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 االستقصائية صحافةال  ( :22)رقم  المحاضرة
مننا نواننانح نثة للننا ث اننةليا نث اثلننا مننل ل ننست صلثاننةليا نن بياننل لا نثبنن  مننا صننلا         

: ، انثبنن  لمةننا ب سلفهننل ص اهننل ف ننل  نثم بيننس  ينن  ص نن نا نث ننلث اظل فهننل نثمهمننا مةليةننا ظننل س  نث
اننةليا نثبيانن  الا نن بياننلل الا نث مننل  نن  مانند ع ىمننس  لنلنن  ى نن  ااننت  ننسا ينن   ا  

 ننننصس ال ننننانس : ) انننن ب  ينننن  نثانلننننلة نثمبةنننن   نومسلةلننننا االاساصننننل، ا ننننًن ة لنننن نث ننننلث  نثمبينننن  ، اب
نثظان س نثمجبم لنا نثمتب فنا  لل نلا نا ن بانل لا نا نجبملىلنا ، امةلاثنا نثاانا  قثن  ى ميهنل 
ىنننا دسلنننل نن نننبصللة نا  سن نننا نثصللانننلة نثمبنننايس  نا نثبةيلينننلة نثجال لنننا نا نثة نننلصلا ، نصب نننلل 

لا َمننا لانييهننل الا ةننلاننة  ننل  نثةيليننا، االًلننل ةمننل  نثننسال  نث ننل  ااننالح نثيننسنس، اللننل بج لننا ةيليبهننل ال
منا نث من   جننلً  باصع ال ملا نثاةليا نن بيال لا ما نثاظلفا نثب  بؤ لهل، يه  ب ن ا (. لجليلهل

   بننن مةنننا نا لاننناع سال  ىنننل  صنننلا نثجمهننناس تلانننا نلن بصاا نثمنثنننل  منننا نثس نننلص  نثبتااننن  ، 
سيننفا جننسن   ال ن  وةننلثف يننلا نثاننةليا نث اثلننا ب نن  . ص ننا نثجهننلة نث لل ننلا اا ننل   ننىنن  

الا ث اننننةليا نن بياننننل لا  نننن س  ن : )ايضننننل ع اي ننننل  نث ل ننننا انثم ننننؤاثلا، اليننننل  ينننن  نث ننننس 
 ن  ث اانا  ن نلمل نا نثانةليا نن بيانل لا  ن  ال( بضل   ى ن  سصند م نؤاثلا صجنسن   م لانا

، انثا ات ى   ان  هل منا بلصهنل، بضنتلمهل منا بةجلمهنل، ال ن  (ما س ل نوال  ما)ث ةيليا 
صانصننا مهمننا ثيننساح الجهننن  نث اثننا ينن  يننبع نثبةيليننلة ينن  جننسن   نثمننل  ، ا نن  ب مننل يهنن  نثةنن  

نثانننةليا نثةلنننا نثالجةنننا   انننةليا نث منننل، ا ننننثانننةليا نن بيانننل لا نثلنننا   بملننن ا  .انو نس 
اس  ثاهنننناا اننننةليا مؤ  ننننلبال ناى ملننننا بة لنننن ًن، ا نننن  مصننننسس ضننننس ا نننن  نثمننننؤلس  م ننننبيص ، 

ةيلنل نثمهما ث اةليا نن بيانل لا ين  نث نلث  نث سصن  لمةنا لةنس نثبامللج اما صلا نث. ثاجا  ل



يجنننس يلننن  انثنننل   ٩١٩١ىنننل   (قة نننلا ىصننن  نثيننن ا )انننةف   لننن  نث بيانننل   ث ننانننةف  نث
نثمانس  صهنل ين  مانجهبن  منع نثةلنلا نثانهلاا  نثفل    نثب  ب  بنالن  نثجنل   يضلةا نو  ةا

ا نننن  ىنننن  ل نثننننص ا مننننا ال ننننصل  نثب ننننل  باظننننل  نثضننننصلد نوةننننسنس، .  ٩١٩١ينننن  ي  نننندلا ىننننل  
س لانلة نثب للنس ين  مانس ىنل   نمنل نثامنالج نث سصن  ث انةليا نن بيانل لا ينلمةا .  ٩١٩١ان 

