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 اخلامسة أوالسلطة املىاطنة الصحافة

 

 حقي عبده

 إخل ..ايفٝدٜٛٚايٝٛتٛب ًَٚفات اإلدتُاع١ٝ ٚايشبهات ٚاملٓتدٜات املدْٚات) َجٌ املٛاط١ٓ ايصشاف١

 ٚايطًط١ ايكطا١ٝ٥ ٚايطًط١ ايتشسٜع١ٝ ٚايطًط١ ايتٓفٝر١ٜ ايطًط١ بعد (خاَط١ ضًط١)ى

 فايّٝٛ .. عكب ع٢ً زأضا عَُٛا اإلعالَٞ املشٗد قًبت ْكٌ مل إٕ شعصعت قد ايصشاف١ٝ

 عربايشبهات أٚميهٔ دعا١ٝ٥ أٚ إخباز١ٜ فٝدٜٛ ٚصالت ْٓتر إٔ ميهٔ اإلْرتْٝت ٚبٛاضط١

 قسازات ع٢ً أٚايسد ايٓاخبني أٚإضتذٛاب ايتذُٗساإلفرتاضٞ أدٌ مجاٖرئَ سشد اإلدتُاع١ٝ

 ايتدٜٚٔ ظاٖس٠ اْتشست يكد… ايٛط١ٝٓ ايكطاٜا َٔ قط١ٝ يف ايعاّ ايسأٟ أٚاضتكصا٤ املطؤٚيني

Blogger بايطالّ، تٓعِ اييت املٓاطل يف ايتٛتسنُا َٓاطل يف ايعامل، َٔ َهإ نٌ يف 

 .. املٛضٝك٢ ايطُٝٓا، ايتشهٌٝ، اآلداب، يف اإلْطاْٞ، اإلبداع سكٍٛ خمتًف يف ٚإْتشساملدْٕٚٛ

 يف فإْ٘ ايطُٝٓا دلاٍ يف خصٛصا ٚايتٛشٜع اإلْتشازٚايرٜٛع ع٢ً اإلْرتْٝت ٚبكدزَاضاعد إخل

 ايعدٜد تسادعت إذ ايٓشسٚايتٛشٜع، سسن١ٝ َطت٣ٛ ع٢ً ٚخطري٠ مج١ أفسشَتاعب قد ايطًيب داْب٘

 ٜتِ األفالّ ايهجرئَ إٔ بطبب ايطُٝٓا٥ٞ اإلْتاز سسن١ٝ يف إخنساطٗا عٔ ايتٛشٜع َؤضطات َٔ

 بٓكسات فكط األْرتْٝت زٚاد َشاٖد٠ زٖٔ تصبح فٗٞ ٚبايتايٞ باجملإ فٝدٜٛغٛغٌ ع٢ً بجٗا

 . يًتشٌُٝ داٖص٠ تصبح يهٞ َعدٚد٠

 ٖرٙ إٔ مماٜعين دٚالز، 3.99 عٔ تصٜد ال شٖٝد٠ بأضعاز ذبًُٝٗا ٜتِ اييت األفالّ بعض ٖٓاى

 فًِٝ أٟ إٔ اآلٕ ْالسظ صسْا ٖٚهرا ايتكًٝد١ٜ، اإلتصاٍ ٚضا٥ط ع٢ً تعتربثٛز٠ ايشبه١ٝ ايٛض١ًٝ
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 ايكاعات َٔ بدا١ٜ تٓطًل اييت ايٓشسٚايتٛشٜع يطريٚز٠ خيطع إٔ بد ال اجلدٜد٠ األفالّ َٔ

 اشٗس ضت١ أنجسَٔ إىل ايطًط١ً ٖر َد٠ تصٌ ٚقد DVD أقساص ع٢ً ايتطٜٛل ثِ ايطُٝٓا١ٝ٥

 . ايطًط١ً ٖرٙ يف سًك١ نآخس تًفص١ٜ قٓا٠ ع٢ً ٜعسض قد إْتاد٘ ع٢ً َسٚزعاّ ٚبعد

 ايجكايف بايصيصاٍ ايعٓهبٛت١ٝ ايشبه١ ع٢ً ايّٝٛ َاحيدخ املعًَٛات١ٝ أخصا٥ٝٞ بعض شب٘ ٚقد

 َٔ اآلالف ايعشسات َع ْتٛاصٌ ٚنَٛبٝٛتسإٔ (ناَريا َٝين) ٚباضتعُاٍ صازباإلَهإ حبٝح

 ٚايصشاف١ ايبصس١ٜ ـ ايطُع١ٝ) ايصشاف١ َع عشٓا ايكسٜب فباألَظ . ايعامل أحنا٤ عربنٌ األشداص

