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 رئًس مهظمة حرية اإلعالم والتعبري حىارمع اإلعالمٌ حممد العىنٌ

  

حاوره عبده حقٌ 

 خاص باملىقع

 :تكدِٜ 

 غػت 2ْد٠ٚ ّٜٛ اخلُٝظ  (سامت)عكدت َٓع١ُ سسٜات اإلعالّ ٚايتعبرلاملعسٚف١ إختؿازا ب

أضِٗ فٝٗا نٌ  (َٔ أدٌ َد١ْٚ يإلعالّ ٚاإلتؿاٍ تكُٔ احلس١ٜ ٚايتعدد١ٜ )املاقٞ يف َٛقٛع 

، ”تساْطَبازْطٞ املػسب“َٔ زغٝد ايفٝاليٞ املهٓاضٞ، األضتاذ ايباسح ٚايهاتب ايعاّ ايطابل يـ 

ُّد ايعْٛٞ َدٜسا يًٓكاؽ بؿفت٘  ُّد املطهٞ، ٚاإلعالَٞ ذل ٚايباسح يف ايكإْٛ ذل

يًُّٓع١ُ ٚقد تسنصت أِٖ ذلاٚز ٖرٙ ايٓد٠ٚ سٍٛ ايعدٜد َٔ ايككاٜا اإلعال١َٝ ايسا١ٖٓ يعٌ  ز٥ٝطا

يف ٖرا املٛقٛع حتدٜدا ٚيف . أُٖٗا احلل يف ايٛؾٍٛ إىل املع١ًَٛ نُهطب أقسٙ ايدضتٛزاألخرل

قكاٜا إعال١َٝ أخس٣ ًَش١ ساٚزت دل١ً إحتاد نتاب اإلْذلْت املػازب١ األضتاذ ذلُد ايعْٛٞ ز٥ٝظ 

 .َٓع١ُ سسٜات اإلعالّ ٚايتعبرل

 بدا١ٜ غهسا ع٢ً تًبٝتهِ دع٠ٛ دل١ً إحتاد نتاب اإلْذلْت املػازب١ اإليهذل١ْٝٚ َٔ أدٌ إزلاش :ع 

ٖرا احلٛاز اهلاّ يف ٖرا ايعسف ٚاملٓعطف ايتازخيٞ ايرٟ ٜعسف فٝ٘ احلكٌ اإلعالَٞ بهٌ ٚضا٥ط٘ 

ايتكًٝد١ٜ ٚاحلدٜج١ سسانا ٚجتاذبا ٚحتٛالت ب١ٜٛٝٓ سازل١ ٚيكد ْعُتِ بٗرا ايؿدد ْد٠ٚ متشٛزت 
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أضاضا سٍٛ ٚاقع ٚآفام ايٛيٛز إىل املع١ًَٛ ، َاٖٞ أضتاذ ذلُد ايعْٛٞ أِٖ اخلالؾات اييت 

 تٛؾًت إيٝٗا ٖرٙ ايٓد٠ٚ ؟

 غهسا ياليتفاتتهِ ايطٝب١ أٚال ٖرٙ ايٓد٠ٚ دا٤ت يف ضٝام ايًكا٤ات سٍٛ قكاٜا اإلعالّ اييت :ز 

َٔ أدٌ َد١ْٚ يكٛاْني اإلعالّ : حتت غعاز (سامت)تٓعُٗا َٓع١ُ سسٜات اإلعالّ ٚايتعبرل

ٚاإلتؿاٍ تكُٔ احلس١ٜ ٚايتعدد١ٜ ٚدا٤ت نريو يف ضٝام ايتفاعالت ٚدلُٛع١ َٔ ايٛقا٥ع اييت 

سدثت يف املػسب يف ايفذل٠ األخرل٠ ٚنإ َٔ أبسشٖا إْتٗاى احلل يف ايٛؾٍٛ إىل املع١ًَٛ َجٌ 

ٚاقع١ نػف تعٜٛكات ٚشٜساملاي١ٝ األضبل َٚدٜس اخلص١ٜٓ ايعاّ يًُػسب ٚيف ْفظ ايٛقت ٖٛنإ 

َدٜسا يًكسا٥ب فهإ قد تبادٍ ٖٛ ٚايٛشٜستعٜٛكات عاي١ٝ ايك١ُٝ ٚعٛض إٔ ٜفتح حتكٝل قكا٥ٞ 

