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 3102دٌسمبر  /أكتوبر   - األول العدد  -  دورٌة علمٌة محكمة تصدرها الجمعٌة المصرٌة للعالقات العامة

ذ:اإلرليزيةحبوثذباللغةذ

 جامعة فيينا() -أ.د/ توماس باور                        ؟ انتسوٍك، انعاللاخ انعايح ، انصحافح .. عذاوج أو صذالح 

ذ:ةــالػرنديحبوثذباللغةذ

 الكلية اإلماراتية الكندية()  -د/ الصادق رابح       انصورج انذهنَح نإلسالو وانعزب فٌ انكتة انذراسَح انفزنسَح 
 

ذ:ةـالبحوثذباللغةذالعربي

 ًلزصنح يوجاخ انطَف انتزدد 

 25 – 9ص ... ة القاهرة(جامع) - انشراح الشال /أ.د                                                                                              
 

 وانصحافح وانعاللاخ انعايح فٌ عانًنا انًعاصز انسَاساخ انحكويَح 

 76 – 25ص ...   (جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية) -محمد البخاري /أ.د                                                
 

 ضاءاخ انعًويَحطثَعح انمواعذ انًنظًح نتذاول انًعهوياخ فٌ انف 

  88 – 79ص...   (5الجزائر )جامعة  - علي قسايسية /أ.د                                                                                       
 

 المناهج الدٌنٌة وانعكاساتها على الدراسات اإلعالمٌة بجامعة األزهر دراسة مٌدانٌة 

 959 – 89ص ... (مصر الدولية  )جامعة - رزق سعد عبد المعطي /أ.د                                                                   

 

 

  المسئولٌة االجتماعٌة للعالقات العامة: دراسة تحلٌلٌة للمواقع اإللكترونٌة لمؤسسات قطاع
 171 – 131ص  ...(ت العامةالجمعية المصرية للعالقا) - حاتم محمد عاطف /د     االتصاالت العاملة فى مصر        

                                                                                

  ًالتعرض للسخرٌة السٌاسٌة عبر مواقع الشبــــكات االجتماعٌة وعالقته بإدراك الواقع السٌاس

 فً مصر دراسة تطبٌقٌة علً موقع الفٌس بوك
 545 – 965ص  ... (الحديثةجامعة ال) - إسالم أحمد عثمان /د                                                                      

 

  العالقة بٌن االتصال واتجاهات أعضاء هٌئة التدرٌس نحو تطوٌر نظم وتكنولوجٌا المعلومات

 589 – 545ص ...  (مجمع اللغة العربية بالقاهرة) -الرحمن علي السيد عبد                                    بالجامعات 
 

               اعتماد الجمهور فى دولة اإلمارات على وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات السٌاحٌة 

 558 - 585ص ...  )جامعة القاهرة( - معصم بالل جمعة المعصم                                                                       

 ملخصاتذالرسائلذالعلمية:
 

  دراسح  يَذانَح  نهمائى تاالتصال :انــــــعوايم انًؤثزج عـــــهي انزضاء انوظَفٌ نهمائى تاالتصال فٌ انصحافح انهَثَح. 
 559ص ... (ين شمسع)جامعة  -صالح الدين رمضان عثمــان                                                                                

 
 

 .صورج انًزأج  في إعالناخ انمنواخ انفضائَح انعزتَح ودورها في تشكَم اتجاهاخ انشثاب انًصزى نحوها دراسح تحهَهَح يَذانَح 

 555ص...  ()جامعة القاهرة -لميس عالء الدين الوزان                                                                                   
 .تمََى دور إدارج انعاللاخ انعايح  فٌ فنادق انخًس نجوو تانماهزج 

548ص ... (المنوفية)جامعة  -إيمان كمال فرج حسن                                                                                            
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 مؤسسها 

 رئيس مجلس اإلدارةو
   

 حاتم محمد عاطف /د

 EPRA ئيش  

  

  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح واٌعّيد   

 ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح اٌماه ج 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
           

                 

 مديـر التحرير                      

 أ.د / محمد معىض إبراهيم 

  صتا  اإل الَ تجاِعح  يٓ شّش   

 واٌعّيد ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح صيٕا 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح االصتشا  ح تـ
  

 مساعدو التحرير                   

 المعطيأ. د/ رزق سعد عبد        
  

  تىٍيح اإل الَ وا ٌضٓ  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح 

 جاِعح ِ   اٌدوٌيح 
  

  

 السيد عبد الرحمه علي /د  

 ِد س اٌعاللاخ اٌعاِح تىٍيح  ىٕىٌىجيا اإل الَ 
 جاِعح صيٕا  

 

 صبري محمد سليمان

 ِدلك اٌٍغح اٌع تيح  

 
  

 المراسالث

 الجمعيت المصريت للعالقاث العامت

    اٌع تيحجّهى  ح ِ
 اٌدل  -اٌجيزج 

 شا ع  حّد اٌز اخ 3 -تيٓ اٌض ا اخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 

 

 

 

 

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 أ.د علً السٌد عجوة
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 أ.د منى سعٌد الحدٌدي
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 أ.د ٌاس خضٌر البٌاتً
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                ة عجمان للعلوم والتكنولوجيا          جامع              
                    

 أ.د انشراح الشال
  وتى اٖ اٌدوٌح    اآل اب واٌعٍىَ اإلٔضأيح ِٓ   ٔضا ()أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلية اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 أ.د حسن عماد مكاوي
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -تلفزيون أستاذ اإلذاعة وال                     

  

  أ.د نسمة ٌونس
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 أ.د محمد معوض إبراهٌم
 سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس والعميد األسبق لكلية اإلعالم بجامعة 

  

 أ.د سامً السٌد عبد العزٌز
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 أ.د عبد الرحمن بن حمود العناد
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 ود ٌوسف مصطفى عبده أ.د محم
 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع  أ.د 
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 أ.د شرٌف دروٌش مصطفى اللبان      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالمووكيل  – أستاذ الصحافة

  

 أ.د حسن علً محمد علً
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 أ.د عابدٌن الدردٌر الشرٌف
  ليبيا -وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة أستاذ اإلعالم  

  

  أ.د محمود حسن إسماعٌل                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 أ.د حمدي حسن أبو العٌنٌن
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 أ.د عثمان بن محمد العربً
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  جامعة -ووكيل كلية اإلعالم لشئون الطالب يون أستاذ اإلذاعة والتلفز                   

  

  د تحسٌن منصور رشٌد منصورأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 ك القومية األوزبكية بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بي
  

 أ.د علً قساٌسٌة     
  

 5جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 أ.د رضوان بو جمعة
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

http://www.univie.ac.at/
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 االفتتاحية

ِحٌمِ  ْحمِن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ
 

ُهْم ِفْتَيٌة آَمُنوا بَِربِِّهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى "     (31ورة الكيف آية )س - " َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك َنَبأَُهْم ِباْلَحقِّ ۚ إِنَّ
 صـَدق َلْلْاَّ اْلَعِظيـم

                                                     

تجمع مجموعة من خريجى اإلعالم بالجامعات المصرية حول ىدف نبيل وىو إنشاء جمعية عممية       
امة واإلعالم فى مصر لمعالقات العامة. والتف حول ىؤالء الخريجين مجموعة من أساتذة العالقات الع

والعالم العربى دعما وتشجيعا ليذا الكيان العممى الوليد. وجاءت فكرة إنشاء مجمة عممية لمعالقات العامة 
كأحد األدوات الداعمة ليذه الجمعية لنشر البحوث العممية لألساتذة، والمتقدمين لمترقية لمدرجات العممية 

 الت اإلعالم والعالقات العامة فى مصر والعالم العربى.الجامعية، وكذلك لطالب الدكتوراه فى مجا
ويتضمن العدد األول من المجمة عددا من األوراق العممية المقدمة من أساتذة كبار فى مجال      

فى موضوع " قرصنة موجات الطيف  )مصر(من انشراح الشال  /.دأاإلعالم من عدة دول مختمفة وىم: 
      حول: " التسويق والعالقات العامة والصحافة أعداء أم (النمسا) توماس باور من /الترددى"، أ.د

طبيعة القواعد المنظمة عن: "  (الجزائر)أصدقاء ؟"، كذلك ورقة عممية مقدمة من أ.د عمي قسايسية من 
ورقة عممية حول: "  (سوريا)لتداول المعمومات في الفضاءات العمومية"، وقدم أ.د محمد البخارى من 

 ت الحكومية والصحافة والعالقات العامة في عالمنا المعاصر"، أما أ.د رزق سعد عبد المعطىالسياسا
المناىج الدينية وانعكاساتيا عمى الدراسات اإلعالمية تقدم بورقة عممية حول موضوع "  (مصرمن )

 بجامعة األزىر دراسة ميدانية ".

تكوين رصيد لمباحثين من شباب أعضاء ىيئة كما يتضمن العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف      
فى موضوع: " الصورة الذىنية لإلسالم  (الجزائر)التدريس لمتقدم لمترقية ومنيم: أ.م.د الصادق رابح من 

التعرض ببحث عن: "  (مصرمن ) والعرب فى المناىج الدراسية الفرنسية"، وتقدم د. إسالم أحمد عثمان
بــــكات االجتماعية وعالقتو بإدراك الواقع السياسي في مصر دراسة لمسخرية السياسية عبر مواقع الش

 ".تطبيقية عمي موقع الفيس بوك

وبحث بعنوان: "المسئولية االجتماعية لمعالقات العامة دراسة تحميمية لممواقع اإللكترونية لمؤسسات      
 )مصر(.من  حاتم محمد عاطف /قطاع االتصاالت العاممة فى مصر" لمباحث د

وأخيرا تأتى البحوث المقدمة من الطمبة المسجمين لدرجة الدكتوراه الستيفاء شرط النشر لبحثين من 
" العالقة بين االتصال واتجاىات  الرسالة قبل مناقشتيا. والبحوث المقدمة لمنشر فى ىذا العدد ىى:

من  السيد عبد الرحمنأعضاء ىيئة التدريس نحو تطوير نظم وتكنولوجيا المعمومات بالجامعات " لمباحث 
" اعتماد الجميور فى دولة اإلمارات عمى وسائل اإلعالم كمصدر لممعمومات وبحث عن:  (.مصر)

 .(اإلمارات العربية المتحدة)السياحية " لمباحث معصم بالل المعصم من دولة 



تير والدكتوراه ولالستفادة من الرسائل العممية تقدم عدد من الباحثين الحاصمين عمى درجات الماجس     
وتقدم بنشر ممخص لرسالة  (ليبيا)بنشر ممخصات دراساتيم وىم: د. صالح الدين رمضان عثمان من 

دراسة   :الــــــعوامل المؤثرة عـــــمى الرضاء الوظيفي لمقائم باالتصال في الصحافة الميبية دكتوراه بعنوان: "  
تقدمت بنشر ممخص لرسالة  (مصرمن ) الدين الوزانلميس عالء   "، الباحثةميدانية  لمقائم باالتصال

" صورة المرأة  فى إعالنات القنوات الفضائية العربية ودورىا فى تشكيل اتجاىات  ماجستير بعنوان:
بنشر  (مصرمن )إيمان كمال فرج الشباب المصرى نحوىا دراسة تحميمية ميدانية "، وأخيرا تقدمت الباحثة 

تقييم دور إدارة العالقات العامة  في فنادق الخمس نجوم وضوع: " ممخص رسالة الماجستير فى م
 بالقاىرة ".

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
شورة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المن

ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب المسجمين لدرجة الدكتوراه 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل  تحدد المحكمين وتقدم

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.

 رئيس تحرير المجلة                                                                                                         
 

 أ.د/ على عجوة                                                               
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أٍرزبم ٓزلروؽ ث٤ٌِرخ ا٩ػر٬ّ ثلوَٗرب  ٝ 2ؽبٕرِخ ػِر٠ كًزرٞهاٙ اُلُٝرخ كر٢ ا٥كاة ٝاُؼِرّٞ ا٩َٗرب٤ٗخ ٓرٖ عبٓؼرخ ثرٞكهٝ كًزٞهح / اْٗرواػ اُْربٍ 

 عبٓؼخ اُوبٛوح.
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(1)لرصُت يٕجاث انطٍف انخرددي
 

                                                               
 أ.د. انشراح الشال                                                                

       shal4139@yahoo.com                   
 عبٓؼخ اُوبٛوح -٤ًِخ ا٩ػ٬ّ                                                                                  

 

 مقدمة:
         

تنتشر في بعض الدوؿ  ( 2)استعرنا كممة "قرصنة" في ىذا الموضوع مف خالؿ ظاىرة خاصة بالراديو
(، Radio Piratesأطمؽ عمييا اسـ "قرصنة"، لإلشارة إلى محطات إذاعة غير معروفة اليوية )

مصر، ونعني بو  وىي محطات تغير مف مكانيا كثيرا، وما أشبو ذلؾ بما حدث في مجاؿ الفيديو في
وصوؿ بث مف جياز فيديو إلى أجيزة التميفزيوف في منطقة ما دوف معرفة ىوية المصدر، والذي يختمؼ 
عما يمكف تسميتو بالدائرة المغمقة لمفيديو، والتي تشبو الدائرة المغمقة لمتميفزيوف، والمستخدمة سواء في 

والمجوىرات، وكؿ ما ىو نفيس، وأيضا في عقد مجاالت التعميـ، أو حتى في إقامة مزادات لبيع التحؼ، 
(...، وكميا موضوعات معروفة بالنسبة لدارسي Video Conférenceمؤتمرات عف بعد )
 اإلعالـ بؿ وغيرىـ.

وبالنسبة لمدائرة المغمقة لمفيديو، فيي معروفة أيضا مف خالؿ "المحطة الداخمية" التي توفرىا الفنادؽ  
أشرطة فيديو، وخصوصا عف الفندؽ والخدمات التي يوفرىا الفندؽ لنزالئو، الكبرى لنزالئيا لعرض بعض 

إلى جانب أشرطة الفيديو المعروفة لمجميع والتي تحتوي عمى مواد درامية، أفالـ ومسرحيات...، وكذلؾ 
في غرؼ المرضى بالنسبة لبعض المستشفيات، ومف خالؿ ما يتـ في الجامعات وبخاصة في الكميات 

ي بعض القرى السياحية، إال أف "قرصنة الفيديو" تختمؼ عف كؿ ىذه االستخدامات المغمقة العممية، وف
 .(3)لمفيديو...، وكميا موضوعات كتبنا فييا في أكثر مف كتاب

أما موجات الطيؼ الترددي، فالمقصود بيا في ىذه الدراسة شريحة موجات الراديو المستخدمة في 
ف، بالصوت، وبالصوت والصورة...، وخصوصا الموجات المتوسطة البث اإلذاعي بالراديو والتميفزيو 

 High( والقصيرة وتردداتيا عالية )Medium Frequencyوتردداتيا متوسطة )

Frequencyوتردداتيا عالية جدا وفوؽ العالية جدا ) ( والقصيرة جداVery High 

Frequency &Ultra High Frequencyالقصر  (، ىذا إلى جانب الموجات متناىية
والمستخدمة في البث عبر األقمار الصناعية، وتردداتيا متناىية العمو، والتي تعرؼ شرائحيا 

مع اإلشارة إلى أننا نعيش اآلف عصر األقمار الرقمية ،   C, S, K, Ku, Ka Bandبحروؼ:

                                                           
  (1)

 كهاٍخ ٜٓلاح ُٔغِخ ثؾٞس اُؼ٬هبد اُؼبٓخ اُْوم ا٧ٍٜٝ ثٔ٘بٍجخ اٗط٬هٜب ٓغ أعَٔ ا٤٘ٓ٧بد.  
(2)

 َٔزقلٓخ ك٢ ػبُْ اُجؾبه.ٝاُز٢ رْ اٍزؼبهرٜب ٖٓ ًِٔخ "هوٕ٘خ" اُ  
  (3)

ك٢ ٛنٙ اُلهاٍخ ٝٙؼ٘ب اُٜٞآِ ك٢ أٍلَ اُٖلؾخ ؽ٤ش إ٠ُ عبٗت أُواعغ  ثؼ٘ اُٜٞآِ رل٤َو أٝ ر٤ٙٞؼ أٝ ّوػ...ُجؼ٘ ٗوبٛ ك٢ أُزٖ   

 ٓغ ٝٙغ أُواعغ أ٣ٚب ك٢ ٜٗب٣خ اُلهاٍخ.

http://www.epra.org.eg/
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(Digital ،) ku, ka( 4)غزيرة اإلشعاع((Extra High Frequency& Super 

High Frequencyوال ،( تي ىي أقمار بث مباشرDirect to home يمكف استقباؿ )
سـ عندما يكوف الطبؽ في بؤرة بصمة قدـ  45بأطباؽ القطة ال يتجاوز قطرىا  المواد التي تنقؿ عبرىا

القمر، وأطباؽ قطرىا أكبر كمما ابتعدنا عف بؤرة اإلشعاع القمري )بؤرة بصمة القدـ(، ووصوليا إلى 
ارس بوابة يتحكـ في محتواىا وال في وقت مشاىدتيا )مثؿ أقمار نايمسات(، بعد المشاىد دوف أف تمر بح

(، وىي أقمار يطمؽ عمييا (Analogueأف كانت األقمار المستخدمة سابقا أقمارا تماثمية، تناظرية 
(، حيث كؿ "قناة" From Point to Pointاسـ أقمار "مف نقطة إلى نقطة" )

(Transponder)  العمالقة )والتي تقـو بتحويؿ المنتج التميفزيوني لموجات  ضيةبيف المحطة األر
مترا مثؿ تمؾ الموجودة في المعادي في  31ترسؿ عبر ىوائي صحني ضخـ، طبؽ، )قطره أكثر مف 

، ويستقبميا (6)، وفي أـ السمـ في الطريؽ مف جدة إلى مكة المكرمة بالسعودية عمى سبيؿ المثاؿ((5)مصر
تعامؿ مع ىذه المحطة )حيث البد مف وجود خط رؤية مستقيـ بيف الطبؽ في القمر الصناعي الذي ي

المحطة الباثة وبيف القمر، والذي يقـو بإرساؿ اإلشارة إلى محطة مستقبمة ليذا المنتج، والتي تقـو بتحويمو 
رئيسية، إلى موجات تميفزيونية يمكف استقباليا مباشرة في المنازؿ في حالة إرساليا إلى محطة اإلرساؿ ال

أو في وقت الحؽ شاشات التميفزيوف في المنازؿ وفي غيرىا بعد أف يتـ تسجيميا في مبنى التميفزيوف، 
 (7)دائما عف طريؽ برج اإلرساؿ الرئيسي، وذلؾ باستخداـ اليوائي السممي )أي بعد مروره بحارس بوابة(،

(Antenna المعروؼ باسـ "إيلاير". والمحطة ىنا تحتوي عمى "وصمة )( "صاعدةUp link )
مما يجعؿ اإلشارة اليابطة ضعيفة تحتاج ليذا النوع مف األطباؽ (Down Link) و"وصمة ىابطة" 

كيمو متر مف سطح األرض بؿ  36111الالقطة العمالقة، إذا عرفنا أف القمر الصناعي عمى ارتفاع 
ت نادرة، وفي ىذه الحالة فإف وأكثر أحيانا، فالقمر ال يوجد عمودي فوؽ المحطة المستقبمة إال في حاال

اإلشارة تنتقؿ مف المحطة األرضية الباثة إلى القمر ومف القمر إلى المحطة المستقبمة، بمعنى أف اإلشارة 
كيمو متر، وىذا يفسر لماذا ينبو المذيع المشاىد الذي يتصؿ بالبرنامج أف يستخدـ الياتؼ  72111تقطع 

ي نسمعو صدى لما نسمعو مف المذيع بفارؽ زمني ممحوظ، ويغمؽ ػ أو يخفض ػ صوت التميفزيوف الذ
يمكف معرفتو عند االستماع ػ مثال ػ لنقؿ صالة الجمعة مف جياز ينقؿ البث عبر الموجات الييرتزية 

 .(8)األرضية مباشرة، وجياز آخر يستقبميا عبر القمر الصناعي
 
 
 

  

                                                           
 ك٢ ٜٗب٣خ ٛنٙ اُلهاٍخ.ر٘بُٝ٘ب ٛنٙ أُٞٙٞػبد ك٢ ػلك ٖٓ ًزج٘ب  ٝثؼٜٚب ك٢ صجذ أُواعغ  (4) 
 (5)

 ّ.2006ٌٓزجخ اُل٤وٝى ثبُٔؼبك١  . حكُٕنٕجٍا االحصال ػٍ بؼد  

 
(6 )

 ّ.1996. كاه علح  أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ  األلًار انصُاػٍت ٔانخجربت انسؼٕدٌت
 (7)

 اُٜٞائ٢ ا٢َُِٔ ك٢ اُوٍْ ك٤ٔب ثؼل ػ٘ل اُؾل٣ش ػٖ اُز٤ِلي٣ٕٞ اٌُبث٢ِ. 
 (8)

 .أُزقٖٔ ِوبها ؿ٤وش ٛ٘ب ػٖ رٌُ٘ٞٞع٤ب ا٫رٖبٍ ػجو ا٧هٔبه اُٖ٘بػ٤خ ُز٤ٙٞؼ ٗٞػ٤خ اُجش اُن١ هل ٣ٌٕٞ ٓل٤لا ُأِٛ٘ب اُؾل٣ 
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  (Radio Pirateـ قرصنة الراديو ) 1
   

 (9)ـ مف سفينة في البحر أوؿ راديو قرصنة1925( والذي انطمؽ عاـ WUMS) يعد راديو "وامز"
ـ، بدأ أوؿ راديو قرصنة بحري تجاري لكف سرعاف ما تـ 1633عمى مستوى العالـ. وفي عاـ 

اكتشاؼ موقعو وتمت مصادرة األجيزة. أما أوؿ راديو استخدـ في القرصنة مف اليابس، فيؤرخ لو بعاـ 
 ـ(. 1996برومانيا. ) ـ مف "أوراديا"1935

وقد انتشرت إذاعات القرصنة انتشارا كبيرا في شماؿ أوربا في عقد الستينات، والتي كانت في الغالب 
إذاعات تجارية في مواجية احتكار الدولة لإلذاعات، وكانت إذاعات القرصنة ىذه تنطمؽ في الغالب 

وانيف الصارمة مف الدوؿ بخصوص البث مف المياه الدولية، متجنبة بيذا ػ نظريا عمى األقؿ ػ الق
 .(11)اإلذاعي الموجو إلى مواطنييا

نجمترا والسويد والدنمارؾ أكثر الدوؿ تأثرا بيذه اإلذاعات، حيث كانت إذاعات  وكانت ىولندا وا 
القرصنة تبث مف بحر الشماؿ. وكاف راديو كاروليف وراديو لندف أكثر اإلذاعات اىتماما بتقديـ برامج 

باب، العبة دورا لو داللة في  تطوير أشكاؿ جديدة لمموسيقى الشعبية وخصوصا موسيقى موجية لمش
 الروؾ.

