




ولنا كلمة
تتوالــى األحداث في المحيط اإلعالمي الكبيــر، وتتنوع في محتواها بين 
تطويــر الكــوادر ومالحقة التكنولوجيا المتســارعة في النمــو والتحديث، 
كمــا تحمــل فــي طياتهــا مزيًجــا مــن المشــاعر المتناقضة، فتــارة تزف 
البهجــة والفــرح، وتــارة أخــرى تحمــل األلم، ولــن يغيب الحــزن بين هذا 

وذاك.

وِفي أغســطس الماضــي كان لهذا الحــزن موعد، حينمــا حملت األخبار 
نبــأ وفاة رمز من رموز الفن والمســرح والثقافة بالخليــج العربي والعالم 
العربــي، الراحــل عبد الحســين عبد الرضــا، الذي وافته المنيــة في لندن، 
وهــي التي كانت يوًما من األيام إحدى محطــات البدايات إلبداعه، وفي 
هــذا العدد مــن »إذاعة وتلفزيون الخليج« حاولنا أن نســتعرض ســيرته 
المطــرزة بالجهــد واإلخــالص لمهنتــه، مــا أثمــر نجومية حقيقيــة قادته 
لصنــع تاريــخ فنــي ســيبقى فــي ذاكــرة المســرح والتلفزيــون الخليجي 

والعربي.

ومثلمــا ترصــد األخبــار أحداًثــا تنقلهــا للمتابعيــن، فهــي أيًضــا توثــق 
األعمــال اإلبداعية وتتيــح وصولها وانتشــارها، ولذا جاء اإلعــالم »خبًرا« 
عبــر تقريــر يبــرز جهود »اإلعــالم الســعودي«، ممثــاًل فــي وزارة الثقافة 
واإلعــالم، خالل موســم حــج 1438هـ، ســواء ما وّفرته من تســهيالت 
ودعم للمؤسســات اإلعالمية الناقلة لشــعائر الحج، أو ما بثته ونشــرته 

عبر وســائل ووســائط اإلعــالم المتعددة.

كما رصــدت »إذاعة وتلفزيون الخليج« عدًدا من المنتديات والملتقيات 
البــارزة خــالل الفتــرة الماضية، مســلطة الضــوء على محتواهــا، توثيًقا 

واحتفاًء.

ونظــًرا لمــا وصلــت إليــه بعــض وســائل اإلعــالم الرقمــي ومنصــات 
التواصــل االجتماعــي مــن تطــور، ومــا أحدثتــه مــن تداخــل مع وســائل 
اإلعــالم التقليــدي، فإننــا ننشــر ملخًصا لدراســة حديثة حــول توظيف 
تطبيــق »ســناب تشــات« فــي بــث األخبــار، حيــث حملــت الدراســة 
نمــاذج من هــذه االســتخدامات، مع طــرح المعوقات والتحديــات التي 
تواجهــه، إضافــة إلى بعض الــرؤى النقدية واآلراء التــي يقدمها نخبة من 

األكاديمييــن واإلعالمييــن فــي دول مجلــس التعــاون والــدول العربيــة.

ويأتــي ختام العدد مواكًبا لفرحة تأهل المنتخب الســعودي لكرة القدم 
إلــى كأس العالــم المقبل في روســيا، كثمرة للدعم غيــر المحدود الذي 
تقدمــه حكومة خــادم الحرمين الشــريفين للرياضة بعامــة، وللمنتخب 
الســعودي لكرة القدم بخاصة، ليســجل األخضر نفسه أول المنتخبات 

العربية المتأهلة لنهائيــات كأس العالم 2018م.

ومــا بيــن »الحزن« في مســتهل العــدد و»البهجة« في أخــره، نتمنى أن 
يجــد القارئ ما يفيــد ويرضي.

وعلى المحبة نلتقيكم دائًما.
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رحل عن عالمنا في لندن بعد نصف قرن من العطاء الفني

عبد الحسين عبد الرضا .. 
ودعنا بألم..  وترك لنا إجمل االبتسامات

|| عبد الستار ناجي – الكويت 

ودعــت الســاحات الثقافيــة والفنيــة واإلبداعيــة الخليجيــة والعربية يــوم الجمعة الحادي عشــر من أغســطس الماضــي 2017م، 
النجــم الكويتــي القديــر عبــد الحســين عبــد الرضا، رحمــه الله، أحــد رواد النهضة الفنيــة في الخليــج، الذي وافتــه المنية عن عمر 

يناهــز )79( عاًمــا فــي العاصمة البريطانيــة لندن إثر جلطــة قلبية. 
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ولــد الراحل في 15 يوليو 1939م، في الحــي التاريخي »دروازة 
عبــد الرزاق« في منطقة شــرق فــي دولة الكويت.

وقــال ســمو أمير دولــة الكويت الشــيخ صباح األحمــد الصباح، 
اللــه: أن الكويــت فقــدت علًمــا مــن أعــالم الفــن المســرحي  حفظــه 
الكويتــي والخليجــي والدولــي، معبــًرا ســموه عــن تقديره لــإرث الفني 

الكبيــر الــذي تركه.
مــن جانبــه نعى وزير اإلعــالم الكويتي بالوكالة رئيــس المجلس الوطني 
للثقافــة والفنــون واآلداب الشــيخ محمــد عبــد اللــه المبــارك الصبــاح 
الراحــل القديــر، قائــاًل: أن الســاحة الفنيــة الكويتية فقــدت برحيله قامة 

فنيــة وقطًبــا مــن أقطاب نجــوم المســرح الكويتي.

نصف قرن من اإلبداع
إن المتابــع الراصــد لمســيرة عبــد الحســين عبــد الرضــا، يعي جيــًدا، أنه 
أمــام فنــان اســتطاع عبــر مــا قــدم مــن أعمــال فنيــة خالــدة أن يكــون 
شــاهًدا على العصر، طوال نصف قرن من مســيرة الكويــت وإنجازاتها 
والمتغيرات والتطورات التي مرت بها، منذ فجر االســتقالل وتأســيس 
الكويــت الحديثــة، حتى المرحلــة الراهنة من تاريخها، متأثــًرا بكل ذلك، 
وراصــًدا له عبــر أعماله الفنية التي بثتها الشاشــة الفضية قبل أن تلونها 
الحياة وعلى خشــبة المســرح، وهو »أبو الفنون« كما يســميه عشــاقه 
والعارفيــن بأهميتــه التنويرية الترفيهيــة منذ بداياته العتيــة في الخليج.

صانع الفرح من المسرح إلى التلفزيون
عــاش عبــد الحســين عبــد الرضــا مرحلــة الريــادة والتأســيس للحركــة 
المســرحية الفنيــة، فكانــت أعمالــه تذهــب فــي اتجاهــات عــدة، حيــث 
المســرح وتجلياتــه والتلفزيــون وومضاتــه عبــر عــدد مــن الشــخصيات 
فــي المســرحيات والمسلســالت، وهكذا األمر مــع اإلذاعــة وبرامجها، 
وكذلــك األوبريتــات الغنائية ومجموعــة الثنائيات التي قدمها وشــكلت 

روافــد إبداعيــة للفــن الخليجي.

البدايات واإلبداع
لــو عدنــا بالذاكــرة، لوجدنــا الفنــان عبد الحســين عبــد الرضا حاضــًرا في 
العمل المؤسســي لفرقة المســرح العربي، من خالل مســرحية »صقر 
دور  حينهــا  الراحــل زكــي طليمــات، وجســد  التــي أخرجهــا  قريــش« 
»بــو عدنان« شــخصية )المنجم(، ومنهــا انطلق نحــو النجومية، وكان 
معــه فــي تلــك التجربــة عــدد من األســماء، مثــل: القديــر ســعد الفرج، 

والراحليــن خالــد النفيســي وغانــم الصالح.
ثــم تتالــت األعمال التي أكــدت عمــق اختياراته، مثل: مســرحية »اغنم 
زمانــك«، وهــي مــن تأليفــه، وفــي ذلــك العمــل، وعبــر شــخصية »بو 
خالــد«، رصــد المتغيــرات االجتماعيــة إثــر النقلــة االقتصاديــة مقدًمــا 
مســرحية  فــي  مــاري(  )بــو  شــخصية  جــاءت  ثــم  الهادفــة،  رســائله 
»الكويــت ســنة 2000« من تأليف ســعد الفرج، وهنــا أيًضا كانت فكرة 
العمــل تحليــل للحالة االقتصادية واالجتماعية، وما ســتؤول إليه الحًقا، 
علًمــا بــأن العمــل ُأنتــج عــام 1966م، إال أن النص والعــرض كان قراءة 

ذكيــة وعميقــة لألحداث.
وتمضــي المســيرة، عبــر عــدد مــن األعمــال، وكان دائــم العمــل علــى 
المنظــور االجتماعــي والمتغيرات، وأيًضا طبيعــة العالقات االجتماعية، 
وهذا ما لمســه الجمهور في مســرحيات »24 ســاعة«، و»حط حيلهم 
بينهــم«، و»مــن ســبق لبــق«، و»الليلــة يصــل محقــان«، و»القاضي 
راضــي« وغيرهــا، وهنــا نحــن نتحــدث عــن الفتــرة الزمنيــة مــن عــام 
1967م وحتــى 1973م، حيــث كان نتــاج عبــد الحســين مقتبس ومعّد 
ليخــدم الظــرف اإلنســاني ويعبــر عــن الحالــة االجتماعيــة والمتغيــرات 

التــي عاشــتها الكويت.
ومــع تجربتــه في »بنــي صامــت«، كان دور الشــاهد، من عــدة جوانب، 

وعبــر شــخصية )حســين بن صامــت( ذهب إلــى مضامين جديــدة، عبر 
حكاية أســرة متوســطة يحــرك الطموح المــادي أحد أبنائهــا، ثم يرصد 
ا، ليعود بعدها  ا واجتماعيًّ ا وسياســيًّ آثــار وتبعات ذلــك التحرك اقتصاديًّ
الشــاهد إلــى النتاج ذي البعــد االجتماعي، كما في مســرحيات »ضحية 

بيــت العــز«، و»على هامان يــا فرعون« و»عزوبي الســالمية«.
وذهبــت بوصلــة اإلبــداع بعدها مــن المنظــور السياســي العربــي، إلى 
االقتصــادي الكويتــي، حيــث قــدم مســرحية »فرســان المنــاخ« عــام 
1983م، عبــر مجموعة من الشــخصيات، ومنها: )منصــور بوحظين(، 
و)بــو راشــد( و)صاحــب شــداد(،  وفــي كل مــن تلــك الشــخصيات كّنا 
أمــام رصــد وتحليــل مقــرون بالشــفافية العاليــة ألزمــة ســوق المناخ، 
وكانــت مقــدرة ذكية على اســتدعاء ذلــك الحدث االقتصــادي، وظروفه 
وشــخوصه، عبــر قــراءة مســرحية عاليــة الجــودة، قــام عبــد الحســين 
»فرســان  ففــي  الحالــة،  مــن  قريًبــا  كان  ألنــه  النــص،  بكتابــة  نفســه 
المناخ« تتحقق معادلة شــاهد العصر بأســلوب فني رفيع المســتوى، 
كمــا تحقــق ذلك فــي أعمال، مثــل: »بني صامــت« و«باي بــاي لندن« 
والحًقــا »بــاي باي عــرب«، ثم مســرحية »هذا ســيفوه« التي تعرضت 

للكويــت فــي الخمســينيات مــن القــرن الماضي.
وفــي عــام 1989م، ومن خالل مســرحية »باي باي لنــدن«، التي ألفها 
نبيــل بــدران وأخرجهــا المنصــف السويســي، يذهب إلى بعد سياســي 
عربي شــمولي مقــرون بالنقد والتحليــل، من خالل حكاية الممارســات 
العاصمــة  فــي  للعــالج  المســافرين  الخليجييــن  المرضــى  لبعــض 
البريطانيــة، في شــخصية )شــارد بن جمعة( ســلط الضوء مــن خاللها 
علــى مجموعــة من المحــاور، أولها: »شــخصية الخليجــي« الذي ذهب 
للعــالج فــي لندن ليجد نفســه أمام عاصفــة من المتغيــرات االجتماعية 
تعصــف بــه، وهــو يقــدم نقــًدا عميًقا لتلــك الحالــة، ويعتقد النقــاد بأن 
»بــاي بــاي لنــدن« هي قمــة ســنان أعمالــه، إذ مثلت نقلــة حقيقية في 
مشــواره، وبصمــة أســهمت فــي انتشــار اســم المســرح ونجومه في 

الكويت.
وحينمــا أتــى الحــدث األهــم فــي تاريــخ الكويــت، وهــو الغــزو العراقي 
الغاشــم لدولــة الكويــت، وفــور التحريــر شــرع عبــد الرضــا بمســرحية 
الكــوت،  رقيــة  وإخــراج  تأليفــه،  مــن  والمســرحية  العــرب«،  »ســيف 
والعمــل يرصــد الممارســات العدوانيــة إبــان االحتالل الغاشــم، وقدم 
عبــد الرضا خــالل العرض شــخصيتي )بو خالــد( و)صدام حســين( في 
قــراءة لألحــداث، ومعــه عــدد بــارز مــن النجــوم، مثــل: »حيــاة الفهد«، 
اللــه«،  عبــد  اإلمــام  و»عبــد  العبيــد«،  و»خالــد  الصالــح«،  و»مريــم 

و»أحمــد جوهــر« و»طــارق العلــي«.
المســرح  فقيــد  قــدرات  كانــت  الوهــج،  وبنفــس  النهــج  ذات  وعلــى 
والكوميديــا تفوقت فــي عدد من تجاربــه الدرامية التلفزيونيــة، وهذا ما 
لمســه المشاهد والناقد، وكان مسلســل »درب الزلق« عام 1977م، 
خير شــاهد علــى الحس الذكــي بقضايا اإلنســان والمجتمــع، ورصدها 
بعين الفن عبر شــخصية )حســين بــن عاقول( الــذي أراد أن يصبح تاجًرا 
ثرًيــا بأســاليبه وطرقه المشــروعة تارة وغير المشــروعة تــارة أخرى، عبر 

تحليل ذكي وشــديد الشــفافية لتلــك المرحلــة وأحداثها.
االســكافي«،  و»زمــان  »العتاويــة«،  مثــل:  أعمالــه،  مــن  عــدد  وفــي 
و»ديوان الســبيل« و»الحيالــة« يذهب للبعد السياســي بطريقة رمزية 
ذكيــة مليئــة باألحــداث والنقــد، ومنذ تلــك المرحلــة الثريــة حتى نصل 
إلــى »أبــو المالييــن« و»العافــور« وغيرهــا، يظــل ذلــك الشــاهد علــى 

العصــر مــن هــذه الزاويــة أو تلك. 
والراحــل مؤســس قنــاة »فنــون« عــام 2006م، التــي اهتمــت بطرح 
العديــد من األعمــال والكوميديا بالذات، وأســهمت في دعــم المواهب 
الشــابة عبــر إنتاجهــا البرامجــي وحتــى أخــر ظهور لــه عبر »ســيلفي 3« 

2017م.

و
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كل هــذا يخبــر أن عبــد الرضــا، كان ولم يــزل، حتى بعد رحيلــه نجم غير 
تقليــدي، وصاحــب تجربــة أخلصــت للفــن ولجمهــوره؛ ألنــه كان يعــي 
مــا يقــدم ومــاذا يختــار، عبــر كل إبداعاتــه التــي ســتظل حاضــرة كلمــا 

اســتدعيت مرحلــة أو قضيــة أو أزمــة. 

بصمات الثنائيات وإبداعها الخالد
شــكل الراحــل خــالل مشــواره مجموعــة مــن الثنائيــات الجميلــة علــى 
مســتوى اإلذاعة والتلفزيون، لعل أشــهرها مع الفنان سعد الفرج، الذي 
شــاركه البطولــة فــي مسلســل »درب الزلــق« ومسلســل »األقــدار«، 
وعــدد من المســرحيات ســواء بالوقوف على الخشــبة ســوًيا أو بتقديم 
النص المســرحي، كما فعل الفرج في مســرحية »الكويت عام 2000«، 
وكذلــك مــع الفنــان خالد النفيســي في مسلســالت »محكمــة الفريج« 
و»ديــوان الســبيل«، وأخــر عمــل جمعهمــا »الحيالــة«، الــذي اكتســب 
جماهيريــة كبيرة ومتابعــة واهتمام لدى المشــاهد الخليجــي والعربي، 
علًمــا أن بدايتــه مــع الثنائيــات كانــت مــع الفنانيــن عبــد العزيــز النمــش 
ومحمــد جابــر في مسلســالت »مذكــرات بو عليــوي« و»الصبــر مفتاح 
الفــرج«، وتبقى من أشــهر الثنائيات ما قدمه مع الفنانة ســعاد عبد الله، 
حيــث تشــاركا عــدًدا مــن األعمــال الغنائيــة واألوبريتــات والمونولوجــات 
التــي بدءوهــا بأوبريــت »بســاط الفقر« الشــهير، وال تــزال األجيــال تردد 
وتتذكــر تلــك األعمــال، لما تحملــه من بســاطة وقيمة جمعــت الفكاهة 

والمعالجــة الدراميــة إلشــكاالت المجتمــع وعالقاته.

منجزات حققها وجوائز استحقها
مســيرة حافلــة طويلــة تّوجت علــى مدى ســنوات بالعديد مــن الجوائز 
داخــل الكويت وعلى مســتوى الخليــج والعالم العربــي، فقد حصد عبد 
الحســين بتميــزه العديد من الجوائز واأللقــاب، كان من ضمنها حصوله 
عــام 1977م، على لقب »نجم المســرح األول« فــي الكويت، وتكريمه 
عــام 1996م، عندما تــم اختياره »ســيف الفن« ليتقلد وســاًما رفيًعا، 
وهــي جائــزة تقديريــة وشــهادة ودرع قدمهــا التلفزيــون العربــي تقديًرا 
والجوائــز،  األلقــاب  مــن  وغيرهــا  العربــي،  الفــن  إثــراء  فــي  إلســهامه 
كان أخرهــا هــذا العــام 2017م، فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
بحصولــه علــى جائــزة »خلــف الحبتــور« لإنجــاز؛ وقدمــت لــه تقديــًرا 

إلنجازاتــه الفنيــة طوال الخمســين عاًمــا الماضية.
كل هــذا لــم يخطــر ببال ذلــك الشــاب حينها وهــو يلج فرقة المســرح 
ــا رغبته  ـً العربــي، ليقف أمام عميد المســرح العربي زكي طليمات معلنـ
فــي االنضمــام لتلــك الفرقــة والتجربــة الرائــدة، ولــم يكــن يتوقــع أنــه 
ســيصل إلى هذه المكانة المرموقة بعد مســيرة حافلة بالكفاح والحب 
الكبيــر الــذي بقــي بعــد رحيلــه، ذلك هــو عبــد الحســين عبد الرضــا رمز 
الفــن الخليجــي وعمــالق المســرح الكويتــي العصامي، والذي ســتبقى 

مســيرته الفنيــة خالــدة في ذاكــرة األجيال، رحمــك الله أبــا عدنان.

شخصياته نبض مجتمعه 
أبرز أعماله التلفزيونية

الشخصيةالمسلسلالعام

بو عليويمذكرات بو عليوي1964

فهدلعبة األيام1964

بو سعدالقلب الكبير1967

شيخ مردممحكمة الفريج1967

بو عليويالصبر مفتاح الفرج1968

بو عليويمواقف1970

أبرز أعماله التلفزيونية

الشخصيةالمسلسلالعام

أجلحأجلح وأملح1970

بو مريانعائلة بو مريان1971

بو عليويحاور زاور1972

شريبشرباكة1972

فالحالملقوف1973

حسين بن عاقولدرب الزلق1977

حمود الطواشاألقدار1977

عتيج المسيانالعتاوية1980

نوحدرس خصوصي1981

بو ردحقاصد خير1993

راشد النعمانلن أمشي طريق األمس1995

بو عليمرمر زماني1996

معروف اإلسكافي – الوالي أبو شجاعزمان االسكافي1998

بو حابس )داوود بن حرمل(سوق المقاصيص2000

طوفانديوان السبيل2001

دواس علفالحيالة2003

بو عليحبل المودة2006

جاسم التنديلالتنديل2008

خليفة فنرالحب الكبير2009

صقر أبو منقارأبو الماليين2013

عبد الله العافورالعافور2014

مطرسيلفي 20173

 
أبرز أعماله المسرحية

الشخصيةالمسرحيةالعام

المنجمصقر قريش1962

ابن جالابن جال1962

بو خالداغنم زمانك1966

سعد أبو ماريالكويت سنة 19662000

الدكتور أحمد المدعاب24 ساعة1967

جالبحط حيلهم بينهم1968

موسىمن سبق لبق1969

فهدالليلة يوصل محقان1969

يوسفالقاضي راضي1970

بو هيالنحط الطير طار الطير1971

مفتاح الحليمطلوب زوج حااًل1971

عطاردعالم نساء ورجل1972

فهد30 يوم حب1973

الهوب البحريهالو دوللي1974

حسين بن صامتبني صامت1975

سيف درب الزلقضحية بيت العز1976

سندعلى هامان يا فرعون1978

هالل رمضانعزوبي السالمية1979

شارد بن جمعةباي باي لندن1981

 منصور – بوحظين - بو راشد - صاحب شرادفرسان المناخ1983
مناخ - بو عدنان

عبد الغفور بن داحسفرحة أمه1984

عربباي باي عرب1986

التاجر أبو عليهذا سيفوه1987

بو خالد – صدام حسينسيف العرب1992

عبد الباري بيرقمراهق في الخمسين1997

قناصقناص خيطان2002

بوسامي – إبراهيم بلنتيعلى الطاير2004



7 العدد 110 - أكتوبر 2017 م

تلويحة الوداع كانت »مطر«

آخــر ظهــور للراحــل عبد الحســين عبــد الرضا، 
الشــهير  الرمضانــي  المسلســل  فــي  كان 
»ســيلفي 3« علــى شاشــة )MBC( كضيــف 
شــرف، عبــر جزئيــن فــي حلقــة مــن تأليــف 
الكاتــب خلف الحربي بعنــوان: »قلب أبوي«، 
»مطــر«،  بشــخصية  الحســين  عبــد  وحضــر 
مريــض القلب الــذي يبحث عن قلــب لزراعته 
ليلتقي »راكان« ابن المتبرع، الشــخصية التي 
جســدها النجــم الســعودي ناصــر القصبــي، 
الكوميــدي  أدائــه  بعذوبــة  الراحــل  ليمطرنــا 

المتجــاوز، رحمــه اللــه. 



العدد 110 - أكتوبر 2017 م8

تحت شعار »المملكة ترحب بالعالم« 

تميز إعالمي يواكب نجاح 
المملكة في تنظيم الحج

|| هيثم السيد − الرياض 

كمــا هــو الحــال فــي بقيــة القطاعــات الحكومية الســعودية العاملــة خالل موســم الحج، شــهدت التغطيــة اإلعالمية لهذا 
ا مســتمًرا يعتمــد علــى كوادر بشــرية ســعودية تتعامل مــع أحــدث اإلمكانــات الفنية والتقنيــة، بما  الحــدث تجديــًدا ســنويًّ
يضمــن نقــل هــذا المشــهد االســتثنائي إلى أكبــر نطاق مــن المشــاهدين في العالــم، وبما يحقــق كذلك مواكبــة الدور 

الكبيــر الــذي تقــوم بــه المملكــة بمختلــف قطاعاتها فــي خدمة ضيــوف الرحمن.
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جــاء موســم حــج هــذا العــام )1438هـــ(، بنقلــة نوعيــة فــي 
مســتوى التغطيــة التي عملــت على مختلف مســارات اإلعالم 
المرئــي والمقــروء والمســموع والرقمــي، وذلك بمشــاركة عدد 
غيــر مســبوق مــن فرق العمــل التي بــدأت تــؤدي أعمالها قبل موســم 
الحج بإشــراف مباشــر من وزيــر الثقافة واإلعــالم معالــي الدكتور عواد 
العــواد، حيــث تمــت تهيئة البنــى التحتية للقنــوات الفضائيــة ووكاالت 
األنبــاء العالميــة الراغبــة في البث المباشــر، مــع توفير كل أنــواع الدعم 
مــن  حزمــة  قدمــت  كمــا  واإلخبــاري،  والمعلوماتــي  والفنــي  التقنــي 
الخدمــات الجديــدة التي أســهمت فــي إتمــام المهمة اإلعالميــة بنجاح 

واحترافيــة، محققــة تغطيــة مميــزة بــكل المقاييــس المهنية.

السعودية ترحب بالعالم
كان هــذا عنــوان الحملــة التــي أطلقتهــا وزارة الثقافــة واإلعــالم فــي 
ــا  ـً المملكــة العربيــة الســعودية، لتكــون منطلًقــا عاًمــا ومفهوًما مقترنـ
بــكل التغطيــات اإلعالميــة، وقــد تــمَّ بــثُّ محتــوى هــذه الحملــة عبــر 
عشــرين لغــة عالميــة أكــدت جميعهــا علــى ترحيــب المملكــة بضيوف 

الرحمــن مــن كل أنحــاء األرض.
تناولــت الحملــة جهــود المملكــة فــي خدمــة الحجــاج وحرصهــا علــى 
لراحتهــم  الُســبل  كل  وتوفيــر  الحــرام  اللــه  بيــت  ضيــوف  اســتقبال 
والقنــوات  الرســمي  التلفزيــون  شاشــات  تصــدرت  وقــد  وأمنهــم، 
الســعودية، كمــا تمَّ تفعيلها في وســم خــاص عبر منصــات التواصل 
االجتماعــي فاســتطاع أن يحقق الصــدارة العالمية بنســب متابعة عالية 

طــوال فتــرة الحج.
كمــا دشــنت الــوزارة منصتيــن رقميتين لتقديــم المــواد اإلعالمية حول 
الحــج، أوالهمــا: )SaudiWelcomesTheWorld.org(، وهــو الموقــع 
الــذي ينقل رســالة الحــج إلى العالم مــن خالل قصص مالييــن الحجاج 
بمختلــف أعراقهــم ولغاتهــم، وتجــاوز زوار الموقــع حاجــز المليــون، 
العالــم  حــول  اإلعــالم  لوســائل   )Hajj2017.org( موقــع  وثانيهمــا: 

للحصــول علــى المعلومــات والتحديثــات واألخبــار عــن الحج.

غرفة عمليات إعالمية
لإعــالم عينه الســاهرة وذهنــه المتأهــب − أيًضا − وحيــن يتعلق األمر 
بمنظومة كبيرة تعمل على مدار الســاعة علــى التعامل مع حدث يتابعه 
العالــم كامــاًل، يصبــح من الضروري وجــود مركز قيادي يتولى تنســيق 
الجهــود، ولهــذا تمَّ هذا العام اســتحداث غرفة عمليــات تخص اللجنة 
اإلعالمية للحــج، تضم قطاعات الوزارة المختلفــة، وتضم الغرفة عدة 
قطاعــات مــن الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة بخدمات الحــج، وهي 
ــا مباشــًرا بوزيــر الثقافة واإلعالم، ويشــمل عملها متابعة  ترتبط ارتباطـً
ورصــد األخبــار والمعلومات الخاصــة بالحجاج والتوثيــق اليومي لجهود 
القطاعــات العاملــة في خدمة الحجــاج، وتدار غرفــة العمليات من قبل 
كــوادر وطنيــة فــي وزارة الثقافة واإلعــالم يتواصلون بشــكل يومي مع 
مختلــف فــرق العمــل وصانعــي المحتــوى مــن الشــباب المميزين في 

التصويــر والتصميم والترجمــة والتحرير وغيرها.
كمــا تتابع الغرفــة جميع العمليــات المعتمدة على التقنيــة في التغطية 

اإلعالميــة المرئيــة والمســموعة والرقميــة، ومنهــا اســتخدام التصوير 
الجــوي بالكاميــرا الطائــرة، وبــث القنــوات التلفزيونيــة »فائقــة الدقــة 

HD«، والنقــل المباشــر عبــر برامــج البــث اإللكتروني. 

استديوهات في معلم
لــن تخطــئ عين الحاج الواقــف على صعيد عرفة برًجا يمثــل معلًما بارًزا 
فــي المشــاعر المقدســة، وقد ال تســمح لــه زاويــة الرؤية باكتشــاف أن 
بداخــل هذا البرج عدًدا من االســتديوهات التلفزيونية واإلذاعية الحديثة 
الخاصــة بالقنوات الســعودية واإلخبارية، باإلضافة إلى اســتديو اإلذاعة 
الــذي تقــدم مــن خالله مــواد إخباريــة وبرامــج مباشــرة للمســتمعين، 
وكذلــك مكاتــب لوكالــة األنبــاء الســعودية، وعدد مــن مراكز البــث التي 
ُهيئــت لنقــل وقــوف الحجــاج مــن صعيــد عرفــات، عبــر مــواد إخباريــة 
وصــور وتقاريــر، ومقاطــع فيديــو، وغيرها مــن خدمات إخبارية شــاملة 
تتــاح للمتلقيــن باللغات )اإلنجليزية والفرنســية والفارســية والروســية 

والصينيــة إضافــة إلى اللغــة العربية(.
هنــاك ثالثــة مراكــز إعالميــة باإلضافــة إلى هــذا المقــر، تقــوم بدورها 
مــن مكــة المكرمــة ومشــعر منــى، وتوفــر كل التجهيــزات المطلوبــة 
والخدمــات المتطــورة أمــام اإلعالمييــن، ويشــمل ذلك تقديــم الدعم 
الفنــي فــي مجــال اإلنترنــت واالتصــاالت وتوفيــر بيئــة معلوماتيــة عبر 
الوســائل اإللكترونيــة التقليديــة، وكذلــك تزويدهــم بالكتــب التعريفية 

عــن المملكــة بعــدة لغــات والصحف والمجــالت الســعودية.

مركز التواصل الدولي 
للحــوار  فرصــة  كذلــك  وهــو  العالــم،  ألنظــار  اهتمــام  نقطــة  الحــج 
والمعرفــة المبنييــن علــى معايشــة الصــورة الحقيقيــة للحــدث، ومــن 
هنــا اســتحدثت وزارة الثقافة واإلعالم فــي هذا العام مركــًزا للتواصل 
الدولــي )CIC( ليكون حلقــة الوصل مع كافة وســائل اإلعالم اإلقليمية 
والعالميــة ومختلــف مراكز األبحاث والمؤسســات الثقافيــة، وقد قام 
المركــز ببــث المعلومــات والبيانــات الموثقــة عــن األحــداث والوقائــع 
واألعمــال بعــدة لغات فــي مقدمتهــا اإلنجليزيــة والفرنســية واأللمانية.

القنــوات  جميـــــــع  المركــــــز  خـــــــدم  فــــــقد  ذلــك،  عــن  فـــــضاًل 

ومنصتين  عــمــلــيــات  غــرفــة  ــحــداث  اســت
رقميتين وتدشين مركز للتواصل الدولي

ج
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العالميــة الراغبــة فــي نقــل هــذا الحــدث العظيم من خالل وســائل 
الذيــن  البارزيــن  اإلعالمييــن  واســتضاف  المختلفــة،  اإلعــالم 
يســتطيعون نقــل هــذا الحــدث كمــا هــو، ليحظــى بمكانتــه وقيمته 
اســتخدام  مــع  للعالــم،  مهنيــة  بصــورة  نقلــه  خــالل  مــن  المهمــة 

وصــواًل. وأســرعها  الوســائل  أحــدث 
شــبكات  عبــر  عالمًيــا  المؤثريــن  مــن  عــدًدا  المركــز  اســتضاف  كمــا   
التواصــل االجتماعــي، لنقــل الصــور الحقيقيــة والجهــود المبذولــة من 
كافــة القطاعــات، ولمشــاركة جمهورهــم فــي مختلف الــدول جوانب 
مــن التجربــة الروحانيــة التــي عاشــوها خــالل تأديتهــم مناســك الحّج. 
وقــد مثــل الحــج االنطالقــة الفعليــة لمركــز التواصــل الدولــي ودوره، 
الــذي ســبق لوزيــر الثقافــة واإلعــالم اإلعــالن عنــه فــي وقــت ســابق، 
حيــث ســيكون نافــذة تعمــل على مــدار العام فــي ســبيل التواصل مع 
مؤسســات اإلعــالم العالمــي والصحافــة العالميــة، وإيصــال الرســالة 
ــا لالعتــدال ومنــارة للمحبــة والخير  ـً الحقيقيــة للمملكــة بوصفهــا عنوانـ

والســالم. 

أرقام من تغطية الحج
ا قدمــوا كل الخدمات اإلعالمية  ا وإعالميًّ ــا وفنيًّ أكثــر من )1650( موظفـً
وخدمــات التغطيــة والنقــل المباشــر لكافــة شــعائر الحــج، مــن خــالل 
)104( قنــوات تلفزيونيــة، و)19( محطــة إذاعيــة، وأكثر مــن )30( عربة 

نقــل، و)22( لجنــة إعالمية.
شــارك فــي تغطية الحــج )19( مكتًبــا لوكالة األنبــاء الســعودية، و)26( 
 )4( الــوزارة  أنشــأت  كمــا  المقدســة،  المشــاعر  مــن  للوكالــة  محــرًرا 
منصــات خاصــة للحج على الشــبكات االجتماعية بأربع لغــات )العربية، 
متخصــص  فريــق  وتوفيــر  والفارســية(،  والفرنســية  واإلنجليزيــة، 
و»فيســبوك«  و»انســتغرام«،  »تويتــر«،  التاليــة:  المنصــات  إلدارة 
و»يوتيــوب«، وبلــغ عدد التغريــدات والمواد اإلعالمية التــي تم بثها عبر 
المنصــات المختلفــة )2.438.623( إضافة/تغريــدة، وصــل مجمــوع 
العالــم )39.256.581.272( مشــاهدة. مشــاهداتها فــي كل أجــزاء 

وبثــت المنصــات التــي أطلقتها الــوزارة، باإلضافــة للقنوات الرســمية 
التابعــة لهــا عدد )3.214( مــادة إعالمية من صور ومقاطــع فيديو ومواد 
إعالمية أخرى، وقد اشــتملت هذه المــواد على )1.721( مادة مصورة، 
و)274( مــادة مصممــة، وعــدد )941( مقطًعــا مرئًيا مــن الفيديوهات، 
وعــدد )34( موشــن جرافيــك، و)139( إنفوجرافيــك، وجــاء بــث المواد 
باللغــات )العربيــة، واإلنجليزيــة، والفارســية والفرنســية(، حيــث بثــت 
)1414( مــادة إعالمية باللغــة العربية، و)1179( مادة  باللغة اإلنجليزية، 

و)343( مــادة باللغــة الفارســية، و)278( مادة باللغة الفرنســية.
وبثــت الــوزارة )231( تغريــدة باللغة العربية حازت علــى متابعة أكثر من 
)18( مليــون متابــع، وحققــت تفاعــاًل تجــاوز الـــ)7.5( مليــون، و)201( 
تغريــدة باللغــة اإلنجليزيــة تجــاوز عــدد متابعيهــا مــن كل أرجــاء العالــم 

)3.214( مادة إعالمية و)957( صورة تم 
نشرها عبر منصات اإلعالم الرسمي
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الحج  غطت  عالمية  إعالمية  وسيلة   )70(
بزيادة )20%( عن العام الماضي

)14.5( مليــون متابــع وحــازت علــى تفاعــل بلــغ )12.4( مليون.
كمــا بثــت )129( تغريــدة باللغــة الفارســية حصلت على عــدد متابعات 
باللغــة  أمــا  تفاعــل،  ألــف  و)872(  متابعــة،  مالييــن  الـــ)10(  تجــاوز 
الفرنســية فقــد بثــت الوزارة عــدد )160( تغريــدة حصلت علــى أكثر من 

ــا. )10( مالييــن متابعــة، وبلــغ عــدد التفاعــالت )965( ألفـً
وبثت الوزارة عبر حســاباتها في »تويتر« باللغات )العربية، واإلنجليزية، 
اإليمانيــة  األجــواء  عــن  صــورة   )957( عــدد  والفرنســية(  والفارســية 
والروحانية والمشــاهد اإلنســانية التي شهدها موســم الحج، كما بثت 
الوزارة في ذات الحســابات عــدد )387( مقطًعا مرئًيا مــن الفيديوهات 

عــن الجهــود المبذولــة من أجــل راحة حجــاج بيت اللــه الحرام.
وقامــت الوزارة خالل موســم الحــج 1438هـــ، بتفعيل النقل المباشــر 
وربطته بجميع الحســابات الرســمية خالل الفترة مــا بين غرة ذي الحجة 
وحتى يوم الثالث عشــر منه، وســجلت متابعات تجاوزت الـ)2( مليون 

متابعة من كل أجــزاء العالم.
أمــا فيمــا يتعلــق بالحســاب الرســمي لــوزارة الثقافــة واإلعــالم علــى 
»تويتــر« فقد نشــر عــدد )110( تغريــدات ونالت أكثر مــن )4.4( مليون 
متابعــة خــالل موســم الحــج، فيما بلــغ عدد المنشــورات في حســابها 
علــى »فيســبوك« )95( منشــوًرا، و)37( مــادة علــى »يوتيــوب« نالت 
متابعــات تجــاوزت )100( ألــف مشــاهدة، فيمــا تــمَّ نشــر )62( مــادة 
فــي حســاب الــوزارة على »انســتغرام«، وتجاوز عــدد متابعيهــا الـ)10( 

آالف متابــع، وقامــت الــوزارة بإضافــة )5( فالتر »ســناب« حــازت على 
)1.751.475( متابعــة، وظهــرت الفالتــر بشاشــة الجــوال )34.471( 

مرة.
بجانــب ذلــك، قامــت أكثر مــن )70( قناة فضائيــة من مختلــف أنحاء 
العالــم بنقــل وتغطيــة موســم الحــج لهــذا العــام 1438هـــ، بزيــادة 
التــي  التصاريــح  إجمالــي  أمــا  الماضــي،  العــام  عــن   )20%( بلغــت 
أصدرتهــا الهيئة العامة لإعــالم المرئي والمســموع للوفود اإلعالمية 
تصريًحــا،   )860( إلــى  وصــل  فقــد  الحــج  بموســم  للعمــل  واآلالت 
منهــا )495( تصريًحــا لإعالمييــن، و)12( تصريًحــا لســيارات النقــل 
الخارجــي، و)66( ترخيًصــا للقنــوات العاملــة تحــت الفــرق اإلعالميــة 

األجنبيــة.
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|| هيثم السيد − الرياض

فيمــا يشــهد العالــم مرحلــة تاريخيــة من التحديــات على مســتوى تحقيق االســتقرار السياســي، وتفــرض المتغيرات 
االقتصاديــة واقًعــا جديــًدا علــى كثيــر من الــدول والمجتمعــات، يصبح البحث عــن حالة الســلم اإلقليمــي والعالمي 
أولويــة أساســية مــن أجل مواجهة المصاعب الراهنة وتفعيل مســارات التنميــة والبناء واالزدهار، وســعًيا نحو تحقيق 
هــذا الهــدف فقــد عقدت رابطة العالم اإلســالمي في 17ســبتمبر 2017م بمدينة نيويورك األمريكيــة، مؤتمًرا دولًيا 

بعنــوان: »التواصــل الحضــاري بين الواليات المتحــدة األمريكية والعالم اإلســالمي«. 



13 العدد 110 - أكتوبر 2017 م

الحوار كوسيلة سالم
مثــل هــذا المؤتمر امتــداًدا للحوار الذي بدأ في قمة الرياض اإلســالمية 
أسســت  حيــث  2017م،  مايــو  شــهر  فــي  ُعقــدت  التــي  األمريكيــة 
القمــة لمجموعــة مــن المشــتركات التــي بنيت عليهــا مبــادئ التواصل 
الحضــاري واســتمرت عبــر هــذا الحــدث العالمــي الــذي شــاركت فيــه 
يمثلــون  ومفكــًرا  ــا  ـً عالمـ  )450( بحضــور  المتحــدة،  األمــم  منظمــة 
)56( دولــة، كمــا تضمــن جلســات حــوار متبادلــة بيــن عدد مــن الطلبة 
المســلمين واألمريكييــن، باإلضافــة إلى حلقــات النقــاش التي جمعت 
مابيــن ممثليــن عــن المؤسســات الفكريــة والثقافيــة اإلســالمية مــن 
جميــع دول العالــم وبين عدد مــن المفكريــن والسياســيين األمريكيين.
أمــا الطروحــات العلميــة والفكرية والثقافيــة خالل المؤتمــر فقد جاءت 
متنوعة وثرية، وكان منها: »اإٍلســهام الحضــاري بين الواليات المتحدة 
تعزيــز  فــي  اإلســالمي  و»اإلســهام  اإلســالمي«،  والعالــم  األمريكيــة 
الســالم العالمــي«، و»المســلمون فــي الواليــات المتحــدة األمريكية: 
االندمــاج والمواطنــة«، و»االتجاهــات الفكريــة فــي توظيــف الحريــات 
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  بيــن  المعرفــي  و»التواصــل  الدينيــة«، 

والعالــم اإلســالمي«، و»المشــتركات الحضاريــة واإلنســانية«.

عالقة تاريخية منطلقها الثقة
ــا على الدين اإلســالمي  ـً االنفتــاح علــى الحضــارات ليس أمــًرا مستحدثـ
فقــارئ التاريــخ يعــرف ريــادة الديــن الحنيــف في هــذا المجال، هــذا ما 
أكــده معالــي األميــن العــام لرابطــة العالــم اإلســالمي الشــيخ الدكتور 
محمــد بــن عبد الكريم العيســى خــالل حديثه في المؤتمــر عن مفاهيم 
التبــادل الثقافــي والمعرفي وترســيخ حقيقة اإلخوة اإلنســانية في نظر 
اإلســالم، المنطلقــة من الثقــة، والقائمة علــى البر والعدل واإلحســان 
ورقــي التعامل، وتطــرق كذلك إلى عالقــة الواليات المتحــدة األمريكية 
مــع العالم اإلســالمي ومــا عرفته من نمــاذج متميزة من حيــث التعامل 

البنــاء والتفاهم اإليجابي المشــترك.
وقال معالي األمين العام لرابطة العالم اإلســالمي: إن التطرف يراهن 
علــى اســتفزازات التطرف المضــاد »اإلســالموفوبيا«، مشــيًرا إلى أن 
نمــاذج العالقــة المتميزة بين اإلســالم والغرب كشــفت الخطــأ الفادح 
لنظريــة صــدام الحضــارات المبنيــة علــى إثــارة الكراهيــة والعنصريــة 
ا حتى  ونصــب حواجــز وهمية ربما كانت في بعــض أطروحاتها حادة جدًّ
علــى القواســم المشــتركة والتبــادل المعرفي واإلنســاني، وهو ما يعد 
انحــداًرا خطيــًرا للعقل البشــري ويجعله أســيًرا للشــعور برفضه لآلخر 
بدافــع مــن التشــاؤم أو الكراهيــة أو خلــل التصــور، مضيًفــا أن الخلــل 
في وظيفة التفكير ســّبب لإنســانية مآٍس عدة، داعًيا إلى نشــر رســالة 
إنســانية عالميــة تدعــو للتواصل والتفاهــم والتقارب لخدمــة المصالح 
المتبادلــة وخدمــة اإلنســانية جمعــاء، مــع ترســيخ الوعي بــأن االختالف 
والتنــوع والتعدديــة ســنة إلهيــة هدفها الوصــول للصــواب، مضيًفا أن 
التطرف الديني والفكري ســياق شــاذ ومعزول حاربه العالم اإلســالمي 
قبــل أن يحاربــه غيــره وتــأذى منــه قبــل وأكثر من غيــره، وهو ال يشــكل 
نســبة تذكــر في العالم اإلســالمي فهــو ال يتجاوز وفق أخــر اإلحصاءات 

التقديريــة ســوى واحد مــن مائتي ألف، وهذه النســبة تتقلص بشــكل 
واضــح وملمــوس والحمد لله.

نحو منهج شامل للحوار
الحــوار ليــس وســيلة تفاهــم فقــط، ولكنــه كذلــك ضــرورة لترســيخ 
المصلحــة اإلنســانية وخدمــة المجتمعــات، مــن هــذا المنطلق تحدث 
التعــاون  لمنظمــة  العــام  األميــن  العثيميــن  يوســف  الدكتــور  معالــي 
اإلســالمي، فــي المؤتمــر مؤكــًدا علــى أن المنظمــة تؤمن بــدور الحوار 
بيــن الشــعوب، وبــأن إرســاء ثقافــة  فــي تعزيــز االحتــرام والتفاهــم 
اإلمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  خدمــة  شــأنه  مــن  الســلمي  التعايــش 
ــا االنتباه إلى أن تعزيــز الترابط  ـً والعالــم اإلســالمي على حٍد ســواء، الفت
بيــن األمــم يحمــي الجميع مــن الوقوع فــي براثــن الكراهية التــي تؤدي 
إلــى النزاعــات وتدمير المكتســبات االقتصاديــة واالجتماعيــة، داعًيا إلى 
التصــدي لـ»اإلســالموفوبيا« والعنصريــة وكراهية األجانــب، من خالل 
اعتماد منهج شــامل للحوار بين أمريكا والشــعوب اإلســالمية، مشــدًدا 
علــى أهميــة التركيز علــى العوامل المشــتركة بيــن األمتين للتأســيس 

لحــوار مفيــد للطرفين.

