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14Arabe

MP, PC, PSI, TSI
4 heures Calculatrices interdites

L’usage de tout système électronique ou informatique est interdit dans cette épreuve.

Rédiger en arabe et en 500 mots une synthèse des documents proposés, qui devra obligatoirement comporter un
titre. Indiquer avec précision, à la fin du travail, le nombre de mots utilisés (titre inclus), un écart de 10% en
plus ou en moins sera accepté.
Ce sujet propose les 4 documents suivants :
− « Le sabre n’est pas plus efficace que les livres » (le pouvoir des armes n’égale pas celui du verbe), article

tiré du site al-Jawlân, le 26 septembre 2011, par Faysal al-Qâsim ;
− « Les médias satellitaires arabes, entre la liberté d’expression et les possibilités de changement », article

extrait d’al-Quds al-arabi du 21 août 2011, par Ahmad Farrâj ;
− « Les médias électroniques … Un premier pouvoir qui défie la censure », article publié sur le site Elaf, le 21

mai 2011, par Kâmil al-Chîrâzî ;
− un dessin de presse (site : http://www.ouazzaneyes.com).
L’ordre dans lequel se présentent les documents est aléatoire.

%لس2ف ل2س 0صد- ,نباء من %لكتب!   

����سبتمبر  ��موقع *لجوال+ *إللكتر$ني !  �
بقلم ف(صل &لقاسم  

في حد) 'لحد ب"ن …ال بد H0 0عتذE0 Fالً من شاعرنا %لعظ2م 0بي تما9 صاحب %لب2ت %لش25ر:"%لس2ف 0صد- ,نباء من %لكتب
تما?". <بما كانت فلسفتك )لشعر2ة )لقائمة على تفض*ل )لقو$ على  8لجد 84للعب". 4ال بد #1 #قو. ل, #$ضاً: "سامحك هللا $ا #با

>إلقناA M>لدبلوماس3ة مناسبة لعصرJ >لذ& كاH @مّجد >لس3وA )B@حتقر >إلعال8. لكن6ا( بالتأك3د( لم تعد مناسبة( بأ& حا# من 
ل01 ح.ث $صبح (إلعال% $قو! +ألحو+F@ لعصر +لسمو+C +لمفتوحة@ ال بل =ن;ا لم تكن حتى مناسبة للقر, +لعشر&ن بأكم

-9مضى -9كثر نجاعة -بأساً; ل<س فقط من 'لس<و= -'لرما>; بل 9(ضاً من 'لبو'*4 -حامال. 'لطائر'. -'لصو'*(خ 'لعابر! 
للقا#"!.  

"6عترN %لكاتب %ألستر%لي %لشHIر جوB بلجر/ بأB %إلعال& في %لغر>/ ;و :9%8 تر"6ع من نو1 ما/ فكما تستخد& %لد"! 
ة 3لعنف لترك:ع مجتمعات"ا 'تطو@ع"ا فإB 3لد'A "3لد@مقر3=:ة" 3لغرب:ة تستخد0 3إلعال0 لضبط شعوب"ا) '&خضاع"ا. &لشمول!

بعبا%@ ?خر=( فإ: 5إلعال6 5لغربي( )س#لة تحكم( )%'& %$#بة.  
ائل "لقمع &"إلكر"! "قد 2نتبM 2ألمرJكHوF Gلى خطو01 2إلعال; قبل حو2لي مائة عا;. ل)ذ2 فضلو5& إل0123 مجتمعات)م& على "س

)لتقل"د+ة )لتي كاE معموالً ب9ا تا'+خ"اً. (لعل صد(' )لكتا; )لش9"ر )لموسو7 "بر(بوغاند)" لمؤلف0 )لخط"ر ,+د()'& ب"رن"س 
Kُعتبر بد-Kة عصر -لقو0 -لناعمة 'HفوF نجم -لقو0 -لخشنة -لتي كانت تستخدم"ا -لحكوما5 للس3طر0 على -لشعو) '&خضاع"ا 

""رLا في )التجاI )لمطلو0. ففي عاB Cلف 9تسعمائة 9)ثن"ن 9عشر#ن 45ر 2لك )لكتا0 )لتا.#خي بكل )لمقا#"س #تطو'ع%ا #تس
ل7ضع فM7 مؤلفA Mسس ,مباJK *لتحكم بالشعوD من قبل ما Aسما< بـ"*لقو: *لخف7ة" *لتي تد3ر كل شيء من ,%*ء *لستا%$ ال بل 

1&للباA@ نا-.ك عن تشك.ل 89&ئ3م 1عقل.ات3م 1تجن.د-ا في خدمة &لنظا!  <ن1ا تحد9 للنا5 34'&ق1م حتى في &لمأكل '&لمشر!
,لحاكم. بعبا2I 0خرG# ال 7غرنكم كث%ر,ً مصطلح ",لر0/ ,لعا'" في بلد مثل ,لوال7ا6 ,لمتحد2# فالر0/ ,لعا' ,لمزعو' ل%س# في 

تجا3 )لمطلو. س#اس#اً (ثقاف#اً ()جتماع#اً *"قع "ألمر< ;:9 "لشعو+< بل ;:9 "لقو7 "لخف4ة "لتي تد0ر "لشعو+ *توج&&ا في "ال
&سلوك(اً &%قتصا7Kاً. &7سخر %لكاتب في مقدمة كتابB من +&لئك %لذ7ن 7تبا;و4 بأن8م 7ع(شو4 في "بلد حر" مثل +م(ركا &%لعالم 

*()'ت%م# بل  0لغربي عموماBً 1بأ+ بإمكان&م 8+ 4فعلو0 ما 4شا:1+ 19+ 8+ 4د012 بأن&م لم 4ختا012 حتى لو+ لباس&م بمحض
بناء على )لدعا<ة )لتي تمطرKم بBا $سائل )إلعالD ل0ل نBاA@ بح0ث <صبح )لمتلقي مجر# -نسا3 مس0ّر -لى +بعد )لحد$# في 

