يف ميدان السالمة، 
واالستفسار من الصحفيين الذين سبق 

لهم االشتغال يف قضايا قريبة .

3

القيمة املضافة 
للتحقيق 

االستقصائي.

استيعاب كل املعلوم يف القضية 
واملعروف لدى الجمهور، وتحديد 

»املخفي من هذه التغطيات.

4

املهارات الخاصة 
الواجب توفّرها إلنجاز 

االستقصاء. 

يف بعض األحيان يحتاج الصحفي 
ملهارات خاصة ىلع غرار مهارة استخدام 

الكاميرا السرية أو التخفي، أومهارات 
تأمين املعلومات الرقمية، معرفة فنية 

يف عالقة باملوضوع أو إتقان لغة 
أجنبية وهنا أيضا نحتاج الستشارة خبير 

قد يكون صحفيا زميال أو رئيس التحرير أو 
املؤطر الذي يشرف ىلع إنجاز التحقيق.

 5

تكلفة التحقيق 
االستقصائي )التنقل، 
اإلقامة، االستشارات، 

تسويغ األجهزة، 
التحاليل املخبرية(

 

االستئناس بالتجارب القريبة واملقارنة.



املحور الثاني: أفكار التحقيقات االستقصائية“من أجل صحافة “نافذة   - دليل أكاديمية الصحافة االستقصائّية

33

 6

الزمن املطلوب

تقع استشارة الصحفيين االستقصائيين أو 
الخبراء يف املجال لتقدير الحيز الزمني 

املطلوب. 

7

نوعية العمل 
االستقصائي )فردي أو 

جماعي تشاركي(

نوعية املوضوع واتساعه جغرافيا 
وتشعب مجاله املكاني، فمثال هناك 

مواضيع استقصائية عابرة للعواصم 
واألقطار وهي مواضيع يحتاج فيها إلى 

فريق عمل وليس صحفي واحد.

الحصيلة 
فكرة 
قابلة 
لإلنجاز

فكرة 
غير 

قابلة 
لإلنجاز 

فكرة قد تكون 
قابلة لإلنجاز 

يف وقت 
الحق.

ــا ضمــن أشــغال املاجســتير املهنــي للصحافــة االســتقصائية وأكاديميــة  ىلع مــدى عملن
الصحافــة االســتقصائية، ســمح البحــث األولــي عامــة وشــبكة املؤشــرات خاصــة، للصحفييــن 
واملتدربيــن مــن الوقــوف ىلع أرض صلبــة وجنبــْت غالبيتهم الغرق يف الرمال االســتقصائية 

املتحركة. 

فبمجــّرد أن تكــون غالبيــة اإلجابــات لصالــح مؤشــر »متوفــر« تكــون النتيجة إيجابيــة والعكس 
ــة  ــر ممكن ــرة غي ــح أّن الفك ــإّن األرج ــة ف ــة الثالث ــات يف الخان ــت اإلجاب ــا إذا كان ــح، أم صحي
حاليــا ومــن األفضــل وضعهــا يف خانــة االنتظــار أو مــا يســميها البعــض بموقــف الســيارات 

.car parking

والحقيقــة أّن الكثيــر مــن وســائل اإلعــالم االســتقصائية تعتمــد تقنيــة »محامــي الشــيطان«، 
للتأكــد مــن جــدوى البحــث األولــي ومــن جديــة إنجــاز شــبكة املؤشــرات ومــن قيمــة الفكــرة 

وناجعتهــا وقابليتهــا للتحــول إلــى قصــة اســتقصائية. 

وهــو أيضــا مــا درجنــا ىلع إنجــازه يف أكاديميــة الصحافــة االســتقصائية حيــث يختبــر فريــق 
نيــن قيمــة البحــث األولــي للمتدربيــن وتماســك الفكــرة ووضــوح منهجيــة  املدربيــن واملكوِّ
ــة  ــه باملحافظ ــوع أو يطالب ــي يف املوض ــراط الصحف ــول انخ ــر قب ــرر يف األخي ــل، ليق العم

ىلع الفكــرة وإعــادة البحــث األولــي، أو يقــرر بالتراجــع عــن الفكــرة. 

إال أّن هــذه التقنيــة أي »تقنيــة محامي الشــيطان« غيــر متوفرة يف كافة األوســاط التكوينية 
واالحترافيــة، مــا يفــرض ىلع الصحفــي استشــارة رئيــس التحريــر وتفعيــل النقــاش صلــب 

غرفــة التحريــر قبــل االنخــراط يف التحقيــق.
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 الحوصلة: 

ىلع الصحفــي االســتقصائي أن ال يتمســك بفكــرة ميتة فيصيــر تحقيقه  .
»جثــة هامدة«. 

التراجــع عــن التحقيــق يف فكــرة معينــة بعــد أيــام مــن البحــث األولــي،  .
أفضــل بكثيــر مــن التراجــع بعــد أســابيع طويلــة مــن الــدوران يف حلقــة 

فارغة.

قيمــة البحــث األولــي يف أنــه يوفــر للصحفــي قاعــدة بيانــات واضحــة  .
ــان  ــن »االرته ــي م ــه بالتال ــة، ويعفي ــادر املتاح ــوع واملص ــال املوض حي

ملصــدر واحــد«.

الفرضيــة  البحــث األولــّي، يكــون ىلع الصحفــي صياغــة  إتمــام  بعــد 
واالنخــراط يف العمــل االســتقصائي وهــو مــا ســنعرف تفاصيلــه يف الفصــل 

ــادم. الق
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 https://bit.ly/2XcLr3C  ،صورة معتمدة وفق حق اإلبداع املشاعي، الرابط

https://bit.ly/2XcLr3C
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املحور 3
منهجية إنجاز التحقيقات االستقصائية

الفصل الخامس: الفرضية
                          مالمحها وبنيتها.

ــن أن  ــا يمك ــيناريو مل ــن س ــارة ع ــي عب ــة ه »الفرضي
يكــون حــدث يف املاضــي وأدى إلــى حصول املشــكلة 
التــي يحقــق فيهــا الصحفــي يف الحاضــر، وتصــور ملــا 

يمكــن أن ينجــّر عنهــا مــن نتائــج وخيمــة«. 
                                                                                                          حنان زبيس27 

ــق  ــاذا ال ينطل ــه؟ مل ــة لتحقيق ــة فرضي ــى صياغ ــتقصائي إل ــي االس ــاج الصحف ــاذا يحت مل
مباشــرة يف جمــع املعلومــات بعــد أن تتبلــور فكــرة التحقيــق يف ذهنــه؟ مــا عســى أن 
تضيــف لــه منهجيــة الفرضيــة إلنجــاز عملــه االســتقصائي؟ كل هــذه أســئلة بديهيــة قــد 
يطرحهــا الصحفــي االســتقصائي املبتــدىُء أو طالــب الصحافــة ىلع نفســه، عندمــا يطلــب 

ــه صياغــة فرضيــة لتحقيقــه. منــه أســتاذه أو املشــرف ىلع عمل

فتكــون اإلجابــة كالتالــي: تصــور لــو أنــك ذهبــت ملدينــة شاســعة ومتشــعبة، لتبحــث عــن 
ــن ســتبدأ  ــة فكــرة عــن مــكان وجــوده، فمــن أي ــك أي ــا، وليــس لدي ــا أو شــخص م شــيء م
تحديــدا؟ قــد تضيــع الكثيــر مــن الوقــت والجهــد وأنــت تبحــث عنــه وتســأل النــاس الذيــن 
يعترضونــك وقــد تســأم يف األخيــر مــن البحــث وتقفــل راجعــا مــن حيــث أتيــت. ولكــن مــاذا 
إن كنــت تملــك بوصلــة تنيــر لــك الطريــق وتوجهــك خالل هــذه العمليــة الطويلــة واملضنية، 
فــال يخفــى ىلع أّي صحفــي كــم يســتغرق مــن الوقــت إنجــاز تحقيــق اســتقصائي وتجميــع 
املعلومــات والتثبــت منهــا ومــن مصداقيــة املصــادر التــي أدلــت بهــا، حتمــا ســيكون عملــك 
أكثــر ســهولة وأكثــر تركيــزا. هــذا هــو بالضبــط دور الفرضيــة فهــي عبــارة عــن أداة منهجيــة 
ــه  ــا يجنب ــه، مم ــة ملــا ســيبحث عن ــذ البداي ــه تصــور من ــن أن يكــون ل ــن الصحفــي م ُتمّك
الضيــاع يف كميــة املعلومــات الهائلــة التــي ســيجمعها والعــدد الكبيــر مــن الوثائــق التــي 
ســيطلع عليهــا، كمــا أنهــا ســُتمّكنه مــن توجيــه جهــوده نحــو التنقيــب يف وجهــة معينة، 

يتصــور، حســب نتائــج بحثــه األولــي، أنهــا األقــرب إليصالــه إلــى الحقيقــة.

27 صحفيــة اســتقصائية تونســية ومدربــة يف الصحافــة اإلســتقصائية، حاصلــة ىلع العديــد من الجوائــز العربيــة والدولية منها جائزة ســمير 
ــب  ــن الشــجعان )2019(. تشــارك يف إدارة وتنســيق العديد مــن مشــاريع تدري ــدوي للصحفيي ــف ب ــزة رائ ــة )2014(، وجائ ــة الصحاف ــر لحري قصي
الصحفييــن التونســيين والعــرب يف الصحافــة اإلســتقصائية. وهي رئيســة فــرع تونــس لإلتحاد الدولي للصحافة الفرنكوفونيــة. ُتــدّرس 
الصحافــة يف معهــد الصحافــة وعلــوم اإلخبــار. حاصلــة ىلع املاجســتير يف علــوم وتكنولوجيــا امليديــا مــن جامعــة بافيــا اإليطاليــة وجامعــة 

تونــس.
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الفرضيــة إذا هــي عبــارة عــن ســيناريو ملــا يمكــن أن يكــون حــدث يف املاضــي وأدى إلــى 
حصــول املشــكلة التــي يحقــق فيهــا الصحفــي يف الحاضــر، وتصــور ملــا يمكــن أن ينجــّر 
ــذه  ــن ه ــن ع ــؤولين املحتملي ــؤول أو املس ــد املس ــع تحدي ــة، م ــج وخيم ــن نتائ ــا م عنه
ــي  ــة الت ــرة شــاملة عــن القضي املشــكلة. صياغــة هــذا الســيناريو ســُتعطي الصحفــي فك
يســتقصي حولهــا وســُتمّكنه مــن تحديــد أهــم املســارات التــي يجــب أن يبحــث فيهــا وأهــم 
ــن يبــدأ  املصــادر التــي يجــب أن يتوجــه إليهــا للحصــول عــن املعلومــات. بالتالــي، فهــو ل
البحــث مــن نقطــة الصفــر وإنمــا لديــه مــا يشــبه خارطــة طريــق ملــا يريــد الوصــول إليــه. 

هنــا قــد ُيطــرح الســؤال: مــاذا لــو تبيــن يف األخيــر أن هــذا الســيناريو الــذي اختــاره خاطــئ؟ 
ذلــك أمــر وارد ألن الفرضيــة موجــودة لتأكيدهــا أو نفيهــا. وقــد ُتضــاف لهــا عناصــر جديــدة 
أســفر عنهــا البحــث، فيتــم اثراؤهــا، لتكــون مختلفــة قليــال عــن فرضيــة البدايــة. ولكــن يف 

كل األحــوال، ال يمكــن العمــل بــدون فرضيــة حتــى لــو أثبــت البحــث أنهــا خاطئــة.

عــدا أن الفرضيــة ســُتعطي للصحفــي تصــورا ملــا ســيبحث عنــه، فإنهــا ســتمكنه مــن تحديد 
زاويــة البحــث. فــال يمكــن للصحفــي القــول مثــال إنــه ســيقوم بتحقيــق حــول الفســاد. هنــا 
ُيطــرح الســؤال: الفســاد أيــن؟ يف أي قطــاع؟ يف أيــة شــركة؟ من أي نــوع؟ بالتالي، ســيحتاج 

إلــى توضيــح أكثــر ملوضــوع تحقيقــه وتحديــد الزاويــة التــي ســيتناوله منها.

بناء الفرضية -  »أنا أفترض، فاالستقصاء موجود«	- 
الفرضيــة ُتبنــى انطالقــا مــن تصــور شــامل للقضيــة الــذي يتــم التحقيــق فيهــا. فعــادة يبــدأ 
التفطــن لهــذه القضيــة عبــر حادثــة حصلــت جعلــت الصحافــة والــرأي العــام يهتمــان بهــا، 
كأن يحصــل حــادث خــروج قطــار عــن الســكة يســفر ىلع 20 قتيــال و50 جريحــا أو تحــدث 
فيضانــات تتســبب يف وفيــات عــدة. ولكــن هــذه الحــوادث ليســت ســوى دليــل ىلع وجــود 
مشــكل أعمــق كوجــود خلــل يف صيانــة القطــارات أو الســكك الحديديــة أو البنيــة التحتيــة 
ظــل متواصــال لســنين عــدة دون أن تتحــرك الســلطات املســؤولة إليجــاد حلــول جذريــة لــه، 

بســبب اإلهمــال أو نقــص املــوارد، أو بســبب الفســاد. 

بالتالــي، فــإن التحقيــق الــذي ســيقوم بــه الصحفــي لــن يكــون حــول حادثــة فرديــة أو عابــرة 
وإنمــا حــول ظاهــرة أو مشــكلة عميقــة لــم يتــم حلهــا إلــى حــدود الوقــت الراهــن وقــد ال 

ُتحــّل يف املســتقبل القريــب. 

ســيحاول الصحفــي إذا مــن خــالل تحقيقــه تســليط الضــوء ىلع جــذور املشــكل وتطــوره. 
وهنــا، يأتــي دور الفرضيــة ألنــه مــن خاللهــا ُيعطــي الصحفــي تصــورا لعمــق القضيــة وأهــم 

أســبابها ونتائجهــا مــع تعييــن املســؤول املحتمــل عــن ذلــك. 

ــدد  ــل ع ــكل بأق ــب املش ــم جوان ــط بأه ــث ُتحي ــب، بحي ــكل مقتض ــاغ بش ــب أن ُتص ويج
ممكــن مــن الكلمــات. فالفرضيــة تلخــص القضيــة التــي يتــم التحقيــق فيهــا وتعــرض فقــط 
املســارات املهمــة التــي يجــب أن يكشــف عنهــا البحــث. وعــادة ُتصــاغ يف ثــالث أو أربــع 
ــم  ــبابه/ أه ــكل/أهم أس ــرح املش ــا ش ــون فيه ــة. ويك ــهلة وواضح ــة س ــرة بلغ ــل قصي جم

ــكل. ــن املش ــؤول ع ــد املس نتائجه/تحدي
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ــج  ــا النتائ ــا أن املشــكل هــو »تكــرر حــوادث القطــارات« وحددن ــة، اعتبرن يف هــذه الفرضي
ــص  ــي »النق ــباب وه ــم األس ــنويا« وأه ــافرين س ــن املس ــرات م ــرح العش ــاة وج ــي »وف وه
يف صيانــة القطــارات وضعــف تكويــن الســواق، وعــدم تجديــد األســطول« وقمنــا بتعييــن 
ــن  ــت ع ــي تخاذل ــة« الت ــكك الحديدي ــة للس ــركة الوطني ــي »الش ــك وه ــن ذل ــؤول ع املس
القيــام بواجبهــا وهــو إيجــاد حلــول لهــذه النقائــص وبالتالــي تفــادي الحــوادث وإنقــاذ أرواح 

ــافرين. املس

انطالقــا مــن هــذه الفرضيــة التــي قــام الصحفــي بصياغتهــا بشــكل واضــح، فقــد حــّدد مجال 
عملــه والوجهــات األساســية لعمليــة البحــث وكــّون فكــرة أوليــة حــول املصــادر املحتملــة 

التــي يجــب أن يتوجــه إليهــا للحصــول ىلع املعلومــات.

تقسيم الفرضية- »كّلما اتسعت املحاور، اتضحْت الرؤية«..	- 
ال يقتصــر عمــل الصحفــي ىلع صياغــة الفرضيــة وإنمــا يجــب عليــه تقســيمها إلــى محــاور 
وكل محــور ســيفترض منــه طــرح مجموعــة مــن األســئلة ال بــد لــه مــن اإلجابــة عنهــا خــالل 
تحقيقــه، كمــا ســيفترض أيضــا أن ُيحــّدد مجموعــة مــن املصــادر املحتملــة التــي ســتمده 

باملعلومــات التــي يحتاجهــا.

لو أخذنا املثال السابق، فسيتم تقسيمه كاآلتي:
تتكــرر حــوادث القطــارات يف تونــس/، مســفرة عــن العشــرات من القتلــى والجرحى ســنويا/، 
بســبب النقــص يف صيانــة القطــارات/ وضعــف تكويــن الُســّواق/، وعــدم تجديد األســطول/، 

أمــام تخــاذل الشــركة الوطنيــة للســكك الحديدية/.

 تتكرر حوادث القطارات يف تونس:أ- 
كم من حادث يف األسبوع؟ الشهر؟ السنة؟ .
كم ُتخّلف هذه الحوادث من قتلى/جرحى أسبوعيا؟ شهريا؟ سنويا؟ .
كــم عــدد الرحــالت التــي تقدمهــا الشــركة الوطنيــة للســكك الحديديــة يوميــا/ .

أسبوعيا/شهريا/سنويا؟
كم عدد القطارات التي تمتلكها؟ .
ما هي أهم الوجهات التي تحصل فيها الحوادث؟ .
ماهي أهم األسباب لهذه الحوادث، وفق النتائج األولية للبحث األولي؟ .

مسفرة عن العشرات من القتلى والجرحى سنوياب- 
 كم عدد املسافرين ىلع متن القطارات يوميا/أسبوعيا/شهريا/سنويا .
 ماهي األضرار التي ُتسببها لهم حوادث الطرقات؟ .
ــرة أو  . ــرار الخطي ــاالت األض ــم يف ح ــض عائالته ــم؟ أو تعوي ــم تعويضه ــل يت  ه

ــاة؟ الوف

تتكــرر حــوادث القطــارات يف تونــس، مســفرة عــن العشــرات مــن القتلــى والجرحى 
ــدم  ــواق، وع ــن الس ــف تكوي ــارات وضع ــة القط ــص يف صيان ــبب النق ــنويا، بس س

تجديــد األســطول، أمــام تخــاذل الشــركة الوطنيــة للســكك الحديديــة.

مثال
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 هل هناك منهم من تقدم بشكوى ضد الشركة من أجل حوادث القطارات؟ .

النقص يف صيانة القطارات :ج- 
ماهو معدل عمر أسطول القطارات الذي تمتلكها الشركة؟ .
هل تخضع للصيانة أم ال؟ بأي معدل )سنويا؟ كل ثالثة أو ستة أشهر؟( .
ــارات  . ــة القط ــرورة صيان ــص ض ــا يخ ــركة فيم ــي للش ــون الداخل ــول القان ــاذا يق م

ــون أم ال؟ ــذا القان ــق ه ــل ُيطّب ــكل دوري؟ ه بش
مــن هــو القســم املســؤول داخــل الشــركة عــن صيانــة القطــارات؟ وهــل هنــاك  .

مراقبــة لعملــه؟
ــف  . ــو كاف؟ كي ــل ه ــا؟ ه ــم حجمه ــة؟ ك ــة للصيان ــة مخصص ــاك ميزاني ــل هن ه

ــرة؟ ــس األخي ــنوات الخم ــالل الس ــة خ ــذه امليزاني ــورت ه تط

ضعف تكوين الُسّواق:د- 
ماهي املدة املخصصة لتكوين الُسّواق؟ هل يتم احترامها أم ال؟ .
كيف يحصل السواق ىلع شهادة الكفاءة لقيادة القطارات؟ .
ممن تتكون لجنة االمتحانات للحصول ىلع هذه الشهادة؟ .
كم عدد السواق حاليا يف الشركة؟ وهل هو عدد كاف؟ .
هــل يتــم إخضــاع الســواق القدامــى المتحانــات إعــادة التأهيــل للتأكــد مــن  .

مهاراتهــم؟
هــل هنــاك دورات للتكويــن املســتمر للســواق؟ لــو نعم، كــم من دورة يف الســنة؟  .

هــل هــي كافيــة بالنظر إلــى املعاييــر املهنيــة املعتمدة؟

عدم تجديد األسطول:ه- 
كم متوسط عمر القطارات املوجودة؟ .
متى كانت آخر مرة تم فيها تجديد األسطول؟ .
ــو نعــم، هــل هــي  . ــد أســطول القطــارات؟ ل هــل هنــاك ميزانيــة مرصــودة لتجدي

ــد األســطول؟ ــة بالنظــر لتكلفــة تجدي كافي

 تخاذل الشركة الوطنية للسكك الحديدية:و- 
 متى تأسست هذه الشركة؟ .
كم عدد أعوانها؟ .
كم تبلغ ميزانيتها السنوية؟ .
ماهــي القــرارات التــي تــم اتخاذهــا يف الســابق للحــد من تكــرر حــوادث القطارات؟  .

هــل تــم تنفيذها؟
هــل تــم فتــح تحقيقــات داخليــة يف أســباب هــذه الحــوادث؟ لــو نعــم، فماهــي  .

أهــم نتائجهــا؟
ماهــو رد فعــل ســلطة اإلشــراف )وزارة النقــل( إزاء هــذه الحــوادث؟ وهــل قامــت  .

بالضغــط ىلع الشــركة التخــاذ إجــراءات للحــد منهــا؟
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بعــد أن تــم تقســيم الفرضيــة إلــى محــاور واســتخراج األســئلة مــن كل محــور، يمكــن أيضــا 
ــول ىلع  ــي للحص ــا الصحف ــل به ــب أن يتص ــي يج ــادر الت ــة للمص ــة األولي ــد القائم تحدي

ــات. املعلوم

ــم 	-  ــتمْع لنصيِبه ــابق - »اس ــال الس ــة للمث ــادر األولي ــة املص قائم
ــة...« ــن الحقيق م

- ضحايا حوادث القطارات وأهاليهم

- إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية

- ُسّواق القطارات

- عمال ومهندسو صيانة القطارات داخل الشركة

- املكونون واملشرفون ىلع تكوين السواق وتأهيلهم

- وزارة النقل )سلطة اإلشراف(

- محامو الضحايا

- تقرير دائرة املحاسبات

- الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد يف حال وجود ملفات فساد تخص الشركة

ــن  ــوي ضم ــة ينض ــادر املحتمل ــئلة واملص ــتخراج األس ــيمها واس ــة وتقس ــد الفرضي إن تحدي
مــا يمكــن أن نســميه »مخطــط التحقيــق« الــذي ســُيمّكن الصحفــي بعــد ذلــك مــن البــدء 
ــل  ــك بالعم ــه ذل ــمح ل ــه، فيس ــث عن ــا يبح ــط م ــرف بالضب ــو يع ــذ وه ــرة يف التنفي مباش

ــح الجهــد والوقــت. ــب رب ــى جان ــة واضحــة، إل بمنهجي

 ُتجّســد الفرضّيــة بوصلــة العمــل االســتقصائّي، وال يمكــن االنخــراط يف  .
أّي تحقيــق اســتقصائي دون فرضيــة تحــّدد مســارات العمــل التحقيقــي. 

 قيمــة الفرضيــة يف اســتيعابها »زمــن القصــة االســتقصائية«، واملتمثل  .
يف األبعــاد الثالثــة، املاضــي والحاضر واملســتقبل.

 كاّل كان البحــث األولــي متقنــا، صــارت صياغــة الفرضيــة عمليــة سلســة،  .
وصــار التحقيــق االســتقصائي عمــال منظمــا وواضحــا.

مــن املهــم للغاية، عقــب اســتجالء الفرضية، اســتيعاب الحّجة االســتقصائية 
والتــي تجّســد لبنــة التحقيــق االســتقصائي، فــدون دليــل اســتقصائّي يبقى 

النــص التحقيقــي اســتقرائيا ُيالمس القضية دون كشــف ملالبســاتها.  

 الحوصلة: 
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يــدور التحقيــق االســتقصائّي حــول إثبــات الفرضيــة وتحويلهــا إلــى قصــة صحفيــة 
ــن االســتقصائيين يطرحــون ىلع  ــة الصحفيي ــا أن تجــد أّن غالبي اســتقصائية، فليــس غريب
أنفســهم قبــل االنخــراط يف التحقيــق وأثنــاءه ســؤال كيــف باإلمــكان إثبــات حصــول هــذا 

ــا.  ــي وواقعيته ــة قصت ــور بمصداقي ــاع الجمه ــكان إقن ــف باإلم ــاوز وكي التج

ــه  ــك أن ــه ســؤال حتمــّي يف الصحافــة االســتقصائية، ذل ــا بأّن ــن ُنجانــب الصــواب إن قلن ول
باألدلــة والحجــج والبراهيــن لوحدهــا تتحــّول الفرضيــة إلــى قصــة، وبدونهــا يتحــول الجهــد 
ــة  ــر امليداني ــاء التقاري ــى فض ــتقصائي إل ــق االس ــياق التحقي ــن س ــذول م ــي املب التحقيق

ــر.  املعمقــة ال غي

ــتقصاء  ــي أّن »االس ــية وه ــرة أساس ــه فك ــي يف بال ــتقصائي أن ُيْبق ــي االس ــى الصحف فعل
يعنــي أساســا إثبــاَت الحقائــق والتجــاوزات« Investiguer c’est prouver ومــن هنــا تبــرز أهمية 

الحّجــة والبرهــان االســتقصائي. 

تعريــف الحّجــة /الدليــل االســتقصائي- »لــوال الدليــُل الّدَعــى مــن 	- 
شــاء مــا شــاء«

ولئــن ســعينا إلــى تعريــف” الدليــل“ la preuve يف الصحافــة االســتقصائية فُيمكــن القــول 
بأّنهــا: 

» الحّجــة واملؤيــدات الصحيحــة والصريحــة، التــي تثبــُت صحــة الفرضيــة املعتمــدة وتحّولهــا 
ــرأي  ــي تكشــف عــن حقائــق غائبــة أو مغيبــة عــن ال ــى قصــة دقيقــة وواقعيــة، وبالتال إل

العــام«.

وعنــد الحديــث عــن الّدليــل يف الصحافــة االســتقصائية فالبــّد مــن وضــع أمريــن هاميــن يف 
لبال:  ا

أّن الدليــل املعتَبــر يف الصحافــة االســتقصائية هــو الدليــل املعتبــر يف القضــاء وعنــد 
ــؤولية  ــاه املس ــذي حملن ــرف ال ــّدم الط ــال تق ــي ح ــي، فف ــة للصحف ــات القضائي التتبع
ــدات الدامغــة  ــا مــن املؤي ــد أن تكــون لدين ــا فالب يف التحقيــق بدعــوى قضائيــة ضّدن
والواضحــة مــا تكفــي إلثبــات املســؤولية ىلع الطــرف املســؤول وبالتالــي نظريــا ىلع 
ــق  ــة يف ح ــات قضائي ــع تتبع ــدا أن تق ــكال أب ــال إش ــي، ف ــاحة الصحف ــة س ــّل تبرئ األق

الحّجة يف االستقصاء الفصل السادس: 
»أنا الدليل، والدرب«.

»كل دليــل إثبــات يحتــاج لتثبــّت، فخســارة القصــة 
ــة  ــارة املصداقي ــن خس ــر م ــون بكثي ــتقصائية أه االس

الصحفيــة«

أمين بن مسعود 
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ــدان، ولكــن اإلشــكال  ــة يف كافــة البل ــك مــن األمــور العادي الصحفــي االســتقصائي فتل
الحقيقــي يف عجــز الصحفــي عــن تقديــم األدلــة التــي تثبت صحــة مــاورد يف تحقيقه 

االســتقصائي. 

ــل  ــت طوي ــل وتثّب ــع لتحلي ــد ان تخض ــتخدمة، الب ــن املس ــة والبراهي ــة األدل أّن مجموع
ــن  ــت م ــر دون تثب ــي يف النش ــّرع الصحف ــون، وأن ال يتس ــكل واملضم ــتوى الش يف مس
ــق،  ــر مــن مســتوى مــن مســتويات التحّق ــر مــن صعيــد وأكث ــر مــن جهــة وىلع أكث أكث
ــهير  ــة الش ــج 60 دقيق ــق برنام ــه فري ــذي اقترف ــر ال ــي الكبي ــأ الصحف ــّرر الخط وأن ال ُيك
خــالل تحقيقــه حــول االمتيــازات غيــر القانونيــة، التــي حازهــا بــوش دبليــو االبــن مــن 
املؤسســة العســكرية األمريكيــة يف تكســاس بســبب النفــوذ السياســي واملالــي الــذي 
كان يمتــاز بــه أبــوه جــورج بــوش األب الــذي ســيصير رئيــس الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

ــع التســعينات. مطل

اقتــرف الفريــق الصحفــي حينهــا، خطــأ مهنيــا فادحــا يف االعتمــاد ىلع وثائــق غيــر أصليــة 
واتضــح يف وقــت الحــق أنهــا مــزورة وغيــر صحيحــة، لُيدفــع رئيــس الفريــق االســتقصائي 
الصحفــيُّ الشــهير »دان راذرDan Rather« »والصحفيــة االســتقصائية الشــهيرة مــاري مابــس 
ــن  ــتقالتيهما م ــم اس ــى تقدي ــب، إل ــو غري ــجون أب ــة س ــرت فضيح ــي فج Mary Mapes والت

برنامــج 60 دقيقــة ومــن قنــاة CBS يف مــارس 2005 28.

وقــد صــارت القصــة الواقعيــة قصــة لفيلــم بعنــوان الحقيقــة the truth نــال جائــزة مــن جوائز 
أوكســار الســينمائية يف 2015، غيــر أنهــا فيلــم لقصــة اســتقصائية صــارت ذكــرى وعبــرة لــكل 
صحفــي اســتقصائي بــأّن خســارة أيــة قصــة اســتقصائية مهمــا كانــت قيمتهــا، أهــون 

ىلع الصحفــي مــن خســارة مصداقيته.

أنواع الحجج أو األدلة االستقصائّية: »عْن سّيد األدلة وأعوانه« 	- 

النــوع األول: الوثيقــة الصحيحــة والصريحة: وهــي النوعية األكثــر اســتخداما يف الصحافة 
االســتقصائية ومــن ُهنــا تبرز العالقــة االلتباســية بين صحافة االســتقصاء والتســريب. 

ــم،  ــّت يف مســتوى الشــكل )الخت ــد أن تخضــع لتثب ــق، الب كّل وثيقــة يرتكــز عليهــا التحقي
التوقيــع، اســم املوقــع وصفتــه، املرَســل إليــه، خطــاب املرســل، طبيعــة التخاطــب، الرقــم 
التسلســلي، تاريــخ الصــدور(، ومــن واجــب الصحفــي استفســار الخبــراء املحّكميــن يف 
مكافحــة التدليــس. وُهنــا أيضــا نتبّيــن قيمــة حــق النفــاذ إلــى املعلومــة كرافعــة قانونيــة 
وإداريــة بمقدورهــا تمكيــن الصحفــي االســتقصائي يف الســياق التونســي مــن الوصــول إلــى 
ــا أو  ــكوت عنه ــجالت املس ــن الس ــون ضم ــي تك ــة والت ــات اإلداري ــمية وامللف ــق الرس الوثائ

ــة. املضبوطــة بالســرية البيروقراطي

يف مســتوى املضمــون، البــد أن يتثبــت مــن مصداقيــة املضاميــن املوجــودة، كأن ُيقــارن 
بيــن الوثائــق الصــادرة قبلهــا وبعدهــا، أو أن يتثبــت مــن صحــة أســماء األعــالم الــواردة وأن 

ُيقاطــع بيــن مــا يف الوثيقــة مــن معلومــات وشــهادات املصــادر. 

فعلى الصحفي أن ال يترك أي خطأ وراءه، فـ »َواضُعو الُطعم للصحفيين كثيرون جّدا“. 

https://bit.ly/3BN1jcA 60 دان راذر ىلع الهواء مباشرة بتاريخ 9 مارس 2005، موقع يوتيوب، الرابط minutes 28 استقالة رئيس تحرير برنامج

https://bit.ly/3BN1jcA
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النــوع الثانــي: التســجيل والتوثيــق املرئــي و/أو الصوتــي للحقائــق: ويكــون إمــا عبــر 
ــا  ــر موثق ــون التصوي ــا، ىلع أن يك ــك توثيقه ــق وبذل ــاوزات والحقائ ــي للتج ــر الصحف تصوي

وواضحــا ومؤرخــا يف زمــن التحقيــق. 

أو عبر تسريب الصور والفيديوهات بعد التثبت من مصداقيتها.

ُيعتبــر تحقيــق مجــزرة ”مــاي الي“ يف الفيتنــام لســيمور هيــرش، أو تحقيــق كشــف فظاعــات 
ســجن أبــو غريــب ملــاري مابــس، مــن أكثــر التحقيقــات االســتقصائية التــي اســتعانت بهــذه 

النوعيــة مــن األدلــة بعــد التثبــت يف مصداقيتهــا. 

ــال«، أي  ــلوب »االنتح ــا أس ــق وتوثيقه ــجيل الحقائ ــل تس ــن أج ــي م ــوض الصحف ــد يخ وق
ــية  ــق أساس ــات وحقائ ــول ىلع معطي ــد الحص ــة قص ــة الصحفي ــر الصف ــة غي ــال صف انتح
ومركزيــة يف التحقيــق اســتحال الحصــول عليهــا إال مــن خــالل اللجــوء إلــى هــذه التجربــة. 

ــون  ــا ”أن تك ــن أهمه ــود م ــن القي ــر م ــة بالكثي ــة محكوم ــال« تجرب ــلوب »االنتح ــى أس يبق
ــط  ــس فق ــل ولي ــق العم ــس فري ــر أو رئي ــن املؤط ــون م ــر يك ــا التقدي ــول“ وُهن ــر الحل آخ
مــن الصحفــّي، أن ال يكــون االنتســاُب لصفــة محميــة مــن القانــون )ىلع غــرار املوظفيــن 
العمومييــن والعامليــن يف املؤسســة العســكرية واألمنيــة(، أو يعاقــب عليهــا القانون،)ىلع 

ــار األســلحة(29 مــع قيــاس للمخاطــر. ــار البشــر، تّج غــرار تّج

قــام بعــض الصحفييــن بهــذه التجربــة ىلع غــرار حنــان زبيــس تجربــة الروضــات القرآنيــة 
يف تونــس،30 حنــان خندقجــي تجربــة مراكــز رعايــة األطفــال املعاقيــن يف األردن31 وغيرهما 
ــق  ــة التحقي ــا فرضي ــة وأثبتت ــّد مهم ــة وج ــق دامغ ــى حقائ ــول إل ــن الوص ــا م ــد تمكنت وق

وحصلتــا ىلع قصــص صحفيــة جــّد مؤثــرة.

وقــد يســتعمل الصحفــي الكاميــرا الســرية لتســجيل الحقائــق والتجــاوزات املــراد كشــفها، 
دون الحاجــة إلــى تقنيــة االنتحــال، غيــر أّن اســتعمال الكاميــرا الســرية يخضــع أيضــا ملعاييــر 

وشــروط ســنعرفها يف الفصــل الخــاص بأخالقيــات العمــل الصحفــي االســتقصائي. 

ــة  ــة والدق ــة ذات املصداقي ــة واملخبري ــة والجنائي ــل العلمي ــث: التحالي ــوع الثال الن
العاليتيــن: حيــث ُيســتعان بنتائــج هــذه النوعيــة مــن التحاليــل كدليــل إثبــات ىلع وجــود 

حقائــق وتجــاوزات معينــة.

ففــي التحاليــل املخبريــة مثــال يجــُب ىلع الصحفــي التثبــت مــن تمثيليــة العينــة املأخوذة 
للتحاليــل، وقدرتهــا ىلع تقديــم إجابــات صارمــة، إضافــة إلى مرجعيــة امَلْخبــر املعتمد. 

ــض  ــيما وأّن بع ــل س ــة للتحالي ــة املادي ــار التكلف ــن االعتب ــذ بعي ــا أن يأخ ــه أيض ــا علي كم
التحاليــل ُتنجــز يف مخابــر خــارج البــالد، لــذا فــإّن االلتجــاء للمخابــر يجــب أن يكــون ُمعّلــال 

ــل رئيســه يف العمــل.  ــه مــن قب ــه ومؤشــرا علي مــن قبل

29  ملزيد من التوسع، انظر الفصل الخاص بأخالقيات العمل االستقصائي، املمكن وشروطه. 
https://bit.ly/2Wtu7XO :الرابط ،quranic-kindergartens-in-tunisia-breeding-a-wahhabi-elite، 20 décembre 2013 ،30 زبيس، حنان

https://bit.ly/3rzBxnu :31 خندقجي، حنان، خلف جدران الصمت، 15 ماي 2012، الرابط

https://bit.ly/3rzBxnu
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وباإلمــكان تلّمــس هــذه املســلكية مــن قبــل عبــد الباســط الفريضــي يف تحقيقــه 
االســتقصائي لفائــدة وكالــة تونــس إفريقيــا لألنبــاء حــول الغــّش يف مــادة العســل.32

ــم وعــادة مــا  ــة، فهــي األســاليب املعتمــدة لتقفــي الجرائ ــى التحاليــل الجنائّي بالنســبة إل
تكــون مســتعملة لــدى القــوات األمنيــة والعســكرية يف تحقيقاتهــا البوليســية، وقــد 
ــوع  ــات وق ــة إلثب ــه اإلمكاني ــرت ل ــا توف ــال م ــتقصائي يف ح ــي االس ــا الصحف ــتعين به يس

ــام.  ــح الع ــق الصال ــاوزات يف ح التج

ونذكــر هنــا تحقيــق »مشــروع بيغاســوس)Pegasus Project( «، وهــو مشــروع تعــاون بيــن 
أكثــر مــن 80 صحفيــا مــن 17 مؤسســة إعالميــة يف 10 بلــدان، بتنســيق مــن منظمــة »قصص 
محظــورة)Forbidden Stories »، وهــي منظمــة غيــر ربحيــة تتخــذ العاصمــة الفرنســية 
باريــس مقــرًا لهــا، وبدعــم فنــي مــن منظمــة العفــو الدوليــة. ويف إطــار هــذا املشــروع، تــم 
ــارات بأحــدث أســاليب االســتدالل العلمــي الجنائي بغيــة  إخضــاع الهواتــف املحمولة الختب

اقتفــاء أي آثــار لبرمجيــات التجســس.33

 وأثبــت التحقيــق أّن برمجيــات التجســس التــي ابتكرتهــا مجموعــة »إن إس أو« قــد 
اســُتخدمت يف تســهيل ارتــكاب انتهــاكات حقــوق اإلنســان ىلع نطــاق هائــل يف مختلــف 
أنحــاء العالــم. ومــن بيــن املســتهدفين لهــذا التجســس رؤســاء دول، ونشــطاء، وصحفيــون.

ميــن: وُيطلــق عليهــا أيضــا ب«الخبــرات الفنيــة«،  النــوع الّرابــع: شــهادات الخبــراء امُلَحكَّ
ــن  ــم م ــم وأحكامه ــة تصريحاته ــاص  والنابع ــل االختص ــراء وأه ــادات الخب ــاد إف ــّم اعتم ويت
معرفــة شــبه كاملــة وتاّمــة باملوضــوع، قصــد البــّت يف قضايــا ذات أهميــة ومعقــّدة يف 

الوقــت نفســه.