أصل واحد لعائلة العالم
معالــي الشــيخ الدكتــور عبد الرحمن الســديس، الرئيس العام لشــؤون 
المســجد الحرام والمســجد النبــوي، أكد خالل المؤتمــر على أن األصل 
اإلنســاني المشــترك بين الناس يدعوهم إلى االبتعاد عــن التفرقة فيما 
بينهــم والركون للســلم والحوار، كمــا تناول أنواع التواصــل بين األمم 
ودورهــا فــي توثيــق العالقــات بين البشــر، مشــيًرا إلــى ريــادة المملكة 
لنشــر  وداعًيــا  الحضــاري،  التواصــل  مجــال  فــي  الســعودية  العربيــة 
هــذه الثقافــة فــي كافــة البلدان لمــا يثمــر عنها مــن تعزيز لقيــم العدل 
والمســاواة بين البشــر، مشــدًدا علــى ضــرورة تفعيل القنــوات الهادفة 
إلعمــار األرض ونشــر الخيــر ومواجهــة دعــاة التطــرف واإلرهــاب مــن 

أصحــاب الفكــر المنحرف.

قبول اآلخر مهم .. احترامه أهم
األميــن العــام للمجلــس العالمــي لقــادة األديــان فــي األمــم المتحــدة 
»يــاوا جاين« ألقــى كلمة وصف فيهــا المملكة العربية الســعودية بأنها 
أكثــر دولــة تحــرص علــى مصلحة المســلمين في شــتى بقــاع األرض، 
ــا االنتبــاه إلــى أن عدد المســلمين في الواليــات المتحــدة األمريكية  ـً الفت
ســيتجاوز )50( مليون نســمة عــام 2050م، وعلى الجانبين مشــاطرة 
مخاوفهــم وقلقهم بين بعضهــم بعًضا، لتذليل عوائــق التفاهم التي 
مــن شــأنها عرقلــة التنمية فــي العالم، مضيًفــا أنه يجب علينــا االنتقال 

مــن مرحلة قبــول اآلخر إلــى مرحلة احتــرام اآلخر.

تعاون لتقديم العون للبشرية
من جانبه أشــار األمين العام لمجلس األديان العالمي من أجل الّســلم 
»وليــم فندلــي« إلــى أن عالقــة الواليــات المتحــدة اإلمريكيــة بالعالــم 

لعالقة  الــمــمــيــزة  ــنــمــاذج  ال الــعــيــســى: 
صدام  نظرية  أفشلت  والغرب  اإلســالم 

الحضارات

الــعــثــيــمــيــن: حـــــان وقـــــت الــتــصــدي 
والتركيز  والعنصرية  لـ»اإلسالموفوبيا« 

على العوامل المشتركة



العدد 110 - أكتوبر 2017 م14

اإلســالمي تنبــع مــن رغبــة ِكال الجانبين فــي تقديــم العون لكافــة أفراد 
األســرة البشــرية، مشــدًدا علــى أهميــة الــدور الذي تقــوم بــه المبادئ 
الســامية بوصفهــا قيمة مشــتركة بين األّمتيــن اإلســالمية واألمريكية، 
وعلــى أن الحضــارات العظيمــة ال تنبــع إال مــن أديان عظيمــة، وأن هذه 
إحــدى أكبــر القواســم المشــتركة بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

اإلســالمي. والعالم 
وعبــر فندلــي عن ثقتــه بأن الدعــوة لفعل الخيــر الموجودة في اإلســالم 
والمســيحية قــادرة علــى تقوية الروابط بيــن أمريكا والدول اإلســالمية، 
مشــيًرا إلــى أن تكاتــف أبنــاء األمتيــن ضد مــا يؤذيهم كفيــل بدحر قوى 
الشــر ونشــر الّســلم، وكذلــك مواصلــة الحــوار بيــن الجانبيــن الــذي 
ســيعمل علــى تبديــد ســوء الفهــم وتقريــب وجهــات النظــر، طالًمــا 

توافــرت النيــة الحســنة والعمــل المخلص.
أمــا الدكتــور ديفيــد نصــر، نائــب الرئيــس للتنميــة الروحيــة فــي جامعــة 
ليثبرتــي، فقــد أكــد علــى أهميــة االندمــاج فــي المجتمعــات الجديــدة، 
وعلــى الدور الفاعــل الذي يمكن للمشــروعات البينية فعلــه لتوثيق عرى 
العالقــات بيــن الواليــات المتحــدة اإلمريكيــة والعالــم اإلســالمي، مــع 
ضــرورة توافــر اإلرادة الصلبة لتحقيق األهداف ونبــذ اليأس واالنهزامية.

قواعد صلبة لعالقة أمريكا والخليج 
البــد مــن تبــادل اآلراء والخبــرات حــول التواصــل اإليجابي والفعــال بين 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة والعالــم اإلســالمي، هــذا مــا شــّدد عليه 
معالــي الدكتــور محمد بن مطر الكعبــي، رئيس الهيئة العامة للشــؤون 
اإلســالمية واألوقــاف في أبــو ظبي، والذي أشــار كذلك إلــى أن البحث 
حــول ُســبل تعزيز الحــوار بين األّمتين مســتمر على كافة المســتويات، 
والتــي  بخاصــة،  التاريخيــة  األمريكيــة  اإلســالمية  العربيــة  القمــة  بعــد 

اســتضافتها الريــاض في شــهر شــعبان الماضي.
التواصــل  أن  تــرى  اإلســالمي  العالــم  شــعوب  أن  الكعبــي  وأضــاف 
الحضــاري مــع الواليات المتحــدة األمريكية يجب أن يســتند على القيم 
المشــتركة بيــن مبــادئ الحضــارة اإلســالمية والقيم المثلى بالدســتور 
األمريكــي ،والتــي تقــدس الحريــة وترســي الديموقراطيــة وتحتكم إلى 
القانــون وتحتــرم حقــوق اإلنســان، وعلى هــذا المبــدأ ُبِنيــت العالقات 
األمريكيــة مــع دول مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية علــى قواعد 
صلبــة مــن القيــم المشــتركة والتكامــل الحضــاري وترابــط المصالــح 
المشــتركة والتعــاون فــي مجمــل القضايا علــى المســتويين اإلقليمي 

والدولي.
وأشــار الدكتــور محمــد الكعبــي إلــى أن الصراعــات المذهبيــة والعرقية 
والطائفيــة التــي يشــهدها العالــم اليــوم تشــكل تهديــًدا حقيقًيــا لهذا 
التواصــل الحضــاري، وتســتوجب من قادة الفكــر وصناع الــرأي ورجال 
الديــن ومراكــز القرار أن يســارعوا إلى اتخــاذ إجراءات حاســمة لمواجهة 
هــذه التحديــات الجســيمة لتعزيــز الحــوار ونشــر قيــم الحــب بــداًل من 
الحــرب، وإحــالل ثقافــة التســامح والتعايش محــل العــداوة والبغضاء، 

وإرســاء مبــادئ العدل والســالم مــكان الظلــم والطغيان.
وأكــد الكعبــي أن المؤسســات الدينيــة التــي تمثــل االعتــدال بالعالــم 

اإلســالمي قامــت بجهــود كبيرة لتعزيــز التواصــل، مثل: رابطــة العالم 
اإلســالمي التــي تدعــو الجميــع فــي المؤتمــر إلــى تصحيــح المفاهيــم 
الدينيــة التــي شــوهها المتطرفــون واتخــذوا منهــا غطاء لممارســاتهم 
اإلجراميــة واإلرهابيــة، مختتًما كلمته بدعوة الجميــع لمواجهة التعصب 

والتطــرف بجميع أشــكاله.

التفاهم  قائدة  السعودية  العربية  المملكة 
العالمي

بــدوره نــوه العالمــة الشــيخ عبــد اللــه بــن بيــه، رئيــس منتــدى »تعزيــز 
المســلم« فــي كلمــة مماثلــة بــدور المملكــة فــي تعزيــز الســلم بيــن 
ــا أن المملكة تحمل كل القيم اإلنسانية والدينية، وهي  ـً الشعوب، مبين
جديــرة بقيــادة العالــم االســالمي لمثــل هــذه اللقــاءات والمؤتمــرات، 
وقــال إن المؤتمــر يأتــي فــي وقــت يواجه فيــه العالــم مخاطــر وجودية 
تهــدد بنهايــة المســيرة البشــرية، فهــي المــرة األولــى فــي التاريــخ التي 
يمتلــك فيهــا اإلنســان أســلحة يمكــن لــه بواســطتها أن يدمــر كوكــب 
مبنيــة  األمريكيــة  اإلســالمية  العالقــات  أن  موضًحــا  بأكملــه،  األرض 
علــى القيــم اإلنســانية المشــتركة األربــع، وهــي: الرحمــة، والحكمــة، 
والمصلحــة والعــدل، والتــي تمثــل جوهر التعايــش بين البشــر، مؤكًدا 

علــى أن كل هــذه القيــم تتفــق مــع الدســتور األمريكي.

ال نجاة إال بثقافة الّسلم
مــن جهتــه تحــدث وكيــل األزهــر الدكتــور عبــاس شــومان عــن أهميــة 
المؤتمــر وأنــه يأتي في ظــروف صعبة تحــل بالعالم اإلســالمي وغيره، 
مؤكــًدا علــى أهميــة هــذا التواصــل وأن نكــون مدركيــن بأنــه ال نجــاة إال 
بتبنــي ثقافــة الّســلم بدياًل عــن ثقافــة الحرب والقهــر التــي أثبتت على 
مر العصور فشــلها فــي حل أي صراع أو نزاع أو تحقيق مكاســب دائمة 

لمــن يســتخدمها مهما كانــت قوتها.
وقــال الدكتــور شــومان إن العمــل المشــترك الجــاد بيــن المســلمين 
والواليــات المتحــدة األمريكيــة يمكــن أن يقــدم الكثيــر للعالــم أجمــع، 
مشــيًرا إلــى أنــه إذا أردنا ذلك فعلينــا أن نقنع من خلفنا من المســلمين 
وغيرهــم بصدق توجهنا وأننا نعمل ســوًيا إلى ما فيه الخير لإنســانية، 
ــا أن التواصــل الحضــاري بيــن المســلمين وأتبــاع األديــان األخرى  ـً مبينـ
يعــود إلــى الصدر األول من اإلســالم، حيث ُأرســل عدد من الرســل إلى 
ملــوك الفــرس وملوك الروم والحبشــة ومصــر واليمن، فيما اســتمر 
هــذا التواصل الحضاري بين المســلمين وغيرهم فــي العصور التالية، 

مــن خالل االســتفادة مــن الحضــارات األخرى من اإلســالم.
وأبــان الدكتــور شــومان أن الديــن اإلســالمي يؤكــد علــى أن االختــالف 
فــي الديــن أو المعتقــد ال ينبغــي أن يكــون ســبًبا للصــراع أو الشــقاق، 
كمــا أن النــاس جميًعــا لديهم مشــتركات إنســانية يجب العمــل عليها، 
مستشــهًدا باالنفتــاح المبكــر لإســالم على غير المســلمين باســتعانة 
الرســول الكريــم محمــد -صلى الله عليه وســلم- يوم الهجــرة النبوية 
مــن مكــة المكرمــة إلــى المدينة المنــورة برجل مــن غير أهل اإلســالم، 

ليقــدم درًســا إلــى المســلمين في هــذا العصر.

تضر  الحضاري  التفاهم  عــوائــق  جــايــن: 
في  التنمية  وتعطل  البشرية  بمصالح 

العالم

الخليجية  األمريكية  العالقات  الكعبي: 
والتكامل  المشتركة  القيم  على  بنيت 

الحضاري 
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ضمن فعاليات الكويت عاصمة للشباب العربي 2017م
الملتقى اإلعالمي الشبابي يثري الحضور 

بالمهارات والتجارب 

|| إذاعة وتلفزيون الخليج − الكويت

نظمــت وزارة الدولــة لشــؤون الشــباب فــي دولــة الكويــت فعاليــات 
عربيــة  شــبابية  وفــود  بمشــاركة  الشــبابي"،  اإلعالمــي  "الملتقــى 
ومشــاهير اإلعــالم العربــي، وذلــك خــالل الفترة مــن 13-15 ســبتمبر 
شــملت  عمــل  بــورش  للملتقــى  الثالثــة  األيــام  وحفلــت  الماضــي، 

اإلعالميــة. المجــاالت  مختلــف 
الكويتــي ووزيــر اإلعــالم  الــوزراء  الدولــة لشــؤون مجلــس  وأكــد وزيــر 
بالوكالــة الشــيخ محمــد عبــد اللــه المبــارك الصبــاح فــي حــوار مفتــوح 
جــًدا  قــوي  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  تأثيــر  أن  علــى  بالملتقــى 
التواصــل  وســائل  وأن  إعالميــة،  مؤسســة  أي  عــن  أهميــة  يقــل  وال 
إليهــا  الرجــوع  يتــم  التــي  الرئيســية  المؤشــرات  أحــد  االجتماعــي 
لتعــّرف االتجاهــات واآلراء، موضًحــا أن حامــل الهاتــف الذكــي أصبــح 
القــدوة  وضــع  أهميــة  إلــى  االنتبــاه  ــا  ـً الفتـ صحيفــة،  أو  قنــاة  بمثابــة 
 الحســنة فــي كافــة الوســائل اإلعالميــة حتــى يتبعها الشــباب، مشــيًرا 
إلــى أن دور الحكومــات يتمثــل فــي تطبيــق القوانيــن، التــي وضعــت 
للتنظيــم والتطويــر وحمايــة النــاس وليــس للتضييــق علــى حريتهــا.
مــن جانبــه قــال ممثل جامعة الــدول العربيــة ناصر الهاجــري في كلمته 
التــي ألقاهــا خالل حفــل افتتــاح الملتقــى: إن الجامعــة العربية وضعت 
الشــباب ضمن أولوياتهــا منذ البداية، الســيما أن الشــباب العربي هم 
الحاضــر وصنــاع المســتقبل، مؤكــًدا علــى حــرص الجامعة بالتنســيق 
مــع كافــة المســؤولين فــي الــدول العربيــة علــى النهــوض بالشــباب، 
وأضــاف: إن هــذا الملتقــى اإلعالمــي الشــبابي يأتــي تشــجيًعا لألفــكار 
الجديدة والمبدعة في مجال العمل الشــبابي على المســتوى اإلعالمي، 
موضًحــا أن الملتقــى يســمح بفتــح قنــوات جديــدة بيــن شــباب الدول 

العربيــة الســيما مــع مشــاركة كوكبة مــن العامليــن في مجــال اإلعالم 
المعاصر.

كمــا أكــد أميــن ســر جمعيــة الصحافييــن الكويتيــة عدنــان الراشــد في 
كلمتــه علــى أهميــة تبــادل المعرفــة ووجهــات النظــر بين الوفــود التي 
تنشــد تقديــم إعــالم هادف ُيســهم فــي إيجاد جــو إبداعي؛ ســعًيا إلى 
تحقيــق ثــراء معرفــي تســتفيد منه جميــع الشــعوب العربية مــن خالل 

إعالمها.
وفــي الســياق ذاتــه أوضــح المتحــدث الرســمي لــوزارة الدولة لشــؤون 
الشــباب ناصــر العرفــج في كلمتــه أن هــذا الملتقى يهدف إلــى التأكيد 
علــى أهميــة المســتقبل اإلعالمــي، وتســليح الشــباب بمــا يؤهلهــم 
اإلعــالم،  وتطويــر  المســؤولية  وتحمــل  المســتقبل،  هــذا  لمواجهــة 
وتعريفهــم بمتطلبــات عصر المعلومات بما ُيســهم في بنــاء القدرات 
الشــخصية، مضيًفا أن الملتقى أمام مســؤولية البحــث عن آلية مثالية 
لصناعة إعالم شــبابي معني باألنشــطة الشــبابية وإيجــاد صيغ مالئمة 
تجعل اإلعالم يخدم البرامج الشــبابية ويواكب الفعاليات بما ينســجم 

مــع ميثاق الشــرف اإلعالمــي وأخالقيــات المهنة.

فعاليات الملتقى 
العمــل  ورش  مــن  عــدد  إقامــة  الشــبابي  اإلعالمــي  الملتقــى  شــهد 
والحلقــات النقاشــية المتخصصــة فــي القضايــا اإلعالميــة والمهارات 
والتجــارب الشــخصية، والتي ســلطت الضوء على العديــد من القضايا 
ذات الشــأن اإلعالمــي، وهدفت إلى بناء القدرات الشــخصية للشــباب 
فــي كافــة مجــاالت اإلعــالم، وذلــك بمشــاركة نخبــة مــن اإلعالمييــن 
مــن  وعــدد  االجتماعــي  التواصــل  مشــاهير  وكذلــك  والمتخصصيــن، 

اإلعالمييــن الشــباب.
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أكثر من )300( ورشة و )227( ألف زائر في أسبوع 
)حكايا مسك 2( مهرجان إلبداع الشباب 

بمشاركة خليجية فاعلة
|| هيثم السيد − الرياض

لــم تعــد مواكبــة الحركة اإلبداعية فــي مختلف أنحاء العالــم أمًرا قاباًل للتحقــق بالوســائل التقليدية، وهو ما 
جعل الشــباب أمام مســؤولية مضاعفة تجاه اكتشــاف مواهبهم في بيئة تنافســية عالية، وهو األمر الذي 
يجعــل مــن مناســبة، مثل: )حكايا مســك( فرصة مواتية تم تصميمها بشــكل مبتكر، من أجــل أن تكون عماًل 

غيــر تقليدي، بالطريقة التــي تتطلبها روح العصر.
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فــي  النــور  رأى  الــذي  المهرجــان 
العاصمــة  مــن  2016م،  أغســطس 
عــام  بعــد  عــاد  الريــاض،  الســعودية 
فقــط، وقــد أصبــح بمثابــة عالمة فارقــة على 
مســتوى األنشــطة الشــبابية فــي المملكــة، 
لتأتي نســخته الثانية في العاصمة الســعودية 
خالل الفترة من 14 − 20 أغســطس 2017م، 
محطــات   )6( علــى  المهرجــان  مــّر  أن  بعــد 
خــالل الشــهور الماضيــة في مختلــف مناطق 

المملكــة.
تنظمــه  الــذي  المهرجــان  فكــرة  وتقــوم 
الخيريــة  ســلمان  بــن  محمــد  مؤسســة 
الشــباب  طاقــات  تشــجيع  علــى  )مســك( 
فــي مجــاالت متعــددة تنــدرج ضمــن اإلبــداع 
واســتثمار  األعمــال  وريــادة  والفكــري  الفنــي 
التقنيــات الجديــدة، وذلك عبر أربعة مســارات 
رئيســية هــي: »محترف الكتابة«، و»اســتديو 
و»معمــل  الرســم«  و»مســاحات  اإلنتــاج«، 
أخــرى  فقــرات  تصاحبــه  كمــا  األنيميشــن«، 
منهــا: »حكايــا المرابطيــن« و»راوي مســك« 

الصغيــر«. و»المؤلــف 
حضــوًرا  حقــق  فقــد  حكايــا«،  »مســرح  أمــا 
الــذي  جدولــه  خــالل  مــن  كبيــًرا،  جماهيرًيــا 
عــرض  تضمــن  أســبوع  مــدى  علــى  اســتمر 
مســرحية »قاط وقاط« المستمدة من التراث 
أفــالم  ســتة  فيــه  عرضــت  كمــا  الســعودي، 
ســينمائية ســعودية هــي: »فضيلــة أن تكون 
ال أحــد«، و»بــالل«، و»الصندوق الســحري«، 

»قــاري«. وفيلــم  و»جليــد«  و»لوبــا«، 

الحاجة للتطوير .. أم االبتكار
)حكايــا  زوار  يتجــول  وبينمــا  ــا،  ـً فشيئ ــا  ـً شيئ
2( بين األركان المختلفة، ســيجدون  مســك 
أنفســهم فــي حالة اكتشــاف متجــددة لعدة 
األولــى،  للمــرة  تنطلــق  شــبابية  مشــاريع 
كالتصويــر  عديــدة  بمجــاالت  وتتعلــق 
وصناعــة  التشــكيلي  والفــن  الضوئــي 
متخصصــة  متاجــر  عــن  فضــاًل  المحتــوى، 

وإبداعيــة. يدويــة  منتجــات  تعــرض 
وراء كل ركــن حكايــة، هــذا مــا يؤكــده الحديث 
مع المشــاركين الذيــن كان بعضهم مجرد زائر 
فــي النســخة الماضيــة، ولكنه اســتطاع خالل 
ســنة فقط أن ينشــئ مشــروعه الخــاص كما 
حــدث مــع الفنــان معــاذ جعفــري، مؤســس 
والــذي  الفنيــة،  للخدمــات  )هبــة(  مشــروع 
كانــت معاناته فــي إيجاد أدوات الرســم وغالء 
والدة  فــي  ســبًبا  بعضهــا،  ونــدرة  أســعارها 

مشــروعه.
حيــاة  الشــقيقتان  كانــت  آخــر،  جانــب  فــي 
ومهــا الحايطــي يقدمــان تجربتهما فــي الخط 
العربــي على خامــات متعددة تبــدأ من لوحات 
تنتهــي  وال  العتيقــة  واألوراق  »الكانفــس« 
الفنانــة  وكانــت  الخشــبية،  الكراســي  عنــد 
بســمة ســالمة تعرض لوحاتها الجديــدة التي 
اعتمدت فيها على المــزج بين الخط والزخرفة 
اإلســالمية، وهــو مــزج يختلــف عّمــا قدمتــه 
الفنانــة هاجــر، التــي تركــت للجمهــور متعــة 
محــاوالت تفكيــك كلمــات كتبتهــا بطريقتهــا 
ذات  العربيــة  الحــروف  باســتخدام  المبتكــرة 

الصينيــة. الخطــوط 

حكايا المرابطين .. تحية بنكهة 
الوفاء

ورش  أقيمــت  كامــل،  أســبوع  مــدى  علــى   
العمــل والفعاليــات المنبرية واســتقبال الزوار 
بــدًءا مــن الخامســة مســاًء، وال يتوقــف ذلــك 
حتى الثانية عشــر ليــاًل، غير أن الســاعة الثامنة 
والنصــف كانــت محطة مهمــة لكونها ســاعة 
اتجــاه الكثيريــن نحــو »مســرح حكايــا«، حيث 

تقــام فعاليــة »حكايــا المرابطيــن«.
جنــود  علــى  الضــوء  الفعاليــة  هــذه  تســلط 
حــدوده  عــن  المدافعيــن  األبطــال  الوطــن 
الجنوبية والمشــاركين فــي عمليتي: »عاصفة 
الحــزم« و»إعادة األمــل«، وذلك باســتضافة 
شــهداء  أســر  أو  المصابيــن  الجنــود  بعــض 

ا

الواجــب، باإلضافــة إلــى لقــاء يومــي مفتــوح 
أحــد  مــع  الروقــي  مالــك  اإلعالمــي  يديــره 
الشــخصيات التــي زارت الحــد الجنوبــي ويتم 

التجربــة. هــذه  اســتعراض  فيــه 
صاحــب  العــرب  محمــد  الحربــي  المراســل 
العبــارة الشــهيرة »نحــن هنــا أيــن أنتــم« كان 
المرابطيــن«،  »حكايــا  فــي  المتحدثيــن  أحــد 
وقــد روى مجموعــة مــن القصــص التــي كان 
شــاهًدا عليهــا، مــن خــالل تجربتــه المعاشــة 
فــي اليمــن، حيــث أشــاد بمــا رآه من شــجاعة 
وإقــدام الجنــود البواســل ومــا يتمتعــون بــه 
مــن معنويــات عاليــة، موجًهــا التحيــة كذلــك 

اليمنــي. الشــعب  لشــجاعة 
شــهدت كذلك »حكايــا المرابطيــن«، حضور 
الســهالوي  محمــد  والهــالل  النصــر  العبــي 
وياســر القحطاني، حيث تحدثا عــن زيارة الحد 
الجنوبــي وعــن أثرهــا العميق على نفســيهما، 
الرياضيــة  الميــول  كل  توحــد  علــى  مؤكديــن 

حيــن يتعلــق األمــر بالوطن.
أمــا اللقاء األبرز فكان مع وزير الثقافة واإلعالم 
معالــي الدكتــور عواد العــواد الــذي تحدث عن 
تجربته الشــخصية فــي زيارة الجنــود بعد أيام 
قليلــة من توليــه حقيبة الــوزارة، وهــي الزيارة 
التــي تمخض عنهــا أول قراراته، والمتمثل في 
إقامــة المركز اإلعالمي الدائــم بالحد الجنوبي، 
ليكون مســانًدا للتغطيات الميدانية ومساعًدا 
للصحافــة المحليــة واألجنبيــة لنقــل الصــورة 
كمــا هــي، مشــدًدا علــى أهميــة الوحــدة بيــن 
الحمــالت  مواجهــة  فــي  والقيــادة  الشــعب 
اإلعالميــة التي تشــن ضد المملكــة من جهات 
معادية لها مشــروعات توســعية ضد استقرار 
المنطقــة ككل، كما كشــف عن قــرب اكتمال 
اإلســتراتيجية اإلعالمية الجديدة والتي ستأتي 
الهيكليــة  التغييــرات  كنتيجــة لمجموعــة مــن 

في الــوزارة.
مــع  لياليهــا  المرابطيــن«  »حكايــا  واختتمــت 
الدكتــور محمد الســلمي رئيس مركــز الخليج 
قــدم  والــذي  اإليرانيــة،  للدراســات  العربــي 
قــراءة لواقــع المنطقــة بعــد عاصفــة الحــزم 
ودورهــا الحاســم فــي القضاء على المشــروع 
اليمــن  لهويــة  تهديــًدا  مثــل  الــذي  الفارســي 
العربيــة، وامتــداًدا لمخطــط تــم التجهيــز لــه 

منــذ ســنوات عديــدة.
بزيــارة  المرتبطــة  بالتجربــة  أشــاد  الســلمي 
الحــد الجنوبــي، حيث قال: إنه ذهــب ليتعلم، 
بيــن  عاشــها  معينــة  لحظــات  عنــد  متوقًفــا 
الجنــود أكدت له حجم مــا يمتلكونه من ثبات 

وعزيمــة.

مبدعو الخليج .. حكايتنا واحدة
كان الحضــور الخليجــي ســمة بــارزة فــي هذه 
النســخة من مهرجــان »حكايا مســك«، ليس 
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فقــط علــى مســتوى المتحدثيــن والمحكمين 
صعيــد  علــى  وإنمــا  الــورش،  ومقدمــي 
المشــاركين والــزوار والحضــور بشــكل عــام، 
األمــر الــذي أكــد علــى وجــود ترابط قــوي بين 
شــعوب دول المجلس، الســيما فــي القطاع 

الشــبابي.
لســبعة  اســتمر  الــذي  المهرجــان  وخــالل 
أيــام، ُعقــد كثيــر مــن اللقــاءات المفتوحة بين 
كل  فــي  وفنيــة  إبداعيــة  مشــاريع  أصحــاب 
مــن: دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ودولة 
الكويــت، وســلطنة ُعمــان، مــع مهتميــن من 
الشــباب الســعودي، تركــزت علــى مجــاالت 
اإلنتــاج الســينمائي وصناعــة المحتوى ومجال 

االجتماعــي. والتواصــل  المرئــي  اإلعــالم 
أبــرز المشــاركات كانــت مــع المخــرج  إحــدى 
اإلماراتــي نــواف الجناحــي، الــذي تحــدث في 
قســم )اســتديو اإلنتاج( في »حكايا مسك«، 
التــي  اإلماراتيــة  الســينما  تجربــة  مســتعرًضا 
1989م، حتــى  العــام  فــي  بــدأت خطواتهــا 
اســتطاعت أن تصبح مركــًزا ســينمائًيا عالمًيا 
تضــم أكثر مــن )500( شاشــة عــرض و)12( 
أفــالم  خمســة  عــن  يقــل  ال  ومــا  ــا،  ـً مهرجانـ

طويلــة جديــدة يتــم إنتاجهــا ســنوًيا.
وقد كشــف المهرجان عن وحــدة اإلبداع التي ال 
تنفصل عن وحدة الشــعوب الشقيقة في دول 
المجلــس، حيث كشــفت هــذه المناســبة عن 
صداقــات قوية وأعمال مشــتركة تــم تنفيذها 
بين مبدعيــن خليجيين زادت وســائل التواصل 
مــن تعرفهــم علــى بعضهــم، وهــو مــا جعل 
عــدًدا من الزوار والمشــاركين يتحدثــون بتفاؤل 
عــن إمكانية أن تكون الخطــوة المقبلة لـ»حكايا 

مســك« في إحــدى دول مجلــس التعاون.

في  الحكاية   .. مسك  راوي 
عصر السرعة

تمثل )الحكاية( التيمة الرئيســة لهذا المهرجان 
الــذي يدعــو كثيــر من أنشــطته إلــى تعزيز هذا 
الفــن المرتبــط بالتراث الثقافــي العربي ودعم 

موهبتــه لدى الشــباب، وقــد جاءت مســابقة 
)راوي مســك( كنشــاط مســتقل تــم إعــداده 
األدبيــة  المســابقات  برامــج  طريقــة  علــى 
والفنيــة، حيــث يخرج الشــاب أو الشــابة أمام 
الجمهور ليــروي حكاية يتــم تقييمها من لجنة 

متخصصة. تحكيــم 
اإلعالمــي محمــد بازيــد، أدار الحفــل الختامــي 
لهذه المســابقة بمشــاركة عشــرة متســابقين 
علــى  باالعتمــاد  مختلفــة  حكايــات  قدمــوا 
أمــام  ارتجاليــة  بطريقــة  الســرد  أســلوب 
تلــك  صاحبــت  وقــد  المســرح،  جمهــور 
القصــص مواكبة بصريــة وإخراجية من خالل 
شاشــة عــرض، فيمــا تولــت لجنــة التحكيــم 
المكونــة مــن عبــد اللــه الســعداوي، وفيصــل 
العامــر، وعبــد المجيــد الكنانــي تقديــم الــرأي 
المتخصــص وتقييــم الحكايــات المشــاركة.

للمعاق مكان وللبيئة صداقة
قدم مهرجان )حكايا مسك 2( نفسه كفعالية 
االحتياجــات  لــذوي  وداعمــة  للبيئــة  صديقــة 
مــن  مجموعــة  خــالل  مــن  وذلــك  الخاصــة، 
المبــادرات التي تــم تطبيقها أثنــاء المهرجان، 
ومثلــت مفهوًما جديًدا على مســتوى تنظيم 

الفعاليــات واألنشــطة فــي المملكــة.
فعلــى الصعيــد البيئــي، وبحســب مــا أكدتــه 
خلــود الخالقــي مســؤولة الصحــة والســالمة 
فــي المهرجــان، فــإن )%87( مــن الديكورات 
والمســارح المقامــة فــي المهرجــان مصنوعة 
إلعــادة  وقابلــة  للبيئــة  صديقــة  مــواد  مــن 
التدويــر، وهــو الشــيء الــذي ينطبــق كذلــك 
على مســاحة )15( ألف متر مربع من الســجاد 

واألرضيــات. والمفــارش 
فـــي حيـــن اســـتخدم المهرجـــان مـــن أصباغ 
وألـــوان صديقـــة للبيئـــة فـــي الطباعـــة علـــى 
مســـاحة )1500( متـــر مربـــع، كما اســـتخدم 
مـــادة  مـــن  مربـــع  متـــر   )3000( مـــن  أكثـــر 
الكرتـــون معـــادة التدويـــر فـــي صنـــع أكثر من 
نصف المقاعـــد والمنصات التي اســـتخدمها 

المشـــاركون والـــزوار عبـــر األقســـام األربعـــة 
»الـكتــــــــابة« و»األنيميشـــن«،  للمــهرجــــــان 

و»اإلنتـــاج«. و»الرســـم« 
ذوي  فئــة  ينــس  لــم  البيئــي  التوجــه  هــذا 
المــواد  فمختلــف  الخاصــة،  االحتياجــات 
بعــد  تدويرهــا  ســيعاد  التــي  البالســتيكية 
انتهــاء المهرجــان، لتكــون فــي عهدة شــركات 
أدوات  صنــع  فــي  الســتخدامها  متخصصــة 
تأهيليــة وعربــات ومنتجــات مســاعدة لــذوي 

الخاصــة. االحتياجــات 
مهرجــان  اهتمــام  مــن  جــزًءا  هــذا  ويمثــل 
)حكايــا مســك 2( بــكل أقســامه تجــاه هــذه 
الفئــة، حيــث تمــت تهيئــة جميــع المرافق من 
مســارح وقاعــات وورش عمــل لتكــون مالئمة 
تجربــة  منحهــم  يضمــن  بمــا  الســتخدامهم 
كاملة في المهرجــان، وهو ما انعكس بالمزيد 
مــن المشــاركة الفاعلة واالندمــاج بينهم وبين 

المشــاركين ومختلــف فئــات المجتمــع.

ختامه مسك
بعــد أن منح الرياض أســبوًعا حافاًل بالشــغف 
 )2 مســك  )حكايــا  مهرجــان  أنهــى  واإلبــداع، 
فعالياته مســجاًل )226986( زائًرا خالل الفترة 
مــن 14 − 20 أغســطس، فــي مركــز الرياض 
وتــارًكا  والمؤتمــرات،  للمعــارض  الدولــي 
وشــارك  زاره  َمــن  كل  لــدى  مميــزة  بصمــة 
فــي الــورش التدريبيــة والمنصــات التعليميــة 

المتنوعــة. الترفيهيــة  والفنــون 
وقد أشــارت الحصيلة النهائيــة إلى إقامة أكثر 
كل  ومنصة فــي  عمــل  ورشــة   )300( مــن 
مــن  خليجيــة  بينها مشــاركات  المجــاالت، 
العربيــة  اإلمــارات  ودولــة  الكويــت،  دولــة 
المتحــدة وســلطنة وُعمــان، كمــا اســتحدث 
بمشــاركة  مــرة  ألول  إعــالم«  قســم »حكايا 
 )CNN( منهــا:  عالميــة،  إعالميــة  )8( جهــات 
»حكايــا  إلــى  إضافــة  نيــوز«،  و»ســكاي 
ديجيتــال« بمشــاركة مواقــع وبرامج شــهيرة، 
و»ويكيبديــا«،  شــات«،  »ســناب  منهــا: 

إن«. و»لينكيــد  و»يوتيــوب« 
تجربــة ثانيــة فــي الريــاض، ُتعدُّ هي الســابعة 
علــى مســتوى المملكــة، جســدت الطريقــة 
محمــد  مؤسســة  تبنتهــا  التــي  الممنهجــة 
ابــن ســلمان الخيريــة »مســك« فــي تمكيــن 
الطاقــات الوطنيــة الجديدة مــن امتالك زمام 
المبــادرة واإلبــداع، حتى بات مهرجــان »حكايا 
مســك« مناســبة ثقافية واجتماعية أساســية 
في جــدول أعمــال الســنة، وفعاليــة نوعية لها 
شــخصيتها التــي تتمــاس بشــكل مباشــر مع 
اهتمامات الشــباب والمتخصصيــن وتتناغم 
واإلنتــاج  واإلعــالم  الفنــون  مســتجدات  مــع 
وريــادة األعمــال، فضاًل عــن اهتمامها بالطفل 

الواعد. والجيــل 
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الكعبي وزيرة للثقافة 
والمعرفة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة

المزيد رئيسا تنفيذيا 
للهيئة العامة للثقافة في 
المملكة العربية السعودية

|| أبو ظبي − وام

دولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  أصــدر 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة رئيس مجلــس الوزراء حاكــم دبي في 19 
أكتوبــر 2017م، قــرارًا بتعييــن معالــي األســتاذة نــورة الكعبــي وزيرة 
للثقافــة والمعرفة، وذلــك ضمن تعديالت وزارية جديــدة في حكومة 

اإلمارات.
ومن أبرز محطات مسيرتها:

حاصلــة علــى شــهادة البكالوريوس في نظــم المعلومــات اإلدارية 	 
مــن جامعــة اإلمارات العربيــة المتحدة، عــام 2001م.

أكملت برنامج القيادة في كلية "لندن لألعمال"، عام 2011م.	 
اختيــرت عضــو  فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي لدولــة اإلمارات 	 

المتحدة. العربيــة 
ترأست عدًدا من مجالس إدارات الشركات الحكومية.	 
أول إمارتيــه تظهــر ضمــن الئحــة أفضــل )100( مفكــر عالمــي فــي 	 

مجلــة "فوريــن بوليســي" فــي عــام 2013م.
ُمنحــت لقــب "أفضــل رئيــس تنفيــذي فــي قطــاع اإلعــالم" لعام 	 

2012م، ضمــن جوائــز مجلــة "أرابيــان بزنــس".
جــاءت ضمــن أكثــر )30( امــرأة عربيــة تأثيًرا فــي القطــاع الحكومي 	 

ــا لمجلة "فوربس" الشــرق  ـً فــي العالــم العربي لعام 2013م، وفقـ
األوسط.

|| الرياض − واس

أصــدر الدكتــور عواد العواد، وزيــر الثقافة واإلعالم فــي المملكة العربية 
الســعودية رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للثقافة فــي 17 أكتوبر 
2017م،  قــراًرا بتعييــن المهندس أحمد بــن فهد المزيد رئيًســا تنفيذًيا 

للثقافة.  العامة  للهيئة 
وُيعــدُّ المزيــد أول رئيس تنفيذي لهــذه الهيئة، منذ أن أعلن عن إنشــائها 
بأمــر ملكــي فــي الســابع مــن مايــو  2016م، ويرأســها معالــي وزيــر 
الثقافــة واإلعــالم، وهــي هيئــة حكومية مســؤولة عن جميع األنشــطة 

الثقافيــة فــي المملكــة العربية الســعودية.
ومن أبرز محطات مسيرته:

حاصــل علــى بكالوريوس الهندســة الصناعية من كليــة "ميلوواكي" 	 
فــي الواليات المتحــدة األمريكية، 

حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال من جامعــة الملك 	 
فهــد للبتــرول والمعادن فــي المملكــة العربية الســعودية.

تولــى مناصــب قياديــة فــي عــدد مــن الشــركات، منهــا: "بروكتــر أند 	 
جامبــل"، و"لوســنت تكنولوجيز"، وشــركة "االتصاالت الســعودية" 

ومؤخــًرا شــركة "ثــروات القابضة". 
حضــر مجموعة من الــدورات التنفيذية في عدد مــن الجامعات، منها: 	 

وجامعــة   ،)MIT( وكليــة  "هارفــرد"،  وجامعــة  "ســتانفرد"،  جامعــة 
"كولومبيــا" فــي الواليــات المتحــدة األمريكية.
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تخلله ندوات وورش عمل متخصصة وإطالق أول صندوق 

دولي لدعم المرأة العربية

مسقط تحتضن منتدى »المرأة 
والتحوالت النفسية في اإلعالم« 

|| إذاعة وتلفزيون الخليج − مسقط

نظمــت هيئــة المــرأة العالميــة للتنميــة والســالم فــي الشــرق األوســط الُمنتــدى الدولــي األول »المــرأة والتحــوالت 
النفســية فــي اإلعــالم«، تحت شــعار: »كونــي واعية بصحتك النفســية«، والذي اســتضافته ســلطنة ُعمان خــالل الفترة 
مــن 17 − 19 ســبتمبر الماضــي بمركــز ُعمان للمؤتمــرات والمعارض، حيــث افتتحت أعمــال المنتدى وزيرة التربيــة والتعليم 
فــي ســلطنة ُعمــان الدكتورة مديحة الشــيبانية، وبحضور معالي الدكتور عبد المنعم الحســني وزير اإلعــالم العماني، ونخبة 

مــن المهتمين والباحثين بشــأن المــرأة وقضاياها.

صاحــب حفــل االفتتاح حضور نســائي 
ُعمــان  ســلطنة  لفنانتــي  متألــق  فنــي 
خولة الســيابية وعازفة الكمــان طاهرة 
ــا وطنًيــا  ـً البلوشــية، حيــث قدمتــا مًعــا أوبريت
بعنــوان: »ُعمــان حــي العروبــة حي الســالم« 
من كلمات الشــاعرة الســعودية كفاح المطر، 

وألحــان وتوزيــع كامل البلوشــي.
وانصــب اهتمــام المنتــدى فــي كل فعالياتــه 
وبرامجه التدريبية علــى قضايا المرأة والتوعية 

اإلعــالم  اهتمــام  مســتوى  ودراســة  بهــا، 
عــدًدا مــن  بشــؤونها، وناقــش فــي جلســاته 
المواضيــع منها: المــرأة والمتغيرات العالمية، 
فــي  الدوليــة  والمنظمــات  الحكومــات  و دور 
العربيــة  والمــرأة  المــرأة،  صحــة  تحســين 
والمــرأة  االجتماعــي،  والواقــع  الشــريعة  بيــن 
اإلعــالم  وســائل  و تأثيــر  النفســية،  والصحــة 

المــرأة. االجتماعــي فــي 
بـ)ألمانيــا(  حــدود«  بــال  »درامــا  معهــد  وكان 

حاضــًرا بقوة فــي الفعاليات، من خــالل مديرة 
المعهــد الدكتــورة دالل مقــاري باويــش التــي 
حرصــت علــى تقديــم ورشــة مميــزة وهادفة 
بعنــوان: »وظيفــة األدب والفنــون فــي عملية 
الدرامــا  تقنيــات  عبــر  المــرأة  وتأهيــل  إعــداد 
مــن  دالل  الدكتــورة  عمــدت  حيــث  ثيرابــي«، 
التركيــز علــى  إلــى  التدريبــي  خــالل برنامجهــا 
والعــالج  التأهيــل  مناهــج  هــي:  نقــاط  عــدة 
تجريــب  طريــق  عــن  البشــرية  التنميــة  فــي 

ص
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المعــارف، دور اآلداب والفنــون فــي تخطــي 
األزمــات وإعادة تأهيــل الفرد، وإعادة تشــكيل 
المفاهيم: المبــادئ والقيم، من خالل العمل 
علــى المتضــادات، والخــروج على الشــكليات 

المغايــرة. الصــورة  والنمطيــة، وصناعــة 
وألهميــة وأثــر الخطــاب اإلعالمــي فــي حيــاة 
عبــد  ماجــدة  الدكتــورة  اســتعرضت  المــرأة 
ــا نقدًيا حول: »إشــكالية نمطية  ـً المرضي بحثــ
الخطــاب اإلعالمــي للمــرأة العربية«، أشــارت 
فيــه إلى أن اإلعــالم الموجه للمــرأة ُيعدُّ إحدى 
للمطالبــة  مســاحة  وفــرت  التــي  الوســائل 
والتوعية بحقــوق المرأة، ودورهــا الحيوي في 
تنميــة المجتمع، وحرص اإلعــالم على تقديم 
قضايــا المــرأة ومشــكالتها باعتبارهــا قضيــة 

األســرة والمجتمــع بأســره.

المرأة واإلعالم الجديد
وامتــداًدا لتطورات وســائل اإلعــالم والحراك 
التواصــل  وســائل  صنعتــه  الــذي  القــوي 
المنتــدى جلســة بعنــوان:  االجتماعــي نظــم 
علــى  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  »تأثيــر 
ناهــد  الدكتــورة  شــاركت  حيــث  المــرأة«، 
باشــطح بورقة عــن: »دور اإلعــالم الجديد في 
قضايــا األحوال الشــخصية في الســعودية«، 
وأشــارت إلــى أن المملكــة العربية الســعودية 
ــا فــي تقنيــات اإلعــالم  ـً شــهدت تقدًمــا الفتـ
واســتخدام اإلنترنــت، إذ اســتطاعت قنــوات 
التواصــل االجتماعــي طــرح قضايــا المجتمع، 
كمــا فــي موقــع »تويتــر«، حيث ســجل أعلى 
معــدل مــن حيــث عــدد مســتخدميه بمعــدل 
يتــرددون  الذيــن  الســعوديين  مــن   )51%(
التواصــل  موقــع  اســتخدام  علــى  بانتظــام 
عــن  صــادرة  دراســة  حســب  االجتماعــي 
شــركة »جلوبــال ويــب إنديكــس«، ومــن هنا 
استطاعت المرأة الســعودية أن تكون حاضرة 

فــي منصــات إعالميــة.
كما شــهدت إحدى جلســات المنتــدى تواجد 
نجمــة الخليج الفنانة الكويتيــة حياة الفهد التي 
اســتعرضت مســيرتها الفنيــة مــع الحضــور، 

وناقشــت العقبات والتحديــات التي اعترضت 
مســيرتها الفنية، وكيف اســتطاعت اجتيازها 
حتــى وصلــت إلــى مــا هــي عليــه اليــوم مــن 
تقدمهــا  التــي  اإلنجــازات  عــن  فضــاًل  تميــز، 

المــرأة علــى مســتوى الخليــج العربي.
مــع  وجلســاته  المنتــدى  أطروحــات  وتوالــت 
عــدد مــن المشــاركين، طــوال أيامــه الثالثــة، 
وكانــت مــن المشــاركات الالفتــة مــا قدمتــه 
أســماء  المصريــة  والســينمائية  المخرجــة 
مــن  »الخــروج  حــول:  ورشــة  عبــر  إبراهيــم 
الشــخصية النمطيــة للمــرأة واســتعادة األنــا 
التغييــر«،  علــى  القــادرة  الخالقــة  المبدعــة 
وطرحــت في محاورهــا، الشــخصية النمطية 
فــي ثقافتنــا العربيــة، والتحديــات التــي تواجه 
المــرأة العربية، والتفكيــر اإلبداعي للخروج من 
الشــخصية النمطيــة، انتهــاًء بالوعــي بالــذات 
وتحفيــز المواهــب وتطوير حالة اإلبــداع، وقد 
معهــد  منهــج  باســتخدام  الورشــة  تميــزت 
»درامــا بــال حــدود« الدولــي فــي التعليــم عن 

طريــق اللعــب.
وفي مشــاركة أخرى لمعهد »دراما بال حدود« 
تحدثــت اإلعالميــة المغربية فاطمة البشــيري 
فــي صياغــة  اإلعــالم  عــن: »أثــر  فــي ورشــة 
شــخصية المــرأة والتأســيس لثقافة إنســانية 
إعالميــة  جوانــب  خاللهــا  ناقشــت  حياديــة«، 
فــي عمق قضايــا المــرأة، منها: صــورة المرأة 
فــي اإلعــالم وأثــره فــي صياغــة شــخصيتها، 
تعريــف اإلعالم وأدواتــه وأثر المــادة اإلعالمية 
فــي الفــرد، إســتراتيجيات الخــروج مــن أزمــة 
اإلعــالم والعالقــات مــع المــرأة، والتأســيس 
وشــهدت  إنســاني،  حيــادي  وإعــالم  لثقافــة 
القاعة التي ضمت الورشــة حــراًكا فكرًيا خالل 
التماريــن التــي ُقدمــت بدافــع صناعــة اإلعالم 
البديــل الذي يتناســب مع األهداف اإلنســانية 
الشــاملة، وأســهم ذلــك الحــراك فــي تعزيــز 
توجــت  التــي  المتصاعــدة  واآلراء  الحــوارات 
البحــث عــن إعــالم إنســاني حيــادي  بأهميــة 
لنهضــة  راقيــة  ومبــادئ  أخالقيــات  تحكمــه 

المــرأة والمجتمــع مًعــا.

