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 راهن ومستقبل الصحافة اإللكرتونية يف املغرب

 

 عبده حقي: إعداد 

تضتبط ايقشاؾ١ اإليهذل١ْٝٚ اصتباطا عنٜٛا بعاًَني أعاعٝني ٚسازلني يف ٚدٛرٖا، بٌ إٕ  تكزِٜ

اإلْذلْٝت : عاؾٝتٗا تضتبط بعاؾٝتُٗا ؾال ميهٓٗا ٚدٛرٖا ٚاعتُضاصٖا َٔ رُْٚٗا ، إُْٗا 

ٚتهٓٛيٛدٝا االتقاٍ ٚاملعًَٛٝات، َجًُا إٔ ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ اصتبطت َٚا تظاٍ تضتبط بايغٓز 

ايٛصقٞ ٖٚٞ ص١ٖٓٝ بزٚص٠ فٓاع١ ايٛصم ٚب١ٝٓ االقتقار املضتبط١ ب٘ ، َجًُا أٜنا إٔ ايقشاؾ١ 

ٚب١ٝٓ ايبح  (ايتًؿاط)ٚاملض٥ٞ  (اإلساع١)ايغُع١ٝ ايبقض١ٜ َضتبط١ َٔ دٗتٗا بايغٓز ايقٛتٞ 

 .ايتك١ٝٓ ٚاإلصعاي١ٝ املضتبط١ بٗا

االْذلْٝت ٚايتهٓٛيٛدٝا ُٖا إسٕ عقبا ايقشاؾ١ اإليهذل١ْٝٚ أٚقزَاٖا ايًتإ تكـ عًُٝٗا ٚبايتايٞ ؾإٕ 

أٟ تعضٜـ يًقشاؾ١ اإليهذل١ْٝٚ ؾٗٛ ؾنال عٔ اْزصاد٘ ؾُٝا ٖٛإعالَٞ ؽاٌَ ؾإْ٘ َٔ داْب آخض 

 .ؽبهٞ/ ٚثٝل ايق١ً مبا ٖٛ تكين 

إسٕ ال ميهٓٓا ؼزٜز تعضٜـ يًقشاؾ١ اإليهذل١ْٝٚ َٔ رٕٚ ٚمعٗا يف عٝام تعضٜـ يإلْذلْٝت 

 .نٛعٝط ٚٚعا٤ يٓؾضايجكاؾات ٚاملعًَٛات ٚاألخباص

 تعضٜـ االْذلْٝت- 1

 ( Timothy John Berners-Lee)ٜعٛر إخذلاع اإلْذلْت إىل ايدلٚؾٝغٛص ايدلٜطاْٞ تِٝ برل ْرلط يٞ 

١ّٝ املًه١ يف داَع١ أنغؿٛصر بإلًذلا ع١ٓ  ، ٚقن٢ عٓتني َع ؽضن١ 1976ايشٟ ؽّضز َٔ نً

١ّٝ املقّٓع ايض٥ٝغٞ ألدٗظ٠ تًٝٝهّٛ يف املًُه١ املّتشز٠،  ١ّٝ ٚايالعًه بًٝغٞ يالّتقاالت ايغًه

ٚعٌُ يف قغِ ْعِ املبارالت ايتذاص١ٜ ٚعباقات ايّضعا٥ٌ ٚتهٓٛيٛدٝا ؽؿض٠ ايّتعّض، ٚيف ع١ٓ 

، اقذلح َؾضٚع يػ١ تعًِٝ ايٓك املذلابط أٚ َا ٜزع٢ بايٓك ايعاملٞ املذلابط، ٖٚٛ َا 1989

 َعتُزًا يف ٖشا املؾضٚع ع٢ً املؾضٚع األٍٚ World Wide Webُعضف ؾُٝا بعز بايؾبه١ ايعامل١ٝ 
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، ٚقز ُفُِ يًغُاح يًُغتدزَني بإٔ ٜعًُٛا ًَعا، ٚتٛسٝز َعضؾتِٗ ع٢ً Enquireايشٟ فُُ٘ 

 Worldنُا نإ تِٝ ٖٛ أٍٚ َٔ نتب َظٚرا يًٜٛب . فؿشات ٚٚثا٥ل يػ١ تعًِٝ ايٓك املذلابط

Wide Webٖشا ايعٌُ بزئ يف أنتٛبض . ، ٚٚمع أعػ أٍٚ بضْاَر َغتكٌ يتقؿح إْذلْت

 األٍٚ َتاسًا َٔ خالٍ َعٗز عرلٕ يف رٜغُدل َٔ World Wide Web، ٚنإ ايدلْاَر 1990

 .1991ْؿػ ايغ١ٓ، ُٚأطًل ع٢ً اإلْذلْت يف فٝـ 

، اعتُض تِٝ يف ايعٌُ يف تقُِٝ ايٜٛب ٚتٓغٝل املالسعات 1993 1991ٚٚخالٍ ايغٓتني 

 URIs ،HTTP ،HTMLٚمت َٓاقؾ١ تعضٜؿات٘ َٚٛافؿات٘ األٚىل . َٔ املغتدزَني عدل اإلْذلْت

 اْنِ تِٝ إىل 1994ْٚكشت ْٚٛقؾت يف رٚا٥ض أندل عٓزَا اْتؾضت تهٓٛيٛدٝا ايٜٛب، ٚيف 

 يف َعٗز َاعاؽٛعٝتػ Laboratory for Computer Scienceكتدل عًّٛ ايهُبٝٛتض 

ّٛ W3C نُزٜض ملٓط١ُ MITيًتهٓٛيٛدٝا  ٌّ أما٤ ايعامل، َٚع ايؿضم W3C اييت تّٓغل من  يف ن

 يف ؾضْغا أخشت اجملُٛع١ تتشكل َٔ إَها١ْٝ ايٜٛب ايها١ًَ، ٚمُاْات MITٚ INRIAايعا١ًَ يف 

 .اعتكضاصٙ خالٍ ايتطٛص ايغضٜع ٚايتشٛالت اؾزٜز٠ العتعُاي٘ ايًػٟٛ

، Young Innovator of the Yearيٞ دا٥ظ٠ َبتهض ايعاّ -، تغًِ تِٝ برلْضط1995ٚيف ع١ٓ 

 ٚغرلٖا ايهجرل َٔ اؾٛا٥ظ اإلبزاع١ٝ اشلا١َ َٔ عز٠ ACM Software Systems Awardٚدا٥ظ٠ 

 يًتقُِٝ، يف Parsons School of Designؽضنات َٚؤعغات، ٚيزٜ٘ رصدات ؽضف َٔ َزصع١ 

 ٚايضدٌ املتُٝظ يف مجع١ٝ ايهَٛبٝٛتض Southampton Universityْٜٝٛٛصى ٚداَع١ عاٚثاَبتٕٛ 

 1(عٔ َٛعٛع١ ٜٚهٝبٝزٜا).ايدلٜطا١ْٝ

ايشٟ ٜعين فُٛع١ َٔ أدٗظ٠  (NETWORK)ٜكّٛ االْذلْٝت أعاعا ع٢ً ؽبه١ َٔ اؿٛاعٝب 

ايهَٛبٝٛتضًَٚشكاتٗا اييت تتقٌ ؾٝٗا بٝٓٗا، ٚإسا ناْت ؽبه١ اؿٛاعٝب ٖات٘ تٛدز يف َهإ ٚاسز 

أَا إسا ناْت ايؾبه١ َٛطع١ يف أنجض َٔ  (NETWORK)ؾإْٗا تغ٢ُ ايؾبه١ احمل١ًٝ  (إراص٠ أٚبٓا١ٜ)

َهأَ َجال أنجض َٔ بٓا١ٜ ٚاسز٠ ؾؿٞ ٖشٙ اؿاي١ تغ٢ُ بايؾبه١ ايٛاعع١ اييت ٜؾاصى ؾٝٗا 

ٖشا ؾُٝا ٜتعًل بؾبه١ . َغتدزَٕٛ ٚؾل فالسٝات ىٛشلا شلِ ايض٥ٝػ أٚ َزٜض ايؾبه١

ايهَٛبٝٛتض ؾُا ٖٛ االْذلْٝت؟ إْ٘ ؽبه١ ايؾبهات عٝح أْٗا تتهٕٛ َٔ تؾبٝو املالٜني َٔ أدٗظ٠ 

ايهَٛبٝٛتض ٚايؾبهات احمل١ًٝ ٚايؾبهات ايٛاعع١ ٚقز مت اؽتكام ن١ًُ اْذلْٝت َٔ املقطًح 

ايشٟ ٜعين ايؾبه١ ايعامل١ٝ َٚٔ خالٍ ٖشا ايتكزِٜ  (INTERNATIONAL NETWORK)اإللًٝظٟ 

تتنح ايعالق١ ايعن١ٜٛ بني االْذلْٝت ٚتطٛصتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات املضتبط١ باالتقاالت ٚتطٛص أدٗظ٠ 

 .ايهَٛبٝٛتض

إٕ ؽبه١ ايؾبهات أٚ ايؾبه١ ايعٓهبٛت١ٝ أٚ ايٜٛب أٚ ايٓت قز أعارت تؾهٌٝ ايعالقات بني اإلْغإ 

ٚقٝط٘ ٚاإلْغإ ٚفتُع٘ ٚاإلْغإ ٚايعامل، بني ثكاؾ١ اجملتُع ٚثكاؾات ايهٕٛ نً٘ ٚؾل 
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ايتؾبٝو االْذلْٝيت ٚبايتايٞ ؾاالْذلْٝت قز أعط٢ بعزا دزٜزا ٚعُٝكا ملؿّٗٛ ايجكاؾ١ ٚاملجاقؿ١ 

ٚغزت ايؾبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ٖٞ املٓتز٣ ايعاملٞ ؿٛاص اؿناصات ٚغزت نشيو االٚقٝاْٛؼ ايهْٛٞ 

إٕ االْذلْٝت قز ؽهٌ بزا١ٜ تالؽٞ َؿّٗٛ .ايشٟ تقب ؾٝ٘ مجٝع صٚاؾز املعضؾ١ ٚايؿهضٚايتٛافٌ

اؿزٚر ٚاؾػضاؾٝا ٚتهضٜػ قِٝ ايعٛمل١ ٚأعِٗ نجرلا َٔ رَكضط١ املعضؾ١ ٚايتعًِ ٚبعض املٗاصات 

، نُا اعتطاع إٔ ٜغتٛعب نٌ أْؾط١ ايؿهض ٚاإلبزاع ٚاألخباص ٚبات يف أقٌ َٔ عؾضٜٔ ع١ٓ أِٖ 

َضدع ع٢ً َغتٜٛات عز٠ مما أعِٗ يف بظٚؽ ؾذض فتُع ايتٛافٌ ٚاملعضؾ١ يف َٓتقـ 

 .تغعٝٓات ايكضٕ املامٞ

َٚع تٛعع ؽبه١ االْذلْٝت الست ايبٛارصاألٚىل يقشاؾ١ االْذلْٝت َٔ قبٌ إٔ تغ٢ُ فشاؾ١ 

إيهذل١ْٝٚ نغًط١ إعال١َٝ صق١ُٝ خاَغ١ َٔ أدٌ تطٜٛض ٚرَكضط١ املعًَٛات، ٖٚهشا بزأت بعض 

املؤعغات اإلعال١َٝ األَضٜه١ٝ ع٢ً اـقٛل االنضاط يف ايبشح عٔ بٛابات شلا يف خزَات 

االْذلْٝت َٚٔ أبضط ٖشٙ اشلٝآت ايقشؿ١ٝ اييت أْؾأت َٛاقع شلا ع٢ً ايؾبه١ ايعٓهبٛت١ٝ لز 

 اعتناؾت 1997 نأٍٚ فشٝؿ١ إيهذل١ْٝٚ ٚيف ع١ٓ 1992يف َاٜٛا  (ؽٝهاغٛ إٔٚ الٜٔ)

 1996عزرا دزٜزا َٔ ايقشـ، ٚيف أبضٌٜ َٔ  (أَضٜها إٔٚ الٜٔ)ٚ (نُبٝٛتضعرلف)ؽبهات 

 فشٝؿ١ ١َٜٝٛ ٚصق١ٝ 175أعًٔ اؼار ايقشاؾ١ يف ايٛالٜات املتشز٠ األَضٜه١ٝ أْ٘ أفبح ٖٓاى 

 ثِ تطٛص ايعزر 775تتٛؾضع٢ً ْغد١ إيهذل١ْٝٚ ع٢ً ايٜٛب ٚٚفٌ ايعزر آْشاى يف أما٤ ايعامل 

 . َٛقعا فشاؾٝا إيهذلْٚٝا2800، 1999إىل إٔ أفبح َع سًٍٛ 

.إٕ تطٛصفشاؾ١ االْذلْٝت قز َهٓٓا َٔ تكغُٝٗا إىل ثالث١ أدٝاٍ نُا سزرٖا اـدلا٤ االْذلْٛت  

 سٝح ظٗضت َٔ ايبزا١ٜ عز٠ ػاصب 1992 1982ٚؾاؾٌٝ األٍٚ ظٗض يف ايعؾض١ٜ َا بني 

خز١َ اتقاالت متهٔ َٔ ْكٌ ايٓقٛل ع٢ً  (VIDEOTEX)يًٓؾضايؾبهٞ َٔ ْٛع ايؿزٜٛتهػ 

 .ثِ تطٛص إىل ؽبه١ مد١ُ تغ٢ُ نُبٝٛتض عضف (ؽاؽ١ تؾب٘ ايتًؿاط

 سٝح انضطت ايعزٜز َٔ املؤعغات اإلعال١َٝ ايٛصق١ٝ يف 93ٚاؾٌٝ ايجاْٞ ظٗض َٓش ع١ٓ 

 .خزَات االْذلْٝت

أَا اؾٌٝ ايجايح ؾكز بزأ تكضٜبا يف َضس١ً ايبح ايضقُٞ اييت أباْت عٔ ق٠ٛ يف ايتطبٝكات اإلعال١َٝ 

 .اييت تٗزف إىل ايضع١ٝ

ٚعَُٛا ؾُٔ خافٝات ٖشٙ املضاسٌ ايجالخ يف عُض ايقشاؾ١ اإليهذل١ْٝٚ ايكقرل دزا إٔ ايٓؾض غايبا 

.َا نإ ٜعتُز ع٢ً إعار٠ إْتاز املٛار ٚايٓقٛل املٓؾٛص٠ ٚصقٝا ْٚؾضٖا ع٢ً فؿشات ايٓت  

اْتكًت إسٕ نجرل َٔ ايقشـ ايٛصق١ٝ إىل ٚعا٤ ٖشٙ ايؾبه١، ؾعٗضت يف بزا١ٜ املضس١ً يف ايبًزإ 

ايقٓاع١ٝ ايٛالٜات املتشز٠ األَضٜه١ٝ ثِ تًتٗا ايزٍٚ األٚصٚب١ٝ ٚاْتؾضت تزصهٝا يتعِ ايعامل أمجع 

 .ٚايعامل ايعضبٞ َٔ احملٝط إىل اـًٝر
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إٕ صبط فشاؾ١ االْذلْٝت بؾبه١ االتقاالت هعٌ نٌ صٖاْات ٚاعذلاتٝذٝات ٖشٙ ايقشاؾ١ ٚثٝك١ 

 .االصتباط بتهٛص ؽبهات االتقاالت ٚتٛعٝعٗا

 ًَٕٝٛ ْٚقـ أٟ سٛايٞ 28ٜٚكزص عزر َغتدزَٞ االْذلْٝت املتهًُني بايًػ١ ايعضب١ٝ سٛايٞ 

 َٔ تعزار املغتدزَني يف ايعامل ٖٚٞ املضتب١ ايعاؽض٠ يف ايعامل بعز ايًػ١ اإللًٝظ١ٜ ب 2,5

 %.5,2ٚاألملا١ْٝ % 7,6ٚايٝابا١ْٝ % 8,9ٚاإلعبا١ْٝ % 14,7ٚايق١ٝٓٝ ب % 28,9

 ّٜٛ ٬بًٓزٕ " أنغؿٛصر بٝظْػ غضٚب"أَا يف املػضب ؾكز أؾار املهتب ايزٚيٞ يًشنا٤ االقتقارٟ 

، إٔ املػضب عذٌ أندل اصتؿاع يف عزر َغتدزَٞ األْذلْٝت بؾُاٍ 2012 َاٟ 3األصبعا٤ 

اييت اعتُزتٗا  " 2013-2009املػضب ايضقُٞ "ٚسيو بؿنٌ اإلعذلاػ١ٝ ايٛط١ٝٓ ٬إؾضٜكٝا 

أْ٘ بؿنٌ ٖشٙ اإلعذلاػ١ٝ بًؼ عزر َغتعًُٞ " أنغؿٛصر بٝظْػ غضٚب"ٚعذٌ  .املًُه١

 َؾرلا إىل إٔ بضْاَر ْؾض تهٓٛيٛدٝا اؾٌٝ ايضابع ٚؽبهات ٬ يف املا١٥ َٔ ايغان49١ٓاألْذلْٝت 

.األيٝاف ايبقض١ٜ املكضص تٓؿٝشٙ ٖشٙ ايغ١ٓ عُٝهٔ املػاصب١ َٔ االقباٍ ع٢ً األْذلْٝت بؾهٌ َهجـ  

 َٔ طضف ٚطٜض 2009ايشٟ أطًل ع١ٓ  " 2013-2009املػضب ايضقُٞ "ٜٚضتهظ كطط 

ايقٓاع١ ٚايتذاص٠ ٚايتهٓٛيٛدٝات اؿزٜج١ سٍٛ أصبع أٚيٜٛات إعذلاػ١ٝ تتُجٌ يف ايتشٍٛ 

 ٬االدتُاعٞ عٔ طضٜل تهٓٛيٛدٝا اإلعالّ ٚالاط اـزَات ايع١َُٝٛ املٛد١ٗ يًُتعاًَني َع اإلراص٠

 ٚتطٜٛض فٓاع١ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛٝات ع٢ً ٬ٚاعتُار املعًَٛٝات يف املكاٚالت ايقػض٣ ٚاملتٛعط١