ويف تحقيقــه املنشــور يف جريــدة »املصــري اليــوم«، بعنــوان صيدليــات اإلســكندرية 
الســموم تحــت اســم »منشــطات جنســية«، وبعــد أن أجــرى الصحفــي محمــد عبــد العــال 
ــة، اســتعان  ــا ىلع 4 مــاركات مــن املنشــطات الجنســية املتاحــة واملتداول تحليــال مخبري
عبــد العــال بالخبــرات الفنيــة والعلميــة لنخبــة مــن األطبــاء املختصيــن واالستشــاريين يف 
أمــراض »الكبــد« و»الكلــى« و»الجهــاز الهضمــي« ليثبــت مــن خاللهــا خطــورة مكّونــات هــذه 

ــرة ىلع صحــة اإلنســان وىلع حياتــه34. املنشــطات الجنســية وتداعياتهــا الخطي

النــوع الخامــس: االعتــراف العلنــي والواضــح للمســؤول املباشــر أو امُلشــارك لــه عــن 
التجــاوزات: وهــو نــوع مهــم جــدا وإن ســلمنا بقلــة حدوثــه. )نجــح برنامــج 60 دقيقــة يف 
 Jeffrey األمريكيــة يف إقنــاع كبيــر الباحثيــن الســابقين يف إحــدى شــركات التبــغ cbs قنــاة
wigand ىلع تقديــم اعتــراف جــّد مهــم ىلع التجــاوزات الكارثيــة التــي تحصــل يف صناعــة 
التبــغ حيــث يخلــط النيكوتيــن بمــواد ســامة تســاعد ىلع اإلدمــان35.) القصــة االســتقصائية 

. Alpacino بطولــة the insider تحولــت إلــى فيلــم ســينمائي

اقتــالع هــذه االعترافــات يحتــاج لعمــل صحفــي اســتقصائي جــّد عميــق واحتــرايّف، قصــد 
إقنــاع هــذه املصــادر والجهــات املســؤولة أو العارفــة بالتفاصيــل للحديــث وكشــف التجاوزات 

 . https://bit.ly/3BhpZZN ،32 الفريضي، عبد الباسط، خداع التسمية... شبيه العسل أو املنتج الذي ال يحمل من العسل إال اسمه،12 فيفري 2018، الرابط
33 تســرب هائــل للبيانــات يكشــف عــن اســتخدام برمجيــات التجســس ملجموعــة إن إس أو اإلســرائيلية يف اســتهداف النشــطاء والصحفييــن والزعماء السياســيين 

https://bit.ly/3i9PaGQ :ىلع مســتوى العالــم، منظمــة العفو الدوليــة، 18 جويليــة 2021، الرابــط
 https://bit.ly/3h8Uae6 :34 عبد العال، محّمد، صيدليات اإلسكندرية السموم تحت اسم “منشطات جنسية”، 11 ماي 2014، الرابط

35 60 Minutes, Jeffrey Wigand, The Big tobacco whistleblower, 4february1996 ,https://bit.ly/3yaqP9I.

https://forbiddenstories.org/case/the-pegasus-project/
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-how-to-catch-nso-groups-pegasus/
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-how-to-catch-nso-groups-pegasus/
https://bit.ly/3BhpZZN
https://bit.ly/3i9PaGQ
https://bit.ly/3h8Uae6
https://bit.ly/3yaqP9I
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للــرأي العــام، قــد يقــّدم الصحفــي يف ســبيل الحصــول ىلع هــذه الشــهادات ضمانــات بعدم 
كشــف هويــة املصــدر تحــت أّي ضغــط مســلط عليــه. 

ــا يمكــن  ــر م ــع أكث ــن أوال تجمي ــة ينصــح بشــيئين اثني ــة مــن األدل ــه يف هــذه النوعي إال أن
مــن املصــادر املختلفــة إلثبــات صحــة املعلومــات أي عــدم االرتهــان إلــى مصــدر واحــد يف 
تقديــم املعلومــة، وثانيــا الســعي إلــى معاضــدة التصريحــات بالوثائــق الصحيحــة والصريحــة، 
ــتقصائي  ــق االس ــف بالتحقي ــد تعص ــات ق ــوال والتصريح ــر يف األق ــبا الّي تغيي ــك تحس وذل

أدراج الريــاح. 

ــان ال  ــة األحي ــج ويف غالبي ــف الحج ــر أضع ــا: وُتعتب ــهادات الضحاي ــادس: ش ــوع الس الن
ــّوة.  ــر ق ــرى أكث ــن أخ ــت بقرائ ــا، إاّل إذا اقترن ــل لوحده تقب

ُنالحــظ مثــال يف التحقيقــات املشــتغلة ىلع قضايا التعذيــب يف الســجون العربية تكثيفا 
ــتقصائية  ــة االس ــاني ىلع القص ــع إنس ــاء طاب ــى إضف ــعيا إل ــك س ــا وذل ــهادات الضحاي لش
واســتدرارا ألىلع مســتوى مــن املعلومــات يف ظــّل شــّح املصــادر يف مثــل هــذه املواضيــع 

املغلقــة واملطّوقــة، 

يبقــى ىلع الصحفــي االشــتغال جيــدا ىلع تقاطــع الشــهادات املختلفــة مــع االســتفادة 
مــن خبــرات األطبــاء الشــرعيين.

كل موضــوع لــه طبيعتــه الخاصــة يف نوعيــة الدليــل وخصوصيــة الحّجة  .
ــات  ــل ىلع إثب ــدرة الدلي ــو ق ــياق ه ــذا الس ــّم يف ه ــتعملة، امله املس

الفرضيــة وتحويلهــا إلــى قصــة اســتقصائية حقيقيــة.

ــق  . ــات )الوثائ ــة اإلثب ــن أدل ــتطاع م ــدر املس ــّوع ق ــي أن ين ىلع الصحف
ــة  ــت األدل ــا تنوع ــة....( فكلم ــرات الفني ــهادات+ الخب ــات+ الش + االعتراف
ــوخا. ــا ورس ــر ثبات ــة أكث ــات الفرضي ــا كان إثب ــا، كلم ــع بعضه ــت م وتوافق

التســجيل الســرّي للحقائــق والتجــاوزات، محكــوم بالكثيــر مــن املقتضيات  .
والشــروط واالستشارات–ســنتعرف عليهــا يف الفصــل الخــاص بأخالقيــات 
ــل  ــن قب ــخصّي م ــاع ش ــدة انطب ــت ولي ــتقصائية- وليس ــة االس الصحاف

الصحفــي.

كّل دليل إثبات يحتاج إلى تثبّت.  .

بعــد معرفــة أنــواع الحجــج والبراهيــن االســتقصائية ســنتوجه إلــى تقنيــات 
املقابلــة الصحفيــة والتــي تعتبــر واحــدة من أهم وســائل اقتــالع املعلومات 

والحصــول ىلع اإلفــادات املســاعدة ىلع إثبــات الفرضية االســتقصائية. 

 الحوصلة:
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املقابلة الصحفية 
تقنياتها وأنواعها.

الفصل السابع: 

املقابلــة هــي فــن قبــل كل شــيء، حيــث ال يتعلــق األمــر باألســئلة واألجوبــة وإنمــا بخلــق 
عالقــة بيــن شــخصين: الصحفــي الــذي يطــرح األســئلة واملصــدر الــذي يجيــب عنهــا. وألن 
كل عالقــة تنبنــي أساســا ىلع الثقــة والتبــادل واالحتــرام، فهــذا ينطبــق أيضــا يف حالــة 
املقابلــة. بالتالــي، ىلع الصحفــي أن يأخــذ بعيــن االعتبــار أن آليــات إدارة الحــوار مــع املصادر 
وطرائــق بنــاء عالقــة الثقــة املتبادلة تجّســُد الشــرط األساســي لنيــل املعلومــة، وبانعدامها 

يصعــب كثيــرا ىلع الصحفــي الحصــول ىلع املعلومــة املطلوبــة.

 أنواع املقابالت -  »كّل املقابالت تؤدي إلى الحقيقة«.	- 
ــن  ــاف م ــاك أصن ــا هن ــدا وإنم ــا واح ــد صنف ــا ال نقص ــة، فإنن ــدث ىلع املقابل ــا نتح عندم
ــات  ــة املعلوم ــب نوعي ــه وحس ــي مقابلت ــود الصحف ــذي ي ــخص ال ــب الش ــالت، حس املقاب
التــي يمتلكهــا وأهميتــه بالنســبة إلــى التحقيــق. بالتالــي، ىلع الصحفــي أن يتأقلــم مع كل 
هــذه العوامــل حتــى يســتطيع إجــراء مقابلــة جيــدة يتحصــل مــن خاللهــا ىلع أكبــر عــدد 

مــن املعلومــات.

يمكن التمييز بين أربعة أنواع من املقابالت:
أ- كرسي االعتراف

ــق  ــركة أو مطل ــابق يف ش ــف س ــع موظ ــي م ــا الصحف ــد ُيجريه ــي ق ــة الت ــص املقابل ويخ
صفــارة يرغــب يف الحديــث عــن فســاد أو تجــاوز مــا. ويكــون عــادة خائفــا، ولكنــه يرغــب 
ــي. يف  ــه للصحف ــف عن ــالل الكش ــن خ ــاوز م ــذا التج ــدا له ــع ح ــه أن يض ــت نفس يف الوق
ــادا ىلع  ــالمته اعتم ــه ىلع س ــر أن يطمئن ــذا األخي ــن ه ــوب م ــن املطل ــة، فم ــذه الحال ه
مبــدإ ضــرورة حمايــة املصــادر، حيــث يتعهــد لــه بــأن ال يفشــي عــن مصــدر املعلومــات التــي 
تحصــل عليهــا ويقــوم بــكل مــا يلــزم إلخفــاء هويتــه، خاصــة عبــر حمايــة أجهزتــه )كمبيوتــر، 
هاتــف جــوال/ حســاباته ىلع األنترنيــت ومواقــع التواصــل االجتماعــي...(. يف هــذا النــوع 
مــن املقابلــة، كســب ثقــة املصــدر وتطمينــه ىلع ســالمته أمــر أساســي لجعلــه يقــول كّل 
مــا عنــده. وهنــا ال يجــب مقاطعتــه باألســئلة الكثيــرة وإنمــا إفســاح املجــال أكثــر مــا يمكــن 

لــه للحديــث.

ــذا  »املقابلــة هــي عالقــة إنســانية قبــل كل شــيء، ل
فعلــى الصحفــي فهــَم حالــِة مــن ُيحــاوره حتــى يعــرف 
ــاون  ــه يتع ــه وجعل ــل مع ــة للتعام ــة الصحيح الطريق

ــات« ىلع مســتوى تقديمــه للمعلوم

حنان زبيس
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ب- إعطاء الخبرة
يف هــذا النــوع مــن املقابلــة، ال يحتــاج الصحفــي لبــذل جهــد كبيــر للحصــول ىلع 
املعلومــات ألن املصــدر هــو أساســا خبيــر أو متخصــص يف مجــال مــا )قانــون، علــم نفــس، 
علــم اجتمــاع، اقتصــاد...( وليــس لــه عالقــة مباشــرة بالتحقيــق، واملطلــوب منــه هــو فقــط 
اإلفــادة بخبرتــه يف املجــال الــذي هــو متخصــص فيــه لُينيــر الصحفــي. فقــط ىلع هــذا 
األخيــر أن يقنعــه بتخصيــص بعــض مــن وقتــه لُيوّضــح لــه مســألة مــا تقــع ضمــن مجــال 

ــه. اختصاص

 ج- املحادثة
ــة  ــن املقابل ــوع م ــذا الن ــتعمل ه ُيس
ــع  ــث م ــر بالحدي ــق األم ــا يتعل عندم
الضحايــا، الذيــن يبحثــون أوال وقبــل 
كل شــيء عــن شــخص ُيصغــي إليهــم 
ويتعاطــف معهــم. هــم يبحثــون عــن 

ــق. صدي

ــب  ــي أن يلع ــن للصحف ــي، يمك بالتال
بــه  يثقــون  لجعلهــم  الــدور  هــذا 

إليــه. ويتحدثــون 

هنــا، يجــب ىلع الصحفــي أن يكــون مصغيا جيــدا لحكاياتهم وشــهادتهم وأن ُيبــدي اهتماما 
وتعاطفــا مــع آالمهــم، دون أن ينخــرط تمامــا معهــم وينســى دوره كصحفــي، وُيفّســر لهــم 
أن غايتــه هــي مســاعدتهم مــن خــالل إيصــال أصواتهــم ومشــاكلهم إلــى الــرأي العــام. ولكــن 
حــذار مــن أن يعدهــم بإيجــاد حلــول ملشــاكلهم ألنــه ال يملــك الحــل، بــل يجــب عليــه أن 
يكــون صريحــا منــذ البدايــة ويخبرهــم بــأن عملــه قــد ُيســاهم يف خلــق وعــي مجتمعــي 

بقضيتهــم، ممــا قــد يــؤدي إلــى الضغــط ىلع أصحــاب القــرار لتغييــر الوضــع الســائد.

لــو قــال لهــم عكــس ذلــك، فســيكون قــد تحايــل عليهــم وبالتالــي، سيخســر ثقتهــم ولــن 
ــة  ــول الحقيق ــزم بق ــي أن يلت ــك أّن ىلع الصحف ــتقبل، ذل ــد يف املس ــه أح ــاون مع يتع
حيــال الجمهــور واملصارحــة حيــال املصــادر وعــدم مغالطتهــم بوعــود واهيــة مهمــا كانــت 

حاجتــه ماّســة للمعلومــات. 

د- املواجهة
يلجــأ الصحفــي إلــى هــذا النــوع مــن املقابلــة عندمــا يتعلــق األمــر بلقــاء أنــاس متنفذيــن أو 
أصحــاب ســلطة، لهــم مســؤولية يف املشــكلة التــي يتــم التحقيــق فيهــا أو أنهــم ســاهموا 

يف تفاقمهــا نتيجــة تخاذلهــم أو اهمالهــم.

قــد يكــون املصــدر هــو الرئيــس التنفيــذي لشــركة كبيــرة أو موظــف ســام يف الدولــة أو وزير. 
هنــا ىلع الصحفــي أن يكــون متســلحا بــكل املعلومــات املتعلقــة بقضيتــه ملواجهتــه، ألن 
الغــرض مــن املقابلــة ليــس الحصــول ىلع املعطيــات وإنمــا إعطــاء فرصــة للمصــدر للدفــاع 
عــن نفســه. فــإذا أبــدى هــذا األخيــر تهجمــا ىلع الصحفــي أو رفــض اإلجابــة عــن أســئلته، 
فــإن عليــه أن يبقــى هادئــا وُيذّكــره بأنــه ُيســدي لــه خدمــة بتمكينــه مــن توضيــح وجهــة 
نظــره للــرأي العــام قبــل النشــر. مــن املستحســن يف هــذا اإلطــار أن ُيوّثــق الصحفــي هــذا 
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ــه بعــد  ــد ينكــر حدوث ــرا ألن املصــدر ق ــي أو الكامي ــا مــن خــالل التســجيل الصوت ــاء إم اللق
ــه. كمــا يمكــن أيضــا للصحفــي، يف حــال  النشــر لتوريــط الصحفــي واملــس مــن مصداقيت
رفــض املصــدر لقــاءه، أن يبعــث لــه برســالة إلكترونيــة يشــرح لــه فيهــا أهــم الحقائــق التــي 
ــة  ــات اإللكتروني ــض البرمجي ــالل بع ــن خ ــت م ــه، ويثب ــا مقابلت ــب فيه ــا ويطل ــل إليه توص
ــم  ــح وجهــة نظــره ول ــم إعطــاؤه فرصــة توضي ــه ت ــح الّرســالة وأن ــرة أن املصــدر فت املتوف

يغتنمهــا.

ــالت، يجــب أن يكــون الصحفــي واثقــا مــن  ــوع مــن املقاب يف كل األحــوال، ففــي هــذا الن
ــه.  ــوى لصالح ــزان الق ــب مي ــتطيع قل ــى يس ــق حت ــن حقائ ــه م ــف عن ــا كش ــه ومم نفس
ففــي املواجهــة، ُيعتبــر هــو صاحــب املوقــع األقــوى ألنــه يملــك كل الدالئــل التــي ُتــوّرط 
 Cash صاحــب النفــوذ وُتثبــت مســؤوليته. وقــد رأينــا عديــد املــّرات يف البرنامــج الفرنســي
Investigation36 املتخصــص يف الصحافــة االســتقصائية ىلع القنــاة الثانيــة الفرنســية كيــف 

ــة Elise Lucet أن تحصــر محاوريهــا مــن ذوي النفــوذ يف آخــر التحقيــق  تســتطيع الصحفي
لتجبرهــم ىلع االعتــراف بمســؤوليتهم يف القصــة التــي يطرحهــا التحقيــق وكيــف تحافــظ 
ىلع هدوئهــا وتتســلح يف كل جملــة تقولهــا بالوثائــق التــي قامــت هــي وفريقهــا بجمعها 

إلثبــات الحقيقــة.

التحضير للمقابلة- »َمعالم يف طرائق االستعداد«. 	- 
ــم الصحفــي أن هنــاك مجموعــة مــن التحضيــرات التــي يجــب أن يقــوم بهــا  يجــب أن يعل

قبــل املقابلــة:

أ- قبــل الذهــاب ملقابلــة شــخص، يجــب أن يقــوم الصحفــي ببحــث عنــه ليعــرف مــن هــو، 
ــالع ىلع  ــى االط ــة إل ــة، باإلضاف ــخصية عام ــا أو ش ــال إذا كان باحث ــه قب ــر عن ــا ُنش وم
كتاباتــه أو منشــوراته إن وجــدت. فاقتنــاع املصــدر أن الصحفــي يعرفــه، يجعلــه يطمئــن 

إليــه مــن جهــة، وُيشــعره مــن جهــة أخــرى بجديــة هــذا األخيــر يف عملــه.
ب- البــد للصحفــي مــن تحضيــر األســئلة التــي ســيطرحها ىلع املصــدر، وهــو مــا ســيقتضي 
ــد أن يطــرح أســئلة بخصوصــه. هــذا،  ــذي يري ــدا حــول املوضــوع ال ــه أن يبحــث جي من
ســيجعله أوال يطــرح أســئلة دقيقــة ىلع املصــدر ممــا يعمــق حظوظــه يف الحصــول 
ىلع إجابــات مفيــدة. ثانيــا: ســيعطي إحساســا للمصــدر بأنــه صحفــي جيــد وجــاّد وأنــه 

يعــرف تمامــا مــا يحتاجــه مــن معلومــات.
ج- مــن الضــروري أن يختــار الصحفــي جيــدا املــكان الــذي ســيجري فيــه املقابلــة، حيث يجب 
أن يتأكــد أن املصــدر ســيكون مرتاحــا يف مــكان اللقــاء. فمثــال، إذا كان املصــدر هــو أحــد 
املبلغيــن عــن فســاد يف شــركة أو مؤسســة وهــو أحــد موظفيهــا، فعلــى الصحفــي 
تجنــب لقائــه يف مكتبــه، بحيــث قــد يتفطــن زمــالؤه يف العمــل إلــى العالقــة التــي 
تربطــه بــه. يمكــن أن يكــون مــكان املقابلــة مقهــى أو حديقــة عامــة أو مركــزا تجاريــا 
ــا  ــدر طبيب ــه إذا كان املص ــيء نفس ــق الش ــر، وينطب ــدر للمخاط ــض املص ــب تعري لتجن
يشــتغل يف مستشــفى أو يف مصحــة زمــن الكوفيــد مثــال، حيــث يصعــب أن يخصــص 
وقتــا للصحفــي لإلجابــة ىلع أســئلته، فاملنصــوح بــه هنــا، هــو أن يقابلــه خــارج أوقــات 

العمــل يف املستشــفى، يف عيادتــه الخاصــة مثــال أو يف مــكان عــام.
د- البــد للصحفــي أن يتأكــد مــن أدوات التســجيل، التــي بحوزتــه قبــل الذهــاب إلــى املقابلة 
ليتأكــد أنهــا تعمــل ومشــحونة بشــكل كامــل. فقــد يحــدث أن يتفطــن الصحفــي، بعــد 

     https://www.france.tv/france-2/cash-investigation Cash Investigation 36  برنامج
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ــة التســجيل أو لعــدم  القيــام باملقابلــة، أن التســجيل لــم يحصــل، إمــا لخلــل مــايف آل
توفــر مســاحة كافيــة لتســجيل أو تخزيــن كل املقابلــة أو لنقــص يف الشــحن أو غيــره. 
ــد ال  ــة وق ــادة املقابل ــدر إع ــن املص ــب م ــه أن يطل ــبة إلي ــرج بالنس ــن املح ــح م ويصب

يقبــل هــذا األخيــر ذلــك، ممــا مــن شــأنه أن يضــع الصحفــي يف مــأزق.

تنــس 	-  ال  العميــق،  الحــوار  خضــم  »يف   - املقابلــة  تقنيــات 
التفاصيــل...« 

أيــا كان املصــدر الــذي ســيقابله الصحفــي، فــإن هنــاك مجموعــة مــن التقنيــات التــي يجــب 
عليــه أن يجيدهــا حتــى يســتطيع أن يضمــن ملقابلتــه كل الظــروف املالئمــة ويحصــل ىلع 

املعطيــات واملعلومــات التــي يريدهــا:
- يف بدايــة املقابلــة، ينصــح بــأن يبــدأ الصحفــي بتقديــم نفســه والوســيلة اإلعالميــة 
التــي يعمــل فيهــا ويعطــي نبــذة عــن املوضــوع الــذي يشــتغل عليــه ويوضــح للمصــدر 
ــا.  ــا كان متعاون ــد، كلم ــه مفي ــر بأن ــا أحــس هــذا األخي ــه أن يســاعده، فكلم ــف يمكن كي
يجــب أن يكــون الصحفــي ودودا ومحترمــا ويشــكر املصــدر ىلع الوقــت الــذي خصصــه لــه 

ملقابلتــه واإلجابــة ىلع أســئلته.

ــه أن  ــا يخــص اســتعمال التســجيل ويفســر ل - يجــب أن يســتأذن الصحفــي مصــدره فيم
ذلــك مفيــد لــه يف عملــه ألنــه سيســاعده ىلع تدويــن كل املعلومــات التــي ســتقال. 

إن رفــض هــذا األخيــر ذلــك، فعليــه احتــرام رغبتــه. 

- ُيستحســن البــدء يف املقابلــة باألســئلة العامــة والتــدرج نحــو األســئلة الخاصــة، فهــذا 
سُيســاهم يف إراحــة املصــدر حتــى يطمئــن تدريجيــا للصحفــي وبعدهــا يمكــن لهــذا 

األخيــر أن يطــرح عليــه األســئلة الدقيقــة والصعبــة.

ــم« أو  ــة »نع ــل إجاب ــي تحتم ــة الت ــئلة املغلق ــادى األس ــي أن يتف ــب ىلع الصحف - يج
ــر قــدر ممكــن مــن  ــى طــرح أســئلة مفتوحــة ليتحصــل ىلع أكب »ال« ويســعى دائمــا إل

ــات. املعطي

- يجــب أن ينتبــه الصحفــي إلــى كل الحــركات التــي يقــوم بهــا املصــدر وكل التعابيــر يف 
وجهــه ألنهــا ُتعطــي إضــاءات مهمــة حــول الحالــة النفســية التــي هــو فيهــا )غضــب، 
ــة  ــص طريق ــا يخ ــه فيم ــف مع ــاعده ىلع التكي ــذا سيس ــاس...( وه ــوف، حم ــرة، خ حي
طــرح األســئلة وتوقيــت طرحهــا. فكمــا قلنــا ســابقا، املقابلــة هــي عالقــة إنســانية قبــل 
كل شــيء، بالتالــي، البــد للصحفــي مــن فهــم حالــة مــن يحــاوره حتــى يعــرف الطريقــة 

الصحيحــة للتعامــل معــه وجعلــه يتعــاون ىلع مســتوى إعطائــه املعلومــات.

- ىلع الصحفــي أن ُيفّســر للمصــدر أهميــة تعاونــه معــه للكشــف عــن الفســاد أو الخلــل 
يف مجــال مــا وأن ُيحّسســه بــأن دوره مهــم يف كشــف الحقيقــة وتغييــر الوضــع، فهــذا 

ســيعطيه دافعــا قويــا ملســاعدته.

- خــالل املقابلــة، إن تحــدث املصــدر عــن وثيقة مــا أو مصدر آخــر قد يكون مهمــا للتحقيق، 
فعلــى الصحفــي أن يطلــب منــه أن يمــده بنســخة مــن تلــك الوثيقــة أو برقــم املصــدر 

املذكــور للتواصــل معــه ألن ذلــك سُيســاعده ىلع توســيع دائــرة مصــادر معلوماتــه.
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- إذا طلــب املصــدر37 بعــد نهايــة املقابلــة أن يّطلــع ىلع فحــوى التحقيــق قبــل 
النشــر، فيمكــن إرســال الجــزء الخــاص بــه مــن الشــهادات املدرجــة بالتحقيــق 

وليــس النــص كامــال. ولكــن الصحفــي ليــس مضطــرا لذلــك.

- أخيــرا ُينصــح بــأن يبقــى الصحفــي ىلع تواصــل مــع مصــادره وُيطلعهــا ىلع 
تقدمــه يف إنجــاز التحقيــق ألن ذلــك ُيعــّزز ثقتهــا بــه ويجعلهــا ُتواصــل التعاون 

معــه وإبالغــه باملســتجدات فيمــا يخــص موضــوع عملــه.

الحوصلة: 

املقابلــة هــي »فــن« أساســا وقبــل كل شــيء، إْذ ال يتعلــق األمر باألســئلة  .
واألجوبــة وإنمــا بخلــق عالقــة بين شــخصين. 

ــود  . ــذي ي ــخص ال ــب الش ــف حس ــالت، تختل ــن املقاب ــاف م ــاك أصن هن
الصحفــي مقابلتــه وحســب نوعيــة املعلومــات التــي يمتلكهــا وأهميتــه 

ــى التحقيــق.  بالنســبة إل

ــه مــن  . ــن إلي ــه يطمئ ــدا، يجعل ــاع املصــدر أّن الصحفــي يعرفــه جي اقتن
ــه.  ــة هــذا األخيــر يف عمل جهــة، وُيشــعره مــن جهــة أخــرى بجدي

ــي  . ــدر، ُتعط ــا املص ــوم به ــي يق ــاءات الت ــركات واإليم ــى الح ــاه إل االنتب
إضــاءات مهمــة حــول الحالــة النفســية التــي هــو عليهــا، وهــو مــا يفرض 
ــئلة  ــرح األس ــة ط ــص طريق ــا يخ ــه فيم ــف مع ــي التكي ىلع الصحف

ــا.  ــت طرحه وتوقي

تمّثــل املقابلــة الصحفيــة، الطريقــة األمثــل للحصــول ىلع املعلومــات 
ــى  ــاذ إل ــق النف ــد ح ــا ُيجّس ــة، فيم ــرية املفتوح ــادر البش ــل املص ــن قب م
ــة مــن  ــات الوثائقي املعلومــة أحــد أحســن الطــرق للحصــول ىلع املعلوم

ــادم.  ــل الق ــنعرفه يف الفص ــا س ــو م ــة، وه ــادر املغلق املص

37 ستة ارشادات للصحفيين إلجراء مقابلة مع الخبراء https://ijnet.org/ar/story/ صورة مأخوذة وفق حق اإلبداع املشاعي، الرابط،
 https://bit.ly/3hnOFIB 

https://bit.ly/3hnOFIB
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 https://bit.ly/2VuE8Ua :صورة مستخدمة وفق حق اإلبداع املشاعي، الرابط

https://bit.ly/2VuE8Ua
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                                                                       رفيق بن عبد اهلل 38 – كريم بلحاج عيسى

ــة املــؤرخ  ــى املعلوم ــاذ إل ــق بالنف ــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 املتعل ــر القان يعتب
ــن ىلع  ــاعد الصحفيي ــن أن تس ــي يمك ــات الت ــن اآللي ــدة م ــة جدي ــارس 2016، آلي يف 24 م
أداء رســالتهم، خاصــة يف مــا يتعلــق بإتمــام إنجــاز تحقيقــات صحفيــة اســتقصائية عاليــة 

الجــودة تتطلــب حرفيــة متقنــة وتمكنــا مقنعــا مــن أســاليب العمــل الصحفــي. 

ــن  ــن والصحفيي ــق املواط ــن ح ــا يضم ــندا قانوني ــة س ــى املعلوم ــاذ إل ــون النف ــل قان وُيمّث
ــى الحقيقــة  ــي التوصــل إل بشــكل خــاص للحصــول ىلع املعلومــة املــراد بلوغهــا وبالتال
مــن خــالل تكريــس حــق النفــاذ إلــى معلومــات أو وثائــق ال يمكــن الولــوج إليهــا عبــر الطــرق 
التقليديــة باعتبارهــا –نظريــا- غيــر معنيــة بالنشــر الــدوري التلقائــي ىلع املحامــل الرقميــة 

التــي تتوفــر لــدى الهيــاكل اإلداريــة التــي تخضــع لقانــون النفــاذ إلــى املعلومــة. 

أثبتــت تجــارب بعــض الصحافيــات والصحفييــن التونســيين، الذيــن خاضــوا غمــار التحقيقــات 
ــل  ــاد وتحّي ــبهات فس ــف ش ــة لكش ــى املعلوم ــاذ إل ــون النف ــوا قان ــتقصائية، ووظف االس
ــاذ  ــون النف ــا...، أن قان ــام أو إثباته ــال الع ــرف يف امل ــال التص ــرة يف مج ــاوزات خطي وتج
إلــى املعلومــة يف تونــس مكســب كبيــر وحلقــة أساســية مــن حلقــات مكافحــة الفســاد 

ــام.  ــأن الع ــفافية يف إدارة الش ــاءلة والش ــة واملس ــادئ الرقاب ــس مب وتكري

ــون  ــن قان ــواردة ضم ــية ال ــراءات األساس ــض اإلج ــر بع ــكل مختص ــتعرض بش ــي نس ــا يل فيم
النفــاذ إلــى املعلومــة التــي يجــب ىلع الصحفــي االســتقصائي التعــرف عليهــا والتمكــن 
ــى  ــاذ إل ــق النف ــه ح ــن ل ــي تضم ــة الت ــب القانوني ــة بالجوان ــون ىلع دراي ــى يك ــا حت منه

ــا: ــول عليه ــب يف الحص ــي يرغ ــات الت املعلوم
بدايــة ال بــد مــن التذكيــر بأهــم النصــوص والقوانيــن التــي تضمن حــّق النفــاذ إلــى املعلومة 

يف العالــم ويف تونس: 
1946: القرار عدد 59 للجمعية العامة لألمم املتحدة. 
1948: الفصل 19 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. 
1966: الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسي. 

38  خريــج معهــد الصحافــة وعلــوم اإلخبــار دفعــة ســنة 2001، رئيــس تحريــر بمؤسســة دار الصبــاح، صحفــي بجريــدة الصبــاح اليوميــة منــذ 2002، عضــو منتخــب 
ــر الصحفيــة مــع معهــد صحافــة الحــرب  ــات التحري ــى املعلومــة منــذ ســبتمبر 2017 ممثــل عن صنــف صحفــي. مــدرب يف تقني ــة النفــاذ إل بمجلــس هيئ
والســلم 2013-2014، مــدرب مهنــي يف مجــال الصحافــة املكتوبــة، خبيــر يف قانــون النفــاذ إلــى املعلومــة ويف األســاليب املثلــى لتوظيــف قانــون النفــاذ 

إلــى املعلومــة يف اإلعــالم بشــكل عــام ويف الصحافــة االســتقصائية بشــكل خاص.    

النفاذ إلى املعلومة
توظيف الحق للوصول إلى الحقيقة

الفصل الثامن: 

»مهمــا كانــت املعلومــة التي تطلبهــا، فلســَت مطالًبا 
عنــد تحريــر مطالــب النفــاذ إلــى املعلومــة، باإلفصــاح 
ــات  ــا أو بإثب ــول عليه ــك يف الحص ــباب رغبت ــن أس ع

مصلحتــك مــن ذلــك« 

http://www.inai.tn/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-19-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86/#:~:text=%D9%84%D9%83%D9%84 %D8%B4%D8%AE%D8%B5 %D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82 %D9%81%D9%8A %D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9,%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA %D8%AF%D9%88%D9%86 %D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%AF %D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%AC
http://www.inai.tn/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-19-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86/#:~:text=%D9%84%D9%83%D9%84 %D8%B4%D8%AE%D8%B5 %D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82 %D9%81%D9%8A %D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9,%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA %D8%AF%D9%88%D9%86 %D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%AF %D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%AC
http://www.inai.tn/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-19-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/
http://www.inai.tn/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-19-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/
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2007: توصيــات مجلــس منّظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة حــول الحكومــة   . 
املفتوحــة.

2014: الفصل 32 من دستور الجمهورية التونسية.. 
ــق .  ــارس 2016 املتعل ــؤرخ يف 24 م ــنة 2016 امل ــدد 22 لس ــي ع ــون األساس 2016: القان

ــة  ــى املعلومــة ونصوصــه التطبيقي بالحــق يف النفــاذ إل

تهــدف هــذه النصــوص القانونيــة إلــى تكريــس الحــق يف النفــاذ إلــى املعلومــة 
ودعــم ممارســته مــن خــالل إقــرار املبــادئ التاليــة: 

الكشف عن أكبر قدر من املعلومات،  .

إلزام الهياكل املعنية بالنشر التلقائي للمعلومات،  .

حماية األفراد الذين يكشفون عن املعلومات الضرورية ملكافحة الفساد،  .

تضييق نطاق االستثناءات.  .

مــن حــق الصحفــي النفــاذ إلــى كّل املعلومــات املتعلقة بالشــأن 
ــة تنتجهــا أو  ــى أي معلومــة مدّون العــام، كمــا يمكنــه النفــاذ إل
تتحصــل عليهــا الهيــاكل الخاضعــة إلــى القانــون املتعلــق بالحــق 

يف النفــاذ إلــى املعلومــة بمناســبة قيامهــا بمهامهــا.

مــن الحوافــز التــي تشــجع الصحفــي االســتقصائي ىلع ممارســة حقــه يف النفــاذ 
إلــى املعلومــة واســتغالل القانــون املنظــم لهــذا الحــق نذكــر: 

ــباب  . ــن أس ــاح ع ــا باإلفص ــت مطالب ــت لس ــا فأن ــي تطلبه ــة الت ــت املعلوم ــا كان مهم
ــك. ــن ذل ــك م ــات مصلحت ــا أو بإثب ــول عليه ــك يف الحص رغبت

اســتثناءات النفــاذ إلــى املعلومــة قليلــة ومبــررة ومحــددة ىلع وجــه الدّقــة والحصــر  .
بالقانــون.

إجراءات تقديم مطالب النفاذ إلى املعلومة سهلة وبسيطة. .

النفاذ إلى املعلومة مجاني من حيث املبدأ. .

الهيــكل اإلداري املعنــي بتوفيــر املعلومــة، مطالــب قانونــا بــأن يجيــب ىلع كل مطلب  .
ــه بــه. يف صــورة  نفــاذ يف أقــرب وقــت ويف أجــل أقصــاه 20 يومــا مــن تاريــخ توصل
رفــض مطلــب النفــاذ يمكــن التظلــم لــدى رئيــس الهيــكل املعنــي أو الطعــن يف قــرار 
ــى  ــب النفــاذ إل ــرك املشــرع لطال ــى املعلومــة، حيــث ت الرفــض أمــام هيئــة النفــاذ إل
املعلومــة حريــة االختيــار بيــن مواصلــة ممارســة حقــه يف التظلــم لــدى رئيــس الهيكل 
اإلداري املعنــي، أو املــرور مباشــرة ملرحلــة التظلــم لــدى هيئــة النفــاذ إلــى املعلومــة. 

الصحفــي حــر يف إعــادة اســتعمال املعلومــة التــي يتحصــل عليهــا وفــق اإلجــراءات  .
القانونيــة املنصــوص عليهــا يف القانــون املتعلــق بحــق النفــاذ إلــى املعلومــة. وال 
توجــد تضييقــات أو قيــود تتعلــق بالطابــع الســري للمعلومــة وبطريقــة الحصــول عليها 

تحــد مــن الحــق يف إعــادة اســتعمالها.

https://www.oecd.org/gov/oecd-recommendation-of-the-council-on-open-government-ar.pdf
https://www.oecd.org/gov/oecd-recommendation-of-the-council-on-open-government-ar.pdf
http://www.inai.tn/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-32-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88/
http://www.inai.tn/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-32-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88/
http://www.inai.tn/wp-content/uploads/2016/03/loi-22-inai.pdf
http://www.inai.tn/wp-content/uploads/2016/03/loi-22-inai.pdf
http://www.inai.tn/wp-content/uploads/2016/03/loi-22-inai.pdf
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إجــراءات النفــاذ إلــى املعلومــة وآجــال الــرد عليهــا وطــرق الطعن 	- 
وآجالها 

تعريف املصطلحاتأ- 
املعلومــة: يســتفاد مــن التعريــف الــوارد بالفصــل 3 مــن قانــون النفــاذ إلــى املعلومــة،  .

أن حــق النفــاذ يشــمل كّل املعلومــات ويقتصــر فقــط ىلع املعلومــات املدّونــة مهمــا 
كان شــكلها أو وعاؤهــا. كمــا تعتبــر معلومــة قابلــة للنفــاذ ىلع معنــى القانــون تلــك 
التــي اســتوفت كّل شــروطها ومراحــل إنتاجهــا وأصبحــت معلومــة نهائيــة دون ســواها 

بغــض النظــر عــن الزمــن الــذي انقضــى منــذ إنشــائها.
ــق يف  . ــي والح ــكل املعن ــن الهي ــادرة م ــة بمب ــر املعلوم ــة: نش ــى املعلوم ــاذ إل النف

ــر. ــن الغي ــب م ــا بطل ــول عليه الحص
الغيــر: كل شــخص، طبيعــي أو معنــوي، غيــر الهيــكل املعنــي الــذي ينتــج املعلومــة  .

املطلوبــة وطالــب النفــاذ إلــى املعلومــة. 

إجراءات تقديم مطلب النفاذ إلى املعلومة: ب- 
تقديــم املطلــب يكــون طبقــا ألنمــوذج يمكــن الحصــول عليه بجــل مواقــع واب الهياكل  .

اإلداريــة الخاضعــة للقانــون، ويمكنــه تقديــم املطلــب ىلع ورق عــادي يتضمــن االســم 
واللقــب والعنــوان ورقــم الهاتــف بالنســبة إلــى لشــخص الطبيعــي، واالســم االجتماعــي 

واملقــر بالنســبة إلــى الشــخص املعنــوي.
التوضيحــات الخاصــة باملعلومــة املطلوبــة مــع تحديــد صيــغ النفــاذ إليهــا. )نســخة  .

ــة، االطــالع ىلع عيــن املــكان( ــة، نســخة ورقي إلكتروني
إيــداع املطلــب: يتــم تقديــم مطلــب النفــاذ إمــا مباشــرة لــدى مكتــب الضبــط املركــزي  .

للهيــكل اإلداري املعنــي مقابــل وصــل تســلم، بواســطة البريــد مضمــون الوصــول مــع 
اإلعــالم بالبلــوغ، أو عبــر الفاكــس مــع اإلعــالم بالبلــوغ، أو بواســطة البريــد اإللكترونــي 

الخــاص باملكلــف بالنفــاذ أو نائبــه مــع اإلعــالم بالبلــوغ.
 يمكــن لطالــب النفــاذ اســتعمال اســم مســتعار أو غيــر صحيــح يف مطلــب النفــاذ، لكنــه  .

قــد يفقــد يف املقابــل حّقــه يف الطعــن يف صــورة رفــض املطلــب.
- إذا كان للمعلومــة املــراد الحصــول عليهــا تأثيــر ىلع حيــاة شــخص أو ىلع حريتــه،  .

ولحــث الهيــكل املعنــي ىلع اإلجابــة يف اآلجــال املختصــرة املنصــوص عليهــا 
بالفصــل 17 مــن القانــون املتعلــق بالنفــاذ إلــى املعلومــة واملقــدرة بـــــ 48 ســاعة مــن 
تاريــخ تقديــم املطلــب كحــد أقصــى، فيجــب بيــان مــدى حاجتــك للمعلومــة املطلوبــة 

وكيفيــة تأثيرهــا ىلع حيــاة شــخص أو ىلع حريتــه. 
 يف صــورة إرســال مطلــب النفــاذ إلــى املعلومــة عبــر البريــد اإللكترونــي، يجــب ىلع  .

املكلــف بالنفــاذ أن ُيعلــم طالــب النفــاذ بتوصلــه بذلــك املطلــب يف أفضــل اآلجــال. 
ويستحســن أن يعلمــه بذلــك باســتعمال البريــد اإللكترونــي نفســه.
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آجال الرد ىلع مطلب النفاذ إلى املعلومةج- 
20 يوما من تاريخ التوصل باملطلب أو من تاريخ تصحيحه 	
05 أيام إلعالم صاحب املطلب بعدم االختصاص، أو بإحالة مطلبه ىلع الهيكل  	

املختص
10 أيام من تاريخ التوصل باملطلب أو من تاريخ تصحيحه إذا تعلق املطلب باالطالع  	

ىلع عين املكان
05 أيام إعالم صاحب املطلب بعدم االختصاص، أو بإحالة مطلبه ىلع الهيكل  	

املختص

نموذج من مطلب نفاذ إلى املعلومة: 
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48 ساعة يندرج املطلب ضمن القائمات االستعجالية )الحاالت الشخصية، حماية  	
الحريات( ترك وثيقة تدل ىلع أن الرد تم بصفة فورية

30 يوما من تاريخ التوصل بمطلب النفاذ إذا تعلق األمر بالحصول واالطالع ىلع عدة  	
معلومات

30 يوما من تاريخ تلقى مطلب النفاذ، اذا تعلق املطلب بمعلومة تم التوصل بها من  	
هيكل بعنوان سري الستكمال إجراءات االستشارة و الحصول ىلع رأي هيكل آخر

15 يوما بالنسبة إلى األطراف املستشارة حول الطلب ويعتبر عدم الرد يف اآلجال  	
موافقة ضمنية من الغير 

يعتبر عدم رد الهيكل املعني يف اآلجال القانونية املذكورة، رفضا ضمنيا يفتح  	
املجال لطالب النفاذ إلى املعلومة يف الطعن يف قرار الهيكل 

املعاليم املستوجبة:د- 
املبدأ: النفاذ إلى املعلومة مجاني.

