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تكتسب الصحافة الخليجية أهميتها وحضووهها موم مو ول الخلويع ال هالوت اتسوتهاتيجت حيو        
والوووفها الطي يووة والسوويولة الطة يووة . يمثوون طة ووة التةوواا  ووهال المواصووا  الوويم أسوويا وأفهيةيووا وأوهالووا

 . لذلك تهتال  األهمية الجيوستهاتيجية الالمصالح ات تصا ية للغهب الظهوه الطي  فت الخليع
وعلى الهغم مم ت وه الصحافة الخليجية وسو ة اطتاواهها فوت ال والم ال هالوت خاصوة  ت أم       

هطوواك هموووم وتحوو يا  تواجههووا وا  يوواو فووت عوو ا جواطووب وهووذا مووا ييصووح عطوو  ه سوواا تحهيووه  تلووك 
.  الصووحو والموو يهوم ال وواموم للم سسووا  الصووحيية والخالووهاا والالوواحثوم فووت الصووحو الخليجيووة

أولويوا  هوذا التحو يا  مسوالة الحهيوا  حيو  كاطو  الم الالوة التوسويل مسواحة الحهيوة وكاط  موم 
وال من الصوحيت ال يو او عوم فكوها اله االوة وااجوهااا  اا اهيوة سوواا سوحب التوهخيف أو اايةواو 

فضوواو عووم تغييووه  وواطوم الم الوعووا  فووت .  عووم الصوو وه وتحكوويم الةضوواا فيمووا يةوول مووم مخاليووا 
لخليجووت الحيوو  ي  ووت مسوواحة اكالووه للحهيووة فووت الكتاالووة والت اليووه ويسوواع   ون مجلووا الت وواوم ا

علووى  طجوواع ال موون ااعامووت المصوو ا ية وطجوواإ وعوو م جووواع  غوواال الصووحو  ت الحكووم  ضووا ت 
 .وع م جواع مصا ها الحكوما  لتهاخيف الصحو التت تاسس 

 ا  األخووويم تووهيم وت وو  صووحيية الخلوويع أون صووحيية يوميووة تصوو ه فووت ااموواها   فال وو  عووو       
ال و   طهواا  هاسوتهما الجام يوة وجو ا مط ةوة الخلويع تموو   6611وعال  اهلل عمهام مم الةاهها عام 

الاألحووو ا  المهموووة  وكوووام الاووواا يخ ووو  ليوووهة طيووووذا علوووى المط ةوووة لملووو  اليوووها  ال ووو   عوووام 



تهوا  وهإ وواكوب اليتوها ذا. عامواو  651الهي اطيا اتطسوحاب موم اوهال السوويا ال و  سوي ها  امو  
وظهوووه اتطحيوواع التووام  6611فكووها اتحووا  تسوول  موواها  ال وو  ام مطيوو  األمووة ال هاليووة الهعيمووة عووام 

ووسووو  هوووذا الظوووهوو صووو ه أون عووو   موووم صوووحيية الخلووويع يووووم . األمهيكوووت الوووى جاطوووب  سوووها ين
و ووو  .   فكاطووو  تحوووهه فوووت  مووواها الاووواه ة وت الووول فوووت الكويووو  6611تاوووهيم األون  66اتثطووويم 

ية الخلوويع غضووب الاوواا وغضووب الم تموو  الالهي وواطت وام مةوو ما  اغوواال الصووحيية اثوواه  صووحي
الوو أ  عطوو ما طاووه  الصووحيية م لومووا  تيضووح طوايووا الاوواا واتطكليووع فووت  ضووية الجووعه ال هاليووة  
وخاصوة مووا يت لوال الوو وه المةويم الالهي وواطت فوت الخلوويع ولويم لووويا الوذ  كووام يتوولى  ضووية الجووعه 