+بسط (خت/ا@(تF (ل/وم/ة. فبمقد?@ ?سائل (إلعال8 +* تصنع من (لنا6 ما $صنع (لمخر% من (لممثل/ن. فكما +* (لمخر% $مكن 
4 بد+I معHن +Fتقن< على 3كمل +ج<= بإمكا2 +سائل /إلعال4 23 تبرمج /لنا, +تجعل من&م مجر! 0/ .برمج (لممثل للق"ا

منفذ*ن الستر&ت@ج@اG .توج2اG مع@نة ال تف@د سو= &لذ*ن &بتكر.7ا أل7د&ف2م .)غر&ض2م &لخاصة. .&لغر*ب )' &ألشخا! 
تماتة على +كثر من صع0د /.! +! 'علمو% +ن(م 'د%فعو! +لمسAّر-ن -عتقد=' خطأً 7ن$م 7حر+3 في 34+ئ$م +لتي -د+فعو' عن$ا باس

عن O$8ء غ)ر&م. Kال ننسى #< 8إلعالE قاC$ #< 0جعل 8إلنسا< 0تحسس $#س, :89 ما سمع شخصاً 0سأل, مرت)ن: "&ل $#سك 
مد&' &لساعة. ل%ل ن<ا: مفا0%م -2فكا:*ً مع%نة في 012ا. -عقو+ *لمتلق%ن على  $#سخفي مكان1"؟ فما بالك *(% كا& %إلعال! 

Kفي 9ذ3 3لس5اI نتذكر G/ضاً كتا! "3لمتالعبوB بالعقو<" لصاحب: 59رب5ر7 ش5للر 3لذ0 /ؤكد على ما جاء في كتا! 
"بر+بوغاند&" سابقاً.  

Hال ننسى FNضاً N* جوFGف غوبلز FGHر #عالD Eتلر 0لش-@ر 0لذ< 0=تبط 0سم9 بالكذ5 0إلعالمي 0لممن-ج كا* معجباً #لى 
بكتا' -Fد=LMC ب$رنس7 ال بل كاF Gضع? في =Cج%ة مكتب? 9و =س$د: 9تلر7 باإلضافة 1بعاً -لى كتا' ش%$ر #خر  (بعد &لحد"!

@قدE 8صفاB C&ئعة لتوج"? &لشعو5 كما @وج? &لر&عي &لقطعا:9 8.و كتا5 "س"كولوج"ة &لجما."ر" للمفكر &لفرنسي &لش#"ر 
نس 5ألم9ركي ,و 5أل6 5لر4حي لو)'ر 0عال- ,تلر جو)'ف غوبلز. غوستا9 لوبو+. '(جمع خبر&ء &إلعال- ,+ *(د'&%$ ب"ر

لكن من %لو%ضح ;K سطو3 نجم غوبلز B%Cتبا?> ب7تلر جعل> ;كثر ش7ر, من مختر3 لعبة %لس'طر, %إلعالم'ة %ألصلي 
ب"رن"س.  

-نة على 'لشعو"! باختصاI شدHدG من $لخطأ $لفا?A $العتما? على $لقو9 $لغاشمة في تس22ر $لمجتمعا# ,فر( )جند$# مع
فالقوJ 2لناعمة +قو/ بكثGر 2آل5 ;+كثر نجاعة حتى في <من 2لحر;&. فال ننسى +5 2لقو/ 2لكبر/ ال تبد+ بشن حر& على بلد 
مع#ن 6ال بعد /) تكو) قد /نNكتM 6عالم#اً+ بح#ث Gكو) 'ستخد'C 'لقو0 'لخشنة مجر; تكملة ل#س 6ال. بعبا01 /خر,+ فإ) 'لطل#عة 

/إلعال; /لذ6 5رّ'C /لنفو?) '5م<د /لساحة =ما; /لزحف /لعسكر6) '5صد /لضربا! /لمعاكسة) 'ل%س #ال! )لحق$ق$ة "و 
&لبطش /&لتدم,ر. /بالتالي بدالً من &العتماC على &لقوA &لوحش,ة= من &ألفضل &للجوء 4لى &لتوج,0 /&لتس,,ر &إلعالمي &لناعم 

عن بعد على 'لصع.د-ن 'لد'خلي )'لخا#جي.  
5لتي تستخف بدC? 5إلعالC Dخطو?ت<= فال بد "! تعي "! "; بلد في 5لعالم %تعر0 ل/جمة .عالم'ة عالم'ة %جب "!  )ما %لد"!

(عرC 0" OلموضوL ل3س مجر@ سحابة عابر9F بل C 0Dلقا@? "خطر !"عظم بكث3ر9 !بأن5 س3كو0 على كف عفر(ت عاجالً "! 
ف 3لنا0A الحقاً. ش=دنا :لك في 3لعر43 3لذ0 تمت ش#طنت) 'عالم#اً <جالً; خاصة 67 4لقصف 4إلعالمي ما -و +ال تم'&د للقص

لسنوI2 قبل 2إل%احة بنظامD. -ش.دنا Bلك في ل3ب3ا 2لتي ;ل 2إلعال! 7قصف.ا تم.3د2ً إلسقا% نظام.ا. -قد تم )سقا% نظا! 
لم%ة عل%0 مجر, سحابة ص%ف ف"و $لقذ$في غ&ر مأسوD عل&A Bبعاً. <=>$ كا. $لنظا8 $لسو45 3عتقد /. $ل-جمة $إلعالم&ة $لعا

مخطئ تماماً. ()أل&ا% ب#ننا.  
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%لس2ف ل2س 0صد- ,نباء من %لكتب!   