المرأة العربية في اإلعالم
وجــدان  الدكتــورة  تطرقــت  جانبهــا  مــن 
اإلعــالم  »تأثيــر  إلــى:  ورقتهــا  فــي  بريقــع 
للمــرأة«،  النفســية  التحــوالت  الجديــد فــي 
حيــث رأت أن واقــع المــرأة فــي اإلعــالم ال 
لتظهــر  الرجــل  يكتبهــا  يخلــو مــن نصــوص 
المــرأة بصــورة ســطحية، مثــل: أن تحصــر 
وربــة  وإعالنــات،  ومطبــخ،  مكيــاج،  فــي 
منــزل، وقالــت إنــه بالرجــوع لــكل مــا يكتب 
الفضائيــات  فــي  قدمــت  التــي  وللبرامــج 
تناولــت  والتــي  والكتــب،  اإلذاعــات  وفــي 
قضايــا  تناقــش  فكلهــا  المــرأة،  قضايــا 
تناقــش  وال  فلكهــا،  فــي  تــدور  معينــة 
المواضيــع بعمــق، حتــى أصبحــت الصــورة 
كل  فــي  العربيــة  المــرأة  لواقــع  الذهنيــة 

وســطحية. واحــدة  األذهــان 
عالقــة  فــي  وجــدان  الدكتــورة  وأضافــت 
المــرأة باإلعــالم الجديــد، أن المــرأة العربية 
للتعليــم  عشــقها  علــى  مجبولــة  عموًمــا 
والتعلــم، فهــي تواكــب الجديــد فــي عالــم 
اإلعــالم  وســائل  تعــدد  ومــع  التكنولوجيــا 
الــذي  المحيــط  مــع  بتفاعــل  فهــي تشــارك 
مــن  تتعاطــاه  مــا  ومجمــل  فيــه،  تعيــش 
العنكبوتيــة  الشــبكة  مــع  وثيــق  تعــاون 
يعطيهــا الثقــة والتصالــح مــع نفســها ومــع 
َمــن حولهــا بشــعورها بأنهــا تعبــر عــن رأيها 

. يــة بحر
الدكتور  رعـــاه معالـــي  الذي  الختام  وشـــهد 
عبـــد المنعـــم الحســـني وزيـــر اإلعـــالم في 
شـــخصيات  مـــن  وعـــدد  ُعمـــان،  ســـلطنة 
كبيـــر  وحضـــور  الُعمانـــي  المجتمـــع 
للمهتميـــن بقضايـــا المـــرأة من الجنســـين، 
الثنيان رئيســـة  مـــا أعلنته الســـيدة عواطف 
للتنميـــة  العالميـــة  المـــرأة  تنميـــة  هيئـــة 
عـــن  األوســـط،  الشـــرق  فـــي  والســـالم 
المرأة  إطـــالق أول صنـــدوق دولـــي لدعـــم 
العربيـــة، كثمـــرة مـــن ثمـــار هـــذا المنتدى، 
الصنـــدوق  هـــذا  أن  الثنيـــان  وأوضحـــت 

ُعمـــان. ســـلطنة  مقـــره  ســـيكون 
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متابعات

خالل أعمال الدورة الخامسة للجمعية العامة التي عقدت في جدة

تحويل وكالة األنباء اإلسالمية إلى 
اتحاد وكاالت أنباء دول منظمة 

التعاون اإلسالمي
|| جدة − واس

أعلن معالي وزير الثقافة واإلعالم الســعودي رئيس المجلس التنفيذي لوكالة األنباء اإلســالمية الدولية »إينا« الدكتور 
عــواد بــن صالــح العــواد عن تحويل وكالة األنباء اإلســالمية إلــى اتحاد لــوكاالت األنباء في الدول األعضــاء في منظمة 
التعــاون اإلســالمي، وذلــك تطبيًقا لقرارات المؤتمر اإلســالمي لوزراء اإلعالم لدول منظمة التعاون اإلســالمي الذي 
اســتضافته المملكــة العربيــة الســعودية في 21 ديســمبر 2016م في دورتــه )11( تحت عنوان: »اإلعــالم المتجدد في 
مواجهــة اإلرهــاب واإلســالموفوبيا"، وجــاء ذلك خــالل انعقاد أعمــال الدورة الخامســة للجمعية العامــة للوكالة في 15 
أكتوبــر 2017م، بمقــر المنظمــة بمحافظــة جــدة، برئاســة معالــي الدكتــور عواد العــواد، وبحضــور معالي األميــن العام 
لمنظمــة التعــاون اإلســالمي الدكتور يوســف العثيمين وأعضــاء الجمعية العامة مــن الدول األعضــاء بمنظمة التعاون 

اإلسالمي. 
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اوضــح معالــي وزيــر الثقافــة واإلعالم 
فــي مســتهل أعمــال الــدورة ألعضــاء 
األنبــاء  لوكالــة  العامــة  الجمعيــة 
اإلســالمية الدوليــة »إينــا« أن تطبيــق قرارات 
المؤتمــر اإلســالمي لــوزراء اإلعالم فــي دورته 
الـــ )11( بشــأن دعــم عمل مؤسســات العمل 
اإلعــالم  مجــال  فــي  المشــترك  اإلســالمي 
وعلــى رأســها وكالــة األنبــاء اإلســالمية علــى 
النحــو الذي يعيد إطالقها فــي حلتها الجديدة، 
وذلــك بتحويلها إلى اتحاد لــوكاالت األنباء في 
الــدول األعضــاء، ســيمكن مــن تعزيــز دورهــا 
فــي  اإلعالمييــن  قــدرات  وتأهيــل  دعــم  فــي 
وكاالت األنبــاء األعضــاء كافــة، وإطــالق برامج 
ومشــاريع تعــرف علــى نحــو أوســع بالقضايــا 
منظمــة  ورســالة  المشــتركة  اإلســالمية 
ُيبــذل  جهــد  كل  وأن  اإلســالمي،  التعــاون 
المؤسســة  أداء هــذه  فــي تطويــر وتحســين 
ســتحصد الوكاالت األعضاء ثمــاره، وينعكس 
بيــن  الفعــال  التواصــل  تحقيــق  علــى  إيجاًبــا 

األعضــاء. الــوكاالت 
مــن جانبــه أشــار معالــي أميــن عــام منظمة 
مــا  إلــى  كلمتــه  فــي  اإلســالمي  التعــاون 
تحديــات  مــن  اإلســالمية  البلــدان  تواجهــه 
والتنميــة،  التقــدم  درب  علــى  جســام 
الحديــث  اإلعــالم  بــه  يتمتــع  مــا  وبفضــل 
مــن دور مهــم وقــدرات مؤثــرة فــي الدفــاع 
الســمحة  اإلســالمية  والقيــم  المبــادئ  عــن 
اإلســالمي  العالــم  مواقــف  وتوضيــح 
مــن  فــإن  الدوليــة،  القضايــا  مختلــف  فــي 
المشــترك  اإلســالمي  العمــل  إيــالء  المهــم 
فــي مجــال اإلعــالم مــا يســتحق مــن عنايــة 

األمــة  لقضايــا  خدمــة  كبيريــن؛  واهتمــام 
والدفــاع عــن مصالحهــا، والتصــدي بفعاليــة 
القيــم  تســتهدف  التــي  الجائــرة  للحمــالت 
تجليــات  ُتعــدُّ  والتــي  والثقافيــة  الدينيــة 
لظاهــرة "رهــاب اإلســالم" أو مــا يعــرف بـ 
بعــد  يوًمــا  تتفاقــم  التــي  "اإلســالموفوبيا" 
علــى  أخــذت  المنظمــة  أن  موضًحــا  يــوم، 
عاتقهــا التصــدي لظاهرة "اإلســالموفوبيا" 
عبــر آليــات المنظمة فــي هذا اإلطــار، والتي 
ُتســهم فــي تصحيــح المفاهيــم المغلوطــة 
وذلــك  والمســلمين،  اإلســالم  تطــال  التــي 
لمنــع التحريض علــى الكراهيــة والتمييز ضد 
المســلمين، مضيًفا أنــه بجانب قيام الوكالة 
تقــوم  مــا  حــول  ونشــرها  األخبــار  بصناعــة 
بــه المنظمــة والمؤسســات التابعــة لهــا من 
مبادرات ومشــاريع في المجــاالت المتنوعة، 
فــإن األمــل معقــود عليهــا وعلــى غيرهــا من 
المؤسســات اإلعالمية، لإســهام في توفير 
المتخصصــة  اإلعالميــة  التدريبيــة  البرامــج 
لــوكاالت األنبــاء والمؤسســات اإلعالمية في 
الــدول األعضاء وتقديــم المشــورة اإلعالمية 
الفنيــة لها في هذا الجانب، وتوســيع شــبكة 

المثمــرة. اإلعالميــة  الشــراكات 
بــدوره قــال معالي رئيــس هيئة وكالــة األنباء 
الســعودية رئيــس الجمعيــة العامــة عبداللــه 
الجمعيــة  اجتمــاع  إن  الحســين  فهــد  ابــن 
العامــة لوكالــة األنباء اإلســالمية فــي دورتها 
الخامســة فرصــة مثاليــة للنهــوض بالوكالــة 
ونقلهــا إلــى مرحلــة جديــدة تكــون فيهــا أكثر 
قــدرة علــى التعاطــي إعالمًيــا مــع التحديــات 
ــا  ـً الفتـ اإلســالمي،  العالــم  بهــا  يمــرُّ  التــي 

اإلســالمية  األنبــاء  وكالــة  أن  إلــى  االنتبــاه 
واحــدة من أقــدم األجهزة اإلعالميــة لمنظمة 
التعــاون اإلســالمي، وأنهــا منــذ أن تأسســت 
وزراء  مؤتمــر  عــن  الصــادر  القــرار  بموجــب 
الخارجية اإلســالمي الثالــث لمنظمة التعاون 
اإلســالمي الــذي عقد بمدينة جــدة في محرم 
1972م، تنفيــًذا  1392هـــ الموافــق مــارس 
اإلســالمي  الخارجيــة  وزراء  مؤتمــر  لقــرار 
الباكســتانية،  كراتشــي  مدينــة  فــي  الثانــي 
طــرح  تقديــم  فــي  بدورهــا  تنهــض  وهــي 
اإلســالمية،  األمــة  بقضايــا  ملتــزم  إعالمــي 
وإن واجهتهــا طيلــة الفتــرة الماضيــة بعــض 
التحديــات فــي ســبيل أداء هــذه المهمة على 
المملكــة  أن  علــى  مؤكــًدا  األكمــل،  الوجــه 
العالــم  قلــب  بصفتهــا  الســعودية  العربيــة 
اإلســالمي، ونظًرا اللتزامها بتعزيــز التضامن 
اإلســالمي كانت مــن أحرص الــدول األعضاء 
لمنظمــة  اإلعالميــة  األجهــزة  دعــم  علــى 
التعاون اإلســالمي أســوة بالدعم الكبير الذي 
تقدمــه للمنظمة نفســها، مشــيًرا إلى ســعي 
وكالــة األنبــاء اإلســالمية بتوجيــه معالــي وزير 
خطواتهــا  أولــى  لتخطــو  واإلعــالم  الثقافــة 
نحــو التحــول إلــى اتحاد لــوكاالت أنبــاء الدول 
اإلســالمي،  التعــاون  منظمــة  فــي  األعضــاء 
واصًفــا ذلــك بأنهــا خطوة ســتتيح نقــل عمل 
الوكالــة إلــى فضاء أوســع تكــون فيــه ملتقى 
لتوحيدهــا  ومركــًزا  اإلعالميــة  للنشــاطات 
المشــتركة، وقنــاة  القضايــا  نحــو  وتوجيههــا 
تواصــل بيــن وســائل اإلعــالم الدوليــة، ممــا 
ســيضاعف من حجــم المســؤوليات الملقاة 

علــى عاتقهــا .

ا
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أقيم في نيويورك بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

)مسك( الخيرية تقيم منتدى عالميا يحفز 
الشباب لصنع السلم والتنمية

|| هيثم السيد – الرياض

ليــس   مــن   الواقعيــة   تجاهــل   أن   العالم   يعيش   صعوبات   سياســية   واقتصاديــة   واجتماعية،   ولكــن   من   الواقعيــة   التفكير   في   أن  
 العالــم   نفســه   يملــك   طاقــة   شــابة   متجددة   وثــورة   معرفية   غير   مســبوقة،   مــن   هذا   التــوازن   الموضوعــي   جاءت   إقامــة   منتدى  
 »  مســك    « الخيرية،   وبرنامج   األمم   المتحدة   اإلنمائي   للشــباب2017   م،   في   منتصف   شــهر   ســبتمبر   الماضي،   ليقول   للمجتمع  

 الدولــي   أن  ) 3.6 (  مليــار   حــول   العالــم   يمكنهم   صنع   الّســلم   واالســتقرار   والنمو   الذي   تحتاجه   البشــرية   في   الوقــت   الراهن . 

حوار األفكار الخالقة مع بعضها
المنتــدى الــذي نظمته مؤسســة محمد بن ســلمان »مســك« الخيرية 
بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، كان فرصــة شــارك 
فيهــا أكثــر مــن )400( من قــادة الشــباب والعالــم، إلى جانــب ممثلين 
عــن األمــم المتحدة وشــخصيات بــارزة من المجــال الحكومــي وقطاع 

االجتماعيــة  والمبــادرات  المشــاريع  أصحــاب  مــن  وعــدد  األعمــال، 
الفاعلــة، والذيــن ناقشــوا أفضل الوســائل لتكريس مفاهيم التســامح 
والّســلم والنهوض بــدور الشــباب فــي تعزيــز الحــوار الحضــاري، كما 
بحثــوا فــي كيفيــة االســتفادة مــن األفــكار الخالقــة واســتثمار مصــادر 
بنــاء مجتمعــات متعايشــة مســتقرة،  أجــل  المتعــددة، مــن  المعرفــة 
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وصــواًل إلــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي العالــم ككل.
وقــد تضمــن المنتدى حلقات نقــاش وورش عمل ألكثر من )20( شــاًبا 
من أصحاب المبادرات الملهمة والمشــاريع الرياديــة المبتكرة، عرضت 
العملية لتفعيــل  والتجــارب  العلميــة  الطــرق  مــن  مجموعــة  خاللهــا 
قــدرات الشــباب، كمــا قــدم المنتــدى برنامًجــا فكرًيــا ومعرفًيــا ثرًيــا، 
مــن خــالل قائمة متحدثين رئيســيين تضــم خبراء وشــخصيات عالمية 
بــارزة، منهم: »مايكل بلومبيرغ« مؤســس »بلومبيــرغ« و»بلومبيرغ« 
الخيريــة، وعمــدة مدينة نيويــورك لثــالث دورات، و»مادليــن أولبرايت« 
أول وزيــرة خارجيــة للواليــات المتحــدة األمريكيــة، والدكتــور »ديبــاك 

شــوبرا« الخبيــر في مجــال الصحــة والتنمية البشــرية.

التسامح كأساس للتعايش والحياة
نجحــت مشــاركة الشــباب الســعودي فــي هــذا المنتــدى في ترســيخ 
صــورة مشــرفة عــن إيمانهــم بقيمــة التســامح والتعايــش المجتمعــي 
وتشــجيع اإلبــداع في بناء أســس التنمية المســتدامة، وذلــك من خالل 
تجــارب حياتية وعمليــة تحدثوا عنها أمام المشــاركين الذيــن جاؤوا من 

مختلــف أنحــاء العالم.
الكاتبــة كوثــر األربش عضو مجلس الشــورى، كانت إحــدى المتحدثات 
فــي المنتــدى، وقــد عرضــت تجربــة شــخصية عاشــها معهــا المجتمع 
الســعودي حيــن استشــهد ابنهــا الشــاب محمد العيســى نتيجــة عمل 
إرهابــي فــي عام 2015م، حيث روت »أم الشــهيد« القصة بما واكبها 
مــن تفاصيــل إنســانية لــم تتوقــف عنــد األلــم الــذي وصفتــه بالوجــع 
الفعلــي لشــعور أن يموت االبن قبل أمــه، وإنما تجاوزت ذلك الشــعور 
إلــى مســؤوليتها تجــاه اتخــاذ موقــف يستشــعر واجبــه فــي اإلســهام 

بشــكل عملي فــي تعزيــز الّســلم االجتماعي.
»نحــن متشــابهون ونريــد أن نعيــش مــن دون كراهيــة«، هذا مــا قالته 
األربــش وهي تقــدم تجربــة وصفها المجتمــع حينها بأنهــا: »درس في 
التســامح«، وأضافــت: دخلــت في حالة من التســاؤل قــررُت بعدها أن 
أفعــل أي شــيء حتــى ال يســتغل الطائفيــون الحادثــة مــن أجــل خدمــة 
مصالحهــم وأجنداتهــم الخاصــة فــي الوقــت الــذي كنــت أشــعر فيــه 
بغضــب داخلــي نتيجة اإلحســاس بأن ابنــي قد يكون اســتهدف وقتل، 
وبالفعــل فقد وجهت رســالة قلــت فيها إنني وأم القاتــل مواطنات في 

بلدنــا وال يمكــن أن تزرعوا العــداوة بيننا.

تواصل اجتماعي نستهلكه وال يستهلكنا
فــي جانــب آخــر، شــاركت أضــوى الدخيــل، وهي إحــدى الشــخصيات 
الشــابة المؤثــرة فــي مجــال اإلعالم الجديــد فــي المملكــة، بمجموعة 
مــن التجــارب واألفــكار فيمــا يتعلــق برفــع مســتوى االســتفادة مــن 
التقنيــة فــي ترســيخ قيــم الســالم والبنــاء الشــخصي والمجتمعــي، 
حيــث قامــت باســتطالع مــع قرابــة )300( ألــف شــاب وشــابة عبــر 
برنامــج »ســناب شــات« توصلت فيه إلــى أنهم يســتخدمون الهاتف 
ــا، وهــو ما علقت عليــه »ال يجب  الذكــي بمعــدل 8 − 10 ســاعات يوميًّ
قضــاء كل هــذا الوقــت فــي التعامــل مــع محتــوى ســلبي«، وقالــت 
الدخيل إن لوســائل التواصــل االجتماعي إيجابيــات وأضرار في الوقت 

ذاتــه، مشــيرة إلــى أنــه ال يجــب التركيــز علــى جانــب مــن دون اآلخــر، 
وأضافــت: علينــا أن نتعايــش مــع ســلبيات هــذه الوســائل ونفهمهــا 
كــي ال نقــع فــي أخطاء َمــن وقعــوا ضحايا لهــا، لقد أصبحنــا نعيش مع 
هواتفنــا الذكيــة أكثــر مــن عيشــنا لحياتنــا الطبيعيــة وهــو مــا أدى إلى 
تهميــش كثير من أولوياتنا األساســية، لســنا ضد التقنيــة، ولكن يجب 
ــا نســتهلكه وال يســتهلكنا، ال نريد  ـً أن نحســن التعامل معها، نريد شيئـ

أن نكــون أعداء نفســنا.

بين الصواريخ يولد إلهام صنع الّسلم
)ابتــكار صاروخ(، هــي الجملة المتداولــة اجتماعًيا للتدليــل الرمزي على 
اســتحالة أمــٍر ما، ولكن هذا المســتحيل لم يعد كذلك فــي نظر الباحثة 
والمهندســة مشــاعل الشــميمري، التي قالت إن تجربتهــا العلمية التي 
أوصلتهــا إلــى أكبــر مراكــز البحــوث العالميــة، تمثــل مــا يشــبه اإللهام 
لــكل َمــن يريدون صنع الّســلم في العالــم، فاألمر ليس مســتحياًل وإن 

صعًبا. بدا 
الشــميمري، هــي أول ســعودية تعمــل فــي مجــال صناعــة الصواريــخ 
النوويــة، قدمــت لحضــور المنتــدى جوانب مــن تجربتها الملهمــة التي 
بــدأت فــي طفولتها من الشــغف بتوصيــل األســالك الكهربائية وصنع 
الصواريــخ الورقيــة، حتــى أصبحــت اليــوم من أهــم األســماء العالمية 

التــي تــم تصنيفها ضمــن قوائــم الشــخصيات النســائية المؤثرة.
المتفــردة،  بالتجربــة  المنتــدى  فــي  مشــاركتها  الشــميمري  تصــف 
وتضيــف: لقــد تحدثنا مع أشــخاص مــن خلفيات متنوعــة في مجاالت 
العلــوم والفنــون والمجتمــع، والفكــرة المهمة هنــا هي أن هــذا التنوع 
الرائــع أن تســتقطب  العلمــي، مــن  ا فــي حقلــي  الثقافــي مفيــد جــدًّ
أشــخاًصا متنوعــي االهتمامات وتجعلهم ينســون اختالفاتهم ليركزوا 
علــى شــيء معيــن ويبتكــروا فيــه، كل واحــد فيهــم يســتطيع تقديــم 
اإلضافــة وتوقــع االحتمــاالت التــي قــد ال تخطر فــي بــال المتخصص، 
وهــذا يقــود البتــكار منتجــات أفضــل ُتســهم مســتقباًل فــي تطويــر 

تقنيــات متقدمــة.

أول وزيرة خارجية أمريكية ودعوة لفهم اإلسالم
مادليــن أولبرايــت، وزيــر الخارجيــة األمريكية في عهد الرئيــس كلينتون، 
كانــت مــن بيــن المتحدثيــن فــي المنتــدى، وقــد تناولــت العولمــة التي 
تــرى أنهــا عــادت بكثير مــن الفوائــد علــى األفــراد، بحيث ســهلت لهم 
فــرص التنقــل والحصــول علــى المعرفة مــن مختلف مناطــق العالم، 
ولكنهــا فــي المقابــل لم تجعــل البشــر المنتمين إلــى ثقافــات متعددة 
يعرفــون بعضهم بالشــكل الكافي، وتضيف الوزيــرة: هذا ما أوجد نوًعا 
مــن االعتقــادات النمطيــة التــي تميل إلــى اعتبار اآلخــر عدًوا لمجــرد أنه 

موجــود فــي الجانــب اآلخر مــن العالم.

شخصيات  ناقشوا  الشباب  قــادة  من   )400(
وقطاع  الحكومي  العمل  مــجــال  فــي  ــارزة  بـ

األعمال
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متابعات

وقالــت أولبرايــت: إن التقنيــات الجديــدة جعلــت كل شــخص يمتلــك 
مصــدره الخــاص للمعلومات والذي ليــس بالضرورة أن يكــون مصدًرا 
صحيًحا، كما دعت المؤسســات الحكومية والرســمية إلى إدراك دورها 
ومســؤوليتها فــي التفاعــل العصــري مــع قضايــا الشــباب، وأضافت: 
إن التقنيــة ووســائل التواصــل أدوات عظيمــة، ولكنهــا يمكــن أن تقوم 
بــأدوار ســلبية إذا أســيء اســتخدامها، ودعــت أولبرايــت الشــباب إلــى 
النظــر نحــو هذه الوســائل بوصفهــا مصادر متعــددة للتعلــم، وفرصة 
للنظــر إلــى األمور وفهمها من زوايــا متنوعة، مع ضــرورة المقارنة دائًما 

بيــن المعلومــات ومعرفة مصدرهــا الحقيقي.
فــي جانب آخــر، دعــت أولبرايت األمريكييــن إلى فهم اإلســالم بصورة 
أفضل مشــيرة إلــى أنها كانــت أول من اعتمــد اإلجازات اإلســالمية في 
األجنــدة الرســمية لــوزارة الخارجيــة، وأضافت: بــدأ البعض فــي القراءة 
عــن اإلســالم، ولكــن هــذا كان يجب أن يحــدث قبل وقــت طويل، نحن 
فــي حاجــة إلــى تنميــة معرفــة النــاس ببعضهــم بمــا يســاعدهم على 
الحــوار القائــم علــى االحترام، علينــا أن نقبــل كل الخلفيــات التي يأتي 

منهــا كل واحد منــا، وننظــر جميعنا إلى المســتقبل.

قيادات شابة تعزز مكانة دولة قيادية
المحاضــر العالمــي الدكتــور »ديباك شــوبرا«، هــو أحد األســماء ذات 
خــالل  تحــدث  وقــد  الجديــد،  الجيــل  أوســاط  فــي  الكبيــرة  الشــعبية 
المنتــدى عــن زيارتــه للســعودية خــالل شــهر مايــو الماضــي، والتــي 
جعلتــه يتفاءل بالدور الذي ســيؤديه الشــباب الســعودي في مســاعدة 
خــالل  والعالــم  المنطقــة  فــي  قيــادي  بــدور  القيــام  علــى  بالدهــم 
الســنوات المقبلــة، مشــيًرا إلــى أن رؤيــة )2030م( تتضمــن فرًصــا 
عديــدة لصنــع مجموعــة مــن القيــادات الشــابة المؤثــرة فــي مختلــف 

المجــاالت.
وقــال شــوبرا، الــذي ألــف أكثــر مــن )70( كتاًبــا فــي مجــاالت الصحة 
والتحفيــز والتنميــة البشــرية، إن محاضرتــه التــي أقامها فــي المملكة 
الشــباب  مــن  كبيــر  عــدد  بحضــور  كانــت  2017م،  مايــو  شــهر  فــي 
والشــابات الذيــن تقــل أعمارهم عــن الثالثيــن، وهو ما جعلــه يتعرف 
يمكــن  أفــكار خالقــة  إلــى  ويســتمع  الواعــدة  الشــبابية  الطاقــة  علــى 

المســتدامة. التنميــة  لبنــاء  اســتثمارها 
كمــا تطرق شــوبرا، إلى أهمية االســتفادة مــن المعطيــات المعاصرة 
فــي بنــاء نظــام حياتــي واقتصــادي واجتماعــي متــوازن، مشــيًرا فــي 
هــذا الجانــب إلــى أن التقنيــة يمكنهــا أن تكــون عنصًرا مؤثــًرا في صنع 
الّســلم، إذا مــا أحســن اســتخدامها وتــم التركيــز فيها علــى األهداف 
العالــم  قيــادات  أن  إلــى  مشــيًرا  ككل،  واإلنســانية  للمجتمــع  العليــا 
األســئلة  طــرح  وتجيــد  الناقــد  التفكيــر  تمتلــك  التــي  هــي  الجديــدة 
الحقيقيــة لتحقيــق أهدافهــا فــي إيجاد عالم متســامح، دائــم التطور.
وقــدم شــوبرا نصيحتــه للشــباب، قائاًل: يجــب أن يعــرف كل منا من 
هــو؟ ومــاذا يريد؟ أن نأخــذ وقتنا كاماًل كــي نبعث اإليجابيــة في داخلنا 
ومــن ثــم نمنحهــا لغيرنــا، كل شــخص في هــذا العالــم لديــه أهدافه 
وقيمــه التــي يــود تحقيقها، لهــذا نحتاج إلــى تحديد ما نســعى إليه وما 

يســعى إليــه اآلخــرون، وأن نتعايــش جميًعا فــي عالم متســامح، فكل 
األديــان تدعــو إلى قيــم الحب والســالم والخير.

مصدر االبتكار ومركز صناعة الحلول
لــم يكد منتــدى »مســك« الخيرية، وبرنامــج األمم المتحــدة اإلنمائي 
للشــباب 2017م، يختتم أعماله حتــى وصلت أصداؤه إلى العديد من 
دوائــر صنــع القــرار والمثقفيــن والمفكرين، فضــاًل عن قيــادات العالم 
الذيــن توافدوا إلــى نيويورك لحضــور اجتماعات األمــم المتحدة خالل 
الشــهر ذاتــه، حيــث عــده الجميــع فعاليــة ناجحــة بالنظر إلى مــا تحقق 
فيهــا من إقبال شــبابي وإعالمــي وثقافي، باإلضافة إلــى كونها قدمت 
اإلضافــة المعرفيــة والعمليــة لوضــع أســس حــل المشــكالت الدولية 

على يد الشــباب.
معالــي األســتاذ بدر العســاكر، أمين عام مؤسســة محمد بن ســلمان 
الخيريــة »مســك« الخيرية، أكد رضــاه بما تحقق فــي المنتدى، وقال: 
الشــباب فــي كل مــكان هــم مصدر االبتــكار واإلبــداع وصّنــاع الحلول 
للكثيــر مــن التحّديــات التــي تواجــه عالمنا اليــوم، وقــد كان هدفنا من 
هــذا المنتــدى إلقــاء الضــوء علــى طاقــة الشــباب ورفــع معنوياتهــم 
وتوفيــر منّصــة لهــم كي يســهموا مــن خاللها في إحــداث أثــر إيجابي 

فــي العالم.
وأضاف العســاكر: يمتلك الشــباب في مختلف مناطق العالم العديد 
مــن الفرص التــي يحاول هذا المنتدى اكتشــافها وتهيئــة البيئة األمثل 
الســتثمارها، أكثــر مــن نصــف ســكان العالم مــن دون ســن الثالثين، 
أي مــا يــوازي )3( مليــارات و)600( مليــون نســمة تقريًبــا، لكــّن قــوة 
الشــباب ال تكمــن فقط في عددهــم، بل تكمن كذلك فــي طموحهم 

وإبداعهــم ونظرتهم نحــو تغيير واقــع مجتمعاتهم بصــورة إيجابية.
وأبــدى األمين العام للمؤسســة تقديره لجهــود برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائــي في إعطــاء الشــباب المنصة الرائــدة ألهداف ســامية تصب 
فــي تطويــر وتنميــة المجتمــع، متمنًيا أن تكــون هذه الخطــوة مقدمة 
لمزيــد مــن الخطــوات الفاعلة والناجحة فــي المســتقبل القريب، بإذن 

الله.
مــن جانبه، دعــا ســفير المملكة لدى األمــم المتحدة معالــي الدكتور 
عبــد اللــه المعلمي الشــباب إلى أن يكونوا ســباقين فــي عملية صنع 
الشــباب  إيصــال صوتهــم، وقــال:  القــرار وأن يتحملــوا مســؤولية 
يملكــون  إنهــم  ســابق،  جيــل  أي  مــن  بكثيــر  تعليًمــا  أكثــر  اليــوم 
معرفــة أكبــر وتواصــاًل أفضــل مــع العالــم ومــع بعضهــم البعــض، 
عليهــم أن يســتغلوا هــذه الفرصــة لجلــب الطاقة الالزمة وتســهيل 
مــا يطمحــون فــي تحقيقــه، وأضــاف المعلمــي: لدينا جهــات تهتم 
بأفــكار الشــباب ومشــاريعهم، مثــل: »مؤسســة مســك الخيرية«، 
الوطنــي  للحــوار  مركــز  كذلــك  لدينــا  المتحــدة«،  األمــم  و»وكاالت 
فــي المملكــة، ومــن المهــم أن يبدأ الشــباب فــي تنظيــم أفكارهم 
واللقــاء فيمــا بينهــم لتطوير أفــكار ومبادرات مدروســة جيــًدا، ومن 
ثــم توصيلهــا إلى صانــع القرار المعنــي باألمر، من وجهــة نظرنا، إذا 
تلقينــا أي أفــكار قابلــة للتنفيــذ، فســوف نبــادر باالســتجابة ونعمــل 

تنفيذها. علــى 
ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا المنتــدى ُيعــدُّ أول فعالية دوليــة تنظمها 
»مؤسســة مســك الخيريــة«، التي أسســها ولــي العهد فــي المملكة 
العربيــة الســعودية صاحــب الســمو الملكــي األمير محمد بن ســلمان 
آل ســعود، وذلك ضمن جهود المؤسســة لتمكين الشباب السعودي 
مــن صنــع تجــارب واعدة، من خــالل اكتشــاف وتطويــر إبداعاتهم في 
مجــاالت متعــددة، بمــا ُيســهم فــي صنــع التحــول اإلســتراتيجي نحو 

مجتمــع معرفي واقتصــاد مزدهر. 

نجاح  عرضت  عمل  ورشــة   )20( من  أكثر 
مــبــادرات  صنع  فــي  شبابية  شخصيات 

مجتمعية وريادية مبتكرة
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|| ميرفت حداد − أبو ظبي

تترقــب العاصمــة اإلماراتيــة أبــو ظبي منتصف شــهر نوفمبر الحــدث األضخم ثقافًيــا والمتمثل في افتتــاح متحف »لوفر 
أبــو ظبــي«، وُيعــدُّ هــذا المتحــف الملقــب بـ»لوفــر الصحراء« المشــروع األول مــن نوعه في البــالد العربيــة واألضخم من 
حيــث تصديــر الثقافــة الفرنســية إلــى الخــارج، وذلك بعد عشــر ســنوات من الكشــف عــن المشــروع الثقافــي الضخم بين 

فرنســا ودولة اإلمــارات العربيــة المتحدة. 

وُيعــدُّ المتحــف األول من نوعه في العالم العربــي، واألول الذي 
يحمل اســم متحــف اللوفر األساســي في باريــس، وهو ثمرة 
اتفــاق وقــع فــي عــام 2007م بيــن حكومتــي دولــة اإلمــارات 

وفرنســا، والــذي ُشــيد في جزيــرة الســعديات بإمارة أبــو ظبي.
وبهــذه المناســبة قام ســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، وســمو الشــيخ محمد 
ابــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد  أبــو ظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات 
المســلحة، بزيــارة تفقديــة لمتحــف اللوفــر فــي أبــو ظبي في ســبتمبر 
الماضــي، وذلــك للوقــوف على ما تــم الوصــول إليه من اســتعدادات 
واالطــالع علــى األعمــال الفنيــة قبــل افتتاحه رســمًيا في الحادي عشــر 
مــن نوفمبــر المقبل، لُتشــرع أبوابه للــزوار من كل مكان، وال شــك في 
أن الزائــر للمتحــف ســتأخذه حالــة االنبهــار علــى جزيرة الســعديات في 
أفــق أبو ظبي وبيــن ممرات المتحــف وقنواته المائية، نظــًرا لما يقتنيه 
المتحــف مــن أعمــال فنية متنوعــة، فضاًل عــن أن التجول فيه ســيأخذه 

فــي رحلــة عبر الزمــن لمختلــف الحضارات.  
وقــد قــام بتصميم متحــف اللوفر فــي أبو ظبي الفنــان الفرنســي »جان 
نوفيل«، الذي اســتوحى بناءه من الطبيعة اإلماراتية والتقاليد وفن العمارة 
العربيــة، والفنــان »جــان« حــاز على جائــزة بريتزكــر العالميــة للمعماريين، 
وعــالوة علــى ذلــك فــإن المتحــف ُيعــدُّ أول متحــف عالمّي على مســتوى 
المنطقة العربية والشــرق األوســط، ويأتي كمنجز شــيدته دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة اســتكمااًل لمســيرة التنميــة واالزدهــار التــي قادهــا باني 
النهضــة المغفــور له، بإذن اللــه تعالى، الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان.

ومــن الجديــر بالذكــر أن المتحــف يحتــوي علــى قبــة مــن نــور وظــالل، 
ويضــم المتحــف مجموعــة من األعمــال الفنيــة، التي تؤكــد روح الحوار 

بيــن الثقافــات المختلفــة والحضــارات فــي العالم.

نظرة ثاقبة
وقــد هنأ ســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي، عبر صفحته الرســمية على »تويتر« 
سمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان وشــعب اإلمــارات علــى هــذا 
اإلنجــاز العظيم، كمــا عبــر عــن ســروره بمرافقة الشــيخ محمد بــن زايد 
آل نهيــان نائــب رئيس الدولــة بزيارة متحــف اللوفر، معرًبا عن ســعادته 

بزيــارة تلــك الوجهــة الثقافية والتحفــة المعمارية. 
 كمــا بــارك الشــيخ محمــد بــن راشــد عبــر صفحتــه للشــعب اإلماراتي 
قائــاًل:  أبــارك لرئيــس الدولــة وشــعبنا هذا المنجــز اإلنســاني العظيم، 
وأهنــئ أخــي محمــد بــن زايــد على هــذا المشــروع الــذي دفع بــه فنون 
وثقافــة ومعمــار العالــم خطــوة لألمــام، مضيًفــا: إن متحــف اللوفــر 
فــي أبــو ظبي هــو مدينــة مصغرة عائمــة على البحــر ومطلــة على أفق 
أبــو ظبــي، عاصمتنــا الجميلــة، والعاصمــة العالميــة الجديــدة للثقافــة 

والفنون.
 وعــن القبــة التــي يتخللهــا الضــوء والظل قــال: القبــة الفضيــة العائمة 
فــي ظــالل مــن النــور لمتحــف اللوفر هــي بحــق إنجــاز إنســاني جديد، 
قبــة معماريــة عربية تظلــل )55( مبنــى منفصل يضم أجمــل إبداعات 

اإلنسان.

و

متحف اللوفر العالمي قريبا في 
العاصمة اإلماراتية أبو ظبي
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متابعات

على مدى يومين وبمشاركة خبراء ووسائل إعالم عربية ودولية
صاللة تحتضن الملتقى السنوي التاسع للمؤسسة 

العربية لالتصاالت الفضائية )عرب سات(

|| عادل سعيد اليافعي − صاللة 

احتضنت مدينة صاللة الُعمانية الملتقى الســنوي التاســع للمؤسســة العربية لالتصاالت الفضائية )عرب ســات(، والذي 
شــارك فيــه العديــد مــن الخبــراء والمختصين ووســائل اإلعــالم العربيــة والدولية، وأشــاد وزير اإلعــالم الُعمانــي الدكتور 
عبــد المنعــم الحســني بالجهد العربي الكبير الذي تقوم به )عرب  ســات( ومشــاركة الخبراء والمســؤولين والمتخصصين في 
الملتقــى، مؤكــًدا علــى أهميــة ودور الملتقى فــي ظل التنافس الكبير على مســتوى األقمار الصناعيــة والتقدم في عالم 

التقنية واالتصاالت على مســتوى العالم.  

و
وناقـــش الملتقـــى خالل يوميـــن دور 
تكنولوجيـــات البـــث التلفزيونـــي في 
تحســـين نموذج عمل شـــركات البث 
التلفزيوني وكفاءة تكاليف التشـــغيل وســـوق 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  فـــي  اإلعالنـــات 
إفريقيـــا، كمـــا هدفت الجلســـات النقاشـــية 
إلى تســـليط الضوء علـــى االتجاهات الجديدة 
للتكنولوجيـــا التـــي تســـمح للقنـــوات بمنـــح 

قيمـــة وتجربة أفضـــل للمشـــاهدين، إضافة 
واإلســـتراتيجيات  المتاحـــة  الفـــرص  إلـــى 
األفضل لمقدمي البـــث التلفزيوني لمخاطبة 
المشـــاهدين مـــن خـــالل شاشـــات متعددة، 
التـــي يمكـــن مواجهتهـــا  وكذلـــك التحديـــات 
مقدمـــو  عليهـــا  يعتمـــد  التـــي  واالتجاهـــات 
خدمـــات المحتـــوى المنقـــول عبـــر اإلنترنت.

وتناولت الجلســـات النقاشية فهم ديناميكية 

توجه شـــركات البـــث التلفزيونـــي الكبرى إلى 
االنضمـــام علـــى موقـــع )26( درجـــة شـــرق، 
بشـــكل حصري، حيـــث تعتمد خطـــط )عرب 
شـــركائها  جميـــع  مســـاعدة  علـــى  ســـات( 
فـــي النمـــو، مـــن خـــالل عـــدة أدوات، منهـــا: 
الدعـــم الفنـــي وتيســـير الوصـــول لشـــبكات 
)عرب ســـات(، فضاًل عن الســـعي المســـتمر 

المحتوى. القرصنـــة وحمايـــة  لمكافحـــة 
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جلســـات  موضوعـــات  ركـــزت  كمـــا 
علـــى  المحافظـــة  تحديـــات  علـــى  الملتقـــى 
المشـــاهدين مـــع اإلبقـــاء علـــى اهتمامهـــم 
بالمحتـــوى، باإلضافـــة إلى صناعـــة المحتوى 
وإســـتراتيجيات االســـتحواذ والعرض، فضاًل 
عن المكاســـب المادية وطـــرق الحفاظ عليها، 
كمـــا ناقش األعضاء الُســـبل نحو المســـتقبل 
 )UHD(و )HD( واالتجاه الحالي للبث بجـــودة
والفجـــوات الموجـــودة فـــي سلســـلة القيمة 
للبـــث التلفزيونـــي وفـــرص الدمـــج الرأســـي 

واألفقـــي.

دور كبير 
الحارثــي،  ســعيد  ســعادة  قــال  جانبــه  مــن 
وكيــل وزارة النقــل واالتصــاالت العمانية: إن 
)عــرب ســات( اســتطاعت أن تشــق طريقهــا 
وبــكل ثقة وقوة منذ إنشــائها بخاصة، في هذا 
المجال الفضائي التنافســي العالمي، مشــيًرا 
إلــى أن المؤسســة كان لهــا دور مهم في ربط 
العالــم العربــي ببعضــه وبالعالــم الخارجــي، 
والتقنيــات  الكبيــرة  اإلمكانــات  أن  مضيًفــا 
الحديثــة التي تملكها )عرب ســات( في مجال 
البث التلفزيونــي واإلذاعي واالتصاالت جعلها 
فــي مقدمة الشــركات على مســتوى العالم، 
مشــيًرا إلــى أن التحديات التقنيــة الجديدة في 
مجال األقمار الصناعية والمنافســة الشــديدة 
الجهــود  تكثيــف  المؤسســة  علــى  يحتــم 
عالمًيــا  المتقدمــة  المراكــز  علــى  للمنافســة 

ضمــن مشــغلي األقمــار الصناعية.

آفاق جديدة
آل  عقيــل  بــن  اللــه  عبــد  المستشــار  وأعــرب 
محافــظ  نائــب  بأعمــال  القائــم  إبراهيــم، 
ظفــار عــن تقديرهــم الختيــار مدينــة صاللــة 
ا للمؤسســة  الحتضان أعمال الملتقى، متمنيًّ
التوفيــق فــي أداء رســالتها وتحقيــق أهدافهــا 
ا  وربــط العالــم العربــي بالعالم الخارجــي إذاعيًّ
االتصــاالت  أنــواع  وبمختلــف  ــا،  وتلفزيونيًّ
والتواصــل، إلــى جانــب كونهــا مصــدًرا مهًمــا 

مــن مصــادر الثقافــة والمعرفــة.