عُٔ زلٞ مبطسب املع١ًَٛ فكد مت اإلعتدا٤ ع٢ً أسد األطسبٛشاز٠  يف املٛقٛع ٜٚتِ ايبشح

املاي١ٝ باعتبازأْ٘ ٖٛ َٔ ضسب ٖرٙ املع١ًَٛ ٚمت اقتشاّ ٚتفتٝؼ َٓصي٘ ٚاْتٗاى ضس١ٜ ساضٛب٘ 

ايػدؿٞ ٖٚرا ٜعين إٔ املػسب يف ٖرٙ احلاي١ مل ٜتدًـ َٔ املُازضات ايكدمي١ ٖٚرا ٜتٓاقض 

 َٔ ايدضتٛزٚإٔ ٖٓاى تٓاقض َع ايبشح عٔ احلكٝك١ َٚع احلل يف ايٛؾٍٛ إىل 27َع ايفؿٌ 

املع١ًَٛ ٚعٛض إٔ تهٕٛ ٖٓاى َتابع١ ملٔ ْٗب املاٍ ايعاّ ٜتِ َتابع١ َٔ نػف عٓ٘ ٚفكش٘ 

عًُا إٔ املػسب قد ٚقع ع٢ً اإلتفاق١ٝ ايدٚي١ٝ حملازب١ ايفطاد ٖٚٞ إتفاق١ٝ تٓـ ع٢ً محا١ٜ 

 .ايػٗٛد ٚاملبًػني 

ايٛيٛز إىل املع١ًَٛ ٖٛ سل دضتٛزٟ نُا ضبكت اإلغاز٠ إىل ذيو ، األضتاذ ذلُد ايعْٛٞ : ع 

 َايرٟ جيعٌ ايدٚي١ َاتصاٍ يف بعض األسٝإ متازع ْفظ ايتعتِٝ يًٛؾٍٛ إىل املع١ًَٛ ؟

 ٖٚرا َهطب 27يكد ْـ ايدضتٛزاملعدٍ ع٢ً احلل يف ايٛؾٍٛ إىل املع١ًَٛ يف فؿً٘ : ز 

َٔ َهاضب احلسن١ احلكٛق١ٝ َٔ بٝٓٗا َٓع١ُ سسٜات اإلعالّ ٚايتعبرلٚتساْطدلاْطٞ اييت أحلت 

ع٢ً دضذل٠ ٖرا احلل بػهٌ ٚاقح ٜكُٔ حتٌُ ايدٚي١ َٔ خالٍ املسفل ايعاّ ٚعدلاإلدازات 

.اخلاؾ١ أقٍٛ حتًُٗا َطؤٚي١ٝ إْتاز املع١ًَٛ ثِ متهني املٛاطٓات ٚاملٛاطٓني َٓٗا   

 إذا نإ اإلعالَٕٝٛ ٚايؿشفٕٝٛ ايرٜٔ ٜتٛفسٕٚ ع٢ً محا١ٜ َؤضطات١ٝ ١َٝٓٗٚ خاؾ١ :ع 

 جيدٕٚ ؾعٛبات يف ايٛؾٍٛ إىل املع١ًَٛ فُابايو باملٛاطٓات ٚاملٛاطٓني ايعادٜني ؟

 ٖرا ٜعٝدْٞ إىل ايطؤاٍ ايطابل يهٞ أحتدخ عٔ ايتعتِٝ ٚاإلستهازٚايطس١ٜ ٚسذب املع١ًَٛ :ز 

ٚاألخبازاييت تػسم فٝٗا بالدْا ، فٗٓاى ْٛع َٔ ايتكايٝد ٜٓبػٞ ذلازبتٗا ٚاإلقالع عٓٗا إذا أزدْا إٔ 

ْدخٌ إىل عؿساملع١ًَٛ ٚدلتُع املعسف١ ٚايرٟ نجرلا َا زلعٓا عٓ٘ ٚدٚي١ احلل ٚايكإْٛ 
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ٚاملؤضطات ٖٚرٙ نًٗا َكَٛات تتطًب يتتشكل ع٢ً أزض ايٛاقع َٔ قُٔ َاتتطًب إٔ ٜهٕٛ 

ٖٓاى فتشا يًُطاٚا٠ أَاّ ضًط١ املعسف١ ٚاييت تؤندٖا املع١ًَٛ ايّٝٛ ٚاخلدلٚاملعطٝات اييت حبٛش٠ 