 اييت اإلشهايٝات يف ست٢ تٓششسأسٝاْا ناْت اييت ايطًط١ تًو زابع١، ضًط١ باعتبازٖا (املهتٛب١

 ايّٝٛ أَا .. األخس٣ ايجالخ ايطًطات ايسابع١ ايطًط١ ٖرٙ ٚأسسدت ساصست َا ٚنجريا بٗا، هلا الشإٔ

 غريَسخصني َٚساضًٕٛ خماطبٕٛ الٜٔ األٕٚ ع٢ً ٚدخٌ املٛاط١ٓ ايصشاف١ إىل ايدٚز إْتكٌ فكد

 … املعسٚف١ ٚاإلعال١َٝ ايصشاف١ٝ املٗٔ يف َتدصصني ٚغري

 ٚايعُٛدٟ، األفكٞ املطت٣ٛ ع٢ً ايدٚي١ َؤضطات نٌ قًٓا نُا املٛاط١ٓ ايصشاف١ ٖرٙ شعصعت ٚيكد

 ٜعد مل نُا ملؤضطاتِٗ، األٚسد ايصٛت ِٖ ٚاملؤضطات اإلدازات َٚدٜسٚ َطريٚ َجال ٜعد فًِ

 ايعاّ ايسأٟ ع٢ً املطتشٛذٜٔ األبطاٍ أٚبًد١ٜ أٚبسملا١ْٝ ز٥اض١ٝ ناْت ضٛا٤ اإلْتدابات َسششٛا

 يف ايدميٛقساط١ٝ نعه١ ترٚم مجٝعا عًِٝٗ ٚايٛادب املفسٚض َٔ بات فكد ٚبسادلِٗ، خبطبِٗ

 .. ٚاحلدٜح ايسأٖ (عٓهبٛتٞ ـ ايشبو) طعُٗا

 دبٛب باتت فكد أٚاجلُاع١ٝ، ايشدص١ٝ األٖداف ذات ٚايصٛزاملسنب١ املًفك١ ايفٝدٜٖٛات بعض أَا

 اإلتصاٍ ٚضا٥ط نٌ اخلطسٜتٗدد ٚبات .. َٝشٔ ايدايٞ أٚ عربايٝٛتٛب ٚاسد٠ بٓكس٠ األزض١ٝ ايهس٠

 أٚ ذبتهساملع١ًَٛ ٚسدٖا تعد مل حبٝح ( دلالت ـ دسا٥د ـ ضُٝٓا ـ تًفص٠ زادٜٛـ) ايتكًٝد١ٜ

 َطًع فُع … ثٛاْٞ مخظ نٌ َد١ْٚ إْشا٤ ٜعسف شَٔ يف ايسبٛزتاز أٚ أٚايتعايٝل ايتشكٝل

 ذبسٜض ألفهاز ٜسٚز قد ْاشسددٜد أٟ ) ددٜد َدٕٚ 150000 شٖا٤ إسصا٤ ٜتِ ّٜٛ نٌ مشظ

 )… َٚطاْد٠ ٚدعِ تأٜٝد أفهاز أٚ تًو أٚ اجل١ٗ ٖرٙ ضد ٚاستذاز زفض أٚ

 باألَظ ايفٓإ بٗا نإ اييت ايدزد١ ْفظ ع٢ً َٓتذا َٛاطٔ نٌ أصبح فكد ايفين املٝدإ يف أَا

 . ٚسٝدا َٓتذا
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 ايتعبريعٔ َٔ 2000 ض١ٓ أٚاضط بداٜتٗا َٓر املٛاطٓني مجٝع َهٓت قد املٛاط١ٓ ايصشاف١ إٕ

 ذات أصبشت نْٛٗا إىل األَس تطٛز فكد عشسضٓٛات، شٖا٤ ٚبعد ايّٝٛ أَا سس١ٜ، ٚبهٌ أْفطِٗ

 ايصشاف١ ٜط٢ُ َا ٖٛبايتشدٜد دصؤَٓٗا ايّٝٛ اصبح إٔ إىل تطٛزت إْٗا بٌ إقرتاس١ٝ ق٠ٛ

 اإلعال١َٝ املعسن١ ٖرٙ ضريبح َٔ ٖٛ ايّٝٛ بإحلاح ْفط٘ ٜطسح ايرٟ ٚايطؤاٍ . اإليهرت١ْٝٚ

