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 خماض صحافتنا العسري

 
 عبده حقي

تتدافع فٝٗا ايصفخات ايٛزق١ٝ .. إٕ ايٛضع ايصخايف ايّٝٛ باملػسب بات أغب٘ بكٝا١َ إعال١َٝ 

، ٚتتالطِ فٝٗا نتا٥ب أقالّ ايبٝو ظخافٌ  بايصفخات اإليهرت١ْٝٚ مبٛاقع ايتٛاصٌ اإلدتُاع١ٝ

ايهٌ عتطبٕٛ أْفطِٗ حكاْٝني ٜٚػريٕٚ إىل اآلخسٜٔ بأِْٗ .. نسٚفس.. َد ٚدصز.. ايف٦سإ ايسق١ُٝ 

 ٚبات ايطؤاٍ احملٛزٟ …ِٖ ادتخِٝ ، فُٝا ٜٓعت ٖؤال٤ شَال٤ِٖ ايطابكني بأٌٖ ايهٗف ايٓا٥ُني 

ٖٛنٝف ختسج صاحب١ ادتالي١ ع٢ً إختالف أضاْٝدٖا ضامل١ َٚعافا٠ َٔ ايػساى اييت ٚزتطٗا فٝ٘ 

…ايسق١ُٝ ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاإلتصاٍ  

قد ًْتُظ األعرازدتُٝع ايفسقا٤ ٚخصٛصا يبعض أضاترتٓا ايرٜٔ إغتعًت زؤٚضِٗ ٚذقِْٛٗ 

غٝبا يف زدٖات دسا٥دِٖ ايطٝاز٠ ٚبعض ادتسا٥د املػُٛز٠ ع٢ً حد ضٛا٤ َٔ أدٌ إٔ 

تصريايصخاف١ املهتٛب١ زقُا أضاضٝا يف املعادي١ ايطٝاض١ٝ ٚايدميٛقساط١ٝ بٛطٓٓا َٓر ضٓٛات 

ايصخاف١ اييت ناْت تػل .. يطإ اذتصب ٚن٠ٛ ْازٙ ايداخ١ًٝ .. ضٓٛات ايصخاف١ املٓاض١ً .. ايسصاص 

طسٜكٗا زأضا يف ايهجرئَ املٛاقف إىل َتاعب ضني ٚدِٝ ، يٝظ بطبب تِٗ ايطب ٚايكرف 

ايباحج١ عٔ اإلثاز٠ ٚافتعاٍ ايطذ١ اإلعال١َٝ بٗدف ايسفع َٔ زقِ املبٝعات َجًُا عتصٌ يف ايٛقت 

ايسأٖ ٚإمنا ٖٛدزب ايسأٟ املطؤٍٚ ايرٟ نإ ظتسدسايصخايف املطهني أحٝاْا َٔ يطإ قًُ٘ إىل 

.زنٔ صكٝعٞ يف ايهٛزبٝظ أٚدزب َٛالٟ ايػسٜف   

ًْٚتُظ األعرازيصَال٥ٓا يف ايصخاف١ ايٛزق١ٝ أٜطا يهٕٛ نٌ ٖرٙ ايتالٍ َٔ ايهاغٝد ٚايٛزم َٓر 

ْصف قسٕ ْٚٝف تكسٜبا ٖٞ بهٌ ٜكني دصؤ َٔ تازغتٓا ايطٌٜٛ ٚايطاخٔ مت حتبريٙ بهجرئَ دّ 

األعصاب ٚايعسم ٚايًٗاخ ٚايطٗاد ٚضسا٥ب اإليتصاّ إىل دزد١ إٔ ١َٓٗ املتاعب قد قٝطت ظٗاد 

ارترباملكدع يف َعسن١ َفتٛح١ ع٢ً ايعدٜد َٔ ادتبٗات اي١َٝٛٝ ضد ايتطًط ٚاأل١َٝ ٚيٛبٝات 

إخل..إفطاد أحالّ اإلضتكالٍ   
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إٕ إْطذاّ ٚاطتساط ايصخافٝني يف عصسايسق١ُٝ ايّٝٛ بكدزَاٖٛ َٛانب١ قطس١ٜ ٚضسٚز٠ 

فٗرٙ ادتسٜد٠ ـ أَٓا .. يتطٛزصخافتٓا ، ٖٛأٜطا يف ايعُل غ٤ٞ َسٜس َٚؤمل ٚدداْٝا ٚحطٝا 