اإلدازات ٚاملؤضطات عا١َ ٚست٢ يف بعض األسٝإ يد٣ بعض اخلٛاف ايرٜٔ ٜػتػًٕٛ يف أَٛز 

ٚقكاٜا هلا عالق١ بتدبرلايػإٔ ايعاّ أٚ عالق١ مبؿًش١ املٛاطٓات ٚاملٛاطٓني ٚايبالد عا١َ ٚبايتايٞ 

ٖٛ سل يًذُٝع ٚع٢ً زأضِٗ ايؿشفٝني ايرٟ ِٖ أٚىل َٔ جيب إٔ ٜطتفٝد َٔ ٖرا احلل 

بؿفتِٗ ٚضطا٤ يًُذتُع ٚايساٟ ايعاّ ٚاملتًكني َٔ أدٌ تصٜٚدِٖ باألخبازاييت تستهصع٢ً 

املعًَٛات ٚاملعطٝات باإلقاف١ إىل األسداخ اييت تكع ٖٓا ٖٚٓاى ٚبايتايٞ زلد ْٛعا َٔ ايعًِ 

يإلعالّ ٚاإلعالَٝني ْتٝذ١ ذلاٚي١ َعاقبتِٗ ٚذيو بعدّ متهِٝٓٗ َٔ املعًَٛات ٚاألخبازٚايعٌُ 

ع٢ً سذبٗا بػهٌ غرلَكبٍٛ يرا فٓشٔ ْطايب بإٔ ٜتِ إقسازقإْٛ جيسّ ٖرا ايطًٛى نُا جيب 

إسداخ دصا٤ات ٚعكٛبات يف سل نٌ َٔ ميٓع أٚ حيذب األخبازأٜٚطتٛيٞ بػهٌ َٔ األغهاٍ 

ع٢ً املعًَٛات ٚالجيعًٗا يف َتٓاٍٚ املٛاطٓني ٚاملٛاطٓات ٚيف َكدَتِٗ ايباسجني اجلاَعٝني يف 

رلتًف ايتدؿؿات ألٕ َٔ املؤضف إٔ ايهجرلَٔ ٖؤال٤ َٔ الٜطتطٝعٕٛ ايٛؾٍٛ إىل املع١ًَٛ 

ٚبايتايٞ ٟ فِٗ ٜكطسٕٚ يف بعض األسٝإ ايبشح عٓٗا خازز ايٛطٔ ست٢ ٜتُهٓٛا َٔ 

 …إزلاشَػازعِٗ ايع١ًُٝ ٚايفهس١ٜ 

دست ايعاد٠ يف ٖرا ايؿدد إٔ ْٛد٘ اإلْتكادات إىل اجلٗات ٚاألزنإ املطتشٛذ٠ ع٢ً : ع 

املع١ًَٛ ْٚٓط٢ أٚ ْتٓاض٢ إٔ ْٛد٘ أٜكا إْتكداتٓا إىل بعض ايؿشفٝني ايرٜٔ ٜدخًٕٛ يف يعب١ 

 املطا١َٚ َٔ أدٌ احلؿٍٛ ع٢ً املع١ًَٛ بطسٜك١ أٚ بأخس٣ َازأٜو ؟

أنٝد إٔ ٖٓاى بعض ايؿشفٝني ايرٜٔ ٜطتطٝبٕٛ يعب١ ٚفخ إعطا٤ املع١ًَٛ مبكابٌ َعني : ز 

يهٔ ِٖ ع٢ً نٌ ساٍ قًًٕٝٛ ٜٚٓبػٞ إٔ ْهٕٛ ْٛعا َا َٓؿفني هلِ يإلعالَٝني بػهٌ عاّ يف 

املػسب ألٕ ٖٓاى ايهجرلَٔ ايؿشفٝني ايرٜٔ ٜبريٕٛ َٜٛٝا دلٗٛدات نبرل٠ َٔ أدٌ ايٛؾٍٛ إىل 

األخبازٚأٜكا ايتشكٝل فٝٗا ٚمتشٝؿٗا خاؾ١ إٔ املؿادز اييت تعطٞ ٖرٙ األخبازق١ًًٝ ْٚادز٠ يهٔ 

ضؤايو يف احلكٝك١ جيب إٔ ٜٛد٘ إىل املؤضطات اإلعال١َٝ اييت التكّٛ بأدٚازٖا يف محا١ٜ 

ايؿشفٝني َٔ أدٌ إٔ ٜكَٛٛا بعًُِٗ بهٌ سس١ٜ َٚطؤٚي١ٝ ٚاْطالق١ ٚإٔ ٜطاْدٚا يف احلاالت 