االستثناء: إذا تطلب توفير املعلومة جملة من املصاريف، فإنه ال يتم تسليم   
                الوثائق املطلوبة إال بعد االستظهار بما يفيد دفع املقابل.

تســدي اليــوم عــدة هيــاكل عموميــة وخاصــة خاضعــة لقانــون النفــاذ إلــى املعلومــة بعــض 
الخدمــات اإلداريــة للعمــوم بمقابــل مالــي، ويمكــن أن نذكــر ىلع ســبيل املثــال: اســتخراج 
ــوالدة، الخدمــات اإلداريــة  شــهادات امللكيــة والنســخ التنفيذيــة مــن األحــكام ومضاميــن ال
وغيرهــا التــي ينتجهــا ديــوان قيــس األراضــي واملســح العقــاري يف نطــاق عمليــات املســح 
ــى  ــاري للعقــارات. وال يمكــن االســتناد إل ــة الهندســية، أو التســجيل االختي العقــاري أو األمثل
ــب النفــاذ  مبــدأ مجانيــة النفــاذ إلــى املعلومــة أو إتبــاع اإلجــراءات الخاصــة بتقديــم مطال

إلــى املعلومــة للمطالبــة بالحصــول ىلع مثــل هــذه الخدمــات دون مقابــل.

الهيــاكل الخاضعــة للقانــون والتــي يمكــن تقديــم مطلــب نفــاذ 	- 
لهــا

ــا  ــة، بم ــاكل العمومي ــدى كل الهي ــرة ل ــات املتوّف ــى املعلوم ــاذ إل ــة بالنف ــن املطالب يمك
ــات  ــات الدســتورية والهيئ ــة والهيئ ــات القضائي ــة والهيئ فيهــا البرملــان ورئاســة الجمهوري
ــا عامــا أو لــدى  العموميــة املســتقلة..( ولــدى أشــخاص القانــون الخــاص التــي تســير مرفًق

ــي..  ــل عموم ــع بتموي ــي تنتف ــاكل الت ــات والهي ــات والجمعي املنّظم
يتعّيــن ىلع الهيــاكل الخاضعــة للقانــون أن تنشــر وتحّيــن وتضــع ىلع ذمــة العمــوم بصفــة 

دوريــة ويف شــكل قابــل لالســتعمال:
السياسات والبرامج التي تهم العموم،  .
قائمة مفصلة يف الخدمات التي تسديها للعموم،  .
 النصــوص القانونيــة والترتيبيــة والتفســيرية املنّظمــة لنشــاطها والصفقــات العمومية  .

املبرمجــة واملصــادق ىلع ميزانيتهــا ونتائــج تنفيذها، 
تقارير هيئات الرقابة، املعلومات اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية،  .
 كل معلومــة تتعلــق باملاليــة العموميــة، بمــا يف ذلــك املعطيــات التفصيليــة  .

بامليزانيــة. املتعلقــة 
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إجراءات التظّلم والطعون	- 

أ. التظّلم: 
ــم  ــرار الرفــض، أن يتظل ــة، يف صــورة اعتراضــه ىلع ق ــى املعلوم ــاذ إل ــب النف يمكــن لطال
لــدى رئيــس الهيــكل املعنــي باعتمــاد النمــوذج املوجــود بموقــع الهيــكل اإلداري أو تحريــر 
مطلــب ىلع ورق عــادي، أو مباشــرة بمكتــب الضبــط املركــزي أو عــن طريــق البريــد مضمــون 

الوصــول أو عــن طريــق الفاكــس. 

نموذج من مطلب تظلم: 
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ب. الطعون
الطعــن يف قــرار الرفــض لــدى هيئــة النفــاذ إلــى املعلومة مباشــرة يف صــورة رفــض الهيكل 
العمومــي لطلــب النفــاذ إلــى املعلومــة. يف أجــل أقصــاه عشــرون يومــا مــن تاريــخ اإلعــالم 

بقــرار الرفــض الصريــح أو مــن تاريــخ تولــد قــرار الرفــض الضمنــي.
ويتــم تقديــم الطعــن بمقتضــى عريضــة تــودع مباشــرة بمقــر الهيئــة أو ترســل عــن طريــق 
ــوغ. وتتضمــن  ــع اإلعــالم بالبل ــي م ــد اإللكترون ــد مضمــون الوصــول أو الفاكــس أو البري البري
عريضــة الطعــن بالضــرورة هويــة الطاعــن وعنوانــه بــكل دقــة ونســخة مــن مطلــب النفــاذ 
ــه. ويستحســن أن تتضمــن أيضــا  ــت حصول ــا يثب ــرار الرفــض أو م ــن ق املرفــوض ونســخة م

الحجــج القانونيــة واملعطيــات الواقعيــة التــي تؤيــد مطلــب النفــاذ.

ج. الطعن يف القرارات الصادرة عن هيئة النفاذ إلى املعلومة:
ــى املعلومــة  ــة النفــاذ إل ــب النفــاذ أو الهيــكل املعنــي الطعــن يف قــرار هيئ يمكــن لطال
ــخ اإلعــالم بقــرار  ــا مــن تاري ــة يف أجــل ال يتجــاوز 30 يوم ــام املحكمــة اإلداري اســتئنافيا أم
الهيئــة. ويقــدم الطعــن يف قــرارات الهيئــة بواســطة محــام لــدى التعقيــب أو لــدى 

االســتئناف.

 استثناءات النفاذ إلى املعلومة 	- 

ــات الشــخصية  ــة واملعطي ــة املصلحــة العام ــم اســتبعاد االســتثناءات املتعلقــة بحماي يت
واالســتجابة ملطلــب النفــاذ عندمــا يخشــى مــن مطلــب النفــاذ أن يلحــق ضــررا بـــ:

األمن العام،  .

 الدفاع الوطني،  .

العالقات الدولية املتعلقة باألمن العام أو بالدفاع الوطني،  .

حقوق الغير يف حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية. .

ــخاص  . ــة األش ــم هوي ــات ته ــن بيان ــي تتضم ــة الت ــاذ املعلوم ــن النف ــتثنى م ــا تس كم
ــاد. ــاالت فس ــاوزات أو ح ــن تج ــالغ ع ــدف اإلب ــات به ــوا معلوم ــن قدم الذي

ُيرفض مطلب النفاذ يف صورة تحّقق الشروط التالية: 
توّقع حصول ضرر جسيم سواء كان آنيا أو الحقا بأحد هذه املواضيع 

ــا  ــمولة جزئي ــة املش ــة املعلوم ــن إتاح ــة م ــة عام ــق مصلح ــدم تحّق ــع ع ــرر م ــار الض اختب
باســتثناء منصــوص عليــه بقانــون النفــاذ إلــى املعلومــة، وال يمكــن النفــاذ إليهــا إال بعــد 
حجــب الجــزء املعنــي باالســتثناء متــى أمكــن ذلــك. بمعنــى أنــه إذا ثبــت - مثــال - أن جــزءا 
ــخصية  ــات الش ــق باملعطي ــا يتعل ــا فيم ــرار بالغ ــبب ض ــد يس ــة ق ــة املطلوب ــن املعلوم م
لألفــراد، باألمــن القومــي، بالعالقــات الدوليــة، بحــق امللكيــة الفكريــة، مــع التأكــد مــن عــدم 
ــة حجــب  ــه يتــم يف هــذه الحال تحقــق املصلحــة العامــة مــن الكشــف عــن معلومــة، فإن

هــذا الجــزء مــن املعلومــة.
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املعلومات املستثناة من االستثناء للنفاذ	- 
كل املعلومات املتعلقة بجرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها، ما لم يكن  	

هناك مساس باملصلحة العليا للدولة
وجوب تغليب املصلحة العامة يف حاالت وجود تهديدات خطيرة للصحة أو للسالمة  	

أو للمحيط أو جراء حدوث عمل إجرامي
تصبح املعلومة غير القابلة للنفاذ إليها ىلع معنى هذا القانون قابلة للنفاذ عند  	

انقضاء اآلجال املنصوص عليها بالقانون عدد 95 لسنة 1988 املؤرخ يف 2 أوت 1988 
املتعلق باألرشيف.

يتبين أن املصالح املراد حمايتها أهم من االستجابة ملطلب النفاذ عندما تكون  	
إتاحة املعلومة املشمولة باالستثناء ضرورية للكشف عن االنتهاكات الفادحة لحقوق 

اإلنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها ما لم يكن يف ذلك مساس 
باملصلحة العامة.

هيئــة النفــاذ إلــى املعلومــة ضامنــة لتكريــس حــق النفــاذ 	- 
واحترامــه

مــن مزايــا قانــون النفــاذ إلــى املعلومــة أنــه نــص ىلع إحــداث هيئــة خاصــة تســهر ىلع 
تكريســه واحترامــه ونشــر ثقافــة النفــاذ. 

ــة 2017 بعــد انتخــاب أعضــاء  ــة اكتمــل تأسيســها يف جويلي ــى املعلوم ــاذ إل ــة النف وهيئ
ــاوى  ــول دع ــميا يف قب ــا رس ــرعت يف عمله ــاء. وش ــعة أعض ــن تس ــون م ــها املك مجلس
التظلــم املرفوعــة لديهــا والبــت فيهــا بدايــة مــن جانفــي 2018، وهــي هيئــة مســتقلة عــن 

ــون.  بقيــة الســلطات األخــرى وال ســلطان عليهــا ســوى القان

يتركــب مجلــس الهيئــة مــن تســعة أعضــاء: قاضــي إداري، قاضــي عدلــي، محامــي، صحفــي، 
مختــص يف األرشــيف والوثائــق اإلداريــة، ممثــل عــن املجتمــع املدنــي، ممثــل عــن هيئــة 
حمايــة املعطيــات الشــخصية، وجامعــي مختــص يف تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال، 
يشــترط فيهــم جميعــا التمتــع بالخبــرة والكفــاءة يف املجــاالت املتصلــة بموضــوع النفــاذ 

إلــى املعلومــة. 

كمــا أن للهيئــة كتابــة قــارة يرأســها كاتــب عــام ومصالــح إداريــة تتكــون مــن أعــوان ملحقيــن 
مــن إدارات عموميــة وأعــوان يتــم انتدابهــم طبقــا للنظــام األساســي الخــاص بأعــوان الهيئة

ــة  ــق الضروري ــال التحقي ــام بأعم ــه القي ــات واســعة ويمكن ــة بصالحي ــس الهيئ ــع مجل يتمت
ــرى  ــخص ي ــماع كل ش ــي وس ــكل املعن ــدى الهي ــكان ل ــن امل ــة ىلع عي ــات الالزم وبالتحري

ــماعه.  ــدة يف س فائ

تبــت الهيئــة يف الدعــوى يف أقــرب اآلجــال املمكنــة ويف أجــل أقصــاه خمســة وأربعــون 
)45( يومــا، وتتولــى إعــالم كل مــن الهيــكل املعنــي وطالــب النفــاذ بصفــة شــخصية بالقــرار 
ــة  ــرارات الهيئ ــر ق ــواب الخــاص بهــا. ويعتب املّتخــذ يف الدعــوى وتقــوم بنشــره بموقــع ال

ملزمــة التنفيــذ وهــي بمثابــة الحكــم القضائــي.

يمكــن للهيئــة التحــري يف كّل املعلومــات موضــوع الطعــن والتأّكــد بنفســها مــن محتواهــا 
وممــا تتضمنــه مــن تفاصيــل ومــن معطيــات مهمــا كانــت طبيعتهــا وحساســيتها وال يمكــن 
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مجابهتهــا بالســر املهنــي أو بحمايــة املعطيــات الشــخصية التــي تخــول للهيــاكل املعنيــة 
ــارات  ــن االعتب ــا م ــاكل أو بغيره ــة الهي ــوم أو لبقي ــات للعم ــض املعلوم ــة بع ــدم إتاح ع

العموميــة.

ويف هــذا الســياق، يجــب ىلع كل الهيــاكل املعنيــة، عمــال بأحــكام الفصــل 39 مــن 
القانــون األساســي عــدد 22 لســنة 2016 املتعلــق بالحــق يف النفــاذ إلــى املعلومــة، تقديــم 
كّل التســهيالت للهيئــة والتفاعــل اإليجابــي معهــا وتمكينهــا مــن كّل الوثائــق التــي تطلبهــا 
يف إطــار التحقيــق يف الدعــاوى املرفوعــة أمامهــا. ذلــك أن الهيئــة هــي الجهــة املخولــة 

قانونــا تقديــر مــا إذا كانــت املعلومــات املطلوبــة قابلــة للنفــاذ مــن عدمــه.

ىلع الصحفي االستقصائي االستفادة من هذا الحق الذي يعتبر أداة أساسية 
لتحويل املصادر املغلقة إلى مصادر مفتوحة.

يف الكثيــر مــن األحيــان، يعتمــُد »النفــاذ إلــى املعلومــة« كطريقــة مــن  .
ــر  ــخ غي ــكل نس ــربة ىلع ش ــق املس ــة الوثائ ــن صح ــق م ــرق التحق ط

ــة والتــي نشــّك يف صحّتهــا. أصلي

ــة، واســتنفاد  . ــى النهاي ىلع الصحفــي االســتقصائي متابعــة مطلبــه إل
كافــة الطــرق القانونيــة لتحصيــل املعلومــة، واعتبــار أّي رفــض لتقديــم 
املعلومــة مؤشــر ىلع وجــود تجــاوزات تريــد اإلدارة التســتر عليهــا، وذكــر 
هــذا الرفــض يف التحقيــق االســتقصائي تشــهيرا بالتكتــم غيــر املبــرر 

الــذي تعتمــده بعــض الــوزارات واإلدارات. 

ىلع الصحفــي االســتقصائي إعــداد قائمــة يف الوثائــق املطلوبــة  .
ــل  ــتثمار األمث ــت واالس ــح الوق ــد رب ــه قص ــم مطالب ــراع يف تقدي واإلس
التحقيــق  إنجــاز  يف  التأخــر  لتجنــب  وذلــك  املقّدمــة،  للوثائــق 

االســتقصائّي. 

ــر  . ــة أو رؤســاء التحري ــب اإلداري ــراء يف الجوان مــن األفضــل استشــارة الخب
أصحــاب التجــارب يف العمــل مــع اإلدارات، خــالل تحريــر املطلــب من أجل 
التدقيــق يف اســم الوثيقــة أو عنــوان امللــف املــراد، فال يضيــع الصحفي 
يف متاهــة »امُلْعَجميــة اإلداريــة املعقــّدة«، فإخفــاء املعلومــة يكــون 
إمــا بالتعتيــم بحجــم املعلومــة وإّمــا بالتعويــم بوضعهــا وســط ركام مــن 
املعلومــات، والطريقــة الثانيــة أصعــب وأكثــر دهــاًء حيــث أّنهــا تعتمــد 
»الحجــب مــن خــالل توفيــر املعطيــات«، ولــذا فعلــى الصحفــي معرفــة 

اســم وعنــوان الوثيقــة بالضبــط حتــى ال يســقط يف هــذا املطــّب. 

االطــالع ىلع حــق النفــاذ املعلومــة باعتبــاره أداة مــن أدوات الحصــول ىلع 
الوثائــق، يفضــي بالضــرورة إلــى اإلحاطــة الشــاملة آلليــات االســتفادة منهــا 

وتأثيثهــا وترتيبهــا، وهــو مــا ســنعرفه يف فصــل امللــف الرئيســي. 

الحوصلة :
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 https://bit.ly/3E6v3T6 :صورة معتمدة وفق حق اإلبداع املشاعي

https://bit.ly/3E6v3T6
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يكتســي امللــف الرئيســي le fichier maitre–the master file، أهميــة ُكبــرى يف العمــل 
ــن  ــرة ُتمّك ــت األخي ــن كان ــة« يف البحــر، فلئ ــدور »البوصل ــه يقــوم ب االســتقصائّي، حيــث أن
صاحبهــا مــن معرفــة مكانــه وتحديــد مســاره الصحيــح، فــإّن امللــف الرئيســي ُيمّكــن 
ــط  ــن ضب ــات م ــات وامللف ــات والبيان ــة املعطي ــارق يف كوم ــتقصائي الغ ــي االس الصحف

ــة. ــل القادم ــن املراح ــق وتعيي ــن التحقي ــَزة م ــل املنَج املراح

ــة  ــا كاف ــل أيض ــي، ب ــي الكرونولوج ــياق الزمن ــط، الس ــي فق ــا ال تعن ــل ُهن ــة املراح ولفظ
ــا،  ــاءات ومضامينه ــّجالت اللق ــة، وس ــرية وتوثيقي ــادر بش ــن مص ــة«، م ــة التحقيقي »الحقيب

ــة.  ــق املتاح ــواردة يف الوثائ ــات ال ــى البيان إل

لــذا، فــإّن حاجــة الصحفــي االســتقصائّي للملــف الرئيســي، هــي حاجــة جــّد ماســة، باعتبــاره 
ــق  ــراءة الوثائ ــادر وق ــن املص ــط بي ــة الرب ــي عملي ــّهل ىلع الصحف ــي ُتس ــة« الت »التقني
ــي  ــه برصــد مــا ينقصــه مــن املعلومــات وبالتال وتلخيــص االتصــاالت واللقــاءات، وتســمح ل

ــتقبلية.  ــه املس ــط خطوات تخطي

بعبــارة أدق، فــإّن امللف الرئيســي ليس كنش االتصــاالت وCarnet d’adresse وإن احتوى ىلع 
أســماء وصفــات املصــادر، وليــس مذّكــرة الصحفــي Agenda وإن اســتوعب قائمــة االتصــاالت 
الســابقة والقائمــة والقادمــة، وليــس ســجّل املالحظــات dossier d’observations وإن احتوى 
ىلع أهــمّ املالحظــات التــي تســترعي انتباهــه خــالل زياراتــه ولقاءاتــه الصحفيــة، وليــس 
ــى  ــا إل ــق وتحويله ــا للوثائ ــا توثيقي ــن جانب ــيف Boite d’archive وإن تضّم ــة أرش ــا علب أيض
جــذاذات مكثفــة، يف املقابــل، فــإّن امللــف الرئيســي هــو كّل مــا ســبق، لــذا فهــو الذاكــرة 

والبوصلــة. 

ــون يســتحضرون األفــكار عنــد  ــن مايزال ــا للصحفييــن الذي ــف الرئيســّي قــد يكــون ورقي املل
ــجالت  ــات والس ــط للملف ــة word برواب ــا ىلع صيغ ــون رقمي ــد يك ــورق، وق ــة ىلع ال الكتاب
املخزنــة، وهــو املعمــول بــه اآلن وهــو مــا ننصــح بــه شــريطة أن يكــون مؤّمنــا إلكترونيــا 

ــيبرانية.  ــة الس ــن القرصن م

امللّف الرئيسي
الذاكرة والبوصلة

الفصل التاسع: 

الرئيســي ليــس أرشــيفا للوثائــق وال أوراق  »امللــف 
الصحفــي  بوصلــة  هــو  بــل  شــخصية،  ُمذكــرات 
االســتقصائي وذاكرتــه والوســيلة لتحويــل البيانــات إلى 
ــى قصــة اســتقصائية  معــان، وتحويــل ُركام الوثائــق إل

واضحــة«
أمين بن مسعود 
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 أقسام امللّف الرئيسّي- »ترتيب الذاكرة، لتسهيل التّذكر«	- 
ــى الصحفــي  ــّف الرئيســّي بيــن طريقــة تــرى أّن األمــر يعــود إل ــُف طــرق تقســيم املل تختل
االســتقصائي طاملــا أّنــه يرتــب الوثائــق وبيانــات املصــادر البشــرية ومضاميــن لقاءاتــه يف 
ســجالت واضحــة ُتمكّنــه مــن ربــح الوقــت ومــن بنــاء قصتــه االســتقصائية بشــكل تراكمــّي، 
وبيــن طريقــة ترتيبيــة إجرائيــة قائمــة ىلع تفريــع امللــف األســاس ىلع عــّدة أقســام مــن 

شــأنها إيضــاح الرؤيــة حيــال الفاعليــن واملضاميــن. 

ــارات مــن بينهــا، نجاعــة تقســيم  ــة الثانيــة لعــّدة اعتب ــى املقارب ــُل إل ــا أمي والحقيقــُة أنن
ــاركنا يف  ــي ش ــا أو الت ــي نعرفه ــتقصائية الت ــارب االس ــالل التج ــن خ ــي م ــف الرئيس املل
تأطيرهــا، تحويــل البيانــات données إلــى معلومــات ومعــارف connaissances لهــا دورها يف 
التحقيــق االســتقصائّي يقتضــي التبويــب ليســمح بمقروئيــة أفضــل للمعلومــات املتحصــل 
عليهــا، معرفــة الناقــص مــن املعلومــات ينبنــي مــن خــالل املحــاوالت األولــى يف كتابــة 

مضاميــن اللقــاءات واملقابــالت وهــو متوفــر مــن خــالل تقســيم امللــف الرئيســي. 

بناء عليه، فإننا ننصح بتقسيم امللف الرئيسي إلى 3 أقسام وهي كالتالي: 

ــات أفقيــة كبــرى أ-  ــا بجــدول فيــه خمــس خان قســم املصــادر البشــرية: نســتعين هن
وهــي : االســم واللقــب، الصفــة )الوظيفــة( ، بيانــات االتصــال )رقــم الهاتــف، واتــس أب، 
امليســنجر، إيمــو، فيبــر(، العالقــة بموضــوع التحقيــق )ضحيــة مفترضــة، خبيــر، مطلــق 
صفــارة، مســؤول ســابق...(، نوعيتــه حيــال تقديــم املعطيات)مغلــق، مفتــوح، متحفــظ(. 

ىلع الصحفــي أن يكــون ىلع بينــة تاّمــة أنــه يف بعــض املواضيــع الخطيــرة والحساســة، 
فــإّن وضــع البيانــات الصحيحــة قــد تــؤذي مصــادره، لــذا فيتعيــن عليــه االســتعانة بالرمــوز 
أو إخفائهــا أصــال، وذلــك حتــى ال يعــّرض مصــادره إلــى الخطــر يف حــال مــا تمــت قرصنــة 

الحاســوب أو اإليميــل. 

وُنالحــظ أيضــا أّن توصيــف املصــادر باملغلقــة أو املفتوحــة أو املتحفظــة، ذو قيمــة 
اســتقصائية متقّدمــة، فهــي تعطينــا وصفــة للتعامــل، حيــث مــن الواجــب البحــث الدائــم 
عــن مصــادر أخــرى لتعويــض املغلقــة مــع اإلبقــاء ىلع خيــط اتصــال رقيــق بهــا، والعمــل 
الــدؤوب إلقنــاع املصــادر املتحفظــة ىلع تقديــم املعلومــات دون اســتبعاد فرضيــة 

ــرى. ــا بأخ تعويضه

طبيعته العالقة باملوضوعبيانات االتصالالصفة االسم واللقب
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ــوان ب-  ــي »عن ــا وه ــات أيض ــي الخان ــدول خماس ــه بج ــتعين في ــق: ونس ــم الوثائ قس
الوثيقــة- وفــق التســمية اإلداريــة«، جهــة اإلصــدار )الجهــة مــع اســم ولقــب وصفــة 
املوقــع عليهــا(، تاريــخ اإلصدار)الــوارد يف الوثيقــة(، مضمــون الوثيقــة )أْي أهــم 

مــا تحتويــه بمــا يتناســق وجوهــر التحقيــق وفرضيــة االســتقصاء(. رابــط الوثيقــة.

عنوان الوثيقة جهة اإلصدار تاريخ اإلصدار مضمون الوثيقة رابط الوثيقة

ــا  ــف به ــق والتعري ــمية الوثائ ــة، األّول أّن تس ــة األهمي ــور يف غاي ــر 3 أم ــن ذك ــد م ــا، الب هن
هــو مــن أجــل تســهيل العمــل االســتقصائّي ففــي حــال مــا خشــي الصحفــي ىلع وثائقــه 
ــق  ــع الوثائ ــا، وتوزي ــاها أيض ــط وال ينس ــو فق ــا ه ــا يعرفه ــوز له ــع رم ــه بوض ــرية، فعلي الس

ــر مــن محمــل شــخصّي.  اإللكترونيــة ىلع أكث

ــة والصــادرة بلغــة  الثانــي أّن مضمــون الوثيقــة أمــر جــّد مهــّم ســيما يف امللفــات الطويل
ــل  ــا ب ــس عنوانه ــا ولي ــس ُخالصته ــة لي ــون الوثيق ــّي، فمضم ــة للصحف ــة األصلي ــر اللغ غي
هــي املضاميــن الدقيقــة والصريحــة والصحيحــة التــي ســنوظفها ضمــن التحقيــق والتــي 

لهــا عالقــة مباشــرة بالفرضيــة. 

الثالــث: أّن التســريب الصوتــي أو التســجيل املرئــّي ينتميــان لهــذه النوعيــة مــن التبويــب، 
وتكــون يف الكثيــر مــن األحيــان ســالمتهما مــن أوكــد اهتمامــات الصحفــي. 

قســم املقابــالت:  ونعتمــد فيــه ىلع جــدول عمــودّي خماســّي األركان فيــه، »تاريــخ ج- 
ــي  ــل ه ــة )ه ــم املقابل ــدر«، »ترقي ــة املص ــم وصف ــة«، »اس ــة الصحفي ــكان املقابل وم
األولــى أم الثانيــة أم الثالثــة(«، »أهــّم املعطيــات الــواردة ىلع لســان املصــدر«، »رابــط 

التســجيل الصوتــي أو املرئــّي يف حــال أنهــا مقابــالت مســجلة«.

ونضــع يف هــذا القســم كافــة املقابــالت الصحفيــة الحاصلــة، ســواء املســجلة Record أو 
غيــر املســجلة Off Record بطلــب مــن املصــدر.

تاريخ ومكان 
املقابلة

اسم وصفة 
أهم املعطيات ترقيم املقابلةاملصدر

الرابطالواردة

ــد أن يؤمّنهــا الصحفــي االســتقصائي  ــة التــي الب بعــد التأكيــد ىلع ُبعــد الســالمة الرقمي
لكافــة ملفاتــه وخاصــة للملــف الرئيســي، تتضــح لنــا القيمــة التحقيقيــة املضافــة لتبويــب 
املعلومــات واملعطيــات، حيــث أّن تدويــن مضاميــن الّلقــاءات ســواء املســجلة منهــا أو غيــر 
ــورة  ــح ص ــي توّض ــات وبالتال ــم املعلوم ــتوى تراك ــاعدة يف مس ــأنه املس ــن ش ــجلة م املس

القصــة االســتقصائية يف ذهــن الصحفــي قبــل الشــروع يف تحريرهــا. 
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ــى 	-  ــات إل ــل البيان ــات -  »تحوي ــات والبيان ــع املعلوم ــي م التعاط
ــة«. ــي يف القص معان

كمــا ســلف وقلنــا، فــإّن امللف الرئيســي ليــس أرشــيفا للمقابــالت أو كّراســا لتدويــن املذكرات 
ــات  ــل البيان ــيلة لتحوي ــرة والوس ــتقصائي وذاك ــي االس ــة الصحف ــو بوصل ــل ه ــخصية، ب الش
إلــى معانــي ومنهــا إلــى قصــة اســتقصائية واضحــة. لــذا، فــإّن الصحفييــن االســتقصائيين 

ينصحــون بخمســة خطــوات أساســية يف التعامــل مــع امللــف الرئيســي وهــي: 

ــق ودقــة الصفــات املفــردة للمصــادر البشــرية وراجــع أ-  ــدا يف صحــة الوثائ ــْت جّي تثّب
جّيــدا املعطيــات الــواردة ىلع لســان املصــادر وتأكــد مــن صحة التســريبات والتســجيالت 
املوجــودة تحــت يديــك، وحــاول أن تنشــئ لهــا نســخا إضافيــة، فالخطــأ هنــا غيــر مقبول 

وهامــش القبــول بالهفــوات يســاوي »صفــرا«. 

اربــط بيــن املصــادر البشــرية واملعطيــات واملوضــوع، هنــا قــد نحاكــي يف ب- 
ــات البوليســية التــي تصنــع شــجرة مــن املصــادر البشــرية وتحــاول أن  ــا التحري تحقيقن
ــادر  ــجرة مص ــم ش ــكان أن نرس ــه. باإلم ــق في ــوع املحق ــن املوض ــا وبي ــا بينه ــد رابط تج
بشــرّية تقريبيــة نســعى مــن خاللهــا إلــى فهــم العالقــات القائمــة والخفية بيــن الجهات 
املســؤولة مباشــرة والجهــات املشــاركة لهــا، ونضيــف لهــا باطــراد أســماء أخــرى جديــدة 
وهكــذا ســتتبين أن التحقيــق االســتقصائي لــم يعــد تلــك املتاهــة التــي اعترضتــك يف 

أول العمــل. 

كــْن حّساســا جــّدا حيــال »األســماء األعــالم« و«األماكــن« و«التواريــخ«، ســيما ج- 
منهــا تلــك املتكــررة يف شــهادات الضحايــا والخبــراء، وأبحــث عــن األســماء األعــالم – يف 
ــي  ــل االجتماع ــبكات التواص ــة ىلع ش ــادر املتاح ــة- يف املص ــت حقيقي ــا كان ــال م ح
ــدى  ــمّي«، ول ــد الرس ــداد »الرائ ــف ويف أع ــة للصح ــيفات املتاح ــة ويف األرش املختلف
الزمــالء الصحفييــن االســتقصائيين، بالنســبة إلــى األماكــن املكــررة حددهــا يف مســتوى 
ــي  ــل محل ــى دلي ــاج إل ــد تحت ــا فق ــا ميداني ــل زيارته ــت قب ــا ىلع اإلنترن ــط وزْره الخرائ
يســاعدك ىلع الدخــول إلــى تلــك األماكــن. يف مواضيــع الهجــرة غيــر النظاميــة، ســتجد 
أّن الكثيــر مــن املصــادر املفتوحــة تتحــدث عــن أســماء قــد تكــون أصليــة وقــد تكــون 
مســتعارة لـ«أســماء السماســرة« وملتســوغي قــوارب املــوت وعــن أماكــن محــددة لخــروج 
ــى  ــى الوصــول إليهــا وتعــرف أيضــا إل ــررة واســع إل ــدا األســماء املك ــط جي الســفن، اضب

املــكان فهــو مجــال القصــة االســتقصائية.

يف مواضيــع التعذيــب يف الســجون ومراكــز اإليقــاف )قبــل الثــورة أو بعدها( مثال ســتجد 
ــن  ــة ع ــبه معروف ــارت ش ــا ص ــتعارة، ولكّنه ــماء مس ــن أس ــن والجالدي ــماء املعذبي أّن أس
أشــخاص بعينهــم يف الســجون ومراكــز اإليقــاف، االســم املســتعار هنــا مهــم وســيحملك 

بشــيء مــن الجهــد والعنــاء إلــى األســماء الحقيقيــة. 
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ــا، فالتغييــرات الحاصلــة يف مســتوى إفــادات املصــادر د-  ــا فطن كــْن مالحظــا ومقارن
ســواء باإلضافــة أو بالتعديــل والتحويــر أو اإلنــكار، مؤشــرات قويــة لســيناريوهات عديــدة 
إّمــا لتخــوف مــن املصــدر فيكــون عليــك تطمينــه وإعــادة بنــاء مســارات ثقــة متبادلــة، أو 
لبدايــة نشــأة عالقــات احترافّيــة متميــزة مــع املصــدر يف حــال اإلضافــة يف املعطيــات 
وإطالــة الوقــت، أو أّن املصــدر غيــر موثــوق يف حــال تغييــر حيثيــات معلومــة ســابقة أو 

تقديــم روايــات جديــدة لواقعــة ســابقة. 

يف كل الحــاالت دّون كل هــذه املالحظــات وال تجعلهــا تمــّر دون توقــف منــك، ويف كل 
الحــاالت أيضــا ال تنــس أّنــك مطالــب بالتأكــد مــن املعطيــات الــواردة وعــدم رهــن مصيــرك 

ألّي مصــدر.

ــل ه-  ــكل دورّي، واجع ــماء بش ــجيالت واألس ــجالت والتس ــق والس ــع الوثائ  راج
ــد يف  ــق )الجدي ــد يف التحقي ــول ىلع جدي ــد كل حص ــة بع ــة دائم ــة محط املراجع
ــف  ــات مل ــواردة يف خان ــادات ال ــن اإلف ــّور م ــجيالت...(، وط ــق أو التس ــماء أو الوثائ األس

ــتقصاء. ــتجدة يف االس ــق املس ــّور الحقائ ــي بتط الرئيس

هكــذا ســيضعك امللــف الرئيســي يف صــورة مــا توصلــَت إليــه مــن حقائــق ويف قلــب 
ــة، وىلع ضــوء هــذا االســتقراء وهــذا الوعــي  ــات الفرضي ــق إلثب ــا تحتاجــه مــن حقائ م
ــك التحقيقــي املنظــور وفــق رزنامــة زمــن مضبوطــة.  بالناقــص ســتضع مخططــات لعمل

الحوصلة:

كمــا ال يوجــد صحفــي بــال كنــش اتصاالت، فــال يوجــد صحفي اســتقصائي . 
محتــرف ومحترم دون ملف رئيســي. 

احــذر مــن تحويــل امللــف الرئيســي إلــى علبــة ارشــيف تتراكــم فوقهــا األتربــة،  .
أو موضوعــة ىلع هامــش ملفــات املكتــب يف حاســوبك الشــخصّي، وبالتالــي 
تنســى باطــراد املضاميــن التــي بحوزتك، يحدثنا أســتاذ الصحافة االســتقصائية 
يف الجامعــات األمريكيــة مــارك لــي هنتــر عــن إضاعــة صحفيــة اســتقصائية 

لســنة كاملــة وهــي تبحــث عــن دليــل موجــود يف ملفهــا الرئيســي. 

ــاء  . ــام القض ــي أم ــك الحقيق ــان دفاع ــو لس ــي ه ــف الرئيس ــدا أّن املل ــْق جّي ث
يف حــال مــا رفــع املتجــاوزون دعــاوى قضائيــة ضــّدك بعــد نشــر تحقيقــك 
االســتقصائي، وســتعرف مــدى قيمــة أن تكــون املعلومــات والحقائــق موثقــة 

وصحيحــة ودقيقــة ومتاحــة لــك فقــط. 

كّلمــا اجتهــد الصحفــي يف إنجــاز ملفــه الرئيســي وفــق الصرامــة الالزمــة، كلمــا 
صــارت مهمــة التحريــر أســهل وبنــاء القصة االســتقصائية وفــق الســرديات الحديثة 
ــنعرفه يف  ــا س ــو م ــة، وه ــّد سلس ــّي ج ــراج املرئ ــث واإلخ ــة التأثي ــر، وعملي أيس

فصــول املحــور القــادم.
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املحور 4 
سرد القصة االستقصائية

الفصل العاشر: 

ــة  ــي بكتاب ــدأ الصحف ــو أن يب ــه ه ــوح ب »...واملنص
ــن  ــيمكنه أوال م ــذا س ــث ألن ه ــاء البح ــه أثن تحقيق
ــن  ــا م ــه وثاني ــخة تحقيق ــتمر لنس ــين املس التحس
معرفــة مــدى تقدمــه يف إنجــاز التحقيــق ومــا بقــي 

ــه لينجــزه« ل
حنان زبيس

عندمــا ُينهــي الصحفــي مرحلــة البحــث، يعتقــد أنــه وصــل تقريبــا إلــى آخــر املطــاف يف 
إنجــاز تحقيقــه، أي أنــه لــم يبــق لــه ســوى الكتابــة. ويعتبــر أنهــا مرحلــة ســهلة ال تتطلــب 
ــى  ــه إل ــق ووصول ــاح التحقي ــية ألن نج ــة أساس ــا مرحل ــن أنه ــت، يف حي ــن الوق ــر م الكثي
الجمهــور يعتمــد عليهــا. فرغــم أهميــة املعلومــات والحقائــق التــي توّصــل إليهــا الصحفــي، 

إن لــم ُتصــغ يف قالــب جيــد ومشــوق للقــارئ، فقــد ال تصــل أبــدا إليــه.

ــات  ــع كّل املعطي ــو وض ــتقصائيون وه ــون االس ــه الصحفي ــع في ــائع يق ــئ ش ــاك خاط هن
ــيفهم  ــارئ س ــن أن الق ــة، معتقدي ــة أو صياغ ــدون أي هيكلي ــا ب ــي جمعوه ــهادات الت والش
وحــده مقصــد الصحفــي والغــرض مــن التحقيــق، وســط هــذا الكــم الهائــل مــن املعلومــات. 

ــم يفهــم  ولكــن مــا يحصــل عــادة هــو العكــس، ألن القــارئ يمــّل بســرعة مــن القــراءة إذا ل
ــتطع أن  ــم يس ــة إذا ل ــه، وخاص ــفه ل ــد أن يكش ــذي يري ــا ال ــي وم ــذه الصحف ــن يأخ ــى أي إل
يمــس مشــاعره ليجعلــه يتعاطــف مــع القضيــة التــي يشــرحها لــه وهــذا يجعلــه يعــزف عــن 

مواصلــة القــراءة. 

ــَر  ــُق التأثي ــْق التحقي ــم ُيحّق ــورا ول ــاء منث ــاع هب ــده ض ــّي أّن جه ــد الصحف ــر، يج ويف األخي
ــا تشــبيهها  ــة، حيــث ُيْمكنن ــرة لهــذه املرحل ــة كبي ــالء أهمي ــك يجــب إي ــه. لذل املرجــو من
بمــن يذهــب إلــى الســوق ويشــتري أحســن مــا هــو موجــود مــن خضــار ولحــم ليعــد وجبــة 
شــهية يقدمهــا لضيوفــه، ولكنــه عندمــا يعــود إلــى بيتــه يكتشــف أنــه ال يتقــن الطبــخ، 

فتأتــي الطبخــة ســيئة وال ُتعجــب آكليهــا وقــد يعزفــون عــن األكل منــذ أول لقمــة. 

سيناريو القصة االستقصائية 
»يف البدء كانِت الكلمة«.
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خطــأ آخــر شــائع يقــع فيــه الصحفيــون، وهــو تخصيــص معظــم الوقــت للبحــث وجمــع األدلة 
وتــرك يــوم أو يوميــن فقــط لكتابــة التحقيــق، يف حيــن أن األمــر يحتــاج إلــى تــأن وحرفيــة 
ــراوح بيــن الســرد واســتعراض املعلومــات وُتصــاغ بلغــة  لكتابــة قصــة جميلــة ومشــوقة، ُت
ــث  ــاء البح ــه أثن ــة تحقيق ــي بكتاب ــدأ الصحف ــو أن يب ــه ه ــوح ب ــة. واملنص ــة وواضح سلس
ألن هــذا ســيمكنه أوال مــن التحســين املســتمر لنســخة تحقيقــه وثانيــا مــن معرفــة مــدى 
تقدمــه يف إنجــاز التحقيــق ومــا بقــي لــه لينجــزه. وىلع العمــوم، فــإن النســخة النهائيــة 
ــزة ألن  ــون جاه ــل أن تك ــينات قب ــالت والتحس ــن التعدي ــد م ــع للعدي ــر تخض ــدة للنش املع
التحقيــق االســتقصائي، كمــا هــو معلــوم، يكــون طويــال، لذلــك البــد أن يكــون النــص محكمــا 

وجميــال بحيــث ُيواصــل القــارئ قراءتــه إلــى األخيــر.

Storytelling لتحقيــق هــذا الهــدف، يجــب ىلع الصحفــي أن يتقــن فــن الســرد القصصــي أو
وهــو فــن أصبــح دارجــا يف الســنوات األخيــرة يف الصحافــة العامليــة ويعتمــد ىلع كتابــة 
املقــاالت والتحقيقــات ىلع شــكل قصــة يكــون فيهــا شــخوص، وهــم عــادة الضحايــا، وإطــار 
زمانــي ومكانــي وأحــداث. ومــن خــالل شــهاداتهم ومــا عاشــوه، ُتــروى القصــة. هــذا ال يعنــي 
أن الصحفــي ســيتخيل أشــخاصا لــم ُيوجــدوا أو أحداثــا لــم تحصــل وإنمــا ســيحاول بفضــل مــا 
جمعــه مــن معلومــات وشــهادات أن يبنــي نصــا قائمــا ىلع الســرد، يتــدرج مــن البدايــة إلــى 
النهايــة، تتطــور فيــه األحــداث ويكــون حاضــرا فيــه عنصــر التشــويق حتــى يجعــل القــارئ 

مشــدودا إلــى التحقيــق حتــى نهايتــه.

1- مكونات القصة- )الشخوص، السياق، الصراع، واالستنتاج(.

