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 اإلالضمت

 

ًجب ان ًخدلى بها ول فغص في اإلاجخمو,مخمثلت هظه بن جدمل اإلاؿاولُت  مً الطفاث التي 

ألازالق التي حهخبر ؤؾاؽ جلضم اإلاجخمو وعمؼ خػاعجه و نهىغه مخىكف نلى  الطفاث في

نهىع ؤفغاصه, فالىمى ؤلازالقي ٌهخبر حاهب هام في بيُت الصخطُت و ًسخظ هظا الجاهب 

انض اإلاجخمو. فإزالكُاث باللُم والهاصاث واإلاثل واإلاهاًحر التي حشيل ؤزالكُاث وكى 

 في بنضاص ألافغاص لخدمل ؤصواعهم وال
ً
 مهما

ً
 خُىٍا

ً
جهىع اإلاؿاولُت الاحخمانُت جمثل مؿلبا

فاإلاؿاولُت الاحخمانُت  ، بافػل ضىعة ممىىت جطب في زضمت اإلاجخمو  هبىاء فهاٌ ،بها 

ها دملمً الطفاث ؤلاوؿاهُت التي ًجب غغؾها صازل الفغص، خُث ؤن الفغص اإلادؿم بخ

الامغ الظي ًضفو الباخث الى بظٌ الجهىص اإلاؿلىب . مؼصوحت لىفؿه وإلاجخمهه ًدلم فاثضة 

ف اإلاؿاولُت الاحخمانُتب اؾخجابت ماؾت للفغص لخلبُت خاحاث اإلاجخمو وفم ملاًِـ و خهٍغ

ؤزالكُت جفهم مشىالجه وؤوغانه وخغص الفغص نلى اإلاشاعهت ؤلاًجابُت والخهاون مو 

 اإلادافكت نلى اإلاجخمو والهمل نلى جلضمه واػصهاعه. الجمانت مً ؤحل

و حاءث مبرعاث الاهخمام باإلاؿاولُت الاحخمانُت مً اهدشاع اإلاباصعاث و ألاوشؿت الفغصًت 

اججاه طاجه هدى عناًت مً خىله و جثلُفهم وخماًت  التي ؤعي فحها وحىب مؿاولُت الفغص

زالٌ نملي في  مجاٌ ؤلانالم و اًماوي فمً  الىعي باإلاىافو  الهامت  للمجخمو .خه و بُئ

الخىحه هلىانض ؾلىهُت و بخىحه اللىاة التي انمل  بها و عئٍتها ؤضبدذ هظه الغئٍت  

وغهتها و انخمضتها لىفسخي ألحضها كبلذ بحخمانُا و  كىبلذ بالترخُب لكهىعها للمجخمو 

 كاثم نلى آلاصاب و ألازالق و انخباعاث ًدترمها اإلاجخمو.، في كُمي 

غ و ًبَطغ ول مً هى  في مجاٌ ؤلانالم  بػغوعة الالتزام الازالقي 
َ
الظي ،فهظا  البدث  ًظه

نلى مجمىنت مً اإلاباصت اإلاىحهت للؿلىن ألازالقي, هظه اإلاباصت التي جكللها  ٌهخمض

اإلااؾؿاث ؤلانالمُت التي  تهضف بغئٍتها لىؿب زلت الجمهىع. فشهىع ؤلانالمي باإلاؿاولُت 

ًإث مً عكابت طاجُت جفغغه  نلُه  ؾبُهت  جىاضله ؤلاحخماعي مو مً هم   اججاه مجخمهه

 صازل  اإلايشإة الاحخمانُت و زاعحها.



 

 

 اهمُت البدث

 

 

اة الهامت ُفي الخؾاثل ؤلانالم و اهمُت جىمً ؤهمُت البدث في فهم ؾبُهت جازحر وزؿىعة و 

ؼها إلافهىم  وما له نالكت بالىعي ،ت فحها اإلاؿاولُت الاحخمانُت ، وصوع اإلاغاة اللؿٍغوحهٍؼ

الاحخماعي ,وجلبُت خاحاث ؤفغاص اإلاجخمو بيل فئاجه. بىاًء نلُه ًىؿىي البدث نلى ؤهمُت 

ت هفئت هامت مً فئاث اإلاجخمو في ؤلانالم  وجىىناجه اإلاخهضصة اإلاازغة  في وحىص اإلاغؤة اللؿٍغ

ع مً مطاصع الخثلُف و همطض بمىاحي الخُاة اإلاسخلفت نلى ضهُض الانالم اإلاغجي هالم ال

نملُت الىعي والخهلُم والخثلُف لضي في ما له مً صوع مىخكغ مازغ الخىحُه في اإلاجخمو. و 

ت زاضت  في اهخماماتهم وجىحهاتهم ومؿخىٍاتهم الاحخمانُت و  افغاص اإلاجخمو واإلاغاة اللؿٍغ

ت وألاواصًمُت. مما ًىؿب هظا الىحىص ؤلانالمي  لها ؤهمُخه بإهه ؤخ ض الهىاضغ الفىٍغ

ألاؾاؾُت اإلاازغة بشيل فهاٌ في حشىُل مالمذ اإلاجخمو و بىاثه, مً حاهب آزغ له مً الضوع 

ؼ وحىص اإلاغؤة ، غحر الفهاٌ وهُفُت ججاوػ ازاعه الؿلبُت والخىبُه لها الؿلبي  . فإهمُت حهٍؼ

ت  ت  له صوع غابـ الاوسجام مو مخؿلباث الهىٍت اللؿٍغ الهغبُت ؤلانالمُت اللؿٍغ

ت اإلاسخلفت، مً خُث ؾبُهت اإلااصة ، ؾالمُت ؤلا  ا نبر اللىىاث اللؿٍغ ًُ م بنالم لضَّ ًُ في ما 

ت وزلافُت واحخمانُت. فيلما ؤصعهذ اإلااؾؿت ؤلانالمُت  اإلالضمت، وما جغسخه مً كُم فىٍغ

ت صوعها و مؿاولُتها ؤلاحخمانُت الىبري اججاه جلضًم ما هى مفُض و هافو للمجخمو,  اللؿٍغ

ها ألاضُلت في اإلاماعؾت ؤلانالمُت  و الخإزحر الاحخماعي الظي ًىهىـ بضوعه نلى ػاصث عغبت

ت لخلُلت صوعها, ومؿاولُتها  ؤلاحخمانُت  التي جلؼمها بىاحباتها, و   بصعان ؤلانالمُت  اللؿٍغ

طت نلى مماعؾت خلىكها.  ججهلها  خٍغ

 

 



 

 

 

 

 

 

 مشيلت البدث

 

 

ت جغؾم جخدضص بشيالُت البدث في مهػلت وحىص ؤزال كُاث كُمُت و بحخمانُت و فىٍغ

ت في ؤلانالم ، اإلاغجبـ بالضوع الاحخماعي والخىمىي  وجدضص وحىص وصوع وفانلُت اإلاغؤة اللؿٍغ

للمسخظ  ؤلانالمي إلقهاعها مجخمهُا. الظي بضوعه ٌهؿي ماشغا نلى  ؤن اإلاغؤة حشيل 

 وكىة ًمىً اؾخسضامها والاؾخفاصة مجها ف
ً
 هاما

ً
ا  بشٍغ

ً
اصة اللضعة ؤلاهخاحُت مىعصا ي ٍػ

ؤلازالكُت والاحخمانُت وؤلاكخطاصًت للضولت ، مً زالٌ جؿبُم اإلاؿاولُت اإلاجخمهُت و 

زطىضا ؤن الضولت وفغث لها اإلاىار اإلاىاؾب إلؾالق ؾاكاتها وبمياهاتها،  ،مماعؾت مهامها 

فحها ى جمثل تبلوجغحو ؤهمُت وحىصها و صوعها في ؤلانالم و ؤلاؾهام في الخىمُت اإلاجخمهُت 

اصة وؿبت الؿُضاث صازل هؿاق ؤو مجاٌ ؤلانالم صلُل نلى صخت  هطف اإلاجخمو، و ٍػ

ت بشيل مخيامل.  وصلُل نلى ؤن اإلاجخمو ٌؿخغل كىاه البشٍغ
ً
 واحخمانُا

ً
 اإلاجخمو اكخطاصًا

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ؤهضاف البدث

 

 

 غ اإلاجخمو اإلادلي.جىغُذ صوع اإلاشاعهت اإلاجخمهُت للمغؤة ؤلانالمُت في جىمُت وجؿىٍ -

مهُت التي جماعؾها اإلاغؤة في قل اإلاؿاولُت خجدضًض الاججهاث ألازالكُت للمؿاولُت اإلاج -

 الاحخمانُت.

ؼ وحىص اإلاغؤة في ؤلانالم. -  جىغُذ مضي جفهم ومشاعهت ؤفغاص اإلاجخمو للخهٍؼ

و ومىكماث اإلاجخمجىغُذ مضي مجاالث الخهاون بحن اإلااؾؿاث ؤلانالمُت وحماناث  -

ت في طلً و وص اإلاضوي اللؿغي   . ع اإلاغاة الانالمُت اللؿٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .. اإلافهىم والخؿىع  اإلاجخمهُتاإلابدث الاٌو : اإلاؿاولُت 

بهض ؾىىاث بل نلىص نلى  قهىعها لخحز الىحىص والخىفُظ والخازحر  قلذ اإلاؿاولُت 

ب نً واك هىا، زم ما لبثذ ؤن الاحخمانُت بمفهىمها الشامل والهمُم، غاثبت بلى وكذ كٍغ

بهض ؤن فؿىذ الشغواث ألهمُتها، وؤصعهذ ؤنها لِؿذ بمهٌؼ نً ، كفؼث بلى الىاحهت 

اإلاجخمو، فالهاملىن بها هم حؼء مً اإلاجخمو، وؤي خغان ججاه اإلاجخمو ًطب خخما في 

ت. هها الاؾدثماٍع فاإلاؿاولُت  زضمت ميؿىبحها، وال ًخهاعع مو جىحهاتها الغبدُت ومشاَع

ت ؤزالكُت جفُض بان ؤي هُان، ؾىاء وان مىكمت ؤو فغص، ًلو نلى  هُتاإلاجخم : ) هي هكٍغ

ف ازغ :) هي ؤمغ ًجب نلى ول مىكمت ؤو فغص  ناجله الهمل إلاطلخت اإلاجخمو هيل( . وبخهٍغ

( . وهىا 1اللُام به للخفاف نلى الخىاػن ما بحن الاكخطاص و الىكام البُئي واإلاجخمعي ()

هي ؤمغ ال ًسخظ فلـ بمىكماث ألانماٌ ، بل هي شإن  إلاجخمهُت ا ًدبحن ان  اإلاؿاولُت

ول فغص جازغ ؤفهاله نلى البِئت. هظه اإلاؿاولُت ًمىً ؤن جىىن ؾلبُت، نبر الامخىام نً 

الاهسغاؽ في افهاٌ غاعة، ؤو بًجابُت، مً زالٌ اللُام بإفهاٌ جدلم  ؤهضاف اإلاجخمو 

حخمو الظي حهمل فُه وطلً لمالتزام اججاه ا نلى انها:"بشيل مباشغ. لظا نغفها البهؼ 

م اإلاؿاهمت بمجمىنت هبحرة مً ألاوشؿت الاحخمانُت مثل مداعبت الفلغ وجدؿحن  نً ؾٍغ

الخضماث الصخُت وميافدت الخلىر واإلاجاالث الخىنُت الهامت،  بما لها مً اعجباؾاث 

ال ًىدطغ جازحرها  زلافُت وشبابُت وعٍاغُت جغبىٍت وحهلُمُت ... وغحرها مً وشاؾاث ،

باإلاطلخت الفغصًت او اإلااؾؿاجُت بل ًىؿلم هدى اإلاجخمو ، وهظا ٌهجي ؤنها الالتزاماث 

والىاحباث اإلاؿلىبت ججاه اإلاجخمو. جإحي مً مؿاءلت صازلُت مً الظاث ، ألنها جيبو مً 

 .(2ؾلىن ؤو جطغف ؤو ؤصاء ؤو مضي مىافلتها إلاهاًحر ؤزالكُت)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

جىمُت اإلاؿاولُت الاحخمانُت، ؤ.ص. ؾلُمان الهلُل (1)  

 إلاؿاولُت الاحخمانُت واخخُاحاث اإلاجخمو، ص. ؤخمض نباصة الهغبي. ( ا2)

 ( بصاعة اإلااؾؿاث الاحخمانُت ؤ.ص ماهغ ؤبى اإلاهاؾي نلي3)



ً خُث هي مؿاءلت الظاث للظاث نً خم الجمانت نلى الفغص, فاإلاؿاولُت اإلاجخمهُت م

 و مشاعهت, هي مؿاولُت ؤزالكُت في ضمُمها)نىاضغها, مىىهاتها, مدغواتها, 
ً
 و اهخماما

ً
فهما

صخُذ ان ججضص الخُاة  بىانثها, خغهتها, وحهتها, غاًتها و ملطضها, صاللتها ومهىاها.

