بسامج جلفصيىن الىاقع في الفظائياث العسبيت والاغتراب
الثقافي ...أيت عالقت؟
أ /طاميت قسابلي
قظم علىم إلاعالم والاجصاى
حامعت مدمد الصديق بً يحي – حيجل-
ملخص:
جىؿلٔ َظٍ الضعاؾت مً مداولت حشغٍذ قاَغة بغامج جلُؼٍىن الىاْو في
الُػائُاث الهغبُت مىظ بضاًاث قهىعَا ألاولى ،واؾخهغاع اإلاىاِْ التي جٙىهذ
ّ ً ُ
مشغنت حؿهل الاهُخاح الثٓافي
بػاءَا والتي جباًيذ بحن مغخب ومهلل ًغي َحها هاَضة
ًّ
وماصة جغَحهُت جلبي اخخُاحاث الشباب وجغقى بظائٓخه الُىُت
للمجخمهاث الهغبُت
والجمالُت ،وبحن مىخٓض مهاعع لها ٌهخبرَا ؤصاة مً ؤصواث الًؼو الثٓافي ،وؾغٍٓا
مسخطغا إلاسخ َىٍت الشهىب الهغبُت وؾمـ زطىضُتها الثٓاَُت مً زالٛ
التروٍج لىمـ الحُاة الًغبُت ،ألامغ الظي ًسلٔ ؤػمت زٓاَُت لضي اإلاشاَض الهغبي
جخمكهغ يالبا في خاالث الخمغص ونضم جٓبل الُٓم واإلاهاًحر الؿائضة في اإلاجخمو ،ونضم
الاؾخٓغاع في الهالْاث الاحخمانُت واهدشاع زٓاَت الاؾتهالٕ.
ّ
وجسلظ الضعاؾت بلى خؿم الجض ٛبهغع حملت اْتراخاث للحض مً الخإزحراث
الؿلبُت لهظٍ الىىنُت مً البرامج وجسُُِ خضة الشهىع بااليتراب الثٓافي لضي
اإلاشاَض الهغبي.
الهلماث املفخاخيت :بغامج جلُؼٍىن الىاْو ،الُػائُاث الهغبُت ،الايتراب الثٓافي.
Abstract
this study starts off on the premise of exploring the phenomenon
of the reality television in the arabb satellite channels، since the
beginning of its first appearance، and tackle the positions that were
formed in relation to it; which varied between supporter and
adversery who sees in it legitimate window that facilitate the
cultural openness of the arab societies and an recreational article
that provide the needs of young people and promoted with an
artistic and an aesthetic .and between a critic that considers it as a
tool of cultural invasion and a breif way to erase the arab's people

identity، and blur its cultural privacy by promoting to the western
life style in which it creats the arab viewer a cultural crisis often
presented as rebellion cases،and not accept values and norms
prevailing in society، and instability in social relations and the
proliferation of consumption culture.
The study concludes with the presentation of a number of
suggestions to reduce the negative effects of this type of programs
and reduce the feeling of cultural alienation.
Keywords: Reality television programs، Arab satellite channels،
cultural alienation.

مقدمت:
ؤَغػ الخؿىع الخ٘ىىلىجي الظي نغَخه اإلاجخمهاث الهغبُت مؿلو ألالُُت الثالثت في
مجا ٛؤلانالم  -زاضت الُػائي مىه -حملت مً الخًحراث اعحؿمذ مالمدها ألابغػ في
اػصخام زاعؾت البث الُػائي الهغبي ب٘م َائل مً الٓىىاث التي حهضصث مىابتها
ومشاعبها ،وجىىنذ بغامجها ومػامُجها ،وجؼاًضث ؾاناث بعؾالها وهؿاْاث بثها.
وتهاَذ مالٖها والٓائمىن نلحها نلى اؾخجظاب الجماَحر واؾترغائها بمػامحن ججمو
ٖثحر مً الضعاؾاث نلى ؤن مهكمها ًخهاعع مو مٓىماث الثٓاَت الهغبُت ؤلاؾالمُت،
وجىحه لها ؤضابو الاتهام بتروٍج وبشانت همىطج الثٓاَت وهمـ الحُاة الًغبِخحن،
وسحب اإلاشاَض الهغبي بلى ضغام ُْمي نٓائضي ًدىله بلى ٗائً مًترب ناحؼ نً
الخىَُٔ بحن زٓاَت ؤضُلت حشغبها مىظ وشإجه ألاولى ،وزٓاَت صزُلت ٗىهُت ونىإلاُت
حؿلبه جُغصٍ وجضَهه بلى الخماهي والظوبان في واْو ال ضلت له بىاْو خُاجه ،مً
زال ٛاؾخيؿار بغامج جلُؼٍىهُت ؤمغٍُ٘ت وؤوعوبُت نغَذ بخلُؼٍىن الىاْو .حصجهه -
جاعة بالخطغٍذ وؤزغي باإلًداء والخلمُذ -نلى اْخباؽ الىمىطج الًغبي في اإلالبـ
واإلاإٗل واإلاشغب والهالْاث واإلاماعؾاث وختى صعحت جمؿ٘ه بالضًً ومضي اَخمامه
باألزالُْاث بمٓابل حهلٓه باإلااصًاث.
مً َظا اإلاىؿلٔ جإحي َظٍ الضعاؾت ٖمداولت لإلحابت نً حؿائ ٛضايه نبض
الٓاصع بً الشُش (الشُش ،)19 ،2005،وما َتئ ًؿغح هُؿه بةلحاح  -في قل حهاقم
الاَخمام بةهخاج َظٍ الىىنُت مً البرامج في الُػائُاث الهغبُت: -
هل يمنً الىظس إلى هره الىىعيت مً البرامج على أنها طعي حاد لخطىيس إلاهخاج
ً
الخلفصيىوي العسبي مً خيث أطاليب العسض واملعالجت ومجاالث الاهخمام جلبيت
ً
الخخياحاث الشباب -على اعخبازهم الفئت ألالثر اطتهدافا -واطخجابت لخطلعاتهم

طبابي السؤيت ُم ّ
ُّ
غي ُب ألاهداف،
وازجقاء برائقتهم الفىيت والجماليت ،أم أهه جفخذ
قد يددث صعقت ثقافيت جمسخ هىيت شبابىا وجديله إلى مائً عاحص منهىك القىي
مخىاه بحن ثقافت أصيلت مفعمت بالىطىيت والسوح القىميت ،وأخسي
في صساع ال
ٍ
عىمليت لىلبيت حغسيبيت ؟
وْض اعجإًىا مهالجت َظا اإلاىغىم مً زال ٛالخهغع للىٓاؽ آلاجُت:
 الايتراب الثٓافي  :صالالث اإلاطؿلح ومخهلٓاجه. ماَُت بغامج جلُؼٍىن الىاْو وواْو خػىعَا نلى زاعؾت البث الُػائي الهغبي. صواَو حهغع الشباب الهغبي لبرامج جلُؼٍىن الىاْو جلُؼٍىن الىاْو  :بحن الخٓبل والغَؼ -اْتراخاث وخلىٛ

أوال :الاغتراب الثقافي ...دالالث املصطلح ومخعلقاجه
الايتراب واخض مً اإلاُاَُم اإلاهاضغة التي جمخاػ بدمىلتها اإلاهغَُت والاحخمانُت
والحػاعٍت ،ونىضما ًغجبـ بالثٓاَت ؤو ًيؿب بلحها ًؼصاص زٓله وجدشاب ٚجُغناجه .مً
َىا وبًُت الىضى ٛبلى جىضُِ مالئم لهظا اإلاطؿلح؛ ؾُٙىن مً الػغوعي ؤن
وؿبر يىع َظا اإلاُهىم اإلاغٖب( بشُٓه :الايتراب والثٓاَت) في ْىامِـ اللًاث
ومهاحمها الهغبُت وألاحىبُت ،ختى ال هجزلٔ في مخاَاث مهاهُه اإلادشهبت.
الاغتراب في اللغت العسبيت:
يغب نىا ُ
وعص في لؿان الهغب :الًغب الظَاب والخىخي نً الىاؽ ،وْض َّ
ًٌغب
ً
ويغبه وؤيغبهَّ ،
ويغب وؤيغب َّ
يغباَّ ،
هداٍ .
الىبي ضلى هللا نلُه وؾلم ؤمغ بخًغٍب ّ
وفي الحضًث الشغٍِ ؤن ّ
الؼاوي ؾىت بطا لم
ًدطً" وَى هُُه نً بلضٍ .والًغبت والًغب والايتراب الىإي والبهض( .ابً مىكىع،
صث ،ص)338
الاغتراب في اللغاث الالجيييت:
ًٓابل ٗلمت ايتراب في اللًت ؤلاهجلحزًت  alienationوحهنيْ " :ابلُت الش يء للخىاػٛ
نىه ؤو بُهه"
ٌؿخهمل نلماء اللًت الايتراب بمهنى الخىدُت وؤلاْطاء مً الىؾً ،وٍالخل في
َظا الؿُاّ ؤن الٓىامِـ الهغبُت جبرػ الجىاهب الحؿُت الحغُٖت إلاهنى الخًغٍب
الظي ًإزظ ضىعة الىُي وؤلابهاص الٓؿغي نً الىؾً وألاَل.