لبناء القصة، ال بد من توفر أربعة عناصر رئيسية¹:

ــا  ــن ضحاي ــا، م ــة فيه ــة واملتداخل ــة للقضي ــراف املحرك ــم األط ــم أه ــخوص: وه - الش
ــل مهمــة عــن  ــري الصحفــي »بورتريهاتهــم« بتفاصي ــن الضــروري أن ُيث ــا م وأهاليهــم. وهن
ــال  ــق. فمث ــه التحقي ــذي يطرح ــكل ال ــة املش ــرت نتيج ــف تغي ــت وكي ــف كان ــم، كي حياته
كأن يشــرح كيــف وجــد رب أســرة مــن 5 أشــخاص نفســه عاطــال عــن العمــل نتيجــة مــرض 
تنفســي مزمــن وخطيــر بســبب إقامتــه يف منــزل قريــب مــن مصنــع يبــث الغــازات امللوثــة 

ــك. ــه قبــل ذل ــة وكيــف كان حال ملــدة ســنوات طويل

ــود  ــا، فيع ــن إطاره ــا ضم ــق فيه ــي ُيحق ــكلة الت ــي املش ــع الصحف ــياق: أي أن يض - الس
ليشــرح خلفياتهــا: كيــف بــدأت وأســبابها العميقــة والعوامــل التــي ســاهمت يف ظهورهــا 
وتفاقمهــا. مثــال إذا كان الصحفــي يشــتغل ىلع مســألة ارتفــاع نســق الهجــرة غيــر النظامية 
يف تونــس بعــد الثــورة، هنــا ســيحتاج إلــى أن يضــع هــذه الظاهــرة يف إطارهــا مــن خــالل 

التذكيــر بالوضــع مــا قبــل الثــورة ومــا بعدهــا وتأثيــر ذلــك ىلع تفاقــم املشــكلة.

ــي  ــق الت ــا والحقائ ــي يعالجه ــية الت ــة األساس ــق أو القضي ــوى التحقي ــراع: أي محت - الص
ــكلة. ــن املش ــؤول ع ــد املس ــع تحدي ــا م ــف عنه سيكش

ــاد  ــن كل أبع ــي ع ــف الصحف ــد أن كش ــيحصل بع ــاذا س ــان م ــي تبي ــتنتاج: ويعن - االس
الظاهــرة أو املشــكلة التــي يطرحهــا تحقيقــه واملســؤولين عنهــا. بمعنــى هــل أن هــذه 
املشــكلة ذاهبــة نحــول الحــل يف املســتقبل أو نحــو التعقيــد أكثــر أو ســيبقى الحــال ىلع 

ماهــو عليــه.
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2- هيكلية القصة االستقصائية- »الهرم املعتدل عوضا عن املقلوب«.
ــوب أي  ــس املقل ــدل ولي ــرم املعت ــة اله ــى تقني ــتقصائية إل ــة االس ــة القص ــع هيكلي تخض
ال يبــدأ الصحفــي باألهــم مــن املعلومــات ثــم يتــدرج نحــو تلــك األقــل أهميــة، وإنمــا يبــدأ 
ــق يف  ــا ســيطرحه التحقي ــه أهــم م ــة، يلخــص ل ــن ثم ــارئ وم ــاه الق ــب انتب ــة تجل بمقدم
ــالل  ــُيعالجها خ ــي س ــة الت ــل القضي ــرح تفاصي ــوم بش ــا يق ــن بعده ــة، وم ــرة تلخيصي فق
ــذي يقســمه إلــى عناصــر، كل عنصــر منهــا ُيســّلط الضــوء ىلع جانــب  جســم التحقيــق ال
مــن املشــكل، لينتهــي أخيــرا باستشــراف مــا ســيحدث يف املســتقبل مــن حــل للوضــع أو 

تــأزم أكثــر.

مــن املهــم جــدا أن تتوفــر عوامــل الســرد يف القصــة بمعنــى وجــود شــخوص وإطــار زمانــي 
ومكانــي وأحــداث تتطــور ىلع حســب تطــور التحقيــق.

مــن املهــم أيضــا أن يكــون العنصــر اإلنســاني حاضــرا يف التحقيــق، حتــى لــو كان ذا طابــع 
تقنــي )يتحــدث مثــال عــن فســاد يف الشــركات، أو تهــرب ضريبــي، أو مــالذات ضريبيــة...( 
ألن القاعــدة هــي أن اإلنســان يجذبــه اإلنســان، بالتالــي، مــا يهــم القــارئ، مــا وراء املعطيــات 
واإلحصائيــات واألدلــة املوثقــة، هــو انعــكاس املشــكلة ىلع حياتــه العاديــة أو حيــاة 

أشــخاص مثلــه.

لبناء القصة البد من توفر أربعة عناصر أساسية39:

ــر  ــوي ىلع عنص ــب أن يحت ــك يج ــق لذل ــى التحقي ــل إل ــل املدخ ــع Lead: ويمث - املطل
جــذب قــوي للقــارئ حتــى يقنعــه بمواصلــة قــراءة القصــة. وهنــا تأتــي أهميــة إبــراز العنصــر 
ــدأ  ــأن يب ــك ُينصــح ب ــر. لذل ــاه هــذا األخي ــب انتب ــذي ال شــيء يضاهيــه يف جل اإلنســاني، ال
التحقيــق بحالــة انســانية تكــون تفاصيــل قصتهــا مؤثــرة وُتلخــص معاناتهــا القضيــة التــي 
ســيطرحها التحقيــق. فكلمــا كانــت القصــة قويــة ومؤملــة، كلمــا كان تأثيرهــا حاســما ىلع 
املتلقــي الــذي ســيود أن يعــرف املزيــد عنهــا، بالتالــي، ســيضمن الصحفــي اســتمراره يف 

القــراءة.

39 Writing the investigative story, Julian Sher, www.juliansher.com  

ــا شــبكات عائليــة« )نشــر  ــق »األطفــال املتســولون يف تونــس: ضحاي ــع لتحقي مطل
يف موقــع انكفاضــة بتاريــخ 20 ديســمبر 2018(

»ىلع رصيــف شــارع رئيســي يف حــّي الحدائــق بالعاصمــة، يقــف الطفــل أحمــد بائــع 
املناديــل الورقيــة. لــم تثنــه حــرارة الشــمس عــن اســتجداء أصحــاب الســيارات واملــاّرة 
لشــراء آخــر علــب املناديــل لديــه، إذ يجــب عليــه أن يبيعهــا كلهــا، فلــم يتبــق لــه ســوى 

أيــام معــدودة للعــودة إلــى مقاعــد الدراســة.
طيلــة ســنوات، اعتــاد أحمــد القــدوم للعمــل يف العاصمــة أثنــاء العطــل لضمــان تغطيــة 
نفقاتــه الدراســية، أمــام محدوديــة دخــل والديــه. يبيــع الطفــل، ذو األحــد عشــرة ربيعــا، 
ــه  ــْي عّم ــة إبن ــات، صحب ــة يف الشــوارع وتقاطعــات الطرق ــل الورقي ــات واملنادي الرزنام
ــة  ــات الهيئ ــع «. وتشــير إحصائي ــن » التســّول املقّن ــوع م ــه ســّنا. وهــو ن ــن يكبران اّلذي
ــون  ــال يمارس ــود 782 طف ــى وج ــنة 7102 إل ــخاص لس ــار باألش ــة االتج ــة ملكافح الوطني

التســّول يف الشــارع«.

مثــال 

https://inkyfada.com/ar/2018/12/20/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%91%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a7/
https://inkyfada.com/ar/2018/12/20/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%91%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a7/


املحور الرابع: سرد القصة االستقصائية“من أجل صحافة “نافذة   - دليل أكاديمية الصحافة االستقصائّية

71

ــارئ،  ــام الق ــب اهتم ــة Nutgraph: بعــد أن نجــح الصحفــي يف جل ــرة التلخيصي - الفق
وجــب أن يفســر لــه ملــاذا قــدم لــه هــذه الصــورة املؤثــرة للمعانــاة اإلنســانية يف البدايــة. 
هنــا يأتــي دور الفقــرة التلخيصيــة ألنهــا ســتضع القصــة يف إطارهــا، بمعنــى أن هــذه الحالــة 
ــرة عــن ظاهــرة أو قضيــة  ــة وإنمــا هــي ُمعّب ــة فردي ــة ليســت حال التــي تابعهــا يف البداي
أكبــر، هــي موضــوع التحقيــق. مــن املهــم جــدا أال تتجــاوز الفقــرة التلخيصيــة ثــالث أو أربــع 
جمــل وأن تكــون مكتوبــة بلغــة واضحــة ودقيقــة وُتلّخــص أهــم املحــاور التــي ســيتناولها 

التحقيــق. وعــادة مــا تكــون هــي نفســها فرضيــة البحــث التــي تــم إثباتهــا.

- جســم التحقيــق: Body: ويحتــوي ىلع املعلومــات والشــهادات واألرقــام التــي جمعهــا 
ــى  ــم إل ــم الجس ــب أن ُيقّس ــة. يج ــرة التلخيصي ــا ورد يف الفق ــل م ــه تفصي ــي، وفي الصحف
ــكل عنصــر عنــوان فرعــي. وداخــل كل عنصــر يضــع الصحفــي املعطيــات التــي  عناصــر ول
ــة  ــات الخاص ــي كل املعلوم ــتويف الصحف ــب أن يس ــه. يج ــا يُخّص ــا فيم ــل إليه ــم التوص ت
ــك  ــه. كذل ــئ كل عنصــر ملــا يلي ــي، وأن يهي ــى العنصــر املوال ــر إل ــل أن يم ــكل عنصــر قب ب
يجــب املراوحــة بيــن الحقائــق والشــهادات اإلنســانية حتــى ال يمــل القــارئ. فالنــص الجيــد 
يكــون سلســال يف القــراءة، متوازنــا، مهيــكال، يتطــور حســب نســق معيــن وال يكــون مجــرد 
ــد أن يضــع الصحفــي  ــة. الب ــات واألدل ــام واإلحصائي استرســال للشــهادات اإلنســانية أو لألرق
يف اعتبــاره أنــه يأخــذ القــارئ يف رحلــة، لذلــك يجــب أن تكــون انســيابية وممتعــة وإال لــن 

يكملهــا معــه.

- القفلــة End: بعــد أن يســتويف الصحفــي التطــرق إلــى كل جوانــب تحقيقــه، ُمتســّلحا 
باألدلــة والحقائــق والشــهادات التــي جمعهــا، تبقــى اإلجابــة ىلع الســؤال األهــم: مــاذا بعــد 
ذلــك؟ بمعنــى هــل أن القضيــة املطروحــة ذاهبــة نحــو الحــل أو نحــو التعقيــد أم أن الحــال 
ســيبقى كمــا هــو. ولُيعّبــر عــن ذلــك، ســيعتمد الصحفــي مــن جديــد ىلع العامــل اإلنســاني 
حتــى يكــون مؤثــرا. فمــن املعلــوم أن الخاتمــة هــي آخــر مــا يعلــق يف ذهــن القــارئ، لذلــك 
يجــب أن تكــون قويــة. هنــا، ُينصــح بالعــودة إلــى الحالــة اإلنســانية األولــى التــي بــدأ بهــا 
التحقيــق ليشــرح الصحفــي مــاذا ســيحصل لهــا يف املســتقبل أو كيــف تــرى هــي نفســها 
هــذا املســتقبل. فمــن خــالل مصيرهــا سيستشــفُّ القــارئ مصيــر القضيــة موضــوع التحقيــق. 
فلــو تحدثــت الضحيــة عــن انفــراج قــادم، يعنــي ذلــك أن هنــاك حــل يف األفــق، وإذا تواصلت 
نظرتهــا قاتمــة للمســتقبل، فهــذا يعنــي أن الوضــع ســيتأزم. هــذا ســُيعطي طابعــا دائريــا 

للتحقيــق ويجعلــه مؤثــرا إلــى حــد الســطر األخيــر.

»ظاهــرة التســول تفاقمــت يف صفــوف األطفــال يف الســنوات األخيرة حســب إحصائيات 
ــف  ــة، مكتســحة الفضــاء العمومــي. ولكــن خل ــة الطفول ــدوب حماي ــة ومن وزارة الداخلي
ــة  ــوص قانوني ــّول، ونص ــال يف التس ــتغّل األطف ــبكات تس ــن ش ــمي، تكم ــم الرس الّرق

متضاربــة، يف حيــن يغيــب التدخــل الصــارم للدولــة للتصــّدي للظاهــرة«.

ــة العمــل يف  ــرا ىلع مواصل »يف ظــل هــذا الوضــع، يجــد الطفــل أحمــد نفســه مجب
ــن  ــأله ع ــا تس ــه. وعندم ــاعدة عائلت ــتاء، ملس ــرد الش ــف وب ــض الصي ــول يف قي التس
ــيحل  ــا س ــارع وال أدري م ــذا الش ــا يف ه ــا اآلن هن ــا. »أن ــا وقاتم ــراه ضبابي ــتقبل، ي املس
بــي غــدا«، يجيــب وهــو يشــيح بنظــره نحــو الســيارات التــي بــدأت تقتــرب مــن اإلشــارة 

ــة«. املروري

مثــال 

مثــال 
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   الحوصلة:

كتابــة قصــة صحفيــة جميلــة ومشــوقة تــراوح بيــن الســرد واســتعراض  .
املعلومــات يحتــاج إلــى تــأن وحرفيــة، لــذا فعلــى الصحفــي عــدم 
ــت  ــم الوق ــص معظ ــل يف تخصي ــائع واملتمث ــأ الش ــقوط يف الخط الس
ــق.  ــة التحقي ــط لكتاب ــن فق ــوم أو يومي ــرك ي ــة وت ــع األدل ــث وجم للبح

يســعى الصحفــي بفضــل مــا جمعــه مــن معلومــات وشــهادات إلــى بنــاء  .
نــص قائــم ىلع الســرد، يتــدرج مــن البدايــة إلــى النهايــة، تتطــور فيــه 
األحــداث ويكــون مشــّوقا حتــى يجعــل القــارئ مشــدودا إلــى التحقيــق 

حتــى نهايتــه.

ــدل،  . ــرم املعت ــة اله ــى تقني ــتقصائية إل ــة االس ــة القص ــع هيكلي تخض
ــق،  ــا ســيطرحه التحقي ــدأ الصحفــي بمقدمــة تلخــص أهــم م ــث يب حي
ــي ســُيعالجها خــالل جســم  ــة الت ــل القضي ــن بعدهــا يشــرح تفاصي وم
ــا  ــراف م ــرا باستش ــي أخي ــر، لينته ــى عناص ــمه إل ــذي يقس ــق ال التحقي

ــر. ــأزم أكث ــع أو ت ــل للوض ــن ح ــتقبل م ــيحدث يف املس س

ــى باألحــداث والشــخوص واألزمــان  ــتقصائية قّصــة ُحْبل وألّن القّصــة االس
واألمكنــة واملعلومــات، فكمــا باإلمــكان صياغتهــا وفــق آليــات الســرد 
التحريــري الكالســيكي، فباإلمــكان أيضــا اســتيعابها ضمــن أدوات الســرديات 
ــا  ــدة، م ــة جدي ــة واحترافي ــادا جمالي ــة أبع ــي للقص ــي تعط ــدة والت الجدي

ــي«. ــتقصاء التفاعل ــه بـــ »االس ــيطلق علي س
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  https://bit.ly/3lgU8ls صورة مأخوذة وفق حق اإلبداع املشاعي الرابط

https://bit.ly/3lgU8ls
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االستقصاء التفاعلي 
السرديات الجديدة للقصة االستقصائية.

الفصل 
الحادي عشر: 

»إّنــه فــّن الحكايــة الــذي بــدأ يتجّلــى شــيئا فشــيئا مــن 
ــى  ــا ال ــدف أساس ــي ته ــرة، والت ــرديات مبتك ــالل س خ
التمثيــل البصــري للبيانــات قصــد املــرور بهــا مــن األرقام 
واملعطيــات الجاّفــة واملعّقــدة التــي ال روح فيهــا الــى 
ــك تعيــش  رســوم وتمثيــل بصــري حــّي وجــّذاب يجعل

القّصــة مــن الّداخــل«. 

                                                                                                             وليد املاجري40 

ــل  ــة، ب ــرد التقليدي ــواع الس ــن أن ــبقه م ــا س ــي م ــتقصائي التفاعل ــر االس ــوض التقري ال يع
يجمعهــا وُيــزاوج بينهــا قصــد إنتــاج محتــوى صحفــي مندمــج ينهــل مــن الفيديــو والصــوت 
ــيري وكّل  ــك التفس ــة والغرافي ــوم البياني ــي دي آف والرس ــوب والب ــص املكت ــورة والن والص
ــة تضــع الجمهــور  ــة تفاعلي ــروي حكاي ــا بينهــا لت ــف فيم ــي تتآل ــة الت التطبيقــات التفاعلي
يف مركــز العمليــة الســردية وتتيــح لــه إمكانيــة أن »يعيــش« الحكايــة وقتمــا يشــاء وكيفمــا 

يشــاء..
ويف خضــّم هــذه الثــورة الســردية، طفــت ىلع الســطح مفاهيــم جديــدة تختــزن بداخلهــا 
عاملــا صحفيــا جديــدا يّتســم بالتكامــل والتجــّدد والتفاعليــة حّتــى أّننــا أصبحنــا نتحــّدث 
عــن محتــوى صحفي/اتصالــي عابــر للمنصــات يتــّم تســويقه وفــق إســتراتيجيتين اتصاليتين 

مبتكرتيــن: 
↢االولــى : ترانــس ميديــا Transmedia وتعنــي ســرد القّصــة ىلع منصــات مختلفــة ىلع 
ــر، يوتيــوب، انســتجرام، ســناب شــات، تيــك  شــبكات التواصــل االجتماعــي )فيســبوك، تويت
تــوك…(. هــذه االســتراتيجيا تتيــح تقطيــع القّصة االســتقصائية إلى أجــزاء متعــّددة ومتكاملة 
ــات  ــة )فيديوه ــيط القّص ــاعد ىلع تبس ــا يس ــو م ــاركي وه ــردي تش ــم س ــى يف عال ُتحك
ــّذي يوجــد أساســا يف  ــخ( وتقريبهــا مــن الجمهــور ال قصيــرة، انفوجــراف تفســيري، صــور ال
شــبكات التواصــل االجتماعــي وقــد ال يكــون مــن متابعــي وســائل اإلعــالم التقليديــة ىلع 

غــرار التلفزيــون والراديــو والصحــف املكتوبــة.

ــة  ــات صحفي ــة ىلع منص ــرد القّص ــي س ــا Cross-média وتعن ــروس ميدي ــة : ك ↢الثاني
مختلفــة ومترابطــة )تلفزيــون، راديــو، جريــدة، موقــع(. يقــوم الصحفــي)ة( االســتقصائي)ة( 
بتطويــع قّصتــه مــن حيــث الشــكل مــن أجــل إنتــاج ُنســخ متعــددة تكــون صالحــة للبــّث يف 
الراديــو وأخــرى صالحــة للتلفزيــون وأخــرى تنشــر ىلع الجريــدة املطبوعــة. كّل نســخة مــن 
القصــة، وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى كّل منصــة، لديهــا جمهورهــا الخــاص. ويســاهم تكثيــف 
املحامــل وتنويعهــا يف رواج القّصــة ووصولهــا الــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الجمهــور ىلع 

اختــالف توجهاتــه وتفضيالتــه.

40  وليد املاجري، صحفي استقصائي ومدّرب دولي يف الصحافة االستقصائية وصحافة البيانات والسرد القصصي التفاعلي، وخبير معتمد لدى عدد من 
املنظمات والهيئات الدولية. أّسس سنة 2014 رفقة عدد من الصحفيين وخبراء الويب موقع انكفاضة وترّأس نسخته العربية، ثّم أّسس منتصف سنة 2020 موقع 

»الكتيبة« املتخّصص يف الصحافة االستقصائية وصحافة التفسير حيث يشغل فيه خّطة مدير التحرير. حاز ثماني جوائز محلية واقليمية ودولية ىلع خلفية 
تحقيقاته االستقصائية. 
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ــة، فــاّن القاســم املشــترك بينهمــا هــو  ــى أو الثاني ــا اســتراتيجية الّنشــر األول وســواء اّتبعن
ذلــك العالــم الســردي املترامــي )واب، تلفزيــون، راديــو، صحــف، لوحــات، هواتــف ذكيــة الــخ( 
ــدي  ــق التقلي ــدود واملنط ــن والح ــى الزم ــرى تتخّط ــادا أخ ــة أبع ــي ىلع القّص ــذي يضف ال

ــا الكالســيكية. للميدي
ومادمنــا نتحــّدث عــن تقنيــات مبتكــرة لبنــاء الّقصــة وعــن محامــل ومنّصــات جديــدة تبّثهــا، 
فإّنــه مــن البديهــي الحديــث عــن ظهــور أشــكال ســردية مبتكــرة تتيــح إمكانيــات ســردية 
ــّول  ــّذي يتح ــي ال ــاب املتلّق ــرد لحس ــن دور الس ــي ع ــّد التخّل ــى ح ــل إل ــبوقة تص ــر مس غي
بــدوره الــى مستكشــف ومســاهم يف بنــاء أجــزاَء مــن القّصــة يف اآلن ذاتــه، مــا يجعلنــا إزاء 
تعريــف جديــد لهــذا املتلّقي/الفاعــل الــذي حّولتــه التفاعليــة interactivité الــى مســتخدم 
ــه الســردية volonté narrative ىلع املحتــوى مــن  utilisateur /user قــادر ىلع فــرض إرادت
خــالل التعديــل والتخصيــص personnalisation وُطــُرق االســتخدام وفــق مــا يســتجيب 

لرغبتــه.
إّنــه فــّن الحكايــة L’art de la narration الــذي بــدأ يتجّلــى شــيئا فشــيئا مــن خــالل ســرديات 
مبتكــرة ىلع غــرار وثائقيــات الواب Webdoc والســّلم الزمنــي Time line والخريطــة التفاعلية 
Interactive  Map  واالنفوجــراف والفيديوجــراف وغيرهــا مــن األشــكال واألدوات األخــرى 
التــي ســنأتي ىلع ذكرهــا بالتفصيــل، والتــي تهــدف أساســا إلــى التمثيــل البصــري للبيانــات 
)مشــهدُة البيانــات( قصــد املــرور بهــا مــن األرقــام واملعطيــات الجاّفــة واملعّقــدة التــي ال 
روح فيهــا إلــى رســوم وتمثيــل بصــري حــّي وجــّذاب يجعلــك تعيــش القّصــة مــن الّداخــل ال 

مجــرد رؤيتهــا مــن الخــارج. 

مشهدُة البيانات - وللقصة أبعاد جمالية أخرى..	- 
مــع تنامــي االســتخدام املفــرط للبيانــات يف إعــداد التقاريــر االســتقصائية، تســابقت مخابــر 
ــات،  ــات، تطبيق ــة )برمجي ــة أدوات تكنولوجي ــو صناع ــم نح ــة يف العال ــا الرقمي التكنولوجي
وحــدات، الــخ( تتيــح إمكانيــة مشــهدة البيانــات Data Visualization مــن خــالل تجســيدها 
ــاذج تفســيرية  ــة ونم ــة ىلع شــكل رســوم بياني ــة أو تفاعلي ــة أو متحّرك يف مشــاهد ثابت

مختلفــة األشــكال والوظائــف.
وأصبحــت كل أصنــاف امليديــا )تلفزيــون، راديــو، صحــف ورقيــة، مجــاّلت، واب، لوحــات، 
هواتــف الــخ( تنــزع بشــكل متنــام نحــو إدخــال هــذا النمــط الســردي/القصصي ضمــن مواّدهــا 

ملــا يحتــوي عليــه مــن:
↩ قدرة فائقة ىلع التفسير والتبسيط

↩ نمط سردي مبتكر يضفي ىلع القّصة ُبعدا حيويا
↩ جعل البيانات واألرقام حّية وغير جامدة

↩ تلخيص محتوى القّصة يف مشاهد بصرية
↩ االستغناء عن السرد التوثيقي الكالسيكي

ــى  ــر إل ــّدة مخاب ــدت ع ــر، عم ــة األج ــرة مدفوع ــة املبتك ــع األدوات التكنولوجي ــوازي م وبالت
ــخ( متاحــة ىلع  ــة ال ــات، برمجيــات، تطبيقــات، أدوات تطويري ــر أدوات مجانيــة )منّص تطوي
املصــادر املفتوحــة Open sources يمكــن للمســتخدمين االســتعانة بهــا إلنتــاج مضاميــن 

بصريــة انطالقــا مــن البيانــات التــي بحوزتهــم.
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املصادر املفتوحةأ- 
↶D3.js

هذه األداة هي عبارة عن مكتبةjavascript خفيفة ومفتوحة تتيح إعادة كتابة البيانات 
. SVG و CSS3 و html5 النصية والرقمية يف شكل رسوم جرافيك تفاعلية باستعمال لغة

↶Google Graphique
أداة قديمة مقارنة ببقية األدوات األخرى، ولكّنها فّعالة معترف بها لدى الخبراء. أداة 

»قوقل غرافيك« ُمدَمجة بشكل مباشر يف Google Spreadsheets . تبرز فعالية هذه 
األداة املفتوحة )مجانية( عند االشتغال عليها ىلع الخّط en ligne مباشرة.

↶

https://bit.ly/3bMsdpN : أمثلة موجودة ىلع هذا املوقع ↢

 : http://bit.ly/1rRYS1X أمثلة موجودة ىلع هذا املوقع ↢

https://bit.ly/3bMsdpN
http://bit.ly/1rRYS1X
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أدوات مدفوعة األجر ب- 
jChartFX↶

. HTML5 وهي مكّون قوّي ينتمي إلى لغة Software FXهذه األداة من إنتاج
Explorateur, Firefox, Safari , Chrome:تتالءم هذه األداة مع محركات اإلبحار التالية

توجد هذه األداة يف نسخة مفتوحة )مجانية( ولكّنها محدودة االستعمال جّدا.
ــن النســختين الحــّرة واملدفوعــة األجــر :  ــالف بي ــاط االخت ــح أهــّم نق ــع يوّض ↢هــذا املوق

https://bit.ly/2RvPtBF
↢هــذا الرابــط يقــودك إلــى دليــل تعليمــي يبّســط عبــر الفيديــو طريقــة اســتعمال األداة 

https://bit.ly/3u9kiJC ــة ــة بصري ــاج قّص إلنت

السّلم الزمني- Timeline الزمان كفاعل ضمن القصة االستقصائية.

يعتبــر الســّلم الزمنــي Timeline شــكال ســرديا ال غنــى عنــه بالنســبة إلــى القصــص التفاعلية 
ذات الصبغــة التاريخيــة أو تلــك التــي توّثــق لألحــداث وفق نســق زمنــي. ويتــّم االعتماد ىلع 
هــذا الشــكل الســردي لتوثيــق أهــّم املحّطــات الرياضيــة )نهائيــات كأس العالــم( أو التطــّور 
التاريخــي إلحــدى املســابقات العلميــة العامليــة )جائــزة نوبــل مثــال( أو النزاعــات والحــروب 
أو رصــد التطــّور الكرونولوجــي لبعــض الظواهــر االجتماعيــة أو السياســية أو االقتصاديــة الــخ.

وتتنافــس ىلع إنتــاج األدوات التكنولوجيــة للســّلم الزمنــي عــّدة مخابــر تكنولوجيــة عاملية 
ســنأتي ىلع ذكــر بعــض منتجاتهــا حســب معيــار الــرواج والنجاعة:

https://bit.ly/2RvPtBF
https://bit.ly/3u9kiJC
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املصادر املفتوحةأ- 
TimelineJS↶

هــذه األداة املجانيــة هــي مــن إنجــاز املخبــر التكنولوجــي ذائــع الصيــت Knight Lab، وهــي 
إلــى جانــب نجاعتهــا املثبتــة، فهــي تتمّيــز بإمكانيــة اســتخدامها يف نحــو 40 لغــة وفــق 

مــا تؤّكــده الجــذاذة الفنيــة املرافقــة للُمنَتــج.

 timeline.knightlab.com ــر ــع املخب ــن موق ــرة م ــتخدام أداة TimelineJS مباش ــكان اس باإلم
وانتــاج قّصــة زمنيــة تفاعليــة يف وقــت قصيــر وبشــكل مبّســط ويســير حيــث يضــع املخبــر 
ىلع ذّمــة املســتخدمين حزمــة مــن التوجيهــات التقنيــة التــي تتيــح للمبتدئيــن صناعــة 

ســّلم زمنــي دون أن يتطّلــب ذلــك درايــة تقنيــة معّمقــة يف املجــال. 

مدفوعة األجرب- 
TimelineXML↶

هــذه األداة تعتبــر األكثــر جاذبيــة للمســتخدمين بالّرغــم مــن أّن ثمنهــا مرتفــع نســبيا مقارنة 
ببقيــة األدوات املنافســة لهــا. باإلمــكان انتــاج القّصــة بمجــّرد اّتبــاع التوجيهــات التاليــة يف 

املوقع.
http://bit.ly/1oi5IMy : املوقع اإللكتروني ↢

http://bit.ly/1oi5IMy
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الخريطة التفاعلية، »أعِطني رسما ُأْعِطك فهما«	- 

ــال:  ــة )مث ــة جغرافي ــات ذات صبغ ــوي ىلع بيان ــي تحت ــتقصائية الت ــص االس ــاج القص تحت
ــا  ــة وتمثيله ــات الكّمي ــك البيان ــيط تل ــى تبس ــس( إل ــر يف تون ــرايف للفق ــع الجغ التوزي
)تصويرهــا( بصريــا حتــى يتســّنى للجمهــور فهمهــا واســتيعابها. ولهــذا الغــرض البــّد مــن 

ــة. ــة أو تفاعلي ــت ثابت ــواء كان ــط س ــتخدام الخرائ اس
وتتيــح الخرائــط للمســتخدم إمكانيــة التفاعــل مــع مكّوناتها من خــالل التعديــل والتخصيص 
حســب الرغبــة والنفــاذ إلــى املعطيــات والبيانــات التــي تحتــوي عليهــا مــن نقــاط ومنافــذ 
ــى  ــة- حت ــت تفاعلي ــة -إذا كان ــن يف الخريط ــكان معّيي ــر ىلع م ــي النق ــّددة، إذ يكف متع
ــا  ــي تغطّيه ــق الت ــن املناط ــة بي ــوى واملقارن ــار يف املحت ــالق يف اإلبح ــّنى االنط يتس

الخريطــة.

ــزت خــالل الســنوات األخيــرة، عــّدة مواقــع فرنكوفونيــة وأنجلوسكســونية ىلع غــرار  وتمّي
Rue 89 الفرنســي وNew York Times األمريكــي بالنــزوع نحــو اعتمــاد هــذا الشــكل الســردي 
التفاعلــي والعمــل ىلع تطويــره باالســتناد إلــى أدوات تكنولوجيــة متطــّورة أضفــت جانبــا 

كبيــرا مــن الديناميكيــة والتفاعليــة ىلع املحتــوى كمــا ضاعفــت جماليــة التصميــم.
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املصادر املفتوحةأ- 
Google Map Engine↶

هــو أداة مجانيــة مفتوحــة مــن إنتــاج قوقــل تتيــح للمســتخدم صناعــة خارطــة تفاعليــة 
ــد بجملــة التوجيهــات والخدمــات وكذلــك الحــدود التــي يفرضهــا قوقــل. مــع التقّي

 هــذه األداة أصبحــت شــائعة االســتخدام لــدى الصحافيين نظرا لســهولة اســتعمالها بالنســبة 
ــى املبتدئين. إل

https://bit.ly/3oDMm6N: املوقع اإللكتروني↢

StorymapJS↶
هــو أداة مجانيــة مفتوحــة للعمــوم تتيــح ســرد قصــص مــن خــالل إتاحــة إمكانيــة تحديــد 
ــة ىلع  ــة والدّق ــي التفاعلي ــي ميزت ــا يضف ــداث م ــه األح ــدور في ــّذي ت ــرايف ال ــز الجغ الحّي

ــة الســردية. العملي
https://bit.ly/3wwZDkl: املوقع اإللكتروني↢

 مدفوعة األجرب- 
ArcGis↶

ــة  ــن الخارط ــة بي ــالل املزاوج ــن خ ــي م ــي تفاعل ــوى قصص ــاج محت ــح أداة ArcGis إنت تتي
 ArcGis ــز أداة ــوي. وتتمّي ــل وحي ــا يف ســياق ســردي جمي ــن امللتيميدي ــة ومضامي التفاعلي
بســهولة االســتخدام إلنتــاج خرائــط تفاعليــة قصصيــة أنيقــة مــن حيــث التصميــم وثريــة 

مــن حيــث املحتــوى.
https://bit.ly/3hKQZKI: املوقع اإللكتروني↢ 

االنفوجراف، »وما خفي كان أجمل«...	- 
ــّم  ــة يت ــم بصري ــي تصامي ــراف ه ــميته باالنفوج ــَح ىلع تس ــا اصُطل ــة أو م ــوم البياني الرس
اســتخدامها مــن أجــل تحويــل األرقــام واإلحصائيــات املعّقــدة والبيانــات الجاّفــة إلــى رســوم 
ــى  ــبة إل ــه بالنس ــى عن ــّدا وال غن ــا ج ــراف مهّم ــة. واالنفوج ــض حيوي ــة تنب ــة جميل جّذاب
ــب  ــراز الجان ــيط وإب ــير والتبس ــا يف التفس ــب دورا محوري ــه يلع ــتقصائية ألّن ــص االس القص

ــدة.  ــة املعّق ــات القّص ــن مكّون العالئقــي بي

وتوجــد العشــرات مــن األدوات الفّعالــة التــي تــّم تطويرهــا مــن أجــل صناعــة االنفوجــراف، 
بعضهــا مجانــي يمكــن النفــاذ إليــه يف املصــادر املفتوحــة، وبعضهــا اآلخــر بمقابــل مالــي 
ــة  ــن األدوات املجاني ــة م ــم حزم ــن أيديك ــنضع بي ــرى. س ــى أخ ــن أداة ال ــه م ــف قيمت تختل
ــى أداة  ــا ال ــا أو كلي ــّول جزئي ــن أن تتح ــة يمك ــار أّن األدوات املجاني ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ م

مدفوعــة األجــر يف أّي وقــت. 

أوليجرافرOligrapherأ- 
تتيــح أداة أوليجرافــرOligrapher التصويــر البصــري لجملــة العالقــات املتشــّعبة بين الشــركات 
أو الكيانــات أو األشــخاص. ويحتــاج كل صحفــي)ة( اســتقصائي)ة( الــى هــذه األداة مــن أجــل 

تبســيط قّصتــه االســتقصائية وتمثيلهــا بصريــا يف أســرع وقــت ممكــن. 
 https://bit.ly/3hNo4pw: املوقع اإللكتروني↢ 

https://bit.ly/3oDMm6N
https://bit.ly/3wwZDkl
https://bit.ly/3hKQZKI
https://bit.ly/3hNo4pw
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كنفا Canvaب- 
هــذه األداة ذائعــة الّصيــت تعتبــر بمثابــة الوجهــة األولــى بالنســبة إلــى املدّونيــن وهــواة 
االنفوجــراف وتعديــل الصــور ألّنهــا ســهلة االســتعمال ومتاحة بشــكل مجانــي ىلع برنامجي 
ــك  ــات وكذل ــراف والّلوغوه ــم االنفوج ــور ورس ــل الص ــا تعدي ــح أداة كانف iosو Android. وتتي

الخرائــط البســيطة واملحتويــات ذات الخــّط الزمنــي. 
https://bit.ly/3bMwjhs: املوقع اإللكتروني↢ 

انفوغرام Infogram ج- 
ــى  ــبة إل ــى بالنس ــة األول ــة الوجه ــر بمثاب ــت تعتب ــة الّصي ــرى ذائع ــي األخ ــذه األداة ه ه
ــكل  ــة بش ــتعمال ومتاح ــهلة االس ــا س ــور ألّنه ــل الص ــراف وتعدي ــواة االنفوج ــن وه املدّوني
مجانــي ىلع برنامجــي iosو Android. وتتيــح أداة انفوغــرام تعديــل الصور ورســم االنفوجراف 

ــي.  ــات ذات الخــّط الزمن ــط البســيطة واملحتوي ــك الخرائ والّلوجوهــات وكذل
https://bit.ly/3yweZar: املوقع اإللكتروني↢ 

https://bit.ly/3bMwjhs
https://bit.ly/3yweZar


املحور الرابع: سرد القصة االستقصائية“من أجل صحافة “نافذة   - دليل أكاديمية الصحافة االستقصائّية

82

فلورش Flourishد- 
تعتبــر أداة فلــورش مــن بيــن األدوات األكثــر اســتخداما مــن قبــل الصحفييــن االســتقصائيين 
نظــرا لكثافــة الخدمــات التــي تقّدمهــا باإلضافةإلــى ســهولة االســتعمال. هــي األخــرى متاحة 
 .Android وios ــي ــر( ىلع برنامج ــة األج ــص مدفوع ــض الخصائ ــي )بع ــف مجان ــكل نص بش
ــط  ــك الخرائ ــات وكذل ــراف والّلوجوه ــم االنفوج ــور ورس ــل الص ــرام تعدي ــح أداة انفوغ وتتي

البســيطة واملحتويــات ذات الخــّط الزمنــي. 

https://bit.ly/3oE0OeM : املوقع اإللكتروني↢ 

بوتونPowtoonه- 
تعتبــر أداة بوتــون Powtoon مــن أســهل األدوات املتخّصصــة يف إنتــاج مــا يســّمى بالفيديوجــراف 
وأبســطها. وهــي فيديوهــات تفســيرية تقــوم بتصويــر البيانــات وعرضهــا بصريــا يف شــكل 
فيديــو مــع اســتخدام عناصــر أخــرى كالنصــوص واملوســيقى املصاحبــة مــن أجــل تبســيط 
ــف  ــكل نص ــرب ش ــي األخ ــة ه ــذه األداة متاح ــم. ه ــهلة الفه ــة وس ــا جّذاب ــرة وجعله الفك

 .Android وi os مجانــي )بعــض الخصائــص مدفوعــة األجــر( ىلع برنامجــي
https://bit.ly/3hLmF2x: املوقع اإللكتروني↢ 

https://bit.ly/3oE0OeM
https://bit.ly/3hLmF2x
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 الحوصلة:

ُتتيــح التطبيقــات املذكــورة آنفــا روايــة قّصــة تفاعليــة تضــع الجمهــور  .
يف مركــز العمليــة الســردية وتتيــح لــه إمكانيــة أن »يعيــش« الحكايــة 

وقتمــا يشــاء وكيفمــا يشــاء. 

لــكل قصــة اســتقصائية خصوصيــة إما ىلع مســتوى األشــخاص أو األزمنة  .
أو األمكنــة، وبنــاء ىلع هــذه الخصوصية يتــم االختيار ىلع أحــد أو بعض 
الّتطبيقــات الســالفة الذكــر، فــال توجــد تطبيقــة أنمــوذج تنســحب ىلع 

كافــة القصص االســتقصائية. 

تقــع ىلع الصحفــي االســتقصائي مســؤولية وواجــب تعّلــم هــذه  .
ــن اإلحاطــة  ــى يتمكــن م ــّرن عليهــا بشــكل دورّي حّت التطبيقــات والتم
بهــا، فــال يكفــي مجــّرد االطــالع عليهــا مــن خــالل هــذا الدليــل أو حّتــى 
ــم  ــم يت ــة مال ــذه األدوات التفاعلي ــن ه ــن م ــة للتمك ــور دورة تدريبي حض

ــا. ــرس عليه ــمح بالتم ــة تس ــة ودوري ــة يومي ــا بممارس إلحاقه

مــن  التفاعلــي،  القصصــي  الســرد  تقنيــات  أهــّم  ىلع  التعــّرف  بعــد 
املهــم اســتجالء طرائــق توظيــف الهاتــف الجــّوال الذكــي لخدمــة القصــة 
ــي  ــة والصحف ــي عام ــر للصحف ــات يوّف ــّوال ب ــيما وأّن الج ــتقصائية، س االس
وتســجيل  األدلــة  لتوثيــق  وفعالــة  أدوات مهمــة  االســتقصائي خاصــة 
الشــهادات وتصويــر الحقائــق والوقائــع مــع تأميــن قــدر معتبــر مــن ســالمة 
الصحفــي واألجهــزة وتوظيــف لقابليــة املصــادر للحديث التلقائــي واملفتوح 

ــرا.  ــن الكامي ــا ع ــوال عوض ــى الج إل
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»صحافة الجوال«... أداة جديدة بين 
أيادي الصحافيين االستقصائيين..