ضهىصا مو مؿخىٍاث الخاحت والخازحر الانالمي  وفانلُت وخغهُت الىكم الاجطالُت ، جدىاغم

اإلاجخمعي ، الا ان نملُت البدث ما ػالذ مؿخمغة للىضٌى الى جفؿحراث حضًضة، ليل ما 

ًدُـ وَؿخجض بهملُت الاجطاالث وجازحراتها واوهياؾاتها اإلاجخمهُت لخىىن اوؾو واشمل 

اث اؾاؾُت مو نما ؾغح ختى الان ، الؾُما وان نملُت الخفؿحر خطغث ؾابلا ب اعبو هكٍغ

ت اللبرالُت ( ) ت الشُىنُت والىكٍغ ت الؿلؿت والىكٍغ ( 1جفغناتها جمدىعث خٌى : ) هكٍغ

وازحرا هكحرة اإلاؿاولُت الاحخمانُت التي ًضوع خىلها البدث ، التي حهض جؿىعا وزالضت 

اث الازغي او الالخلت  اث الؿابلت ، مو نضص مً الىكٍغ ، التي الفغاػاث وجؿبُلاث الىكٍغ

اث الاعبو مو ازخالفاث بؿُؿت بهضث او كغبذ ، الا  عبما جخضازل او جيسجم مو هظه الىكٍغ

 الزخالف اإلاجخمهاث والهلاثض والىكم 
ً
ان نملُت البدث مؿخمغة لخفؿحر الكاهغة جبها

الؿُاؾُت اإلاخبهت واإلاؿخىي الثلافي والفىغي ، هىن اإلاؿاولُت الاحخمانُت  جخإزغ باللُم 

اث الاعبو اإلاشاع واإلاخغحر  اث الؿُاؾُت والاكخطاصًت  والاحخمانُت والثلافُت . مو ان الىكٍغ

اث الاجطاٌ ، ؾهُا لخل الاشياالث  الحها بالترار الانالمي،  بانها هكم الانالم او هكٍغ

ت الانالم وما جبهها مً جازحراث مجخمهُت زؿحرة ، جؿلبذ جضزال مؿاوال  الؿاعثت خٌى خٍغ

ً ان ٌؿهل نملُت الخفؿحر وٍدضصها في اؾاع اإلاؿاعي اإلاخسططت ، للبدث نما ًمى

ت الانالم ، بما ًدفؼ وٍؿىع الهمل الانالمي  الهاصفت الًجاص خلٌى هاحهت وشاملت لخٍغ

ت اإلاؿاولُت الاحخمانُت )   (.2والاجطالي وفلا لىكٍغ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 15اعزغ بحرغغ ، وؾاثل الانالم واإلاجخمو ، ص  (1)

  (  ص. فىاػ عؾغوؽ، وعكت نمل ملضمت بلى ماجمغ اإلاؿاولُت اإلاجخمهُت2)

م3)  ( جغبُت اإلاىاؾىت بحن الىكٍغت و الخؿبُم ص.ؤماوي مدمض ؾه     ص. فاعوق حهفغ نبضالىٍغ

 

 

 



حاصل هىاك ، بمجمل مجاالث الحُاة ففي العالم الغشبي وهدُجت ػبُعُت للخقذم والخؼىس ال

ت والعلؼىٍت ،  ان جهىن اوعهاظاتها واضحت ظاهم الخقىُت واملالُت والاقخصادًت والععنٍش

لذًىا لخبعُت واضحت بمجاالث مخعذدة وان اخخفظىا بخصىصُاث معُىت ، الا ان معظم 

بُت والاظالمُت ،مً الظىاهش التي وعِؽها  حعذ اوعهاظا مً العالم الغشبي على مجخمعاجىا العش 

ت املعئولُت الاحخماعُت الحذًثت هى مفهىم غشبي بهل ججلُاجه)  ( ، 1هىا فان ان مفهىم هظٍش

جاى الاقخصاد اهخقل الى مجاى إلاعالم مً مجاالث الحُاة الاخشي خاصت ما ًخعلق منها في م

هي في  والعالقاث العامت ، نهاًاث القشن بعذ الخؼىساث العامت الحاصلت في املجخمع الامٍش

نُت وما جبعها  الخاظع عؽش ، بفعل الخؼىساث الاقخصادًت التي ؼهذتها الىالًاث املخدذة ألامٍش

مً خاحت ماظت لظهىس املعئولُت الاحخماعُت لالصمت جخص املئظعاث وامليؽآث للنهىض 

على  بىاحباتها اصاء املجخمع ، على اظاط ان امليؽئاث واملئظعاث هي الاقذس والالثر جازيرا

جدقُق املعئولُت الاحخماعُت مً خالى قذساتها وامهاهتها ، لى وظفذ او اقتربذ في الاقل مً 

 ( . 2اداء دوسها في سفاهُت املجخمع وجىمُخه )

وقذ ظاد مفهىم املعئولُت الاحخماعُت في أوظاغ املؽخغلين في مجالي الاقخصاد والعالقاث 

ؽش ، بعذ ان دعذ الخؼىساث الاقخصادًت والحُاجُت العامت في الشبع ألاخير مً القشن الخاظع ع

العامت ، الى اظهاس الحاحت اللتزام امليؽآث بمعئولُاتها الاحخماعُت، مما حعل الجمُع ًخدشك 

ت املعئولُت الاحخماعُت ، مً خالى الحاحت املاظت الن حعمل  لخثبُذ وجشظُخ مفهىم هظٍش

بخذمت املجخمع بمجمىعت مباديء او قُم  الؽشماث واملئظعاث وامليؽئاث حمُعا لذوس البر 

وان حعذدث فانها لم جخشج مً اػاس مدذد ًدثمل ) بظشوسة التزام سحاى إلاداسة باملعاًير 

ت أخالقُاث إلاداسة ،بما  ألاخالقُت عىذ سظم العُاظاث واجخار القشاساث وفقا ملفهىم هظٍش

لحهىمت ومئظعاث املجخمع ًخالءم و جؼىس الحُاة وحؽابو املصالح بؽهل ًخؼلب  جذخل ا

املذوي ، لخدقُق الخىاصن في خذمت املصلحت العامت القائمت على اخترام خقىق حماهير 

 ( .3املئظعاث )

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 11ارثر بيرغر ، مصدر سابق ،ص(1)

 15مُت ، مدمض بً نبض الهٍؼؼ الخحزان ، صالبدىر الانال  (2)

 نالم و الغؤي الهام الهغبي و الهاإلاي صػ ؾىاء مدمض الجبىعؤلا  (3)



وكض جضافهذ ازحرا نىامل اكخطاصًت واحخمانُت نملذ نلى هلؼ اإلافاهُم التي ؾبم وؤن 

غ ؤشانتها اللُبرالُت ، زاضت بهض ما بضؤث الشغواث والخجمهاث الاكخطاصًت الىبري جكه

وحؿخدىط نلى الىثحر مً ؤصواث اللىة بما فحها وؾاثل ؤلانالم ، فبضؤ الخلل في الىكم 

ؤلانالمُت لطالح جلً الشغواث. وما ؾاصها مً مؿاخاث شاؾهت لهُمً الصخافت 

الطفغاء والىفهُت واإلاخضهُت ازالكُا ، ما صفو لبروػ اججاه ؤزالقي في ووؾاثل ؤلانالم ًضنى 

باصيء بما ًيسجم مو الطالح الاحخماعي الهام او ما حهاعف نلُه ازحرا لاللتزام باللُم واإلا

 باإلاؿاولُت الاحخمانُت.

التي حهض اهؿالكا وبىابت ليل ما ًىاصي به خالُا في ماؾؿاجىا الخىىمُت والاهلُت خٌى  

غغوعة جفهُل صوع الانالم للجهىع بمؿاولُاجه الاحخمانُت اإلاخهضصة الخؿحرة ، ال ؾُما 

غحراث الىبحرة ، التي شهضها  صٌو الخلُج الهغبي نامت وصولت كؿغ زاضت ،وهي بهض الخ

حهِش الاهفخاح الهام واوهياؾاجه نلى مسخلف مىاحي الخُاة لخىىن مً زالله صولت 

ت مخلضة بخؿىع الخهلُم وحهضص اإلايشئاث واإلاؿاولُاث الاكلمُت والضولُت الىبري ،  نطٍغ

الكامت نضص مً اليشاؾاث الهاإلاُت الىبري بيل   التي حهلذ مً كؿغ ان جىىن مىؿللا

ججلُاتها وجازحراتها واوهياؾاتها اإلاخىكهت نلى اإلاجخمو وما ؾحرافلها مً جؿىع هبحر لضوع 

 اإلااؾؿت الانالمُت والاجطالُت وما ًيبغي ان جلهبه للخفاف نلى اإلاطالح اإلاجخمهُت ..

