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  :حىارمع عبده حقٌ مديرجملة إحتاد كتاب اإلنرتنت املغاربة

 املدونىن والصحافًىن اإللكرتونًىن املغاربة يعملىن يف عراء قانىنٌ

 

  هسربيس–عبد اهلل ساورة : حاوره 

 2009 فرباٜض 06ّٜٛ اجلُع١ أدضٟ احلٛاص

 بطاق١ تعضٜف عٔ دل١ً إحتار نتاب اإلْرتْٝت املػاصب١ َٚزٜضٖا عبزٙ حكٞ؟ :ؼ 

يف حٛاص عابل َع صخٝف١ ايعضب ايكطض١ٜ دا٤ يف عٝام حزٜجٞ عٔ جتضب١ إطالم دل١ً  :ج 

إحتار نتاب اإلْرتْٝت املػاصب١ أْٓا َٔ املدذٌ بعز فؾٌ جتضب١ تأعٝػ فضع الحتار نتاب اإلْرتْٝت 

صُت نتاب اإلْرتْٝت املػاصب١ عٔ ..  .ايعضب باملػضب إٔ ْبك٢ سلرتف اي١ُُٝٓ ٚاالْتظاص ٚايصُت

ايتفهري دزٜا يف تؾٝٝز فطا٤ إفرتاضٞ ًًُِٜ ؽتاتِٗ ٜٚٛحز أصٛاتِٗ ٚتصٛصاتِٗ ٚآفاقِٗ ع٢ً 

 فُٔ ٖشا املٓطًل ٚاْغذاَا َع أٖزاف …غضاصايعزٜز َٔ اإلطاصات اإلفرتاض١ٝ يف املؾضم ايعضبٞ 

إحتار نتاب اإلْرتْٝت ايعضب يف األصرٕ يف خًل فضٚع ي٘ يف ناف١ أقطاص ايعامل ايعضبٞ قُٓا 

ٚجتؾُٓا تعب ٖشٙ املبارص٠ املػاَض٠ بهٌ َا عٝخزم بٗا َٔ ضٛضا٤ ٚتضبص نُا تعٛرْا ع٢ً ٖشا 

يف املػضب َعتُزٜٔ يف حتكٝل غاٜاتٗا ايٓب١ًٝ ع٢ً قٓاعات ايزَكضط١ ٚايؾفاف١ٝ ٚاإلصضاصع٢ً 

صبح املضا١ٖٓ ، ٖٚهشا إتبعٓا إعرتاتٝذ١ٝ عٌُ إْطًكت بزا١ٜ َٔ ٚضع تصٛصعاّ يإلطاصع٢ً 

املغت٣ٛ ايعُٛرٟ ٚاألفكٞ ثِ بعز سيو إْتكًٓا إىل َضح١ً ايبٓا٤ فُضح١ً اإلعالّ ايٛصقٞ 

ٚاإليهرتْٚٞ ٚأخريا حٌ ّٜٛ قص ؽضٜط اجمل١ً ٚإطالم أٍٚ عزر إيهرتْٚٞ َع َطًع ؽٗض 

 ٚبهٌ صضاح١ مل ْفادأ بؾالٍ ايضعا٥ٌ اإليهرت١ْٝٚ امل١ٖٛٓ باملؾضٚع ٚيًعزر 2008أنتٛبض

ايػفرئَ ايظٚاصيًُذ١ً نٌ ّٜٛ بغبب حزعٓا املغبل يتعطؿ نتاب اإلْرتْٝت املػاصب١ يفطا٤ 

إيهرتْٚٞ صلُعِٗ ٖٚشٙ ايضرٚر ْعتربٖا رعاَتٓا األعاع١ٝ يف َغاصْا ايصخايف اإليهرتْٚٞ 
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ٚالٜفٛتين باملٓاعب١ إٔ أحٝٞ نٌ األقالّ ايٓت١ٝ ايصارق١ ٚايٛف١ٝ اييت ْٗطت َعٓا باملؾضٚع ٚأخص 

