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 جميد تىفيق 24 فرانس بقناة التىنسي اإلعالمي حىارمع

 

 حقي عبده : حاوره

 اييت ايجٛزات أَٛاز خطِ يف ايّٝٛ ايعسبٞ ٖٛدٚزاإلعالّ ٖرا .. اذتدخ صٓاع١ ارتربإىل صٓاع١ َٔ

 يف ضٛا٤ ايعسب١ٝ يًفطا٥ٝات اهلاّ ايدٚزاإلضرتاتٝذٞ ٜٓهساآلٕ ٚالأسد .. ايعسب١ٝ ارتازط١ متٛزبٗا

 تػهٌٝ إعاد٠ يف ( 24 ٚفساْظ ايّٝٛ ٚزضٝا اذتس٠) أٚخازد٘ (ٚايعسب١ٝ ادتصٜس٠) ايعسبٞ ايٛطٔ

  . ٚايعػسٜٔ ايٛاسد ايكسٕ َػازف ع٢ً ٖٚٞ ايعسب١ٝ ادتاَع١ بٝت يف ايطًط١ ٖسّ

 قٓا٠ ٚايدٚيٞ ايعسبٞ ايعاّ ايسأٟ يف ايتأثريايعُٝل يف نجريا أضُٗت اييت ايعسب١ٝ ايفطا٥ٝات َٔ

 ٚدٍٚ يبٓإ َٔ خضٛصا َٚكتدز٠ َتأيك١ إعال١َٝ ٚدٖٛا طاقُٗا يف تطِ اييت ايعسب١ٝ 24 فساْظ

 . ايعسبٞ املػسب

 . (َباغس بازٜظ) بسْاَر َٚكدّ َعد زتٝد تٛفٝل ايتْٛطٞ اإلعالَٞ ايبازش٠ ايٛدٛٙ ٖرٙ أسد

 زتٝد تٛفٝل بسٚفاٌٜ َٔ عَُٛا ٚايعسبٞ املػسبٞ أنجساملتًكٞ ْكسب إٔ اذتٛازضٓشاٍٚ ٖرا يف

 24 فساْظ فطا١ٝ٥ زدٖات ًْر إٔ خالي٘ َٔ ضٓشاٍٚ نُا ، أٜطا ايفسْهفْٛٞ ٚاألدٜب اإلعالَٞ

  . ايعُّٛ ع٢ً ٚايعسبٞ املػسبٞ اإلعالَٞ املػٗد يف ٚزأٜ٘ ايتٓصٌٜ ظسٚف يف َع٘ ْٚبشح

 إىل بايٓعس َتأخسا دا٤ قد 24 فساْظ فطا١ٝ٥ إطالم إٔ أالتس٣ زتٝد تٛفٝل أضتاذ بدا١ٜ ـــ ع  

 ؟ (ٚيبٓإ ضٛزٜا) ايػاّ دٍٚ ٚبعض ايعسبٞ املػسب ٚدٍٚ فسْطا بني تسبط اييت ايتازخي١ٝ ايعالق١
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 ناْت املػه١ً…ادتصٜس٠ قبٌ ست٢ فطا١ٝ٥ اطالم يف فهست فسْطا ٚيهٔ…زمبا َتاخسا دا٤ ـــ ز

 تكسز ست٢ ايٛشازات دٚايٝب  يف ايتكازٜس ٚظًت ايفهس٠ اقرتح غرياى داى ايس٥ٝظ…متًٜٛٗا يف

 َا…ايطاع١ َداز ع٢ً ض١ٓ َٚٓر ٚاخريا ضاع١ 12 ثِ ضاعات بازبع بدات ..2007 يف اطالقٗا

 َا نٌ نجب عٔ تابعت ٚايكٓا٠…املػسٚع عٔ دافعٛا ملٔ اذتل اعط٢ ايعسبٞ ايسبٝع يف سضٌ

 دٍٚ شتتًف يف جيسٟ َا ٚتتابع ٚضٛزٜا ٚايُٝٔ ايبشسٜٔ يف ٚاٜطا َضس ٚيف تْٛظ يف سضٌ

 …ايعامل

 يهٌ َٓرب ايٛاقع يف ٖٞ ايكٓا٠…املصٜد اىل ْضبٛ ٚحنٔ املتٛفس٠ املعطٝات سطب ْادح املػسٚع

 ايرٟ بارتطاب ْطُح ٚال ْكبٌ ٚال ايطٝٛف ع٢ً غ٤ٞ اٟ ْفسض ال حنٔ…قٝٛد دٕٚ سس زاٟ

 . ٚايػتِ ايطب ٖٛا٠ َٔ ٚيطٓا ايعٓف ع٢ً حيسض

 تػرييف َايرٟ ٚادتصٜس٠ ايعسب١ٝ ٚفطا١ٝ٥ نازيٛ َْٛت إذاع١ بني إعال١َٝ جتسب١ طٍٛ بعد ــ ع