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 ( الضهخىعة / ابدؿام نبض هللا الؼنبي ، مفهىم اإلاؿاولُت الاحخمانُت 1) 

 ( بلضوع ناجشت، مىكماث الانماٌ واإلاؿاولُت الاحخمانُت 2)

ت الاحخمانُت و كػاًا اإلاجخمو ص. نلي لُلت3)  (  الىكٍغ

 

 

 

 



 اإلابدث الثاوي : الانالم اليؿىي اللؿغي 

في جدبو جؿىع صوع اإلاغاة باالنالم والخؿىع الخػاعي الاوؿاوي في الهالم وافت ، هجض ان 

هفاح اإلاغؤة مً ؤحل الخطٌى نلى اإلاؿاواة في الخمثُل في وؾاثل ؤلانالم بضؤ مىظ اوزغ 

ً، عهؼث اليؿاء نبر الهالم اهخمامهً  اللغن الخاؾو نشغ، وبدلٌى ؤوازغ اللغن الهشٍغ

ث ؾُاؾُت وكاهىهُت لخدلُم اإلاؿاواة للمغؤة ووضىلها بلى اإلااؾؿاث نلى بحغاء بضالخا

الاحخمانُت وغمان خماًت خلىكها. واهذ جلً الخلبت حضًضة لخلىق اإلاغؤة. اهسغؾذ 

الهضًض مً اليؿاء في الؿُاؾت زم اهخلل بعر طلً اليشاؽ بلى وؾاثل ؤلانالم اإلاسططت 

ٍىن، وفي بهخاج ألافالم، وملىُت وؾاثل للمغؤة .مثل الصخافت ومدؿاث ؤلاطانت والخلفؼ 

ؤلانالم. فلض جم الاكتراح بإن وحىص نضص ؤهبر مً اليؿاء في الضازل كض ٌؿانض في خل 

 ( 1الهضًض مً اإلاشاول ألازغي اإلاخهللت باإلاغؤة مو وؾاثل ؤلانالم، )

بهض طلً اضبذ للهىطغ اليؿىي صوع هبحر في وؾاثل الانالم نلى حمُو مؿخىٍاجه، بل 

ن بهؼ البرامج لم جخم او جطل عؾاثلُتها بالشيل اإلاؿلىب ، الا نبر مشاعهت اإلاغاة ، فػال ا

نً وغو ؾتراجُجُاث وابدار مخهضصة للالفاصة مً صوع وؾبُِهت اإلاغاة في الانالم بطىعة 

ؼ صوع اإلاؿاولُت ا في  مجخمهُت نامت ، بما حهىُه مشاعهتها وبغامجها في جؿىٍغ وحهٍؼ

 .(2) اإلاجخمهاث وافت

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 115ٌؿغي زالض ابغاهُم ، الفػاثُاث الهغبُت اإلاخسططت ،ص (1)

 (  الىكٍغت الاحخمانُت و كػاًا اإلاجخمو ص. نلي لُلت2)

 

 

 

 



 

 
ً
 وألاهثر جلضما

ً
نلى حضٌو ؤنماٌ  مثلذ كػُت اإلاغؤة واخضة مً اللػاًا ألاشض بغوػا

اإلاداوع مشغوم الجهػت الهغبُت ، مىظ مىخطف اللغن الخاؾو نشغ وؤن جىىن واخضة مً 

(، وألازظ 
ً
الغثِؿت لخؿاب الخىىٍغ الهغبي الظي ٌشيل ؤلاؾالم نلى الغغب )ألاوعوبي ؤؾاؾا

في نىه واخضة مً ؾماجه ألاؾاؾُت. للض وان بؾالق ألامم اإلاخدضة "للهلض الهاإلاي للمغآة" 

ًمثل واخضا مً اإلاهالم اإلابىغة التي ضبغذ حهامل اإلاىكمت الضولُت مو ؤوغام  1975نام 

، 1981اليؿاء في الهالم في كؿاناث مخىىنت، ٌهض اللؿام ؤلانالمي ؤبغػها.  وفي نام 

ـ الاهخمام بضوع اإلاغؤة مً زالٌ جبجي  اجسظث ألامم اإلاخدضة زؿىاث ؤزغي هدى جىَغ

 The Convention on the Elimination of allٌ الخمُحز غض اإلاغؤة" "اجفاكُت مىو ول ؤشيا

Forms of Discrimination Against Women (CEDAW خُث وكو نلى هظه الاجفاكُت ، )

ؤهثر مً زلثي الضٌو طاث الهػىٍت في ألامم اإلاخدضة. صانُا حمُو الضٌو ألانػاء الجساط 

اإلاؿدىضة بلى ضىع ملىلبت "همؿُت"  ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت لللػاء نلى اإلاماعؾاث

Stereotypes  وحامضة ألصواع الغحاٌ واليؿاء في الهالم اإلاهاضغ.  بما فحها كؿام ؤلانالم

(. البض مً ؤلاشاعة هىا بلى ألاصواع التي لهبتها اإلااجمغاث الهاإلاُت الخاضت باإلاغؤة 1والاجطاٌ)

التروٍج إلاهالجت بنالمُت ؤهثر  ( في1995( وبىحن )1985( وهحروبي )1980في هىبجهاحً )

ت بطىعة زاضت حهىص واصواع  بًجابُت لطىعة اإلاغؤة. وكض ووان للمغاة الهغبُت نامت واللؿٍغ

وجازحراث مخمحزة للخطٌى نلى صوع مازغ في الانالم واإلاجخمو نبر ؾىىاث مً الخلضم الهام 

 في مسخلف مىاحي الخُاة .

/////////////////////////////////////////////////////// 

 22اإلاغؤة في الهالم الُىم ، ص( واعولحن بحرلي، 1) 

 ( ؤلانالم و الغؤي الهام الهغبي و الهاإلاي2)

 

 

 



 

ت بالشيل الظي ًلُم بها في وؾاثل ؤلانالم ، لً ًخدلم بحن نشُت  ؤن جلضم اإلاغؤة اللؿٍغ

ا، بل هى نملُت وضخاها، مثلما ؤهه لً ًخدلم هدُجت لجهض فغصي جلىم به حهت بهُجه

ؼ الىعي  جثلُفُت جىنىٍت جغبىٍت مخياملت حشاعن بها حمُو كؿاناث اإلاجخمو، حهمل نلى حهٍؼ

تها في البىاء والخؿىع همغخلت ؤولى جمهض لخدٌى هظا الىعي  الؿلُم بضوع اإلاغؤة ومغهٍؼ

الجمعي بلى مػامحن بنالمُت هاصفت، جىطف اليؿاء في الىؾً الهغبي نامت وجمىدهً 

 في ضىانت 1هت اإلاغمىكت التي ٌؿخدلىنها )اإلايا
ً
 الفخا

ً
(. فلض شهضث صولت كؿغ ، جلضما

ىن ؤم  ؤلانالم، بط بؾخؿانذ ؾغح كػاًا اإلاجخمو بيّل وغىح ؾىاء نبر ؤلاطانت ؤم الخلفٍؼ

الصخف ؤم اإلاىاكو الالىتروهُت. وبغػث ؤؾماء ؤهثىٍت هثحرة في مغاهؼ الطخ الانالمي 

ت الهاملت في مجاٌ ؤلانالم ما ػالذ جىاحه الىثحر والخىحُه الخؿابي ، مو  ان اإلاغاة اللؿٍغ

مً اإلاطانب، هما جىاحه ؤلانالمُاث مشيلت عفؼ بهؼ الغحاٌ للاءهً هىنهم ال ًلبلىن 

ىكغ الى مؿإلت وحىص اإلاغؤة في  ًُ  مً هظه اإلاهؿُاث، ًجب ؤال 
ً
باالزخالؽ مو اإلاغؤة. واهؿالكا

ّمُت فلـ، بل هىان غغوعة للبدث في هىنُت هظا الىحىص، ؤلانالم الهغبي مً الىاخُت الى

فهلى الغغم مً الىمى وبطا واهذ اإلاغؤة مشاعهت فهلُت في ضىانت اللغاع ؤلانالمي .

ؤلانالمي  اليؿبي الظي حشهضه مىؿلت الخلُج الهغبي، والؿفغة اإلاهلىماجُت التي 

 لخٍغت الخهبحر في جلً اإلاىؿلت وغحرها، بال ؤ
ً
 مً ؤغفذ مخىفؿا

ً
 عثِؿُا

ً
ن مىىها

 نً ؤلاؾهام اإلاباشغ في طلً الىمى 
ً
مىىهاث اإلاجخمهاث الخلُجُت ، قل بهُضا

 (.2بدؿب مغاكبحن للخالت ؤلانالمُت في الخلُج) 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 66ص : ضىعة اإلاغؤة في ؤلانالم الهغبي،( ص. زػىع، ؤصًب1)

 35، ص(  ص. عمؼي، هاهض: اإلاغؤة وؤلانالم في نالم مخغحر.2)

 

 



 

خىاحؼ ؤمام ؤلانالمُت الخلُجُت،  ذشيل،وكض جضازلذ نىامل زلافُت واحخمانُت نضة  

كُضث بظلً بؾهاماتها، وكلطذ مً مشاعهتها ؤلانالمُت، بل بهه ال ًياص جىحض ؤي عثِؿت 

غ ؾىاء لصخُفت ؤو مجلت ؤو مضًغة لل ىهُت واهذ ؤو بطانُت. وكض جدضزذ  جدٍغ ىاة جلفٍؼ

ت ؤمل نبض اإلالً نً واكو ؤلانالم اليؿىي في مىؿلت  جدضزذ اإلاؿدشاعة ؤلانالمُت اللؿٍغ

الخلُج الهغبي بشيل نام وفي كؿغ بشيل زاص كاثلت : )بن ؤلانالمُت الخلُجُت،بغؼ 

خلاص اإلاجخمو للضعاتها( الىكغ نً صولتها، واهذ وما ػالذ حهاوي مً الؿُؿغة الظهىعٍت واه

غ الصخف واإلاجالث ومضعاء البرامج في مسخلف “،مخابهت  بطا ما اؾخهغغىا عئؾاء جدٍغ

ت وؤلاطانُت الخلُجُت، ال هجض بمغؤة واخضة بُجهم، ونؼث نبض اإلالً  اإلااؾؿاث الخلفٍؼ

ؼ بشيالُت نضم جىاحض اللضع اليافي مً اليؿاء الخلُجُاث في وؾاثل ؤلانالم بلى الخىاح

 ( .1بالػغوعة واكهُت)وان لم جىً  الىفؿُت والثلافُت اإلاترسخت في طهً الفخاة الخلُجُت،

هىان “نً مضي جفائلها بمؿخلبل ؤلانالم اليؿىي في كؿغ والخلُج، كالذ نبض اإلالً 

اصة ؤلاكباٌ نلى صعاؾت جسططاث  الىثحر مً اإلااشغاث التي جىبئ بمؿخلبل مشغق مجها ٍػ

. ومجها هظلً ؤهىا في كؿغ بضؤها مالخكت بهؼ ألاؾماء اليؿىٍت ؤلانالم مً ؤلاهار 
ً
جدضًضا

الطانضة في فػاء ؤلانالم وبن واهذ نلى بؾخدُاء، ال ؾُما في مجاٌ ؤلازغاج الىزاثلي، 

اث بمهىت الصخافت نبر بهؼ  وجلضًم البرامج ، بغافت بلى نمل بهؼ الفخُاث اللؿٍغ

اإلااؾؿاث ؤلانالمُت الهغبُت  مً لهضًض ، وَشيل اخخػان الخلُج”اإلاالخم الصخفُت

والضولُت باليؿبت لإلنالمُاث الخلُجُاث، ؤمال للخطٌى نلى فغص وصنم ومؿاخت للخهبحر 

جلاعب ما جدكى به جلً اإلااؾؿاث ؤلانالمُت، خامالث لشهاع ؤن ال ممثل للػاًاهً زحر 

( 2مً ؤكالمهً الصخفُت وبهخاحهً ؤلانالمي.)