بايشنضاإلخٛات ٚاإلخ٠ٛ يف ٖٝأ٠ ايتخضٜضعبز ايعظٜظ بٓعبٛ ٚععٝز٠ ؽضٜف ٚعُض ايفاحتٞ ٚفط١ٓ بٔ 

ضايٞ أّ أمئ َٚضاعًٝٓا يف ناف١ أصدا٤ ايٛطٔ ٚباعتباصٟ َزٜضَٚٓغل اجمل١ً فإْين عأضع 

جتضبيت املتٛاضع١ ايجكاف١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ نًٗا يتطٜٛضٖشا ايبٝت اإلفرتاضٞ نُا أْين نعطَٛٚؾضف 

باحتار نتاب اإلْرتْٝت ايعضب عأقّٛ بايعٌُ ع٢ً َز اجلغٛصَع ٖشا اإلطاص ايعضبٞ ايعتٝز ٚايشٟ 

ثِ الأْغ٢ إٔ أؽريٖٓا إىل أْٓا . سلٔ يف حاد١ َاع١ إىل تضانِ جتضبت٘ ٚرعُ٘ فٓٝا ٚتكٓٝا ٚأربٝا 

عالقات تغري يف .. بصزر ايتفهريأٜطا يف خًل عالقات تعإٚ َع بعض اجلضا٥ز املػضب١ٝ ايٛصق١ٝ 

إطاص ايتعإٚ اإلعالَٞ َجال نتدصٝص صنٔ أعبٛعٞ يف ًَخل ثكايف َٔ أدٌ إرصاج عزر َٔ 

أعزارْا نُا أْٓا َٔ دٗتٓا عٓكّٛ بإرصاج عٓاٜٚٔ عزر املًخل ايجكايف ع٢ً صفخ١ دلًتٓا َٔ أدٌ 

.حتفٝظايكاصئ ايؾبهٞ ع٢ً َٛاص١ً اإلٖتُاّ املٓتٛج اإلعالَٞ ايٛصقٞ   

 نٝف تٓظضيًصخاف١ اإليهرت١ْٝٚ باملػضب ؟ :ؼ 

َٔ خالٍ جتضبيت املتٛاضع١ يف دلاٍ اإلعالّ اإليهرتْٚٞ َاطاٍ املؾٗز اإلعالَٞ اإليهرتْٚٞ  :ج 

باملػضب ٜعاْٞ َٔ ايهجٞ صَٔ املعٛقات اييت تضتبط يف ايػايب باأل١َٝ ايضق١ُٝ ٚايتؾبح بايتكًٝز 

ايٛصقٞ باإلضاف١ إىل تزْٞ ايكزص٠ ايؾضا١ٝ٥ يًطبك١ ايٛعط٢ ْاٖٝو عٔ ايطبك١ ايفكري٠ ٚأخريا غٝاب 

قٓٛات ايتٛاصٌ اييت َٔ ؽأْٗا إٔ تعضف أنجض بايصخاف١ اإليهرت١ْٝٚ فُجال إٕ ايكٓا٠ ايتًفظ١ٜ ايجا١ْٝ 

2M  تبح عٓاٜٚٔ ايصخاف١ ايٛط١ٝٓ نٌ ْؾض٠ أخباص أخري٠ فُٝا إٔ ٖٝأ٠ ايتخضٜض بٗا مل تفهض قط

يف إرصاج عٓاٜٚٔ بعض اجملالت ٚاجلضا٥ز اإليهرت١ْٝٚ عٛا٤ بغٛا٤ ثِ ٖٓاى داْب آذ صأنجض إصلاب١ٝ 

يف ايصخاف١ اإليهرت١ْٝٚ ٖٚٛعاٌَ تك١ٝٓ ايتخٝني اآلْٞ َا صلعٌ ايكاصئ ٜٛانب املغتذزات يف 

رلتًف اجملاالت أٚال بأٍٚ ٖٚٛ ايعاٌَ ايشٟ التتٛفض عًٝ٘ ايصخاف١ ايٛصق١ٝ ، ٚأعتكز إٔ َٔ ؽإٔ 