ـ، بدأ بث "صوت أمريكا" مف سفف بعيدة في المياه األفريقية 1952-1942وفي الفترة مف 
واآلسيوية، ولـ يكف صوت أمريكا إذاعة قرصنة بمعنى الكممة، ولكنو كاف راديو يبث مف سفف في 

ـ، عاشت فرنسا ظاىرة مماثمة، حيث اتخذت 1981ومايو  1969البحار. وفي الفترة مف أعالي 
الحكومة إجراءات قمعية وتطورات بخصوص التشريعات، بما في ذلؾ إنشاء مركز "اإلذاعة الحرة" 

(Radio Libre .الذي حد تدريجيا مف بث ىذه اإلذاعات ) 
( بث برامجو األولى، بالمغة Radio Mercurـ، بدأ "راديو مركور" )1958وفي صيؼ عاـ 

، 1الدانمركية أوال ثـ بالمغة السويدية، ومف ىذه اإلذاعات نذكر أيضا راديو الحـر الجامعي لجامعة ليؿ
، وىو أوؿ "راديو حر" في فرنسا، وفي (11)(Villeneuve d'Ascqفي "فيؿ نوؼ داسؾ" )

يتراف، كاف ىواة إذاعات القرصنة مف ـ أثناء انتخابات الرئاسة لفرنسوا م1981العاشر مف مايو 
مايو، تـ التأكيد عمى قرب التخمص  14الفرنسييف لدييـ أمؿ كبير في تحرير اإلذاعات الحرة، وفي 

( أف Le Mondeديسمبر، ذكرت صحيفة "لو موند" ) 31مف احتكار الدولة لإلذاعة. وفي 

                                                           
 (9)

٣وٖل ثووٕ٘خ اُواك٣ٞ ا٫ٍز٬٤ء ػ٠ِ روكك رَزقلٓٚ ٓؾطخ أفوٟ ُجش ثوٗبٓظ ػلائ٢ ٓٞعٚ ُٜب  أٝ اُز٣ِْٞ ػ٠ِ ٛنا اُزوكك ثجش ثوآظ  

ٓؾطخ ػ٠ِ روكك ٤ٌُ ػ٤ِٚ أ١ ٓؾطخ ُجش ثوٗبٓظ ٓٞعٚ ُلُٝخ ٓؼبك٣خ  أٝ هطغ اُجوٗبٓظ...أٝ رْـ٤َ ٕلبهح ٓزلافِخ ٓغ ثوآغٜب  أٝ ثش 

ًض٤وح...  ًٝبٕ ا٫ٍزٔبع إ٤ُٜب ٓؾوٓب ثَ ٝٓغوٓب ك٢ أص٘بء اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ )هاعغ اٌُزبة أُنًٞه  ُِز٣ِْٞ ػ٠ِ أُؾطخ... ٝا٧ٓضِخ

 ثؼل ٛنٙ أٌُِبد(.  
(10)

 )روعٔخ(  ٝاٌُزبة ٖٓ رؤ٤ُق كؤاك ثٖ ؽبُخ ػٖ هٍبُخ ًبٕ هل ؽَٖ ثٜب ػ٠ِ كًزٞهاٙ اُلُٝخ ك٢ ا٤َُبٍخانحرب اإلذاػٍت. ُْبٍ.ـ اْٗواػ ا 

 ّ.1988ٝاُوبٕٗٞ ٖٓ كوَٗب  كاه اُلٌو اُؼوث٢         
(11 )

ؽِٖذ ثٜب ػ٠ِ كهعخ اُلًزٞهاٙ ك٢ ػِْ أُٖو٣بد ٖٓ  أهٔ٘ب ك٢ ٛنٙ اُٚبؽ٤خ ُٔل٣٘خ ٤َُ أص٘بء إهبٓخ اث٘ز٘ب أ٤ٓٔخ ك٤ٜب ػ٘ل إػلاك هٍبُزٜب اُز٢ 

 ّ.2001عبٓؼخ ٤َُ ٝاؽل )عبٓؼخ ّبهٍ ك١ عٍٞ( ك٢ ك٣َٔجو ػبّ 

http://www.epra.org.eg/
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في باريس قد وصؿ عددىا إلى  (12) (FMمحطات الراديو عمى الترددات معدلة التشكيؿ، "اإلؼ إـ"، )
محطة  22محطة فقط، وفي األوؿ مف فبراير، حصمت  26محطة، وكاف عددىا في يوليو  113

عمى تصريح بالبث مف باريس. وفي المياه اإلقميمية إلسرائيؿ، احتفمت إذاعة "صوت السالـ" 
قيا. وفي شير مايو بمرور عشر سنوات عمى انطال 28، يـو Voice of Peaceاإلسرائيمية، 
 .(13)ضبط محطات راديو كثيرة في باريس تعمؿ بدوف ترخيص أغسطس، تـ

 ـ قرصنة الفيديو باستخدام فيديو سندر 2
الحديث عف قرصنة الفيديو، يحتـ اإلشارة أوال إلى أنو إلى جانب إمكانية عمؿ شبكة لمفيديو تربط بيف 

اؾ أيضا مف يقـو بتوصيؿ جياز التميفزيوف لديو أكثر مف جياز تميفزيوف داخؿ األسرة الواحدة، فإف ىن
بالجياز الذي يمتمكو جاره بوساطة أسالؾ خاصة )كابالت( تمكنو مف استقباؿ برامج الفيديو الموجودة 
عمى شاشة التميفزيوف لدى ىذا الجار الذي لديو جياز فيديو، ووجود ىذا الكابؿ بيف الجيازيف يعنى 

، بيف مالؾ جياز الفيديو، واآلخر الذي يستقبؿ ويشاىد برامج وجود "اتفاؽ ضمني" بيف الطرفيف
الفيديو بدوف الحاجة لحيازة ىذا الجياز. واالتفاؽ ىنا قد ال يقؼ عند حد السماح بمشاىدة البرامج 
عبر ىذا الكابؿ فقط، بؿ قد يتضمف االتفاؽ دفع مبمغ ما مقابؿ االستفادة مف ىذه "الخدمة"، أو أف 

( Hardwareلصاحب الجياز ) Software)بإحضار شرائط الفيديو ) يقوـ ىذا المتمقي
مثال...، وما يعنيو ىذا االتفاؽ "شبو المبـر في الغالب" بيف الطرفيف ىو موافقة كمييما واتفاقيما عمى 
ما يمكف أف يبث في الفيديو، والذي تحدده ميوؿ كؿ منيما، أو بمعنى أدؽ، اإلطار االجتماعي الذي 

رفيف، وىذا التوافؽ ال يتوافر فيما يتعمؽ بقرصنة الفيديو، حيث ينتفي أوؿ شرط يمكف أف ينظـ كال الط
 يحقؽ ىذا التوافؽ، وىو معرفة ىوية كؿ مف المرسؿ والمستقبؿ لمطرؼ اآلخر.

، تحدثنا عف مصطمح "قرصنة الفيديو"، والذي يتـ (14)وفي كتاب لنا عف األقمار الصناعية والتنمية
مستقؿ أشبو بيوائي صغير لمتميفزيوف، يوضع بالقرب مف جياز الفيديو، أو عميو، أو  باالستعانة بجياز

عمى جياز التميفزيوف، عند تشغيؿ شريط يريد صاحب الفيديو أف يراه مجموعة مف الناس في محيطو 
. وفي (15)السكني وبدوف حاجة لمد كابالت بيف جياز الفيديو لديو وبيف أجيزة االستقباؿ التميفزيوني لدييـ

البداية، كاف األمر يتعمؽ ببث فيمـ أو مسرحية، ثـ تطور األمر وبدأ بث شرائط لمناسبات خاصة مثؿ 
األفراح وما شابو ذلؾ، وظيرت بعد ذلؾ إعالنات لمحالت تجارية ومواد أخرى...، والتي يمكف استقباليا 

                                                           
(12 )

 Frequency Modulation"رؼل٣َ أٝ ر٤ٌَْ اُزوكك"  
 

(13)
   م. لالستزادة:3102كل ىذا في  عام   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_pirate 
  (14)

: رغوثخ ٛ٘ل٣خ. ٌٓزجخ ٜٗٚخ اُْوم  عبٓؼخ اُوبٛوح  األلًار انصُاػٍت ٔانخًٍُت  ك٢: 293 - 285ـ "هوٕ٘خ اُل٤ل٣ٞ"  ٓ اْٗواػ اُْبٍ. 

1988.ّ 
 (15 )

ٛنا اُغٜبى ْٖٓٔ أ٬ٕ ُؼَٔ كائوح ٓـِوخ ُِل٤ل٣ٞ كافَ ٌَٖٓ ا٧ٍوح ك٢ ؽبُخ ٝعٞك أًضو ٖٓ عٜبى ر٤ِلي٣ٕٞ َٓزقلّ ٖٓ أًضو ٖٓ كوك ًَ 

ك٢ ؿوكزٚ...  ٝاُن١ رؾٍٞ اٍزقلآٚ ك٢ ٖٓو إ٠ُ عٜبى ثش ُٔٞاك اُل٤ل٣ٞ ك٢ ّجٌخ ثلأد رزَغ عـواك٤ب ٓغ رطٞه ٛنا  ْٜٓ٘ ُٚ عٜبى

 اُغٜبى ػ٠ِ أَُزٟٞ اُزو٢٘. 
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تـ ذلؾ بإدارة مؤشر ( اللتقاط ىذا البث، ويHardwareومشاىدتيا دوف أي حاجة لجياز فيديو )
التميفزيوف الستقباؿ تردد  ىذا الجياز مع تعديؿ وضع اليوائي الخاص بو والذي يطمقوف عميو في القرى 

 اسـ "حرامي الفيديو"، وىذا يؤكد عممية القرصنة. 
ظير ػ عمى حد عممنا ػ في مدينة المنصورة بمحافظة الدقيمية، حيث  ماوقد ظير ىذا األسموب أوؿ 

ية البث تتـ باستخداـ ىذا الجياز صغير الحجـ والذي يمكنو أف يخدـ السكاف عمى مساحة كانت عمم
متر وذلؾ حسب قوة الجياز، وىذا  111و 41جغرافية في دائرة يتراوح طوؿ نصؼ قطرىا ما بيف 

 Video. ويسميو آخروف "Video Sender)الجياز يطمؽ عميو اسـ "جياز بث الفيديو" )

Transmitterر ىذا الجياز الذي في حجـ كؼ اليد مشاىدة أفالـ الفيديو ومواده األخرى ". ويوف
لألفراد الذيف ال توجد لدييـ اإلمكانيات المادية لحيازة جياز فيديو، خصوصا وثمف جياز الفيديو كاف 
مرتفعا بالنسبة لبعض األوساط االجتماعية في مصر، ويقاؿ إنو مف الممكف التقاط ىذه المواد عمى أي 

از لمتميفزيوف سواء في ذلؾ التميفزيوف المموف أو األبيض واألسود. وعف أسباب حيازة ىذا الجياز لبث جي
الفيديو، أكد واحد مف حائزيو لباحث مف أبنائنا أنو ال ينشد بذلؾ سوى "تأدية خدمة لمجيراف وبدوف أي 

 مقابؿ مادي أو عيني"!

فيديو سندر 
 (06)السمكي

VIDEO WIRELESS 
TRANSMITTER 
شبيو بجياز 
 "الرويتر" 

( (Router 
الخاص باستقبال 

 اإلنترنت
 وتوزيعو السمكيا

 

والمشكمة بخصوص قرصنة الفيديو ىذه تكمف في عدـ معرفة ىوية صاحب ىذا الجياز، الذي قد 
ريضا )مثؿ ىؤالء الذيف تسعدىـ المعاكسات التميفونية، أو أف يكوف ممف تحمو ليـ مشاىدة األفالـ يكوف م

يتـ التقاط ىذه النوعية مف األفالـ عمى شاشات االستقباؿ التميفزيوني  –ربما  -الجنسية(، وبدوف قصد 
التي يتـ التعرض ليا  داخؿ المنازؿ وبيا أطفاؿ وشباب في سنوات مف العمر مختمفة، وقد تكوف المواد

في البداية موادا يمكف أف يتقبميا الفرد العادي، فيعتاد عمى متابعة القناة التي تنقميا ويرتبط بيا، وقد يتغير 
المضموف الذي تبثو ىذه القناة بعد ذلؾ ويقع المحظور، مع معرفة مدى إقباؿ الصغار عمى مشاىدة 

                                                           
(16)

     http://www.alibaba.com/productgs/281386774/VIDEO_ 

                  5/dec,2013,9:30pm  TRANSMITTER/showimage.html. 

ثب٩ٙبكخ إ٠ُ ٓب ْٗو ُ٘ب ٖٓ كهاٍبد ًٝزت  ٝثؼ٘ ٓواعغ ٝثؾٞس أع٘ج٤خ ٝػوث٤خ  ًٔب اػزٔلٗب ك٢ ٛنٙ اُلهاٍخ ػ٠ِ ٓٞاهغ ػ٠ِ ّجٌخ 

 ا٩ٗزوٗذ ثؼل افزجبه ٕؾزٜب. 

http://www.epra.org.eg/
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http://www.alibaba.com/productgs/281386774/VIDEO_
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وىى المواد التي يعتقد أف الفيديو يمكف أف يوفرىا أكثر مف  برامج التميفزيوف، وبخاصة المواد الدرامية،
غيرىا مف المواد، ويترتب عمى ذلؾ إقباؿ الطفؿ عمى قناة التقاط بث الفيديو بصورة منتظمة، فيي التي 
تشبع رغباتو، وىنا مكمف الخطر، خصوصا مع عدـ معرفة ما يمكف أف يقوـ ببثو أصحاب ىذه األجيزة 

يال أو نيارا، وبخاصة أف أشرطة الفيديو ال يدوف عمييا في الغالب ما إذا كانت في أوقات مختمفة ل
صالحة لكؿ األعمار أـ أنيا لمكبار دوف الصغار، وىو أسموب مطبؽ في دوؿ متقدمة مثؿ أمريكا 
وفرنسا، ذلؾ إذا ما توافر حسف النية أصال مف قبؿ أصحاب أجيزة بث الفيديو ووعييـ بخطورة ىذه 

لتي يممكونيا، والتي قد تكوف نعمة أو نقمة تبعا ألسموب استخداميا، شأنيا في ذلؾ شأف أي تقنية التقنية ا
 أخرى أو أي آلة يستخدميا الفرد.

وىكذا، فإف قرصنة الفيديو أسيؿ بكثير وأقؿ تكمفة مف قرصنة الراديو التي كانت ػ كما ذكرنا آنفا ػ 
ة االنتقاؿ مف مكاف آلخر، ومكانا خاصا لمبث، حتى محرمة ومجرمة بالنسبة لممستمعيف، وتتطمب سرع

لو كاف مكتبا في غرفة، ومعدات وأجيزة أغمى بكثير مف ىذا الجياز الخاص المستخدـ في بث الفيديو 
جنييا، والذي يمكف أف يخدـ عشرات األسر بدوف أي تدخؿ أو نفقات مف قبؿ  41والذي يقؿ ثمنو عف 

ميفزيوف، وتوليؼ إحدى قنواتو اللتقاط بث الفيديو في المرة األولى، المتمقي سوى أف يكوف لديو جياز ت
مما قد يشكؿ خطرا ييدد بوجو خاص األطفاؿ والشباب بوجو خاص، حيث المضموف الذي يتـ بثو ال 
يخضع ألية رقابة، وعدـ تنويو صاحب ىذا الجياز عف محتوى الشريط في حالة ما إذا كاف لمكبار فقط، 

ار لو، كما ييدد أصحاب مكتبات الفيديو ومحالت بيع أجيزة الفيديو واألشرطة وحظر مشاىدة الصغ
ف كاف ىذا ال يعنينا بالدرجة األولى في ىذه الصفحات.  الخاصة بو ثانيا، وا 

والمالحظ ىنا أنو إذا كانت إقامة محطة أىمية لإلذاعة في معظـ الدوؿ تتطمب الحصوؿ عمى 
مح بإقامة مثؿ ىذه المحطات، وىذا كاف غير مصرح بو في ترخيص خاص إذا كاف قانوف الدولة يس

، بالنسبة لقنوات التميفزيوف ومحطات الراديو، إال أف  إقامة "محطة أو محطات (17)مصر رسميا حتى اآلف
أىمية لمفيديو" في مصر لـ تكف تتطمب الحصوؿ عمى مثؿ ىذا الترخيص، بؿ إف الحكومة كانت تسمح 

حظر عمى تداولو أو بيعو، وذلؾ عمى أنو لالستخداـ الشخصي، بعد أف بدخوؿ ىذا الجياز دوف أي 
انتشر جياز التميفزيوف في مصر، وبعد أف أصبح لدى بعض األسر أكثر مف جياز واحد لالستقباؿ 

، أي أف المشرع في مصر ال يجـر حيازة جياز خاص لبث الفيديو بوصفو جياز شخصي (18)التميفزيوني
ض المحالت، بؿ ويوضع في نوافذ العرض الخاصة بيذه المحالت والشييرة باسـ يباع عيانا جيارا في بع

، وكؿ شخص حر في امتالؾ ىذا الجياز، كما ىو حر في (19)"فترينات"، )يعني "عمى عينؾ يا تاجر"(
                                                           

(17 )
اُز٤ِلي٣ٕٞ  ػٖبّ ا٤ٓ٧و  ك٢ ؽٞاه ُٚ ٓغ عو٣لح ا٧ٛواّ ٓب ٣لْٜ ٓ٘ٚ إٔ اُجش ا٩ماػ٢ ثبُواك٣ٞ ٓ٘ن أ٣بّ ه٤ِِخ  مًو هئ٤ٌ ارؾبك ا٩ماػخ ٝ

 ٝاُز٤ِلي٣ٕٞ ٓبىاٍ ؽٌوا ػ٠ِ اُلُٝخ  كَٜ اُو٘ٞاد اُقبٕخ ثٌَ أ٤ٛبكٜب أُقزِلخ ربثؼخ ُِلُٝخ؟
(18)

 ّ.  2010كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ  . اندش ٔاإلَخرَج ٔانخهٍفزٌٌٕ فً إطار ػهى االجخًاع اإلػاليًاْٗواػ اُْبٍ.ـ  
(19 )

ب ٛنا ّج٤ٚ ثلفٍٞ "اُلُ" ا٧ها٢ٙ أُٖو٣خ  ٛنا اُطجن ا٬ُهٜ ُو٘ٞاد اُز٤ِلي٣ٕٞ اُٞاكلح ػجو ا٧هٔبه اُٖ٘بػ٤خ. ٝٗزنًو ٛ٘ب ػ٘لٓب مٛج٘

وٗ ٛنا اُطجن ا٬ُهٜ  ُِٔؼوٗ اُل٢ُٝ )ٓ٘ن ػلح ٍ٘ٞاد(  ٝثلٕٝ كهاٍخ علٟٝ ٖٓ هجَ أَُئ٤ُٖٞ  كٞعئ٘ب ثٞعٞك ع٘بػ ك٢ أُؼوٗ ٣ؼ

ا"  ٝهجَ ٛنٙ اُٞاهؼخ ثؤ٣بّ ث٤َطخ  ً٘ب هل ُول ىاهٗب هئ٤ٌ اُٞىهاء  ٝهبٍ ُ٘ب ث٤ؼٍٞٝؤُ٘ب إما ًبٗٞا أفنٝا رٖو٣ؾب ُج٤ؼٚ  ًٝبٕ اُوك ٓلبعؤح: "
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عدـ امتالكو، ىذا ولـ يحتج أي شخص ممف يصميـ بث ىذا الجياز ضد وصوؿ بث الفيديو إلى 
؛ فإلى تاريخ كتابة ونشر الدراسة الخاصة شاشات التميفزيوف لدي يـ، خصوصا أنيـ كانوا مف بسطاء القـو
في ىذا الشأف،  –ولو ضد مجيوؿ  –ـ(، لـ تسجؿ أقساـ البوليس أي شكوى 1988بالفيديو سندر )عاـ 

"، فسوؼ يتـ "إلقاء القبض"  وحتى إذا حدث ذلؾ، وحصؿ أولو األمر عمى إذف مف النيابة لضبط "المجـر
 "الشريط" فقط بمصادرتو، ربما. عمى

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف التعرض لبرامج التميفزيوف والفيديو مازاؿ يتـ في الغالب في مناخ جماعي، 
وىذا يحدث أيضا بالنسبة لمبرامج التي يمكف التقاطيا بفضؿ جياز بث الفيديو، إال أف الصغار والشباب 

وف بعيدا عف أعيف الوالديف، فمف الصعب تحقيؽ الرقابة األسرية كثيرا ما يتعرضوف لما يقدـ عمى التميفزي
خصوصا وقد اتجيت المرأة إلى العمؿ خارج بيتيا، والحؿ ىو أف يعّود األىؿ الصغار عمى حسف انتقاء 
ف كنا  المضموف الذي يمكف أف يعرضوا أنفسيـ لو بأف يتـ ذلؾ بالقدوة الحسنة مف الكبار في األسرة، وا 

 . (21)تحقيؽ ذلؾ نعترؼ بصعوبة

وبمغة سيبرناطيقية تستخدـ في الدراسات اإلعالمية، تساءلنا عف ماىية ىذا البث مف خالؿ الفيديو 
سندر، وىؿ ىو تشويش مقصود عمى برامج التميفزيوف بسحب جميوره إلى ىذه القناة السرية؟ ولصالح 

، وبخاصة أف المساحة الجغرافية مف؟ وطالبنا بسرعة إعالف التكييؼ القانوني ليذا الجياز واستخدامو
التي يغطييا بث الجياز الواحد تتسع باستمرار، ربما بسبب تطوير في تقنيتو، أو بسبب إجراء تعديؿ 
طفيؼ عميو بأيد مصرية ماىرة، كذلؾ الزدياد عدد حائزي ىذا الجياز بعد أف وصؿ ثمنو إلى أقؿ مف 

 " ػ كما قاؿ أحدىـ ػ والتي قد تكوف ضارة أحيانا.جنييا، ويريدوف "إمتاع اآلخريف بمواد لمفيديو 41
 

 ـ قرصنة الدش باستخدام وصمة كابمية 3
، كما تسمى أيضا شبكات (21)وصمة الدش، والتي يطمؽ عمييا بعض األفراد اسـ "التميفزيوف الكابمي"

أيضا  التميفزيوف المركزي، وتميفزيوف الحارة، وظيرت أوؿ ما ظيرت ىي األخرى في مدينة المنصورة
 مثميا مثؿ الفيديو سندر، وىذا أمر يستحؽ دراسة مستقمة.

واستخداـ وصمة لتوزيع برامج القنوات الفضائية لمف ليس لدييـ طبؽ القط، أو بالنسبة لمف لدييـ 
طبؽ واحد ثابت، أو مف يمتقطوف القنوات غير المشفرة ويريدوف مشاىدة بعض قنوات مشفرة، أو مشاىدة 

اعية أخرى...، حيث يتشابو ىنا مع ما ذكرناه بخصوص نشأة التميفزيوف الكابمي في قنوات مف أقمار صن

                                                                                                                                                                                     
ٗؤفن ثب٧ٛجبم اُز٢ ػوك٘ب إٔ اثٖ هئ٤ٌ اُٞىهاء أُنًٞه ٛ٘ب  ًبٕ هل َٕٝ إ٠ُ ٖٓو ٝٓؼٚ ٛجن ٫هٜ أؽٚوٙ ٓؼٚ ٖٓ اُقبهط. ٝإما ُْ 

كٞم اَُلبهاد ا٧ع٘ج٤خ  كئٕ ٛجن اثٖ هئ٤ٌ اُٞىهاء ًبٕ ـ هثٔب ـ "أٍٝ ٛجن ٫هٜ ٣لفَ ٖٓو". ٌٝٛنا  ٝثلٕٝ أ١ ٓٞاكوبد ه٤ٍٔخ  رٔذ 

 أُٞاكوخ ػ٠ِ ؽ٤بىح ٛنا اُطجن ك٢ ٖٓو ُٖٔ ٣و٣ل.
(20)

جبٍ ٓٞاك ٖٓ ًَ ُٕٞ  ٣زبثؼٜب اُٖـبه ٝاٌُجبه ػ٠ِ ّجٌخ ا٩ٗزوٗذ ًَٝ ٤ْٗو ٛ٘ب أ٣ٚب إ٠ُ اٗزْبه أعٜيح أٌُج٤ٞرو اُز٢ ٣ٌٖٔ اٍزقلآٜب ٫ٍزو 

ك٢ ؿوكزٚ ثؼ٤لا ػٖ أػ٤ٖ اُغ٤ٔغ  كول إٔجؼ أٌُج٤ٞرو عٜبىا ّق٤ٖب ثؼل إٔ إٔجؼ ٍؼوٙ ك٢ ٓز٘بٍٝ اُغ٤ٔغ  ٝثلٕٝ ٖٓبه٣ق إٙبك٤خ 

 رٔضَ ػجئب ٓبك٣ب ثبَُ٘جخ ُْٔبٛلح اُل٤ل٣ٞ...
(21 )

: كهاٍخ ك٢ رٌُ٘ٞٞع٤ب ا٫رٖبٍ. كاه اُٜ٘ٚخ يحأالث اإلَساٌ االحصال السهكٍا ٔسهكٍابث٢ِ  اهعغ إ٠ُ ًزبث٘ب: ُٔؼوكخ فٖبئٔ اُز٤ِلي٣ٕٞ اٌُ

    ّ.2011اُؼوث٤خ  
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، والذي صورناه لمطمبة عمى شكؿ شجرة ليا جزع، تخرج منو فروع تمتد في (22)الواليات المتحدة األمريكية
ي" بيا، وذلؾ كؿ شوارع القرية، ويتفرع كؿ فرع إلى عدة مخارج فرعية لبيوت القرية الستقباؿ البث "الييرتز 

باالستعانة بكابؿ يمتد مف ىوائي مثبت في مواجية برج اإلرساؿ التميفزيوني في المنطقة، ومثبت عمى 
أعمى قمة الجبؿ الذي يحوؿ دوف وصوؿ البث التميفزيوني إلييـ. ويصؿ الكابؿ مف اليوائي إلى القرية 

ؿ منزؿ يمر بو الكابؿ، والذي قد يكوف التي في سفح الجبؿ والتي تتخطاىا اإلشارة التميفزيونية إلى أو 
منزؿ الشخص الذي فكر في كيفية إيصاؿ البث التميفزيوني مف التميفزيوف الرسمي والذي يمتقطو اليوائي 
المركزي الجمعي المثبت فوؽ قمة الجبؿ لكي يصؿ إلى المقيميف في ىذه القرية، والذيف كانوا محروميف 

. وبوصوؿ البث (23)طقة اإلعتاـ" التي تتخطاىا اإلشارة التميفزيونيةمف ىذه الخدمة لوجود القرية في "من
التميفزيوني، تـ التفكير في إنشاء قناة محمية خاصة تعرض نشاط سكاف القرية، األطفاؿ في المدارس أو 

 في نشاط جماعي في العطالت، والسوبر ماركت... 
دأ التميفزيوف الكابمي ينتشر في أمريكا وسرعاف ما امتدت القنوات الكابمية وارتبطت بعضيا بعضا، وب

بعد اكتشاؼ خصائص الكابؿ والتي تميزه عف البث عبر موجات الطيؼ الييرتزي سواء مف ناحية نقاء 
 البث مف أي تشويش أو بعدد القنوات التي يمكف أف يحمميا الكابؿ الواحد.