املٓاض١ً ـ اييت نٓا ْدضٗا َٔ حتت َعاطفٓا يف ضٓٛات ايسصاص خف١ٝ َٔ عٕٝٛ ايسقبا٤ 

ْدضٗا َجٌ شتطٛط نٓصَسصٛد ْٚفٝظ َٔ دٕٚ غو أْٓا ْػعسايّٝٛ .. ٚايبصاصني ٚشٚازايًٌٝ 

باملساز٠ ٚشفس٠ اذتصٕ ايٓٛضتادت١ٝ ٚضتٔ ْساٖا نٝف ظتسدسٖا َازد اإلْرتْت َٔ تالبٝب ٚزقٗا ًٜٚكٞ 

…بٗا ع٢ً ايسصٝف َجٌ قػس٠ بستكاي١ ممصٛص١   

ٖرٙ ادتسٜد٠ ايٛزق١ٝ اييت نٓا ْتصفخٗا خًط١ .. إْ٘ ْفظ اإلحطاع ايرٟ تكامسٓاٙ ْٚتكامس٘ ايّٝٛ 

َع األضف يتًُٝع  (غٝفٕٛ)يف األحٝا٤ ارتًف١ٝ َٚكسات أحصابٓا ايٝطاز١ٜ نٝف صازت ايّٝٛ َجٌ 

إْٗا حكا .. ايفٝرتٜٓات فخطب ٚيف أحطٔ األحٛاٍ أدا٠ يًعب اإلقسا٥ٞ ع٢ً زقع١ ايهًُات املتكاطع١ 

يهٔ ٜكٝٓا ٚيف ايعُل إٔ الغ٤ٞ إمنخ٢ أٚضٛف ُٜٓخٞ َٔ ..  يٓٛضتادتٝا ستص١ْ ٚصاد١َ 

تازغتٗا ايتًٝد إذ إٕ املطتكبٌ أٟ َطتكبٌ َُٗا تٓهسيبداٜات٘ ٖٛ يف اذتكٝك١ ٚاقع يفهس٠ َاضٞ 

فُا نإ إعالَٓا املهتٛب يٝصٌ إىل ٖرٙ ايػس٠ ايط١٦ٜٛ ع٢ً دبني . َتدفل الٜتٛقف زتساٙ أبدا

اإلعالّ ايعسبٞ يٛال دسا٥دْا ايعتٝد٠ اييت ناْت عل َدازضٓا ايطٝاض١ٝ اييت تعًُٓا بٗا ٚع٢ً 

.صفخاتٗا نٝف ْكاّٚ ٚصتادٍ ْٚطادٌ يف َعطالتٓا ايطٝاض١ٝ ٚايدميٛقساط١ٝ   

حت٢ الْكٍٛ املفتع١ً بني األضاْٝد  (ايٓظٝف١)ٚبهٌ صدم الْطتطٝع إٔ طتفٞ ايّٝٛ ٖرٙ اذتسب 

اإلعال١َٝ ايتكًٝد١ٜ ٚاألضاْٝد اذتدٜج١ اييت فذستٗا ايسق١ُٝ ٚاإلْرتْت ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛٝات 

ٚاإلتصاٍ ٚاييت مخٔ ايبعض قبٌ األٚإ أْٗا قد ْصيت يتعصف بصسح ايصخاف١ ايٛزق١ٝ ٚتًكٞ بٗا 

.يف زفٛف ايٓطٝإ   

 أحل  ٜٚؤضفين حكا إٔ ٜتبأزاٖتُآَا حايٝا ٚيف ٖرا املٓعطف ايتازغتٞ اإلعالَٞ حٍٛ َٔ ِٖ

بايسٜاد٠ اإلعال١َٝ َٚٔ ِٖ أحل بايتخاٚزَع ايٛشاز٠ ايٛص١ٝ ع٢ً قطاع اإلتصاٍ َٚٔ ِٖ أحل 

.. َٚٔ ِٖ .. بايتُج١ًٝٝ يف اهلٝآت ايٓكاب١ٝ َٚٔ ِٖ أدز٣ بػعاب ارتربٚاملع١ًَٛ ايرٖب١ٝ َٚٔ ِٖ 

إخل بُٝٓا نإ َٔ أٚدب ايٛادبات عًٝٓا مجٝعا ع٢ً إختالف َٓابسْا ٚأيٛآْا ايطٝاض١ٝ ..َٚٔ ِٖ 

َٚسدعٝاتٓا اإلدٜٛيٛد١ٝ ايبخح عٔ اآليٝات ايك١ُٓٝ بتطٜٛسايكطاع اإلعالَٞ ايطُعٞ ٚايبصسٟ 