تأعٝػ ْكاب١ ٚط١ٝٓ يًصخاف١ اإليهرت١ْٝٚ إٔ ٜؾهٌ ق٠ٛ إقرتاح١ٝ ٚذلاٚصا أعاعٝا يف املؾٗز 

 .اإلعالَٞ بهٌ أطٝاف٘ 

 َٔ خالٍ جتضبتهِ َا ٖٞ اإلنضاٖات اييت تٛادْٗٛٗا ؟ :ؼ 

بزا١ٜ إسا ناْت أٟ قٓا٠ إعال١َٝ تٛد٘ خطابٗا ملغتًٗو ٚقاصئ َفرتض فعًٝٓا إٔ ْفهض  :ج 

 ٖٚٛ …زلاع١ آيٝات ايتٛاصٌ َٔ أدٌ تضعٝخ عار٠ ايتصفح اإليهرتْٚٞ يشا املتًكٞ املفرتض   يف

ثكايف ٚبايتايٞ ع٢ً /عَُٛا ايكاصئ ايشٟ ميتًو حاعٛبا ثابتا أٚ ذلُٛال إْ٘ قاصئ شلبٟٛ ، تكٓٛ

.. اخلطاب ايصخايف اإليهرتْٚٞ إٔ ٜضاعٞ إْتظاصات ٖشٙ ايف١٦ باعتباصٖا ق١ُٝ عٛعٝٛ ثكاف١ٝ َطاف١ 
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مبع٢ٓ ع٢ً ٖشٙ اجملالت ٚايصخف ٚاجلضا٥ز اإليهرت١ْٝٚ إٔ تأخش يف االعتباص ٖشٙ املعطٝات اجلزٜز٠ 

ع٢ً ب١ٝٓ فعٌ ايكضا٠٤ يف املػضب ثِ إْ٘ صلب أال ٜػٝب عٔ أسٖآْا أْٓا مناصؼ ْؾاطا إعالَٝا بهجري 

 إٕ أٟ دل١ً …َٔ ايضقاب١ ايشات١ٝ بغبب غٝاب إطاص قاْْٛٞ َٓظِ يًُؾٗز اإلعالَٞ اإليهرتْٚٞ 

 … فُٝا أعتكز 2003أٚ َٛقع أٚبٛاب١ إيهرت١ْٝٚ نًٗا تٓزصج ضُٔ قإْٛ املزْٚات ايصارص ع١ٓ 

ٖهشا فإٕ أٟ دل١ً إيهرت١ْٝٚ نٝفُا نإ إؽعاعٗا اإلعالَٞ فٗٞ تٛضع يف ع١ً ٚاحز٠ َع أصر٤ 

َز١ْٚ يف ايعامل ٚبايتايٞ فطاقُٗا ٜعٌُ يف ايعضا٤ ايكاْْٛٞ ٚقز ضلاعب َجًُا ضلاعب أٟ َزٕٚ 

 .َتٗٛص غري َغؤٍٚ 

أتعتكزٕٚ إٔ ايتٓظِٝ راخٌ ْكاب١ يًصخاف١ اإليهرت١ْٝٚ عٝغاِٖ يف بًٛص٠ ايصخاف١  :ؼ 

 اإليهرت١ْٝٚ املػضب١ٝ ؟

أدٌ ٚبهٌ تأنٝز ، إْٓا يف بزا١ٜ َغاص تاصطلٞ ٖاّ دزا يف عامل ٜصطدب باملعضف١ ٚايتٛاصٌ  :ج 

ٚتأعٝػ ٖشا اإلطاص ايٓكابٞ عٝعٌُ قبٌ نٌ ؽ٤ٞ ع٢ً محا١ٜ ١َٓٗ ايصخاف١ اإليهرت١ْٝٚ َٔ 

ايتغٝب ٚايفٛض٢ ٚاإلدٗاط ع٢ً حكٛم املًه١ٝ ايفهض١ٜ ٚاحلل يف ايتعبري حٝح نُا ْض٣ أْ٘ نٌ َٔ 