ًبضو وبشٙل حلي ؤن اإلاهاوي آهُت الظٖغ التي خملتها مهاحم اللًت لٙلمت ايتراب
جغجبـ باالهُطا ٛنً ألاعع ،ما ًجهلها غمً ؤؾغ الايتراب اإلاٙاوي ؤو الجًغافي.
ولً٘ مُهىم الايتراب ًإزظ في جىقُُاجه ألازغي ؤبهاصا َ٘غٍت زٓاَُت ونلمُت
واحخمانُت مخهضصة ومخىىنت ،جخجاوػ خضوص الضاللت البؿُؿت بىضُه خغٖت ابخهاص
وهإي.
الاغتراب اصطالخا:
ٌؿخسضم مطؿلح الايتراب بمهنى خالت الاهُطا ٛبحن الُغص واإلاىغىم ،وبحن الُغص
وألاشُاء اإلادُؿت به ،وبحن الُغص واإلاجخمو ،مما ٌهني ؤن نالْت الُغص باألشُاء ؤو
باإلاىغىم نالْت يحر ؾىٍتَ ،هى ٌهِش بحن ؤَله وفي مجخمهه ولً٘ في صائغة الًغبت
والاهُطا ،ٛبهه ٌهِش في نالم مجغص مً الُٓم لضعحت ؤهه ال ًغَؼ الحُاة َٓـ بل
ٌهاصحهاَُ ،ضزل الُغص بلى نالم الالهخماء وٍُٓض الحـ والىعي ( .وَبت ،1979 ،ص ص)
ومىه َةن مطؿلح الايتراب ٌشحر بلى َٓضان ؤو هٓظ الهالْت ؤو الطلت خُث ًجب ؤن
جٙىن جل ٚالهالْت مخىْهت ،وهي خالت ًٙىن َحها ألاشخاص واإلاىاِْ الشائهت يغٍبت
نً الصخظ .وَ٘ظا ًخمدىع مهنى الايتراب خى ٛشهىع الُغص بإهه يغٍب نً طاجه ،ؤو
نً مجخمهه الظي ًدُا َُه.
ّ
ُّ
الثقافت في اللغت العسبيت:
ُّ
ًدمل ّ
ُ
َّ
ُ
الضاللت الاضؿالخُت لٙلمت"
ؤضل
ٌشهض جغار اللًت
الهغبُت بهضم وحىص ٍ
ّ
الهغبُت -نلى يغاع لؿان الهغب والٓامىؽ اإلادُـ -جإحي مً
زٓاَت"َُ ،ي الٓىامِـ
ً
ً
ً
ً
"زِٓ" بمهنى خظّ و َؿً ،وحهني تهظًبا وحشظًبا وجٓىٍما وحؿىٍت مً بهض انىحاج.
َؿىت وطٗاء (.ابً مىكىع ،صث)364 ،
ًُٓاَ ٛالن بوؿان زِٓ ؤي طو ٍ
َّ َّ
ّ ّ
ّ
ّ
الهغبي ألاضُل للٙلمت حهني
ؤن الثٓاَت باإلاهنى
الهغبُت " :
وْض حاء في الخؿت الشاملت
ُؾغنت َّ
الخهلُم والحظّ والُؿىت وزباث اإلاهغَت بما ًدخاج اإلاغء بلُه" (.الهابض،2004 ،
 )20ؤي ّؤجها جدمل مهاوي الُؿىت والظٗاء ّ
والتهظًب.
ّ
ّ
الثقافت في اللغاث الالجيييت:
ّ
ّ
ّ ّ
وقلذ ّ
ختى
حشخٔ اللُكت ؤلاهجلحزًت ( )cultureمً الٙلمت الالجُيُت )،(cultural
ن ّ
الثامً نشغ ؤضحذ ّ
بضاًاث الٓغن ّ
حهب ُر
الؿابو نشغ حهني َالخت ألاعع .ومو الٓغ
ّ
ً
ّ
نً ّ
ُّ
ّ
بساضتّ ،
ونما ًخؿلبه
الخٓضم الُ٘غي للصخظ
الخٙىًٍ الُ٘غ ّي نمىما ونً
طل ٚمً نمل وما ًيخج نىه مً جؿبُٓاث .يحر ّ
ؤن اهخٓا ٛالٙلمت بلى ألاإلااهُت في
ٍ
ّ
ًّ
ن ّ
ّ
ّ
الىطِ الثاوي مً الٓغ الثامً نشغ؛ ؤٖؿبها مُهىما حمانُا بدُث ضاعث صالت

ّ
ّ
ّ
ًخدطل نلُه الُغص والجماناث ؤلاوؿاهُت بطُت ّ
نامت.
الخٓضم الُ٘غ ّي الظي
نلى
(نماص)29 ،2008 ،
ّ
ّ
ّ
ٌؿخسلظ ّ
مما ؾبٔ ؤن اإلاهاوي اللًىٍت للثٓاَت جضوع خى ٛؤمغًٍ:
ً
ً
ً
ؾلىٗا ؤو ؤشُاء ّ
 ّماصًت.
ألاو :ٛجٓىٍم ألاشُاء لدؿخىي مهخضلت ،ؾىاء ٗاهذ َ٘غا ؤو
ً
ً
ّ ُ
ّ
مما ّ
وَؿىتَّ ،
ًاصي بلى ؤلاصعإ والُهم.
الخُىّ الُ٘غ ُّي خظْا
الثاوي:في الاصطالح:
ّ
الهطُت نلى ّ
ججضع ؤلاشاعة بلى ّ
ّ
الخهغٍِ،
ؤن الثٓاَت ٗاهذ والػالذ مً اإلاُاَُم
ّ
ّالتي ًطهب جدىُؿها في حها ٍِ حاَؼة .لظا َإيلب ّ
الخهاعٍِ التي ُوغهذ ٗاهذ
ع
بحغائُت.
ّ
ّ
هىاح نضًضة؛ مً الىاخُت
وْض جىاولذ َظٍ الخهاعٍِ ٗلمت زٓاَت مً
ٍ
ّ
ُ
ّ
حمُهها بلى ؤن َظا اإلاطؿلح
الؿىؾُىلىحُت وألاهثربىلىحُت وؤلازىىلىحُت ،ؤشاعث
ّ
ّ
ّ
مسخلُت بدؿب الظي ًىقُه.
ًٌؿي خٓائٔ
ٍ
ّ
ّؤو ًُ ٛ
مجمىنت مً اإلاهاعٍ وألاَٙاع
مهنى لٙلمت الثٓاَت – واإلاخضاو ٛب٘ثرة – ٌهىص بلى
ٍ
ّ
ّ ّ
الثٓافي مً جلّ ٚالتي ال ّ
جمذ له بطلت.
التي حؿمذ لىا بخمُحز اإلاىاغُو طاث الشٔ
(  ،) p183.،2007 ،Bruno Ollivierومً ؤشهغَا:
ّ
 حهغٍِ الهالم ؤلاهجلحزي "بصواعص جاًلىع  "Edward Taylorفي ٖخابه" :الثٓاَتّ
ّ
البضائُت" ّ
ّ
الٙل اإلاغٖب الظي ٌشخمل نلى اإلاهغَت
الطاصع الهام 1871م" :طلٚ
ّ
ّ
والًُ وألازالّ والٓاهىن والهاصاث ويحرَا مً الٓضعاث التي ً٘دؿبها
والهٓائض
ً
ؤلاوؿان بىضُه نػىا في اإلاجخمو" ( .الحاج)168 ،2001 ،
 وَهغَها "ببغاَام مىلؼ" بإ ّجها" :عواؾب ما اؾخىنبىاٍ وَهمىاٍ وجٙاملىا مهه زالّٛ
ٗل ماغِىا َإغخى نىطغا مً نىاضغ خاغغها ًدىاَغ ؤو ًخألِ مو بصعاٖىا الحالي
للهالم الخاعجي" (.بابا يىاي صاي وآزغون)50 ،1983 ،
ّ
نغَها مال ٚبً هبي في ٖخابه "شغوؽ ّ
ّ
 ّالجهػت" نلى ؤجها " :مجمىنت الطُاث
ّ ّ
ُ ُ
ّ
ّ
ؤؾماّ ٛؤو ّ ٍلي في الىؾـ
الخلُٓت والُٓم الاحخمانُت التي ًخلٓاَا الُغص مىظ الىالصة ٖغ ٍ
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
الُغص ؾ ُ
ُ
بانه
الظي ُولض َُه ،والثٓاَت نلى َظا هي اإلادُـ الظي ٌشُ ٙل َُه
ُ
وشخطِخه" (.بً هبي)79 ،1987 ،
الغخمً ّ
نؼي ّؤجهاُّ :
 وٍغي نبض ّ"ٗل ما ًدمله اإلاجخمو (اإلااض ي) ،وما ًُيخجه
(الحاغغ واإلاؿخٓبل) ،مً ُْم وعمىػ مهىىٍت ؤو ّ
ماصًت ،وطل ٚفي جُانله مو ّ
الؼمان
ٍ
ٍ
ٍ
ً
ّ
ّ
(الخاعٍش) ،واإلاٙان (اإلادُـ بماض ي طل ٚالىكام الاحخماعي) .اهؿالْا مً بهؼ