الفصل 
الثاني عشر: 

» يمّثــل الهاتــف الجــوال وســيلة توثيق مهّمــة باإلمكان 
اســتعمالها يف األماكــن الحساســة التــي يصعــب فيهــا 
اســتخدام الكاميــرا كبيــرة الحجم،كمــا ُيمّكــن الصحفيين 
االســتقصائيين مــن تجميــع األخبــار والشــهادات والصــور 

حتــى يف أصعــب اللحظــات... »
                                                                                                              مبروكة خذير41

ــرا  ــة ُمتعــددة االختصاصــات، أرى يف الكامي ــا الصحافي ــة، أن ــى حــدود ســنوات قليل ــت إل كن
ــورا  ــات وص ــي فيديوه ــا تهدين ــا اتقنته ــي كلم ــك الت ــة تل ــي املدلل ــوزن ابنت ــة ال الثقيل

ــرة.. ــون الكبي ــة التلفزي ــن ىلع شاش ــر املتابعي ــا تس ــا حكاي ــرد به ــة أس ــص جذاب لقص
مــع مــرور الزمــن والتطــور التكنولوجــي، بــدأت يــداي تفــكان رمــوز أداة جديــدة، بدأت اســتعين 
أحيانــا بكاميــرا الهاتــف الجــوال أثنــاء عمليــات التصويــر. عمــدت أن اشــتري يف كل مــرة آخــر 

الصيحــات يف عالــم الهاتــف الجــوال. 
فكلمــا صنعــت شــركة للهاتــف الجــوال آلــة جديــدة بحثــت عــن الفــرق بينهــا وبين ســابقاتها 
الدرك أن الهواتــف الجوالــة أصبحــت قــادرة أن توفــر لنــا فرصة لصــورة بجودة عاليــة وإمكانيات 

تحريــر يمكــن أن تجعــل ولوجنــا إلــى عوالم امليديــا الجديدة أســهل.
تحــول اإلعجــاب بالكاميــرا الثقيلــة الــى إعجــاب مضاعــف بكاميــرا الهاتــف الجــوال.. خفــت 
ــن  ــر ونقــل املباشــر م ــر والتحري ــر نحــو التصوي ــة وتوجهــت أكث ــرا الثقيل اســتعمالي للكامي
ــاه مــن  ــذي تعلمــت فــك رمــوزه وفهــم مــا يمكــن أن يمنحنــي إي ــر ال خــالل هاتفــي الصغي

ــة. ــاة متنقل ــى قن ــا إل ــح الوقــت ألتحــول بنفســي أحيان خدمــات ســاعدتني ىلع رب
ــة الصغيــرة بيــن يديــك هــي نافذتــك ىلع اآلخــر يمكــن مــن خاللهــا أن تدخــل  فهــذه اآلل
عالــم بــّث النقــل املباشــر مــن أي مــكان داخــل أي حــدث وجــدت نفســك فيــه. والخالصــة 
إذا: دخــول الهاتــف الجــوال إلــى خانــة وســيلة إنتــاج املضاميــن حــول كل واحــد منــا إلــى 

وســيلة إعالميــة مســتقلة بذاتهــا.
ــتى  ــد يف ش ــكل متصاع ــا بش ــك مكانته ــرة تفت ــوال الصغي ــف الج ــة الهات ــت شاش ــا فتئ م
املحامــل اإلعالميــة، فقــد أصبــح التوجــه كبيــرا الســتفادة الصحافييــن ممــا يوفــره الهاتــف 
الجــوال مــن إمكانيــات تصويــر وتحريــر. فحتــى يف مجــال صحافــة الجــودة، وصحافــة 
االســتقصاء بــدأت صحافــة الجــوال تشــق طريقهــا أداة للتوثيــق وتجميــع البيانــات وكشــف 

ملفــات الفســاد.
إذا، إن مــا يوفــره العمــل بالهاتــف الجــوال من ســـرعة وفوريـــة وتكاليف أقل يف نقـــل األخبار 

41 صحافيــة مصــورة، مراســلة لقنــاة DW عربيــة والقنــاة الفرنســية  TV5، رئيســة تحريــر موقــع »الصبــاح نيــوز«. دّرســْت مــادة الصحافــة االســتقصائية التلفزيونيــة 
ــداع وموقعهــا االســتقصائي »الكتيبــة«. صحافيــة  ــر واالب ــة التعبي ــم مــن اجــل حري ــار وهــي مــن مؤسســي جمعيــة تكل ــوم اإلخب يف معهــد الصحافــة وعل
اســتقصائية و خبيــرة دوليــة يف تطويــر وســائل االعــالم. تــدرب يف اختصاصــات االنتــاج والتحريــر وادارة الحــوارات السياســية وصحافــة االســتقصاء وصحافــة 

. 4K Production الجــوال، مخرجــة و منتجــة الفــالم وثائقيــة تحصلــت ىلع جوائــز دوليــة وهــي تديــر مكتــب انتــاج
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واملعلومــات وســهولة االســتخدام لتصويــر مــادة مصــورة أصبــح عامــال أساســيا مــن عوامــل 
اســتخدام الصحافييــن لهــذه اآلليــة وتطويعهــا، بمــا يخــدم اإلنتــاج الســمعي والبصــري إلــى 

جانــب األدوات املســتعملة ســابقا.
ــم مــن أزمــة صحيــة نتيجــة جائحــة  ولعــل مــا زاد القناعــة بهــذا التوجــه، مــا عاشــه العال
ــرون ىلع هــذه األداة  ــن اعتمــد الكثي ــات صحافــة الجــوال حي ــا، حيــث ترســخت أدبي كورون

ــة. ــا وكتاب ــار وتوثيقهــا صــورة وصوت لنقــل األخب
ــه  ــارعة والتوج ــداث املتس ــه األح ــا تفرض ــا حديث ــوم اتجاه ــوال الي ــة الج ــر صحاف إذا، تعتب

ــر. ــيلة للنش ــي كوس ــل االجتماع ــائل التواص ــو وس ــتمر نح ــكل مس بش
ولئــن ســبقتنا بعــض الــدول الغربيــة مثــل أمريــكا نحــو االســتفادة من شاشــة الهاتــف الجوال 
ــرت  ــدأت هــي األخــرى تنحــو هــذا املنحــى، فتوات ــة أيضــا ب ــدان العربي ــإن البل ــرة، ف الصغي
الــدورات التكوينيــة وتكثفــت عمليــة دعــم املهــارات لالســتفادة مــن هــذه األداة ســيما يف 

مجــال صحافــة االســتقصاء.
ففــي تونــس، اعتمــدت أكاديميــة الصحافيــة االســتقصائية، ىلع صقــل مهــارات الصحافيين 
مــن الشــبان الــذي ينجــزون تحقيقاتهــم. فقــد تــم تدريبهــم ىلع التصويــر والتحريــر 
ــة  ــك ىلع كل مــا طــرأ ىلع الهواتــف الجوال باســتعمال الهاتــف الجــوال معتمديــن يف ذل

ــر. ــر لجــودة الصــورة وتكثيــف لتطبيقــات التحري مــن تطوي
 ABC, BBC وإذا مــا نظرنــا حولنــا فســنجد أن مواقــع شــبكات التليفزيــون العاملية ىلع غــرار
CNN ،News Foxومواقــع لشــبكات عربيــة ومصريــة مثــل، نبــض، العربية، ســبق، الجزيــرة، أبو 
ظبــي، بوابــات األهــرام وأخبــار اليــوم، واليــوم الســابع، ومصــراوي، البوابة نيــوز، املصــري اليوم 
وغيرهــا كلهــا أصبحــت تســتفيد مــن صحافــة الجــوال ومــن تطبيقــات التواصــل االجتماعــي 
املتعــددة والتــي تتضمــن مجموعــة واســعة مــن الخدمــات اإلخباريــة يســتطيع مــن خاللهــا 

الجمهــور مشــاركة املحتــوى وإعــادة إنتاجــه.

جيل رقمي يحتاج إلى وسيلة تواصل رقمي..	- 
الســتعماالت صحافــة الجــوال عديــد املزايــا، فهي أوال وســيلة متابعــة عندما يتم اســتغاللها 
كوســيط لنشــر مــا نوثقــه وهــي أيضــا وســيلة صناعــة وإنتــاج متكامــل مــن التصويــر إلــى 
التحريــر مــن خــالل آليــات التصويــر وتطبيقــات املونتــاج، إلى النشــر عبر املشــاركة الســريعة.
صحافــة الجــوال أو Journalism Mobile أوMoJo هــي مــن حيــث التعريــف تعنــي »اســتعمالنا 
ألجهــزة املوبايــل الذكــي أو اللوحــات الذكيــة مــن أجــل إنتــاج محتــوى فيــه نقــل لألخبــار 
ــاج  ــر مــن خاللهــا ننشــر املعلومــة التــي تهــم جمهــورا متســعا، حيــث يســمح بإنت وتقاري

املحتــوى وتحريــره ونشــره وتبادلــه عبــر الهاتــف الجــوال وبجــودة عاليــة«.
لكــن الفــرق بيــن صحافــة الجــوال وصحافــة املواطنــة هي مــدى قــدرة الصحــايف ىلع دعم 
ــة  ــة القص ــي يف رواي ــرد القصص ــان الس ــك إتق ــاج وكذل ــر واملونت ــم التصوي ــارات وتعل امله
بطريقــة جذابــة وإبداعيــة مــع احتــرام ألخالقيــات املهنــة والحرفيــة يف نقــل الخبــر دون 

تزييــف أو مبالغــة.
وتعــدى اعتمــاد الجــوال التغطيــة اإلعالميــة وســرد القصــص اإلخباريــة، حيــث أصبــح اليــوم 
أداة إنتــاج ســينمائي، إذ بــرزت يف الســنوات األخيــرة مهرجانــات ســينمائية مخصصــة ملــواد 

ســمعية بصريــة وأفــالم قصيــرة منتجــة باســتعمال الهاتــف الجــوال فقــط.
واســتخدام الجــوال يف الصحافــة يتطلــب مهــارة يف تصويــر مقاطــع الفيديــو بكفــاءة عالية 
ويف معالجــات الصــوت، باإلضافــة إلــى إتقــان إمكانــات التحريــر والصياغــة الصحفيــة للتقاريــر 
والقصــص اإلخباريــة. وإذا كان الجمهــور الرقمــي يســتعمل منصــات عديــدة، فــإن لــكل منصــة 
ــال  ــوك مث نواميســها وطــرق اســتعماالتها لصحافــة الجــوال. فمــا ينتــج ملنصــة الفايــس ب
يختلــف عمــا ننتجــه ملنصــة االنســتغرام أو التويتــر أو اللينكــد ان أو أيضــا منصــة تيــك تــوك 
التــي بــدأت تســرق األضــواء وســط املنصــات االجتماعيــة املســتعملة يف العالم. وال ننســى 
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طبعــا أن منصــة اليوتيــوب هــي أيضــا وســيلة إلنتــاج املحتــوى ونشــره، حيــث أن الكثيــر مــن 
ــن  ــن مــن املتابعي ــوب وماليي ــاة يوتي ــه قن ــادرا ىلع أن يكــون ل ــح ق الشــباب الرقمــي أصب
فيمــا أصبــح يعــرف اليــوم باملؤثريــن الذيــن افتكــوا مكانتهــم وســط هــذا املشــهد املتعدد.

صحافــة الجــوال يف عالقــة باالســتقصاء- »صحافــة الجيــل الرابــع 	- 
للســلطة الرابعــة«

كنــت مــرة بصــدد إنتــاج تحقيــق لفيلــم اســتقصائي بعنــوان »شــباك النفــط«، فيلــم تحصــل 
ىلع الجائــزة األولــى يف فعاليــات امللتقــى الدولــي ألفــالم مكافحــة الفســاد والــذي تشــرف 

ىلع تنظيمــه الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد يف تونــس.
ــة  ــركات النفطي ــا الش ــبب فيه ــي تتس ــة الت ــريبات النفطي ــن التس ــدث ع ــم يتح كان الفيل
املنتصبــة يف جزيــرة قرقنــة، وأثنــاء فتــرة إنجــاز الفيلــم التــي دامــت ثمانيــة أشــهر حصلــت 
ــافات  ــد املس ــبب بع ــة. وبس ــركات امللوث ــتوى الش ــة ىلع مس ــرة قرقن ــورات يف جزي تط
ــي  ــق ل ــم ليوث ــة يف الفيل ــل القص ــذي كان بط ــي، ال ــط البيئ ــع الناش ــل م ــارعت للتواص س
بالهاتــف مــا حصــل مــن تســريبات. كانــت املســافة بعيــدة حتــى أســتطيع الوقــوف ىلع 
ــك اعتمــدت ىلع صحافــة الجــوال ليســتعمله  ــة لذل حقيقــة التســريبات النفطيــة الحاصل
الناشــط البيئــي و يوثــق لــي حقيقــة التســريبات و آثارهــا. كانــت تلــك الصــور الفيديوهــات 
دليــال ىلع تأثيــرات التســريبات ىلع حيــاة منطقــة يعيــش ســكانها ممــا يقتاتــون بــه مــن 

البحــر.
كانــت تلــك الصــور التــي توثــق التســريبات الحاصلــة وهــي حجــة يف تحقيقي االســتقصائي 
ــم التــي تتلخــص يف  ــد تدعيــم فرضيــة الفيل ــره بالهاتــف اســتخدمته ملزي ومــا تــم تصوي
الفرضيــة التاليــة: شــركات نفطيــة عمالقــة تتســبب يف تســريبات نفطيــة بســبب عــدم 

صيانــة انابيبهــا وســط البحــر ويف ظــل غيــاب تــام لرقابــة الدولــة.
ــا  ــرز املزاي ــدة أخــرى، ألب ــة عدي ــره أمثل ــال، وغي ــا هــذا املث ــق أســوق هن ومــن هــذا املنطل
التــي قــد يوفرهــا العمــل بالهاتــف الجــوال، فهــو يضــع بيــن أيــدي الصحافييــن أدوات ســهلة 
ــي  ــق باإلمــكان اســتعمالها يف األماكــن الحساســة الت االســتخدام وهــو أيضــا وســيلة توثي
يصعــب فيهــا اســتعمال الكاميــرا كبيــرة الحجــم. فصحفيــو االســتقصاء قــادرون ىلع تجميــع 
األخبــار والشــهادات والصــور حتــى يف أصعــب اللحظــات بالنظــر إلــى اعتبــارات كثيــرة لعــل 
أهمهــا أن املتلقــي أي املواطــن مــازال ال يعيــر هــذه الوســيلة قدرهــا مــن األهميــة لذلــك 
فهــو يســمح باســتعمالها وال يقبــل أحيانــا اســتعمال الكاميــرا الثقيلــة، ســيما حيــن يتعلــق 

األمــر بملفــات فســاد قــد تثيــر حفيظــة البعــض إن نحــن تطرقنــا اليهــا.
وال ننســى أيضــا أن األحــداث الطارئــة والعاجلــة والســريعة قــد تحصــل حيــن ال يكــون لدينــا 
ــب  ــا يلع ــك وهن ــة، لذل ــزات الالزم ــر والتجهي ــة التصوي ــب عملي ــى ترتي ــارعة إل ــال املس مج

الهاتــف الجــوال دور املنقــذ.
فنحــن نعلــم أن التحقيقــات االســتقصائية هــي تراكميــة األخبــار والحجــج وهــي تحقيقــات 
تمتــد أحيانــا ىلع حيــز زمنــي ممتــد. كمــا أننــا أحيانــا نجــد أنفســنا تجــاه تطــورات ســريعة 
يف عالقــة بموضــوع التحقيــق الــذي نقــوم بإنتاجــه ومــن هنــا تأتــي أهميــة صحافــة الجوال 
ــات  ــة املعلوم ــذي يخــدم تراكمي ــق الحــدث ال ــزا لتوثي ــا وجي ــزا زمني ــا حي ــد تمنحن ــي ق الت
وتجميــع املــواد الســمعية والبصريــة التــي تخــدم القصــة االســتقصائية التــي نقــوم 

بإنتاجهــا.
فتحضيــر أنفســنا ملتابعــة حــدث مــا باســتعمال الكاميــرا العاديــة يتطلــب وقتــا، ويتطلــب 
فريقــا كامــال ويتطلــب أحيانــا الحصــول ىلع تراخيــص عمــل ويجعلنــا تحــت طائلــة املراقبــة 
ســيما حيــن يكــون املوضــوع الــذي نعمــل ىلع التحقيــق فيــه حساســا ودقيقــا. وهنــا يمكن 
أن تكــون صحافــة الجــوال مخرجــا جيــدا يســهل عمليــة تدخلنــا بعيــدا عــن معوقــات الوقــت 
وتوفيــر الســالمة )ســواء ســالمة الصحــايف او ســالمة األشــخاص الــذي قــد نعتمدهــم مصــادر 

معلومــة يف تحقيقاتنــا( عــالوة ىلع التكاليــف التــي قــد تتطلبهــا عمليــة اإلنجــاز.
ــإن  ــهادات، ف ــذ الش ــاج وأخ ــر واملونت ــات التصوي ــن أدبي ــا م ــايف متمكن ــا كان الصح وإذا م
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اســتعمال الهاتــف الجــوال ذي الجــودة العاليــة ال يمثــل فرقــا واســعا بينــه وبيــن اســتعمال 
الكاميــرا العاديــة. فالفــرق دائمــا يكمــن يف كيفيــة ســرد القصــة صــورة وتحريــرا مــن قبــل 
منتــج املحتــوى وكــم مــن قصــص أنتجــت باســتعمال الهاتــف الجــوال كانــت أكثــر بالغــة 

ــر العاديــة. وتأثيــرا مــن تلــك التــي أنتجناهــا بوســائل التصوي
ــر  ــة وتوفي ــك، فــإّن األهــم يف هــذا املجــال هــو اكتســاب املهــارات التقنيــة والتحريري لذل
ــة وســيلة  ــم مــع أي ــا قادريــن ىلع التأقل ــة، بطريقــة تجعلن ــا الجوال االكسســوارات لهواتفن
تتوفــر بيــن أيدينــا ملعالجــة مــا قــد يحصــل مــن تطــورات تخــدم بنيــة التحقيــق الــذي نقــوم 

بإنتاجــه.
ــاط  ــات التق ــات وتطبيق ــع املعلوم ــن ىلع جم ــاعد الصحفيي ــات تس ــود تطبيق إًذا، إن وج
الصــور وتحريرهــا، وتطبيقــات تســجيل وتحريــر الصــوت وأدوات للكتابة بشــكل أســهل وأســرع، 
كلهــا أدوات إذا أحســنا اســتعمالها ســنكون أكثــر نجاعــة و حرفيــة حتــى ونحــن نســتعمل 
الهاتــف الجــوال، الــذي ينظــر إليــه البعــض ىلع أنــه وســيلة عمــل الهــواة ال املحترفيــن يف 
ــق  ــون أن الفري ــن ال يؤمن ــك الذي ــة ألولئ ــة خاطئ ــة رؤي ــي يف الحقيق ــة، وه ــم الصحاف عال
بيــن صحــايف و آخــر هــو مــدى إتقانــه لســرد قصصــي وتمشــي علمــي و سالســة يف تحريــر 
ــره  ــا يوف ــع م ــدف تطوي ــارات به ــم امله ــن ودع ــا التكوي ــذا أيض ــل كل ه ــم قب ــق ث التحقي

الهاتــف الجــوال مــن مزايــا.

تطبيقات الهاتف الجّوال- »مصباح عالء الدين بين أياديكم«	- 

ــر بالهاتــف الجــوال يحتــاج األمــر تحميــل بعــض التطبيقــات التــي  لتحســين جــودة التصوي
ــر مــن حيــث الصــورة واإلضــاءة. ــات التصوي تســاعد ىلع التشــغيل اليــدوي لخصوصي

بعض تطبيقات التصويرأ- 

 بعض تطبيقات املونتاج ىلع الهاتف املحمولب- 

Pinnacle studio IOS- iMovie
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PMC Recorder Voice Recorder

يحتــاج املونتــاج بالهاتــف الجــوال إلــى منطــق أيضــا فعمليــة التركيــب هــي اإلخــراج الثانــي 
ــم  ــاج دع ــاج تحت ــة املونت ــان عملي ــإن اتق ــه، ف ــه وعلي ــا كان جنس ــايف أي ــل صح ألي عم
القــدرات ولكنهــا مرتبطــة تمــام االرتبــاط بعمليــة التصويــر. فــاذا كانــت قدرتنــا ىلع التصويــر 

عاليــة فــإن ســردنا القصصــي ســيكون ناجحــا أيضــا.
وباستعمال تطبيقات املونتاج، فإنه بإمكاننا الحصول ىلع بعض املزايا التالية:

 	4k إمكانية تحرير الفيديو بدقة تصل الى
إضافة العناوين	 
تسجيل الصوت للفيديو 	 
إضافة عناوين متحركة وموسيقى تصويرية 	 
 	Time-Lapse و الفاصل الزمنيSlow-motion تعزيز الفيديو بالحركة البطيئة
 استخدام مؤثرات صوتية 	 
إمكانية املشاركة املريحة بعد التحرير	 

تطبيقات تحرير وتسجيل الصوت ج- 

Pinnacle studio

Wevideo

PowerDirector

Quick



املحور الرابع: سرد القصة االستقصائية“من أجل صحافة “نافذة   - دليل أكاديمية الصحافة االستقصائّية

89

تطبيقات البث املباشرد- 
يف صحافــة الجــوال أنــت قنــاة متنقلــة، بإمكانــك أن تظهــر يف بــث مباشــر مــن أي مــكان 

لنقــل مــا يحصــل مــن أحــداث.

املعدات واإلكسسوارات: »خلي الجّوال صاحي«...	- 

جهز هاتفك الجوال بـ:
املقبض	 
حامل كاميرا ثالثي القوائم أو عصا سلفي	 
سماعات وميكروفون	 
شاحن محمول وذاكرة	 

 هناك أيضا إكسسوارات 
ضوء كاميرا	 
عدسات	 
 	DJI Osmo Mobile Handheld جهاز حمل
حاجب ريح	 

 هناك عدة كاملة للهاتف الجوال يمكن االستفادة منها

Youtube TwitterFace book Live Instagram
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نصائح لبدء العملأ- 
شغل وضعية طيران )إذا لم تكن يف نقل مباشر(	 
أوقف االتصاالت واالشهارات التي تأتي يف التطبيقات وترد أثناء البث املباشر	 
تأكد من أن لديك مساحة كافية للتخزين	 
استخدم السماعات وامليكرفون 	 
ــث 	  ــر األفقي)الب ــل التصوي ــة تحتم ــل اجتماعي ــتغل ملحام ــت تش ــا إذا كن ــّور أفقي ص

ــي( ــل االجتماع ــائل التواص ــض وس ــا لبع ــّور عمودي ــن أن يص ــر يمك املباش

نصائح التصويرب- 
االتزان –استعمل اإلكسسوارات	 
تحكم باإلعدادات واضبط focus وexposure وقبل التسجيل 	 
التقرب )حاول أال تستعمل زوم من األفضل االقتراب بالهاتف الذكي( 	 
انتبه للضوء، اختر األماكن املضاءة أو جهز محمولك باإلضاءة االصطناعية 	 
الصوت: اقترب من الشخص أو من مصدر الصوت	 

 تأكــد دائمــا مــن جــودة الصــوت، حيــث ينصــح يف هــذا الســياق باســتخدام ميكروفون 
خــاص بالهاتــف الجوال. 

التحريك يف عدة اتجاهات:	 
 استعمل معدات التثبيت لتحصل ىلع حركة متزنة

close-ups صور لقطات قريبة 
صور مقاطع قصيرة ليسهل إرسالها

وعليــه، فــان مرحلــة التصويــر هــي مرحلــة أساســية ال بــد ان نتعلــم أدبياتهــا ومهــارات 
اســتعمال الهاتــف الن مرحلــة التصويــر هــي التــي تؤســس ملرحلــة املونتــاج الــذي يتــم 
أيضــا عبــر اســتعمال الهاتــف املحمــول. وبنــاء عليــه فــان القصــص التــي تصــور بالهاتــف 
املحمــول ال تختلــف عــن القصــص التــي نصورهــا بالكاميــرا الكالســيكية. كمــا انــه ال بــد 
ــري باملعلومــات التــي نضيفهــا يف مجــال الســرد القصصــي  ــب التصوي مــن مــزج الجان

الــذي نعتمــد عليــه يف كتابــة القصــة.

ُيعــد التصويــر بالهاتــف املحمــول تقنيــة تنضــاف الــى عديــد التقنيــات  .
ــع صحافــة االســتقصاء.  األخــرى لالشــتغال ىلع مواضي

ــة التركيــب مســألة مهمــة لكــن الســرد  . ــري وعملي إتقــان الجانــب التصوي
ــة قصــة اســتقصائية..  القصصــي يبقــى شــرطا أساســيا ألي

ــن  . ــل املضامي ــح يف تحوي ــذي ينج ــو ال ــح ه ــتقصائي الناج ــل االس  العم
ــور  ــام الجمه ــب اهتم ــادرة ىلع جل ــورة ق ــص مص ــى قص ــات إل واملعلوم
مــن خــالل أســلوب ســردي يتوافــق مــع مــا يقدمــه مــن حجــج ومعلومــات 

ــو ــق وشــهادات يقــع تجميعهــا وروايتهــا مــن خــالل الفيدي ووثائ
ــاعد يف  ــا تس ــرة، أّنه ــي كثي ــّوال، وه ــة الج ــات صحاف ــن إيجابي ــن بي م
ــة خــالل العمــل الصحفــي االســتقصائّي، فهــي  ــن الســالمة املهني تأمي

ــام.  ــاه واالهتم ــرة لالنتب ــر مثي ــّدا وغي ــة ج ــة فّعال أداة وتقني
ــذي  ــة وال ــى مبحــث الســالمة املهني ــذا مــن املنطقــي أن نتعــرض اآلن إل ل
يعــد واحــدا مــن أخطــر املباحــث وأهــم االســتحقاقات يف العمــل الصحفــي 

االســتقصائّي. 

الحوصلة: 
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عدسة مبروكة خذير، تّم اعتماد الصورة بإذن من صاحبتها. 
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املحور 5
 السالمة املهنية ومعايير ما قبل النشر

ُتحــدد  عندمــا  إاّل  ســالمتك  ضمــان  تســتطيع  »ال 
ــاك مخاطــر  ــي يمكــن أن تواجههــا، فهن املخاطــر الت
ــام بالتحقيــق االســتقصائي،  ــاء القي قــد تعترضــك أثن
وهنــاك أخــرى قــد تواجهــك بعــد نشــر التحقيــق 

االســتقصائي عليــك االســتعداد مســبقا لهــا«
                                                                                                                  زياد دبار 42

»إنهــا ليســت فيلــم this not a movie «،هكــذا اختــار املراســل البريطانــي يف مياديــن الحــرب 
والســلم يف الشــرق األوســط ىلع مــدى نحــو أربعيــن ســنة، روبــرت فيســك عنونــة الفيلــم 

الوثائقــي الــذي وّثــق لحياتــه الصحفيــة املليئــة باملفاجــآت. 

فيســك والــذي عــرف الحــرب والتوتــرات األهليــة وغطاهــا لصالــح صحيفــة »ذي أندبندنــت«، 
أعطــى للصحفييــن االســتقصائيين وملراســلي الحــرب نصيحــة جــّد مهمة تمثــل يف تقديرنا 
ــة والجســدية  ــن ســالمتك املهني ــك ليســت فيلمــا«، فأّم ــة، »حيات ــه الصحفي رحيــق تجربت

والنفســية قبــل وأثنــاء وبعــد أي عمــل اســتقصائي.

 وألّن حيــاة الصحفــي االســتقصائي ليســت فيلمــا وليســت قصــة صحفيــة أيضــا، فقــد اخترنــا 
ــالمة  ــات الس ــط بتوجيه ــن، أّول مرتب ــن اثني ــى عنصري ــذا، إل ــم ه ــا امله ــم فصلن أن نقس
املهنيــة خــالل إنجــاز التحقيقــات االســتقصائية وثــان متعلــق بالنمــاذج التطبيقيــة املهمة 
ــل الصحفــي االســتقصائي ىلع وجــه  واألساســية والواجــب تعميرهــا واصطحابهــا مــن قب

الخصــوص.

ــتقصائية...   	-  ــات االس ــة يف التحقيق ــالمة املهني ــات الس توجيه
ــا« ــرا صحفي ــْن خب »ال تك

ســنعمل يف هــذا العنصــر ىلع تقديــم أهــّم التوجيهــات والنصائــح التطبيقيــة التــي 
تســاعد الصحفــي ىلع إنجــاز تحقيقــه االســتقصائي مــع تأمينــه ألىلع درجــات الســالمة 

42  صحفي ومدرب السالمة املهنية للصحفيين. درب قرابة 500 صحفي )تونس الجزائر ليبيا موريتانيا مصر مالي االردن …(، اصدر دليلين لسالمة الصحفيين 
بتونس ومشرف سابقا ىلع برنامج حماية الصحفيين بتونس.

الفصل 
الثالث عشر: 

السالمة يف االستقصاء
حتى ال يصير االستقصائي قّصة 

صحفية.
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ــق  ــف الحقائ ــة كش ــا صحاف ــتقصاء بأنه ــة االس ــا صحاف ــن عّرفن ــية، فلئ ــة والنفس املهني
واألســرار والغــوص يف »املمنــوع«، فإّنــه مــن العــادي أن يكــون الصحفــي يف دائرة املشــاكل 
واملخاطــر، لــذا فمــن واجبــه أن يســتعين بهــذه التطبيقــات املثلــى يف مســتوى الســالمة، 

وهــي تطبيقــات تســتوعب كافــة مراحــل العمــل الصحفــي االســتقصائي. 

التخطيط: أ- 
االستعداد الجيد قبل أية مهمة لضمان السالمة	 
توّقع كل االحتماالت وأسوأ السناريوهات.	 
ــل 	  ــه بتحم ــمح ل ــا( تس ــا وذهني ــدة )بدني ــة جي ــون يف صح ــي أن يك ىلع الصحف

ــة(. ــات مقلق ــة، معلوم ــق صادم ــاف حقائ ــاق )اكتش ــب و اإلره ــن التع ــج ع ــط النات الضغ
ــة 	  ــد ميزاني ــة ورص ــل الاّلزم ــدات وأدوات العم ــل املّع ــب لكام ــق املصاح ــداد الفري إع

التنقــل واإلقامــة وكل مســتلزمات املهمــة، حّتــى اختيــار املالبــس املالئمــة وإجــراء 
االتصــاالت وضبــط املواعيــد.

االستعداد والتحضيرب- 
البــد مــن اإلملــام، منــذ البدايــة، بطبيعــة املهمــة بأكثــر مــا يمكــن مــن التفاصيــل مــن 	 

حيــث األماكــن واآلجال
ضبط جدول زمني مّفصل لكامل أطوار املهمة	 
رزنامة املواعيد، )باليوم والساعة(	 
تحديد نقطة االنطالق ونقطة الوصول	 
إذا تطلــب العمــل فريقــا يجــب تحديــد املهــام، ملعرفــة املطلــوب مــن كل عضــو مــن 	 

يق لفر ا
مــن املهــم، بصفــة عامــة، معرفــة عــادات املجتمــع وتقاليــده لتفــادي أيــة إشــكالية، 	 

ــاس،  ــة اللب ــا، ونوعي ــب تجنبه ــي يج ــارات الت ــاظ والعب ــى األلف ــاه إل ــك االنتب ــن ذل م
ــي والتدخيــن واملشــروبات الكحول

يجب الهدوء والحذر ألنه باإلمكان ان تتعرض إلى إشكاليات غير متوّقعة	 
يتّعيــن ىلع الصحفــي –والصحفيــة- اإلملــام قبــل الســفر بطبيعــة املجتمــع 	 

ــة التصــرف يف حــال وقــوع  ــة املــرأة بصفــة خاصــة ودرجــة تحررهــا وكيفي ووضعي
ــن ــكال معي إش

ــض 	  ــى بع ــاه إل ــاط باالنتب ــة االحتي ــرأة الصحفي ــن ىلع امل ــة، يتعي ــذه الحال يف ه
ــة. ــن العام ــن يف األماك ــن التدخي ــال ع ــاع مث ــات كاالمتن الجزئي

  معرفة معمقة بالقانون ج- 

ال تهمل الجانب القانوني للتحقيق االستقصائي
عليك باالطالع ىلع القوانين الخاصة بمجال عملك الصحفي	 
كــن مطلعــا ىلع حمايــة الصحفييــن يف التشــريع التونســي )املرســوم 115 الخــاص 	 

بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر، القانــون األساســي املتعّلــق بمكافحــة اإلرهــاب 
وتبييــض األمــوال

ال تتردد يف طلب املساعدة عندما تحتاج إلى محام أو خبير قانوني.
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 تقييم املخاطر د- 
ال تستطيع ضمان سالمتك إاّل عندما تحدد املخاطر التي يمكن أن تواجهها	 

هناك مخاطر قد تعترضك أثناء القيام بالتحقيق االستقصائي	 
قد تواجه مخاطر بعد نشر التحقيق عليك االستعداد مسبقا لها	 
قد تواجه دعوى قضائية بعد نشر العمل االستقصائي	 
اطلع مسبقا ىلع مواد القيود القانونية التي تحظر النشر.	 

السالمة الشخصيةه- 
أنــت املســؤول شــخصيا عــن ســالمتك الذاتيــة: إجــراء تحقيــق اســتقصائي أو التقــاط 	 

صــور ة ال يســاويان حياتــك. 
ال تنشر أية معلومة حول مهمتك ىلع شبكات التواصل االجتماعي.	 
التحقيقــات االســتقصائية تطلــب الســرية وعــدم اإلفصــاح عــن نوعيــة التحقيــق 	 

لآلخريــن.
تجنب الثقة املفرطة	 
ــة، التراخيــص، اإلذن 	  ــة الصحفي ــق: البطاق ــك مــن وثائ ــب من ــا يطل االســتظهار بم

ــة. بمأموري
احفظ معلوماتك جيدا و ال تترك آثارا خلفك.	 
التحضير الجيد.	 
معرفة مسبقة باملخاطر.	 
توفير امليزانية املالئمة يف حالة افتقارك لدعم من املؤسسة اإلعالمية.	 
إخفاء املّعدات اإللكترونية عن األنظار : آالت التصوير، أجهزة الهاتف الجوال	 
عدم التجوال ىلع انفراد وتجنب الظهور بلباس الفت لألنظار	 
ــر 	  ــة أو تكث ــر آمن ــون غي ــا تك ــة عندم ــدم املجازف ــات وع ــبقة للطرق ــة مس معرف

ــوادث ــا الح فيه
احتفظ بنسخة إضافية لوثائق الهوية و التراخيص الالزمة فقد تحتاجها.	 
تفاد خاصة الطرقات املقطوعة أو التي تقل فيها الحركة	 
االستعداد املسبق لتغيير االتجاه يف حالة وقوع خطر	 
اإلصرار ىلع سياقة آمنة واحترام نقاط املراقبة املدنية	 
تفــادي الســماعات والخــوذة اإللكترونيــة عنــد التنقــل لتأثيرهــا ىلع القــدرة ىلع 	 

التركيــز
التثبــت مــن الحجــز مســبقا عنــد اســتعمال النقــل العمومــي مــع توخــي الحــذر 	 

ــة.  ــات الهاتفي يف املكامل

إخفــاء أيــة معلومــة تشــير إلــى صفتــك الصحفيــة أو املؤسســة اإلعالميــة تفاديــا ألي 	 
ــتفزاز محتمل. اس

حماية املصادرو- 
عند لقاء أحد مصادركم، التثبت من أنك لست محل مراقبة	 
حاول قدر اإلمكان تحديد مكان الّلقاء والتوقيت	 
ــض أي 	  ــتقابله وارف ــن س ــك م ــترط ذل ــراد، إاّل إذا اش ــاء ىلع انف ــون الّلق ــاول أال يك ح

ــر ــم املخاط ــد تقيي ــه إال بع ــاء أو ال تقبل ــكان اللق ــر مل تغيي
حاول قدر اإلمكان عدم إجراء أية مقابلة صحفية يف محل سكني.	 
تجنب املشروبات الكحولية خالل اللقاء ألسباب أمنية ولضمان التركيز.	 
قــد يــزودك أحــد مصــادرك بمعلومــات منقوصــة أو كاذبــة لــذا فعليــك التثبــت مــن 	 
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صّحــة املعلومــات املقّدمــة حتــى ال تقــع ضحّيــة التالعــب مــن قبــل بعــض املصــادر 
املغشوشــة.

تحقق من حماية املعلومات التي تمتلكها عبر تأمينها	 
ال تكشف عن مصادر معلوماتك.	 

خطة الطوارئز- 
عليك أن تتوقع األسوأ	 
معرفة مسبقة بمن ستتصل يف حالة الطوارئ	 
التحضير الجيد يوفر لك إمكانية التصرف الجيد. 	 

نمــاذج تطبيقيــة يف الســالمة املهنيــة للصحفي االســتقصائي- 	- 
»العقــل الســليم يف الســالمة املهنية«.

ال ُيمكــن لهــذه النصائــح أن تكــون ذات أهميــة وذات بــال، مالــم تترافــق بنمــاذج تطبيقيــة 
ميدانيــة مــن الضــروري – بــل مــن الواجــب- أن تصاحــب الصحفــي االســتقصائي يف أي عمــل 
ــه االســتقصائية النجــاح  تحقيقــّي وأن يمألهــا بــكّل جديــة، طاملــا أنــه يبتغــي يف أعمال
ولنفســه ومصــادره الســالمة، حتــى ال يتحــول إلــى »قصــة صحفيــة« يف عناويــن التغطيــات 

والنشــرات اإلعالميــة. 

لــذا فعلــى الصحفــي االســتقصائي ســواء أكان وحيــدا أو ضمــن فريــق عمــل اســتقصائي، أن 
ُيعّمــر هــذه النمــاذج قبــل االنخــراط يف أي عمــل صحفــي اســتقصائي. 

التخطيط للمهمة الصحفيةأ- 

 الطريق الذي
سيسلكه الصحفي

مدة املهمة  األشخاص املحتمل
لقاؤهم

 البرنامج مكان املهمة
 / عنوان

 املهمة

تقييم املخاطر:ب- 

الوضع االجتماعي الوضع األمني الطقس  الطريق العادات

درجات
 الحرارة 
توقعات
 األمطار 

األحداث
األمنية 
األخيرة 

تاريخ
 االحتجاجات 
 االجتماعية

اللباس

  املنصوح به
 نقطة

االنطالق
 ونقطة 
الوصول
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اعتداء  توقعات األمطار
 ىلع الصحفيين 

نسب الجريمة  التعابير
التي يجب 

 تجنبها 

 مدة التنقل 
املسافة

 الوضعية 
 السياسية
للمنطق

 املناطق
الخطرة

 الوضعية األمنية

 نسبة الفقر 

التهديدات  مخاطر خاصة بك  مخاطر خاصة بنوعية 
املهمة

ماهي

أين

متى

كيف وملاذا

ــق ج-  ــن فري ــرية بي ــات س ــذه املعلوم ــى ه ــي: تبق ــق الصحف ــة بالفري ــات الخاص املعطي
العمــل فقــط

املالحظات املعلومات
فصيلة الدم 

األمراض املزمنة 

الحساسية 
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فريق العملد- 

رقم التواصل معه املهمة املكلف بها الخطة  اإلسم

1

2

3

األرقام األساسية للتواصل ه- 

الخدمات االستعجالية  املعلومات الشخصية األشخاص

رئيس التحرير

مرافق الطاقم الصحفي

مدير املؤسسة

الشــخص الــذي يتواصــل معــه يف 
الحــاالت الحرجــة

ــل  ــذي يتواص ــرب ال ــخص املق الش
ــوادث  ــه يف الح مع

يف الحاالت العاجلة :و- 

كيف سنتصرف؟

ملن نتوجه؟

أين نتوجه؟

ما هي املساعدة الطبية يف حاالت اإلصابات؟

معدات العمل بالتفصيلز- 

املعدات التقنية  املعدات الصحية املعدات الطبية
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الوثائق الضرورية ر- 

الوثائق الضرورية 

الترخيص بالتنقل خالل حظر تجوال األشخاص والعربات 

التكليف بمهمة 

الترخيص بالتصوير 

بطاقة انخراط يف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أو بطاقة صحفي محترف

معلومات أساسية  ي- 

أحوال الطقس وخارطة املكان 

تطور الحاالت الوبائية 

الخارطــة الصحيــة )املستشــفيات واملصحــات ومراكــز الصحــة 
)... األساســية 

وضعية املجتمع 
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الســالمة املهنيــة للصحفــي ليســت ترفــا، وليســت أمــرا اختياريــا، . 
بــل هــي مــن صميــم العمــل الصحفــي املحتــرف واملحتــرم ومــن صلــب 

صحافــة الجــودة وىلع رأســها الصحافــة االســتقصائية. 

الســالمة املهنيــة تحتــاج إلى تكويــن صحفي ومهنــي مســتمّر ومداومة  .
ىلع الــدورات التكوينيــة ذات الصلــة، ومــا قدمنــاه يف هذا الفصــل ُيعتبر 
تأطيــرا معرفيــا ومدخــال تطبيقيــا يوفــر األساســيات، ولكــن يبقــى ىلع 
الصحفــي االســتقصائي واجــب مزيــد تطوير املهــارات وتحســين املعارف 

مــن خــالل التجــارب االســتقصائية والــدورات التكوينيــة املحترفة. 