اييت ٜتعسقٕٛ فٝٗا يإلعتدا٤ات أٚ املتابعات ٖرا َٔ د١ٗ َٚٔ د١ٗ ثا١ْٝ فِٗ التٛفسهلِ 

اإلَهاْٝات املاد١ٜ ايكسٚز١ٜ يٝكَٛٛا بأدٚازِٖ ملٛاد١ٗ ٖرٙ ايتكايٝد ايطًب١ٝ اييت تطٛد بالدْا ع٢ً 

َطت٣ٛ سذب األخبازٚاملعطٝات ٚايتعتِٝ ٚإقفاٍ نٌ أبٛاب املؿادزَٚعاقب١ ست٢ نٌ َٔ ٜطسب 

َعًَٛات ٚثايجا ٖرٙ املؤضطات اإلعال١َٝ التٛفسايٛضا٥ٌ املاد١ٜ ايكسٚز١ٜ ٚايػسٚط امل١ٝٓٗ يكٝاّ 

ايؿشايف بٛادب٘ يف ايتكؿٞ ٚايتشسٟ ٖٚرا ٜكتكٞ غسٚط ١َٝٓٗ َسحي١ حبٝح ٜطتشٌٝ إٔ 
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ْطًب َٔ ايؿشايف إٔ ٜتٛىل اإلغساف اٚ إٔ ميأل بٝاض ؾفش١ يف دسٜد٠ ٚزق١ٝ أٚ َطاس١ ش١َٝٓ 

الميهٔ يًؿشايف إٔ ..يف يف بسْاَر إذاعٞ أٚتًفصٟ دٕٚ إٔ ْٛفسي٘ املطاس١ ايكسٚز١ٜ يإلغتػاٍ 

ٜكّٛ بٗرٙ امل١ُٗ َٜٛٝا ٚيطاعات ط١ًٜٛ َٔ دٕٚ عط١ً أَٚكابٌ َػسف ٚغرلٖا َٔ ايػسٚط 

 إٕ ايعدٜد َٔ ايؿشافٝني َٔ حياٚيٕٛ فكح نٌ َٔ ميتٓع عٔ إٔ …ايالش١َ يتشكٝل ذيو 

ٜصٚدِٖ بٗرٙ املعًَٛات ٚاملعطٝات ٚاألخبازايطادص٠ غرل إٔ َؤضطاتِٗ اإلعال١َٝ متٓعِٗ َٔ 

 .ذيو 

 ٜعسف املػٗد اإلعالَٞ ببالدْا زدات ٚتدافع يف اآلزا٤ ٚخسدات إعال١َٝ ضاخ١ٓ خاؾ١ فُٝا :ع 

ٜتعًل بأٚقاع ايؿشفٝني يف ايػسن١ ايٛط١ٝٓ يإلذاع١ ٚايتًفص٠ ، َطأي١ دفذلايتشُالت ٚاحلٛاز 

إخل يف زأٜو أضتاذ ذلُد .. ايٛطين سٍٛ اإلعالّ ٚاجملتُع قإْٛ ايؿشاف١ املستكب َد١ْٚ اإلعالّ 

 ايعْٛٞ إىل َاٜدٍ ٖرا احلساى أال ميهٔ إٔ ْتفا٤ٍ يألفل ايرٟ ضٝتػهٌ َٔ خالي٘ ؟

 أمت٢ٓ إٔ ٜهٕٛ تفاؤيو يف ضٝام َستبط بايٛاقع يهٔ ايٛقع يف احلكٝك١ الٜدعٛ يًتفاؤٍ :ز 

بػهٌ َٛقٛعٞ إذا أزدْا ايتعاطٞ َع املعطٝات يف ايٛاقع ٖٓاى سدٜح مت تداٚي٘ َٓر ضٓٛات 

ط١ًٜٛ سٍٛ إعطا٤ اإلعالّ املها١ْ اييت ٜطتشكٗا ٚخؿٛؾا ايطُعٞ ايبؿسٟ َٓ٘ َٚا تعًل 

    .باإلضتكالي١ٝ ٚاإلضٗاّ يف ايبٓا٤ ايدميٛقساطٞ 

  ؟1993 ٌٖ تكؿد بايطٓٛات ايط١ًٜٛ أٟ َٓر َٓاظس٠ :ع 

 ض١ٓ الشيٓا ْدٚز يف احلًك١ املفسغ١ ، ٖٓاى حتهِ 20 أٟ َٓر 1993أدٌ َٓر َٓاظس٠ : ز 

ٚتطًط ع٢ً اإلعالّ بػهٌ الجيعً٘ ٜكّٛ بأدٚازٙ ٖٚٓاى ع١ًُٝ إفساغ يًعٌُ اإلعالَٞ َٔ نٌ 