����سبتمبر  ��موقع *لجوال+ *إللكتر$ني !  �
بقلم ف(صل &لقاسم  

في حد) 'لحد ب"ن …ال بد H0 0عتذE0 Fالً من شاعرنا %لعظ2م 0بي تما9 صاحب %لب2ت %لش25ر:"%لس2ف 0صد- ,نباء من %لكتب
تما?". <بما كانت فلسفتك )لشعر2ة )لقائمة على تفض*ل )لقو$ على  8لجد 84للعب". 4ال بد #1 #قو. ل, #$ضاً: "سامحك هللا $ا #با

>إلقناA M>لدبلوماس3ة مناسبة لعصرJ >لذ& كاH @مّجد >لس3وA )B@حتقر >إلعال8. لكن6ا( بالتأك3د( لم تعد مناسبة( بأ& حا# من 
ل01 ح.ث $صبح (إلعال% $قو! +ألحو+F@ لعصر +لسمو+C +لمفتوحة@ ال بل =ن;ا لم تكن حتى مناسبة للقر, +لعشر&ن بأكم

-9مضى -9كثر نجاعة -بأساً; ل<س فقط من 'لس<و= -'لرما>; بل 9(ضاً من 'لبو'*4 -حامال. 'لطائر'. -'لصو'*(خ 'لعابر! 
للقا#"!.  

"6عترN %لكاتب %ألستر%لي %لشHIر جوB بلجر/ بأB %إلعال& في %لغر>/ ;و :9%8 تر"6ع من نو1 ما/ فكما تستخد& %لد"! 
ة 3لعنف لترك:ع مجتمعات"ا 'تطو@ع"ا فإB 3لد'A "3لد@مقر3=:ة" 3لغرب:ة تستخد0 3إلعال0 لضبط شعوب"ا) '&خضاع"ا. &لشمول!

بعبا%@ ?خر=( فإ: 5إلعال6 5لغربي( )س#لة تحكم( )%'& %$#بة.  
ائل "لقمع &"إلكر"! "قد 2نتبM 2ألمرJكHوF Gلى خطو01 2إلعال; قبل حو2لي مائة عا;. ل)ذ2 فضلو5& إل0123 مجتمعات)م& على "س

)لتقل"د+ة )لتي كاE معموالً ب9ا تا'+خ"اً. (لعل صد(' )لكتا; )لش9"ر )لموسو7 "بر(بوغاند)" لمؤلف0 )لخط"ر ,+د()'& ب"رن"س 
Kُعتبر بد-Kة عصر -لقو0 -لناعمة 'HفوF نجم -لقو0 -لخشنة -لتي كانت تستخدم"ا -لحكوما5 للس3طر0 على -لشعو) '&خضاع"ا 

""رLا في )التجاI )لمطلو0. ففي عاB Cلف 9تسعمائة 9)ثن"ن 9عشر#ن 45ر 2لك )لكتا0 )لتا.#خي بكل )لمقا#"س #تطو'ع%ا #تس
ل7ضع فM7 مؤلفA Mسس ,مباJK *لتحكم بالشعوD من قبل ما Aسما< بـ"*لقو: *لخف7ة" *لتي تد3ر كل شيء من ,%*ء *لستا%$ ال بل 

1&للباA@ نا-.ك عن تشك.ل 89&ئ3م 1عقل.ات3م 1تجن.د-ا في خدمة &لنظا!  <ن1ا تحد9 للنا5 34'&ق1م حتى في &لمأكل '&لمشر!
,لحاكم. بعبا2I 0خرG# ال 7غرنكم كث%ر,ً مصطلح ",لر0/ ,لعا'" في بلد مثل ,لوال7ا6 ,لمتحد2# فالر0/ ,لعا' ,لمزعو' ل%س# في 

تجا3 )لمطلو. س#اس#اً (ثقاف#اً ()جتماع#اً *"قع "ألمر< ;:9 "لشعو+< بل ;:9 "لقو7 "لخف4ة "لتي تد0ر "لشعو+ *توج&&ا في "ال
&سلوك(اً &%قتصا7Kاً. &7سخر %لكاتب في مقدمة كتابB من +&لئك %لذ7ن 7تبا;و4 بأن8م 7ع(شو4 في "بلد حر" مثل +م(ركا &%لعالم 

*()'ت%م# بل  0لغربي عموماBً 1بأ+ بإمكان&م 8+ 4فعلو0 ما 4شا:1+ 19+ 8+ 4د012 بأن&م لم 4ختا012 حتى لو+ لباس&م بمحض
بناء على )لدعا<ة )لتي تمطرKم بBا $سائل )إلعالD ل0ل نBاA@ بح0ث <صبح )لمتلقي مجر# -نسا3 مس0ّر -لى +بعد )لحد$# في 

+بسط (خت/ا@(تF (ل/وم/ة. فبمقد?@ ?سائل (إلعال8 +* تصنع من (لنا6 ما $صنع (لمخر% من (لممثل/ن. فكما +* (لمخر% $مكن 
4 بد+I معHن +Fتقن< على 3كمل +ج<= بإمكا2 +سائل /إلعال4 23 تبرمج /لنا, +تجعل من&م مجر! 0/ .برمج (لممثل للق"ا

منفذ*ن الستر&ت@ج@اG .توج2اG مع@نة ال تف@د سو= &لذ*ن &بتكر.7ا أل7د&ف2م .)غر&ض2م &لخاصة. .&لغر*ب )' &ألشخا! 
تماتة على +كثر من صع0د /.! +! 'علمو% +ن(م 'د%فعو! +لمسAّر-ن -عتقد=' خطأً 7ن$م 7حر+3 في 34+ئ$م +لتي -د+فعو' عن$ا باس

عن O$8ء غ)ر&م. Kال ننسى #< 8إلعالE قاC$ #< 0جعل 8إلنسا< 0تحسس $#س, :89 ما سمع شخصاً 0سأل, مرت)ن: "&ل $#سك 
مد&' &لساعة. ل%ل ن<ا: مفا0%م -2فكا:*ً مع%نة في 012ا. -عقو+ *لمتلق%ن على  $#سخفي مكان1"؟ فما بالك *(% كا& %إلعال! 

Kفي 9ذ3 3لس5اI نتذكر G/ضاً كتا! "3لمتالعبوB بالعقو<" لصاحب: 59رب5ر7 ش5للر 3لذ0 /ؤكد على ما جاء في كتا! 
"بر+بوغاند&" سابقاً.  