حيــاة الصحفــي االســتقصائي وحيــاة مصــادره، أهــّم مــن أي قصــة  .
اســتقصائية، فاألولــى ال ُتعــّوض والثانيــة تبقــى قابلــة للتعويــض 

املســتقبل.  يف  واالســتدراك 

ــيكية أو  . ــرب الكالس ــة الح ــط ببيئ ــة فق ــر مرتبط ــة غي ــالمة املهني الس
حــرب الشــوارع، إْذ هــي متعلقــة بـ»مهــام صحفيــة معينــة« وبـ»ميــدان 
إعالمــي ذي خصوصّيــة« وبـ»اضطرابــات قــد تكــون طارئــة«... وكــم مــن 
ميــدان تغطيــة صحفيــة كان آمنــا وفجــأة تحــّول إلــى منطقــة اضطرابات 

كبــرى.

ال تعنــي هــذه النصائــح أن يصبــح الصحفــي مهووســا بإجــراءات الســالمة  .
أو يصــاُب ُبرهــاب التآمــر ضــّده، ولكّنهــا تعنــي أّن ىلع الصحفــي أن يكون 
فطنــا وذكيــا وقارئــا جيــدا مليدانــه ولألشــخاص القريبيــن منــه، وعارفــا 

باملخاطــر القائمــة واملفترضــة ومحيطــا بآليــات التعامــل معهــا. 

ــي  . ــرف الصحف ــا ع ــل«، وكّلم ــدا »الجه ــا ولي ــة هم ــل الكراهي ــوُف مث الخ
واقعــه وحــّدد املخاطــر كلمــا ســيطر ىلع بواعــث الخــوف والتوجــس، 
وصــار أكثــر قــدرة ىلع املواجهــة وأكثــر قــدرة ىلع املشــي يف حقــول 

ــة...  األلغــام... الحقيقيــة والرمزي
ــد  ــدي واملفي ــن املج ــون م ــد يك ــة، ق ــالمة املهني ــتجالئنا للس ــب اس عق
ــات  ــة«، أي اآللي ــالمة القانوني ــميه بـ»الس ــن أن نس ــا ُيمك ــى م ــال إل االنتق
واألدوات التشــريعية القــادرة ىلع تأميــن الحمايــة التشــريعية للصحفــي مــن 
ــرات  ــن الثغ ــا م ــتقصائي محّصن ــه االس ــل تحقيق ــة وجع ــات القضائي التتبع

ــة. ــاوزات القانوني ــاء والتج واألخط

 الحوصلة: 
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اإلطار التشريعي للعمل االستقصائي 
من أجل استقصاء دون ثغرات قانونية

 الفصل

الرابع عشر: 

»ينبغــي تجنب اســتعمال عبــارات املبالغة واالســتهزاء 
واالحتقــار عنــد التطرق إلى أقــوال املعنّي باالســتقصاء 
وأن يقــع كبــح امليــوالت السياســية عنــد التثبــت مــن 
ــاف  ــة واإلنص ــي باملوضوعي ــر التحل ــع عب ــة الوقائ صح

خاصــة عنــد اإلعــالن عــن نتائــج االســتقصاء ...«
                                                                                                           أيمن الزغدودي43

تعــد الصحافــة االســتقصائية مــن أكثــر األجنــاس الصحفيــة احتــكاكا باملــادة القانونيــة يف 
كامــل مراحــل حياكــة القصــة الصحفيــة. وينطلــق االلتصــاق باملــادة القانونيــة عنــد اختيــار 
املوضــوع الــذي ينطــوي بالضــرورة ىلع فكــرة قائمــة ىلع وجــود عيــب يف تســيير مرفــق 

عمومــي مــا أو ســوء تصــرف يف مجــال معيــن يهــم املصلحــة العامــة.

ــوع  ــكل موض ــي تش ــلوكات الت ــع الس ــة تمن ــوص قانوني ــاك نص ــان هن ــب األحي  ويف غال
االســتقصاء. بــل أكثــر مــن ذلــك، حتــى يف غيــاب إطــار قانونــي ُيجــرم التصرفــات الخاطئــة، 
فــإن العمــل االســتقصائي مــن شــأنه أن يدفــع باملشــرع إلــى ســن قانــون بهــدف تنظيــم 

ــون قبــل إجــراء االســتقصاء. ــة الال-قان ــع بحال هــذه األعمــال التــي كانــت تتمت

كمــا تتجلــى العالقــة الوثيقــة بيــن الصحافــة االســتقصائية والقانــون أثنــاء االنطــالق يف 
أعمــال البحــث والتقصــي والتحريــر بمــا أن الصحفــي/ة مــن واجبــه أن يكــون ملمــا باملبــادئ 
الكبــرى للعلــوم القانونيــة التــي مــن شــأنها مســاعدته يف فهــم موضــوع االســتقصاء يف 

جــل أبعــاده وتعقيداتــه.

وأخيــرا، يمكــن للقانــون أن يتدخــل إثــر نشــر األعمــال االســتقصائية مــن خــالل عــدة أشــكال 
كأن تثــار قضيــة يف الثلــب مــن طــرف األشــخاص أو الجهــات املعنيــة بموضــوع أو قضيــة 
التحقيــق االســتقصائي. وهنــا يمكــن للصحفــي/ة واملؤسســة اإلعالميــة التــي يعمــل بهــا 
ــذ  ــال من ــراءات واألعم ــن اإلج ــة م ــي جمل ــم توخ ــا إذا ت ــورة م ــيهما يف ص ــا نفس أن يحمي

اللحظــة التــي وقــع فيهــا اختيــار املوضــوع.

ــاج  ــة إلنت ــل ضمان ــة يمث ــة الصحفي ــات املهن ــأن االلتصــاق بأخالقي ــر ب ومــن املهــم التذكي
مضاميــن صحفيــة ذات جــودة وخاصــة لتقليــص مخاطــر التعــرض إلــى التتبعــات القانونيــة، 
حيــث أن احتــرام قواعــد الدقــة واملوضوعيــة والتــوازن مثــال ُيجنــب الصحفــي/ة الســقوط 
ــاس  ــأنها املس ــن ش ــة أو آراء م ــات مغلوط ــوي ىلع معلوم ــي تحت ــن الت ــر املضامي يف نش

بكرامــة األفــراد.

ــه عديــد األبحــاث  ــات. ل ــار بمنوبــة ومتخصــص يف تشــريعات اإلعــالم وحوكمــة األنترن ــوم اإلخب 43 أســتاذ جامعــي يف القانــون العــام بمعهــد الصحافــة وعل
والدراســات واألشــغال حــول حريــة التعبيــر واإلعــالم والحقــوق الرقميــة يف تونــس خصوصــا ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا عمومــا. كمــا شــارك 

يف عــدة لجــان مكلفــة بصياغــة مشــاريع قوانيــن يف مجــال الصحافــة واالتصــال الســمعي البصــري واألحــزاب السياســية. 
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ــتقصائية  ــة االس ــة للصحاف ــات القانوني ــى الضمان ــرق إل ــى التط ــزء إل ــذا الج ــنخصص ه س
)العنصــر األول( لنمــر بعــد ذلــك إلــى تعريــف أهــم الجرائــم التــي يمكــن أن تثــار يف عالقــة 
بالصحافــة االســتقصائية )العنصــر الثانــي( قبــل تقديــم جملــة مــن املمارســات التــي يمكــن 
توخيهــا قبــل حياكــة القصــة الصحفيــة وأثناءهــا مــن أجــل الحصــول ىلع عمــل صحفــي 

محّصــن مــن الناحيــة القانونيــة )العنصــر الثالــث(.

الضمانــات القانونيــة للصحافــة االســتقصائية: »نصــوص لحمايــة 	- 
االســتقصائي يف محاربــة اللصــوص«...

مــن املهــم يف البدايــة أن نشــير إلــى أن املنظومــة التشــريعية التونســية ال تــزال تشــكو 
مــن عديــد الهنــات التــي مــن شــأنها التأثيــر ســلبا ىلع الصحفييــن/ات عنــد ممارســتهم 
ملهنتهــم وبالخصــوص يف مجــال الصحافــة االســتقصائية التــي غالبــا مــا تــؤدي إلــى كشــف 
املمارســات الفاســدة والتجــاوزات يف شــتى املياديــن، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبا 
ــد  ــر عدي ــل عب ــرد الفع ــتحاول أن ت ــي س ــا وبالتال ــتتضرر حتم ــي س ــات الت ــض الفئ يف بع
الوســائل كالتتبعــات القانونيــة واســتعمال نصــوص قانونيــة متعارضــة مــع املرســوم عــدد 

115 لســنة 2011 املتعلــق بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر.

ــة  ــة ومجل ــة الجزائي ــر املجل ــتعمالها نذك ــع اس ــي يق ــة الت ــوص القانوني ــن النص ــن بي وم
االتصــاالت اللتيــن يقــع اســتعمالهما وتســليط عقوبــات ســجنية قاســية يف خــرق واضــح 
ملقتضيــات املرســوم املذكــور الــذي يشــكل النــص الخــاص بالجرائــم التــي يمكــن أن تنجــر 
عــن ممارســة حريــة التعبيــر والصحافــة. ولذلــك، فإنــه مــن الضــروري، لحمايــة حريــة الصحافــة 
ــة  ــق بحري ــى املرســوم املتعل ــا إل ــة باالســتناد حصري ــزم الســلطة القضائي واإلعــالم، أن تلت

ــا. ــر واإلعــالم يف بالدن ــة التعبي ــا املتعلقــة بممارســة حري ــع القضاي الصحافــة يف جمي

ــي  ــتور 27 جانف ــدور دس ــر ص ــة إث ــتورية خاص ــة دس ــتقصائية بحماي ــة االس ــع الصحاف تتمت
2014، الــذي نــص صلــب الفصــل 31 ىلع أن »حريــة الــرأي والفكــر والتعبيــر واإلعــالم والنشــر 
مضمونــة. ال يجــوز ممارســة رقابــة مســبقة ىلع هــذه الحريــات.« كمــا نــص الفصــل 32 منــه 
ــعى  ــة. تس ــى املعلوم ــاذ إل ــق يف النف ــالم والح ــق يف اإلع ــة الح ــن الدول ىلع أن »تضم

الدولــة إلــى ضمــان الحــق يف النفــاذ إلــى شــبكات االتصــال.«

ــي/ة  ــية للصحف ــدة أدوات أساس ــن ع ــن املذكوري ــب الفصلي ــة صل ــوق املكرس ــر الحق وتوف
االســتقصائي/ة للقيــام بمهامــه كالحــق يف النفــاذ إلــى املعلومــة وحريــة النشــر واإلعــالم 
وخاصــة منــع جميــع الســلطات العموميــة مــن ممارســة رقابــة مســبقة ىلع أعمالــه قبــل 

عرضهــا ىلع الجماهيــر.

ويف انتظــار صــدور القانــون األساســي املعــوض للمرســوم عــدد 115 لســنة 2011 املتعلــق 
بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر، فــإن هــذا األخيــر يظــل النــص املنطبــق ىلع حريــة 
الصحافــة والــذي نــص يف فصلــه األول ىلع أن« الحــق يف حّريــة التعبيــر مضمــون ويمــارس 
وفقــا لبنــود العهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية وبقيــة املواثيــق الدوليــة ذات 
العالقــة املصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة التونســية وأحــكام هــذا املرســوم. يشــمل 
ــا كان  ــكار مهم ــار واآلراء واألف ــي األخب ــر وتلق ــداول ونش ــة ت ــر حري ــة التعبي ــق يف حري الح

نوعهــا.«
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الضوابط القانونية للصحافة االستقصائية:«...قيود وكوابح«	- 

ــة  ــى حماي ــة التــي تهــدف إل ــط القانوني ــة مــن الضواب ــى جمل يخضــع العمــل الصحفــي إل
عــدة مصالــح مشــروعة. ووردت هــذه الضوابــط صلــب املــادة 19 مــن العهــد الدولــي للحقــوق 

املدنيــة والسياســية إلــى جانــب ورودهــا يف الفصــل 49 مــن الدســتور التونســي.

ــار  ــة ينبغــي أن تخضــع الختب ــر الدولي ــط متالئمــة مــع املعايي وحتــى تكــون هــذه الضواب
ثالثــي متمثــل يف وجــوب أن يقــع التنصيــص ىلع القيــد صلــب نــص تشــريعي وأن يهــدف 
ــي،  ــاع الوطن ــي، الدف ــر، األمــن الوطن ــح مشــروعة )حقــوق الغي ىلع تحقيــق خمــس مصال

الصحــة العامــة، اآلداب العامــة( وأن يكــون القيــد ضروريــا يف مجتمــع ديمقراطــي.

الفصل 94 من الدستور التونسي

 »يحــدد القانــون الضوابــط املتعلقــة بالحقــوق والحريــات املضمونــة بهــذا الدســتور 
وممارســتها بمــا ال ينــال مــن جوهرهــا. وال توضــع هــذه الضوابــط إال لضــرورة تقتضيهــا 
دولــة مدنيــة ديمقراطيــة وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر، أو ملقتضيــات األمــن العــام، أو 
الدفــاع الوطنــي، أو الصحــة العامــة، أو اآلداب العامــة، وذلــك مــع احتــرام التناســب بيــن 
ــات  ــة الحقــوق والحري ــات القضائيــة بحماي هــذه الضوابــط وموجباتهــا. وتتكفــل الهيئ
مــن أي انتهــاك. ال يجــوز ألي تعديــل أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق اإلنســان وحرياتــه 

املضمونــة يف هــذا الدســتور.«

بالرجــوع إلــى املرســوم عــدد 115 لســنة 2011 نالحــظ وجــود جملــة مــن الضوابــط الواردة 
ىلع حريــة الصحافــة والتــي تهــدف لحمايــة األفــراد يف حريتهــم ويف كرامتهم.

حماية الحياة الخاصة لألفرادأ- 

يحتــاج الصحفــي/ة يف عملــه أحيانــا إلــى املعطيــات الشــخصية لألفــراد، ممــا يطــرح 
إشــكاال بخصــوص املوازنــة بيــن حريــة الصحافــة والحــق يف حمايــة املعطيــات 
الشــخصية. وبالعــودة إلــى فقــه قضــاء املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، نتبيــن أن 
املعيــار الحاســم يف معرفــة مــدى وجــود اعتــداء ىلع الحــق يف الحيــاة الخاصــة مــن 
عدمــه يتمثــل يف املوازنــة بيــن االعتــداء مــن جهــة ومــدى أهميــة املعلومــة 

بالنســبة إلــى الصالــح العــام مــن جهــة أخــرى.

ــات  ــرف املعطي ــث ع ــه حي ــس التوج ــي يف نف ــرع التونس ــب املش ــا، ذه ويف بالدن
الشــخصية يف الفصــل الرابــع مــن القانــون األساســي عــدد63 لســنة 2004 املــؤرخ يف 
ــات  ــا: »كل البيان ــخصية بكونه ــات الش ــة املعطي ــق بحماي ــة 2004 واملتعل 27 جويلي
مهمــا كان مصدرهــا أو شــكلها والتــي تجعــل شــخصا طبيعيــا معّرفـــا أو قابــال للتعريــف 
ــرة  ــة أو املعتب ــاة العام ــة بالحي ــات املتصل ــتثناء املعلوم ــر باس ــة مباش بطريق

ــا.« كذلــك قانون
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ــوق  ــة لحق ــة األوروبي ــت املحكم ــن، أرس ــن الحقي ــن هذي ــة بي ــة املوازن ــياق إقام ويف س
اإلنســان ســبعة معايير44واملتمثلــة يف:

مســاهمة التعبيــر يف نقــاش يهــم الشــأن العــام: كلمــا أثــار العمــل الصحفــي  .
نقاشــا يهــم الشــأن العــام كلمــا ازدادت درجــة حمايتــه.

درجــة وجاهــة املتضــرر مــن التعبيــر: كلمــا كان املتضــرر شــخصية غيــر عامــة  .
كلمــا ضعفــت الحماية.

املوضــوع الرئيســي للتعبيــر: ينبغــي أن يكــون املوضــوع الرئيســي للعمــل  .
الصحفــي هــو مســألة متعلقــة باملصلحــة العامــة.

ــب أو  . ــم الثل ــة الصحفــي/ة ســابقا يف جرائ ســوابق الصحفــي/ة: عــدم إدان
الشــتم هــو مؤشــر ىلع حســن النيــة.

كيفيــة الحصــول ىلع املعلومــات ودرجــة صحتهــا: مــن الناحيــة املبدئيــة،  .
ينبغــي أن يكــون الحصــول ىلع املعلومــات بصــورة مشــروعة، إال أنــه يمكــن 
اســتعمال األدوات الخفيــة عندمــا تكــون هنــاك حاجــة ملحــة لحمايــة 
املصلحــة العامــة وبشــرط أن يبــذل الصحفــي/ة جميــع جهــوده للحصــول 

عليهــا بالطــرق القانونيــة.

شــكل التعبيــر املنشــور وتبعاتــه: ينبغــي تجنــب اســتعمال عبــارات شــاتمة  .
يف العمــل الصحفــي حتــى ال يتــّم تأويــل األمــر ىلع أنــه تصفيــة حســابات 

شــخصية أو مهنيــة أو سياســية.

الظــروف املحيطــة عنــد التقــاط الصــور: التقاط الصــور يف الفضــاءات الخاصة  .
ــاالت  ــره إال يف ح ــن تبري ــة وال يمك ــاة الخاص ــق يف الحي ــاكا للح ــد انته يع

اســتثنائية جــدا عندمــا توجــد حاجــة ملحــة لحمايــة املصلحــة العامــة.

           مثال45

ــس  ــة للرئي ــات جبائي ــر تصريح ــية بنش ــدة Le canard enchainé الفرنس ــت جري قام
ــا يف  ــت إدانته ــة. ووقع ــية املعروف ــيارات الفرنس ــركات الس ــدى ش ــام إلح ــر الع املدي
مرحلــة أولــى ىلع أســاس املســاس باملعطيــات الشــخصية، إال أن املحكمــة األوروبيــة 
ــذه  ــر ه ــة ألن نش ــة الصحاف ــط حري ــاوز لضواب ــود أي تج ــت وج ــان نف ــوق اإلنس لحق
املعطيــات كان مبــررا باملصلحــة العامــة ويهــم نقاشــات متصلــة بالشــأن العــام، حيــث 
أنــه يف تلــك الفتــرة وقعــت عــدة احتجاجــات عماليــة تطالــب بالزيــادة يف األجــور، إال 
أن شــركة الســيارات عللــت رفضهــا ملطالــب العمــال بتراكــم الخســائر املاليــة للشــركة. 
ومــن خــالل نشــر التصريحــات الجبائيــة للرئيــس املديــر العــام للشــركة أثبتــت الشــركة 

أن أرباحــه بصــدد التزايــد، ممــا ينفــي تصريحاتــه الســابقة.

44 » Pour mettre en balance le droit à la liberté d’expression et celui au respect de la vie privée, la Cour a élaboré les critères suivants : la contribution 
à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le mode 
d’obtention des informations et leur véracité, le contenu, la forme et les répercussions de la publication et les circonstances de la prise des photos 
ainsi que la gravité des sanctions imposées. « CEDH arrêt n°40454/07, 12 juin 2014.

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63456 :45 يمكن االطالع ىلع جميع تفاصيل القضية عبر الرابط التالي

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-63456
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حماية كرامة األفرادب- 
يمنــع املرســوم املتعلــق بحريــة الصحافــة املســاس بكرامــة األفــراد مــن خــالل جريمتــي 

الثلــب والشــتم.

ينــص الفصــل 55 يف فقرتــه األولــى مــن هــذا املرســوم ىلع أنــه »يعتبــر ثلبــا كل ادعــاء أو 
نســبة شــيء غيــر صحيــح بصــورة علنيــة مــن شــأنه أن ينــال مــن شــرف أو اعتبــار شــخص 
معيــن بشــرط أن يترتــب عــن ذلــك ضرر شــخصي ومباشــر للشــخص املســتهدف.« أمــا الفصل 
57 مــن املرســوم املذكــور فقــد عــرف جريمــة الشــتم بكونهــا »كل عبــارة تنــال مــن الكرامــة 
أو لفظــة احتقــار أو ســب ال تتضمــن نســبة شــيء معيــن. »يتمثــل الفعــل املجــرم يف ادعــاء 
أو نســبة شــيء غيــر صحيــح بصفــة علنيــة مــن شــأنه املســاس بشــرف أو اعتبــار شــخص«.

ــب  ــة الثل ــة بجريم ــتم باملقارن ــة الش ــري لجريم ــدد الجوه ــأن املح ــبق ب ــا س ــتنتج مم نس
يتمثــل يف أن املعبــر ال ينســب أمــرا غيــر صحيــح بــل يســتعمل تعبيــرا فيــه نيــل مــن كرامــة 
املشــتوم، ممــا يــؤدي إلــى نظــام قانونــي مختلــف ىلع مســتوى اإلثبــات، حيــث أنــه يف 
إطــار جريمــة الثلــب يتمتــع الفــرد بإمكانيــة إثبــات صحــة ادعاءاتــه، يف حيــن أنــه ال يمكنــه 
ذلــك يف إطــار جريمــة الشــتم، وهــو أمــر بديهــي بالرجــوع إلــى شــروط قيــام جريمــة الشــتم 

التــي ال تشــترط نســبة أمــر معيــن.

املقارنة بين جريمتي الثلب والشتمج- 
الشتمالثلب

ــوى  ــوص محت ــالف بخص اخت
ــر التعبي

كل عبــارة ال تتضمــن نســبة شــيء ادعاء أو نسبة شيء
معين

تشــابه ىلع مســتوى الضــرر 
مــن خــالل اإلضــرار بكرامــة 

واعتبــار األشــخاص

مــن شــأنه أن ينــال مــن شــرف أو 
اعتبــار شــخص معيــن 

لفظــة  أو  الكرامــة  مــن  تنــال 
ســب أو  احتقــار 

مســتوى  ىلع  تشــابه 
يف  املســتعملة  الوســائل 

لتعبيــر ا

بواســطة الخطــب أو األقــوال أو 
ــة  ــن العمومي ــد يف األماك التهدي
أو  املطبوعــات  بواســطة  وإمــا 
الصــور أو املنقوشــات أو الرمــوز 
األشــكال  مــن  شــكل  بــأي  أو 
املكتوبــة أو املصــورة املعروضــة 
يف  العمــوم  لنظــر  أو  للبيــع 
األماكــن العموميــة أو االجتماعــات 
العامــة وإمــا بواســطة املعلقــات 
لنظــر  املعروضــة  واإلعالنــات 
العمــوم وإمــا بواســطة أي وســيلة 
مــن وســائل اإلعــالم الســمعي 

اإللكترونــي. أو  والبصــري 

بواســطة الخطــب أو األقــوال أو 
ــة  ــن العمومي ــد يف األماك التهدي
أو  املطبوعــات  بواســطة  وإمــا 
الصــور أو املنقوشــات أو الرمــوز 
األشــكال  مــن  شــكل  بــأي  أو 
املكتوبــة أو املصــورة املعروضــة 
يف  العمــوم  لنظــر  أو  للبيــع 
األماكــن العموميــة أو االجتماعــات 
العامــة وإمــا بواســطة املعلقــات 
لنظــر  املعروضــة  واإلعالنــات 
العمــوم وإمــا بواســطة أي وســيلة 
مــن وســائل اإلعــالم الســمعي 

اإللكترونــي. أو  والبصــري 

مســتوى  ىلع  اختــالف 
مــن  التفصــي  إمكانيــة 

يمــة لجر ا

مــن  مبدئيــا  التفصــي  يمكــن 
ــات  ــورة إثب ــب يف ص ــة الثل جريم

االدعــاءات. صحــة 

ال يمكــن التفصــي مــن جريمــة 
لواقعــة  الشــتم ألنــه ال وجــود 
منســوبة حتــى يقــوم الصحفــي 

بإثباتهــا.



املحور الخامس: السالمة املهنية ومعايير ما قبل النشر“من أجل صحافة “نافذة   - دليل أكاديمية الصحافة االستقصائّية

105

ــوة  ــل ىلع رش ــؤولين تحص ــد املس ــأن أح ــاء ب ــي ادع ــل الصحف ــن العم ــا يتضم عندم
بمقــدار معيــن فــإن الصحفــي/ة يمكنــه التفصــي مــن جريمــة الثلــب يف صــورة مــا إذا 
أثبــت واقعــة الرشــوة. أمــا يف حالــة مــا إذا وردت يف العمــل الصحفــي عبــارة شــتم فإنــه 

ال يمكــن التفصــي منهــا نظــرا لغيــاب أي معلومــة قابلــة لإلثبــات.
مــن هــذا املنطلــق، يمكــن منطقيــا أن يتعــرض العمــل االســتقصائي للتتبعــات بســبب 
ــن  ــي م ــات الت ــات واملعطي ــه يقــوم باألســاس ىلع البحــث عــن البيان ــب نظــرا ألن الثل
شــأنها أن تكشــف الســلوكات غيــر القانونيــة ومــا ىلع الصحفــي، إال إثبــات صحــة الوقائع 
حتــى يتفصــى مــن هــذه الجريمــة. لكــن ال مــكان البتــة ألي عبــارات شــاتمة ألن ألفــاظ 
االحتقــار والســب ال عالقــة لهــا باملعطيــات التــي يمكــن إثباتهــا وتعكــس ضعفــا ىلع 

مســتوى االلتــزام بأخالقيــات املهنــة الصحفيــة.

املمارسات الفضلى من أجل عمل استقصائي محّصن:	- 

تتمثــل أول قاعــدة ينبغــي احترامهــا يف أن نكتــب مــا نقــدر ىلع إثباتــه ال مــا نعرفــه، 
ــه أن  ــات مهمــة وعلي ــى علمــه عــدة معطي ــادر إل ــه تتب ــث أن الصحفــي/ة خــالل عمل حي
ينشــر فقــط تلــك التــي يمكنــه إثباتهــا. لذلــك، ينبغــي أن نؤســس قصتنــا ىلع وقائــع تــّم 
التثبــت منهــا شــخصيا وليــس مــن طــرف الغيــر أو ىلع األقاويــل، وأن نقــوم بالتحــري مليــا 

والقيــام بالتقاطعــات الالزمــة.

ويف صــورة اقتــراح الفكــرة مــن طــرف شــخص آخــر يتعّيــن االنتبــاه إلــى مصلحتــه مــن وراء 
ــة أو  ــوى االقتصادي ــن الق ــابات بي ــة الحس ــى أداة لتصفي ــي إل ــول الصحف ــى ال يتح ــك حت ذل

السياســية أو غيرهــا.

مثال

مــن جهــة ثانيــة، تعتبــر املصلحــة العامــة بوصلــة العمــل االســتقصائي وبالتالــي، ينبغــي 
دائمــا التســاؤل عــن مــدى وجودهــا عنــد اختيــار املوضــوع وعنــد نشــر املعلومــات. لذلــك، 
ــز بيــن املعلومــات التــي يجــب كشــفها  ينبغــي ىلع الصحفــي/ة االســتقصائي/ة أن يمّي
واملعلومــات التــي يتعيــن الحفــاظ ىلع ســريتها، ديدنــه يف ذلــك املصلحــة العامــة 

ــة. ومصلحــة الجمهــور يف املعرف

الكتابــة يف األعمــال االســتقصائية تفــرض تجنــب اســتعمال عبــارات املبالغــة واالســتهزاء 
واالحتقــار عنــد التطــرق إلــى أقــوال املعنــي باالســتقصاء وأن يقــع كبــح امليوالت السياســية 
ــد  ــة عن ــاف، خاص ــة واإلنص ــي باملوضوعي ــر التحل ــع عب ــة الوقائ ــن صح ــت م ــد التثب عن
ــى ال  ــتم، حت ــة والش ــفي واملبالغ ــقوط يف التش ــتقصاء دون الس ــج االس ــن نتائ ــالن ع اإلع

يقــع تأويــل األمــر ىلع أن هنــاك عــداوة شــخصية.

ــة  ــاس بقرين ــدم املس ــن ىلع الصحفــي/ة يف كل مراحــل العمــل االســتقصائي ع يتعي
البــراءة، التــي ال تســقط إال بموجــب حكــم قضائــي ولذلــك ينبغــي تفــادي العبــارات التــي 

مــن شــأنها اإلقــرار ببــراءة أو إدانــة األشــخاص يف ظــل غيــاب أحــكام قضائيــة.

ال تنــس: يف صــورة دعــوى يف الثلــب، فــإن القضــاء ســيطلب منــك شــخصيا 
ــل  ــن أج ــادر م ــهادة املص ــد ىلع ش ــي ال تعتم ــع وبالتال ــة الوقائ ــات صح إثب

ــاءات. ــات االدع إثب
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تجنــب اســتعمال عبــارات تمــس مــن الكرامــة والتأكــد مــن قدرتــك ىلع  .
إثبــات كل مــا كتبتــه.

تفحــص املصــادر بدقــة وال تعتمــد عليهــا يف اإلثبــات يف صــورة وجــود  .
ــة ضدك. قضي

إذا كانــت قصتــك يف الوقــت نفســه موضــوع إجــراءات قضائيــة فعليــك  .
التثبــت مــن املصطلحــات. 

ــر االنتهــاء مــن  . ــة إث ــاب معلومــات خاطئ التثبــت ســطرا بســطر مــن غي
ــر.  التحري

تجنــب العناويــن الثالبــة حتــى ولــو كان محتــوى القصــة صحيحــا والتأكــد  .
مــن أن الومضــة اإلشــهارية ال تحتــوي ىلع معطيــات خاطئــة أو مخالفــة 

ملحتــوى القصــة أو قائمــة ىلع جــزء مــن الصحــة.

تمثــل التشــريعات واألخالقيــات أساســْي كل عمــل صحفــي محتــرف ومحترم، 
لــذا فبعــد اســتقراء املنظومــة التشــريعية الحافــة بالعمــل الصحفــي عامــة 
واالســتقصائي خاصــة، البــد مــن معرفــة عميقة بأخالقيــات العمــل الصحفي 

االســتقصائي. وهــو مــا ســنتعرف عليــه يف الفصــل القــادم. 

 الحوصلة:

تمثــل الصحافــة االســتقصائية جنســا صحفيــا يقــوم يف جوهــره ىلع املوضوعيــة، وبالتالي 
مــن الضــروري أن يحســن الصحفــي/ة اختيــار عنــوان القصــة وإعــداد الومضــة اإلشــهارية عبــر 
تجنــب العناويــن الثالبــة أو العناويــن املخالفــة ملحتــوى القصــة وأيضــا التثبــت مــن عــدم 
تضّمــن الومضــة اإلشــهارية للعمــل أي معطيــات خاطئــة أو اســتنتاجات مــن شــأنها أن تشــكل 

شــتما ىلع معنــى املرســوم املتعلــق بحريــة الصحافــة. 
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 https://bit.ly/38Xj1Nx صورة مأخوذة وفق حق اإلبداع املشاعي، الرابط
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أخالقيات الصحافة االستقصائية
امُلْمِكُن وُشُروُطُه.

الفصل
الخامس عشر:

ــة،  ــر الســري، أو انتحــال الهوي ــى التصوي »إّن االلتجــاء إل
ليســْت باألمــور الهينــة كمــا يتوهــم بعــض الصحفييــن، 
فــكّل خطــوة مــن هــذه الخطــوات هــي محــّل ُموازنــة 
شــديدة مــا بيــن نصــوص املواثيــق الصحفيــة ومدونات 
الســلوك مــن جهــة، وبيــن تأميــن املصلحــة العامة يف 

معرفــة التجــاوزات والحقائــق مــن جهــة ثانيــة«

أمين بن مسعود 

ُتمّثــل »أخالقيــات املهنــة الصحفيــة«، القواعــد واملبــادئ والقيــم والســلوكيات والتوجهــات 
التــي يتفــق الصحفيــون ىلع االلتــزام بهــا طوعيــا خــالل ممارســتهم لعملهــم الصحفــي. 
فهــي إذن مبــادئ ُمْثَلــى متفــق ىلع أهميتهــا وقيمتهــا اإلعالميــة واملعنويــة واالحترافيــة، 
وتتجســد كبنــود ضمــن مدونــات الســلوك لغــرف تحريــر املؤسســات اإلعالميــة و /أو مواثيــق 

شــرف للمنظمــات املهنيــة املحليــة واإلقليميــة والدوليــة.

ــرة  ــات املؤط ــإن األخالقي ــة، ف ــواع الصحاف ــن أن ــوع م ــي ن ــتقصائية ه ــة االس وألّن الصحاف
ــتقصائي.  ــي االس ــل الصحف ــرة للعم ــا املؤط ــي ذاته ــيكي ه ــي الكالس ــل الصحف للعم

فليــس دور االســتقصاء اختــالق أخالقيــات جديــدة أو طمــس أخالقيــات متعــارف عليهــا يف 
ــن االســتقصائيين  ــط الناظــم لخطــاب الصحفيي ــل إّن الخي العمــل الصحفــي الكالســيكي، ب

العاملييــن كامــن يف احتــرام أخالقيــات العمــل الصحفــي وااللتــزام بهــا. 

يظــّن بعــض الصحفييــن االســتقصائيين، خاصــة مــن الشــباب املبتدئيــن، أّن الصحافــة 
االســتقصائية تعنــي اســتعمال الكاميــرا الســرية دون قيــود، أو شــرعنة »انتحــال هويات«بــال 

ــة...  ــتلزمات طويل ــات ومس ــال مقتضي ــري ب ــجيل الس ــويغ التس ــروط، أو تس ش

وهــي ُظنــون واهيــة واهمــة نابعة من تمّثــل خاطــئ وتعريف قاصــر للصحافة االســتقصائية، 
ــال  ــرة ب ــا ُمغام ــة أو أنه ــة الوهمي ــة البطول ــهرة وصناع ــر للش ــق األقص ــا الطري ــث يرونه حي
ــا  ــّل، أو أنه ــب واملم ــي الرتي ــي اليوم ــل الصحف ــر العم ــم يف تغيي ــري طموحه ــب تغ عواق
ــد  ــخصية أو عن ــم الش ــة أو يف مذكراته ــم الذاتي ــوص ترجمته ــز كاذب يف نص ــوان تمّي عن

تســويقهم ألنفســهم ولتجاربهــم الصحفيــة. 
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االستقصاء واألخالقيات، أية عالقة؟	- 
والحقيقــة أّن الصحافــة االســتقصائّية بُحكــم عملهــا ىلع امللفــات الحارقــة وانخراطهــا يف 
ــّم  ــاوزات ته ــق وتج ــام بحقائ ــرأي الع ــارة ال ــى إن ــدؤوب إل ــعيها ال ــة، وس ــر اآلمن ــات غي البيئ
الصالــح العــام، فإّنــه قــد ُيقبــل أحيانــا ويف ظــروف محــددة وســياقات معّينــة تجــاوزا مؤقتــا 

واســتثنائيا ألخالقيــات العمــل الصحفــي، ولكــن بشــروط ومســتلزمات ســنعرفها تباعــا. 

ــن  ــة م ــى مجموع ــارة إل ــب اإلش ــن الواج ــة م ــياقات املهم ــذه الس ــوض يف ه ــل أن نخ وقب
ــا: ــة لحديثن ــات التأطيري املالحظ

ــخ  ــار التاري ــرا يف مس ــت تغيي ــي أحدث ــرى والت ــتقصائية الكب ــات االس ــة التحقيق غالبي أ- 
املعاصــر واألحــداث الراهنــة ُأنجــزْت دون اســتنجاد بالكاميــرا الســرّية أو التســجيل الســري 
أو انتحــال شــخصية أخــرى. )تحقيــق watergate حــول تجّســس الحــزب الجمهــوري ىلع 
الحــزب الديمقراطــي والتــي أطاحــت بالرئيــس نيكســون(، )تحقيــق فريــق spotlight يف 
ــوات  ــين والباب ــية للقسيس ــاوزات الجنس ــاكات والتج ــول االنته ــدة Boston Globe ح جري
ــق  ــرش، تحقي ــيمور هي ــام  لس ــاي الي“ يف الفيتن ــزرة ”م ــق مج ــال46(، تحقي ــّد األطف ض

ــر« يف العــراق و«الحــروب القــذرة« يف أفغانســتان لجيريمــي ســكاهيل. ــالك ووت »ب

ب- كلمــا كان االختيــار ىلع فكــرة االســتقصاء مبنيــا ىلع بحــث أولــي شــامل ودقيــق ومبني 
ىلع دراســة شــافية وكافيــة لقابليــة اإلنجــاز، كلمــا كان االســتقصاء متماشــيا ومحترمــا 

ألخالقيــات وقواعــد العمــل الصحفــي.

ج-  االســتثناءات املوجــودة )الكاميــرا الســرية، التســجيل الســري، انتحــال الهويــة(، ليســت 
غايــة بحــّد ذاتهــا بــل هــي وســيلة إلثبــات وجــود تجــاوزات ضــّد الصالــح العــام.

د- االســتثناءات القائمــة هــي اســتثناءات كحــّل أخيــر بعــد اســتيفاء كافــة الطــرق املهنيــة 
واألخالقيــة.

ه-  اســتعمال الكاميــرا الســرية، والتســجيل الســري، وانتحــال الهويــة وغيرها، كلها مســلكيات 
تفتــرض تكوينــا صحفيــا وموافقــة مــن الرئيــس املشــرف ىلع العمــل، وتأمينــا لســالمة 

الصحفــي وليســت محــض اختيــار ارتجالــّي مــن الصحفــي.

ــن تمكنــك  ــدا أّن املصــدر أو املصــادر التــي ستســّجلها ســّرا ودون موافقتهــا، ل و-  ثــق جّي
مــن أيــة إفــادات مقبلــة يف تحقيقاتــك املســتقبلية، لــذا فمــن األفضــل شــطبها مــن 

كنــش اتصاالتــك. 

ز-  أن تبــدي صبــرا وديمومــة يف صناعــة املصــدر ويف احتــرام تخوفاتــه ويف مســاعدته 
ىلع التغلــب عليهــا ملــدة أســابيع، أفضــل مــن »ســرقة« أقوالــه وتصريحاتــه خــالل لقــاء 

واحــد. 

االستْثَناَءات - ُلزومياتها ومستلزماتها: 	- 
ســُنرّكُز يف هذا الســياق ىلع املســلكيات االســتقصائية األكثر اســتعماال يف التحقيقات 
واألكثــر إثــارًة للنقــاش واالستفســار لــدى املتدربيــن والصحفييــن واملهتميــن بالصحافــة 

االســتقصائية وهــي ىلع التوالــي: 
التسجيل والتصوير السرّي لألماكن والوقائع واألشخاص. 	
 انتحال شخصية غير الشخصية الصحفية خالل التحقيق.  	

46 -Church allowed abuse by priest for years, Boston Globe, 6 january 2002,https://bit.ly/2WCsxmj

https://bit.ly/2WCsxmj
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»تجهيل املصادر، بتغيير الصوت أو إخفاء الوجه أو تقديم أسماء مستعارة.  	   
إعادة تمثيل الوقائع. 	   

ــا رباعــّي  ــا جــدواًل توضيحي ــان شــروط االلتجــاء لهــذه املســلكيات ومقتضياتهــا، اخترن ولبي
الخانــات يقــوم ىلع تقديــم االســتثناءات ثــّم يعــّرف باملعاييــر التحريريــة واألخالقيــة 
العاّمــة ثــّم ُيحــّدد وضعيــات اعتماد هــذه االســتثناءات، واملســتلزمات الواجــب توفرها 

للســماح بهــذه املســلكيات.

املعايير التحريرية التقنية 
واألخالقية 

وضعيات اعتماد 
االستثناءات 

مستلزمات االستخدام 

1-تجهيل املصادريف 
نص االستقصاء إما 
باستعمال األسماء 

املستعارة أو األحرف 
األولى أو تغيير 

صوتها و أو صورتها

األصل يف املصادر أن 
تكون معلنة ومعلومة 

لدى الجمهور ما لم 
يكن هناك سبب واضح 
 Associated( .للتجهيل

Press)4748

 باإلمكان تجهيل 
املصدر يف حال طلب 

املصدر ذلك وتأكد 
الصحفي من خطورة 
كشف هوية املصدر.

ىلع الصحفي أن يذكر 
للجمهور أسباب تجهيل 
املصدر، وأن يلتزم بعدم 
الكشف عن هوية مصدره.

2-التصوير والتسجيل 
السرّي لألمكنة 

واألشخاص والوقائع. 

يف األماكن املغلقة 
يكون التصوير بموافقة 

الجهة املشرفة، 
أّما تصوير وتسجيل 

األشخاص فيكون 
بعلمهم ودون انتهاك 

لخصوصياتهم. 