 
 هٍْ ًو٢ًٝ ٓجَٜ

 خ ا٩هٍبٍ اُوئ٤َ٤خ ك٢ ا٣٫ُٞخ ٝٗوِٚ ثبٌُبثَ إ٠ُ هو٣خ ك٢ ٍلؼ عجَُٜٞائ٢ "عٔؼ٢" ٫ٍزوجبٍ اُجش اُز٤ِلي٢ٗٞ٣ ٖٓ ٓؾط

 

 
ومف القنوات الكابمية مف استفادت مف وجود األقمار الصناعية لموصوؿ إلى العالـ كمو، وأشيرىا 

لصاحبيا "تد تيرنر"  CNN" (Cable News Network)القناة المعروفة بالحروؼ الثالثة "
(Ted Turnerوالتي الق ،) ت نجاحا عمى المستوى العالمي، خصوصا ألنيا كانت القناة الوحيدة في

 العالـ التي سمح ليا الرئيس صداـ )رحمو اهلل( بنقؿ أخبار الحرب العراقية الكويتية. 
 

 ـ انتشار تميفزيون الوصالت الكابمية في مصر 4
ار األطباؽ الالقطة الحديث عف وصالت لمتميفزيوف يستوجب الحديث عف األقمار الصناعية وانتش

لمبث التميفزيوني عبر األقمار الصناعية. ولكف، ما صدر لنا مف كتب نشر بعضيا قبؿ معرفة كثيريف 

                                                           
(22)

  انًرجغ انسابك.اْٗواػ اُْبٍ.ـ  
(23 )

        .يرجغ سابك اْٗواػ اُْبٍ.ـ ا٩ػ٬ّ اُل٢ُٝ ػجو ا٧هٔبه اُٖ٘بػ٤خ 
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وذلؾ بعد تكميفنا بمادة  ،(24)(Dish، وكممة طبؽ القط ) (Satellite)لكممة قمر صناعي،
اإلعالـ بعد عودتنا مف فرنسا بداية بدأنا تدريسيا لطمبة الفرقة الرابعة بقسـ اإلذاعة والتميفزيوف في كمية 

ـ وأثمرت أوؿ كتاب عممي عف ىذا الموضوع، والذي راعينا تدعيمو 1984/1985مف العاـ الجامعي 
 . (25)بالصور الشارحة

ثـ تحدثنا عف خطورة البث الوافد في المؤتمر األوؿ لممجمس األعمى لمشئوف اإلسالمية )عاـ 
دولنا النامية في عصر ىذه الكممة في كتاب نشر بعنواف:  ـ(، وطمب منا رئيس المؤتمر نشر1988

لقد بدأ العد التنازلي لمبث الوافد، فماذا ، ووضعنا ليذا الكتاب عنوانا آخر ىو: (26)األقمار الصناعية
ـ، وانتظرنا أف ييتـ وزير اإلعالـ األسبؽ )وكاف حاضرا 1988وىذا الكالـ كاف سنة ، (27)أعددنا له؟

مة عمى المؤتمريف في الجمسة التي لفتنا األنظار فييا لمبث الوافد الذي أصبح وشيكا(، أثناء إلقاء الكم
ولكف ال حياة لمف تنادي. ونعتقد أف مراجعة سريعة لنتائج الدراسات الميدانية في مصر، سوؼ تكشؼ 
ف عف أف البث الوافد، والقنوات الفضائية بصفة عامة، قد سحبت البساط مف تحت أقداـ التميفزيو 

، إال فيما ندر، واالشتراؾ في تميفزيوف الوصمة دليؿ عمى رغبة المشاىد المصري البسيط في (28)المصري
 متابعة ما تقدمو الفضائيات مف مواد ال يجدىا في التميفزيوف القومي.

وبدأنا نبحث عف إمكانية استخداـ األقمار الصناعية في مجاالت التنمية استكماال لما قمنا بو في 
 2ة التي تقدمنا بيا لمحصوؿ عمى دكتوراه الدولة في اآلداب والعموـ اإلنسانية مف جامعة بوردوالرسال

. فنشرنا كتابا (29)ـ1984ـ( والتي تـ طبعيا عمى نفقة فرنسا عمى ميكروفيش عاـ 1983بفرنسا )عاـ 
ممكف عف تجربة اليند عندما استأجرت ساعات محدودة في قمر أمريكي لمعرفة ما إذا كاف مف ال

 ... (31)استخداـ القمر الصناعي في تنمية اليند فيما يعرؼ باسـ "تجربة السايت"
وبعد إطالؽ أوؿ قمر عربي )مف أقمار عربسات(، وأوؿ قمر مصري )مف أقمار نايمسات(، وبداية 
البث المباشر عبر األقمار الصناعية في الوطف العربي مع استئجار مصر لمقناة غزيرة اإلشعاع عمى 

سات، كانت لنا أكثر مف دراسة، ومنيا دراسة عف تأثير التميفزيوف عمى مخيمة الطفؿ إباف حرب عرب

                                                           
(24)

 انًرجغ انسابك. 
(25)

   ًٝبٕ ثنُي أٍٝ ًزبة ٓلػْ ثبُٖٞه اُْبهؽخ ٣لهٍٚ اُطبُت ك٢ هَْ ا٩ماػخ ٝاُز٤ِلي٣ٕٞ ث٤ٌِخ ا٩ػ٬ّ.جغ انسابك َفسّانًر
(26 )

 ّ.1988. كاه اُلٌو اُؼوث٢  اُوبٛوح  دٔنُا انُايٍت فً ػصر األلًار انصُاػٍت
(27 )

 اٗظو أ٤ٔٛخ اُٞهٞف إ٠ُ عبٗت اُو٘ٞاد اُو٤ٓٞخ  "ا٤ُز٤ٔخ"  ك٢:

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/121619.html,8/nov2013,10:10pm 

 
(28 )

 ٤ٌُ ك٢ ٖٓو ٝؽلٛب  كول َُٔ٘ب مُي ك٢ ثؾٞس أعو٣٘بٛب ك٢ أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ.
(11)

    La responsabilité sociale de la télévision dans un pays en développement. Thèse de Doctorat d’Etat.         

                Université Bordeaux 2, France, 1983.                     
(21) 

 .يرجغ سابكا٧هٔبه اُٖ٘بػ٤خ ٝاُز٤ٔ٘خ: رغوثخ ٛ٘ل٣خ. 

http://www.epra.org.eg/
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/121619.html,8/nov/2013,10:10
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، ودراسة أخرى بعد وصوؿ البث المصري عبر القمر عربسات إلى الكويت باستئجار (31)تحرير الكويت
 . (32)القناة غزيرة اإلشعاع الوحيدة في ىذا القمر العربي

قطة أعمى بعض العمارات المطمة عمى كوبري جامعة القاىرة الذي وبعد الظيور األوؿ لألطباؽ الال
يابا في طريقنا مف جامعة القاىرة إلى منيؿ الروضة حيث كنا نسكف، كاف ال بد مف  كنا نسمكو ذىابا وا 

، خصوصا وقد كاف ىذا قبؿ إطالؽ أي مف القمريف (33)معرفة خصائص الحائزيف األوائؿ ليذه األطباؽ
والمصري )نايمسات(، وكانت كؿ القنوات التي يمكف التقاطيا قنوات بمغات أجنبية، العربي )عربسات( 

ويتـ بثيا عبر أقمار صناعية أجنبية، حيث ال تبث فييا أي مادة بالمغة العربية، إال مف إسرائيؿ، التي 
ية بنموذج كانت تقدـ نشرات بالمغة العربية، وبعض أفالـ مصرية...، وقد خرجنا مف ىذه الدراسة الميدان

وليس بالقائـ باالتصاؿ الذي يبدأ بو النموذج الشيير الذي صاغو  (34)خاص بنا لالتصاؿ يبدأ بالمتمقي
عالـ السياسة األمريكي ىارولد الزويؿ في األربعينيات مف القرف الماضي، والذي ىو أوؿ نموذج لدراسة 

كثير مف الباحثيف في مجاؿ وسائؿ  العممية االتصالية والذي يعتمد عميو أو عمى تساؤؿ مف تساؤالتو
 االتصاؿ. 

وفي أثناء إعارتنا لجامعة الممؾ عبد العزيز بالسعودية، صدرت لنا عدة كتب كاف لألقمار الصناعية 
، كما كاف لنا عدد مف الدراسات بخصوص تأثير التميفزيوف والبرامج الوافدة، حيث ) 35)فييا نصيب

، ودراسات (36)طفاؿ، في مصر وفي المممكة العربية السعوديةاعتمدنا في بعضيا عمى تحميؿ رسوـ األ
أخرى ميدانية، لعؿ مف أىميا ػ بالنسبة لنا عمى األقؿ ػ الدراسة التي طبقناىا عمى عينة مف طالبات 

  .(37)جامعة الممؾ عبد العزيز بالمممكة العربية السعودية لبحث تأثير الدش عمى الثوابت
وف الوصمة الكابمية أوؿ ما ظير في المنصورة بمحافظة الدقيمية شأنو وكما سبؽ وذكرنا، ظير تميفزي

في ذلؾ شأف الفيديو سندر، ثـ بدأ ينتشر في مدف وقرى محافظات أخري، في سمنود بمحافظة الغربية 
)والتي ال تبعد كثيرا عف المنصورة التي ظير فييا تميفزيوف الوصمة أوؿ ما ظير(، وفي المحمة الكبرى، 

...، والذي ىو "وفي الفي  .(38)إعالـ شعبي جديد"ـو
إف الوصمة يمكف وصفيا بأنيا تجربة تتسـ بالذكاء، أو ويقوؿ االبف محمد حسف محمود سميـ: "

الجنوف، حيث فكر مجموعة مف الشباب ػ وبعضيـ لـ يتـ تعميمو ػ في نوع جديد مف اإلعالـ يمبي 
                                                           

(20) 
”Les effets de la télévision sur les enfants égyptiens durant la guerre du  Golfe”, Paper presented at The 

Guaruja Conference, Brazil, AIERI, August (1992), Published by: IEDES, Université  Paris 1,  (1993).  

   
(21) 

 ّ.1993كاه اُلٌو اُؼوث٢  اُوبٛوح  لُٕاث نهخهٍفزٌٌٕ فضائٍت فً ػانى ثانث. 
(33)

 ّ.1994كاه اُلٌو اُؼوث٢  اُوبٛوح  بث ٔافد ػهى شاشاث انخهٍفزٌٌٕ.  
(34 )

 .   يرجغ سابك اُلُ ٝا٩ٗزوٗذ ٝاُز٤ِلي٣ٕٞ ك٢ إٛبه ػِْ ا٫عزٔبع ا٩ػ٢ٓ٬ 
(35 )

 .يرجغ سابكا٧هٔبه اُٖ٘بػ٤خ ٝاُزغوثخ اَُؼٞك٣خ. 
(36) 

 ّ.1994 خ ٗل٤َخ ك٤٘خ  كاه اُلٌو اُؼوث٢ : كهاٍخ رؾ٤ِ٤ِخ اعزٔبػ٤األطفال يٍ يُظـٕر إػاليً رسٕو
(37)

 ّ.2000. كاه ؽبكع  علح  اندش ٔانؼٕنًت فً لرٌت "ياكهْٕاٌ" اإلنٍكخرٍَٔت 
(38 )

ٖٓو"   أؽٔل ٓؾٔل ٓؾٔٞك إثوا٤ْٛ.ـ رؤص٤و اُزؼوٗ ُِو٘ٞاد اُلٚبئ٤خ ػ٠ِ رـ٤٤و اُضٞاثذ اُضوبك٤خ ٝا٫عزٔبػ٤خ: "كهاٍخ ؽبُخ ػ٠ِ هو٣خ ثٖؼ٤ل

 ّ.2013  ٤ًِخ ا٩ػ٬ّ  عبٓؼخ اُوبٛوح  هَْ ا٩ماػخ ٝاُز٤ِلي٣ٕٞ  ٍر غٍر يُشٕرةرسانت ياجسخ
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"تحت السمـ"، فقد  كاف يتـ تغيير المكاف  رغباتيـ، إذ يمكف أف يتـ ذلؾ مف مكتب صغير، أو حتى
، وىناؾ مف (39)باستمرار حتى ال يتـ رصدىـ وتشميع المكاف ودفع غرامة قد تصؿ إلى خمسة آالؼ جنيو

 .(41)ينظر إلييـ أحيانا عمى أنيـ "بمطجية" يجب مالحقتيـ كاف
موعة ريسفرات "إلقامة ىذه الشبكة، يتطمب األمر وجود جياز كمبيوتر ومج ويقوؿ محمد حسف:

ذاعة مقتطفات منيا لممنازؿ عف طريؽ (41)وكابالت ، وفني ومصور يقوماف بفؾ شفرات القنوات المشفرة وا 
 151111إف عدد المشاىديف وصؿ إلى أكثر مف "، ويقوؿ: "الكابؿ، وذلؾ نظير اشتراؾ شيري ضئيؿ

ح لمف يريد عمى اليواء مباشرة، وأنيـ يقوموف أيضا ببث األفرا)مف حوالي أربع سنوات(،  مف أبناء سمنود
ويذيعوف أيضا إعالنات عف المحالت والمطاعـ وغير ذلؾ لمف يريد ولكف  بمقابؿ مادي"، إال في حالة 

 اإلعالف عف شخص مفقود حيث يتـ اإلعالف عنو مجانا...
 زي ما وافقتـ ع التوؾ توؾ، وافقوا عمى: " (42)ويقوؿ صاحب فكرة إنشاء ىذا النوع مف الشبكات

المي ما بيوصمياش  (43)القنوات الفضائية الفقيرة بتاعتنا. التوؾ توؾ عرؼ يخش الحارات والمزانؽ
الميكروباس، وقنواتنا برضو عرفت تحقؽ رغبات الناس البسيطة المي ما بتشوفش نفسيا في قنواتكـ 

، حيث (45)ف الحارة""تميفزيو  (44)"، وىي جممة قاليا وائؿ عمى قناة الجزيرة في الفيمـ التسجيميالفضائية
اإلعالـ الذي تقدمو ىذه القنوات غير قائـ عمى الدراسات والنظريات، بؿ عمى فيـ طبيعة الجميور 
واحتياجاتو، لذا يتابعيا المشتركوف في ىذه الخدمة أكثر مف القنوات األرضية والقنوات الفضائية نفسيا، 

بثو عدد مف األقمار الصناعية التي تغطي فيي باقة منتقاة مف قنوات مشفرة وأخرى غير مشفرة مما ي
( األراضي المصرية، وبعض أشرطة فيديو، إلى جانب "قناة محمية" تقدـ Foot Printبصمتيا )

                                                           
(39)

ّوًبد ك٢ ٓ٘بٛن  8ّ( ػٖ ٙجٜ 8/9/2003) جرٌدة األخبارك٢ ٛنٙ اُلهاٍخ ٕٞهح ُوٖبٕخ ٖٓ ٕؾ٤لخ رزٖٚٔ فجوا هل٣ٔب ْٗو ك٢  

ٝاُٞا٢ِ٣ ٝػبثل٣ٖ  ًِٜٝب رجش اُو٘ٞاد اُلٚبئ٤خ ثلٕٝ  ثبُوبٛوح اٌُجوٟ  ك٢ ك٤َٖ ٝاُؼٔوا٤ٗخ ٝإٓجبثخ ٝاُٞهام ٝث٫ٞم اُلًوٝه

 روف٤ٔ. 
(40 )

 . 2003ّٓب٣ٞ  24ٛـ / 1424ٖٓ هث٤غ ا٧ٍٝ  23  اَُجذ 3  755ٓاُؼلك   جرٌدة انحمٍمت 
(41 )

 . 2013ّ/ ٗٞكٔجو  3ا٧ؽل/ ٣ّٞ  جرٌدة اندسخٕرك٤ٔب ثؼل ٕٞهح ُٔب رْ اُؼضٞه ػ٤ِٚ ػ٘ل ٓلاٛٔخ إؽلٟ ٛنٙ اُْجٌبد ك٢ اُل٤ّٞ:  
(42 )

ٝائَ أثٞ ٛبُت  ٣ٝطِوٕٞ ػ٤ِٚ ك٢ ٍٔ٘ٞك ُوت "ٝى٣و إػ٬ّ ٍٔ٘ٞك"  ٝٛٞ ٣ٌزت ٬ََِٓد إماػ٤خ  ٕبؽت كٌوح إْٗبء ه٘بح "ّبّخ كه٣ْ" ك٢ 

ؽبهاد ٍٔ٘ٞك ٝأِٛن ػ٤ِٜب اٍْ   ٝٛنٙ اُو٘بح ٝٓض٬٤رٜب رؾبهة ثْلح ٖٓ ّوٛخ أُٖ٘لبد اُل٤٘خ  هؿْ ٓؼوكخ ا٧ٖٓ ثٜب  ّٝؤٜٗب ّؤٕ 

 ٤ل٣ٞ ٍ٘له  ٫ ٣ٞعل أ١ هبٕٗٞ أٝ رْو٣غ ٣٘ظٜٔب ٓغ اؽز٤بط اُ٘بً إ٤ُٜب )ك٤ٔب ثؼل رؼو٣ق ٓلَٖ ُٚ(.اُل
(43 )

 عٔغ ٌُِٔخ ىٗوخ ٝاُز٢ رطِن ػ٠ِ ّبهع ٤ٙن علا  ٝٓضبٍ ُنُي "ىٗوخ اَُزبد" ك٢ ا٩ٌٍ٘له٣خ  )ٝرنًوٗب ًِٔخ ىٗوخ ثٔؼٔو اُوناك٢  هؽٔٚ
  :" إٔجؾذ أؿ٤٘خ ٣وككٛب اُْجبةىٗوخ ىٗوخٌُٖ  َٛ اُغٔغ ٓياٗن أّ ىٗوبد؟ "")ٝىٗوخ ىٗوخك٢ ٝاؽلح ٖٓ فطجٚ: "اهلل، 

http://www.youtube.com/watch?v=Rn1yQ6VMWJQ,5/dec/2013,9.46pm 
(44)

ػ٬ّ رٔذ ٓ٘بهْخ ٓٞٙٞع ٛنا اُل٤ِْ اُزَغ٢ِ٤ ك٢ ٓؾبٙوح ُ٘ب ك٢ ٓبكح "ا٤َُ٘ٔب اُزَغ٤ِ٤خ" َُِٔزٟٞ اَُبثغ ثبُغبٓؼخ أُلزٞؽخ/ ٤ًِخ ا٩ 

 ّ(.2013ك٣َٔجو  29)اُغٔؼخ 
(45 )

٣ؼوٗ ٛنا اُل٤ِْ رغوثخ إٔؾبة رِي اُو٘ٞاد فبٕخ ٖٓ اُْجبة  ُوٕل ؽبُخ ٖٓ ؽب٫د ا٩ػ٬ّ ّل٣ل أُؾ٤ِخ  ٖٓ ف٬ٍ اٍزؼواٗ رغبهة 

٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ ٤٘ٓخ ٍزخ ٖٓ اُْجبة أِٛوٞا ه٘ٞاد ٓؾ٤ِخ ك٢ ص٬س هوٟ ٖٓو٣خ ٓقزِلخ  ك٢ ٍٔ٘ٞك ثٔؾبكظخ اُـوث٤خ )٣ٝلَٖ كوع ك٤ٓبٛ ث

ٍٔ٘ٞك ثٔؾبكظخ اُله٤ِٜخ(  ٝك٢ أُؾِخ اٌُجوٟ ثٔؾبكظخ اُـوث٤خ  ٝك٢ اُل٤ّٞ  ٣ؼوٕٙٞ ف٬ُٜب ًَ ٓب ٣زؼِن ثبُٔ٘طوخ ٌٍٝبٜٗب ٖٓ أكواػ 

ٜب  ٝٓآرْ ٬ٕٝح اُغٔؼخ ٝإػ٬ٗبد ُجبئؼ٢ اُقٚواٝاد ٝاُلبًٜخ ٝػٖ أٍؼبهٛب  ًٔب ٣غو١ ا٩ػ٬ٕ ػٖ أُؾبٍ اُغل٣لح اُز٢ ٣زْ اكززبؽ

أ٣ٚب ُٞ كول ٛلَ  كئٕ اُو٘بح روطغ إهٍبُٜب ُجش ٗلاء ٨ُٛب٢ُ ُِجؾش ػ٘ٚ  ًٔب ٣وّٞ إٔؾبة ٛنٙ اُو٘ٞاد أؽ٤بٗب ثزؾ٤َٔ أؽلس ا٧ك٬ّ 

 اُؼوث٤خ ٝا٧ع٘ج٤خ ػجو ا٩ٗزوٗذ ٣ٝوٕٞٓٞ ثجضٜب ػجو إُِٞخ هجَ إٔ رؼوٗ  ؽز٠ ػ٠ِ اُلٚبئ٤بد أُقزِلخ! 

 ػ٠ِ ه٘بح اُغي٣وح ك٢ ثوٗبٓظ "رؾذ أُغٜو": ُْٔبٛلح ٛنا اُل٤ِْ ٝاُن١ رْ ثضٚ

http://www.aljazeera.net/programs/pages/78741f82-de9d-46ee-b643-cb2fabf4817a. 