 ؟ 24 بفساْظ إيتشاقو بعد ٚاملٗين اإلعالَٞ أفكو

 اسد ٚال املٛيٛد ٖرا تبٓٝت اْين ٖٛ تػري َا…اْطالقٗا َٓر ايكٓا٠ َع بدات اْا ايفاضٌ ضٝدٟ ـــ ز

 اصبشت ٚايكٓا٠ َػسٚعا نإ مبا ْسق٢ بآْا ْػعس آْا ٖٛ تػري َا…َٛيٛدٙ عٔ بايتدًٞ ٜكبٌ

 ْهٕٛ إ ْسٜد الْٓا ْادش١ ع١ًُ ٖٚٞ ايتٛاضع ع١ًُ طبكٓا…ْافطتٓا اييت ايكٓٛات بك١ٝ تٓافظ

 ْٚٛيٞ ْٚتطٛز ْٚتكدّ صدم بهٌ ْعٌُ حنٔ…ٚتكدٜس اسرتاّ بهٌ ٚتطًعات٘ املػاٖد َٔ قسٜبني

 عرب اْػط٘ ايرٟ َباغس بازٜظ غساز ع٢ً ايرباَر يف اغسان٘ خالٍ َٔ يًُػاٖد بايػ١ ا١ُٖٝ

 …يًكٓا٠ االغعاع َٔ املصٜد اعط٢ ٖر…االدتُاعٞ ايتٛاصٌ غبهات

 نٓت نٝف ايعسب١ٝ يًدٍٚ َٛد١ٗ فسْط١ٝ قٓا٠ يف تْٛطٞ نضشفٞ اإلعتبازٟ ٚضعو َٔ ـــ ع 

 ٚايرتقب ايسقاب١ ٖادظ ظٌ يف األٚىل دقا٥كٗا يف ايتْٛط١ٝ ايجٛز٠ أسداخ َع تتعاط٢

 ؟ ايػاَض ٚايػد ٚايطٛضباْظ

 اسداخ َٓر بك٠ٛ اقًعت ايكٓا٠…تْٛطٝا انٕٛ إ قبٌ صشفٝا َهجت تْٛظ اسداخ خالٍ ـــ ز

 بعد ٚبجٗا َعًَٛات ع٢ً اذتضٍٛ ع٢ً ضاعدْا تْٛطٞ اصٌ َٔ صشفٝا تهٕٛ إ…تْٛظ
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 بًدٟ يف جيسٟ نإ َا نبري باٖتُاّ اتابع نٓت…َٛضٛعٝتٓا َٔ شاد ٖرا…َضداقٝتٗا يف ايتدقٝل

 يف َٜٛا اتسدد مل ايٓعاّ ضكٛط قبٌ ٚست٢ نتْٛطٞ ٚاْا…عًٞ بٔ ٖسب عٓدَا ْضدم مل…انٝد

 اٟ َٜٛا اختر مل ٚيهٓين اذتسٜات قُع عٔ ْكاغات تٓعِٝ ٚيف (عًٞ بٔ) ٍ َعازضني اضتطاف١

 طًٝل دعًين َا ٖرا ْكاب١ اٚ سصب اىل االْتُا٤ نًٝا ازفض اْين سعٞ سطٔ َٔ…َٛقف

 منازع حنٔ…غبا٤ا نإ ذيو ٚيهٔ نُعازضني صٓفٓا ٚنإ حيبٓا ٜهٔ مل عًٞ بٔ ْعاّ…االٜدٟ

 …سصب١ٝ اٚ ْطاي١ٝ ْرب٠ اٟ عٔ بعٝدا ايضشاف١ ١َٓٗ

 ؟ املػسب يف ٚخضٛصا ايعسبٞ املػسب دٍٚ يف اإلعالَٞ املػٗد تٓعسإىل نٝف ــ ع 

 فٝ٘ ٚتٓكًت َس٠ عػسٜٔ َٔ انجس شزت٘ ايرٟ يًُػسب احملبني َٔ ٚيهٓين ٚزٚدا ازَٞ ال اْا ـــ ز

 ٚمل…بادتسا٠ تتُٝص اييت املػسب يف ايضشف عٔ احتدخ دا٥ُا نٓت…ادتٓٛب اىل ايػُاٍ َٔ

 َا ٖرا…ايضٓاعٞ بايكُس ايبطا٤ ايداز َٔ اٚ ايسباط َٔ ازٜد َٔ اضتطاف١ يف َػهٌ اد٢ْ اٚاد٘

