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" يعقد ورشة حول الحريات العامة في ظل نظم اإلسالم السياسي" شمس  
11:55انغبػخ  24/09/2013َشش انضالصـبء   

ٔسشخ ػًم ثؼُٕاٌ انؾشٚبد انؼبيخ فٙ ظم َظى اإلعالو " شًظ"ػمذ يشكض ئػالو ؽمٕق اإلَغبٌ ٔانذًٚمشاطٛخ  -يؼب -انمذط 

، فٙ كهٛخ انششٚؼخ فٙ عبيؼخ انمذط"انغٛبعٙ   . 

 

ثًُٛب أٌ انٕسشخ رأرٙ يؼشفًب ثبنًشكض ٔانًششٔع ،ٔفٙ ثذاٚخ انهمبء سؽت فٙ انؾعٕس ٔو"شًظ"ٔلذ افززؼ انٕسشخ ئثشاْٛى انؼجذ يٍ يشكض 

رؼضٚض يفبْٛى ؽمٕق اإلَغبٌ ٔانؾكى انصبنؼ نذٖ طهجخ انششٚؼخ ثذػى ٔرًٕٚم يٍ يإعغخ انًغزمجم: ظًٍ َشبطبد يششٔع . 

 

يٍ عٓزّ لبل انذكزٕس عًؼخ أثٕ فخٛذح أٌ يصطهؼ انؾشٚبد انؼبيخ يٍ انًفبْٛى األعبعٛخ انزٙ اَزششد ثٍٛ انشؼٕة ٔاصداد انؾذٚش ػٍ 

طهؾبد ُْٔبنك عذل كضٛش فٙ فًٓٓب ٔرفغٛشْب يٍ ؽٛش يعًَٕٓب ٔطجٛؼزٓب نزنك عبءد انعشٔسح ٔاألًْٛخ نهكزبثخ فٙ رهك ْزِ انًص

انًٕاظٛغ ٔفٙ أَٜخ األخٛشح أصجؾذ ْزِ انًفشداد يبدح أعبعٛخ رذسط فٙ انغبيؼبد يفٕٓو انؾشٚخ ٔرؼشٚفٓب ٔإَٔاػٓب رؼذ فكشِ انؾشٚخ 

ايب فٙ انفمّ انمبََٕٙ ٔانغٛبعٙ نزنك ظٓشد نٓب ػذح يغًٛبد ٔػذح يفبْٛى نهذالنخ ػهٛٓب فجؼط يٍ أكضش انًفبْٛى غًٕظب ٔئثّ

كًب ئٌ انذعبرٛش فٙ انؼبنى (.انؾشٚبد انؼبيخ ) أٔ( انؾشٚبد انفشدٚخ األعبعٛخ ) أٔ( انؾمٕق األعبعٛخ نهفشد ) انكزبة ٚغزخذو يفٕٓو 

انؾشٚبد ٔانؾمٕق )ٔيفٕٓو ( انؾمٕق ٔانؾشٚبد ٔظًبَبرٓب ) ٔيفٕٓو ( عجبد األعبعٛخ انؾمٕق ٔانٕا) رغزخذو يفبْٛى يخزهفخ أٚعب يُٓب 

ٔرجؼب نزنك َغذ ئٌ انؾمٕلٍٛٛ ٔانغٛبعٍٛٛ أػطٕا رؼشٚفبد كضٛشح نًفٕٓو انؾشٚخ ٔؽغجُب أٌ َشٛش ئنٗ انجؼط يُٓب ( ٔانٕاعجبد انؼبيخ 

  . ٔثؾغت ٔعٓبد َظش يخزهفخ

 

دٖ رشاعغ يُغٕة انؾشٚبد انفشدٚخ ٔانغٛبعٛخ ٔااللزصبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ، انعؼٛف أصاًل، فٙ ظم ٔصٕل ٔرغبءل انذكزٕس أثٕ فٛخٛذح ػٍ و

ثؼط ؽشكبد اإلعالو انغٛبعٙ ئنٗ انغهطخ فٙ ثهذاٌ ػذح يٍ انؼبنى انؼشثٙ، أو أٌ األطٛبف انغٛبعٛخ اإلعاليٛخ لبدسح ػهٗ يالئًخ 