ّ ُ ّ
شٙل زىابذ ّ
ألامت وؤضىلها (البهض الحػاعي)" (.نؼي،2003 ،
ألاؾـ(الُٓم) التي ح
)295
ّ
ّ
ّ
 وفي الهلىم الاحخمانُت" :الثٓاَت هي ؤؾالُب وؤهماؽ اإلاهِشت التي جخهلمهاّ
ّ
ألاحُا ٛالجضًضة مً الٓضًمت نً ؾغٍٔ الاجطا ٛاللًىي" (.ؾالب)75 ،2009 ،
ّ
ٌهغَها معجم مطؿلحاث نطغ الهىإلات ّ
 ّبإجها" :البِئت التي ًدُا َحها ؤلاوؿان،
ّ
وجخػم ًُ ألاهماؽ الكاَغة والباؾىت مً ّ
ّ
الؿلىٕ
والتي جيخٓل مً حُل بلى حُل،
ُ
ّ ُ
زٓاَت ّ
اإلا٘دؿب نً ؾغٍٔ ّ
ن
مجخمو مً ؤَٙاعٍ ومهخٓضاجه ولًخه
ؤي
الغمىػ ،وجخٙى
ٍ
وَىىهه وُْمه وناصاجه وجٓالُضٍ وْىاهِىه ،ويحر طل ٚمً وؾائل خُاجه ومىاشـ
َ٘غٍ" (.نبض الٙافي ،صث)166 ،
ّ
ّ
وؤما ّ
الخهغٍِ ّالظي اهبثٔ نً اإلااجمغ الهالمي ّ
 ّللؿُاؾاث الثٓاَُت الظي نٓض
هظ نلى ّ
بم٘ؿُٙى بحن 06حىٍلُت و 06ؤوث  ،1982جدذ بشغاٍ الُىوؿٙى َٓض ّ
ؤن
ّ
الثٓاَت بمهىاَا الىاؾوً ،مً٘ ؤن ًىكغ بلحها الُىم نلى ّؤجها "حمام ّ
الؿماث ّ
الغوخُت
ً
و ّ
اإلااصًت والُ٘غٍت والهاؾُُت ّالتي ّ
جمحز مجخمها بهُىه ؤو َئت احخمانُت بهُجها ،وهي
حشمل الُىىن وآلاصاب وؾغائٔ الحُاةٖ ،ما حشمل الحٓىّ ألاؾاؾُت لإلوؿان وهكم
الُٓم و ّ
الخٓالُض واإلاهخٓضاث" (.بً وهمان ،صث)23 ،
الاغتراب الثقافي اصطالخا:
اؾخسضم مطؿلح الايتراب بمهنى خالت الاهُطا ٛبحن الُغص واإلاىغىم ،وبحن الُغص
وألاشُاء اإلادُؿت به ،وبحن الُغص واإلاجخمو ،مما ٌهني ؤن نالْت الُغص باألشُاء ؤو
باإلاىغىم نالْت يحر ؾىٍتَ ،هى ٌهِش بحن ؤَله وفي مجخمهه ولً٘ في صائغة الًغبت
والاهُطا ،ٛبهه ٌهِش في نالم مجغص مً الُٓم لضعحت ؤهه ال ًغَؼ الحُاة َٓـ بل
ٌهاصحهاَُ ،ضزل الُغص بلى نالم الالهخماء وٍُٓض الحـ والىعي (.وَبت ،1979 ،ص)
ومىه َةن مطؿلح الايتراب ٌشحر بلى َٓضان ؤو هٓظ الهالْت ؤو الطلت خُث ًجب ؤن
جٙىن جل ٚالهالْت مخىْهت ،وهي خالت ًٙىن َحها ألاشخاص واإلاىاِْ الشائهت يغٍبت
نً الصخظ .وَ٘ظا ًخمدىع مهنى الايتراب خى ٛشهىع الُغص بإهه يغٍب نً طاجه ،ؤو
نً مجخمهه الظي ًدُا َُه.
ؤما الاغتراب الثقافي َمطؿلح ًؿلٔ نلى خالت الطغام الثٓافي اإلآلٔ التي
جخجاطب اإلاجخمو زال ٛمغخلخه الاهخٓالُت مً ؾىع الثٓاَت ألاضلُت بلى مماعؾاث
الثٓاَت الىاَضة ،وٍدىاػم نلى بزغَا شهىع ُْمي مخػاعب ًخلخظ في الخدضي ؤو

الاؾخجابت .وْض جطل خضة َظٍ الحالت بلى ضغام زٓافي نلى مؿخىي ألاحُا ٛؤو ج٘مً
صازل الصخظ الىاخض (.بضع.)84 ،ٌ1414 ،
وَى نلى اإلاؿخىي الُغصي حهبحر نً نضم الغغا والغَؼ للمجخمو وزٓاَخه،
وحىَغٍ الشهىع بالُٓضان وؤشضٍ َٓضان الظاث ،وٍىحض نىض الُغص شهىعا بالباؽ
ٌؿخدُل مهه اإلاًترب شخطا مجهىٕ الٓىي حؿماهُا ،مخمؼْا نٓلُاً ،خلبؿه
الخىٍ والىخضة ونضم ؤلاخؿاؽ بخٙامل الصخطُت ،ألامغ الظي ًاصي به بلى َٓضان
الثٓت وبالخالي نضم الالتزام الاحخماعي والدؿِب(.لبِب)43 ،1984 ،

ثاهيا :خىى ماهيت بسامج جلفصيىن الىاقع وواقع خظىزها على خازطت
البث الفظائي العسبي
 مفهىم بسامج جلفصيىن الىاقع:
ّ
ُ
حهغٍ بغامج جلُؼٍىن الىاْو نلى ؤجها هىم جلُؼٍىوي ًجؿض نبر الخطىٍغ الخي
ألشخاص ه٘غة ؤو مهغوَحن في اللحكت طاتها التي ًٙىهىن في ؤوغام مسخلُت ،ؾىاء
مهضة مؿبٓا ؤَ ؾِىاعٍى حاَؼ ؤو ال .وٍبث جلُؼٍىهُا بشٙل مباشغ ؤو مسجلٗ ،امال
ؤو جسخاع ؤخؿً اإلآخؿُاث مما جم جطىٍغٍ.
يحر ؤن هطغ الضًً لهُاض ي ًغَؼ ألازظ بهظا الخهغٍِ الظي ٌهخبر بغامج
جلُؼٍىها هىنا جلُؼٍىهُا ،في اإلآابل ًغاَا ماصة جلُؼٍىهُت جخػمً الهضًض مً ألاهىام
الخلُؼٍىهُت جمؼج بحن الىمـ اللهىي والىمـ الىزائٓي والىمـ الضعامي ،إلهخاج جطىع
نً الظاث وآلازغ والهالم ،جدغٖها مٓاضض مسخلُت لِؿذ ٗلها مهلىت (.لهُاض ي،
 ،2008ص ص)
ًىآَه في َظا خؿً نماص مٙاوي خحن عؤي ؤن جلُؼٍىن الىاْو َى " هىنُت مً
الٓىالب البرامجُت يحر ّ
جخػمً شبابا ناصًحنّ ،
ّ
ًخم نؼلهم نً بِئتهم
اإلاهضة مؿبٓا،
الؿبُهُت ،وٍخهغغىن إلاىاِْ يحر ناصًت في بؾاع جىاَس ي مً ؤحل الُىػ بجائؼة ؤو
لٓب ما .وٍخم جىقُِ جٓىُاث ؤلاهخاج ،مً ٗامحراث وؤحهؼة لخطىٍغ اإلاخىاَؿحن صازل
الًغٍ اإلاًلٓت وألاماًٖ الخاضت ،وَه٘ـ البرهامج مؼٍجا مً اإلاهلىماث والترَُه
والدسجُل واإلاىاِْ الضعامُت ،وٍدؿم بالخُانلُت ،مً زال ٛمشاعٖت الجمهىع في
ّ
الخطىٍذ والخد٘م في الىخائج الجهائُت"( .مٙاوي)79 ،2005 ،
ؤما جهىهض الٓاصعي نِس ى َٓض اؾخسلطذ مً بحاباث مبدىزحها مُهىما لخلُؼٍىن
الىاْو ًغي ؤهه " همـ حضًض يحر جٓلُضي مً الهمل اإلاخلُؼً ،دمل للمشاَضًً مخهت