(29/nov/2013,6:13pm)  
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 قرصنة موجات الطٌف الترددي: انشراح الشالد/ أ. 11 

شاشة اإلعالنات وتسجيؿ لألفراح والمناسبات الخاصة، كتبت إحدى الصحؼ عف ىذه الظاىرة قائمة: "
نسمة في  1111محمة الكبرى أي ما يقرب مف " )والتي يشاىدىا نصؼ سكاف ال711إلفف  دريـ" و"سفف

المتوسط( اسماف مف أسماء لقنوات تميفزيونية مصرية، ليست فضائية وال محمية، وليست متاحة إال لعدد 
محدود مف الجماىير، فيي قنوات يطمؽ عمييا اسـ "قنوات الوصمة" ظيرت إلى النور مف رحـ 

انتشرت في مصر في السنوات األخيرة بشكؿ كبير،  "الوصالت" غير الشرعية لمقنوات الفضائية التي
"صحف  15سواء في القرى أو األحياء الشعبية أو األماكف الفقيرة، حيث يقـو أحد األشخاص بتوصيؿ 

القط" في مكاف سري، وضبط كؿ منيا عمى قمر ثابت والتي تقع مصر في المنطقة التي يغطييا  إشعاع 
ؿ القنوات المنتقاة مف ىذه األقمار لممشتركيف لديو عبر كابالت وتوصي )بصمة قدـ كؿ منيا( كؿ منيا،

قناة، وبالتالي تكوف بديمة عف أطباؽ االستقباؿ الالقطة، "الدش"، ومع ىذه الباقة، تتـ  15في باقة تضـ 
 .(46)...إضافة قناة خاصة يتحكـ صاحب الشبكة في محتواىا الذي يكوف في الغالب دعائيا":

 ة الكابمية في نتائج دراسة عممية  ـ تميفزيون الوصم 5
بخصوص وصمة الدش، والتي ظيرت أوؿ ما ظيرت في المنصورة، فقد ظيرت في رسالة ماجستير 

، حيث خرج الباحث مف دراسة ميدانية أجراىا عمى عينة مف (47)تحت إشرافنا )تمت مناقشتيا منذ شيور(
جة مفادىا أف الوصمة موجودة في القرية مفردة مف قرية المحارزة التابعة لمحافظة قنا، بنتي 325

مفردة( والموزعة عمى  325%( مف إجمالي حجـ العينة المدروسة )4.3مفردة )بنسبة  14المدروسة لدى 
  النحو التالي:

 
 

 

 اٗزْبه ٍٝبئَ أُؼوكخ ك٢ هو٣خ أُؾبهىح ثٔؾبكظخ ه٘ب

ممكية 
 الوسيمة

 الوسيمة
 الوصمة الكمبيوتر الدش التميفزيون

 %... %26.9 %3..9 %98.8 مكيمت
 %98.6 %62.0 %8.8 %0.3 ال يمتمك

 

 

 

 

 

                                                           
(46 )

 .11679اُؼلك  2010ٗٞكٔجو   19 سظ،انشرق األٔصحٍفت  
(47)

و"  أؽٔل ٓؾٔل ٓؾٔٞك إثوا٤ْٛ.ـ رؤص٤و اُزؼوٗ ُِو٘ٞاد اُلٚبئ٤خ ػ٠ِ رـ٤٤و اُضٞاثذ اُضوبك٤خ ٝا٫عزٔبػ٤خ: "كهاٍخ ؽبُخ ػ٠ِ هو٣خ ثٖؼ٤ل ٖٓ 

 ّ.2013  ٤ًِخ ا٩ػ٬ّ  عبٓؼخ اُوبٛوح  هَْ ا٩ماػخ ٝاُز٤ِلي٣ٕٞ  رسانت ياجسخٍر غٍر يُشٕرة
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 رٞى٣غ َٗج٢ ُؾ٤بىح ٍٝبئَ أُؼوكخ أُقزِلخ ك٢ هو٣خ ٖٓ هوٟ ٕؼ٤ل ٖٓو

 
ذا كاف تميفزيوف الوصمة، أو قنوات الوصمة، أو الوصمة، أو الدش المركزي، أو التميفزيوف المركزي،  وا 

تي ظير فييا أيضا الفيديو سندر أوؿ ما ظير، فقد ذكر االبف محمد ظير أوؿ ما ظير في المنصورة، وال
حسف وجودىا في سمنود، بؿ وتوجد إعالنات عف ىذه الوصالت في بعض األحياء باإلسكندرية، وفي 

...، وبدأت تظير في العاصمة القاىرة وخصوصا في األحياء الشعبية في بوالؽ الدكرور (48)دسوؽ
مبابة )بمحافظة الجيزة(  عمى سبيؿ المثاؿ، بؿ وبدأ التفكير في زرعيا في المناطؽ الراقية، حيث وجد وا 

االبف عمي محمد إسماعيؿ محمد إعالنا ليا عمى باب العمارة التي يسكف فييا بمدينة نصر، كذلؾ كاف 
قد وصمنا شخصيا إعالف لالشتراؾ في إحدى الوصالت، ونحف نسكف في مدينة المبعوثيف ألساتذة 

رة، وحيث لدى بعض األساتذة مف الجيراف أكثر مف طبؽ القط، ولدى آخريف موتور لمطبؽ جامعة القاى
الالقط مما يمكنو مف مشاىدة قنوات مف أقمار صناعية أخرى، ما جعؿ مشروع الوصمة يفشؿ في ىذه 

 المدينة السكنية. 
صر أيضا، حيث وانتشرت في جنوب م قنوات التميفزيونية "شديدة المحمية"وقد امتد تواجد ىذه ال

ظيرت في الفيوـ ػ كما يقوؿ االبف محمد حسف ػ كذلؾ ظيرت لدى الباحث أحمد محمد في القرية التي 
 .(49)والسابؽ ذكر بعض نتائجيا، بالرغـ مف مالحقتيا مف المسئوليف أجرى دراستو عمييا في محافظة قنا

                                                           
(48) 

  ,6/nov/2013,9:32am http://www.startimes.com/?t=2615213 

   
 (49)

ّ  ثجواءح ٓبٌُخ ه٘بح "كُغ"  ًٝبٕ هل ٍجن ارٜبٜٓب ثز٤ََٜ ا٧ػٔبٍ أُ٘بك٤خ 2013/ أًزٞثو/  ٤ْٗ30و ٛ٘ب ـ ٓض٬ ـ إ٠ُ ٕلٝه ؽٌْ ٣ّٞ ا٧هثؼبء  

ة  ًٝبٗذ ٓؾٌٔخ ع٘ؼ أٍٝ أًزٞثو أٍٝ كهعخ هل ؽٌٔذ ػ٤ِٜب ك٢ ماد اُو٤ٚخ ثض٬س ٍ٘ٞاد  ػ٠ِ فِل٤خ ارٜبٜٓب ثجش ه٘بح كٚبئ٤خ ٦ُكا

ثلٕٝ روف٤ٔ ٝؽ٤بىح ثوٖل ا٩رغبه أ٤ّبء رقلُ اُؾ٤بء اُؼبّ ٝر٤ََٜ ا٧ػٔبٍ أُ٘بك٤خ ٦ُكاة  ثب٩ٙبكخ ُجش هٍبئَ ػ٢ِ اُْو٣ٜ 

  ؽَت ٓب عبء ك٢  ١ ػ٢ِ رور٤ت ٓٞاػ٤ل ُِوبءاد ع٤َ٘خ ث٤ٖ أُْبٛل٣ٖ ٖٓ اُغ٤َٖ٘ ٗظ٤و رؾو٤ن هثؼ ٓبك١ا٩ػ٢ٗ٬ أٍلَ اُْبّخ ٣ؾزٞ

 رؾو٣بد ٓجبؽش ا٥كاة: 

       http://m.moheet.com/news/newdetails,6/nov/2013,4:24pm    

ون ٤ٗبثخ اُؼغٞىح ٓغ ػواه٢ ٣ؾَٔ اُغ٤َ٘خ اُُٜٞ٘ل٣خ ٩كاهرٚ "ه٘بح ُجش أُنٛت ا٤ُْؼ٢" ك٢ ٖٓو  ًٔب ر٘وَ ع٤ٔغ ا٧ؽلاس اُز٢ ًٔب رؾ

رؾلس ثبُْبهع أُٖو١ ُؾظخ ثِؾظخ  ٝهكغ ا٧فجبه ُٔوو اُْوًخ ا٧ّ ثبُؼوام ٝرٞى٣ؼٜب ػ٢ِ أُواًي ا٩فجبه٣خ أُزؼبهلح ٓؼٜب  ٝمُي 

٤ٓ٬خ ػجو ّجٌخ ا٩ٗزوٗذ  ٝإكاهح ٌٓبٕ ك٢ ثْبهع ا٤َُ٘ ثبُؼغٞىح ثلٕٝ روف٤ٔ ٢ٌُ ٣ٌٕٞ ٓووا ُو٘بح كٚبئ٤خ  ثزٜٔز٢ ثش ٓٞاك إػ

ًٝبٕ هل رْ اٌُْق ػٖ ٛنٙ اُو٘بح ثؼل إٔ عٔؼذ  ّ اُقبٓ ثبرؾبك ا٩ماػخ ٝاُز٤ِلي٣ٕٞ  ٛنا1979َُ٘خ  13ٝمُي ثبُٔقبُلخ ُِوبٕٗٞ ههْ 

ب٣خ اُؾوٞم اُلٌو٣خ رؾو٣بد ػٖ ٕبؽجٜب اُؼواه٢ ػوت إث٬ؽ ارؾبك ا٩ماػخ ٝاُز٤ِلي٣ٕٞ ػٖ اُو٘بح ا٩كاهح اُؼبٓخ ُِٖٔ٘لبد اُل٤٘خ ٝؽٔ

ْٝٗبٜٛب أُو٣ت  ٝرْ اُوج٘ ػ٢ِ ٕبؽت اُو٘بح ٝثؾٞىرٚ ػلك ٖٓ ا٧عٜيح ٝاٌُب٤ٓواد أَُزقلٓخ ك٢ اُز٣ٖٞو ٝاُجش  ؽ٤ش ًزت 

أُٖ٘لبد ٖٓ هٞاد ٓل٣و٣خ أٖٓ اُغ٤يح  ٝرْ ٙجٜ أُزْٜ )ك. ى.( ٝاُن١ ٣ؾَٔ أٗٚ هل رٔذ ٓلاٛٔخ اُْوخ ثزؤ٤ٖٓ ًبَٓ ٩كاهح أؽٔل ا٤َُل 
عٞاى ٍلو ُٛٞ٘ل١  ٝاُن١ أكبك إٔ اُو٘بح اُلٚبئ٤خ ٤ٌُ ُٜب روف٤ٔ ثبُؼَٔ ثبُج٬ك ٝأٗٚ اٍزؤعو اُْوز٤ٖ  ٝفٌٔ ًب٤ٓواد "ثوٝك٤َْ٘" 

ك إػ٤ٓ٬خ  ٝػْو ّؼبهاد رؼو٣ل٤خ ُو٘ٞاد كٚبئ٤خ ٓقزِلخ  رَزقلّ ػ٠ِ ّوائٜ "ك٣ل٠ ًبّ" ٝص٬صخ أعٜيح "٫ة رٞة" ٓؾَٔ ػ٤ِٜب ٓٞا
ٝٓوًي ٕؾل٢ ُٔغٔٞػخ ه٘ٞاد ٢ٛٝ: "ه٘بح اُـل٣و ٝإماػخ ع٣ٞل  ٝث٤َز٠  ٝاٗل٘ز٠  ٤ٓ٫ٝو  ٝأَُبه  ٝاُؼٜل  ٝا٫رغبٙ"  ٤ًٔٝخ ٖٓ 

  ّو٣ٜ: 580ا٧ػ٬ّ ٝاُوا٣بد ُو٘بح أَُبه ٝعٜٔٞه٣خ اُؼوام  ٝ

http://gate.ahram.org.eg/News/351942.aspx,5,dec.2013,3:15pm    
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http://www.startimes.com/?t=2615213
http://m.moheet.com/news/newdetails,6/nov/2013,4:24pm
http://gate.ahram.org.eg/News/351942.aspx,5,dec.2013,3:15pm
http://gate.ahram.org.eg/News/351942.aspx,5,dec.2013,3:15pm
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 "تميفزيون الحارة"  - 6

ىذه يوثؽ الفيمـ قياـ أصحاب و  خرجو البراء أشرؼ،أعـ و عمي عبد المن أعده، (51)مصري تسجيميفيمـ 
نتاج محتوى تميفزيوني خاص بجميورىـ شديد الخصوصية، ػ ومعظميـ مف الشباب ػ  القنوات بتصميـ وا 
عالنات يضـ حيث  تعتمد عادة عمى الدعاية لمتاجر وأشخاص المنطقة وعرض األفراح برامج وا 

 ومناسبات خاصة أخرى...
حيث يخترؽ الفيمـ عالـ وصالت الدش، ويدخؿ إلى غرفة  ،صة شبكات الوصمة ىذهيحكي الفيمـ قو 

فيو فيمـ يوثؽ لظاىرة إطالؽ مواطنيف لقنوات تميفزيونية  بث تمؾ الوصالت ويظيرىا ألوؿ مرة إعالميا،
ظاىرة جديدة كانت قد بدأت تنمو في المجتمع المصري خاصة داخؿ حواري وشوارع بعض المدف، وىي 

عف العاصمة والمناطؽ الراقية، فيي تنتشر أكثر في العشوائيات وفي مدف وقرى الريؼ بعيدا 
 . (51)المصري

وتتمثؿ ىذه الظاىرة في إقداـ بعض الشباب عمي إطالؽ قنوات تميفزيونية شديدة المحمية يتـ إيصاؿ 
 31جنييات و 11يف حيث تتراوح أسعار اشتراكاتيا الشيرية ببثيا لممشتركيف فييا بمقابؿ مادي متواضع، 

، ، والذيف يصميـ بث ىذه القنوات عبر وصالت كابمية تمتد مف بيت لبيت(53)(دوالر 6إلى  2) (52)جنييا
وعبر ىذه الكابالت، يقوـ الشباب ببث مواد مف تصميميـ والتي يقوموف بإنتاجيا، إلى جانب إعالنات 

ة، كما يقوموف بعرض أفالـ عربية محمية، ومحتوى تميفزيوني خاص بجميورىـ المحمي شديد الخصوصي
وأجنبية جديدة لـ تعرض مف قبؿ عمى أي شاشة تميفزيونية أخرى، والتي يحصموف عمييا عبر شبكة 
اإلنترنت، ثـ يعيدوف عرضيا في قنواتيـ، ىذا إلى جانب القناة األرضية األولى والثانية لبعض المناطؽ 

 .(54)التي ال يصميا بث القناتيف أو قناة منيما
الوصمة"، و"قنوات الحارة"، و"قنوات  بعدة أسماء، فيي "قنواتتمؾ الشبكات "الكابمية" ت عرفوقد 

وىي قنوات يجرميا  إال سكاف المنطقة المشتركيف في تمؾ الوصمة، التميفزيوف المركزي"، والتي ال يشاىدىا
ف بدأت القنوات المشفرة القانوف، ويطاردىا أصحاب القنوات الرسمية خاصة المشفرة منيا، خصوصا بعد أ

تعاني مف تدني االشتراكات فييا بسبب تمؾ الشبكات المحمية التي تحقؽ لجميورىا احتياجاتيـ وذلؾ مف 
 أكثر مف مصدر.

                                                           
50))

ّ )أٍٝ ًزبة ك٢ ا٩ػ٬ّ  ٣ْ٘و ػ٠ِ ّجٌخ ا٩ٗزوٗذ ُطِجخ اُغبٓؼخ 2006  ٌٓزجخ اُل٤وٝى ثبُٔؼبك١  انسًٍُا انخسجٍهٍت ٔانفُاٌ انخسجٍهً   

 جَ ْٗوٙ ٓطجٞػب(.أُلزٞؽخ   ه
 (51)

ّ ػ٠ِ ّجٌخ كه٣ْ ٕبؽت كٌوح ٛنٙ اُو٘ٞاد اٌُبث٤ِخ  ٝائَ أثٞ 24/11/2010اٍزٚبكذ ٠٘ٓ اُْبم٢ُ ك٢ ثوٗبٓغٜب "اُؼبّوح َٓبء ؽِوخ  

 http://www.youtube.com/watch?v=2WiKPlOKO4c,11/jan/2014,9:15am ٛبُت:
(52)

 ٛنٙ اُلهاٍخ. اٗظو ٕٞه ثؼ٘ إػ٬ٗبد ػٖ ٛنٙ ا٬ُٕٞد ك٢ ٜٗب٣خ 

     
(53)

 ع٤ٜ٘ب ٝهثٔب أًضو أٝ أهَ ه٬٤ِ. 60هٍّٞ ػ٘ل اُزؼبهل ٝٗلوبد اُزو٤ًت ٝاُز٢ هل رَٖ أؽ٤بٗب إ٠ُ رٞعل أ٣ٚب  
 (54)

 4  ك٢ ؽ٤ٖ ثو٤خ اُو٘ٞاد ا٧فوٟ )VHF”ثبَُ٘جخ ُِو٘ٞاد ا٧ه٤ٙخ ا٤ُٜوري٣خ ك٢ ٖٓو  اُو٘بح ا٠ُٝ٧ ٝاُضب٤ٗخ ٝاُضبُضخ رؼَٔ ػ٠ِ روككاد " 

ٝهل ٫ ٣َٖ ثش ٛنٙ اُو٘ٞاد ُجؼ٘ أُ٘بٛن  ؽ٤ش ٓلٟ ٓٞعبد  UHF”( ٢ٛٝ ه٘ٞاد ٓؾ٤ِخ  كئٜٗب رجش ػ٠ِ روككاد "8ٝ 7ٝ 6ٝ 5ٝ

٤ًِٞٓزو  ُنُي ٣زْ ر٤٤ْل أثواط ُزٔل٣ل ٛنٙ أُٞعبد ثبُزوبٜٛب ٝرو٣ٞزٜب ٩هٍبُٜب َُٔبكخ أثؼل  ٝٛ٘بى ٖٓ  100ـ  50ٛنٙ اُزوككاد ػب٤ُخ علا 

ٔؾطبد اٍْ "ٓؾطخ روؽ٤َ"  ٝ"ٓؾطخ رٌج٤و" ٝٓؾطخ "رٚق٤ْ"(  أٝ هل ٫ ٣ٌٕٞ ُلٟ أُْبٛل ٛٞائ٢ ه١ٞ ٫ٍزوجبٍ ٣طِن ػ٠ِ ٛنٙ اُ

اُجش ا٤ُٜوري١ ا٧ه٢ٙ ُِو٘بر٤ٖ ا٠ُٝ٧ ٝاُضب٤ٗخ  أٝ أٗٚ ٣ٌزل٢ ثبُطجن ا٬ُهٜ  ثَ ٝهل ٣ٌزل٢ ثبُِٕٞخ...  ُٔؼوكخ أُي٣ل ػٖ فٖبئٔ 

 .يرجغ سابكاُل٢ُٝ ػجو ا٧هٔبه اُٖ٘بػ٤خ. أُٞعبد  اهعغ إ٠ُ ًزبث٘ب: ا٩ػ٬ّ 
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وانتشرت ظاىرة تميفزيوف الوصمة في أنحاء مصر خاصة في المناطؽ الشعبية والريؼ، حيث يعرض 
عمييا عبر اإلنترنت كما سبؽ وذكرنا، ثـ يعيدوف عرضيا يحصموف حديثة عربية وأجنبية  أفالماأصحابيا 

التي تنضـ إلى باقة مف القنوات الرسمية المختارة وفقا لطمبات المشتركيف ومعظميا قنوات عمى قنواتيـ 
 .مشفرة باألساس أبرزىا القنوات الرياضية

 محطة الستقبال 
 الموجات القصيرة جدا

 (88) في لبنان
 مديدىاوتقويتيا وإعادة بثيا وت
  لمسافة أبعد

 

 

معد الفيمـ لوكالة األنباء األلمانية "د ب أ" عمي عبد المنعـ  أماكف التصوير، قاؿوعف اختيار 
Deutsche Presse Agentur)  :) كاف لدينا اتجاه أف نبتعد عف العاصمة حتى نرصد"

ات الكبرى التي ال يروف كيؼ يصنع ىؤالء محتوى إعالميا محميا مختمفا يعمنوف فيو تمردىـ عمي القنو 
 قنوات تميفزيوف الحارة ال تعرؼ إال سكاف الحارة". بينمافييا أنفسيـ ألنيا تيتـ بسكاف القاىرة فقط 

جنوب دلتا النيؿ، وشماال في  وتدور أحداث ىذا الفيمـ التسجيمي في ثالث مدف مختمفة، في الفيوـ
 18عرضو يوـ الخميس افظة الدقيمية(، وتـ منية سمنود )محوفي  المحمة الكبرى )محافظة الغربية(

في برنامج "تحت قناة الجزيرة اإلخبارية  عمىخالؿ إجازة عيد األضحى  19والجمعة  2111سبتمبر 
وأكد البراء . الفيمـ عمى تجربة "شاشة دريـ" التي تبث مف سمنود )محافظة الغربية(حيث يركز  المجير"،

"واجيتنا مشكالت عديدة، عوبة التصوير خارج القاىرة، ويقوؿ: أشرؼ مخرج الفيمـ ومنتجو الفني عمى ص
أوليا عدـ تقبؿ أصحاب القنوات لفكرة تصوير فيمـ وثائقي عنيـ، فقد كانوا خائفيف.. وحتى الحاالت التي 
وصمنا ليا واستطعنا تصويرىا، فعمنا ذلؾ بعد رحالت متكررة إلييـ ، إلقناعيـ بأىمية الحديث، وقد وافقوا 

 . نياية عمى الظيور ولكف بشروط كثيرة وصعبة"في ال
ففي منية سمنود كمثاؿ، الممفت لمنظر ىنا، أف ىذه القنوات ليست صغيرة تماما كما قد نتصور، و 

ألؼ مشترؾ، مما يعني أضعاؼ ىذا الرقـ مف  25يشير صاحبيا إلى أف لديو  توجد شبكة قنوات لموصمة
ـ، وعمى عينة قواميا 2111ط عدد األبناء في األسرة. ففي عاـ المشاىديف، عند األخذ في االعتبار متوس

( بالنسبة 2.99مفردة، خرجنا بنتيجة مفادىا أف متوسط عدد األبناء في األسرة حوالي ثالثة أبناء ) 1121

                                                           
(44)

Middle East Communications.Volume 12, Number 4, April. 1997.  
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والذي ، (56)لألسر التي لدييا أبناء في المرحمة الدراسية مف الصؼ الرابع االبتدائي إلى الثالث اإلعدادي
، وىذا يعني أف عدد مشاىدي قناة (57)أف يكوف أكثر مف ذلؾ لو سحبت العينة مف المجتمع كمويمكف 

ألؼ نسمة، حيث حجـ  125الوصمة المشار إلييا وحدىا في مدينة سمنود قد يصؿ عددىـ إلى أكثر مف 
ستقباؿ جميع األسرة ىنا خمسة أفراد، بؿ وأكثر، ىذا غير األقارب والجيراف أحيانا، حيث بيوتنا مفتوحة ال

المعارؼ والحبايب والجيراف واألصدقاء واألقارب والزمالء.... لمشاىدة أي وسيمة إعالـ جديدة قبؿ أف 
   .(58)تنتشر في المجتمع المدروس حتى لو كاف ىذا يؤثر عمى حياة األسرة

شركة "آي  دقيقة، قامت بإنتاجو 51:31، حيث مدتو (59)وفيمـ "تميفزيوف الحارة" فيمـ تسجيمي "طويؿ"
ويؤكد ، (61)فيممز ميديا" بالقاىرة بالتعاوف مع قناة الجزيرة والتي عرضتو بمناسبة العيد الكبير منذ سنتيف(

مشكالت  مشيرا إلى أفالبراء أشرؼ مخرج ىذا الفيمـ ومنتجو الفني، عمى صعوبة التصوير خارج القاىرة، 
ػ  ألنيـ ػ حسب قولو صوير فيمـ وثائقي عنيـأوليا عدـ تقبؿ أصحاب القنوات لفكرة ت واجيتيـ، عديدة

كانوا خائفيف مف متابعة المصنفات الفنية والمسئوليف ليـ، إال أنيـ وافقوا في النياية عمى الظيور ولكف 
 .(61)بشروط كثيرة وصعبة

 ـ متابعة أصحاب الوصالت قانونيا 7
الفنية، وقد تـ نشر  يعرؼ أصحاب ىذه الشبكات جيدا أنيـ مطموبوف أمنيا مف قبؿ المصنفات

". وفيما يمي تميفزيوف الحارةقصاصات مف المنشور عنيـ في الصحؼ في الفيمـ الذي يحمؿ اسـ: "
لقطتاف مف تميفزيوف الحارة أصحاب الوصالت يتابعوف ما ينشر في الصحؼ عف مالحقة األمف ليـ، 

 تؤكد مالحقة األمف ليـ. األخبار وقصاصة مف جريدة
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

   (56)
 ّ.٣2010خ: كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ  اُوبٛوح  چ٣خ ٝإر٤ُٔٞٞچ: كهاٍخ ٓٞهكُٞٞانبٍُت انسكاٍَت 

(57 )
٣خ ا٧ٍوح چ"ٓٞهكُٞٞك٢ ا٧ٍو أُلهٍٝخ. اٗظو ًزبث٘ب:  4.72بء ٓلوكح  ًبٕ ٓزٍٜٞ ػلك ا٧ث٘ 460ّ ػ٠ِ 1985ك٢ كهاٍخ ُ٘ب ػبّ 

. ٌٓزجخ ٜٗٚـخ اُْوم  فً: انطفم انًصري بٍٍ انخهٍفزٌٌٕ ٔانفٍدٌٕ ٔانغزٔ انثمافًأُٖو٣خ ٝكٝه اُز٤ِلي٣ٕٞ ك٢ رؾل٣ل اََُ٘"  

 ّ.1985عبٓؼخ اُوبٛوح  
(58 )

  .يرجغ سابكك٢: ا٧هٔبه اُٖ٘بػ٤خ ٝاُز٤ٔ٘خ: رغوثخ ٛ٘ل٣خ   " اُل٤ل٣ٞ ك٢ اُٜ٘ل ٝك٢ ٖٓو"  -ّ( 1988)اْٗواػ اُْبٍ.ـ "

  
 (59)

كهبئن  أك٬ّ ٓزٍٞطخ اُطٍٞ=  10ثبَُ٘جخ ٧ك٬ّ ا٤َُ٘ٔب اُزَغ٤ِ٤خ  ارلن ػ٠ِ رو٤َٜٔب ٖٓ ٗبؽ٤خ اُطٍٞ ك٢ ص٬س كئبد: أك٬ّ ه٤ٖوح= أهَ ٖٓ  

 يرجغ سابك. اُْبٍ.ـ ا٤َُ٘ٔب اُزَغ٤ِ٤خ ٝاُل٘بٕ اُزَغ٢ِ٤  كه٤وخ كؤًضو: اْٗواػ 30كه٤وخ  أك٬ّ ٣ِٞٛخ=  30إ٠ُ أهَ ٖٓ  10ٖٓ 
(60)

http://www.startimes.com/f.aspx?t=158972,1/dec/2013,10:16pm 
(61)

 http://7hekayat.blogspot.com/2010/11/blog,post_13.html,2/nov/ 

2013, 20:13.pm       

 قرصنة موجات الطٌف الترددى: أ.د. إنشراح الشال 

http://7hekayat.blogspot.com/2010/11/blog,post_13.html,2/nov/
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 فيمـ "تميفزيوف الحارة" لبعض ما نشر عف الوصالتلقطتاف مف 

  
 
 

 خبر منشور في جريدة األخبار
 م(3112/ سبتمبر/ 8)

 

 
 ـ مالحقة أصحاب الوصالت مازالت مستمرة 8

 وثؼ٘ أُٚجٞٛبد ك٢ ّجٌخ اُل٤ٞ
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ضبط ف ىػ، ع1435ـ الموافؽ غرة صفر 2113/ نوفمبر  3األحد/ يوـ  جريدة الدستورنشرت 
،  26، موظؼ، "ا. ـ. ص. ر." صاحب محؿ لبث القنوات سنة، ومقيـ في شارع جنينة الحصري بالفيـو

ضباط مباحث قسـ المصنفات بالفيوـ قد تمكنوا  . ويفيد الخبر أفبدوف ترخيص الفضائية المشفرة بالفيوـ
فيوـ كاف قد تمقى مف ضبطو. وفي ىذا تقوؿ ىياـ عزاـ إف المواء الشافعي محمد حسف مدير أمف ال

إخطارا مف رئيس مباحث مصنفات الفيوـ يفيد بالقبض عمى الشخص المذكور، وتبيف مف التحريات 
صاحب ىذا المحؿ لبث القنوات الفضائية المشفرة بحي قحافة، ونشاط المحؿ بدوف تراخيص أو   أنو

ذف مف النيابة العامة. وبتكميؼ رئيس قسـ المصنفات، وتقنيف  تصريح وذلؾ بناء عمى معمومات وا 
اإلجراءات، داىمت مباحث المصنفات المحؿ المشار إليو، حيث تـ ضبط المخالؼ واألدوات المستخدمة 

جنح قسـ الفيـو  45668في المخالفة بعد مداىمة المكاف، والتحفظ عمى األدوات، وتحرر المحضر رقـ 
 ، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيؽ.2113لسنة 

جياز ريسفر  18جياز ريسفر ماركات مختمفة، وىي عبارة عف  35الحممة، تـ ضبط  في ىذهو 
، وثالثة أجيزة ريسفر ماركة ىيومكسى، وجيازيف ريسفر osnأجيزة ريسفر ماركة  11ماركة سكاى، و

كارت  22، وثالثة أجيزة توزيع، وجيازيف لتقوية اإلشارة، وshyماركة تروماف، وجيازيف ريسفر ماركة 
 . (62)شفير قنوات الجزيرة الرياضيةلفؾ ت

 أصحاب الوصالت والتميفزيون القومي والقنوات الخاصةـ  9
في "أخبار مصر" عمى القناة األولى المصرية، تـ التأكيد عمى حقوؽ اتحاد اإلذاعة والتميفزيوف 

ي مصر، الحتكار البث، وطالبوا بوقؼ ما أسموه "ىذا العبث المخالؼ"، وضرورة مواجية حقوؽ البث ف
أف الدولة لف ، (63)وفي ليجة وصفت بأنيا عسكرية ومتشنجةوصرح وزير اإلعالـ األسبؽ "أنس الفقي"، 

تسمح بأي إعالـ غير شرعي، وأنو مف الضروري اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه أي مخالفات 
الكابمية وأجرت معو . وفي المقابؿ، استضافت قناة دريـ صاحب فكرة إنشاء ىذه القنوات (64)لحقوؽ البث

 .(65)حوارا حوؿ ىذه القنوات

                                                           

   
(62 )

  &http://dostor.org,5/dec/2013,7.55pm    http://elbadil.com,5/dec/2013,8.3                        
)63)

   http://foorga.blogspot.com/2010_11_01_archive.html,9/jan/ 

2014,10:03am                                                                                            
(64)

 https://www.facebook.com/photo.php?v=2426844867327&set=vb. 