ذلت٣ٛ ، ٚمنٛذز ايػسن١ ايٛط١ٝٓ يإلذاع١ ٚايتًفص٠ ٖٛمنٛذز فاقع يًٓعس ملٔ ٜتتبع األَٛز ٖٚٓاى 

ذلازب١ يهٌ ضعٞ َٔ قبٌ ايؿشفٝني يهٞ ٜبٓٛا إضتكاليٝتِٗ ٚإٔ ٜػتػًٛا مب١ٝٓٗ عاي١ٝ ٖٚرا 

ٜعين إٔ ٖٓاى فو إزتباط ٖرٙ اآلفام بٛعٞ املطؤٚيني ٚنريو البد َٔ دٚزاجملتُع املدْٞ ٚالبد 

َٔ ايتشطٝظ مبها١ْ اإلعالّ ٚقسٚز٠ إْتكاي٘ إىل َسس١ً َتطٛز٠ حبٝح الميهٔ تؿٛز إْتكاٍ 

.دميٛقساطٞ َٔ دٕٚ حتسٜسسكٝكٞ يإلعالّ َٔ نٌ تطًط ٚتالعب بايسأٟ ايعاّ   

 ٖرا جيسْا إىل ضؤاٍ آخس يف َٛقٛع اإلضتكالي١ٝ َازأٜو يف إْفتاح احلكٌ اإلعالَٞ :ع 

 ايطُعٞ ع٢ً ايكطاع اخلاف ؟
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 إٕ ايتشسٜس مل … َع األضف ع١ًُٝ حتسٜساإلعالّ ايطُعٞ ٜٓبػٞ إٔ تٛقع بني ظفسٜٔ :ز 

ٜهتٌُ إذ مل ٜهٔ ي٘ الَكُٕٛ ٚالغهٌ ٚهلرا ضٓذد إٔ ٖٓاى تعدد إذاعٞ يهٔ ٖرا ايتعدد 

الٜعهظ تعبرلات اجملتُع نُا ٖٞ يف ايٛاقع فٓذد ايهجرلَٔ اإلذاعات اخلاؾ١ فٝٗا بعض 

اإلغساقات غرلأْٗا إضتجٓا٤ات تؤند ايكاعد٠ اييت ٖٞ اإلبتعاد عٔ ايبشح عٔ احلكٝك١ ٚايذلٜٚر هلا 

ٚايعٌُ ايَٝٛٞ َٔ أدٌ بٓا٤ إضتكالي١ٝ إعال١َٝ يف ايٛاقع هلرا ضٓذد إٔ ٖٓاى غًب١ يًتُٝٝع يف 

اإلعالّ اإلذاعٞ ٚغٝاب امل١ٝٓٗ َجًُا ٚقع يًؿشاف١ املهتٛب١ خالٍ ْٗا١ٜ ايتطعٝٓات ٚبدا١ٜ األيفني 

سٝح ظٗست َٓابسإعال١َٝ َتكد١َ َٚتطٛز٠ يف ايعٌُ اإلعالَٞ ايٓكدٟ ايرٟ ٜدافع عٔ 

اإلضتكسي١ٝ بهٌ َا أٚتٞ َٔ إَهاْٝات َٚٗازات ١َٝٓٗٚ يهٔ مت ايذلادع عٔ ٖرا املطت٣ٛ بفعٌ 

سؿاز قٟٛ يف إجتاٙ اجلٓاح املُٗٝٔ داخٌ ايطًط١ ايطٝاض١ٝ ايرٟ أفسغ اإلعالّ املهتٛب ٚضٝطس 

ع٢ً دص٤ نبرل َٓ٘ ْعسا يتشهُ٘ يف املٛازد املاي١ٝ ٚيف ضٛم اإلغٗازٖٚٛ ْفظ ايٛقع ْالسع٘ 

ايّٝٛ باإلذاعات اخلاؾ١ فبايسغِ َٔ ددتٗا نٓا ْت٢ُٓ إٔ تؤضظ يتذازب زا٥د٠ يهٔ َع األضف مل 

حيؿٌ ٖرا يهٔ يف املكابٌ الٜٓبػٞ إٔ ْػُط ايصَال٤ سكِٗ فٗٓاى إغساقات غرلأْٗا تبدٚ َجٌ 