Hال ننسى FNضاً N* جوFGف غوبلز FGHر #عالD Eتلر 0لش-@ر 0لذ< 0=تبط 0سم9 بالكذ5 0إلعالمي 0لممن-ج كا* معجباً #لى 
بكتا' -Fد=LMC ب$رنس7 ال بل كاF Gضع? في =Cج%ة مكتب? 9و =س$د: 9تلر7 باإلضافة 1بعاً -لى كتا' ش%$ر #خر  (بعد &لحد"!

@قدE 8صفاB C&ئعة لتوج"? &لشعو5 كما @وج? &لر&عي &لقطعا:9 8.و كتا5 "س"كولوج"ة &لجما."ر" للمفكر &لفرنسي &لش#"ر 
نس 5ألم9ركي ,و 5أل6 5لر4حي لو)'ر 0عال- ,تلر جو)'ف غوبلز. غوستا9 لوبو+. '(جمع خبر&ء &إلعال- ,+ *(د'&%$ ب"ر

لكن من %لو%ضح ;K سطو3 نجم غوبلز B%Cتبا?> ب7تلر جعل> ;كثر ش7ر, من مختر3 لعبة %لس'طر, %إلعالم'ة %ألصلي 
ب"رن"س.  

-نة على 'لشعو"! باختصاI شدHدG من $لخطأ $لفا?A $العتما? على $لقو9 $لغاشمة في تس22ر $لمجتمعا# ,فر( )جند$# مع
فالقوJ 2لناعمة +قو/ بكثGر 2آل5 ;+كثر نجاعة حتى في <من 2لحر;&. فال ننسى +5 2لقو/ 2لكبر/ ال تبد+ بشن حر& على بلد 
مع#ن 6ال بعد /) تكو) قد /نNكتM 6عالم#اً+ بح#ث Gكو) 'ستخد'C 'لقو0 'لخشنة مجر; تكملة ل#س 6ال. بعبا01 /خر,+ فإ) 'لطل#عة 

/إلعال; /لذ6 5رّ'C /لنفو?) '5م<د /لساحة =ما; /لزحف /لعسكر6) '5صد /لضربا! /لمعاكسة) 'ل%س #ال! )لحق$ق$ة "و 
&لبطش /&لتدم,ر. /بالتالي بدالً من &العتماC على &لقوA &لوحش,ة= من &ألفضل &للجوء 4لى &لتوج,0 /&لتس,,ر &إلعالمي &لناعم 

عن بعد على 'لصع.د-ن 'لد'خلي )'لخا#جي.  
5لتي تستخف بدC? 5إلعالC Dخطو?ت<= فال بد "! تعي "! "; بلد في 5لعالم %تعر0 ل/جمة .عالم'ة عالم'ة %جب "!  )ما %لد"!

(عرC 0" OلموضوL ل3س مجر@ سحابة عابر9F بل C 0Dلقا@? "خطر !"عظم بكث3ر9 !بأن5 س3كو0 على كف عفر(ت عاجالً "! 
ف 3لنا0A الحقاً. ش=دنا :لك في 3لعر43 3لذ0 تمت ش#طنت) 'عالم#اً <جالً; خاصة 67 4لقصف 4إلعالمي ما -و +ال تم'&د للقص

لسنوI2 قبل 2إل%احة بنظامD. -ش.دنا Bلك في ل3ب3ا 2لتي ;ل 2إلعال! 7قصف.ا تم.3د2ً إلسقا% نظام.ا. -قد تم )سقا% نظا! 
لم%ة عل%0 مجر, سحابة ص%ف ف"و $لقذ$في غ&ر مأسوD عل&A Bبعاً. <=>$ كا. $لنظا8 $لسو45 3عتقد /. $ل-جمة $إلعالم&ة $لعا

مخطئ تماماً. ()أل&ا% ب#ننا.  

  &لفضائ"ا2 &لعرب"ة ب"ن حر.ة &لتعب"ر *مالمح &لتغ""ر $عال!

2011"!  21'لقد) 'لعربي !   

بقلم (حمد فّر"!   

كافة +لب)و' عنو% عن"ا  #لى عصفت في )لمنطقة )لعرب,ة (خال; )لعشر سنو)* )لماض,ة موجة )لفضائ,ا* ()لتي $خلت لقد
>لحا! عرب+ة7 6لكن تسعى 1لى تجن+د ()' عا$ حو!  %ب#عة في في بعض &الح6ا5# (بثت ما تشاء من .فكا* (بر&مج # "ي

سلو( نظا% مع"ن.لنظا( مع&ن$ #" أل %$عمة 2ا0ر. مع+نة )مكن %! تكو!  

خاصة على !سائل )إلعال( )لعرب#ة ! كامل من فر+ *صا)ت&ا بشكل تتمك!6لك 34غم 01 )لطبقة )لحاكمة )لعرب$ة لم  #مع
'بالطبع ما &حفظ 'جو()ا '&بق#"ا ما 0مكن 1- 0كو- ,ألفضل للمتلقي!  تحد! (ل'ا& %قابةع بوض1لفضائ,ا+* (ال 'ن%ا قامت 

على .لمستو/ .لمحلي) بشكل عا!." #لصد#"! 'أل%لى في"  

قدمتB 2نفا ال 7مكن ل2 +> 7تمتع بحر7ة تؤ3ل2 للعب .-, +ساسي في &لتغ""ر  $بما 7نا فإ3 2عال/ )لفضائ+ا( ")لحكومي"! #من
بد من /إلشا+* (لى &% حر"ة  "ال .$لد)مقر$#"ة ح7ث س7اسة تكم7م 'ألفو'23 1غم 'لحد+ث عن 'إلصالحا! (لمجتمعا"! $#خل

 س"ر @ما من قبل )لطبقة )لحاكمة في )لمجتمع 45 من خال0 )لس.اسة )لعامة )لتي تحد! مق$د"! 'لتعب"ر في 'لفضائ"ا) 'لعرب"ة
69 1كو6 5نالك حر1ة تعب"ر في 'لفضائ"ا) 'لعرب"ة. ال $مكن #ا"& %ب#ذ!1لقنا6 $"5سالت&ا 1إلعالم-ة $مضمون&ا $#دف  

-كمن من خال' ما تبث!  $#ذ! ما ;قو< على Cساس* (إلعال< (لعربي ;تناقض ,بشكل ,(ضح! مع ما تر,+ ل* (لفضائ$ا"! !!
عبر عد* مر'حل تبد! كامل 0/ جزئي* ح)ث &تم #لك  بشكل للمتلقي "5لمشا7د" 5لذ3 تسعى /لى .- ,تماشى مع &سالت"ا

EFG مضامCن محد<=> $تنت&ي بالتسو7ق لر54 4$ $ج&ة نظر تسعى ,لى فرض&ا $بكل  %ا#فة باستقطا. #لجم*و) عبر بر#مج
%ستئذ%$ #حد. ـ "حسب "ج*ة نظر% ـ #"! قو!  