 .املغت٣ٛ ايٛطين

 َٛمشا بأْ٘ خالٍ أقٌ َٔ ثالخ عٓٛات ٬ٚأؽاص املقزص سات٘ إىل إٔ ٖشا ايدلْاَر أعط٢ مثاصٙ

عٔ َٛقع ).  يف املا١٥ يف عزر املؾذلنني يف األْذلْٝت300عذٌ املػضب اصتؿاعا إمجايٝا بٓغب١ 

ٚمما الؽو ؾٝ٘ إٔ ٖشٙ املضتب١ املتكز١َ اييت وتًٗا املػضب يف قطاع  2(اؾزٜز٠ ْٞ ْٚٝت ٚٚصى

 :االْذلْٝت َا ناْت يتشكل يٛال أَضٜٔ أعاعٝني ُٖا

َغتًٗو َػضبٞ َتؿتح َٚتعطؿ يًُعضؾ١ ٚخقٛفا َٔ ؾ١٦ ايؾباب / ٚدٛر طبٕٛ - 1

املٗٛٚع١ بايجكاؾ١ ايػضب١ٝ ٚاملكب١ً عُاؼ ع٢ً دٌ أفٓاف ايبشح ٚاملعضؾ١ ٚايؿهض ٚايجكاؾ١ اييت 

دا٤ بٗا االْذلْٝت ٖٚٛ ع٢ً نٌ ساٍ تعطؿ ي٘ َدلصات٘ ايها١َٓ أعاعا يف امغاص رٚا٥ض املعضؾ١، 

ٚايتشقٌٝ ايعًُٞ َجٌ املهتبات ايع١َُٝٛ َٚعاصض ايهتب ٚإعالّ زلعٞ بقضٟ َٚهتٛب 

 .َتذاٚب َع تطًعات ايجكاؾ١ اييت ٜضٜزٖا ايؾباب

اؾٗٛر اؿجٝج١ اييت بشيتٗا ايزٚي١ يف تطٜٛض ٚؼزٜح ايبٓٝات ايتشت١ٝ يالتقاالت ٚؾتح عٛم - 2

.االعتجُاصات ؾٝٗا يزخٍٛ ؾاعًني خٛال دزر يف إطاص ايتٓاؾغ١ٝ ايتذاص١ٜ  

مما نإ ي٘ األثض اإلهابٞ ع٢ً ايٛاقع ايغٛعٝٛتهٓٛيٛدٞ يألؾضار ٚقز ػ٢ً سيو يف االصتؿاع املًؿت 

 ًَٕٝٛ ٖاتـ قٍُٛ ٚاْتؾاص َتادض خزَات االتقاالت 30يف عزر اشلٛاتـ ايٓكاي١ ايشٟ ْاٖظ 
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املتعزر٠ َٚكاٖٞ االْذلْٝت ، بٌ إٕ تؿاعٌ اجملتُع املػضبٞ َع ٖشٙ ايجٛص٠ االتقاالت١ٝ ٚايؾبه١ٝ 

رؾع بايهجرل َٔ األعض إىل ؼٌٜٛ بعض املضاؾل يف َغانِٓٗ إىل َكاٖٞ اْذلْٝت ،ٖشا ؾنال عٔ 

 .اصتؿاع يف عزر َبٝعات اؿٛاعب ٚاألْؾط١ ايتهٓٛيٛد١ٝ املًشك١ بٗا

ٚإسا ناْت مجٝع األْؾط١ ايتذاص١ٜ ٚاـزَات١ٝ عٛا٤ يف ايكطاع ايعاّ أٚ ايكطاع اـال قز انضطت 

بزصدات َتؿاٚت١ يف ٖشٙ ايجٛص٠ ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚايؾبه١ٝ ؾإٕ املؾٗز اإلعالَٞ مبدتًـ ٚعا٥ط٘ قز 

ٚناْت ايطال٥ع . (فشاؾ١ االْذلْٝت)عضف ٖٛأٜنا ؼٛال َُٗا دزا َع فعٛر ؾاعٌ دزٜز ٖٛ 

األٚىل شلشٙ ايقشاؾ١ قز رؽٓت تؿاعًٗا املذلرر َٓش أٚاخض ايتغعٝٓات ٚبزا١ٜ األيؿ١ٝ ايجايج١ ع٢ً 

ؽهٌ بٛابات ؾضْهؿ١ْٝٛ، اٖتُت بتكزِٜ خزَات إخباص١ٜ ققٛص٠ ٚبعالق١ َع املؤعغات اإلعال١َٝ 

ال ناطٜت رٚ َاصٚى )ٚميهٔ إٔ ْؾرل بٗشا ايقزر إىل ػاصب دضٜزتٞ . اييت تٓتُٞ إيٝٗا (اؾضا٥ز)

La Gazette du Maroc)  ٚدضٜز٠( َٚاصٚى إٜبزMaroc Hebdo.) 

ٚنإ اشلزف باألعاؼ ٖٛ اَتالى َغاس١ اؾذلام١ٝ يف ايؾبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ثِ ؾُٝا بعز ايتؿهرل يف 

 .تطٜٛض ايتذضب١ أٟ ػضب١ فشاؾ١ عدل االْذلْٝت

ٚقز عٗض ع٢ً ؼكٝل ٖشٙ ايتذضب١ بعض ايقشؿٝني املعضٚؾني ، ٚمما ال ؽو ؾٝ٘ ٚنهٌ بزا١ٜ 

ػضب١ يف َٗزٖا ؾكز اعتدلت ٖشٙ املضس١ً َضس١ً اْتكاي١ٝ بٌ ٚمضٚص١ٜ يف اعتهؾاف ايغٓز 

ايضقُٞ َٔ طضف املٗٓٝني بٗزف ايؾضٚع يف تؾهٌٝ ؾضٜل عٌُ فشؿٞ سٟ ؽقك َتكزّ يف 

 .فشاؾ١ االْذلْٝت

ثِ بعز ٖشٙ املضس١ً االعتطالع١ٝ األٚىل اْتكًت فشاؾ١ االْذلْٝت إىل املضس١ً ايجا١ْٝ ٚاييت متٝظت 

بإطالم بٛابات قذلؾ١، ٚقز نإ اشلزف َٔ ٖشٙ املضس١ً ايجا١ْٝ أعاعا ايتٛافٌ ايٛاعع َع ايكضا٤ 

راخٌ ايٛطٔ ٚيهٔ باـقٛل َع اؾاي١ٝ املػضب١ٝ يف اـاصز عٝح ػًت إهابٝات فشاؾ١ 

االْذلْٝت اييت ؽطت مجٝع إنضاٖات ايٓؾض ايٛصقٞ خقٛفا ع٢ً َغت٣ٛ ايطبع ٚايغشب ٚايتٛطٜع 

يهٔ البز َٔ اإلؽاص٠ إىل إٔ ٖشٙ ايتذضب١ متٝظت ع٢ً املغت٣ٛ اإلعزار ايضقُٞ شلشٙ . خاصز ايٛطٔ

ايبٛابات أٚ املٛاقع بتػرلات عزٜز٠ ع٢ً َغت٣ٛ ايقؿش١ ايض٥ٝغ١ٝ ٚأٜنا ع٢ً َغت٣ٛ احملت٣ٛ 

 .باملكاص١ْ َع ايٓغد١ ايٛصق١ٝ

إٕ ايتقٛص ايعاّ ايشٟ عار يف ٖشٙ ايبزاٜات األٚىل يقشاؾ١ اإلْذلْت ٜتذ٢ً يف عزّ اٖتُاّ 

ايؿاعًني يف ٖشٙ املؤعغات اإلعال١َٝ ايٛصق١ٝ بتطٜٛض ايٓغخ اإليهذل١ْٝٚ مما دعٌ َٓٗا ْغدا 

 .َتطابك١ َع ايٓغخ ايٛصق١ٝ

 ظٗضت ػاصب دزٜز٠ ٚصا٥ز٠ ملٛاقع إخباص١ٜ إيهذل١ْٝٚ سٝح أطًكت 2001يهٔ َٓش ع١ٓ 

، (َضانؿ آْؿٛ)ٚ (َضانؿ ْٝٛط)ٚ (َٝزٜا إنغدلٜػ)بٛاباتٗا اإلخباص١ٜ ايجالخ  (بٛإ آْؿٛ)فُٛع١ 

 ٚنإ عزر ايقشاؾٝني ايعاًَني بٗا …ٚقز اختقت ٖشٙ ايبٛابات يف ْؾض أخباص َػضب١ٝ ٚعامل١ٝ
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ٚمجٝع أطضطاقِ .  فشؿٝني يف ؼٝني ايبٛابات ٚإراص٠ اإلعالْات3 يف ايتشضٜض 4ٚ َِٓٗ 7ٜبًؼ 

ٖشٙ املٛاقع مل ٜتكًٛا أٟ تهٜٛٔ فشؿٞ أٚ إعالَٞ خال بايقشاؾ١ اإليهذل١ْٝٚ نُا عتغ٢ُ ؾُٝا 

.نُا ناْت َزاخٌٝ ٚعا٥زات ٖشٙ ايبٛابات تعتُز أعاؼ ع٢ً اإلعالْات. بعز  

ٚاعتطاعت فشاؾ١ اإلْذلْت إٔ ؽًل َغاس١ اؾذلام١ٝ يًتؿاع١ًٝ َع ايكضا٤ ٚايظٚاص عٔ طضٜل 

 .اعتطالعات يًضأٟ ٚاملٓتزٜات ٚصعا٥ٌ اإلَاٌٜ

أَا ع٢ً املغت٣ٛ ايعضبٞ ؾإٕ فشاؾ١ االْذلْٝت أٚ ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ قز عضؾت بعض ايتأخض يف 

:رخٍٛ َػاَض٠ ايٓؾض عدل األٕٚ الٜٔ ٖٚشا صادع أعاعا إىل عز٠ عٛاٌَ أُٖٗا  

 .سزاث١ ايؾبه١ ايعٓهبٛت١ٝ نٛعٝط إعالَٞ تجكٝؿٞ ٚتعًُٝٞ نشيو- 1

اصتباط إْؾا٤ املٛاقع االيهذل١ْٝٚ بعًّٛ ايضق١ُٝ ٚاملعًَٛٝات ٚتهٓٛيٛدٝا االتقاٍ اييت ناْت - 2

تعتدل إىل سزٚر أٚاخض ايتغعٝٓات عًَٛا ْارص٠ االْتؾاص ٚعًَٛا عقض١ٜ صاق١ٝ َٚتطٛص٠ دزا ٚيٝغت 

يف َتٓاٍٚ ع٣ٛ ايطبكات املٝغٛص٠ سات ايتهٜٛٔ ايعًُٞ ، ْعضا يضٜار٠ ايزٍٚ االلًٛ عانغ١ْٝٛ 

 .يف ٖشا اجملاٍ ٚخقٛفا ايٛالٜات املتشز٠ األَضٜه١ٝ

ثايح ٖشٙ األعباب َٛقـ عٛعٝٛثكايف تكًٝزٟ ٜعٛر باألعاؼ إىل س١ٖٝٓ االسذلاطٚايتٛدػ - 3

.َٔ نٌ َعٗض َٔ َعاٖض اؿزاث١ ايػضب١ٝ يف تعاصمٗا َع بعض ايكِٝ ايعضب١ٝ  

صابع ٖشٙ األعباب ٜتعًل بايتهٜٛٔ ٚايتأٌٖٝ عٝح إٔ فشاؾ١ االْذلْٝت تتطًب تهٜٛٓا ع٢ً - 4

 :َغتٜٛني

 .تهٜٛٔ َٗين خال بطضا٥ل ايتشضٜض َٚعاؾ١ املار٠ اـدل١ٜ ٚاملع١ًَٛ- أ

تهٜٛٔ َٛاطٟ يًغابل ٜٚتعًل باإلملاّ بإإلٚايٝات ٚاملبارئ األٚىل يًضق١ُٝ ٚاعتجُاص قٛاعز - ب

 .ايبٝاْات يف ع١ًُٝ ايٓؾض االيهذلْٚٞ

خاَػ ٖشٙ األعباب ٜتعًل باالْطباع ايشٟ عار عٓز عا١َ ايٓاؼ عٔ اصتباط اؿاعٛب - 5

ٚاالْذلْٝت بأيعاب ايكافضٜٔ ٚاصتباط٘ نشيو بهٌ َا ٖٛ إباسٞ ٚغرلخالقٞ يف َضس١ً َا خقٛفا 

أٚاخضايتغعٝٓات ٚبزا١ٜ ايكضٕ ايٛاسز ٚايعؾضٜٔ باصتباط٘ مبا ٖٛ إصٖابٞ ع٢ً اعتباصإٔ ايعزٜز َِٓ 

اؾُاعات اإلعال١َٝ املتطضؾ١ قز اعتجُضت ٚعٝط االْذلْٝت نأرا٠ يًتٛافٌ ؾُٝا بٝٓٗا ٚنشيو نأرا٠ 

ايػضبٞ خقٛفا يف أؾػاْغتإ ٚبعض /يٓؾضأؾهاصٖا اؾٗار١ٜ يف َٓاطل ايتٛتضٚايقضاع اإلعالَٞ

رٍٚ ايؾضم األٚعط َجٌ ايُٝٔ ، نُا إٔ بالرْا بزٚصٖا مل تغًِ ٖٞ أٜنا َٔ ٖشا االعتعُاٍ 

يإلْذلْٝت ايشٟ ٚظؿت٘ بعض اؾُاعات اإلعال١َٝ يف اإلعزار يتٓؿٝش عًُٝاتٗا  (ايغٝدلإدضاَٞ)

 .إلصٖاب١ٝ يف َز١ٜٓ ايزاصايبٝنا٤

ٚاؾضا٥ز االيهذل١ْٝٚ ايعضب١ٝ األٚىل اييت انضطت يف ٖشا ايٛعٝط ايؾبهٞ ؾإْٓا ال نؿٞ عضا نْٛٓا 

ٚادٗٓا ايهجرل َٔ ايقعٛبات َٔ أدٌ صفز عٓاٜٚٓٗا يف ٖشٙ ايبزاٜات ٚتٛاصٜخ إْؾا٥ٗا إس إٔ ايهجرل 
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َٓٗا قز إختؿت بعز قاٚالتٗا ايؿت١ٝ بغبب عزّ َغاٜضتٗا يًتطٛصات اؿزٜج١ يف عًّٛ ايضق١ُٝ 

ٚرٚصٖا يف تطٜٛض ٚؼٝني املٛاقع ثِ إٕ ايكًٌٝ َٓٗا َٔ اعتطاعت االعتُضاص١ٜ ٚمل ٜهٔ ٖشا 

.يٝتشكل شلا يٛال اإلَهاْات املار١ٜ اييت تتٛؾض عًٝٗا أٚ تضفزٖا شلا بعض اؾٗات  

َٚٔ املٛاقع املػضب١ٝ اإلخباص١ٜ بايًػ١ ايعضب١ٝ يف ٖشٙ املضس١ً األٚىل ْؾرل إىل ػضب١ َٓاص٠ ٚؽباب 

 إال أْ٘ نإ ٜٗتِ بؾهٌ ٚاعع 2001ْت ؾنال عٔ َٛقع إٜالف ٚإٕ نإ ٜقزصَٔ يٓزٕ َٓش 

 .بايؾإٔ ايغٝاعٞ ٚايجكايف املػضبٞ

ٚايؿنٌ ٜعٛر يف سيو إىل ايقشايف ايغٛراْٞ املكِٝ باملػضب ٚايشٟ نإ ٜؾػٌ ٚقت٦ش َغاعز 

ص٥ٝػ ؼضٜضف١ً إٜالف ٚاألَضٜتعًل بطًش١ ددلٌٜ ، ٚيف سٛاص ي٘ َع َٛقع َٓاص٠ بتاصٜخ 

 : ٜك13/09/2004ٍٛ

تهار تهٛطٕ َؿّٗٛ ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ مبعٓاٖا ايعًُٞ ايزقٝل إٔ ىتظٍ يف بٛاب١ َٓاص٠ أٚ "

دضٜز٠ إٜالف االيهذلْٚٝتني أَا َا تبك٢ ؾٗٛ عباص٠ عٔ َٛاقع داَز٠ يًقشـ ايٛصق١ٝ اييت تعٝز 

إْتاز ْؿػ املار٠ ع٢ً ايؾبه١، عٝح ال تٛدز يف املػضب ؿز اآلٕ فشـ ايهذل١ْٝٚ أخض٣ 

اعتطاعت إٔ ػعٌ َٔ َٛاقعٗا بٛابات قذلؾ١ بأخباص َتشضن١ ٚفٛص َتذزر٠ يشيو ؾاؿزٜح عٔ 

اْت٢ٗ نالّ طًش١ )" فشاؾ١ ايهذل١ْٝٚ يف املػضب ٜبزٚ يٞ عابكا ألٚاْ٘ ؾٓشٔ دزر يف ٖشا ايعامل

 .(ددلٌٜ

يهٔ بايضغِ َٔ دز٠ ظٗٛص فشاؾ١ االْذلْٝت ْٚزص٠ املٛاقع اإلخباص١ٜ يف تًو ايبزاٜات األٚىل ؾكز 

 َٔ طضف ٚطاص٠ 2001اعتطاعت ٖشٙ امل١ٓٗ اؾزٜز٠ إٔ تٓتظع االعذلاف اؿهَٛٞ بٗا ع١ٓ 

االتقاٍ ٚايٓكاب١ ايٛط١ٝٓ يًقشاؾ١ املػضب١ٝ ٚتتُهٔ َٔ ْؿػ اؿكٛم ٚايٛادبات اييت ٜتُتع بٗا 

ايظَال٤ يف ايقشاؾ١ املهتٛب١ ٚايغُع١ٝ ايبقض١ٜ، ٖٚهشا ٜهٕٛ املػضب ٖٛ ايبًز ايعضبٞ ٚاإلؾضٜكٞ 

، ٚقز ؼكل ٖشا بؿنٌ ؾضٜل (فشايف ايهذلْٚٞ)ٚصمبا املتٛعطٞ األٍٚ ايشٟ اعذلف مب١ٓٗ 

 نُا ػب اإلؽاص٠ أٜنا إىل MENARAايشٟ نإ ٜزٜضَٛقع َٓاص٠  (CASANETناطاْٝت )ؼضٜضَٛقع 

ٚبعض َٔ طَال٥٘ يف ْؿػ  (يٝدلاعٕٝٛ)املبارص٠ اييت قاّ بٗا ايقشايف قُز بٛرصِٖ يف دضٜز٠ 