 يف ايعٌُ حبس١ٜ نجريا اعذبت.…ادتصا٥س َع َطتشٝال ٜهٕٛ ٜٚهاد تْٛظ َع يًػا١ٜ صعبا نإ

 يف ايكرايف ساٚزت اْين ٚيٛ ايكرايف عٗد يف بدا٥ٝا نإ يٝبٝا يف االعالّ إ سني يف َٛزٜتاْٝا

 االعالّ ع٢ً املػسفني ٚيهٔ َٛدٛد٠ ايعسبٞ املػسب يف ايهفا٤ات عَُٛا…طسابًظ ٚيف بازٜظ

 ذات دٚي١ اصبشت قطس اىل اْعس… اعالّ بدٕٚ ٜتكدّ إ يبًد ميهٔ ال…ْعس اعاد٠ اىل حيتادٕٛ

 َعد١َٚ ٚاالزاد٠ َٛدٛد٠ ايطاق١…َػازب١ٝ عسب١ٝ بهفا٤ات تتشسى ٚايكٓا٠…ادتصٜس٠ بفطٌ ْفٛذ

 إ ٚيٛ تْٛظ يف ضٝتػري ايٛضع إ اعتكد.…االعالّ ع٢ً املػسفني شت١ًٝ يف اٖٚاّ بطبب

 …ايهٌ ع٢ً طػ٢ ايًػٟٛ االضٗاٍ

 أّ ايعسب ايٛطٔ يف ايدٜهتاتٛز١ٜ ايطًط قبط١ َٔ ايعسبٞ ٜتشسزاإلعالّ إٔ تتٛقع ٌٖ ــ ع

 ؟ ايعسبٞ ايسقٝب َٔ الَفس

 عًٞ بٔ ْعاّ ضكٛط ضبب…االعالّ ضٝتشسز َٚضس تْٛظ يف سضٌ َا بعد إ انٝد ـــ ز

 ايضشاف١ فطٌ…ضدٟ فٗٛ اعالَٝا َعٞ يٝظ َٔ بٛش ْعس١ٜ طبل..نبري اعالَٞ عذص عٔ ْادِ

 ضٝاض١ يتُسٜس نطسٜك١ االغاد٠ فطٌ…اذتكٝكٝني املٗٓٝني ٚاضتبعد باملاٍ تػرت٣ اييت

 ايرٜٔ نٌ إ ٚايٓتٝذ١…االدٓب١ٝ ايكٓٛات ٜػاٖد ٚاصبح االعالّ يف ثكت٘ ايػعب فكد…ناذب١
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 زاغد اٚ املسشٚقٞ اقضد…االدٓب١ٝ ايكٓٛات يف ارتازز َٔ ٜعٗسٕٚ ناْٛا ايتْٛطٕٝٛ هلِ صٛت

 ال… َٚبازى عًٞ بٔ َضري ضًٝك٢ ذيو ٜدزى مل َٚٔ ٚىل قد ايسقاب١ عٗد…ٚغريُٖا ايػٓٛغٞ

 ايّٝٛ بعد الخٛف غعاز…االعالَٝني دسأ٠ خالٍ َٔ ايسقاب١ نطس جيب…ٚسٝد عسبٞ زقٝب ٜٛدد

 …ٜبدع ست٢ سسا ٜهٕٛ إ جيب االعالَٞ الٕ ادتُٝع ع٢ً ٜٓطبل إ ٜٓبػٞ

 ايضف١ هلرٙ تستاح ٌٖ فسْهفْٛٞ أٜطا أدٜب ٚيهٔ إعالَٞ أْت زتٝد تٛفٝل األضتاذ ــ ع

 ؟ األدب١ٝ أعُايو َٚاٖٞ ؟ فسْهفْٛٝا أٚ عسبٝا ناتبا نْٛو بني ْعسى يف الفسم أّ (فسْهفْٛٞ)

 بًػيت ٚاٚيع اتعًل إ َٔ ميٓعين ال ٖٚرا ايطٛزبٕٛ داَع١ يف ٚدزضت فسْهفْٛٞ اْا ـــ ز

 بايًػ١ ايػعس بهتاب١ َػٛازٟ بدات…عُسٟ َٔ 18 يف ٚاْا فسْطا اىل ٚصًت اْين ٚيٛ ايعسب١ٝ

 دٕٛ يف َكاالت اٜطا نتبت…تْٛظ يف َاغاشٜٔ دْٛاع زت١ً يف ض١ٓ 14 ٚعُسٟ ايفسْط١ٝ

 ٚيهٔ ٜهتب نٞ ايهايف ايٛقت ي٘ ٜتٛفس ال االعالّ قطاع يف ٜعٌُ َٔ…عدٜد٠ صشف ٚيف افسٜو