و وو  ل الو  الخلوويع  وهاو مهموواو فوت ليوو  اتطتالوواا ال هالووت . لمو ووو اتيهاطووتموم مو وول التالطووت الكامون ل
الووى  ضووية الجووعه ولووم تسووتمه صووحيية الخلوويع  وووياو فةوو  تظووافه  عواموون ع يوو ا فطيووة ومحليووة 
وا  ليمية الى جاطب ال ة ال يوم المستحةة عليها لصالح الم سسة التت ت الل الخليع مل ضو و 

 .96/9/6619يوم ( 515)ها ال   ص وه ال    اتمكاطا  مما  أ ى الى تو ي

حملووووة الخلوووويع )وكووووام المسوووواه الةووووومت واضووووح علووووى الجهيوووو ا مووووم خووووان ا وووواال حماتهووووا      
  لكووووت الواصوووون الاوووو ب اليلسوووو يطت مسوووويهت  (والجم يووووا  الخيهيووووة لوووو عم اهلطووووا فووووت فلسوووو يم

( ا اووواهومحووواكمو )وكوووذلك حملوووة   المظيوووها طحوووو  ولتووو  المسوووتةلة وعاصووومتها الةووو ا الاوووهيو
 .طتيجة مجعها مخيم جطيم والتت ذالح فيها الم ا  مم االطاا الا ب اليلس يطت

االكتهوطيوووة ها ووو ا الصوووحافة ال هاليوووة علوووى ااطتهطووو  موووم حيووو  ( الخلووويع)ت ووو  جهيووو ا و            
التاسوويا  فهووت أون صووحيية خليجيووة عهاليووة ت سووا لهووا مو  وواو علووى الاووالكة وكووام ذلووك فووت 

لتووواتت ال ووو ها فوووت الاوووهه ال ااوووه موووم طيوووا السوووطة صوووحيية الطهووواه  6/6/6665اوووهه أيلوووون 
 .صووووحيية الاووووهال اتوسوووو  اللط طيووووة  6665اللالطاطيووووة وتلتحووووال الهمووووا فووووت اووووهه كوووواطوم اتون 

الصوويحة : جووعااو مووم مضووموم الطسووخة الوه يووة تحوو  الطوافووذ التاليووة ( الخلوويع)ويغ ووت مو وول 
يه  ا تصوووا   ثةافوووة  الهياضوووة  مطوعوووا   اتولوووى  أخالووواه الووو اه  هأ  و هاسوووا   أخالووواه وتةووواه 

 .كاهيكاتيه فضاو عم مو ل خاف ي هو الالجعه ااماهاتية المحتلة



أم ص وه الطسخة االكتهوطية للجهي ا فت و   مالكه عهالياو  وفت و و  عو م تووافه               
الصوويغة ولوويا  أجهووعا وتةطيووا   عووم اللغووة ال هاليووة ج وون مووم الخلوويع أم تالوو  الصوويغة الصوووه

الطصوووف  مموووا اثووه تووواثيهاو سوولالياو عليهوووا وعوو م اتسوووتيا ا مووم اامكاطيوووا  اليطيووة التوووت يوفههوووا 
فهووت ت تحتووو  علووى محووهك الحوو   واهاووييها أسووالوعت الالتةووا م ومووم ثووم تحولوو   لووى  .ااطتهطوو 

  وت يمكوووم  الاعتهووووا  ت الاسوووتخ ام الوووهامع م الجوووة الصوووووه وام 6/1/9119أهال وووة أيوووام فوووت 
خاليوة موم التوثيوال عطو  ال الاعوة اليوميوة كالتواهيم واليووم وعطووام الصويحة  ويمكوم مواضوي ها 

تجوواوع ذلووك الالووو خون علووى األهاوويو أ  ال ووو  يوووم مووم طوووعون المو وول فياوواه فوووت طهايووة  الووول 
فوت ( الخلويع)أم جهيو ا : وطسوت يل الةوون . والصويحة والتواهيم فةو . الموضوع  لى ه م الخاله

مووم أ  مميووعا  للصووحافة االكتهوطيووة  وهووذا ي ووو  أساسوواو  لووى الوو  طسووختها االكتهوطيووة خاليووة 
 .المو ل الصيغة الصوه الالهغم مم كوطها أون صحيية عهالية على ااطتهط 
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