اَٛخ فٙ صيُُب انًؼبصش، ٔكًب رٕافمذ ػهٛٓب اإلَغبَٛخ فٙ يٕاصٛمٓب انؾذٚضخ؟ٔلبل انٕالغ ثشايغٓب يغ أدثٛبد انؾشٚخ كًب صبغزٓب انمٛى اإلَظ

انشاٍْ ٚإكذ أٌ ثؼط ؽشكبد اإلعالو انغٛبعٙ فٙ انؼبنى انؼشثٙ يبظٛخ، ػهٗ يب ٚجذٔ، فٙ فشض َفغٓب كًؼطٗ عٛبعٙ 

ٚخ ػجش انزبسٚخ رُجغ يٍ سثط انذٍٚ ٔانغٛبعخ، ٔاؽزًبل ٔاعزًبػٙ الثذ يٍ ٔظؼّ فٙ االػزجبس، ٔنكٍ خطٕسح انُظى انضٕٛلشاطٛخ انغٛبط

 .انزؼذ٘ ػهٗ انؾشٚبد انؼبيخ ٔانخبصخ ثبعى ْزا أٔ رهك، أٔ ًْب يؼًب

 

ٔشذد ػهٗ أٌ ؽشّٚخ انفشد رضداد اَزكبعخ كهًب رعبءنذ انؾذٔد ثٍٛ انّذُٚٙ ٔانّغٛبعٙ، ٔكهًب ثذا انؾكى فٙ صٕة انٕسع انًبنك انًزؾّكى 

. نمذ أخطأد ئرٌ كم انزمذٚشاد انزٙ كبَذ رؼزجش أٌ انمشٌ انؼششٍٚ عٛكٌٕ لشٌ أفٕل انُظى انضٕٛلشاطٛخ. ٔػمبئذْىفٙ يصبئش انُبط 

 .ٔرأكذ فٙ انمشٌ انؾبد٘ ٔانؼششٍٚ، ٔثبنًهًٕط، خطأ ْزِ انزُجإاد، ثؼذ أٌ دلذ انضٕساد انؼشثٛخ ئعفًُٛب ػًٛمًب فٙ عغذ ْزِ انُظشٚبد

 

ُْٔب الثذ يٍ انزأكٛذ ػهٗ أٌ . ٘ ئسادح انشؼت االَزخبثٛخ فٙ اخزٛبس يٍ ٚؾكًٓب طٕاػٛخ ٔثشفبفٛخٔلبل ئرا كبَذ انذًٚمشاطٛخ ِ

انذًٚمشاطٛخ كُظبو نهؾكى الثذ أٌ رمٕو ػهٗ أعبط اؽزشاو ؽشٚبد األفشاد، ألٌ نألفشاد ؽمٕلًب رغجك كم شٙء، ٔيٍ صى فاٌ ؽًبٚخ رهك 

يمشاطٛخ ئنٗ َٕع يٍ انغهطخ انًطهمخ خبصخ ئٌ كبَذ ثبعى انذٍٚ ٔيغُذح ٔفًٛب ػذا رنك رزؾٕل انذ٘. انؾمٕق ْٙ ْذف انذٔل

ٔانزغبسة انزبسٚخٛخ رضجذ ػجش يخزهف انؼصٕس أٌ يٍ ٚصهٌٕ ئنٗ انؾكى ثطشٚمخ دًٚمشاطٛخ لذ .ثشؼبساد راد صهخ ثطشػ اإلعالو انغٛبعٙ

طُٛخ أٔ لٕيٛخ أٔ دُٚٛخ فٛفغؾٌٕ انًغبل ٚزؾٕنٌٕ فٙ أ٘ ٔلذ ٔؽٍٛ ئنٗ انذٔط ػهٗ ؽمٕق األفشاد ٔؽشٚبرٓى رؾذ يغًٛبد ٔ

 .نهطغٛبٌ

 

ٔلبل أٌ يشكهخ كضٛش يٍ انؾشكبد اإلعاليٛخ، أَٓب رمذو خطبثب عٛبعٛب ٚشٛش ئنٗ ؽغى انًغبس َؾٕ انمجٕل ثبنذًٚمشاطٛخ ٔانزؼذدٚخ، 