 َت١ُُ ايعسب١ٝ ثِ…َرنساتٞ انتب إ ٚاملػاَسات بايتذازب اذتافٌ املػٛاز ٖرا بعد اْٟٛ

 اضس…بٛزدٛاشٟ سٞ اىل ٜتشٍٛ بدا بازٜظ يف غعيب سٞ…بازٜظ يف جتسب١ سضًت…يًفسْط١ٝ

 ٚادتصا٥س املػسب بطفاز٠ اتضٌ… املدٜس فعٌ َاذا…املدزض١ عٔ ابٓا٥ِٗ ابعاد فطًٛا ايتالَٝر

 ايتالَٝر َطت٣ٛ ازتفع ضٓتني بعد…ايعسب١ٝ ٜدزع ٚبدا…ايعسب١ٝ بايًػ١ َدزضني ٚطًب ٚتْٛظ

 قادز غري املدٜس ٚاصبح املدزض١ اىل ايبٛزدٛاشٜني نٌ عاد اذتكٝك١ ٖرٙ ظٗست عٓدَا…الفت بػهٌ

 يٓتٛقف…عٓا ادٓيب ٖٛ َا يهٌ ادا١ْ اٜطا نفاْا…ايًػات َٔ عكدا نفاْا…يًطًب االضتذاب١ ع٢ً

 ع٢ً آْا اعتكدْا اذا نعسب ْتكدّ ئ…َفٝد ٖٛ َا نٌ َٔ ْٚطتًِٗ بايعكٌ ْٚفهس االْدفاع عٔ

 .خطأ ع٢ً ايعامل دٍٚ ٚبك١ٝ سل

 أضُٗت ٌٖ ٚايتٜٛرت بٛى ايفٝظ اإليهرت١ْٝٚ اإلدتُاع١ٝ ايػبهات سٍٛ ْعسى ْسدٛٚد١ٗ ــ ع 

 ؟ اإلدتُاعٞ ايتٛاصٌ تػٝريأمناط ٚيف اذتايٞ ايعسبٞ ايسبٝع يف فعال

 بدات إ َٓر تٓفتح إ ٜفرتض نإ ايسقٝب١ ايدٍٚ إ ديٌٝ ٖٚرا ضاُٖت اْٗا انٝد ـــ ز

 ع٢ً بكٞ…ايػبه١ ع٢ً تاتٞ ايضٛز َععِ ٚايُٝٔ ٚضٛزٜا َضس ٚاٜطا َجال تْٛظ يف…االْرتْت
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 ٚايعبازات ٚايػتِ ايطب عٔ ايهف…ايتٛاصٌ غبهات اضتدداّ حيطٓٛا إ ايعسب

 ْس٣…ضًٛى ٚاذتس١ٜ  ثكاف١ ايدميكساط١ٝ…ضًِٝ ضًٛى اىل حتتاز ايتٛاصٌ غبهات…ايبر١٦ٜ

 اذتطاز٠ إ سني يف ايعًُا١ْٝ ٚاالخس ايدٜٔ ْػس ٜسٜد ٖرا…يٝالٙ ع٢ً ٜػين ٚاسد  نٌ إ ايّٝٛ

 …ٚاسد٠

 ؟ املهتٛب١ ايضشاف١ َطتكبٌ يف ْعسى ٚد١ٗ أخريَاٖٞ ضؤاٍ ــ ع

 إ تفٝد االخري٠ االسضا٥ٝات…نا١ًَ ستاضس٠ اىل حيتاز املتٛضط ضف١ ع٢ً ايكسا٠٤ َٛضٛع ـــ ز 

 َٔ بد ال…ايػُاٍ يف اٟ املاْٝا يف نتابا 12 َكابٌ ضٜٓٛا صفش١ ْضف ٜكسا ادتٓٛب يف املٛاطٔ

 ٚددٚا ٚاملاْٝا فسْطا يف…مبكابٌ ٚيٛ تضفشٗا َٔ ادتُٝع يتُهني ايػبه١ ع٢ً ايضشف تٛفري

 جيٌٗ اْ٘ االْطإ ٜتفطٔ عٓدَا…املرتٚ يف زتا١ْٝ صشف تٛشٜع…ايكسا٠٤ ع٢ً يًتػذٝع طسٜك١

 ٚضا٥ٌ…ايضشف غسا٤ ع٢ً ٜٚكدّ ْفط٘ ٜٚطاٍ َػاعسٙ تتشسى سٛي٘ َٔ جيسٟ عُا ايهجري

 اٜطا االذاعات…ايضشف اٖتُاَات تطتعسض عٓدَا ذيو ع٢ً تػذع إ ٜٓبػٞ املس١ٝ٥ االعالّ

 ع٢ً يًتػذٝع ٜطتػٌ إ ٜٓبػٞ ٚاملطُٛع١ املس١ٝ٥ االعالّ ٚضا٥ٌ يف ايضشفٝني سطٛز.…

 …ايكسا٠٤

 

 

 