عشرة أقمار عربية
بــدوره قــال المهندس خالد بالخيــور، الرئيس 
لالتصــاالت  العربيــة  للمؤسســة  التنفيــذي 
الفضائيــة )عــرب ســات( مخاطًبــا الحضور: 
إن المؤسســة مســتمرة في التطوير والنمو، 
وفــي تقديــم خدمات جديــدة ومحتوى جديد 
التلفزيونــي  البــث  لشــركات  جديــدة  وآفــاق 
العــام  وللقطاعيــن  االتصــاالت،  وشــركات 
والخــاص، في إطار التقــدم التقنــي المتتابع 
اســتيعابه  المؤسســة  علــى  يفــرض  الــذي 
ورفع قدراتها بما يتناســب مــع تقدم وتطور 
أو  أنتــم  ســواء  المســتخدمين،  احتياجــات 

المســتخدمون النهائيــون والمشــاهدون في 
. تهم بيو

وأشــار بالخيــور إلــى أنه علــى مســتوى البنية 
وضعــت  قــد  ســات(  )عــرب  كانــت  التحتيــة 
الجيــل  أقمــار  لمشــروع  الطريــق  خارطــة 
مســتهدفة  2012م،  عــام  فــي  الســادس 
مواقعهــا  فــي  جديــدة  أقمــار  أربعــة  إطــالق 
جــزء  إنجــاز  تــم  وقــد  المختلفــة،  المداريــة 
القمــر  بإطــالق  المشــروع  هــذا  فــي  كبيــر 
ــا،  ـً شرقـ درجــة   )26( الموقــع  فــي   )7 )بــدر 
الســاخنة  البقعــة  أو  الحصــري  الموقــع 
لـ)عــرب ســات(، مخصًصــا لخدمــات البــث 
منطقــة  فــي  للمنــازل  المباشــر  التلفزيونــي 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وخدمات 
القمــر  إطــالق  تــم  كمــا  العريــض،  النطــاق 
3( فــي شــهر يونيــو الماضــي  )هيــال ســات 
ــا،  ـً شرقـ درجــة   )39( المــداري  الموقــع  فــي 
الذي يشــكل بقعــة ســاخنة للقــارة األوروبية 
فــي  للمنــازل  التلفزيونــي  البــث  لخدمــات 
االتصــاالت  خدمــات  إلــى  إضافــة  أوروبــا، 
فــي الشــرق األوســط وإفريقيا، كمــا ينتظر، 
أ(   6( القمــر  مــن  كل  إطــالق  اللــه،  شــاء  إن 
ــا، لتقديم  ـً فــي الموقــع )30.5( درجــة شرقـ
النطــاق  خدمــات  فــي  إضافيــة  ســعات 
والتبــادالت  العريــض وخدمــات االتصــاالت 
التلفزيونيــة تتوافــق مــع النمــو المتوقــع في 
هــذا القطــاع، وذلــك فــي الربــع الثانــي مــن 
تقريًبــا  الوقــت  نفــس  وفــي  2018م،  عــام 
)هيــال  القمــر  إطــالق  اللــه،  بــإذن  ســيتم، 
ســات 4( فــي الموقــع المــداري )39( درجــة 
البــث  لخدمــات  إضافيــة  بســعات  ــا،  ـً شرقـ
وخدمــات  أوروبــا  فــي  للمنــازل  التلفزيونــي 
االتصــاالت فــي الشــرق األوســط وإفريقيا، 
وعســكرية  حكوميــة  حمــوالت  إلــى  إضافــة 
بنهايــة  ســات(  )عــرب  لــدى  ليكــون  أخــرى، 
2018م أســطول مكــون مــن عشــرة أقمــار 

المــدارات. مختلــف  علــى  عاملــة 
ســات(  لـ)عــرب  التنفيــذي  الرئيــس  وأكــد 
تقديــم خدماتهــا  فــي  بــدأت  المؤسســة  أن 
المباشــر  البــث  علــى  تعتمــد  التــي  الجديــدة 
القمــر  علــى  األوروبيــة  للتغطيــة  للمنــازل 
)هيــال ســات 3(، والــذي يشــكل بديــاًل فعااًل 
للوصــول  بيــرد(  )هــوت  القمــر  علــى  للبــث 
إلــى المجتمعــات العربيــة فــي تلــك القــارة، 
وبتكاليــف تقــل عــن النصــف مما يتــم دفعه 
وســيتم  بيــرد(،  )هــوت  القمــر  علــى  حالًيــا 
البــدء قريًبــا ببــث باقــة مــن القنــوات العربية 
ــا، ومخاطبة  ـً علــى الموقــع )39( درجــة شرقـ
شــركات إعــادة البــث علــى الكيبل وشــبكات 
)IPTV( لتحويــل مصادر اســتقبالها للقنوات 

العربيــة مــن الموقــع الجديــد.
قامــت  ســات(  )عــرب  أن  بالخيــور  وأوضــح 

بتوفير خدمــة الفصل الجغرافــي على قمرها 
الجديــد )بــدر7 (، بحيــث تتمكــن شــبكة البث 
قنواتهــا  محتــوى  تعديــل  مــن  التلفزيونــي 
ضمــن تغطيتيــن منفصلتيــن للعالــم العربي 
بحيــث  ــا،  ـً شرقـ درجــة   )26( الموقــع  فــي 
الشــرق  منطقــة  األولــى  التغطيــة  تشــمل 
الثانيــة  المنطقــة  وتشــمل  فقــط،  االوســط 
شــمال إفريقيا فقــط، وهذا يســاعد القنوات 
اإلعالنــات،  مــن  الدخــل  مصــادر  تنويــع  فــي 
كمــا يســاعد علــى تجزئــة وتخفيــض تكلفــة 
الحقــوق للمناســبات الكبيــرة، كما ســتقوم 
العمــل  ورش  بعــض  بإجــراء  ســات(  )عــرب 
علــى  المفهــوم  نفــس  تطبيــق  لدراســة 
المســتوى المناطقــي فــي كل دولــة، بحيــث 
تجزئــة  فــي  التلفزيونيــة  القنــوات  تتمكــن 
المحتــوى على المســتوى المحلــي، وهذا قد 
يــؤدي إلــى ثــورة كبيــرة فــي مجــال تخفيض 
تكاليــف حقوق البــث والتي ســتتم معاملتها 
األرضــي.  الرقمــي  للبــث  بطريقــة مشــابهة 

تطور كبير 
وفــي الســياق ذاته أشــار ســالم النجــار، مدير 
عــام المديريــة العامــة لإعــالم بظفــار إلى أن 
المتتبع لمســيرة هذه المنظمة العربية يلحظ 
بوضوح مــدى التطور الكبير والمتســارع الذي 
حققتــه علــى مــدى أكثــر مــن أربعة عقــود من 
الزمــن، ارتقــت خاللهــا بخدماتهــا كًمــا ونوًعــا 
الخارجــي  بالعالــم  العربــي  عالمنــا  وربطــت 
ــا وبمختلف أنــواع االتصاالت  ــا وتلفزيونيًّ إذاعيًّ

والتواصل.

العمل المشترك 
مــن جانبهــا قالــت الدكتورة هيفــاء أبــو غزالة، 
األمين العام المســاعد رئيســة قطــاع اإلعالم 
إن  العربيــة:  الــدول  جامعــة  فــي  واالتصــال 
علــى  دائًمــا  تحــرص  العربيــة  الــدول  جامعــة 
ودعــم  المشــترك  العربــي  العمــل  تقويــة 
جهــود ومبــادرات مؤسســات العمــل العربي 
المشــترك فــي جميــع مجــاالت تخصصاتها، 
أنشــطة  علــى  الضــوء  تســليط  خــالل  مــن 
وإنجــازات هذه المؤسســات، مشــيرًة إلى أن 
األمانة العامــة للجامعة تعكــف حالًيا بالتعاون 
مــع اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة على إنشــاء 
راديــو وتلفزيــون الجامعة العربية على شــبكة 

اإلنترنــت.
العربيــة  المؤسســة  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
تقيــم  )عــرب ســات(  الفضائيــة  لالتصــاالت 
شــركائها  اطــالع  بهــدف  ا،  ســنويًّ الملتقــى 
عــن قــرب علــى أخــر مســتجدات المؤسســة 
ومشــاريعها وتعّرف احتياجاتهم وتطلعاتهم 
والبــث  االتصــاالت  مجــال  فــي  المســتقبلية 

الفضائــي.
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أنشطة الجهاز

جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ينظم 
دورتين تدريبيتين بالتعاون مع 
األمانة العامة لمجلس التعاون

إذاعة وتلفزيون الخليج − الرياض

نظــم جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج في مقــره الدائــم بالحي الدبلوماســي فــي مدينــة الرياض دورتيــن تدريبيتين، شــارك 
فيهمــا )28( متدرًبــا ومتدربــة مــن منســوبي األمانــة العامــة لمجلس التعــاون لــدول الخليج العربيــة والجهاز، جــاءت األولى 
تحــت عنــوان: »صناعــة المحتــوى اإلعالمــي« خالل الفتــرة من 20  22− أغســطس 2017م، فيمــا حملت الثانيــة عنوان “فن 
التعامــل مــع اآلخريــن” وأقيمت خالل الفترة مــن 8-10 أكتوبر 2017م، في إطار منهجية الجهــاز للتدريب والتطوير اإلعالمي.

دورة »صناعة المحتوى اإلعالمي«
اســتهدفت هــذه الــدورة اثنــي عشــر متدرًبــا ومتدربــة مــن منســوبي 
األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون، وتــم التركيــز خاللهــا علــى أهميــة 
المحتــوى اإلعالمــي في إيصــال الرســالة اإلعالميــة الموثوقة، وأحدث 
أســاليبها وأشــكالها، حيــث نفذ الــدورة مركــز التدريب اإلعالمــي التابع 
لجهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج، وقدمهــا المــدرب ماجــد بــن جعفــر 
الغامــدي، المتخصــص في التدريب ومؤلف كتــاب »صناعة المحتوى 

اإلعالمي«.

دورة »فنون التعامل مع اآلخرين«
شــارك في هذه الدورة ســتة عشــر متدرًبا من منســوبي األمانــة العامة 

لمجلــس التعاون لــدول الخليج العربيــة وموظفي الجهاز.
وكان برنامــج الــدورة الذي نفذه المــدرب المتخصص ســعيد الحارثي 
علــى مــدى ثالثــة أيــام، وتطــرق إلــى عــدة محــاور، ناقــش فيهــا لغة 
الجســد، وقــراءة األفــكار، والعــرض واإللقــاء، وأهميــة كل ذلــك على 
االتصــال  تعريــف  وكذلــك  اآلخريــن،  ومــع  الشــخصي  المســتوى 
وأقطابــه بيــن المرســل والمســتقبل والتغذيــة الراجعــة التــي ُتعنــى 
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بأثــر الرســالة ونتائــج ردودهــا، وقــدم المــدرب خــالل الــدورة نمــاذج 
تطبيقيــة لجوانــب أخــرى مهمــة منهــا: قــوة الشــخصية، والحديــث 
المقنــع، وصناعــة الصــورة النمطيــة لــدى اآلخريــن، وأهميــة الدقيقة 
مــن  وتفاعــل  تجــاوب  مــن  لمســه  بمــا  مشــيًدا  اللقــاء،  مــن  األولــى 
المتدربيــن والمتدربــات، وقدرتهــم علــى التطويــر واإليجابيــة الكبيرة 

الــدورة. نحــو االســتفادة من 

صناعة الكوادر الشابة المحترفة
مــن جانبــه أوضــح مديــر عام جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليج مجــّري بن 
مبــارك القحطانــي أن هــذه الــدورات التدريبيــة تأتــي ضمــن التعــاون 
المشــترك بيــن الجهــاز واألمانــة العامة لمجلــس التعاون لــدول الخليج 
العربيــة، مبيًنــا أنهــا هدفت إلــى التأهيــل االحترافي ورســم الخطوات 

األساســية واإلبداعية لتطوير الكوادر الشابة وإكسابها الخبرات العلمية 
والعمليــة الحديثة في عــدة مجاالت، ولدعم وتحفيــز وتطوير المهارات 
التــي تصنــع بإذن اللــه عناصر متفوقــة تؤدي أعمالهــا باحترافيــة عالية، 
مؤكــدًا أن الجهــاز مســتمر فــي تنفيــذ وتنظيــم الــدورات المتخصصة 
لمنســوبي الهيئــات األعضــاء بالجهاز، وكذلــك األمانة العامــة لمجلس 
التعــاون فــي إطــار خطة ســنوية تعتمــد علــى التدريب واالســتثمار في 
شــباب وشــابات الخليج، مشــيرًا إلى اســتعراض العديد مــن التجارب 

العالميــة الناجحــة خالل هــذه الدورات.
ُيذكــر أن جهــاز إذاعة وتلفزيــون الخليج منذ عــام 2005م ينظم دورات 
الــدول  مــن  متــدرب   )400( نحــو  منهــا  اســتفاد  متخصصــة  تدريبيــة 
األعضــاء، وبمشــاركة مدربيــن متخصصيــن مــن دول الخليــج والعالــم 

العربــي وأوروبــا وأمريكا.
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ملف خاص

اإلعالم واألمن عالقة متكاملة تسعى 
لبلوغ النجاح وتحقيق االستقرار

|| ميرفت حداد − أبو ظبي

لــن يتســنى ألي مجتمــع الحفــاظ علــى كيانه مــن دون أن ُيحدث انســجاًما بيــن األمن ووســائل اإلعالم المختلفة، واســتطاع 
اإلعــالم واألمــن بمفهوميهمــا تبــادل أدوار حيويــة في قلــب الحياة االجتماعيــة، وُتعدُّ هــذه العالقة الوثقى ركيزة أساســية 

لدعــم كل منهما والســتقرار المجتمع والحفــاظ على األفراد.  



33 العدد 110 - أكتوبر 2017 م

ال   شـــك   فـــي   أن   األمـــن   بحاجـــة  
 لضوابـــط   العمل   اإلعالمي،   وال   شـــك  
 فـــي   أن   العمـــل   الصحفـــي   واإلعالمي  
 يتــــطلب الحـــــصول   علـــى   مــصـــادر   نـــــقل  
 المعلومات مـــن   قبـــل   الجهـــات   الرســـمية،  
 وبين   هـــذه   األحـــداث      اليوميـــة   واســـتمرارها  
 تتجلـــى   العالقة   بيـــن   األمن   ووســـائل   اإلعالم  

 المختلفـــة إزاء   المصلحـــة   الوطنيـــة . 
عـــن   كل   ذلـــك   وعـــن   هـــذه   العالقـــة   الثنائيـــة  
 ُطرحـــت   بعـــض   األســـئلة   على   مجموعـــة   من  
 المهتميـــن   والمختصين   في   اإلعـــالم   األمني،  
 فجاء   هـــذا   التحقيق حامـــالً   أفكارهم   ورؤاهم  

 وآمالهم .    

الخبرية  الــمــقــاوالت  ــظــام  ن
الكاذبة

بدايـــة قـــال رئيـــس تحريـــر مجلـــة »الرافد« 
النـــادي  إدارة  مجلـــس  ورئيـــس  الثقافيـــة 
والمحلـــل  بالشـــارقة،  العربـــي  الثقافـــي 
عمـــر  المعروف، الدكتـــور  السياســـي 
اإلعالميـــة  الظواهـــر  أســـوأ  العزيـــز إن  عبـــد 
المعاصـــرة تعتمد على التســـريبات المجانية 
ضمـــن منطـــق الخلـــط الشـــامل لـــألوراق، 
وبلبلـــة الـــرأي العـــام  ولـــّي ذراع الحقيقـــة، 
لتمارس شـــكاًل من أشـــكال الكذب الســـافر 
من خـــالل التعميم لمعلومـــات جزئية عابرة 
واالرتفـــاع بهـــا إلـــى مقـــام الواقعـــة الخبرية 

األركان. مكتملـــة 

اإلعالم والشائعات
مــن جانبه أكــد اإلعالمــي كفــاح الكعبي، مذيع 
الفضائيــة اإلماراتيــة،  أن  بقنــاة »نــور دبــي« 
العالقــة بيــن اإلعــالم واألمــن عالقــة متزامنــة 
وتبــدو مســؤولية كبرى تتمثل فــي أن كالهما 
دولــة  أي  فــي  واالســتقرار  للنجــاح  أساًســا 
بالعالــم، إذ ال توجد دولــة متقدمة في اإلعالم 
ــا  ـً من دون أن يكون أمنها وأمانها شعاًرا وقانون
أواًل  تبنــى  الــدول البــّد مــن  أن  لهــا، موضًحــا 
علــى األمــن واألمان مما يشــكل اســتقراًرا لها 

ولحريــة الحركــة والتفكير. 
واستشــهد الكعبــي بالــدور الذي تقدمــه دولة 
نواحــي  كل  فــي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
الحيــاة، والســيما أنهــا وفــرت األمــن واألمــان 
متقدًمــا  ا  حــرًّ إعالًمــا  لإنســانية  وقدمــت 
ــا، مشيًرا إلى مــدى مــا حققــه اإلعــالم  ـً ومتزنـ
اإلماراتــي من نجاحات كثيرة الســيما في إبداء 
الرأي وحرية التعبير، مما شــكل بؤرة لمســيرة 
التطــور اإلعالمــي اإلماراتــي وروًحــا للنهضــة 
التــي دّبــت علــى مختلــف الصعــد، مضيًفا أن 
اإلعــالم اإلماراتي حقــق نجاًحا ملموًســا على 
ــا  ـً المســتوى اإلقليمــي والدولــي لكونه متوازنـ
ومميــًزا وحريًصــا على نقــل الحقيقة كما هي.

وعــن الشــائعات وكيفيــة انتقالها عبر وســائل اإلعــالم الحديثة 
ومواقــع التواصــل االجتماعي وعن كيفية دحضهــا، أكد الكعبي 
علــى ضرورة تكاتــف الجهود حيال هذه اإلشــكالية وهذا يتمثل 
فــي الــدور الــذي ينبغــي أن ُينــاط باإلعــالم المرئي والمســموع 
والمقــروء؛ كونــه منبــًرا للجمهــور أينمــا كان، إذ ال يمكــن إغفال 
الــدور اإلعالمي البــارز في القضاء على الشــائعات وليس بنفيها 
فقــط، وإنمــا بإعطاء المعلومات كاملــة وصادقة حتى ُتدحض 

الشــائعات وال تستمر.

معادلة األمن الحديث
بــدوره علق اإلعالمي الكويتــي الدكتور فهد الشــليمي، دكتوراه 
فــي العالقــات الدوليــة وماجســتير فــي العلــوم العســكرية، 
بقولــه: »العالقــة بيــن اإلعــالم واألمــن كانــت عالقــة متنافــرة 
)21(، فقــد  القــرن  أن وصلنــا  إلــى  الســبعينيات  فتــرة  خــالل 
كانــت المدرســة القديمــة األمنيــة تعتقــد أن ســرية التحقيقات 
ــا مهًما لحــل القضايا الغامضــة والجرائم  ـً والمعلومــات مطلب
التــي تمــّس أمــن المجتمعــات، وكانــت النظــرة األمنيــة بــأن 
التســريب اإلعالمــي ســيجعل المجــرم يفر مــن العقــاب أو أنه 
ســيتخذ اإلجــراءات الالزمــة للهــروب والتخلــص مــن جريمته، 
وبخاصــة في الجرائــم ذات الصبغة الجنائيــة والتي تعتمد على 
ســرية التحقيق ومتابعــة الخطوات القانونيــة«، مضيًفا: »بعد 
والجرائــم  السياســي  والعنــف  اإلرهــاب  تطــورت جرائــم  أن 
التــي تؤثــر فــي المجتمعــات بشــكل عــام، أدت الحاجــة إلــى 
مشــاركة المجتمعات ومؤسســات المجتمــع المدني في دعم 
التوعيــة األمنيــة ومشــاركة المجتمعــات في الــردع واإلبالغ عن 
الجريمــة قبل وقوعهــا، واتجه الجهد األمني نحــو اإلعالم بكافة 
أشــكاله وصــوره لتحفيــز المجتمعــات علــى المشــاركة األمنية 
وردع اإلرهــاب وتوعيــة المجتمعــات، ممــا أوجــد نتائــج إيجابية 
واضحــة، ولذلــك فــإن المدرســة األمنيــة الحديثــة تقــوم على 
التفاهــم بين الســرية األمنيــة والتوعية األمنيــة واإلعالم وذلك 
لنشــر الحقيقــة، كمــا شــاهدنا العديد مــن الوزارات تقــوم عبر 

كوادرهــا اإلعالميــة بالنشــر المباشــر عبــر وســائل اإلعالم«.
الشــليمي علــى  الدكتــور  أكــد  الحقيقــة  ونقــل  اإلعــالم  وعــن 
أهميــة دوره قائــاًل: إن واجــب اإلعــالم نقــل الحقيقــة كما هي، 
إال أننــا مــن النــادر أن نجــد إعالًمــا محايــًدا أو قّلًمــا نــراه محايًدا، 
فاإلعالم فــي هــذه األيام إما أن تجــده إعالًما مؤدلًجــا أو إعالًما 
ا مدفوًعــا بمصلحــة الــدول، وقــد شــاهدنا المعــارك  سياســيًّ
القنــوات لشــرح خبــر واحــد، فــكل مؤسســة  بيــن  اإلعالميــة 
إعالميــة، وحتى الصحفــي، كّل ينظر للخبر وينقلــه ويكتب عنه 
مــن وجهــة نظــره األيديولوجيــة أو حســب توجهــه السياســي، 
مضيًفــا أنه ينبغي على الدول أو المؤسســات أو األفراد دحض 
الشــائعات وتصحيح المعلومات، مشــيرًا في ختام حديثه بأنه 
ال شــك فــي ظل هذه الفوضــى اإلعالمية أصبــح خلط الخبيث 

والطيــب أمًرا ســهاًل لنشــر الفوضــى واالرتياب والتشــكيك.

صمام األمان الداخلي
أمــا الكاتــب والباحــث اإلماراتــي محمد حمدان بــن جرش عضو 
اتحــاد كتاب وأدباء اإلمــارات فيقــول: إن وظيفة اإلعالم تتمثل 
فــي نقــل األخبــار للجماهير عبر جميع الوســائل المتاحة ســواء 
التقليديــة أو الحديثة، وكذلك يقوم بــدوره التوعوي والتثقيفي 
مــن أجــل اإلســهام فــي دفــع عجلــة التنميــة المســتدامة التي 
تنشــدها الــدول، وهــذا ال يمكــن لــه أن يتم إال من خــالل إعالم 

ل

العزيز:  عبد  عمر  د. 
بـــورصـــة اإلعــــالم 

الكاذب

ُتبنى  ال  الــكــعــبــي: 
الدول إال باألمن
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وطنــي واع وُمــدرك ألهميــة القيــم اإلنســانية ويعالــج القضايا 
والهمــوم بكل حرفيــة وصدق من دون فبركة لألحداث، ســواًء 
اإلعــالم شــريك أساســي  أن  العالميــة، مضيًفــا  أو  الداخليــة 
وإســتراتيجي فــي دعم األمــن وإســعاد الشــعوب، وكلما كان 
هنــاك أمــن داخلــي تســلل األمــان والطمأنينــة إلــى المجتمــع 
وانــزاح التوتــر والقلــق، والعكــس عندمــا يكــون اإلعــالم بعيــًدا 
أقــالم مجنــدة وعقــول مخربــة  الوطنــي وتديــره  الحــسِّ  عــن 
ســتجد القنــوات اإلعالمية تنفث الســموم والفســاد في قلب 
المجتمع بل وســتصنع األخبار بأســلوب هوليوودي بهدف أن 
تعــم الفوضــى والخــراب والشــتات في أرجــاء المعمــورة، من 
دون النظــر لمصلحــة الفــرد والوطــن، فيغيــب األمــن وتختنق 
الشــائعات  ويــالت  مــن  المجتمــع  ويعانــي  الشــعب  أنفــاس 

ويصــاب جســد البنــاء االجتماعي بالهشاشــة.
ويتابــع الجــرش قائاًل: الغرض مــن اإلعالم هو إيصال رســالته 
بــكل حريــة وأمانــة، وفــي عصرنا هــذا وما يجــري حــول العالم 
مــن احتقــان بســبب اإلرهــاب وَمــن يتســتر تحــت عبــاءة الدين 
منتشــرة  وغيرهــا  والحــروب  اإلنســان  إهانــة  أضحــت  حتــى 
علــى مســارح بعــض الدول بســبب هــذا اإلعــالم الفاســد، لذا 
يكــون التصــدي لــه مــن خــالل المناعــة الثقافيــة التــي يجب أن 
تغــذي عقــول الشــعب حتى يميــز ما بيــن الســمين والغث من 
رأس  ألن  وذلــك  للشــائعات المغرضة،  ويتصــدى  األخبــار، 
المــال  رأس  كان  وكلمــا  الوطــن،  ثــروة  هــو  البشــري  المــال 
البشــري متســلح بالثقافــة والتعليــم المتطــور ولديــه الحــس 
الوطنــي والشــعور تجــاه وطنه والــوالء واالنتماء لــه قضى على 
الشــائعات، ولهــذا علــى الــدول أن ُتعنــى بالمنظومــة التربوية 
وتطورهــا حتــى تكــون هنــاك تنميــة البــد مــن أن تتوافــق مع 

تنميــة وإعــالء منظومــة القيم.

ثقة وتعاون 
فــي  المختــص  الشــيباني،  الســعودي ســعود  اإلعالمــي  أمــا 
القضايــا األمنيــة بصحيفــة »الجزيــرة« الســعودية، فيــرى أن 
عالقــة اإلعــالم واألمــن تــزداد متانــة وثقة بعــد أحــداث الحادي 
اإلرهابيــة  األحــداث  وكذلــك  2011م،  ســبتمبر  مــن  عشــر 
حيــث  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  القاعــدة  لتنظيــم 
تطــورت العالقــة بينهمــا وأصبــح رجل األمــن يثــق باإلعالمي، 
وأنهمــا يعمــالن فــي خنــدق واحــد ضــد َمــن يحاولــون زعزعــة 

األمــن.
وقــال الشــيباني: »فــي ظــل التواصل بينهمــا، بــدأت الجهات 
األمنيــة فــي إعــداد ورش عمل، وكذلــك فعل اإلعــالم، ومدت 
جســور بينهمــا للتواصــل إلــى مــا يخــدم الجميع، فتم رســم 
سياســات إعالميــة وطنية تهــدف إلى تنويــر المجتمع بمخاطر 
التنظيمــات اإلرهابيــة، كمــا تــم وضــع إســتراتيجيات طويلــة 
المــدى، نتــج عنهــا تعييــن متحدثيــن أمنييــن بكافــة الجهــات 
بــدورات  األمنيــة، وتــمَّ صقلهــم مــن قبــل جهــات عملهــم 
متعــددة غالبيتهــا داخــل مقار وســائل اإلعــالم، وبخاصة وقت 
األزمــات كالعمليــات اإلرهابيــة، وبعض القضايــا الجنائية التي 
ربمــا تمتــد لفئــة مــن المجتمــع وتحــرك صراعــات مجتمعيــة 

خطيرة«.
األمــن  أجهــزة  بيــن  المتبادلــة  »العالقــة  الشــيباني:  وأضــاف 
ووســائل اإلعــالم في أي مجتمــع تحكمها المصلحــة المتبادلة 
بينهمــا، ويتوقف النجاح على إدراك كل طرف ألهمية العالقة، 
وال يمكــن لألجهــزة األمنيــة تحقيــق أهدافهــا فــي ظــل غيــاب 

التعــاون المســتمر مــع اإلعــالم، وبخاصة في 
مكافحــة ظهــور أنواع مــن الجرائــم الخطيرة، 

ومــن أبرزهــا الجرائــم المنظمة« .
إلــى اإلعــالم  وتطــرق الشــيباني فــي حديثــه 
الحديــث أو الجديــد، قائــاًل: »انتشــر اإلعــالم 
الســيطرة  ويصعــب  كبيــر  بشــكل  الحديــث 
عليه ما لــم يكن هناك إســتراتيجيات إعالمية 
وبخاصــة  الجميــع،  تخــدم  شــاملة  وطنيــة 
فــي  األصــل  هــم  الذيــن  الشــباب  شــرائح 
تحريك شــبكات التواصل بشــكل كبيــر، ولما 
يحظــى به من أهمية تــم إدراجه ضمن خطط 
واإلعــالم،  الثقافــة  ووزارة  األمنيــة  األجهــزة 
فقــد تــم وضــع خطــط لهم بمــا يكفــل الحق 
للجميــع، وتم منــح تراخيــص إعالمية ووضع 
ضوابطهــا، وتــم الحد مــن بعــض التجاوزات 

فــي عمليــات النشــر«.
»علــى  بالقــول:  تعليقــه  الشــيباني  وختــم 
الرغم مــن أنه مازال هناك بعض الســقطات 
يصعــب  ظاهــرة  ليســت  أنهــا  إال  اإلعالميــة، 
التعامــل معهــا، حيث تواصل األجهــزة األمنية 
لهــا  وتتيــح  الثقــة  اإلعالميــة  الجهــات  منــح 
الرســمية والمشــاركة  المناســبات  تغطيــات 
يســمح  نظــام  وضــع  مــع  عمــل،  ورش  فــي 
سياســة  وفــق  اإلعالمــي  العمــل  بممارســة 

الوطــن«. وثقافــات 

جناحا االستقرار في المجتمع
الســعدون  أمــل  اإلعالميــة  تــرى  جهتهــا  مــن 
العالقــة  أن  للصحافــة،  دبــي  نــادي  عضــوة 
ارتباطيــة،  عالقــة  ُتعــدُّ  واألمــن  اإلعــالم  بيــن 
المقــروءة  المختلفــة،  بوســائله  فاإلعــالم 
والمســموعة والمرئيــة، يؤدي دوًرا بــارًزا ويؤثر 
بفعاليــة في دعــم عمــل األجهــزة األمنية على 
كافــة المســتويات، كمــا أنــه أداة جوهرية في 
مــن  ومخاطرهــا  الجريمــة  بعواقــب  التوعيــة 
خــالل األعمــال الدراميــة الراقيــة ومــن خــالل 
اإلجراميــة،  للنشــاطات  المباشــرة  التغطيــة 
مضيفــة أن األنشــطة األمنيــة بكافة أشــكالها 
هــي معيــن ال ينضــب تغتــرف منــه وســائل 
اإلعــالم بغير حســاب، وكل هذا يــؤدي بنا في 
النهاية إلى حقيقــة ال لبس فيها، وهي ضرورة 
فهمــا  واإلعــالم  األمــن  بيــن  العالقــة  توثيــق 
إذ  المجتمــع،  فــي  واالســتقرار  األمــن  جناحــا 
تبــدو العالقة بين أجهزة األمــن في أي مجتمع 
ووســائل اإلعــالم عالقــة تحكمهــا المصلحــة 
نجــاح  ويتوقــف  الطرفيــن,  بيــن  المتبادلــة 
هــذه العالقــة علــى إدراك كل طــرف ألهميــة 
اآلخــر  الطــرف  ومتطلبــات  العالقــة  هــذه 
واحتياجاتــه, وأجهــزة األمن ال يمكــن أن تحقق 
أهدافهــا فــي ظل غياب التعاون المســتمر مع 
أجهزة اإلعالم التي تســتطيع أن تشــحذ الرأي 
العــام فــي اتجــاه مضــاد للجريمة، وتشــجعه 

د. الشليمي: هناك 
ــًا بين  ــي تــنــاغــم حــال
الــســريــة األمــنــيــة 
األمنيـة  والتوعـــية 

واإلعالم

اإلعالم  جرش:  ابن 
إستراتيجي  شريك 

لدعم األمن
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علــى التعــاون مــع أجهــزة األمــن لكبــح جمــاح 
الســلوك اإلجرامــي وتحقيــق مفهــوم األمــن 
الوقائي واألمن العالجي، موضحة أن وســائل 
اإلعالم تســتطيع من خــالل إلقاء األضواء على 
جهــود األمن وإنجازاته أن تشــيع إحساًســا من 
ــا مالئًما  الســكينة والطمأنينــة ممــا يتيح مناخـً

لجهــود التنميــة وتحقيــق االســتقرار.
وســائل  بوســع  أن  علــى  الســعدون  وتؤكــد 
اإلعــالم أن تحيــط المواطــن بــكل الخدمــات 
التــي يقدمها جهاز األمن، مشــيرة إلــى أهمية 
اإلعــالم فــي كونــه األداة الرئيســة فــي عملية 
االتصــال الجماهيــري التــي توســعت آفاقهــا 
مــع  مجاالتهــا  وتشــعبت  أبعادهــا،  وزادت 
الثــورة المعلوماتية واالتصاليــة والتكنولوجية 
البشــرية  تشــهده  لــم  الــذي  األمــر  الحديثــة، 
منــذ بواكيرهــا وحتــى مطلــع القــرن الحــادي 

والعشــرين.
مــن  اإلعــالم  عــن  الســعدون  تحدثــت  كمــا 
نظــر  فــي  ُيعــدُّ  تــراه  والــذي  المقاربــة  هــذه 
أصحــاب التخصــص عمليــة النشــر وتقديــم 
المعلومــات الصحيحــة والحقائــق الواضحة، 
الدقيقــة  والموضوعــات  الصادقــة  واألخبــار 
والوقائع المحــددة، واألفــكار المنطقية واآلراء 
الراجحــة للجماهير، مع ذكــر مصادرها خدمة 
بمخاطبــة  يقــوم  أن  علــى  العــام  للصالــح 
الســامية  وعواطفهــم  الجماهيــر  عقــول 
بأمانــة  واإلقنــاع  والحــوار  المناقشــة  وعلــى 

وموضوعيــة.

الحرية والمسؤولية 
 وفــي ظــل هــذه المســائل وغيرهــا تتســاءل 
علــى  القائميــن  وعــي  مــدى  عــن  الســعدون 
وأيــن  الوطنــي؟!،  األمــن  بمفهــوم  اإلعــالم 
تنتهــي حرياتهــم في إطــار الحرية المســؤولة 
عاليــة  مهنيــة  عملهــم  علــى  تضفــي  التــي 
باعتبارهــم الســلطة الرابعة، وحــراس البوابة 
هــؤالء  والمواطــن؟!،  للوطــن  اإلعالميــة 

الذين تأمــل منهــم الســعدون أن يدركــوا تماًمــا أن الكلمة أبلغ 
مــن الطلقــة إن ُأحســنت إدارتهــا فــي ضــوء أن ســالحهم هــو 
الكلمــات التــي قــد تخــرج األفعــى مــن جحرهــا وإن ُأُحســنت 
صياغتها بدبلوماســية تراعي مصلحــة الوطن من دون مجاملة 
أو مواربــة أو نفاق، مشــيرة إلى أن الكلمة قد تشــعل الحروب، 
وتوقــظ الفتن، وتذكي في النفــوس الحقد والكراهية، وتغرس 
بيــن الشــعوب واألمم بذور الشــك، وتهدم بناء ســنين طويلة 
جــراء خبــر أو تصريــح تحمله وســائل اإلعالم، ويبقــى األمل أن 
نصــل إلــى المســتوى المهنــي والعمــل بحرفيــة عاليــة نصون 
مــن خاللها أمــن وطننا بإحســاس المواطن المنتمــي إلى تراب 
الوطــن العابــق بالحب واألمــل ونكــران الذات، فاإلعــالم ليس 
للترفيه والتســلية فحســب بل هو علم وفــن واحتراف، يؤدي 
دوره البــارز فــي تثبيت الهويــة وتأصيل الثقافــة وتطوير وتعزيز 

الســلوك والتوجهــات.
اإلشــاعة  بــأن  حديثهــا  الســعدون  أمــل  اإلعالميــة  واختتمــت 
بأجنــدة  أو  اإلعالميــة  الوســيلة  مســتخدم  بثقافــة  مرتبطــة 
هــي  الشــفافية  أن  نظــري  وجهــة  مــن  مضيفــة:  مشــبوهة، 
الســبيل الوحيــد فــي تخفيــف أثــر اإلشــاعة، مــع غــرس الــروح 
الوطنيــة والتفانــي والــوالء للبلــد، وتشــديد العقوبــة، كل ذلك 
يســهم فــي تقليل عــدد مطلقي تلك اإلشــاعات والحــد منها، 
كذلــك البــد مــن أن تكــون هنــاك عالقــة متالزمــة بيــن اإلعالم 
واألمــن تفــرض التعــاون الكامــل بيــن أجهــزة األمــن ووســائل 
اإلعــالم لمواجهــة التحديــات المعاصــرة، مــن خــالل تكثيــف 
بيــن الجمهــور واألجهــزة  التعــاون  التواجــد األمنــي، وتعضيــد 

المختلفــة. األمنيــة 

راية الحقيقة
اإلعــالم  أن  محســن  جميــل  والصحفــي  اإلعالمــي  ويــرى 
ســلطة رابعــة وواجهة إلبــراز المعانــاة وبوابة لطــرح القضايا أو 
المشكالت، ســواء كانت سياســية أو اقتصادية أو اجتماعية أو 
تنمويــة، الســيما وأن لإعالم دوًرا كبيــًرا ومؤثًرا عندمــا يكــون 
حــًرا، مضيًفــا أن اإلعــالم مــرآة الشــعب بالحــق وبإعــالء رايــة 
الحقيقــة والكتابــة بمصداقيــة، وإال لمــا اعتــاد المــرء البحث عن 
جريدتــه كل صبــاح لــوال أنــه ينشــد الحقيقــة واألخبــار الصادقة 
واألحــداث في بلــده وفي كل أنحــاء العالم، مشــيًرا في خضم 
حديثــه إلــى أن بعــض الصحــف ال تهتــم بنقــل الحقائــق علــى 
أكمــل وجــه، بــل قد يفقــد القــارئ ثقته وتفقــد هــذه الصحيفة 

ــــالم  مــحــســن: اإلع
بوابة لطرح القضايا

الشيباني: اإلعالم 
واألمـــــــــن عـــالقـــة 

تواصل
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ملف خاص

المتلقــي معلومــات  عنــه  يبحــث  تلــك مصداقيتهــا، فمــا  أو 
صحيحــة الســتيعابها وتحليلها، لذلك ينبغــي أن يكون لإعالم 
ا في تجســيد الحقائق حتــى يتداولها أفراد  دور مؤثــر وقــوي جدًّ

المجتمع وينتهجها.   

اإلعالم الناجح
ومــن وجهــة نظرها تقــول اإلعالميــة فاطمة إســماعيل مذيعة 
فــي قنــاة »الغــد المشــرق«:قد تختلــف العالقــة بيــن اإلعالم 
واألمــن، وال شــك فــي أن اإلعــالم يؤثــر فــي نقــل المعلومــة 
علــى  لطــرف  االنحيــاز  وعــدم  الحيــاد  خــالل  مــن  الصادقــة 
حســاب طرف آخــر، مؤكدة علــى أن الحقيقة تتمثــل في الخبر 
وأن البحــث عــن الحقيقــة هــي التــي تمنــح الثقــة بيــن اإلعــالم 
والمشــاهد أو المســتمع مهمــا كانــت تلــك الحقيقة، مشــيدة 
بــدور اإلعالم الناجــح ومهمته فــي القضاء على الشــائعات من 
خــالل البحث عــن مصدرهــا وعّمن يــرّوج لهــا وإثبــات الحقيقة 
بالشــيء الملمــوس وإظهارهــا للمتابع، منوهــة بأن اإلعالم ال 
يكتســب المصداقية إال من خالل البحث عــن الحقيقة وطرحها 

للمواطن.

اإلعالم الرسمي والثقة
أمــا اإلعالميــة ســهام شــريف المذيعــة بقنــاة »الشــارقة«، 
فتتحــدث عــن كيفيــة نقــل المعلومــات الصحيحــة وتصحيح 
المعلومــات الخاطئــة قائلــًة: هنــاك فــرق كبيــر بين وســائل 
والمكتــوب  والبصــري  منهــا  الســمعي  الرســمية  اإلعــالم 
االجتماعــي،  التواصــل  ووســائل  والمجــالت  كالصحــف 
فوســائل اإلعالم الرســمية عــادة ما تســتقي المعلومات من 
ــا ألجهــزة رقابيــة  مصــادر موثوقــة وتعمــل علــى نقلهــا وفقـً
إدارة  قبــل  مــن  للصحفي والرقابــة  الذاتيــة  بالرقابــة  ممثلــة 
التحريــر ومــن ثــم يأتــي دور الرقابــة مــن قبــل إدارة القنــاة، 
لذلــك قلمــا تكــون هنــاك أخطــاء، وإن وجــدت فهــي تكــون 
اإلعــالم  فــي  الجهــود  كل  تضافــر  نتيجــة  وذلــك  ضئيلــة، 
المرئــي والمســموع والمقــروء عنــد نقــل المعلومــة وتحــري 
الدقــة عنــد نشــر الخبــر أو التقريــر، فالصحفــي أو المراســل 
ينقــل الصــوت والصــورة من عيــن المــكان، وهنــاك أطراف 
ووصــواًل  المونتــاج  بعمليــة  مــروًرا  الخبــر  بهــا  يمــر  عديــدة 

الخبــر . بالتدقيــق ونشــر 
وأكــدت شــريف علــى أنــه فــي الجانــب اآلخــر يســعى ويحاول 
مســتخدمو وســائل التواصل االجتماعي إلى أن يكونوا األســرع 
في نقــل المعلومات ونشــر األخبــار، وذلك للوصــول إلى أكبر 
شــريحة من الناس، مشــيرة إلى أن البعض في تلك الوســائل 
ــا المعلومــات الخاطئة حتى يســتثير الــرأي العام  ـً ينشــر أحيانـ
أربــاح ماديــة  ا، ولتحقيــق  للحصــول علــى متابعــة كبيــرة جــدًّ
ــا لالنتشــار الواسع وتحقيق الشــهرة، الفتة االنتباه  ـً وربما أحيانـ
إلــى أن وســائل التواصــل االجتماعــي وإن كانــت قــد كشــفت 
الغطــاء عــن قضايــا كثيــرة ربمــا لــم تكــن تجــرؤ علــى طرحهــا 
وســائل اإلعــالم التقليديــة إال أن وســائل التواصــل االجتماعي 
وقعــت في شــرك الســرعة أواًل قبــل تحري الدقــة والمضمون 
العناويــن  المطروحــة، منوهة إلــى  والمواضيــع  القضايــا  مــن 
المتداولــة فــي وســائل التواصــل وكذلــك تلــك الفيديوهــات 
بــل  العربــي  العالــم  عبــر  تنتشــر  والتــي  للمشــاهد  الصادمــة 
والعالــم بأكملــه، مشــيدة بالــدور الملحــوظ لوســائل اإلعالم 
الرســمية التــي تتحــرى الدقــة ألنهــا تعتمــد المصداقيــة أثنــاء 
نشــر المعلومــات وعنــد طــرح القضايــا، موضحــة أن وســائل 

اإلعالم الرســمية تخضع فــي النهاية لخطوط 
االفتتاحيــة لــكل قنــاة واألهــداف مــن وراء مــا 

. ه تنشر

تلويث المجتمع
كما تحدثت ســـهام شـــريف عن الشـــائعات، 
موضحة أن مصدرهـــا مجتمعي بغض النظر 
عـــن نوعهـــا، وتـــرى  أنها قـــد تختلـــف لكونها 
ودينيـــة،  وسياســـية  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة 
مشـــيرة إلى وجـــود أغراض أخرى مـــن ورائها، 
قد تكون حرب نفســـية أو حـــرب معلوماتية، 
وقـــد تلـــوث المجتمـــع بمعلومـــات مغلوطة 
بافتعـــال  ـــا  ـً وأحيانـ مخيفـــة،  وبشـــائعات 
انتصـــارات وهمية حتى يشـــعر الطرف الذي 
يخـــوض الحرب أنه خســـر المعركـــة، وبالتالي 
العزائـــم،  ُتحبـــط  قـــد  الشـــائعات  كل هـــذه 
االجتمـــاع وعلمـــاء  علـــى دور علمـــاء  مؤكـــدة 
الدائمـــة لتفســـير  النفـــس فـــي محاوالتهـــم 
الشـــائعات ودوافـــع ترويجها، مشـــيدة بالدور 
ببســـاطة  المعلومـــات  نقـــل  فـــي  اإلعالمـــي 
إلـــى أكبر عـــدد من  الجمهـــور، ومؤكـــدة على 
أهميـــة توافـــر المصداقيـــة وإظهـــار الحقيقة 
والتـــي بدورهـــا ال ُتلغـــي مـــن الشـــائعات بل 

وتفندها.  ُتدحضهـــا 
بقولهــا: حينمــا  الشــريف حديثهــا  واختتمــت 
تظهــر الحقيقــة وتتضــح للــرأي العــام تفقــد 
أن  مــن  الرغــم  وعلــى  قيمتهــا،  الشــائعات 
الشــائعات تكبــر إال أنهــا مثــل كــرة الثلــج التي 
تتدحرج وســرعان ما ترتطــم بصخور الحقيقة 
فــي  دوره  يتمثــل  ال  واإلعالمــي  وتختفــي، 
تكذيــب الشــائعات أو الدخــول فــي معركة مع 
مرّوجيهــا، ألن ذلــك يهــدر الطاقــات والوقــت 
والجهــد، بــل ينبغي علــى اإلعالمي أن ُيســهم 
فــي دحــض الشــائعات بنقــل الحقيقــة كمــا 

. هي

سالمة العقول واألفكار
مــن جهتهــا أكــدت الدكتــورة مها عبــد المجيد، 
والعلــوم  اإلعــالم  بكليــة  مشــارك  أســتاذ 
وباحثــة  عجمــان  جامعــة  فــي  اإلنســانية 
التفاعلــي،  اإلعــالم  مجــال  فــي  متخصصــة 
علــى أن العالقــة بيــن اإلعــالم واألمــن عالقــة 
جدليــة ووثيقــة الصلــة، فاألمــن ال يتحقــق إال 
والســليمة  الصحيحــة  المعلومــات  بتوافــر 
وحينها يشــعر أفــراد المجتمع باألمن، مشــيرة 
إلــى أهميــة نقــل المعلومــات الصحيحــة مــن 
قبــل اإلعــالم ونشــر التوعيــة، ومن هنــا يجب 
الســعي إلى الحفاظ على األمن الفكري، وذلك 
كل  مــن  التفكيــر  وســالمة  العقــول  بســالمة 
األفــكار المضللة ومن المعلومــات المغلوطة 
محاولــة  أي  ومــن  الفكريــة  االنحرافــات  ومــن 
الســتقطاب فئــة الشــباب والدفــع بهــم فــي 
باألمــن  ومضــرة  مضللــة  فكريــة  مجــاالت 

الشريف: 
الشائعات 

مجتمعي  مصدرها 
ــنــظــر عن  بــغــض ال

نوعها

اإلعالم  إسماعيل: 
ــر فــــي نــقــل  ــ ــؤث ــ ي
المعلومة الصادقة 
مـــن خـــالل الــحــيــاد 

وعدم االنحياز
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اإلعــالم  دور  وعــن  العــام،  والصالــح  القومــي 
اإلعــالم منظومــة  ُيقــدم  أن  قالــت: »ينبغــي 
قويــة ومتماســكة لألســرة، وينشــر معلوماتــه 
الســليمة على أن تكون من مصــادر مختلفة«، 
الفتــة االنتبــاه إلــى ضــرورة أن يحصــل اإلعالم 
األخبــار  بتقديــم  وذلــك  الجمهــور،  ثقــة  علــى 
والمعلومات الصحيحة بشــكل أســرع للناس، 
مشــيرة الــى زمن االنفتــاح الذي يغّيــب الرقابة، 
ولكنــه ال يغيــب تســاؤالتها حــول كيفيــة إيجــاد 

وعــي لــدى النــاس.
المواقــع  إلــى  وتطرقــت د. مهــا فــي حديثهــا 
تداولهــا  وكيفيــة  اإلنترنــت  علــى  المتواجــدة 
لألخبــار المغلوطة، فــي حين ال يمكــن التحكم 
وعــدم  االنفتــاح  زمــن  فــي  محتواهــا  فــي 
إيجــاد  إمكانيــة  إلــى  مشــيرة  الرقابــة،  توافــر 
وعي إيجابي إنســاني، وذلــك مــن خــالل التربية 
اســتخدام  وكيفيــة  اإلعــالم  فــي  اإلعالميــة 
وســائل اإلعــالم بشــكل آمــن وإيجابــي، وعــن 
دورهــا اإلعالمــي كأســتاذ مشــارك فــي كليــة 
اإلعــالم قالــت: »يتمثــل فــي تعليــم الطــالب 
علــى  اإلعــالم  وســائل  اســتخدام  كيفيــة 
نحــو يعــزز مــن ثقتهــم فــي أنفســهم وعلــى 
النحــو الــذي يضيــف إليهــم ويعــزز انتمائهــم 

ألوطانهــم«.