 .2001اإلطاص َٓش 

ٚإسا نإ ٖشا االعذلاف صا٥زا يف املٓطك١ ايعضب١ٝ ٚيف إؾضٜكٝا ؾإْ٘ ظٌ َجٌ ايغض ايزؾني إىل سزٚر 

ايّٝٛ ، ال ٜعًِ ب٘ إال طَض٠ ق١ًًٝ دزا َٔ ايقشؿٝني ايعاًَني يف ايغٓزٜٔ َعا ـ االيهذلْٚٞ 

ٚايٛصقٞ ـ نُا أْ٘ مل ٜتِ ايتشغٝػ بزٚصٙ ايٛظٝؿٞ بٛاعط١ املؤعغات اإلعال١َٝ ٚاؾٗات ايٛف١ٝ 

 .ع٢ً قطاع اإلعالّ بٗزف تكٓٝٓ٘ ٚتأطرلٙ ٚايعٌُ ع٢ً تأًٖٝ٘

ٚمما ٜزعْٛا يالعتػضاب ٖٛ نٌ ٖشا ايتأخرل ايشٟ ْاٖظعؾض عٓٛات بعز االعذلاف يٝعكز أٍٚ ّٜٛ 

 .2012آساص /رصاعٞ خال بايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ ايشٟ ْعُت٘ ٚطاص٠ االتقاٍ يف ايعاؽض َٔ َاصؼ
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  َٛقـ ايكضا٤ َٔ ايقشاؾ١ االيهذل2١ْٝٚ

اصتبط إسٕ تطٛصايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ بتطٛصاالعتجُاصيف ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يالتقاالت ٚتٛعٝع قاعز٠ - 

ايضبط ايؾبهٞ، ٚمل ٜهٔ شلشٙ امل١ٓٗ اإلعال١َٝ االيهذل١ْٝٚ أ١ٜ أ١ُٖٝ تشنض يف أٚعاط ايكضا٤ بؾهٌ 

عاّ ٚخقٛفا يف ؾ١٦ ايؾباب َِٓٗ ايشٜٔ ناْٛا ٜٗتُٕٛ بايبشح عٔ املٛاقع ايذلؾ١ٝٗٝ َجٌ 

َؾاٖز٠ ايؿٝزٜٖٛات ايػٓا١ٝ٥ ٚايؿ١ًُٝٝ ٚايضٜام١ٝ أٚايذلرر ع٢ً املٛاقع ايع١ًُٝ ٚايذلب١ٜٛ سات 

األٖزاف ايبٝزاغٛد١ٝ أعاعا اييت قز تغاعزِٖ ع٢ً إلاط عٛثِٗ أٚٚادباتِٗ ايتشق١ًٝٝ 

ٚايزصاع١ٝ، ؾُٝا ظًت املٛاقع اإلخباص١ٜ َػُٛص٠ ٚمل ٜهٔ ايتؿاعٌ َعٗا ٜتِ إال ع٢ً َغت٣ٛ 

اؿارخ ايعابضأٚعٔ طضٜل اإلنتؾاف بايقزؾ١ اي١ٝٓ يف املكابٌ اعتُضت ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ بٓؿػ 

.ايزٜٓا١َٝ ٚتضعٝخ قُٝتٗا اإلعال١َٝ اييت نضعتٗا ع٢ً األقٌ َٓش ْقـ قضٕ أٟ بعز االعتكالٍ  

َٚٔ األعباب أٜنا اييت أعُٗت يف خؿٛت رٚصايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ يف تًو ايبزاٜات ٖٛ تٛادزٖا 

 يف عامل بعٝز عٔ املالَغ١ ايٛاقع١ٝ املار١ٜ يف اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ يألؽدال …يف عامل اؾذلامٞ

ال تتٛؾض ع٢ً َكضات ٚاقع١ٝ أٖٚٝآت " اي١ُٖٝٛ" ؾٗشٙ ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ …ٚاجملتُع

ؼضٜضَعضٚؾ١ بأزلا٥ٗا يز٣ ايكضا٤ ع٢ً غضاصايقشاؾ١ املهتٛب١ ؾنال عٔ إٔ اؿزٜح عٔ عٓاٜٚٓٗا 

ٚعٔ َٛامٝعٗا ٜتِ َٔ رٕٚ ػغٝز َارٟ شلا ع٢ً ايعهػ َٔ سيو ؾايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ ٜتِ 

اقتٓاؤٖا َٔ األنؾاى نأٟ عًع١ يف ايغٛم ٜٚتِ نشيو تزاٚشلا يف املضاؾل ايعا١َ َجٌ املكاٖٞ 

ٚايكطاصات ٚايطا٥ضات ٚغرلُٖا َٔ ٚعا٥ٌ ايٓكٌ عٝح إٔ اؾضا٥ز سامض٠ يف سٝاتٓا اي١َٝٛٝ بز٤ا 

َٔ رٚصٖا يف ْؾضاألخباصست٢ إْتٗا٤ فالسٝتٗا يتقرلأرا٠ يتًُٝع ايظداز ، مما دعٌ يف املكابٌ 

.ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ تؿكز َقزاقٝتٗا ٚاالعتزار بأخباصٖا أَٚضدعٝتٗا يألعباب ايغايـ سنضٖا  

إٕ ؼزٜح ايكطاعات اإلراص١ٜ يف املػضب َٓش بزا١ٜ ايكضٕ ايٛاسز ٚايعؾضٜٔ ٚتأًٖٝٗا ع٢ً - 

املغت٣ٛ ايتهٓٛيٛدٞ ٚايضبط ايؾبهٞ ٚايتٛعع االدتُاعٞ ملكاٖٞ االْذلْٝت ٚدٗٛر ايزٚي١ يف 

ؼزٜح ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يالتقاالت ٚاْتؾاصاشلٛاتـ احملُٛي١ ٚايجابت١ يف ايبٝٛت أٚ تًو املجبٛت١ ع٢ً 

ٚصبطٗا  ( laptop)اؿٛاٌَ ؾٛم أصفؿ١ ايؾٛاصع، ٚانؿاض أععاصاؿٛاعٝب ايجابت١ أٚاحملُٛي١ 

بؾبه١ االْذلْٝت نٌ ٖشٙ املعاٖضاؿزاث١ٝ قز عاعزت بؾهٌ نبرل ايؿ٦ات املتع١ًُ ع٢ً انتؾاف 

ٚخقٛفا إٔ بعض اؾضا٥ز املػضب١ٝ ايقارص٠ بايًػ١  (ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ)إعالّ دزٜز ازل٘ 

 .ايعضب١ٝ قز أطًكت ْغدٗا االيهذل١ْٝٚ يف ٖشٙ املضس١ً 

َٚٔ خالٍ ع١ًُٝ دضر نضْٛيٛدٞ يتٛاصٜخ َٝالر َععِ اؾضا٥ز االيهذل١ْٝٚ اإلخباص١ٜ، ْالسغ إٔ 

 ٖٚٞ ايؿذل٠ اييت ؽٗزت تٛاؾز عزر 2009 2007ٚسص٠ٚ ظٗٛصٖشٙ اؾضا٥ز سزثت بني عٓيت 

.ٖاّ َٔ املٛاقع اإلخباص١ٜ االيهذل١ْٝٚ اييت تٗتِ يف َععُٗا بكناٜاٖا اؾ١ٜٛٗ  

 :ٚعٝكتقض دضرْا ايتايٞ ؾكط ع٢ً املٛاقع ايقارص٠ بايًػ١ ايعضب١ٝ
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 . ظٗض َٛقع بالرٟ ٖٚٛ َٛقع إخباصٟ بٓغدتني عضب١ٝ ٚؾضْغ2002١ٝيف - 

 . َٛقع ايقشضاٟٚ ٜٗتِ بكناٜا ايقشضا٤ املػضب2003١ٝيف - 

 َٛقع املضانؾ١ٝ ٖٚٞ دضٜز٠ ايهذل١ْٝٚ تعٌُ ع٢ً ايتػط١ٝ ايؾا١ًَ ؾُٝع ايكناٜا 2005يف - 

 .ٚاألخباص اييت ؽك سامض٠ َضانؿ ٚد١ٗ اؿٛط ٚاملػضب

 َٛقع ْامٛص عٝيت ٖٚٛ َٛقع َتطٛص دزا ٜٗتِ بأخباص َز١ٜٓ ايٓامٛص ٚد١ٗ ايضٜـ 2005- 

 .ٚاملٓطك١ ايؾُاي١ٝ

 . ظٗض َٛقع ٚدز٠ ْٝٛط2006يف - 

 إىل َٛاقع اآلٕ 2012 طٓذ١ ْٝٛط ٚعامل بضٜػ اييت ؼٛيت يف ؽٗض أبضٌٜ 2007يف - 

 …َٚٛقع ريٌٝ ايضٜـ

 ٖٛ إطالم أؽٗض اؾضا٥ز اليهذل١ْٝٚ يف املػضب َٚاٍ إؾضٜكٝا 2007إال إٔ َا ميٝظ ٖشٙ ايغ١ٓ 

ٜٚتعًل األَض مبٛقع ٖغدلٜػ ايشٟ سكل ٖشٙ ايضٜار٠ بؿنٌ خضٚز خط٘ ايتشضٜضٟ عٔ منط١ٝ 

املٛاقع األخض٣ إىل رصد١ إٔ املٛقع بات أؽب٘ بغاس١ يًعضاى ٚايكٍٛ ع٢ً ايكٍٛ، ٚايٓبؿ يف 

املغهٛت عٓ٘ يف َٛامٝع ٚقناٜا عٝاع١ٝ ٚاقتقار١ٜ ٚايبشح عٔ املدتًـ يف األسزاخ ايٛط١ٝٓ ، 

ٚبات أٜنا طضٜكا إعالَٝا يتقؿ١ٝ اؿغابات بني ؽدقٝات ٖا١َ يف كتًـ املٝارٜٔ اؿغاع١ يف 

ايزٚي١ ٖشا ؾنال عٔ إسنا٤ ٖشٙ املٛامٝع ايغاخ١ٓ عٔ طضٜك١ املغاس١ ايتؿاع١ًٝ اييت ٜٛؾضٖا املٛقع 

يًظٚاص يإلرال٤ بآصا٥ِٗ ٚقز سكل َٛقع ٖغدلٜػ بهٌ تأنٝز اؿزخ اإلعالَٞ بهٌ اَتٝاط يف أقٌ َٔ 

أصبع عٓٛات َٔ عُضٙ ٖٚٛ َا مل ؼكك٘ أع٢ً املٓابضاإلعال١َٝ املهتٛب١ يف املػضب َٓش االعتكالٍ 

ٚنإ البز إٔ ٜضٕ يالقتشاّ ايكٟٛ ملٛقع ٖغدلٜػ بأعًشت٘ ايضق١ُٝ اؿزٜج١ إىل ايغاس١ اإلعال١َٝ 

املػضب١ٝ إٔ تٓزيع املعضن١ بني املٓابضايتكًٝز١ٜ ٖٚشا املدًٛم ايػضٜب اشلابط َٔ نٛنب ايضق١ُٝ ٖٚٓا 

 2011البز إٔ ْشنض باملعضن١ اإلعال١َٝ اييت راصت بني دضٜز٠ املغا٤ َٚٛقع ٖغدلٜػ أٚا٥ٌ ع١ٓ 

باإلماؾ١ إىل َٛاقـ َتؾذ١ٓ عدل عٓٗا طَال٤ فشؿٕٝٛ يف دضا٥ز ٚصق١ٝ أخض٣ ػاٙ املٛقع األٍٚ 

يف املػضب إىل رصد١ أْٗا مجٝعٗا قز ٚمعت ٖغدلٜػ يف َٛمع صٜب١ ٚؽب١ٗ ٚاتٗاَ٘ تاص٠ 

 إىل غرل سيو َٔ …بتٛاط٦٘ َع دٗات أدٓب١ٝ عز٠ٚ يًٓعاّ باملػضب ٚتاص٠ نُٛقع عٌُٝ يًزٚي١ 

 .االتٗاَات اييت ؽههت يف اؿكٝك١ اإلعال١َٝ إلطالق٘

 قز ؽهًت بايؿعٌ املٓعطـ األٍٚ ٚاؿاعِ يف تاصٜخ 2007ٚعَُٛا ميهٔ ايكٍٛ إٔ ع١ٓ 

ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ ببالرْا ٖٚٛ َا رؾع ايهجرل َٔ ايقشؿٝني ٚاإلعالَٝني يًتؿهرل اؾزٟ يف رخٍٛ 

.ػضب١ ايقشاؾ١ ع٢ً ايغٓز االيهذلْٚٞ باملٛاطا٠ َع ايعٌُ بايغٓز ايٛصقٞ أٚ مبػارصت٘ بقؿ١ ْٗا١ٝ٥  

 ؾكز ؽٗزت إطالم َٛقع ٖب١ بضٜػ ٚاملالسغ َٚٛقع اؼار نتاب االْذلْٝت 2008أَا ع١ٓ 

.املػاصب١ َٖٚٛٛقع ٜتدش فؿ١ ف١ً إيهذل١ْٝٚ تع٢ٓ باألخباص، ايجكاؾ١ ٚايؿٔ ٚاألرب  
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 . مت إطالم َٛاقع ؽعب بضٜػ ٚتاري١ أطٜالٍ ْٚدلاؼ ايؾباب يف ْغد١ دزٜز2009٠ٚيف ع١ٓ 

 قز ؽهًت سص٠ٚ املٓش٢ٓ ايتقاعزٟ إلطالم أِٖ املٛاقع اإلخباص١ٜ 2007ٚإسا ناْت ع١ٓ 

 نأٍٚ َٛقع عضبٞ ٚإؾضٜكٞ يف 2010االيهذل١ْٝٚ ٚيف طًٝعتٗا َٛقع ٖغدلٜػ ايشٟ صتب ع١ٓ 

 أٜنا تعتدل ٖشٙ ايغ١ٓ عل 2010 بتشكٝك٘ يضقِ ًَٕٝٛ طا٥ضع١ٓ ALEXْؾض٠ َٛقع أيٝهػ 

املٓعطـ ايجاْٞ يف تاصٜخ ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ سٝح عضؾت ٖشٙ ايغ١ٓ بزا١ٜ ايٓظٜـ يف دغز 

ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ ٚبزا١ٜ ٖذض٠ ايعزٜز َٔ ايقشؿٝني ايٛصقٝني ايشٜٔ صعدٛا أزلا٤ِٖ نقشؿٝني 

ْاؾشٜٔ عٛا٤ يف َٓابضِٖ أٚ يف بعض املٓابض يف ايؾضم ايعضبٞ أٚ املك١ُٝ بأٚصٚبا ٚبإلًذلا ع٢ً 

 .اـقٛل

بؿضٜل ؼضٜضٜضأع٘ ايقشؿٞ املعضٚف  (يهِ) إطالم املٛقع اإلخباصٟ 2010ٖٚهشا عضؾت ع١ٓ 

اؾضٜز٠ األٚىل ٚايؾضم )عًٞ أْٛطال ايشٟ تٓكٌ نُا ٖٛ َعًّٛ بني ايعزٜز َٔ ايقشـ ايٛصق١ٝ 

.ٚٚناي١ األْبا٤ ايًٝب١ٝ ٚأخرلا َتعاْٚا َع إساع١ َْٛتٝا ناصيٛ (األٚعط  

ٚاألنٝز إٔ ٖذض٠ ع٢ً أْٛطال إىل ايؿنا٤ األصسب يًقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ قز دا٤ َٔ رٕٚ ؽو بعز 

،  (اؾضٜز٠ األٚىل)ايؿؾٌ ٚتعزر املؾانٌ يف ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ ٚيعٌ آخضٖا ؾؾٌ َؾضٚع٘ دضٜز٠ 

 !َا ماع يف يعًٞ أْٛطال ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ؟ (يهِ)ؾٌٗ عٝعٛض َٛقع 

 . ايضبٝع ايعضبٞ صاؾع١ ق١ٜٛ يًقشاؾ١ االيهذل3١ْٝٚ

قز دا٤ت بعز ايؿؾٌ ٚايقعٛبات اييت تعذلض ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ ؾإٕ  (يهِ)إسا ناْت ػضب١ َٛقع 

 قز نؾـ مبا ال 2011ايتشام ايعزٜز َٔ ايقشؿٝني ايٛصقٝني ايباصطٜٔ بايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ ع١ٓ 

ٜزع فاال يًؾو إٔ ايجٛصات ايعضب١ٝ اييت ٖبت صٜاسٗا ع٢ً نٌ اـاصط١ ايعضب١ٝ قز ٚمعت 

ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ ع٢ً احملو اؿكٝكٞ ٚأظٗضت ققٛصٖا ايبني يف عزّ قزصتٗا ع٢ً َٛانب١ أسزاخ 

 يكز ٚدزت ايقشاؾ١ …ايضبٝع ايعضبٞ ايشٟ اْزيع َٔ رٕٚ عابل إْشاص َٔ احملٝط إىل اـًٝر

ايٛصق١ٝ عٓزٖا ايتكًٝزٟ داَزا َٚؾًٛال أَاّ ايتؿٛم ٚاالَتٝاطايضقُٞ ايشٟ تٛؾضٙ املٛاقع االيهذل١ْٝٚ 

ٚغرلُٖا َٔ د١ٗ َٚٔ  ( تٜٛذل–ؾٝغبٛى )ٚاملزْٚات ٚاملغتٓزات َٚٛاقع ايتٛافٌ االدتُاعٞ 

د١ٗ أخض٣ ؾإٕ ٖشٙ ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ مل تعٌُ ع٢ً تطٜٛض ْغدٗا االيهذل١ْٝٚ ٚايتؿهرل ع٢ً ْؿػ 

ايكزص بٌ صمبا أنجض أ١ُٖٝ َٔ ْغدتٗا ايٛصق١ٝ مما دعٌ املتًكٞ املػضبٞ ٜٗضع إىل ايبشح عٔ 

اـدل ٚاملع١ًَٛ ايعاد١ً باـقٛل يف املٛاقع االيهذل١ْٝٚ َٚٛاقع ايتٛافٌ االدتُاعٞ اييت متزٙ 