بإمكان استخدام 
الكاميرا السرية 

لتصوير الحقائق 
املثبتة للتجاوزات 

يف حق الصالح العام، 
وبما يحقق مصلحة 
الجمهور يف معرفة 
الحقائق ويمكنها أن 

ُتجنبه ضررا كبيرا.
(IJNET)49

-موافقة رئيس التحرير أو 
املشرف ىلع الصحفي 

االستقصائي.
-وجود دليل ظاهر بأّن 

هناك سلوكا غير قانوني 
تستوجب املصلحة العامة 

كشفه. 

-تمّلك الصحفي ملهارة 
استخدام الكاميرا السرية 

والتسجيل الخفي. 

-تأمين السالمة الجسدية 
للصحفي خاصةخالل 

العمل يف البيئات غير 
اآلمنة. 

-استخدام التسجيل 
السري والكاميرا الخفية 

كحّل أخير إلثبات الفرضية. 

-قياس املخاطر قبل 
االنخراط يف مثل هذه 

الخطوة.

-اإلشارة أثناء بّث أو نشر 
التحقيق إلى أّن هذه 

املقاطع تّم تسجيلها 
خلسة وبيان سبب هذا 

السلوك. 

47 Associated Press Managing Editors Association, Code of Ethics. Adopted by The APME Convention in Philadelphia, Oct. 12, 1994.
48 The Society of Professional journalists, Code of Ethics. Adopted in September 1996

 shorturl.at/mDGV6 :49 األنصــاري، َعمــرو أحمــد، قواعــد التصويــر الخفــي والتســجيل الســري... بــي بــي ســي نموذجــا، موقــع شــبكة الصحفييــن الدولييــن الرابــط
تــم التصفــح بتاريــخ 23 جويليــة 2021.
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3-االنتحال/ أي 
انتحال صفة غير 
الصفة الصحفية 

أثناء القيام بالعمل 
االستقصائي.

يعّرف الصحفي عن 
نفسه بأنه صحفي، 
ويتصّرف ىلع هذا 

األساس وال ينتحل أية 
صفة أخرى أثناء أدائه 

لعمله. 
50Reuters

يف بعض الحاالت 
االستثنائية، يتخذ 

الصحفي بمعية 
وموافقة رئيس 

التحرير قرارا بخوض 
تجربة انتحال هوية 

القتالع الدليل وإثبات 
الفرضية.

-موافقة رئيس التحرير أو 
املؤطر املشرف. 

-استنفاد كافة الطرق 
البحثية األخرى. 

- قياس املخاطر وتأمين 
السالمة الجسدية أثناء 

القيام بهذه التجربة. 

- االستشارة القانونية قبل 
القيام باالنتحال حتى 

ال يسقط الصحفي يف 
تتبعات قانونية. 

- ال يكون االنتحال لصفات 
محمية من القانون 

)املوظف العمومي، 
األمني، العسكري...(، أو 

صفات يعاقب عليها 
القانون )مهّرب، متاجر 

بالبشر، تاجر أسلحة، 
إرهابّي...(. 51

-اإلشارة للجمهور باّن 
التحقيق أو جزء منه أنجز 

بتقنية »التخفي« أو 
االنتحال« وبيان السبب. 

4-إعادة تمثيل 
الوقائع

الصحافة االستقصائية 
تنتمي للواقع وليست 

للخيال.

يمكن االستعانة 
بتقنية إعادة تمثيل 

الوقائع من أجل 
التوضيح والتفسير 
للجمهور لسيرورة 

حقائق مهمة وثابتة 
غابت عنها الكاميرا. 

-تثّبت الصحفي 
االستقصائي من صحة 

الوقائع األصلية. 

-اإلشارةعند بث اللقطات 
إلى أننا حيال تمثيل 

يحاكي وقائع وليست نقال 
لوقائع. 

-عدم اإلكثار من هذه 
التقنية فالصحافة 

االستقصائية حقائق ال 
خيال 

50 دليل املراسل الصحفي، وكالة رويترز لألنباء، بغداد، جانفي 2006، ص49.
51 نّص الفصل 159 من المجّلة الجزائّي ة التونسّية على أنھ “ يعاقب بالسجن مّدة عامين وبخطّية قدرھا مائتان وأربعون دينارا كّل من تزيّّن لدى العموم بلباس أو زّي 

رسمي أو يحمل وساما دون أن يكون لھ الحق يف ذلك “.
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5-عدم توقيع 
الصحفي باسمه، 
أو التوقيع باسم 

مستعار.

أن يوّقع الصحفي 
بشكل عام والصحفي 

االستقصائي ىلع 
وجه الخصوص 

مقالته باسمه ولقبه 
الحقيقيين، وال تقبل 

مقاالت غير موقعة، وال 
يقبل الصحفي أيضا 

توقيع مقاالت غير 
موقعة.

يف حال ما خشي 
الصحفي االستقصائي 
املشتغل ىلع قضايا 

جّد خطيرة )مافيا، 
الرقيق األبيض، اإلرهاب 

وغيرها( ىلع حياته 
بشكل جّدي ووجد 

مؤشرات حقيقية لهذا 
التخوف فباإلمكان 
لرئيس التحرير أو 
الرئيس املشرف 

اتخاذ قرار إخفاء هوية 
الصحفي االستقصائي.

هذا القراريتنزل ضمن 
تأمين سالمة الصحفي 
االستقصائّي وهو قرار 
تحريري نابع من غرف 

التحرير االستقصائي 
ُيتخذ بعد قراءة األوضاع 

واستقراء املخاطر 
املحدقة وقياسها. 

تقع اإلشارة إلى أّن االسم 
املستعمل للصحفي هو 

اسم مستعار52، أو يقع 
التوقيع باسم املؤسسة 

اإلعالمية. 

ــر الســريين، أو انتحــال  ــن مــن خــالل هــذا الجــدول أّن االلتجــاء إلــى التســجيل والتصوي نتبّي
الهويــة، ليســْت باألمــور الهينــة أو الســهلة التــي قــد يتصورها بعــض الصحفييــن واملتدربين، 
فــكّل خطــوة مــن هــذه الخطــوات محــّل تجــاذب وموازنــة شــديدة مــا بيــن نصــوص املواثيــق 
الصحفيــة ومدونــات الســلوك مــن جهــة، وتأميــن املصلحــة العامــة يف معرفــة التجــاوزات 

والحقائــق مــن جهــة ثانيــة. 

وهــي موازنــة تخضــع لعــدة اعتبــارات ومقاييــس وشــروط، لعــل من بينهــا أن يثبــت الصحفي 
لــدى الفريــق التحريــري املشــرف ىلع عملــه، بأّنــه يمتلــك مــن األدلــة واملؤشــرات القويــة 
ــى الحصــول ىلع  ــة ســيفضي بشــكل حتمــي إل ــة واألخالقي ــر التحريري ــأّن تجــاوز املعايي ب
معلومــات وحقائــق دامغــة وصادمــة تعيــد اســتحضار القاعــدة الصحفيــة البكــر »بــأّن الخبــر 

مقــّدس« و«التعليــق حــّر«.

ــرور  ــاء الغ ــرة إلرض ــة أو مغام ــس بنزه ــة، لي ــال الصف ــرية أو انتح ــرا الس ــتعمال الكامي فاس
الصحفــّي، بــل هــي »تجربــة خطيــرة محســوبة العواقــب بشــّدة دقيقــة، ومعروفــة 

الخطــوات«.  وواضحــة  التداعيــات، 

امُلفارقــة هنــا أّن كّل حديــث عــن أخالقيــات الصحافــة االســتقصائية يجّرنــا بالضــرورة إلــى 
ــات  ــن أخالقي ــه م ــب فعل ــا يج ــن أّن م ــتقصاء«، يف حي ــرا يف االس ــه قص ــن فعل ــا ُيمك »م

ــا.  ــه أيض ــر والتنوي ــتحق الذك ــتقصائية يس ــة االس الصحاف

للمصالــح  فأخالقيــات ىلع غــرار »الدّقــة«، و«النزاهــة«، و«عــدم توظيــف االســتقصاء 
ــتقصائية،  ــن االس ــرأي يف املضامي ــل وال ــن النق ــط بي ــب الخل ــي«، وتجن ــخصية للصحف الش
ــل  ــذا الفص ــننهي ه ــا س ــذا فإنن ــن تمّلكهــا. ول ــد م ــة الب ــر أخالقي كّلهــا وغيرهــا معايي

ــة. ــح املهم ــن النصائ ــة م بمجموع

ــبعينيات.  ــر الس ــد يف أواخ ــي، ُول ــتقصائي غان ــي اس ــو صحف ــس، ه ــاو أن ــس آريمي ــي أن ــتقصائي الغان ــي االس ــة الصحف ــر حال ــب ذك ــدد يج ــذا الص 52 يف ه
ــرب  ــرة يف غ ــعبية كبي ــع بش ــه يتمت ــا جعل ــتقصائية؛ مم ــانته االس ــة كأداة يف ترس ــه املخفي ــس هويت ــتخدم أن ــجن”، يس ــار، الس ــم، الع ــو “االس ــعاره ه ش
أفريقيــا حيــث تتمركــز معظــم تحقيقاتــه والتــي يركــز فيهــا ىلع قضايــا حقــوق اإلنســان ومكافحــة الفســاد يف غانــا وأفريقيــا جنــوب الصحــراء.                                                           
يف ديســمبر 2015، اختارتــه مجلــة بوليســي كأحــد املفكريــن العاملييــن الرائديــن يف عــام 2015، ووجهــت لــه الدعــوة للحديــث عــن عملــه يف املؤتمــرات 

ــمه. ــا باس ــة يف غان ــة الصحاف ــمتها مؤسس ــي س ــي” الت ــل صحف ــزة “أفض ــس ىلع جائ ــل أن ــام 2016، حص ــة. يف ع الدولي
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 الحوصلة: 

ال ُتقــّدم أيــة وعــود للمصــدر بالتوظيــف أو أّن مشــكلته ســُتحل بمجــرد  .
نشــر التحقيــق، واكتــف بمــا تســتطيع القيــام بــه كصحفــي وهــو أنــك 

ــرأي العــام بهــذه القضيــة املهمــة.« »ســُتعّرف ال

ــن أجــل الحصــول  . ــادي م ــل م ــّدم رشــاوى للمصــادر، وال تقــّدم مقاب ال تق
ىلع وثيقــة أو إفــادة، فاالســتقصائي ال يمكنــه أن يحــارب الفســاد وهــو 

يمارســه مــع املصــادر. 53

اْحِم مصادرك، وال تكشفها تحت أّي ضغط أو أمام أية جهة.  .

الحــذر مــن »التجهيــل الضعيــف« للمصــادر والــذي قــد يعــرض مصــادرك  .
ــورة، أو  ــف للص ــوت أو الضعي ــي للص ــر الهامش ــرار التغيي ــر، ىلع غ للخط
تقديــم إشــارات قــد تســهل الوصــول إليهــم )التوّســع يف تقديــم العمــر 

ومــكان العمــل والوظيفــة...(.

االستقصاء لخدمة املصالح العاّمة، وليست الخاصة.  .

ال تسرق أية وثيقة.  .

قبــل بــّث التســجيل الســري لإلفــادات والشــهادات، مــن األفضــل أن  .
ــنتوجه  ــي س ــؤولة الت ــراف املس ــت األط ــادر )ليس ــك املص ــه لتل تتوج
ــث  ــّم تســجيلها ســرا وســيتّم ب ــه ت إليهــا يف املواجهــة( بإبالغهــا بأن

ــرّد«. ــق ال ــا »ح ــه لديه ــجيل وأن ــذا التس ه

قبــل النشــر، البــّد أن يمــّر التحقيــق االســتقصائي عبــر مستشــار قانونــّي  .
يقــرأ التحقيــق بــكل عمــق ويشــير إلــى التجــاوزات القانونيــة الحاصلــة 

مــن أجــل تالفيهــا. 

ــن االســتقصائيين  . ــن يســتقصي ىلع الصحفيي ــاك م ــدا أّن هن ــد جي تأّك
ــا. ــدة عليهــم والغتيالهــم معنوي ــا للمزاي ــا أو أخالقي وينتظــر خطــأ احترافي

االســتثناءات تبقــى دائمــا اســتثناءات وال يمكــن أن تتحــول إلــى قواعــد  .
ومعاييــر يف العمــل الصحفــي عمومــا واالســتقصائي خاصــة.

بعــد تعرفنــا ىلع أهــم مراحــل العمــل االســتقصائي، يكــون من املفيــد جّدا 
ــح  ــّم األدوات واملفاتي ــس وىلع أه ــة يف  تون ــة الرقابي ــالع ىلع البيئ االط

املعتمــدة لتتبــع ملفــات الفســاد. 

53 يقــول ســيمورهيرش عــن دفــع املــال للمصــادر: “يجــب عــدم دفــع املــال مقابــل الحصــول ىلع معلومــات عامــة مــن حــق الشــعب ان يطلــع 
عليهــا اصــال”، مذكــرات صحفــي اســتقصائي، ص215.
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                                                                                           ميخائيل بن رابح54 

تتميــز البيئــة الرقابيــة يف تونــس بثــراء املشــهد املؤسســاتي وتنوعه. وتعمــل الهيــاكل 
ــة  ــنة 2014 وخاص ــية لس ــة التونس ــتور الجمهوري ــكام دس ــق أح ــار تطبي ــة يف إط الرقابي
الفصــول 10 و12 و13 و15 مــن خــالل تقديــم تأكيــدات للســلطة واملواطــن حــول حســن تســيير 
الدولــة للمرفــق العــام والحفــاظ ىلع املــال العــام وفــق مبــادئ الحيــاد واملســاواة وقواعــد 

الشــفافية والنزاهــة والنجاعــة واملســاءلة. 

وتعــد مختلــف الهيــاكل الرقابيــة تقاريــر ىلع إثــر مهــام التدقيــق والتقييــم التــي تجريهــا 
تتضمــن مالحظاتهــا وتوصياتهــا، كمــا تعــد تقاريــر ســنوية تأليفيــة. وتمثــل هــذه التقاريــر 
مــادة ثريــة للعمــل الصحفــي االســتقصائي خاصــة يف مجــال التحقيــق يف شــبهات فســاد.

ويمكــن تصنيــف الهيــاكل الرقابيــة يف تونــس حســب الســلطة الراجعة لهــا بالنظــر والعاملة 
لصالحهــا أو حســب مجــال وتوقيــت تدخلهــا وموقعهــا يف »نموذج خطــوط الدفاع«.

54  خبيــر دولــي يف مجــاالت الحوكمــة والتدقيــق وإدارة املخاطــر ومكافحــة الفســاد، يشــغل حاليــا خطــة مراقــب عــام للمصالــح العموميــة برئاســة الحكومــة 
)مديــر عــام( وقــد تقلــد عديــد املســؤوليات اإلداريــة، متحّصــل ىلع شــهادة الدراســات التجاريــة العليــا وشــهادة ختــم املرحلــة العليــا للمدرســة الوطنيــة 
لــإلدارة وىلع عديــد شــهادات اإلعتمــاد الدوليــة يف التدقيــق الداخلــي ))CIA وإدارة املخاطــر ))CRMA ومكافحــة الفســاد )CFE(، لــه عديــد املقــاالت واإلصــدارات 

يف مجــاالت اإلختصــاص ويــدّرس يف جامعــات عموميــة وخاصــة.

املحور 6
 التحقيق يف قضايا الفساد يف املال 

العمومي )دراسة حالة(

الفصل 
السادس عشر: 

األجهــزة  بيــن  مــن  املحاســبات  محكمــة  »ُتعتبــر 
ــاي ــة »أنتوس ــت منظم ــة تح ــة املنضوي ــا للرقاب العلي
INTOSAI« املنظمــة الدوليــة لألجهــزة العليــا للرقابــة 
املاليــة واملحاســبة«، وباعتبــار انتمائهــا إلى الســلطة 
القضائيــة، فهــي ىلع درجــة أىلع مــن االســتقاللية 
ــى  ــة الراجعــة بالنظــر إل ــاكل الرقابي ــة مــع الهي مقارن

ــة«. ــلطة التنفيذي الس

البيئة الرقابية يف تونس، 
»منجم« الصحفي االستقصائي.
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الهياكل الرقابية الراجعة بالنظر إلى السلطة التنفيذية	- 

تتعــدد هيــاكل الرقابــة والتدقيــق الراجعــة بالنظــر إلــى الســلطة التنفيذيــة وتتمثــل أساســا 
يف:

هيئــات الرقابــة العامــة الثــالث وهــي ىلع التوالــي: هيئــة الرقابــة العامــة - 
ــوزارة  ــة )ال ــة للمالي ــة العام ــة الرقاب ــة(، هيئ ــة الحكوم ــة )رئاس ــح العمومي للمصال
ــة  ــؤون العقاري ــة والش ــالك الدول ــة ألم ــة العام ــة الرقاب ــة( وهيئ ــة باملالي املكلف
ــلطة  ــت الس ــات تح ــذه الهيئ ــى ه ــؤون العقارية(.وتتول ــة والش ــالك الدول )وزارة أم
املباشــرة لرئيــس اإلدارة )ىلع التوالــي رئيــس الحكومــة، الوزيــر املكلــف باملاليــة، 
وزيــر أمــالك الدولــة والشــؤون العقاريــة( إجــراء الرقابــة العليــا ىلع مصالــح الدولــة 
ــة ىلع  ــة عام ــة وبصف ــآت العمومي ــات واملنش ــة واملؤسس ــات املحلي والجماع
الهيــاكل والــذوات واملنظمــات بجميــع أنواعهــا التــي تنتفــع بدعــم أو بمســاهمة 
عموميــة بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة يف شــكل حصــص مــن رأس املــال أو يف 
ــذوات األخــرى التــي  ــك ال ــات وكذل ــات أو قــروض أو تســبيقات أو ضمان شــكل إعان

تؤّمــن مرفقــا عموميــا مهمــا كانــت طبيعتهــا.

كمــا تمــارس هيئــات الرقابــة العامــة وظائفهــا يف إطــار دعــم الحوكمــة والشــفافية 
واملســاءلة وتكريــس مبــادئ حســن التصــرف العمومــي والحفــاظ ىلع املــال العــام، 
وذلــك طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل وباالســتئناس باملعاييــر الدوليــة املعتمــدة 

وأخالقيــات املهنــة ومبــادئ الحيــاد واملســؤولية والنزاهــة. 

الهيئــة العامــة ملراقبــة املصاريــف العموميــة وترجــع بالنظــر إلــى رئاســة - 
ــة ىلع  ــف املحمول ــبقة للمصاري ــة املس ــا يف املراقب ــص أساس ــة تخت الحكوم
ميزانيــة الدولــة وميزانيــات املؤسســات العموميــة التــي تكتســي صبغــة إداريــة 
والحســابات الخاصــة بالخزينــة وأمــوال املشــاركة، حيــث تخضــع هــذه املصاريــف 
ــى التأشــيرة املســبقة ملراقــب املصاريــف العموميــة )يراجــع األمــر عــدد 2878  إل
لســنة 2012 املــؤرخ يف 19 نوفمبــر 2012 واملتعلــق بمراقبــة املصاريــف العمومية(. 
ويــوزع مراقبــو املصاريــف العموميــة ىلع مختلــف مصالــح الدولــة املركزيــة 

والجهويــة وهــم أعضــاء قــاّرون بلجــان مراقبــة الصفقــات. 

هيئــة مراقبــي الدولــة وترجــع بالنظــر إلــى رئاســة الحكومــة يقــوم مراقبــو - 
الدولــة بمهّمــة عاّمــة ملراقبــة املؤسســات واملنشــآت العموميــة. وتتمّثــل مهّمــة 

مراقبــي الدولــة خاّصــة يف مراقبــة:

	 احتــرام االلتزامــات املوضوعــة ىلع كاهــل املؤسســات واملنشــآت
العموميــة حســب القوانيــن والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل.

	 تطبيــق القــرارات الصــادرة عــن هيئــات التســيير للمؤسســات واملنشــآت
العموميــة.
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	 ــي ــة الت ــة املؤسســات واملنشــآت العمومي متابعــة تســيير وتطــّور وضعي
ــون مراقبتهــا. يتوّل

	 ــي ىلع ــكاس مال ــا انع ــون له ــأنها أن يك ــن ش ــي م ــات الت ــع العملي جمي
املؤسســات واملنشــآت العمومّيــة املعنّيــة.

ــات  ــة الصفق ــة ملراقب ــان الداخلي ــال اللج ــور أعم ــى حض ــة إل ــاء الهيئ ــى أعض ويدع
العموميــة باملنشــآت العموميــة كأعضــاء قاريــن وإلــى اجتماعــات مجالــس اإلدارة 
ــق  ــر 2013 واملتعل ــر عــدد 5093 لســنة 2013 مــؤرخ 22 نوفمب ــن )يراجــع األم كمالحظي
ــة برئاســة الحكومــة وبضبــط النظــام األساســي الخــاص بأعضائهــا(.  بهيئــة مراقبــي الدول

الهيئــة العليــا للطلــب العمومــي املحدثــة بمقتضــى األمــر عــدد 5096 لســنة - 
2013 املــؤرخ يف 22 نوفمبــر  2013املتعلــق بإحــداث الهيئــة العليــا للطلــب 
ــي  ــي ومراجع ــلك مراقب ــوان س ــاص بأع ــي الخ ــام األساس ــط النظ ــي وضب العموم
الطلــب العمومــي برئاســة الحكومــة، اللجنــة العليــا ملراقبــة وتدقيــق الصفقــات 
العموميــة وهيئــة متابعــة ومراجعــة الصفقــات العموميــة. ويكلــف مراقبــو 
ــك  ــة وذل ــة ىلع الصفقــات العمومي ــب العمومــي بممارســة الرقاب ومراجعــو الطل
ــة تتضمــن  ــر رقابي ــة وإعــداد تقاري ــة الصفقــات العمومّي مــن خــالل خاصــة مراقب
دراســة امللفــات وكافــة املالحظــات واإلشــكاليات واإلخــالالت التــي تثيرهــا هــذه 
ــر  ــة وتقاري ــروض املصاحب ــة والع ــة واملالي ــروض الفني ــرز الع ــر ف ــات )تقاري امللف
االنتقــاء األولــي وتقاريــر لجــان املناظــرات وملفــات الصفقــات بالتفــاوض املباشــر 
ــدى  ــناد وم ــفافية اإلس ــراءات وش ــرعية اإلج ــى ش ــر إل ــروط( بالنظ ــات الش و كراس
ــى  ــوء إل ــة باللج ــة خاص ــي واملتعلق ــب العموم ــية للطل ــادئ األساس ــرام املب احت
املنافســة واملســاواة بيــن املشــاركين وتكافــؤ الفــرص. وتتولــى اللجنــة والهيئــة 

ــر. ــاء ىلع هــذه التقاري ــا بن ــداء رأيهم إب

التفقديــات العامــة الوزاريــة ىلع مســتوى كل وزارة وترجــع بالنظــر مباشــرة إلــى - 
الوزيــر املعنــي. وتكلــف بـ:

	 إنجــاز مهــام املراقبــة والتفقــد واالستشــارة يف مــادة التصــرف اإلداري
واملالــي للمصالــح املركزيــة والجهويــة للــوزارة واملؤسســات العموميــة 
ــوزارة ــن ال ــاهمات م ــة بمس ــات املتمتع ــك الجمعي ــر وكذل ــا بالنظ ــة له الراجع

	القيام باألبحاث اإلدارية والتأديبية التي يعهدها لها الوزير

	 وذلــك للــوزارة  التابعــة  املؤسســات  ملديــري  واملالــي  االداري  التأطيــر 
املركزيــة اإلدارة  مصالــح  مــع  بالتنســيق 
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	 إبــداء الــرأي حــول مشــاريع النصــوص املتعلّقــة بالتنظيــم اإلداري واملالــي
التــي يحيلهــا عليهــا الوزيــر.

الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملالية وهــي مؤسســة عموميــة ذات صبغــة - 
إداريــة، تأسســت يف 19 أفريــل1993، وتخضــع إلــى إشراف رئاســة الجمهوريــة 
التونســية. وتتمثــل مهامهــا الرئيســية يف دعــم الرقابــة اإلداريــة والتنســيق بيــن 
ــة  ــات الوزاري ــة والتفقدي ــة العام ــات الرقاب ــبات وبرامج هيئ ــرة املحاس برنامج دائ

مــن جهــة ومتابعــة تنفيــذ التوصيــات املضمنــة بالتقاريــر الرقابيــة.

هيــاكل التدقيــق الداخلــي باملنشــآت العموميــة: ترجــع بالنظــر هيكليــا إلــى - 
ــرف  ــأة. ويع ــس إدارة املنش ــى مجل ــا إل ــأة ووظيفي ــام للمنش ــر الع ــس املدي الرئي
ــات  ــدات وخدم ــدم تأكي ــي، يق ــتقل وموضوع ــاط مس ــي »كنش ــق الداخل التدقي
استشــارية بهــدف إضافــة قيمــة للمؤسســة وتحســين عملياتهــا. ويســاعد هــذا 
النشــاط يف تحقيــق أهــداف املؤسســة مــن خــالل اتبــاع أســلوب منهجــي منظــم 

ــة«.  ــات الحوكمــة وإدارة املخاطــر والرقاب ــة عملي ــم وتحســين فاعلي لتقيي

خاليــا الحوكمــة: تحــدث بــكل وزارة خليــة تســمى »الخليــة املركزيــة للحوكمــة. - 
كمــا تحــدث بمقــر كل واليــة وبلديــة مقــر الواليــة وباملؤسســات واملنشــآت 
ــة الحوكمــة.  ــة تســمى «خلي ــة خلي ــة العمومي ــة والشــركات ذات األغلبي العمومي
وتلحــق خليــة الحوكمــة بالديــوان بالنســبة إلــى الــوزارات، وبالكتابــة العامــة 
ــن  ــكل م ــس اإلدارة ل ــدى مجال ــة، ول ــر الوالي ــات مق ــات وبلدي ــى الوالي ــبة إل بالنس
املؤسســات واملنشــآت العموميــة والشــركات ذات األغلبيــة العموميــة طبقــا 

للمعاييــر املتعلقــة بحوكمــة املؤسســات واملنشــآت العموميــة.

ــادئ  ــق مب ــن تطبي ــهر ىلع حس ــة يف الس ــة، خاص ــا الحوكم ــام خالي ــل مه وتتمث
الحوكمــة والوقايــة مــن الفســاد، صلــب الهيــكل الــذي تنتمــي إليــه، وفقــا للقوانيــن 
والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل والتعهــد بحــاالت التبليــغ ومتابعتهــا، مــع الحفــاظ ىلع 
ــج التحقيــق،  الســر املهنــي والتعهــد ىلع عــدم إفشــاء املعلومــة يف انتظــار نتائ
ــات  ــا واإلحصائي ــأنها ومآله ــذ يف ش ــا اتخ ــاد فيم ــات الفس ــة ملف ــن متابع ــال ع ـ فض

ــة. ــك التــي هــي محــل تدقيــق أو موضــوع مهمــة رقابي حولهــا، ســواء تل

الهياكل الرقابية الراجعة بالنظر إلى السلطة القضائية	- 

محكمــة املحاســبات: تختــّص محكمــة املحاســبات طبــق الفصــل 117 مــن - 
الدســتور بمراقبــة حســن التصــّرف يف املــال العــام، وفقــا ملبــادئ الشــرعية 
ــم  ــن، وتقّي ــبين العموميي ــابات املحاس ــي يف حس ــفافية، وتقض ــة والش والنجاع
ــريعية  ــلطة التش ــاعد الس ــه، وتس ــة ب ــاء املتعلق ــر األخط ــرف وتزج ــرق التص ط
والســلطة التنفيذيــة ىلع رقابــة تنفيــذ قوانيــن املاليــة وغلــق امليزانيــة. 
وتعتبــر محكمــة املحاســبات مــن بيــن األجهــزة العليــا للرقابــة املنضويــة تحــت 
ــة  ــة املالي ــا للرقاب ــة لألجهــزة العلي منظمــة األنتوســايINTOSAI«املنظمة الدولي
واملحاســبة«، وباعتبــار انتمائهــا إلــى الســلطة القضائيــة فهــي ىلع درجــة أىلع 
ــلطة  ــى الس ــر إل ــة بالنظ ــة الراجع ــاكل الرقابي ــع الهي ــة م ــتقاللية مقارن ــن االس م

ــة.  التنفيذي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
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هياكل رقابية أخرى	- 

ــاكل واملؤسســات  ال تقتصــر ممارســة الرقابــة ىلع التصــرف يف املــال العــام ىلع الهي
ــك  ــارس كذل ــث تم ــة، حي ــة والقضائي ــلطتين التنفيذي ــى الس ــر إل ــة بالنظ ــة الراجع الرقابي
ــاع  ــرف يف القط ــن التص ــة ىلع حس ــعب( الرقاب ــواب الش ــس ن ــريعية )مجل ــلطة التش الس

ــة.  ــق البرملاني ــان التحقي ــة ولج ــلطة التنفيذي ــاءلة الس ــالل مس ــن خ ــام م الع

كمــا تضطلــع الهيئــات الدســتورية املســتقلة والهيئــات التعديليــة ببعــض األدوار الرقابية 
ىلع غــرار هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحة الفســاد. 

نشر التقارير الرقابية	- 
ينظــم األمــر الحكومــي عــدد 375 لســنة 2020 املــؤرخ يف 29 جــوان 2020 عمليــة نشــر 
تقاريــر هيئــات الرقابــة وتقاريــر الرقابــة الصــادرة عنهــا. وينــص يف فصلــه األول ىلع ضــرورة 
أن تتوّلــى كل مــن هيئــة الرقابــة العامــة للمصالــح العموميــة وهيئــة الرقابــة العامــة للماليــة 
وهيئــة الرقابــة العامــة ألمالك الدولــة والشــؤون العقارية والهيئــة العامة ملراقبــة املصاريف 
العموميــة وهيئــة مراقبـــي الدولــة والهيئــة العليــا للطلــب العمومــي نشــر تقاريرهــا الرقابية 
ضمــن تقاريــر تأليفيــة ســنوية يتــم إعدادهــا طبقــا للمعاييــر املهنيــة الدوليــة املعمــول 
بهــا يف مجــال الرقابــة، وذلــك يف أجــل أقصــاه الثالثيــة الثانيــة مــن الســنة املوالية للســنة 
ــوزارات  ــر. وتنشــر هــذه التقاريــر ىلع املواقــع اإللكترونيــة الرســمية لل التــي شــملها التقري
ــر  التــي ترجــع لهــا الهيئــات املذكــورة بالنظــر. كمــا يمكــن لهــذه الهيئــات نشــر تقاري

خصوصيــة عنــد االقتضــاء. 

كمــا تتوّلــى الهيئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة إعــداد ونشــر تقريــر تأليفــي ســنوي 
يحتــوي ىلع نتائــج أعمالهــا يف مجــال متابعــة تقاريــر الرقابــة والتقييــم وذلــك يف أجــل 
أقصــاه الثالثيــة الثالثــة مــن الســنة املواليــة للســنة التــي أعــد بعنوانهــا التقريــر. وينشــر 

هــذا التقريــر ىلع املوقــع اإللكترونــي الرســمي للهيئــة. 

وتراعــى عنــد نشــر التقاريــر املذكــورة بالفصليــن األول والثانــي مــن هــذا األمــر الحكومــي 
املبــادئ واملقتضيــات التاليــة:

 - مقتضيات األمن العام والدفاع الوطني والعالقات الدولية، 

 - وضوح املعطيات املضمنة بالتقارير وقابليتها للفهم،

 - حماية املعطيات الشخصية،

 - حمايــة املعطيــات االســتراتيجية الخاصــة بالهيــاكل واملنشــآت التـــي شــملتها أعمــال 
الرقابــة واملتابعــة.
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ــام  ــرأي الع ــدى ال ــع ل ــام واس ــة باهتم ــات العمومي ــاد يف الصفق ــوع الفس ــى موض يحظ
ــم.  ــة يف كامــل أنحــاء العال ــر الحكومي ــة وغي ــدن الجهــات الحكومي ــة خاصــة مــن ل وبعناي

ــارات لعــل أهمهــا: ــى عــدة اعتب ويعــزى هــذا االهتمــام إل
اســتئثار الصفقــات العموميــة بحصــة هامــة مــن الناتــج املحلــي الخــام والنفقــات - 

ــم  ــة حج ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــدرت منظم ــث ق ــدول، حي ــة لل العمومي
الصفقــات العموميــة بـــ 12% مــن الناتــج املحلــي الخــام للــدول املنضويــة تحتهــا 
و29 % مــن إنفاقهــا العام وهــو مــا يثيــر مطامــع مختلــف الفاعليــن يف منظومــة 

الشــراء العمومــي.

حــق الشــعوب يف مســاءلة الحكومــات حــول حســن التصــرف يف املــال العــام - 
املخصــص للصفقــات العموميــة وجــودة الخدمــات املقدمــة مقارنــة بحجــم 

ــاق. اإلنف

اآلثــار الوخيمــة للفســاد يف الصفقــات العموميــة ىلع اقتصــادات الــدول ومنــاخ - 
األعمــال واالســتثمار ونجاعــة املرفــق العــام، حيــث قــدرت املنظمــة حجــم 
الخســائر املترتبــة عــن الفســاد يف مجــال الطلــب العمومــي بيــن 10 % و50% مــن 

قيمــة الصفقــات.

ويقتضــي التقصــي يف حــاالت الفســاد يف الصفقــات العموميــة فهمــا معمقــا لبعــض 
ــم  ــة بأه ــي فضــال عــن معرف ــن يف مســار الشــراء العموم ــدور أهــم الفاعلي ــم ول املفاهي

النصــوص الترتيبيــة املنظمــة للصفقــات العموميــة. 

ــب  ــة وج ــات العمومي ــاد يف الصفق ــاالت الفس ــي يف ح ــراف التقص ــوة الحت وكأول خط
ــة اللبــس عــن بغــض املفاهيــم: إزال

 التحقيق يف حاالت الفساد يف 
مجال الصفقات العمومية،

 من أين ُيْؤكل كتف الفساد يف تونس؟

الفصل
السابع عشر:

»ويمثــل تنــوع التشــريعات التــي تطرقت إلــى الصفقات 
العموميــة وتشــعبها إحــدى الصعوبــات التــي تعتــرض 
كل مــن يعتــزم التقصــي يف حــاالت الفســاد حيــث أن 
عــدم اإلملــام ببعــض النصــوص الخصوصيــة قــد يدفــع 
مســارات  يف  االســتقصائي  الصحفــي  أو  باملحقــق 

خاطئــة«.

ميخائيل بن رابح 
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أّوال: وجــب التمييــز بيــن الصفقــات العموميــة والطلــب العمومــي، حيــث أن الصفقــات 
العموميــة هــي صنــف مــن أصنــاف الطلــب العمومــي، الــذي يشــمل كذلــك عقــود اللزمــات 
وعقــود الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وأصنــاف أخــرى مــن العقــود كاملناولة 
ــم  ــي تت ــة )دون األســقف املحــددة مســبقا( والت واالشــهار واالستشــهار أو الشــراءات الجاري

عبــر أذون تــزود. 

ويعــرف األمــر عــدد 1039 لســنة 2014 املؤرخ يف 13 مــارس 2014 واملتعلــق بتنظيم الصفقات 
العموميــة الصفقــة العموميــة عــل أنهــا »عقــد كتابــي بمقابــل يلتــزم بمقتضــاه صاحــب 
ــد  ــغال، أو التزوي ــاز أش ــي بإنج ــتري العموم ــاص، إزاء املش ــي أو خ ــة، عموم الصفق

بمــواد، أو اســداء خدمــات أو اعــداد دراســات«. 
ويستشــف مــن هــذا التعريــف أن موضــوع الصفقــة العموميــة يصنــف إلــى أربعــة أصنــاف: 
ــكل صنــف خصوصيــات  إنجــاز أشــغال، التزويــد بمــواد، إســداء خدمــات وإعــداد دراســات. ول

خصهــا املشــرع بأحــكام خاصــة.

ــس  ــة يف تون ــات العمومي ــم الصفق ــا ينظ ــإن م ــرون، ف ــه الكثي ــا يتداول ــا مل ــا: خالف ثاني
ليــس قانونــا، بــل أوامــر ترتيبيــة. ويعتبــر األمــر املشــار إليــه أعــاله آخــر نــص ترتيبــي منظــم 
للصفقــات العموميــة. وتجــدر اإلشــارة الــى وجــود عديــد األوامــر الترتيبيــة واملناشــير الوزاريــة 
التــي خصــت الصفقــات العموميــة بأحــكام اســتثنائية يف بعــض املجــاالت. ويمثــل تنــوع 
ــي  ــات الت ــدى الصعوب ــعبها إح ــة وتش ــات العمومي ــى الصفق ــت إل ــي تطرق ــريعات الت التش
ــض  ــام ببع ــدم اإلمل ــث أن ع ــاد، حي ــاالت الفس ــي يف ح ــزم التقص ــن يعت ــرض كل م تعت
النصــوص الخصوصيــة قــد يدفــع باملحقــق أو الصحفــي االســتقصائي يف مســارات خاطئــة. 
ــترين  ــض املش ــتثنى بع ــي اس ــرع التونس ــة أن املش ــب معرف ــال، يج ــبيل املث ــى س فعل
ــر  ــن األم ــية، م ــاالت تنافس ــطة يف مج ــة الناش ــآت العمومي ــرار املنش ــن، ىلع غ العموميي
املنظــم للصفقــات العمومية. ونوصــي باالطــالع ىلع أهــم النصــوص املنظمــة للصفقــات 
العموميــة ىلع موقــع الهيئــة العليــا للطلــب العمومــي والتــي تعــد املشــرع الرئيســي يف 
ــه ســابقا وهــي ســهلة  ــر املشــار إلي ــا يرجــى مراجعــة أهــم فصــول األم هــذا املجــال. كم
الفهــم عمومــا. واعتبــارا أن املنظومــة التشــريعية يف مجــال الصفقــات العموميــة متحركــة 

وتحيــن باســتمرار وجــب االطــالع دائمــا ىلع آخــر النصــوص املحينــة.

ثالثــا: ال تنطبــق أحــكام األمــر املنظــم للصفقــات العموميــة ىلع عمليــات الشــراء والتــزود 
إال انطالقــا مــن أســقف معينــة. فعلــى ســبيل املثــال ال يبــرم املشــتري العمومــي صفقــة 
عموميــة يف إنجــاز أشــغال إذا كانــت قيمــة الطلــب دون 200 ألــف دينــار ويمكــن أن يلجــأ 
ــأن  ــو الش ــا ه ــب كم ــذ الطل ــد لتنفي ــرام عق ــترط إب ــة. وال يش ــارة عادي ــى استش ــي إل بالتال
بالنســبة إلــى الصفقــات العموميــة كمــا يتــم اإلذن بالطلــب عبــر أذون تــزود. ويرجــى مراجعة 
الفصــل الخامــس مــن األمــر املذكــور للتعــرف ىلع مختلــف األســقف املاليــة املســتوجبة 

للتقيــد بإجــراءات الصفقــات العموميــة.

ــة إذا مــا كان املشــتري  ــاك بعــض االختالفــات يف إجــراءات الصفقــات العمومي ــا: هن رابع
ــة. ــة أو مؤسســة أو منشــأة عمومي ــة، أو جماعــة محلي العمومــي الدول

خامســا: ال تعــد جميــع األخطــاء التــي يمكــن أن يرتكبهــا املتصــرف العمومــي يف مجــال 
ــا  ــتوجب تتبع ــرف ال تس ــاء تص ــف كأخط ــا يصن ــاد، فبعضه ــاالت فس ــي ح ــب العموم الطل
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جزائيــا. وتراجــع للغــرض الفقــرة الرابعــة مــن هــذا الفصــل )تعريــف الفســاد يف الصفقــات 
ــة(.  العمومي

املبادئ العامة يف حوكمة الطلب العمومي	- 
يخضــع الطلــب العمومــي إلــى مبــادئ عامــة وجــب احترامهــا مــن قبــل املشــتري العمومــي. 
ــذه  ــم ه ــى أه ــة إل ــات العمومي ــم للصفق ــر املنظ ــن األم ــادس م ــل الس ــرق الفص ــد تط وق
املبــادئ وهــي حريــة املشــاركة يف الطلــب العمومــي واملســاواة أمامــه وشــفافية 
اإلجــراءات ونزاهتهــا، فضــال عــن ضــرورة أن تخضــع الصفقــات العموميــة الــى قواعــد الحوكمة 
الرشــيدة وأن تأخــذ بعيــن االعتبــار مقتضيــات التنميــة املســتدامة. ومــا النصــوص املنظمــة 
للصفقــات العموميــة إاّل ترجمــة لهــذه املبــادئ. وتبقــى الغايــة مــن كل تدقيــق أو تقييــم 
للطلــب العمومــي التحقــق مــن مــدى احتــرام املشــتري العمومــي. ويشــكل املــس مــن هــذه 

املبــادئ، إذا توفــر ركــن القصــد طبعــا، مــن بيــن مخاطــر الفســاد. 
وبالتالــي، يمثــل احتــرام هــذه املبــادئ املرجعيــة األولــى للتقصــي يف حــاالت الفســاد يف 
الصفقــات العموميــة. ففــي بعــض الحــاالت قــد ال تحتــرم كل إجــراءات الصفقــة العموميــة 
ــس  ــتثنائية دون امل ــروف اس ــة ظ ــي أو نتيج ــتري العموم ــرة املش ــة خب ــل أو قل ــن جه ع

باملبــادئ العامــة للطلــب العمومــي وبالتالــي، ال تمثــل حــاالت فســاد. 
كمــا أن التصــرف الحديــث يف الطلــب العمومــي، تجــاوز مجــرد احتــرام اإلجــراءات ليؤكــد ىلع 
أداء منظومــة الشــراء العمومــي ككل حتــى تحقــق مبــادئ الفاعليــة والنجاعــة واالقتصــاد، 
حيــث يمكــن أن تحتــرم صفقــة عموميــة كل اإلجــراءات دون أن تحقــق الفائــدة أو املردوديــة 
ــزود  ــد م ــات عن ــن املعطي ــة تخزي ــل مناول ــن أن تمث ــال، يمك ــبيل املث ــى س ــوة. فعل املرج
ســحابي حــال بديــال أنجــع وأقــل كلفــة مــن صفقــة تهيئــة فضــاء تخزيــن واقتنــاء معــدات 

إعالميــة للغــرض. 