/ال تسعى للتأث$ر من تكو: 7لوس1لة 7إلعالم1ة! غ1ر تابعة للنظا&! %$الً!  "! 4جل لعب +01 للتغ--ر +)خل )لمجتمع #جب #من
ما (ر(د 'فقاً لما  &خت#ا! #ج!نظرAا .لخاصة9 <فقاً لمصالح%ا9 باإلضافة 2لى 12ال/ .لعنا* للجم%و# من  $ج"ة &جل فر!

نقل كل ما 2د)" في .لمجتمع )عكس صو"!  بالح%ا$ #نا ي$#عن .ئ#ا1 0/ &لتزمت &لصمت )' &لح#ا!-تم تشر-ع+ من قبل %لفضا
إلحد' &لج#ا!.  تابع غر+ خا) "! حكومي "! &%$ء"ا&-عتما' -للغة -لتعبو$ة '&! %! $كو!  &%ضاً! *لنظا+ *لقائم كما "و  

 بعد.لى بر (ألما&% خاصة !تس"!عبر 1لفضائ-ا2 1لعرب-ة+ ال (مكن ل$ا "!  &لتغ""ر 12 نشر (لد-مقر()'ة #محا#لة عتقد!لكني 
*إلساء2 للكر*مة *لقوم+ة *لخاصة بالد"! "من  )لفضائ#ا! تمنع +*ذ) 'لوث#قة .5ث.قة تنظ.م &لبث &لفضائي &لعربي %صد"!

باحتر"! " > باإلضافة 7لى 5لك تلز0 /ذ- )لوث#قة )لفضائ#ا!"-'لرمو+ 'لو(ن"ة 'لعرب"ة بالزعماء %$لشعو, $لعرب)ة& %$لمس
3سحب $لتر$خ'ص من $لفضائ'ا% $لتي  !"'لعرب"ة ضّد &لسال1 &الجتماعي +بحما"ة &ل$و"ة س,ا0/ %لد(. %لعرب,ة* (بعد& %لعمل

  في مالحقة -لعامل"ن ف"&ا قانون"ا. &%لحقّ  ال تحتر3 'لتعل#ما- 'لو',+* في 'لوث#قة

من  ()لتعب#ر! من قبل %لمؤسسا8 %لمد%فعة عن حقو/ %إلنسا* (حر'ة %لر"!&ج$د"ً ج(د'ً شعب#اً  2لمو$ج.ة ,لك (تطلب $ألمر
2'لحفا/ على 'لرسالة 'إلعالم"ة 'لسام"ة.  'إلعالم""ن Dجل &ضع ?كائز تقو9 على نشر ,لد2مقر,0/ة &.-,حة ,لرقابة &مالحقة

 &"لشبC حكوم)ة على تغ))ر س)است8ا 6ال بفعل "لرفض "لشعبي للتعت)م &"إلصر"! )لحكوم"ة تجبر )ألنظمة ()لفضائ#ا! #لن
  معلوما' &لحق"ق"ة."لوصو* (لى مصا$# "ل على

تحتا$ #لى  $لد)مقر$#"ة عن حر3ة 'إلعال9 52 2ش-ر 7لى 52 حر3ة 'لر12 +'لتعب-ر +نضج 'لمما#سة &لحد"ث بد لي عند "ال
,,ضع حد الحتكا2 ,س0طر. 'لد,لة على 'إلعال$ عبر  )لعرب#ة! مر9نة في "لنظا5 "لعربي "لسلطو. "لحاكم في كافة "لبلد"!

#لى  باإلضافة <لى <عال" خدمة عامة! >ل;س بد7ال عن &لمبا23&1 &لخاصة في مجا' &إلعال"! للد#لة و!$نتقا( $إلعال% $لممل
حما6ة 1لسلطا2 1لتنظ+م+ة من كل %شكا!  %تع"ن *ستقالل"ة *أل:ر *لمنظمة +*لمشرفة على *لقطا% *لمرئي +*لمسمو%$ ح"ث

بطر,قة ;,مقر&8)ة6 345 تتسع عضو,ت+ا لتمث)ل &لمصالح +تع))ن &عضائ"ا  تشك"ل /لتدخل /لس1اسي &/القتصا()' &%لك في
&لمخولة  ()الختصاصا! )لس#اس#ة ,)الجتماع#ة ,)لم8ن#ة في )لمجتمع1 ,)ستقالل#ة ,)تسا( )لصالح#ا! )'لجماعا! (لمختلفة!

.$ت,ا قابلة للمر$جعة م.ز!ن.ت2ا !لمال.ة, على )$ تكو$ قر! )ستقالل"ة ل2ا) سو,ء في عالقت2ا بالبث ,لعا- &' ,لخا() '&%ضا في
  ."ألحو"! ,لقضائ&ة في كل
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'ل%قابة 3إلعال4 3اللكت0)ني... سل+ة ()لى تتحّ#!  

2011ما"!  21%$ال" !   
  #لش%$#"! كام!

"سع> ب"عقبة في تص#3حا8 خاصة بـ"34ال1"0 /ّ! صحافة )اللكت#"!  (4ك" ك3 م& #لكاتب(& #لج.#ئ,((& سل(ما& ج$#"!
)#فع %ل#"!  3, *ك2, ل0ا شأ, كب*( مستقبالً!%كس86 -لص%56 -لتقل"2"ة لإلعال. %-لس"اسة) مت%قع"!  حّجم) سل#ة 'لسل#ة!