نُا ْعت٘ أحد ايصَال٤ ٚايرٟ ْطٞ اْ٘ يٛال ٖرا اإليهرتٜو  (اإليهرتٜهٞ)ٚاملهتٛب ٚاإليهرتْٚٞ ٚيٝظ 

يتعطًت مجٝع حٛاضٝب ادتسٜد٠ اييت ٜعٌُ بٗا نس٥ٝظ حتسٜسٚمجٝع ادتسا٥د ع٢ً ٚد٘ األزض ـ 

أقٍٛ ْٚطٝٓا ايتفهرييف اإلضتجُازاألصتع يًذطٛزايكا١ُ٥ بني مجٝع ٖرٙ األضاْٝد اييت َددتٗا 

.ايتهٓٛيٛدٝا ٚاإلْرتْت   
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َُٚٗا إختًفٓا يف املسدعٝات ٚاألدٚات فإٕ ايتهٓٛيٛدٝا قد حتُت عًٝٓا غ٦ٓا ذيو أّ أبٝٓا إٔ 

ْتعاٜؼ حتت ضكف اذتاضٛب حٝح ع٢ً غاغت٘ ايفط١ٝ إمنخت اذتدٚد ايٛاقع١ٝ بني اإلذاع١ 

إخل..ٚايتًفص٠ ٚايطُٝٓا ٚادتسٜد٠ ٚاملٛقع اإليهرتْٚٞ اإلخبازٟ ٚايٛناي١   

يكد بات ايسٖإ اإلعالَٞ ايّٝٛ أخطسٚأعكد مما نإ عًٝ٘ يف ايطابل ، أٜاّ نإ ايصخاف٢ بسبط١ 

عٓل ٚنٛضتِٝ بًٕٛ اذتصب ٚستفظ١ َٚكسدسٜد٠ يف ايػازع ايس٥ٝطٞ بإحد٣ ايعاصُتني إَا 

فايّٝٛ صازبإَهإ ايصخايف إٔ ميازع دص٤ا َٔ َٔ َٗٓت٘ ٖٚٛيف بٝذاَت٘ . ايسباط أٚايدازايبٝطا٤ 

ٚع٢ً ضسٜسٙ ٚأَاَ٘ دٗاشإ الثايح هلُا ـ املٛباٌٜ ٚحاضٛب٘ ـ ايرٟ ٜتٓكٌ عربٙ بني ٦َات ادتسا٥د 

إخل ٚصازبإَهاْ٘ إ عتسزارتربٜٚٓطك٘ ٜٚدعُ٘ .. ٚ..ٚ..ٚايكٓٛات ٚاإلذاعات ٚايٛناالت ٚايفٝدٜٖٛات 

إخل ٜٚٓػسٙ يف َٛقع٘ اإلخبازٟ ٚقد ًٜذأ إىل حتٝٝٓ٘ ٚقتُا تطًب األَس ذيو ..بايٛثا٥ل ايصٛز١ٜ 

بعد دقا٥ل ، مما دعٌ ايسٖإ أضاضا ٜتُخٛزحٍٛ إغهاٍ ٚاحد ٖٛ َٔ ٜطبل َٔ إىل املع١ًَٛ 

َٔ َٛقع حدٚثٗا ع٢ً األزض ايٛاقع١ٝ أٚ  (األعدا٤)ٚصدقٝتٗا قبٌ إٔ ظتفف دَٗا ايصَال٤ ٚاإلخ٠ٛ 

.األزض اإلفرتاض١ٝ   

ٚأخريا ٜؤضفين إٔ تهٕٛ ْصف َهاضبٓا قد ضاعت يف دٚا١َ عكًٝاتٓا املد١َٓ ع٢ً ايتدافع باملٓانب 

ٚأْٓا مل ْتعًِ َٔ املُازض١ ايدميٛقساط١ٝ ض٣ٛ عك١ًٝ ايتفتٝت ٚايتػسذّ إىل دزد١ إٔ َػٗدْا 

اإلعالَٞ ٚاإليهرتْٚٞ بارتصٛص قد أصٝب بصناّ ايفٝظ بٛى حٝح بات باضتطاع١ أٟ َٛاطٔ إٔ 

ٜٓؼ٤ صفخ١ ٜٚطًل عًٝٗا إمسا بٝافط١ غًٝظ١ َٔ قبٌٝ ادتُع١ٝ أٚاإلحتاد أٚادتاَع١ اٚاملٓظ١ُ 

   . أٚأٟ زعب إفرتاضٞ آخس

  