إٕ مجٝع ٖشٙ  (. اخل…فٛتٝات ؾٝزٜٖٛات)ظزٜز األخباصعدلٚعا٥ط يػ١ٜٛ ٚزلع١ٝ بقض١ٜ 

ايٛعا٥ط اؾزٜز٠ ع٢ً املؾٗز اإلعالَٞ قز ستُت ع٢ً مجٝع ايقشؿٝني يف اإلعٓار ايتكًٝز١ٜ 

إىل ٚقؿ١ تأٌَ َٚضادع١ َٔ أدٌ تزاصى ايتأخض إٕ مل ْكٌ ساي١ ايعطب ايشٟ أعكطتٗا ؾٝ٘ عضع١ 

 إطالم عز٠ َٛاقع إيهذل١ْٝٚ ؼت 2011األسزاخ يف ايؾاصع ايعضبٞ ٚنإ َٔ ْتٝذ١ سيو ع١ٓ 
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ؼت إراص٠  (ؾدلاٜض نّٛ)إراص٠ فشؿٝني َعضٚؾني يف املٓابض ايٛصق١ٝ ْٚشنض َٓٗا ع٢ً عبٌٝ املجاٍ 

ايقشؿ١ٝ ايالَع١ ٚاملكتزص٠ َض١ٜ َهضِٜ اييت تٓكًت بني َٓابض َػضب١ٝ َؾٗٛص٠ َجٌ أعبٛعٝيت 

 إطالم 2011نُا عضؾت ع١ٓ . ايقشٝؿ١ ٚاألٜاّ ٚسقًت ع٢ً دٛا٥ظ إعال١َٝ ٚط١ٝٓ ٚرٚي١ٝ 

 بإراص٠ ايقشؿٞ أمحز لِٝ، ٜٚعتدل ٖشا املٛقع اعتُضاص يتذضب١ 2011 ردٓدل 5يف  (نٛر)

َٖٚٛٛقع ٜنِ ؾضٜكا فشؿٝا خدل ١َٓٗ املتاعب يف املٓابض ايقشؿ١ٝ  (ْٝؾإ)اؾضٜز٠ ايٛصق١ٝ 

بإراص٠ ايقشؿٞ اؿغني ٜظٟ  (أنٛصا بضٜػ)ايٛصق١ٝ املغتك١ً، نُا تأعػ يف ْؿػ ايغ١ٓ َٛقع 

 َٔ طضف َٓتز٣ ايقشاؾ١ ايعامل١ٝ عٔ َكاٍ ي٘ ْؾض 2009ايشٟ اخترل نأؾنٌ فشؿٞ يغ١ٓ 

.(أُٜٗا أخطض إطعاز إعالّ اـاصز أّ فشاؾ١ ايزاخٌ ): مبٛقع ٖغدلٜػ بعٓٛإ  

بإراص٠ أمحز ايؾضعٞ ٖٚٛ صدٌ أعُاٍ  (نٝؿاـ) أٜنا إطالم َٛقع 2011ٚعضؾت ع١ٓ 

١َٜٝٛٚ األسزاخ  (يٛبغرلؾاتٛص)ٚ (الؾرلٜيت)َٚغتجُض يف قطاع اإلعالّ ٜزٜض نال َٔ فًيت 

ٖشٙ احملط١ اييت ٜؾتػٌ بٗا نغهضترلؼضٜض ايقشايف صمٛإ  (َٝز صارٜٛ)املػضب١ٝ ٚإساع١ 

 . اخل…ايضَناْٞ ايشٟ ٖٛ بزٚصٙ تٓكٌ َٔ قبٌ بني عز٠ َٓابض ٚصق١ٝ َجٌ املقباح ْٚٝؾإ

ْٚعتكز اعتكارا داطَا إٔ ٖشٙ اشلذض٠ إٕ مل ْكٌ ٖشٙ املػارص٠ ايكغض١ٜ َٔ ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ إىل 

ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ َٔ رٕٚ ؽو عتعضف يف ايغٓني ايك١ًًٝ ايكار١َ ٚؾٛر ايعزٜز َٔ ايقشؿٝني 

:َٔ ايغٓز ايٛصقٞ إىل ايغٓز االيهذلْٚٞ ٚسيو ٜعٛر يالعتباصات اآلت١ٝ  

اْتكاٍ املع١ًَٛ َٔ ايغٓز ايٛصقٞ إىل ايغٓز ايضقُٞ عٝح أْ٘ بات بإَهإ أٟ ؾضر إٔ ٜتابع - 1

املغتذزات ايعامل١ٝ ٚبؾهٌ ؼٝٝين ٚؾٛصٟ َٔ خالٍ اـزَات املتعزر٠ اييت تٛؾضٖا تهٓٛيٛدٝا 

( سٛاعٝب قُٛي١( )تابًٝتات( )زلاصت ؾٕٛ( )إٜبار )(SMSصعا٥ٌ ققرل٠ )ايتٛافٌ اؿزٜج١ 

ٚمجٝع ٖشٙ األعٓار االيهذل١ْٝٚ ػعٌ املٛاطٔ املتًكٞ يف غ٢ٓ عٔ تتبع َا ٜٓؾض يف اؾضا٥ز 

 .ايٛصق١ٝ

إقباٍ ايعزٜز َٔ املغتجُضٜٔ ع٢ً قطاع اإلعالّ االيهذلْٚٞ باعتباصٙ قطاعا ٚاعزا أنجض مما - 2

َن٢ خقٛفا املغتجُضٜٔ ٚاملغتؾٗضٜٔ مبا تٛؾضٙ فشاؾ١ االْذلْٝت بؾهٌ عاّ َٔ خافٝات 

 ؾاملار٠ اإلعال١ْٝ …صق١ُٝ َؤثض٠ َٚػض١ٜ َكاص١ْ َع ايقٛص٠ اإلؽٗاص١ٜ اؾاَز٠ ع٢ً ايقؿش١ ايٛصق١ٝ

 . اخل…ع٢ً ايقؿش١ ايضق١ُٝ ميهٔ إٔ تًتشِ ؾٝٗا عٓافض ايقٛص٠ ٚايقٛت ٚايؿالؽات ٚايؿٝزٜٛ

اـغا٥ض املٗٛي١ اييت تًشل بايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ يٝػ يف املػضب ؾشغب بٌ يف ايعامل أمجع - 3

ع٢ً َغت٣ٛ املبٝعات اي١َٝٛٝ ٜٚتٛقع بعض األخقا٥ٝني أؾٍٛ دٌ ايقشـ ايٛصق١ٝ األَضٜه١ٝ يف 

ايٛالٜات املتشز٠ األَضٜه١ٝ يف أَز ال ٜتعز٣ مثاْٞ عٓٛات، ؾُٝا ٜتٛقع آخضٕٚ اختؿا٤ اؾضا٥ز 

، نُا عُزت ايهجرل َٔ ايقشـ ايعامل١ٝ إىل إغالم ايعؾضات َٔ 2030ايٛصق١ٝ ايؿضْغ١ٝ يف أؾل 

َكضات َضاعًٝٗا يف كتًـ أما٤ ايعامل َجٌ دضٜز٠ يَٕٛٛ ؾُٝا مت االعتػٓا٤ عُا ٜٓاٖظ 
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 سٝح مت 2010أندل َٔ ع١ٓ % 30 بٓغب١ اصتؿعت إىل 2011 َٓقب عٌُ ع١ٓ 3700

 َٓقب عٌُ أٜنا يف ايٛالٜات املتشز٠ األَضٜه١ٝ ٜٚض٣ ايبعض إٔ 2970االعتػٓا٤ عٔ َا ٜٓاٖظ 

ٖشا االْٗٝاص ايشٟ بزأ يف فضح ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ عٛف ٜؤرٟ ببعض اؾضا٥ز إىل ايتٛقـ عٔ إفزاص 

طبعاتٗا ايٛصق١ٝ َٔ ّٜٛ االثٓني إىل اـُٝػ َع اعتُضاص ايقزٚص ع٢ً االْذلْٝت ٚاالستؿاظ 

 .(ايغبت ٚاألسز)بايٓغد١ ايٛصق١ٝ ؾكط يَٝٛٞ ْٗا١ٜ األعبٛع 

إٕ ٖشٙ املؤؽضات ٖٚشا ايتشٍٛ اشلٝهًٞ يف فضح ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ َٔ رٕٚ ؽو أْ٘ عٛف تهٕٛ 

ي٘ تزاعٝات٘ أٜنا ع٢ً املؾٗز ايقشايف يف املػضب ٚقز ناْت َٔ ْتا٥ذ٘ األٚىل نُا صأٜٓا عابكا ٖشٙ 

 .اشلذض٠ َٔ ايغٓز ايٛصقٞ إىل ايغٓز االيهذلْٚٞ

 . صأٖ ايقشاؾ١ االيهذل4١ْٝٚ

قز ال ْػايٞ يف ايكٍٛ إسا ؽبٗٓا َا تعؾٝ٘ ايكطاع اإلعالَٞ يف ايعامل بأعضٙ بايظيظاٍ ايعاصّ ٖٚٛ 

طيظاٍ إعالَٞ مل تغتجين صدات٘ املػضب بغبب اْؿتاس٘ َبهضا ع٢ً كتًـ أؽهاٍ ايتجاقـ ايعامل١ٝ 

َٓش االعتكالٍ ٚمل ٜغبل يًزٚي١ املػضب١ٝ إٔ اعذلمت قٛاْٝٓٗا ع٢ً أٟ ساٌَ َٔ اؿٛاٌَ 

اإلعال١َٝ اؿزٜج١ َٓش املشٜاع سٟ املٛدات ايكقرل٠ إىل صارٜٛ اشلٛا٠ إىل ايؾضا٥ط ايغُٝٓا١ٝ٥ 

ٚؽضا٥ط ايؿٝزٜٛ ٚايقشٕٛ املكعض٠ إىل ايجٛص٠ االْذلْٝت١ٝ يف بزا١ٜ ايتغعٝٓات َٔ ايكضٕ املامٞ 

عٝح انضطت ايزٚي١ يف اعتجُاصات ٖا١َ َٚؾذع١ يف فاٍ ايطضم ايغٝاص٠ يإلعالّ ٚايتٛافٌ 

ٚػزصاإلؽاص٠ إىل إٔ َا ٜؾٗزٙ ايٛاقع اإلعالَٞ االيهذلْٚٞ َٔ طؿض٠ الؾت١ شلٛ بهٌ تأنٝز دا٤ 

ْتٝذ١ ٖشا االْؿتاح ع٢ً ايؿنا٤ ايعاملٞ ، ٚمل ٜهٔ استالٍ املػضب يًُضتب١ األٚىل يف َٓطك١ سلاٍ 

إؾضٜكٝا ع٢ً َغت٣ٛ ايضبط ايؾبهٞ نُا عبكت اإلؽاص٠ إىل سيو عٝح اصتؿع عزر َغتدزَٞ 

 100 َض٠ ؾُٝا مل ٜهٔ ٜتذاٚط أٍٚ ٖشا ايكضٕ 156 ب 2011 200ٚاالْذلْٝت َا بني ع١ٓ 

 .أيـ َٚغتدزّ

ب  (اؾضا٥ز اإلنذل١ْٝٚ)ٜٚكزصاملتتبعٕٛ يًؾإٔ ايقشايف االيهذلْٚٞ باملػضب عزر املٛاقع اإلخباص١ٜ 

 َٛقعا ٚقز مت اعتُار ٖشا ايضقِ بتكزٜض ْغيب اصتهظ أعاعا ع٢ً فُٛع املزٕ ٚاؿٛامض 400

 َٛاقع إخباص١ٜ يف نٌ َز١ٜٓ، يهٔ ْعتكز يف صأٜٓا 4باملًُه١ ، إس تٛقعت ٖشٙ ايتكزٜضات تٛادز 

اـال إٔ ٖشا ايعزر َتؿا٥ٌ دزا ٚأبعز ؽ٦ٝا َا عٔ ايضقِ اؿكٝكٞ ٚقز ػ٢ً ٖشا يف ؾعايٝات 

آساص املامٞ باملعٗز ايعايٞ يإلعالّ / َاصؼ10ايّٝٛ ايزصاعٞ ايشٟ ْعُت٘ ٚطاص٠ االتقاٍ يف 

 250ٚاالتقاٍ عٝح مل ٜتذاٚط عزر أزلا٤ املٛاقع اييت أعُٗت يف أؽػاٍ ٖشا ايًكا٤ ع٣ٛ 

َٛقعا ايهذلْٚٝا ٚمما رؾعٓا إىل تكزٜضعزر املٛاقع اييت غابت عٔ ؾعايٝات ايًكا٤ يغبب َٔ األعباب 

قز ٜتعًل ببعز املغاؾ١ بني ؽّٛ املًُه١ ٚايعاف١ُ ايضباط أٚ عبب َٛقـ َٔ املٛاقـ قز ٜهٕٛ 

 . َٛقعا إخباصٜا300 َٛقعا ٚبايتايٞ ٜقرل فُٛع املٛاقع يف غايب ايتدُني 50ٖشا ايعزر 
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 إعالَٞ يف ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ ٜتٛؾضٕٚ ع٢ً َؤٖالت 1000نُا ٜكزصاملتتبعٕٛ ٚدٛر َا ٜٓاٖظ 

ع١ًُٝ داَع١ٝ يهٔ أغًبِٗ يٝغٛا خضهٞ َعاٖز اإلعالّ عٛا٤ َٓٗا ايتابع١ يًُضؾل ايعَُٛٞ أٚ 

ٚايكًٌٝ َِٓٗ سافًٕٛ ع٢ً تهٜٛٔ يف فاٍ ايقشاؾ١ عَُٛا ٚااليهذل١ْٝٚ . ايتابع١ يًُضؾل اـال

 20بٛد٘ خال، نُا إٔ أغًب ٖؤال٤ ايقشؿٝني ِٖ َٔ ؾ١٦ عُض١ٜ ؽاب١ تذلاٚح أعُاصِٖ بني 

 ع١ٓ ٚعزر َِٓٗ ٜؾتػًٕٛ نُضاعًني يبعض ايقشـ االيهذل١ْٝٚ ايعضب١ٝ، ٚعَُٛا ؾإٕ أٟ 40ٚ

إسقا٤ات يف ايٛقت ايضأٖ يضفز ظاٖض٠ ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ باملػضب ئ تهٕٛ ع٣ٛ َكاصب١ تؿتكض 

 3(ايضابط١ املػضب١ٝ يًقشاؾ١ اإليهذل١ْٝٚ):إىل ايبشح املبٝاْٞ يألعباب اآلت١ٝ

غٝاب قإْٛ خال بايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ ًٜظّ نٌ َٛاطٔ ٜضغب يف تأعٝػ َٛقع إخباصٟ - 1

 .باؿقٍٛ ع٢ً تضخٝك َٔ اؾ١ٗ ايٛف١ٝ ع٢ً ايكطاع

عزّ إيظاّ ايؾضنات املدتق١ يف إْؾا٤ املٛاقع االيهذل١ْٝٚ ٚتقُُٝٗا ٚايتعٗز بقٝاْتٗا بإبالؽ - 2

 .ْؿػ اؾ١ٗ بتكاصٜض عٔ إلاطاتٗا ايغ١ٜٛٓ

.ٚدٛر ايعزٜز َٔ املٛاقع املٗت١ُ بايؾإٔ ايزاخًٞ املػضبٞ يف رٍٚ أٚصٚب١ٝ - 3  

ٚعَُٛا ؾبايضغِ َٔ ققض عُض ٖشٙ ايتذضب١ ٚسزاث١ عٓٗا إسا َا قٛصْت باؿٛاٌَ اإلعال١َٝ األخض٣ 

ؾإٕ ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ باملػضب َٔ سيو قز أفبشت فشاؾ١ قا١ُ٥ ايشات ٚبزأت تؤثض ْغبٝا يف 

تٛدٝ٘ ايضأٟ ايعاّ ٚبعض قضاصات اجملتُع ايغٝاعٞ بٌ إْٗا أسٝاْا قز أعُٗت يف تأدٝر ايؾاصع 

 .ايعاّ َٔ خالٍ عٓاٜٚٓٗا املجرل٠ ٚاحملؿظ٠ إٕ مل ْكٌ ايتشضٜن١ٝ

ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ أٜنا اعتطاعت يف عُضٖا ايؿيت ٖشا إٔ تقبح دغض تٛافٌ ؾاعٌ يف اؾ١ٗ 

اييت تٓتُٞ إيٝٗا ؾٗٞ قز أفبشت فٛت املٛاطٔ ٚايغٓز ايهاؽـ عٔ سادات٘ َٚتطًبات٘ 

االدتُاع١ٝ اي١َٝٛٝ يف عالق١ مبُجًٞ ايغًط١ اؾ١ٜٛٗ أٚاملضنظ١ٜ ٚيف عالقات٘ مبؾاصٜع ايت١ُٝٓ 

 .ايبؾض١ٜ ع٢ً اختالف َغتٜٛاتٗا

 . خٛفٝات َٚالَح ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ باملػضب5

 .ع٢ً َغت٣ٛ يػ١ ايتشضٜض- أ

.تتٛطع ايًػ١ املعتُز٠ يف ؼضٜض املٛاقع اإلخباص١ٜ االيهذل١ْٝٚ إىل أصبع يػات ٚشلذ١ راصد١  

َٔ فُٛع ٖشٙ % 80ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚتؾهٌ ايًػ١ ايعضب١ٝ ايؿقش٢ ايػايب١ ع٢ً َا ٜٓاٖظ - 1

املٛاقع اإلعال١َٝ اإلخباص١ٜ ٚسيو صادع ألعباب َع١ًَٛ تضتبط أعاعا باعتباصٖا يػ١ َٓع١َٛ اشل١ٜٛ 

 . قضْا12ايؿهض١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاإلراص١ٜ ٚايعكا٥ز١ٜ يًُػضب َٓش 

َٔ ٖشٙ املٛاقع اييت % 15ايًػ١ ايؿضْغ١ٝ ٚتأتٞ يف املضتب١ ايجا١ْٝ بعز ايًػ١ األّ مبا ٜٓاٖظ - 2