 عالقة متشابكة
فــي  اإلعالميــة  المؤسســات  دور  عــن  أمــا 
المجتمــع فترى عبــد المجيد أنه مــن الضروري 
احتــرام منظومة المجتمــع، ووضع االعتبارات 

كاملــة لمــا يحقــق الصالــح العــام، كمــا تطرقــت فــي نهايــة 
حديثهــا إلــى الــدور التوعوي المنــاط إليها إلــى جانــب زمالئهــا 
ونصحهــم  الطــالب  توعيــة  اإلعالم فــي  كليــة  من أســاتذة 
بعــدم الجــري وراء الســبق اإلعالمــي الصحفــي، مشــددة على 
أهميــة توافر المصادر الرســمية ونقــل المعلومات الصحيحة، 
وكذلك بدور وســائل اإلعالم المختلفة والجهات الرســمية في 
نقــل ونشــر المعلومــة الســليمة بشــكل كامــل، مؤكــدة علــى 
أهميــة مواجهة الشــائعات وعدم االستســالم لهــا، وذلك من 
خالل الجهــات اإلعالميــة الرســمية والجهــات األمنيــة، ســواء 
بالنفــي أو التكذيــب أو التوضيــح، مشــيرة إلــى أن العالقــة بيــن 

األمــن واإلعــالم ُتعــدُّ عالقة متشــابكة.

تكامل أدوار
ناصــر  بنــت  فاطمــة  الدكتــورة  أكــدت  ذاتــه  الســياق  وفــي 
المخيني أســتاذ مســاعد بكلية الدراســات اإلســالمية والعربية 
قســم اللعة العربيــة وآدابهــا بدبــي، وســكرتير تحريــر مجلــة 
ــا، علــى أن العالقة  آفــاق الثقافيــة بمركــز جمعة الماجــد سابقـً
بيــن اإلعــالم واألمــن ُتعــدُّ عالقــة وطيــدة، إذ يتشــاركان فــي 
مكافحــة كافــة القضايــا التي تســبب الســلوك اإلجرامــي مما 
يشــكل اســتقراًرا للمجتمع، مشــيرة إلى أن نجاح هــذه العالقة 
يتوقــف على مــدى  إدراك كل مــن الطرفين ألهميتهــا ودورها 

ا. ا وســلوكيًّ ــا وثقافيًّ فــي بنــاء المجتمــع اآلمــن فكريًّ
وعــن دور اإلعــالم في القضاء على الشــائعات تقــول المخيني: 
ا عظيًمــا في نقل الحقائــق، وأن أهميته تكمن  »إن لإعــالم دوًرً
من خالل وســائله المتنوعة، فهو عنصر فعال وقادر على نشــر 
الوعــي تجاه الفرد والمجتمع على حد ســواء«، وأكدت المخيني 
علــى أهميــة عقد حمالت توعويــة للحد من كل الشــائعات في 
المجتمــع، وذلك لضمان بقــاء أفراده في أمن وأمــان ولتحقيق 

االســتقرار والرخــاء في المجتمع وفي جميــع مناحي الحياة.

العالقة  المخيني: 
بين اإلعالم واألمن 

عالقة وطيدة 

ــد:  ــيـ ــجـ ــمـ ــد الـ ــ ــب ــ ع
ــة جــدلــيــة  ــالقـ ــعـ الـ

ووثيقة الصلة
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دراسة

تطبيق »سناب تشات« كمصدر لألخبار
)قراءة تحليلية للوضع الراهن(

|| أمل بنت محمد البدنة − هديل بنت إبراهيم أبا الخيل 

المقدمة
علــى مــرِّ العصــور وحتى وقتنا الحالي، وعلى الرغم من التســارع والتطور التقني، ال تزال األخبار مرتبطــة ارتباًطا وثيًقا بحياة 
النــاس اليوميــة وعلــى قــدر كبير من التأثيــر واألهمية؛ نظًرا لإلشــباعات الكثيــرة المتحققة منهــا، وعندما ترتبــط األخبار بأحد 
تطبيقات وســائل التواصل االجتماعي »ســناب تشــات«، الذي ُيعدُّ من أكثر التطبيقات انتشــاًرا التســاع قاعدته الجماهيرية 
وارتباطــه بحيــاة الكثيريــن اليوميــة، وبخاصــة شــريحة الشــباب، فإنــه بالتأكيــد البد مــن التركيز على دراســة هذيــن المتغيرين 

المهميــن وتبنــي هــذا المزيج الجديد لالســتفادة مــن التطورات الحتميــة التي تشــكل قالًبا جديًدا فــي تعاطي األخبار.
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فكرة تطبيق »سناب تشات«
هــو تطبيــق تواصــل اجتماعــي يتــمُّ تحميلــه علــى الهواتــف الذكيــة، 
وتتمثــل الفكــرة منــه فــي تبــادل الصــور، تــمَّ تطويره مــن قبــل )إيفان 
شــبيغل( و)روبــرت مورفي(، خالل دراســتهم فــي جامعة ســتانفورد، 
والــذي يمّكــن المســتخدمين مــن إرســال الصــور، وتســجيل الفيديــو 
وإضافــة النص والرســومات، ومن ثّم إرســالها إلى قائمة األســماء)1(، 
ويســتطيع المســتخدم تحديــد مــدة عــرض الصــورة، وبإمكانــه رؤيــة 
لقطــات َمــن يتابعهــم أكثــر من مــّرة خــالل )24( ســاعة فقــط، بعدها 
تختفــي مــن ملفــه الشــخصي وملفاتهم الشــخصية، وذلــك في حال 

اســتخدام خدمــة القصــص )Stories( داخــل التطبيــق.
ويرغــب »ســناب تشــات« فــي أن يكــون أكثــر من مجــرد تطبيــق لهذه 
الصــور، ومــن خــالل التحديثــات األخيــرة أثبــت أنــه يطمــح أن يكــون 
مصــدًرا للخبــر)2(، وتتمثــل طــرق الحصــول علــى مصــادر األخبــار فــي 

التطبيــق فــي التالــي:
1 - خدمة »ديسكفر«:

وهــي خدمــة تعمــل علــى جلــب المحتــوى مــن مصــادر متنوعــة حول 
العالــم مــن خــالل أيقونــات للوســائل اإلعالميــة مثبتــة علــى الصفحة 
الرئيســية للتطبيــق، ويتــم تحديثهــا كل )24( ســاعة بطريقــة الســرد 
القصصــي، ويختلــف مضمــون هــذه القصــص مــن وســيلة ألخــرى 

حســب توجههــا.
تحتــوي خدمــة »ديســكفر« حالًيــا علــى )14( وســيلة إعالميــة، بعدمــا 
ــا علــى )11( وســيلة مــن نخبــة هــذه الوســائل، لكنها  اقتصــرت سابقـً
تحــاول اســتبدالها دورًيا بوســائل جديدة بــداًل من إضافة عــدد آخر إليها.

2 - إضافة حساب الوسيلة اإلعالمية:
التطبيــق، مــن خــالل  الصحــف علــى  المســتخدم متابعــة  يســتطيع 
إضافــة الحســاب الخــاص بهــا، ويمكــن بعدهــا اســتقبال كل تحديث، 
وتختلــف طرق عرض محتوى األخبار حســب كل صحيفــة ويكون بأحد 

التالية: األشــكال 
عرض الصــور والعناوين المهمة واألحداث، مثــل: افتتاحية الصحيفة 	 

وأهم األخبار بشــكل سريع وآني .
مــن 	  والمعــارض،  والزيــارات  للمؤتمــرات  وتغطيــات  تقاريــر  عمــل 

خــالل لقطــات فيديــو مباشــرة مــن قلــب الحــدث أو أحاديــث صحفية 
للمســؤولين.

قراءة الصحفيين لعناوين األخبار المختصرة عبر مقاطع الفيديو. 	 
ومواعيـــد 	  الطقـــس  وحالـــة  والكاريكاتيـــر،  لإنفوغرافيـــك،  صـــور 

الصلـــوات.
تطبيــق  علــى  عربيــة  وصحــف  أنبــاء  لــوكاالت  حســابات  عــدة  هنــاك 
 ،)spagov( الســعودية«  األنبــاء  و«كالــة  مثــل:  تشــات«،  »ســناب 
وصحيفــة »البيــان« اإلماراتيــة )albayannews(، وصحيفة »الرياض« 
)alriyadhnp(، وصحيفــة »ســبق« )sabq_org( وصحيفــة »عــكاظ« 

.)okaz1(

سمات تطبيق »سناب تشات« باعتباره منصة 
افتراضية

»الفيســبوك«  - 1 أهميــة  بنفــس  تشــات«  »ســناب  منصــة  تعتبــر 
و»تويتــر« وبقيــة وســائل التواصــل االجتماعــي، وتفرض إســتراتيجية 
خاصــة للتعامل معها، مثل بقية وســائل التواصــل االجتماعي األخرى.

نجــح تطبيــق »ســناب تشــات« فــي جــذب المشــاهدين الشــباب  - 2
وســّهل هــذه المهمــة، يتضــح ذلــك مــن شــعبيته بيــن صغــار الســن 
وأرقــام المشــاهدات بعــد أن أمضــت شــبكات التلفزيون عقــود وهي 

تبحــث عــن طــرق لجــذب المشــاهدين الصغــار.
ميزة الفالتر والمؤثرات التي أطلقتها شــركة »ســناب تشــات« في  - 3

يوليــو 2014م، بحســب الموقــع الجغرافــي يمّكنك مــن تطبيق فالتر 
معينــة علــى الصور إن كنــت متواجًدا في أماكن جغرافيــة محددة، وفي 
تقرير له كشــف »ســناب تشات« أن انتشــار المســتخدمين أتى بعدما 
ســمح التطبيق لمرشــحات مخصصة لألحداث والمناسبات الخاصة، 
يتــمُّ تســعيرها وفًقــا لحجــم المنطقة والمــدة، ومع ذلــك تتوافر فالتر 

مجانيــة لألحيــاء والجامعات العامة والمــدن والمطارات)3(.
منصــة »ســناب تشــات« ال يوجــد لديها نمــوذج تقليــدي لألعمال،  - 4

أو تكاليــف بنيــة تحتيــة، وكل مــا تعرفــه مــا يفعلــه المســتخدمون ومــا 
 )Stories( خدمــة  فــإن   )Discover( خدمــة  إلــى  فباإلضافــة  يريدونــه، 
جيدة مــن وجهة نظر إعالمية واســتهالكية، حيث يقوم المســتخدمون 
بإنشــاء قصصهــم الخاصة بإضافــة مقاطع فيديو قصيرة ومشــاركتها 

اآلخرين)4(. مــع 
لــكل وســيلة إعالميــة فــي »ســناب تشــات« فريقها الخــاص الذي  - 5

يقــوم بإرســال المحتــوى علــى شــكل )5( إلــى )10( قصــص يومًيــا، 
وتحديثــات يوميــة للقصــص، أي بعــد )24( ســاعة مــن عرضهــا)5(.

تحتــوي خدمــة )Discover( المخصصــة لبث األخبار التــي انطلقت  - 6
بدايــة عــام 2015م، علــى )14( وســيلة إعالمية، مثــل: )CNN(، وقناة 
»ناشــيونال جيوغرافيــك«، وغيرهــا مــن المصــادر اإلخباريــة المتنوعــة 

يتــمُّ تحديثها باســتمرار. 
أطلقت »ســناب تشــات« في 2017م، قنوات عربيــة، من أبرزها:  - 7

)MBC(، و»العربيــة« و»ســكاي نيــوز«، إضافــة إلــى مجــالت، مثــل: 
»ســيدتي«، و»ليالينــا« و»زهرة الخليج« والتي تغطــي األخبار والترفيه 

والموضــة وأنماط الحيــاة العصرية.

مستخدمو تطبيق »سناب تشات«
يضم التطبيق )100( مليون مســتخدم نشــط يومًيا، من دول العالم 
المتقدمــة، منهم )%41( من المراهقين اللذين يســتخدمون التطبيق 

منتظم)6(. بشكل 
ــا إلحصائيــات )BI( فــي 2015م، فمعظم قاعدة المســتخدمين  ووفقـً
لتطبيق »ســناب تشــات« هي من اإلنــاث الالتي تتــراوح أعمارهن بين 
)13 − 25( عاًمــا، وخدمة »ســناب تشــات ديســكفر« تعطي الوســيلة 

ــا)7(.  ّـً اإلعالميــة طريقة للتواصل مــع الجمهور األصغر سنـ
ونشــرت صحيفــة »ســعودي جازيــت« إحصائيــة عن شــركة »ســناب 
تشــات« فــي مطلــع عــام 2017م، تفيــد بــأن هنــاك أكثر مــن )158( 
ــا، وفــي إحصائيــة أخــرى منشــورة  مليــون مســتخدم للتطبيــق عالميًّ
العربيــة  المملكــة  أن  كشــفت  2017م،  يونيــو   2 بتاريــخ  للمجلــة، 
الســعودية هــي أكثــر دولــة فــي العالــم تملــك مســتخدمين نشــطين 
يومًيا لتطبيق »ســناب تشــات«، وأن عدد المســتخدمين الســعوديين 
يصــل إلى )8.2( مليون مســتخدم للتطبيق يتفاعلــون يومًيا باإلضافة 

إلــى )1.1( مليــون مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة.

محتوى األخبار في تطبيق »سناب تشات«
تنشــر الشــركات اإلعالميــة ملخــص للمضمــون وتقــوم بتحديــث 	 

ــا يــزول المحتــوى القديــم، وهو ما  المحتــوى كل )24( ســاعة، وتلقائيًّ
يتســق مــع طبيعة »ســناب تشــات« ســريعة الــزوال.

سّهل التطبيق وصول وسائل اإلعالم لجمهور 
وشريحة عريضة من المتابعين



العدد 110 - أكتوبر 2017 م40

دراسة

 	 :)CNN( رئيس قســم األخبار االجتماعيــة في ،)قالــت )ســامانثا باري
عنــد نشــر قصــة إخباريــة كبيــرة نفتــرض أن هــذه القصــة جديــدة على 
»ســناب  فــي  المعروضــة  األخبــار  تشــات«،  »ســناب  مســتخدمي 
تشــات« ليســت قــص ولصــق، بــل هــي شــبيهة بطبعــة »مجلــة«، 
كمــا يطلــب التطبيق من الناشــرين ووســائل اإلعــالم تصويــر الفيديو 

ــا واالبتعــاد تماًمــا عــن التصويــر بالطريقــة التقليديــة األفقيــة. عموديًّ
قال )جون شــتاينبرغ(، الرئيس التنفيذي لـ»ديلي ميل«: إن الصحيفة 	 

تحتــاج لفريــق خــاص بتطبيــق »ســناب تشــات«، ألنهــا تنشــر يومًيــا 
)15( موضوًعــا علــى التطبيــق والتــي قد بنيــت من الصفــر، فهي لوحة 
مختلفــة وكل موضــوع يحتــوي علــى لقطــات متحركــة مختصــة بــه، 
وتصميــم مختــص بــه، وهي المنصــة الوحيــدة التي قمنــا بتخصيص 

موظفيــن متخصصيــن لها.
قــال )جوناثــان هانت(، نائب الرئيس للتســويق والشــراكات العالمية 	 

بتطبيــق »ســناب  للغايــة  الناشــر مهتــم  إن  فــي »فوكــس ميديــا«: 
لجمهــور  األخبــار  لشــرح  خصيًصــا  مصممــة  مهمتــه  ألن  تشــات«، 

الشــباب.
خدمــة »ديســكفر« تــمَّ بناؤهــا للمبدعيــن باســتخدام التكنولوجيــا 	 

لخدمــة الفــن، حيث تشــمل كل طبعــة صور بمــلء الشاشــة والفيديو، 
وتنســيقات عديــدة.

يمتلك جميع الناشــرين اإلعالميين في »ســناب تشات« االستقاللية 	 
التحريريــة الكاملــة علــى المحتويــات الخاصــة بهــم، كمــا يعمــل فريق 
»ســناب« عــن كثــب مــع هــؤالء الناشــرين لضمــان حصولهــم علــى 
الدعــم الــذي يحتاجونــه لتقديــم محتــوى ُمميــز علــى هــذه المنصــة 

اإلعالميــة الجديــدة.

القائم باالتصال في تطبيق »سناب تشات«
االجتماعيــة  المنصــات  علــى  أشــخاص  تســعة   )CNN( لــدى  يعمــل 
بمختلــف أنواعهــا، أمــا تطبيــق »ســناب تشــات«، فهــو الوحيــد الذي 
ُخصــص لــه فريــق مســتقل، والــذي يتألــف مــن مختــص بالتصميــم 

واثنيــن مــن المحرريــن. 
أشــخاص،  ثمانيــة  مــن  يتكــون  فريــق  فلديهــا  ميــل«  »الديلــي  أمــا 
و»ناشــيونال جيوغرافيــك« لديها موظف واحد بدوام كامل لـ»ســناب 

تشــات« وتتطلــع إلضافــة المزيــد.
)vox.com( ليســت ضمــن خدمة »ديســكفر« على »ســناب تشــات« 
حتــى اآلن، لكنهــا قامــت بنشــر فــرص وظيفيــة لثالثــة أخصائييــن في 
إلــى  باإلضافــة  التطبيــق،  إلــى  إلضافتهــا  تحســًبا  تشــات«  »ســناب 

المتطلبــات األخــرى، مثــل إنتــاج الفيديــو الرقمــي.
االســتعانة بخبــراء متخصصيــن ُيعــدُّ اســتثمارًا كبيــرًا، لكنــه ضــروري 
لمنصــة مثــل »ســناب تشــات«، التــي لديهــا اتفاقيــات خاصــة بهــا، 
وتتميز كل الوســائل اإلعالمية ممن تنشــر محتواها عن طريق »سناب 
تشــات« بميــزة خاصــة، ســواء مــن خــالل اإلدارة الوظيفيــة أو مقاطــع 
الفيديــو العموديــة أو كواجهــة تفاعليــة، أو من خــالل الديموغرافية التي 

لها)8(. تتوجــه 
تعتبــر فرص العمل التي عرضتها »ســناب تشــات« علــى موقعها هي 
أول دليل ملموس، حيث عينت مراســل )CNN( »بيتر هامبي« رئيًســا 

لقســم األخبــار، والذي تــمَّ التعاقــد معه ليعمــل على بنــاء فريق يقدم 
تقريــًرا عــن االنتخابــات، وســرعان مــا تحــول هــذا التطبيــق المختــص 
بالصور والرســائل إلــى كيان صحفي كامل، فإذا كنــت تعمل في مجال 
وســائل اإلعــالم، يجــب عليــك التفكيــر مرتين فــي العمل مع »ســناب 
تشــات«، حيــث نشــرت الشــركة عبــر موقعهــا رســالة تطلــب فيهــا 
موظفيــن أكفــاء، ويقــول نــص الرســالة: »نحــن نبحــث عــن المدمنيــن 
السياســيين وهــواة األخبــار وندعوهــم لالنضمــام لفريقنــا فــي مدينة 
نيويــورك لمراجعة قصــص األحداث، وتغطية انتخابات الرئاســة لعام 

2016م، وأحــداث وأخبــار أخرى على )ســناب تشــات(«

التحديات
عمــل القصص الجيــدة لعرضها عبر »ســناب تشــات« أصعب مما  - 1

يبــدو، ومعظــم الوســائل اإلعالميــة لديهــا فريــق صغيــر يعمــل علــى 
تجهيــز القصــص فــي خدمة »ديســكفر«، كمــا أن هناك حاجــة للمزيد 
»ســناب  مــع  لتتناســب  القصــص  صياغــة  فإعــادة  الموظفيــن،  مــن 
تشــات« أصعــب مــن »الفيســبوك« أو »تويتــر«؛ ألنــه يتطلــب حركة 
كرتونيــة متخصصــة، وأصــوات عالية، وتحريــر كبير في النص نفســه، 
فالمؤسســات اإلخباريــة التي تأمل الدخول في »ســناب تشــات« البد 

أن تكــون علــى اســتعداد لتوظيــف أشــخاص بــدوام كامل.
ال تعمــل القصــص الطويلــة بشــكل جيــد على »ســناب تشــات«،  - 2

فيجــب أاّل تتعــدى القصــص المنشــورة علــى خدمة »ديســكفر« بضع 
مئــات مــن الكلمــات الطويلــة، أو مقطــع فيديــو ال يتعــدى الدقيقتين، 
فهــي وســيلة مصممة لفترة قصيــرة والبد من اختصــار المحتوى، وأن 
تكــون مقاطــع الفيديــو عمودية وذلــك لصعوبة مشــاهدتها أفقيا؛ لكي 

ال تضطــر لقلــب الهاتف.
كانــت  - 3 حيــث  ســابقة،  أيــام  إلــى  باألخبــار  ديســكفر  خدمــة  ترجــع 

القنــوات تحــدث قصصها مــرة واحدة فقط فــي اليوم.
إضافــة  - 4 خــالل  مــن  فقــط  العاجلــة  األخبــار  مشــاهدة  تســتطيع 

حســاب الصحيفــة، أما خدمــة »ديســكفر«، فهي ليســت طريقة جيدة 
للحصــول علــى األخبــار العاجلــة؛ ألن طبيعــة األخبــار فيها ترجــع أليام 

ســابقة حينمــا كانــت دورة األخبار كل )24( ســاعة. 
تهديــد  - 5 أي  الحالــي  شــكلها  فــي  »ديســكفر«  خدمــة  تشــكل  ال 

لصحيفــة  بديلــة  ليســت  فهــي  الرقميــة،  اإلعــالم  وســائل  لمعظــم 
»نيويــورك تايمــز« الرســمية أو أخبــار »فيســبوك«، لكنهــا قد تشــكل 
تهديــًدا علــى التطبيقــات، مثــل: »ياهــو نيــوز دايجســت«، وتطبيــق 
»نيويــورك تايمــز« والتي تقدم معظمهــا ملخًصا للقصــص اإلخبارية 

بصــورة ســهلة ومبســطة.
مــن الممكــن أن تقــرر »ســناب تشــات« التخلــي عــن هــذه الخدمة  - 6

فــي أي وقــت إذا لــم تحــرز مشــاهدات عالية مــن قبل المســتخدمين، 
فــوكاالت األنبــاء التــي تســتثمر بشــكل كبيــر فــي »ســناب تشــات« 

تخاطــر بشــكل كبير.
يــرى خبــراء تقنيــون أن تطبيــق »ســناب تشــات« مؤخــًرا يســعى  - 7

إلضافــة أدوات جديــدة، وذلــك لتالفــي الخســائر التــي لحقت بــه نتيجة 
تقليــد مزايــاه مــن قبــل تطبيــق »فيســبوك« و»إنســتغرام«)9(.

النتائج
 مــن األســباب التــي جعلــت تطبيق »ســناب تشــات« يحافــظ على 	 

جماهيريته واســتمراريته هو ســمات التطبيق نفسه، فهو يمتلك قوة 
فــي األدوات، حيث اســتطاع فــي فترة وجيــزة أن يكون مصــدرًا لألخبار 
ومنصــة إعالميــة كبيرة جاذبــة لكثير من الوســائل اإلعالمية، ولم يكتف 

بكونــه تطبيًقا للصور.
ســّهل التطبيــق وصــول وســائل اإلعــالم لجمهــور وشــريحة عريضة 	 

تطبيق »سناب تشات« لم يثبت نفسه حتى 
اآلن كواجهة أخبار رئيسية
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مــن المتابعين من صغار الســن الذين طالما افتقدتهم وســائل اإلعالم 
التقليدية وفشــلت فــي جذبهم.

اســتطاع التطبيــق أن يســتقطب شــركاء إعالمييــن ووســائل إعالمية 	 
أجنبيــة وحتــى عربية، وهــي قابلة للزيــادة والتغيير، نظًرا للمشــاهدات 
الضخمــة التــي يحظــى بهــا، باإلضافــة إلــى أن أكثــر مســتخدميه مــن 
ا وله مــردودات عاليــة لفئة  شــريحة الشــباب، وكونــه مصــدًرا تســويقيًّ
مــن  كبيــرة  بمتابعــة  يحظــون  الذيــن  تشــات«  الـ»ســناب  مشــاهير 

الجماهيــر.
يضطــر الناشــرون على منصة »ســناب تشــات« الســتخدام أنماط 	 

جديــدة فــي الصياغــة الخبرية وإعــداد القصــص اإلخبارية بشــكل مبدع 
يالئــم المســتخدم والتطبيــق مًعا، مــن خالل توفير فريــق عمل خاص 
مؤهــل قــادر على إيجــاد محتــوى إعالمي مناســب وهو تحــدي لها في 

إثبــات وجودهــا ومواكبتها لإعــالم الجديد. 
يظهــر أن هــذا التطبيــق لــم يثبــت نفســه حتــى اآلن كواجهــة أخبــار 	 

رئيســية، ومــع ذلــك تحظى هــذه الخدمــة بمجموعة واســعة من أهم 
المصــادر اإلخباريــة واإلعالميــة التــي أصبح من الســهل معــه أن تجدها 
فــي مكان واحــد، وُتعدُّ وســيلة فريــدة من نوعهــا لتبادل األخبــار ولديها 

القــدرة علــى تغييــر كيفية وصــول الناس لألخبــار)10(.
إن اإلســتراتيجية التي يعتمدها تطبيق »ســناب تشات« هي االبتكار 	 

والجــذب بنــاًء علــى فهــم حاجــة المســتخدمين بأســلوب ذكــي، كونه 
يمتلــك رؤية مســتقبلية لجيل الشــباب الذي نشــأ علــى التقنية ومعتاد 

. عليها

التوصيات
مــن المهم عــدم تجاهــل هــذه المنصــة الجديــدة ألهميتهــا والقدرة 	 

علــى التأثيــر مــن خاللهــا، وأاّل تكــون اإلشــباعات المتحققة منهــا للفرد 
هــي فقــط ملء الفــراغ والتســلية.

البــد للوســائل اإلعالميــة مــن أن تعيــد تقييــم موقفهــا فــي طريقــة 	 
عــرض األخبــار وكيفيــة الوصــول للشــريحة المســتهدفة ومراعــاة تغير 

أنمــاط االســتخدام ومفهومهــا.
أن يخضــع المحرريــن في التطبيق لتدريب عــاٍل حول صياغة ومحتوى 	 

الرســائل اإلعالميــة بشــكل يخــدم الرســالة ويالئــم طبيعــة التطبيــق؛ 
حتــى تتحقــق الفائــدة من تواجدهــم على هــذه المنصة.

العمــل علــى دعــم البحــوث فــي هــذا المجــال واالســتفادة منهــا في 	 
تطويــر األدوات اإلعالميــة لتتوافــق مــع متطلبــات المرحلــة القادمــة.
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تشات« هي االبتكار والجذب
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متابعات

)جيتكس( يحلق بزواره في عوالم 
الواقعين »االفتراضي والمعزز«

|| عباس مصطفى - أبو ظبي

احتضنــت مدينــة دبــي اإلماراتية فعاليات الدورة )37( لمعرض أســبوع )جيتكــس( للتقنية 2017م، 
وذلــك لمــدة خمســة أيــام مــن 8 − 12 أكتوبــر 2017م، بمركــز دبــي التجــاري العالمي، وبمشــاركة 

)4100( شــركة مــن )70( دولة.

فــي  لإعــالم«  ظبــي  »أبــو  شــاركت  وقــد 
فــي  2017م(  )جيتكــس  معــرض  فعاليــات 
إطــار جهودهــا الراميــة إلــى تســليط الضــوء 
علــى منصاتها اإلعالميــة المتطــورة وتقنياتها 
التكنولوجيــة ومبادراتهــا الذكية التــي أطلقتها 
من خــالل مجموعة العالمــات التجارية التابعة 
لها، وتأتي هذه المشــاركة ممثلة في الشــركة 
منصــة  ضمــن  والنشــر،  للطباعــة  المتحــدة 
جهــة   )26( تضــم  التــي  ظبــي  أبــو  حكومــة 
حكوميــة أخــرى، حيــث أطلقــت مــن خاللهــا 
أربــع خدمــات رقميــة أبرزهــا تطبيــق »الواقع 

إلكترونيــة  تطبيقــات  جانــب  إلــى  المعــزز« 
عملياتهــا  كفــاءة  وتعزيــز  عمالئهــا  لخدمــة 
التشــغيلية، وتطويــر منظومة مــن الخدمات 
المرتبطــة  والمبــادرات  الذكيــة،  اإلعالميــة 
بهــا، بهــدف تســهيل تقديــم محتــوى هادف 
وتفاعلــي للوصول إلى أوســع شــريحة ممكنة 

والمتابعيــن. الجمهــور  مــن 
التــي  الجديــدة  الرقميــة  الخدمــات  وشــملت 
أطلقتهــا الشــركة المتحــدة للطباعــة والنشــر 
تطبيــق »الواقــع المعــزز« الــذي تــمَّ إنشــاؤه 
للطباعــة  المتحــدة  الشــركة  عبــر  ــا  حصريًّ

والنشــر، حيــث يعمــل التطبيــق بربــط الصور 
علــى  اســتخدامه  ويمكــن  الفيديــو،  بمقاطــع 
التجاريــة،  للعالمــة  للترويــج  واســع  نطــاق 
الهاتــف  كاميــرا  تســليط  يتــمَّ  أن  فبمجــرد 
الذكــي علــى صــورة العالمة التجارية ســيقوم 
الفيديــو بعــرض كافــة المعلومــات الخاصــة 

الصــورة. بتلــك 
مــن جانبهــا واكبــت مؤسســة دبــي لإعــالم 
معــرض )أســبوع جيتكس للتقنيــة 2017م(، 
مــن خــالل خدمــة رقمية جديــدة ضمــن حزمة 
مجــال  فــي  المبتكــرة  ومشــاريعها  مبادراتهــا 
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اإلعــالم   المرئي   والمســموع   والرقمي،  
 وأطلقــت   المؤسســة   خدمة (  دبــي   تي  
ا   مع   إستراتيجيتها    في   فور   كي  ) تماشــيًّ
 فــي   التطبيق   وااللتــزام   بالمقاييــس   والمعايير  
 العالميــة   لتقديــم   أرقــى   الخدمــات   اإلعالميــة  

 على   أســس   عاليــة   مــن   الجــودة   والتميز . 
ويأتــي   إطــالق   هــذه   الخدمــة    بالتزامــن   مــع  
 إطــالق (  أبل   تــي   في   فور   كــي   ، ) والذي   يســمح  
 بمشــاهدة   األفــالم   والبرامــج   التلفزيونيــة  
ــا   كبيــًرا   فــي   ـً ــا   فرقــ ـً  بوضــوح   عــال،   محدثـ
 متعــة   مشــاهدة   التلفزيــون   ومتابعــة   األخبــار  
 والفعاليــات   الرياضيــة   المباشــرة،   وذلــك   فــي  
 ظل   التقــارب   بيــن   التكنولوجيا   واإلعــالم   خالل  
 الســنوات   القليلــة   الماضيــة،   والــذي   أدى   إلــى  
 زيــادة   الشــراكة   بيــن   المؤسســات   اإلعالميــة  
 وشــركات   االتصاالت   ومزودي   التكنولوجيا،   ما  
 أدى   إلــى   حدوث   تحوالت   في   أنماط   مشــاهدة  
 التلفزيــون في   الســنوات   القليلــة   الماضية   مع  
 اســتحداث   نمــوذج   جديد   لمشــاهدة   المحتوى  
 حســب   الطلب   فــي   مقابل   النمــوذج   التقليدي  
 القائــم   على   بث   المــواد   التلفزيونية   عبر   األقمار  

 الصناعيــة . 
 وقد   شــكلت   تكنولوجيات   وتطبيقات »    الواقع  
 االفتراضــي    « و»الواقــع   المعزز    « صيحــة   كبيرة  
 فــي )جيتكــس(، حيــث   حلــق   المعرض   بــزواره  

تطلق  لإلعالم«  ظبي  أبــو  «
تطبيًقا يعتمد على »الواقع 

المعزز« 

 فــي   عوالــم   الواقـــــــع   االفتراضــي   والواقــع  
 المعـــزز،   من   خالل   عرض   نمــاذج   في   قطاعات  
 مختلفــة   تتجــازو   الترفيــه،   مثــل :   » الرعايــة  
 الصحيــة « ،   و»العقــارات « ،   و»التعليــم « ،  
 و»السفر « ،   مع   اســتعراض   أمثلة   عن   مشاريع  
 ناجحــة   الســتخدام   شــركات   عالميــة   لتقنيــة  
 الواقــع   االفتراضي،   بهــدف   تدريب   موظفيهم  
 وتســويق   منتجاتهــم   وخدماتهــم   بشــكل  
 أفضل،   وعلى   ســبيل   المثال،   شــهدت   منصة  
 »  سامســونغ    « فــي   المعــرض   إقباالً   كبيــًرا   من  
 الــزوار   علــى   الكراســي   المجهــزة   بتكنولوجيا  
(،  ونظــارات   الواقــع   االفتراضــي     4D ( 
(،  وشــهدت   منصــات   المعــرض    Gear VR ( 
 منافســة   بيــن   الشــركات   الكبــرى،   منهــا: 
» أوكيولــس    « و » غوغــل    « و»سامســونغ « ،  
 لجعــل   تقنيات   الواقــع   االفتراضي   متاحــة   أكثر  

 للمســتهلكين   مــع   الحفــاظ   علــى   جودتهــا . 
وفــي   مجــال   األلعــاب   كذلــك   قدمــت   عــروض  
 متعــددة،   حيــث   أحدثــت   تقنيــات   الواقــع  
 االفتراضــي   ثــورة   كبــرى   فــي   هــذا   العالــم   
 بأجهــزة   مثل : »ريفــت   «  مــن   »أوكيولــس « ،  
 و»بالي   ستيشــن «    VR   ،   اللذين   يتيحان   تجربة  
 لعــب   غامــرة   تخالف   المألــوف  , وقد   ســلطت  
 شــركة »   إتش   تــي   ســي   فايــف   «  التايوانيــة  
(،  الرائــدة   فــي   مجــال   تقنيــات    HTC VIVE ( 

 الواقــع   االفتراضــي،   الضوء   على   اســتخدامات  
 جهاز »   فايــف  ) VIVE (  « ضمــن   قطاعــات  
 األعمال   خالل  ) أســبوع   جيتكس   للتكنولوجيا( ،   
 حيــث   أتيــح    لــزوار   المعــرض   فرصــة   خــوض  
 تجــارب   الواقع   االفتراضــي،   والتعلــم   أكثر   عن  
 مســتقبل   هــذه   التقنيــة   ضمن   نطــاق   يتخطى  
 عالــم   األلعــاب   الرقمــي   لتشــمل   مجــاالت  

 العلــوم   والمغامــرة . 
كمــا   شــهد  ) أســبوع   جيتكــس   للتقنيــة(  تجربة  
 »  الواقــع   االفتراضي   « و»الواقــع   المعــزز  «  
 بــأدق   تفاصيــل   الجرافيــك   ثالثيــة   األبعــاد،  
 حيــث   تمّكــن    الــزوار   مــن   استكشــاف   تشــريح  
    ) Organon   VR الجسم   البشــري   عبر   تطبيق 
  ) Anatomy 3D للواقــع   االفتراضي،   أو   تجربة   
 المرتفعات   الشــاهقة   ضمــن   العالم   افتراضي  
  ) Richie’s Plank Experience (. عبــر   تطبيــق 
ومــن الجدير   بالذكــر   أن   مجلة »    تيــك   كرانش  «  
(توقعــت   أن   يشــهدالواقع    Tech Crunch (  
 االفتراضــي   نمــًوا   كبيــًرا،   فيمــا   ســيصبح  
 »  الواقــع   المعــزز    « أكبــر،   وأن »    الواقــع  
 االفتراضــي    « فــي   األجهــزة   النقالــة   يمكــن  
 أن   يصبــح   المحــرك   الرئيــس   لســوق  
 »  الواقــع   االفتراضي   « و»الواقــع   المعــزز  «  
 الــذي   من   المتوقــع   أن   يبلــغ  ) 108 (  مليار   دوالر  

 أمريكــي   بحلــول   عــام2021   م . 

ا
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متابعات

لخدمة أخبار األعمال التجارية 
والمالية باللغة العربية

)األبحاث والتسويق( و)بلومبرج إل بي(
توقعان اتفاقية إطالق )Bloomberg العربية(

|| إذاعة وتلفزيون الخليج – الرياض 

وقعــت »بلومبــرغ إل بــي« الشــركة الرائــدة العالميــة للخدمــات اإلخباريــة واإلعالميــة والمعلومــات الماليــة، و»المجموعــة 
الســعودية لألبحاث والتســويق«، إحدى أكبر مجموعات النشــر اإلعالمية في الشرق األوســط، اتفاقية طويلة األجل إلطالق 

)Bloomberg العربيــة(، وهــي منصــة جديــدة متعــددة لخدمة أخبــار األعمال التجاريــة والمالية باللغــة العربية.
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ســتطلق  االتفاقيــة،  هــذه  وبموجــب 
لألبحــاث  الســعودية  »المجموعــة 
والتسويق«، الناشرة لمطبوعات الشرق 
األوســط، و»عرب نيوز« و»االقتصادية«، شبكة 
تلفزيونيــة وإذاعيــة على مــدار )24 ســاعة/7 
أيــام( فــي األســبوع، وبوابــة محوريــة رقمية 
 Business( مجلــة  ونشــر  خاصــة،  متكاملــة 
week Bloomberg العربية(، وإطالق سلســلة 

جديــدة مــن المؤتمــرات والمناســبات.
العربيـــة(   Bloomberg( منصـــات  ســـتزود 
بالعربيـــة  الناطقـــة  المســـتهدفة  الجماهيـــر 
في جميع أنحـــاء العالم باألخبـــار والتحليالت 
واألعمـــال،  المـــال،  بعالـــم  المتعلقـــة 
واالقتصاديـــات  واألســـواق،  والشـــركات، 
والسياســـات في الشـــرق األوســـط لتمكين 
المنطقـــة  فـــي  المســـتهدفة  الفئـــات  تلـــك 
وحـــول العالم مـــن متابعـــة النشـــاط المالي 
واالســـتثماري ومجاالت األعمـــال في العالم 
العربـــي وهـــم يتخـــذون القـــرارات المهمـــة 
المتعلقـــة بأعمالهـــم ونشـــاطاتهم التجارية 

واالســـتثمارية.
وقال )مايكل ر. بلومبرغ(، مؤســـس شـــركة 
»بلومبـــرغ إل بـــي« وعمدة مدينـــة نيويورك 
الســـابق: إن الشرق األوســـط منطقة مهمة 
ومتنوعة مـــن الناحية االقتصاديـــة، وتتيح لنا 
هـــذه االتفاقية مـــع »المجموعة الســـعودية 
الـــرؤى  لألبحـــاث والتســـويق« تقديـــم أدق 
الدوليـــة  واألعمـــال  المـــال  مجـــاالت  فـــي 
إلـــى جمهـــور رئيـــس مـــن صنـــاع القـــرار في 

قطاعـــات األعمـــال التجاريـــة والمالية.
وفــي أعقــاب التوقيع قــال األمير بــدر بن عبد 
اللــه بــن محمد بــن فرحان آل ســعود، رئيس 
مجلــس إدارة المجموعة الســعودية لألبحاث 
الشــراكة  هــذه  أن  نــرى  إننــا  والتســويق: 
ســتعزز بشــكل كبيــر مــن المشــهد اإلعالمي 
فــي منطقتنــا، وُتعــدُّ هــذه الشــراكة تطــوًرا 
الســعودية  »المجموعــة  أعمــال  فــي  مهًمــا 
لألبحــاث والتســويق«، ودفًعــا قوًيا لســعينا 
يعنــى  وصحفــي  إعالمــي  محتــوى  لتقديــم 
بعالــم المــال واألعمــال علــى أعلى مســتوى 
الشــرق  منطقــة  فــي  ــا  ـً وإتقانـ تجويــًدا 

األوســط.

العربيـــة(،   Bloomberg( فريـــق  وســـيدير 
الخليـــج،  منطقـــة  فـــي  الرئيـــس  ومقـــره 
لألبحـــاث  الســـعودية  »المجموعـــة 
والتســـويق« بدعم من شـــركة »بلومبرغ«، 
المحتـــوى  مـــن  الفريـــق  يســـتفيد  فيمـــا 
والبيانـــات الماليـــة واالقتصاديـــة الواســـعة 
إلـــى جهود  باإلضافة  لشـــركة »بلومبـــرغ«، 
)2700( محلل ومراســـل مالـــي واقتصادي 

العالـــم. حـــول 
هـــذه  توقيـــع  بمناســـبة  تصريـــح  وفـــي 
ب.  )جاســـتن  قـــال  المهمـــة،  االتفاقيـــة 
»لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ســـميث( 
شـــراكتنا  إن  اإلعالميـــة«:  بلومبـــرغ 
لألبحـــاث  الســـعودية  »المجموعـــة  مـــع 
ـــا بارًزا في توســـعنا  ـً والتســـويق« تمثل حدثـ
اإلقليمـــي يتصـــل بإعـــالن العـــام الماضـــي 
عـــن طـــرح مجموعـــة واســـعة مـــن منصاتنا 
اإلعالميـــة الجديـــدة في الشـــرق األوســـط، 
كمـــا يشـــكل هـــذا االتفاق جـــزًءا رئيًســـا من 
إســـتراتيجيتنا المتمثلة في إقامة شـــراكات 
األســـواق  فـــي  األخبـــار  مـــزودي  كبـــار  مـــع 
التـــي لديها قصـــة نمـــو اقتصـــادي مقنعة، 
ا  إلـــى توســـيع انتشـــارنا عالميًّ بينمـــا نتطلع 

محلـــي. بمحتـــوى 
مـــن جانبـــه قـــال الدكتـــور غســـان الشـــبل، 
التنفيـــذي  والرئيـــس  المنتـــدب  العضـــو 
لألبــــــحاث  الســعـــــودية  للـ»مجــــــموعة 
والتســـويق«: مـــن حيـــث كـــون المجموعـــة 
واحـــدة مـــن أكبـــر الشـــركات اإلعالميـــة في 
الشـــرق األوســـط، ســـتعين هـــذه االتفاقية 
بيـــن الطرفين على تحقيـــق ما نخطط له في 
المجموعة من توســـع في مجـــاالت اإلعالم 
المرئـــي التلفزيونـــي الدولية، وســـتمهد هذه 
االتفاقيـــة بيـــن عالمتيـــن تجاريتيـــن رائدتين، 
في زمن التحـــول االقتصادي واالســـتثماري 
الذي تشـــهده المملكـــة العربية الســـعودية، 
الطريق إلـــى بناء بيئـــة متكاملـــة متخصصة 
المحتـــوى  لصناعـــة  المنصـــات  متعـــددة 
المالـــي واالقتصـــادي علـــى أعلى مســـتوى 
ـــا، وإننـــا نبدأ ال  مـــن التقاليـــد المهنيـــة عالميًّ
ريـــب بهـــذه االتفاقية فصاًل جديـــًدا في تاريخ 

صناعـــة اإلعـــالم والنشـــر فـــي المنطقة.