ايٛاسات أٚدصز َعصٚي١ يف فكا٤ ٜتذ٘ إىل عدّ اإلعتُاد ع٢ً َكاٜٝظ امل١ٝٓٗ ٚبٓا٤ ع٣كات 

ايتٛاؾٌ ايرٟ ٜعهظ أٚقاع ايسأٟ ايعاّ ٜٚطع٢ يف ٖرا ايسأٟ ايعاّ ٜتفاعٌ َع٘ ٜٚفعٌ فٝ٘ 

ٖٚرا ايٛقع ٖٛ َع األضف مل ْؿٌ إيٝ٘ بعد ٖٚرا َؤضف ، فٗٓاى أَٛاٍ نجرل٠ تكٝع ٖٚرا 

ٜٓكاف إىل ايفكا٤ ايتًفصٟ أٜكا ايرٟ ٜٓفساملتًكٞ ضٛا٤ نإ قاز٥ا أٚ َطتُعا أٚ َػاٖدا ٚعٓدَا 

 ٖٓاى …ٜٓفسٙ فإٕ هلرا املتًكٞ بدا٥ٌ عدٜد٠ ٖٚرٙ ايبدا٥ٌ َكس٠ بايٛطٔ ٚباإلعالّ املػسبٞ 

 إذٕ ٜٓبػٞ ع٢ً املطؤٚيني …بدا٥ٌ يف أغًبٗا َكس٠ مبؿاحل ايٛطٔ َٚكس٠ بامل١ٓٗ ٚبتطٜٛسٖا 

ع٢ً اإلعالّ إٔ خيذًٛا َٔ أْفطِٗ عٓدَا ٜطًعٛا ع٢ً ٖرٙ ايٓطب َٔ املػاٖدٜٔ ٚاملطتُعني 

ٚايكسا٤ ايرٜٔ ٜتٛدٕٗٛ إىل قٓٛات ٚفكا٥ٝات ٚإىل دلالت ٚدسا٥د خازد١ٝ أٚإىل ايبدٌٜ األٚضع 

اآلٕ املتُجٌ يف اإلعالّ اإليهذلْٚٞ ايرٟ ٜتكُٔ ٖٛ نريو اإلعالّ األدٓيب ٖٚٛ ساقس بك٠ٛ ألٕ 

.احلسب ع٢ً اإلعالّ ٚاضتكاليٝت٘ أٜكا ممازض١ يف اإلعالّ اإليهذلْٚٞ باملػسب   

  ٜجاز سايٝا َٛقٛع املػادز٠ ايطٛع١ٝ يف ٖٝه١ً املٛازد ايبػس١ٜ يًػسن١ ايٛط١ٝٓ يإلذاع١ :ع 

 ٚايتًفص٠ ؟

 َٔ أطس ايػسن١ ايٛط١ٝٓ َٔ بِٝٓٗ 70 ادٌ يكد غادزَٓر غٗس تكسٜبا أٚأقٌ بكًٌٝ سٛايٞ :ز 

 .تكٕٓٝٛ ٚؾشفٕٝٛ ٚإدازٜٕٛ 
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 أعتكد إٔ ٖرٙ األطس املػازد٠ قد زانُت جتسب١ إعال١َٝ ٚتك١ٝٓ ٚف١ٝٓ عاي١ٝ َٓر عػسات :ع 

 ايطٓني أال ميهٔ إٔ تؤثسٖرٙ املػادز٠ ع٢ً دٛد٠ املٓتٛز اإلعالَٞ يف ايػسن١ ؟

 ٖرا ْصٜف يف احلكٝك١ الميهٔ تؿٛزٙ إال يف َؤضط١ التعطٞ اإلعتباز ألطسٖا ٚتكًب طبٝع١ :ز 

 إطازَٔ 2300املؤضط١ َٚع األضف أْ٘ ٜٛدد قُٔ ايػسن١ ايٛط١ٝٓ يإلذاع١ ٚايتًفص٠ تكسٜبا 

 ؾشايف فكط غادز َِٓٗ يف فذل٠ ضابك١ ٜٚػادز َِٓٗ اآلٕ ايعػسات باإلقاف١ إىل 400بِٝٓٗ 

إذٕ ٖٓاى ْصٜف يف األطس اإلعال١َٝ ٖٚرا ٜؤثسأٚال ع٢ً املؤضط١ فٗٞ . َٔ ٜػادزٕٚ إىل ايتكاعد 

