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!5ية – محمد ;كينو

يا\ &لجديدT من&لرباZ -ترX &إلعالمية &للبنانية “ماجدT ;بو فاضل”  مديرT مؤسسة  ” Pعال. بال حدLH “  &+ &ألج

 من مصاL!ها&لصحفيين &لعرd ” ال يثقفو+ ;نفسهم  بالشكل &لمطلوH dيلزمهم &الهتما. &كثر بتحر^ &لمعلوما[

.  “ gبشكل كا

الرباZ – ,  ;+ ثمةHتضيف” ;بو &لفضل ” في حديث لــ”!5ية”  -على هامش T!HL تد!يبية للمركز &لدHلي للصحفيين ب

ي &لمدHنا[مشكلة تو&جه &لصحفيين &ليو. هي “  تغيبب &لسياm في  &لموضوعا[ H&إلخبا! &لتي تكتب Hتنشر ف

; pكأنهم ليس لديهم ;^ &هتما. بموضوH نقص tحتى في &لصحافة &لتقليدية , هناH على &لمو&قعHخالقيا[ مهنة

&لصحافة ;Hال H&ألخالقيا[ &إلعالمية بشكل عا. ” .

 +HيشعرH شا![ ” ;بو&لفضل”  ;+ بعض &لصحفيين &ليو. ال يحبو+  &لحديث عن ;خالقيا[ &لصحافة;Hpعلى &نه نو 

!ير Pخبا!ية   كيف تؤثرمن &لقمع Hتؤكد على ضرT!H &+ ” نأخذ بعين &العتبا! &لمو&L &لتي ننشرها صو!& &H فيديو Hتقا

ا عالقة مباشرT بو&قعهعلى &آلخرين ؟ ما {& عن تأثيرها H&!تد&L&ته عن &لقا!| H&لمتصفح ؟ هل توعيه Hتثقفه ؟ هل له

& dعد. &الكتفا� بالسعي لتحقيق سبق صحفي على حساH , حياته ؟ &الهتما. بهذ& في غاية &ألهميةHلمهنية

&لمطلوبة ” .

H قع &لصحافة &لعربية &ليو. بعد  تد&عيا[ &لربيع &لعربي&H \على سؤ&\ لــ”!5ية”  حو  &L!Hلحاصل حاليا& dالستقطا&

ستقطابا  كبير&” , HترX”;جابت ” ;بوفاضل “  ;+ ما  “سمي بالربيع &لعربي لم يعد !بيعا بل ;ضحى خريفا  , مما خلف &

حفي ليس &لقضية;بو&فضل ” &نه من &لضرH!^ &+ نفرm بين  &لتعاطف مع قضايا معينة Hبين &لعمل &لصحفي ال+ &لص

نفسها , Hلكنه HL!ه  محدL في تسلط &لضو� عليها للناH Ç&لمجتمع ” .

X” ;ننا نخلطبعض &لصحفيين ;صبحو& نشطا� سياسيين في &لعالم &لعربي Hهذه مشكلة كبيرT حسب &بوفاضل , Hتر

&لحابل بالنابل  Hال نعمل فرm بين &لخبر H&لر;^ H&لتحليل هناt فرm بينهم”

نصحهم بإعما\ &لتفكيرHتنصح &لصحفيين &لعرd بضرT!H تطوير قد!&تهم باستمر&! H&لمشا!كة في &لدH!&[ &لتد!يبية  Hت

&لنقد^ باستمر&!  .

لم &لعربي منHتضيف &لمتحدثة ;+  هناt ” تقصير& كبير&  في تد!يس مهنة &لصحافة H&إلعال. بشكل عا. في &لعا

هم &لشو&هد &لتي&لمحيط &لى &لخليج , هناt ثالثة ;!باp &لدكاترT &لقاعدين في كليا[ &إلعال. ينظرH+ فقط , ال ت

و& للميد&+ Hصو!H&؟حصلو& عليها بقد! ما يهم  هل هؤال� سبق &+ &شتغلو& في غرفة ;خبا!؟ ..هل حملو& كامير& Hنزل

..هل هو يدHنو+؟ “

ن النني &حب تطويرHختمت “ماجدT &بوفاضل” حديثها لـ”!5ية”  بالحديث عن تجربتها &لتدHينية قائلة”;عشق &لتدHي

تغير[ .. Hحتىقد!&تي كل &لوقت , !غم كبر سني Hتخرجت من &لجامعة من عقوL.. &لمها!&[ تغير[ &لتكنولوجيا 

تكوين &لخبر.. كل &لمعطيا[ تغير[ ” .

 &ألمريكية فيHتتمتع ” ماجدT ;بوفاضل”   بخبرH Tتجربة كببرT لعقوL في مجا\ &لصحافة , تخرجت من &لجامعة

حافة &لفرنسية .H&شنطن Hعملت في مؤسسا[ صحفية HLلية كبيرT مثل  “يونايتد برÇ &نتر ناشيونا\ ” HHكالة &لص

&“ H ”äL&لحو&“ H  ”لعربية منها ” &يفنتس&H شتغلت مر&سلة للعديد من &لمطبوعا[ &المريكية&HH ”سطHأل& mلشر

“&!&d نيوH ”ãغيرها .
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! !غ#ِّ 3غ#ِّ 4

T مؤسسة H;طلقت  “&بوفاضل” برنامج &لتد!يب &لصحفي في &لجامعة &ألمريكية في بيرH ]Hتشغل حاليا مدير

.“ LHعال. بال حد&“

Lفع Pشتر&كه åخر &ألخبا!

مصر &ليو.
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