تقديم  االتفاقية  هــذه  تتيح  بلومبرغ: 
المال واألعمال  الرؤى في مجاالت  أدق 

الدولية

بشكل  ستعزز  الشراكة  هذه  بــدر:  األمير 
كبير من المشهد اإلعالمي في منطقتنا

و
لمحة عن »بلومبرغ«

تقــوم »بلومبرغ«، الشــركة العالميــة الرائدة 
فــي مجال معلومــات وأخبار األعمــال والمال 
لصانعــي  خاصــة  ميــزات  بتوفيــر  العالميــة، 
ربطهــم  خــالل  مــن  المؤثــرة،  القــرارات 
بشــبكة حيوية مــن المعلومات واألشــخاص 
واألفــكار، وتكمــن قــوة الشــركة فــي توفيــر 
خــالل  مــن  والتحليــالت  واألخبــار  البيانــات 
فــي  تقنيــات مبتكــرة بســرعة وبدقــة وتعــدُّ 
صميم خدمة »بلومبرغ  بروفيشــنال«، التي 
توفــر المعلومــات المالية في الزمــن الفعلي 
»بلومبــرغ«  حلــول  وتعتمــد  العالــم،  حــول 
للشــركات علــى القوة األساســية للشــركة، 
مــن خــالل تســخير التقنيــة لتمكيــن العمــالء 
مــن الوصــول ودمــج وتوزيــع وإدارة البيانــات 
والمعلومات في مختلف المؤسســات على 

نحــو أكثــر كفــاءة وأكثــر فعالية. 

لـــمـــحـــة عــــن »الــمــجــمــوعــة 
الــــســــعــــوديــــة لـــأبـــحـــاث 

والتسويق«
لألبحـــاث  الســـعودية  »المجموعـــة  ٌتعـــدٌّ 
والتســـويق«، وهي شركة مســـاهمة عامة، 
واحدة مـــن أكبر االســـتثمارات فـــي مجاالت 
اإلعـــالم وصناعـــة النشـــر ومـــا يتصـــل بهـــا 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، تأسســـت 
المجموعـــة عـــام 1987م، علـــى منهـــج في 
التكامل االســـتثماري األفقي والعمودي في 

والنشـــر. اإلعالم  صناعـــة 
ومنصاتهــا  وإصداراتهــا  المجموعــة  تتمتــع 
الرقميــة بانتشــار واســع فــي العالــم العربــي 
والعالــم، وتنشــر مــن خالل شــركتي النشــر 
التابعتيــن لها، »الشــركة الســعودية لألبحاث 
للنشــر  الســعودية  و»الشــركة  والنشــر« 
المتخصــص«، ســت صحــف يوميــة بلغات 
المجــالت  مــن  كبــرى  ومجموعــة  متعــددة، 
المعنيــة بالشــأن السياســي وشــؤون المــرأة 
المرخصــة  العالميــة  والمجــالت  والرجــل 
إلــى  إضافــة  هــذا  التجاريــة،  والمشــاريع 
منصــات محتــوى رقميــة متعــددة اللغــات.
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رؤية نقدية

الممارسة الصحافية:
تقابلية النمذجة واإلبداع

|| د. مسفر بن علي الموسى
أكاديمي متخصص في إنتاج األفالم 

الوثائقية وجماليات الشاشة

واحــدة مــن أهــم اإلشــكاالت التــي قــد يواجههــا 
المديــرون التنفيذيون في المؤسســات اإلعالمية، 
هــي قدرتهــم علــى فهــم ثقافــة البيئــة المهنيــة 
للممارســة الصحافية على اختالف أنواعها، ذلك أن 
المنظمــات اإلعالميــة تتعامــل مع مهــن ذات طابع 
فريــد ومختلف، فهي من جهــة، تنتمي إلى المهن 
ــا إلنتــاج عمــل  اإلبداعيــة التــي تتطلــب جهــًدا فكريًّ
مختلــف ذي فكــرة جديــدة ومعالجــة إبداعية وشــكل 
ابتــكاري غير مســبوق، كما يمكــن اعتبارها من الجهة 
األخــرى من المهــن الروتينيــة ذات القوالب المقننة 
إنتاًجــا  األمــر  يتطلــب  عندمــا  وبخاصــة  والصارمــة، 
منتظًمــا ومجــدواًل في فتــرات محددة قــد ال تتجاوز 
الســاعات كمــا فــي العمــل اإلخبــاري أو التغطيــات 

المتزامنــة مــع الحدث.

يحـــدد  اإلبداعـــي،  الجانـــب  ففـــي 
وهـــو   ،)Florida, 2001( )فلوريـــدا( 
الصناعـــات  مجـــال  فـــي  الباحـــث 
اإلبداعيـــة، أهـــم الســـمات التـــي يمكـــن من 
خاللهـــا فهم العامليـــن في المهـــن اإلبداعية، 
وأيًضـــا  والفنانييـــن،  الصحافييـــن  مثـــل: 
إلـــى  يشـــير  حيـــث  واألكاديمييـــن،  الباحثيـــن 
أنهـــم ال يفضلون اإلدارة الجبريـــة، وال يحبون 
التعامل مـــع المديرين الموســـومين بالغلظة 
والشـــدة، كما أنهـــم يفضلون اســـتقالليتهم 
فـــي العمـــل، ويميلـــون إلـــى جدولة ســـاعات 
العمل بأنفســـهم، وال يحبـــون القيود التي قد 
تفرضها عليهم مراســـم المنظمـــة ولوائحها 

بمـــا فـــي ذلـــك نوعيـــة اللباس.
المهــن  ألصحــاب  الشــخصية  الســمات 
اإلبداعيــة تظهــر أيًضــا، فــي قــدرة مديريهــم 
المحــدودة فــي التحكــم فــي ســلوكهم مــن 
مثــل:  الماديــة  والمحفــزات  الدوافــع  خــالل 

»الرواتــب«، و»العــالوات« والترقيــات، ذلــك 
أن الصحافييــن، كمــا يراهــم )تاســيل وبــوي( 
 )Tassel & Poi-Howfield( و)هاوفيلــد( 
المهتمــان بــإدارة الوســائل الرقميــة، عــادة مــا 
خــاص  ملــك  باعتبــاره  المنتــج  إلــى  ينظــرون 
وإنجــاز شــخصي، علــى الرغــم مــن أن حقوق 
ملكيتــه تعــود للمنظمــة، وبالتالــي فــإن قيمة 
وصانعــي  للصحافييــن  المعنويــة  المنجــز 
األفــالم قــد تتســاوى أو تتجاوز القيمــة المالية 
أن  كمــا  العمــل،  إلنجــاز  يتقاضونهــا  التــي 
منجزاتهم الســابقة هي التي تحدد أسعارهم 
فــي المســتقبل، وهــي الضامــن الوحيــد لهم 
لالســتمرار واالنتقــال مــن مشــروع إلــى آخــر. 
شــغلها  يتــم  قــد  أيًضــا،  اإلعالميــة  المهــن 
المنظمــة  خــارج  مــن  مؤقتيــن  بإعالمييــن 
التعاقــد معهــم إلنجــاز  يتــم   )Outsources(
أكثــر،  أو  واحــد  فــي مشــروع  مهــام محــددة 
 Pay or( بعض هذه العقود مشــروطة الدفــع

Play Contract( ســواء تّمْ إنجاز المشــروع أو 
 . يتــّمْ لم 

والقصــد ممــا ســبق، أن المديريــن فــي مثــل 
التحكــم  بأيديهــم  ليــس  الســابقة  الحــاالت 
والســيطرة علــى أصحاب هــذه المهــن بذات 
القــدرة التي يتعاملون فيها مــع المهن األخرى 
والعــالوات  الشــهري  األجــر  يكــون  عندمــا 
والترقيــات وبقية المميزات مــن ركائز العالقة 

بيــن المديريــن والعامليــن.
فــي المقابــل، فــإن بيئــة اإلنتــاج اإلعالمــي قد 
تنزع إلــى مفهوم النمذجــة والتقنين، من أجل 

تحقيق الكفايــة والفعاليــة اإلنتاجية. 
يمكــن  للصحافــة  اإلداري  المذهــب  هــذا 
اقترحهــا  التــي  اآللــة  مفهــوم  مــن  اقتباســه 
يقــدم  وهــو   )Morgan, 1997( )مورجــان( 
مجموعــة من االســتعارات لصورة المنظمات 
عامــل  إلــى  فباإلضافــة  اإلداريــة،  وأنماطهــا 
ســرعة اإلنجاز وااللتزام بجدولة البث والنشــر، 

ف
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فــإن مفهــوم اآللــة فــي النمــط الكالســيكي 
فــي  اإلنتاجيــة  العمليــة  أن  يفتــرض  لــإدارة 
مراحــل  عبــر  تتــم  اإلعالميــة  المؤسســة 
منتظمــة ومرتبــة، من خــالل خطــوط إنتاجية 
يتــم التحكــم في كل مراحلها بدقــة، كما يتم 
ربــط هــذه المراحــل فيما يشــبه التــروس في 

اآللــة لضمــان الســرعة واإلتقــان. 
العمــل  إدارة  فــي  الثقافــة  هــذه  إطــار  فــي 
 Ornebring,( )اإلعالمــي، يضــع )أورنيبرينــج
2013( المهنيــة في ســياق مــرادف لمفهوم 
يكــون  أن  ضــرورة  يعنــي  مــا  االحترافيــة، 
علــى  اإلعالميــة  المنظمــة  فــي  العاملــون 
مســتوى عال مــن المهــارة والمعرفــة بالنمط 
للقيــام  ســلًفا  عليــه  المتفــق  الصحافــي 
بالمهــام المنوطــة بهــم، والتــي تنتظــم عبــر 
سلســلة من األجزاء لتكون في النهاية مســاًرا 

اإلنتــاج.  لمشــاريع  مكتمــاًل 
في السياق ذاته يشــير )محرز غالي، 2009م( 
علــى  المعتمــد  اإلداري  االتجــاه  هــذا  أن  إلــى 
االلتــزام باإلجــراءات الروتينية، والتي تشــمل: 
والمســؤوليات  واألدوار  المهــام  تحديــد 
نمطيــة  إلــى  باإلضافــة  واالختصاصــات 
علــى  الصحافييــن  العمــل، تســاعد  أســلوب 
فهــم تكنيــكات فنيــة منظمــة ومألوفــة لهم 
ُتســهم فــي ســرعة اإلنجــاز وفعاليــة اإلنتــاج.

التقنيــن  فكــرة  مــن  المســتمد  اآللــة  نمــوذج 
االســتعارية  صورتــه  مــن  تحــول  والنمذجــة 
واقًعــا  ليصبــح  )مورجــان(،  تناولهــا  التــي 
الجزيــرة  صحيفــة  فــي  مقالتــه  ففــي  ــا،  ماديًّ
تتغيــر  الســعودية تحــت عنــوان: »الصحافــة 
بشــكل صــارخ .. لمــن يفهــم فقــط!« )األحد 
17 ســبتمبر 2017م( يذكــر ناصــر الصرامــي 
أن صحيفــة »الواشــنطن بوســت« احتفلــت 
قبــل أســابيع بمــرور عــام علــى اســتخدامها 
اســتطاعت  والــذي  الصناعــي،  الــذكاء  تقنيــة 
مــادة  األلــف  يقــارب  مــا  تقديــم  خاللــه  مــن 
أو  الصحافــي  الريبــوت  طريــق  عــن  إعالميــة 
ومثلهــا  اإللكترونــي،  بالصحافــي  يعــرف  مــا 
بــرس« فــي تغطيتهــا  فعلــت »األسوشــيتد 
المتحــدة  الواليــات  اجتاحــت  التــي  لألعاصيــر 

األمريكيــة، كمــا ذهبــت صحيفــة »يــو إس إيه 
تــودي« إلــى أبعــد مــن ذلــك وهي تســتخدم 
البرمجيــات في إنتاج مقاطــع الفيديو من دون 

بشــرية. تدخــالت  أي 
ومهمــا يكــن مــن أمــر فــي جدليــة الممارســة 
اإلعالميــة وعالقتها ببيئتــي النمذجة أو اإلبداع، 
فــي  المطلقــة  علتــه  علــى  ليــس  األمــر  فــإن 
الفصــل التــام بيــن البيئتيــن، فهنــاك نمــاذج 
النمذجــة  بيــن  توائــم  أن  اســتطاعت  إداريــة 

واإلبــداع. 
وضــع )مكويــل( )McQuail, 1992( خمســة 
المؤسســة  فــي  القــرار  لصناعــة  نمــاذج 
اإلعالميــة، اثنــان منها يمكــن االســتعانة بهما 
هنــا لفهم حالة الدمــج بين اإلبــداع والنمذجة.
التجميــع«  »خــط  ُيســمى  األول  النمــوذج 
علــى  يعتمــد  والــذي   ،)Assembly line(
إجــراءات  تحكــم  ومكتوبــة  واضحــة  قواعــد 
هــذا  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  العمــل،  تنفيــذ 
المعنــى قــد يوجــه االنتباه إلــى فكــرة النمذجة 
هنــاك  أن  إال  األولــى،  للوهلــة  والتقنيــن 
مرحلــة ســابقة تركــز علــى اإلبــداع واالبتــكار، 
الخــاص  التحريــري  النمــوذج  فصناعــة 
بالوســيلة واإلجــراءات اإلنتاجيــة يقــوم عليــه 
هويــة  لبنــاء  المهنييــن  مــن  ابتــكاري  فريــق 
ذات  وعلــى  اإلعالميــة،  بالمؤسســة  خاصــة 
النســق، تعظــم المؤسســات اإلعالميــة في 
العصــر الرقمــي مرحلــة االبتــكار والتجريــب، 
مــن خــالل معامــل مختصــة باالبتــكار واإلبداع 
لمواجهــة المتغيــرات الســريعة فــي التقنيات 
نايــت  »تــو  ومركــز  والوســائل،  والبرمجيــات 
للصحافــة الرياديــة« فــي نيويــورك مــن أهم 
األمثلــة التــي تعمــق نمــط التفكيــر اإلبداعــي 
لمواكبــة  الصحافيــة  الحلــول  الكتشــاف 

للصحافــة. الرقميــة  التحــوالت 
)مكويــل(  عليــه  يطلــق  الثانــي  النمــوذج 
 Crafts and( األعمــال«  وريــادة  »الحــرف 
يعتمــد  النمــوذج  هــذا   ،)entrepreneurship
علــى تجميــع المواهب اإلبداعيــة والقدرة على 
إدارتهــم للحصــول على نمــاذج أوليــة للعمل 
اإلعالمــي، ومــن ثــم محاولــة إعــادة صياغتهــا 

ــا وهوية  ـً فــي نمــوذج فريــد يعطي شــكالً  ثابتـ
عمليــة  فــإن  وبالتالــي  بالمؤسســة،  خاصــة 
النمذجــة تأتي الحقــة لفحص األفــكار الريادية 
التــي يقدمها المهنيــون في مجــال الصحافة.

مجموعــة  اســتخالص  يمكــن  ســبق  ممــا 
مــن النتائــج التــي تبيــن العالقــة بيــن النمذجة 
واإلبــداع فــي الممارســة المهنيــة للمنظمات 

اإلعالميــة وذلــك علــى النحــو التالــي:
إن نمذجــة األعمــال الصحافيــة مــن شــأنها 	 

المهنيــة،  المدرسة/الممارســة  تأصيــل 
وجعلهــا واضحــة للصحافيين لكــي تكون في 

للمنظمــة. مهنيــة  هويــة  النهايــة 
إن تقنيــن الممارســة الصحافية ُيســهم في 	 

اإلعالمــي،  العمــل  مهــارات  تــداول  ســهولة 
المشــاركة  فــرص  دائــرة  اتســاع  وبالتالــي 
لصحافييــن جــدد يجيــدون مهــارة المدرســة، 
عوًضــا عن انتظــار الصحافي الخــارق الذي قد 
ال يتوافــر بســهولة، بمعنى أن اإلبــداع في هذا 
البعــد تحديــًدا عمليــة جمعية وليســت فردية، 
وبنــاًء على ذلك:  فــإن التقنيــن والنمذجه تتيح 
فرصــة إنتــاج أكبــر قــدر مــن المــواد اإلعالميــة 
الملتزمــة بالقواعد اإلجرائية، بــداًل من االنتظار 
الطويــل للتفكيــر فــي إنجــاز عمل واحــد فريد، 
تحديــد  شــأنه  مــن  التقنيــن  فــإن  وكذلــك 
والالزمــة  المطلوبــة  الشــخصية  المهــارات 
للصحافييــن، ممــا ُيســهم الحًقــا فــي وضــع 

معاييــر التوظيــف وبرامــج التدريــب.
إن النمذجــة قد ال تلغي القدرات الشــخصية 	 

فمهــارات  للصحافــي،  الفرديــة  واإلبداعيــة 
المواضيــع  اختيــار  فــي  اإلبداعــي  التفكيــر 
والسالســة في إنتــاج األفكار، وجمــع البيانات 
وطــرق معالجتها، وتحليلها مــا هي إال عناصر 
إبداعيــة داخليــة لإطــار النموذجــي الشــامل، 
والتي مــن خاللها يمكن التمييــز والتفاوت بين 

المهــارات الشــخصية للصحافييــن.
إن اإلبــداع مرحلة قبليــة ألي محاولة للتقنين 	 

والنمذجــة، بخاصــة عندما تتم صناعــة نماذج 
العمــل الصحافــي وإجــراءات اإلنتــاج من قبل 

المهنيين أنفســهم.
إن عمليــة التقنيــن والنمذجــة قــد تتصاعــد 	 

بفعــل  الرقميــة  الوســائل  عصــر  فــي 
عاًمــا  اتجاًهــا  هنــاك  أن  إال  البرمجيــات، 
نحــو االبتــكار فــي مجالــي التقنيــات الخاصة 
باألعمــال الصحافيــة وطرق االســتفادة منها 
فــي إنتــاج أعمــال إبداعيــة وجاذبــة للجمهور 

الرقمــي.
التــي  النمذجــة  تعنــي  المعطيــات  هــذه  كل 
تحقــق فعالية اإلنتــاج وكفاءتــه وال تلغي فكرة 
اإلبــداع في ظل منظمات إعالمية تســعى إلى 
المشــاركة في ابتكار نماذج جديدة للممارســة 
والمســتجدات  للمتغيــرات  وفًقــا  اإلعالميــة، 

المحيطــة بهــذه المهنة.
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تقرير

اإلذاعــة  تكــون  ذلــك  عــن  فضــاًل 
المجتمعيــة عموًمــا غيــر ربحيــة، وهــي 
توفــر آليــة لتمكيــن األفــراد والجماعات 
عــن  التعبيــر  مــن  المحليــة  والمجتمعــات 
قصصهــم الخاصــة وقضاياهــم المختلفــة، 
هــذه  داخــل  الخبــرات  تبــادل  علــى  وتســاعد 
فــي  وذلــك  غيرهــم،  ومــع  المجتمعــات 
ليصبحــوا  اإلعالميــة؛  بالوســائل  غنــي  عالــم 
اإلعــالم  وســائل  فــي  ومســهمين  منشــئين 
عبــر إذاعاتهــم, كمــا تخدم هــذه اإلذاعات في 
أنحــاء مختلفة مــن العالم المجتمــع التطوعي 
والمنظمــات  والــوكاالت  المدنــي  والمجتمــع 
فــي  وذلــك  والمواطنيــن،  الحكوميــة  غيــر 
إطــار  شــراكة من أجــل تعزيز أهــداف التنمية 

. لمجتمعيــة ا
المجتمعيـــة  اإلذاعيـــة  المحطـــات  وتخـــدم 
تقديـــم  خـــالل  مـــن  مســـتمعيها  الحديثـــة 
التـــي  المحتويـــات  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
اإلذاعيـــة  المحطـــات  بالضـــرورة  توفرهـــا  ال 
التجاريـــة الكبـــرى، تتضمـــن برامـــج إخباريـــة 
وبرمجيـــة موجهة نحو المنطقـــة المحلية، وال 
ســـيما مجتمـــع المهاجرين أو األقليـــات، التي 
تفتقـــر إلى وســـائل اإلعـــالم الرئيســـة, فضاًل 

عـــن العروض الموســـيقية المتخصصة وهي 
تمثل في كثير من األحيان ســـمة من ســـمات 
العديـــد مـــن محطـــات اإلذاعـــة المجتمعية. 

األســـتاذ  كاربينتيـــر«  »نيكـــو  البروفيســـور 
بجامعة »اوبساال« الســـويدية قدم محاضرة 
مهمـــة بعنـــوان: )مـــاذا تتعلـــم الصحافة من 
اإلعـــالم المجتمعـــي(, تعرض خاللهـــا طوياًل 
إلـــى اإلذاعـــة المجتمعيـــة، أو ما يطلـــق عليها 
أيًضـــا »الراديـــو المجتمعـــي«، كان ذلـــك في 
جلســـة خصصت له ضمـــن »المؤتمر الدولي 
للصحافـــة والمجتمع والسياســـة في العصر 
أغســـطس   31 بيـــن  عقـــد  الـــذي  الرقمـــي« 
قبـــرص  بجامعـــة  الماضييـــن  ســـبتمبر   3 و 
ونظـــم  »ليماســـول«،  فـــي  للتكنولوجيـــا 
المؤتمـــر بشـــكل أساســـي معهـــد الصحافة 
فـــي  المفتوحـــة  للجامعـــة  التابـــع  المتقدمـــة 

قبـــرص مـــع عـــدد مـــن الجامعـــات األخرى.
البروفيســور »كاربينتيــر« تحــدث بالتفصيــل 
عــن الخصائــص العامــة لإذاعــة المجتمعية، 
وأشــار فيهــا إلــى وجــود )300( ألــف محطــة 
وبينمــا  المختلفــة,  العالــم  أنحــاء  فــي  منهــا 
تتميــز اإلذاعــات في شــكلها التقليــدي بتوافر 
مبنــى خــاص كبيــر أو صغيــر مخصــص لهــا، 

معقــدة  بمعــدات  مجهــزًا  يكــون  مــا  وعــادة 
ويديرهــا مهندســون وإذاعيــون وغيرهــم, إال 
أن واقــع اإلذاعــة المجتعيــة غيــر ذلــك تماًمــا, 
فهــي بســيطة  التجهيــز ويديرها عــدد محدود 
مــن العامليــن ال يتعدى فــي كثير مــن األحيان 
عــدد أصابــع اليــد, وقــال إن بعــض اإلذاعــات 
ا من  المجتمعيــة تتوجــه إلــى عــدد محدود جــدًّ
النــاس قــد ال يتعــدى العشــرات ضمــن قريــة 

مثاًل. صغيــرة 
وال يكفــي أن يكون هــذا اإلعالم مهتًما بقضايا 
ا،  منطقــة أو فئة ما كي يصبــح إعالًما مجتمعيًّ
فبالنســبة للعامليــن والمهتمين بهــذا اإلعالم 
ال بــد مــن توافــر شــروط أخــرى كــي تصبــح 
وســيلة إعالم ما وســيلة مجتمعية, وال شــك 
اإلذاعــات،  مــن  اإلعــالم  هــذا  بدايــة  أن  فــي 
وظهــور اتحــاد لهــا، قــد أظهــره وكأنــه إعــالم 
كذلــك،  ليــس  لكنــه  بالراديــو،  محصــور 
فاإلعــالم المجتمعــي يمكــن أن يســتخدم أي 
وســائل أخرى مرئيــة أو مســموعة أو مقروءة.

إعالميــة  وســيلة  هــو  المجتمعــي  واإلعــالم 
تعنــى أواًل بهموم وقضايــا منطقة محددة، أو 
إنهــا تعنى بقضايا أو جماعات عرقية معينة، أو 
فئة كالمرأة أو الشــباب, وهــي تقدم محتوى 

اإلذاعات المجتمعية .. ما هي؟ وكيف 
تعمل؟ ومن جمهورها ؟

اإلذاعــة المجتمعيــة، أو راديــو المجتمــع 
Community Radio، هي خدمة إذاعية 
تقــدم نموذًجــا ثالًثــا من البــث اإلذاعي، 
باإلضافــة إلــى النوعيــن: البــث التجاري 
النــوع  وهــذا  العــام,  اإلذاعــي  والبــث 
مــن اإلذاعات يخــدم في المقــام األول 
والمجموعــات  الجغرافيــة  المجتمعــات 
صاحبــة االهتمامــات المشــتركة، حيــث 
إنهــا فــي الغالــب تكــون مملوكــة لهذه 
المجتمعات، وهي تبث محتوى شــعبي 
وثيق الصلة بالمجتمعــات المحلية التي 

. تخدمها

ف
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يهــم باألســاس أهل ذلــك المجتمــع، والذين 
يقومــون بامتالك وتشــغيل والتأثيــر في تلك 
المحطــات اإلذاعيــة، والتي تكون فــي األغلب 
األعم غيــر هادفــة للربح، يســتهدفون تمكين 
ومجموعاتهــا  وأفرادهــا  المجتمعــات  تلــك 
المكونــة لهــا، وذلــك عبــر إعطائهــم الفرصــة 
قصصهــم،  وحكايــة  أصواتهــم  إلســماع 
وتقديــم خبراتهــم عبــر تلــك اإلذاعــات، فهي 
إذًا إذاعــات أهليــة حتــى النخــاع، أهليــة مــن 

ألفهــا إلــى يائها.
وســائل  ضمــن  المجتمعيــة  اإلذاعــة  وتقــع 
اإلعــالم المجتمعيــة وهي أي شــكل لوســائل 
اإلعالم التي ينشــئها المجتمــع ويتحكم فيها، 
ذا  مجتمًعــا  أو  جغرافًيــا  مجتمًعــا  كان  ســواء 

شــخصية اعتباريــة أو مصالــح. 
شــكاًل  المجتمعيــة  اإلعــالم  وســائل  وتعــد 
أو  التجاريــة  اإلعــالم  وســائل  عــن  مختلًفــا 
وســائل اإلعالم التــي تديرها الدولــة أو اإلذاعة 
العامــة, حيــث يقــول االتحــاد الدولــي ألبحاث 
وســائل  إن  واالتصــاالت  اإلعــالم  وســائل 
اإلعــالم المجتمعية »نشــأت وتنتشــر وتتردد 
مــن دائــرة المجتمــع المدنــي«، فمثلما أنشــأ 
تلــك،  اإلعــالم  وســائل  المدنــي  المجتمــع 
فهنــاك مكون ضمني لمشــاركة المجتمع في 

المجتمعيــة. اإلعــالم  إنتــاج وســائل 

ويجب العتبار وسيلة ما وسيلة 
إعالم مجتمعي توافر عدد من 

الشروط، على رأسها:
إعــالم  وســيلة  أي  وتمويــل  ملكيــة  أواًل:   
المجتمــع  مــن  تكــون  أن  يجــب  مجتمعــي 
وتــدار  نفســها،  المعنيــة  الفئــة  أو  المحلــي 
النــوع  هــذا  إن  إذ  منتخبــة،  إدارات  قبــل  مــن 
ديموقراطيــة  بتطــور  تطــور  اإلعــالم  مــن 
فــي  التعــدد  ويعكــس  والــدول،  المجتمعــات 
المجتمــع، ويتيح للفئــات واألقليات حقها في 
تغطيــة إعالميــة متوازنــة، ولقد أصبح شــائعًا 
وســائل  أن  العالــم  مــن  مختلفــة  أنحــاء  فــي 
تــدار مــن  المجتمعيــة هــذه صــارت  اإلعــالم 
قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي، كأن يكون 
التحــاد المــرأة وســيلة إعالمية تعنى بشــؤون 
العــادة  وفــي  المثــال،  ســبيل  علــى  المــرأة 
يتــم تمويــل هــذه الوســائل مــن المجتمعات 
المحليــة والفئــات المعنيــة، وال ينبغــي لها أن 
تكــون وســائل ربحيــة، وهــذا مــا يميزهــا عــن 
وســائل اإلعالم التجارية، أو حتى المســتقلة، 
التــي يمكــن أن يكــون لها هدف ربحي يســاعد 
الصحفييــن الذين عملوا على تأسيســها، على 

تدبيــر شــؤون حياتهــم.
اإلعــالم  وســيلة  مضمــون  علــى  ثانًيــا: 
المجتمعــي أن يكون مكرًســا لخدمة المجتمع 

المعنــي،  االهتمــام  مجتمــع  أو  المحلــي 
والتحليــل  واالهتمــام  التغطيــة  فــي  يتنــاول 
شــؤون هــذه المجتمعــات، ويتــم إنتاجــه من 
قبــل أفــراد مــن هــذه المجتمعــات، وبشــكل 
تطوعــي غالًبــا، وفــي المجمــل، فــإن وســيلة 
اإلعــالم المجتمعية هــي التي تكــون منطلقة 
اهتمــام  مجتمــع  أو  محلــي  مجتمــع  مــن 
)نســاء، أطفــال، معاقين..إلخ(، تشــارك هذه 
المجتمعــات ديموقراطًيــا في إدارتــه وتمويله 
وإنتــاج مضمونــه الــذي يهــدف، أواًل وأخيــًرا، 

المجتمعــات. إلــى خدمــة هــذه 
المجتمعــي  اإلعــالم  فــإن  المعنــى  وبهــذا 
يختلف كلًيــا عن مفهوم اإلعــالم االجتماعي، 
االجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  إعــالم  أي 
كفيســبوك وتوتيــر وغيرهــا، والتــي قــد تكون 
مفيدة لإعالم المجتمعي، لكنها ليســت ذات 
الشــيء، ويختلــف أيًضــا عــن وســائل اإلعالم 
بمضمــون  تعنــى  التــي  والحكوميــة،  العامــة 
أو  اإلقليــم  أو  الوطــن  مســتوى  علــى  عــام 
العالــم، ويختلــف عــن اإلعــالم الخــاص الذي 
يهــدف غالًبا إلــى الربح وليس شــرًطا أن يكون 
هدفــه خدمة المجتمعــات، إنما وســيلة إخبار 

. مة عا
إلــى  المجتمعيــة  اإلذاعــة  تاريــخ  ويعــود 
تشــكلت  التــي  الهــواة  إذاعــات  مؤسســات 
ُيعــدُّ  تاريخيــة،  زاويــة  فمــن  1906م،  عــام 
المثــال اإلبداعــي إلذاعــة المجتمــع هــو إذاعــة 
لـــ »لويــس هيــل«،  المملوكــة  »باســيفيكا« 
وإذاعــة »كيــه بــي إف إيــه« فــي »بيركلــي«، 
بعــد  1949م  عــام  البــث  بــدأت  كاليفورنيــا، 
االتصــاالت  هيئــة  رخصــة  علــى  الحصــول 
وكانــت  إم،  إف  لنطــاق   )FCC( الفيدراليــة 
علــى  تحصــل  األولــى  »باســيفيكا«  محطــة 
التمويــل من الدعم الذي يقدمه المســتمعون 
والمؤسســات الخيريــة، وقــد وضــع خطــاب 
عبــر عنهــا  التــي  إذاعــة »باســيفيكا«،  توكيــل 
»هيــل« بقولــه: »االشــتراك فــي أي نشــاط 
يســهم في إرســاء التفاهــم بين األمــم وبين 
األفــراد من جميــع الدول واألعراق والســالالت 
واأللــوان« إطــار عمــل حركــة وســائل إعــالم 
التاريخــي  تطورهــا  مــدار  علــى  المجتمــع 

والتقنــي.
وقــد نشــأت فكــرة إذاعــة وتلفزيــون المجتمع 
فــي ســياق البحــث عــن وســائل انتقــاد نظام 
الخدمــة العامــة االحتكاريــة التــي كانــت تعتبر 
بعيدة المنال, ومن األمثلة القوية على وسائل 
اإلعالم المجتمعية من خارج أمريكا الشــمالية 
وأوروبــا إذاعــة »عمــال مناجــم بوليفيــا« التي 
ظهرت فــي األربعينيات من القرن العشــرين، 
وأسســها اتحاد عمال المناجــم المحلي حيث 
أصبحت وســيلة مهمــة للتواصــل والمقاومة 

والتعليــم والثقافة.

التجارب العربية
عربًيــا توجــد تجــارب هنــا وهنــاك خاصــة بعد 
انتشــار االنترنــت، وقــد ظهــرت أولــى إذاعات 
عمــان  باســم  األردن  فــي  عربًيــا  اإلنترنــت 
الصحفــي  أسســها  التــي   AmmanNet نــت 
عــام  فــي  وذلــك  كتــاب  داؤود  الفلســطيني 
1999م, ثــم انتشــرت إذاعــات االنترنــت في 
باقــي الــدول العربيــة، وهــي تعتبــر نوًعــا مــن 

المجتمعيــة. اإلذاعــات 
راديــو  وهــو  آخــر  نموذًجــا  هنــا  نعــرض  كمــا 
األراضــي  فــي  المجتمعــي  »الظاهريــة« 
قليلــة  ســنوات  وعبــر  إذ  الفلســطينية، 
اســتطاعت هــذه اإلذاعــة أن تفــرض نفســها 
كإعــالم بديــل يجعل مــن قضايا أهالــي البلدة 
مــن أولويــات عملهــا، وذلــك من قبــل طاقم 
يعمــل بشــكل تطوعــي لخدمة تجمع ســكاني 

الظاهريــة. منطقــة   فــي  فلســطيني 
ففــي إطــار مشــروع »أصواتنا« الــذي أطلقته 
عــام 2011م مؤسســة »ســيدا« الســويدية 
إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  فــي 
تواصــل  مجتمعيــة،  إذاعــات  إنشــاء  لدعــم 
شــباب الظاهريــة مع المؤسســة الســويدية، 
فاختيــرت البلــدة كمــكان إلطــالق أول إذاعــة 
عــدة  أجريــت  حيــث  فلســطينية،  مجتمعيــة 
ورشــات تدريبية لشــابات وشــبان مــن البلدة 
علــى العمــل اإلذاعــي، وتــم إعــداد كادر إذاعي 
تحظــى  برامــج  اختيــار  ثــم   ومــن  مؤهــل، 
باهتمــام نحــو أربعيــن ألــف مواطــن لتنطلق 
هــذه   واجهتــه  مــا  أصعــب  ولعــل  اإلذاعــة, 
اإلذاعــة حاليا هــو التمويل، فمــع أن الطواقم 
تعمــل بشــكل تطوعــي أي مــن دون مقابــل، 
إال أن أجــرة المقــر، والهاتــف واالنترنــت كلهــا 
مصاريــف يجــب دفعهــا، إضافــة إلى رســوم 

.FM البــث عبــر
وبحســب تقريــر دولــي فــإن أهــم المعوقات 
كفايــة  عــدم  هــو  المحلــي  المجتمــع  إلذاعــة 
التشــريعات، وفًقا لما تقولــه الرابطة العالمية 
إلذاعــات الراديــو المجتمعيــة، ويؤكــد التقريــر 
علــى أن اإلذاعــات المحليــة تســهل الخطــاب 
العــام وأيًضــا مواجهــة تحديــات التنميــة، إال 
أنهــا تواجــه حاجــًزا كبيــًرا هو »عــدم االعتراف 
فــي  المحليــة  لإذاعــة  االجتماعيــة  باألهميــة 
التشــريعات«، كمــا تنــاول التقريــر العديد من 
العقبــات األخــرى لإذاعــات المجتمعية، مثل 
التدريــب والمعرفــة لتطويــر المحتــوى  قلــة  
المتطوعيــن  ابتعــاد  معــدل  الرتفــاع  نظــًرا 
علــى  البــث  مــن  واالنتقــال  والصحفييــن، 
موجــات »إف إم« إلــى البــث عبــر اإلذاعــات 
الوضــع  هــذا  إن  التقريــر  ويقــول  الرقميــة، 
»يدعــو إلــى تبــادل المعرفــة وتنســيق أفضل 
المختلفــة  والتضامــن  العمــل  تنبيهــات  بيــن 

الدوليــة«.  المالحظــة  وبعثــات 
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مرصد الكتب

ما بين شد وجذب وفائز وخاسر
حوار الرواية العربية والدراما 

التلفزيونية الذي ال ينتهي
|| عماد عبد المحسن

مغامرة يمكن أن تكون وقتها تبلغ حّد الدهشــة، فمن ذا الذي يتصدى لعمل من تأليف طه حســين، وأي 
عمــل؟!!، إنهــا ســيرته الذاتيــة »األيام«، عمــل يخلط بيــن الرواية والســيرة الذاتية، تتبدى فيه الشــخوص 
وتختفــي، تتصاعــد فيــه األحــداث ثــم تخفــت حدتهــا.. األمر ليــس باليســير أن تتحــول هذه الكلمــات إلى 

شــخصيات مــن لحــم ودم، يجري بينها حوار وشــد وجذب، وصــراع، وحب، ويــأس، وطمأنينة.
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لكنهــم فعلوها، فريق عمــل مقدام، 
أضــع فــي مقدمتــه كاتبــي الســيناريو 
والحــوار: أمينة الصــاوي، وأنور أحمد، 
لكن المشــرف عليهما هو المخضرم يوسف 
جوهــر، وال يقــل أهميــة عــن هــؤالء المخــرج 
يحيــى العلمــي، وبالطبــع بطــل العمــل أحمد 
زكــي، يشــاركه ممثلون جديرون بهــذا العمل، 
ويؤطــر رؤيــة المخــرج الشــاعر ســيد حجــاب 
والموســيقار عمــار الشــريعي وثالثهمــا علــي 
الحجــار، فبهــم تكتمــل الحبكــة الدرامية، من 
خــالل رباعيــات مغنــاة تضع إطــاًرا للمشــاهد 

التــي تشــكل ذروات دراميــة أثنــاء الحلقات.
الملفــت أيًضــا أن العمــل امتــد لثــالث عشــرة 
حلقة فقط، مــن دون رغبة في إطالة، أو ترهل. 
مــن  تتمكــن  التــي  التلفزيونيــة  الدرامــا  إنهــا 
االســتفادة مــن العمــل الروائي، لتصــوغ عماًل 
المســتقلة،  شــخصيته  لــه  تكــون  ــا  تلفزيونيًّ
مــن  األســاس،  علــى هــذا  يحاكــم  أن  يجــب 
دون محاكمــة العمــل الروائي ذاتــه، فكثير من 
األعمــال الروائيــة العظيمــة، أضــر بهــا صنــاع 
المسلســالت التلفزيونيــة، وليس هناك مثل 
يســاق أفضــل مــن أعمــال أديــب نوبــل الكبير 
نجيــب محفــوظ، بــل وكاتــب ســيناريو واحــد 

زايد. وهــو محســن 
»بيـــن  مسلســـل  لصناعـــة  زايـــد  تصـــدى 
نجيـــب  ثالثيـــات  أحـــد  وهـــو  القصريـــن«، 

الخليجية  الـــروايـــة 
برؤى  تبشر  الشابة 
ــار  ــ ــك ــ جــــديــــدة وأف

مبتكرة

رواية  الحرية:  شقة 
ــاز،  ــي ــت ــام عـــربـــيـــة ب
ــة  ــامـ كـــاتـــبـــهـــا قـ
وأرض  ســعــوديــة 

أحداثها القاهرة

محفـــوظ الشـــهيرة، وكانـــت نفـــس الرواية قد أنتجـــت كفيلم 
يوســـف  األديـــب  والحـــوار  الســـيناريو  لـــه  كتـــب  ســـينمائي 
جوهـــر، حقـــق الفيلم شـــهرة ونجاًحـــا واســـعين، بينما ذهب 
المسلســـل الـــذي أنتـــج عـــام 1987م أدارج الريـــاح، من دون 
ا  أن يتـــرك بصمـــة، قد يكـــون الفيلم الســـينمائي قد أثر ســـلبًّ
على المسلســـل، لكن األهم، أنك عندما تشـــاهد المسلسل 
تشـــعر بأنها نفـــس أحداث الفيلـــم إنما بإطالة غيـــر مبررة، لم 
يفلـــح زايد فـــي إضافة عناصـــر مشـــوقة، أو تبنـــي وجهة نظر 
مغايـــرة لمـــا كان عليه الفيلـــم الســـينمائي، وبالطبـــع يتحمل 

المســـئولية فـــي ذلـــك أيًضا مخـــرج العمل ســـعيد مـــرزوق.
الملفــت أن محســن زايــد تصــدى لعمــل روائــي أخــر لنجيــب 
محفــوظ، »حديــث الصبــاح والمســاء«، هــذه الروايــة صعبــة 
المــراس، فهــي تتناول قصًصا تنتهي مســاًء، فتولــد معها في 

الصبــاح قصــة جديدة.
أنتــج العمــل في عــام 2001م، من إخراج أحمد صقــر، وأعتبره 
بحــق أحــد أهــم األعمــال التلفزيونيــة، التــي نتجت عــن تحويل 
رواية إلى مسلســل، بالطبع أســهم في النجــاح أبطال العمل، 
وعلــى رأســهم فــي رأيــي الفنان خالــد النبــوي الذي قــام بدور 

)داوود باشــا(، والفنانــة ليلى علوي )هــدى هانم(.
نجيــب محفــوظ لم تغفلــه أعين الســينما والتلفزيــون واإلذاعة 
أيًضــا، كل منهــم نهــل مــن معينه، وال يــزال حتــى اآلن، وليس 
مسلســل »أفــراح القبــة« الــذي عــرض فــي رمضــان الماضي 
ببعيــد عنــا، لكن مــاذا أخذنا منه ومــاذا تركنا؟، هي التســاؤالت 

التــي يجــب أن نجيب عنها، وســيرد ذلــك الحًقا.
المأخــوذ عــن  الحريــة«  هنــا البــد أن نذكــر مسلســل »شــقة 
روايــة بنفس االســم لألديــب والشــاعر الســعودي الكبير غازي 
القصيبــي، أنتج المسلســل عام 1995م، وكتب له الســيناريو 
والحــوار ممــدوح الليثــي، وأخرجــه مجــدي أبــو عميــرة، تحكــي 
ثقافــات  مــن  قادميــن  الشــبان  مــن  الروايــة قصــة مجموعــة 
مختلفــة، وبينهــم رؤى وأفــكار متباينــة يعيشــون ســوًيا فــي 
شــقة بالقاهرة أثناء دراســتهم الجامعية، هــي إذن قصة عربية 
بامتيــاز، كاتبهــا قامــة ســعودية بــارزة، أرض أحداثهــا القاهرة. 
البديــع فــي الروايــة أنهــا لــم تخــل مــن عيــن وقلــم الشــاعر، 
فالقصيبــي الشــاعر هــو األقرب إلى النــاس مــن الروائي، وهو 

مــا انعكــس علــى لغــة الروايــة وزاد مــن جاذبيتهــا.
أمــا ســارة العليــوي مؤلفــة روايــة »لعبة المــرأة رجــل« فتقول 
بــي  لقنــاة »إم  اإللكترونــي  الموقــع  فــي حــوار منشــور علــى 
ســي«، وهــو تفريغ لحوار في برنامج »نــورت مع أروى«، إجابة 
عــن ســؤال حــول مــدى رضاهــا عــن المسلســل المأخــوذ عن 
الروايــة: »اسُتشــرت ولــم تنفذ استشــارتي، تدخلــت لكن لم 
يأخــذوا بعيــن اإلعتبــار نصائحــي، لــذا لســت راضية عــن العمل 
بنســبة كبيــرة، لكــن كتجربــة أولى اكتســبت خبــرة للتعامل مع 

الجهــات المختصــة ألحــول رواياتــي إلى مسلســل«.
إنــه الجــدل الذي يــدور غالًبــا بين مؤلــف الرواية، وكاتــب العمل 
التلفزيونــي، كالهمــا يــرى أن اآلخــر خالــف رأيــه، وهــي قضية 
بيــن  الفصــل  إلــى ضــرورة  دائًمــا  أميــل  لكننــي  كثيــًرا،  ثــارت 
العمليــن، فــكل كاتــب مســؤول عّمــا فعلــه قلمــه، مــن دون 

محاكمــة أقــالم اآلخريــن.
فــي ذات الســياق، تابعنــا حديًثــا المسلســل الكويتــي »ســاق 
البامبــو« عــن روايــة ســعود السنعوســي التــي تحمــل نفــس 
االســم، كتب لها الســيناريو والحوار رامي عبد الرازق، وأشرف 

عليــه الكبيــر  الراحــل عــن دنيانــا حديًثا محفــوظ عبــد الرحمن.

ل
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مرصد الكتب

ســعود السنعوســي يبلغ من العمر ســتة وثالثيــن عاًما، وكاتب 
الســيناريو والحــوار رامــي عبد الرازق فــي ذات المرحلــة العمرية 
تقريًبــا، والروايــة صــدرت عــام 2013م، كل ما ســبق يشــعرنا 
بدمــاء جديدة، تدخل بجرأة على الســاحة التلفزيونيــة، رؤى غالًبا 
مــا تكون حديثة العهد بالمشــاهد، وشــراكة بين روائــي كويتي، 
وكاتــب ســيناريو مصري، يشــرف عليهما رمــز وقامة مصرية 
وعربيــة كبيــرة، المدهــش فــي األمــر أن الفنانة الكبيرة ســعاد 
عبــد اللــه، تحتــل بطولــة المسلســل، كأنهــا تعبــر عــن أهميــة 
مواكبــة الدمــاء الجديــدة، واحتــرام رؤاهــا، وهي بذلــك تضرب 
مثــاًل نادًرا علــى احترام الفن كقيمــة بعيًدا عن األعمــار واألزمان.