ى ننن  قلنننس  ٩١٩٩الة ننناا منننا مااننن  نثس ل نننا يننن  ىنننل  ن نننبيلثا نثنننس ل  نومسلةننن  نا انننلةس 
 (انينادا صا نةنث)، ين  جسلن   (صنا  اا  اس )يضلةا اابسجلنة نثبن  يجس نل نثانةف  نثينهلس 

انثننل  يضننع يلهننل بفلاننل  ملصةننا  ( ننلماس  لننس )  ةنننن بياننل   ث اننةف  نوملس انثبةيلننل 
  نواثن  ىنا نثبس نلاا نثااالنا ينت يلهنل نثاينل  ث منس نثبن  ة، ا  ٩١٩١ي  يلبال  ىل   (مل  ن )

 ٩١١٩ين  ىنل   (نثتلنلس يميناا)بلصن  ةث يسنة نث نالا ين    لمضلً  لاة  سنً ةنثاهلاالا نثب  
 . (الصا  سل )، قضليا قث  ق هلم  ي  ةيت ا ل ع ب لل  نثم جاالا نث سن للا ي   جا 

  ١002اما ت   بيسلس ماظما نثيفليلا نث اثلا ين  مي مبن  ث بيسلنس نث نلثم  ث ف نل  ث نل   
ا ننبدلع نا اننب م  صاضنناو  اس ااظننل ت نثاننةليا نث اثلننا ينن  م لثجننا ظننل س  نثف ننل  ةلنن  ثنن  
ل نن  نثفل نن اا لجنن اا المننلةا ث تبصننلل ، انا نثفل نن لا لفننساا التبص نناا مننا نثاننةفللا اةليننف  

نا ةسلننننا نندنننن ح ى ننننن  نثم  امننننلة ن بةفنننن  ، يةبننننن  ثننننا ةلانننننة . نثينننننج لا  الىمننننل  نثف ننننل 
نثم  امنننلة ببملنننن صلث  نننا انناةنننسنت ، ينننلا نثف نننل   نننات ل بينننس  ص لنننل  مسن صنننا  نننهس ا نننل   

  . ناى   انثاةفللا نثمةييلا اةليف  الىمل  نثف ل  

ليلا ينن  الىمننل  نثماظمننلة نا نثم لثجننا نثاننةفلا ثظننل س  نثف ننل  ب ننلى  ى نن  ب نلننن نثيننف       
انوجهنننن  نثةةاملنننا اب ملنننل نثننناى  ثننن ظ نثمننناندالا اماظمنننلة نثمجبمنننع نثمننن ا  صيننن ا ىم لنننلة 
نبتلل نثينسنس انابهنلج نث لل نلة لنة نولنس ين  نثاضنع نن بانل   ، انثهن ت منا لثنف  نا ت نل 

ف ننل  لننن   نناظ ضنننل دا مة لننا الا  اثلنننا ثبة ننلا ن نل نثةةننن  ابسيننل  نث لل نننلة انثةيننت ىنننا نث
ي  م لثجا ظل س  نثف ل  لتب ت منا مجبمنع نثن  بتنس ، ا ن   نثاةلياالص ا نا  اس  .مةلسصب  

ةنن   نثصننلةلاا ينن   ننلن نثمجننل  تم ننا م ننلللس ال ل ننلا لبا ننت ى لهننل  اس ناىنن   ينن  مةليةننا 
 س ، اب   لننا ماننل ناىنن  ، انثصل ننا نثيلااالننا انثباظلملننا ثا ننل    نثاننةلياااىلننا : نثف ننل   نن  



اماظمننلة  ناىنن  صا ننل    ى  نناباملننا جم لننلة ثهننل  ، االتلننسنً  ثإلىنن  نواصننلل ، انثنن ى  نثمننل   
 .  لس ةةامل  انبةل نة 