          194228953934332&type=2&theater, 11/jan/2014,10:5am     
(65)

 ُٔؼوكخ اُؾٞاه  ٣ٌٖٔ اُوعٞع ُْجٌخ ا٩ٗزوٗذ:  

https://www.facebook.com/wael.talib?fref=ts, 11/jan/2014,9:15am      

http://elbadil.com,5/dec/2013,8.38pm
http://foorga.blogspot.com/2010_11_01_archive.html,9/jan/
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 ـ لقطات مختارة من فيمم تميفزيون الحارة 01
 لقطات مف فيمـ "تميفزيوف الحارة" الذي أذيع في برنامج "تحت المجير" 

 68)   )جزيرةعمى شاشة تميفزيوف ال

 

ة اخترناىا مف فيمـ "تميفزيوف الحارة" ىي: شعار قناة "شاشة دريـ"، واسـ الفيمـ، لسابقالمقطات التسعة ا 
عالف لمقناة، وكيربائي يقوـ بعمؿ توصيالت الوصمة ، وتسجيؿ تمثيمية داخؿ المركز، وأطباؽ القطة (69)وا 

                                                           
(55 )

 ك٢ أُوكوبد  رؼو٣ق ثٞائَ أثٞ ٛبُت ٕبؽت كٌوح إْٗبء ٛنٙ اُْجٌبد. 
(51 )

 11/jan/2014,9:15amhttp://www.youtube.com/watch?v=2WiKPlOKO4c,           
 (68 )

 ,1/12/2013,7:amhttp://www.ifilmstv.com/2010/12/1814/?lang=ar   

http://www.epra.org.eg/
http://www.youtube.com/watch?v=2WiKPlOKO4c,11/jan/2014,9:15am
http://www.ifilmstv.com/2010/12/1814/?lang=ar,1/12/2013,7:am
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وفيما يمي ىذه  دمة، ومحالت يشاركوف فييا.فوؽ سطح أحد المنازؿ، وغرفة بيا بعض األجيزة المستخ
مقطات التي اخترناىا ىنا مف فيمـ "تميفزيوف الحارة" الذي أذيع في برنامج "تحت المجير" عمى شاشة ال

 .(71)تميفزيوف الجزيرة
وقبؿ االنتقاؿ لمحديث عف أنواع أخرى مف قرصنة موجات الطيؼ الترددي، نقوؿ إف فكرة تميفزيوف الحارة 

يتيا بالنسبة لفئة في المجتمع المصري وىي التي ليس لدييا اإلمكانيات المادية لالشتراؾ لمشاىدة ليا أىم
البرامج المشفرة عمى نايؿ سات، وال تركيب موتور اللتقاط البث مف أكثر مف قمر، وربما أيضا ال 

فوؽ عمود لتثبيت تستطيع شراء الطبؽ الالقط والرسيفر. ولكف، ىذه الوصالت، التي نشاىد العامؿ ىنا 
الكابؿ، حيث نرى أف ىذه الكابالت والتي ينتظر أف يزيد االشتراؾ في شبكاتيا، يمكف أف تسبب تموثا 
بصريا لمبيئة، بعد أف تخمصنا مف كابالت التميفوف بأف تـ دفنيا في باطف األرض، وفيما يمي بعض 

  صور  توضح المقصود بيذه الكممات.
 

 

 فني كيربائي في سمنود 
 ثناء تثبيت كابل أ

 شبكة تميفزيون الوصمة
)صورة من فيمم "تميفزيون 

 الحارة"(

  

 كابالت سماوية تشوه البيئة
 (70)ويمكن أن تدمرىا العواصف

                                                                                                                                                                                     
(69) 

د ٓغ إ٠ُ عبٗت إٔ اٌُبث٬د أَُب٣ٝخ رْٞٙ اُج٤ئخ  ك٢ٜ رٌَْ فطوا  ٍٝجن ٝرؾلص٘ب ػٖ ٛنٙ اُزو٤٘خ ك٢ أٍٝ ًزبة ْٗو ُ٘ب  ك٢ ثلا٣خ اُضٔب٤ٗ٘ب 

يرجغ ُل٢ُٝ. ػوٗ ٕٞه َُٔبء ثوٝكٝا١ ك٢ ا٧هثؼ٤٘٤بد ٖٓ اُووٕ أُب٢ٙ  ٝرؤصو ٛنٙ اٌُبث٬د ثبُيٝاثغ ٝا٧ػب٤ٕو: ا٩ػ٬ّ ا

    .سابك
(70)

ٍجزٔجو  18ٛـ )1431مٝ اُؾغخ ػبّ  12رْ ثش ك٤ِْ "ر٤ِلي٣ٕٞ اُؾبهح" ك٢ اَُبػخ اَُبثؼخ َٓبء ك٢ إعبىح اُؼ٤ل اٌُج٤و ٣ّٞ اُق٤ٌٔ أُٞاكن  

  ٍجزٔجو. 19ّ( ٝأػ٤ل ثضٚ ٣ّٞ اُغٔؼخ 2011

http://www.ifilmstv.com/2010/12/1814/?,1/12/2013,7.12am     

http://www.aljazeera.net/programs/pages ٖٓ ٣ٌٖٝٔ هواءح اُؾٞاه  

78741f82-de9d-46ee-b643-cb2fabf4817a,23/11/2010.18/nov/2014,5:19pm  

 ٍزؼبٗخٛ٘بثجوٗبٓظ رؾ٣َٞ اُزبه٣ـ ٖٓ ػ٠ِ ا٩ٗزوٗذ: ٝهل رٔذ ا٫

www.islamicfinder.org/dateConversion.php? 1/12/2013,7:45am 

http://www.ifilmstv.com/2010/12/1814/?,1/12/2013,7.12am
http://www.ifilmstv.com/2010/12/1814/?,1/12/2013,7.12am
http://www.aljazeera.net/programs/pages/78741f82-de9d-46ee-b643-cb2fabf4817a,23/11/2010.18/nov/2014,5:19pm
http://www.aljazeera.net/programs/pages/78741f82-de9d-46ee-b643-cb2fabf4817a,23/11/2010.18/nov/2014,5:19pm
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   المصرية لمباراة كرة قدم (72)ـ قرصنة "اليتيمة" 00
قد  (، وكانت ىذه الظاىرةRadio Pirateأشرنا في سطور سابقة إلى قرصنة الراديو )

ـ، وىي محطات غير معروفة اليوية كانت تبث برامج لشف حرب نفسية عبر 1925بدأت في أوربا عاـ 
موجات الراديو ضد العدو، وىي محطات غير ثابتة، فيي قد تكوف مف ظير سفينة تتحرؾ في المياه 

بيذه المحطة اإلقميمية، أو في سيارة داخؿ الدولة المراد تحطيـ معنويات أبنائيا حيث يسيؿ التحرؾ 
. ومع مرور (74)، وكانت بعض ىذه المحطات تحمؿ أسماء ألشخاص(73)سريعا حتى ال يكتشؼ أمرىا

، إلى (75)السنوات، تحولت بعض محطات قرصنة اإلذاعة وأصبحت محطات إذاعة حرة خاصة ومحمية
 Very Highأف بدأ ظيور محطات إذاعة محددة اليوية عمى الترددات العالية جدا )

Frequency" والمعروفة بالمختصر )VHF"(76)  والتي تعمؿ بنظاـ "تشكيؿ التردد" )أو قص عرؼ
الديؾ بتسوية أطراؼ الترددات كما يقوؿ العامموف في مجاؿ التميفزيوف في فرنسا، وىي المعروفة ىنا باسـ 

                                                                                                                                                                                     
(10 )

 -japan-the-http://www.megaportail.com/megapartage/8697  gefeller.html.2/dec/2013.10.45pm.    -series

par-andreas-     

 
(72 )       

. ٝا٤ُز٤ٔخ  "ر٤َٔخ أِٛوذ ػ٠ِ اُو٘بح ًؤً أكو٣و٤ب ػ٤ِٜب ُِغٜٔٞه أُٖو١ اُؾل٣ش ٛ٘ب ػٖ اُو٘بح ا٧ه٤ٙخ أُٖو٣خ اُز٢ رْ ثش ٓجبه٣بد

ا٤ُ٘ٛٞخ ك٢ ٍٝبئَ ا٩ػ٬ّ ٝك٢ ا٧ٍٝبٛ اُْؼج٤خ ٝاُو٤ٍٔخ ٓ٘ن ىٖٓ  ٝفٖٕٞب اُو٘بح اُغيائو٣خ ا٧ه٤ٙخ اُٞؽ٤لح  ًٝؤٕ ا٤ُزْ ػ٤ت 
ػ٠ ٣ز٤ٔز٘ب ٝٗؤفن ث٤لٛب ٝٗلػٜٔب ٝٗزج٘بٛب ثبػزجبهٛب رَزؾن ٝػبه ٣ض٤و ا٫ٍزٜزبه ٝا٫ٍزٜياء ثل٫ ٖٓ اُؼطق ٝاُْلوخ  ٝثل٫ ٖٓ إٔ ٗو

  ٝٛٞ ٓب ٛبُج٘ب ثٚ ك٢ أُؤرٔو ا٧ٍٝ ُِٔغٌِ ا٧ػ٠ِ ُِْئٕٞ ا٤ٓ٬ٍ٩خ  ْٝٗوٗبٙ ا٫ؽزٚبٕ ٝاُزو٣ٞخ  ٧ٜٝٗب أؽل هٓٞى ا٤َُبكح ا٤ُ٘ٛٞخ"

هاػ اُغ٤ٔغ ٣زٞاٛؤ اُز٘بى٢ُ ُِجش اُٞاكل  كٔبما أػلكٗب ُٚ؟  ك٢ ًزبث٘ب: كُٝ٘ب اُ٘ب٤ٓخ ك٢ ػٖو ا٧هٔبه اُٖ٘بػ٤خ ػ٘لٓب هِ٘ب: ُول ثلأ اُؼل
ُِوٚبء ػ٠ِ آفو آٓبٍ اُو٘بح ا٤ُز٤ٔخ ك٢ اُغيائو ك٢ اُوػب٣خ ٝاُؼ٘ب٣خ ٝرؾ٤ٚوٛب ُِٔ٘بكَخ ٖٓ ف٬ٍ ا٩ٛٔبٍ أُٜٔ٘ظ ٝاُزواعغ اُو٤ٛت 

ٝإٙؼبكٜب ٝاُزٌ٘و ٧كٚبُٜب ٝرٜغ٤و ًلبءارٜب ٝإٍ٘بك اُن١ رزقجٜ ك٤ٚ ك٢ ىٖٓ اُزوف٤ٔ ٩ْٗبء ه٘ٞاد فبٕخ عل٣لح ثؼل رؾط٤ْ "ا٤ُز٤ٔخ" 
 ٝاُن١ ٣َ٘ؾت إ٠ُ ه٘ٞاد اُز٤ِلي٣ٕٞ أُٖو٣خ:     ٜٓبّ ا٩ّواف ػ٤ِٜب ُٖٔ ٫ ؽٍٞ ٫ٝ هٞح ٫ٝ هلهح ُْٜ 

http://www.echoroukonline.com/ara/ 

articles/121619.html,8/nov/2013,10:10PM    

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=53923&eid=661 

2/jan/2014,4:19pm   
(73)

 . جغ سابكير اْٗواػ اُْبٍ.ـ اُؾوة ا٩ماػ٤خ. 
13) )

 بٍ ثبَُ٘جخ ُ٪ماػبد ا٠ُٝ٧ ك٢ ٖٓو.ؾاُ ًبٕ ػ٤ًِٚٔب  
   (14)

  LESUEUR Daniel.- Radios Pirates, De Radio Caroline à la bande FM. Camion blanc, 2011.                  
(76 )

 Very High Frequency                                              

http://www.epra.org.eg/
http://www.megaportail.com/megapartage/8697-the-japan-series-par-andreas-%20%20gefeller.html.2/dec/2013.10.45pm.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/121619.html,8/nov/2013,10:10
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/121619.html,8/nov/2013,10:10
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=53923&eid=661
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=53923&eid=661
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، ثـ ظيرت Frequency Modulation"(77)( اختصارا لمجممة "FM"إذاعات اإلؼ إـ" )
، وخروج بعض محطات إذاعية عبر Online radios..."(78)رنت المعروفة باسـ "إذاعات اإلنت

 القمر الصناعي والتي يمكف استقباليا عمى شاشات التميفزيوف...
وفيما يخص ظاىرة نقؿ بث القنوات الفضائية عمى أنيا "جريمة اغتصاب حقوؽ اآلخريف" ونوع مف 

لنسبة لمصر عمى األقؿ ػ ىو اغتصاب امتياز نقؿ مباريات أنواع القرصنة، فإف أشيرىا ػ وربما البداية با
حيث كاف قد تـ شراء حؽ نقميا مف قبؿ راديو وتميفزيوف ، (79)ـ مف تونس2114كأس األمـ األفريقية عاـ 

. ولكف، مع وجود بند في التعاقد بالنسبة لمتعميؽ بالمغة (81)(ARTالعرب المعروؼ باسـ "إيو آر تي" )
ة عمى مباريات كأس الدوؿ األفريقية، وفي ظؿ رفض شبكة راديو وتمفزيوف العرب بث العربية واإلنجميزي

" حقوؽ البث في المنطقة، فقد باعت الشركة ARTالبطولة أرضيا في ىذه الدوؿ، بعد أف احتكرت "
المعنية حؽ النقؿ أيضا لمتميفزيوف المصري شريطة عدـ التعميؽ عمى المباريات ال بالمغة العربية وال 

، وذلؾ بعد أف قاـ مسئولو اتحاد (81)المغة اإلنجميزية، وتـ االتفاؽ عمى أف يكوف التعميؽ بالمغة الفرنسيةب
اإلذاعة والتميفزيوف في مصر بالتشاور لمدة يوميف مع ممثميف عف الشركة الفرنسية صاحبة حؽ البث 

 Confederation of Africanالرئيسي مف اتحاد كرة القدـ لمدوؿ األفريقية، "الكاؼ" )

Football( "والتي تتبعيا مجموعة قنوات "يورو سبور ،)Eurosportومع  ،(82)(الشييرة
والجزائر وتونس )دوؿ شماؿ أفريقيا حيث المغة الفرنسية ىي المغة األجنبية  نظرائيـ في كؿ مف المغرب

بعد فترة طويمة عاشوىا األولى لدييـ، إف لـ تكف المغة األولى بال منازع بالنسبة لبعض المواطنيف فييا 
تحت نير االستعمار الفرنسي(. نعـ، أدى التعاوف العربي إلى كشؼ النقاب عف ىذه الثغرة في بند احتكار 

" لمبطولة، وتـ االتفاؽ عمى إذاعة البطولة بأكمميا أرضيا مقابؿ المبمغ المتفؽ عميو والمذكور ARTشبكة "
ولكف، يوجد مف يرى أف ىذا االتفاؽ المميز الذي أبرمو . (83)آنفا، عمى أف يكوف البث بالمغة الفرنسية

ضربة قاصمة ألحالـ  (Eurosportرئيس اتحاد اإلذاعة والتميفزيوف المصري مع "يوروسبور" )
( والذي كاف ينتظر ىذه المناسبة بفارغ ARTرئيس راديو وتميفزيوف العرب ) (84)الشيخ صالح كامؿ

                                                           

     
(77)

   COJEAN Annick & ESKENAZI Frank.- FM la folle histoire de     radios  Grasset,1986 libres. 

 
(78)  

   YODER, Andrew.- Pirate Radio Stations, McGraw-Hill,2001           

   
(79 )

اٌُب٤ٓوٕٝ ٝى٣ٔجبث١ٞ ٝاُغيائو. أٓب  ؽِٖذ رٌٞٗ ػ٢ِ اٌُؤً  ٝفوعذ ٖٓو ٖٓ اُلٝه ا٧ٍٝ  هثٔب ٧ٜٗب ًبٗذ ك٢ ٓغٔٞػخ ه٣ٞخ رْٚ 

 اُوبهح ا٧كو٣و٤خ ك٢ ٛنٙ اُلٝهح.ً أٌرٌٞٗ  كول ِٕٝذ ُِٜ٘بئ٢ أٓبّ أُـوة ٝؽِٖذ ػ٢ِ 

  
(11 )

 ػ٠ِ ّجٌخ ا٩ٗزوٗذ. ARTُٔي٣ل ٖٓ اُزلب٤َٕ اهعغ إ٠ُ ٓٞهغ: ٓ٘زلٟ ْٓبٛل١  
(81 )

 : ٓ٘زل٣بد ٍزبه رب٣ٔي 

    http://www.startimes.com/f.aspx?t=158972,1/dec/2013,10:16pm  

ؽز٠  ( ARTأصبه مُي هعَ ا٧ػٔبٍ أَُزضٔو اَُؼٞك١ ا٤ُْـ ٕبُؼ ػجل هللا ًبَٓ هئ٤ٌ ٓغٌِ إكاهح هاك٣ٞ ٝر٤ِلي٣ٕٞ اُؼوة )ٝهل 

ب ثٔب ٣ؼل هوٕ٘خ ُؾوٞهْٜ  ٝمُي ك٢ ٌَّ "ثٌبئ٤خ" اٍزٔو ثضٜب أ٣بٓب ػ٠ِ اُو٘بح. ٝك٢ ٓؤرٔو أْٜٗ أماػٞا ػلح ٓواد أؿ٤٘خ ٣٘لكٕٝ ك٤ٜ

ّ( ٝاُن١ ريآٖ ػولٙ ٓغ ٛنٙ أٌُِْخ  2004ػولرٚ ا٧ًبك٤ٔ٣خ اُل٤ُٝخ ُؼِّٞ ا٩ػ٬ّ ك٢ أُٞكٔج٤ي ك٢ ٓل٣٘خ ا٩ٗزبط ا٩ػ٢ٓ٬ )٤ٗٞ٣ٞ 

 ..ٝٛلك ثب٬ُٔؽوخ ٫ٍزؼبكح ؽوٞهٚ...  إ٫ أٗ٘ب ُْ ٗزبثغ ٓب ؽلس ثؼل مُي.أػوة ُ٘ب ا٤ُْـ ٕبُؼ ػٖ ؿٚجٚ ٝاٍز٤بئٚ ٓٔب ؽلس  
(82)

     http://www.startimes.com/?t=161203  .يٕلغ سابك 
(83 )

 يٕلغ سبك ذكرِ. www.startimes.com/f.aspx?t=15897ٓ٘زل٣بد ٍزبه رب٣ٔي       
(84 )

    http://ar.wikipedia.org/wiki,6/nov/2013,5:34pm   :ُٔؼوكخ أُي٣ل ػٖ ا٤ُْـ ٕبُؼ ػجل هللا ًبَٓ  

http://www.startimes.com/f.aspx?t=158972,1/dec/2013,10:16pm
http://www.startimes.com/?t=161203
http://www.startimes.com/f.aspx?t=15897
http://ar.wikipedia.org/wiki
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ريؽ اشتراؾ أكبر شريحة مف المجتمع العربي في شبكتو الصبر لمحصوؿ عمى أرباح خيالية عف ط
، حتى بالنسبة لذوي الدخوؿ المحدودة ويريدوف مشاىدة فريقيـ الذي يستعد لمدخوؿ في (85)الفضائية

 التصفية النيائية، إف كاف فريقنا قد خزلنا جميعا بنتيجة مخزية فعال.
ؿ مشكمة لدى المواطف، إذ مف الممكف وبالرغـ مف أف مشاىدة البطوالت الرياضية في مصر ال يمث

مشاىدتيا عمي المقاىي )مقابؿ المشروب أحيانا وبالنسبة لمذكور عمى األقؿ(، خصوصا أف ىذا التجمع 
غير المتجانس مف المشاىديف في المقيى يوفر لمجميع التعبير عف انفعاالتو أثناء متابعة المباراة، أو 

األسرة عف طريؽ اإلنترنت، أو في مقيى اإلنترنت المشيور في  مشاىدة الفرد ليا وحده أو مع أفراد في
مصر باسـ "السيبر"، إال أنو إلسعاد جماىير الكرة المصرية داخؿ الوطف ػ كما يقوؿ االبف أحمد عبد 
سعاد كؿ مصري حتى مف غير الميتميف بالرياضة ومنيا كرة القدـ، إذ يسعدنا جميعا  السالـ ػ بؿ وا 

مي لكرة القدـ وىو يتنافس في المرحمة قبؿ النيائية لمتأىؿ لموصوؿ إلى نيائي كأس متابعة الفريؽ القو 
ـ عمى اليواء مباشرة عمى شاشة 2114العالـ، لذلؾ تقرر إذاعة جميع مباريات كأس األمـ األفريقية 

أف  ألؼ يورو، عمى 521التميفزيوف المصري، حيث تـ االتفاؽ عمى إذاعة البطولة بأكمميا أرضيا مقابؿ 
يكوف البث بالمغة الفرنسية، حتى لو كاف عدد المواطنيف الذيف يتحدثوف الفرنسية أقؿ كثيرا في مصر مف 
عدد مف يتحدثوف اإلنجميزية، وبالطبع ممف يفضموف متابعة المباريات وسماع التعميؽ بالمغة العربية، المغة 

ىذه باريات كرة قدـ لمتأىؿ لنيائي األـ، والتي تسمح بالتفاعؿ مع األحداث، خصوصا والموضوع ىنا م
األمـ األفريقية، والتي انطمقت مف جوىانسبرج في جنوب أفريقيا )"ألجيري لكأس  29الدورة، الدورة رقـ 

أما بخصوص الجزائر، فقد . (86)ـ(2113يناير 19( Algérie Patriotiqueباتريوتيؾ" )
سوؼ  (88)(ENTVالوطنية لمتميفزيوف" )"الشركة أف  (87)ـ(2113/يناير/15ذكرت ألجيري باتريوتيؾ )

فبراير، خصوصا  11يناير وحتى  19تنقؿ لممشاىديف مف جنوب أفريقيا عشر مباريات، خالؿ الفترة مف 
، أف المسؤوليف عف الرياضة في التميفزيوف الجزائري يعرفوف أف لمجزائر ثالث مباريات في الجولة األولى

صحفيا وفنيا مع ستة مف "شركة البث الجزائري"  11ىذا الحدث لتغطية  (89)ىذا ورصد تميفزيوف الجزائر
(TDA).  