الُغحت نلى خمُمُاث آلازغًٍ ،مٓضما لهم بضًال ؤَػل مً واْههم"( .الهُاعي،
الٓاصعي نِس ى.)96 ،2008،
 بسامج جلفصيىن الىاقع في الفظائياث العسبيت :الظهىز وواقع الحظىز
ؾُٙىن مً اإلاجضي اؾخٓغاء الكغوٍ واإلاىازاث الاحخمانُت والؿُاؾُت التي ؾبٓذ
وجؼامىذ وقهىع َظٍ الىىنُت مً البرامج نلى الُػائُاث الهغبُت ،في مداولت إلًجاص
مبرعاث الَخمام مالٕ َظٍ الٓىىاث بةهخاحها وؤلاْبا ٛاإلاتزاًض للجماَحر نلى
مشاَضتها.
حشحر الهضًض مً الضعاؾاث بلى ؤن اإلاداوالث ألاولى الْخباؽ الىمىطج الًغبي لهظٍ
البرامج ْض ٗاهذ نٓب َترة نغَذ َحها اإلاىؿٓت الهغبُت َؼاث حُىؾُاؾُت – نلى
خض حهبحر الؼعن– ( الؼعنٗ )79 ،2005 ،ان ؤشضَا وؾئا نلى الهغب خغب الخلُج
وجىُْو اجُاُْت الؿالم مو الُ٘ان الطهُىوي ،وْتها الخجإث الٓىىاث الهغبُت بلى
الضعاما الخاعٍسُت لخهىع الجمهىع الهغبي نً زُباجه وجىْكه مً ألاخالم الىعصًت
التي ؤيغْخه َحها الضعاما اإلاطغٍت لهٓىص مػذ.
طاث الُترة التي شهض َحها ْؿام الؿمعي البطغي في الىؾً الهغبي جدىال مً
الهمىمي بلى الخاص ،ومً ألاعض ي بلى الُػائي نٓب بؾالّ ؤحُا ٛحضًضة مً
نغبؿاث وْمغ الىاًل ؾاث ،وما ؤَغػٍ مً ؾُغة في مجا ٛؤلانالم الُػائي الهغبي،
وَى الىغو الظي ّ
خُؼ الٓائمحن نلى َظٍ الٓىىاث الُخُت نلى الُٓؼ نً اإلاإلىٍ
والبدث نً الجضًض يحر اإلاهغوٍ ،ؾهُا هدى الخمحز والاؾخمغاعٍت وعَو ؾِٓ
اإلاٙاؾب واإلاغابذ اإلاالُت.
وألن الهضٍ ألازحر ٗان ألاٖثر ؾُؿغة نلى جىحهاث مالٕ َظٍ الٓىىاث؛ َٓض
اؾخلؼم ألامغ ازخطاع الؿغٍٔ وازتزا ٛالجهض وعبذ الىْذ الالػم للخُ٘حر والخسؿُـ
وؤلانضاص وؤلاهخاج وؤلازغاج ،باؾخحراص الُ٘غة مهلبت في ْىالب حاَؼة ال ًخؿلب ألامغ
بال نىاء صبلجتها بلى الهغبُت.
وْض ٗاهذ ْىاة اإلاؿخٓبل اللبىاهُت ؾباْت في طل ٚبهغغها لليسخت اإلاهغبت مً
بغهامج "الحلٓت ألاغهِ" ؾىت  ،2002وخظث خظوَا نضًض الٓىىاث الهغبُت ختى
ضاعث بغامج جلُؼٍىن الىاْو ؾلهتها اإلامحزة التي ًٓبل نلحها الجمهىع بشغاَت وصوهما
جىحـ مً اإلاػامحن الثٓاَُت الًغبُت التي جغوج لها.

وال ّ
ؤص ٛنلى طل ٚبغهامج "ؾخاع ؤٗاصًمي" الظي شغنذ ْىاة  LBCاللبىاهُت في
نغغه شهغ صٌؿمبر نام  ،2003والظي ؤشاعث بهؼ ؤلاخطائُاث بلى ؤهه اؾخٓبل في
ؤخض مىاؾمه 70ملُىن مشاعٖت الزخُاع الُائؼ بلٓب " ؾخاع ؤٗاصًمي"(.لهُاض ي،
 ،2005ص)20
نلى الهمىم نغَذ الُػائُاث الهغبُت مىظ قهىع بغامج جلُؼٍىن الىاْو نلى
شاشاتها ،شُىم ؤهىام نضًضة ؤَمها:
 بسامج الحديث الاطخعساض ي :جخسظ مً الخالٍ الهائلي ومطانب الحُاة
الؼوحُت ومساؾغ جُ٘٘ها ،والحُاة الحمُمُت لألشخاص مىغىنا لها(.لهُاض ي،
،2005ص ،)12نلى شاٗلت بغهامج " اإلاؿامذ ٖغٍم" الظي ًٓضمه حىعج ْغصاحي نلى
ْىاة ؤبىقبي ؤلاماعاجُت ،و "ؤخمغ بالخـ الهغٍؼ" نلى ا LBCٛاللبىاهُت و"نىضي ما
هٓل "ٚنلى ْىاة الخىوؿُت ،و"ما وعاء الجضعان" نلى ْىاة الجهاع الجؼائغٍت "هاؽ
وخٙاًاث" نلى الجؼائغٍت وان ...والٓائمت ؾىٍلت لشٓائٔ َظٍ البرامج التي جخًظي نلى
الُػائذ ألازالُْت لهامت الىاؽ مً زُاهت ػوحُت وشظوط وػها مداعم وايخطاب و...
الخ .وهي في ألاضل وسخ نً بغهامج " ؤوبغا وٍىُغي  " Oprah Winfrey showالظي
نغع  22 ٛمىؾما ،واؾخٓؿب اَخماما ناإلاُا حهله ًطىِ نام  1998نلى ؤهه
ؤَػل بغهامج جلُؼٍىوي في الٓغن الهشغًٍ.
 بسامج حغيحر الىطعيت الاحخماعيت للمشترلحنَ :ى طل ٚالىىم الظي ًخؿلب مً
اإلاشترٖحن الخسلي نً وغههم الاحخماعي واإلانهي والثٓافي ،وجٓمظ صوع آزغ في ؾُاّ
احخماعي واْخطاصي وزٓافي مًاًغ(لهُاض ي ،2005،ص)13
ّ
نً َظا الىىم جدضًضا؛ ًٓى ٛهطغ الضًً لهُاض ي ؤن الُػائُاث الهغبُت لم
جمل ٚالجغؤة الؾخيؿار بغامج جُغع نلى الؼوححن ؤن ًىُطال ماْخا ،وَؿدبضال
الشغٍ ٚبأزغ وَهِشا غمً نائلت ؤزغي ،ول٘جها اؾخهاغذ نجها بالُ٘غة ألاٖثر
خكىة بالٓبى ٛمً ألاولى ،مً زال ٛحهغٍب وسخت بغهامج  The farmجدذ مؿمى
الىاصي ،وَى البرهامج الظي نغغخه ْىاة  lbcاللبىاهُت نام  ،2005والظي ًُغع نلى
اإلاشترٖحن الهِش في مؼعنت ؤَ همـ مهِشت ػعاعي مخٓشِ للخىاَـ نلى لٓب
ؤخؿً مؼاعم.

 وٍضعج غمً طاث الُ٘غة البرامج التي نملذ نلى حًُحر شٙل اإلاشاعٕ ومكهغٍ،في مداولت ضغٍدت لخ٘غَـ مٓاًِـ الجما ٛالًغبُت التي ًسخطغَا الشهغ ألاشٓغ
والهُىن اإلالىهت والٓض الىدُِ اإلامشىّ( .لهُاض ي ،2005،ص)13
وَى َهال ما ٖغؾه وحؿضٍ بغهامج "بطغاخت ؤحمل" الظي اهؿلٔ نغغه نلى
ْىاة  MBC1ؾىت  ،2008زم خمل اؾم مٓضمخه زبحرة الخجمُل حىٍل
ماعصًىان"حىٍل" الظي اؾخمغ نغغه ألٖثر مً نشغة مىاؾم ،وال ًؼا . ٛجٓىم َ٘غة
البرهامج نلى جلبُت عيبت اإلاترشحاث في حًُحر مكهغًَ وبؾالالتهً نً ؾغٍٔ الخػىم
لؿلؿلت مً الهملُاث الخجمُلُت لخٓىٍم ألاؾىان وجطًحر ألاهِ وج٘بحر الطضع وهدذ
الجؿم والخسلظ مً نالماث الخٓضم في الؿً ،وحًُحر لىن الشهغ وْطخه وهمـ
اللباؽ اإلاههىص.
بىُـ الُ٘غة ؤًػا اهؿلٔ بغهامج " ؤهذ ؤحمل " الظي نغغخه ْىاة صبي TV
ملُذ بغناًت مً ٖبرًاث
وبغامج ؤزغي نلى اإلادؿاث الُػائُت الهغبُت بشٙل
ٍ
شغٗاث بهخاج مىاص الخجمُل الهاإلاُت ،ما ً٘شِ الخىحه الغبخي الخجاعي لهظٍ
الٓىىاث وبهضَا نً اإلاػمىن الجاص.
هىىٍ في َظا الؿُاّ ؤن خمى الخٓلُض ْض ؤضابذ الٓىىاث الُػائُت الجؼائغٍت
بهغغها لبرهامج " بض ٛاللىٕ ًدبىٕ" نلى ْىاة الجؼائغٍت نام  ،2012والظي
جطؿدب َُه مٓضمت البرهامج اإلاشاعٖت بلى ضالىن ججمُل لخًُحر لىن شهغَا وجؼٍحن
وحهها ،بهض ؤن جٙىن ْض عآَتها بلى ؤعقى مدالث اإلاالبـ اليؿىٍت بالجؼائغ الهاضمت،
واْترخذ نلحها بضلخحن ؤو ؤٖثر مًاًغة للؿخاًل الظي حهىصث نلى اعجضائه جماشُا مو
اإلاىغت ؤوال وشخطُتها زاهُا .لُسخم البرهامج بلحكاث صعامُت ًسخلـ َحها الُغح
بالبٙاء مً وْو اإلاُاحإة التي ؤخضزتها عئٍت اإلاشترٖت إلاكهغَا الجضًض نلى مغآة ٖبحرة.
وبىُـ الُ٘غة وطاث اإلآضمت شغنذ الٓىاة اإلاظٗىعة مازغا في نغع بغهامج اإلاىغت
والجما" ٛمِـ شىبِىٌ ." miss shopping
 بسهامج هقل الىاقع الحقيقي للمشترلحن :حهخمض َظٍ البرامج نلى جطىٍغ خُاة
ألاشخاص في واْههم الحُٓٓي وفي خُاتهم الُىمُت ،صون حًُحر ؤو حهضًل ؾىاء ٗاهىا
مً اإلاشاَحر ؤو ٗاهى ؤشخاضا ناصًحن( .لهؼعيً ،)67 ،2010 ،لحل َشل َظٍ
الطًُت مً بغهامج جلُؼٍىن الىاْو في الُػائُاث الهغبُت النخباعاث جخهلٔ يالبا
باخترام الخطىضُاثْ ،امذ نلى اْخباؽ َ٘غة بغهامج الىاْو الشهحر ُٖبِىٌ آب