نا  ننل  نواجنن  نثتم ننا ثا ننل   ناىنن   ب ننل   ينن  بة لنن   نن سبهل ى نن  نثيلننل  صنن اس ل ينن        
منننا بةسلنننس انننةلي  م نننبي ا ، ةمنننل نا  ننن س  ا نننل   ننىننن   نثمل لنننا لمةاهنننل . مةليةنننا نثف نننل  

ب ف نثب  ببمبنع  نثةةاملااب بدلع نثماظملة  لس . اننافلل ى   بيلسلس ن بيالل نثم  املة 
 صلثا ننصاانثاننةفللا نثننللا لةننليةاا نثف ننل  ، المننل  نثجسل ننا ناىنن  صةسلننا نثننسال  مننا  ىنن  ا ننل   

ةانننا  ى ننن  اجهنننلة اظنننس ثب   لنننا مانننل س نواصنننلل يهننن  ب اننن  نا نثمننناندالا ثننن له  نمةلالنننا نث
 . ، انا الة  نثمال س نلهلما ى   نوتسظ  مب    

 اجننن  ناهنننل بمنننلس  ال اسنً  ، م لثجنننا ظنننل س  نثف نننل يننن   نثانننةلياانلن ةلاثانننل م سينننا  اس          
ابايننلد نو انس  انثب نن لاملنن  بينن ل  نثم  امننلة نثبنن  ب ننلى  ى نن  نبتننلل نثيننسنس انثبليلننت  ام ساينن

النسنث  ناهل جهلن سا   صلاضلياي  نثمجبمع ،    :مصةس ا سلع و  ت   ، البمل  لثف ي   ان 

 .نثب  بؤلس ى   م للا نثماندالا  : مسن صا نث  دا نثبافلللا ا سنسنبهل -٩

الصنننسن لثنننف يننن  نثبفبنننل  ى ننن  نثننن يلبس نثي لمنننا انثتدننند نثبننن  ثننن  بافنننل  :نثمةل نننصا انثبننن  لل  -١
 .  نثاىا  نثب  الد ية جننيلً 

 . مةليةا نثف ل  اةيت نثماةسيلا اما ل ب  اا مالاصه   اا اج  ةل   -2

 .ةيت  ال نا نس    -٩

 .ل اس ةاثهل ة ل  مسبصد صلثف ل   ام لا اا ضل لا ةا   ضل انن قللس  بةيليلة صسثملال٩

 .   نن س ح نثةةاما اة  ما لم ف   دا ٩

 .  ا لانن قىل   بسبل  نواثاللة ىا  نثةيت ىا التدلل م ٩



اثينن  ن بمننة نث  لنن  مننا  ا  نث ننلث  ص ننا نثبيننسل لة نثيلااالننا اباظننل  نثيانىنن  نوت  لننا        
نثبننننن  بصنننننسن  اس نثانننننةليا يننننن  مةليةنننننا نثف نننننل  ، ا لمنننننة ص ضنننننهل صنننننلثبا لع ى ننننن  ننبفل لنننننلة 

ث   نننا   نثمبةننن  انثم ل ننن نة نث اثلنننا نثم النننا صهنننلن نث نننسا ، ا ننن  الينننلسة ةننن  منننا ماظمنننا نومننن  
 قثنن ينن   ننلن نثانن    نثمبةنن   ث منن ، انثمج نن  نن باننل   ننجبمننلى  نثبننلصع  انثليليننا انثبسصلننا

ى ن   ىن   انثم نلى  اننجبملىلا انن بانل لا ،  ناا لالاقصسنن  اس نثاةليا ي  ة  نثميلة  
   ناى، االلاا نوما انث    نث لثمللا ، السظ نثةللس ما نثصلةللا اجا   ناا لانةبسن  ةيال 

 .صلا بدصلل  ل  ننبفل للة اماع نابيلس نثف ل  

بصنن ال ةبلصننا نثبيننلسلس انثبةيليننلة نن بياننل لا صسن ةننا  اننا بفنناو مننا مةننلا مننل الا ةنن           
المل ننمس نثمه  ي   ل  نثمسة ا يها نثبفةلنس ص اللنا ةنا  . ليلس نث  ماضاح صية  صلس  ثياا 