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

ىٍىت . (1)  امل بهض اإلالً ملابلت جلفٍؼ

 78( ؾالٌ، مدمض: ضىعة اإلاغؤة في ؤلانالم الهغبي،ص2)

 



 

 

 لضنم اإلاغؤة بانلى اإلاؿخىٍاث زطىضا  لؿاإلاا اصث اللُاصة لضولت كؿغ ممثلت
ً
 هاما

ً
صوعا

ت في الهضًض مً اإلاجاالث، ليي جدطل ن لى وافت خلىكها وٍخهؼػ صوعها في اإلاجخمو ، اللؿٍغ

وكض بضي واضخا مً زالٌ الخىضُاث واإلااؾؿاث الجضًض التي ًدث فحها نلى الانخماص 

والدصجُو للهىطغ اليؿىي بػغوعة ازظ صوعه . في زؿىة جطب بظاث الاججاه ؤولذ  

 بيافت الجىاهب الهاصفت بلى ببغاػ 
ً
 بالغا

ً
ت  الشُست مىػا بيذ هاضغ اهخماما صوع اإلاغؤة اللؿٍغ

وجدفحزها للجهىع بضوعها في الخُاة ؤلاحخمانُت والهامت بل ومؿاواتها بالغحل في الخلىق 

والىاحباث. بهض ان شجهذ وصنمذ صزٌى اإلاغاة إلاهترن الانالم وجدمل مؿاولُاتها 

اإلاجخمهُت ، نبر الهضًض مً اإلااجمغاث والىضواث اإلاسططت لهظا الغغع وبغناًت مباشغة 

ت) مً ( . هماشغ نلى جؿىع صوع اإلاغاة زال الهلىص الازحرة ، ؾاهمذ 1كبل الخىىمت اللؿٍغ

ت في الهضًض مً اإلاجاالث وخاػث نلى ؤنلى اإلاغاجب الهلمُت في  و شاعهذ اإلاغؤة اللؿٍغ

مسخلف الخسططاث، هما شغلذ الهضًض مً اإلاىاضب اإلاهمت في البالص. ختى اضبدذ 

 
ً
 مدىعٍا

ً
ت صوعا في مجاٌ الانالم زاضت والتربُت والخهلُم، والصخت،  للمغؤة اللؿٍغ

ت، والفىىن، واللاهىن، وألاصب ، والؿُاؾت، والبىىن، والهضًض مً  واإلااؾؿاث الخحًر

ت بضؤث جىافـ بلىة الغحل في الخمحز 2اإلاجاالث ألازغي) ( . بالخالي، هجض ؤن اإلاغؤة اللؿٍغ

ؼ ؤوغانها وصوعها في اإلاجخمو خُث الانالمي بالهمل واإلاثابغة للخطٌى نلى خلىكها و  حهٍؼ

ت وحىصها وفانلُتها في اإلاىاكو الانالمُت التي جدخلها. وكض ازبدذ  بغهىذ الانالمبت اللؿٍغ

ت وحىصها بنالمُا زالٌ الؿىىاث الللُلت اإلااغُت في مىاكو ضىو اللغاع  اإلاغؤة اللؿٍغ

 وهدُجت لظلً هغي اعجلاء اإلاجخمو ببطماث بًجابُت .

////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ؼ مياهت اإلاغؤة في اإلاجخمو، ص خىان ًىؾف،  (1)  45"صوع ؤلانالم في حهٍؼ

 ؾالٌ مدمض ، مطضع ؾابم .  (2)

 



 

ت ، في  وكض وضفذ شخطُاث بنالمُت باعػة،  والضهخىعة الهام بضع ، نلى كضعة اإلاغؤة اللؿٍغ

نلى الغغم مً جدضًاث وهكغة اإلاجخمو في  ،ضب بنالمُت هامت وكضعتها نلى اللُاصةجىلي مىا

الهاصاث والخلالُض التي ماػالذ حهىق مماعؾت اإلاغؤة للهمل ؤلانالمي ، فلض اقهغ نضصا مً 

اث في الابضام الثلافي بمجاٌ  الضعاؾاث الخضًثت نً وحىص ؤمثلت مً الؿُضاث اللؿٍغ

ت( وهخاب )اإلاغؤة ؤلانالم بالىخاباث ؤلابض انُت هما حاء في هخاب )مؿحرة اإلاغؤة اللؿٍغ

ؼ  ت ووؾاثل الاجطاٌ اإلادلُت( بهض ان وحضث ؾُاؾاث وآلُاث اجسظتها الضولت لخهٍؼ اللؿٍغ

م  نمل اإلاغؤة في مجاٌ ؤلانالم ، مجها بضضاع مجلت مدلُت مسخطت بشاون اإلاغؤة جػم فٍغ

 ( .1نمل وؿاجي)

%  43ث مخسططت للؿم الانالم بجامهت كؿغ ، جبحن ؤن وكض قهغ مازغا في اخطاثُا

 46ًىافلً نلى ؤن الؿُاؾاث ؤلانالمُت في الضولت حصجو اإلاغؤة نلى الاهسغاؽ في ؤلانالم و

%  32% ًىافلً نلى ؤن اإلاغؤة جدكى بضنم اإلااؾؿاث ؤلانالمُت للهمل في مجاٌ ؤلانالم و

 23مانُت حهىق نمل اإلاغؤة في ؤلانالم وؤن ًىافلً نلى ؤن الهاصاث والخلالُض والىكغة الاحخ

 (.2% ال ًىافلً نلى ؤن الضًً ٌهىق نمل اإلاغؤة في ؤلانالم)

بن صوع اإلاغؤة في اإلاجخمو اللؿغي واضح مىظ اللضم، فهمل اإلاغؤة لِـ ؤمغا ؾاعثا نلى 

ت . فلض وضلذ اليؿاء الىاشؿاث في اإلاجاالث الاحخمانُت الؿىنُت في كؿغ  الثلافت اللؿٍغ

هاث  بلى كىانت بإهمُت وضٌى اإلاغؤة بلى اإلاشاعهت في مغاهؼ هلاؽ اجساط اللغاع وبنضاص الدشَغ

للخإزحر بفهالُت في نالج اإلاشاول التي جطضًً لها. ختى ؤضبذ اإلاجخمو ال ٌؿدىىغ وحىص اإلاغؤة 

في ؤي مجاٌ ختى في مجاٌ ؤلانالم الظي وان مً اإلاجاالث التي واحهً الىثحر مً الطهىباث 

ىن.ف  ي بضاًت الكهىعؾىاء نلى ضفداث الصخف اإلادلُت ؤو نلى شاشاث الخلفٍؼ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ش ( 1)  2014\12\ 25مىػة اإلااليي ، ملاٌ صخفي، الغاًت ،بخاٍع

ضة الشغق ( 2)  1/4/2012ألاخض -ناجشت نلي الخلُفي ،حٍغ

 



 

 

مقابالث مُذاهُت صحفُت ، قامذ بها الباخثت ، خىى دوس املشاة القؼٍشت في في 

الاعالم القؼشي ، ألذ عذد مً املىاػىين على أهمُت مؽاسلت املشأة القؼٍشت في 

، الؽاؼت القؼٍشتإلاعالم املشئي مؽيًرً في هزا الصذد الى طشوسة جىاحذها عبر 

ى جقذًمها ألفهاس وبشامج جخذم وػنها ومؽاسلتها في اخذار الخغُير امليؽىد مً خال

ومجخمعها،  لزلو حائذ هدُجت اظخؼالع للشأي أحشجه  صحُفت الشاًت  القؼٍشت 

خىى أهمُت دخىى العىصش اليعائي القؼشي إلاعالم املشئي: ) بؤن املشأة القؼٍشت 

 ولذيها القذسة على ازباث لفاءتها في مل املجاالث ال
ً
 وجؼىسا

ً
تي أصبدذ ألثر اهفخاخا

 ( .1جخىطها ومنها إلاعالم املشئي( )

لما سخبذ هذي املالهي الباخثت القؼٍشت بعمل املشأة في إلاعالم املشئي، معبرة عً 

ظعادتها ببقباى املشأة القؼٍشت على العمل في الخلفٍضىن، ألن هزا بدعب قىلها 

ى خىض ًصىع الخغُير امليؽىد، وأؼاسث هذي الى أن هزا إلاقباى مً قبل املشأة عل

غماس إلاعالم له دوافع لثيرة أهمها النهظت النبيرة التي حؽهذها قؼش ، وهزا ما حعل 

مً مؽاسلت املشأة في بىاء مجخمعها ال جقخصش على إلاعالم فقؽ بل جخعذاه لهل 

الؽاؼت املجاالث، مظُفت أهه وفي الفترة ألاخيرة وبعذ الخؼىس الزي خذر في 

على املؽاسلت اليعائُت في جقذًم بشامج جدظى  ، أصبذ هىاك اقباى ألثر القؼٍشت

بمؽاهذة حماهيًرت ألثر مً العابق. وجابعذ أن إلاعالم القؼشي وصل ملشخلت مً 

الخؼىس باجذ مخقذمت ، بدُث هجذ اليعاء القؼٍشاث ًخظً الخجشبت إلاعالمُت 

بجذاسة عالُت، بالشغم مً قلت عذدهً اال أن هىاك الُىم مزٌعاث ومخشحاث 

ث أزبتن وحىًدا ولفاءة مقاسهت بغيرهً مً إلاعالمُاث الخلُجُاث والعشبُاث ( قؼٍشا

(2. ) 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 



ذي ، (1)   11/  5/  2003 - 484الحىاس املخمذن،  وطحى علي العٍى

ؼ مياهت اإلاجخمو ، مطضع ؾ (2)  22ابم ، صصوع اإلاغاة في حهٍؼ

 

ت على  ت خهىمُت قؼٍش وقذ وظاهم عذد لبير مً وظائل الاعالم بىاءا على جىحيهاث اميًر

ت إلاعالم في جؼىٍش  ت في وظائل الاعالم ، وقذ مان ملشلض الذوخت لحٍش حشجُع دوس املشاة القؼٍش

اث بقُاداث إلاعالم القؼشي دوسا لبيرا مً خالى اقامذ  عذد الصحافُاث وإلاعالمُاث القؼٍش

لبير مً الجلعاث والذوساث والىقاؼاث والىذواث املخخصصت في مجاى الاعالم ، حمُعها 

ت في إلاعالم"،  فظال عً  فشص العمل بهزا  اجاختماهذ جذوس خىى  "واقع عمل املشأة القؼٍش

 املجاى ...  مما ظاهم في ان ًهىن املجخمع القؼشي ألثر جقبال للمشأة إلاعالمُت، ال بل ألثر فخشا

ت الىمىرحُت التي جقذمها للعالم.  وهي مً صلب الظشوساث التي الذث  بصىسة املشأة القؼٍش

ت خهىمت وقُادة في الثر مً قشاس ومؽشوع وجىصُت  على الشغم مً مل ، عليها الذولت القؼٍش

ت في عملها إلاعالمي، اال أنها مافدذ وبادسث شخصُا  الخدذًاث التي جىاحهها املشأة القؼٍش

، فشصت بشوصها لبعالمُت بالصىسة التي سظمتها لىفعها وجئمً بىفعها وبقذساتها القخىاص

ؽشوع مً  مفي حعاإى  خصىصا بعذ الذعم املؼلىب مً عائلتها ووظائل إلاعالم واملجخمع. 