-لى م*(جعة ن$م"ا.  

)متال@ )إلعال> )اللكت&:ني خاص(ة /(جاب(ة! تتمث2 في /لغائ, لحكا(ة )ل&قابة!  '8,ّك/ .إلعالمي .لج/.ئ,+ سع) ب'عقبة على
".الح+ كات' &لعم"!  !.$ل"! ,ل4قابة ,لخاصة ,لتي *ت)خا6ا جم%)4 مما4س*2 ),لمضب)/ة بق),ن*( )ضعت%ا بع! '&بقائ!

 2ّ6 $إلعال: $اللكت"8ني 6خ"5 %$ئ"! $لصحافة م2 %$ئ"! $الختصا. $لصحافي )لى %$ئ"! $لصحافي $ألش*" في $لج%$ئ"!
'لمعل)مة )نقل(ا )'لتقا"!  45 3خ01 في .لصحافة عب' &ع$ائ! !على ح' تعب#"! !4لشعب.ة0 ح.- صا* ب)سع %$ شخ!

  )لص*( )لخاصة ب"ا.

ش9(9= ث#9(1 (لتغ977 (لع9ب7ة (ن4لق1 م/ .'( (إلعال* (ل'& تفّ#!  بأ"ّ  ف$ج"! #لكات1 #لج,#ئ-! #لبا-, سل(ما& ج$#"! ام!
 &% تس""!. "لكالس$ك$ة م' ح$: مالمست8 5م)7 "لجما5$1 "لع1ب$ة )1غبات*ا )-حالم*ا م' #)' م%"$#"! على 'لصحافة

ق#0! )ل>; :9ّ عق43 كب#%4 ل23 شع,0 )لعال/ )لثال-! ,خاصة )لع%ب#ة! #ل! '9ثّم& ج',45 نجا1 صحافة ,اللكت!'& في ق"!
م' $ل%$قع!  0إللكت$(ني ل-خلص6ا م, A@? 0لممن(عا:9 (-جعل6ا ت$4 0ألح01/ بع-(, )(سع ()كث$ ق$ًبا ()تى %إلعال!

'تح'%& %ت#خ!  &% !ت%شا' &% تغ""! فأصبح7 تشا-( ما -) ,س)( على ,ّن/ ,س)(. )ما -) ,ب"* ,ب"* م' ()' مساح"!
في ت%ج-, 'ألخبا) %'ل%قائع.  

سل<ة /لسل<ة على ت!ف' /لمعل8ما45 ك2 01/ .!- ,لى خل' شيء ج!"!  >;:9 ب)عقبة 5لى 3ّ! .إلعال/ .اللكت()ني حّ$ م!!
شبابي في ت#ن!  6لع+ب"ة/ (<( "6لتن="7 6لس"اسي على 6إلعال7 6اللكت+(ني"/ ح"- صا+ ب(سع &% فص"! ب#( مع "لث$#"!

2إلعالمي .لى مست+* س(اسي تجلى في  0 )غ01=ما. >3 1نشئ م)قًعا )1نس5 بشأ3 س01)0ت/. بشك+ تجا)' &ل$ابع#مص
شبكة .لت".ص/ .الجتماعي فا%سب"!.  

7ح>ا )إلعال0 كسل$ة 7.لى! .صا4 في )لعال0 )أل.- بمثابة سل$ة )لسل$ا"!  ;لى 9ل78 6ُب$4 ب#عقبة 0ّ/ (إلعال* (اللكت$#ني
-,لحك-مة ,ألم'(ك'ة تنفّ"  ة $-بعة 5لى سل=ة 0*لى! *&لف9 مح7ثنا 5لى 0ّن3 في 0م&$كا! -لك*نغ$' &شّ$"!سل! با)تقائ# م!

-نت1جة ,لت.-# ,ل*ائ' في س#عة  0عني -ن+ صا( سل#ة 'لسل#ا!. تح; *قابة 'لقضاء! -'إلعال1 'اللكت*-ني #*'ق) 'لجم#ع!
$صا!  لشعب- عب5 ما كا2 معم#الً ب- قب* سن#'& #عق#"! صا/ &ل/ئ+2 &ألم+/كي ال +قّ(' &لحسا! ت,ف* (لمعل%ما"!

"$م"ة. "تعا:ى عب+ 'إلعال8 مباش+7 1بشك4 "1مي2 1بات/ مع-ا 'ل+قابة 'إلعالم"ة  

على ح4 تعب$+ ب%عقبة& ب$4 2ّ3 0ل. س$تغ$+ حتًما& %$الح!  -اللكت"(ني &ت$ح"! %إلعال!ب$نما في "ل-$ا( "لع(ب$ة& ال $#"! 
 &إلعالC على &لسل?ة كب1% جً+&3 كما $* حاص8 في &لج4&ئ%3 ح01 تخشى +*&ئ% &لق%&% $نا! & تأث"!%ّ$ حج ()' 'لصحافي

عب% 'إلعال+ ب*الً م! 'لب%لما!. %لعا! مما /نش#@ 9?% %إلعال;: 090 ما /8فع %لحك0مة 0سائ# %لمس01ل/. -لى مخا)بة %ل#"!  

$إللكت&%ن)ة م: م&%نة $لتفاع5 مع $ألخبا&0 /ع-ا,ا شعب)ة %&%$ًجا 'لصحافة  م) ج4ت!3 #12 سل#ما) ج-,+* (ّ) ما تت#ح!  
-نتقا.-ت,ا* (ال '&! تعل! ع!  خاصة ل1> 6ل;بقا2 6لمتنّ#,7( 6لتي كان2 ال تج1 '&% تب/ 'فكا,+ا( #ال '&% ت#ج! كب#$#"!