تعتدل َتكز١َ دزا ع٢ً َغت٣ٛ ايتقاَِٝ ٚايتٓٛع اـدلٟ َٚزاخٌٝ اإلعالْات ٖٚٞ تٗتِ أعاعا 
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بايزٜٓا١َٝ االقتقار١ٜ ٚاألسزاخ ايغٝاع١ٝ يف املػضب باـقٛل ٖٚٞ يف غايبٗا َٓؿتش١ أنجض ع٢ً 

.األسظاب اي١ُٝٓٝٝ اييت تغٝطض ع٢ً ايب١ٝٓ االقتقار١ٜ يف ايكطاع اـال  

ايًػ١ اإلعبا١ْٝ ٚأغًب ٖشٙ املٛاقع َػُٛص٠ ٜٚٓشقض ْؾاطٗا اإلعالَٞ يف سلاٍ املًُه١ بني - 3

ؾ١٦ ق١ًًٝ َٔ املٛاطٓني ايشٜٔ َا طايٛا َضتبطني أنجض بايًػ١ اإلعبا١ْٝ خقٛفا يف َعاًَتِٗ 

 .ايغٛعٝٛ اقتقار١ٜ َع َزٜٓيت عبت١ ١ًًَٝٝٚ ايغًبٝتني

ايًػ١ اإللًٝظ١ٜ ٖٚٞ سات ْؾاط إعالَٞ ٜضَٞ إىل بعز ثكايف ٚبٝزاغٛدٞ باألعاؼ ٜضَٞ - 4

 .إىل االصتكا٤ بٗشٙ ايًػ١ ايعامل١ٝ أنجض مما ٖٞ عًٝ٘ ايّٝٛ باملػضب

ايًػ١ األَاطٜػ١ٝ ٚػزص اإلؽاص٠ إىل أْٓا بايضغِ َٔ عجٓا املنين مل ْعجض ع٢ً أٟ َٛقع - 5

يف ؼضٜض األخباص إس إٔ دٌ املٛاقع اإلخباص١ٜ األَاطٜػ١ٝ اييت  (ايتٝؿٝٓاغ١ٝ)ٜغتعٌُ األظز١ٜ 

طضقٓاٖا تغتعٌُ األظزٜتني ايعضب١ٝ أٚايؿضْغ١ٝ ٚبايتايٞ ؾبايضغِ َٔ اٖتُاّ ٖشٙ اؾضا٥ز 

االيهذل١ْٝٚ بايؾإٔ األَاطٜػٞ ؾُٝهٔ إؿاقٗا إَا إىل قا١ُ٥ اؾضا٥ز االيهذل١ْٝٚ ايقارص٠ بايًػ١ ايعضب١ٝ 

 .أٚ ايؿضْغ١ٝ

ايًػ١ ايزاصد١، يٝػ ٖٓاى دضا٥ز ايهذل١ْٝٚ فارص٠ بايزاصد١ املػضب١ٝ نًػ١ صزل١ٝ يف - 6

ؼضٜضاألخباص ٚايتعايٝل يهٔ ٖٓاى دضا٥ز متظز أسٝاْا ايًػ١ ايعضب١ٝ ايؿقش٢ ٚايًٗذ١ ايزاصد١ َجٌ 

 .َٛقع نٝؿاـ

 . ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ بني ايكناٜا اؾ١ٜٛٗ ٚايٛط6١ٝٓ

 .أ ـ ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ اؾ١ٜٛٗ ٚايٛط١ٝٓ

َٔ خالٍ تتبعٓا ـط ؼضٜض دٌ اؾضا٥ز االيهذل١ْٝٚ ْالسغ ٖٓاى ع١ًُٝ َز ٚدظص يًُار٠ اـدل١ٜ 

 نٌ خدلَٚع١ًَٛ ٖٞ ًَو يًذُٝع إىل رصد١ تٓتؿٞ ؾٝٗا …ع٢ً اختالف تُٝاتٗا َٚكافزٖا

املقارص املٛثٛق١ مما ٜعطٞ االْطباع يًُتًكٞ نُا يٛ أْٓا بقزر فُٛع َٔ اؾضا٥ز اإلنذل١ْٝٚ يف 

دضٜز٠ ٚاسز٠، َٚع سيو ؾبايضغِ َٔ ٖشٙ ايقٛص٠ املعٝب١ يف املؾٗز اإلعالَٞ االيهذلْٚٞ ؾايهجرل 

َٔ املٓابضاييت متٝظت باْؾػاشلا بكناٜا اؾ١ٗ خقٛفا يف اؾ١ٗ ايؾُاي١ٝ بني ايٓامٛص ٚاؿغ١ُٝ 

ٖٚٞ َٔ أْؾط ٚأغظص املٛاقع تٛادزا يف املػضب ع٢ً َغت٣ٛ َكاصبتٗا ٚإثاصتٗا يًهجرل يف 

َجٌ ) طابٖٛات ٚخطٛط محضا٤ 2000املٛامٝع اؿغاع١ اييت ناْت إىل سزٚر أٚعاط ع١ٓ 

 (.اخل.. َعن١ً املدزصات ٚاشلذض٠ ايغضٟ ٚايضؽ٠ٛ 

ٖٚٓاى ايهجرل َٔ اؾضا٥ز االيهذل١ْٝٚ اييت دا٤ ؾٝٗا طٛؾإ ايضق١ُٝ ٚاعتغٗاٍ ايعّٛ يف قٝطاتٗا 

ٚاالغذلاصبٛيٛز َنُاصٖا مما أثض عًبا ع٢ً َقزاق١ٝ اـدل ايقشؿٞ ٚإتالف َضدعٝت٘ اؿكٝك١ٝ، 

يكز بات إْؾا٤ َٛقع ايهذلْٚٞ إخباصٟ َغأي١ ٚقت ٚتضف َايٞ ؾكط ٚمل تعز ق١ُٝ اـدل َػاَض٠ 

إعال١َٝ تتطًب َكضا بعٓٛإ ٚاقعٞ ع٢ً األصض ٚؾضٜل ؼضٜض ٚطاقِ تكين ٚاعذلاتٝذ١ٝ إعال١َٝ ، 
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ؾنال عٔ املعاصن١ اي١َٝٛٝ املٝزا١ْٝ ملطاصر٠ املع١ًَٛ ٚاـدل ايٝكني ٚايٛقٛف مبعزات ايتغذٌٝ 

ٚايتقٜٛض يف عني املهإ بٌ بات َكض اؾضٜز٠ االيهذل١ْٝٚ يف قًب َضبع ساعٛب َزٜضٖا ، ؾأُٜٓا 

سٌ ٚاصؼٌ يف املك٢ٗ أٚ قط١ ايكطاص أٚ َهتب ٜهٕٛ سيو املهإ ٖٛ َكض اؾضٜز٠ االيهذل١ْٝٚ 

 .االؾذلامٞ

نُا مل ٜعز اإلعالّ قن١ٝ صأٟ ِٖٚ إعالَٞ بٌ بات َغأي١ َتادض٠ باملع١ًَٛ ٚاإليكا٤ بٗا يف طداد١ 

يف عباب قٝط ايضق١ُٝ ٚايغبب يف َععِ اؿاالت ٖٛتٓاعٌ ايعزٜز َٔ ايؾضنات املدتق١ يف 

 .بٓا٤ املٛاقع االيهذل١ْٝٚ بأغػ األععاص

إٕ ايغ١ُ ايػايب١ ع٢ً ايعؾضات َٔ ٖشٙ املٛاقع اإلخباص١ٜ ٖٛاعتٓغاخٗا ايٛيف يٓؿػ ايٓغد١ اييت 

 أؽٗض َٛقع 1000ٜتُٝظ بٗا أِٖ َٛقع إخباصٟ يف املػضب ٖٚٛ نُا أؽضْا عابكا ٜعتدل َٔ بني 

 .يف ايعامل

نُا ْالسغ تؾابٗا يف ٖشٙ املٛاقع ع٢ً َغت٣ٛ أزلا٤ عٓاٜٚٓٗا ٚاَتزار ْطاقٗا 

مما هعٌ املتًكٞ يف ـبط١ إعال١َٝ ايهذل١ْٝٚ ؾًٝتبػ عًٝ٘ َضدع املع١ًَٛ  (press.ma)َتهضص

.يف أٟ دضٜز٠ ايهذل١ْٝٚ قضأٖا ، ؾاملع١ًَٛ قز باتت يف ًَو ايهٌ ٚيٝغت يف ًَو أسز  

 َا ٖٞ ايكٛاعِ املؾذلن١ ؾٌ ٖشٙ املٛاقع اإلخباص١ٜ االيهذل١ْٝٚ؟- 

  (.press.com)اعتُار دًٗا ع٢ً اَتزار ٚفؿٞ - 1

إراصتٗا َٔ طضف ؾضٜل ؼضٜض غايبا َا ٜؿتكض إىل امل١ٓٗ ايقشاؾ١ٝ ٚاـدل٠ اإلعال١َٝ ٚايعزر َٔ - 2

قضصٜٗا مل ٜتُضعٛا مبزصع١ ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ، بٌ ٖٓاى بعض املٛاقع اييت تزاص بؿضٜل ُٖٚٞ 

قز ٜهٕٛ َكُٝا باملػضب أٚ يف  (َزٜض ؼضٜض)ٚيف غايب األسٝإ تزاص َٔ طضف ؽدك ٚاسز 

 .املٗذض

ايتؾاب٘ يف س١ً ايزٜظأٜ ٚايتُٝات ٚايعٓاٜٚٔ ٜٓتر عٓ٘ تهضاصَبتشٍ يف ايقؿشات ايض٥ٝغ١ٝ نُا - 

إٔ اعتٓغاذ ْؿػ األخباص ٚايقٛص أٚ ايؿٝزٜٖٛات ٜعطٞ االْطباع نُا يٛ إٔ املتقؿح يًُٛقع مل 

 .ٜتٓكٌ َٔ َٛقع إىل َٛقع آخض

 .غٝاب رٚص املضأ٠ اإلعال١َٝ عٛا٤ يف اإلراص٠ أٚ ٖٝأ٠ ايتشضٜض- 

 . عٓٛات ع٢ً أندل تكزٜض5دٌ أعُاص األصؽؿ١ ال تتعز٣ - 

 .غٝاب ؼضٜضٟ ٚامح َجبت يف تبٜٛب١ َٔ ايتبٜٛبات ايض٥ٝغ١ٝ- 

َض١ْٚ ايتُزر صقُٝا خقٛفا يف ايغًِ ايعُٛرٟ، عٛا٤ ع٢ً ميني املٛقع أٚ ٜغاصٙ ٜغُح شلشٙ - 

املٛاقع بإؾضار ْٛاؾشٖا ألعزار ال ؼق٢ َٔ ايهتب١ اؾزر ايشٜٔ ٚدزٚا يف ٖاَؿ سض١ٜ ايتعبرل 

ؾنا٤ يًتعبرل عٔ آصا٥ِٗ َٔ كتًـ ايكناٜا ايعا١َ ٚيف داْب آخض تهٕٛ ٖشٙ املٛامٝع عاسات 

.صأٟ يتؿاعٌ ايكضا٤ ٚايتعًٝل عًٝٗا يف غايب األسٝإ بأزلا٤ َغتعاص٠  
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 .ب ـ ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ ايٛط١ٝٓ

ْكقز بايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ ايٛط١ٝٓ فُٛع املٓابض اييت ٜكتقض خطٗا ايتشضٜض ٚاٖتُاَاتٗا اإلعال١َٝ 

 …ع٢ً ايبعز ايٛطين ع٢ً مجٝع األفعز٠ ايغٝاع١ٝ ٚاالقتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚايضٜام١ٝ

ٚنُا . إْٗا ال ؽتًـ َٔ سٝح اعذلاتٝذٝتٗا اإلعال١َٝ عٔ ايقشـ ايٛصق١ٝ اؿظب١ٝ أٚ املغتك١ً

ٜالسغ املتتبعٕٛ يًؾإٔ ايقشايف االيهذلْٚٞ ببالرْا إٔ دٌ ٖشٙ اؾضا٥ز االيهذل١ْٝٚ ال ٜتذاٚط عُض 

 عٓٛات ٚػب اإلؽاص٠ يف ٖشا ايقزر إٔ عزرا نبرلا َٓٗا صأت ايٓٛص بعز اْزالع 4تأعٝغٗا 

 . إىل سزٚر اآل2011ٕايجٛصات ايعضب١ٝ َٓش ٜٓاٜض 

ؾكز نإ ؿضاى ايؾاصع املػضبٞ ٚتٛاتض أسزاث٘ اي١َٝٛٝ ايزٚص األعاعٞ ايشٟ ٚمع كتًـ األدٗظ٠ 

اإلعال١َٝ يف َأطم املٛانب١ ٚاحملاٜج١ ملا ٜكع ؿع١ بًشع١ مما رؾع بايهجرل َٔ ايقشؿٝني ايٛصقٝني 

إىل َضادع١ أرٚاصِٖ ايتكًٝز١ٜ ثِ إعار٠ ايٓعض يف عذظ األعٓار ايٛصق١ٝ اييت ػاٚطتٗا األسزاخ 

ٚبايتايٞ بات َٔ ايٛامح االْتكاٍ إىل ايغٓز االيهذلْٚٞ ايشٟ تأنزت قزصت٘ ايؿا٥ك١ ٚاملتطٛص٠ ع٢ً 

إؽباع ساد١ املٛاطٔ يف اإلساط١ باـدل اآلْٞ ٚايعادٌ َٚٔ عني املهإ يف ايًشع١ ساتٗا ٚيف أرم 

تؿافًٝٗا ع٢ً َغت٣ٛ ايقٝاغ١ ايًػ١ٜٛ َٚضؾكات املار٠ اـدل١ٜ َجٌ ايقٛص٠ ٚايقٛت ٚايؿٝزٜٛ ٚيف 

 .ايهجرل َٔ األسٝإ تهٕٛ ٖشٙ نًٗا فتُع١ يف َار٠ خدل١ٜ ٚاسز٠

 ؾدلاٜض ٚإؾضاطاتٗا عٛا٤ يف تاط٠ أٚ خضٜبه١ أٚ 20إٕ ايهجرل َٔ األسزاخ اييت صاؾكت ٚالر٠ سضن١ 

طٓذ١ أٚ ايزاص ايبٝنا٤ ٚغرلٖا َٔ املزٕ املػضب١ٝ َا نإ شلشٙ األسزاخ إٔ تغتُض ٚتًتٗب أنجض ؾأنجض 

يٛال ٖشا ايتطٛص ايتهٓٛيٛدٞ ٚايؾبهٞ ايشٟ صؾع َٔ إٜكاع االستذادات ٚاملعاٖضات ٚأخضز ايهجرل َٔ 

املٓاطل املُٗؾ١ ٚاملٓغ١ٝ يف نٗٛف اشلؾاؽ١، ٖٚهشا اْتكًت عضا٥ض املطايب١ َٔ الؾتات ايكُاـ 

ايبٝنا٤ املدطٛط١ إىل أعٓار إعال١َٝ صق١ُٝ سزٜج١ ٚفا١ْٝ َجٌ َٛاقع ايتٛافٌ االدتُاع١ٝ 

ؾنال عٔ املزْٚات ٚاملتٓزٜات ٚصعا٥ٌ األَاٌٜ ٚايٝٛتٛب ٚايضعا٥ٌ ايٓق١ٝ  (ؾٝػ بٛى ٚتٛترل)

 ٚاؾضا٥ز االيهذل١ْٝٚ ٚاييت تتُٝظ مجٝعا بإهابٝات َٛانب١ ٖشٙ األسزاخ ؿع١ بًشع١ SMSايكقرل٠ 

عٔ طضٜل ايتشٝني ٚاإلرصادات املتالسك١ ع٢ً ؽهٌ عًغ١ً َٔ األخباص اييت تتغاقط ايٛاسز٠ تًٛ 

األخض٣ بايقٛص٠ أٚ ايؿٝزٜٛ أٚ اـدل ايعادٌ ، ٚيف ظٌ ٖشا االْؿذاص ايتٛافًٞ اؾزٜز ٚؼزٜات٘ نإ 

إَا : البز ع٢ً ايؿاعًني يف دغِ ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ اؿغِ يف اختٝاصاتِٗ َٔ أَضٜٔ ال ثايح شلُا

َٛانب١ ٖشٙ املغتذزات ٚاالْتكاٍ إىل ايغٓز اإلعالَٞ االيهذلْٚٞ أٚاالصتهإ إىل ايغٓز ايٛصقٞ ايشٟ 

 .أبإ عٔ عذظٙ يف سًب١ ايتٓاؾغ١ٝ اإلعال١َٝ

 ٖذض٠ ايعزٜز َٔ ايقشاؾٝني ايٛصقٝني املٓتُني ع٢ً اـقٛل إىل 2011ٚيكز عضؾت ع١ٓ 

 (أنٛصا بضٜػ)ٚ (ٚدٗات ْعض)ٚ (ؾدلاٜضنِ)ٚ (نٛر)دضا٥ز َغتك١ً ٖٚهشا ثِ إطالم َٛقع 

ٚمما ال صٜب ؾٝ٘ إٔ مجٝع ٖشٙ املٛاقع قز . ٚأخض٣( أيـ بٛؼ)ٚ( اآلٕ)ٚ ( 20ايظْك١ )ٚ (نٝؿاـ)ٚ
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بقُت املؾٗز اإلعالَٞ االيهذلْٚٞ بايًُغ١ امل١ٝٓٗ اييت انتغبتٗا يف ػضبتٗا ايٛصق١ٝ ٚايبشح 

 .عٔ املدتًـ يف َعاؾ١ املع١ًَٛ ٚاـدل

 :أَا اـقٛفٝات اييت دا٤ت بٗا ٖشٙ املٛاقع اؾزٜز٠ ؾتتذ٢ً يف

 .اعتؿارتٗا َٔ رعِ بعض املؤعغات ٚايؾضنات- 1

 .ٚدٛر ؾضٜل ؼضٜض سٟ ١َٝٓٗ َهتغب١ يف ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ- 2