وٍظ طو ٗاعصاشُاهؼ ( - )Keepping up with the kardashiansالظي نغغخه MBC4
مترحما بلى الهغبُت ألٖثر مً  10مىاؾم ،-البرهامج ٌهغع واْو خُاة الشُٓٓاث ُٖم
 Kimألازذ ال٘بري وٗىعجني  Kourtneyوٗلىي ٗ Khloéاعصاشُان ،شُٓٓهً عوب
 ،Robؤمهً ٖغَـ حُجر  ،Kris Jennerوػوحها بغوؽ  Bruceاإلاخدى ٛحيؿُا،
وبىاتهما ُٖىض Kendall ٛوٗاًلي  Kylieحُجر ،باإلغاَت بلى شخطُاث ؤزغي جترٕ
آزاعَا نلى الهائلت التي جدخل اإلاغجبت الغْم  1في الىالًاث اإلاخدضة والهالمُٖ .م
ٗاعصاشُان هي ألاٖثر شهغة بحن ؤَغاص الهائلت نلى وؾائل الخىاضل الاحخماعي .بضؤث
بُُلم بباحي ّ
حؿغب ْبل بػهت ؤنىام بلى ؤلانالم وؾاَم في حؿلُـ الػىء نلحها (ؤبي
ٍ
ناػاع)2015،
نلى شاٗلت َظا البرهامج نغغذ ْىاة  LBCاللبىاهُت واْو خُاة زىاث
ؾىت ،2014وألازىاث نبض الهؼٍؼ  ،)2015(The sistersوٖالَما َشال َشال طعَها،
َاألو ٛالظي ٌهغع خُاة زمـ ؤزىاث بدغٍيُاث لم ًىجح في بْىام اإلاشاَضًً
بىاْهُت ما ٌهغع نلحهم ولم ًجاوـ زٓاَت اإلاجخمو الخلُجي ،ؤما الثاوي والظي
ٌهغع ًىمُاث الشُٓٓاث اللبىاهُاث ؤلِـ ،هاصًً و َغح انخبر ؤؾىؤ وسخ ألازىاث
ٗاعصاشُان ألامغٍٙي ،جخمدىع َ٘غة البرهامج خى ٛالحُاة الُىمُت للجمُالث الثالر،
وما ًُهلىه وٍخدضزً به زال ٛالجهاعٌ ُِٖ ،ؿدُٓكً ،وماطا ٌشغبً ؤو ًلبؿً ،ماطا
ًؼعجهً ،وما عؤحهً في ما ًدطل خىلهً؟ وْض ٗان الخٙلِ والاضؿىام في اإلاىاِْ
واإلاشانغ والخهبحراث اللُكُت والجؿضًت الؿبب اإلاباشغ في َشل البرهامج.
بلى طاث الجهاًت وضل بغهامج اإلال٘ت  the queenللُىاهت ؤلاماعاجُت ؤخالم ،بهض
نغع خلٓت واخضة مىه نلى ْىاة صبي نام  ،2016بهض الطجت التي ؤخضثها نلى
مىاْو الخىاضل الاحخماعي وَى باألضل وسخت نً بغهامج الىجمت الهاإلاُت باعَـ
َُلخىن الظي نغع نام  2008باؾم "ضضًٓي اإلآغب  ،" my new f fفي البرهامج
ًدىاَـ  25مترشحا مً مسخلِ ألاْؿاع الهغبُت نلى ٖؿب عغا اإلال٘ت اإلاًغوعة
واإلاخؿلبت بشتى ألاؾالُب ،للكُغ بلٓب مؿانض َني ًغآَها في خُاتها الُىُت.
 بسامج املىافظاث واملظابقاثْ :ائم نلى الخىاَـ واإلاىاحهتُّ ،
وَهض َظا الىىم مً
بغامج جلُؼٍىن الىاْو ألاٖثر خػىعا نلى الُػائُاث الهغبُت النخباعاث ججاعٍت
باألؾاؽَ٘ ،غة َظٍ البرامج جغج٘ؼ نلى جىاَـ ّ
نضة مترشححن مً بلضان نغبُت
ً
مسخلُت في مغاخل جطُىٍت للكُغ بلٓب ؤخؿً ضىث؛ مثال ) ،(the voiceؤو

مىَبت) (arab’s got talentؤو ممثل) (ararb castingؤو ؾاٍ ) ،(top chefؤو مطمم
ؤػٍاء ). (project runway middle east
 ججضع ؤلاشاعة ؤن الاجٙالُت واوهضام عوح ؤلابضام لضي مىخجي َظٍ البرامج ْضججاوػ خض اؾخحراص الُ٘غةَ ،ؿِىاعٍىَاتها وصًٙىعاتها وختى حهلُٓاث ؤنػاء لجىت
جدُ٘مها مؿخيسخت نً ألاضل بطىعة َاضحت مثحرة للسخغٍت والشُٓت في آن
واخض.
 مما ًثحر الاهدباٍ ؤًػا ،وؤشاعث بلُه بهؼ الضعاؾاث ؤلانالمُت اإلاخهلٓت ببرامججلُؼٍىن الىاْو َى ؤهه عيم حهضص اإلاجاالث التي حشملها َظٍ الىىنُت مً البرامج َةن
وؿبت ما ًٓاعب زالزت ؤعبام مً بغامج جلُؼٍىن الىاْو في الٓىىاث الهغبُت جٓخطغ نلى
الجىاهب الترَحهُت مثل الًىاء والغْظ وألالهاب وملٙاث الجما ٛوجطمُم ألاػٍاء
والخجمُل .بِىما هجض ؤن اإلاىغىناث الثٓاَُت والجاصة في بغامج الىاْو الهغبُت مثل
الشهغ ومهاعاث الظٗاء والانخماص نلى الىُـ واجساط الٓغاع واخترام الحىاع وجُُٓم
الظٗاء والدصجُو نلى الخلٔ والابخٙاع ال جخجاوػ عبو البرامج اإلآضمت .بل ؤْل مً
طل ،ٚولِـ مهلىما مجها بال ؤؾماء ْلُلت ٖشانغ اإلالُىن (ؤبى قبي) ،هجىم الهلىم
(.)MBC4

ثالثا :دوافع ّ
حعسض الشباب العسبي لبرامج جلفصيىن الىاقع

خطغ خؿً نماص مٙاوي ألاؾباب الٙامىت وعاء اهضَام الشباب الهغبي هدى
مخابهت َظٍ اإلااصة الخلُؼٍىهُت في الىٓاؽ آلاجُت ( :مٙاوي)79 ،2005 ،
 -1مٓضعتها نلى تهُئت الكغوٍ الىُؿُت للشباب ْطض مهاٌشت ؤحىاء الحلم
الجماعي وبَغاى َىاحـ وم٘بىجاث جغجبـ بمهاهاجه مً بخباؾاث واْهه اإلاهِش.
 -2انخٓاص ال٘ثحر مً الشباب الهغبي ّ
ؤن اختراٍ الًىاء والغْظ والغٍاغت ونغوع
ألاػٍاء َى الؿغٍٔ الؿغَو الٖدؿاب الشهغة والثروة والجاٍ.
 -3جخمحز اإلاغخلت الهمغٍت للشباب بدب الاؾخؿالم والاهضَام واإلاًامغة والكهىع.
ُّ
 -4جخمحز بغامج الىاْو بؿابو اإلاىاَؿت والدؿابٔ مً ؤحل جدُٓٔ الىجىمُت ،وجغْب
طل ٚنلى مغاخل وَتراث جمخض بلى شهىع.
ً -5دُذ جلُؼٍىن الىاْو خمُمُت مُخهلت بحن اإلاشاَض واإلادؿابٔ في البرهامج مً
زال ٛالخطىٍذ نلى مً ًبٓى ونلى مً ًغخل ،مما ٌشبو يغٍؼة خب الدؿلـ نلى
آلازغًٍ.