)لتقل-,+* س!)ء )لمق$!ء "! 1لقا". ح#, ما كا( عك& ن$#"!  (&(*5 3ّ4 .إلعال/ .إللكت*(ني &ص$ #لى #فض*ا ()ستنكا#"ا.
ا 'ائالً م! $لمسم(+ *( $لم!ئي% $ألم! !لق$!ء !ل'&% $#"!  4لA@ مّك! 4إلعال< 4إللكت15ني 1جعل* +س7ّ 4لف2345 1+جل. -ل+* كّمً

$كب!. في +إلعال. +إللكت#7ني #ئة ج3"123 تمكن/. م, +لتنف& بح#"ة  

ل/ "كس* )لص+*( )لتقل"#"ة  '&% %إلعال!ابً/ا في عم)م+* م)ضًحا #ّ" #"ج ;سج9 ب+عقبة 4ّ5 !إلعال/ !اللكت#+ني ما#& كسً#!!
ص,غة ,+*(ا مقتبسة م!  (لصحافة فحس0# ب> كّس9 (لص%غة (لتن,%م%ة لمف4/5 (ألح1(0 /(لتن,%ما* (لس%اس%ة# في لم#نة

لل.ص.- ,لى #ئاسة &م$#كا. 9خ)8 %ستخ!م5ا %لشبا3 %ألم2)كي في %ل!فع بأ"باما %ل)ج& %ألس"!  

بالالم<ني= مب/ً/) حكم: بأ7ّ )إلعال2 )اللكت/.ني فتح )لمجا# أل!  ّ; ثمة سلب6ا5 بمن324 ب2عقبة- كاختال' &لم#نيلك
مشاك% بشأ!  صحافً$ا (..)( '$نق7 معل'ما5 ق0 تك'- مغل'#ة مثلما ق0 تك'- صح$حة( ')' ما $#"! شخ& كي $ك"!

#ل!. ى *لبلبلة &تبعا!ن4ع&ة ت$ف8 7لمعل4ما5* 4مسألة غ/بلت+ا* ما ق$ &%$# "ل  

/الجتماعي( ب6 )عمم4 3لى /لم"/قع /اللكت%"ن)ة( ")ح&% م! ك"!  $24ف8 ب$عقبة 56 4قتص2 حكم/ على شبكا' #لت$#ص!
$لتي  جً)# #لم$#قع 0لم%0قع ق9 #نعك? عل#<ا سلًبا م1 ;0%#ة ع89 0لتحق3 م1 0ألخبا( قب, نش()ا& %قل#لة !ل+ابع "!لشعبي" ل#"!
)ي معا#لة !م8*!جت7ا بإ3جاب3ا2 *لعم/ *لصحافي *اللكت%!ني" ! 4#جاب#ا1 )لعم. )لصحافي )لتقل#"! تح*( على ت$ب"!
في $م*"كا ($ماك% $خ"!.�ح"!قابلة للت)'&%$ كما   
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'ل%قابة 3إلعال4 3اللكت0)ني... سل+ة ()لى تتحّ#!  

2011ما"!  21%$ال" !   
  #لش%$#"! كام!

"سع> ب"عقبة في تص#3حا8 خاصة بـ"34ال1"0 /ّ! صحافة )اللكت#"!  (4ك" ك3 م& #لكاتب(& #لج.#ئ,((& سل(ما& ج$#"!
)#فع %ل#"!  3, *ك2, ل0ا شأ, كب*( مستقبالً!%كس86 -لص%56 -لتقل"2"ة لإلعال. %-لس"اسة) مت%قع"!  حّجم) سل#ة 'لسل#ة!

-لى م*(جعة ن$م"ا.  

)متال@ )إلعال> )اللكت&:ني خاص(ة /(جاب(ة! تتمث2 في /لغائ, لحكا(ة )ل&قابة!  '8,ّك/ .إلعالمي .لج/.ئ,+ سع) ب'عقبة على
".الح+ كات' &لعم"!  !.$ل"! ,ل4قابة ,لخاصة ,لتي *ت)خا6ا جم%)4 مما4س*2 ),لمضب)/ة بق),ن*( )ضعت%ا بع! '&بقائ!

 2ّ6 $إلعال: $اللكت"8ني 6خ"5 %$ئ"! $لصحافة م2 %$ئ"! $الختصا. $لصحافي )لى %$ئ"! $لصحافي $ألش*" في $لج%$ئ"!
'لمعل)مة )نقل(ا )'لتقا"!  45 3خ01 في .لصحافة عب' &ع$ائ! !على ح' تعب#"! !4لشعب.ة0 ح.- صا* ب)سع %$ شخ!

  )لص*( )لخاصة ب"ا.

ش9(9= ث#9(1 (لتغ977 (لع9ب7ة (ن4لق1 م/ .'( (إلعال* (ل'& تفّ#!  بأ"ّ  ف$ج"! #لكات1 #لج,#ئ-! #لبا-, سل(ما& ج$#"! ام!
 &% تس""!. "لكالس$ك$ة م' ح$: مالمست8 5م)7 "لجما5$1 "لع1ب$ة )1غبات*ا )-حالم*ا م' #)' م%"$#"! على 'لصحافة

ق#0! )ل>; :9ّ عق43 كب#%4 ل23 شع,0 )لعال/ )لثال-! ,خاصة )لع%ب#ة! #ل! '9ثّم& ج',45 نجا1 صحافة ,اللكت!'& في ق"!
م' $ل%$قع!  0إللكت$(ني ل-خلص6ا م, A@? 0لممن(عا:9 (-جعل6ا ت$4 0ألح01/ بع-(, )(سع ()كث$ ق$ًبا ()تى %إلعال!

'تح'%& %ت#خ!  &% !ت%شا' &% تغ""! فأصبح7 تشا-( ما -) ,س)( على ,ّن/ ,س)(. )ما -) ,ب"* ,ب"* م' ()' مساح"!
في ت%ج-, 'ألخبا) %'ل%قائع.  

سل<ة /لسل<ة على ت!ف' /لمعل8ما45 ك2 01/ .!- ,لى خل' شيء ج!"!  >;:9 ب)عقبة 5لى 3ّ! .إلعال/ .اللكت()ني حّ$ م!!
شبابي في ت#ن!  6لع+ب"ة/ (<( "6لتن="7 6لس"اسي على 6إلعال7 6اللكت+(ني"/ ح"- صا+ ب(سع &% فص"! ب#( مع "لث$#"!