ح، انزٙ ال ٚضال كضٛش يُٓب ٚؼزًذ نكٍ ْزا ال ُٚؼكظ ػهٗ أدثٛبرٓب انفكشٚخ ثصٕسح ٔاظؾخ ٔال ػهٗ يُبْظ انزُشئخ فٙ أطشْب انزُظًٛٙ

دًٚمشاطٛخ نإلصالػ انغٛبعٙ دٌٔ  -ئر ال ًٚكٍ أٌ انمجٕل ثأٌ اإلعاليٍٛٛ ٚإيٌُٕ ثصٕسح يذَٛخ. أدثٛبد ٔكزت رمٕل انغًبػخ أَٓب رغبٔصرٓب

سؤٚخ عذٚذح نهٕظٛفخ  أٌ ٚزٕاصٖ رنك يغ لٛبو ْزِ انؾشكبد ثذٔسْب فٙ ػًهٛخ ئصالػ دُٚٙ ٔرُٕٚش٘ َؾٕ انًغزًؼبد انؼشثٛخ فٙ ثُبء

انصذق، )االعزًبػٛخ ٔانغٛبعٛخ نهذٍٚ رمٕو ػهٗ رؼضٚض يجذأ انًٕاطُخ ٔانًغإٔنٛخ انًذَٛخ ٔاألخاللٛخ ٔلٛى انؾٛبح انٕٛيٛخ األخاللٛخ 

انخ..ٔأًْٛخ انزًُٛخ االلزصبدٚخ( األيبَخ، اؽزشاو انٕلذ، اؽزشاو انؼًم .  
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انغٛبعٙ دفغ ثؼط انجبؽضٍٛ ٔانًٓزًٍٛ ثٓزِ انظبْشح إلػبدح انزمٛٛى ٔاالْزًبو ثٓب،رنك  ٔثٍٛ أٌ انزؾٕل انٓبو نًكبَخ ؽشكبد اإلعالو

نٛظ ألَٓب رًضم ؽبنخ دُٚٛخ أٔ عٛبعٛخ أٔ ؽشكٛخ يؾعخ فؾغت، كًب كبٌ عبئذًا فٙ انغبثك، ٔئًَب ثٕصفٓب رًضم ظبْشح عٕعٕٛنٕعٛخ 

فٙ،ٔاالعزًبػٙ ثبنغٛبعٙ، ٔانزُظًٛٙ ثبنؾشكٙ، األيش انز٘ يكٍ ْإالء ثبنغخ انزؼمٛذ ٔانزشؼت، ئر ٚخزهط فٛٓب انغبَت انذُٚٙ ثبنضمب

انجبؽضٍٛ انٕنٕط ئنٗ ػًك ثُٛزٓب انفكشٚخ ٔانزُظًٛٛخ ٔيُظٕيزٓب األٚذنٕعٛخ ثؾضب ٔرؾهٛال، ٔيٍ صى سصذ عهٕكٓب ٔشؼبسارٓب ٔثشايغٓب 

االعزًبػٛخ، ثغٛخ اعزششاف يغبسارٓب ٔأدائٓب ٔرؾٕالرٓب فٙ  ٔرؾٕالرٓب ٔلشاءح رأصٛشارٓب االلزصبدٚخ ٔانغٛبعٛخ ٔاالعزًبػٛخ ظًٍ ثٛئزٓب

  .يخزهف انًشاؽم انضيُٛخ ٔانظشٔف انًزغٛشح

 

ٔلبل أٌ االْزًبو ثظبْشح صؼٕد اإلعالو انغٛبعٙ، عٕاء ثٕصفٓب ؽبنخ دُٚٛخ أٔ عٛبعٛخ، ػهٗ انصؼٛذ انؼبنًٙ ٔانؼشثٙ نٛغذ يغأنخ 

ؽشكبد اإلعالو »نزا رشٛش أدثٛبد اإلعالو انغٛبعٙ انؼشثٛخ ٔاألعُجٛخ ئٌ . انضيٍؽذٚضخ، ٔئًَب ْٙ ساعؼخ ئنٗ ػمٕد طٕٚهخ يٍ 

فٙ انًششق ٔانًغشة انؼشثٙ انًؼبصشح يُٓب، ٔانزمهٛذٚخ انفكش ٔانًُٓظ ػشفذ ؽبنخ صخى عٛبعٙ يزٕاصم يُز « انغٛبعٙ انؼشثٙ