ىن أن أبىاب املئظعاث  اث، ألذ قادة إلاعالم القؼٍش قبل بعع ػالباث إلاعالم القؼٍش

ت مفخىخت ب جاث خذًثا أو إلاعالمُت القؼٍش اث الخٍش اظخمشاس أمام مل الصحافُاث القؼٍش

ت  اللىاحي ًخمخعً بخبرة ظابقت ، بخىحُه اميري وخهىمي ؼهل بىابت لخؼىس عمل املشاة القؼٍش

 ( .  1في الاعالم )

ت مافت ، ار اصبدذ املئظعاث  ختى ظهش جازير رلو حلُا مً قبل املئظعاث الاعالمُت القؼٍش

لشاغباث بالعمل إلاعالمي في مافت املجاالث، ولِغ فقؽ املزٌعاث إلاعالمُت حعخقبل ا

واملشاظالث والصحافُاث املُذاهُاث، بل أًظا الشاغباث بالعمل في مجاى إلاخشاج وإلاعذاد 

 ( .2والخصىٍش )

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ملخقى الخجشبت اليعائُت في الخلُج العشبي ( ( امل عبذ امللو ، )1)



 قؼش خذمت املجخمع وظىق العملالسبُعت بً الهىاسي ملُت إلاعالم (  2)

 

 

وقذ ؼهلذ بعع املبادساث املئظعاجُت الاعالمُت القؼٍشت ػفشة في مجاى الخؼىس 

الاعالمي اليعائي ، بعذما اخخفلذ بعع مئظعاث الذولت إلاعالمُت املعشوفت، بُىم 

شة بدعلُم اليعاء  قتها الخاصت، مثل ما فعلذ ؼبنت الجٍض املشأة العالمي على ػٍش

مذًشو عؽش اداساث عً مىاصبهم، الى  معظم املىاصب القُادًت فيها خُث جىحى

شة مع  اليعاء بصىسة ػىعُت وملذة ًىم واخذ، ورلو في اػاس جظامً ؼبنت الجٍض

املشأة في ًىمها العالمي، بخعبير وسظالت واضحت للجمُع ما بلغخه املشاة القؼٍشت في 

عنعه ع ً العمل الاعالمي مً هجاح ظاهم بخىليها صمام الامىس ، فظال عما ٌعىُه َو

مذي النفاءة والخبرة التي جخمخع بها املشأة القؼٍشت، في مجاى الاعالم في ظل جدذًاث 

 ( .1العصش الزي وعِؽه)

ض دوس املشأة القؼٍشت، في مجاى إلاعالم  قىاة  ذوقذ اظهم  بؽهل لبير وفعاى في حعٍض

املدلي، وغيره مً املجاالث بؽهل لبير، وهزا ًخطح مً خالى الصشح إلاعالمي 

ير الزي مثله جلفٍضىن قؼش ، خُىما ظهش فُه ان حمُع املزٌعاث الالحي ًظهشن النب

على الؽاؼت، هً مً مً خملت الجيعُت القؼٍشت بذاللت وسمٍضت عالُت ملا بلغخه 

املشاة القؼٍشت في مجاى الاعالم ار ظهشث مقذساتها العالُت مً خالى ما بذاث علُه 

ً بجذاسة العذًذ مً املزٌعاث على معخىي ازىاء املماسظت املهىُت ختى غذن ًىافع

ب  الىػً العشبي والعالمي، بفظل الذعم الحهىمي واملئظعاحي وعملُاث الخذٍس

ش والخؤهُل الالصم التي خظعً له لهي ًظهشن بهزا الؽهل العالي مً الخقىُت  والخؼٍى

 ( .2)والحشفُت في ألاداء

 



///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 املشأة القؼٍشت في إلاعالم".. خلقت هقاػ ملشلض الذوخت (1)

 املصذس العابق .( 2)

ت  ان اللؿٍغ  اإلابدث الثالث :  اإلاغؤة في كىاة الٍغ

ان لالنالم والدؿىٍم الخابهت للمىخب  ان" الفػاثُت هي بخضي ؤطعم شغهت الٍغ كىاة "الٍغ

ان الهىضسخي الخاص وهي الشغهت  التي اهخجذ في ألانىام اإلااغُت ومً زالٌ شغهت الٍغ

لإلهخاج مجمىنت مً ألافالم والبرامج لطالح اللجىت اإلاىكمت الخخفاالث الُىم الىؾجي 

( وجؿمذ ؤن جىىن مً الىؾاثل الانالمُت 2030للضولت، جدبجى اللىاة عئٍت كؿغ الىؾىُت )

و الخثلُف و  الخىمُت والخىنُت والترفُهاإلاؿاهضة في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت مً زالٌ  "

ج بغامجي ًمثل اؾتراجُجتها الانالمُت،التي جغهؼ نلى التروٍج للُم الفػُلت التروٍج  " في مٍؼ

والاًجابُت واضالت الترار اللؿغي وجىمُخه ، وصنم الخىاضل الاحخماعي والاخؿاؽ 

ي بحن فئت الشباب بشيل باإلاؿاولُت الاحخمانُت واطواء عوح الخىافـ والخفىحر ؤلابضاع

( ، جلضًم ما هى مفُض وهافو غمً اؾاع نام  1زاص ونمىم شغاثذ اإلاجخمو بشيل نام  )

ًىاػن وٍجمو بحن الترفُه والفاثضة نبر اؾخسضام ؤخضر جلىُاث ؤلاهخاج والبث ، بمداولت 

ً اإلادلي للمجخمو ، اط انها وغهذ  لخىىن اللىاة ألاهثر شهبُت لضي ؤهل كؿغ والشٍغ

اهضافا ؾمىخت جمثلذ ) باإلاؿاهمت في عفو الىعي الاحخماعي وػٍاصة الخىاضل وألالفت 

ت وببغاػها مً زالٌ شاشت اللىاة  اإلاجخمهُت ، وحؿلُـ الػىء نلي اإلاىاهب اللؿٍغ

 بلى اإلاهاًحر الهلمُت والفىُت واللُمت ؤلابضانُت، والهمل نلى جغؾُش مفهىم الهىٍت 
ً
بؾدىاصا

ت ال ظي ٌهتز باإلااضخي وباألضالت وؤلاهخماء وجىاهب الهطغ وؾباق الشهىب الىؾىُت اللؿٍغ

هدى الغقي والخدضًث في ول ما ال ًخهاعع مو كُم اإلاجخمو وهىٍخه ، واإلاؿاهمت في زلم 

مجخمو ًامً بالخىمُت اإلاؿخضامت وعوح مباصعة اإلاؿاولُت الاحخمانُت وَهػض الضولت في 

 .( 2)ؾبُل جدلُم نهػت كؿغ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ت ،  وٍىُبُضًا، اإلاىؾىنت الخغة( 1) ان اللؿٍغ  كىاة الٍغ



ت نً الهمل الصخافي، الخىاع اإلاخمضن (2)  نؼوف اإلاغؤة اللؿٍغ

 

 

مع ان بعع الذساظاث والاخصاءاث  املخخصصت الحذًثت ، لؽفذ عً أن العاداث 

ت في املجاى إلاعالمي، خُث ألذ والخق % 100الُذ جخصذس ألاظباب التي حعىق عمل املشأة القؼٍش

مً عُىت دساظت  ؼملذ ػالباث الجامعت واملشخلت الثاهىٍت ، أن سفع ألاهل وألاقاسب وهظشة 

 (.1املجخمع وساء عضوفهً عً اقخدام العمل إلاعالمي )

،  2015مي لعإعالمُاث الزي عقذ بالذوخت في لما اوصذ دساظت جم ػشخها خالى امللخقى الاعال 

بظشوسة جظافش الجهىد مً احل جدعين صىسة املشأة في إلاعالم، والخؤلُذ على الجىاهب 

الاًجابُت بما ًدىاظب مع قُم وزقافت املجخمع والاهخمام باملظامين املقذمت ، ار ٌعخبر إلاعالم 

 خماعُت.اخذي املئظعاث التي حعاهم في عملُت الخيؽئت الاح

ان" الفظائُت خاصت ، مىز عام  ،  2011الا ان اهؼالقت الاعالم القؼشي عامت وقىاة "الٍش

ت ، في  ت حذًذ ، خعيذ مً الىطع العام للمشاة القؼٍش ظاهم الى خذ ما  في جقذًم هىٍت بصٍش

حعاػيها مع الاعالم مً هاخُت العمل في مجاالث الاعالم والاقباى على مئظعاجه والذساظت 

جامعُت املخخصصت له ، فظال عً الاخعاط بذوس املجخمع بخدمل اعباء معىلُاجه ال

الاحخماعُت اججاه مجخمعه والاوعاهُت عامت ، بعذ ان جمنىذ القىاة مً دخىى البِذ والاظشة  

ت ، تهذف الى املعاهمت في نهظت  ت وحغلغذ باملجخمع ، عبر ما جبثه مً بشامج اظٍش القؼٍش

( . ففي خؼاب الافخخاح قاى 2ُت والثقافُت للؽعب القؼشي وجىعُت فئاجه)وجىمُت الهىٍت الىػى

ت الجذًذة،: ان  ان، بمىاظبت اػالق الهىٍت البصٍش ) فهذ أخمذ املاط( ، مذًش عام قىاة الٍش

ان حعمل مً أحل جقذًم مل ما ًمننها مً خذمت قؼش ومؽاهذًىا ووععى الى  اداسة قىاة الٍش

 جقذًم

////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ، مصذس ظابق خظىس، أدًب (1)

 56ٌعشي خالذ ابشاهُم ، مصذس ظابق ، ص  (2)



 

 

 

نلى  ونحرص دولتنا داخل،  فيه نعيش الذي واقعنا مع المنسجم  موروثنا

ت جخهاو   بلى جمخو اللىاة بىىاصع كؿٍغ
ً
ن هإؾغة واخضة، وكض اخترام طاثلت اإلاشاهض،  الفخا

ازبدذ اللىاة مً زالٌ اخطاثُاث واؾخؿالناث بنها  هجخذ بترؾُش مفهىم الىؾىُت 

ت، مً زالٌ باكتها البرامجُت التي ًخم جلضًمها في ؤلىان وؤوؿاق مخهضصة وصازل  اللؿٍغ

هؿفغة هىنُت همُت  -فػاءاث وؤؾخىصًىهاث مبخىغة ، وان للهىطغ اليؿىي فحها صوع هبحر 

ت ، بما ًلضم وٍبث  -نالم اللؿغي في الا  زاضت ببرامج الطباح الظي حشاهضه الاؾغة اللؿٍغ

مً مػمىن احخماعي جىنىي جغبىي وماصة خُت مباشغة حهؼػ بمىاص اعشُفُت حؿلـ 

ت وحصجو زاضت اإلاغاة بانخباعها  الػىء نلى الىثحر مً قىاهغ اإلاجخمو الاًجابُت والهطٍغ

 (.1نهػت اإلاجخمهاث )نىطغا فانال اؾاؾُا في بىاء و 

في الىكذ هفؿه جىاضل الهمل نلى مىاهبت مخؿلباث الهطغ وؾباق الشهىب هدى الغقي  

والخدضًث ، مً زالٌ البرامج التي جخجضص نلى الضوام في اججاه مخابهت مسخلف ؤلاهجاػاث 

وكغاءتها، وجلضًم مؿخجضاث وآفاق الىاكو الخىمىي وجىُُفه غمً مهالجاث وكىالب 

ىه و جلفٍؼ  واكهُت ، ًمىً مً زاللها ؤلاؾهام في حؿَغ
ً
ُت ، جكهغ كُمت ول بهجاػ وجلضم خلىال

ت التي جبثها اللىاة ، زاضت في اإلاىاؾباث والانُاص  نملُت ؤلاهجاػ. وكض وان للبرامج الخىاٍع

الضًيُت والىؾىُت والخغؿُاث التي ًىىن للهىطغ اليؿىي اللؿغي فحها صوعا هبحراا ، مما 

تها نلى مؿخىي الجظب والاؾخلؿاب اإلاشاهضاحي اإلادلي والخازحر فُه ، إلاا للمغاة نؼػ ملبىلُ

مً شفافُت وزطىضُت ممحزة في الخهاؾي والخىاع والاصاء والخازحر ، ال ؾُما باإلاىاص 

ان صوع مخىاضال فحها غمً بثه البرامجي  اإلاجخمهُت زفُفت الكل ، التي وان للىاة الٍغ

بضوعاث مخىغعة مؿخدضزت مخؿىعة حهؼػ ما ؾبلها وفلا لخؿـ الُىمي ، ضباخا ومؿاءا ، 

ؼ صوع اإلاىاؾً بسضمت مجخمهه والجهىع بضوعه  وبغامج مضعوؾت مىغىنت ، جاهض نلى حهٍؼ

 في اإلاؿاولُت الاحخمانُت اإلاللاث نلى ناجله همىاؾً كؿغي .