 دخٌ ٌٖٚ … أخس٣ تاز٠ ٚاإليتباضات ٚايشهٛى تاز٠ باآلَاٍ ايٛاعد٠ تكًباتٗا بهٌ ٚايتٛاص١ًٝ

 اخلاَط١؟ عصسايطًط١ يف فعال ايعامل

 ايّٝٛ ايعامل دخٌ فكد اإلْتدابات ٚعصسخمادع عصساألضًش١ بعد أْ٘ ْكٍٛ إٔ ميهٔ إذٕ

 ايدميٛقساط١ٝ املؤضطات يف ممجًٝ٘ ع٢ً ايطػط بإَهاْ٘ بات دلتُع فهٌ املٛاط١ٓ، عصسايصشاف١

 ٖص اييت إخل ..اإلدتُاع١ٝ ايشبهات صفشات َدْٚات، َٓتدٜات،) املدتًف١ اإلْرتْٝت أضٓاد بٛاضط١

 فالميهٔ. املعُٛز أزدا٤ خمتًف ٚيف ايعسبٞ ايعامل يف ايبا٥د٠ ايطٝاض١ٝ ايًعب١ قٛاعد نٌ شيصاهلا

 أضُٗت َجًُا ايدٜهتاتٛزٜات أصٓاّ يٝجٛزع٢ً ايعسبٞ ايشازع ٚتعب١٦ تأدٝر يف دٚزٖا ْٓط٢ إٔ

 األضٟٝٛ ايبًد ٖرا اجلٓٛب١ٝ، ٚنٛزٜا ٚفسْطا أَسٜها يف اإلْتداب١ٝ احلُالت يف ايعسبٞ ايسبٝع قبٌ

 ٖٓاى ايطٝاضٝني املالسظني أقسنٌ فكد ايشبهٝني ايسٚاد تعداد َطت٣ٛ ع٢ً عاملٝا ايسا٥د

 نإ سٝح (زإ َٛ زٚٙ) احملاَٞ فٛش يف (ْٝٛش َٖٛٞ) اإليهرتْٚٞ املٛقع يعب٘ ايرٟ بايدٚزاألضاضٞ

 .نٛزٟ َٛاطٔ ًَٕٝٛ َآٜاٖصعشسٜٔ ايّٝٛ يف ٜصٚزٙ

 ايظٌ َٛاقع َٔ عربت قد ايعسبٞ ايعامل يف ايطٝاض١ٝ األْظ١ُ َٔ ايعدٜد إ ْكٍٛ إٔ إذٕ ٚميهٔ

 يف ايطٝاضٝني ايفاعًني َٔ ايعدٜد فطٔ إٔ ٚبعد املعًَٛٝات١ٝ، ايشُظ َٛاقع إىل ٚايٓطٝإ

 شسع ــ اإليهرت١ْٝٚ ايصشاف١ ــ املطبٛم ٚغري احلدٜح املٓرباإلعالَٞ ٖرا إىل ايعسب١ٝ ايبالد

 َٔ األزبع اجلٗات يف ناْٛا أُٜٓا َٛاطِٓٗٝ َٔ ايتأٜٝد أصٛات ٜٚطتكطبٕٛ ٜبشجٕٛ ايهجريَِٓٗ

 . ايطٝاز٠ ٚصشافتٝٗا ايعٓهبٛت١ٝ عربايشبه١ ايعامل

 اخلصٛص ع٢ً ٚاحلصب١ٝ ايطٝاض١ٝ اهل٦ٝات بعض شسعت فكد األٚزٚب١ٝ ايدٍٚ بعض يف أَا

 ع٢ً (اإلفرتاضٞ ايطسم) تك١ٝٓ طسٜل عٔ ــ املٛاط١ٓ ايصشاف١ ــ ايتٛاص١ًٝ ايٛض١ًٝ تطتجُسٖرٙ

 املسفك١ ٚاملاٜالت اإليهرت١ْٝٚ ايسضا٥ٌ َٔ اآلالف بعشسات يتُطسِٖ يًُٛاطٓني اإليهرت١ْٝٚ األبٛاب



 

 Page 4 [ خاص مبذ١ً إذباد نتاب اإلْرتْت املػازب١ اإليهرت١ْٝٚ]

 

 ايكٍٛ ميهٔ ٌٖ ٚأخريا… ايطٝاض١ٝ ٚبسادلِٗ ٚخطب إعالْات تتطُٔ بصس١ٜ مسع١ٝ مبًفات

 ؟(ma-m’dia) ايع١َُٝٛ املٝدٜا عٛضت قد (املٛاط١ٓ ايصشاف١) ايرات١ٝ املٝدٜا إٔ

  