2إلعالمي .لى مست+* س(اسي تجلى في  0 )غ01=ما. >3 1نشئ م)قًعا )1نس5 بشأ3 س01)0ت/. بشك+ تجا)' &ل$ابع#مص
شبكة .لت".ص/ .الجتماعي فا%سب"!.  

7ح>ا )إلعال0 كسل$ة 7.لى! .صا4 في )لعال0 )أل.- بمثابة سل$ة )لسل$ا"!  ;لى 9ل78 6ُب$4 ب#عقبة 0ّ/ (إلعال* (اللكت$#ني
-,لحك-مة ,ألم'(ك'ة تنفّ"  ة $-بعة 5لى سل=ة 0*لى! *&لف9 مح7ثنا 5لى 0ّن3 في 0م&$كا! -لك*نغ$' &شّ$"!سل! با)تقائ# م!

-نت1جة ,لت.-# ,ل*ائ' في س#عة  0عني -ن+ صا( سل#ة 'لسل#ا!. تح; *قابة 'لقضاء! -'إلعال1 'اللكت*-ني #*'ق) 'لجم#ع!
$صا!  لشعب- عب5 ما كا2 معم#الً ب- قب* سن#'& #عق#"! صا/ &ل/ئ+2 &ألم+/كي ال +قّ(' &لحسا! ت,ف* (لمعل%ما"!

"$م"ة. "تعا:ى عب+ 'إلعال8 مباش+7 1بشك4 "1مي2 1بات/ مع-ا 'ل+قابة 'إلعالم"ة  

على ح4 تعب$+ ب%عقبة& ب$4 2ّ3 0ل. س$تغ$+ حتًما& %$الح!  -اللكت"(ني &ت$ح"! %إلعال!ب$نما في "ل-$ا( "لع(ب$ة& ال $#"! 
 &إلعالC على &لسل?ة كب1% جً+&3 كما $* حاص8 في &لج4&ئ%3 ح01 تخشى +*&ئ% &لق%&% $نا! & تأث"!%ّ$ حج ()' 'لصحافي

عب% 'إلعال+ ب*الً م! 'لب%لما!. %لعا! مما /نش#@ 9?% %إلعال;: 090 ما /8فع %لحك0مة 0سائ# %لمس01ل/. -لى مخا)بة %ل#"!  

$إللكت&%ن)ة م: م&%نة $لتفاع5 مع $ألخبا&0 /ع-ا,ا شعب)ة %&%$ًجا 'لصحافة  م) ج4ت!3 #12 سل#ما) ج-,+* (ّ) ما تت#ح!  
-نتقا.-ت,ا* (ال '&! تعل! ع!  خاصة ل1> 6ل;بقا2 6لمتنّ#,7( 6لتي كان2 ال تج1 '&% تب/ 'فكا,+ا( #ال '&% ت#ج! كب#$#"!

)لتقل-,+* س!)ء )لمق$!ء "! 1لقا". ح#, ما كا( عك& ن$#"!  (&(*5 3ّ4 .إلعال/ .إللكت*(ني &ص$ #لى #فض*ا ()ستنكا#"ا.
ا 'ائالً م! $لمسم(+ *( $لم!ئي% $ألم! !لق$!ء !ل'&% $#"!  4لA@ مّك! 4إلعال< 4إللكت15ني 1جعل* +س7ّ 4لف2345 1+جل. -ل+* كّمً

$كب!. في +إلعال. +إللكت#7ني #ئة ج3"123 تمكن/. م, +لتنف& بح#"ة  

ل/ "كس* )لص+*( )لتقل"#"ة  '&% %إلعال!ابً/ا في عم)م+* م)ضًحا #ّ" #"ج ;سج9 ب+عقبة 4ّ5 !إلعال/ !اللكت#+ني ما#& كسً#!!
ص,غة ,+*(ا مقتبسة م!  (لصحافة فحس0# ب> كّس9 (لص%غة (لتن,%م%ة لمف4/5 (ألح1(0 /(لتن,%ما* (لس%اس%ة# في لم#نة

لل.ص.- ,لى #ئاسة &م$#كا. 9خ)8 %ستخ!م5ا %لشبا3 %ألم2)كي في %ل!فع بأ"باما %ل)ج& %ألس"!  

بالالم<ني= مب/ً/) حكم: بأ7ّ )إلعال2 )اللكت/.ني فتح )لمجا# أل!  ّ; ثمة سلب6ا5 بمن324 ب2عقبة- كاختال' &لم#نيلك
مشاك% بشأ!  صحافً$ا (..)( '$نق7 معل'ما5 ق0 تك'- مغل'#ة مثلما ق0 تك'- صح$حة( ')' ما $#"! شخ& كي $ك"!

#ل!. ى *لبلبلة &تبعا!ن4ع&ة ت$ف8 7لمعل4ما5* 4مسألة غ/بلت+ا* ما ق$ &%$# "ل  

/الجتماعي( ب6 )عمم4 3لى /لم"/قع /اللكت%"ن)ة( ")ح&% م! ك"!  $24ف8 ب$عقبة 56 4قتص2 حكم/ على شبكا' #لت$#ص!
$لتي  جً)# #لم$#قع 0لم%0قع ق9 #نعك? عل#<ا سلًبا م1 ;0%#ة ع89 0لتحق3 م1 0ألخبا( قب, نش()ا& %قل#لة !ل+ابع "!لشعبي" ل#"!
)ي معا#لة !م8*!جت7ا بإ3جاب3ا2 *لعم/ *لصحافي *اللكت%!ني" ! 4#جاب#ا1 )لعم. )لصحافي )لتقل#"! تح*( على ت$ب"!
في $م*"كا ($ماك% $خ"!.�ح"!قابلة للت)'&%$ كما   

1"

"

كا*%كات%* م! م$قع ع%$! $#"!.  