 -6ؤضبدذ بغامج الىاْو مؿمدا َاما لبهؼ الشبابَ ،األمغ لم ٌهض ًخىِْ نلى
ّ
مجغص اإلاشاعٖت ،وبهما الخؿلو بلى اإلاشاعٖت والُىػ.
ً -7دُذ الخىاضل مو َظٍ الىىنُت مً البرامج البضًل اإلاىاؾب لبهؼ الشباب نً
َٓضان الحىاع صازل ألاؾغة ؤو اخخٓاهه ،وجٓلظ الخىاضل مو الغَاّ وألاضضْاء.
ً -8ؼصاص بْبا ٛالشباب نلى َظٍ البرامج طاث ألاَٙاع اإلاؿخىعصة لُٓضاهه ألامل في
حًُحراث خُُٓٓت في خُاجه الهامت..
 وفي صعاؾت لهُئت اجداص ؤلاطاناث الهغبُت ؤحغٍذ نلى نُىاث مً مشاَضي بغامج
جلُؼٍىن الىاْو في ٗل مً لبىان وؤلاماعاث الهغبُت اإلاخدضة وجىوـٖ ،شُذ نً
ؤؾباب مشاَضتهم لهظا الىىم مً البرامج ٖما ًىضحه الجضو ٛآلاحي( :اإلاىطِ
الهُاعي وآزغون)117 ،96 ،2008 ،
اللبىاهُت الهُىت ؤلاماعاجُت (100
الهُىت
صواَو اإلاشاَضة
مُغصة)
(116مُغصة)
%32.46
%21.6
الحاحت الؿبُهُت للترَُه
%16.88
الهغوب مً الىاْو الطهب %19.8
والحلم بىاْو ؤَػل
%16.88
الدؿلُت وجمػُت وْذ الُغاى %18.1
هكغا الهخُاء البضًل
%10.38
الُػى ٛوخب الخلطظ نلى %16.4
زطىضُاث آلازغًٍ
%28.57
الحاحت بلى اإلاشاعٖت اإلآُىصة في %10.3
الحُاة الُىمُت
%2.59
الخماهي مو الىجىم ٖخهىٍؼ نً %10.3
ال٘بذ

اإلاطضع :بنضاص الباخثت باالنخماص نلى هخائج الضعاؾت .
 ؤما نؼة مطؿُى ال٘دٙي( ،ال٘دٙي ،صثَٓ )24 ،ض سجلذ اعجُام مهضٛ
الشباب الظًً ٌشاَضون بغامج جلُُؼٍىن الىاْو بضاَو " الدؿلُت والشهىع
بالؿهاصة" ،خُث ؤشاع بلى طل ٚبضعحت ٖبحرة وؿبت  %41.2مً نُىت الضعاؾتً ،لُه
صاَو ؤجها " جٓلل الشهىع بالىخضة " بيؿبت  ،%39.2زم صاَو "مداٗاة ألاصحاب "،
خُث طٖغ  %37.8مً الهُىت ؤجهم ٌشاَضون جل ٚالبرامج بضعحت ٖبحرة ّ
ألن ٗل
ؤصحابهم ًخابهىجها.

وطٖغث وؿبت  %44.3مً ؤَغاص الهُىت ؤن الضاَو إلاشاَضة جل ٚالبرامج بلى خض ما
َى ؤهه " حؿتهىٍني بهؼ شخطُاث اإلادؿابٓحن "ً ،لُه بلى خض ما صاَو " الاؾترزاء
والهغوب مً الػًـ الىُس ي " بيؿبت  ،%43.4وحؿاوث َظٍ اليؿبت مو صاَو ؤجها "
جثحر َػىلي إلاهغَت مً الغابذ بجهاًت البرهامج ".
 وحضث وؿبت  %47.6وهي ما جٓاعب هطِ الهُىت ؤن الضاَو الىُعي إلاشاَضةبغامج جلُُؼٍىن الىاْو الهغبُت ٗان بلى خض ما " ؤجها حؿانضوي نلى مهغَت مالمذ
الىاْو الظي وهِشه "
ً
 حاء ؤًػا الضاَو بإجها " حشهغوي بدغٍت الخهبحر وبؿلؿت اجساط الٓغاع مً زالٛالخطىٍذ للمدؿابٓحن " بلى خض ما بيؿبت  ،%46.8وحؿاوث وؿبت الهُىت التي ؤشاعث
بإن الضاَو الىُعي إلاشاَضة جل ٚالبرامج بلى خض ما َى "ؤجها حؿمذ لي بمىاْشت بهؼ
ألامىع اإلاخهلٓت بالحلٓاث مو ألاضضْاء وألاْاعب ،وؤجها جؼٍض مً مشاعٖتي لألؾغة نىض
اإلاشاَضة" ،خُث خاػ الضاَهان نلى وؿبت  %46.5لٙل مجهما ،جالَما صاَو " اٖدؿاب
مهلىماث حضًضة نً اإلادؿابٓحن" بلى خض ما بيؿبت .%46.2
ّ ؤما ؾماح خؿحن الٓاض ي َٓض ؤقهغث صعاؾتها؛ ؤن الؿبب ألاَم الظي ًضَو
نُىت الضعاؾت إلاخابهت جلُؼٍىن الىاْو َى اإلالل بيؿبت  ،%80.33زم جمػُت وْذ
الُغاى بيؿبت ً ،%79.42لُه الغيبت في الاؾخُاصة مً ؤؾلىب خُاة اإلاشترٖحن بيؿبت
َ ،%67.58الهغوب مً الىاْو و الاؾالم نلى وؾائل الترَُه التي ٌؿخسضمها
اإلاشاعٗىن والخهغٍ نلى آزغ اإلاىخجاث الاؾتهالُٖت بيؿبت  %64لٙل ؾبب نلى خضة.
(الٓاض ي)175 ،2014 ،

زابعا :جلفصيىن الىاقع ...بحن الخقبل والسفع
جيشؿغ الغئي خىَ ٛظا اإلاىغىم في مىُْحن مخباًىحن :ؤولهما ًغي بهضم
مؿاولُت ألاو ٛنً الثاوي ،وزاهحهما ٌهخٓض بإن الثاوي هدُجت خخمُت وَضٍ يحر مهلً
للؿلو الثٓاَُت التي ّ
ًغوحها ألاو.ٛ
عسض املىقف املؤيد واملسخب:
ٌهخٓض اإلاخٓبلىن لُ٘غة بغامج جلُؼٍىن الىاْو ؤهه خخمُت بنالمُت جىضعج غمً
زٓاَت الهىإلات التي جلغي الخماًؼ وجدؼ نلى الاهضماج َُما ٌهغٍ بالثٓاَت الٙىهُت،
وؤجها مؿلب ملح زاغو الخخُاحاث الجماَحر إلاىاص بنالمُت حؿلحهم وجغَه نجهم
وجيؿحهم بخباؾاث واْههم واه٘ؿاعاتهم ( .لهُاض ي 7 ،2008 ،بخطغٍ) ًترحم طلٚ

ؤلاْبا ٛاإلاتزاًض للجماَحر نلى مخابهتها والخُانل مهها ،مً ٗاَت الُئاث الهمغٍت َلم
ٌهض ألامغ ْاضغا نلى الشباب بل ؤؾُاال وٖهىال وختى شُىزا ،ومً الجيؿحن طٗىعا
وبهازا.
ُ ّ
وٍظَب ؤخضَم بلى الٓى ٛؤن بغامج جلُؼٍىن الىاْو " حشٙل هاَضة مشغنت نلى
ّ
وحصجو نلى مؼٍض مً الاهُخاح في
الهالم ،وقاَغة ْض حؿغم في جدى ٛالُٓم
مجخمهاث مًلٓت جيخكغ مً ًدغٖها"( .الهغْام ،)5 ،2005 ،وحؿهل مهمت اهدشالها
مً جسلُها وعحهُتها ،في َظا الطضص سجلذ ؾماح خؿحن الٓاض ي مالخكت نً
بغهامج " مساؾغ جىاحه ؤلانالم الهغبي" ،الظي نغع نلى ْىاة ؤبى قبي ،ج٘غاع نباعة :
"لى ؤن الهالم الهغبي بإؾغٍ جدى ٛبلى ؾخاع ؤٗاصًمي ّ
حًني َُه الشهىب الهغبُت
وجغْظ في الشىاعم بىاجا وشباها ،إلاا قهغ في الهالم ؤلاؾالمي الشباب ؤلاعَابي"
(الٓاض ي)44 ،2014 ،
وفي طاث الؿُاّ جغي باؾمت ًىوـ ؤن البث الُػائي الهغبي ؾانض اإلاجخمهاث
الهغبُت نلى الخغوج مً بئر الجمىص والخسلِ الحػاعي ،مً زال " ٛحهغٍِ
ؤلاوؿان الهغبي بالثٓاَت الًغبُت وجُخُذ مضاعٖه ومهاعَه في ماَُتها بًغع الاؾتزاصة
مجها والجهل مً بدىعَا" ( ًىوـ)493 ،2004 ،
البهؼ آلازغ اهبري لخبرئت طمت َظٍ البرامج مً تهمت الخًغٍب التي ؤلحٓذ بها،
مؿدىضًً بلى هكغٍت اليؿبُت الثٓاَُت الٓائمت لِـ َٓـ نلى وؿبُت جإزحر الخلُؼٍىن
وبغامجه ،وبهما نلى زلُُت هكغٍت ج٘شِ نلى ؤن الخباًىاث الثٓاَُت بحن الشهىب
جىه٘ـ في مػامحن البرامج الخلُؼٍىهُت وؤن عئٍت مىخجحها لها ولجمهىعَا جسػو –
في آزغ اإلاؿاٍ -لهظٍ الخباًىاث ( لهُاض ي)6 ،2008،
َالٓى ٛبدؿبهم ؤن بغامج جلُؼٍىن الىاْو جخدمل مؿاولُت غُام ألازالّ
واهضزاع الُٓم في اإلاجخمهاث الهغبُت مبالًت يحر مبرعة ومجاهبت لىاْو خاٛ
الخلُؼٍىهاث الهغبُت ،طل ٚؤن مشاَض الاهدال ٛالخلٓي والهغي ٗاهذ خاغغة نلى
شاشاث الخلُؼٍىهاث الهغبُت مىظ بضاًاتها ألاولى – وبن جباًيذ خضتها مً ْؿغ نغبي
آلزغ -وال ّ
ؤص ٛنلى طل ٚما صؤبذ الؿِىما اإلاطغٍت نلى جٓضًمه للمشاَض الهغبي مً
بًداءاث حؿضًت ولٓؿاث خمُمت ونالْاث حغٍئت هي طاتها التي جالقي الغَؼ
والصجب نىضما حهغغها بغامج الىاْو.