يللن ث  بةنا . ا ب بةل نثجه  نثمصلا  انثا ة نثمد ا  نثابلجا ي  اليض  نثةلنة ، ا   نثيا
المةنا ث بةيلينلة . نثيانا ب بةل نثايس ي  ا س نثافةا نناث  ي  ن  نثانةف  نا لبجل ن  

نثاةفلا نثجل   نا ببالا  ال  مجل  ما مجلنة نثةلل  ثةا  الف ي بنلا ان ن بلا ب ن نا صابنل   
بنن  بننؤ   ىم هننل ينن  المننلةا ص لنن   ىننا الىننلا نناينندا انثماظمننلة نث: ملمننس  ى نن  اجنن  تننل  

نثجمهاس ، انثيتاللة انثمؤ  لة نثب  بظهس يج   بةة ننضانل نثةليفا، ثبص ا اة اهل البنة 
منننا نثمجهنننا  ابا ننن  ةاثهنننل ص نننسىا نثةةللنننلة انن نننلدلس، ناهنننل نثيتانننللة انثمؤ  نننلة نثبننن  

ت فلننا، امننا نثمؤةنن  نا ا لننس ثل ننة ثهننل ت فلننا ى نن  مننل لصنن ا ، ثةننا ينن  نثةيليننا ثهننل ملنن   ننل  نث
  .يلهل ى    اا اةفلا جل   امللس  

ا ننننن  بملننننننة نثاننننننةليا نن بيانننننل لا صنننننن  نل  اس مهننننن  يننننن   ننننننلن نثمجنننننل  ، يلثاننننننةليا        
ىمننن  انننةف  مننناظ  امب منننل لهنننب  صلثصةننن  يننن  الايننندا نثةةامنننلة  ص اهنننلنن بيانننل لا باانننت 

انث لل للا ، اسجل  نوىمل  ، انوينسن  نثنللا ل م ناا ين  الايندا ىلمنا ، ال بمن   نلن نثاناح منا 



نثفاننناا نثانننةفلا ى ننن  ضنننساس  نثب نننلاا صنننلا نثانننةفللا انثمؤ  نننلة نث لمنننا نثبننن  بهنننب  صبيننن ل  
 بيال لا ص اهل بايس م  املة ةا  نث ن اف نثتنلد  اببملن نثاةليا نن.  ت ملة ث جمل لس  

نثل  ل ةل نثضسس صلثما ةا نث لما ، اب با  ى   م  املة نثمسن  لا اثل ة نثم  املة نثبن  
بس  مةلبن  نثبةسلنس ، الينبسد ثاجنلو  نلن نثاناح منا نثانةليا ضنساس  نا ببنانيس ثن ظ نثمسن ن لا 

سلس قتصلسلنن  م ىامننا صلثالننل ل ، امننا نثضننساس  اليننةل  متب فننا مننا نثتصننس  بمةنناه  مننا قىنن ن  بيننل
نثبةسلننس  اسؤ ننللاللضننل ينن  ىم لننلة بيانن  نثةيننل ل نث منن  ى نن  بةيلننل نثب ننلاا صننلا نثمسن نن لا 

  .، االمالل نثمةبصلة انثصلةللا ناةال للاانثمتبالا نثيلاااللا انثمة  لا 

منل لينلس  ننسص نلا  مضن  اص ن   .منل ثتصنس ىل لنا ب دلا نن بيال لا نثاةليا ثل ةا         
 ىنل  الة ناا نومسلةن  سلبينلس  ث نس ل  نث لل نلا نثةلنل  الاهنة نثبن  ابس لنة يضنلةا ى   ىلملً 

 نثانةليا ابينم   .ى ن  ناجلصنلة مبفينلا  لنس انثانةفلاا نثجمهناس نن  منل ، ٩١٩٩
 ين  ماان  لا ينت  التفل نل ىمن نً  قمنل المناس – ث جمهناس تفّلنا المناس ةينت نن بيانل لا

 نثان   منا الانصع نثبن  انثظنسات ما نثةينل ل ياضا  س ةل  ت ت ا يا نتبفة الا نث  دا،
 ناتصلسلنا نثب دلنا اب بمن  .اى النا  نسلا االنل ل مانل س م  امنلة ن نبت ن  اببد ن  .يهمهنل