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 



ت  (1) ان اللؿٍغ  مطضع زاص بالٍغ

 

هظلً وان للبرامج اليؿاثُت الهامت ، زطىضا بغامج اللغت الهغبُت وبغامج ألاؾفاٌ وبغامج 

الخسؿُـ الهاصف للطُف والخُاة، وغحرها مً البرامج، وهظلً ما ًخم اؾخػافتهً بهىاًت 

اث ، ًسػً في مً ؾُضاث وعمىػ اإلاجخمو .. اط قهغ ان اإلاظٌهاث وهظا ا لػُفاث اللؿٍغ

بغامج مغجبت الافياع ومؿخىنبت الاهضاف  بغؾالُت واضخت حؿىصها الغوح والاخؿاؽ 

ت والؿغح ، فػال نً باإلاؿاولُت الاحخمانُت، مً هاخُت جغجِب الافياع واؾلىب اإلاهالج

 ( .1اللؿغي الخللُضي بافػل ضىعه اإلاازغة نلى اإلاشاهض اإلادلي ) الؼي 

ت بانخباعه مىعور  -واهمىطج مجخمعي حي -خهاؾي مو الىلاب ففي ججغبت ال للمغاة اللؿٍغ

ت ، نؼػث نبر اؾخؿالناث  ان باهثر مً بغهامج وخىاٍع وكُمت احخمانُت مهمت ، هجخذ الٍغ

الغاي واإلالابالث الصخطُت للمخللحن ، جبحن مً زاللها : )  ؤن ؤغلب الهىاثل اإلادافكت 

ىٍغ ؤهثر وهي ملتزمت ووانُت حؿعى بلى هلل هظا الىعي بلى واإلالتزمت تهخم بالخفىحر والخؿ

ً، هما نها هجخذ بخغُحر الىكغة هدى الدجاب الظي ازبدذ مً زالٌ خىاعاث  آلازٍغ

واؾخػافذ ؾُضاث وعمىػ اإلاجخمو اللؿغي ان الىلاب ال ٌهجي الاهلؿام والغُاب نً 

ًيُت ألازغي والترجِب والخؿىٍغ الخُاة، بهما هى واحب صًجي ًمصخي بالخىاػي مو الىاحباث الض

وبىاء اإلاجخمو وألاؾغة والىفـ، ونماعة ألاعع ، فػال نً هىهه ًىىن عمؼا للمغؤة 

اإلادافكت واإلاثلفت الىانُت في الىكذ هفؿه، فلم حهض اإلاىلبت جلً اإلاغؤة التي وان ًطىعها 

لىعي والبىاء ؤلانالم هسُمت ؾىصاء بهُمت ال جفهم وال جضعن، بل ضاعث عمؼا للثلافت وا

 ( .2والهؿاء، عغم الطىعة الىمؿُت لها في بهؼ اللىىاث ؤلانالمُت اإلافؿضة)

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ت  (1) ان اللؿٍغ  مطضع زاص بالٍغ

 اإلاطضع الؿابم  (2)

 



 

و واكو اإلاجخمو ومىعوزه وكُمه فػال لخجهل مً الىكغ الى الىلاب بشيل اًجابي ًخماشخى م

ا   ؤو زٍؼ
ً
ت ت التي غؼث اإلاجخمو ، اط ؤن اإلاىلبت لم حهض ُؾبَّ ت الخػاٍع نً الخؿىعاث الهطٍغ

ألهلها وؤوالصها وػوحها وهفؿها في مدُؿها الاحخماعي في البِذ والهمل، بل ضاعث عمؼا 

 (.1للغقي والخؿىع )

ان ، ازبدذ انها  هظلً مً زالٌ اإلاالخكت واإلاشاهضة واإلاخ  ابهت للبرامج واإلاىاص التي جبثها الٍغ

لِؿذ مهىُت بةبغاػ فئت مدضصة مدطىعة، بل هي كىاة بنالمُت هاصفت تهخم بفئاث مخهضصة، 

مثل: فئت الشباب بيل نام، فئت الشباب اللؿغي، فئت الىانحن واإلاثلفحن، فئت اإلاظٌهاث 

داء الىؾً الهغبي الىبحر، فئت الػُىف اإلالتزماث واإلاثلفاث، فئت اإلاشاهضًً مً ول ؤه

ً، صون جمُحز صًجي ؤو مظهبي ؤو حيسخي ؤو فئىي ؤو غحره ، فئت اليؿاء وصوعهً الىبحر  اإلامحًز

في بىاء الاؾغة زاضت وماؾؿاث اإلاجخمو نامت، الؾُما جلً التي لها صوع هبحر في اإلاؿاولُت 

جدؿحن الاوغام الصخُت الاحخمانُت ، مً زالٌ بث بغامج حصجو نلى اإلاؿانضة في 

لبهؼ الفئاث وجؿىٍغ اإلاجخمو بالجىاهب الاوؿاهُت والترفحهُت واحؿام عكهت الخهلُم 

اضخي ...  واللػاء نلى الامُت وحؿلُـ الػىء نلى الجاهب التربىي والطخي والضًجي والٍغ

وغحره مً ملفاث حؿهم بطىعة مباشغة او ازغي في جؿىٍغ حاهب الاخؿاؽ باإلاؿاولُت 

ً لجهىع بها )الاحخ  ( .2مانُت وحصجُو الازٍغ

ان جبحن انها  حؿاهم في حشىُل نىىان حضًض في نالم ؤلانالم  فمىظ اهؿالكت كىاة الٍغ

اللؿغي والهغبي جدذ شهاع "نلم الخُا والؿُبحن ًبحن" ولخىىن عاثضة ؤلانالم الخىنىي 

ىن وؾ غث في مجخمههم والهاصف وألاضُل، فهظا الشهاع نباعة نً ملىلت ٌهغفها اللؿٍغ

 مؿغي اإلاثل للضاللت نلى نمم الخإزحر وألازغ .

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ت  (1) ان اللؿٍغ  مطضع زاص بالٍغ

ت (2) ان اللؿٍغ  مطضع زاص بالٍغ

 



 ٌهىـ هىٍتها وجىحهها ؤلانال 
ً
مي الهاصف بلى الخىمُت وكض اجسظجه بصاعة اللىاة لُىىن شهاعا

ان  ووشغ اللُم ألاضُلت والىعي اإلاثمغ في الىفىؽ والهلٌى والبِئت ، ولىىن كىاة الٍغ

حؿتهضف اإلاجخمو اللؿغي هجمهىع ؤؾاؽ وجغاعي زطىضُت هىٍخه الىؾىُت وجؿلهاجه ، 

فةن عؾالتها جخػمً جىمُت اإلاجخمو وجىنُت حمُو فئاجه بما ٌؿاهم في جدلُم عئٍت كؿغ 

، تهضف وشغ وجغوٍج  2030ؾىُت اإلادضصة وفلا لخؿـ واؾتراجُجُاث جمخض لهام الى 

ف بإضالت الترار اللؿغي والهمل نلى جىمُخه  الفػُلت وؤلاًجابُت وجغؾُسها والخهٍغ

وهظلً صنم الخىاضل الاحخماعي وبطواء عوح الخىافـ والخفىحر ؤلابضاعي بحن فئت الشباب 

 جلضًم ول ما هى مفُض وهافو غمً بؾاع نام واليؿاء زاضت وشغاثذ اإلاجخمو نام
ً
ت وؤًػا

ًجمو بحن الترفُه والفاثضة وٍىاػن بُجهما باؾخسضام ؤخضر جلىُاث ؤلاهخاج والبث الظي 

جبحن ان اإلاؿاولُت الاحخمانُت والخث والدصجُو نلحها حهض حؼءا اؾاؾُا ججهؼ به اللىاة 

ً مً بغامجهً نلى ؾٌى مضة البث نامت واليؿاء الانالمُاث في اللىاة زاضت بما ًىقف

ت  ومؼج الاخؿاؽ الىؾجي بالجهىع باإلاؿىلُت الاحخمانُت واهاصف اوؿاهُت ؾامُت نطٍغ

 ( .1الخؿلو ال جلف نىض خضوص مهُىت )

فلض جم  جؿبُم بغهامج اللىاة ، الظي انلً نىه بدفل الخاؾِـ ووشغ نبر وؾاثل الانالم  

وقاثف ؤعبو هي وقُفت الخىمُت مً زالٌ جىىًٍ ان اللىاة حؿعى لخدلُم عؾالتها نبر 

اإلاىاكف والاججاهاث التي جضنم الهالكاث ؤلاًجابُت في اإلاجخمو واإلاؿاولُت الاحخمانُت 

ت، عوح اإلاباصعة،  وجىححهها بما ٌهمل نلى جىمُت الهىٍت الىؾىُت، الترار، اإلاهاعاث البشٍغ

 وقُفت الخىنُت مً زالٌ جؿىٍغ اإلاهلىماث وال
ً
خثلُف باإلاهاعف واإلاهلىماث الهامت وزاهُا

 وقُفت الترفُه مً زالٌ الهىاًاث 
ً
والضًً والبِئت والصخت والترار الشفاهي، وزالثا

 وقُفت 
ً
والفىىن الترازُت واإلاؿابلاث واإلاىىناث والضعاما والىىمُضًا والخهاعف. وعابها

 التروٍج مً زالٌ جىىيهاث الهىٍت الخاضت باللىاة.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ت  (1) ان اللؿٍغ  مطضع زاص بالٍغ

 



با ،  فلض جبحن مً زالٌ اإلاالخكت واإلاشاهضصة  ان اللىاة ومىظ وشاتها كبل ؤعبو ؾىىاث جلٍغ

ه ، فالبرهامج الطباحي  ٤-٣نغغذ   بغامج بحن ًىمُت واؾبىنُت ، جلىصها اإلاغؤة اللؿٍغ

ت واضخت ، و بغهامج اؾبىعي وؿاجي ٌهالج كػاًا الظي م اػاٌ مؿخمغا بلىة وخُىٍت جلفاٍػ

اإلاجخمو وافت و ٌؿلـ نلى شخطُاث وؿاثُت بغػث في مجاالث مهُىه و هجخذ فحها 

ؼ الخجغبت وبثها في اإلاجخمو زطىضا اليؿىي مىه ، والبرهامج  ومداولت ابغاػ اهمىطحُتها وحهٍؼ

صوعجحن بغامجُخحن مخخالُخحن وان باإلاشاعهت مو الشباب  الثالث  اؾبىعي اؾخمغ إلاضة

اإلاظٌهحن  وألازحر شبابي شاعهذ فُه اإلاظٌهت مظٌو ازغ لدؿلُـ الػىء نلى اإلاىاهب 

 الشبابُت. 

ؼ صوعها الىمي  وكض بضا جؿىٍغ نمل اإلاغاة  في الانالم اللؿغي بشيل واضح مً زالٌ حهٍؼ

ان مىظ الخاؾِـ وخ تى الُىم ، الظي ازظ ًخدؿً بمخؿلباث الاصاء والىىعي في كىاة الٍغ

ت جدغص اصاعة اللىاة نلى غغوعة اإلاشاعهت فحها .  الىقُفي ، بهض صزىلهً صوعاث جؿىٍٍغ

ان الترهحز بشيل واضح نلى الاخؿاؽ  وكض قهغ مً زالٌ البرامج اإلالضمت وؿاثُا في الٍغ

اوع التي ًخم الترهحز نلحها ، مثل باإلاؿاولُت اإلاجخمهُت ، نبر نضص مً البرامج واإلالفاث واإلاد

الخهلُم والخثلُف والخث نلى خػىع اإلاىاؾباث الىؾىُت واإلاهغحاهاث وحصجُو اإلاباصاعاث 

و الاؾيان والخبرم واإلاؿانضاث الاوؿاهُت والهمل الؿىعي  و الاوؿاهُت ، وصنم مشاَع واإلاشاَع

ضًم بهؼ الىطاثذ في زضماث احخمانُت نامت ، ومجها فلغة زاضت نً "الضًىىع"، وجل

، وفلغة  لغباث البُىث لالهخمام بمىاػلهً بلمؿاث بؿُؿت، وفلغة الؼعانت صازل اإلاجٌز

خٌى جىنُت اؾخسضام الؿُاعاث، هظلً حصجُو اإلاىاؾىحن نلى الازظ بما للمؿاولُت 

الاحخمانُت مً صوع في جؿىٍغ اإلاىاؾً اللؿغي هفغص في اإلاجخمو او همجمىنت احخمانُت 

 افػل في الخُاة. مؿاهمت بشيل

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ت ( 1) ان اللؿٍغ  مطضع زاص بالٍغ

ت ( 2) ان اللؿٍغ  مطضع زاص بالٍغ

 



 

اعة كام بها الباخث لالؾالم نً كغب مً اللىاة وبغامجها جبحن ان نضص البرامج  ففي ٍػ

ا ن زالزت بغامج ، مجها بغهامج ًىمي ضباحي مىىم ٌؿخهغع مىاغُو اليؿاثُت في كىاة الٍغ

احخمانُت مىىنت  جساؾب ول شغاثذ اإلاجخمو، وتهضف اؾاؽ الى خث وحصجُو اإلاشاهضًً 

 بػغوعة جبجي مىاكف مؿاولت بسضمت الىفـ واإلاجخمو والاوؿاهُت باإلاجاالث وافت .