َكًٛب١ زأضا ع٢ً عكب فعٛض إٔ تهٕٛ أغًب١ٝ ايعاًَني ٖٞ َٔ اإلعالَٝني َٔ ؾشفٝني 

ٚتكٓٝني ٚفٓٝني زلد إٔ األغًب١ٝ ٖٞ أطس إداز١ٜ أغًبٗا العالق١ هلا باإلعالّ َباغس٠ ثِ ٖٓاى 

ضٝطس٠ َدزا٤ َٚطؤٚيني العالق١ هلِ بايعٌُ اإلعالَٞ ٖٚٝه١ً املؤضط١ نهٌ فٝٗا تؿٛزإٔ 

اإلذاع١ مل تبل نُدٜس١ٜ عًُا إٔ ٖٓاى أزبع قٓٛات داخٌ ٖرٙ اإلذاع١ ايٛط١ٝٓ ٖٚٓاى األَاشٜػ١ٝ 

إذٕ ٖرٙ أزبع إذاعات بدٕٚ أطسَطرل٠ بُٝٓا زلد إٔ ٖٓاى . ٚإذاع١ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚاإلذاع١ ايدٚي١ٝ 

 130َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ َٚدٜس١ٜ اجلاْب ايتكين ٚاملدٜس١ٜ ايعا١َ ٖٚٓاى أشٜد َٔ 

 َرٜع ٖٚؤال٤ ٜطتٓصفٕٛ َٝصا١ْٝ اإلذاع١ 30َطؤٍٚ يف اإلذاع١ ٚايتًفص٠ قُِٓٗ أشٜد َٔ 

ٚايتًفص٠ ٖٚرا ٜدفع اإلعالَٝني ٚايؿشفٝني ع٢ً اخلؿٛف إىل َػادز٠ اإلذاع١ ٚايتًفص٠ ألِْٗ 

 َالٜني 5ٜػتػًٕٛ ٜٚهدٕٚ ٚاآلخسٕٚ ٜأخرٕٚ تعٜٛكات َستفع١ ، فٗٓاى َدزا٤ ٜتكاقٕٛ 

 َالٜني غٗسٜا يف سني دٌ ايؿشافٝني التؿٌ َستباتِٗ 3ضٓتِٝ غٗسٜا َِٚٓٗ َٔ ٜتكاقٕٛ 

 .ست٢ إىل أقٌ َٔ ْؿف ٖؤال٤ 

 األضتاذ ذلُد ايعْٛٞ سكست أغػاٍ ايّٝٛ ايدزاضٞ ايرٟ ْعُت٘ ٚشاز٠ اإلتؿاٍ باملعٗد :ع 

 َازع َٔ ٖرٙ ايط١ٓ ٚنٓت َٔ أبسش املٓاٖكني يفهس٠ تكٓني 10ايعايٞ يإلتؿاٍ ٚاإلعالّ ّٜٛ 

 ايؿشاف١ اإليهذل١ْٝٚ يهٔ يف املكابٌ نٝف تٓعسإىل ايفٛق٢ ايعاز١َ اييت ٜػٗدٖا ٖرا ايكطاع ؟

 ْعِ َجًُا ٚقع يف ايؿشاف١ املهتٛب١ يف املػسب ٖٓاى ْكاؽ دلاْب يًؿٛاب ٖٚٛ ْكاؽ :ز 

حياٍٚ َٔ خالٍ بعض ايتٛدٗات املتطًط١ خًط سس١ٜ اإلعالّ ٚسس١ٜ ايتعبرلبتٓعِٝ امل١ٓٗ ٖٚرا 

ْفط٘ ٜعاد طسس٘ يف اإلعالّ اإليهذلْٚٞ ٖٚٓاى دلاالت يًتعبرل ٚاضع١ الميهٔ تكٓٝٓٗا أبدا ٚسلٔ 

الميهٔ إٔ ْعٝد ؾٓع ايعذ١ً َٚا عًٝٓا إال إٔ ْطٌ ع٢ً جتازب ايبًدإ اييت ضبكتٓا يف ٖرا اجملاٍ 

ٚسككت تطٛزا ٖا٥ال ٚبايتايٞ ٖٓاى دلاٍ يًعٌُ اإلعالَٞ ايرٟ أؾبح اإلعالّ اإليهذلْٚٞ أسد 