                                                           
(85 )

 http://www.startimes.com/f.aspx?t=158972   ك ذكرِسب يٕلغ. 
86))

  - http://algeriepatriotique.com/article/can- 2013-coup-d-envoi sur-fond- incertitude-pour-le-pays-hote, 

21/jan/2014,4:5pm      
87)) 

http://algeriepatriotique.com/article/can-2013-l-entv-retransmettra-10-matches-dont-ceux-des-verts      
88))  

     L’Entreprise nationale de télévision     
89)) 

 chaîneه٤َ أهثغ ه٘ٞاد ٢ٛٝ: )ه٘بح أه٤ٙخ( ثبَُ٘جخ ُِز٤ِلي٣ٕٞ اُغيائو١  رٚبهثذ اُج٤بٗبد ػ٠ِ ّجٌخا٩ٗزوٗذ ثقٖٕٞٚ  ؽ٤ش   

terrestre ٝA3 ٝ Canal Algérieٝcanal4: http://algeriepatriotique.com/article (l-eptv-rassure-mali/ 

  (algerie- retransmis-en-direct, 22/jan/2014,1:58pm)   

 Algérie 3   ٝثبُجؾش ك٢ ٤ٌ٣ٝج٤ل٣ب  ٝعلٗب إٔ ػلك اُو٘ٞاد اُز٢ ٣وُٕٞٞ إٜٗب ُِغيائو أًضو ثٌض٤و  ؽ٤ش عبءد ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ: 

ٝCanal Algérie ٝCoran TV 5ٝ  Echourouk TVٝ  El Djazairiaٝ  Ennahar TVٝ  EPTV Terrestre  

ٝTamazight TV 4  ٝTV7 (Algérie) ه٘ٞاد ر٤ِلي٤ٗٞ٣خ  8  ٣ؼ٢٘

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Cha%C3%ُِغيائو)

AEne_de_t%C3%A9l%C3%A9vision_alg%C3%A9rienne ّأ١ ٙؼق ٓب مًو ك٢ أُٞهغ اَُبثن  ٜٓ٘ب ٓب ٣ول  )

ػ٠ِ اُل٤ٌ ثٞى إ٠ُ اُي٤ِٓخ اُغيائو٣خ اُلًزٞهح ٠ِ٤ُ ك٢ُ٬ أُلهً ثغبٓؼخ (  كٌزج٘ب berbèreثبُؼوث٤خ  ٝثبُلو٤َٗخ ٝثِـخ اُجوثو )

http://www.epra.org.eg/
http://www.startimes.com/f.aspx?t=158972%20%20%20%20%20موقع
http://algeriepatriotique.com/article/can-
http://algeriepatriotique.com/article/l-eptv-rassure-mali-algerie-
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie_3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coran_TV_5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Echourouk_TV
http://fr.wikipedia.org/wiki/El_Djazairia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ennahar_TV
http://fr.wikipedia.org/wiki/EPTV_Terrestre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tamazight_TV_4
http://fr.wikipedia.org/wiki/TV7_%28Alg%C3%A9rie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_berb%C3%A8res
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ـ( أف بث "مباريات" الجزائر 2113أكتوبر/ /15وكاف الموقع اإللكتروني "ألجيري باتريوتيؾ" قد كتب )
، وأف بث التميفزيوف المصري لممباراة المؤىمة لكأس العالـ (91)ومصر ىو نياية "دكتاتورية" الجزيرة

وف أخذ تفويض مف المجموعة القطرية/الجزيرة، ىو نفسو القرار الذي سبؽ واتخذه التميفزيوف ـ بد2114
الجزائري، حيث احتكار حقوؽ البث ىنا قد تجاوزت الحدود. وىذا التصرؼ الجزائري/المصري مف شأنو 

يحـر فئات و وضع حد الحتكار بث مباريات كرة القدـ العالمية، والذي يعد ابتزازا سياسيا لحدث رياضي، 
مف الشعوب العربية واألفريقية حقيـ في متابعة بث مباريات كرة القدـ التي يعشقونيا خصوصا عندما 

 .يكوف الفريؽ القومي لمدولة طرفا في المنافسة، ناىيؾ عف أنيا مباراة عالمية
لجميع   نعـ، نجح الجزائريوف والمصريوف في كسر احتكار الجزيرة/قطر عمى كرة القدـ التي ىي ممؾ

وىكذا، أدى ما يعتبر ثغرة في العقد بيف الشركة الفرنسية وبيف المسؤوليف عف في المجتمع.  الطبقات
إذاعة جميع مباريات كأس األمـ األفريقية لجماىير الكرة المصرية، داخؿ راديو وتميفزيوف العرب إمكانية 

باالتفاؽ مع الشركة الفرنسية صاحبة  الوطف، وعمى اليواء مباشرة عمى قناة أرضية لمتميفزيوف المصري،
حؽ البث الرئيسي مف "الكاؼ"، والتي تتبعيا مجموعة قنوات اليوروسبور الشييرة، حتى ولو دفع اتحاد 

 اإلذاعة والتميفزيوف المصري مقابؿ ذلؾ اآلالؼ بالعممة الصعبة.
الـ، ولكف مع ـ، بخصوص احتكار بث المباريات في كأس الع2113وتكررت المشكمة ىذا العاـ، 

قناة الجزيرة وليس مع راديو وتميفزيوف العرب؛ فقد حصمت الجزيرة عمى حقوؽ نقؿ ىذه المباريات عمى 
 حصوؿ أف بالفرنسية، والناطؽ  باتريوتيؾ ػيػريچاليواء مباشرة. ولكف، أكد الموقع اإللكتروني الجزائري ألػ

مف المشاىديف العرب واألفارقة مف  مالييفال يعطييا الحؽ في حرماف ال (91)البث حقوؽ عمى الجزيرة
                                                                                                                                                                                     
ا٤ٓ٧و ػجل اٌُو٣ْ َٗزٞٙؼ ؽو٤وخ ػلك ٝأٍٔبء ه٘ٞاد اُز٤ِلي٣ٕٞ ثبُغيائو  ِٕٝٝ٘ب اُوك ٜٓ٘ب ك٢ أههبّ رقزِق ػٔب ٍجن مًوٙ ثبَُ٘جخ 

ٍبػخ  ؽ٤ش ًزج٘ب  24ـ ك٢ أهَ ٖٓ  ٌْٓٞهحـ  ٌْٓٞهحًزٞهح ٠ِ٤ُ ـ هكد ػ٤ِ٘ب اُلُٔب ْٗو ٓقزِلب ثبَُ٘جخ ُٔٞهؼ٤ٖ ػ٠ِ ّجٌخ ا٩ٗزوٗذ  ٝ

ّ. ٌُٖٝ  ٌُٝضوح ػلك 6:49ّ  ِٕٝٝ٘ب هكٛب ٣ّٞ ا٧هثؼبء ك٢ اَُبػخ 8:01ّ اَُبػخ ٣2014٘ب٣و  21ُٜب ػ٠ِ "اُْبد" ٣ّٞ اُض٬صبء 

 اُو٘ٞاد اُز٢ مًورٜب  ٗلَٚ ْٗو ٕٞهح ُٔب أهٍِزٚ ُ٘ب ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ:

  

 قنوات خاصة فضائية تابعة                                         خمس قنوات تابعة لمدولة      

 لمجزائر                                        في الجزائر       
90)  )

 http://algeriepatriotique.com/article/retransmission-des-matches-l-algerie-et-l-egypte  

-mettent-fin-la-dictature-d-al-jazeera 

 
(91) 

 ّ:2014ّ 2010ٝؽِٖذ اُغي٣وح ػ٠ِ ؽن ٗوَ ٓجبه٣بد ًؤً اُؼبُْ ػٖ ػب٢ٓ    

http://www.alriyadh.com/2005/08/22/img/w221003.jpg,     

 16/12/2013,7:17pm              

http://www.alriyadh.com/2005/08/22/img/w221003.jpg
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مشاىدة مباريات منتخباتيا في ىذه التصفيات بالتواطؤ مع االتحاد األفريقي لكرة القدـ، "الكاؼ"، واالتحاد 
 . (92)الدولي لكرة القدـ، "الفيفا"

ؿ خير األحوا ىذه مثؿ في الدولية األوليمبية المجنة نيج أف باتريوتيؾ ػيػريچوذكر الموقع الجزائري ألػ
مثاؿ يحتذى بو، فيي تتنازؿ تمقائيا عف حقوؽ بث األولمبياد لمبمداف األفريقية التي تأىمت في ىذه 
األلعاب لتمكيف شعوب ىذه الدوؿ الشابة مف متابعة العبييا، وىذا يعنى أف ىناؾ حموال منطقية، ولكف 

كؿ شيء، خاصة عندما يكوف ىناؾ  عندما تكوف ىناؾ رغبة في ذلؾ، كما أف الجانب التجاري ال يبرر
 ابتزاز ألغراض سياسية.

ما سبؽ ذكره، يعني أف المصرييف والجزائرييف قد فتحوا نافذة لكسر ىذا االحتكار الذي ألقى بظاللو 
، والذي (94)، حتى لو كاف ىذا باتباع أسموب القرصنة(93)عمى لعبة كرة القدـ التي تحظى بشعبية كبيرة

ألؼ  311لمشبكة القطرية ومطامعيا المالية المنتظرة مف وراء الحصوؿ عمي  ىو ضربة مؤلمة وموجعة
  .مميوف جنيو 172مشترؾ مصري مما يدر عمييا دخال سنويا يصؿ إلي 

إطار  يوقد أشاد الموقع اإللكتروني الجزائري بقياـ التميفزيوف المصري بنقؿ مباراة منتخبو مع غانا ف
ى إذف مسبؽ مف قناة الجزيرة، وىو ما فعمو التميفزيوف الجزائري، تصفيات كأس العالـ دوف الحصوؿ عم

وبالتالي، العمؿ عمى إنياء احتكار قناة الجزيرة القطرية لحؽ بث المباريات وغيرىا فيما بعد، إذا حدث 
ذلؾ، وبيذا أصبح ىذا النوع مف القرصنة معترؼ بو وال يحؽ مالحقتو إال في بعض حاالت استثنائية، 

                                             ربما.
بوجود دراسة قانونية لعدد مف بنود غامضة التفسير في المادة  (95)األهرام المسائيويشير محرر 

المفصمة إلدارة االتحاد األفريقي لحقوؽ اإلعالـ، منيا فقرة تتيح لالتحاد األفريقي الحؽ في تأميف وصوؿ 
عب لنقؿ المباريات بصرؼ النظر عف صاحب الحؽ الحصري، البعثات اإلعالمية إلي أرض المم

 15باإلضافة إلي بند آخر يتيح لمبعثات اإلعالمية المنتمية ألي تميفزيوف أو شبكة تصوير ما ال يقؿ عف 
جراء األحاديث والحوارات اإلعالمية والحصوؿ  دقيقة مف المراف األخير لممنتخبات قبؿ أداء المباريات وا 

دريب بعيدا عف صاحب الحقوؽ أيضا وبنود أخري. ومف المقرر أف تعقد المجنة عمي ممخصات لمت
القانونية المشكمة مف وزير اإلعالـ وتضـ ممثميف مف اإلدارات القانونية التحاد اإلذاعة والتميفزيوف 
 والييئات القضائية في مصر اجتماعا آخر اليوـ لموصوؿ إلي صورة كاممة مف المخالفات القانونية التي
ارتكبيا االتحاد األفريقي لكرة القدـ في تمرير صفقة انتقاؿ حقوؽ بث البطولة إلي الجزيرة بوثيقة جديدة، 

                                                           
(92) 

   ttp://digital.ahram.org.egh   ثبَُ٘جخ ُِٔبكح اُو٣ب٤ٙخ ك٢ ٛنٙ اُلهاٍخ  هعؼ٘ب إ٠ُ ػل٣ل ٖٓ أُٞاهغ ٜٝٓ٘ب ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ:   

     articles.aspx?Serial=53923&eid=661,2/jan/2014,4:19pm   

,
)93( 

 29/nov/2013,3:35pm balad.com/648182#sthash.3cotiM6u.J8UV2DlW.dpuf-http://www.el          

  
  (94 )

 ٛنا ٣لكؼ٘ب إ٠ُ ٙوٝهح اُزل٤ٌو ك٢ رو٤ٖ٘ ثش ه٘ٞاد إُِٞخ  ُٝٞ ثٔوبثَ ٣لكغ ٧ٕؾبة اُؾوٞم. 
(95  )

 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=53923&eid 

      =661,2/jan/2014,4:19    

http://www.epra.org.eg/
http://digital.ahram.org.eg/
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=53923&eid=661,2/jan/2014,4:19pm
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=53923&eid=661,2/jan/2014,4:19pm
http://www.el-balad.com/648182#sthash.3cotiM6u.J8UV2DlW.dpuf 29/nov/2013,3:35pm  (
http://www.el-balad.com/648182#sthash.3cotiM6u.J8UV2DlW.dpuf 29/nov/2013,3:35pm  (
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=53923&eid=661,2/jan/2014,4:19
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رغـ أف حؽ البيع تـ بيف الطرفيف بالحقوؽ السابقة التي تمت عند البيع لػشبكة راديو وتميفزيوف العرب، 
لجديدة التي تؤكد وجود شبيات حوؿ فممصمحة مف يقوـ االتحاد األفريقي بإجراء تعديالت في الوثيقة ا

 حصوؿ الجزيرة عمي الحقوؽ"؟ وىذا يشير إلى وجود تواطؤ...

في متابعة    ARTيأتي كؿ ىذا في الوقت الذي ال تزاؿ فيو الجزيرة تضرب بحقوؽ مشتركي شبكة
لية التي أحداث البطولة عرض الحائط، وواصمت حرماف المشتركيف مف متابعة البطولة خالؿ الفترة االنتقا

" 11وبمس  9، وتمسكت بالنقؿ عبر قناتي الجزيرة الرياضية "بمس ARTنص عمييا االتفاؽ بيف الجزيرة و
  .في سبيؿ الحصوؿ عمي المكاسب المالية المستيدفة مف وراء اقتحاـ السوؽ المصرية في األياـ األخيرة

وات الجزيرة الرياضية قد ـ، طيرت وكاالت األنباء خبرا مفاده أف قن2113أكتوبر  9ولكف، في 
أعمنت لجميع المنتخبات العربية الثالثة المشاركة في المنافسة، مصر، والجزائر، وتونس، عف أف 

 HD)"2فائقة الجودة  (، والجزيرة الرياضية "8" )+ 8"بمس  المباريات ستذاع عمي الجزيرة الرياضية

، وأف قناة الجزيرة ستقوـ بنقؿ 2و1 وحة ، كما سيتـ نقؿ المباريات أيضا عمي الجزيرة المفت(96) (2
مباريات مصر وغانا، والجزائر وبوركينا فاسو، وتونس والكاميروف عمي قنواتيا المفتوحة، عمي أف تنقؿ 

تـ اإلعالف عمى شبكة اإلنترنت في عديد مف "اليوتيوب" بؿ وقد ، (97)بقية المباريات عمي الجزيرة الُمشفرة
لفؾ شفرة قنوات الجزيرة الرياضية لمشاىدة المباريات  ف تحميمو مجاناوالذي يمك "XBMCعف برنامج "

قنوات الجزيرة الرياضية المشفرة بالمجاف :"  أنو يمكف مشاىدةعمى شاشة الكمبيوتر، مع اإلشارة إلى 
 "طريقة سيمة،... وببالش،... ومجانا...."،، والتأكيد عمى أف ذلؾ  XBMC 2013"(98)عمى برنامج 

    اقة مف القنوات األخرى الممتازة".ومع ببؿ..."

ـ، جاء في الموقع اإللكتروني الجزائري ألجيري باتريوتيؾ الذي 15/11/2113ومساء يوـ الثالثاء 
سبؽ لنا الحديث عنو، أف ىذا العمؿ الجزائري والمصري السابؽ ذكره ػ والذي وصفوه بأنو موقؼ "شجاع"ػ 

وباتت تساـو وتفرض  لصالحيا، التي رىنت عالـ كرة القدـيضع حدا الحتكار قناة الجزيرة الرياضية 
ـ ػ تتحدث 2114مبالغ مالية باىظة، بؿ وأصبحت ػ عبر حصوليا عمى حقوؽ بث تصفيات كأس العالـ 

مف "مركز قوة" وتتفاوض حسب اإلرادة، وتمنح وفؽ "المزاج" في بعض الحاالت، وأشار ىذا الموقع 
زيرة القطرية عمى حقوؽ البث ال يعطييا الحؽ في حرماف المالييف اإللكتروني أيضا إلى أف حصوؿ الج

مف المشاىديف العرب واألفارقة مف مشاىدة مباريات منتخباتيا في ىذه التصفيات بالتواطؤ مع االتحاد 
" عما أسمتو "مؤامرات األهرام المسائي، ونشرت صحيفة "(99)(CAFاألفريقي لكرة القدـ "الكاؼ" )

                                                           

   
(96)

   High Definition 
(97)

  ٝاُن١ ًبٕ ٣ؼَٔ ٓؾ٬ِ ثبُغي٣وح ٖٓ هجَ ر٤ُٞٚ ٖٓ٘ت ٝى٣و "ٛبهم م٣بة"٣ؤر٢ ٛنا اُوواه ث٘بًء ػ٢ِ ِٛت ٝى٣و اُو٣بٙخ اُز٢َٗٞ   

                                    اُو٣بٙخ اُز٢َٗٞ:
    (98)

http://www.youtube.com/watch?v=T8yxDmhUI8o.6/nov/2013,10:14pm   
    (99)

  /http://ar.wikipedia.org/wiki "اُغل٣و ثبُنًو ٛ٘ب  إٔ ٖٓو ٖٓ ا٧ػٚبء أُؤ٤ٍَٖ ٬ُرؾبك ا٧كو٣و٢ ٌُوح اُولّ  "اٌُبف ٖٓٝ  

(Confédération Africaine du Footballٝاُن١ ًبٕ ه  ) ّٝمُي ٓغ ًَ ٖٓ اَُٞكإ ٝإص٤ٞث٤ب ٝع٘ٞة 1957ل رؤٌٍ ػب  ّ

ػٚٞا  ٝٛٞ ا٤ُٜئخ اُؾبًٔخ ٌُوح اُولّ ا٧كو٣و٤خ  ٝأَُئُٞخ ػٖ ر٘ظ٤ْ ثطُٞخ ًؤً ا٧ْٓ  ٣ٝ53ْٚ اٌُبف ك٢ ػ٣ٞٚزٚ ؽب٤ُب  أكو٣و٤ب.

http://www.agorapresse.com/article/2070.d,6/nov/20013,8:32pm
http://ar.wikipedia.org/wiki/


www.jprr.epra.org.eg   21  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – األولالعدد                       www.epra.org.eg                                         

  

زيرة القطرية ضد المشاىد المصري"، وذلؾ بتقديـ آخر تطورات أحداث أزمة بث وأالعيب شبكة الج
مباريات كأس األمـ األفريقية، وكشؼ الدور الخفي الذي لعبو االتحاد األفريقي لكرة القدـ في مخالفة 

لجزيرة وقبولو إبراـ وثيقة جديدة وضعتيا شبكة ا لعقوده السابقة المبرمة مع شبكة راديو وتميفزيوف العرب،
تزاؿ تعمؿ وفقا لالتفاؽ المبـر بيف  حسب أىوائيا ودوف عمـ االتحادات األىمية في القارة السمراء ممف ال

CAF وART وكذلؾ المخطط السري الجديد لشبكة الجزيرة في اختراؽ السوؽ المصرية بعيدا عف كرة ،
ؽ مجموعة جديدة مف قنوات الجزيرة القدـ، في محاولة لشراء تاريخ السينما المصرية كبداية لتدشيف انطال

المتخصصة ىذه المرة في عالـ الدراما والسينما عبر عروض مالية ضخمة ترصد إلتماـ ىذا الحمـ بشراء 
 .(111)وكذلؾ مجموعة روتانا سينما ART مكتبات األفالـ لدي

 القوؿ بأف، يمكف (111)الحديث عف "الشرعية"ارتفاع كـ وبمغة الفترة السياسية التي نعيشيا اآلف و 

الخروج عف الشرعية شعار دائـ يردده القائموف ىنا عمي إدارة شبكة الجزيرة، حيث يأخذوف بأف ليـ حقوقا 
مالكة امتياز حؽ البث، وتخرج مف بيف ألسنة ىؤالء   في البث الحصري دوف شراكة، بحكـ أف الجزيرة

 .(112)المسئوليف تصريحات تؤكد مالحقة مف يحاوؿ إذاعة المباريات
 م2114ـ قرصنة قناة الجزيرة لمباريات كأس أوربا عام  02

يشيد تاريخ الجزيرة نفسو بأنو حافؿ بالخروج عف النص وأنيا تعمؿ دائما بالمبدأ "المكيافيممي"، "الغاية 
ـ، سعت لالنتشار سريعا والوصوؿ إلي 2113تبرر الوسيمة". فعندما ظيرت قناة الجزيرة الرياضية عاـ 

ـ، 2114العربي، فقد فاجأت العالـ بأسره بإذاعة مباريات كأس أوربا التي أقيمت عاـ  كؿ بيت في الوطف
وكانت مفاجأة ضخمة خاصة أف البطولة دخمت وقتيا عصر التشفير، فقد تجاىمت إدارة الجزيرة جميع 

باريات العقوبات واألضرار المالية واألدبية التي لحقت بمؤسسات إعالمية أخري مف وراء البث المفتوح لم
ـ. ولـ تكف تمؾ البطولة صدفة أو خطأ وقعت فيو القناة الوليدة لإلعالـ 2114األمـ األوربية عاـ 

الرياضي، إذ سرعاف ما فاجأت العالـ أيضا بعد حصوليا عمي حقوؽ إذاعة مباريات الدوري اإلسباني ػ 
مفتوحة التي تحولت إلي ـ، حيث قامت بنقؿ المباريات عبر الباقة ال2115و 2113الميجا ػ بيف عامي 

الجزيرة الرياضية األولي والجزيرة الرياضية الثانية، وكاف المبرر ىنا ىو إلقاء الضوء عمي الدوري 
                                                                                                                                                                                     

٢ُ ا٧كو٣و٢... ٝع٤ٔغ ثط٫ٞد ًوح اُولّ ٌُِجبه ا٧كو٣و٤خ ٝثط٫ٞد ا٧ٗل٣خ ا٧كو٣و٤خ  ٝكٝه١ أثطبٍ أكو٣و٤ب  ًٝؤً ا٫رؾبك اٌُٞٗللها

 ٝاُ٘بّئ٤ٖ. 