 انثةةاملة نثيسدا ي ( بتساا اّيس ل مان  ام  املة ى   ة ّلًل، االةللال ىلما صااس  نثبي ل لا،
 نث ةن  اى ن  .ةللثهنل مب ن    ي   س ا  جمع ى   اب بم  ،)قثخ... انثتلاا نث لما انثيسةلة

 منا يتانلا صمصنل س  ن نب يلة الا ج م نة منان  ى ن  نن بيانل لا نثب دلنا ب بمن  لثنف، منا
 نثبي ل لنا ناتصلسلنا نثب دلا ابه ت  نثميساح ب دلا» ةللس  الةللالً  ب  ّم  يإاهل اثهلن .ناى م 

 صدسلينا يب نبت   نن بيانل لا، نثب دلنا المنل .ةمنل  نا ث  نلث  ماضناىلا اناس  ت نل قثن 
 الاهنل ى ن  ىي ان  مسن ن  ال  لانينل ةينل ل قثن  ببةنا  ام  امنلة ةيليلنا منان  ماضناىلا،

   .ةيليلا
 يما نث لث  قا و ي  صس صا لبمل  ماضاى   لس لنب    ت نن بيال   ثاةف ان        
  اثن ، نثمةبنسيلا ص نا لةن  ثمنل ت ينلً  .نث نلث  ب للنس لمةنا ةن  نثةيلينا ا نست الا نثم نؤاثلا



 ينة   الا انةلع  .نثبافلنل اة ناا جلن   بي ل لنا انةليا ييند ثل نة نن بيانل لا يلثانةليا
 نثتنلم  نث اانس اثةنا امبن ، االلا امللن ما :   ىالاس السص ا ى   لسةننا  للا نثاةليا
 نث الانس بدنالس لنب  ان .نن بيانلل ين   ةلنت  ىاانس قثن  لبةنا  ، ثمنللن  نثبي ل لنا ث ب دلنا
 انفا ثهنل ايتانلا صن  اثين ، ن ن  مجنس  ثل نة منا  .اللضنلً  اااىلنلً  صن  ييند، ةمّلنلً  نوتنسظ
 منللن اثل نة . ث  نس  بلسلتلنلً   نلل لً  ص  نوتصلس، ا اح ةلضس ييد  مب  اثل ة .مملننا اال  ا 
 بانصع مةلانلً  الا ما  نلً  ص  ىاانا، مجس  اللا اثل ة .اابل   ال صل  ثهل ظل س  ص  ة ٍ ، مجس 
 بمناع انثبفلانل  نث الانس  نل  .ال ن  الا الةلنس ممةانا م لانا   الينللل   الا الةن ن  ا ناح قمةلالنا يلن 

 .نثمب ين  ى ن  نث نلدف  اللس نل ب  ننن يالَّنا ملنن  الةانثهنل، اليضن  ين  نن بيانل لا، نثانةليا
 انث من  نثبي ل لنا نثلاملنا نثب دلنا :نثاناىلا صةن  ليامناا  ن  ناى ملنلا الا اس ن  صلتبانلس،

 اىم لنلة ىمن  اىنل نة مهنلسنة الةللانلً  لينم ا نثاناىلا ينإا مهانبه ، مجنسظ ين  نن بيانل  
 ن الا نثيلسئ ى   لج  اثةا .نثبلث  نثج ا  ي  مفاَّ ا ننتب يلة ا ل  .ج نً  متب فا اال  نيل

 ىمن  لا نج  ةنلا لثنف، منا نث ةن  ى ن  .مبال ضنا ب لسضنلة الاهنل ى ن  ننتب ينلة  نل  ليسال
 بي ل لنا  صب دلنا لينا  الان  ل ان  ينلثف نثجن ا ، منا نول نس نثجلان  منع الةصنس صينة  نثانةف 

 ص   ا  صلثباست ناى م  لص ال نثج ا ، لملا ى   اضع قث  ىم   لابي  اةلا

 .ن بيال  
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