األطراف املتدخلة يف منظومة الصفقات العمومية	- 
ــات  ــم للصفق ــر املنظ ــى األم ــا، ىلع معن ــتريا عمومي ــر مش ــي: يعتب ــتري العموم املش
ــة  ــة واملؤسســات العمومي ــة واملؤسســات العمومي ــة والجماعــات املحلي ــة، الدول العمومي

ــة. ــآت العمومي ــة واملنش ــة إداري ــي صبغ ــي ال تكتس الت

لجــان مراقبــة الصفقــات: هيــكل رقابــي مكلــف بالنظــر يف شــرعية إجــراءات املنافســة 
وإبــرام الصفقــات وشــروط تنفيذهــا. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن لجــان مراقبــة الصفقــات ليســت 
بهيــاكل راجعــة بالنظــر إلــى املشــتري العمومــي حيــث تتضمــن تركيبتهــا أعضــاء مــن خــارج 
املشــتري العمومــي وممثليــن عنــه وذلــك لضمــان الحــد األدنــى مــن االســتقاللية. وتتــوزع 
ــة  ــان جهوي ــكل وزارة، لج ــة ب ــات العمومي ــة الصفق ــة ملراقب ــان وزاري ــن لج ــان بي ــذه اللج ه
ــة  ــات العمومي ــة الصفق ــة ملراقب ــان بلدي ــة، لج ــكل والي ــة ب ــات العمومي ــة الصفق ملراقب
بــكل بلديــة ولجــان داخليــة ملراقبــة الصفقــات العموميــة بــكل منشــأة عموميــة. فعلــى 
ســبيل املثــال ويف إطــار ضمــان االســتقاللية، تتكــون اللجنــة الداخليــة ملراقبــة الصفقــات 
العموميــة باملنشــأة العموميــة مــن ثالثــة أعضــاء مســتقلين عــن املؤسســة )عضويــن مــن 

مجلــس اإلدارة ومراقــب الدولــة(. 
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن القيمــة املاليــة للصفقــة هــي املحــددة الختصــاص لجــان مراقبــة 
الصفقــات. فعلــى ســبيل املثــال، تختــص اللجنــة البلديــة ملراقبــة الصفقــات يف صفقــات 
األشــغال إلــى حــدود 2 مليــون دينــار وإذا مــا تجــاوزت قيمــة الصفقــة هــذا املبلــغ تصبــح 
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مــن اختصــاص اللجنــة الجهويــة )إلــى حــدود 5 مليــون دينــار( أو اللجنــة الوزاريــة )بيــن 5 و10 
ــار(.  ــر مــن 10 مليــون دين ــا ملراقبــة وتدقيــق الصفقــات )أكث ــار( أو اللجنــة العلي مليــون دين
وينــدرج هــذا التوزيــع يف إطــار تمــش يقضــي بضمــان أكثــر اســتقاللية للجــان املختصــة 
كلمــا ارتفعــت قيمــة الصفقــة. يرجــى يف الغــرض مراجعــة األمــر املنظــم للصفقــات 

العموميــة انطالقــا مــن الفصــل 164. 
ــر  ــف مراحــل الصفقــة انطالقــا مــن عــرض تقري ــة الصفقــات يف مختل وتنظــر لجــان مراقب
تقييــم العــروض مــن قبــل املشــتري العمومــي إلــى عمليــة الختــم )رقابــة موازيــة – أنظــر 
الفصــل الســابق(. ويجــدر التنويــه أن رأي لجــان مراقبــة الصفقــات إجبــاري وملــزم للمشــتري 
ــا  ــون رأيه ــي يك ــة الت ــات العمومي ــة الصفق ــة ملراقب ــان الداخلي ــتثناء اللج ــي باس العموم
استشــاريا. وبالتالــي، فــإن مجالــس إدارة املنشــآت العموميــة هــي مــن تصــادق ىلع مشــاريع 
الصفقــات العموميــة بعــد أخــذ رأي اللجــان املذكــورة. ويكتســي هــذا األمــر أهميــة بالغــة 

يف تحديــد املســؤوليات والتتبعــات القضائيــة عنــد االقتضــاء. 
ويســود اعتقــاد خاطــئ لــدى عمــوم النــاس أن لجــان مراقبــة الصفقــات هــي املســؤولة عــن 
الكشــف عــن حــاالت الفســاد والتقصــي فيهــا وإحالــة امللفــات إلــى القضــاء عنــد االقتضــاء. 
ــالالت  ــى إخ ــن إل ــد التفط ــك وعن ــة لذل ــر مؤهل ــان غي ــذه اللج ــد أن ه ــب التأكي ــا وج وهن
ــة، فيمكنهــا عــدم املصادقــة  ــادئ الصفقــات العمومي ــة مــن شــانها املســاس بمب جوهري

ــة بتصويبهــا.  ىلع الصفقــة أو املطالب

ــم العــروض  ــى تقيي ــة يحدثهــا املشــتري العمومــي تتول ــروض: لجن ــم الع ــة تقيي لجن
ــة الصفقــات. ــة مراقب ــى لجن ــرح بخصــوص اإلســناد إل ــم مقت وتقدي

لجنة فتح العروض: لجنة قارة يحدثها املشتري العمومي تتولى فتح العروض.

لجنــة الشــراءات: يجــب ىلع كل مشــتري عمومــي إحــداث لجنــة شــراءات تابعة لــه خاصة 
بالصفقــات الخاضعــة لإلجــراءات املبســطة. وتبــرم الصفقــات وفــق إجــراءات مبســطة عندما 
ال تتجــاوز القيمــة املقــدرة للحاجيــات مبلغــا معينــا. ويحــدد املشــتري العمومــي اإلجــراءات 
املبســطة وفقــا لطبيعــة الحاجيــات املــراد تســديدها وكميتهــا ومــدى توفــر املؤسســات 

االقتصاديــة التــي يمكنهــا تلبيــة هــذه الحاجيــات.
ــن  ــتقلة ع ــر مس ــراءات غي ــان الش ــإن لج ــة، ف ــات العمومي ــة الصفق ــان مراقب ــا للج وخالف

املشــتري العمومــي. 

الهيــاكل املختصــة يف النزاعــات: أحــدث املشــرع عــددا مــن الهيــاكل التــي تختــص 
يف فــض النزاعــات يف مجــال الصفقــات العموميــة أو تســليط عقوبــات ىلع املتعامليــن 
االقتصادييــن املخليــن باملبــادئ العامــة للطلــب العمومــي أهمهــا هيئــة متابعــة ومراجعــة 
ــع  ــة )يراج ــة الحكوم ــي برئاس ــب العموم ــا للطل ــة العلي ــب الهيئ ــة صل ــات العمومي الصفق
الفصــل 181 مــن األمــر املنظــم للصفقــات العموميــة( ولجنــة إقصــاء املتعامليــن االقتصادييــن 
مــن املشــاركة يف الصفقــات العموميــة التــي تــم إحداثهــا بمقتضــى األمــر الحكومــي عــدد 

498 لســنة 2016. 

تعريف الفساد يف الصفقات العمومية	- 
يختلــف تعريــف الفســاد مــن دولــة الــى أخــرى ومــن منظومــة قانونيــة إلــى أخــرى.   
وقــد عّرفــت الجمعيــة الدوليــة ملتفحصــي االحتيــال املعتمديــن – منظمــة مهنيــة رائــدة 
يف البحــوث والدراســات يف مجــال مكافحــة الفســاد-االحتيال )مفهــوم مختلــف نســبيا عــن 
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الفســاد( ىلع أنــه » فعــل متعمــد أو إغفــال متعمــد يهــدف إلــى خــداع طــرف ثالــث أو أكثــر، 
ــا و / أو مكســب للمحتــال.« ينتــج عنــه خســارة للضحاي

كما عرف القانـون األساسي عدد 10 لسنة 2017 املؤرخ يف 7 مارس 2017   
واملتعلــق باإلبــالغ عــن الفســاد وحمايــة املبلغيــن، الفســاد ىلع أنــه »كل تصــرف مخالــف 
للقانــون والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل يضــر أو مــن شــأنه اإلضــرار باملصلحــة العامــة، وســوء 
اســتخدام الســلطة أو النفــوذ أو الوظيفــة للحصــول ىلع منفعــة شــخصية ويشــمل جرائــم 
الرشــوة بجميــع أشــكالها يف القطاعيــن العــام والخــاص واالســتيالء ىلع األمــوال العموميــة 
أو ســوء التصــرف فيهــا أو تبديدهــا واســتغالل النفــوذ وتجــاوز الســلطة أو ســوء اســتعمالها، 
ــذوات  ــوال ال ــتخدام أم ــوء اس ــة وس ــة األمان ــروع وخيان ــر املش ــراء غي ــاالت اإلث ــع ح وجمي
املعنويــة وغســل األمــوال وتضــارب املصالــح واســتغالل املعلومــة املمتــازة والتهــرب 
الجبائــي وتعطيــل قــرارات الســلطة القضائيــة وكل األفعــال التــي تهــدد الصحــة العامــة أو 

ــة.« ــالمة أو البيئ الس

وعمومــا يمكــن تعريــف الفســاد يف الصفقــات العموميــة ىلع أنــه فعــل متعمــد أو إغفــال 
ــة  ــة املنظمــة للصفقــات العمومي متعمــد يكــون يف مخالفــة صريحــة للنصــوص الترتيبي
ــي  ــب العموم ــة للطل ــادئ العام ــن املب ــاس م ــأنه املس ــن ش ــة م ــريعات ذات العالق أو التش

وينتــج عنــه فائــدة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ملرتكبــه. 

ويمكن تصنيف مخاطر الفساد يف الصفقات العمومية باعتماد إحدى املقاربات التالية:

حســب مراحــل إعــداد الصفقــة وتنفيذهــا وهــو التمشــي األمثــل لتحديــد مخاطــر - 
الفساد.

حســب طبيعــة الحاجيــات املــراد تســديدها عبــر الصفقــة فعلــى ســبيل املثــال، - 
ــات  ــة بصفق ــك املتعلق ــن تل ــغال ع ــات األش ــاد يف صفق ــر الفس ــف مخاط تختل

التــزود بمعــدات إعالميــة. 

حســب طبيعــة إجــراءات الصفقــة )طلــب عــروض مفتــوح أو مضيــق، بالتفــاوض - 
املباشــر، صفقــة عموميــة للتصــور والتنفيــذ، صفقــة إطاريــة الــخ(. 

حســب القطــاع فعلــى ســبيل املثــال، لقطــاع الطاقــة خصوصيــات تعرضــه إلــى - 
مخاطــر فســاد خصوصيــة ليســت بالضــرورة نفســها التــي تتعــرض لهــا قطاعــات 

الســياحة أو الخدمــات. 

ــات، ســيتم  ــى كل املقارب ــى التطــرق إل ــل إل ــب هــذا الدلي ــث ال يتســع املجــال صل وحي
االقتصــار ىلع تصنيــف مخاطــر الفســاد حســب مراحــل إعــداد الصفقــة وتنفيذهــا والتــي 
تتضّمــن حــاالت الفســاد املشــتركة واألكثــر شــيوعا أيــا كانــت طبيعــة الصفقــة أو إجراءاتهــا 

أو القطــاع الــذي ينشــط صلبــه املشــتري العمومــي. 
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املصادر الرئيسية املعلومة	- 
يتطلــب العمــل الصحفــي االســتقصائي يف مجــال الصفقــات العموميــة االطــالع ىلع بعــض 
املعطيــات والوثائــق املرجعيــة للصفقــة بعضهــا متــاح للعمــوم وبعضهــا اآلخــر يقتضــي 

طلــب نفــاذ إلــى املعلومــة للحصــول عليهــا كمــا هــو مبيــن بالجــدول املوالــي.

ــه  ــا أن ــدى قراراته ــا ىلع إح ــة يف تعليقه ــى املعلوم ــاذ إل ــة النف ــدت هيئ ــد أك ــذا، وق ه
ــن  ــاذ، بي ــب النف ــوع طل ــة موض ــة للصفق ــق املكون ــق بالوثائ ــا يتعل ــز فيم ــب التميي »يج
الوثائــق املتصلــة بإجــراءات إبــرام الصفقــة ككراســات الشــروط اإلداريــة والفنيــة للصفقــة 
ــدى  ــة م ــمح بمتابع ــي تس ــروض والت ــرز الع ــر ف ــك تقاري ــرض أو كذل ــي للع ــن الجمل أو الثم
احتــرام املشــتري العمومــي لشــفافية اإلجــراءات وللمبــادئ األساســية املتصلــة باملنافســة 
ــا  ــاذ إليه ــة للنف ــق قابل ــي وثائ ــي وه ــب العموم ــام الطل ــاواة أم ــاركة واملس ــة املش وحري
مــن قبــل الشــركات املشــاركة يف طلبــات العــروض الخاصــة بهــذه الصفقــات وكذلــك مــن 
قبــل العمــوم تكريســا ملبــدأي الشــفافية واملســاءلة، وبيــن الوثائــق الخاصــة باملؤسســات 
ــا  ــة وملفاته ــعارها التفصيلي ــداول أس ــل ج ــات مث ــذه الصفق ــاركة يف ه ــة املش االقتصادي
ــة،  ــتراتيجيتها التجاري ــة واس ــرارها الصناعي ــس أس ــي تعك ــق الت ــن الوثائ ــا م ــة وغيره الفني
ــة بســير املرافــق العامــة  ــة املتصل ــق العمومي ــل الوثائ والتــي ال يمكــن اعتبارهــا مــن قبي

ــة للنفــاذ إليهــا.«  والقابل

ــا عــدد 2 و3 و4 و7 بتاريــخ 7  تراجــع يف الغــرض القــرارات الصــادرة عــن الهيئــة يف القضاي
ــة 2018. ــخ 5 جويلي ــا عــدد 39 و40 بتاري ــارس 2018 ويف القضاي م
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معلومة مفتوحة الوثيقةاملرحلة

املصدر / غير 

مفتوحة املصدر

املصدر

ــر  ــل للنفــاذ / غي قاب

ــل للنفــاذ قاب

مراسالت مختلف الهياكل - تحديد الحاجيات

لتحديد حاجياتها 

السنوية.

محضر اجتماع الهيكل - 

الذي يعنى بالشراء 

واملحدد للحاجيات 

املزمع اقتناؤها يف 

السنة املالية الالحقة 

وفق األوليات التي 

تحددها امليزانية.

كراس الشروط- 

املخطط التقديري - 

السنوي إلبرام الصفقات 

العمومية.

تسريب معطيات حول - 

تقديرات اإلدارة إلى 

املزودين.

غير مفتوحة- 

غير مفتوحة- 

غير مفتوحة إال - 

للمشاركين عبر 

منظومة الشراء 

ىلع الخط 

باستثناء الصفقات 

املتعلقة باألمن 

العام

مفتوحة - 

طلب نفاذ إلى - 
املعلومة

طلب نفاذ إلى - 

املعلومة

طلب النفاذ إلى - 

املعلومة

موقع واب الهيئة - 

العليا للطلب 

العمومي وموقع 

واب املشتري 

العمومي



املحور السادس: التحقيق يف قضايا الفساد يف املال العمومي )دراسة حالة(“من أجل صحافة “نافذة   - دليل أكاديمية الصحافة االستقصائّية

126

نص طلب العروض- اإلعالن عن املنافسة

استفسارات املشاركين - 

يف الصفقة وردود 

املشتري العمومي

قرار املشتري العمومي - 

بالتمديد يف آجال قبول 

العروض

مفتوحة- 

غير مفتوحة- 

مفتوحة- 

موقع املشتري - 

العمومي

موقع الشراء ىلع - 

الخط

طلب نفاذ إلى - 

املعلومة

موقع املشتري - 

العمومي

موقع الشراء ىلع - 

الخط

محضر فتح العروض- فتح العروض

مراسالت املشتري - 

العمومي للمشاركين 

الستكمال بعض الوثائق.

غير مفتوحة- 

غير مفتوحة- 

طلب نفاذ إلى - 

املعلومة

طلب نفاذ إلى - 

املعلومة

محضر تقييم العروض- تقييم العروض

عروض املشاركين- 

غير مفتوحة- 

غير مفتوحة- 

طلب نفاذ إلى - 

املعلومة

طلب نفاذ إلى - 

املعلومة )غير 

قابلة للنفاذ حسب 

تعليق هيئة النفاذ 

للمعلومة(. 
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محضر لجنة مراقبة - إسناد الصفقة
الصفقات

نتائج طلب العروض- 

عقد الصفقة- 

تبليغ الصفقة- 

اعتراضات املشاركين - 
والشكاوى املقدمة حول 

إسناد الصفقة

غير مفتوحة- 

مفتوحة- 

غير مفتوحة- 

غير مفتوحة- 

غير مفتوحة - 

طلب نفاذ إلى - 
املعلومة

موقع املشتري - 
العمومي، موقع 

الهيئة العليا 
للطلب العمومي، 
سبورة اإلعالنات 

ببهو املشتري 
العمومي

طلب نفاذ إلى - 
املعلومة

طلب نفاذ إلى - 
املعلومة

طلب نفاذ إلى - 
املعلومة

وثائق خالص الصفقة- تنفيذ الصفقة

دفاتر األشغال )بالنسبة - 
لصفقات األشغال(

عدم جدية متابعة - 
تنفيذ الصفقات خاصة 

املتعلقة باألشغال. 

محاضر االستالم الوقتي - 
والنهائي للمواد أو 
الخدمات أو األشغال

ملفات النزاع مع - 
املزودين إن كان هناك 

نزاع

طلب نفاذ إلى - غير مفتوحة- 
املعلومة

ملف ختم الصفقة- ختم الصفقة

محضر جلسة لجنة - 
مراقبة الصفقات

طلب نفاذ إلى - غير مفتوحة- 
املعلومة
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مخاطر الفساد حسب مراحل إعداد الصفقة وتنفيذها	- 
ــى وجــود شــبهة فســاد  ــه إل ــد املؤشــرات )نواقيــس خطــر( يمكــن أن تنب ــاك عدي هن
ــة فســاد إاّل  ــة. وال يمكــن يف أي حــال مــن األحــوال الجــزم بوجــود حال يف صفقــة عمومي
بعــد التقصــي والتحقيــق فيهــا مــن قبــل األجهــزة املختصــة واملؤهلــة لذلــك. وبالتالــي، ال 
يمكــن أن يجــزم تحقيــق صحفــي اســتقصائي بوجــود حالــة فســاد، ولكنــه يمكــن أن يفضــي 
إلــى اســتنتاج وجــود شــبهة فســاد حتــى لــو توفــرت لــدى الصحفــي قرائــن وأدلــة كافيــة. 

وتبقــى األجهــزة القضائيــة الوحيــدة املخولــة لإلدانــة بارتــكاب جريمــة فســاد. 

ــة وجــود  ــى إمكاني ــه إل ــي نواقيــس الخطــر التــي يمكــن أن تنب ويعــدد الجــدول املوال
ــا. ــة وتنفيذه ــة حســب مراحــل إعــداد صفقــة عمومي شــبهة فســاد واملخاطــر املحتمل

نواقيس الخطراملرحلة

)الرايات الحمراء(

املخاطر املحتملة

تحديد الحاجيات وإعداد 

كراسات الشروط

ال وجود لوثائق ممضاة تبين بكل دقة - 
حاجيات الهيكل السنوية وتبريرها واملنهجية 

املعتمدة يف تحديدها.

وجود تباين بين الوثائق املحددة للحاجيات - 
واملخطط التقديري إلبرام الصفقات 

العمومية. 

تغيير متكرر لألعوان املكلفين بتجميع - 
الحاجيات وضبطها ىلع مستوى الهيكل الذي 

يعنى بالشراء.

تخصيص املعدات واملواد املقتناة لغير - 
طالبيها.

وجود عديد التشكيات من قبل مستعملي - 
املواد أو الخدمات حول جودتها.

وجود فوارق هامة بين التقديرات املالية - 
للشراءات والقيمة النهائية للصفقات.

وجود مواد ومعدات مخزنة وغير مستعملة - 
لفترات طويلة، مما يوحي بعدم الحاجة إليها. 

لجوء املشتري العمومي إلى إبرام عديد - 
املالحق للصفقة، بما يوحي إلى عدم دقة 

تحديد الحاجيات األصلية والذي يمكن أن 
يكون متعمدا. 

إدراج شروط فنية مجحفة أو عامة وغير - 
دقيقة الغاية منها توجيه الطلب نحو مزود أو 

مزودين بعينهم. 

وجود تطابق كلي بين الشروط الفنية - 
املطلوبة وخاصيات منتوج ملزود معين.

سوء تنظيم متعمد للهيكل الذي يعنى - 
بالشراء وعدم دعمه بالكفاءات الضرورية.

غياب برامج تكوينية خصوصية للعاملين يف - 
مجال الصفقات العمومية. 

 احتمال وجود - 
تواطئ بين املشتري 
العمومي واملزودين.

 احتمال وجود شبهة - 
تضارب مصالح.



املحور السادس: التحقيق يف قضايا الفساد يف املال العمومي )دراسة حالة(“من أجل صحافة “نافذة   - دليل أكاديمية الصحافة االستقصائّية

129

تعمد ضبط آجال قصيرة لتقديم العروض - اإلشهار
دون مبرر الغاية منه توجيه الطلب إلى 

املزودين الذين لهم مخزون كاف من 

املواد/املعدات املزمع اقتناؤها.

تكرر تمديد آجال تقديم العروض دون - 
مبررات مقنعة الغاية منه انتظار مشاركة 
مزود أو مزودين معينين أو عدم التمديد 
فيها رغم ورود عديد طلبات التوضيحات 

من املشاركين.

عدم تعميم الردود ىلع طلبات استفسار - 

بعض املشاركين ىلع جميع املشاركين.

تعمد اإلعالن عن طلب عروض بقسط - 
واحد رغم تضمنه عديد املواد الغاية منه 

توجيه الطالب نحو كبار املزودين الذين 
تتوفر لديهم طاقة إنتاجية / تجارية 

هامة.

احتمال وجود - 
تواطئ بين املشتري 
العمومي واملزودين.

احتمال وجود شبهة - 
تضارب مصالح.

وجود بعض أعضاء لجنة تقييم العروض - تقييم العروض
يف وضعية تضارب مصالح. 

إحداث عديد التغييرات ىلع تركيبة لجنة - 
تقييم العروض بالنسبة إلى صنف من 

أصناف الطلب.

ورود عروض مشطة تتجاوز تقديرات - 
اإلدارة واألسعار املتداولة يف السوق أو 

شديدة االنخفاض.

وجود فوارق هامة غير مبررة بين العروض - 
املالية الواردة. 

عدم ورود أي عرض أو مشاركة ضعيفة.- 

قبول املشتري العمومي بعرض وحيد - 
دون تبرير مقنع. 

تكرر إقصاء العروض األقل ثمنا.- 

ارتفاع عدد العروض التي يتم إعالنها غير - 
مثمرة،

استئثار مزود أو عدد محدود من املزودين - 
للصفقات العمومية يف مجال معين. 

تداول عدد من املزودين الفائزين - 
بالصفقات ىلع صنف معين من الطلبات. 

إقصاء عروض فنية ىلع ضوء إجراء تجارب - 
ىلع عينات من املواد املزمع اقتناؤها 

دون احترام شروط اجراء التجربة. 

احتمال وجود - 
تواطؤ بين املشتري 
العمومي واملزودين.

احتمال وجود - 
تواطؤ بين املزودين 
)دون علم املشتري 

العمومي(. 

احتمال وجود شبهة - 
تضارب مصالح.



املحور السادس: التحقيق يف قضايا الفساد يف املال العمومي )دراسة حالة(“من أجل صحافة “نافذة   - دليل أكاديمية الصحافة االستقصائّية

130

تعمد التأخير يف إمضاء العقد وتجاوز - تنفيذ الصفقة
اآلجال الترتيبية بغاية انتظار ارتفاع 

األسعار ليصبح عرض صاحب الصفقة غير 
مجدي ودفعه إلى فسخ العقد وذلك يف 

حالة لم يتمكن املشتري العمومي من 
إسناد الصفقة للعارض املتواطئ معه.

تضخم مبلغ الصفقة مقارنة بمبلغ العقد. - 

تعدد مالحق الصفقة وتجاوزها األسقف - 
املحددة، بما يمس بمبدأ املنافسة. 

عدم تطابق بنود العقد مع كراسات - 
الشروط )تغيير يف بعض الخاصيات 

الفنية(

عدم إمضاء محاضر االستالم الوقتي - 
والنهائي من قبل جميع أعضاء لجنة 

االستالم

إحداث تغييرات متكررة وغير مبررة يف - 
تركيبة لجان االستالم بالنسبة إلى نفس 

الصنف من الطلب

املصادقة ىلع االستالم النهائي للمواد/- 
الخدمات/األشغال/الدراسات رغم عدم 

رفع التحفظات املضمنة بمحضر االستالم 
الوقتي من قبل املزود. 

عدم تطابق وثائق الخالص مع البنود - 
التعاقدية. 

لجوء صاحب الصفقة إلى مناولة جزء من - 
الطلب لدى مشاركين يف طلب العروض، 

مما يوحي بوجود تواطؤ )أنظر الفصل 
املوالي(. 

احتمال وجود - 
تواطؤ بين املشتري 
العمومي واملزودين.

احتمال وجود - 
تواطؤ بين املزودين 
)دون علم املشتري 

العمومي(. 

احتمال وجود شبهة - 
تضارب مصالح.

 شبهة رشوة.- 

 شبهة اختالس أموال - 
عمومية.

عدم ختم املشتري العمومي للصفقات - ختم الصفقة
العمومية. هنا وجب التوضيح أن أغلب 
املشترين العموميين ال يلتزمون بختم 

الصفقات العمومية لقلة املوارد البشرية. 
أما يف صورة مالحظة عدم ختم صنف 
معين من الصفقات أو ملزود دون غيره، 
فهذا يمكن أن يكون مؤشرا ىلع وجود 
حالة فساد.ويجدر التذكير أن ملف ختم 

الصفقة يحال وجوبا ىلع أنظار لجنة 
مراقبة الصفقات. 

عدم توظيف خطايا تأخير )أو تعمد - 
التخفيض يف قيمتها( عند تسجيل تأخير 

يف استالم املواد / األشغال. 
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ــد حــاالت  ــإّن عدي ــة، ف ــن يف مجــال الصفقــات العمومي ــرة األعــوان العموميي ــارا لخب واعتب
ــعة  ــة واس ــب دراي ــة تتطل ــل دقيق ــالل تفاصي ــن خ ــا إاّل م ــن إليه ــن التفط ــاد ال يمك الفس
ــذا  ــتقصائي يف ه ــي االس ــتعين الصحف ــن أن يس ــي. ويستحس ــراء العموم ــة الش بمنظوم
املجــال بخبــراء خاصــة إذا كان حديــث العهــد بالتحقيــق يف حــاالت فســاد تتعلــق 

بالصفقــات العموميــة. 

حاالت التواطؤ	- 
ــن  ــؤ بي ــود تواط ــى وج ــي إل ــب العموم ــة الطل ــاد يف منظوم ــاالت الفس ــد ح ــزى عدي  تع
املشــتري العمومــي ومزوديــن أو تواطــؤ بيــن مزوديــن دون علــم املشــتري العمومــي. ويف 
جميــع الحــاالت وجــب ىلع املشــتري العمومــي وضــع تدابيــر وقائيــة مــن مخاطــر التواطــؤ 
ــة للكشــف املبكــر عــن هــذه الحــاالت. كمــا أن الكشــف  ــة داخلي ــب إجــراءات رقاب ــى جان إل
ــرات  ــن املؤش ــة م ــتمرين لجمل ــل مس ــة وتحلي ــة بمتابع ــم خاص ــؤ يت ــاالت التواط ــن ح ع

ــات.  واإلحصائي

 ولئــن تبقــى حــاالت التواطــؤ بيــن املشــتري العمومــي واملزوديــن األكثــر شــيوعا واألســهل 
ــا.  ــف عنه ــة يف الكش ــكل صعوب ــن تش ــن املزودي ــؤ بي ــاالت التواط ــإن ح ــف، ف يف الكش

ــى أربعــة أصنــاف: وتصنــف إل

ــروض -  ــب ع ــاركة يف طل ــى املش ــن إل ــض املزودي ــد بع ــة: يعم ــروض التكميلي الع
ــا تكــون مؤسســة نافــذة يف  ــن عــارض آخــر )عــادة م ــة لتمكي ــر جدي ــم عــروض غي بتقدي
ــة  ــن املؤشــرات لوجــود هــذه الحال الســوق( وبتواطــؤ معــه مــن الفــوز بالصفقــة. ومــن بي
ــدى  ــب ل ــن الطل ــزء م ــة لج ــب الصفق ــة صاح ــا ومناول ــل ثمن ــي األق ــرض املال ــطط الع ش

املشــاركين املتواطئيــن.

ــب العــروض إل ســحب عروضهــم -  ســحب العــروض: يعمــد بعــض املشــاركين يف طل
قبــل آخــر أجــل لتســليم العــروض لتمكيــن مشــارك معيــن مــن الفــوز بالصفقــة حتــى وإن 

كلفهــم ذلــك حجــز الضمــان الوقتــي. 

التــداول يف املشــاركة: يعمــد بعــض املزوديــن بتواطــؤ بينهــم ىلع للتــداول يف - 
املشــاركة يف طلبــات العــروض كان يتفــق العارضــون مثــال أن يشــارك املــزود »أ« بالعــرض 
األقــل ثمنــا يف طلــب العــروض املعلــن مــن قبــل املشــتري العمومــي »م1« ويشــارك املــزود 

»ب« بالعرض األقل ثمنا يف طلب العروض املعلن من قبل املشتري العمومي »م2« 
ويشــارك املــزود »ج« بالعــرض األقــل ثمنــا يف طلــب العــروض املعلــن مــن قبــل املشــتري 
العمومــي »م3« خــالل الســنة الحاليــة ىلع أن تتــم إعــادة التوزيــع يف الســنة املقبلــة. وال 
يمكــن التفطــن الــى مثــل هــذه الحــاالت إال مــن خــالل تنســيق بيــن املشــترين العمومييــن 

يف متابعــة املشــاركين والفائزيــن بالصفقــات. 

اقتســام الســوق: يتفــق املــزودون ىلع توزيــع املشــاركة يف طلبــات العــروض فيمــا - 
بينهــم أو ىلع تقاســم أقســاط الصفقــة نفســها.
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الخاتمة

ليــس دور أّي دليــل تدريبــي أْن يحــّول املبتــدئ إلــى محتــرف، فتلــك رغبــة الصحفــي 
ــرة  ــة املتغّي ــّول املهن ــّي أن ُيح ــل مهن ــن أدوار أّي دلي ــت م ــه، وليس ــه وتراكمات واجتهادات
واملتطــّورة إلــى »وصفــات اســتخدام« كتلــك املرافقــة للتجهيــزات املنزليــة الجديــدة، وال 
ــدف  ــل يه ــك أّن أّي دلي ــين، ذل ــن املمارس ــادات الصحفيي ــح وإرش ــّي لنصائ ــع االرتجال التجمي
أساســا إلــى تحســين املعــارف وتطويــر املهــارات وتجويــد االداء اإلعالمــي للمتلقــّي قصــد 
تســهيل الســبل إلنجــاز محتــوى إعالمــي ينضــوي صلــب إعــالم جــودة وفــق املعاييــر 
التحريريــة واألخالقيــة املعتمــدة، دون ادعــاء بأنــه قــد يعــّوض معاهــد الصحافــة أو الــدورات 

ــة. ــة القّيم التكويني

ومنتَهــى االســتحقاق مــن هــذا الدليــل، الــذي عكفــْت  ىلع إنجــازه ألشــهر عديــدة مجموعــة 
مــن األســاتذة األكاديمييــن واالســتقصائيين املتميزيــن والخبــراء املحترفين، أن يحيــط القارئ 
ــم  ــتقصائية وأن يفه ــة االس ــية للصحاف ــارف األساس ــدرب، باملع ــي وامل ــب/ الصحف /الطال
إطارهــا القانونــي واألخالقــي، وأن يكــون ىلع درايــة تامــة بســيرورة التحقيــق االســتقصائي 

مــن الفكــرة إلــى التحريــر. 

ولئــْن دارت الصحافــة االســتقصائية حــول القّصــة، فــإّن هــذا الدليــل دار أيضــا حــول »قصــة 
الطريــق إلــى التحقيــق«، وقــد انطلــق مــن نقطــة اقتنــاص الفكــرة واختبــار قابليتهــا إلــى 
مرحلــة إنجــاز الفرضيــة والبحــث التحقيقــي الشــامل، مــرورا بالتحريــر وصياغــة النــص النهائي 
وفــق الســرديات الجديــدة، وبمعرفــة مقتضيــات الســالمة القانونيــة وممكنــات االســتثناءات 
األخالقيــة، وليــس انتهــاء بدراســة حالــة البيئــة الرقابيــة يف تونــس وقضايــا الفســاد املالي. 

ــى إنجــاز  ــق إل ــة »الطري ــه وفروعــه، حــول قّص ــل، بمحــاوره وفصول ــا هــذا الدلي ــن أنجزن ولئ
ــات  ــة النهاي ــة مفتوح ــى القّص ــأْن تبق ــة ب ــة جماعي ــإّن رغب ــتقصائي«، ف ــق االس التحقي
ــك أّن  ــن، ذل ــذا املت ــا له ــا الحق ــد نضيفه ــرى ق ــول أخ ــاور وفص ــدة مح ــة ىلع ع ومنفتح
الصحافــة االســتقصائية تســتفيد مــن كافــة روافــد التجديــد والتطويــر، بمــا يطّور مــن قدرتها 
ىلع الرقابــة واملســاءلة، كمــا أننــا ال ندعــي إحاطــة هــذا الدليــل بــكّل النقــاط واملســائل. 

هــي إذن قصــة الدليــل وفــق مرحليــة وتراتبيــة اإلنجــاز ووفــق بنيــة النــّص املكتــوب املتــاح 
للقــراء، ولكّنهــا قّصــة قــد تخفــي وراءهــا قصــة ثانيــة مــن التكامــل والتجانــس والتقاطــع 
بيــن كافــة األطــراف، يف مســتوى املعــارف والتجــارب والســعي إلــى املســاهمة يف صناعــة 

إعــالم جــودة يف بلــد قّلــت ونــدرْت فيــه الجــودة يف الكثيــر مــن املجــاالت والقطاعــات. 
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أّمــا القصــة األهــّم مــن كل مــا ســبق، والتــي ىلع أساســها أنجزنــا هــذا الدليــل، فهــي قصتكم 
االســتقصائية، قصتكــم التــي ننتظرهــا كــي تكــون لبنــة مــن لبنــات صناعــة إعــالم الجــودة 
ــورة  ــادة يف بل ــاهمة ج ــاءلة ومس ــة واملس ــة املراقب ــس ثقاف ــة يف تكري ــة واضح وإضاف
مواطنــة حقيقيــة لهــا نصيبهــا مــن »الصــورة والصــوت« ولهــا حّظهــا مــن قّصــة الوطــن.... 

يف االنتظار... .

 https://bit.ly/3hn1hjg صورة مأخوذة وفق حق اإلبداع المشاعي، الرابط

https://bit.ly/3hn1hjg
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	IN ENGLISH 
6.  Negotiating journalism core values and cultural diversities Frey E. Rhaman M, 

El Bour H.(Eds)Nordicom 2017

III- التحقيقات االستقصائية   

	 :باللغة العربية

1-  حسين محمد )اسم مستعار( بعنوان” حرب اليمن: شراء الوالء بنجوم الرتب العسكرية.“ 
https://bit.ly/3ymOAeH:01 ماي 2020، رابط التحقيق

https://bit.ly/3rzBxnu :2- خندقجي، حنان، خلف جدران الصمت، 15 ماي 2012، الرابط
3- الفريضي، عبد الباسط، خداع التسمية... شبيه العسل أو املنتج الذي ال يحمل من 

. https://bit.ly/3BhpZZN ،العسل إال اسمه،12 فيفري 2018، الرابط
https://bit. 4- العيادي، حسان، تحقيق »املوت القادم ىلع السكة«، رابط التحقيق

ly/3l08Df8، منشور ىلع املوقع بتاريخ 21 /11/ 2016 
5- »أوراق بنما، رحلة يف العالم الخفي للشركات غير املقيمة«، 28 أفريل 2016، الرابط: 

https://bit.ly/3zIBgSj
6- بوكريم، خولة، كيف أدارت الحكومة التونسية صفقات الكوفيد19، 2020/9/24، 

https://bit.ly/3rzLuS7:الرابط
7- إياد، املوسمي، زبيد التاريخية هل تغادر مدن التراث اإلنساني، 20/06/2013، الرابط: 

https://bit.ly/3y6DIS0
8- مجدولين عالن، عماد الرواشدة، تعذيب واعتداءات جنسية يف دور لرعاية األطفال 

https://bit.ly/3zSnQ6n األيتام، 28 ديسمبر 2009، الرابط
9- منظمة العفو الدولية، تسرب هائل للبيانات يكشف عن استخدام برمجيات التجسس 

ملجموعة إن إس أو اإلسرائيلية يف استهداف النشطاء والصحفيين والزعماء 
https://bit.ly/3i9PaGQ :السياسيين ىلع مستوى العالم، 18 جويلية 2021،الرابط

10- عبد العال، محّمد، صيدليات اإلسكندرية السموم تحت اسم »منشطات جنسية«، 11 
  https://bit.ly/3h8Uae6 :ماي 2014، الرابط

	In English 
7. 60 Minutes, Jeffrey Wigand, The Big tobacco whistleblower, 

4february1996 ,https://bit.ly/3yaqP9I. 
8. Hanen Zbiss, quranic kindergartens in tunisia breeding a wahhabi elite، 20 

December 2013، links: https://bit.ly/2Wtu7XO 
9. Church allowed abuse by priest for years, Boston Globe, 6 january 

2002,https://bit.ly/2WCsxmj

https://arij.net/Yemen-military-rank/
https://arij.net/Yemen-military-rank/
https://bit.ly/3ymOAeH
https://bit.ly/3rzBxnu
https://bit.ly/3BhpZZN
https://bit.ly/3l08Df8
https://bit.ly/3l08Df8
https://bit.ly/3zIBgSj
https://bit.ly/3rzLuS7
https://bit.ly/3y6DIS0
https://bit.ly/3zSnQ6n
https://bit.ly/3i9PaGQ
https://bit.ly/3h8Uae6
https://bit.ly/3yaqP9I
https://bit.ly/2Wtu7XO
https://bit.ly/2WCsxmj
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IV- املقاالت 

	 :باللغة العربية

1- التسريبات يف تونس، الصحافة تدخل الغرف املظلمة، أمين بن مسعود، معهد 
الجزيرة لإلعالم

/https://ijnet.org/ar/story 2- ستة ارشادات للصحفيين إلجراء مقابلة مع الخبراء
3- األنصاري، َعمرو أحمد، قواعد التصوير الخفي والتسجيل السري... بي بي سي نموذجا، 

shorturl.at/mDGV6 :موقع شبكة الصحفيين الدوليين الرابط

	IN English 
-1 Writing the investigative story, Julian Sher, www.juliansher.com

V- مقاطع مرئية 

1- استقالة رئيس تحرير برنامج minutes 60 دان راذر ىلع الهواء مباشرة بتاريخ 9 مارس 
 3BN1jcA/https://bit.ly 2005، موقع يوتيوب، الرابط

cash-investigation Cash Investigation/2-https://www.france.tv/france2-برنامج

https://bit.ly/3BN1jcA
https://bit.ly/3BN1jcA
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