 (  ٝاُن١ ٣ؼوف افزٖبها ثبFédération Internationale de Football Associationٍْ) ”ا٫رؾبك اُل٢ُٝ ٌُوح اُولّ“أٓب 

ّ  ٝٛٞ ا٤ُٜئخ 1904خ ٓب٣ٞ ٍ٘ 21ٝٓووٙ ك٢ ى٣ٞهؿ ث٣ََٞوا  كٜٞ ارؾبك عٔؼ٤بد ٝٓ٘ظٔبد ٤٘ٛٝخ رؤٌٍ ك٢   (Fifa)"اُل٤لب" 

ارؾبكاد ًوح هلّ ك٢ اُؼبُْ  ٝاُِـبد اُو٤ٍٔخ  ٣ٝ207ْٚ ؽب٤ُب  ك٢ اُؼبُْ  ٣ٝزجغ اُِغ٘خ ا٧ُٝٔج٤خ اُل٤ُٝخ  أُ٘ظٔخ ُِؼجخ ًوح اُولّ

 أُؼزوف ثٜب ك٢ ٛنا ا٫رؾبك ٢ٛ اُؼوث٤خ ٝا٩ٗغ٤ِي٣خ ٝاُلو٤َٗخ ٝا٧ُٔب٤ٗخ ٝا٩ٍجب٤ٗخ.        
(100)

 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=53923&ei  

  =661,2/jan/2014,4:19pm 
(101)

 اُز٢ ٣طبُت ثٜب ثؼ٘ ا٧كواك ثبَُ٘جخ ُِوئ٤ٌ أُؼيٍٝ اُلًزٞه ٓؾٔل ٓو٢ٍ. 
(102)

 ERI)" ٣2وٍٞ ا٫ثٖ ٓؾٔل كب٣ل اُْبٍ  ٝٛٞ ٖٓ ٛٞاح ه٣بٙخ ًوح اُولّ  إٕ ه٘بح "أه٣ورو٣ب ر٢ ك٢ ُولّ  ثقٖٞٓ هوٕ٘خ ٓجبه٣بد ًوح ا 

TV2)  30.5أ٣ٚب  ٝأُٞعٞكح ػ٠ِ اُؤو "ػوثَبدo  ّٕوم")ثلأد ه٘بح إه٣زو٣ب ؽل٣ضب ثضٜب ػ٠ِ ٗب٣َِبد أ٣ٚب(  ٢ٛٝ ٫ ىاُذ ؽز٢ ا٥

ح ٝأثٞ ظج٢ اُو٣ب٤ٙخ  ٝأٜٗب ًبٗذ رجش هجَ مُي ًبكخ ٓجبه٣بد ًوح اُولّ ثلٕٝ ٝعٚ ؽن ٖٓ رجش أُجبه٣بد ث٘ظبّ اَُوهخ ٖٓ ه٘ٞاد اُغي٣و

"ART"  ٚػ٘لٓب ًبٗذ إ١ آه ر٢ رؾزٌو اُجش. ًٝبٗذ ه٘بح أه٣زو٣ب رجش ًبكخ اُجط٫ٞد ٝثبُزؼ٤ِن ثبُِـخ اُؼوث٤خ  ٫ٝىاُذ ؽز٢ ا٥ٕ رٞع

 ٔب٢ٙ اُلٝه١ ا٩ٗغ٤ِي١  ٝٝعٜذ ٙوثزٜب ٛنا اُؼبّ ٗؾٞ اُغي٣وح اُو٣ب٤ٙخ.  أثٞظج٢ اُو٣ب٤ٙخ  ؽ٤ش ٗوِذ اُؼبّ اُو٘بح ٗلٌ اُٚوثخ ُ

http://www.epra.org.eg/
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=53923&eid=661,2/jan/
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اإلسباني، وكذلؾ صناعة شعبية لو في الوطف العربي والشماؿ األفريقي الذي كاف كؿ اىتمامو في تمؾ 
 .األبطاؿ في أورباودوري   ART الفترة عمي الدوري اإلنجميزي المشفر لدي

مدريد  لايروتسببت الجزيرة الرياضية في إثارة فوضي عارمة بإسبانيا عقب اعتراض عدة أندية منيا 
وبرشمونة عمي بث مبارياتيا عمي القمر المفتوح بالجزيرة الرياضية، خاصة أنو كاف لو تأثير عمي القيمة 

رضخ الجزيرة الرياضية سوي بعد عاميف كامميف البيعية لحقوؽ البث في أوربا ومختمؼ دوؿ العالـ. ولـ ت
مف البث المفتوح دوف تشفير لمضغوط والتيديد المستمر بسحب الحقوؽ منيا، ىذا ما أعمنت عنو إدارة 

ـ، واعتذرت لمجماىير العربية عف االنتقاؿ لمبث المشفر، كذلؾ تعيدت 2005الشبكة القطرية في عاـ 
 دوالرا(.  25ا )وكاف يقدر وقتيا بمبمغ بتحديد قيمة اشتراكات متواضعة شيري

ويقاؿ إف السر الحقيقي وراء التشفير ىنا كاف االختراؽ، والمقصود منو بدء عممية تدمير الجزيرة 
، بإيصاؿ األحداث ARTلممؤسسات اإلعالمية الرياضية الكبرى في الوطف العربي، لقنوات الشوتايـ و

ة وأجود صورة، والبث عمي عديد مف األقمار إلنياء عصر الرياضية لممشاىد العربي بأقؿ تكمفة ممكن
التػشفير لمقنوات الرياضية العربية، والتي بدأ بعدىا عصر تدمير الجزيرة ليذه المؤسسات اإلعالمية 
الرياضية الكبرى، وكانت البداية بالدخوؿ في شراكة مع باقة أبو ظبي اإلعالمية لمنقؿ المشترؾ لمباريات 

صاحب الشعبية الضخمة في الوطف العربي، ونجحت بعد فترة وجيزة في خطؼ  الدوري اإليطالي
المسابقة األىـ واألكبر مف باقة أبو ظبي الرياضية، ليحدث االنفصاؿ، وتترؾ بعدىا المؤسسة اإلماراتية 

 .تعاني ابتعاد المشاىد وانتقالو إلي الجزيرة الرياضية
ة القاضية لدى إدارة شبكة الجزيرة والذي تـ التخطيط ثـ جاء السيناريو الثاني وىو ما يعرؼ بالضرب

لو بإحكاـ، وتـ تدمير شبكة رياضية ضخمة بوضع حجر األساس لتدمير شبكة أخري، وىو مخطط 
 ـ عندما اقترب عقد شبكة راديو وتميفزيوف العرب2117يوصؼ بأنو "جينمي"، وقد بدأت أحداثو عاـ 

ART اإلنجميزي عمي االنتياء، والذي  كاف أىـ مسابقة لدوريات  مع الشركة المالكة لحقوؽ بث الدوري
، وتـ التحالؼ بعد خداع الشوتايـ عمي دخوليما معا ػ شوتايـ والجزيرة ARTاألندية األوربية عمي شاشة 

 71بأف أكبر عرض مالي لشراء الحقوؽ ىو   ARTػ وكاف مف أىـ خطوات التحالؼ إيياـART ضد 
مميوف دوالر لتفاجأ األخيرة بأف الشوتايـ تقدمت بعرض  81ضا يوازي عر  ART مميوف دوالر لتقدـ

 .ARTمالييف دوالر لتناؿ الحقوؽ مف 111منفصؿ لشراء الحقوؽ مقابؿ 
ونظرا لضخامة المقابؿ المالي الذي تكبدتو الشوتايـ، وحصوليا عمي الحقوؽ اعتبارا مف موسـ  
يستمر التحالؼ بينيا وبيف الجزيرة، إال أف الجزيرة  ـ ولمدة ثالثة مواسـ، وكاف متوقعا أف2118 -2117

فاجأتيا بالخروج مف باقة الشوتايـ بمشتركييا المتابعيف لمدوري اإلسباني واإليطالي لتضطر إلي رفع قيمة 
االشتراؾ أمال في تعويض المقابؿ المالي الضخـ الذي تكبدتو لشراء حقوؽ الدوري اإلنجميزي وىو ما لـ 

مواطف في أىـ أسواؽ الميديا الرياضية بالوطف العربي بشماؿ أفريقيا، مصر ػ وليبيا ػ يكف في قدرة ال
 وتونس ػ والجزائر ػ والمغرب، لتنيار الشوتايـ. 
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التي  ART واستمر المخطط القطري ضد آخر المؤسسات اإلعالمية الرياضية الضخمة وىي
جزيرة الرياضية، في صفقة ال تزاؿ قيمتيا سمبت منيا حقوؽ دوري األبطاؿ األوربي لينتقؿ إلي شاشة ال

بعد فقدانيا لمدوري اإلنجميزي، وبدأت بعدىا   ARTالمالية سرا ال يذاع. وكانت ىذه أىـ ضربة تمقتيا
في صفقة ظؿ التفاوض  ART الجزيرة القطرية في تنفيذ مخطط إبعاد باقة القنوات الرياضية عف شاشة

عاـ الجزيرة الرياضية أي صحة لمعمومات عف مفاوضات قبؿ أف خالليا ألكثر مف عاـ، نفى فييا مدير 
يكتمؿ الفصؿ األخير في الرابع والعشريف مف نوفمبر، بتوقيع عقد إتماـ صفقة شراء حقوؽ البطوالت 

 مميار لاير سعودي وىو الرقـ األقرب إلي الواقع.  2.3مقابؿ  ART المنقولة عبر
التي كانت   ART خـ بيذا الحجـ سوي إنياء عصرولـ يكف وصوؿ المقابؿ المالي إلى رقـ ض

تحتفظ بسوؽ شماؿ أفريقيا في ظؿ امتالكيا حقوؽ دوري األبطاؿ األفريقي وكأس الكونفدرالية األفريقية، 
بعد  ART الكاؼ، وكأس األمـ اإلفريقية، باإلضافة إلي أغمب الدورات العربية مف التي حازت عمييا

األبطاؿ األوربي، واألىـ مف ذلؾ، أىـ ثالث بطوالت عمي أجندة االتحاد ضياع الدوري اإلنجميزي ودوري 
الدولي لكرة القدـ، الفيفا، وىي كأس العالـ وكأس العالـ لمقارات وكأس العالـ لألندية، ليكتمؿ حمـ الجزيرة 

 بعد أف تـ خنؽ ،ARTالرياضية بالقضاء عمي آخر القوي اإلعالمية الرياضية في الوطف العربي وىي 
وقتؿ الشوتايـ وأبوظبي وأوربيت بأزمات مالية ال تزاؿ تعاني منيا وتحتاج عدة أعواـ لمخروج منيا والعودة 

 .القوية إلي عالـ اإلعالـ الرياضي في الوطف العربي
وبداية شبكة الجزيرة الرياضية كانت بظيور قناة الجزيرة الرياضية، التي سرعاف ما تحولت إلي شبكة 

قنوات تسعي لمسيطرة عمي منازؿ المواطنيف في الوطف العربي مف الخميج إلي  11ـ رياضية كاممة تض
المحيط، مما أدى إلى الدعوة إللغاء تشفير البطوالت الكروية اإلقميمية والقارية والعالمية، وفتح الباب 

عمي حقوؽ لممشاىدة أماـ المواطف العربي، وىو ما يتعارض وسياسة الجزيرة الرياضية التي باتت تسيطر 
كؿ البطوالت التي تيـ المواطف في الوطف العربي، إف جاز التعبير، مما يكشؼ السر الحقيقي وراء 

قنوات تسعي لمسيطرة عمي  11إطالؽ قناة رياضية قطرية تحولت سريعا إلي شبكة رياضية كاممة تضـ
ياضة بشكؿ عاـ، وكرة منازؿ المواطنيف في الوطف العربي مف الخميج إلي المحيط، عمي اعتبار أف الر 

  .(113)القدـ بشكؿ خاص، تحظي باالىتماـ األكبر في الشارع العربي
ـ، وعمى غرار ما فعمتو الجزائر عندما 2114ذىاب لمدور الفاصؿ المؤىؿ إلى موندياؿ الوفي إطار 

بقرصنة  ، قاـ التميفزيوف المصري(114)بثت مباراة "بوركينا فاسو والجزائر" عمى قناتيا األرضية"اليتيمة"
دوف الحصوؿ عمى حقوؽ بث المقاء مف قناة الجزيرة الرياضية المالكة لحقوؽ بث  (115)مباراة مصر/غانا

                                                           
(103)

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=53923&eid   

  661.2/jan/2014,4:19pm    
(104 )

 .انًٕلغ َفسّ 
(105)

( أٓبّ أُ٘زقت اُـب٢ٗ  ٓٔب ٍجت ٕلٓخ ُِْبهع أُٖو١ ُٝؼل٣ل ٖٓ أُقز٤ٖٖ ك٢ اُْؤٕ 6/1اٗزٜذ أُجبهاح ثٜي٣ٔخ ُِلو٣ن أُٖو١ ) 

 اٌُو١ٝ.

http://www.epra.org.eg/
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=53923&eid=661.2/jan/2014,4:19pm
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والمثير في الموضوع، أف التميفزيوف المصري بث المباراة مباريات الدور الفاصؿ في منطقة شماؿ أفريقيا. 
مستوليا عمى إشارة القناة الرياضية القطرية، حيث ظير شعار القناة المصرية الحكومية، عكس التميفزيوف 

خرجت عمينا جريدة األىراـ في صفحتيا  الجزائري الذي أخذ اإلشارة مف التميفزيوف البوركينابي. واليوـ،
مميوف جنييا  15مفاده صدور قرار مف الفيفا بتغريـ التميفزيوف المصري مميوني دوالر )نحو  األولى بخبر

مصريا( لنقمو مباراة مصر/غانا في كومباسي في تصفيات كأس العالـ لكرة القدـ، دوف تصريح مف قناة 
صدار بياف يديف ، ىذا وكاف مسؤولو القناة القطرية قد اكتفوا بإ(116)الجزيرة القطرية مالكة حقوؽ النقؿ

 . (117)االستيالء عمى حقوؽ القناة، وتوعدوا بمتابعة الجية التي "قرصنت" المباراة قضائيا
أما رئيس اتحاد اإلذاعة والتميفزيوف المصري، عصاـ األمير، فقد أبدى استغرابو الشديد مف أف قناة 

ر وغانا، حيث كاف يرى أف الجزيرة الرياضية كانت قد استاءت مف بث التميفزيوف المصري لمباراة مص
"قرار بث مباراة مصر وغانا، جاء عمى خمفية عدـ اعتراؼ الجزيرة بحقوؽ التميفزيوف المصري في 

يوما أثناء اعتصاـ رابعة  41سيارات اإلذاعة الخارجية التي قامت القناة القطرية باستخداميا لمدة 
ؿ ىذه السيارات، وأف الجزيرة عرضت العدوية، دوف دفع مميـ واحد مف مستحقات االتحاد عف تشغي

المباراة عمى قناتيا المفتوحة ال المشفرة، وىناؾ مواطنوف بسطاء ال يممكوف اإلمكانيات لمشاىدة المقاء، 
وأنو سيتـ بث أي مباراة لممنتخب المصري حتى لو كانت في الصيف، وأنو ال بد مف النضاؿ مف أجؿ 

القانوف، خصوصا وأف الجزيرة ال تحتـر أصال أحكاـ القضاء،  إلغاء تمؾ النظـ االحتكارية وتطبيؽ ىذا
  .(118)فالجزيرة لـ تحتـر ػ عمى سبيؿ المثاؿ ػ قرار محكمة القضاء اإلداري بغمؽ قناة الجزيرة مباشر مصر"

 
 قرصنة إلكترونية في مجاالت أخرىـ  03

يوف والفيديو والدش، حيث عمى مجاؿ الراديو والتميفز  الحديث عف القرصنة اإللكترونية ليس قاصرا
ف كانت بعيدة عف موضوعنا الرئيسي ىنا، وذلؾ  يمكف النظر إلى القرصنة مف حيث المضموف، وا 
بالنسبة لألغاني بؿ والمواد الدرامية أيضا...، كذلؾ توجد قرصنة مف لوف خاص وىي قرصنة 

                                                           

    
(106)

ُؾ٤ٖ ٍلاك اُز٤ِلي٣ٕٞ ه٤ٔخ ك٢ فطبة ٫رؾبك اٌُوح أُٖو١  هبٍ اُل٤لب إٗٚ ٤ٍوٖٛ َٓزؾوبرٚ ُل٣ٚ ُٝلٟ ا٫رؾبك ا٧كو٣و٢ ٌُوح اُولّ " 

اُـوآخ  ٝٛٞ ٓب أكٟ إ٠ُ ْٗٞة أىٓخ ث٤ٖ اُغج٣٬خ ٝاُز٤ِلي٣ٕٞ. ٖٝٓ عبٗجٚ هبٍ ػٖبّ ا٤ٓ٧و هئ٤ٌ ارؾبك ا٩ماػخ ٝاُز٤ِلي٣ٕٞ ك٢ 
إماػخ أُجبهاح  رٖو٣ؼ فبٓ ٨ُٛواّ إٕ اُل٤لب ُْ ٣قبٛجٚ ؽز٠ ا٥ٕ ٤ْٓوا إ٠ُ أٗٚ ػ٘لٓب ٣قبٛت اُل٤لب اُز٤ِلي٣ٕٞ ٤ٌٍٕٞ اُوك ثؤٗٚ رٔذ

ػ٠ِ اُجش ا٧ه٢ٙ كوٜ  ٝٛٞ ؽن أ٤َٕ ٖٓ ؽوٞه٘ب  ٝأٙبف  أٗ٘ب ُْ ٗوْ ثج٤غ أُجبهاح ١٧ كٚبئ٤خ أفوٟ  ُْٝ ٗؼول ارلبه٤بد ؽُٜٞب ُْٝ 
ٍٜٝ  ْٗزوى ٓغ أ١ ارؾبك ُجضٜب  ُْٝ ٗؾَٖ ػ٠ِ أ١ ٓوبثَ ُجضٜب  ٤ٍٝزْ رٞع٤ٚ اُل٤لب إ٠ُ إٔ ثضٜب أه٤ٙب ًبٕ ؽوب أ٬٤ٕ ُ٘ب. ٣ؤر٢ مُي

ًؤً اٍزٌ٘به ّل٣ل ٖٓ ػلك ٖٓ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ٓبٍج٤وٝ اُن٣ٖ هبُٞا إٕ ككغ رِي اُـوآخ ٣ؼل إٛلاها ُِٔبٍ اُؼبّ  إم إٕ ٗوَ ٓجبهاح ك٢ رٖل٤بد 
 ّ.2013ك٣َٔجو  29  ا٧ؽل األْراو اُؼبُْ   ًبٕ ٣غت إٔ ٣لهً هبٗٞٗب  ٝٛبُجٞا ثٔؾبٍجخ أَُئ٤ُٖٞ ػٖ مُي":

(107)
   انصحٍفت َفسٓا.  

(108 )
 http://www.echoroukonline.com/ara/articles/181369.htm1, 

8/nov/2013,9:3 



www.jprr.epra.org.eg   30  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – األولالعدد                       www.epra.org.eg                                         

  

سابات العمالء في البنوؾ، البرمجيات، وبطاقات االئتماف مف كبائف الصراؼ اآللي، والذيف يخترقوف ح
 ...، وكؿ منيا في حاجة لدراسة خاصة.(119)القرصنة في الشبكة العنكبوتية، والبريد اإللكترونيو 

، وينشروف برامج لتعميـ اختراؽ الفيس بوؾ (111)ويعمف الياكرز عف أنفسيـ عمى شبكة اإلنترنت
 لممبتدئيف 

، واإلعالف (111)(Hacking FaceBook 2013) "اختراؽ الفيس بوؾ لممبتدئيفوالمحترفيف: "
ـ مع الشرح، وتحميؿ مباشر مف 2114أقوى برنامج اختراؽ الفيس بوؾ واإليميؿ عف برامجيـ: "

"، وفي موقع آخر: 2113"الياىو واليوتميؿ والفيسبوؾ جديد   إمكانية تحميؿ إيميالت ، وعف(112)"الرابط
ؼ وكي، ويروجوف لسمعتيـ "(113)"قراصنة الياكر: كؿ ما يمزمؾ مف برامج في الياكر ستجده ىنا بإذف اهلل"

 Kill" ،(115)اخترؽ أي جياز بسيرفر غير مشفر بسكربت، و (114)"تسرؽ حساب فيس بوؾ بدوف برنامج

All AntiVirus v1.0 ،ثـ الرابط الذي يدخمونو لتحقيؽ رغبتيـ في اختراؽ الجياز ،"
"، و"ىكر الفيس بوؾ بدوف برامج"، و"طريقة اختراؽ 2114و"اختراؽ أي حساب فيس بوؾ عبر اإليدي 

ويكتشفوف ثغرة الختراؽ  ،(116)بوؾ بمجرد أف يكوف مفتوحا، ال داعي لمعرفة كممة السر" حساب فيس
، و"قامت جماعة ىاكرز ...(118)اإلعالف عف منظمة قراصنة الياكروبويفتخروف بنشاطيـ  ،(117)الفيسبوؾ

( مف حساب بنكي Visaبطاقة ائتماف ) 85ختراؽ وتسريب قرابة اب  تدعى "أشباح الصحراء الغربية"
، كؿ ىذا وأكثر عمى شبكة اإلنترنت، (119)"قواعد بيانات تتضمف حسابات بنؾ مركزي إلحدى الدوؿ...و 

 التي نراىا ىنا مدرسة لتعميـ القرصنة اإللكترونية، ليا منظماتيا ومنتدياتيا وتالميذىا...
 ختراؽ عمى أيدى مجموعة مفتعرضت كثير مف المواقع اإللكترونية الحكومية الروسية لالوقد 

ختراؽ اعممية  يف ، (GhostShell) "قذيفة الشبحطمؽ عمييـ اسـ"قراصنة اإلنترنت المحترفيف ي
ختراقات يث قاموا بعد اال، ح (Project Blackstar) د"النجـ األسو "كبيرة ُسميت بعممية 

                                                           

   
(109 )

١ ؿٍٞ ثٔل٣٘خ ٤َُ ك٢ كوَٗب( أٍٝ ثو٣ل إٌُزو٢ٗٝ ٢ُ )كزؾزٚ ٢ُ اث٘ز٢ أ٤ٓٔخ ػ٘لٓب ًبٗذ رؾٚو هٍبُخ اُلًزٞهاٙ ك٢ عبٓؼخ ّبهٍ ك

"shal39@yahoo.fr ِٚك٢ إهٍبٍ هٍبئَ ثب٢ٍٔ ٨ُٕلهبء أُٞعٞك٣ٖ ك٢ ٛنا ا٤َُٔ   ”اُووإ٘خ“" ًبٕ ٙؾ٤خ ُٜنٙ اُووٕ٘خ  ٝاٍزـ

ِي ْٝٛ ًضو  أٝ ُجؼْٜٚ ػ٠ِ ا٧هَ  ؽ٤ش ًزت اُووإ٘خ ػ٠ِ َُب٢ٗ هٍبُخ ِٕٝذ إ٠ُ ثؼ٘ إٔلهبئ٢ ٝٗج٢ٜٗٞ ُٔب ٣ؾلس  ٝك٢ اُوٍبُخ ر

مًوٝا أ٢٘ٗ ك٢ ًٞد ك٣لٞاه  ٝأ٢٘ٗ ك٢ ؽبعخ إ٠ُ ٓجِؾ ٖٓ أُبٍ. ًٝبٗذ اُلًزٞهح ٛلٟ ُُط٤ق ث٤ٌِخ ا٤َُبؽخ ٝاُل٘بكم عبٓؼخ اُل٤ّٞ هل 

اُلًزٞهح ٛلٟ ك٢ إٗغِزوا  ٝأٜٗب ك٢ ؽبعخ إ٠ُ ٓجِؾ ٖٓ  ثؤٕػبّذ هجِ٘ب ٛنٙ أٌُِْخ  ؽ٤ش ِٕٝذ ٫ث٘ز٢ اُلًزٞهح أ٤ٓٔخ هٍبُخ ػ٠ِ ا٤َُٔ 

ٞك  ٝثب٫رٖبٍ ثوهٜٔب ك٢ اُوبٛوح رؤًلٗب ٜٓ٘ب ػلّ ٕؾخ ٛنا أُٞٙٞع  ٝػوكذ إٔ ا٤َُٔ اُقبٓ ثٜب هل افزوم  ْٝٗود اث٘ز٢ ٛنا اُ٘و

 أُٞٙٞع ك٢ ثو٣ل ا٧ٛواّ ُِزؾن٣و ٖٓ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اَُوهبد  كَٜ ٛنا ٣ٌل٢؟ 
(110 )

   http://hackers.ba7r.biz/t1-topic.15/jan/2014,6:24am  
(111)

 ,13/jan/2014,12:20pmhttp://www.youtube.com/watch?v=raIB4uj_dxk  
(112)

 http://www.youtube.com/watch?v=zhuEWLLLJx89,13/jan/2014,9:05am  
(113)

 ,13/jan/2014,12:20pmhttp://www.youtube.com/watch?v=raIB4uj_dxk   
(114)

         www.youtube.com/watch?v=VJc9HGvehik,15/jan/2014,7:13am  

(
004

 )   https://www.facebook.com/Hell.Hacker2012,14/jan/2014,6:19am 
(116)

http://www.youtube.com/watch?v=VJc9HGvehik,138jan/2014, 7:12am  
(117)

  BPU,15/jan/2014,7:33am-http://www.youtube.com/watch?v=e10yvvJ  
     (118)

                     post.html,-http://krasina2012.blogspot.com/2012/04/blog                                    

15/jan/2014,1:40am  
   (119)

  
  

    -team-ectwhitefoxhttp://bokraonline.com/2012/12/11/proj 

ghostshell-leaks-1-6-million-user accounts/, 13/jan/2014,7:45am   

http://www.epra.org.eg/
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&ved=0CGkQFjAN&url=http%3A%2F%2Fhackers.ba7r.biz%2Ft1-topic&ei=l2fTUonbL6Gw0QX9r4CQBA&usg=AFQjCNGnz28ATE50AJTVpEI546nkga65EA
http://www.youtube.com/watch?v=raIB4uj_dxk,13/jan/2014,12:20pm
http://www.youtube.com/watch?v=zhuEWLLLJx89,13/jan/2014,9:05am
http://www.youtube.com/watch?v=raIB4uj_dxk,13/jan/2014,12:20pm
http://www.youtube.com/watch?v=VJc9HGvehik,15/jan/2014,7:13am
http://www.youtube.com/watch?v=e10yvvJ-BPU,15/jan/2014,7:33am
http://krasina2012.blogspot.com/2012/04/blog-post.html,
http://bokraonline.com/2012/12/11/projectwhitefox-team-
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مميوف حساب يخص مسؤوليف وموظفيف تابعيف لمحكومة الروسية ووزاراتيا  2.5ستيالء عمى باال
(121)فةالمختم