ً خطح مً زال ٛالؿغوخاث الؿابٓت ؤن مبرعاث الُغٍٔ ألاو ٛعيم مالمؿتها
لىاْو خا ٛاإلاشاَض الهغبي اإلا٘بىث ناؾُُا اإلاخلهِ للُغحت واإلاخهت واإلاترْب للىاَض
الجضًض ،بال ؤجها ال جدؿم بالٓضع الٙافي مً اإلاىغىنُت واإلاىؿُٓت ،طل ٚؤن البث
الُػائي الهغبي ال ًدٓٔ الخىاضل الُ٘غي والثٓافي اإلاخىاػن بحن ؾغفي اإلاهاصلت .ألن
الُ٘ت في ألاضل عاجحت باججاٍ الؿغٍ اإلاال ٚللخٓىُت اإلاخد٘م في ؤبجاصًاتهاٖ ،ما ؤن
الدؿلُت والترَُه لم جً٘ ًىما مغاصَا لالبخظا ٛوالاهدال ٛوؾىء ألازالّ وال مضناة
للخمغص والهطُان نلى ُْم اإلاجخمو.
عسض املىقف املعازض الىاقد:
في الىْذ الظي عخب َُه الهضًض مً الشباب ببرامج جلُؼٍىن الىاْو ،مهخبرًً بًاَا
مطضع حؿلُت وبزاعة ،حهالذ ؤضىاث ّ
لخىضص بها مهخبرة بًاَا حؼء مً زؿت تهضٍ بلى
الخًلًل صازل اإلاجخمهاث الهغبُت وجدؿُم الُٓم وألازالّ َحها ،وطل ٚنبر وشغ
ؤلاباخُت والاهدال ٛالخلٓي وحشىٍه نٓى ٛالشباب ( الهغْام )5 ،2005 ،مما ٌشُو
خالت مً الاغؿغاب الاحخماعي ،ونضم الاؾخٓغاع في الهالْاث الهامت الاحخمانُت،
ّ
الاؾتهالُٖت ،والهغوب مً الخطضي لىاْو الحُاة،
وجىمُت الُغصًت والغوح
والاؾدؿالم له ،والاهبهاع بالىمىطج ألاحىبي نلى خؿاب الهىٍت الثٓاَُت ،وٖظلٚ
جغاحو الاهخماء للهىٍت واػصًاص الُإؽ وؤلاخباؽ( .نِؿاوي ،)223 ،2010 ،ونلى
الهمىم ًمً٘ طٖغ بهؼ جإزحراث بغامج جلُؼٍىن الىاْو نلى اإلاشاَض الهغبي في
الىٓاؽ آلاجُت:
 جفنيو العالقاث الاحخماعيت الخقليديتَٓ :ض ؤؾهمذ بغامج جلُؼٍىن الىاْو في
الُػائُاث الهغبُت في ػنؼنت الاؾخٓغاع الاحخماعي في الهضًض مً اإلاجخمهاث ،وْض
ججلى طل ٚفي جٓىٍؼ ؤعٗان الىكم الاحخمانُت وغهِ صعحت الالتزام باإلاهاًحر
وألاهماؽ الاحخمانُت مً حاهب ؤنػاء اإلاجخمهاث.
 الجزوع هدى الفسداهيت وقخل إلاخظاض بالجماعت :مً زال ٛجمجُض اإلاًامغة
الُغصًت والشهىع بالهكمت الظاجُت وحًلُب ُْم الىُهُت واإلاطلحت الصخطُت.
وبغهاٍ الغوابـ ألاؾغٍت وحهمُٔ اإلاشانغ الظاجُت نلى خؿاب الالتزام الجماعي.
 بغاَت بلى ؤجها حهمل نلى جغوٍج الخهطب الٓؿغي ،خُث ًىٓؿم الجمهىعاإلاشاَض بلى ؤخؼاب وؾىائًِ ،ىاضغ ٗل مجها مغشح الٓؿغ الظي ًيخمي بلُه نبر
الاجطاالث والغؾائل الٓطحرة ،SMSبًؼ الىكغ نً حضاعة اإلادؿابٔ وؤخُٓخه بالُىػ

"مما ٌهؼػ زٓاَت ؤلاْطاء نلى خؿاب زٓاَت الدؿامذ والٓبى ٛباآلزغ"( .مٙاوي،2005،
)80
 الالهدفيت وفقدان القيمتَ :الخلُؼٍىن ٖما ؤشاع باعٖغ والًل وشغام ًاصي بلى
الاوسحاب مً الحُاة الىاْهُت بلى الهؼلت والخُانل مو شاشت الهغع التي ٌؿدؿلم لها
اإلاشاَض ،وٍمخظ ما جٓضمه له وٍدشغب ما ًخػمىه مً ُْمَ ،هي حؿخًغْه وتهُمً
نلُه ( .بمام.)253 ،1995 ،
 بمهنى ؤن ج٘غاع نغع الكىاَغ الؿلبُت ًمىدها شغنىت وْبىال لضي اإلاشاَض ،وَظا
ّ
بالُهل ما ًغاًَ نلُه الٓائمىن نلى بهخاج بغامج الىاْوَ ،اللًـ الظي ؤخضزخه في
بضاًاث قهىعَا -بؿبب الجغؤة التي احؿمذ بها-وؿبُا لم ًثجهم البخت واؾخمغ نغع
البرامج ألٖثر مً مىؾم واؾخمغ مهها بْبا ٛالجماَحر نلى مشاَضتها وٍمً٘ الٓى ٛؤهه
جػانِ.
 جنسيع الىمطيت وقخل زوح إلابداعَ :خضاوْ ٛىالب حاَؼة لبرامج جلُؼٍىن الىاْو
نلى هؿاّ واؾو في ؾىّ الخلُؼٍىن اإلاهىلم؛ ؤَغى الهملُت ؤلابضانُت مً مدخىاَا
وْلظ مؿاخت الخلٔ والابخٙاع في الخلُؼٍىن ،خُث ضغها وشاَض غغبا مً الاؾخيؿار
الخلُؼٍىوي الظي ًسش ى ؤن ًاصي في جهاًت اإلاؿاٍ بلى جىمُـ لألطواّ والؿلىُٖاث،
وَغع هماطج زٓاَُت واؾتهالُٖت مهُمىت في قل نىإلات يحر مخٙاَئت ( .الهغْام)6 ،2005،
 ٖما ؤن بغامج جلُؼٍىن الىاْو حهخبر َػاء لدؿلُو الهىاؾِ واإلاشانغ ؤلاوؿاهُتَػال نً جإزحراتها الؿلبُت في الهالْت بحن الجهض والىحاَت ،خُث ؤضبذ الخلُؼٍىن
وؾُلت للشهغة ختى وبن ٗان الصخظ َاْضا للشغوؽ التي جاَله الٖدؿابها.
(الهغْام .)6 ،2005،ما ًجهل الشباب الهغبي ٌهخٓض بإن اختراٍ الًىاء والغْظ
ونغوع ألاػٍاء َى الؿغٍٔ الؿغَو الٖدؿاب الشهغة والثروة والجاٍ وجدُٓٔ الىجىمُت
اإلاؿلٓتًٓ .ى ٛلهُاض ي في َظا الؿُاّ " :بن ّ
حى ؤلاخباؽ الظي ٌهِشه الشباب الهغبي
واوؿضاص ؤَٓه ،وجػائ ٛآماله في اإلاؿخٓبل ،حهل ال٘ثحر ٌهخٓض ؤن اختراٍ الغٍاغت ؤو
الًىاء ؤو نغع ألاػٍاء واإلاىغت هي اإلاىُظ الىخُض للغقي الاحخماعي والٖدؿاب الجاٍ
والثروة " (لهُاض ي . )28 ،2005،وللخإٖض مً صحت َظٍ الُغغُت ًمً٘ مغاحهت نضص
ألاشخاص الظًً ًٌمغون ؤماًٖ بحغاء مؿابٓاث الاهخٓاء ٗل نام.
 شعصعت القيم ألاخالقيت والديييت ووشس السذيلت وإلاباخيت :مً زال ٛمداضغة
اإلاغآَحن والشباب – بالضعحت ألاولى -بمىاص زٓاَُت ًاصي ّ
حهغغهم اإلاخىاضل لها جضعٍجُا
بلى َٓضان ؤلاخؿاؽ باالهخماء وبلى ؤػمت ؤزالُْت ويغبت زٓاَُت .مً زال ٛنغع