اث في جلضًم هظا البره امج غمً الخؿت التي وغهتها اللىاة وٍإحي بشغان اإلاظٌهاث اللؿٍغ

ت الشابت وضلل مىهبتهم وجىمُتها مً زالٌ بشغاههم  لضنم وجؿىٍغ الىفاءاث اللؿٍغ

بخلضًم البرامج وبما ًسضم جىحه اللىاة، وجلضًم ماصة بنالمُت حُضة ، وٍخػمً البرهامج 

دىاٌو الهضًض مً الفلغاث الُىمُت التي تهم ول اإلاشاهضًً وؤزغي ؤؾبىنُت؛ خُث ج

اء ومؿانضة  اهخماماث اإلاشاهض اللؿغي، خُث جدىاٌو الجىاهب الصخُت والخغظًت وألاٍػ

ت واليشاؾاث الاوؿاهُت الدسخي حؿهم  ً والخث نلى الاشتران بالجمهُاث الخحًر الازٍغ

بسضماث احخمانُت نامت وغحرها مً اإلاىاغُو اإلاخىىنت ويهخم بشاون ألاؾغة واإلاجخمو 

ل زاص،هما اهه ًلضم  الهضًض مً اإلاىاغُو التي تهم هظه الفئت مً بشيل نام واإلاغؤة بشي

زالٌ نضص مً الػُىف الظًً ًػُفهم البرهامج زاضت مً عمىػ البلض اليؿاثُت لخىىن 

كضوة للمخللحن ، هظلً ٌغؿي البرهامج مسخلف الفهالُاث التي جلام في مسخلف كؿاناث 

ىهُت مً م غ جلفٍؼ  الهضًض مً الضولت وٍخػّمً فلغاث وجلاٍع
ً
ىكو الخضر، وٍلضم ؤًػا

وهي فلغة صًيُت جلضمها « كُم»اإلاؿابلاث واإلافاحأث للمشاهضًً. ومً هظه الفلغاث فلغة 

الضانُت شُست اإلافخاح وجدىاٌو اإلاىاغُو الضًيُت اإلاخهللت باإلاغؤة واإلاجخمو مثل فىاثض 

ً والاشتران البىىع والابدؿامت وضلت ألاعخام وهُفُت اغخىام الىكذ ومؿانضة الا  زٍغ

 ( .1الؿىعي بمؿاثل البر والاخؿان والامخىام نً الانمل التي حسخيء للفغص ومجخمهه .. )

////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ت  (1) ان اللؿٍغ  مطضع زاص بالٍغ

 

 



 

ث الهاثلُت ، التي وغحرها مً اإلاىاغُو طاث الطلت، وهىان فلغة الخىمُت والاؾدشاعا

ت الهاثلُت هىعة اإلاىاعي مً مغهؼ الاؾدشاعاث الهاثلُت وجدىاٌو نضة  جلضمها الاؾدشاٍع

مىاغُو مخهللت باألؾغة واإلاجخمو وجبث ًىمي ألاخض والثالزاء مً ول ؤؾبىم، وٍخم 

لت  اؾخلباٌ ؤؾئلت واؾخفؿاعاث الجمهىع نبر وؾاثل الخىاضل الاحخماعي اإلاسخلفت ، بؿٍغ

اجطاال واهدشاعا إلاا الهترهِذ وشبياث الخىاضل مً اهخمام متزاًض وجازحر فهاٌ باإلاجخمو  اهثر 

، لخخم مىاكشتها نبر البرهامج، وهىان فلغة مخسططت نً ؤلاعشاص الىفسخي وجلضمها ؤمحرة 

ؤلاسخاق الازخطاضُت الىفؿُت بماؾؿت خمض الؿبُت وجىاكش مىاغُو مخهللت بالصخت 

ؤلاًجابُت نلى جىمُت اإلاجخمو وهظا الصخت الهامت وما ًخهلم بها الىفؿُت واوهياؾاتها 

وغغوعة جغوٍذ الىفـ واإلاؿاهماث الجمانُت . ؤما فلغة الخغظًت فخلضمها زبحرة الخثلُف 

الطخي بماؾؿت خمض الؿبُت مىاٌ مؿلم وجلضم الهضًض مً الىطاثذ الخاضت بىُفُت 

ىمُت وجبث فلغة الخغظًت ًىم الخمِـ الخغظًت الؿلُمت والصخُت لإلوؿان في خُاجه الُ

اء التي  اء جلضمها اإلاطممت بلهام ألاهطاعي ومً زاللها جلضم ألاٍػ مً ول ؤؾبىم، وفلغة ألاٍػ

ت. وللمدافكت نلى ألاؾىان صخُت وؾلُمت  اء الهطٍغ جمؼج بحن الهىٍت والترار وبحن ألاٍػ

الؿُض التي جلضم الهضًض ٌؿخػُف البرهامج نبر بخضي فلغاجه ألاؾبىنُت الضهخىعة هجاة 

 هىان فلغة زاضت للهىاًت بالبشغة 
ً
مً الىطاثذ الهامت لىُفُت الهىاًت باألؾىان، وؤًػا

ت بماؾؿت خمض الؿبُت التي  جلضمها الضهخىعة ؤمل نبض الغاػق الشاًجي الؿبِبت الاؾدشاٍع

البشغة، جلضم هطاثذ للمغؤة زاضت بىُفُت ضىانت مؿخدػغاث ؾبُهُت في اإلاجٌز للهىاًت ب

ت اليؿاء والىالصة بمؿدشفى خمض هطاثذ  هما جلضم الؿبِبت هضي نبض هللا ضالح اؾدشاٍع

ؾبُت هامت للمغؤة بشيل نام وللؿُضاث الخىامل بطفت زاضت وهىان الهضًض مً 

 ( .1« )البِذ آلامً»الفلغاث ألازغي مثل فلغة 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ت  ( 1) ان اللؿٍغ  مطضع زاص بالٍغ

 

 



التي ًلضمها البرهامج بالخهاون مو الضفام اإلاضوي والتي ًلضم مً زاللها بحغاءاث ألامً 

والؿالمت الىاحب جىافغها لػمان ؾالمت اإلاىاٌػ واإلاجخمو والخث مً زاللها وجثلُف 

ىي الخـ الامجي لضي اإلاىاؾً ، وفلغة الىاؽ باإلاؿاهمت باالمً الىؾجي الهام وعفو مؿخ

البِئت وٍلضمها الخبحر البُئي زالض اإلاهىضي بالخهاون مو مغهؼ الضوخت للهلىم للخضًث خٌى 

مىاغُو مسخلفت بالبِئت اإلاؿخضامت والؼعانت، وفلغة ؤزغي مخسططت لألؾغ اإلاىخجت التي 

ل الؿىعي والجماعي تهخم بهغع مىخجاتهم اإلاسخلفت واهمُت الخيافل الاحخماعي والهم

الهضًض مً الفلغاث الخاعحُت والتي جبث مً مسخلف « الطباح عباح»والخضمي ، وٍلضم 

، كؿغ وٍلضمها اإلاظٌو مدمض اللخً اإلاىاؾم ومً هظه الفلغاث بث مباشغ مً صازل حامهت

بغافت لهضص مً الؿالب بالجامهت وطلً لىلل ألاوشؿت والفهالُاث مً صازل الجامهت، 

هظه الفلغة بلى اهسغاؽ ؾالب ولُت ؤلانالم في الهمل ؤلانالمي الؾُما الفخُاث  هما تهضف

وحصجُههً مً زالٌ اإلاشاعهت في بنضاص الفلغة وجلضًمها ومً زم ًطبدىن ؤهثر اؾخهضاصا 

 للىشف نً اإلاىاهب ؤلانالمُت الشابت، 
ً
للهمل في مجاٌ ؤلانالم بهض جسغحهم، وؤًػا

م مً بخضي اإلاضاعؽ بهضف الاؾالم نلى ؾحر الهملُت وهىان فلغة زاضت ؤؾبىنُت جلض

الخهلُمُت باإلاغاخل اإلاسخلفت،  هما ًخم هلل مباشغ مً نضة مىاؾم التي حشهض ؤشغاال في 

و الطخمت والبيُت الخدخُت التي جلىم بها الضولت في بؾاع اؾخهضاصاتها  الؿغق واإلاشاَع

باهجاػها واصامتها والخفاف نلى  لالؾخدلاكاث الهاإلاُت اللاصمت وغغوعة حهاون الجمُو

 مً بهؼ ؤلاصاعاث 
ً
تها زضمت للطالح الهام والخاص ، بغافت بلى هلل مباشغ ، ؤًػا مىجٍؼ

الخىىمُت التي حشهض جىافض الهضًض مً اإلاغاحهحن وتهضف هظه الفلغة للخهغف نلى ؾحر 

 ( .1ؾاإلاحن )الهمل بهظه ؤلاصاعاث الخضمُت وٍلىم بخلضًم هاجحن الفلغجحن اإلاظٌو هاضغ 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 مطضع ؾابم  (1)

 

 

 

 



 عئٍت مؿخلبلُت

 

ؾاهمذ مؿاهمت فهالت ، ان الجهػت الهاإلاُت الخلىُت في مجاالث الخُاة وافت  

غ وؾاثل الانالم وجلطحر اإلا في ، الىاخض  ؿاخت بحن ابىاء اإلاجخمو الهاإلايبخؿٍى

في الاكل مً هاخُت  جللي الازباع وجباصلها والخازغ  -جىضُف صكُم لللٍغت الهىإلاُت 

ت في طلً ، بل ان  ، بجىاهب الخُاة وافت ، وال-والخازحر فحها  حشظ اللانضة اليؿٍى

احؿام هؿاق الانالم وجمىىه مً صزٌى نالم الاؾغة وزطىضُاجه وجفىًُ نغي 

مها بشيل اصي الى امتزاج الثلافاث واهفخاح الافاق امام الىثحر مً زىابتها وكُ

لِـ الاحخمانُت مىفغصة ، فيان ، حغحراث مجخمهُت مخهضصة نلى الطهض وافت 

لي والاحخماعي مفي الخؿىع الهلمي والثلافي واله، للمغاة صوع وخطت هبحرة 

التي ، انُت لخه وؾاثل الانالم مً حغحراث في البجى الاحخمهواإلاماعؾاحي  حغاء ما ف

هاث مضؾت لضي نضص هبحر مً اإلاجخلواهذ حهض مً الثىابذ والغواثؼ شبه اإلا

اإلاىاؾب الؿمىح الظي الضوع اإلاغاة غللت مجها ، فُما الُىم ازظث اإلاالؾُما 

مازغة في حغحراث ناإلاُت بل فدؿب ، لِـ مضافها نً خلىكها  اضبدذ فُه 

ُت التي لم حهض خىغا نلى الازغ مخهضصة الىحىه وجطب في ضلب الخغهت الاحخمان

 الظهىعي مهما وان جمحزه .