.(اشلا١ٜٚ)ايتُهٔ َٔ ايٛفٍٛ إىل َقارص املع١ًَٛ َكاص١ْ َع املٛاقع - 3  

 .تجبٝت أعُز٠ آصا٤ قاص٠ يقشؿٝني ٚصقٝني َؾٗٛصٜٔ- 4

ايتٓٛع يف ايتقاَِٝ ٚاختالف تُٝاتٗا َكاص١ْ َع ايقشاؾ١ اشلا١ٜٚ ٚاييت اعتٓتدت اعتاٜالتٗا - 5

 .(ٖغدلٜػ)َٔ َٛقع 

.اعتُار يػ١ ؼضٜض ثايج١ ٖٞ خًٝط َٔ ايزاصد١ ٚايؿقش٢ ؾعًٗا أقضب يٛاقع املتًكني - 6  

ايعزٜز َٔ ٖشٙ اؾضا٥ز االيهذل١ْٝٚ تؾتػٌ بعك١ًٝ َؤعغات١ٝ تتٛؾض ع٢ً اَتزار قاْْٛٞ َٔ - 7

 .خالٍ ؽضن١ قا١ْْٝٛ ٚيزٜٗا َكضٚاقعٞ ٚتزؾع بعنٗا صٚاتب قضصٜٗا

 .ايتشٝني ايَٝٛٞ يألخباص َٚٓٗا َٔ تكّٛ ب٘ ع٢ً َزاص ايغاع١- 8

 .تضبعٗا ع٢ً صأؼ قا١ُ٥ املٛاقع اإلخباص١ٜ األنجض طٜاص٠- 9

ٚخالف١ ايكٍٛ إٔ ٖشٙ ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ سات ايبعز ايٛطين ٚيف ظٌ ٖشا ايتُٝظ عٔ ايقشاؾ١ 

االيهذل١ْٝٚ اؾ١ٜٛٗ قز سضصت ايقشايف بؾهٌ تاّ َٔ ايعا٥ل ايشٟ نإ ٜٛادٗ٘ يف ايقشاؾ١ 

املهتٛب١ َجٌ مٝل َغاس١ ايتشضٜض ٚغٝاب ايتؿاعٌ ايًشعٞ ٚاملباؽض يًكضا٤ َع املٛار َٔ خالٍ 

ايتعًٝكات ٚايضرٚر مما ٜػين ايٓكاـ ٚهعٌ َٔ َغاسات ايضرٚر اَتزارا ْٛعٝا يتًو األخباص ، 

 . اخل…ؾٗٞ قز تنشزٖا أٚ تؤٜزٖا أٚ تٓتكزٖا أٚ تعظط َٔ َقزاقٝتٗا

إٕ ٖشا ايتشضص ايضقُٞ َٔ إنضاٖات قزٚر١ٜ اـدل يف ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ ٚتهايٝـ ْؾضٖا ايباٖن١ قز 

َهٔ ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ َٔ نغب تعاطـ ايهجرل َٔ ايهتاب ٚاألربا٤ ٚاملؿهضٜٔ ٚاحملًًني ايشٜٔ 

عاْٛا َٔ إققا٤ ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ ٚخقٛفا اؿظب١ٝ َٓٗا إَا ملٛاقؿِٗ املغتك١ً أٚ يهتاباتِٗ ايالسع١ 

شلا، نُا إٔ ٖشٙ ايقشاؾ١ قز ٚؾضت يًكاصئ َار٠ خدل١ٜ َٓؿًت١ َٔ أ١ٜ صقاب١ تعضمٗا ؿذظ أٚ ألٟ 

 َٚٔ رٕٚ ؽو إٔ تعزر ٖشٙ …اخل َجًُا ٜكع يف ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ..مػط َايٞ أٚ عًطٟٛ

ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ ـ املزْٚات ـ املٓتزٜات ـ َٛاقع ايتٛافٌ االدتُاع١ٝ ـ )األعٓار االيهذل١ْٝٚ 

 (. اخل…ايٝٛتٛب ـ صعا٥ٌ اإلزلػ ـ َٛاقع األخباص َٚٛاقع ايؿنا٥ٝات ـ خزَات األٜؿٕٛ اإلخباص١ٜ

.قز دعًٓا ْؾعض أْٓا ْعٝؿ بايؿعٌ يف عقض ايتد١ُ اإلعال١َٝ ايػرل املغبٛق١ يف تاصٜخ اإلْغا١ْٝ   

 . عؤاٍ املقزاق١ٝ ٚأخالقٝات امل8١ٓٗ
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ٜضتبط َؿّٗٛ املقزاق١ٝ يف ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ بايٓغل املٗين ٚاألخالقٞ ايعاّ ايشٟ وتٟٛ 

اـدل ٚاملع١ًَٛ اييت تعتدل عُار نٌ َؤعغ١ إعال١َٝ عٛا٤ ناْت تكًٝز١ٜ أّ سزٜج١ َهتٛب١ أٚ 

 .صق١ُٝ

َٚٔ رٕٚ ؽو إٔ عؤاٍ املقزاق١ٝ مل ٜطضح َٔ قبٌ عؾض عٓٛات باؿز٠ اييت ٜطضح بٗا ايّٝٛ 

يف ؾنا٤ إعالَٞ اؾذلامٞ َؾضع ع٢ً استُاالت تتأصدح بني االعتكالي١ٝ ٚايتٛاطؤ بني ايتػًٝط 

 .ٚاملٛمٛع١ٝ بني ايقشٛ ٚاينباب١ٝ

ٚنُا ٖٛ َعًّٛ ؾًًُقزاق١ٝ رٚصٖا اؿاعِ يف سٝار اؾضٜز٠ االيهذل١ْٝٚ ٚنشيو رٚصٖا االعذلاتٝذٞ 

.يف تؾهٌٝ ايضأٟ ايعاّ ٚتٛعٝت٘ ٚتٛدٝٗ٘ بٛاعط١ املع١ًَٛ ايقارق١ ٚايبٓأ األفزم  

ٚإسا نإ ألرا٤ املقزاق١ٝ رٚص أعاعٞ يف ق٠ٛ ٚزلع١ املؤعغ١ اإلعال١َٝ االيهذل١ْٝٚ ؾإْ٘ ال هب 

إٔ ْػؿٌ اصتباطٗا ايٛثٝل باالعتكالي١ٝ مبع٢ٓ إٔ نٌ َؤعغ١ إعال١َٝ إيهذل١ْٝٚ عًٝٗا إٔ تكّٛ 

ع٢ً َبزأ اؿٝار يف فٝاغتٗا ٚؼضٜضٖا ْٚؾضٖا مبعظٍ عٔ أٟ ؽعٛص باينػط اـاصدٞ نٝؿُا 

 .ناْت طبٝع١ اؾ١ٗ ايين متاصع٘ بؾهٌ َباؽض أٚ غرل َباؽض

املقزاق١ٝ املٓؾٛر ٜعز مضبا َٔ َطاصر٠ خٝط رخإ إس إٔ تاصٜخ  (َٝجام)ٜٚبزٚ إٔ ؼكٝك٘ 

ايقشاؾ١ بؾهٌ عاّ َٚٓش تٛصطٗا يف يعب١ ايغٝاع١ َٚقاحل ايًٛبٝات ثِ انضاطٗا يف املٓع١َٛ 

االقتقار١ٜ يف ؽهٌ َكاٚالت إىل ظٗٛص فشاؾ١ االْذلْٝت ٚايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ يف ايٛقت ايضأٖ 

بٝٓت أْ٘ َا َٔ َؤعغ١ إعال١َٝ نٝؿُا نإ ْٛع عٓزٖا، إال ٜٚبك٢ ٖادغٗا ايَٝٛٞ تأَني ؽضٚط 

بكا٥ٗا ٚاعتُضاصٖا يف املؾٗز اإلعالَٞ َُٗا نًؿٗا أَض ٖشا ايضٖإ َٔ خضم ملٝجام ايؾضف بٝٓٗا 

 .ٚبني املتًكٞ

ٚعَُٛا إسا نإ َٔ عابع املغتشٝالت ؼكٝل املقزاق١ٝ ٚاالعتكالي١ٝ ؾاملطًٛب أٚال ٚقبٌ نٌ 

ؼؿٝظٙ .. ؽ٤ٞ تكزٜض املع١ًَٛ سل قزصٖا ٚخطٛص٠ رٚصٖا يف تٛدٝ٘ ايضأٟ ايعاّ أٚ ايتؾٜٛؿ عًٝ٘

 .ؼبٝب٘ يٛطٓ٘ أٚ تبػٝن٘ ي٘.. أٚ ؼبٝط٘

يكز طضح املؾٗز ايقشايف االيهذلْٚٞ تغاؤالت ع٢ً َغت٣ٛ أخالقٝات ايعٌُ ايقشؿٞ، ٜكٍٛ 

َع تقاعز أعزار َغتدزَٞ االْذلْٝت ٚتظاٜز ايتٛادز اإلعالَٞ ع٢ً عاستٗا  ))أسز ايباسجني 

ٚتٓاَٞ االعتُار عًٝٗا نٛع١ًٝ إخباص١ٜ ٚاتقاي١ٝ َتُٝظ٠ ٚظٗٛص ايعزٜز َٔ املؤؽضات يف تضادع 

إسزاُٖا : َقزاق١ٝ ٚعا٥ٌ اإلعالّ ايتكًٝز١ٜ، بزا األَض نأْٓا ْعٝؿ يف ب٦ٝتني إعالَٝتني كتًؿتني

تتعاٜؿ ؾٝٗا ٚعا٥ٌ اإلعالّ ايتكًٝز١ٜ َٔ فشاؾ١ َهتٛب١ ٚإساع١ ٚتًؿظٜٕٛ ٚغرلٖا، ٚأخض٣ 

ايهذل١ْٝٚ قن١ شلا زلاتٗا املُٝظ٠ ٚتكٓٝاتٗا اؾزٜز٠ ٚأعايٝب عًُٗا اـاف١، ٚيهٌ َٔ ايب٦ٝتني 

ايتكًٝز١ٜ ٚااليهذل١ْٝٚ َٓعَٛتٗا اـاف١ ؾُٝتا ٜتعًل بأخالقٝات األعالّ، ٖٚٛ َا رعا ايهجرل َٔ 

ايباسجني يتغاؤٍ عٔ ٚاقع ايتؾاب٘ ٚاالختالف بُٝٓٗا، ٌٖٚ تطضح ايب١٦ٝ االيهذل١ْٝٚ َٓع١َٛ 
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أخالق١ٝ كتًؿ١ يإلعالّ عٔ ايب١٦ٝ اييت مت إصعاؤٖا يف ايب١٦ٝ ايتكًٝز١ٜ مُٔ عٝام ايعٌُ 

 (.(اإلعالَٞ يف ايب١٦ٝ االيهذل١ْٝٚ

إٕ تٓاعٌ املٛاقع االيهذل١ْٝٚ اإلخباص١ٜ نٌ ّٜٛ ٚؽشٓٗا بعؾضات األخباص املغتٓغد١ َٔ ٖشا 

املٛقع أٚ سيو قز أؾكز املع١ًَٛ قُٝتٗا املضدع١ٝ ٚأفابٗا بايذلٌٖ ٚاملٝٛع١ إىل رصد١ مل ْعز 

ْعضف َٔ َٔ تًو املٛاقع متًو سكٛم ْؾض املع١ًَٛ ٚبايتايٞ ؾكز أعِٗ ٖشا ايطٛؾإ ايضقُٞ يف 

ٖزّ األعٛاص ايضَظ١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ ٚايكا١ْْٝٛ أٜنا ايكا١ُ٥ بني اؾضا٥ز بغٓزٖا ايٛصقٞ ٚايضقُٞ مما 

نإ ي٘ األثض ايغًيب ٚاـطرل ع٢ً ٚاقع ايقشاؾ١ املهتٛب١ اييت ؾكزت ايغٝطض٠ ع٢ً أخباصٖا عٝح 

إٔ عطٛ َٛقع ايهذلْٚٞ ع٢ً خدل دضٜز٠ ٚصق١ٝ قز ٜعؿٞ امل٦ات َٔ ايكضا٤ َٔ اقتٓا٤ ٖشٙ اؾضٜز٠ 

 .أٚ يف بعض اؿاالت اْتعاص فزٚص ْغدتٗا االيهذل١ْٝٚ املتأخض٠ يف املغا٤

ٚيف ٖشا ايغٝام ٜكٍٛ تٛقٝـ بٛعؾضٜٔ َزٜض ْؾض٠ أخباص ايّٝٛ ٚعنٛ َهتب ؾٝزٜضاي١ٝ ْاؽضٜٔ 

إٕ املٛاقع االيهذل١ْٝٚ تعتاـ ع٢ً َا ٜقزص ٚعاع١ ايقزٚص ٚأسٝاْا قبٌ إٔ تقٌ  ))ايقشـ 

اؾضٜز٠ إىل ايكاصئ، َعتدلا إٔ ٖشا ايغًٛى ٜنض اْتؾاص ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ اييت ٖٞ ْؿغٗا تعاْٞ َٔ 

، ٚأؽاص بٛعؾضٜٔ إىل إٔ ؾٝزٜضاي١ٝ ايٓاؽضٜٔ قز ْبٗت طَال٤ٖا 4( عٔ ايعضب١ٝ ْت ( )(فعٛبات

يف ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ إىل ٖشا املٛمٛع سٝح ال ميهِٓٗ إٔ ٜعٝؾٛا بؾهٌ َٜٛٞ ع٢ً املار٠ 

ايقشؿ١ٝ ايٛصق١ٝ خاف١ إٔ ٖشٙ املٛاقع ال تتٛؾض ع٢ً ٖٝأ٠ ؼضٜض، ٚصغِ ٖشٙ ايتقضوات ؾإٕ 

بٛعؾضٜٔ مل ٜٓهض إٔ ايقشاؾ١ املهتٛب١ تعتُز بزٚصٖا أسٝاْا ع٢ً ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ ٖٚٛ َا 

ٜغتزعٞ يف ْعضٙ اسذلاّ ايكِٝ امل١ٝٓٗ ٚيف داْب آخض رعا بٛعؾضٜٔ املعًٓني نٞ ٜغاٜضٚا ٖشا 

ايتشٍٛ، ؾٗشٙ املٛاقع ال ميهٓٗا يف ْعضٙ إٔ تتطٛص ٚتؾهٌ ٖٝأ٠ ؼضٜض إسا مل تهٔ تتٛؾض ع٢ً 

َٛاصر ٚإعالْات تغاعز ع٢ً إْتاز األخباص ٚؾل َعاٜرل اؾٛر٠ ٚاسذلاّ أخالقٝات امل١ٓٗ َغتٓز٠ يف 

 .سيو ع٢ً َٛاثٝل ٖٝأ٠ ايتشضٜض

 . ايٛفٍٛ إىل املع١ًَٛ نشل رعتٛصٟ 9

تؾهٌ املع١ًَٛ ٚاـدل إسز٣ أِٖ رعاَات املؤعغات اإلعال١َٝ ؾٗٞ األؼ ايشٟ تٓٗض عًٝٗا 

ايتؿضٜعات األخض٣ َٔ ؼايٌٝ ٚتكاصٜض ٚمتٝظ إعالَٞ املع١ًَٛ بؾهٌ عاّ ٖٞ صاؾع١ أٟ َؤعغ١ 

 .إعال١َٝ ٚآيٝاتٗا ايض٥ٝغ١ٝ يتشكٝل ايٓذاح

إٕ إؽهاي١ٝ ايٛفٍٛ إىل املع١ًَٛ شلٛ َِٓ أِٖ األؽهاٍ اييت أصقت ٚال طايت تؤصم املكاٚي١ ايقشاؾ١ٝ 

ٖٚٞ بهٌ تأنٝز يٝغت قن١ٝ ايقشاؾ١ يف املػضب ٚسغب ٚإمنا ٖٞ قن١ٝ ايقشاؾ١ يف ايعامل 

أمجع ٚخقٛفا يف رٍٚ ايعامل ايجايح سٝح ٖٞ يف بعض األسٝإ تتعًل بغض َٔ أعضاص كتًـ 

املؤعغات االعذلاتٝذ١ٝ يف رٚايٝب ايزٚي١ ٚايٓؿاس إىل فٓزٚقٗا املضفٛر قز ٜكًب َٛاطٜٔ ايك٣ٛ أٚ 

 …ٜٗزر االعتكضاص
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ٚقز تبٓت ايعزٜز َٔ املعاٖزات ايزٚي١ٝ ايزؾاع عٔ اؿل يف ايٛفٍٛ إىل املع١ًَٛ، ؾكز تنُٓت 

 َٔ اإلعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم اإلْغإ ٚاملعاٖز٠ سٍٛ اؿكٛم املز١ْٝ ٚايغٝاع١ٝ اؿل يف 19املار٠ 

ايغعٞ يًشقٍٛ ع٢ً املع١ًَٛ ٚاعتالَٗا ٚتٛطٜعٗا ٚقز مت تؿغرل ٖشٙ اؾ١ًُ ع٢ً أْٗا تؾٌُ 

 بًزا ٜٚؾهٌ قإْٛ ايقشاؾ١ 80سض١ٜ اإلعالّ عٝح إٕ سض١ٜ املعًَٛات ٖٛ سل رعتٛصٟ يف 

 يف ايغٜٛز ايشٟ ٜعتدل يف أسٝإ نجرل٠ أٍٚ قإْٛ سٍٛ سض١ٜ املعًَٛات دظ٤ا َٔ 1766يعاّ 

ايتابع يٛطاص٠ اـاصد١ٝ األَضٜه١ٝ نُا يعبت احملانِ  ( رهٝتاIIPٍاملقزص َٛقع أٟ أٟ بٞ )رعتٛصٖا 

ايزعتٛص١ٜ يف ايعزٜز َٔ رٍٚ ايعامل رٚصا َُٗا يف مُإ سل سض١ٜ ايتعبرل يٝقٌ إىل سل 

 ٚنٛصٜا اؾٓٛب١ٝ 1982 ٚاشلٓز ع١ٓ 1969ايٛفٍٛ إىل املعًَٛات َٚٓٗا َجال ايٝابإ ع١ٓ 

 .1989ع١ٓ 

أَا يف املػضب ؾًغٓا يف ساد١ إىل ايتشنرل باملعاْا٠ ايتاصى١ٝ يًقشاؾ١ ايٛصق١ٝ َع سكٗا يف 