أؽذ أْى ؽمبئك انًشٓذ انغٛبعٙ فٙ انؼبنى انؼشثٙ  و، فغذد خالل عزخ ػمٕد يٍ انضي1967ٍرٓبٔ٘ انًذ انمٕيٙ انؼشٔثٙ ئصش َكجخ 

ثًششلّ ٔيغشثّ، كًب ؽظٛذ ثبْزًبو دٔنٙ ثبنغ يغ اَخشاطٓب فٙ انصشاع انذٔنٙ اإللهًٛٙ فٙ ظم انؾشة انجبسدح، نصبنؼ انًششٔع 

  . انشأعًبنٙ انغشثٙ

 

ػهًٙ انًؼُٙ ثشكم يجبشش ثذساعخ انظٕاْش انذُٚٛخ ٔلبل أٌ ػهى االعزًبع انذُٚٙ، ْٕٔ اؽذ فشٔع ػهى االعزًبع انؼبو، ْٕ انؾمم ال

ٔرمصٙ ٔرؾهٛم أصبساْب ٔرٛبسارٓب انغبئذح فٙ انًغزًؼبد اإلَغبَٛخ ػهٗ اخزالف انؼصٕس ٔانجٛئبد االعزًبػٛخ، ٔثبنزبنٙ ْٕ يؼُٙ ثذساعخ 

عزًبع انؼبو أٚعًب، ْٕ انؾمم انؼهًٙ كًب أٌ ػهى االعزًبع انغٛبعٙ، ْٕٔ اٜخش اؽذ فشٔع ػهى اال. «ظبْشح صؼٕد اإلعالو انغٛبعٙ»

، فٙ عٛبلبرٓب انًخزهفخ، يعبفًب ئنٗ اْزًبيّ ثظٕاْش عٛبعٛخ أخشٖ كجُٛخ «ظبْشح االؽزغبعبد ٔانضٕساد»انًؼُٙ ثشكم يجبشش ثذاسعخ

  .انغهطخ انغٛبعٛخ ٔرطٕس أَظًخ انؾكى ٔعبئش انظٕاْش انغٛبعٛخ ظًٍ يؾٛطٓب االعزًبػٙ

 

انًشبسكٌٕ ئنٗ ظشٔسح رطٕٚش انخطبة ٔانًًبسعخ اإلعاليٛخ ثبرغبِ انمجٕل انكبيم ثبنذًٚمشاطٛخ ٔانزؼذدٚخ ٔانًذَٛخ ٔفٙ َٓبٚخ انهمبء دػب 

ٔثُبء ٔظٛفخ اعزًبػٛخ ٔعٛبعٛخ ؽعبسٚخ ئٚغبثٛخ نهذٍٚ،ٔئنٗ ظشٔسح لشاءح ظبْشح صؼٕد اإلعالو انغٛبعٙ انغذٚذ ٔرأصٛشارٓب ثصٕسح 

ؽٛش أٌ رنك عٛغبْى ثال شك فٙ انزؼشٚف ثصٕسح اكجش .صفٓب ظبْشح عٕعٕٛنٕعٛخ يزؼذدح األثؼبدرؾهٛهٛخ أكضش ػًمًب ٔشًٕنٛخ،أ٘ ثٕ

ػهٗ ظبْشح صؼٕد اإلعالو انغٛبعٙ انغذٚذ فٙ عٛبلبرّ االعزًبػٛخ ٔانغٛبعٛخ،ٔكزنك يؼشفخ انكضٛش يٍ انظٕاْش انًشرجطخ ثٓزا 

. ًا ػهٗ لشاءح انؾذس انز٘ افشص رهك انظبْشح، ثصٕسح أكضش ػًمب ٔشًٕنٛخكًب عٛغبْى أٚط.انصؼٕد ٔاَؼكبعبرّ انًخزهفخ ؽبظشًا ٔيغزمجاًل

ٔئنٗ ظشٔسح انزؼشٚف ثًبْٛخ ؽمٕق اإلَغبٌ يٍ ٔعٓبد َظش ػبنًٛخ ٔئَغبَٛخ ٔػهًٛخ ٔدُٚٛخ ٔثشكم يٕظٕػٙ ثؼٛذًا ػٍ انزأصٛشاد 

 . انغٛبعٛخ ٔانفكشٚخ ٔانًزْجٛخ

 