أْؾأ َزْٚت٘ اخلاص١ يتفضٜؼ َهبٛتات٘ تِٖٛ أْ٘ أصبح ناتبا أٚ صخافٝا ، إسٕ عًٝٓا إٔ منطٞ بٓفػ 

ايغضع١ اييت تٓتؾض بٗا ايظاٖض٠ َٔ أدٌ تطٜٛكٗا ٚمتٓٝع ايصخاف١ اإليهرت١ْٝٚ َٔ ادتٝاح دضار 

 .املزْٚني 

  َاٖٞ اإلضافات ايٓٛع١ٝ اييت قزَتٗا ايصخاف١ اإليهرت١ْٝٚ املػضب١ٝ :ؼ 

إْ٘ َٔ ايغابل ألٚاْ٘ إٔ ْتخزخ ايّٝٛ عٔ اإلضافات ايٓٛع١ٝ يًصخاف١ اإليهرت١ْٝٚ إس إٔ ٖشٙ  :ج 

اإلضاف١ َضتبط١ أعاعا بٓغب١ املكض١ٝ٥ٚ يف ايٛعط ايؾبهٞ َٚضتبط١ أٜطا مبز٣ تأثريٖا يف 

ايٛعط ايغٝاعٞ ٚايجكايف ٚاإلدتُاعٞ ع٢ً غضاص ايصخاف١ ايٛصق١ٝ عٛا٤ بغٛا٤ ٚأعتكز إٔ ايكًٌٝ 

َٔ صٚار اإلْرتْٝت َٔ ٜطايعٕٛ َٜٛٝا اجملالت ٚايصخف ٚاجلضا٥ز اإليهرت١ْٝٚ املػضب١ٝ نٗٝغربٜػ 

 ..ٚعامل بضٜػ ٚالَايٝف ٚايكًع١ َٚٝزٚطا ٚدل١ً إحتار نتاب اإلْرتْٝت املػاصب١ إخل 

حبجا .. إسٕ فاإلداب١ عٔ ٖشا ايغؤاٍ تغتٛدب حبجا َٝزاْٝا ع٢ً األصض ٚؽبهٝا ع٢ً اإلْرتْٝت 

 .ميػ نٌ ايؾضا٥ح اجملتُع١ٝ 

  ٜكاٍ إٔ ايصخاف١ اإليهرت١ْٝٚ بكع١ ض٤ٛ يف ايصخاف١ املػضب١ٝ نٝف سيو ؟ :ؼ 
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إسا نإ املكصٛر بٗشٙ ايكٛي١ أْٗا ْكط١ ض٤ٛ يف ذلٝط إعالَٞ َعتِ َٚظًِ فأْا غري َتفل  :ج 

أَا إسا نإ املكصٛر َٓٗا أْٗا صخاف١ تغتُز حٜٝٛتٗا ٚزلٝعٗا َٔ رفل ايطػط .. إطالقا َعٗا 

ايهٗضبا٥ٞ فٗشا صخٝح ٚع٢ً نٌ حاٍ فٓخٔ يف َٓعضج إعالَٞ ٚطين ٖاّ َاطيٓا ْؤعػ ي٘ 

ْٚبخح ي٘ عٔ اإلقضاص باالعرتاف ايكاْْٛٞ ٚاملعٟٓٛ ٚاألربٞ ٚدػضافٝتٗا قز تتغع َع تصاعز صٛتٓا 

ايٓكابٞ ايكارّ َٔ ذلٝط ايٓت ٚايضق١ُٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ باإلضاف١ إىل إٔ نٌ ٖشٙ ايػاٜات َضتبط١ 

برتادع ْغب١ األ١َٝ ايتكًٝز١ٜ ٚاأل١َٝ ايضق١ُٝ ٚاعتفار٠ ايصخاف١ اإليهرت١ْٝٚ َٔ نٌ أؽهاٍ ايزعِ 

 .املارٟ ٚاملعٟٓٛ ٚاألربٞ ٚايكاْْٛٞ 

 