ايٛفٍٛ إىل املع١ًَٛ ٚخقٛفا َا تعًل باملع١ًَٛ ايغٝاع١ٝ ٚاالقتقار١ٜ ٚاملاي١ٝ ، ٜكٍٛ ايباسح 

يطاملا اؽته٢ ايقشؿٕٝٛ ٚايباسجٕٛ ٚاملٛاطٕٓٛ أٜنا باملػضب َٔ  )): املػضبٞ و٢ٝ ايٝشٝاٟٚ

غٝاب قإْٛ ميهِٓٗ َٔ ايٓؿاس يًُعًَٛات ٜٚنُِ شلِ إَها١ْٝ االطالع ع٢ً ايبٝاْات ٚايٛثا٥ل 

ٚاملعطٝات اييت تهتٓظٖا ايزٚي١ َٚغتٛاٖا اإلراصٟ ع٢ً ٚد٘ ايتشزٜز، شلشا ايػضض أٚ ساى أٚ شلشٙ 

فشٝح إٔ مث١ َٔ املعًَٛات َا ال هٛط صؾع ايغض١ٜ )) ٜٚنٝـ األعتاس ايٝشٝاٟٚ ( (ايػا١ٜ أٚ تًو

عٓ٘ أٚ إتاست٘ باجملاٍ ايعاّ يهٔ اعتٓجا٤ ٖات٘ بايتشزٜز ايقضٜح ال ميٓع َٔ إتاس١ َا عٛاٖا ٚإال 

ٚيف . اْت٢ٗ نالّ ايٝشٝاٟٚ( (يتشٍٛ َبزأ ايغض١ٜ إىل قاعز٠ تؾٌُ ايهٌ يهٓٗا تغٓجين ايهٌ أٜنا

 ؾدلاٜض نُشاٚص غرل َباؽض 20عٝام اؿضاى ايغٝاعٞ ايضبٝعٞ ايعضبٞ ايشٟ قار إىل ظٗٛص سضن١ 

َع ايٓعاّ َٚا تال ْظٚشلا إىل ايؾاصع َٔ إثاص٠ يكن١ٝ اإلفالسات ايغٝاع١ٝ ٚاالقتقار١ٜ اييت تٛدت 

باملضادع١ ايؾا١ًَ يًزعتٛص مبغا١ُٖ دٌ اؾٗات ايغٝاع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚايجكاؾ١ٝ يف املػضب ؾكز 

 يًذ١ٓ 2011 أبضٌٜ 14تكزَت ايٓكاب١ ايٛط١ٝٓ يًقشاؾ١ املػضب١ٝ مبكذلح ّٜٛ اـُٝػ 

االعتؾاص١ٜ ملضادع١ ايزعتٛص ٜكنٞ بتدقٝك ؾقٌ خال ٜتعًل عض١ٜ ايقشاؾ١ ٚاإلعالّ يف 

َٚٔ بني املكذلسات اييت تكزَت بٗا ايٓكاب١ اؿل يف ايٛفٍٛ إىل املع١ًَٛ ٚإٔ تغٗض . ايزعتٛص

ايزٚي١ ع٢ً مُإ سض١ٜ ايقشاؾ١ يف املُاصع١ ايؿع١ًٝ طبكا ملا ٖٛ َتعاصف عًٝ٘ رٚيٝا يف فاٍ 

 يف 2011 ٜٛيٝٛط 1سكٛم اإلْغإ، ٚاعتذاب١ شلشا املطًب ؾكز تنُٔ ايزعتٛص املعزٍ يف 

 قضاصا ٜعطٞ اؿل يًُٛاطٓات ٚاملٛاطٓني يف اؿقٍٛ ع٢ً املع١ًَٛ املٛدٛر٠ يف سٛط٠ 27ؾقً٘ 

اإلراص٠ ايع١َُٝٛ ٚاملؤعغات املٓتدب١ ٚاشلٝآت املهًؿ١ مبٗاّ املضؾل ايعَُٛٞ نُا ْك ْؿػ 

ايؿقٌ ع٢ً عزّ تكٝٝز اؿل يف املع١ًَٛ إال مبكتن٢ ايكإْٛ، بٗزف محا١ٜ نٌ َا ٜتعًل 

بايزؾاع ايٛطين، ٚمحا١ٜ أَٔ ايزٚي١ ايزاخًٞ ٚاـاصدٞ، ٚاؿٝا٠ اـاف١ يألؾضار، ٚنشا ايٛقا١ٜ َٔ 
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املػ باؿضٜات ٚاؿكٛم األعاع١ٝ املٓقٛل عًٝٗا يف ايزعتٛص ٚمحا١ٜ َقارص املعًَٛات 

 .ٚاجملاالت اييت وزرٖا ايكإْٛ بزق١

 يف َتٓ٘ ع٢ً إٔ سض١ٜ ايقشاؾ١ َن١ُْٛ ٚال ميهٔ تكٝٝزٖا بأٟ ؽهٌ َٔ 28نُا ْك ايؿقٌ 

أؽهاٍ ايضقاب١ ايكب١ًٝ، ٚإٔ يًذُٝع اؿل يف ايتعبرل ْٚؾض األخباص ٚاألؾهاص ٚاآلصا٤ بهٌ سض١ٜ َٚٔ 

 .غرل قٝز، عزا َا ٜٓك عًٝٗا ايكإْٛ فضاس١

ٚمما ال ؽو ؾٝ٘ أْ٘ إسا نإ ايزعتٛص قز ْك فضاس١ ع٢ً سل اؾُٝع يف اؿقٍٛ ع٢ً املع١ًَٛ 

ؾإٕ ايٛمع ىتًـ بني عٓزٟ ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ ٚايضق١ُٝ باملػضب إس بايضغِ َٔ ايطؿض٠ اشلا١ً٥ ايين 

أسزثتٗا ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ يف ؼُٝػ ايضأٟ ايعاّ ٚؼضٜو املؾٗز اإلعالَٞ نهٌ ؾإْٗا إىل 

سزٚر ايّٝٛ مل تغتطع إٔ تؿضض َقزاقٝتٗا ٚقٛتٗا نٛعٝط أعاعٞ يف اؿٛاص اإلعالَٞ 

ٚايغٝاعٞ ايّٝٛ ٚبايتايٞ اْتظاعٗا يًشل يف ايٛفٍٛ إىل املع١ًَٛ يهٔ ٖٓاى بعض االعتجٓا٤ات 

ايك١ًًٝ دزا خقٛفا املٛاقع االيهذل١ْٝٚ اإلخباص١ٜ اييت تتؾهٌ َٔ ؾضٜل ؼضٜض صعدت أزلا٤ِٖ 

يف ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ َٓش عٓني ٚايشٜٔ ؽكٛا قٓٛاتِٗ ايتٛاف١ًٝ ٚاْتظعٛا املؿاتٝح ايغشض١ٜ 

يًٛفٍٛ إىل املع١ًَٛ، ؾُٝا تعٝؿ دٌ املٛاقع اإلخباص١ٜ االيهذل١ْٝٚ ع٢ً ادذلاص ٚاعتٓغاذ 

 .املعًَٛات أٚ يف أسغٔ األسٛاٍ ؼٛصٟ فٝاغتٗا

 27ٚإسا نإ ايزعتٛص اؿايٞ قز ْك نُا قًٓا ع٢ً اؿل يف ايٛفٍٛ إىل املع١ًَٛ يف ايؿقٌ 

 ؾإٕ َا نؾاٙ ٖٛ إٔ تتشٍٛ املع١ًَٛ احملقٌ عًٝٗا بؿنٌ ٖشا 28ٚسض١ٜ ايقشاؾ١ يف ايؿقٌ 

ٚشلشا ؾإٕ أٟ سزٜح اآلٕ عٔ سل ايقشايف .  اخل…اؿل ايزعتٛصٟ إىل أرا٠ يالبتظاط أٚ املغا١َٚ

االيهذلْٚٞ يف ايٛفٍٛ إىل املع١ًَٛ ٜعتدل سزٜجا عابكا ألٚاْ٘ َا مل ٜتِ ايتٛاؾل ع٢ً قإْٛ 

 .ايقشاؾ١ ايكارّ َع َا ْك عًٝ٘ ايزعتٛص يف ٖشا اإلطاص

 ٌٖ ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ فشاؾ١ َٛاط١ٓ ٚعًط١ خاَغ١؟7

ٌٖ إٓ األٚإ يف املػضب إٔ ْتشزخ ع٢ً عًط١ خاَغ١ يًقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ إس إٔ اـٛض يف ٖشا 

املٛمٛع قز ٜعز مضبا َٔ ايذلف اإلعالَٞ، ؾًٝػ َٔ املعكٍٛ إٔ ْتشزخ عٔ ؽ٤ٞ َا طاٍ يف 

َضس١ً ايتأعٝػ َٚضسًت٘ ايؿت١ٝ ٚبايتايٞ عزّ قزصت٘ ع٢ً إٔ ٜؾهٌ بايؿعٌ عًط١ خاَغ١ إىل 

داْب َٛاقع ايتٛافٌ االدتُاعٞ ٚؾٝزٜٖٛات ايٝٛتٛب، َجًُا ؽهًت ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ ٚاؿظب١ٝ 

ع٢ً اـقٛل سيو اييت ٚنضعت سنٛصٖا يف املػضب َٓش عٗز اؿُا١ٜ نك٠ٛ ؼضص١ٜ ٚيف 

ايغتٝٓات نك٠ٛ اقذلاس١ٝ ٚيف ايغبعٝٓات نك٠ٛ ؼضٜن١ٝ ٚيف ايجُاْٝٓات نك٠ٛ تعب١ٜٛ ٚيف 

ايتغعٝٓات نك٠ٛ تؿاٚم١ٝ ٚيف بزا١ٜ األيؿ١ٝ ايجايج١ نك٠ٛ َغا١ُٖ يف املؾضٚع ايزميكضاطٞ ، ؾنال 

عٔ رٚص فٓٛتٗا ايقشاؾ١ املغتك١ً اييت ٚانبت اإلفالسات ايغٝاع١ٝ ٚاالقتقار١ٜ يف املػضب بٌ 

هب اإلقضاص بإٔ ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ املغتك١ً قز َاصعت ٖٞ أٜنا ؽػبٗا ٚتأثرلٖا يف ايضأٟ ايعاّ 
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املػضبٞ ٚعضانٗا َع ايغًط١ ٚيغٓا ٖٓا يف ساد١ إىل ايتشنرل بكضاصات ايتٛقٝـ اييت فزصت يف سل 

 .(. اخل…ايقشٝؿ١ ْٚٝؾإ)بعض األعبٛعٝات املغتك١ً َجٌ 

ؾٌٗ ميهٓٓا ايّٝٛ إٔ ْتشزخ عٔ إعالّ عًط١ خاَغ١ ٚاييت تعاْٞ دٌ َٓابضٖا ايعزٜز َٔ 

االختالالت نػٝاب املقزاق١ٝ ٚامل١ٝٓٗ ٚخضم يألخالقٝات ٚاالؽتػاٍ يف ؾضاؽ قاْْٛٞ ٜٓعِ آيٝات 

 .عًُٗا ٚعالقاتٗا َع مجٝع األطضاف

إٕ ايهجرل َٔ املتتبعني يًُؾٗز اإلعالَٞ املػضبٞ َٔ ٜعظٕٚ رٜٓا١َٝ ايٛاقع ايغٝاعٞ إىل 

رٚصايقشاؾ١ املٛاط١ٓ ٚاييت تعتدلايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ دظؤا َٓٗا َجًُا ٜعظٚ ايهجرلٕٚ ست٢ يف 

أٚصٚبا ٚأَضٜها ايجٛصات ايعضب١ٝ إىل رخٍٛ ايٛعا٥ط َٚٛاقع ايتٛافٌ االدتُاعٞ يف إسنا٤ سضاص٠ ٖشا 

ايعقٝإ ايعضبٞ إىل رصد١ أفبشت َعٗا ٖشٙ املٛاقع اإلدتُاع١ٝ َضدعا َٚقزصا أعاعٝا ست٢ 

بايٓغب١ ألعت٢ ايكٓٛات ايؿنا١ٝ٥ ايعُالق١ َجٌ اؾظٜض٠ ٚايعضب١ٝ ٚغرلُٖا ، يهٔ البز إٔ ْطضح 

َٔ وضى َٔ؟ ٌٖٚ َٔ عالق١ دزي١ٝ بني َا ٜكع يف ايؾاصع ايعضبٞ : عؤايٓا احملٛصٟ ايّٝٛ 

 .ٜٚٓؾض يف ٖشٙ ايٛعا٥ط ٚتأثرلٙ يف إمحا٤ سضاص٠ ايؾاصع

هب إسٕ االعذلاف بإٔ اؿزٜح ايّٝٛ عٔ تأثرل عًط١ خاَغ١ يإلعالّ االيهذلْٚٞ يف املػضب ٖٛ 

سزٜح ال ٜغتٓز إىل َكاصب١ عٝاع١ٝ ٚعٛعٝٛثكاؾ١ٝ ع١ًُٝ ٚإىل اعتطالعات صأٟ تتُشٛص سٍٛ 

ٚيٓتغا٤ٍ مجٝعا َٔ عذٌ بايتػٝرلات . تأثرل ٖشٙ ايٛعا٥ط اؿزٜج١ يف بعض ايكضاصات ايغٝاع١ٝ 

ايغٝاع١ٝ اشلا١َ يف املػضب َٔ تعزٌٜ يًزعتٛص إىل اْتدابات تؾضٜع١ٝ ْظ١ٜٗ ٌٖ ٖٛ فعٛر لِ 

 ؾدلاٜض أٚ َٛقع ؾٝغبٛى أٚ اؾضا٥ز االيهذل١ْٝٚ ؟ يهٔ يف املكابٌ إْٓا ال ْٓؿٞ إٔ ٖشٙ 20سضن١ 

ايٛعا٥ط ناْت َٚا تظاٍ ٖٞ ترلََٛٝذل ْبض اجملتُع ٖٚٞ َٔ رٕٚ ؽو عاعزت ايغًط١ ع٢ً 

االقذلاب أنجض َٔ ُّٖٛ املٛاطٓني ٚعدلسادٝاتِٗ عٛا٤ ناْت د١ٜٛٗ أٚ ٚط١ٝٓ ٚبايتايٞ ايبشح عٔ 

 .اإلدضا٤ات ايك١ُٓٝ بتزبرل ايؾإٔ ايعاّ

َا ٖٞ إسٕ األقاِْٝ األعاع١ٝ يهٞ ؼكل ٖشٙ ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ إىل داْب ايقشاؾ١ املٛاط١ٓ 

 .رٚصٖا نغًط١ خاَغ١

.اعتُار امل١ٝٓٗ يف ايعٌُ يف تهاٌَ أٚ تٓاؾغ١ٝ َع ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ- 1  

 .ايعٌُ يف إطاص ٖٝأ٠ ؼضٜض- 2

 .تٛخٞ املقزاق١ٝ- 3

 .االيتظاّ بأخالقٝات امل١ٓٗ- 4

 .ايعٌُ مُٔ إطاص قإْٛ ايقشاؾ١ - 5

ايعٌُ يف املٝزإ َٔ خالٍ ايبشح عٔ املع١ًَٛ ٚاـدل ايٝجكٔ ٚيٝػ االقتقاص ع٢ً يعب١ - 6

 (.Copier Coller) (يقل/ ْغخ )
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 .ايعٌُ مببزأ اـدل َكزؼ ٚايتعًٝل سض- 7

 .اإلسغاؼ بزٚص ايقشاف االيهذل١ْٝٚ يف ايضقٞ باملؾضٚع ايزميكضاطٞ- 8

ٖشٙ يف ْعضْا ٖٞ ايضنا٥ظ األعاع١ٝ يًٓٗٛض بايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ ست٢ تٓدضط بؾهٌ َغؤٍٚ يف 

 .املؾٗز اإلعالَٞ نهٌ

 . َغتكبٌ ايقشاؾ١ االيهذل10١ْٝٚ

إٕ َغتكبٌ ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ يف صأٜٞ املتٛامع شلٛ َٔ األع١ً٦ ايكًك١ ٚاملًش١ إس إٔ صعِ 

َالَح أؾك٘ ٜضتبط أعاعا مبٓع١َٛ َعكز٠ تتزاخٌ ؾٝٗا ايعزٜز َٔ ايعٛاٌَ ٚاألطضاف ايؿاع١ً إَا 

 ٌٖٚ يزٜٓا َا ٜهؿٞ َٔ املعطٝات ٚايبٝاْات شلشٙ ايتذضب١ ايؿت١ٝ َا …بؾهٌ َباؽض أٚ غرل َباؽض

يهٔ ٖٓاى بعض احملزرات اييت تعتدل خط١ طضٜل . ٜهؿٞ نٞ مزر صؤ١ٜ اعتؾضاؾ١ٝ ملغتكبًٗا

 20ملغتكبٌ ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ نغٓز ٚاعز بهٌ تأنٝز، يف ٖشٙ ايعؾض١ٜ ايجا١ْٝ َٔ ايكضٕ 

 :ايتطٛص ايتهٓٛيٛدٞ ٚايضقُٞ - 1

مما ال صبٞ ؾٝ٘ إٔ ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ ٖٞ ٚيٝز٠ ايتطٛص اؿافٌ يف تهٓٛيٛدٝا ايعًَٛات - 2

ٚايتٛافٌ ٚاالتغاع األؾكٞ يؾبه١ االْذلْٝت َٚٔ رٕٚ ؽو إٔ َغتكبًٗا نُا أؽضْا يف بزا١ٜ ٖشٙ 

املكاي١ صٖني بٗشا ايتطٛص ايتهٓٛيٛدٞ ٚايٛعٝط ايؾبهٞ ؾُع َطًع سلػ نٌ ّٜٛ ٜعضف سكٌ 

تهٓٛيٛدٝا االتقاٍ ٚاملعًَٛٝات اخذلاعات دز سن١ٝ ٚؾا٥ك١ اـز١َ تغرل أنجض ؾأنجض إىل اختظاٍ ق١ُٝ 

ايظَٔ ٚق١ُٝ املهإ ٚتكًٝك َغاس١ ايتٛافٌ ايٛاقعٞ االدتُاعٞ يإلْغإ يف عالقت٘ مبشٝط٘ 

ٚايشٖاب أبعز بٗشٙ ايعالق١ إٍ ايعٝؿ يف اجملتُع االؾذلامٞ ٚتزبرل ايؾإٔ ايَٝٛٞ يف ٚاقع 