.  
ت يمكف اكتشاؼ حاالت عديدة مف القرصنة، عمى بنوؾ وصحؼ وىيئات ومواقع نوعمى شبكة اإلنتر 

 دوؿ عديدة عمى مستوى العالـ... ومف ىذه الحاالت نذكر:في إلكترونية...، في أمريكا وفي مصر و 
تطمؽ اختراؽ سوري لمواقع أمريكية كبرى، حيث قامت مجموعة قراصنة موالية لمنظاـ السوري  -

عمى نفسيا اسـ "الجيش السوري اإللكتروني" بشف ىجمات عمى عديد مف المواقع اإلعالمية 
األميركية، ونجحت بالفعؿ في إحداث مشاكؿ تقنية لعدة مواقع أبرزىا "تويتر" وموقع صحيفة 

  ....(121)"نيويورؾ تايمز"، كما استيدفت الموقع اإلخباري األمريكي "ىافنغتوف بوست"

 ”المارينز“اختراؽ موقع مشاة البحرية األمريكية  -

 إيراف تحت قصؼ الياكرز -

بطاقة ائتماف  85أشباح الصحراء الغربية" باختراؽ وتسريب قرابة قامت جماعة ىاكرز تدعى " -
(Visa ...مف حساب بنكي وقواعد بيانات تتضمف حسابات بنؾ مركزي إلحدى الدوؿ ) 

 رومانيا ،سوتميكرو  ،ياىو ،ىاكر جزائري يخترؽ مواقع غوغؿ -

مميوف دوالر مف    45نجح ثمانية أمريكييف في نيب   (CNN)دبي، اإلمارات العربية المتحدة  -
 ...بنكيف خميجييف، في "أذكى" عممية قرصنة إلكتروني

 محاولة اختراؽ يوميا 3511 وزارة الدفاع الجزائرية تتعرض ألكثر مف -

 اختراؽ حسابات الفيس بوؾ  -

رويترز، ورغـ توقعات شركات الحماية واألمف اإللكتروني، وتراجع نشاط مجموعة القرصنة  -
 ـ...   2013لعاـ (Anonymousالعالمية "أنونيموس" )

  أنونيموس تكثِّؼ ىجمات القرصنة في مصر... -
  – OpIsrael# والمعروفة باسـ –ثاني ىجماتيا اإللكترونية  شّنت جماعة أنونيموس -

 (122)ضد إسرائيؿ، وقد ىدَّدوا في وقٍت الحؽ "بمحو إسرائيؿ"

عقب تصريحات ضاحي خمفاف رئيس  ىاكرز مصري ينسؼ موقع شرطة طيراف اإلمارات -
   .الشرطة ووصؼ المصرييف بالبقر والقطيع

  موقعا لحكومة بنغالدش.  41اختراؽ  -

  ـ مرفقات 04
 (123)حب فكرة قناة "شاشة دريم" في سمنوداأ ـ تعريف بص

                                                           

 
(120)

 3/fev/2014,5:44pmّانًٕلغ َفس ،         

    
(121)

http://piratess- anonymous post.html, 1/nov/2014,3:22pm                                                                                      
(122)

          http://bistrobarblog.blogspot.com/2012/01/megaupload-anonymous-attaque-lelysee.html      

http://piratess-anonymous.blogspot.com/2013/09/blog-post_8.html
http://piratess-anonymous.blogspot.com/2013/09/blackbase-younes-lmaghribi.html
http://piratess-anonymous.blogspot.com/2013/09/blackbase-younes-lmaghribi.html
http://piratess-anonymous.blogspot.com/2013/06/blog-post_8122.html
http://piratess-anonymous.blogspot.com/2013/06/3500.html
http://piratess-anonymous.blogspot.com/2013/05/oauth.html
http://piratess-anonymous.blogspot.com/2013/05/oauth.html
http://piratess-anonymous.blogspot.com/2013/05/blog-post_1112.html
http://piratess-anonymous.blogspot.com/2013/05/blog-post_1112.html
http://piratess-anonymous.blogspot.com/2013/06/blog-post_2526.html
http://piratess-anonymous.blogspot.com/2013/06/blog-post_2526.html
http://piratess-anonymous.blogspot.com/2013/05/rahm-anonymous.html
http://bistrobarblog.blogspot.com/2012/01/megaupload-anonymous-attaque-lelysee.html
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 االسـ: وائؿ إبراىيـ أبو طالب. 
 الجنسية: مصري.

 الديانة: مسمـ.
 الحالة االجتماعية: متزوج.

 .1968/  12/ 12تاريخ الميالد: 
حرة( قسـ تمثيؿ، وعضو نقابة الميف الموسيقية، ومعتمد إذاعة المؤىؿ: فنوف مسرحية )دراسات 

 .(124)7/27/1997وتميفزيوف ممثؿ بتاريخ 
 المينة: سيناريست وكاتب مسرحي وممثؿ ومعد برامج.

 يعمؿ حاليا في قناة الجزيرة مصر مباشر في تغطية بعض األحداث الجارية في الشأف المصري. 
 21127546341التميفوف المحموؿ: 

  wael_abo_taleb@yahoo.comبريد اإللكتروني: ال

 https://www.facebook.com/wael.talibالفيس بوؾ: 
 مهارات فنية 

باستثناء مسرحية مف مسارح الدولة،  التمثيؿ في مختمؼ المجاالت الفنية في مسرح اليناجر وعدد
 شيرزاد لمصـ والبكـ فقد تـ عرضيا في األردف واليند.

 أدوار صغيرة في بداية الحياة العممية:
 فيمـ "ديسكو ديسكو" بطولة نجالء فتحي وشريؼ منير. .1
 التمثيؿ في بعض المسمسالت التميفزيونية واإلذاعية: .2
 أحمد بدير وعايدة رياض . مسمسؿ تمفزيوني )اثنيف عمى اليوا( بطولة .3
 مسمسؿ تمفزيوني )األلغاز( بطولة أحمد راتب. .4

مسمسؿ "شيد األمجاد" عف الحممة الفرنسية )لممخرج عبد المنعـ ناصؼ( البرنامج العاـ  .5
ذاعة وسط الدلتا  .(125)وا 

 مسمسؿ "مممكة البمعوطي" عف جميورية زفتي )لممخرج عبد المنعـ ناصؼ( .6
ذاعة وس  ط الدلتا.البرنامج العاـ وا 
 أدوار بطولة في بعض أفالم وثائقية 

 فيمـ "مانيتوف". .1

                                                                                                                                                                                     
(123 )

 ٤َوح اُنار٤خ ػ٠ِ اُل٤ٌ ثٞى  ًٝبٗذ ُ٘ب ثؼ٘ ٝهلبد ٗبهْ٘بٙ ك٤ٜب.أهٍَ ُ٘ب ٝائَ أثٞ ٛبُت ٛنٙ اُ

 
 (124)

اُلهاٍبد: كٕ٘ٞ َٓوؽ٤خ  أُؼَٔ أَُوؽ٢ رؾذ إّواف أُقوط ػجل اَُزبه اُقٚو١  ٓؾبٙواد ك٢ ا٤َُ٘ٔب ك٢ هٖو صوبكخ كاه  

     اُؾٌٔخ ػ٢ِ ٣ل أُقوط أّوف ك٢ٜٔ.
(125 )

 مُي ٓب هبُٚ أُقوط ُٚ. ػ٘لٓب ٍؤُ٘بٙ: ٓز٠ أم٣غ أَََُِ  هبٍ إٕ

http://www.epra.org.eg/
mailto:wael_abo_taleb@yahoo.com
https://www.facebook.com/wael.talib
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-http://boswtol.com/art-and فيمـ "تميفزيوف الحارة".  .2
entertainment/variety-

entertainment/10/november/29/23513 

  فيمـ "عمى عبد الرازؽ". .3
 كتابات

 أ ـ أفالم روائية طويمة 
 فيمـ "بطؿ أفريقيا"، الشركة العربية لإلنتاج والتوزيع السينمائي )لـ يعرض بعد(.

 ب ـ أفالم وثائقية
المشاركة في فيمـ "تميفزيوف الحارة" لممخرج البراء أشرؼ إعداد عمى عبد المنعـ. عرض عمى  .1

 إلخبارية.الجزيرة ا
 الصـ والبكـ بيتيوفف العرب" عمى قناة الجزيرة..، واستعراض لتجربة "الصامتوف" مف"فيمـ  .2

http://www.msv-sy.com/vb/showthread.php?t=106 
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp? 
issue 

issueno=3451&id=139969&groupID=0 
 فيمـ "عمى أقساط"، قناة الجزيرة اإلخبارية. )لـ يعرض بعد(.  3.
 . . فيمـ "ا . ب" عف التعميـ في مصر، قناة الجزيرة. )لـ يعرض بعد(4
 البرامج
 "يـو في حياة طفؿ" عمى قناة الجزيرة لألطفاؿ. .1
 . "مف وصايا اإلسالـ". 2
 . "مدينة عمى النيؿ"، وثائقي، قناة الجزيرة اإلخبارية )لـ يعرض بعد(.3
. "أنا والصامتوف"، برنامج إذاعي عمى "راديو أرابيسؾ"، إذاعة صوت العرب في ألمانيا. 4

http://radioarabesk.com/programs/37  
 أفالم كارتون

  .3dفيمـ "كيس ممح"  .1
 .3dفيمـ "النمؿ صديقى"  .2
 .3dفيمـ "القدوة الحسنة"  .3

 مسمسالت 
 مسمسؿ "عطية دوت نت"، إذاعة وسط الدلتا. .1
 ، تحت التشغيؿ.3dمسمسؿ "ألؼ ليمة وليمة"  .2
 تشغيؿ.مسمسؿ "قطر الندى"، تحت ال .3

 

http://boswtol.com/art-and-entertainment/variety-entertainment/10/november/29/23513
http://boswtol.com/art-and-entertainment/variety-entertainment/10/november/29/23513
http://boswtol.com/art-and-entertainment/variety-entertainment/10/november/29/23513
http://www.msv-sy.com/vb/showthread.php?t=106
http://www.msv-sy.com/vb/showthread.php?t=106
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?%20issueno=3451&id=139969&groupID=0%205
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?%20issueno=3451&id=139969&groupID=0%205
http://radioarabesk.com/programs/37
http://radioarabesk.com/programs/37
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 مسرحيات
 مسرحية "احتماؿ سقوط السقؼ"  .1
مسرحية "اختفاء الظواىر الطبيعية" لممخرج ىشاـ حامد ميرجاف الدقيمية لممسرح  .2

 ـ2114
 مسرحية "ربما في وقت الحؽ". .3
بمركز طمعت حرب  14/4مسرحية "شيرزاد" لفرقة الصـ والبكـ عرضت  .4

 لإلبداع، لممخرج رضا عبد العزيز.
http://www.alnaharegypt.com/nhar/art37624-
cat13.html 
http://www.deltaelyoum.com/news.php?id=1909&cat=1
0 
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=388277&SecID=  

IssueID=143 &94   
 يناير" "فرقة الصـ والبكـ" )تحت التشغيؿ(. 25مسرحية "ثورة 5.

 مسرحيات لألطفال
ركز الثاني مسرحية "أرض األحالـ" بالثقافة الجماىرية لألطفاؿ حاصمة عمى الم .1

 جميورية.
 مسرحية "ربما في وقت الحؽ" لممخرج ىشاـ حامد. .2
 مسرحية "نجدة دوت نت" لممخرج ىشاـ حامد. .3
 مسرحية "السر في البير".  .4

 مشاريع 
 عمؿ أفالـ شعبية وثائقية لبعض الشركات ومنتجاتيا والمحالت التجارية. .1
 .cdعمى  أفكار إعالنية خاصة باألشخاص والمحالت التجارية والشركات .2
 ابتكار فكرة قناة "تميفزيوف الحارة" خاصة بالمدف الصغيرة وتغطيتيا بالكامؿ. .3

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B221E878-0C18-4C60 

-93AD-8BD13ED50440 

http://www.youtube.com/watch?v=2WiKPlOKO4c 

http://www.youtube.com/watch?v=dV8Wk5X0DyA 

 

 

 

 

http://www.epra.org.eg/
http://www.alnaharegypt.com/nhar/art37624-cat13.html
http://www.alnaharegypt.com/nhar/art37624-cat13.html
http://www.deltaelyoum.com/news.php?id=1909&cat=10
http://www.deltaelyoum.com/news.php?id=1909&cat=10
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=388277&SecID=94&IssueID=143
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=388277&SecID=94&IssueID=143
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B221E878-0C18-4C60-93AD-8BD13ED50440
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B221E878-0C18-4C60-93AD-8BD13ED50440
http://www.youtube.com/watch?v=2WiKPlOKO4c
http://www.youtube.com/watch?v=2WiKPlOKO4c
http://www.youtube.com/watch?v=dV8Wk5X0DyA
http://www.youtube.com/watch?v=dV8Wk5X0DyA
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 (036) ب ـ حوار مع صاحب شركة وصالت في دسوق

 

 

                                                           
(015)

 أعود ٛنا اُؾٞاه ٛجخ ٓق٤ٔو اُطبُجخ ثبُلوهخ ا٠ُٝ٧ ث٤ٌِخ ا٩ػ٬ّ عبٓؼخ اُوبٛوح  ٓغ رول٣ْ فبُٔ اٌُْو ُٜب.  

  ٣ٌٖٝٔ ُِٜٔزْ ثٜنا أُٞٙٞع اُزؼوف ػ٠ِ َٓئ٤ُٖٞ ػٖ ثؼ٘ ّجٌبد اٌُبثَ ٛنٙ ك٢ أُٞهغ:

http://www.aljazeera. net/programs/pages/ 

      78741f82-de9d-46ee-b643-cb2fabf4817a.23/nov/2013.pm.                   
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 في المنصورة وفي مدينة نصر (127)ات وصالت لمتميفزيونشرك ت ـ إعالنات عن

 حبيبو سات 
 في المنصورة

(HS) 

 

                                                           
(011)

                     رَٔؼ ثؼ٘ ٛنٙ اُْوًبد ُِْٔزو٤ًٖ اٍزوجبٍ ثوآظ اُو٘بح ا٠ُٝ٧ ٝاُو٘بح اُضب٤ٗخ ك٢ أُ٘بٛن اُز٢ ٫ ٣َٖ إ٤ُٜب ثش ٛبر٤ٖ اُو٘بر٤ٖ.    

http://www.epra.org.eg/
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MOBI SAT 

 في مدينة نصر
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 الوصمة والصحافة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صحٍفت انحمٍمت

 ّ(2003ٓب٣ٞ  24ٛـ / 1424ٖٓ هث٤غ ا٧ٍٝ  23  اَُجذ 3  755ٓاُؼلك )
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 :مراجع الدراسة
 حوث بالمغة العربية منشورة وغير منشورةـ كتب وب

أحمد محمد محمود إبراهٌم.ـ تأثٌر التعرض للقنوات الفضائٌة على تغٌٌر الثوابت الثقافٌة واالجتماعٌة: "دراسة حالة على قرٌة بصعٌد 

    م..1102، كلٌة اإلعالم، جامعة القاهرة، قسم اإلذاعة والتلٌفزٌون، ستٌر غٌر منشورةچرسالة مامصر"، 

   م.1100ٌا االتصال. دار النهضة العربٌة، چ: دراسة فً تكنولوـ محاوالت اإلنسان االتصال السلكٌا وسلكٌاانشراح الشال.

 م.1101ٌة: دار النهضة العربٌة، القاهرة، چٌة وإتٌمولوچ: دراسة مورفولوالبنٌة السكانٌة ـــــــــــــــــــــــ

ٌة چ، دراسة مورفولوالبنٌة السكانٌةمع فاطمة شعبان( "منتدٌات األطفال والعالقات االجتماعٌة"، فً:  )باالشتراك  ـــــــــــــــــــــــ

 م.1101ٌة، چوإتٌمولو

، مكتبة الفٌروز بالمعادي )أول كتاب فً اإلعالم ٌنشر على شبكة اإلنترنت لطلبة السٌنما التسجٌلٌة والفنان التسجٌلً ــــــــــــــــــــــ

 م.1115لمفتوحة قبل نشره مطبوعا(، الجامعة ا

م.1115مكتبة الفٌروز بالمعادي، . تكنولوجٌا االتصال عن بعد ــــــــــــــــــــــ  

 م. 1113... وحكاٌات أخرى، المدٌنة برٌس، القاهرة، حكاٌتً مع صدامــــــــــــــــــــــ  

 .م1101دار النهضة العربٌة، ، ر علم االجتماع اإلعالمًالدش واإلنترنت والتلٌفزٌون فً إطا ــــــــــــــــــــــ

تً ــــــــــــــــــــــ "تأثٌر التلٌفزٌون على الطفل المصري إبان حرب الخلٌج: حرب الخلٌج من وجهة نظر األطفال المصرٌٌن"، فً: حكاٌ

 . المرجع السابقمع صدام، 

 . المرجع السابق شرت للرئٌس صدام بعد القبض علٌه"، فً: حكاٌتً مع صدام،"دراسة مٌدانٌة للصورة التً ن ــــــــــــــــــــــ

 م.1111. دار حافظ، جدة. المملكة العربٌة السعودٌة، الدش والعولمة فً قرٌة "ماكلوهان" اإللٌكترونٌة ـــــــــــــــــــــــ

 م.0111دار حافظ، جدة، المملكة العربٌة السعودٌة.  ٌة وقت الفراغ.چوسائل اإلعالم فً إطار سسٌولو ـــــــــــــــــــــــ

دراسة تحلٌلٌة على عٌنة من رسوم تالمٌذ المدارس فً المنطقة الغربٌة بالسـعودٌة  رسوم الطفل بٌن المحلٌة والعالمٌة: ــــــــــــــــــــــــ

 م.0111ربٌة السعودٌة، مع تحلٌل ألسماء األطفال فً العٌنة المدروسة. دار المسافر، جدة، المملكة الع

 م. 0115. دار جدة، المملكة العربٌة السعودٌة، األقمار الصناعٌة والتجربة السعودٌة ـــــــــــــــــــــــ

م.0113دار الفكر العربً، القاهرة، بث وافد على شاشات التلٌفزٌون.  ـــــــــــــــــــــــ
 

 

الوافد عبر األقمار الصناعٌة على شاشات التلٌفزٌون فً مصر"، فً: بث وافد على شاشات "المضمون األجنبً  ــــــــــــــــــــــــ

 .، المرجع السابقالتلٌفزٌون

 م. 0113: دراسة تحلٌلٌة اجتماعٌة نفسٌة فنٌة، دار الفكر العربً، األطفال من منظـور إعالمً رسوم ــــــــــــــــــــــــ

 م.0112دار الفكر العربً، القاهرة، تلٌفزٌون فضائٌة فً عالم ثالث. قنوات لل ـــــــــــــــــــــــ

 م.0112ــــــــــــــــــــــــ "القناة الفضائٌة المصرٌة: دراسة جدوى"، فً: قنوات للتلٌفزٌون فضائٌة فً عالم ثالث"، 

 م.0111اهرة، ، القالحقٌقة"البث الوافد : هل هو شر البد منه؟" صحٌفة  ــــــــــــــــــــــــ

من ربٌع اآلخر  5، أبو ظبً 115العدد  زهرة الخلٌج مجلة"كٌف ٌواجه اإلعالم اإلسالمً خطر البث المباشر؟". فً:  ــــــــــــــــــــــــ

 م.0111من أكتوبر  2هـ/ 0302

": ٌوغسـالفٌا . دار الفكر العربً، تلة الشرقٌةوسائل اإلعالم اإللكترونٌة فً دول الكــــــــــــــــــــــــ "ٌومٌات الحرب والغزو" فً: 

 م. 0111القاهـرة، 

 م. 0111: تجربة هندٌة. مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة، األقمار الصناعٌة والتنمٌة ــــــــــــــــــــــــ

كان قد حصل بها على دكتوراه الدولة فً السٌاسة  )ترجمة(، والكتاب من تألٌف فؤاد بن حالة عن رسالةالحرب اإلذاعٌة  ــــــــــــــــــــــــ

 م.0111والقانون من فرنسا، دار الفكر العربً، 

 .مرجع سابق: تجربة هندٌة. األقمار الصناعٌة والتنمٌة"قرصنة الفٌدٌو"، فً:  ــــــــــــــــــــــــ

 م.0111لفكر العربً، القاهرة، . دار ادولنا النامٌة فً عصر األقمار الصناعٌة ــــــــــــــــــــــــ

 م.0111دراسة لشبكات التلٌفزٌون: دار الفكر العربً، القاهرة، اإلعالم الدولً عبر األقمار الصناعٌة:  ــــــــــــــــــــــــ

 م(،0114هرة، . مكتبة نهضـة الشرق، جامعة القاالطفل المصري بٌن التلٌفزٌون والفٌدٌو والغزو الثقافً ـــــــــــــــــــــــ

ٌة األسرة المصرٌة ودور التلٌفزٌون فً تحدٌد النسل"، فً: الطفل المصري بٌن التلٌفزٌون والفٌدٌو والغزو چـــــــــــــــــــــــ "مورفولو

 . المرجع السابقالثقافً. 
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  م(.1112سبتمبر  1)  ـ جرٌدة األخبار
 م(.1102دٌسمبر  11) ـ جرٌدة األهرام

 .)م1102نوفمبر  2( ـ جرٌدة الدستور

 (.م1112ماٌو  13) ـ جرٌدة الحقٌقة 
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Nous discutons ici également des problèmes que les jeunes propriétaires de 

ces réseaux encourent, surtout qu’ils ont omis les droits de diffusion de ces 

chaînes. C’est donc considéré comme un piratage qui devrait être suivi par les 

lois. Ce type de chaîne porte le nom de « télévision el-hara » (la télévision de la 

ruelle). Un documentaire, portant le même titre, a présenté ce phénomène qui 

existait également dans quelques quartiers populaires au Caire et dans quelques 

villes et villages du Delta et en Haute Egypte. Ce documentaire a été diffusé sur 

la chaîne Al-Jazeera, durant les congés du Grand Baïram en 1413 de l’Hégire 

(septembre 2011), à 19h00. La “télévision el-hara”, une télévision câblée, 

(télévision par câble, câblovision), est une télévision très personnelle où les 

abonnés se retrouvent dans ses programmes. 
 

 

Vu son monopole, l’Etat considère la «télévision el-hara» comme un 

piratage que nous voyons une autre forme qui ressemble à celui de la vidéo, 

dont l’émetteur peut diffuser n’importe quel contenu. 
 

  

 Pour terminer, nous pensons qu’il est temps de régler cette affaire en tenant 

compte que ces chaînes câblées servent une couche sociale de la société 

égyptienne bien précise, sans oublier les droits d’autrui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piratage des ondes radio 
 

Prof.Dr. Enshirah el SHAL 

 

Résumé 

Après une introduction sommaire pour définir le piratage des ondes radio, 

nous avons présenté quelques exemples dont le premier a débuté d’un bateau en 

mer, par la diffusion de la radio “WUMS”, en 1925. De nouvelles stations de 

piratage ont ensuite apparu diffusant leurs émissions de la mer et de la terre. 

Après l’apparition de la vidéo, le piratage de la vidéo en Egypte et plus 

spécialement dans la ville de Mansoura (gouvernorat de Sharqueyah) s’est 

répandu. Ce piratage utilisait un appareil spécial, le video sender, vendu dans le 

marché égyptien à titre d’usage personnel. Nous nous en sommes inquiétée car 

il émettait des vidéos spéciales en plus des films vendus dans les marchés 

locaux ou importés. Ce type d’appareil s’est très vite répandu en province, 

surtout dans les quartiers populaires où le niveau économique ne permettait pas 

d’acheter le magnétoscope, ni de louer les cassettes. Ainsi, il était important 

d’insister sur le danger causé par ce phénomène, étant donné que l’émetteur 

était inconnu du récepteur qui recevait gratuitement ces programmes, comme il 

l’était également des autorités.  

En 2004, le piratage de chaînes de télévision satellites a commencé surtout 

au niveau des programmes sportifs, comme la coupe du monde. Al-Jazeera a été 

la première chaîne à commettre le premier piratage, en 2004, pendant la coupe 

d’Europe. Le dernier que nous pouvons citer est celui de la télévision 

égyptienne qui a retransmis le match de football Egypte/Ghana en novembre 

2013, dont Al-Jazeera avait l’exclusivité des droits de retransmission. 
 

Mansoura a été la première ville à connaître le piratage des chaînes 

satellites. Des jeunes gérants de petites entreprises distribuaient par câble des 

bouquets formés généralement de 15 chaînes choisies parmi celles diffusées via 

satellites. Après avoir payé les frais d’installation du câble entre la tête du 

réseau et le poste de télévision, les abonnés payaient une modique somme de 30 

LE par mois. Il faut noter que les abonnés n’avaient pas les moyens de payer le 

prix d’un décodeur ni celui d’une parabole, ni même un moteur pour changer la 

direction de la parabole afin de garder une ligne de vue directe entre la parabole 

et le satellite qui diffuse la chaîne souhaitée. 
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