الحمُمُاث بشٙل مبالٌ َُه ،والترٖحز نلى بزاعة الًغائؼ وحصجُو مهاْغة الُىاخش
بخجؿُم اإلاُاجً وٖشِ الهىعاث بلباؽ َاضح وبلٓؿاث م٘برة ججز ٛباإلاغؤة نً
مؿخىاَا ؤلاوؿاوي ،وجطىعَا نلى ؤجها ؾلهت جٓترن بلظاث وهؼواث الغحا.ٛ
بغاَت بلى ؤجها بدؿب ال٘ثحر مً الضعاؾاث جغوج إلابضؤ الخجؿـ ؤو الخلطظ نلىزطىضُاث ألاَغاص ،وجدُذ بْامت نالْاث بحن الشبان والُخُاث في َػاء مًلٔ ،نلى
امخضاص ؾاناث اللُل والجهاع( .مٙاوي )80 ،2005،الىاْو الظي ؤَض ى بلى حسجُل
ججاوػاث نضًضة وزٓتها ٗامحراث اإلاغاْبت اإلاىخطبت في ٗل ػواًا البىاًت التي جإوحهم،
مشاَض اإلاجىن والخالنت التي عآَذ الهالْاث الًغامُت التي وشإث بحن اإلاخباعًٍ والتي
ضجذ بها مىاؾم ؾخاع ؤٗاصًمي الهغبي ٗاهذ ؤٖثر ألاؾباب التي عَهذ وؿب مشاَضتها
وػاصث مً بْبا ٛاإلاغآَحن والشباب بالضعحت ألاولى نلى مشاَضتها .ومً زمت جٓلُضَا
صوهما خغج.
وٍٓى ٛبً بلٓاؾم" :بن َظٍ الىىنُت مً البرامج يالبا ما جٙىن ْاؾُت ،وحهغع
اإلاشاعٖحن لإلطال ٛمً ؤحل حؿلُت اإلاشاَضًً والحُاف نلى مؿخىي بزاعة ومشاَضة
مغجُوَ ،إيلب ْغاء الصحِ ًبدثىن نً الُػائذ ،وَظٍ الغوح هي ما صَهذ بلى
هجاح “جلُؼٍىن الىاْو ،″ولألؾِ َةن َظٍ البرامج جُخسغ بإجها جٓضم لجمهىعَا “الهؼٍؼ
والىفي” َػائذ خُت نلى الهىاء( .الهغب ،م)10823،13
 خلق فجىة بحن ألاحياى ودفع الشباب إلى الخمسد والعصيانٌ :هض الشباب الهغبي
َى الُئت الغئِؿُت اإلاؿتهضَت ببرامج جلُؼٍىن الىاْو ،ألهه ًمُل بؿبُهخه بلى الخجضًض
والُػى ٛفي الخهغٍ نلى الىاَض ،وَى ال ًمل ٚمو طل ٚالحطاهت الُ٘غٍت التي حهطمه
مً الؿٓىؽ في شغإ الاخخىاء الثٓافي مما ْض ًػهِ اعجباؾه بترار ؤمخه َُٙىن ؤْغب
بلى َٓضان َىٍخه الثٓاَُت والىْىم بغازً الخػلُل الُ٘غي والدشىٍه الهٓضي.
(الىجحري.)215 ،1991،الظي ًػهه في اإلاىاحهت نلى حبهاث نضة ،بضء مً ألاؾغة واهتهاء
باألمت والضولت.
 إ ثازة الشعىز باالهبهاز بالغسبٌ :شٙل الاهبهاع بالًغب قاَغة هُؿُت واحخمانُت
جخمثل في صَشت ؾغٍ بأزغ ،مو امتزاج جل ٚالضَشت لضي الؿغٍ ألاو ٛبإهه ناحؼ نً
اللحاّ بالثاوي ؤو مطاعنخه ؤو الُٓام بإصاءاث جطل في مؿخىاَا بلى مؿخىي ؤصائه ،مما
ٌشبو لضًه خاالث مً الُإؽ والححرة والترصص ؤو الش ٚوَٓضان الثٓت بالىُـ( .الهُتي،
صؽ)322 ،

ًمخض َظا ؤلاخؿاؽ وؤلاخباؽ بالُإؽ مضي ؤوؾو نىضما جخكاَغ حهىص وؾائل
ؤلانالم نلى جطىٍغ واْو الهغب واإلاؿلمحن اإلادشغصمحن ؾُاؾُا ،اإلاخىاخغًٍ نٓائضًا،
اإلاخسلُحن ج٘ىىلىحُا ،واإلاُلؿحن َ٘غٍا ،واإلاإػومحن اْخطاصًا واحخمانُا.
 وشس ثقاقت الاطتهالك :مً حاهب آزغ َبرامج جلُؼٍىن الىاْو جٓىم "باؾخجزاٍ ؤمىاٛ
اإلاىاؾً الهغبي في ؤمىع ؾؿدُت مما ًمثل َضعا اْخطاصًا"(مٙاوي ،2005،ص،)80
ًٓى ٛؤصًب زػىع بهظا الطضص " :غمً اإلاُهىم الهام لخلُؼٍىن الىاْو ،الجمهىع َى
الظي ٌشاعٕ وٍخطغٍ وٍخدغٕ وٍغؾم الؿِىاعٍى وٍطىث للغابذ ،وبالخالي َى الظي
ًطىو البرهامج ،بهظٍ الطىعة حؿخُُض الشغٗاث ؤلانالهُت مً ؾلىُٖاث الجمهىع"(
الهغبَ ،)13 ،2017 ،هً ؾغٍٔ َخذ انخماص زؿىؽ الهاجِ في ٗل صولت والحطىٛ
نلى ألاعْامً ،خم اْدؿام نىائض اإلاٙاإلااث بحن َاجذ انخماص الخـ وَى الٓىاة ،وبحن مٓضم
الخـ وَى شغٖت الاجطاالث ،ألامغ الظي ٌهىص نلى َظٍ الٓىىاث بالغبذ الىَحر ،وزاضت
بطا نلمىا ؤن ؤلاخطاءاث جاٖض وحىص نشغاث اإلاالًحن مً اإلاخطلحن بهظا الىىم مً
البرامج نبر الىؾً الهغبي .زضام مىكم ومضعوؽ ًخهغع له الجمهىع نبر َظٍ البرامج،
َضَه بَغاى حُىب اإلاخطلحن اإلاخلهُحن واإلاخهلٓحن بهظٍ “اإلاىغت” مً البرامج.
 بهض َظا الهغع؛ عبما لٓائل ؤن ًٓى ٛؤن ما ؾبٔ طٖغٍ ًىضعج في بؾاع ما ٌهغٍ
بىكغٍت اإلااامغة ،وَى عؤي ال ًجاهب الطىاب َالحُٓٓت التي ال ًجب ؤن هخجاَلها ؤن
بغامج جلُؼٍىن الىاْو وضُت هاجحت بامخُاػ ٌؿخمغ اإلاشاَض الهغبي في جظوْها بالغيم
الجض ٛالظي جثحرٍ -نلى مؿخىاٍ الُغصي ونلى اإلاؿخىي الجمعي -وجُغع نلُه مداٗاة
واْو ال ّ
ًمذ بطلت لىاْهه بىعي ؤو صوهما وعي .ومً َىا وحب الىكغ بلى َظٍ الكاَغة
بىكغة مًاًغة َبض ٛالصجب والغَؼ لها وجدمُلها وػع الاهدال ٛألازالقي الظي اؾدشغي
في مجخمهاجىا ،وحب البدث نً البضًل وجٓضًمه لهظا اإلاشاَض اإلاخهؿش.

خخاما :مقترخاث وخلىى
ًخهحن في جهاًت َظا الؿغح عضض بهؼ ألاَٙاع التي ْض ٌشٙل ججؿُضَا مداولت طاث
حضوي للحض مً جإزحراث بغامج جلُؼٍىن الىاْو الهغبُت وجسُُِ خضة الايتراب الثٓافي
الظي ٌهِشه اإلاشاَض الهغبي هدُجت لها – في قل اؾخدالت مداضغة الكاَغة وبْطائها
واهخُاء البضًل  ،-والتي ًمً٘ جلخُطها في الىٓاؽ آلاجُت:
 انخماص ْىانض الحىٖمت الغشُضة في بصاعة اإلااؾؿاث ؤلانالمُت وَغع اختراممىازُٔ الشغٍ اإلاهىُت.

 اؾخدضار َُئاث إلاغاْبت اإلادخىي ؤلانالمي اإلاغوج نبر الُػائُاث الهغبُت وبزػانهللحجب ؤو اإلاىو والخىُِْ في خا ٛحسجُل ججاوػاث.
 جُُِ٘ بغامج جلُؼٍىن الىاْو مو ُْم الثٓاَت الهغبُت ؤلاؾالمُت وجدىٍغَا لخضمتهاوبشانتها وحهؼٍؼ اعجباؽ الىاشئت بها.
ّ
الجاصة التي حهنى بخؿىٍغ اإلاهاعاث وضٓل اإلاىاَب وجدُحز
 حصجُو بهخاج بغامج الىاْوالظٗاء.
 جُهُل صوع ماؾؿاث الخيشئت الاحخمانُت  -بضء مً ألاؾغة مغوعا باإلااؾؿاثالضًيُت والخهلُمُت ووضىال بلى ماؾؿاث اإلاجخمو اإلاضوي -في نملُت الخىنُت بمساؾغ
الخلىر الثٓافي الظي حشُهه بغامج الىاْو اإلاؿخيسخت التي حهغغها الُػائُاث الهغبُت
نً ؾغٍٔ جٓىٍت الىاػم الضًني وحصجُو ألاحُا ٛنلى الاعجباؽ بُٓم زٓاَتهم ألاضُلت
والانتزاػ بخُغصَا وجماًؼَا.
 حصجُو صعاؾاث الجمهىع للىْىٍ نلى اخخُاحاجه وألازظ بمٓترخاجه لالعجٓاء باإلاىخىجؤلانالمي.
 الغْابت الىالضًت نلى هىنُت البرامج الخلُؼٍىهُت التي ٌشاَضَا ألابىاء ،وجٓىحن مضةوَتراث اإلاشاَضة وحصجُو اإلاشاَضة الجمانُت والابخهاص نً َ٘غة جلُؼٍىن الًغَت.
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