اؾذلامٞ َٔ اإلراص٠ االيهذل١ْٝٚ إىل ايتذاص٠ االيهذل١ْٝٚ ٚتقضٜـ اـزَات بٛاعط١ االْذلْٝت ؾ٤ٌُ 

اعتُاص٠ خز١َ َضؾك١ٝ ايّٝٛ بات ٜػٓٝٓا عٔ ايغؿض ٚاعتعُاٍ ٚعا٥ٌ ايٓكٌ ايتكًٝز١ٜ مما قز 

 .ٜكًٌ َٔ خطٛص٠ سٛارخ ايغرل

قارص٠ يف املغتكبٌ  (سٛاعٝب)إْٓا ال ميهٔ إٔ ْتقٛص فشاؾ١ ايهذل١ْٝٚ، َٔ رٕٚ سٛاٌَ َتطٛص٠ 

ايكضٜب ع٢ً إٔ تضتكٞ باملٓذظ ايقشؿٞ إىل عًُٝات قزٚر٠ يف املٓاٚالت ايضق١ُٝ تٛؾض ايهجرل َٔ 

اؾٗز املبشٍٚ سايٝا عٛا٤ ع٢ً املغت٣ٛ ايضقُٞ أٚ اإللاط املٝزاْٞ، نُا أْٓا ال ميهٔ إٔ ْتشزخ 

ؾًٛال اَتزارٙ يف مجٝع أما٤ ايعامل  (االْذلْٝت)عٔ فشاؾ١ ايهذل١ْٝٚ مبعظٍ عٔ ايٛعٝط ايؾبهٞ 

. ملا نٓا ايّٝٛ ْتشزخ عٔ فشاؾ١ ازلٗا فشاؾ١ االْذلْٝت قبٌ إٔ تغ٢ُ فشاؾ١ ايهذل١ْٝٚ

ؾاالْذلْٝت نُا عبكت اإلؽاص٠ إىل سيو َضتني ٚال بأؼ َٔ تهضاصٖا يًُض٠ ايجايج١ ٖٛ عقب ايقشاؾ١ 

االيهذل١ْٝٚ ْٚبنٗا ايَٝٛٞ صٖني باالْذلْٝت ٚنٌ ٖشا االْكالب اؿافٌ ايّٝٛ يف املٓع١َٛ اإلعال١َٝ 

عٛا٤ يف املػضب أٚ ايعامل َا نإ يٝشزخ يٛال ؽهب١ االْذلْٝت اييت أفبشت ٖٞ ايهٛنب اؿكٝكٞ 

يًبؾض١ٜ مجعا٤ ٖٚٞ ايٛعا٤ ايشٟ تػذلف َٓ٘ ٚاؾغض االؾذلامٞ ايشٟ تًتكٞ ؾٝ٘ مجٝع األدٓاؼ 
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إٕ املع١ًَٛ قز . إْ٘ اإلْذلْٝت أندل َٓتز٣ عاملٞ ؿٛاص اؿناصات ٚتكاصبٗا.. ٚايجكاؾات بهٌ تأنٝز 

 إْٗا تضاؾكٓا أُٜٓا سًًٓا ٚاصؼًٓا ؾٗٞ تقٌ إيٝٓا َٔ األٜؿٕٛ ٚيف …باتت أقضب إيٝٓا َٔ عذلاتٓا

اؿاعٛب ٚيف ايتؿاط ٚيف اؾضا٥ز ٚأيٛاح اإلعالْات ٖٚٞ قز تتدش عز٠ أقٓع١ ايهذل١ْٝٚ ؾُع١ًَٛ أٚ 

 أٚ إَاٌٜ أٚ يف َز١ْٚ فزٜل أٚ َٓتز٣ ثكايف أٚ SMSخدل ٚاسز ميهٔ إٔ تتًكاٙ بضعاي١ ققرل٠ 

َٛقع إخباصٟ أٚ قٓا٠ ؾنا١ٝ٥ أٚقط١ إساع١ٝ أٚ ٚف١ً ٜٛتٛب أٚ فٛصَتشضن١ أًَٚـ فٛتٞ ٚاـٝط 

ايٓاظِ ايشٖيب ؾُٝع ٖشٙ ايٛعا٥ط ٚايكبع١ ايغشض١ٜ اييت ؽضز َٓٗا نٌ ٖشٙ األعٓار ٖٛ 

االْذلْٝت، ٚبايتايٞ ؾايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ ٖٞ دظ٤ ال ٜتذظأ َٔ نٌ ٖشا املؾٗز اإلعالَٞ ايشٟ 

 .ٜغبح يف أٚقٝاْٛؼ ايٓت

.إسٕ ؾُغتكبٌ ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ صٖني مبغتكبٌ ايؾبه١ ايعٓهبٛت١ٝ  

احملٛص ايجاْٞ ٜتعًل عض١ٜ اإلعالّ ٚفؿا٤ اشلٛا٤ ايشٟ ٜتٓؿغ٘ ، ؾإسا نإ ايزعتٛص قز ْك يف - 2

 ع٢ً مُإ سض١ٜ اإلعالّ نُا نؿتًٗا أٜنا املٛاثٝل ايزٚي١ٝ ؿكٛم اإلْغإ ؾإْٓا ْتطًع 28ؾقً٘ 

إىل إٔ تتعظط ٖشٙ اؿض١ٜ بقزٚص قإْٛ ايقشاؾ١ املكبٌ َتنُٓا ؾقال أٚ ؾقٛال خاف١ بايقشاؾ١ 

االيهذل١ْٝٚ ٚخقٛفٝاتٗا ٚمما ال صٜب ؾٝ٘ إٔ اؿض١ٜ ال تعين ايؿٛم٢ ٚإٔ اعتغٗاٍ 

ايٓؾضاليهذلْٚٞ ال ٜعين باينضٚص٠ اصتهاب كايؿات دغ١ُٝ قز تؤثض عًبا ع٢ً اؾغِ ايقشايف 

بؾهٌ عاّ ؾُٔ ايٛادب ع٢ً مجٝع األطضاف املٗت١ُ بايكطاع ٚتأًٖٝ٘ ٚتطٗرلٙ َٔ ظٛاٖض املٝٛع١ 

ٚايتغٝب ست٢ تقبح ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ ١َٓٗ َٔ ال ١َٓٗ شلِ إسا مل تهٔ يف اؿكٝك١ ؽػٌ َا 

 .ال ؽػٌ ي٘

إٕ َغتكبٌ ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ َضتبط نشيو بؾهٌ أٚثل بأخالقٝات امل١ٓٗ ٚااليتظاّ - 3

باملقزاق١ٝ ، ؾهًُا متار٣ بعض ايقشؿٕٝٛ يف ايتذاٚطات ٚايزٚؼ ع٢ً األخالقٝات يغبب َٔ 

األعباب نًُا تضادع عزر ايكضا٤ ٚنًُا تضادع عزر ايكضا٤ أثض سيو عًبا ع٢ً َٛاصر املٓؾأ٠ اإلعال١َٝ 

 .االيهذل١ْٝٚ َٔ َزاخٌٝ اإلعالْات ٚاإلؽٗاص

ٜٚعتدل َٔ أٚيٜٛات ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ ٚيف قًب اْؾػاالتٗا يف ايٛقت ايضأٖ، : ايزعِ املايٞ- 3

ؾإسا نإ إْؾا٤ دضٜز٠ ايهذل١ْٝٚ عٓز ايهجرلٜٔ يٝػ إال َغأي١ عٓٛإ ْطام ثِ َبارص٠ ٚقزصا 

َتٛامعا َٔ املاٍ ؾإٕ ايٓٗٛض ٚاعتُضاص١ٜ املٛقع االيهذلْٚٞ ٚؾضض ازل٘ يف املؾٗز اإلعالَٞ 

ئ ٜتشكل َٔ رٕٚ تٛؾرل رعا١َ َاي١ٝ متهٔ طاقِ ؼضٜضٖا َٔ صؾع األعبا٤ اي١َٝٛٝ يف َعٝؾِٗ 

ايَٝٛٞ ثِ إلاط َٗاَِٗ اإلعال١َٝ يف ؽضٚط ال٥ك١ ٚيف ٖشا ايقزر ٜكٍٛ مجاٍ ايزٜٔ ايٓادٞ 

إٔ َٔ  )ٖٚٛ خبرل َػضبٞ يف اإلعالّ ٚايقشاؾ١ ٚقار َؤخضا اؿٛاص ايٛطين سٍٛ اإلعالّ ٚاجملتُع 

 تٛف١ٝ يًقشاؾ١ 25 َٔ ٖشا اؿٛاص ثِ ؽقٝك َا ال ٜكٌ عٔ 330بني ايتٛفٝات اٍ 

 اييت تٛف١ٝ 259 َكذلسا قزرا َٚٓٗا ع٢ً اـقٛل ايتٛف١ٝ صقِ 75االيهذل١ْٝٚ، مُت 
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بتٌُٜٛ َؾاصٜع ايؾباب يف إطاص منٛسز اقتقارٟ تٓاؾغٞ ٚقابٌ يالعتُضاص١ٜ ٖٚٛ َا ٜؿذلض 

 أَا أِٖ ايتٛفٝات اييت خضز شلا املؾاصنٕٛ يف …ؼزٜز إطاص قاْْٛٞ ٚامح ملُاصع١ ٖشٙ امل١ٓٗ 

 َاصؼ املامٞ ؾكز 10ايّٝٛ ايزصاعٞ سٍٛ ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ ايشٟ ْعُت٘ ٚطاص٠ االتقاٍ ّٜٛ 

رعٛا إىل ايتٓغٝل َع ايقٓزٚم املػضب ايضقُٞ يتُهني ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ َٔ ايزعِ َٚقاسب١ 

األؽدال ايشاتٝني يف االْتكاٍ إىل فٝػ١ ايؾضن١ ايكا١ُ٥ ايشات، ٚتٛؾرل ؾنا٤ات ع٢ً غضاص قطاعات 

ٚإْؾا٤ فٓزٚم خال يًزعِ ايتكين ٚايتزصٜب ٚتأٌٖٝ ايهؿا٤ات ٚتنُني قإْٛ اإلؽٗاص بٓٛرا . أخض٣

َضتبط١ بايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ ٚؼؿٝظ اإلؽٗاص ايعَُٛٞ ع٢ً اإلعالٕ يف ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ َجًُا 

.(ٖٛ ايؾإٔ َع ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ ثِ إْؾا٤ ريٌٝ خال غًل املكاٚي١ ايقشؿ١ٝ ايضق١ُٝ  

إٕ ملٔ ؽإٔ متهني ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ َٔ ايزعِ املايٞ إٔ ٜعٌُ ع٢ً محاٜتٗا َٔ ايهجرل َٔ 

 .االْظالقات املضتبط١ أعاعا بأخالقٝات امل١ٓٗ ٚاملقزاق١ٝ

إٕ َغتكبٌ ايقشاؾ١ اإليهذل١ْٝٚ ٜضتبط بزصد١ ٚعٞ املتًكٞ ٚاصتؿاع ْغب١ املكض١ٝ٥ٚ باعتباصٖا - 5

ؾاالصتكا٤ بزصد١ ايتًكٞ ميضعدلاالط٦ُٓإ إىل املٓؾأ٠ . عاَال أعاعٝا يف تؾهٌٝ ايضأٟ ايعاّ املٛاطٔ

اإلعال١َٝ َٔ خالٍ َقزاق١ٝ املع١ًَٛ ٚفزق١ٝ اـدل مما هعٌ ايكاصئ ٜتؿاعٌ َعٗا بؾهٌ 

إهابٞ َٔ خالٍ ؼؿٝظٙ ع٢ً إرصاز ايتعايٝل ٚايضرٚر ٚبايتايٞ َا عٝعظطَٔ َٛقع اؾضٜز٠ 

.االيهذل١ْٝٚ يهٞ تقبح ٖٞ أٜنا عٓزا أعاعٝا يف ايقشاؾ١ املٛاط١ٓ  

ال ىتًـ عٔ عٓقض ايزعِ َٔ سٝح األ١ُٖٝ ٚاألٚي١ٜٛ يف االصتكا٤ باؾضٜز٠ : ايتأٌٖٝ ٚايتهٜٛٔ- 6

االيهذل١ْٝٚ ٚاملار٠ ايقشؿ١ٝ ع٢ً املغت٣ٛ املطًٛب، إٕ ؾٛم٢ ايٓؾض اييت ٜػضم ؾٝٗا اإلعالّ 

االيهذلْٚٞ ٚاييت أعِٗ ؾٝٗا بؾهٌ ٚاؾض ٖٛاْتؿا٤ أ١ٜ صقاب١ قب١ًٝ ؾنال عٔ عٗٛي١ ايٓؾض ايؿٛصٟ 

َٔ % 90ٚؼٝني اإلرصادات قز أمض بؾهٌ ال دزاٍ ؾٝ٘ مب١ٓٗ ايقشاؾ١ بؾهٌ عاّ، إٕ َا ٜٓاٖظ 

املٛاقع اإلخباص١ٜ تزاص َٔ طضف ؽدك ٚاسز أٚ فُٛع١ َٔ األؽدال ال تتعز٣ عزرِٖ أفابع 

ايٝز ٜؿتكضٕٚ دًِٗ إىل ايتهٜٛٔ ايقشؿٞ ، نُا إٔ ٚيٛز دًِٗ عامل ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ مل ٜهٔ 

.تعبرلا عٔ قٓاع١ َٚٛقـ ٚإرصاى عُٝل غطٛص٠ ٚرٚص ٖشا ايٛعٝط االدتُاعٞ ٚايجكايف ٚايغٝاعٞ  

ٚإسا ٚزلت ايقشاؾ١ ايٛصق١ٝ عدل تاصىٗا بأْٗا ١َٓٗ املتاعب ؾعًٝٓا إٔ ْعٌُ بهٌ ٚعٞ َٚغؤٚي١ٝ 

ع٢ً َقزاقٝتٗا ٚع٢ً َؾٗزٖا اإلعالَٞ  (َقا٥ب)ست٢ ال لعٌ َٔ ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ ١َٓٗ 

نهٌ إْٓا ال ْؾو يف املؤٖالت ٚايكزصات يبعض املؾضؾني ع٢ً ٖشٙ املٛاقع اإلخباص١ٜ ع٢ً َغت٣ٛ 

ايتهٜٛٔ املعًَٛاتٞ ؾايهجرلَِٓٗ سغب إعتطالع يًضأٟ ألظت٘ ايضابط١ املػضب١ٝ يًقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ 

سافًٕٛ ع٢ً ؽٗارات يف فاٍ ايضق١ُٝ ْٚعِ املعًَٛٝات غرل إٔ ٖشا ال ٜؾهٌ ع٣ٛ ايٓغل 

ايتكين إسا َا قاصْا اؾضٜز٠ االيهذل١ْٝٚ باؾضٜز٠ ايٛصق١ٝ ٚبايتايٞ البز َٔ عٝاع١ إعال١َٝ ْادع١ 

يتأٌٖٝ ٖشا ايكطاع ٚخقٛفا َا تعًل بتٓعِٝ رٚصات تزصٜب١ٝ تغٗضع٢ً إعزارٖا ٚطاص٠ االتقاٍ 
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بؾضان١ َع ايٓكاب١ ايٛط١ٝٓ يًقشاؾ١ املػضب١ٝ ٚاملعٗز ايعايٞ يإلعالّ ٚاالتقاٍ ٚؾٝزصاي١ٝ ْاؽضٟ 

.ايقشـ ٚكتًـ ٖٝآت اجملتُع املزْٞ املٗت١ُ باجملالت ايكاْْٛٞ ٚاؿكٛق١ٝ  

 .خامت11١

أخرلا يعٌ إٔ أعغض َضس١ً يف تاصٜخ أ١ٜ ظاٖض٠ سزاث١ٝ ع١ًُٝ ناْت أٚ ؾهض١ٜ أٚ ثكاؾ١ٝ أٚ عٝاع١ٝ 

أٚ إعال١َٝ أسزثٗا ايتطٛص ايبؾضٟ ٖٞ َٔ رٕٚ ؽو َضس١ً ايتأعٝػ اييت تعين تٛؾرل ؽضٚط 

ايٓذاح شلا، ٚاألنٝز إٔ ايٓكاـ ٚاؾزاٍ املتالطِ سايٝا يف املؾٗز اإلعالَٞ ٚايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ 

باـقٛل ٜعتدل دظ٤ا َٔ ٖشا املؾضٚع ايتأعٝغٞ ، إٕ نٌ خط٠ٛ أٚ ؾهض٠ أٚ قإْٛ أٚ يكا٤ ٚغرلٖا 

ٖٞ َا عٝؾهٌ املالَح املتؿاع١ً ملغتكبٌ ٖشا ايكطاع اإلعالَٞ ايٛاعز ٚايشٟ َٔ رٕٚ ؽو 

عتهٕٛ يٓتا٥ذ٘ ايتأعٝغ١ٝ أثض ع٢ً أدٝاٍ ايقشاؾٝني ايكارَني يف املغتكبٌ املتٛعط أٚ ايبعٝز 

إْٗا بهٌ تأنٝز َضس١ً سازل١ تزعْٛا مجٝعا إىل اإلسغاؼ .. يف ؽضٚطِٗ ايتاصى١ٝ املدتًؿ١ عٓا 

ٚايتشغٝػ مبغؤٚيٝاتٓا راخٌ اجملتُع ٚبزٚصْا يف رعِ ايقشاؾ١ االيهذل١ْٝٚ يٝػ نك١ُٝ إعال١َٝ 

ته١ًُٝٝ ٚإمنا نغٓز أعاعٞ مبا تتٛؾض عًٝ٘ َٔ أرٚات صق١ُٝ ٚؽبه١ٝ ال سزٚر إلهابٝاتٗا ع٢ً 

 .َقزاق١ٝ ايعٌُ ايقشؿٞ ٚع٢ً املتًكٞ

ْك املزاخ١ً اييت أعُٗت بٗا يف املًتك٢ األٍٚ يًقشاؾ١ اإليهذل١ْٝٚ ايشٟ أقِٝ بؿاؼ : ًَشٛظ١ 
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