هىا هجض صزٌى اإلاغاة نالم الانالم لخىىن بما خباها هللا مً ممحزاث زللُت 

ٍؼت و وحضاهُشفافت   فيبازظ صوع فهاٌ واضح الازغ  وان لها ، مخهضصة .. ت وغٍغ

ملخىف في الخهامل اإلاؿدىض الى عئٍت وازغ ، اإلاجخمو وخغهخه الضاثبت هدى الخلضم 

وان وان الانالم والفً والخهلُم ، والخهاؾي الُىمي اإلاجخمعي بمجاالث مخهضصة 

اغت والشباب وغخصوالثلافت وال لها خطت هبحرة فحها ، حرها مً مجاالث ت والٍغ

 ىعها .ؿضًمىمتها وهجاخا وجب ي سخاإلاغاة حؼء اؾاختى اضبدذ ، 



الهغبي صٌو الخلُج فىالخل  طلً لم ًخىكف نلى صٌو ومجخمهاث مهُىت ، 

،  االازغ الاحخماعي واضخ لبطىعة نامت وصولت كؿغ بطىعة زاضت ، كض حغلغ

ت والبىاثُت التي عافلذ نهىع الضولت مىظ ؾبهُىاث  اللغن حغاء الخغحراث البيٍُى

للمغاة اللؿٍغت  ذختى الهلض الثاوي مً الالفُت الثالثت ، خُث اضبداإلاىطغم ، 

ث الخهلُم والانالم صوع هبحر بالخازحر اإلاجخمعي الظي ازظث جاال مزطىضا في ، 

جهىع ببِئت الوالخيافل و امل جىىن حؼء فهاٌ مً مؿحرجه في نملُت البىاء والخي

لذ جلً ى فُما الُىم جد، بيل مهجى اليلمت ، كبل نلىص جدؿب صخغواًت  ذواه

غة جازغ في زابخت مؿخلخػاٍعت شئاث وماؾؿاث يالغماٌ اإلاخمىحت الى نماعاث وم

بيُت اإلاجخمو وجىلله لضوع خػاعي حضًض ، ًلُم باإلاياهت اليؿاثُت التي ؾهذ 

للجهىع الثلافي ( وخىىمت وماؾؿاث اهلُت ومىكماث مجخمو مضوي  اامحر  )كؿغ

ذ الغبرة بهض خلً الجهػت الهمغاهُت ، ختى اهجلػي لاوالؿلىن الخػاعي اإلاى 

ٌ الغا ً او زالزت لخطبذ كؿغ مً الضو ُجُت ت وزلُثضة في مجاالث نضة اكلُمنلضً

الانالم طهض اإلااٌ والاكخطاص والؿُاؾت وونغبُت وكاٍعت وختى ناإلاُت ، ب

اغت الشبابو  ً والاصب  الٍغ لم جخم لىال تي ال، وغحر طلً الىثحر ... والؿُاخت والف

ؿاهضة الهىطغ اليؿىي اللؿغي وجؿىعه الخغُحر الاًجابي الخػاعي في اإلاغاة وم

التي ؾىث عماٌ الصخغاء واخالتها الى مدؿاث ، خل الهلىص الازحرة نبر مغا

اهجبذ حُل انالمي وؿاجي وكىىاث مدلُت اؾخؿانذ ان ، نلمُت زلافُت واؾهت 

ؼ  ال مدىعا اؾاؾُجحؿهم بخلً الجهػت الهامت وان حس في نملُت الغفض والخهٍؼ

، خُث واهذ كىاة اإلاغاة اللؿٍغت زاضت حن نامت و ٍوالبىاء والامل بمسُلت اللؿغ 

ان التي اه غ اليؿاجي الانالمي اللؿغي بسخالٍغ ىاها اهمىطحا في عضض نملُت الخؿٍى

ٌ  مباخث حغلغلىا بها إلاجخمهُتاإلاؿاولُت ابملف ومضي جازحره   ، التي بضث مً زال

 غحر مؿبىكت باججاهاث مخطانضة بلغذ صعحاث  اإلاجخمهُت لىجض ان اإلاؿىئلُت

ً الجهػت الهمغا ي اؾخفاصثالت تلضي اإلاغاة اللؿٍغ والهلمُت الثلافُت التي  هُت م

شيلذ مهها ؾفغة جدىاؾب مو حجم الامياهاث  ،شهضتها كؿغ لضعحت 



، لخىً اإلاغاة الانالمُت اللؿٍغت نبر بغامج وضفداث واصاء انالمي مىخاث الؿو 

اإلاؿاولُت الاحخمانُت التي بىاحب ممحز مازغ للخث والخدفحز لالخؿاؽ والجهىع 

ا و جدىاؾب مو ما مىحىص نلى الاعع  ا وجلىُا ..بشٍغ بالغغم مً بِئت  ماصًا وفىٍغ

الظي ما ػالذ  ،اإلاجخمو الشغقي نامت والهغبي الاؾالمي الخلُجي اللؿغي زاضت

ازاع الهاصاث والخلالُض مخمىىت في حىاهب نضة مً فئاث اإلاجخمو التي جىكغ الى 

ت زاضت حضا ، خضص خغهتها  وغلذ ًضها في مىاغو نضًضة اإلاغاة مً ػاٍو

بخه او  اللؿغي الظي وان اإلاخللي ال، زطىضا الانالم فحها  ٌؿدؿُغ ان ًغي كٍغ

بيذ مجخمهه حهمل في الانالم وجكهغ نلى الشاشاث والصخف ، ختى نهض كٍغب 

، جمىىذ الجهػت الهمغاهُت الثلافُت اللؿٍغت اإلاخازغة بمىحاث الخػاعة 

ؾاٌ مفاضل الضولت واإلاجخمو اللؿغي والبؿه الظي ، والغفاهُت والهمغان 

التي ازظث حسخم وحغحر ، لبىؽ الخدػغ واإلاىىىت والؿغنت والخغهُت اإلاجخمهُت 

وجازغ بالىثحر مً اإلاىكىماث الفىٍغت مهما واهذ اوغالكُتها ، صون الخازحر الؿلبي 

ًمان كُت اإلايسجمت مو عوح الا البثىابذ اإلاجخمو والضًً والهلُض واإلاىعزاث الاز

ت بل مخؿلهت الى صوع خػاعي اهثر ًسغحها كوالتربُت الاؾالمُت التي قلذ مداف

ت ٍمً حلباب الخللُض والخغغ  ب الانمى الى صوع الثلافت اإلاشبهت بالغوح التربٍى

صاءا وجؿلها واؾدُهابا االهغبُت الاؾالمُت الشغكُت الاًجابُت ؾلىوا وػٍا و 

البِئت اللؿٍغت اإلالبىلت سجم مو بما ًي ، ُتًدىاؾب مو اإلاخغحراث الهىإلاُت الهاإلا

ما كطضهاها ووحضهاه لب وهىا ، نمىما واإلاخؿىعة زطىضا بمهاًغ الاصاء الهاإلاي 

ان اللؿٍغت الفػاثُت هم ؿلم وبغامج واهضاف فػال نً ىلضي كىاة الٍغ

ا مؿخلبلُت جدضص الهضف بىاكهُت وجمضخي الُه بؿتراجُجُت وانُت  جؿبُلاث وعٍئ

 غواثؼ والثىابذ ..مضنىمت ال

 

 



 

 

 

 

 

 

 الخىضُاث

 

اث الهامالث بالصخافت -1 و الانالم  لىخل ان  انضاص الانالمُاث اللؿٍغ

ىب اإلايسجم مو الؿمىح والامياهاث لؿاللؿغي  ما ػالذ حشيل وؿبت اصوى مً اإلا

، مما ًخؿلب غغوعة جىؾُو الانخماص نلى الؿاكاث والجهػت اللؿٍغت والىفىؽ 

 نالم اللؿغي هما وهىنا .اليؿاثُت في الا 

جىؾُو البرامج الترفحهُت اإلاىىنت الاعشاصًت التي جلضمها اإلاغاة الانالمُت  -2

ً واإلادغعًٍ واإلاهضًً مً  اللؿٍغت وصنمها باإلاغاؾلحن واإلاطىعًٍ واإلاسبًر

بت مً الاؾغة  الهىطغ اليؿىي لخىىن جلاٍعغهم مً ضلب اإلاجخمو اللؿغي وكٍغ

 ؾؿت اللؿٍغت .والبِئت والشاعم واإلاا 

فحها  تغغوعة صنم ولُت ومهاهض الانالم وحصجُو وحؿحهل صزٌى اإلاغاة اللؿٍغ -3

نبر نضص مً الامخُاػاث نلى ضهُض الخهُحن في اإلااؾؿاث الانالمُت او اإلااؾؿاث 

 الازغي في اكؿام الانالم .

لىخل نضم جمىً الهىطغ اليؿاجي اللؿغي مً اًجاص مىؾا كضم في عثاؾت  -4

ٍئُت ؼ ؿاث الانالمُت او ختى اكؿامها ، مما ًخؿلب اناصة الىكغ بهظه الجاإلااؾ



اإلاهمت وحصجُو اإلااؾؿاث وعئؾائها لدؿهُل مهمت اإلاغاة اللؿٍغت في الخهاؾي 

واإلاماعؾت الغثاؾُت واصاء صوعها لخىىن كضوة لبيذ البلض جىهىـ ازاعها الاًجابُت 

 في حىاهب الخُاة اإلاخهضصة .

ٍغت لىفااث قهغ غهف الضوع  -5 لضازل او ءة الانالمُت اللؿٍغت ؾىاء في االخؿٍى

مما ًخؿلب اناصة ، حل نلى وؿبت او خطت الاؾض فحها غ الخاعج مو اؾخدىاط  ال

ٍغت الانالًمت اليؿاثُت زاضت ، الىكغ  بالشيل الظي ٌهؼػ صوع بالضوعاث الخؿٍى

مىدها الثلت في الاهؿالكت والهمل والتربُت  الاؾٍغت لخلم  مجخمو اإلاغاة اللؿٍغت ٍو

 مخىػان وازم الخؿى .

ث احاهت او اإلاؿغح او الؿِىما او اإلاهغ زبذ صوع الانالم نلى ضهُض الشاش -6

ثل انالمُت ًىىن للمغاة صوع .. وغحرها مً وؾاث والبىؾخاث و الانالهاث اوالشهاع 

مانُت كضعة الافغاص لالخؿاؽ باإلاؿاولُت الاحخ نلى  ها ب ر حخازوالاهبر في الكهىع 

 والخهاؾي بها مجخمهُا ؾىنا .

وعة اشغان اإلاغاة الانالمُت اللؿٍغت في الىفىص الخىىمُت والاهلُت اإلاشاعهت غ غ 7

الضازلُت والخاعحُت ، باإلاهغحاهاث والبؿىالث والىغهفاالث والبروجىىالث الهاإلاُت 

الثلت لخازظ صوعها وجاصي عؾالتها وجثم بلضعاتها التي جخؿىع مً زالٌ الاخخيان و 

 بالىفـ ..

صاء واحب اإلاؿىئلُت إعؽ الابخضاًت واإلاخىؾؿت باهىالً صوع هبحر للمض -8

الاحخمانُت وحغلغلها بالىفـ البشٍغت لخطبذ اخضي الثىابذ واإلالياث التي جاصي 

 بشيل ؾىعي عخب ، وهظا مً اهم اصواع اإلاغاة الانالمُت اللُام به شٍغؿت حهاون 

 الانالم والتربُت ..ماؾؿاث 

 

 



 

 

 