 إٕ ٖرا اإلعالّ اإليهذلْٚٞ ٜكّٛ بأدٚاز ٚٚظا٥ف طبكا يًػسٚط امل١ٝٓٗ ٜٓبػٞ إٔ خيكع …دبٗات٘ 
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يًتٓعِٝ ايعادٟ نُا ٖٛ األَس يف ايؿشاف١ املهتٛب١ ٚايطُع١ٝ ايبؿس١ٜ أَا إٔ حتاٍٚ ٚشاز٠ اإلتؿاٍ 

أٚ غرلٖا َٔ أدٗص٠ ايدٚي١ يتفسض قٛاْني ايسقاب١ ٚاملٓع ٚاحلذب ٚإسؿا٤ األْفاع داخٌ اإلْذلْت 

 إْ٘ ْفظ ايٓكاؽ ايرٟ ٚقع قبٌ ضٓٛات عدٜد٠ يف املػسب سٍٛ بعض …فٗرا غرلَكبٍٛ 

األطساف اييت جلأت إىل إؾدازْػساتٗا اخلاؾ١ بػهٌ غرل َٗين ٚقكٝٓا ضٓٛات ط١ًٜٛ َٔ أدٌ إٔ 

ْؿٌ إىل ٖرا ايفؿٌ املٓٗذٞ ايكسٚزٟ بني َاٖٛ َؤضط١ إعال١َٝ َٚاٖٛ تعبرلسس نُا ٖٛ احلاٍ 

عٓد ناتب َعني ٜهتب عُٛدا َٜٛٝا أٚ أضبٛعٝا يف دسٜد٠ َا إٕ ٖرا ٜٓدزز قُٔ سسٜت٘ 

؟ إذٕ املٛقٛع ٖٛ نٝف ٜهٕٛ ٖٓاى تٓعِٝ يإلعالّ عا١َ ..ايػدؿ١ٝ فٌٗ ميهٔ إٔ ْساقب٘ 

ٚاإلعالّ اإليهذلْٚٞ خاؾ١ ٖٚرا ايتٓعِٝ ٜبدأ أٚال بتٛفرلسكٛم اإلعالَٝني قبٌ إٔ ْطايبِٗ 

الميهٔ ذلازب١ اإلغاع١ بدٕٚ تٛفرل املع١ًَٛ ٚاخلدليًٓاع عا١َ ٚيًؿشافٝني بػهٌ . بٛادباتِٗ 

أٜكا الميهٔ ذلازب١ ايكرف ٚايػتِ ايرٟ ٜتٛزط فٝ٘ ايبعض دٕٚ إٔ ْٛفسفكا٤ات .. خاف 

الميهٔ جتاٚش ٖرٙ اإلْصالقات بدٕٚ تٛفرلغسٚط يًشٛاز . يًشٛازاملفتٛح ايرٟ ٜعدل فٝ٘ اجلُٝع 

ٖرا اجلاْب .. ٚاإلعالّ قد جتاٚش ٚظا٥ف٘ ايتكًٝد١ٜ ٚأؾبح فكا٤ا يًشٛازٚايتٛاؾٌ ٚايٓكاؽ ايعُٝل 

ٖٛ ايرٟ ٜٓبػٞ إٔ ْٛفسٙ عدلبساَر سٛاز١ٜ يف اإلعالّ ايطُعٞ ايبؿسٟ ٚإٔ ٜػسى فٝ٘ اجلُٝع ، 

آْراى ضٓذد أْفطٓا أَاّ احلٛازايساقٞ ايرٟ ٜطسد احلٛازات املطف١ ٚاملبتري١ ٖٚٛ َٔ دٕٚ ايػو 

ايطبٌٝ ايٛسٝد ٚيٝظ بايتكٓني ٚايعكاب عًُا أْ٘ عٓدَا ْالسغ ٚمنشـ يف اإلعالّ املػسبٞ عا١َ 

زلد اخلسٚقات ٚاإلْتٗانات َٔ قبٌ اإلعالَٝني ٖٚٞ ْادز٠ يهٔ احلاقس بك٠ٛ ٖٛ إْتٗاى سكٛم 

اإلعالَٝني بد٤ا مبشاٚي١ ايطًطات ايتشهِ يف اإلعالّ ٚايتالعب بايسأٟ ايعاّ ٚعدّ تكدٜساإلعالَٝني 

 .ٚإعطا٥ِٗ املها١ْ اييت ٜطتشكٕٛ 

أخرلا األضتاذ ذلُد ايعْٛٞ دل١ً إحتاد نتاب اإلْذلْت املػازب١ تػهسنِ ع٢ً ضع١ ؾدزنِ : ع 

 .ٚع٢ً تفاعًهِ َع قسا٥ٗا 

 