فــازت »ســاق البامبــو« بجائزة البوكــر العربية لعــام 2013م، 
فــازت فــي رأيي ألنها لــم تتخل عــن بيئتها، فالقصــة عن طفل 
إلــى الفلبيــن، ويعايــش  يولــد مــن أم فلبينيــة يســافر معهــا 
االضطــراب الــذي يتســبب فيه فقــدان الهويــة، فيقــرر العودة 

إلــى الكويــت بحًثا عــن عائلــة والده.
في نفــس الصدد تــمَّ تحويل روايــة »كريمة« للكاتب والشــاعر 
اإلماراتي مانع ســعيد العتيبة إلى عمــل درامي تلفزيوني، أخرجه 
إيــاد الخــزوز، وأنتجه تلفزيــون أبوظبي، »كريمة« فتاة في ســن 
المراهقــة، يتوفــى والدهــا فــي حــادث ســير، فتنقلــب حياتهــا 

رأًســا علــى عقب، وتــدور األحداث بيــن المغــرب واإلمارات.

شهرة الرواية ونجاح المسلسل
لوجدناهمــا  الســابقتين  الروايتيــن  موضــوع  تفحصنــا  أننــا  لــو 
يتحدثــان عــن طرفيــن أحدهمــا خليجي، ويناقشــان مشــكالت 
تتعلــق بعالقــات المجتمــع الخليجــي مــع مجتمعــات أخــرى.

عــن  بعيــدة  الســورية  التلفزيونيــة  الدرامــا  تكــن  لــم  وبالطبــع 
التعامــل مــع الروايــات المكتوبــة لتصبــح حيــة علــى الشاشــة 
التلفزيونيــة، بــل تصــدت أيًضــا لكّتــاب وأعمــال نالــت شــهرة 
عربية واســعة، نذكر منها مسلســل »بقايا صــور« المأخوذ عن 
روايــة الكاتــب الكبير حنــا مينــا، دارت أحداث المسلســل حول 

ــب الــســيــنــاريــو  ــات ك
والـــــــــحـــــــــوار هـــو 
»الجواهرجي« الذي 
درر  يلتقط  أن  يجب 

الرواية

الظــروف  أســرة مشــردة فقيــرة، تضطرهــا 
إثــر  الســوري  الريــف  إلــى  للهجــرة  القاســية 

الفرنســي.  االحتــالل 
عــن  تســاؤل  القــاريء  ذهــن  إلــى  يتبــادر  قــد 
جدوى ســرد األعمال الروائيــة التي تحولت إلى 
مسلســالت تلفزيونيــة، فالقائمــة ال تنتهــي، 
غالبيــة  فــي  وهــي ظاهــرة صــارت موجــودة 
دولنــا العربية، لكــن األهم هو ما نســتخلصه 
مــن خصائص ومالحظات مهمــة نلقي عليها 

الضــوء مسترشــدين بما ســبق.
عــن  نتحــدث  أن  األول  المقــام  فــي  يهمنــي 
كاتــب الســيناريو والحــوار للعمــل التلفزيوني 
المأخــوذ عــن رواية، إنــه »الجواهرجــي« الذي 
يجــب أن يلتقــط بعيــن فاحصــة درر الروايــة، 
ومــا وراءها، ويضيف ويحذف بما يســهم في 
إنجــاح رؤيتــه التي قد يــرى أنها تتطابــق تماًما 
مــع مؤلــف الرواية، أو تختلف معها وتشــتبك 

فــي بعــض األحيان.
العمــل  أن  جيــًدا  نعــي  أن  مــن  البــد  لكــن 
يســاعد  عاليــة  بحرفيــة  المغــزول  الروائــي 
كاتــب الســيناريو والحــوار إلــى حــد كبيــر، كما 
ذكرنــا مــن قبــل »حديــث الصبــاح والمســاء« 
لنجيــب محفــوظ، يحضرنــي في هــذا المقام 
المأخــوذ  »ذات«  المصــري  المسلســل 
عــن روايــة الكاتــب صنــع اللــه إبراهيــم، هــذا 
المسلســل الذي كتبــت له الســيناريو والحوار 
مريــم نعــوم، وتمّكنت من اســتكمال أحداث 
العمــل الــذي يروي، مــن خالل المــرأة »ذات« 
التــي قامــت بدورهــا الفنانــة »نيللــي كريم«، 
أحداًثــا سياســية وتغيــرات اجتماعيــة طــرأت 
الروايــة  تتوقــف  المصــري،  الشــعب  علــى 
تــرى  بينمــا  الماضــي،  القــرن  نهايــات  قبــل 
نعــوم ضــرورة الوصــول إلــى ثــورة الخامــس 
والعشــرين مــن ينايــر، معتبــرة أن معطيــات 
الروايــة أرادت لألحــداث أن تبلــغ ذروتهــا فــي 
النهايــة بثــورة علــى كل مــا وصلــت إليــه ذات 

ومثيالتهــا.
نعــوم هنــا تكتــب بوعــي كامــل، وتتعامل مع 
نــص روائــي يعــرف عــن صاحبــه اســتخدام 
لغــة عصيــة جافــة، وعالقــات مركبــة، ورمــوز 
عديــدة، لكنهــا تتمكن مــن حــل »اللوغاريتم« 
والوصــول إلــى معــادل بصــري ملفــت، لــم 
يكــن لــه ليكتمــل لــوال نظــرة المخرجــة كاملة 

أبوذكــري الثاقبــة.
فــي  تخفــق  أراهــا  ذاتهــا  نعــوم  مريــم  لكــن 
الحلقات الخمســة عشــر األولى من مسلسل 
الغــروب«، المأخــوذ عــن رائعــة بهــاء  »واحــة 
طاهــر، وذلــك على الرغــم من القــدرة الهائلة 
فــي التصويــر المتميــز، والمالبــس والديكور، 
وقبل ذلــك وبعده اإلخراج، وأيًضــا األداء الرائع 

للفنــان خالــد النبوي.
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ــيـــب مــحــفــوظ  ــجـ نـ
الذي  الدراما  معين 

ال ينضب

ماذا حدث إذن؟..
الــذي حــدث في تقديــري أن بنــاء الروايــة يعتمد على عــدد محدود 
مــن الشــخوص، أظــن أن براعة بهــاء طاهر فــي هذا العمــل، أنه 
جعــل لغتــه الروائية بنت الصحــراء بالفعل، إيقــاع هاديء، صمت 
يلــف الحــوارات الدائــرة، هالــة مــن المهابــة حــول الواحــة ومــن 

. فيها
لكــن األمــر فــي الســيناريو والحــوار كان يجــب أن يختلــف، ربمــا 
بإضافــة أشــخاص، أو خطوط دراميــة جديدة، أو مواقــع متنوعة 
لألحــداث، فقــد عشــنا في البدايــة مع خالــد النبوي فــي القاهرة، 
وســافرنا معــه إلــى الواحــة، ثــم مكثنــا حتــى نهايــة المسلســل 
داخــل »أربعــة ديكــورات« فقــط، هــي: »بيــت المأمــور، نقطــة 
الشــرطة، مكان اجتماع أهــل الواحة، ومنــزل )مليكة(«، أين إذن 
بصمــة السيناريســت؟!، ولماذا لم نســمع حواًرا الئًقــا بمجريات 
األحــداث؟!.. لقــد تحــول العمــل إلــى صــورة مبهــرة، صــورة ال 
وجعلهــم  الممثليــن،  أتعــب  رتيــب  ثقيــل  وحــوار  فيهــا،  حيــاة 
يســتعيضون عنــه بتعبيــرات وإيماءات أجهدتهم ألنــه لم يواكبها 
جمــل ونقــالت تأخــذ بيــد الممثــل، صرنــا كمشــاهدين نعايــش 

صحــراء مقفــرة، خاليــة مــن الظــالل التي تحمــي مــن الهجير.
فــي اتجــاه آخــر، نجــد كاتــب ســيناريو وحــوار قدير مثل محســن 
زايــد، تجرفــه ريــاح رائعــة ســينمائية احتلــت مكانهــا فــي وجدان 
قصــر  »الســكرية،  محفــوظ  ثالثيــة  وهــي  العربــي،  المشــاهد 
الشــوق، وبيــن القصريــن«، أظن أنــه كان عليه أال يســعى إلعادة 
ا، ألن عقل وعين المشــاهد  صياغــة عمل نجح باكتســاح ســينمائيَّ
العربــي، ســتضعه دائًما في مقارنة، مع ســيناريو وحــوار وإخراج 

وأبطــال وتوفيــق صاحبــوا النســخة الســينمائية.
أراد أن يغــرد بعيــًدا مــن دون أن تطــارده روح  زايــد عندمــا  لكــن 
عمــل مواز، بــرع في تقديــم قصيدة دراميــة بامتياز فــي »حديث 

الصبــاح والمســاء«.
ال يــزال محفــوظ ملهًمــا فــي مسلســل »أفــراح القبــة«، روايــة 
2016م،  عــام  فــي  كمسلســل  تنتــج  1981م،  عــام  صــدرت 
وكأنهــا ال تزال محتفظــة بطزاجتها، هي رؤية معاصرة تســتلهم 
روحهــا الجديــدة من الكاتــب محمد أمين راضــي، والمخرج محمد 
الــذي  ياســين، والبطلــة منــى زكــي، وموســيقى هشــام نزيــه 
ا في  أعتبــره األكثــر براعــة فــي تصويــر المعنــى الدرامي موســيقيَّ

الحالي. وقتنــا 
أمــا  مصــر،  فــي  الروايــة  وأهــل  المصريــة  الدرامــا  عــن  هــذا 
المسلســالت الخليجيــة المأخــوذة عــن روايــات، فالبــد مــن أن 
نلتفــت إلــى أن موضوعــات هــذه الروايــات تكــون مــادة خصبــة 
فــي  أســباب  لعــدة  التلفزيونــي،  والمخــرج  الســيناريو  لكاتــب 
اعتقــادي، أهمهــا أنها تالمــس الواقــع الخليجي المعــاش، لكنها 
أيًضــا تمكنــت مــن الهــروب مــن التابوهــات المعتــادة المتعلقــة 
بانتصــار الخير على الشــر، أو باألحرى تقســيم العمــل إلى لونين 
فقــط )أبيــض وأســود(، بينمــا الشــخوص الحيــة بها مــا بها من 
خيــر وشــر، وتناقضات كثيــرة، يجب أن نعايشــها على الشاشــة 

التلفزيونيــة.
األمــر الثانــي هــو فتــح بــاب جديــد، لكّتــاب جــدد على الســاحة 
الدراميــة، فمــع كل التقديــر ألصحــاب الخبرات الواســعة الذين 
حققــوا نجاحات كبيــرة في الكتابــة التلفزيونية، أعنــي الخليجية 
الدكتــور  قالــه  بمــا  أستشــهد  أننــي  إال  التحديــد،  وجــه  علــى 
المنشــورة  دراســته  ختــام  فــي  الزدجالــي  الرحيــم  عبــد  خالــد 
عــام 2009م، عــن جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج، »سلســلة 
بحــوث ودراســات إذاعيــة وتلفزيونيــة«، تحــت عنــوان »أنمــاط 

الدرامــا  فــي  الخليجيــة  االجتماعيــة  الحيــاة 
الخليجيــة«، حيــث يقــول في ختام الدراســة 
وعيــوب  مشــكالت  أن  الباحــث  »يالحــظ 
صناعــة المسلســل الدرامــي الخليجي تظهر 
الدرامــي  المؤلــف  نــدرة  بشــكل خــاص فــي 
محكــم  درامــي  عمــل  بنــاء  علــى  القــادر 

)23(ســاعة«. عرضــه  يســتغرق 
أظــن أن كتــاب الروايــة المحدثيــن فــي دول 
معيتهــم  فــي  ســيقدمون  العربيــة  الخليــج 
كّتــاب ســيناريو وحــوار مــن األجيال الشــابة، 
بهــم  بمــذاق خــاص  ليصنعــوا مــادة مرئيــة 
فــي  التلفزيونــي  الدرامــي  المشــهد  يثــري 

عــام. بشــكل  العربــي  والوطــن  الخليــج 
األمــر الثالــث فيمــا يتعلــق بالروايــة الخليجية 
التي تتحول إلى مسلســل درامــي، أن المنتج 
يبحث عــن الرواية التي يذيع صيتها، مســتغاًل 
هــذه الشــهرة فــي الترويــج للعمل، وهــو أمٌر 
ال غضاضــة فيــه، إال أننــي أرى أن روايــات قــد 
تكــون فــي زوايــا المكتبــات، تحتــاج إلــى َمــن 
يلتقطهــا ويصوغهــا، لــذا فاألمــر بحاجــة إلــى 
بتقديــم  ويبــادر  الســيناريو  كاتــب  يقــدم  أن 
بهــا  يغــري  الروايــات  هــذه  لمثــل  معالجــة 

المنتــج مــن دون أن يجلــس فــي انتظــاره.
األمــر الرابــع أن الدرامــا الخليجيــة المســتقاة 
كبيــر  حــد  إلــى  تتعــرض  روائيــة  أعمــال  مــن 
لقضايــا اجتماعيــة معاصرة، بينما نجد نســبة 
ال بــأس بهــا مــن الروايــات التــي تحولــت إلى 
مسلســالت في دول عربية أخرى، تستحضر 
قصًصــا وحكايــات مــن أزمــان مضــت، وهو 
يتمثــل فــي أن  آخــر،  إلــى ملمــح  مــا يحيلنــا 
المبالغــة فــي اجتــرار الماضــي فقــط ليســت 
أن حصــر  كمــا  العربــي،  للمشــاهد  مناســبة 
الدرامــا فــي قضايــا معاصــرة ليســت كل مــا 

يتطلــع إليــه المشــاهد العربــي.

موقع الرواية في العمل الدرامي
تتمثــل  ســبق،  ممــا  نتبينهــا  أخــرى  نقطــة 
فــي أن الروايــة منصــة ينطلــق منهــا كاتــب 
أرضيــة  باألحــرى  أو  والحــوار،  الســيناريو 
حــوار  ومناطــق  أحــداث  لتعقــب  جاهــزة 
وتصاعــد درامــي، لكنهــا أيًضــا كمــا ذكرنا فخ 
ليــس بالهيــن إن لــم يتمكن كاتب الســيناريو 
النــص  عــن  باســتقالليته  االحتفــاظ  مــن 

األصلــي.
التــي  الروايــات  وقائمــة  كثيــرة،  األمثلــة 

طويلــة. قرأناهــا  بعدمــا  رأيناهــا 
هــو  اإلبــداع  يبقــى  ســبق،  مــا  كل  وبيــن 
األصــل، أًيــا كان منبعه، وتظــل حداثة الفكرة 
وطزاجتهــا هــي الفيصــل فــي التقييــم، أمــا 
المشــاهد فهــو الناقــد األهــم، بخاصــة فــي 
حالــة الدرامــا التلفزيونيــة، التــي تدخــل إليــه 
أن  أيًضــا  بإمكانــه  لكــن  اســتئذان،  دون  مــن 

اســتئذان. دون  يتركهــا 



العدد 110 - أكتوبر 2017 م54

تكنولوجيا

هل يكون من تطبيقات تلفزيون المستقبل؟..
)الهولوغراف( من مختبرات الفيزياء 

إلى العروض العامة والتلفزيونية
|| د. عباس مصطفى صادق − أبو ظبي

اليونانيــة )holos؛whole ( و)graphē؛writing ( أو  الهولوغــراف )Holography( كلمــة أصلهــا إغريقــي مــن الكلمــات 
)drawing( الترجمــة العربيــة الســائدة لــه هــي التصويــر التجســيمي او المجســم, و»الهولوغــراف« هــو علــم وممارســة 
الهولوغــرام, أو صنــع الصــور المجســمة )Hologram( وتمكــن تكنولوجيا »الهولوغراف« من تصوير واســتعراض األجســام 
باســتخدام أشــعة الليــزر أمــام المشــاهد وبأحجامهــا الحقيقيــة، ولكــن هذه األجســام تكــون في واقع فــي مكان آخــر تماًما 

وليســت متواجــدة أمام المشــاهد.
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وهــو فــي كلمــات أخــرى صــور ثالثية 
بــأن  المشــاهد  إلــى  توحــي  األبعــاد 
مــكان  فــي  فعــاًل  موجــود  الشــخص 
مشــاهدته، وكأن هــذه الصــور هــي تجســيد 
حقيقــي للواقــع، علًمــا بــأن الواقــع غيــر ذلــك 
تماًما, وذلك بخاصية فريــدة لهذه التكنولوجيا 
الموجــات  مــن  مجموعــة  علــى  تعتمــد  التــي 
الضوئّيــة تتولــى مســؤولية التصويــر الثالثــي 
األبعــاد لألجســام األصليــة بكفاءة عاليــة, كما 
تمكنهــا من إعادة تكوين صورة هذه األجســام 
كذلــك  ا,  جــدًّ عاليــة  بدرجــة  الثالثــة  بأبعادهــا 
يمكن أيًضا اســتخدام »الهولوغــرام« لتخزين 
ا. المعلومــات واســترجاعها ومعالجتهــا بصريًّ
للـ»هولوغــرام«  األولــى  العــروض  وكانــت 
بدائيــة في تقنياتها، واتبعــت بعض الخطوات 
أن  إال  زجاجيــة،  ألــواح  صنــع  فــي  البســيطة 
التطــور التكنولوجــي فــي هــذا المجــال َجَعــل 
األمــر أكثــر دقــة من خــالل جهــاز مثبــت يعمل 
بأشــعة الليزر ويمكنــه نقل اإلرســال إلى مكان 

آخــر عبــر األقمــار الصناعيــة.
عــام  إلــى  التكنولوجيــا  هــذه  جــذور  وتعــود 
للتصويــر  التوصــل  تــم  عندمــا  1947م، 
المجــري  الفيزيائــي  قبــل  مــن  المجســم 
 )Denis Gabor( »البريطانــي »دينيــس غابــور
الــذي منح جائــزة نوبــل للفيزياء عــام 1971م 
فــي محاولــة منــه  الــذي حققــه  اإلنجــاز  لهــذا 
الميكروســكوب  فــي  التكبيــر  قــوة  لتحســين 
التصويــر  ظهــور  تأخــر  وقــد  اإللكترونــي، 
بدايــة  فــي  الليــزر  ظهــور  حتــى  المجســم 
الســتينيات مــن القــرن الماضــي, حيــث بنــى 
غابــور أفــكاره علــى العمــل الرائــد فــي مجــال 
مــن  الســينية  لألشــعة  المجهــري  الفحــص 
قبــل علمــاء آخرين بمــا في ذلك »ميتشيســاو 
وولفــك« )Mieczysław Wolfke( فــي عــام 
 William( »1920م، و»ويليــام لورانس بــراغ

1939م. عــام  فــي   )Lawrence Bragg
صــور  أول  عمــل  مــن  الليــزر  تطويــر  مّكــن 
فــي  وذلــك  األبعــاد،  ثالثيــة  »هولوغراميــة« 
عــام 1962م بوســاطة »يــوري دينيســيوك« 
الســوفيتي,  االتحــاد  فــي   )Yuri Denisyuk(
و»ايميت ليــث« )Emmett Leith( و«جوريس 
بجامعــة   )Juris Upatnieks( أوباتنيكــس« 
ميشــيغان األمريكيــة, بعدها توالــت التجارب، 
حيــث تم عــرض أول »هولوغرام« لشــخص 
شاشــات  ظهــور  ومــع  1967م،  عــام  فــي 
1968م،  عــام   )LCD( الكريســتالي  العــرض 
تطــورت تقنيــة »الهولوغــرام« بشــكل أكبــر، 
وفــي  ومعقــدة,  الثمــن  غاليــة  كانــت  ولكنهــا 
 Lioyd( كــروز«  »لويــد  تمكــن  1972م  عــام 
»هولوغــرام«  أول  صناعــة  مــن   )Cross
يجمــع بيــن الصــور المجســمة ثالثيــة األبعــاد 

البعديــن. ذات  والســينماغرافي 

)الهولوغراف( 
تصوير  تكنولوجيا 

واستعراض 
األجسام باستخدام 

أشعة الليزر

توظف هذه التقنية 
مجاالت  في  ا  ـً حالي
مــــتــــنــــوعــــة مـــن 
اإلعـــالم واإلعـــالن 

والتسويق

ــا فــي مجموعــة متنوعــة  ـً و«الهولوغــراف« يتــم تطبيقــه حالي
مــن األمــور المتصلة باإلعــالم واإلعــالن والتســويق والعروض 
الترويجيــة لتدشــين األجهــزة الذكيــة والمحمولــة والســيارات,  
كمــا تطور اســتخدامها فــي المحاضــرات العامة، حيــث يتوافر 
فــي الوقــت الراهــن كثيــر مــن قاعــات تقنيــة »الهولوغــرام«، 
بحيــث أصبــح من الســهل على مقدمــي العروض اســتخدامها 

بــداًل مــن العــروض التقليدية.
واضــح  اســتخدام  فيهــا  ظهــر  التــي  المجــاالت  أهــم  أمــا 
نقلــت  كمــا  االنتخابيــة،  الحمــالت  فهــي:  »هولوغــرام«  للـــ 
بوســاطته بعــض الشــبكات التلفزيونيــة عــروض النقاشــات 
بيــن المرشــحين ومشــاريعهم المســتقبلية, فقــد اســتخدمته 
قنــاة »ســي إن إن« األمريكيــة فــي التغطيــة االنتخابيــة لنتائــج 
فــرز وإعــالن نتائــج االنتخابــات األمريكيــة عــام 2008م، والتي 
دارت بين مرشــح الحــزب الديموقراطي »بــاراك أوباما«، الذي 
أصبح رئيًســا للواليــات المتحدة األمريكية فيما بعد، والمرشــح 
عــرض  تجربــة  أجريــت  كذلــك  ماكيــن«,  »جــون  الجمهــوري 
هولوغرامــي بمدينــة الملــك عبــد اللــه االقتصاديــة برابــغ فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية في الحادي عشــر من شــهر يونيو 
عــام 2008م، فــي حضــور الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيز آل 

الله. ســعود، رحمــه 
أجرتهــا  التــي  األمريكيــة  لالنتخابــات  الهولوغرافيــة  التغطيــة 
»ســي إن إن«  تمــت مــن خــالل عمليــة معقدة بشــيكاغو حيث 
مقــر االنتخابــات، ونيويــورك التــي يوجــد فيهــا مركز أخبــار تابع 
لـــ »ســي إن إن«, وقــد تم ذلــك بالتعاون مع شــركة »فيزرت« 
وإدارة  إنتــاج  أدوات  فــي  المتخصصــة  النرويجيــة   )Vizrt(
وتوزيــع المحتــوى لصناعــة اإلعــالم الرقمــي, فضاًل عــن نظام 
»ســبورتفو« )SportVu( إلدارة أربعــة وأربعيــن كاميــرا فائقــة 

الجــودة .
الصــور  وإيجــاد  دقيقــة  بطريقــة  النقــل  عمليــة  وإلتمــام 
الهولوغراميــة كانــت كل كاميــرا مــن أربعــة وأربعيــن كاميرا تم 
اســتخدامها تصــور مــن زاويــة مختلفة عــن الثانية وذلــك لنقل 
صــورة الجســم بكاملــه, ويتــم إرســال الصــور الملتقطــة من 
مقــري »بــاراك أوبامــا« و«جــون ماكيــن« آنًيا وبشــكل متزامن 
تماًمــا من شــيكاغو إلى مركز األخبار في نيويــورك, حيث يقوم 
عشــرين جهــاز كومبيوتر بمعالجة البيانات التي تصحب إرســال 
الصــور, وفــي مركز األخبار تتــم المعالجة النهائيــة بمزج الصور 
المرســلة مــن كل مقــر إلعــادة إظهــار المرشــح فــي صورتــه 

الهولوغراميــة.
تقنيــة  فيهــا  ُاســتخدَمت  التــي  المــرات  أبــرز  مــن  وكان 
الهنــدي  الــوزراء  رئيــس  قبــل  مــن  توظيفهــا  »الهولوغــرام« 
2012م،  عــام  االنتخابيــة  حملتــه  أثنــاء  مــودي«  »نارينــدا 
وذلــك بالظهــور الهولوغرامــي فــي )53( مؤتمــًرا انتخابًيا في 
نفــس الوقــت في قــرى ومدن نائية فــي الهند, فقد انتشــرت 
ســيارات العــرض الهولوجرامي في معظــم الميادين والقرى 
االنتخابــات  حســم  فــي  ســاعد  الــذي  األمــر  وهــو  الهنديــة، 
لصالحــه وتغلبــه علــى المعارضة، ســاعد الهولوجــرام رئيس 
الــوزراء الهنــدي فــي الوصــول إلــى ناخبيــه فــي أنحــاء الهنــد 
الواســعة، واختصــر الوقــت الــذي كان يبذله منافســوه بزيارة 

كل مدينــة علــى حــدة.
وفــي العــام  2014م اســتخدم الهولوغــرام الرئيــس »رجــب 
طيــب إردوغــان« خــالل الحملــة االنتخابيــة التــي ترشــح فيهــا 

للرئاســة التركيــة. 

و
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تكنولوجيا

Jean-( »كما أعلن السياســي الفرنســي »جان لوك ميلينشون
Luc Mélenchon( عــن انطــالق حملتــه االنتخابيــة النتخابــات 
الرئاســة الفرنســية فــي بداية عــام  2017م، من خــالل مؤتمر 
جماهيــري بمدينة ليون في جنوب شــرق فرنســا, وعلى الرغم 
مــن حضــوره بجســده فــي هــذه المدينــة إال أنــه كان موجــوًدا 
ــا عــن طريــق الهولوغــرام فــي باريــس أيًضــا, وهــو مــا  ـً ظاهري
ســمح لــه بتقديــم تفاصيــل برنامجــه االنتخابــي فــي مدينتيــن 

تفصلهمــا مئــات الكيلومتــرات بشــكل متزامن.
والفنــي  اإلبداعــي  المجــال  فــي  الهولوغــرام  اســتخدام  وتــم 
فــي عــروض القريــة العالميــة بدبي فــي عــام 2012م، لتقديم 
ثمانيــة عــروض يومًيــا لرســوم متحركــة وأفالم مختلفــة, كما 
تم اســتخدامه في مصر إلعادة إظهار الفنانــة المصرية الراحلة 
»أم كلثــوم« فــي حفل ُأقيم فــي قلعة صالح الديــن بالقاهرة 
عــام 2013م، خــالل حفــل إطالق قنــاة »إم بي ســي« مصر, 
وتم اســتخدامه في حفــل »لمايكل جاكســون« عام 2014م، 
بعــد وفاته بخمس ســنوات, وفي عام 2015م تم اســتخدام 
الهولوغــرام فــي مــول اإلمارات بدبــي، لتقديم مســيرة صناعة 
األزيــاء علــى مّر العقود, وفــي عام 2017م اســتخدم بمعرض 
قصــر الحصــن فــي أبــو ظبــي، لعــرض مجســمات تصاميــم 

المبنــى والمنطقــة المحيطة به.
2016م  عــام  فــي  البريطانيــة  اإلذاعــة  هيئــة  ابتكــرت  وقــد 
ــا هولوغرامًيــا تجريبًيــا إلحيــاء بعــض مــواد أرشــيفها,  ـً تلفزيونـ
وأنتجــت فيديو يوضــح كيف يمكن أن يكون مثــل هذا النوع من 

)الهولوغرام( 
تـــصـــويـــر ثـــالثـــي 
لأجسام  ــاد  ــع األب
عن طريق الموجات 

الضوئية

ــذه  ــ ــشـــف ه ــتـ ــكـ مـ
التكنولوجيا 

المجري  الفيزيائي 
البريطاني »دينيس 
غابور« عام 1947م

أهـــــم الـــمـــجـــاالت 
فيها  ظــهــر  ــي  ــت ال
اســـتـــخـــدام واضـــح 
ــرام«  ــوغ لــلـــ »هــول
الحمالت االنتخابية

التلفزيون جــزًءا من غرف المعيشــة في بيوت 
 المســتقبل, وتمثــل التجربــة جــزًءا مــن أعمال 
استكشــاف  فــي  ســي«  بــي  »بــي  الـــ 
تناســب  التــي  الناشــئة  التكنولوجيــات 
المشــاهدين فــي المســتقبل, ولجعــل الصور 
تطفــو مثــل الهولغــرام، تــم تكييــف لقطات 
الفيديــو بالتعــاون مــع شــركة »إتــش إل جي« 
للهولغرام )MDH Hologram(، المتخصصة 
فــي التأثير البصــري والهولوغــرام، وقد تولت 
الصــور  أرشــيف  وتنســيق  تصويــر  عمليــات 

هولوغراميــا. يبــدو  لجعلــه 
وفــي نفــس العــام ُأعلــن عن تســجيل شــركة 
»سامســونغ« الكورية براءة اختــراع للتلفزيون 
لخلــق  الليــزر  فيــه  يســتخدم  الهولوغرامــي 
الصــور الهولوغراميــة التــي تبــدو وكأنها تطفو 
ــا للبراءة فإن سامسونغ  أمام الشاشــة, ووفقـً
مصــدر  يشــمل  عــرض  جهــاز  ستســتخدم 
الضــوء ومغيــر الضــوء المكانــي إليجــاد صورة 
هولوغراميــة ثالثيــة األبعــاد جنًبا إلــى جنب مع 
وحــدة تحكــم، وحــدة تتبــع الرؤيــة, فضــاًل عن 
أن نظــام العــرض هــذا ال يحتــاج إلــى نظارات 
خاصــة، وهي واحدة من الشــكاوى األساســية 

حــول التلفزيــون ثالثــي األبعاد .
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صوت يتحدى الجمود
إذا كان القــرن العشــرون هــو قــرن اإلعــالم لظهــور أغلــب وســائله فيــه، كاإلذاعــة واإلنترنــت 
والمحمــول، فــإن بدايــة القــرن الحادي والعشــرين ُتعــدُّ بمثابــة بداية مرحلــة جديدة في مســيرة 
اإلعــالم، وهــي مرحلة اإلعــالم المعاصر، قوامهــا التطــور التكنولوجي المتعاقب الذي تشــهده 
كل وســائله، ومــن بينهــا اإلذاعــة التــي تنــوع فــي المحتــوى مثلهــا فــي ذلــك مثــل التلفزيــون، 
فموادهــا ما بيــن األخبــار والبرامج والمسلســالت والموســيقى بأنواعها، لذا نجدهــا قد حظيت 
بشــعبية كبيــرة وكثــرت محطاتهــا نتيجــة النخفــاض تكاليــف التأســيس، وســهولة حمــل جهاز 
الراديــو واســتخدامه، باإلضافــة إلــى االنتشــار الواســع عبــر موجــات )FM( مــع إعطــاء األولويــة 

للمضاميــن التــي تهتــم بالقضايــا المحلية. 

بــادرت اإلذاعــة إلــى إدخــال التكنولوجيــا، بــل كانــت ســّباقة إلى هــذا التحديــث، وعلــى ذلك تم 
اســتخدام اإلنترنت في البث اإلذاعي بأشــكاله المختلفة، كالموجــات اإلذاعية، واإلذاعة الرقمية، 
واإلنترنــت مــن خــالل آليــة )POD CASTING(، ومــن خــالل الهاتــف المحمــول، وقــد ســاعدت 
التكنولوجيــا الرقميــة على تطوير المضامين واســتقطاب المســتمعين وتعزيز مشــاركتهم في 
برامــج الهــواء، مما أســهم في ظهــور اإلذاعــة التفاعلية، وهــذا التقدم لــه مــردوده اإليجابي في 

جــذب المعلنين إلــى هذه الوســيلة اإلعالميــة العريقة.

ومهمــا يقــال عن منافســة الوســائل اإلعالميــة لإذاعة، الســيما التلفزيــون وبريق الصــورة فيه، 
تظل لإذاعة ميزات ال تســتطيع أية وســيلة أخرى ســلبها منها، فهي الوســيلة األنسب لشريحة 
مكفوفــي البصــر فــي المجتمع، وعلى الرغــم من أن التلفزيــون يحظى هو اآلخــر بميزة الصوت 

إال أن المــادة الصوتيــة فيه تظــل منقوصة المعنى حتــى تكملة الصورة.

ومــن مظاهــر انســياب العمــل اإلذاعــي أيًضا، أنــه يكفــي أن يحمل المذيــع جهاز تســجيل صغير 
الحجــم إلــى الضيــف فــي مــكان عمله إلجــراء الحــوار، بعكــس مــا يســتدعيه العمــل التلفزيوني 
مــن تجهيــزات ومعــدات وتصريحــات، كذلــك فــإن اإلذاعــة تمتــاز بقلــة تكاليــف اإلنتــاج مقارنة 
بالتلفزيــون، إذ يكفــي القــول إن تكلفــة إنتــاج حلقة واحدة من مسلســل تلفزيوني تعــادل تكلفة 

إنتــاج مسلســلين إذاعييــن كامليــن يقــع الواحد منهمــا في ثالثيــن حلقة.

وبفضــل شــبكة اإلنترنــت لــم تعد إقامــة المحطــات اإلذاعيــة قاصرة علــى الــدول والحكومات، 
بــل أصبــح بإمــكان األفــراد والشــركات وعديد مــن الجهات الناشــطة فــي القطاع األهلي إنشــاء 
محطــات الراديــو الخاصــة بهــا فــي غضــون ســاعات؛ لتعزيــز عالقاتهــا بجمهورهــا ومحيطهــا 
الخارجــي، وكانــت إذاعــات اإلنترنــت قــد بــدأت فــي الواليــات المتحــدة األمريكية عــام 1993م، 
بإذاعــة تحمــل اســم »إنترنــت تالك راديــو« تبث لعــدد محدود مــن الســاعات على مــدار اليوم، 
وكانــت عبــارة عــن برنامــج مقابالت عبر الشــبكة يقابل فيهــا خبيًرا تقنًيا كل أســبوع، وفــي فبراير 
1995م، بــدأت أول محطــة إذاعيــة بثها على اإلنترنت فقط على مدار )24( ســاعة، وهي محطة 
راديــو »هاجــر كوفمــان« )RADIO H K(،وكانت متخصصة في بث الموســيقى الخاصة بالفرق 

 . لمستقلة ا

وال يقتصــر راديــو اإلنترنــت علــى الصــوت كمــا هــو الحــال فــي الراديــو التقليــدي، وإنمــا يمكــن 
مصاحبــة البث اإلذاعــي عبر اإلنترنــت بالصور والرســومات والنصوص والروابــط، باإلضافة إلى 
التفاعليــة، مثل غرف الدردشــة، ويتيح هذا التطور للمســتمع أن يفعل أكثر من مجرد االســتماع 
للموســيقى، بــأن يســتمع إلعــالن عــن منتــج ويطلــب شــراؤه من خــالل رابــط على موقــع هذه 
المحطــة، وبذلــك تصبــح العالقــة بيــن المعلنيــن والمســتهلكين أكثــر تفاعليــة فــي المحطات 

الرقمية. اإلذاعيــة 

وتوفــر برامــج راديــو اإلنترنت عــدًدا كبيًرا من أشــكال البث في الموســيقى، فمن الممكن إنشــاء 
محطــة إذاعيــة لهــواة االســتماع لفنانيــن بعينهــم، بحيث ال تبــث هــذه المحطة الرقمية ســوى 

أغانيهــم فقط.

ويبقــى لإذاعــة بريقها الــذي ال يخفت وإن تحولت للرقمنة، وجمهور اإلذاعة أســاس اســتمرارها 
وتطــور برامجها، ومــن دونه لما اســتطاعت أن تحتفظ بمكانتها في ظل التطــورات التقنية التي 

دخلــت على وســائل اإلعالم وجعل المنافســة في ذروتها. 

رأي

د. وجدان فهد جاسم
إعالمية وباحثة - مملكة البحرين
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رؤية نقدية

وســأقارب هنا بعًضا مــن نتائجها التي 
عكســت األوضــاع السياســية واألمنيــة 
التي تعيشــها المنطقة، حيث شــكلت 
الكلمات التــي تمثل مع متصاحباتها خطابات 
الكلمــات  أكثــر  وكانــت  الواقــع،  هــذا  ُتظهــر 
و)يجــب(،  و)أكــد(،  )عــدد(،  هــي:  تكــراًرا، 
و)تعزيــز(، و)تصريــح(، و)أوضــح(، و)مؤكًدا(، 
و)وّجــه(،  و)مصــادر(،  و)دراســة(،  و)تقريــر(، 

و)طالــب(، و)حماية(، و)تنمية(، و)اســتقرار(، 
 ، و)ســالم(  و)خطــر(،  و)ســكن(،  و)أمــن(، 

و)حــب(، و)حــرب(، و)حــذر( و)يهــدد(.
وعلــى الرغــم مــن االرتبــاط الداللــي لكلمات، 
بالمجــال  و)اســتقرار(  )حمايــة(  مثــل: 
السياســي، إال أنهمــا أكثــر وروًدا فــي المجــال 
الكلمتيــن  هاتيــن  ألن  وذلــك  االقتصــادي؛ 
ذات  ومجموعــات  كلمــات  مــع  تتصاحبــان 

صلــة باالقتصــاد، مثل: )اســتقرار األســعار(، 
و)اســتقرار الســوق(، و)حماية المســتهلك(، 

وغيرهــا. االقتصــاد(  و)حمايــة 
كلمــة )أمــن( التي تكررت فــي المجمل )878( 
مرة، قد تكررت في المجال السياســي )707( 
مرات، أي بنســبة )%80.5(، وهــذا يدل على 

أن هذه الكلمة سياســية. 
وتكــررت كلمــة )قصف( في المجــال الثقافي 

مقاربة ألكثر الكلمات استعمااًل ضمن 
وسائل اإلقناع

|| د. ذكرى يحيى القبيلي
   أستاذ اللسانيات المشارك في جامعة الملك سعود

ناقــش قســم اللغــة العربيــة في جامعة الملك ســعود يــوم الخميــس 14 ســبتمبر 2017م، أطروحة دكتوراه مميــزة بعنوان: 
»وســائل اإلقنــاع فــي الصحــف العربيــة«، مقدمــة مــن الباحــث علــي بــن محمــد آل مشــهور، والذي اســتفاد مــن لغويات 
المدونات الحاســوبية وتناول وســائل اإلقناع كما هي عند »أرســطو«: اإلثوس )األخالق(، والباثوس )العاطفة( واللوجوس 
)المنطــق(، واختــار مجموعــة مــن الصحــف فــي الــدول العربية لعــام 2015م، فــي مدونة حاســوبية يصل عــدد كلماتها إلى 
ثالثــة مالييــن كلمــة متنوعــة المجــاالت، االقتصــادي والسياســي والثقافــي، وقــد منحته لجنــة المناقشــة درجــة الدكتوراه 

وأوصت بطباعة الرســالة ونشــرها.

و
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يعــود  وربمــا  السياســي،  المجــال  مــن  أكثــر 
األمــر إلى موضــوع القصف وما ينتــج عنه من 
جوانــب إنســانية واجتماعيــة أخــرى بعيــدة عن 

الحرب.
واضًحــا،  كان  )الحاجــات(  عــن  التعبيــر  إن 
و)الحمايــة(،  )األمــن(،  مثــل:  فكلمــات، 
كلهــا  و)الســالم(  و)االســتقرار(  و)التنميــة(، 
حاجــات ُملحــة، تســتدعي عاطفــة المتلقين، 
وكانت الكلمــات التي تمثلها ضمــن الكلمات 
األكثــر تكــراًرا؛ مما يؤكد مركزيتهــا ضمن إطار 

العاطفــة.
فــي  متنوعــة  الدالليــة  التفضيــالت  كانــت 
حــول:  وتــدور  والثقافــة  االقتصــاد  مجالــي 
)حماية المســتهلك(، و)اإلنتــاج(، و)الصحة(، 
)المــوروث الثقافي(، بينما كانــت التفضيالت 
الدالليــة فــي المجــال السياســي تــدور حــول: 
فــي  يتمثــل  مــا  وهــو  و)المــكان(،  )الكــم( 
واألمــن(،  و)العســكرة  والجغرافيــا(  )البلــدان 
بعضهــا،  مــع  منســجمة  التفضيــالت  وهــذه 
فهــي تشــكل فــي مجموعهــا خطاًبــا يعكــس 
كما ذكرنا األوضاع السياســية والعســكرية في 
ف  المنطقــة ونتائجها، و)الكــم( يمكن أن ُيوظَّ
وأن يكون وســيلة مجدية فــي إثارة االنفعاالت 
ألنــه يظهر في عــدد القتلى مثــاًل أو المعتقلين 

المهاجريــن. أو  النازحيــن  أو 
)ألن(،  )بســبب(،  التعليــل  كلمــات  أمــا 
و)لهــذا(، و)نتيجة(، و)لذلــك(، و)كي(، و)إنما( 
و)وســيلة(، فهــي تؤكــد أن التعليــل وســيلة 
المنِشــئ والمرســل كثيــًرا مقارنــة  يعتمدهــا 
بغيرهــا؛ بغيــة تحقيــق اإلقنــاع، والنتائــج التي 
أظهرتها الدراســة تؤكــد أن التعليل يعد خطاًبا 
ــا ضمن الوعــاء والمجــاالت التي ُدرس  ـً مهيمنـ

. فيها
وثبــت باألرقــام أن الصحــف العربيــة تعتمــد 
فــي إقناعهــا للمتلقــي علــى وســيلتين همــا: 
المنطــق والمصداقيــة، في حيــن أن العاطفة 
تحتــل حيــًزا ضيًقــا جــًدا مقارنــًة بالوســيلتين 

الســابقتين.
إن وجــود تفاعل بين خطابــات النصوص التي 
ظهرت ضمنهــا بعض كلمات، مثــل: )أمن(، 
و)حمايــة(، و)حــرب(، و)حــب(، و)اســتقرار(، 
و)خطــر(، و)قصــف(، وهــي كلمــات بطبعها 
إلــى مجموعــة دالليــة واحــدة تتصــل  تنتمــي 
باســتثناء كلمــة  والحــروب،  األمنــي  بالوضــع 
بعــض  فــي  متفاعلــة  كانــت  لكنهــا  )حــب( 
المدونــات، وبخاصــة المدونة الســعودية التي 
)قضيــة  هــو  فيهــا  المهيمــن  الخطــاب  كان 
اليمــن وحفــظ واســتقرار المملكــة(، ما جعل 
النصــوص التــي تتضمن كلمة )حــب( تتفاعل 

غيرها. مــع 

مما ســبق تتضح أهمية الدراســات اللغوية، 
وأنهــا تعطــي نتائج دقيقــة وواقعيــة لطبيعة 
الفعلــي  اللغــوي  للوجــود  عاكســة  اللغــة 
المســتعمل فــي اإلعــالم، ومن ناحيــة أخرى 
وســائل  علــى  الوقــوف  األهميــة  مــن  فــإن 
وغيــر  منهــا  اللغويــة  المختلفــة،  اإلقنــاع 
اللغويــة، فاإلقنــاع هــدف أساســي يســعى 
المقــروء والمســموع  بأنواعــه،  إليــه اإلعــالم 
والمرئــي فــي مختلــف مجاالتــه السياســية، 
واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة  والثقافيــة، 
فهــو يحــرص علــى التأثيــر والتغييــر الجزئــي 
علــى  المتلقيــن  جمهــور  فــي  الكلــي  أو 
ومعرفــة  فالمصداقيــة  لــذا  اختالفهــم، 
الجمهــور وتحليلــه والوقوف علــى احتياجاته 
الوســائل  أقــوى  مــن  واحترامهــا  ورغباتــه 
المتلقيــن،  مــع  ثقــة  جســور  تصنــع  التــي 
و)الكلمــة( هــي صاحبــة الجاللــة ولهــا التأثير 
أنــواع  لهــا  تحشــد  أن  وتســتحق  األقــوى، 
غيرهــا،  أو  األكاديميــة  ســواء  الدراســات، 
ولإعــالم المتجــدد االهتمــام بالوقوف على 
ُتســهم  التــي  النتائــج  وتوظيــف  مخرجاتهــا 
مــع وســائل أخــرى فــي تأثيــر أقــوى، ولعلنا 
فــي عــدد قــادم، بــإذن اللــه، نســلط الضوء 
اللغويــة،  وبخاصــة  اإلقنــاع،  وســائل  علــى 
وتبايــن األلفــاظ وانتقاء األســاليب المناســبة 

والباذخــة. الكاشــفة  الــدالالت  ذات 
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اإلعالم واإلعاقة .. الواقع والطموح
لــم يعــد اإلعــالم بوســائله المختلفــة مجــرد رســالة وثقافــة وفكــرة فقــط، بــل تطــور فــي 
ظــل المســتجدات العلميــة والتكنولوجيــا الحديثــة في عصر الحاســوب واألقمــار الصناعية 
واإلنترنــت، وغيرهــا مــن إفرازات الثــورة العلميــة الحديثــة، ليصبــح صناعة، وصناعــة ثقيلة 
ودقيقــة فــي الوقــت نفســه، فاتســعت وتشــعبت مهامــه وأهدافــه وأنشــطته، وانتقلــت 
والماديــة،  البشــرية  اإلمكانــات  مــن  إطــار محــدود  فــي  تــؤدي  مــن مجــرد كونهــا وســائل 
ومتطــورة  دقيقــة  وأجهــزة  أضخــم  مــال  ورأس  ضخمــة  مبــان  ذات  مؤسســات  لتصبــح 

وبشــبكة واســعة مــن المكاتــب والفــروع والمراســلين. 

وُيعــدُّ اإلعــالم اليــوم من أهم وســائل التأثير فــي المجتمع، فهــو بوســائله المتنوعة يؤدي 
دوًرا حيوًيـــا فــي خدمــة قضايــا المجتمــع علــى اختــالف أنواعهــا، وهــو ســالح ذو حدين، إذ 
يمكــن توظيفــه كأداة رئيســة لصياغــة الــرأي العــام، وتنميــة الشــعور بالمســؤولية، ورفــع 
إفســاد  فــي  اســتغالله  يمكــن  كمــا  بــه،  المحيطــة  بالقضايــا  المجتمعــي  الوعــي  مســتوى 

المجتمــع، ونشــر الخمــول والكســل في أوســاطه.

اجتماعيــة،  ظاهــرة  الحديثــة  المجتمعــات  مــن  مجتمــع  أي  فــي  المعاقيــن  وجــود  ويعتبــر 
إلــى  توصلهــم  لهــم  الرعايــة  مــن  خــاص  نــوع  وتوفيــر  بالمعاقيــن  االهتمــام  فــإن  لذلــك 
أقصــى حــد لقدراتهــم، هــو فــي المرتبــة األولــى واجــب إنســاني واجتماعي مســتوحى من 
القيــم الدينيــة واإلنســانية ومــن طبيعــة التكامــل االجتماعــي وحــق الفــرد علــى المجتمــع.

وتعكــس رعايــة المعاقيــن المُثــل العليــا اإلنســانية التــي تعــد جــزًءا ال يتجــزأ مــن المجتمــع، 
هــذا الميــراث اإلنســاني الــذي يؤمــن بالقيمــة الفرديــة الذاتيــة لــكل فــرد بغــض النظــر عن 

قدرتــه أو نواحــي النقــص فــي شــخصيته.

وعلــى الرغــم من امتــالك التقنيــات والمهــارات والخبرات في اإلعــالم، ويتضح ذلــك جلًيا 
فــي تقنيــات اإلعــالم ممثــاًل فــي وســائل التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« و»يوتيــوب« 
اإللكترونيــة،  والصحــف  والمنتديــات  المواقــع  إلــى  إضافــة  و»إنســتغرام«،  و»تويتــر« 
عــن  اإلعالميــة  الوســائل  كافــة  فــي  ينشــر  مــا  تتبــع  وفــق  بالمعاقيــن،  االهتمــام  أن  إال 
قضايــا اإلعاقــة، ال يجــد إال الشــيء القليــل مــن المعلومــات والمعــارف عــن تلــك القضايــا 
والهمــوم المتعلقــة بهــا، ومــن ثــم يجب اســتثمار التطــور في تقنيــات اإلعالم فــي توجيه 
عــن  التعبيــر  وفــي  المعاقيــن،  ومشــكالت  قضايــا  حــل  فــي  المشــاركة  نحــو  المجتمعــات 
شــريحة  فالمعاقيــن  وتبنيهــا،  مطالبهــم  إلــى  االســتماع  وكذلــك  وطموحاتهــم،  آمالهــم 

مهمــة فــي المجتمعــات وفــي حاجــة إلــى االســتفادة مــن اإلعــالم.

وهنــا أســأل نفســي، وكل العامليــن فــي هذا المجــال، هل قام اإلعــالم بالــدور المطلوب 
منــه تجــاه المعاقيــن ومــا يحتاجــون إليــه مــن خدمــات؟.. هــل نجحنــا فــي توضيــح ماهيــة 

هــذه الخدمــات وأهميتهــا لتلــك الفئة؟.

إن السياســة اإلعالميــة تجــاه قضايــا المعاقيــن غائبــة عــن أجنــدة وســائل اإلعــالم العربي، 
حيــث ال توجــد رؤيــة مســتقبلية واضحة حــول كيفية تفعيــل دور اإلعالم مقروًءا ومســموًعا 

ومرئًيــا، وتمكينــه مــن التفاعــل مــع قضايــا المعاقيــن، بشــكل مؤثر وفاعــل ومتواصل.

ولــم يعــد مــن المقبــول أو المنطقــي تجاهل قضايــا اإلعاقة في وســائل اإلعــالم المختلفة 
والمتعــددة، حيــث تحتــاج قضايــا اإلعاقــة أن نبــذل جهــوًدا مضنيــة فــي ســبيل اســتغالل 
بهــا،  المجتمعــي  الوعــي  ورفــع  قضاياهــا،  لخدمــة  أنواعهــا  بشــتى  اإلعالميــة،  الوســائل 
ونشــر المعلومــة والمعرفــة الصحيحــة والدقيقــة عنهــا، وذلــك مــن أجــل تحقيــق التفاعــل 

المجتمعــي المطلــوب مــع قضاياهــا، وتوجيــه األنظــار إلــى خدمــة وتأهيــل ذويهــا. 

إن مــن أهــم واجبــات اإلعــالم أن ُيســهم فــي تعزيــز التواصــل والشــراكة المجتمعيــة مــع  
كافــة فئــات المجتمــع ونشــر ثقافــة اإلعاقــة مــن أجــل مجتمــع ســليم وآمــن، كمــا يجــب 
المجتمعــات مشــكالت  المعاقيــن، حيــث تواجــه  تنــاول قضايــا  أن يحــرص اإلعــالم علــى 
كثيــرة بســببها وبســبب المعتقــدات التقليديــة والقديمــة تجــاه المعاقيــن، وعلــى اإلعــالم 

أن يضطلــع بــدوره فــي ذلك.

د. محمد محمود العطار
التربيــة  بكليــة  مســاعد  أســتاذ 

الباحــة جامعــة 

رأي
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صحافة المواطن كمنتج لحظي ظرفي
اإلعــالم الجديــد جــزء مــن حقــل معلوماتي ضخــم، تتقاطــع فيــه العالقــات المتبادلة بين 
والتســارع  التكنولوجيــة  المعلومــات  ثــورة  بفعــل  والتقليــدي  الجديــد  اإلعــالم  وســائل 
فــي تطــور المواقــع اإلخباريــة اإللكترونيــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة، مــا دفــع العديــد من 
المواطــن فــي المشــهد اإلعالمــي لتأســيس محطــة  المؤسســات اإلعالميــة لتوظيــف 
محليــة قائمــة بشــكل أساســي علــى صحافــة الهاتــف النقــال، لمواجهــة التحديــات التي 
تهــدد الصناعــة التقليديــة لألخبــار، فحفــزت وســائل اإلعالم على المنافســة واســتخدام 
الصناعــات واالبتــكارات التقنية وتطبيقــات األجهزة المحمولة بإنتــاج المحتوى المقتضب 
والقصيــر بســرعة قصــوى،  مــع مراعــاة جــودة وتقنيــة المحتــوى، وذلــك بغــرض جــذب 

للمضاميــن. والمســتهلكين  المتصفحيــن 

صحافــة المواطــن بمصطلحهــا الحالــي المرتبــط بمواقع التواصــل االجتماعــي بدأت من 
مفهــوم اإلعالم التشــاركي الذي يتيح للمواطــن أن يجمع ويقــدم المعلومات، ثم أطلق 
عليهــا صحافــة الشــارع، إلــى أن ارتبطــت بالناشــطين فــي حمــالت الضغــط ومناصــرة 
العامليــن خــارج محطــات اإلعالم التقليدي والرســمي، حتــى انتهى المطاف باســتخدام 
»صحافــة المواطــن« لتمييــزه عــن عــدة أنــواع أخــرى ينخــرط فيهــا الصحفــي الممتهــن 
للصحافــة فــي منتــج إعالمــي مجتمعــي، فمنحــت المواطــن القــدرة علــى التعبيــر ومــن 
ثــم التأثيــر فــي محيطه مــن المواطنيــن، وبنفس الوقــت دفع وســائل اإلعــالم التقليدية 

للتوجــه وتغطيــة األحــداث بــل والتأثير فــي طريقــة تغطيتها.

إن صناعــة المــواد اإلخباريــة والمحتــوى اإلعالمــي تعتمــد في األســاس علــى المعلومات 
ومقاطــع الفيديــو التــي تنتشــر وتبــث عبــر شــبكات التواصــل اإلجتماعــي، والتي تســهم 
فــي تزويد وســائل اإلعــالم بالمحتوى والقصــة الصحفيــة، فأصبح المواطن مراســاًل من 

الميــدان ناقــاًل المعلومــات للفضــاء اإللكتروني.

وصحافــة المواطــن كمنتــج ظرفــي لحظــي، يرتبط بالظــرف المحيــط، ووجــود اإلنترنت 
عــززه، لكنــه لــم يمنحــه القــوة التــي تحققهــا وســائل اإلعــالم التقليديــة، والتــي يســّخر 
العاملــون فيهــا كل قواهــم إلنتــاج إعالمــي مهنــي وفــق أجنــدات مبرمجة، لــذا فصحافة 
المواطــن أداة تلهــم الصحفــي وتــزوده بقصص لتخــدم التغطية اإلعالمية حيث تســلط 
الضــوء علــى قضيــة ربما لم يكن مطلًعا عليها ســابًقا، أو تشــكل طرف خيــط لخبر يحتاج 

التحقــق وكتابــة قصــة حقيقيــة فيما لــو تأكــدت مصداقيته. 

وعلــى الرغــم مــن كل الجوانــب اإليجابية لهــذه المواقع التــي صنعت صوًتــا لمن ال صوت 
لهــم، وأتاحــت للمواطــن ليصبــح مراســاًل مــن دون أجنــدات مقيــدة، تبقى فــرص تناقل 
األخبــار الكاذبــة عبرهــا عالية، مشــّكلة عبًئا كبيــًرا على وســائل اإلعالم التقليديــة لخطورة 
تأثيــر هذه اإلشــاعات في المتلقين، ســواء من قاطنــي أرض الحدث أو الجمهور المنتشــر 

فــي كافة بقــاع األرض ويســتجدون الحصول علــى الحقيقة.

صحافــة المواطــن تتمثل في ثالث كلمات محورية في عالم الصحافة، وهي: األخالقيات 
واالقتصــاد ونظريــة المعرفة، وهــي المحاور التي تمثل هشاشــة صحافــة المواطن ألنها 
تشــكل غموًضــا لدى المســتخدم غيــر المطلع علــى علوم االتصــال، والــذي يهتم بجمع 
أكبــر عــدد مــن المتابعيــن والمعلنين وفــق المواضيع الرائجة فــي كل مرحلة، أمــا المدخل 
إلــى المعرفــة فيتمثــل بــرأي ماهر وفوضويــة محتوى علــى اإلنترنت، علــى عكس اإلعالم 
التقليــدي المبرمــج الــذي يمــر فــي مراحل مــن التخطيط والتحريــر وفق مهــارات معرفية 
يمتلكهــا الصحفــي، فيما تمثل األخالقيات محور أســاس يحكم العمــل الصحفي المهني 
ومؤسســته اإلعالميــة، بينمــا ال يعنــي شــيًئا للمواطن الصحفــي الذي يعبر بشــكل عفوي 
وواٍع عــن تقلــص حضورهــم فــي قضايــا الشــأن العــام، فقوة صحافــة المواطــن تكمن 
فــي تالزم البعد اإلعالمي بالممارســة الديموقراطية في مشــروعها النقدي، وهي مســألة 
فكريــة قبــل أن تكــون إجرائيــة، وخالصتهــا أن وحــدة وســالمة المجتمــع تكمــن في صحة 
العالقــة القائمــة بيــن كل وســائل اإلعــالم والمؤسســات الديموقراطيــة، وهو مــا يعرف 

بثنائيــة أو جدلية اإلعــالم والديموقراطية.

 إيناس عبدالله النقروز
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رؤية نقدية

االجتمــاع  علمــاء  مــن  عــدد  بــدأ 
والســينمائيين والفالســفة في بعض 
بالموجــة  يهتمــون  الغربيــة  الــدول 
التلفزيونّيــة  المسلســالت  مــن  الجديــدة 
األخيــر  العقــد  فــي  بــرزت  التــي  األمريكّيــة 
تلفزيونــات  الماضــي، و»غــزت«  القــرن  مــن 
الّلغــات،  بمختلــف  بثتهــا  التــي  العالــم 
فتزايــد إقبــال الشــباب علــى مشــاهدتها عبــر 
الوســائط الرقمّيــة الجديــدة، مثــل مسلســل 
»ســوبرانوس« »The Sopranos« األمريكــي 
 )86( فــي  األمريكــي  التلفزيــون  بّثــه  الــذي 
حلقــة طيلة الفتــرة الممتدة مــن 1999م إلى 
2007م، ويحكــي قّصــة رجــل عصابــة يعانــي 
مــن صعوبــة التوفيــق بيــن متطلبات أســرته 

ومشــكالتها ومهتنــه اإلجرامّيــة!، ومسلســل 
 Game of« العــروش«،  صــراع  أو  لعبــة   «
Thrones«، المقتبــس مــن روايــة »أغنيــة من 
ثلج ونار« للكاتب  »جورج آر آر مارتن«، والذي 
يصــور الصــراع الــذي تخوضــه ســبع عائــالت 
للســيطرة على العرش في قاّرتيــن خياليتين، 
العديــد مــن  ثنايــا هــذا الصــراع  ويطــرح فــي 
القضايــا ذات الصلــة بالحيــاة اليومّيــة للبشــر 
فــي الواقع، مثــل الجريمــة، والعدالــة، والدين 
ســلوك  ويعــري  وغيرهــا،  والــوالء  والحــرب 
أبطالــه الذيــن ال يترّددون فــي القيام بأي فعل 
مشــين من أجــل تحقيق مآربهم، ومسلســل 
مــن  اْقُتبــس  الــذي   ،»Dexter« »دكســتر«، 
الّرواية الموســومة بـ»حلم دكســتر األســود«  

يــروي  والــذي  ليندســاي«،  »جيــف  للكاتــب 
قصــة  شــخص اســمه »ديكســتر مورغــان« 
يشــتغل في قســم الشــرطة الجنائية بمدينة 
للــدم،  محّلــل  كفنــي  األمريكّيــة  »ميامــي« 
ويقتــل مع ســبق اإلصــرار والترصد في الســر 

الَمَرِضّيــة. لميوالتــه  تلبيــة 
المسلســالت  هــذه  بمثــل  االهتمــام  وزاد 
نمــوذج  إلــى  تحّولــت  أن  بعــد  األمريكيــة 
تلفزيونــّي استنســخته العديد مــن تلفزيونات 

العالــم.  
عــن  أعــاله  المذكوريــن  العلمــاء  تســاءل  لقــد 
ســبب توجه الشــباب إلى هذه المسلسالت، 
وهم المعروفــون بعزوفهم عن متابعة برامج 
القنــوات التلفزيونيــة؟! وأكــدوا فــي معــرض 

مسلسالت المؤلف وسر الولع باألشرار
|| نصر الدين لعياضي 

ب
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إجابتهــم عــن هذا الســؤال علــى أن األمــر أكبر 
مــن متابعــة، إنه ولــع بأبطالهــا الذيــن حّثوهم 
علــى تفهــم ضعفهــم وقوتهــم والتعاطــف 

معهــم فــي الصراعــات التــي يخوضونها!.
مشــاهدي  مــن  الســالف  الجيــل  كان  لقــد 
ويمقــت  اللصــوص،  يعــادي  التلفزيــون 
فــي  األبطــال  دور  مثلــوا  الذيــن  المجرميــن 
أفالم رعــاة البقــر »الكابوي« األمريكيــة، وكان 
الناطقــون باللغــة اإلســبانّية والبرتغالّية وحّتى 
اإلنجليزيــة والفرنســّية مــن ذاك الجيــل يتابــع 
الفقــراء  دامعــة، مأســاة  وبعيــون  بالــغ،  بتأثــر 
المسلســالت  فــي  والزنــوج  والمظلوميــن 
»تيلــي  المســماة  والمكســيكّية  البرازيلّيــة 
المسلســالت  تلــك   ،»Telenova« نوفــا«، 
التي تحــّرر الفقراء من االفتتــان باألغنياء، وتعّزز 
روح التضامــن والتآزر والمحبة، وترســخ حقوق 
وواجبــات كل فرد فــي المجتمع، وتشــجع كل 
شخص على اإليمان بمســتقبله الذي يتوقف 
علــى إخالصــه لعملــه وإصــراره علــى النجــاح. 
لكن يبدو أن الســؤال المذكور أعاله لم يشــكل 
ســوى معبر لالنتقــال إلــى التفكير فــي اإلجابة 
عن ســؤال محــوري أعمــق صاغه الفيلســوف 
كالتالــي:  كولونــا«  »فانســان  والســينمائي 
التلفزيونّيــة  المسلســالت  هــذه  تكشــف  أال 
الجديــدة عن تطــور الثقافة الغربّيــة الخفي؟!..

يســتعجل البعــض اإلجابــة عــن هــذا الســؤال 
بالقــول إن إنتــاج أي مسلســل تلفزيونــي هــو 
التــي لحقــت  الجديــدة  فعــل ثقافــي، وصفــة 
بهذه المسلســالت تفصح عــن اختالفها الكبير 
عــن تلك التي ســبقتها فــي الوجــود، بدليل أن 
الكثيــر مــن النقــاد وصفوهــا بــ»مسلســالت 
المؤلــف« علــى غــرار »فيلم المؤلــف«، وهي 
الّصفــة التــي أطلقهــا النقــاد الفرنســيون فــي 
خمســينيات القرن الماضي على مجمل أفالم 
مخرج ســينمائي ما، والتي تعكس شــخصيته 
ذات  بمواضيــع  المرتبطــة  وفلســفته  الفنّيــة 

قيمــة عاليــة والمتناغمــة فنًيــا بشــكل فريد.
ال  المسلســالت  بهــذه  الولــع  ســر  أن  نعتقــد 
يكمــن فــي قوة الســرد وحبــك عقــدة قّصتها، 
فــي  وال  الكبيــرة،  أهميتهــا  مــن  الرغــم  علــى 
»بهــارات« اإلخــراج الســاحرة، بــل يعــود إلــى 
مــا يرمــز إليــه أبطالها الذيــن وصفهــم الباحث 
باألشــرار  جوســت«  »فرنســوا  الفرنســي 
الطــرق  قّطــاع  عــن  لتمييزهــم  »الجــدد«؛ 
واللصــوص في أفــالم رعاة البقــر األمريكيين، 
كولونــا«  فانســان   « الفيلســوف  ونعتهــم 
لألبطــال  كنقيــض  »الســلبيين«  باألبطــال 
اإليجابييــن الذين كان تيار الواقعية االشــتراكية 
فــي األدب والســينما يــروج لهــم، وبالمختصر 
المفيد إنهــم أبطال عديمي األخــالق يخترقون 
األعــراف والقوانيــن ويمارســون الجريمــة مــن 
دون رحمــة أو شــفقة، والغريــب فــي أمرهــم 

أنهــم يفلتون من العقاب، بــل ينتصرون دائًما 
فــي الصراعــات التــي يخوضونهــا! ويتحكمون 
في خاتمة المسلسالت التلفزيونية فيجعلون 
نهايتهــا غير ســعيدة، خالًفا لإرث الســينمائي 

الهوليــودي والهنــدي وحّتــى المصــري. 
يرى »فرنســوا جوست« أن األشــرار ال يولدون 
لمــا  تأكيــًدا  كذلــك،  يصبحــون  بــل  أشــراًرا، 
تضمنه كتــاب »فيالدمير بروب«، الموســوم 
فيــه  يثبــت  والــذي  الحكايــة«،  بـ»مرفولوجيــا 
أن التطــور الكبيــر الــذي حــدث فــي الحكايــات 
المعاصــرة يكمــن فــي أنــه أصبــح لــكل شــرير 

دوافعــه ليكــون شــريًرا. 
الصحافيــة  غــرار  علــى  النقــاد،  بعــض  ويــرى 
»مارتيــن دو الهاي« أن المسلســالت الجديدة 
التي أســهمت في القضاء علــى الهوة الفاصلة 
ا  بيــن الثقافــة العليا والثقافة الشــعبية تعــّد فنًّ
قائًمــا بذاتــه، مثــل فــّن الّروايــة، وصّنفتها إلى 
العالــم«،  »مسلســالت  التاليــة:  األصنــاف 
وهــي تلــك التــي تجــري فــي وســٍط مــا يربط 
أفــراده نشــاط معيــن أو يعيشــون فــي مــكان 
محــدد مــن أجــل تســليط الضــوء علــى القوى 
التــي تتعــدى قــدرات الفــرد، مثــل مسلســل 
)92( حلقــة  ُبّثــت منــه  الــذي    »Mad Men«
فــي التلفزيــون األمريكي طيلة ثماني ســنوات 
قّصــة  ويســرد  2015م(  إلــى  2007م  )مــن 
مدينــة نيويورك في ســتينيات القــرن الماضي 
عبــر وكالة إعــالن خيالية ونشــاط مديرها الفني 
في حياتــه الشــخصّية والمهنّيــة، ويصف هذا 
المسلســل التحــّوالت االجتماعيــة واألخالقية 
التــي عاشــتها المدينــة المذكــورة، ومسلســل 
بثــت  والــذي   ،"The Wire" »التصّنــت« 
ويــروي  2008م،  إلــى  2002م  مــن  حلقاتــه 
الجريمــة فــي مدينــة »بالتمــور« األمريكية من 
وجهــة نظــر مــن عاشــوها: الشــرطة، وتجــار 
والمعلمــون،  والسياســيون،  المخــدرات، 
والصحافيون، وســكان المدينــة، والنوع الثاني 
الصحافيــة  اســمته  المسلســالت  هــذه  مــن 
»مارتيــن دو الهــاي« بـ»مسلســالت األزمة«، 
األوقــات  تركــز علــى  التــي  تلــك  بــه  وتقصــد 
الصعبــة والحرجــة التــي يمــر بهــا مجتمــع مــا 
أو شــخص مــا فــي حياتــه، مثــل »مسلســل 
ســابًقا،  المذكــور  العــروش«  صــراع  أو  لعبــة 
والنــوع الثالــث مــن هــذه المسلســالت هــي 
»مسلســالت المصيــر«، أي تلك التــي تحّلل 
الســيرة الذاتّية الكارثّية لشخص يعيش العزلة 
حتــى وهــو محــاط بأصدقائــه وعائلتــه، مثــل 
مسلســل »ســوبرانوس« الــذي تحدثنــا عنــه 
 Breaking« ،»آنفا، ومسلســل »اختالل ضــال
Bad«، والــذي يتنــاول قصـــة مــدرس كيميـــاء 
يصاب بســرطان الرئـــة ويــرى أن موتــه قريب 
فــي  ليــس  الــذي  العـــالج  ثمـــن  لغــالء  نظــًرا 
فــي  العلميــة«  »كفاءتــه  فيســتغل  متناولــه، 

صناعــة نوع مــن المخدرات ويروجها مســتعينا 
طالبه.  بأحــد 

مــن  األنــواع  هــذه  كل  أن  علــى  النقــاد  يتفــق 
المسلســالت تعبــر، بهــذا القــدر أو ذاك، عــن 
الــذي  الجديــد  والثقافــي  االجتماعــي  الســياق 
خاصــة،  بصفــة  األمريكــي  المجتمــع  يعيشــه 
وأقــل  عامــة،  بصفــة  الغربيــة  والمجتمعــات 
مــا يقــال عــن هــذا الســياق أنــه يتســم بتراجع 
»فانســان  الفيلســوف  أن  بدليــل  األخــالق، 
كولونــا« اختار عنوان »وداًعــا لألخالق« للكتاب 
الثانــي الــذي خصصه لنقد هذه المسلســالت 

التلفزيونيــة.
إن وداع األخــالق ال يعنــي أن القيم األساســية 
التــي تتحكــم فــي عالقــة البشــر قــد اختفــت 
نهائًيــا فــي هــذه المجتمعــات، بــل يشــير إلى 
أن الحــدود بيــن الخيــر والشــر قــد تزعزعــت، 
يحتكــم  يعــد  لــم  االجتماعــي  الســلوك  وأن 
إلــى المبــاح وغيــر المبــاح،  إلــى األخــالق، أي 
بــل أصبح يخضــع للقانــون، ويميز ما يســمح 
القانونــي  فالوعــي  يمنعــه،  ومــا  القانــون  بــه 
يــكاد يحــل محــل الوعــي األخالقــي فــي نظــر 
الفيلســوف »فانســان كولونــا«، الــذي يــرى 
أن هــذه المسلســالت »غيــر األخالقية« تتجه 
إلــى شــباب فــي حضــارة تتميــز فيهــا الدولــة 
إلــى  والقــوة،  الطاغــي  بالحضــور  والقانــون 
درجــة أنهمــا لم يبقيا أي شــيء للمواطن، لقد 
قّلصــا كثيًرا من حريته وســحبا منــه الكثير من 

المســؤوليات.

أال ُيخشى أن يشكل أبطال هذه 
بها  يحتذي  نماذج  المسلسالت 

شباب اليوم؟!.. 
ســؤال وجيــه يتبــادر إلــى ذهــن كل مــن يدرك 
حجم حضور األشــرار في هذه المسلســالت.  
عــن هــذا  بالنفــي  يجيــب »فانســان كولونــا« 
بتعلــق  اعترافــه  الرغــم مــن  الســؤال، وعلــى 
الشــباب، التائــه والفاقــد لبوصلته فــي الحياة، 
أنــه يعتقــد أن  بهــؤالء األبطــال الســلبيين، إال 
لهــذه المسلســالت دور نقــدي، كونهــا تفتــح 
أعيــن الشــباب علــى الواقــع، وتبّصرهــم بمــا 
يوجــد وراء المظاهــر الخادعــة، وتكشــف لهم 
خفايــا الســلطة، والشــهرة، وجنــي األمــوال، 
أي أنهــا تميــط اللثــام عن عيــوب المجتمعات 

وأمراضهــا. المعاصــرة 
مــن  الرغــم  علــى  إنــه  القــول  يمكــن  أخيــًرا، 
أن  لجــوء هــذه المسلســالت إلــى الخيــال أو 
الماضــي إال أنهــا تعّبــر عــن الواقــع، بهــذا القدر 
الثمــن،  دائًمــا  يدفعــون  ال  فاألشــرار  ذاك،  أو 
والشــر يظــل قائًمــا فــي المجتمع علــى الرغم 
مــن وجــود مــن يقاومــه، وخاتمة األحــداث في 
الواقع ليســت دائًما ســعيدة مثلما كانت ترّوج 
لــه بعــض األفــالم والمسلســالت الســالفة.  
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المصاعب قادت األخضر للمونديال بعد جفاء اثني عشر عاما

الصقور الخضر يحّلقون من جديد في 
سماء كرة القدم العالمية

|| إذاعة وتلفزيون الخليج − عبد العزيز العضاضي

عــادت األمجــاد التاريخيــة مجــدًدا للمنتخب الســعودي األول لكــرة القدم، بعد اثني عشــر عاًمــا ابتعد خاللها عن نســختين من 
بطولــة كأس العالــم، فــكان هذا االبتعاد كفيــاًل بصنع الدافع له إلعادة تاريخــه مجدًدا في البطولة العالميــة األكبر، بعد تغيب 
األخضــر عــن البطولــة التي أقيمت صيف عام 2010م في جنوب إفريقيا، ثم النســخة التي تلتها فــي البرازيل عام 2014م، 
وهــو األمــر غيــر المعتاد مــن صقور األخضر الســعودي، الذي ظــل طرًفا ثابًتــا في أربعــة موندياالت متتاليــة، وتمرس على 
حضــور المحافــل الكرويــة العالميــة بقوة، منذ بدأ مشــواره ضمن البطولة الكرويــة األضخم في الواليــات المتحدة األمريكية 
فــي عــام 1994م، وأعقبــه تأهل آخر عام 1998م إلى فرنســا، وفي كوريا واليابان كانت مشــاركة أخــرى لألخضر عام 2002م، 

ثم التأهل والمشــاركة في النســخة التي بعدها واســتضافتها ألمانيا عام 2006م.

الرياضة
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االستقرار أهم عوامل االستمرار
للمنتخــب  واإلداري،  الفنــي  الجهازيــن،  اســتقرار 
المنجــز  تحقيــق  فــي  البالــغ  األثــر  لــه  كان  الســعودي 
العالمــي للكرة الســعودية، حيــث تعاقد اتحاد الكرة الســعودي 
مــع المــدرب العالمــي )فــان مارفيــك( منــذ التصفيــات األولية 
لنهائيــات كأس العالــم وتأهله إلى المرحلــة النهائية، ومن ثم 
إلــى نهائيــات كأس العالم، وكان لخبرة المــدرب الهولندي دور 
في االســتقرار الفني علــى صعيد عناصر المنتخب الســعودي، 
كما كان للثبات على تشــكيلة األخضر في معظم مبارياته دور 
فــي صنع ثقــل المنتخب على أرض الملعــب وأمام الخصوم، 
المدربيــن  اختيــار  الســعودي  الكــرة  التحــاد  يحســب  كذلــك 
الوطنييــن فيصــل البديــن كمســاعد للمــدرب، باإلضافــة إلــى 
المــدرب حمــد اليامــي مدرًبــا لحــراس المنتخــب، دور كبير في 
تحقيــق المنجــز، وعلــى الصعيــد اإلداري كان للدور البــارز الذي 
قدمــه الالعب الســابق ومديــر المنتخب الســعودي طارق كيال 
أثــره في اســتقرار المنتخــب إدارًيا، نظــًرا للخبــرة الطويلة التي 
يمتلكهــا كيــال، مــروًرا بإشــرافه علــى الكــرة بالنــادي األهلــي 
يكــون  بــأن  ذلــك  وأســهم  المنتخــب،  ثــم  ومــن  الســعودي 
األخضــر الســعودي مميــًزا علــى الصعيــد اإلداري وباســتقرار 
كبيــر كان لــه دور مهم في إخــراج العبي المنتخــب من األزمات 
التــي صاحبتهم بعد خســارتي األخضر أمام منتخبي اســتراليا 

واإلمــارات وأعادتهــم للمنافســة مجــدًدا.

أولى الخطوات .. قفزة إلى الصدارة
الفــارق  العــدة لصنــع  أعــد  بــدأ حلــم األخضــر مبكــًرا بعــد أن 
والعــودة للعهــد الســابق وتغييــر الصــورة الذهنيــة المحبطــة 
التي تشــكلت لدى الجماهيــر الرياضية في الســنوات األخيرة، 
وكانــت البدايــة بتصــدر األخضــر التصفيــات األوليــة المؤهلــة 
إلــى  ضّمــت  التــي  المجموعــة  فــي  النهائيــة  التصفيــات  إلــى 
جــواره منتخبــات: »فلســطين، وتيمــور الشــرقية، واإلمــارات 
وماليزيــا«، وحصــد خاللها األخضر عشــرون نقطــة جمعها من 
ثمانيــة مباريــات لــم يخســر فيهــا، حيث فــاز في ســتة لقاءات 
وتعــادل فــي اثنيــن ليحصــل علــى العالمــة التــي جعلتــه أول 

المتأهليــن مــن المجموعــة األولــى فــي التصفيــات األوليــة، وبذلك حجــز األخضر 
ــا مــع كبــار القــارة فــي التصفيــات النهائية، وكســب رًضــا جماهيري  ـً لنفســه مكان
عــن نتائجــه التــي طمــأن بهــا محبيــه بتســجيله ثمانيــة وعشــرين هدًفا كأحــد أكثر 

منتخبــات التصفيــات تســجياًل لألهــداف.

العبور عبر البوابة األصعب
لــم تكن عــودة األخضر مجــدًدا إلى المونديال محــض صدفة أو نحــوه، فالمنتخب 
الســعودي ســلك طريًقــا صعًبا عاد من خاللــه إلى بوابة التاريــخ، بتخطي الصعاب 
التــي واجهتــه في مســيرته وأســهمت فــي تحقيق منجــزه الكبيــر، فكانــت العودة 
عبــر المجموعــة الثانيــة والتــي ُوصفــت بـ«الحديدية«، وضّمــت إلى جــواره كل من 
منتخبــات »أســتراليا، واليابــان، واإلمــارات، والعــراق وتايالنــد«، وهــي المجموعة 
التــي اجتازهــا األخضــر وســط الكثيــر مــن التوقعــات بغياب جديــد عــن المونديال 
القــادم صيــف 2018م فــي روســيا، إال أنــه خالفهــا ليحصــد تســع عشــرة نقطــة 
كانــت كفيلــة بإعادتــه إلــى تميــزه ومكانــه الطبيعــي مجدًدا، ليســجل اســمه كأول 
المنتخبــات العربيــة المتأهلــة إلــى البطولة بعد غياب عــن النســختين الماضيتين.

لعبة الحظ ولذة انتصار األقوياء
تأتــي حــالوة التأهــل فــي التصفيــات التي اختتمهــا األخضر مؤخــًرا أنها جــاءت عبر 
المجموعــة األقــوى والتي أجمع المحللــون والنقاد على صعوبــة التأهل من خاللها 
مباشــرة، لوجــود منتخبات قوية مثــل: »أســتراليا واليابان« فــي المجموعة، وأنها 
ســتحتل المركزيــن األول والثانــي وتتأهل مباشــرة، فيما تقتصــر حظوظ األخضر 
ــا في  ـً غالبــًا علــى فرصة النصف مقعــد الذي تمتلكه القارة اآلســيوية، فلو حل ثالثـ
المجموعة كان ســيالقي ثالث المجموعة األولى في تصفيات القارة اآلســيوية في 
لقاءيــن بنظــام الذهــاب واإليــاب، ومن ثــم يلعب مباراتيــن الحقتين مــع المتأهل 
بنصــف المقعــد من مجموعة وســط القارة األمريكيــة والكونــكاكاف، إال أن صقور 
األخضــر كانــوا في الموعد وشــكلت عودتهــم للمونديال فصاًل جديــًدا من فصول 

تاريــخ الكرة الســعودية وميــراث منجزاتها الكبير.

»الجوهرة« تتّوج األخضر باألفراح
كان ملعــب الجوهــرة بمدينــة جــدة علــى عالقــة وّد وتفــاؤل كبيريــن مــع األخضــر 
الســعودي، فهــو الملعب الذي لم يخســر على أرضه األخضــر مباريات التصفيات 

األوليــة والنهائيــة للمونديال.
وفــي مســاء لــم تخــذل فيــه الجماهيــر الســعودية منتخبهــا، الــذي أصبــح قــاب 

ا
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العالــم،  كأس  نهائيــات  إلــى  التأهــل  مــن  أدنــى  أو  قوســين 
احتشــد أكثــر مــن ســتين ألــف مشــجع ســعودي أمــام أبواب 
اســتاد الملــك عبــد اللــه بجــدة، فمنــذ الســاعة الرابعــة عصــًرا 
مــن يــوم الثالثــاء الموافــق 5 ســبتمبر 2017م، حضر عشــاق 
األخضر لدعمــه في لقائه المصيري الذي اســتضاف من خالله 
المنتخــب الياباني في الجولــة األخيرة من التصفيــات النهائية، 
وبدعــم كبيــر وال محــدود مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
محمد بن ســلمان ولــي العهد، الــذي أمر بفتح أبــواب الملعب 
أمــام جماهيــر المنتخــب الســعودي، من أجل دعم ومســاندة 
المنتخــب الســعودي، ليكــون دخــول العشــاق بالمجــان، وزاد 
ولــي العهد الســعودي بإعالن حضوره شــخصًيا المبــاراة لدعم 
الصقــور الخضــر، وهــو مــا أثمــر انتفاضــة كبيــرة مــن جماهير 
األخضــر التــي تواجــدت منذ وقــت مبكــر، لتعلن امتــالء مقاعد 
اســتاد الجوهــرة قبيل ســاعة من بدء اللقــاء المصيــري، كأكبر 
حضــور جماهيــري فــي تاريــخ الجوهــرة لمباريــات المنتخــب 

الســعودي فــي تصفيــات المونديال.
وانطلقــت ســاعة الصفــر، وبــدأ اللقــاء األخيــر مــن التصفيات 
النهائيــة المؤهلة إلى المونديال وســط حماس كبير من العبي 

المنتخــب الســعودي، الذين ظهــر التزامهم بتكتيك مــدرب األخضر )مارفيك(، 
فلــم يبالــغ العبــو األخضــر بالهجــوم علــى مرمــى الخصــم فــي شــوط اللقــاء 
األول، وانحصــر اللعــب في منتصف الملعــب مع أفضلية يابانيــة في أجزاء من 

الشــوط األول الــذي انتهى ســلبًيا مــن دون أهداف.
وفــي الشــوط الثانــي بــرز المنتخب الســعودي أكثر جديــة للظفر بنقــاط اللقاء، 
واستشــعر نجومــه مســؤولية تحقيــق منجــز جديــد للكــرة الســعودية والظفــر 
بالتأهــل للمــرة الخامســة في تاريــخ الكرة الســعودية مــن أرض الجوهرة، وهو 
الســيناريو الــذي حــدث مــع مــرور دقائــق المبــاراة المتســارعة، فبعــد ســيطرة 
األخضــر على مجريات الشــوط الثاني مســتغاًل عدة عوامل فــي صالحه، هاجم 
المنتخــب الســعودي بشــكل أكبــر مســجاًل هدفــه األول والوحيــد عــن طريــق 
نجمــه فهد المولــد، لينتهي اللقاء بفــوز المنتخب الســعودي، متّوًجا جهوده في 
التصفيــات اآلســيوية المؤهلــة لبطولــة كأس العالــم 2018م، بحجــز بطاقــة 
التأهــل للمونديال الروســي في الجولة العاشــرة من مباريــات المجموعة الثانية 
بالــدور النهائــي مــن التصفيــات، ليصبــح األخضــر الســعودي أول المنتخبــات 
العربيــة المتأهلة إلى مونديال روســيا، وثامن المنتخبــات التي ضمنت مقعدها 
فــي المحفل الرياضــي العالمي، حيث لحق بمنتخبات روســيا )البلد المضيف(، 

والبرازيــل، واليابــان، وإيــران، والمكســيك، وبلجيكا وكوريــا الجنوبية.
محتــاًل  نقطــة   )19( إلــى  رصيــده  الســعودي  المنتخــب  رفــع  النتيجــة  وبهــذه 
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المركــز الثانــي بفــارق األهداف فقط أمــام نظيره األســترالي، 
وتجمــد رصيــد المنتخــب اليابانــي عنــد )20( نقطة فــي صدارة 
المجموعــة، علًمــا بأنــه حجــز بطاقــة تأهلــه للمونديــال قبــل 

مباريــات هــذه الجولــة.

الالعبان فهد المولد ونواف العابد ثنائي 
ذهبي قادا األخضر إلى روسيا

كان للثنائــي نــواف العابــد وفهــد المولــد دور كبيــر وبــارز فــي 
قيــادة المنتخــب الســعودي نحــو التأهل إلــى مونديال روســيا 
2018م، بعــد الفوز في المباراة الحاســمة أمــام اليابان بهدف 
مــن دون رد، فعلــى مدار التصفيات كان نــواف العابد من أهم 
أســلحة المنتخب السعودي، حيث أســهم في تسجيل ثمانية 
أهــداف، أحــرز منهم خمســة أهــداف، وصنع ثالثــة، كما أنقذ 
شــباك المنتخــب الســعودي من هدفيــن محققين فــي مباراة 

التأهــل أمام المنتخــب الياباني.
أمــا فهــد المولــد، فــكان بال شــك ورقــة األخضــر الرابحــة على 
مــدار التصفيــات، حيث تســبب فــي ركلة جــزاء أمــام منتخب 

تايالنــد كانــت ســبًبا في فــوز المنتخب الســعودي فــي المبــاراة االفتتاحية، كما 
ا أمــام منتخب  صنــع هدًفا فــي مباراة الســعودية والعــراق، وســجل هدًفا هامًّ
اإلمــارات، باإلضافــة إلــى الهدف األهم في مســيرته أمــام المنتخــب الياباني، 

وهــو مــا جعلــه يحصد جائــزة رجل المبــاراة في لقــاء الســعودية أمــام اليابان.

فرحة سعودية ومشاركة عربية
شــهد ملعــب »الجوهــرة« فــي مدينــة جــدة فرحــة عارمة عقــب إطــالق صافرة 
نهايــة المباراة بين المنتخب الســعودي والمنتخــب الياباني، حيث دخل الالعبون 
فــى وصــالت رقص، أمــام الجماهير التــي ظلت تنشــد األغاني احتفــااًل بتأهل 
األخضــر للمونديــال، واحتشــدت الجماهيــر فــي أنحــاء مــن مناطــق المملكــة 

حاملــة علم الســعودية احتفــاًء بهذا الحــدث الكبير.
كمــا عاشــت معظــم شــوارع ومياديــن األشــقاء العــرب ليلــة عربيــة رائعــة مــن 
الفرحــة والبهجــة، بعدما حقق المنتخب الســعودي إنجاًزا كبيًرا بتأهله مباشــرة 
ــح برج خليفــة في دبي بالَعَلم الســعودي  إلــى مونديال روســيا 2018م، وتوشَّ

احتفــااًل بهذه المناســبة.
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أن تكون
"أتمنــى أن تكون كما تّود أن تكــون« و"أتمنى أن تكون وَمن ُتحبَّ كما ُتحّب«، عبارات جميلة 
كثيــًرا مــا يرددها لّي أحد المعــارف عندما يقابلني أو يراســلني، فيها من العمق والبســاطة ما 
يجعلــك تفكر في ارتباطها بالحب وامتزاجها بســماح الروح وصفــاء النفس وطموح األمنيات.

هــذا المدخــل قادنــي إلى خواطــر متزاحمــة تنتقل بين ابتســامة التعجــب أو الرضــا أو ضحكة 
القبــول، كمــا تقودنــي إلــى شــرود أتابــع فيــه الســراب البعيــد، ومكونــات الوقــت والمــكان، 
ومصافحــة الذكريــات قبــل العــودة إلى الصــورة األولى المعتمــدة على المالمح، ســواًء كانت 

بشاشــة وجــه أو تقطيــب جبين!!

قد يسأل القارئ: ما عالقة "كيف تكون" باإلعالم؟.. 

أرى أن اإلنســان بطبيعتــه يرســم دوره فــي الحيــاة وفق قدراتــه، وأفقه، وظروفه، أو ترســمه 
الحيــاة، ولكــن هــل يتوقف طموحــه؟ أم يظل يســعى ألن يكــون حيث يــّود أن يكون؟.

الرابط بين عبارة »أن تكون واإلعالم« هو نتاج تجارب وتراكم تعامالت.

ففــي اإلعالم هناك نماذج ســلبية محبطة وأخرى إيجابية محفزة تحدد المســتقبل الوثاب أو 
التــردد المرتاب، وفي األخيــر أنت َمن يصنعك!!

من خالل التجربة الشخصية وجدت أن السؤال محفز ومتشعب اإلجابات.

رأيت أن هناك َمن يتفوق على قدراته ولكنه يتحدى.

خبرت َمن يواري إمكاناته ألنه يريد أن يكون ثانًيا وليس أواًل.

صادفت َمن يقلد ليكون هو اآلخر، ولكنه يتحدث إلى نفسه في مرآة مهشمة.

زاملــت َمــن يســير علــى مبــدأ االنــزواء في ركن قصــي ال يتحــرك إال إذا تســاقط عليــه الرطب 
. جنًيا

شاهدت من يسعى ألن يديره الوقت ويسترق النظرات، ولكنها دقائق )حشًفا وسوء كيل(.

وتطول القائمة كما يراها القارئ أو المجرب.

النظرة األخرى أكثر إيجابية وإشراًقا، وهناك نماذج إعالمية رائعة.

خبرات طويلة ونفس طويل ال يخالطها البخل من نقلها لآلخرين، وبخاصة للمستجدين.

تجارب إعالمية وإدارية وصلت للقمة، ولكنها حاربت األنانية والخوف على الكرسي.

شباب وشابات بطموحات تتسلق الغيمات.

قدرات تمأل أدوار المسؤوليات.

تحدي رائع للوقت والمهمات.

ونماذج مشرفة تتسابق لإبداع وللتطوير.

إمكانات تعتمد على الثقة بالنفس والتخطيط ومنهجه الخطوات.

عندمــا تمتــزج اإلمكانــات والقــدرات بشــموخ وعقالنية الطموحــات ترتقي آفــاق الهامات إلى 
الســحاب اإلعالمي الواســع والجميل.

المســتقبل يقــوم علــى إيجابيــة العطــاء، وروح الشــباب، ودروب التميــز اإلعالمــي عديــدة 
ومشــوقة حتــى ولــو كانــت متعبــة.

أنــت وأنــت فقــط َمــن يحــدد )َمن تكــون( وحكمــة شكســبير »أو كما أســماه أحدهم الشــيخ 
زبيــر« ال تــزال قائمــة عندمــا قــال: »تكــون أو ال تكــون هذا هو الســؤال«.

تحتار األسئلة، ولكن لن يطول االنتظار ألن من طرق الباب وجد الجواب.

مجّري بن مبارك القحطاني

األخيرة



3 العدد 109 - يوليو 2017 م



العدد 109 - يوليو 2017 م4


